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امللدص:
هدفت الدراسة الحالية إلى االستفادة مف خبرة الكاليات المتحدة األمريكية في دعـ
كفايات مديرل مدارس المتفكقيف الثانكية في العمكـ كالتكنكلكجيا  STEMفي مصر ،كلتحقيؽ
هذا الهدؼ استخدمت الدراسة المنهج المقارف  ،كذلؾ مف خبلؿ تناكؿ اإلطار النظرل لتعميـ
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ) ، (STEMكتناكؿ كفايات مديرل مدارس STEM
كما كردت في األدبيات التربكية المعاصرة  ،كما عرضت الدراسة ألهـ المبلمح المميزة لخبرة
الكاليات المتحدة األمريكية في دعـ كفايات مديرم مدارس  STEMفي ضكء السياؽ الثقافى
 ،ثـ تطرقت الدراسة لمجهكد المصرية المبذكلة في مجاؿ االهتماـ بدعـ كفايات مديرل مدارس
 STEMفي ضكء السياؽ الثقافي  ،باإلضافة إلى تكضيح أهـ المشكبلت التي تكاجههـ ،ثـ
إبراز أكجه الشبه كاالختبلؼ في مجاؿ االهتماـ بدعـ كفايات مديرل مدارس  ، STEMكفى
النهاية تكصمت الدراسة إلي بعض اآلليات المقترحة التي تسهـ في دعـ كفايات مديرم
مدارس المتفكقيف الثانكية في العمكـ كالتكنكلكجيا  STEMبمصر في ضكء االستفادة مف
خبرة الكاليات المتحدة األمريكية.
الكممات المفتاحية  :تعميـ  - STEMكفايات مديرل مدارس . STEM
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Abstract :
The current study aimed to benefit from the experience of the United
States of America in supporting the competencies of STEM schools principals
in Egypt, To achieve this goal the study used the comparative approach, by
addressing the theoretical framework for science, technology, engineering and
mathematics (STEM) education , and addressing the competencies of STEM
schools principals as mentioned in contemporary educational literature. The
study also presented the most important features of the United States of
America experience in supporting the competencies of STEM schools
principals in light of the cultural context. Then the study touched upon the
Egyptian efforts in the field of interest in supporting the competencies of
STEM schools principals in light of the cultural context , in addition to clarify
the most important problems facing STEM school principals, then to highlight
the similarities and differences in the area of interest in supporting the
competencies of STEM schools principals, and in the end the study reached
some proposed mechanisms that contribute to supporting the competencies of
STEM schools principals in Egypt in light of the benefit from the United States
of America experience.

Keywords : STEM Education - Competencies of STEM Schools
Principals.
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اإلطاز العاو للدزاضة
مكدمة :
يشهد العصر الحالي العديد مف التطػكرات المعرفيػة كالتكنكلكجيػة ممػا فػرض عمػي دكؿ
العػػالـ ضػػركرة االهتمػػػاـ بالمنظكمػػة التعميميػػػة ى إلعػػداد القػػػكل البشػػرية التػػػي تمتمػػؾ مهػػػارات
اإلبداع كاالبتكار كالتفكير النقدم ،كمهارات حؿ المشػكبلت كالػتعمـ الػذاتي كهيرهػا مػف المهػارات
الضػػركرية لمقػػرف الحػػادم ك العشػػريفى حتػػي تػػتمكف الػػدكؿ مػػف التعامػػؿ مػػه هػػذو التطػػكرات
كتكظيفها في تحقيؽ التنافسية .
كلهػػػذا اهتمػػػت دكؿ العػػػالـ بػػػالتعميـ المعتمػػػد عمػػػي التكامػػػؿ بػػػيف العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
كالهندسػػػة كالرياضػػػياتى باعتبػػػارو ركيػػػزة أساسػػػية لمكاجهػػػة تحػػػديات العصػػػر الحػػػالي ،كلبنػػػاء
مستقبؿ الدكؿ  ،كفي إطػار ذلػؾ ظهػر االهتمػاـ العػالمي بتعمػيـ العمػكـ كالتكنكلكجيػا ك الهندسػة
كالرياضيات .STEM
فالمستقبؿ سيككف لصالح الدكؿ التي تمتمؾ القدرة عمػى االبتكػار كاإلبػداع ،كلهػذا تهػتـ
نظـ التعميـ في الدكؿ المختمفػة بععػداد العممػاء كالمهندسػيف كالفنيػيف المتميػزيف ،كبنػاء القػكل
العاممة ،كمػف ثػـ يعتبػر تعمػيـ  STEMمػف أفضػؿ الصػيت لتحقيػؽ ذلػؾ ،كمػا يسػهـ فػي هػرس
كتدعيـ صفات حميدة ،كبناء شخصية تتميز بالقدرة عمي المثابرة كاإلصرار مػف خػبلؿ اسػتخداـ
حؿ المشكبلت

()1

 ،كلهذا كجهت العديد مف دكؿ العالـ اهتمامها بتعميـ  STEMكانشػاء العديػد

مف مدارس  STEMكاالعتماد عميها في تحقيؽ النمك كالتقدـ االقتصادم.
فهذا النكع مف التعميـ عندما يقترف باإلبداع يككف ذا أهمية كبيرة لجميه الػببلد الراهبػة
في تعزيز مكانتها كسمطتها الكطنيةى حيث أف الػدكؿ الرادػدة فػي العػالـ بحاجػة إلػي تػكفير عػدد
كػػاؼ مػػف خريجػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات المػػؤهميف لحػػؿ المشػػكبلت بشػػكؿ
خػػػبلؽ  ،كلػػػذلؾ فمػػػف الضػػػركرم تعريػػػؼ الطػػػبلب بمكضػػػكعات العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة

كالرياضيات ،كتحفيزهـ لمتابعة الدراسة في هذو المجاالت(.)2

كمف ثـ فعف تجربة التعمػيـ فػي مجػاالت  STEMتجعػؿ الطػبلب يعممػكف بشػكؿ تعػاكني
فػػي مجمكعػػات باسػػتخداـ القياسػػات أك الحسػػابات الرياضػػية ،كدمػػج التكنكلكجيػػا لمبحػػث عػػف
المبادئ العممية ،كاجراء التجػارب باسػتخداـ الطريقػة العمميػة ى كمػف ثػـ يبتكػر الطػبلب حمػكلهـ
الخاصػػة باسػػتخداـ عمميػػات الهندسػػة كالتصػػميـ ،حيػػث تركػػز تقييمػػات الػػتعمـ بشػػكؿ عػػاـ عمػػي
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مهاـ األداء أك المنتجات النهاديػة ك ربمػا يػتـ تقييمهػا بنػاء عمػي نمػكذج التقيػيـ ،ك يمثػؿ ذلػؾ

بعض الجكانب النمكذجية لخبرات التعمـ في برنامج .)3(STEM

كمػػا يؤكػػد الضػػركرة القصػػكل لتعمػػيـ  STEMمػػا يحققػػه مػػف أهػػداؼ كفكادػػد تسػػهـ فػػي
زيػػادة فعاليػػة المنظكمػػة التعميميػػةى حيػػث يهػػدؼ إلػػي تعزيػػز قػػدرة الطػػبلب عمػػي دمػػج كتطبيػػؽ
المعرفة كالمهارات عبر التخصصاتى لحؿ المشكبلت الحقيقية مف خبلؿ أنشطة التعمـ المتعمقػة
بػػػ ( ، )STEMكيػػتـ تعزيػػز مهػػاراتهـ فػػي اإلبػػداع كالتعػػاكف كحػػؿ المشػػكبلت كاطػػبلؽ إمكانػػات
االبتكار لدل الطبلب(.)4

كمػػا يسػػهـ تعمػػيـ  STEMفػػي نقػػؿ المعرفػػة كالمهػػارات عبػػر مجػػاالت الػػتعمـ ،ك طػػرؽ
تػػدريس العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات كمػػف ثػػـ يكمػػف التحػػدم فػػي تصػػميـ خطػػة
تنفيػػػذ  STEMى لتحقيػػػؽ الػػػتعمـ بشػػػكؿ أعمػػػؽ كنقػػػؿ المعرفػػػة كالمهػػػارات التػػػي تتعمػػػؽ بهػػػذو
المجػػػاالت كخاصػػػة المهػػػارات كالكفايػػػات المهنيػػػة كالقياديػػػة ،حيػػػث تعتبػػػر منهجيػػػات STEM
مثاليا لتشجيه التعمـ كالتعمػؽ فػي نقػؿ المعرفػة كالمهػارات ،كيعتبػر الػتعمـ القػادـ
التربكية مجانال
ن
عمي المشركعات ،كالتعمـ القادـ عمي حؿ المشكبلت ،مف أمثمة المنهجيات التربكيػة التػي تعػزز
خبػػرة الػػػتعمـ النشػػػط ى حيػػػث تػػػكفر هػػػذو التجػػارب الفرصػػػة لمطػػػبلب لمعصػػػؼ الػػػذهني كالتنفيػػػذ،
كالتكصػػػؿ لحمػػػكؿ المشػػػكبلت المحميػػػة كالعالميػػػةى كمػػػف ثػػػـ تطبيػػػؽ الػػػتعمـ فػػػي سػػػياؽ العػػػالـ

الحقيقي(.)5

كحتػػى يمكػػف تحقيػػؽ األهػػداؼ المرجػػكة مػػف تعمػػيـ ( ،)STEMكالكصػػكؿ إلػػي الفكادػػد
كاآلثػػار اإليجابيػػة لػػه ،فػػعف هػػذا يتطمػػب قيػػػادة مدرسػػية فعالػػة عمػػي رأسػػها مػػدير لديػػه رؤيػػػة
اسػتراتيجية طمكحػة ،ك يمتمػؾ العديػد مػف المهػارات ك الكفايػات المتنكعػة التػي تمكنػه مػف إدارة
مدارس ( ،)STEMكتحقيؽ األهداؼ المرجكة مف تعميـ (.)STEM
حيػػث أف الػػدافه الشػػاده كراء ب ػرامج إعػػداد المػػدير هػػك التركيػػز عمػػي نظريػػات القيػػادة
اإلدارية  ،كادارة المرافػؽ ،كالمػكارد البشػرية ك نظػـ اإلشػراؼ ،ك مػه ذلػؾ فػعف المػدير أكثػر مػف
مجرد نتيجػة ثانكيػة لػنظـ القػانكف كالنظريػات التعميميػةى حيػث يعتبػر المػدير المكػكف األساسػي
لػػئلدارة التنظيميػػة لمتعمػػيـ العػػاـ ،كمػػا يقػػكـ بنشػػر سياسػػات مجمػػس إدارة المدرسػػة كاالتجاهػػات
التعميميػػة ،ك يهػػتـ بػػالربط بػػيف فعاليتهػػا كمعػػايير المسػػاءلة ،كمػػا أنػػه المسػػدكؿ عػػف ممارسػػات
القيادة المرتبطة بتحسيف التعمـ في الفصؿ(.)6

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 02 -

كفايات مديرى مدارس المتفوقين ...

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

كفيمػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتعمػػػؽ بػػػدكر مػػػػػػػػػػػػػػػػػدير المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ككفقنػػػا لمرابطػػػة الكطنيػػػة لمعممػػػي

العمكـ فعف الفجكة في المعرفة التربكية لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات تؤكػد حقيقػة
أف مػػديرم المػػدارس هيػػر مػػدربيف فػػي مجػػاالت تعمػػيـ  ،STEMلػػذلؾ فػػعف هنػػاؾ حاجػػة ممحػػة
لزيادة أدكارهـ كقادة تعميمييفى حيػث يقكمػكف بتطػكير كتنفيػذ الهػدؼ األساسػي لمقادػد التعميمػي
الفعاؿ في تكريس االنتباو لسد فجكات التحصيؿ التعميمي خاصة في المجاالت التي تشػير فيهػا
بيانات أداء حالة الطبلب إلي كجكد فػركؽ كبيػرة فػي مسػتكل أدادهػـ كخاصػة فػي مجػاؿ العمػكـ
كالرياضػػيات

()7

 ،كفػػي إطػػار ذلػػؾ اهتمػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بتعمػػيـ ( )STEMكأكلػػت

ظػػػا بعنشػػػاء مػػػدارس متخصصػػػة فػػػي مجػػػاالت العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة
اهتمامػػػا ممحك ن
ن
كالرياضيات.
ففي خبلؿ السنكات األخيرة كػاف هنػاؾ قمػؽ فػي الكاليػات المتحػدة كدكؿ أخػرلى لتطػكير
عممػػاء المسػػتقبؿ كالفنيػػيف كالمهندسػػيف كعممػػاء الرياضػػيات ،فهػػذو الػػدكؿ تريػػد أف تكػػكف قػػادرة
عمػػي البقػػاء كأف تكػػكف أكثػػر تنافسػػية فػػي االقتصػػاد العػػالمي ،لػػذلؾ فهػػـ بحاجػػة إلػػي تعزيػػز
كتحسيف تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات(.)8

ػر ألهميػػة تعمػػيـ  ،STEMكجهػػت السياسػػة األمريكيػػة اهتمامهػػا بهػػذا الػػنمط مػػف
كنظػ نا
التعمػػػيـ ،كيتضػػػح ذلػػػؾ فػػػي اقتػػػراح ميزانيػػػة الػػػرديس أكبامػػػا لمسػػػنة الماليػػػة ( )2115بتػػػكفير
االستثمارات البلزمة لتحسيف التدريس كالتعميـ فػي مجػاالت ( )STEMلممعممػيف كالطػبلب ،كمػا
اهتمت سياسة أكباما بععداد  111.111معمـ فعاؿ في مجاالت العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة
كالرياضيات كتحديد ألمه كأفضؿ معممي الرياضيات كالعمكـ ،حيث يصبح هؤالء المعممػكف قػادة

المدارس كقادة المجتمه كالدعاة لتعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات(.)9

كمػػػا اهتمػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة بػػػدعـ كفايػػػات مػػػديرم مػػػدارس ( )STEMى
لػػدكرهـ فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ تعمػػيـ  ، STEMكمػػف ثػػـ حرصػػت عمػػى اتخػػاذ العديػػد مػػف اآلليػػات
مثؿ :تكفير كزارة التربية األمريكيػة العديػد مػف البػرامج التػي تسػهـ فػي دعػـ كفايػات المػديريف
كتؤهمهـ ألداء مسدكلياتهـ ،كمف هذو البرامج عمي سبيؿ المثاؿ – ال الحصر – ما يمي :
 برن ػامج االعت ػراؼ بالنجػػاح التعميمػػي كالتميػػز المهنػػي كالتػػدريس التعػػاكني  ،كفػػي إطػػار ذلػػؾيػػكفر البرنػػامج مػػػنح لمكاليػػات كالمقاطعػػػات لترييػػر مهنػػة التػػػدريس مػػف خػػػبلؿ معالجػػة بعػػػض
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مجػػاالت اإلصػػبلح الرديس ػة ،حيػػث تهػػتـ الكاليػػات كالمقاطعػػات بػػعدارة رأس المػػاؿ البشػػرم كنظػػـ

التعكيضات ى لجذب المعمميف كقادة المدارس المكهكبيف كتطكيرهـ كاالحتفاظ بهـ(.)11

 برنامج القيادة المدرسية  :حيػث تتنػكع البػرامج كالمشػركعات التػي يمكػف تقػديمها مػف خػبلؿهذا البرنامج ،كالتي تتمثؿ في تكفير حػكافز ماليػة لمػديرم المػدارس الجػدد كالطمػكحيف ،كتنفيػذ
منحػػػا تنافسػػػية ى
بػػػرامج التنميػػػة المهنيػػػة فػػػي القيػػػادة كاإلدارة التعميميػػػة ،كمػػػا يػػػكفر البرنػػػامج ن
لمساعدة المؤسسات المحمية التربكية لتكظيؼ كتدريب المديريف(.)11
 برنػػامج القيػػادة المتمركػػزة حػػكؿ الػػتعمـ :حيػػث يهػػتـ البرنػػامج بتطػػكير قػػدرة مػػديرم المػػدارسالطمػػػكحيف بمػػػا يمكػػػنهـ مػػػف قيػػػادة التريػػػرات التػػػي تطػػػ أر عمػػػي ممارسػػػات المدرسػػػة كالفصػػػكؿ

الد ارسية ،بما يزيد مف تحصيؿ الطبلب كترير الثقافات المدرسية(.)12

كما قامت بعض الكاليات بالعديد مػف الجهػكد ى لػدعـ كفايػات مػديرم مػدارس ، STEM
عمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ كاليػػة نيكيػػكرؾ كالتػػى تهػػتـ باسػػتخداـ برنػػامج السبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ نحػػك التمكيػػؿ
األعمى ى لتكفير حػكافز لجػذب المػديريف ذكل الفعاليػة العاليػة خاصػة الػذيف يقكمػكف بالتػدريس
في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسػة كالرياضػيات لمعمػؿ فػي المػدارس عاليػة االحتياجػات
 ،ك فػػػي إطػػػار ذلػػػؾ فػػػعف أكاديميػػػة نيكيػػػكرؾ لمقيػػػادة تهػػػتـ ببرنػػػامج تطػػػكير القيػػػادة لممػػػديريف
الطمكحيف الذيف يعدكف كيدعمكف المعمميف الذيف يسعكف لقيادة المدارس في نيكيػكرؾ ،كتقػدـ

جيدا لممدارس لتطكير القيادة (.)13
مخصصا لمتدريب
دعما
كبرنامجا ن
األكاديمية ن
ن
ن
أيضا ن
كمػػا اهتمػػت بعػػض الكاليػػات بعنشػػاء الهيدػػات المهتمػػة بتعمػػيـ  STEMكبػػدعـ كفايػػات
المػػديريف ،فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ أنشػػنت كاليػػة نيفػػادا ( )State of Nevadaأكاديميػػة قػػادة
 )STEM Leaders Academy( STEMى بهػدؼ زيػادة جػكدة تعمػيـ  STEMفػي جميػه
أنحاء الكاليػة مػف خػبلؿ تقػديـ االستشػارات كالتنميػة المهنيػة لقػادة مػدارس  STEMمػف خػبلؿ
كرش العمؿ التي تستمر خمسػة أيػاـ عمػي مػدار العػاـ الدراسػي ،كتهػتـ األكاديميػة بالعديػد مػف
المكضػػػكعات مثػػػؿ :التحػػػديات الهندسػػػية ،كالتكامػػػؿ ،كحػػػؿ مشػػػكبلت العػػػالـ الحقيقػػػي ،كالعمػػػؿ
الجماعي كالتعاكف ،كما هك تعميـ .)14(STEM

كعمي الصعيد المحمي فعف مصػر لػـ تكػف بعيػدة عػف االهتمػاـ بتعمػيـ ) (STEMى حيػث
أصدرت كزارة التربيػة كالتعمػيـ القػرار الػكزارم رقػـ ( )369بتػاري  2111/11/11بشػنف نظػاـ
مدارس المتفكقيف الثانكية في العمػكـ كالتكنكلكجيػا ،حيػث نصػت المػادة رقػـ ( )1عمػي أف تنشػن
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مػػػدارس مصػػػرية تسػػػمى (مػػػدارس المتفػػػكقيف فػػػي العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا) تتبػػػه كزارة التربيػػػة ك
التعميـ.
كلهذا اهتمت مصر بالتكسه في إنشاء مدارس  STEMبكاقه مدرسة فػي كػؿ محافظػة
مف محافظات مصر ى حيػث يمكػف مػف خبللهػا تحقيػؽ العديػد مػف األهػداؼ  ،كالتػي أكػد عميهػا
القرار الكزارم رقـ  382بتاري  2112/11/2في مادته رقـ ( ،)1كالذل أشار إلػى أنػه يمكػف
مػػف خػػبلؿ مػػدارس  STEMتحقيػػؽ العديػػد مػػف األهػػداؼ منهػػا :رعايػػة المتفػػكقيف فػػي العمػػكـ
كالرياضيات كالهندسة كالتكنكلكجيا كاالهتماـ بقدراتهـ ،كاكساب كتنميػة ميػكؿ كمهػارات الطػبلب
كزيادة مشاركتهـ كتحصيمهـ في العمكـ كالرياضيات ،كاكساب الطبلب مهػارات الػتعمـ التعػاكني،
هذا باإلضافة إلي إعداد قاعدة عممية متميزة كمؤهمة لمتعميـ الجامعي كالبحث العممي

()15

.

كمػػا حرصػػت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ عمػػي إصػػدار العديػػد مػػف القػ اررات الكزاريػػة المنظمػػة
لمعمؿ في مدارس المتفكقيف الثانكيػة فػي العمػكـ كالتكنكلكجيػا  STEMى حتػى يػتمكف العػاممكف
في هذو المدارس مف االرتقاء بها كتحقيؽ األهداؼ المنشكدة منها.
باإلضػػافة لمػػا سػػبؽ أنشػػنت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ هيدػػة مركزيػػة تعػػرؼ بكحػػدة STEM
عاـ  ،2114كذلؾ بمكجب القرار الػكزارم  172بتػاري  ، 2114/4/14كحػدد القػرار الػكزارم
األدكار التي تقكـ بها كالتػي تسػهـ فػي تيسػير العمػؿ فػي مػدارس STEM

()16

،هػذا باإلضػافة

إلي إنشاء لجنة فرعيػة لمػدارس  STEMبالمػديريات التعميميػة المختمفػة ،كذلػؾ بمكجػب القػرار

الكزارم رقـ ( )313بتاري .)17( 2115/4/24

كمف ثـ اهتمت بعض الجامعات المصرية بتطػكير بػرامج الدراسػات العميػا بهػا كتكظيػؼ
ذلؾ في إعداد معممى كقيػادات مػدارس  ، STEMمنهػا جامعػة الزقػازيؽ  ،جامعػة المنصػكرة ،
كجامعة أسيكط  ،كجامعة عيف شمس.
فعمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ أكػػد الق ػرار الػػكزارم رقػػـ  3918بتػػاري  2119/9/4عمػػي إنشػػاء
الب ػرامج المميػػزة بالدبمكمػػة المهنيػػة بكميػػة التربيػػة – جامعػػة الزقػػازيؽ ،كمػػف هػػذو الب ػرامج ذات
الصمة بمدارس  :STEMبرنامج الػدبمكـ المهنيػة إلعػداد القيػادات التربكيػة لمػدارس المتفػكقيف
في العمكـ ك التكنكلكجيا  STEMكبرنامج الػدبمكـ المهنيػة إلعػداد معمػـ مػدارس المتفػكقيف فػي

العمكـ ك التكنكلكجيا .)18( STEM
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كلهػػذا أعػػدت كميػػة التربيػػة جامعػػة الزقػػازيؽ عمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ الدحػػة برنػػامج الػػدبمكـ
المهنيػػة إلعػػداد القيػػادات التربكيػػة لمػػدارس المتفػػكقيف فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا  STEMكالتػػي
تضػػمنت فمسػػفة البرنػػامج  ،كالهػػدؼ منػػه  ،كمكاصػػفات الخػػريج  ،كنظػػاـ الدراسػػة ،كالمقػػررات

الدراسية ،كطريقة التقكيـ ،كتكصيؼ المقررات(.)19

كفى ضكء هذو األهمية الخاصة بمدارس  STEMكانت فكرة الدراسػة كالتػي تػدكر حػكؿ
طرح آليات لدعـ كفايات مديرل هذا النكع مف المدارس.

 -مشككة ح لذر سككح:

عمػػي الػػرهـ مػػف الجهػػكد المصػػرية المبذكلػػة فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ STEM

بصفة عامة ،كما يتعمؽ بدعـ كفايات مديرم مدارس  STEMبصػفة خاصػة ،إال أف النظػر فػي
كاقػه تعمػيـ  STEMفػي مصػر يعكػس العديػد مػف المشػكبلت منهػا مػا يتعمػؽ بمػػدارس STEM
بصػػفة عامػػة كالتػػي تفػػرض ضػػركرة االهتمػػاـ بػػدعـ كفايػػات المػػديريف ى حتػػى يمكػػف مكاجهتهػػا
كالتعامؿ معها ،باإلضافة لبعض المشكبلت التي تتعمؽ بطبيعة أداء مديرم مدارس .STEM
كفػػي إطػػار ذلػػؾ تكصػػمت األدبيػػات المختمفػػة إلػػي العديػػد مػػف المشػػكبلت التػػي تكاجػػه
مدارس المتفكقيف الثانكيػة لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا  STEMفػي مصػر منهػا عمػي سػبيؿ المثػاؿ مػا
يمي :
 المركزية في اختيار معممي مدارس المتفكقيف مػف خػبلؿ الكحػدة المركزيػة  ،كيػدؿ هػذا عمػينقص الكفاءات الخاصػة بمجػاف األقػاليـ ،كأف معظػـ التػدريبات المتعمقػة بػالمعمميف كالطػبلب
تػػتـ مػػف خػػبلؿ المعكنػػة األمريكيػػة كمؤسسػػة تعمػػـ العػػالـ ،كاهمػػاؿ دكر األكاديميػػات المهنيػػة
لممعمػػػـ المنتشػػػرة فػػػي المحافظػػػات ،كالقصػػػكر فػػػى كجػػػكد خطػػػة اسػػػتراتيجية إلحػػػبلؿ هػػػذو
األكاديميات محمها ،هذا باإلضافة إلػي ضػعؼ التكعيػة الخاصػة بنشػر ثقافػة تعمػيـ STEM
لػػدل المجتمػػه كالمؤسسػػات كأكليػػاء األمػػكر كطػػبلب المراحػػؿ قبػػؿ التعمػػيـ الثػػانكمى لمتحفيػػز

عمي االلتحاؽ بهذا النكع مف التعميـ(.)21

 كجكد قصكر في سياسة دعػـ مػدارس  STEMفالمػدارس تعمػؿ حتػى اآلف بقػرار النشػنة كالتكجد الدحة كاممة ،كضعؼ كفاءة اإلدارة ،كمتابعػة العمػؿ ،كيرجػه ذلػؾ إلػي أف اإلدارة تػنتي
كثيػر ،مػه كجػكد تسػرع فػي اتخػاذ
مف خارج منظكمة مدارس  ،STEMكما أف اإلدارة تترير نا
جيدا (.)21
الق اررات دكف دراستها ن
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 ، STEMكضػػعؼ تػػكفير المتطمبػػات الماديػػة

كالمالية التي تحتاجها المدارس ألداء رسالتها كتحقيؽ أهدافها

()22

.

باإلضػػافة لممشػػكبلت السػػابقة  ،تكصػػمت دراسػػة (عقيػػؿ محمػػكد محمػػكد رفػػاعي) إلػػي
ضعؼ أداء مديرل مدارس  STEMفي ضكء بعض المجػاالت كمػف مظػاهر ذلػؾ  :ضػعؼ أداء
مػػديرم مػػدارس  STEMفػػي المجػػاالت اآلتيػػة :تكظيػػؼ الم ػكارد كاإلمكانيػػات المتاحػػة لتطػػكير
األداء التعميمػػي كاإلدارم ،كتكظيػػؼ الم ػكارد الماليػػة لتحسػػيف ن ػكاتج الػػتعمـ ،كفػػي كضػػه خطػػط
كب ػرامج لتطػػكير مصػػادر التمكيػػؿ الحكػػكمي ،باإلضػػافة لمػػا سػػبؽ ضػػعؼ أداء مػػديرم مػػدارس
 STEMفػػػي االسػػػتجابة الهتمامػػػات الطػػػبلب كرهبػػػاتهـ ،كفػػػي تػػػكفير بػػػرامج كاجػػػراءات العمػػػؿ
بالمدرسػة ،كفػي تشػػجيه العػامميف عمػػي البقػاء كاالسػتمرار فػػي العمػؿ بالمدرسػػة ،هػذا باإلضػػافة
طا فػػػي اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات فػػػي
إلػػػي أف أداء مػػػديرم مػػػدارس  STEMكػػػاف متكسػػػ ن
البرامج المدرسية ،كالعمؿ عمي تطكير قدرات اإلدارييف بالمدرسة(.)23

يتضح مما سبؽ تنكع المشكبلت التػي تكاجػه مػدارس ( )STEMبصػفة عامػة  ،حيػث
تعكػػس هػػذو المشػػكبلت ضػػركرة االهتمػػاـ بػػدعـ كفايػػات المػػديريف كاكسػػابهـ العديػػد مػػف القػػدرات
كالمهػػارات التػػي تػػؤهمهـ لمكاجهػػة هػػذو المشػػكبلت كتػػكفير الحمػػكؿ االبتكاريػػة لهػػا مػػف خػػبلؿ
التعػػاكف مػػه العػػامميف بالمدرسػػة كأعضػػاء المجتمػػه المحمػػي  ،هػػذا باإلضػػافة إلػػي ضػػعؼ أداء
مديرم مدارس ) (STEMبصفة خاصة.
استنادا لما سبؽ تحاكؿ الدراسة الحالية اإلجابة عف السؤاؿ الرديس اآلتي:
ك
ن
كيػػؼ يمكػػف االسػػتفادة مػػف خبػػرة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي دعػػـ كفايػػات مػػديرم مػػدارس
 STEMفي مصر ؟
كيتفرع عف هذا السؤاؿ الرديس األسدمة الفرعية اآلتية:

( )1مػػػػا اإلطػػػػار النظػػػػرل لتعمػػػػيـ العمػػػػكـ كالتكنكلكجيػػػػا كالهندسػػػػة كالرياضػػػػيات  STEMكمػػػػا
كرد في األدبيات التربكية المعاصرة ؟

( )2مػػػا اإلطػػػار النظػػػرل لكفايػػػات مػػػديرم مػػػدارس  STEMكمػػػا كردت فػػػي األدبيػػػات التربكيػػػة
المعاصرة ؟

( )3ما مبلمح خبرة الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي دعػـ كفايػات مػديرم مػدارس  STEMفػي
ضكء السياؽ الثقافي؟
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( )4ما الجهكد المصرية في مجاؿ االهتماـ بدعـ كفايات مديرل مدارس  STEMفي ضكء
السياؽ الثقافي ؟

( )5ما أكجه الشبه كاالختبلؼ في مجاؿ االهتماـ بدعـ كفايات مديرل مدارس  STEMفي
كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كمصر ؟

( )6ما اآلليات المقترحة التي تسهـ في دعـ كفايات مديرم مدارس  STEMفي مصر في
ضكء االستفادة مف خبرة الكاليات المتحدة األمريكية؟

أٍداف الدزاضة :
تهدؼ الدراسة الحالية إلي تحقيؽ الهدؼ الرديس اآلتي:
االسػػػػػتفادة مػػػػػف خبػػػػػرة الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة فػػػػػي دعػػػػػـ كفايػػػػػات مػػػػػديرم
مدارس  STEMفي مصر.
كيتفرع عف هذا الهدؼ الرديس األهداؼ الفرعية اآلتية:

( )1التعرؼ عمي اإلطار النظرم لتعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضػيات  STEMكمػا
كرد في األدبيات التربكية المعاصرة .

( )2التعػػػػػرؼ عمػػػػػي اإلطػػػػػار النظػػػػػرم لكفايػػػػػات مػػػػػديرم مػػػػػدارس  STEMكمػػػػػا كردت فػػػػػي
األدبيات التربكية المعاصرة .

( )3الكقػػػػكؼ عمػػػػي أهػػػػـ المبلمػػػػح المميػػػػزة لخبػػػػرة الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة فػػػػي دعػػػػـ
كفايات مديرم مدارس  STEMفي ضكء السياؽ الثقافى .

( )4التعػػػرؼ عمػػػي الجهػػػكد المصػػػرية المبذكلػػػة فػػػي مجػػػاؿ االهتمػػػاـ بػػػدعـ كفايػػػات مػػػديرل
مدارس  STEMفي ضكء السياؽ الثقافى.

( )5إبػػػػراز أكجػػػػه الشػػػػبه كاالخػػػػتبلؼ فػػػػي مجػػػػاؿ االهتمػػػػاـ بػػػػدعـ كفايػػػػات مػػػػديرل مػػػػدارس
 STEMفي كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كمصر

( )6التكصؿ إلي بعض اآلليات المقترحة التي تسهـ في دعػـ كفايػات مػديرم مػدارس STEM
في مصر في ضكء االستفادة مف خبرة الكاليات المتحدة األمريكية.
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أٍنية الدزاضة:
تنبه أهمية الدراسة مما يمي:
تعميميػػا حػػديثنا
 أهميػػة المكضػػكع كحداثتػػه حيػػث يركػػز عمػػي تعمػػيـ  STEMى باعتبػػارو نمطنػػان
كركيزة أساسية في تحقيؽ النمك االقتصػادم كالمعرفػي كالتكنكلػكجي فػي العػالـ ،كفػي إعػداد
القكل العاممة التي تمتمؾ مهػارات القػرف الحػادم كالعشػركف مثػؿ مهػارات اإلبػداع كاالبتكػار
كحؿ المشكبلت.
 كمػػا تركػػز الدراسػػة عمػػي نقطػػة بحثيػػة حديثػػة ك ذات أهميػػة كهػػي تنػػاكؿ آليػػات دعػػـ كفايػػاتمػػديرم مػػدارس  STEMى لػػدكرهـ فػػي االرتقػػاء بػػنداء مػػدارس  STEMكتحقيػػؽ األهػػداؼ
المنشكدة منها.
 تفيػػد الدراسػػة القيػػادات المسػػدكلة عػػف المنظكم ػة التعميميػػة فػػي مصػػر بصػػفة عامػػة ،كافػػادةصػػناع الق ػرار كالمسػػدكليف عػػف مػػدارس ) (STEMس ػكاء العػػامميف عمػػي مسػػتكل الػػكزارة أك
عمػػػي المسػػػتكل المدرسػػػي مػػػف خػػػبلؿ االلمػػػاـ بػػػالمبلمح المميػػػزة لخبػػػرة الكاليػػػات المتحػػػدة
االمريكية كخاصة فيما يتعمؽ بآليات دعـ كفايات مديرم مدارس .STEM
 يفيد البحث القيادات كالمسدكليف كصػناع القػرار بالجامعػات المصػريةى لتػكفير بعػض البػرامجالدراسية المرتبطة بمجاالت  ، STEMكاقتراح برامج لمدراسات العميػاى إلعػداد معمػـ STEM
كإلعداد القيادات المؤهمة لمعمؿ في مدارس STEM
 يمكف أف تفيد الدراسة فػي تكعيػة الطػبلب فػي المػدارس كالجامعػات كأعضػاء هيدػة التػدريسكأكليػػاء األمػػكر ،كأعضػػاء المجتمػػه المحمػػي كالشػػركات الصػػناعية المختمفػػة بثقافػػة تعمػػيـ
الشػركات بػيف
ا
 ، STEMكبفاددته لمفرد كالمجتمه ،ممػا يسػهـ فػي تشػجيه التعػاكف كاقامػة
مدارس  STEMكالجامعات كمراكز البحكث كرجاؿ الصناعة كالشركات المختمفػة فػي تمكيػؿ
بعض البرامج التي تفيد مدارس  STEMفي مصر.

ميَج الدزاضة وخطواتُ:
تسػتخدـ الدراسػػة الحاليػة المػػنهج المقػػارف  ،كالػذل ال يقتصػػر عمػى كصػػؼ الظػكاهر ،
كانما يقكـ بتحميمها كتفسيرها في ظؿ ظركؼ مجتمعاتها كالقكل الثقافيػة كالمجتمعيػة السػاددة ،
كيعطى باإلضافة إلى ذلؾ فرص اإلفادة منها بما يتكافؽ كظركؼ المجتمه المصرم
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ككفقنا لطبيعة هذا المنهج  ،تسير الدراسة كفقنا لمخطكات اآلتية:

 عرض كتحميؿ األدبيات التربكية المتعمقػة بتعمػيـ العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات STEMمف حيث مفهكـ تعميـ  STEMكأهدافه كأهميته ،كعكامؿ نجاحه.
 عرض كتحميؿ األدبيات التربكية ذات الصمة بكفايات مديرم مدارس . STEM رصػػػػد كتحميػػػػؿ أبػػػػرز المبلمػػػػح المميػػػػزة لخبػػػػرة الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽبدعـ كفايات مديرم مدارس  STEMفي ضكء السياؽ الثقافى.
 رصػػػػد الجهػػػػكد المصػػػػرية المبذكلػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ االهتمػػػػاـ بػػػػدعـ كفايػػػػات مػػػػديرل مػػػػدارس STEMفي ضكء السياؽ الثقافى.
 التحميػػػؿ المقػػػارف لتكضػػػيح أكجػػػه الشػػػبه كاالخػػػتبلؼ فػػػي مجػػػاؿ االهتمػػػاـ بػػػدعـ كفايػػػاتمػػػػديرل مػػػػدارس  STEMفػػػػي كػػػػؿ مػػػػف الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة كمصػػػػر فػػػػي ضػػػػكء
السياؽ الثقافي لكؿ منهما .
 التكصػؿ إلػي بعػض اآلليػات المقترحػة لػػدعـ كفايػات مػديرم مػدارس  STEMفػي مصػر فػػيضكء االستفادة مف خبرة الكاليات المتحدة األمريكية.

حدود الدزاضة:
تتمثؿ حدكد الدراسة فيما يمي :
 ما يتعمؽ بخبرة الكاليات المتحدة األمريكية :يركز البحث عمػي تنػاكؿ رؤيػة الكاليػات المتحػدةاألمريكية لتعميـ  ، STEMكأهداؼ تعميـ  ،STEMكأكلكياتػه االسػتراتيجية  ،هػذا باإلضػافة
لتناكؿ مديرم مدارس  STEMمف حيث :أهـ مسدكلياتهـ  ،كالكفايػات الضػركرية لهػـ ،مػه
التركيز عمي اآلليػات التػي تسػهـ فػي دعػـ كفايػاتهـ كالتػي تتمثػؿ فػى البػرامج عمػي مسػتكل
كزارة التربيػػة  ،كانشػػاء الكاليػػات المختمفػػة بعػػض الهيدػػات التػػي تسػػهـ فػػي تطػػكير كفايػػات
مديرم مدارس  ، STEMكتكفير بعض الكاليات األمريكية لبرامج إعداد كتدريب المديريف.
تناكلت الد ارسة خبرة الكاليات المتحدة األمريكية لؤلسباب اآلتية:
 تعػػػػػد مػػػػػف أقػػػػػدـ الػػػػػدكؿ التػػػػػي اهتمػػػػػت بتعمػػػػػيـ  ،STEMكانشػػػػػاء العديػػػػػد مػػػػػف المػػػػػدارسبمختمػػػػؼ الكاليػػػػات  ،كمػػػػا قامػػػػت بالعديػػػػد مػػػػف الجهػػػػكد البػػػػارزة فػػػػي تطكيرهػػػػا كتكظيفهػػػػا
في إعداد القكل العاممة التي تمتمؾ مهارات القرف الحادم كالعشريف.
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 تمكنػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة مػػػف إصػػػدار بعػػػض االسػػػتراتيجيات التػػػي تسػػػهـ فػػػيتكجيه العمؿ في مجاؿ تعميـ . STEM
 كمػا نجحػت كزارة التربيػة األمريكيػػة عمػي المسػتكل الفيػدرالي مػػف تطبيػؽ العديػد مػف البػرامجالتي تسهـ في تطكير عناصػر منظكمػة تعمػيـ  STEMبصػفة عامػة ،كدعػـ كفايػات مػديرم
مدارس  STEMبصفة خاصة.
 لدكرها الفاعؿ في إنشػاء مػدارس  STEMفػي مصػر مػف خػبلؿ التمكيػؿ المقػدـ مػف الككالػةاألمريكية لمتنمية.

مصطلخات الدزاضة :
 تعليييه العلييوو والتهيولوجيييا واديدضييية والساا يييات ( : )STEMتتعػػدد اآلراء ككجهػػاتالنظر التي تناكلت مفهكـ تعميـ  ،STEMكمنها:
يعػػرؼ تعمػػيـ  STEMبننػػه :نهػػج متعػػدد التخصصػػات لمػػتعمـ  ،حيػػث تقتػػرف المفػػػاهيـ
األكاديمية بالػدركس فػي العػالـ الحقيقػي كمػف ثػـ يطبػؽ الطػبلب العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة
كالرياضػػيات فػػي السػػياؽ الػػذم يػػربط بػيف المدرسػػة كالمجتمػػه كالعمػػؿ كالمؤسسػػة العالميػػة ،بمػػا
يمكف مف محك أمية  STEMككذلؾ تدعيـ القدرة عمى المنافسة في االقتصاد الجديد(.)25

كمػػا يعػػرؼ تعمػػيـ  STEMبننػػه :نهػػج تعميمػػي يػػتـ مػػف خبللػػه تقػػديـ تطبيقػػات متعػػددة
التخصصاتى لحؿ المشكبلت في الحياة الكاقعية ،كانشاء ركابط لمختمؼ التخصصػات ،كمػف ثػـ
يػػكفر تعمػػيـ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات مسػػاهمة إيجابيػػة فػػي تػػدعيـ المهػػارات
األساسية لمطبلب مثؿ :حؿ المشكبلت ،كالتفكير النقدم مف خػبلؿ تػكفير فػرص دراسػية متعػددة
التخصصات ،باإلضافة إلى دعـ تطكير مهارات القرف الحادم كالعشريف(.)26

اديػػػا بننػػػه  :تعمػػػيـ متعػػػدد التخصصػػػات كيتضػػػمف
كيمكػػػف تعريػػػؼ تعمػػػيـ  STEMإجر ن
تخصػػص العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة كالرياضػػػيات  ،حيػػػث يػػػتـ تناكلهػػػا كتدريسػػػها بصػػػكرة
متكاممػػة ى لتػػدعيـ العديػػد مػػف المهػػارات لػػدل الطػػبلب مثػػؿ  :حػػؿ المشػػكبلت كاإلبػػداع كالتفكيػػر
النقدم بمػا يسػهـ فػي تطبيػؽ الطػبلب العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات بصػكرة تػربط
بيف المدرسة كالمجتمه كالعمؿ.
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 مدازع املتفوقني للعلوو والتهيولوجيا واديدضة والساا يات : STEMتعػػرؼ مػػدارس  STEMبننهػػا  :مػػدارس ثانكيػػة تػػـ إنشػػاؤها لتقػػديـ مقػػررات دراسػػية
متقدمػػػة  ،كتػػػكفير معممػػػيف خبػػػراء كأقػػػراف متحمسػػػيف كمهتمػػػيف بمجػػػاالت العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
كالهندسػػة كالرياضػػيات باإلضػػافة إلػػى االهتمػػاـ بػػالبحكث المسػػتقمة  ،كقػػد تكػػكف هػػذو المػػدارس
سػػكنية  ،كشػػاممة  ،كمدرسػػة داخػػؿ مدرسػػة  ،كاليػػكـ المشػػترؾ  ،كيتصػػؼ كػػؿ نمػػكذج بممي ػزات
خاصة به (.)27

كمػا تعػرؼ بننهػػا  :مػدارس ثانكيػػة ذات منػاهج خاصػة تهػػدؼ إلػى رعايػػة المتفػكقيف فػػي
العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ أسػػاليب كاسػػتراتيجيات إبداعيػػة
مثػػػؿ  :التعمػػػيـ القػػػادـ عمػػػى المشػػػركعات كالتعمػػػيـ االستكشػػػافى  ،كالعمػػػؿ الجمػػػاعى  ،كالبحػػػث
كاالستقصاء ى بهدؼ إعداد جيؿ مف الطمبة المبدعيف القادريف عمى المنافسة العالمية

()28

.

كتتبنى الدراسة الحالية المفهكـ السابؽ.

 مفهىم لةفايح :تعػػػرؼ الكفايػػػة فػػػي معجػػػـ المصػػػطمحات التربكيػػػة كالنفسػػػية " :بننهػػػا السػػػعة كالقابميػػػة
كالقدرة  ،كهى أفضؿ مستكل يحتمؿ أف يصؿ إليه الفرد إذا حصؿ عمى أنسب تػدريب أك تعمػيـ"

(.)29

كما تعرؼ فى معجػـ مصػطمحات كمفػاهيـ التعمػيـ كالػتعمـ بننهػا " :أداء عمػؿ مػا بفاعميػة

كبنقصى فاددة  ،كأداء عمؿ ما بنقؿ جهد ممكف كبنقؿ تكمفة متاحة" (.)31

كتعرؼ بننها :المعرفة كالمكاقؼ كالمهارات التي تميز شخص ما ى لمقياـ بكظادفه كحؿ

المشكبلت بكفاءة كفاعمية (. )31

شخصا ما عمى أداء عمؿ ما
كما تعرؼ بننها  :السمات أك الخصادص التي تساعد
ن
بصكرة جيدة في أكثر مف مكقؼ مه تحقيؽ نتادج أفضؿ ،عبلكة عمي ذلؾ هي تمؾ العكامؿ
فردا عف نظراده في دكر ما  ،كالكفاية ليست مهاـ الكظيفة بؿ هي ما يساعد الفرد
التي تميز ن
عمي أداء المهمة أك المهاـ المنكطة به(.)32

أيضا بننها  :مجمكعة المعارؼ كالمهارات كاالتجاهات التي يستطيه المدير
كتعرؼ
ن
(. ) 33
تنميتها بحيث تؤدم نتادج متكقعة
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اديا بننها  :السمات كالمعارؼ
كمف ثـ يمكف تعريؼ كفايات مديرم مدارس  STEMإجر ن

كالقدرات كالمهارات التي تميز مديرم مدارس  STEMكالتي تؤهمهـ كتمكنهـ مف أداء
مسدكلياتهـ بصكرة جيدة.

الدزاضات الطابكة :
تتنكع الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة  ،كالتي يمكف تناكلها في
محكريف رديسييف .

ــ احملوز األول  :دزاضات تتعلل بتعليه  STEMواليت تتيوع ما بني دزاضات عسبية ودزاضات أجيبية

يي الدزاضات العسبية:
( )1دراسة (عقيؿ محمكد محمكد رفاعي)2115،

()34

 :هدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي

ماهية التفكؽ كطبيعة الدراسة بمدارس المتفكقيف الثانكية ( )STEMفي مصر،
كاستخدمت الدراسة المنهج الكصفي لتفسير الكاقه كتحميمه ،كما تـ تطبيؽ االستبياف
كنداة لمتعرؼ عمي آراء عينة مف المعمميف كالطبلب حكؿ األداء اإلدارم لمديرم مدارس
( ، )STEMكتكصمت الدراسة لمعديد مف النتادج منها  :ضعؼ قدرة مديرم مدارس
( )STEMفي تكظيؼ المكارد كاإلمكانيات المتاحة لتطكير األداء التعميمي كاإلدارم ،كعمي
استربلؿ المكارد المالية لتنظيـ برامج أكاديمية جديدة ،كضعؼ قدرته عمي تكظيؼ المكارد
المالية لتحسيف نكاتج التعميـ  ،كضعؼ قدرة مديرم مدارس ( )STEMفي التحقيؽ في
شكاكم الطبلب كحؿ مشكبلتهـ.
( )2دراسة(نهمة سيد أبك عميكة)2115،

()35

 :هدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي تعميـ

( )STEMكأهميته كالتنمية المهنية لممعمميف باستخداـ نظرية مجتمه الممارسة  ،كعرض
تطبيقات مجتمه الممارسة في التنمية المهنية لمعممي ( )STEMببعض الخبرات في
الكاليات المتحدة االمريكية كككريا الجنكبية  ،كاستخدمت الدراسة مدخؿ المشكمة في مجاؿ
الدراسات المقارنة (منهج هكلمز في دراسة التربية المقارنة) ،تكصمت الدراسة الي العديد
مف أكجه التشابه بيف خبرتي الكاليات المتحدة األمريكية كككريا  ،مثؿ  :االهتماـ
السياسي ك القكمي بتعميـ  ، STEMكاعتبارو أكلكية قكمية لدفه االبتكار ،كاهتماـ كؿ
مف الكاليات المتحدة األمريكية كككريا بتقديـ برامج التنمية المهنية لمعممي  ، STEMكما
تكصمت الدراسة إلى العديد مف أكجه االختبلؼ بيف دكلتي المقارنة  ،منها :القبكؿ في
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برامج إعدا د المعمميف عمى درجة عالية مف التنافسية في ككريا  ،كما تعانى ككريا مف
ظاهرة هجرة العقكؿ باالختبلؼ عف الكاليات المتحدة األمريكية .

( )3دراسة(شعباف أحمد همؿ :)36( )2116،هدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي اإلطار المفاهيمي
لمدارس ( ،)STEMكالتعرؼ عمي كاقه المحاسبية الذكية بمدارس المتفكقيف الثانكية
لمعمكـ كالتكنكلكجيا ( (STEMبمصر ،كاعتمدت الدراسة عمي المنهج الكصفي ،كبخاصة
أ سمكبي المسح كالتحميؿ ،كما اعتمدت الدراسة الميدانية عمي المقابمة هير المقننة لبعض
أعضاء المجتمه المدرسي بمدارس المتفكقيف الثانكية لمعمكـ كالتكنكلكجيا بمصر،
كالمبلحظة الميدانية كبناء استبانة مكجهة الي أعضاء هيدة التعميـ (المديركف  ،كالككبلء
 ،كالمعممكف ) بمدارس الثانكية لمعمكـ كالتكنكلكجيا بمصر ،كتكصمت الدراسة إلي أف درجة
تكافر المحاسبي ة الذكية بمدارس المتفكقيف الثانكية لمعمكـ كالتكنكلكجيا بمصر حسب آراء
أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة متكسطة ككاف ترتيبها تناز نليا عمي النحك التالي (الثقة
المتبادلة  ،كالتحفيز كزيادة الدافعية ،كالتقكيـ الذاتي  ،كالمشاركة الفعالة  ،كالشفافية
التربكية).
()4دراسة (محمكد عطا محمد عمي مسيؿ ك فيكال منير عبدو منصكر)2116،

()37

 :هدفت

الدراسة إ لي كضه تصكر مقترح يمكف أف يسهـ في تطكير المدارس الثانكية لممتفكقيف
بنظاـ()STEMفي مصر في ضكء خبرة الكاليات المتحدة األمريكية ،كاعتمدت الدراسة
عمي المنهج المقارف  ،كما تـ االستعانة باستبانة مكجهة الي معممي طبلب المدرسة
الثانكية لممتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا بنيف بمدينة السادس مف أكتكبر ،كتكصمت
الدراسة لمعديد مف النتادج ،الناتجة عف الدراسة الميدانية كمنها :ضعؼ االهتماـ مف
جانب لجنة اختيار كقبكؿ الطبلب لمنزاهة كالشفافية عند إجراء المقاببلت الشخصية
لمطبلب المتفكقيف ،كضعؼ تشجيه الجامعات كمراكز البحكث التربكية المصرية بعقد
شراكة رسمية مه المدرسة الثانكية لممتفكقيف لعمكـ كالتكنكلكجيا بنيف ،كضعؼ االهتماـ
باألنشطة البلصفية المتقدمة لمطبلب بعد انتهاء اليكـ الدراسي ،حيث ال تراعي إدارة
المدرسة تكافر التجهي ازت المبلدمة لذلؾ .
( )5دراسة (أشرؼ محمكد أحمد محمكد )2117،

()38

 :هدفت الدراسة الي التعرؼ عمي

البرامج الداعم ة لممدارس الثانكية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ( )STEMفي
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كؿ مف الكاليات المتحدة االمريكية كأستراليا كامكانية اإلفادة منها في مصر ،كاستخدمت
الدراسة مدخؿ حؿ المشكبلت (منهج برايف هكلمز في دراسة التربية المقارنة) ،كتكصمت
الدراسة لمعديد ممف نقاط التشابه بيف خبرتي دكلتي المقارنة مثؿ  :اهتماـ القيادات
السياسية بدكلتي المقارنة بتعميـ  STEMككضه الخطط االستراتيجية لممدارس كلتعميـ
 stemبصفة عامة كتنكع البرامج المقدمة لتنمية مدارس كطبلب  ، STEMكما تكصمت
الدراسة لمعديد مف نقاط االختبلؼ منها  :انتشار تعميـ  STEMفي الكاليات المتحدة في
كقت مبكر مقارنة بنستراليا  ،كاختبلؼ الجهات المسدكلة كالداعمة لبرامج تعميـ STEMفي
كؿ مف الكاليات المتحدة كأستراليا ،كاالستفادة مف ذلؾ في كضه تصكر مقترح لمبرامج
الداعمة لمعممي كطبلب كمدارس المتفكقيف لمعمكـ كالتكنكلكجيا المصرية في ضكء خبرتي
الكاليات المتحدة األمريكية كأستراليا .
( )6دراسة (صبلح الديف محمد تكفيؽ كأحمد عابد إبراهيـ عبد المطمب)2119،

()39

:

هدفت الدراسة إ لي رسـ سيناريكهات محتممة لنجاح مدارس المتفكقيف في العمكـ ك
التكنكلكجيا  STEMفي مصر ،كاستخدـ البحث منهجية ستة سيجما في تشخيص كاقه
مدارس STEMالثانكية في مصرى لمكقكؼ عمي المشكبلت التي تكاجه نجاح هذو التكعية
مف المدارس ،كاستخدـ البحث أداة المقابمة المفتكحة مه مديرم كبعض مف طبلب
كمعمميف كاخصادييف كأعضاء مجمس أمناء مدرستي أكتكبر لممتفكقيف في العمكـ
كالتكنكلكجيا كالمعادم لممتفكقات في العمكـ كالتكنكلكجيا كمسدكلي مدارس  STEMبديكاف
أيضا أسمكب السيناريك ،كلقد تكصمت
عاـ كزارة التربية كالتعميـ ،كما استخدـ البحث ن
الدراسة إلي صياهة ثبلثة سيناريكهات بديمة أك محتممة لنجاح مدارس  STEMفي مصر.

( )7دراسة ( أية جماؿ عبد اهلل شرؼ الديف  :)41()2121 ،هدفت هذو الدراسة إلي التكصؿ
إلي أفضؿ اإلجراءات المقترحة لتطكير مدارس المتفكقيف الثانكية في العمكـ كالتكنكلكجيا
 STEMفي مصر في ضكء االستفادة مف خبرتى استراليا ك ككريا الجنكبية  ،كاستخدمت
الدراسة المنهج المقارف  ،كتكصمت الدراسة إلي العديد مف النتادج منها  :اعتماد استراليا
كككريا الجنكبية عمي سياسات كمبادرات كطنية في مجاؿ العمكـ ك التكنكلكجيا كالهندسية
كالرياضيات ،كما كفرت مجمكعة مف األنشطة كالبرامج المركزية كالممكلة كالبرامج
الجامعية عمى مستكل عالمي ،هذا باإلضافة إلى اهتماـ استراليا كككريا الجنكبية بتكفير
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مصادر تمكيؿ متنكعة لمبادرات مدارس  STEMكزيادتها  ،كتكزيه صكر المشاركة مف
الجهات كالمؤسسات ذات صمة  ،كعقد الشركات مه مؤسسات المجتمه العامة كالخاصة
كالصناعة كالجامعات كالمراكز البحثية .

الدزاضات األجيبية :
( )1در سح )(Hamada Ahmed Fahmy Ahmed El Farargy, 2016

()22

:

هدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي طبيعة التعمـ القادـ عمي المشركعات في مدرسة
 STEMالثانكية لمبنيف بمدينة السادس مف أكتكبر ،كما هدفت الدراسة إلي فهـ كيؼ ينظر
طبلب مدرسة  STEMفي السادس مف أكتكبر إلي التعمـ القادـ عمي المشركعات ،كتـ
جمه البيانات كتحميمها مف خبلؿ بعض المحاكر مثؿ  :تصكرات الطبلب حكؿ التعمـ القادـ
عمي المشركعات  ،كالتعمـ الطبلبي ،كتعاكف الطبلب ،كتكصمت الدراسة لبعض النتادج
منها أف تطبيؽ التعمـ القادـ عمي المشركعات يحسف مف تعمـ الطبلب لممكضكعات
المدمجة في مشركعاتهـ .
( )2در سح )(Hanna Ouda Khadri Ahmed, 2016

()20

 :هدفت الدراسة إلي

اقتراح اتجاهات استراتيجية مستقبمية لتطكير العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار في التعميـ
العالي في مصر كمحرؾ أساسي لبلقتصاد االبتكارل  ،كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ مبادرات أكثر
نجاحا في تعميـ  ، STEMكاستخدمت الدراسة أكثر مف منهجية في الدراسة منها :
الدكؿ
ن
الستثيان  ،وتح يل لى قغ تاستخذ م أس ىب  ، SWOTكتكصمت الدراسة إلي العديد مف
النتادج منها :صياهة العديد مف الدكؿ تشريعات كسياسات كتكجيهات استراتيجية لتكفير
إطار متماسؾ لتكفير لتعميـ ( ، (STEMبهدؼ تطكير سكؽ العمؿ في مجاؿ العمكـ ك
التكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات لتطكير االقتصاد االبتكارل  ،كما تكصمت الدراسة مف
خبل ؿ تحميؿ  SWOTإلي العديد مف نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتهديدات فيما يتعمؽ
بتعميـ  STEMفي التعميـ العالي في مصر.
( )3در سح ) : )22((Lamis Abdel Meguid , 2017هدفت الدراسة إلي تناكؿ مبادرة
( (STEMكخطكة سياسية اتخذتها الحككمة المصرية لتحسيف نظاـ التعميـ كاعداد أجياؿ
المستقبؿ مف المهنييف في هذو المجاالت ،كاستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة
بالتطبيؽ عمي مدرستي  :مدرسة المتفكقيف بالسادس مف أكتكبر ،كمدرسة المتفكقات في
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كجها لكجه ،باإلضافة إلي
المعادم ،كتـ جمه البيانات باستخداـ المقاببلت الشخصية
ن
استع ارض مف بعض الكثادؽ  ،كتكصمت الدراسة إلي تحديد بعض التحديات التي تمكف أف
تهدد جكدة كاستمرارية مبادرة العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات في مصر ،كالتي
تتمثؿ في  :الهيكؿ التشريعي البيركقراطي الشامؿ كالمعقد كالتحديات التي تتعمؽ بمعايير
تصميـ كتقيي ـ المناهج  ،كتدريب المعمميف  ،كالنقص في تكافر التمكيؿ .

( )4دراسة ) (44) (Mustafa Cevik & Esma Ozgunay , 2018هدفت الدراسة إلي
استكشاؼ كجهات نظر المعمميف في مجاالت العمكـ كالرياضيات كتقنيات المعمكمات،
كالتعرؼ عمى كجهة نظر مديرل المدارس  ،كاعتمد البحث عمي نمكذج مسح كمي  ،كتـ
استخداـ أدكات البيانات لمحصكؿ مباشرة عمي أراء المعمميف حكؿ تعميـ العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ، STEMكما تـ استخداـ أدكات البيانات النكعية لفهـ
أراء المسدكليف حكؿ  STEMكالذيف يعممكف في هذو المدارس ،كتكصمت الد ارسة أف
مجاالت  STEMأكثر فاعمية عمي الطبلب  ،كما أف المعمميف ليسكا مجهزيف لتعميـ العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ،كما أنهـ بحاجة إلى تدريب أنفسهـ عمي تطبيؽ
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات مف خبلؿ المقررات كالمناهج الدراسية .

( )5دراسة ) :)45( (William & et . al , 2018هدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى
التصكرات التعميمية ألربعة مف مديرم المدارس المتكسطة فيما يتعمؽ بتعميـ ، STEM
كلقد استخدمت الدراسة نهج دراسة الحالة  ،كجاءت عينة الدراسة مف أربعة مديريف مف
منطقة مدرسية كاحدو في كالية كاركلينا الشمالية ،كتكصمت الدراسة إلي العديد مف النتادج
منها  :أف هناؾ اختبلفنا مف تحديد ماهية تعميـ  ، STEMكما تتضح مف مقاببلت
المديريف أف المبلحظات يمكف أف تختمؼ مف شخص آلخر عندا استخداـ نفس بركتكككؿ

المراقبة كالتدريب  ،كأف هناؾ حاجة إلي مزيد مف العمؿى لتزكيد جميه المعمميف بفعالية
بالترذية الراجعة البلزمة لتحقيؽ األهداؼ المدرسية لمحك األمية في مجاالت ). )STEM
( )6دراسة

(Noemi Waight & Lorenda Chisolm & Stephen L.

):)46Jacobson , 2018

)

هدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي دكر قادة المدارس،

ككيفية اتخاذهـ ق اررات بشنف تصميـ كتطكير منهج  ،STEMككيفية تطبيقه في الممارسة
العممية كفي تجارب الطبلب في المقررات الدراسية المتعمقة بالعمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
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كالرياضيات  ،كتكصمت الدراسة لمعديد مف النتادج :منها أكد قادة المدارس عمي بعض
المكضكعات أك القضايا التي تحدد أدكارهـ  ،كالتي تتمثؿ فى االهتماـ بتطكيه الطبلب
كتسهيؿ فرص الكصكؿ إلي الخبرات المجتمعية ،كاعداد الطبلب لممساهمة في قضايا
اقتصاد مجتمعهـ  ،كتكفير التنمية المهنية لممعمميف ،كمعالجة قضايا الشدكف اإلدارية
كالمكجستية  ،كاالهتماـ بععداد الشباب لمهف .STEM

( )7دراسة ) :)47( (Mohamed Ali ElNagdie , 2018هدفت الدراسة إلي تناكؿ
بعض القضايا الرديسة مثؿ  :تناكؿ قضايا المساكاة كالحرية في تعميـ  STEMمف خبلؿ
بعض الدراسات التي أجريت مه المعمميف في مدرستيف  ،ناشدتيف في مجاالت STEM
في الررب األكسط لمكاليات المتحدة األمريكية  ، Midwest United Statesكدراسة
عف خريجات مدرسة  STEMلمفتيات في مصر كمعممي مدرسة  STEMفي مصر،
كاستخدمت الدراسة أسمكب دراسة الحالة ،كتكصمت الدراسة إلي أف طبيعة هكية معمـ
 STEMكاضحة حيث يؤكد معممي أمريكا أف تعميـ  STEMأداة قيمة لتحسيف فرص
التعمـ لمطبلب عمي أساس منهج متكامؿ مه التركيز عمي االنصاؼ كالشمكؿ  ،كما ينظر
المعممكف المصريكف إلي تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات مف منظكريف:
باعتبارها أف تعميـ  STEMأداة تربكية لتسهيؿ تعمـ المفاهيـ المعقدة  ،ككمبادرة إلصبلح
نظاـ التعميـ ،كإلعداد الطبلب لسكؽ العمؿ.
( )8دراسة )(Mohamed ElNagdie & Gillian Roehrig , 2020

()48

 :هدفت

هذو الدراسة إلي استكشاؼ التفاعؿ الديناميكي بيف العكامؿ المختمفة المؤثرة لتطكير هكية
معممي  ، STEMكلقد استخدمت الدراسة تصميـ دراسة حالة شامؿ كمتعدد  ،كتـ
الحصكؿ عمي بيانات هذو الدراسة مف خبلؿ  :مقاببلت شبة منظمة أك شبة مهيكمة
أجريت مه سبعة معمميف بمدارس  STEMالمصرية  ،كتحميؿ الكثادؽ كق اررات كزارة
التربية كالتعميـ كتحميؿ التقارير الصادرة عف اتحاد التعميـ لمنهكض بالعمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات في مصر  ،كتكصمت الدراسة إلي العديد مف النتادج منها  :أف
المعمميف قد خضعكا لعممية تحكيؿ عميقة كترير لمعممية مف مدرس تقميدم إلي معمميف
بعقمية تقدمية ،كفصكؿ دراسية تتمحكر حكؿ ممارسات الطالب.
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لثاوي :دراسات تتعمؽ بكفايات مدير المدرسة :تتنكع هذو الدراسات ما بيف دراسات

عربية كدراسات أجنبية كيمكف تكضيح ذلؾ فيما يمي:

الدزاضات العسبية :
( )1دراسة ( عمي بف محمكد السنانى ) 2113 ،

()49

 :هدفت الدراسة إلي تحقيؽ رديس هك

تحديد أهـ الكفايات المهنية البل زـ تكافرها لدم مديرم المدارس بالمممكة العربية السعكدية
مف كجهة نظر خبراء اإلدارة التربكية بالكزارة  ،كلتحقيؽ هدؼ البحث استخداـ المنهج
الكصفي التحميمي  ،كما استخدمت الدراسة استبانة ى لمتعرؼ عمي أراء الخبراء في مجاؿ
اإلدارة التربكية حكؿ درجة أهمية الكفايات المهنية البل زمة لمديرم التعميـ العاـ بالمممكة
العربية السعكدية ،كتكصمت الدراسة إلي العديد مف النتادج منها  :مف السمات المهنية
األساسية لمدير المدرسة  :القدرة عمي التفكير الذاتي كعمي اتخاذ ق اررات مبتكرة  ،كما
تهدؼ الكفاية التعميمية إلي إحداث التريرات في أداء المدرسة .

( )2دراسة (عركب أحمد القطاف  :)51( )2116 ،هدفت الدراسة إلي تحديد أهـ الكفايات
البل زمة لمديرم مدارس التعميـ العاـ بدكلة الككيت لمعمؿ القيادم التربكم ،كتحديد أهـ
الكسادؿ التي يمكف مف خبللها تنمية الكفايات القيادية لمقياـ بالدكر المطمكب ،كاستخدمت
الدراسة المنهج الكصفي ،كاعتمدت عمى استبيانه كنداة لمجمه البيانات ،كتكصمت الدراسة
لمعديد مف النتادج منها  :تنكع الكفايات البل زمة لمديرم مدارس التعميـ العاـ لمعمؿ القيادم
كالتربكم كمنها  :الكفايات الشخصية الذاتية  ،ككفايات التعاكف مه المجتمه المحمي ،
ككفايات إدارة الكقت كاالجتماعات  ،ككفايات التخطيط االستراتيجي ،كما تكصمت الد ارسة
إلي بعض الكسادؿ التي يمكف مف خبللها تنمية الكفايات القيادية لدم مديرم مدارس
التعميـ العاـ ،مثؿ تبادؿ الزيارات بيف المديريف لبلستفادة خبرتهـ القيادية.

الدزاضات األجيبية :
( )1دراسة ( )Nwigi . G.u.& Osuji C.U., 2014

()51

 :هدفت الدراسة إلي تناكؿ

المشكبلت التي تكاجه الكفايات اإلدارية لممدير في المدارس الثانكية في نيجيريا ،
كتكصمت الدراسة إلي بعض النتادج التي تتعمؽ بالتحدم الذم يكاجه الكفايات اإلدارية
لممديريف كتتمثؿ هذو التحديات :القصكر في كفاية المرافؽ ،كالقصكر في تكافر مكاد
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  ،كالعكامؿ السياسية فمعظـ الكاليات في نيجيريا تعيف
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فقط المديركف مف السكاف األصمييف حتي عندما يككف السكاف هير األصمييف مؤهميف
مهنيا في إدارة المدرسة ،أكصت الدراسة بما يمي :تعييف مديرم مدارس
تدريبا
كمدربيف
ن
ن
مهنيا ،كتكفير مكاد تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في جميه
تدريبا
مؤهميف ك مدربيف
ن
ن
المدارس الثانكية لتعزيز فعالية المدير ،كتكفير التدريب عمى القيادة ى لتحديث مهاراتهـ

كامدادهـ بكفاءات عالية.
( )2دراسة ) ، )52( (Robin Jacob & et. al . ,2014هدفت الدراسة إلى فحص تنثير
برنامج ماكريؿ لمقيادة المتكازنة عمى جكانب القيادة كالكفايات الخاصة بمدير المدرسة ،
كاستخداـ الباحثكف المنهج الكصفى مف خبلؿ تطبيؽ استبياف عمى عينة مف مديرل
المدارس كالمعمميف بمدارس بشماؿ كالية ميتشجاف بالكاليات المتحدة ثـ االسترشاد
بنتادج االستبياف عند تطبيؽ المنهج التجريبى المتمثؿ في برنامج ماكريؿ لمقيادة
المتكازنة عمى مديرل هذو المدارس  ،كلقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتادج منها :
كجكد فركؽ ذات إحصادية بيف القياسات البعدية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
متريرات نمط قيادة المدير كالكفايات المهنية لممدير كمستكل انجاز الطبلب لصالح
المجمكعة التجريبية .

( )3دراسة ، )53( (Kovit Vajarintarangoon & et. al,2019) :هدفت الدراسة إلى
دراسة الكضه الحالي إلدارة المدرسة باستخداـ مجتمه التعمـ مه تطكير التعمـ المهنى
لمديرل المدرسة كمتابعة الممارسة التعاكنية بيف زمبلء المدرسة كاإلدارييف داخؿ مجتمه
التعمـ في مقاطعة بكريراـ  ،كاعتمدت الدراسة عمى جمسات مقابمة مركزة  ،كاستبيانات
لممقاببلت الجماعية كمبلحظة التعمـ المهنى داخؿ المدرسة  ،كتكصمت الدراسة لمعديد
مف النتادج منها :تعدد المشكبلت بمقاطعة بكريراـ  ،مثؿ :عدـ كفاية العمؿ التعاكنى
كالدعـ األكاديمى كالظركؼ الداعمة لبيدة آمنة  ،كتكفير بيدة تدعـ التعمـ بشكؿ تعاكنى
 ،كاحتراـ الفركؽ الفردية  ،كتطكير عبلقات جماعية لمتخطيط كمتابعة عممية اإلشراؼ
مف خبلؿ تخطيط العمؿ الذل يدعـ العمؿ التعاكنى بيف زمبلء المدرسة كنمكذج تطكير
الكفايات لمديرل المدارس في مقاطعة بكريراـ .
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التعليل على الدزاضات الطابكة:
تتشابه الدراسة الحالية مه الدراسات السابقة في اهتمامها بتعميـ العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ( ،)STEMكمف ثـ يمكف االستفادة مف الدراسات السابقة
في اإللماـ بطبيعة تعميـ ( ، )STEMمف حيث المفهكـ كاألهداؼ كاألهمية كعكامؿ نجاحه ،
كأهـ المشكبلت التي يعانى منها تعميـ  STEMكما تتشابه الدراسة الحالية مه الدراسات
السابقة في االعتماد عمى خبرة الكاليات المتحدة األمريكية  ،كلكف تختمؼ الدراسة الحالية عف
الدراسات السابقة في التركيز عمى مديرل مدارس  STEMكاالهتماـ بالتعرؼ عمى أهـ
مسدكلياته  ،كالكفايات البلزمة له ى حتى يتمكف مف أداء مسدكلياته  ،كما تهتـ الدراسة
الحالية بالتعرؼ عمى اآلليات التي اعتمدت عميها الكاليات المتحدة األمريكية في دعـ كفايات
مديرل مدارس  STEMكاالستفادة منها بمصر.

خطوات الدزاضة :
تسير الدراسة الحالية كفؽ الخطكات اآلتية:
 الخطكة األكلى :اإلطار العاـ لمدراسة  :كيتضمف ذلؾ مقدمة الدراسة كمشكمتها كأهدافهاكأهميتها كمنهجها  ،كحدكدها  ،كمصطمحاتها  ،كالدراسات السابقة  ،كخطكات الدراسة .
 الخطكة الثانية  :تتضمف اإلطار النظرل لتعميـ  STEMكما كرد في األدبيات التربكيةالمعاصرة .
 الخطكة الثالثة  :تتضمف اإلطار النظرل لكفايات مديرل مدارس STEMكما كردت فياألدبيات التربكية المعاصرة .
 الخطكة الرابعة  :تتناكؿ أبرز المبلمح المميزة لخبرة الكاليات المتحدة األمريكية في دعـكفايات مديرل مدارس  STEMفي ضكء السياؽ الثقافى .
 الخطكة الخامسة  :تتضمف عرض أهـ الجهكد المصرية المبذكلة في مجاؿ االهتماـ بدعـكفايات مديرل مدارس  STEMفي ضكء السياؽ الثقافى.
 الخطكة السادسة  :تتضمف التحميؿ المقارف بيف خبرة الكاليات المتحدة األمريكية كمصرفي مجاؿ االهتماـ بدعـ كفايات مديرل مدارس .STEM
 الخطكة السابعة  :تتضمف بعض اآلليات المقترحة التي تسهـ في دعـ كفايات مديرلمدارس  STEMفي مصر باالستفادة مف خبرة الكاليات المتحدة األمريكية.
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اخلطوة الجاىية :تعليه العلوو والتهيولوجيا واديدضة والساا يات ( - )STEMإطازًا
ىظساًا :
يمكف تناكؿ تعميـ  STEMكما كرد في األدبيات المعاصرة مف خبلؿ المحاكر اآلتية:

أولًا  :مفَوو تعليه : STEM

يمكف تكضيح ذلؾ فيما يمى:

يمكف تعريؼ تعميـ  STEMبننه  :نظاـ تعميمي قادـ عمى المعايير ،حيث يدمج

الرياضيات كالعمكـ كالمحتكل التكنكلكجي كالهندسي في نهج متكامؿ ديناميكي كسمس(.)54

كما يعرؼ بننه  :طريقة تعميـ كتعمـ تدمج بيف محتكل كمهارات العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات  ،كيسعى إلى تكفير الفرص لمطبلب ليككنكا مبتكريف كمخترعيف ككاثقيف
مف أنفسهـ كأف يككنكا مفكريف كمنطقييف كمتعمميف مف الناحية التكنكلكجية

()55

.

أيضا بننه  :نهج متكامؿ إل زالة الحكاجز بيف تخصصاته كالتعامؿ معها كعمـ
كيعرؼ ن
كاحد ى لمساعدة الطالب عمى نقؿ التعمـ إلى العالـ الحقيقي ى حتى يمكف لمطالب اقتراح حمكنال
جديدة لممشكبلت متعددة األبعاد تقكـ عمى مبادئ كأساسيات مجاالت  ، STEMكتنفيذ

استراتيجيات التدريس مثؿ التعمـ القادـ عمى المشركعات كحؿ المشكبلت كهيرها مف
االستراتيجيات التي تتكافؽ مه منهج

 ، STEMكاشراكهـ في التدريس كالمناقشات في

الفصكؿ الدراسية كخارجها مف مياديف العالـ الحقيقي (.)56

كما يمكف تعريفه بننه :استخداـ العمكـ كالمعرفة الرياضية كالتقنية الهندسيةى لحؿ
المشكبلت اليكمية أك المجتمعية مما يجعؿ تعمـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات

أكثر فاددة كسياقنا (.)57

أيضا بننه  :مجمكعة مف التخصصات المتداخمة كالمهارات المطمكبة كالتعميـ
كيعرؼ ن
كالتدريب المتعمؽ بمجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،كالتي ال تهدؼ فقط

إلى تطكير الخبرة كالقدرة في كؿ مجاؿ عمى حدة ،كلكف أيضا لتطكير القدرة عمى العمؿ عبر

التخصصات ،كانتاج معارؼ كأفكار جديدة مف خبلؿ التعمـ متعدد التخصصات (.)58

استنادا لما سبؽ ذكرو مف تعريفات يمكف تكضيح المككنات المختمفة المككنة لتعميـ
ك
ن
()59
 STEMكدكرها في تدعيـ قدرات الطبلب فيما يمي:
 العمكـ  :كالتي ت مكف الطبلب مف تطكير اهتمامهـ كفهمهـ لمعالـ المادم كالفيزيادي،كتطكير مهارات التعاكف كالبحث كاالستقصاء النقدم كالتجريب كاالستكشاؼ كاالكتشاؼ .
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 التكنكلكجيا :كهي ما يتـ إنتاجه مف خبلؿ المعرفة العممية كالرياضية عمى النشاط البشرم . الهندسة :كهي طريقة تطبيؽ المعرفة العممية كالرياضية عمى النشاط البشرم . الرياضيات :كالتي تهدؼ إلى تزكيد الطبلب بالمهارات كاألساليب البلزمة لتفسير كتحميؿالمعمكمات  ،كتبسيط المشكبلت كحمها.

ثاىيًا :أٍداف تعليه  ،STEMواملبادئ اليت استهص عليَا:
تتنكع األهداؼ التي يمكف تحقيقها مف خبلؿ تعميـ  ،STEMكمف أهـ هذو األهداؼ ما
يمي:
( )1تعزيز كتضافر الجهكدى لتزكيد الطبلب بنساس نظرم قكم يمكنهـ مف اقتراح حمكؿ
مبتكرة لمشكبلت المجتمه كالعالـ (.)61

( )2محك األمية العامة (العممية – التقنية)  ،كهذا الهدؼ مكجه إلى جميه األفراد في حياتهـ
اليكمية ،كالذم ينطكم عمى فهـ عممي أساسي لمظكاهر ،كاستخداـ التكنكلكجيا اليكمية،
كيتـ تدريس هذا بشكؿ مثالي مف خبلؿ تعميـ  STEMمتعدد التخصصات المتكامؿ
باستخداـ أمثمة كاقعية مف خبلؿ حؿ المشكبلت كالتعمـ القادـ عمى االستفسار ،كما
يهدؼ تعميـ  STEMإلى تدعيـ القدرات الخاصة بالكظيفة ،كينطبؽ هذا الهدؼ عمى
العماؿ المدربيف بشكؿ خاص في مجاالت العمكـ كالرياضيات كالهندسة كالتكنكلكجيا،
كيشمؿ هذا المهارات الخاصة بتخصصات  STEMلتحسيف المشركعات العممية كالتقنية

المعقدة(.)61

( )3تدريب األفراد لتمبية احتياجات القكل العاممة في القرف الحادم كالعشريف ،كأف يعمؿ
الطبلب عمى إيجاد حمكؿ لممشكبلت المعقدة كالمشكبلت العالمية ،كتحسيف مكاقفهـ
الكاقعية ،كما يهدؼ تعميـ  STEMإلى تطكير مهارات األفراد في ظؿ تريرات القرف
فهما عمي نقا كذا مرزل ،مما يؤدم
الحادم كالعشريف ،حيث تسهـ هذو المها ارت في تكفير ن
إلى نقؿ المعرفة بيف تخصصات  STEMالمختمفة (.)62
( ) 4تحسيف كفاءة مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ( ) STEMلجميه
الطبلب برض النظر عف اهتمامهـ بمتابعة ( ) STEMكمهنة أك مجاؿ لمدراسة  ،حيث
يعد تطكير مهارات العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات عنصر أساسي في االبتكار

كنمك اإلنتاجية كهي بدكرها ضركرية لتحسيف مستكيات المعيشة (.)63
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( ) 5تزكيد الطبلب بالخبرة كمهارات البحث التطبيقي في مجاالت ذات أهمية كهى مجاالت
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ،هذا باإلضافة إلى تطكير الطبلب ليككنكا
مبتكريف في حؿ المشكبلت ،كبناء مجتمه تعمـ قابؿ لمتحدم يختبر الطبلب فيه العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات مف خبلؿ مجمكعة متنكعة مف التخصصات،
كاالنخراط في االبتكار كالتفكير كحؿ المشكبلت أثناء النظر في القضايا البيدية
كاالجتماعية التي تكاجه األجياؿ الحالية كالمستقبمية ،كما يهدؼ تعميـ  STEMإلى

إعداد الطبلب لمعالـ  ،كالتعاكف حكؿ قضايا العالـ الحقيقي في عصر العكلمة (.)64

( )6تطكير أساس معرفي قكم لمطبلب ،كتعزيز اهتماماتهـ في العمكـ كالتكنكلكجيا
كالرياضياتى لتعزيز قدرتهـ عمى دمج كتطبيؽ المعارؼ كالمهارات لحؿ المشكبلت
كلتعزيز االبتكار كركح المبادرة كما هك مطمكب في القرف الحادم كالعشريف ،بحيث
يككف الطبلب مهيديف بشكؿ أفضؿ إلجراء مزيد مف الدراسات كالمهف في مكاجهة

التريرات كالتحديات في العالـ المعاصر (.)65

كيتطمب تحقيؽ األهداؼ السابقة تطكير قاعدة معرفية قكية بيف الطبلب ،كتعزيز
اهتماماتهـ في العمكـ كالتكنكلكجيا كالرياضيات ،كتعزيز قدرة الطبلب عمى دمج كتطبيؽ
المعارؼ كالمهارات ،كتنمية مهارات اإلبداع كالتعاكف كحؿ المشكبلت لدل الطبلب ،ككذلؾ
تعزيز الشراكات مه أصحاب المصمحة في المجتمه ،كتطكير المكاهب ،كالخبراء في المجاالت
المتعمقة بالعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار  ، STEMكيتطمب ذلؾ االعتماد عمى بعض
االستراتيجيات كالتي تتمثؿ فيما يمي :تجديد مناهج تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالرياضيات،
كاثراء أنشطة التعمـ لمطبلب  ،كتكفير مصادر التعميـ كالتعمـ  ،كتعزيز التنمية المهنية
لممدارس كالمعمميف  ،كتعزيز الشراكات مه أصحاب المصمحة الرديسة في المجتمه  ،كمراجعة
كنشر الممارسات الجيدة (.)66

باإلضافة لما سبؽ ،تتنكع المبادئ التي يرتكز عميها تعميـ  STEMكيمكف إجمالها
فيما يمي:

()67

( )1يهتـ تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات بتدعيـ فضكؿ المتعمميفى
لممشاركة في حؿ مشكبلت العالـ الحقيقي كاتخاذ خيارات كظيفية مستنيرة ،كتتبمكر
مبلمح هذا المبدأ في النقاط اآلتية:
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أ -يشجه تعميـ  STEMالمتعمميف عمى أف يككنكا فضكلييف بشنف العالـ الذم يعيشكف فيه.
ب -أف يككف تعميـ  STEMكثيؽ الصمة بالقضايا التي تكاجه المجتمه.
ج -عمى المتعمميف تطكير المهاراتى لتمكينهـ مف أف يككنكا مكاطنيف فاعميف ،كضماف
الرفاهية الشخصية ،كالتفاعؿ مه االتصاالت الحديثة ككسادؿ اإلعبلـ بطريقة نقدية كاتخاذ
خيارات مدركسة كأخبلقية.
د -أف يككف تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات لجميه المتعمميف مف جميه
الخمفيات.
ق -تمكيف المتعمميف مف اتخاذ ق اررات مستنيرة بشنف الكظادؼ المتعمقة بمجاالت .STEM
( )2تعميـ  STEMتعميـ متعدد التخصصات بما يمكف المتعمميف مف بناء كتطبيؽ المعرفة
كتعميؽ الفهـ ،كتطكير مهارات التفكير اإلبداعي كالنقدم ضمف سياقات حقيقية  ،كتتبمكر
مبلمح هذا المبدأ فيما يمي:
أ -أف يعمؽ تعميـ  STEMالفهـ النظرم كاالهتماـ عبر المجاالت متعددة التخصصات بما
يسمح لممتعمميف معالجة القضايا العالمية كالمجتمعية.
ب -أف يحصؿ المتعممكف عمى فرص الستكشاؼ المفاهيـ كالمشاركة في حؿ المشكبلت مه
تطكير معارفهـ كمهاراتهـ.
( )3يجسد تعميـ  STEMاإلبداع كالفف كالتصميـ ،كتتبمكر مبلمح هذا المبدأ فيما يمي:
فرصا لمهاـ العالـ الحقيقى كالمهاـ القادمة عمى االستفسار.
أ -أف يكفر لممتعمميف ن
ب -أف يحصؿ المتعممكف عمى فرصة لمتصميـ كاإلبداع كاإلنشاء.
ج -استكشاؼ كتجربة تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات .
يتضح مما سبؽ تنكع أهداؼ تعميـ  STEMكشمكلها  ،حيث يهدؼ إلى تكفير أساس
معرفي قكل لجميه الطبلب دكف تمييز كتدعيـ اهتماماتهـ في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات  ،كلتعزيز ركح االبتكار كالمبادرة كالتفكير النقدم لدل الطبلب بما يسهـ
في إعداد الطبلب لبلستفادة مف الفرص المتاحة في هذو المجاالت  ،كبناء كعى مجتمعي
كاسه النطاؽ حكؿ مهف  STEMكمف ثـ تنهيمهـ لمحصكؿ عمى المهف المرتبطة بهذو
المجاالت كاعدادهـ لممهف المستقبمية  ،كالتي تعد ضركرة ممحة لمتقدـ االقتصادم كتعزيز قدرة
المجتمعات عمى المنافسة العالمية .
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ثالجًا :أٍنية تعليه :STEM
تتبمكر أهمية تعميـ  STEMفيما يحققه مف فكادد كآثار إيجابية لمفرد كالمنظكمة
التعميمية كالمجتمه ،كيمكف إبراز ذلؾ فيما يمي:
( )1تكفير عمماء كتقنييف كمهندسيف كرياضييف لديهـ القدرة عمى االبتكار ،كما يجعؿ تعميـ
 STEMالطبلب عمى استعداد لمحصكؿ عمى كظادؼ  STEMالمختمفة  :مثؿ مهندسى
الفضاء ،كالهندسة ،كالطب الحيكم كالكيميادي كالمدني كمهندسى الشبكات  ،كمف ثـ يعد
أساسيا لقكة الدكلة في تصنيه منتجات متفكقة  ،كما يعد تعميـ
أمر
نظاـ  STEMنا
ن
أساسيا لبلقتصاد االبتكارل ،فاالبتكارات فى المستقبؿ ال تحتاج إلى
( )STEMمحرنكا
ن
مبتكريف لمهارات تخصص معيف بؿ يحتاجكف إلى فرؽ مف المتعاكنيف الذيف يمكنهـ
مزج العديد مف المهارات كاآلراء كال يقتصر هذا التعاكف عمى األنشطة المشتركة بيف
العمماء كالمهندسيف فحسب بؿ يشمؿ أيضا المتخصصيف في األعماؿ كالصناعة ،كمف
ثـ يعمؿ االقتصاد االبتكارل مه العامميف كرجاؿ األعماؿ الذيف يتمتعكف بمهارات اإلبداع
كالتفكير النقدم كالذيف يتمتعكف بالقدرات الفنية كالتكنكلكجية (.)68

( )2يمكف مف خبلؿ تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  STEMتدعيـ مجمكعة
مف المهارات التي يمكف استخدامها في مجاالت الحياة اليكمية مثؿ :حؿ المشكبلت،
كالتفكير الناقد ،كالمهارات اإلبداعية ،كالتكجيه الذاتي ،كمحك األمية التكنكلكجية ،كالعمؿ
الجماعي ،كالتعاكف ،حيث يعتبر تعميـ  STEMكسيمة لدمج مجمكعة متنكعة مف

المكضكعات في منهج متكامؿ (.)69

طار لتنظيـ
( )3تكفر ممارسات العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  STEMسياقنا كا نا
مفاهيـ مجردة لمعمكـ كالرياضيات ،كتشجيه الطبلب عمى بناء المعرفة السياقية  ،كتكفير
فرص التفكير لمربط بيف التفكير كالعمؿ ،كتنمية قدرات الطبلب لتعزيز التكجيه الذاتي،
كلتدعيـ مهارات التعمـ مدل الحياة ،كتكفير فرص التعمـ التجريبية كالحقيقية لتطبيؽ
النظرية في العالـ الحقيقي(.)71

( ) 4تمكيف الطبلب مف االندماج أك االنخراط في مهاـ التعمـ التي تتجاكز المهارات المعرفية
منخفضة المستكل ،كتحفيزهـ عمى تطبيؽ مهارات التفكير عالية المستكل التي تساعد
عمى تحقيؽ النجاح خبلؿ تجارب تعميـ  ،STEMكما يسهـ تعميـ  STEMالفعاؿ في
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تحفيز الطبلب عمى المشاركة في كظادؼ مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضيات في المستقبؿ ،كما يعزز مف مهارات الطبلب المطمكبة لمقرف الحادم
كالعشريف ،مثؿ :القدرة عمى التكيؼ ،كالتكاصؿ بشكؿ فعاؿ ،كالتنمؿ في القدرات

كاإلنجازات ،كالتفكير بطرؽ منهجية (.)71

( )5يعد تعميـ  STEMأداة إلعداد الطبلب لمكميات كلمهف المستقبؿ ،حيث يمكف مف خبلؿ
تعميـ  STEMتدعيـ مجمكعة كبيرة مف المهارات التي يحتاجها الطبلب الحقا في الحياة،
كتعد هذو المهارات مككنات ضركرية في المنهج إلعداد الطبلب لمكمية كلممهف المختمفة
 ،ككفقا لمنظمة الشراكة مف أجؿ تعمـ القرف الحادم كالعشريف ( P21) partnership

 ، )for 21st century learningكهي منظمة كطنية ال تبري الربح كتدافه عف
مهارات الحادم كالعشريف في الفصؿ الدراسي ،حيث تشمؿ هذو المهارات عدة عناصر
أساسية كهي مقسمة إلى بعض المهارات كالتي تتمثؿ في التفكير النقدم ،كالتعاكف،
كالتكاصؿ ،كاإلبداع ،فمف خبلؿ برامج تعميـ  STEMتتعمـ الطبلب المهارات السابقة مف

بيف مجمكعة كبيرة مف المهارات المفيدة األخرل(.)72

( )6يقكـ تعميـ  STEMبدكر رديس في التنمية المهنية لممعمـ ،كفى تحسيف أداء الطبلب في
مجاالت  STEMكفي االرتقاء بندادهـ  ،كيمكف إجماؿ مبلمح هذا الدكر فيما يمي:

()73

أ -تتيح مدارس  STEMالفرصة كالكقت الكافي لممعمميف لحضكر الدكرات التدريبية ككرش
العمؿ مما يساعد عمى النمك المهني لممعمـ.
ب -تكفر مدارس  STEMبيدة داعمة لجميه العامميف (بما في ذلؾ المعمـ) ،كاشراكهـ في
عممية التخطيط االستراتيجي لممدرسة ،هذا باإلضافة إلى تدعيـ المشاركة كالدافعية لدل
المعمميف في هذو المدارس.
ج -إف طريقة التعمـ القادـ عمى المشركعات في مدارس  ،STEMكاشتراؾ الطبلب في
المسابقات العممية تكلد لديهـ الرهبة لمعمؿ بكظادؼ ذات صمة بالتخصصات العممية
مستقببل.
كالتقنية
ن

د -تركز مدارس  STEMعمى تنمية مهارات القرف الحادم كالعشريف لدل الطبلب.
ق -ترتكز مدارس  STEMعمى مبدأ التعمـ المتمركز حكؿ الطالب ،حيث يتعمـ الطبلب مف
خبلؿ البحث كالتقصي كأسمكب حؿ المشكبلت المستمدة مف كاقعهـ أك مجتمعهـ.
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ك -تقدـ المدارس الفرصة لمطبلب لممشاركة باألنشطة المبلدمة الهتماماتهـ كميكلهـ ،هذا
باإلضافة إلى اكتساب مهارات البحث العممي ،كتدعيـ االتجاهات اإليجابية نحك القياـ بها.
( )7يسهـ تعميـ  STEMفي تزكيد الدكؿ بثبلثة أنكاع مف رأس الماؿ الفكرم ،مثؿ :العمماء
كالمهندسيف الذيف سيكاصمكف البحث كالتطكير ،العماؿ المهرة تكنكلكجيا ،كالقادركف عمى
التعامؿ مه المطالب الحديثة مف قكة عاممة عممية كذات تكنكلكجيا عالية ،هذا باإلضافة
عمميا كالمكاطنيف الذيف يتخذكف ق اررات ذكية بشنف السياسة العامة ،كفهـ
إلى المثقفيف
ن
()74
العالـ مف حكلهـ .
يتضح مما سبؽ ما يقدمه تعميـ  STEMمف فاددة لمفرد كالمنظكمة التعميمية
كالمجتمه  ،حيث يمكف مف خبلؿ تعميـ  STEMإكساب الطبلب العديد مف مهارات القرف
الحادل كالعشريف ،كتزكيدهـ بالمعارؼ المهارات التي تمكنهـ مف النجاح كالتميز في العصر
الحديث  ،كتنهيؿ الطبلب لمنمك في عالـ يتزايد فيه تنثير العمكـ كالتكنكلكجيا الحديثة كمف ثـ
تدريبهـ عمى مكاجهة التحديات الكبرل التي تسكد العالـ  ،كذلؾ بما يكفرو تعميـ  STEMمف
العمماء كالخبراء كالمبتكريف ،كتعزيز بعض المهارات التي يمكف تكظيفها في كافة مجاالت
الحياة اليكمية مثؿ  :التفكير خارج الصندكؽ  ،كالمهارات اإلبداعية  ،كالعمؿ التعاكنى
كالجماعى  ،مما يسهـ في االرتقاء بالمجتمه كتحسيف نكعية الحياة في المجتمعات كتمبية
كافة متطمبات االقتصاد المعرفى .
زابعًا  :عوامل جناح تعليه : STEM
يتطمب نجاح تعميـ  STEMتكافر بعض العكامؿ كالتي تتمثؿ فيما يمي:
مهنياى لتكفير معمميف مؤهميف في
( )1االهتماـ بععداد معمـ مدارس  STEMكتنميته
ن
مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات كيتـ ذلؾ مف خبلؿ البرامج الجامعية
التي تكفر برامج لتدريب معممي  ، STEMكما تقدـ منظمات مثؿ ()Hood college
معتمدا في تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
الفرصة لمعمـ مدرسة  STEMليصبح
ن
كالرياضيات ،كما يمكف لكاضعي السياسيات إنشاء برامج تقكـ بكضه كتنفيذ الشهادات
الخاصة بالمهندس يف كالتقنييف المهنييف الذيف ينتقمكف إلى برامج التدريس ،كتكفير
الدعـ المالي لخريجي  STEMلمحصكؿ عمى شهادة المعمـ ،كزيادة مقررات STEM
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في تدريب المعمميف قبؿ الخدمة ،كتكفير التنمية المهنية أثناء الخدمة كالتي تركز عمى

مناهج مجاالت .)75( STEM

كفي إطار ذلؾ تتنكع اإلجراءات التي تسهـ في تدعيـ قدرات معممي  ،STEMكالتي
تتمثؿ فى مطالبة المعمميف المرشحيف بنخذ المزيد مف الدكرات ،كتزكيدهـ بفرص كافية
قدرتهـ عمى
لمتعرؼ عمى المناهج الدراسية في منطقتهـ المحمية  ،كالتركيز عمى تنمية ا
تدريس مادة معينة  ،كهيكمة البرنامج حكؿ المهاـ المممكسة التي يقكـ بها المعممكف في
تعميـ كتقييـ طبلبهـ كفي مراقبتهـ كالتنمؿ في ممارستهـ  ،كاتاحة الكقت الكافي لممعمميف
لممشاركة في برنامج تطكير المعمميف

()76

.

كنظرا ألهمية التنمية المهنية لمعممى  STEMأكدت كالية تينيسي مف خبلؿ خطتها
ن
االستراتيجية لتعميـ  STEMعمى بعض اإلجراءات التي تسهـ في االرتقاء بمستكل المعمميف
في مجاالت  ،STEMكمف أهـ هذو اإلجراءات  :تكفير كدعـ تمكيؿ ثابت لمتنمية المهنية
عالية الجكدة في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،كتبني مبادئ تكجيهية
لمتنمية المهنية في مجاالت  STEMكيتطمب ذلؾ تكفير معيار قكل لمتنمية المهنية الذم
يدعـ مبادرة  STEMبصكرة متكاممة  ،كتنفيذ نظاـ المراجعات الدكرية المرتبطة بممارسات
التنمية المهنية كمراقبة الفعاليات المرتبطة بمجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة

كالرياضيات (.)77

( )2تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت :حيث يحقؽ االستخداـ األمثؿ لتكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت في مجاؿ تعميـ  STEMالعديد مف الفكادد كاآلثار اإليجابية ،
كالتي يمكف إجمالها فيما يمي:

()78

أ -تعزيز التكاصؿ بيف المعمميف  ،كتدعيـ تدريب المعمميف ،كاستخداـ الندكات كالحمقات
النقاشية لهذا الررض  ،كتحسيف طرؽ التدريس كمحتكيات الدرس ،كتفعيؿ التكاصؿ بيف
المعمـ كالطالب.
ب -التطكير األكاديمي لمطبلب  ،كتحسيف مكقؼ الطبلب  ،كتحسيف معدؿ حضكرهـ .
ج -تحسيف مهارات الطبلب في استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
د -تفعيؿ التكاصؿ بيف المعمميف كأكلياء أمكر الطبلب  ،كمف ثـ تحسيف تبادؿ المعمكمات
بيف المعمميف كأكلياء األمكر  ،كتفعيؿ التبادؿ مه المدارس األخرل.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 22 -

كفايات مديرى مدارس المتفوقين ...

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

يتضح مما سبؽ تنثير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى المعمـ كالطبلب كأكلياء
األمكر.
( )3تكافر القيادة المتميزة كالقادرة عمى تحقيؽ أهداؼ تعميـ  :STEMكلهذا فمف الضركرم
تنمية القيادة لدل العامميف كخاصة مديرم مدارس  STEMى بهدؼ زيادة قدرة األفراد
عمى اال ندماج في سمككيات القيادة ،كلهذا تتطمب القيادة الفعالة تطكير بعض الكفايات
مثؿ :الكعي االجتماعي ،كالتكاصؿ ،كادارة الصراع ،باإلضافة إلى الكفايات الشخصية
مثؿ :القدرة عمى التكيؼ ،كالتنظيـ العاطفي ،كالمبادرة الشخصية ،باإلضافة إلى

اكتساب الفهـ لمفاهيـ القيادة كالعمؿ الجماعي كالمهنية(.)79

كلهذا يمكف أف يكفر االلتزاـ مف قبؿ مدير المدرسة لدمج التعميـ المرتبط بالحياة
خصبا لتطكير فرص تعميـ ممتعة كجذابة لمطبلب في
المهنية في تعميـ  STEMسياقنا
ن
المدارس الثانكية ،كعندما يحدد مديرم المدارس بكضكح مكضكعات  STEMكمهف STEM
كنكلكية فمف المرجح أف يككف لممدارس مجمكعة مف األنشطة التي تعمؿ مف خبلؿ مكاد
مختمفة كلجميه المجمكعات  ،كما يسمح نمكذج القيادة المفكضة لقادة مدارس STEM
في المدرسة بالعمؿ مه زمبلدهـ في العمؿ  ،كتكفير مجمكعة كاسعة مف فرص التعمـ

الخاصة لطبلبهـ (.)81

كيتكامؿ مه سبؽ ضركرة االهتماـ بقادة المدارس ،كيتطمب ذلؾ تعزيز القدرات
المهنية لمديرم المدارس كقادة المناهج كالمعمميف في تنفيذ تعميـ  STEMبشكؿ كمي كفعاؿ
عمى مستكل المدرسة كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ ندكات لقادة المناهج لجميه المدارس،
كاالستمرار في تنظيـ برامج التنمية المهنية لممديريف كالمعمميف ى لتكفير االست ارتيجيات
المناسبة لتعزيز قدرة الطبلب عمى التكامؿ بيف التخصصات ،كتطبيؽ المعرفة كالمهارات ،هذا
باإلضافة إلى تنظيـ الندكات ككرش العمؿ حكؿ إثراء المعمميف بنحدث المعارؼ في المجاالت

المتعمقة بػ .)81( STEM

كنظر ألهمية دكر مدير مدرسة  ،STEMيجب أف يككف لديه ما ال يقؿ عف سنة
نا
مف الخبرة في التدريس في أحد مدارس  ،STEMكأف يتمقى أعضاء هيدة التدريس –
كمنهـ مدير المدرسة – التدريب الكافي لمتعمـ كالتقييـ القادـ عمى المشركع ى حيث تعتبر
القيادة هي مفتاح نجاح المدرسة كمفتاح جمب الثقة العالية كتحقيؽ التكمفة المنخفضة،
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كتضمي ف صكت الطالب في الق اررات المتعمقة بالمشركعات كسياسيات مجمس إدارة المدرسة
كالتخطيط االستراتيجي (.)82

( ) 4دعـ القيادة السياسية كأصحاب المصمحة لتعميـ  : STEMيتطمب تعميـ  STEMتكفير
دعـ منهجي مف الكزارة كمف مجمكعة كاسعة مف أصحاب المصمحة المتهميف بتعميـ
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،حيث يتطمب نجاح تعميـ ( )STEMقيادة
قكية ى لتعزيز اإلبداع فى التعمـ ،كدعـ نمك ثقافة عممية ،كتعزيز االبتكار التكنكلكجي،
كيتـ دعـ تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات مف خبلؿ إصبلحات التعميـ

المستمرة ،لتكفيرو لممتعمميف(.)83

) ) 5تكفير الدعـ البلزـ لمختمؼ عناصر المنظكمة التعميمية مف خبلؿ استخداـ أفضؿ
األساليب التكنكلكجية  ،كبناء مجتمعات التعمـ ،كتكفير أفضؿ الممارسات لتدريس
مجاالت  STEMمثؿ :التعمـ القادـ عمى المشركعات كاالستقصاء ،كتبادؿ التعمـ
المهني لدعـ المدارس كاألنشطة المدرسية ،كمكاصمة دعـ مدارس  STEMى لمكصكؿ
إلى المتخصصيف فى مجاالت  ،STEMكالربط بيف المدرسة كالصناعة كالجامعة عف
الشركات القادمة عمى
ا
شركات  ، STEMهذا باإلضافة إلى زيادة
طريؽ إنشاء منتدم ا
المدرسة الفعالة لضماف المزيد مف التنسيؽ لمبادرات رفه مستكم الكعي بنهمية تعميـ
 ،STEMكتقديـ المشكرة المهنية لكافة عناصر المنظكمة التعميمية كأكلياء

األمكر(.)84

) )6أف يراعي تعميـ  STEMبعض االعتبارات لبلرتقاء بمستكاو  ،كمف هذو االعتبارات ما
يمي:

()85

أ -تكامؿ التكنكلكجيا كالهندسة فى مناهج العمكـ كالرياضيات كحد أدني.
ب -تكفير مناهج تعاكنية لمتعميـ  ،كربط الطبلب كالمعمميف بمجاالت  STEMمه المهنييف.
ج -دمج استراتيجيات مثؿ التعمـ القادـ عمى المشركعات ،كتكفير خبرات التعمـ بشكؿ رسمي
كهير رسمي  ،كدمج التقنيات المبلدمة لتعزيز التعمـ.
د -تحقيؽ التكازف لمجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات مف خبلؿ تقديـ سياؽ
مناسب لمتعمـ ،كدمج محتكم مجاالت  STEMمف خبلؿ استراتيجيات مثؿ :التعمـ
القادـ عمى المشركعات.
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( ) 7الشراكة المجتمعية :كفى إطار ذلؾ اهتمت كالية تينسي -عمى سبيؿ المثاؿ  -مف
خبلؿ خطتها االستراتيجية لتعميـ  STEMببعض اإلجراءات التى تسهـ فى تدعيـ دكر
الشراكات المجتمعية فى مجاالت ،STEMكمف هذو اإلجراءات ما يمى:

()86

أ -الشراكة مه مؤسسات ما بعد المرحمة الثانكية ى إلنشاء سمسمة مف مسارات STEMبما
يضمف لجميه الطبلب ما بعد المرحمة الثانكية أف يككنكا مستعديف لمعمؿ  ،كيتطمب
تحقيؽ ذلؾ تحسيف الشراكات القادمة كتطكير شراكات جديدة ى لمتعاكف في تكفير
مسارات مناسبة لتعميـ  ، STEMكإلعداد الطبلب لممهف المختمفة.
ب -تكفير السياسات كالتشريعات التى تكفر حكافز لتكفير كاستدامة الشراكات ،كفرص التعمـ
المهني  ،كيتطمب تحقيؽ ذلؾ  :تكفير برامج استكشاؼ كظيفي مثؿ :التعمـ القادـ عمى
العمؿ كالتدريب الداخمي كالتدريب الخارجي  ،كتصميـ معارض االستكشاؼ الكظيفي ،
كالتعاكف مه المتاحؼ كالمكتبات المحمية كالمنظمات المجتمعيةى

لتكفير الخبرات خارج

قاعات الدراسة.
ج -تنمية القدرة عمى تبادؿ المعمكمات التى ترتبط بشراكات ()STEMى مف أجؿ تتبه
النتادج ،كدعـ إنشاء كتطكير الشراكات المختمفة  ،كيتطمب تحقيؽ ذلؾ مشاركة الطبلب
كأكلياء األمكر كالمعمميف كمنظمات المجتمه كالشركات  ،كتدعيـ الشراكة بيف الشركات
المحمية كمراكز ()STEMى لتطكير العبلقة بيف المدارس كاحتياجات الشركات المحمية.
) )8تنظيـ العديد مف البرامج ذات الصمة بالعمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ى
لتعزيز الكعي المرتبط بمجاالت ( ،)STEMكلهذا تكجه العديد مف الدكؿ اهتمامها بذلؾ
مثؿ دكلة سنرافكرة ،حيث تكفر سنرافكرة – كنمكذج ككمثاؿ – مف خبلؿ مركز سنرافكرة
لمعمكـ بالتعاكف مه ()A*STAR
For Science Technology and Research

 Agencyالعديد مف البرامج

المسدكلة بشكؿ مباشر عف دعـ مجاالت ( )STEMكيمكف إجماؿ هذو البرامج فيما يمي:

()87

أ -اكتش ؼ مكارد العمكـ :كيعد هذا البرنامج جزء مف مشركع التكعية التعميمية ،كالذم يسهـ
فى إتاحة المكارد العممية مثؿ :المجمكعات كالمعارض الصريرة كالممصقات التى
يستخدمها المعممكف فى دركسهـ ،كأياـ العمكـ ،كمعارض العمكـ ،كالمعسكرات العممية.
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كطنيا لبلحتفاؿ بديناميكية
سنكيا
ب -مهرجاف سنرافكرة لمعمكـ :كيعد هذا المهرجاف حدثنا
ن
ن
العمكـ كالهندسة كالتكنكلكجيا كالطب الحيكم.

مفتكحا لجميه طبلب المرحمة
ج -معرض سنرافكرة لمعمكـ كالهندسة :كيعد هذا المعرض
ن
الثانكية كما قبؿ الجامعة بيف ( )21-15سنة ،حيث يجب عمى المشاركيف التقدـ
بمشاريه بحثية مف برنامج البحكث العممية ،كبرنامج البحكث الهندسية كالتكنكلكجية،
كبرنامج اإلرشاد العممي ،كترطي المشركعات جميه مجاالت العمكـ كالهندسة.
د -جادزة سكني لئلبداع العممي ( :)Sony Creative Scienceكتهدؼ الجادزة إلى
تكفير الفرصة لمطبلب لمتعرؼ عمى العمكـ خارج نطاؽ الفصكؿ الدراسية بطريقة ممتعة.
كلهذا يمكف القكؿ أف نجاح تعميـ  STEMيستند إلى العديد مف العكامؿ التي تمثؿ
ركادز أساسية لنجاحه  ،كلهذا فمف الضركرل تكافر هذو العكامؿ بصكرة شاممة بحيث ترطى
جميه العناصر المرتبطة بمنظكمة تعميـ  STEMمف حيث  :اهتماـ القيادة السياسية
بتعميـ  ، STEMكصياهة االستراتيجيات كالتشريعات كالق اررات البلزمة التي يمكف مف
خبللها االرتقاء بمنظكمة تعميـ  ، STEMكتكفير القكل البشرية العاممة مف خبلؿ التنمية
المهنية المستمرة لها  ،كتكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة  ،كالتكاصؿ مه المجتمه المحمى
كأصحاب المصمحة  ،كتكفير الحكافز المادية كالمعنكية ألفضؿ الممارسات التعميمية
كالقيادية كلمطبلب المتميزيف في المسابقات الدكلية  ،كلهذا فعف التكامؿ بيف هذو العكامؿ
كتكجيه االهتماـ بها يسهـ في تكفير المناخ كالبيدة المبلدمة لنجاح تعميـ

STEM

كتحقيؽ األهداؼ المنشكدة منه .

اخلطوة الجالجة  :نفااات مداسي مدازع STEM

 -إطازًا ىظساًا

يعتبر مدير المدرسة المسدكؿ عف إدارة المدرسة كاالرتقاء بندادها كأداء العامميف
كنظر ألهمية الدكر الذم يقكـ به في المرحمة الثانكية كخاصة في مدارس ،STEM
نا
بها ،
يمكف تناكؿ مديرل مدارس  STEMمف خبلؿ المحاكر اآلتية :

أولًا  :خصائص مداسى مدازع : STEM
تربكيا  ،كمف ثـ يمكف إجماؿ أهـ
قاددا
يعتبر مدير المدرسة في مدارس  STEMن
ن
خصادص مديرل مدارس  STEMفيما يمى :

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 22 -

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

كفايات مديرى مدارس المتفوقين ...

( )1تتنكع الخصادص التي ينبري تكافرها في مديرل المدارس بصفة عامة  ،كمديرل
مدارس  STEMبصفة خاصة كالتي تتمثؿ فيما يمي:

()88

أ -المهارة في إدارة المكارد البشرية  ،كالمحافظة عمى النزاهة التنظيمية  ،كالمهارة في
إقامة عبلقات إنسانية فعالة مه المرؤكسيف كهيرهـ مف النظراء المهنييف .
ب -اعتماد نهج عممي لجميه عمميات اإلدارة  ،كالرهبة في تشجيه األفكار المبتكرة
كاإلبداعية  ،كتبني دكر استشارم ،كتشجيه المساهمات في حؿ المشكبلت ،كأف
يككف له كاريزما في التعبيرات الشفكية كالسمككية.
ج -النجاح في إدارة القضايا المالية  ،كفي متابعة التطكرات التكنكلكجية  ،كتدريب
العامميف عمى تحديد أهداؼ قابمة لمتحقيؽ بصكرة جيدة.
عادال في كضه القكاعد كتطبيقها عمى العامميف ك الطبلب كالبيدة
د -أف يككف
ن
المدرسية  ،كأف يككف لديه القدرة عمى تكيؼ المناهج كمراقبتها الحتياجات األجياؿ
الحالية.
خبير في نظريات ك
ق -أف يتبنى نمط اإلدارة القادمة عمى األخبلؽ ك القيـ  ،كأف يككف نا
أساليب التحفيز.
خبير في إدارة الكقت  ،كأف يتبنى اإلدارة
حساسا لبلحتياجات المحمية ،ك نا
ك -أف يككف
ن
بالمساءلة كالمحاسبية
ز -أف يككف لديه القدرة الكافية لكضه مؤشرات األداء كتكضيحها ألصحاب المصمحة ،
كالكعي بالمهارات المختمفةى لمترمب عمى السمككيات هير المرهكب فيها  ،كأف
يحترـ التنكع .
( )2كتشير إحدل الدراسات إلى تنكع الخصادص التي تميز القادد التربكل كخاصة مديرل
مدارس  ، STEMكالتي تتمثؿ فيما يمي:

()89

أ -القدرة عمى التخطيط لؤلنشطة المدرسية  ،كتكفير المبادئ التكجيهية البلزمة  ،حيث
يساعد التخطيط القادد التربكم عمى تكقه المشكبلت كالفرص كالتفكير المستقبمي ،
كالمساهمة في فعالية الكظادؼ اإلدارية األخرل .
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ب -احتراـ رهبات العامميف في المدرسة  ،كاالستجابة كالرد عمى استفسارات العامميف في
المدرسة  ،كما يكفر التكجيه كالمشكرة لمعامميف طكاؿ الكقت ،كيكفر التعميمات
كالتكجيهات لمعامميف في المدرسة  ،كيدعكهـ لممشاركة في تطكير برامج التعميـ .
ج -أف يككف لديه مهارات التكاصؿ كاجراء اتصاالت مه العامميف بالمدرسة  ،كما أنه ليس
قيا.
سمبيا كلكف استبا ن
ن
د -تشجيه العمؿ الجماعي كفريؽى حيث ال يتخذ الق اررات بمفردو كلكف يسنؿ العامميف
كيكافؽ عمى اقتراحاتهـ.
ق -يجذب العامميف في المدرسة كيحفزهـ ليتعممكا كيعممكا بجد  ،كما يحفز الطبلب بطئ
التعمـ  ،كيكافئ العامميف الجاديف كالمكهكبيف .
( )3كمف خصادص القادد التربكم  ،كالتي تمثؿ خصادص رديسة لمديرل مدارس  STEMما
يمي :

()91

أ -القدرة عمى دعـ شراكات مجتمعية متبادلة  ،كتطكير مستكل الثقة في المدرسة  ،كتكفير
شعكر بالشفافية  ،كالهدؼ المشترؾ مه أكلياء األمكر كالعامميف كأعضاء المجتمه
نا
كالطبلب .
ب -القدرة عمى تمكيف المعمميف كتنمية مهارات القيادة لديهـ  ،كأف يككف لديه رؤية كخطة
قادر عمى التعبير بكضكح عف رؤية مدرسته كأهدافها ىألنها تكفر
كاضحة  ،كأف يككف نا
التكجيه ليس لقادد الفريؽ كلكف لكؿ عضك في الفريؽ.
ج -الحماس لعممهـ ى حيث يمتمؾ األشخاص المتحمسكف طاقة كبيرة يمكف أف تؤثر بشكؿ
كبير عمى رضا المعمـ كالقيادة كعمى أداء الطبلب  ،باإلضافة لما سبؽ التشجيه عمى
المخاطرة بيف المرؤكسيف كالزمبلء مف خبلؿ تكفير بيدة داعمة تكافئ ليس فقط األفكار
أك المبادرات الناجحة  ،كلكف أيضا الجهد برض النظر عف النتيجة .
يتضح مما سبؽ أهـ الخصادص التي ينبري أف يتحمى بها مديرل مدارس STEMى
نظر ألهمية دكرهـ كتنكع المسدكليات الممقاة عمى عاتقهـ  ،حيث يحتؿ المدير قمة الهيكؿ
نا
التنظيمى لممدرسة  ،كمف ثـ يتحمؿ المسدكلية األكبر في قيادة كافة األفراد كالعامميف
كاإلدارات داخؿ المدرسة كتكثيؽ الصمة بيف المدرسة كالمجتمه المحيط بها ،كمف ثـ يعتبر
قاددا تناط به مهاـ حيكية كخاصة مه الطبيعة المختمفة لفمسفة كأهداؼ
مدير المدرسة ن
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مدارس  STEMكالختبلؼ صفات الطبلب بها كاعتمادها عمى مناهج دراسية كطرؽ تدريس
مختمفة عف المناهج بصكرتها التقميدية  ،كهيرها مف مككنات المنظكمة التعميمية ،كالتي
داريا ذات خصادص متميزة مختمفة تمكنه مف القياـ
قاددا
تتطمب ضركرة كجكد ن
تربكيا كا ن
ن
بدكرو كاالرتقاء بمدارس . STEM

ثاىيًا :املَازات الالشمة ملداسي مدازع :STEM
تشير مهارات  STEMإلى تمؾ المهارات التي يتكقه امتبلكها مف قبؿ األشخاص
الحاصميف عمى شهادة عمى مستكل التعميـ في مجاالت ، STEMكتشمؿ هذو المهارات:
القدرة عمى تكفير كفهـ كتحميؿ البيانات التجريبية بما في ذلؾ التحميؿ النقدم ،كفهـ
المبادئ العممية كالرياضية  ،كالقدرة عمى تطبيؽ تقييـ منهجي كنقدم لممشكبلت المعقدة مه

التركيز عمى حمها ،كالقدرة عمى تكصيؿ القضايا العممية ألصحاب المصمحة ( ،)91كمف ثـ
ينبري أف يتكافر في مدير المدرسة بصفة عامة كالمدير في مدارس  STEMبصفة خاصة
العديد مف المهارات  ،كالتي تتمثؿ فيما يمي:
نظرا ألهمية االتصاؿ الفعاؿ لمقادد التربكم – مثؿ مديرل
( )1مهارة االتصاؿ الفعاؿ  :ن
مدارس - STEMفبلبد مف اال لماـ بالعكامؿ التي تزيد مف فعالية مهارة االتصاؿ
كتتمثؿ هذو العكامؿ في الكعى بقيمة المعمكمات كالبيانات ،كاختيار الكقت المناسب
لتكجيه الرسالة  ،كالتحدث بطريقة مشكقة ،كتجنب اإلسهاب الزادد أك اإليجاز الشديد ،
كضرب األمثمة كاستخداـ كسادؿ االيضاح البصرية أك السمعية أك الرسكـ التكضيحية
أك النماذج

()92

.

) )2مهارة إدارة ضركط العمؿ  :مف الضركرم الماـ القادد التربكم مثؿ مديرل مدارس
 STEMببعض األساليب إلدارة ضركط العمؿ  ،كمف أهـ هذو األساليب كخاصة عمى
مستكل المؤسسة  :استخداـ أساليب اإلدارة الحديثة  ،كادارة ثقافة المؤسسةى لتعزيز
رضا األفراد لمخركج بثقافة جديدة  ،كاقرار مبدأ مشاركة الفرد في كضه الخطط
كالسياسات اإلدارية ،كاعادة تقييـ الكظادؼ لتككف أكثر استقبللية ،كاإلشراؼ الفعاؿ
لتحقيؽ أهداؼ المؤسسة كرضا العامميف  ،باإلضافة إلى مكاجهة الصراع في بيدة
العمؿ عف طريؽ تكضيح الدكر كتكفير االنسجاـ بيف األدكار بتحديد أهدافها كمهامها

كاعادة تكزيه المهاـ ،كتكفير المناخ لمتقكيـ بتحديد الررض منه كتحديد معاييرو (.)93
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( )3المهارات الفنية  :كالتي تتمثؿ في المهارات التي تتعمؽ بعنجاز المهاـ اإلدارية
المختمفة كتشمؿ مهارات  :اتخاذ الق اررات ،كالمتابعة  ،كالتخطيط  ،كاإلشراؼ كالتنظيـ ،
كالمهارات التي تتعمؽ بمجاؿ التدريس  ،كاإللماـ باالستراتيجيات التعميمية  ،كتكفير
طرؽ ابتكارية لتقكيـ تعمـ الطبلب  ،كادارة المصادر كالميزانيات كالخطط االستراتيجية
بكفاءة  ،كالقدرة عمى اتخاذ الق اررات (.)94

( )4تتنكع المهارات التي ينبري عمى مديرل مدارس  STEMاإللماـ بها  ،كمف هذو
المهارات المهارات البلزمة لمقرف الحادم العشريف  ،كالتي تتمثؿ فيما يمي :

()95

أ -طرؽ التفكير :كيتضمف ذلؾ االبتكار ،كالتفكير النقدم كاتخاذ القرار  ،كالتعمـ لتعمـ ما
كراء المعرفة .
ب -طرؽ العمؿ :كيتضمف ذلؾ محك األمية المعمكماتية  ،كمحك األمية في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات.
ج -العيش في العالـ  :كيتضمف ذلؾ المكاطنة المحمية كالعالمية  ،كالحياة الكظيفية ،
كالمسدكلية الشخصية كاالجتماعية بما في الكعي الثقافي كالكفاءة  ،كتقييـ التصميمات
كانتاج األفكار الجديدة  ،كاقتراح الحمكؿ اإلبداعية  ،كؿ هذو المهارات ضركرية ليصبح
مستقبل .
نقديا
الفرد نا
ن
مفكر ن
كفي إطار تنكع المهارات البلزمة لمدير  STEMيمكف تناكؿ مثاؿ لهذو المهارات ،
فعمى سبيؿ المثاؿ حددت مدرسة ) )Seymour Collegeبعض المهارات التي يجب
تكافرها في مديرل مدارس  STEMفيما يمي :

()96

 االلتزاـ القكل  ،كالطمكحات العالية ألساليب مبتكرة لمتدريس كالتعميـ في فصكؿ STEMالدراسية.
 الخبرة في تصميـ المقررات الراددة  ،كفي تطكير المناهج  ،كالتقييـ . االستعداد كالقدرة عمى المساهمة في تطكير فريؽ قيادة المدرسة . فهـ كممارسة التقييـ كاعداد التقارير  ،كااللتزاـ بتطكير التقارير عبر اإل نترنت كبصكرةمستمرة .
 فهـ االتجاهات المستقبمية لمتعميـ بما في ذلؾ مهارات التعميـ في القرف الحادمالعشريف ،كاستخداـ التكنكلكجيا ،كالتعمـ القادـ عمى المشركعات .
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كانطبلقنا مف أهداؼ مدارس  STEMكطبيعتها الخاصة كدكرها لمفرد كالمجتمه ،

استنادا لطبيعة عمؿ مديرل مدارس  ،STEMكلتنكع المسدكليات فعف هذا يفرض ضركرة
ك
ن
امتبلؾ مديرل مدارس  STEMالعديد مف المهارات التي تؤهمهـ لمقياـ بمسدكلياتهـ  ،كما
أف االرتقاء بتعميـ  STEMكبنداء مديرل مدارس  STEMيتطمب تنمية مهارات القكل
العاممة بها بما يتكافؽ مه المهارات الضركرية لمقرف الحادل كالعشريف مما يسهـ في
مساعدة مديرل مدارس  STEMمف القياـ بمختمؼ مسدكلياتهـ.

ثالجًا  :مطئوليات مداسى مدازع : STEM
تتنكع المسدكليات التي يمكف أف يقكـ بها القادد التربكم في المدرسة بصفة عامة
 ،كفي مدارس  STEMبصفة خاصة ،كالتي تتمثؿ فيما يمي:
( ) 1تحديد األهداؼ التعميمية لممدرسة  ،كالتنكد مف تكجيه الممارسة التعميمية نحك تحقيؽ
هذو األهداؼ  ،هذا باإلضافة إلى مراقبة كتقييـ المعمميف ،كاقتراح تعديبلت لتحسيف
ممارسات التدريس  ،كتحديد أك تشكيؿ التنمية المهنية لمعامميف  ،باإلضافة لما سبؽ
يساعد في حؿ المشكبلت التي قد تنشن داخؿ الفصؿ الدراسي  ،أك بيف المعمميف ،

كالتكاصؿ مه المجتمه كأكلياء األمكر(.)97

( )2تتنكع المسدكليات الرديسة التي يمكف أف يقكـ بها القادد التربكم مثؿ مديرل مدارس
 ،STEMكالتي تتمثؿ فيما يمي:

()98

أ -تشكيؿ رؤية لمنجاح األكاديمي لجميه الطبلب عمى أساس معايير عالية ى حيث أف
مديرم المدارس مسدكلكف عف تنسيس رؤية عمى مستكل المدرسة لبللتزاـ
بالمعايير العالية كنجاح جميه الطبلب .
ب -تكفير مناخ مبلدـ لمتعميـ  ،كيشمؿ ذلؾ االحتراـ لكؿ عضك في المجتمه المدرسي ،
كبذؿ المزيد مف الجهكد الشتراؾ المكظفيف كالطبلب في مجمكعة متنكعة مف
األنشطة عمى مستكل المدرسة  ،هذا باإلضافة إلى اشراؾ أكلياء األمكر كالمجتمه
في هذو األنشطة .
ج -تدعيـ القيادة في اآلخريف  ،بحيث يتكلى المعممكف دكرهـ في تحقيؽ رؤية
رديسا في تطكير مجتمه مهني لممعمميف
دكر
المدرسة  ،كمف ثـ يؤدم المديركف نا
ن
الذيف يرشدكف بعضهـ البعض في تحسيف التعميـ.
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د -تحسيف التدريس ،لتمكيف المعمميف مف التدريس في أفضؿ حالتهـ كتمكيف الطبلب
مف التعمـ إلى أقصى درجاتهـ  :حيث يعمؿ مديرم المدارس الفعاليف ببل كمؿ
لتحسيف التحصيؿ مف خبلؿ التركيز عمى جكدة التعميـ .
ق -إدارة االشخاص كالبيانات كالعمميات لتعزيز التحسيف المدرسي .
( )3تشير إحدل األدبيات إلى تنكع مسدكليات القادد التربكم ،كالتي تعتبر مسدكليات
أساسية لمديرل مدارس STEM
يمي:

()99

بصفة خاصة  ،كمف أهـ هذو المسدكليات ما

(أ) دعـ تقييـ كتطكير جكدة المعمـ  ،كلهذا يحتاج صانعك السياسات إلى تعزيز مسدكلية
القادد المدرسي في اتخاذ ق اررات فيما يتعمؽ بالمناهج  ،كتكفير التدريب لقادة المدارس
عمى مراقبة كتقييـ المعمميف  ،كتعزيز دكر قادد المدرسة في التنمية المهنية لممعمـ،
كتشجيه قادة المدارس عمى تعزيز العمؿ الجماعي بيف المعمميف بشكؿ صريح.
(ب) دعـ تحديد األهداؼ كالتقييـ كالمساءلة  :كفي إطار ذلؾ يحتاج صانعك السياسات إلى
تزكيد قادة المدارس بسمطة تقديرية بشنف تحديد االتجاو االستراتيجي ،كتعزيز قدرتهـ
عمى تطكير خطط مدرسية  ،كتكفير الدعـ كفرص التدريب لقادة المدارسى لمتنكد مف
أف لديهـ المعرفة كالمهارات البلزمة لذلؾ  ،كتشجيه قادة المدارس عمى تكزيه المهاـ
المتعمقة بالتقييـ كالمساءلة داخؿ المدارس مف خبلؿ تطكير مجمكعة مف األشخاص
األكفاء.
(ج) تعزيز االستراتيجية المالية لممدرسة كادارة المكارد البشرية بها  :لذلؾ فمف المهـ التنكد
مف أف قادة المدارس مجهزكف بشكؿ أفضؿ لبلستخداـ االستراتيجي لممكارد ،كيتطمب
ذلؾ :تعزيز مهارات اإلدارة المالية لفرؽ القيادة المدرسية
(د) اعتماد تصكر منهجي لمسدكليات القيادة كممارستها :حيث يحتاج صانعك السياسات
إلى التنكد مف أف قادة المدارس لديهـ الكقت كالقدرات كالدعـ اإلدارم كاألدكات
لممشاركة في أمكر أخرم في حدكد مدرستهـ ،كيتطمب ذلؾ  :تطكير الفرص لقادة
المدارس لمتعاكف بنشاط مه محيط المدارس كالمجتمه المحمي.
استنادا لما سبؽ ذكرو  ،يمكف تكضيح المسدكليات التي يقكـ بها مديرل مدارس
ك
ن
 STEMمف خبلؿ عرض نمكذج لمدرسة مف مدارس  STEMفي انجمت ار كهي مدرسة :
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استنادا لبعض
 ،South Hampstead-High Schoolكيمكف تكضيح هذو المسدكليات
ن

المجاالت فيما يمي :

()111

 مف حيث التكجه السياسي كاالستراتيجي كالتنمية :في إطار ذلؾ يقكـ المدير بما يمي :المساهمة في صنه السياسات كالتخطيط االستراتيجي لممدرسة ،كاعداد كمراقبة كتحديث
خطط اإلدارات السنكية بالتشاكر مه الزمبلء ،كأخذ زماـ المبادرة لضماف أف السياسات
كاالستراتيجيات المدرسية هي جزء ال يتج أز مف خطط العمؿ كخطط اإلدارات.
 مف حيث التدريس كالتعمـ  ،في إطار ذلؾ يقكـ المدير بما يمي: تعزيز التميز في التدريس كالتعمـى لضماف تطكير إمكانات جميه الطبلب  ،كأف يككنكا
مؤهميف لمحياة بعد الدراسة .
 التنكد مف استخداـ خطط العمؿ كمراجعتها كتعديمها  ،كضماف تطكير المنهج بشكؿ
فعاؿى لتمبية احتياجات جميه الطبلب .
 المساهمة في الحياة األ كسه لممدرسة مف خبلؿ دعـ كقيادة أياـ النشاط كاإل نتاج
المدرسي .
 مف حيث التسكيؽ كالركابط الخارجية مثؿ المناسبات  ،في إطار ذلؾ يقكـ المدير بتشجيهالتبلميذ بمجاالت  ، STEMكالمساهمة في التركيج كالتسكيؽ اإليجابي لممدرسة .
 مف حيث إدارة المكارد  :في إطار ذلؾ يقكـ بمراقبة الميزانية المخصصة لئلدارة كترتيباتالشراء ى لضماف الكفاءة كاالستخداـ الفعاؿ لجميه المكارد  ،كتحديد احتياجات المكارد
المستقبمية كتطمعاتها  ،كالنظر في تخطيط كمعالجة الميزانية المدرسية  ،كالتنكد مف أف
جميه المكارد مناسبة لمررض كاستخدامها كفقنا إلرشادات الصحة كالسبلمة .

 مف حيث المراقبة كالتقييـ كالتقدير :في إطار ذلؾ يقكـ المدير بالتنكد مف أف التقدـالفردم لمطالب يتـ تقيمه كتسجيمه كاإلببلغ عنه بانتظاـ  ،كمراقبة تقدـ الطالب مف خبلؿ
استخداـ بيانات األداء كبيانات معيارية ى لضماف أف تككف معايير التعمـ عالية التحقؽ
كلصيانتها .
 مف حيث تدريب كتطكير الذات كاآلخريف :في إطار ذلؾ يقكـ المدير بما يمي : تحديد أهداؼ شخصية  ،كالقياـ بالمسدكلية عف التنمية المهنية المستمرة .
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استباقيا في تحديد االحتياجات التدريبية  ،كالتنكد مف استيفادها بشكؿ
 أف يككف
ن
مناسب .

 تطكير التدريس كالتعمـ عبر مجاالت  STEMاألربعة بالتعاكف مه رؤساء األقساـ
األربعة .
 العمؿ مه رؤساء مجاالت  STEMاألربعة ى لضماف أف تككف مخططات العمؿ
ممهمة كفعالة .
 ضماف الجكدة كتطكير المناهج الدراسية العادية عبر مكضكعات  STEMاألربعة،
كاستكشاؼ فرص الرحبلت كالمحاضرات كالخبرات عبر المناهج .
يعكس ما سبؽ تنكع المسدكليات الممقاة عمى عاتؽ مديرم مدارس، STEM
كبالنظر في المسدكليات السابؽ ذكرها يتضح تنكعها كشمكلها لمعديد مف المجاالت منها ما
يتعمؽ بالمنهج الدراسي كطرؽ التدريس ،باإلضافة إلى دكرهـ في اإلشراؼ عمى كافة
العامميف بالمدرسة  ،كمتابعة كتقييـ أدادهـ  ،كمتابعة التحصيؿ الدراسي لمطبلب كمتابعة
سمككياتهـ  ،كتكثيؽ الصمة بيف المدرسة كالمجتمه المحمى ،كفى إطار كؿ مجاؿ يقكـ
المدير بالعديد مف المسدكليات  ،التي تؤهمه لحؿ المشكبلت المعقدة بصكرة مبتكرة كالتكيؼ
مه مختمؼ التريرات التي تط أر عمى البيدة المدرسية كالمجتمه المحمى.
زابعًا :أىواع الهفااات الالشمة ملداسى مدازع :STEM
تتنكع الكفايات البلزمة لمديرم مدارس  STEMكالتي تعد ضركرة ممحة لتنهيمهـ
ألداء مسدكلياتهـ عمى أكمؿ كجه ى حيث أف نجاح مدير المدرسة في عممه كالكصكؿ لدرجة
عالية مف التميز كاالحتراؼ المهنى يتطمب امتبلؾ العديد مف الكفايات مما يسهـ في تكفير
المناخ المبلدـ لتحقيؽ فمسفة كأهداؼ مدارس  ، STEMلهذا ظهرت محاكالت عديدة لتحديد
بعض الكفايات الخاصة بمديرم المدارس بصفة عامة ،كمديرم مدارس  STEMبصفة
خاصة  ،كيمكف تكضيح فيما يمى:
( )1يشير بعض عمماء اإلدارة إلى أف الكفايات البلزمة لنجاح القادة في المؤسسات التربكية
تنقسـ إلى الكفايات اإلدراكية  ،كالكفايات اإلنسانية  ،كالكفايات الفنية  ،كيمكف تكضيح
هذا التصنيؼ فيما يمي:

()111
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أ -الكفايات اإلدراكية ( ذهنية  /تصكيرية) :كتتعمؽ هذو الكفايات بمدل كفاءة المدير كقدرته
عمى رؤية مدرسته كنظاـ كفهمه لمترابط بيف أجزاده كنشاطاته  ،ككذلؾ قدرة مدير
المدرسة عمى إدراؾ شمكلية العممية التربكية كفهـ عبلقات العامميف بالمدرسة كعبلقة
تصكر
نا
المدرسة بالمجتمه المحمي  ،هذا باإلضافة إلى ضركرة امتبلؾ مدير المدرسة
كعقميا لؤلمكر المحيطة بالمدرسة كالمتريرات الداخمية كالخارجية كأثرها عمى العمؿ
ذهنيا
ن
ن

فضبل عف ضركرة تمته مدير المدرسة بمهارات عقمية أخرل كالذكاء كاإلبداع
المدرسي  ،ن
كالتصرؼ السميـ عند حؿ المشكبلت التي تكاجه المدرسة.

ب -الكفايات اإلنسانية :تشير إلى قدرة مدير المدرسة عمى التفاعؿ اإليجابي مه
المرؤكسيف ،كتنسيؽ ج هكدهـ كتكفير ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي بينهـ ى لما لذلؾ
مف أثر عمى ركحهـ المعنكية  ،كاطبلؽ طاقاتهـ كابداعاتهـ  ،كمف أبرز الكفايات
اإلنسانية لمقادد التربكم هي قدرته عمى االتصاؿ كالتكاصؿ الفاعميف مه اآلخريف ،
كالديمقراطية  ،إذ أف كجكد المناخ الديمقراطي في المدرسة يساعد عمى النمك المهني
لمعامميف .
ج-الكفايات الفنية  :كينظر إليها عمى أنها المعرفة العممية المتخصصة كما يرتبط بها مف
حقادؽ كمفاهيـ كأسس متكافرة لدل مدير المدرسة تمكنه مف القياـ بمسدكلياته  ،كمف
تحكيؿ األفكار النظرية إلى ممارسات عممية  ،كفهـ النظاـ التعميمي كقكانينه كتشريعاته
 ،فالكفايات الفنية ترتبط بمهاـ مدير المدرسة كمسدكلياته سكاء أكانت مسدكليات إدارية
أك تربكية أك إشرافيه .
( )2كهناؾ مف يرل أف الكفايات البلزمة لمدير المدرسة بصفة عامة كمديرل مدارس
 STEMبصفة خاصة  ،تتمثؿ فيما يمي:

()112

أ -الكفايات المهنية  :كالتي ترتبط بما يمتمكه مدير المدرسة مف مهارات كسمات شخصية
تؤهمه لمقياـ بمهامه المختمفة  ،كمف أهـ الكفايات المهنية البلزمة لمقادد التربكم:
االستعداد النشط لممبادرة كتكلى المسدكلية كتمكيف اآلخريف مف تكقه المتريرات
كالتحديات التي تكاجههـ  ،كالحساسية في التعامؿ مه اآلخريف :كيقصد بها القدرة عمى
فهـ كجهات نظر العامميف معه كاالستجابة لها  ،كالتفاعؿ اإلدارم  :أم القدرة عمى حث
سكيا  ،كاستخداـ مهارات العمؿ الجماعي  ،كااللتزاـ األخبلقي:
العامميف عمى العمؿ
ن
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كالمقصكد به االتفاؽ عمى مجمكعة مف القيـ التنظيمية التي تتفؽ مه ثقافة المدرسة
كمه رؤيتها ك رسالتها.
ب -الكفايات القيادية المستقبمية  :كمف أهـ الكفايات القيادية المستقبمية البلزمة لمقادد
المدرسي :االلتزاـ برؤية المدرسة كرسالتها  ،كصناعة الق اررات المدرسية  ،كالتنثير
كاالقناع  ،كاإلنجاز األعمى :كيعني القدرة عمى تحقيؽ مستكيات أداء أعمى مف المحدد
مسبقنا كتحقيؽ تميز المدرسة كتنافسيتها مه المدارس األخرل.

ج -كفايات تنظيمية :كهي تمؾ الكفايات المرتبطة بتنظيـ سير العمؿ اإلدارم بالمدرسة ،
كحسف إدارته مف تخطيط كتنظيـ  ،ك إدارة كقت  ،كتكاصؿ إنساني  ،كادارة المكارد
البشرية  ،كمف أهـ الكفايات التنظيمية لمقادد المدرسي :السيطرة اإلدارية  ،كالتكاصؿ
اإلنسانى  ،كتمكيف العامميف  ،كالحساسية السمككية  :كتعني القدرة عمى فهـ تنثير كؿ
سمكؾ أك قرار يصدر عف اآلخريف داخؿ المدرسة كخارجها بالمجتمه المحمي .
( )3حددت

ككالة تكساس التعميمية ) Texas Education Agency (TEAبعض

المجاالت التي يجب أف يمـ بها مدير المدرسة  ،كيتضمف كؿ مجاؿ بعض الكفايات
البلزمة لمدير المدرسة بصفة عامة كمديرل مدارس STEMبصفة خاصة  ،كيمكف
تكضيح أهـ هذو المجاالت كما يتضمنه كؿ مجاؿ مف كفايات فيما يمي:

()113

أ -المجاؿ األكؿ  :ثقافة المدرسة ( المدرسة كالقيادة المجتمعية) ،كيتضمف هذا المجاؿ
الكفايات اآلتية:
 أف يعرؼ مدير المدرسة كيفية إنشاء كتنفيذ رؤية كثقافة مشتركة لمتكقعات العاليةلجميه أصحاب المصمحة ( ،الطبلب كالمكظفيف كأكلياء األمكر كالمجتمه) .
 أف يعرؼ المدير كيفية العمؿ مه أصحاب المصمحة كنداة رديسة لدعـ تعمـ الطبلب:كتتضمف هذو الكفاية:

إدارة الصراع  ،كاالتصاالت  ،كاست ارتيجيات جمه

المعمكمات ،كاشراؾ مختمؼ أصحاب المصمحة في تخطيط العمميات .
ب -المجاؿ الثاني :التعمـ الرادد (القيادة التعميمية  /التدريس كالتعمـ ) :كيتضمف هذا
المجاؿ الكفايات اآلتية:
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 أف يعرؼ المدير كيفية التطكير كالتعاكف كتنفيذ التعميمات  ،كيتضمف ذلؾ :إعطاءاألكلكية لمتعميـ كانجاز الطبلب ،كأف ييسر المدير مشاركة المجتمه المدرسي في
التخطيط  ،كفى استخداـ التكنكلكجيا كاالتصاالت  ،كنظـ المعمكمات لتعزيز التعمـ.
 أف يعرؼ المدير كيفية مراقبة كتقييـ عممية التدريس ى لتعزيز فعالية المعمـ كانجازالطبلب  ،كيتضمف ذلؾ قياـ المدير بزيارة الفصكؿ الدراسية كحضكر االجتماعاتى
لتقديـ الترذية الراجعة المبنية عمى األدلة لتحسيف التدريس.
ج -المجاؿ الثالث  :رأس الماؿ البشرم (إدارة المكارد البشرية)  ،كيتضمف ذلؾ الكفايات
اآلتية :
 أف يعرؼ المدير كيفية تقديـ الترذية الراجعة كالتنمية المهنية لمعامميف مف خبلؿ التقييـكاإلشراؼ  ،كيتضمف ذلؾ قياـ المدير بتدريب كتطكير المعمميف ،كالتعاكف عمى تنفيذ
كمراجعة خطة لمتنمية المهنية لمكظفي المجتمه المدرسي.
 أف يعرؼ المدير كيفية تعزيز التدريس عالي الجكدة ،كيتضمف ذلؾ قياـ المديرباستثمار الكقت إلعطاء األكلكية لمتطكير كالدعـ كاإلشراؼ عمى العامميف ،كأف يفكض
المسدكليات لممكظفيف  ،كتنفيذ استراتيجيات فعالة لمتكظيؼ ،كالتعييف  ،كالتقييـ،
كالترقية ،كاالنضباط .
د -المجاؿ الرابه  :القيادة التنفيذية (االتصاالت كاالدارة التنظيمية) ،كيتضمف ذلؾ هذا
المجاؿ الكفايات اآلتية :أف يعرؼ المدير كيفية تطكير العبلقات مه أصحاب المصمحة
عمى المستكل الداخمي كالخارجي  ،كيتضمف ذلؾ قياـ المدير بعقامة شراكات مه اآلباء
كالشركات في المجتمه .
ق -المجاؿ الخامس :العمميات االستراتيجية ( المكادمة كتخصيص المكارد)  ،كيتضمف ذلؾ:
 أف يعرؼ مدير المدرسة كيفية تحديد األهداؼ بشكؿ تعاكني  ،كتنفيذ استراتيجياتتتكافؽ مه رؤية المدرسة التي تدعـ فعالية المعمـ  ،كنتادج الطبلب اإليجابية.
 أف يعرؼ المدير كيفية تكفير القيادة اإلدارية مف خبلؿ إدارة المكارد كتنفيذ السياساتكتنسيؽ عمميات كبرامج المدرسة ى لضماف بيدة تعميمية آمنة .
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( )4تشير إحدم الدراسات إلي تعدد المهارات كالمعارؼ كأنشطة العمؿ البلزمة
لتخصصات  STEMكلمديرل المدارس ،حيث تتكامؿ مه بعضها في تشكيؿ كفايات
 ، STEMكيمكف إجماؿ ذلؾ فيما يمى:

()114

أ -المهارات كتتضمف :التفكير الناقد ،كاالستماع النشط  ،كالتحدث  ،كحؿ المشكبلت
المعقدة ،كالحكـ كاتخاذ القرار ،كالكتابة  ،كالمراقبة  ،كالتعميـ النشط  ،كادارة الكقت ،
كالتنسيؽ  ،كتحميؿ النظـ كاإلدراؾ االجتماعي  ،كتقييـ النظـ  ،كالعمكـ  ،كاستراتيجيات
التعميـ .
ب -المعارؼ كتتضمف  :المرة اإلنجميزية  ،كالرياضيات ،كأجهزو الكمبيكتر كااللكتركنيات،
كالهندسة كالتكنكلكجيا ،كاإلدارة  ،كخدمة العمبلء كالخدمة الشخصية  ،كالتعميـ
كالتدريب.
ج -أنشطة العمؿ كتتضمف  :الحصكؿ عمي المعمكمات  ،كاتخاذ الق اررات كحؿ المشكبلت،
كالتفاعؿ باستخداـ أجهزو الكمبيكتر  ،كالتكاصؿ مه المشرفيف أك األقراف أك
المرؤكسيف  ،كتحميؿ البيانات أك المعمكمات كمعالجة المعمكمات كتسجيمها ،كتنظيـ
كتخطيط كتحديد أكلكيات العمؿ  ،كتفسير معني المعمكمات لآلخريف ،كالتكاصؿ مه
األشخاص خارج المنظمة  ،كالحكـ عمي صفات األشياء أك الخدمات أك األشخاص،
كتدريب كتعميـ اآلخريف ،كجدكؿ العمؿ كاألنشطة  ،كتطكير األهداؼ كاالستراتيجيات ،
كتنسيؽ عمؿ كأنشطة اآلخريف ،كتقديـ االستشارات كالمشكرة لآلخريف ،كتطكير
كبناء فرؽ لمعمؿ كتدريب كتطكير اآلخريف  ،كتكجيه المرؤكسيف كتكجيهـ كتحفيزهـ.
( )5تشير دراسة أخرل إلي أهـ مككنات الكفايات البلزمة لمديرم مدارس  STEMفيما
يمي:
أ -المعرفة المرتبطة بتخصصات  : STEMتشمؿ المعرفة المعرفية  ،كالمعرفة اإلجرادية
كالمعرفة التقنية المرتبطة بكؿ تخصص مف تخصصات  ، STEMككيؼ تتداخؿ
األفكار كالمفاهيـ كالمبادئ كالنظريات  ،كتكفر المعرفة اإلجرادية األساس الكتساب
كتطبيؽ كممارسة مهارات  STEMبتطبيؽ المعرفة كالمهارات كالمكاقؼ كالقيـ في

مجاؿ أك مهنة معينة مثؿ الهندسة المدنية (.)115
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ب -المهارات المرتبطة بتخصصات  )STEM Skills)STEMتتنكع المهارات المطمكبة
في تنفيذ المهاـ المتعمقة بتخصصات  ، STEMكالتي يحتاجها مديرم مدارس
 STEMلمقياـ بندكارهـ كمسدكلياتهـ المختمفة ،كيمكف إجماؿ هذو المهارات فيما يمي:

()116

 مهارة حؿ المشكبلت القادمة عمي الهندسة :تعتبر مهارات حؿ المشكبلت فعالة فيالعمميات الهندسية التي تنطكم عمي التخطيط كالتصميـ كالبناء كالتقييـ لمشكمة محددة
هنيا لحؿ
 ،كمف ثـ يكفر تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات محتكم ن
المشكبلت بصكرة مبتكرة كابداعية.
 مهارات االبتكار :تتعدد المهارات المرتبطة بمهارات االبتكار ،منها المهارات األساسيةكتشمؿ مهارات القراءة كالكتابة كالعمميات الحسابية  ،كالمهارات األكاديمية كالتي ترتبط
بمجاالت التخصص مثؿ  :الرياضيات كالعمكـ  ،كالمهارات التقنية كهي المهارات
البلزمة لمحياة المهنية  ،هذا باإلضافة إلي المهارات العامة كالتي تتضمف مهارة
التفكير النقدم كاإلبداعي ،كادارة المكاقؼ المعقدة  ،يضاؼ لما سبؽ المهارات
االجتماعية كالتي تشمؿ مهارات التحفيز كالتكاصؿ كالتعاكف كالمسدكلية كالتي تمكف
األفراد مف التفاعؿ داخؿ مجمكعة أك مه مجمكعات أخرم.
 مهارة الكفاية الرقمية  : :كتشمؿ الكفاية الرقمية االستخداـ الفعاؿ لتكنكلكجياالمعمكمات كاالتصاالت  ،كتتضمف فهـ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،
كاالستفادة مف األدكات التكنكلكجية ى لتبادؿ المعمكمات كتكفير المعرفة عبر
التكنكلكجيا ،كاستخداـ تقنيات االتصاالت كتقييمها بشكؿ نقدم لمحصكؿ عمي
المعمكمات  ،كاالستفادة مف الشبكات كالكسادط المتعددة لمشاركة المعمكمات.
ج -قيـ كاتجاهات  : STEMاستخدمت األكاديميات الكطنية األمريكية لمعمكـ مصطمح
ممارسات  STEMلكصؼ االتجاهات كالسمككيات كاألنشطة التي يستخدمها العامميف
في  ، STEMكيشير مصطمح الممارسة إلى أف اال ندماج في البحث العممي أك حؿ
المشكبلت ال يتطمب مهارات فحسب  ،حيث يؤدم اال ندماج في ممارسات  STEMإلى
تدعيـ كفاءة مجاالت  STEMلدل الفرد  ،بما في ذلؾ معرفة  STEMكقيمها التي
فهما أفضؿ لمكظادؼ المرتبطة بمجاالت  STEMمثؿ الهندسة كعمكـ البحث
تتيح ن
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( ،)107ك يمكف تحديد قيـ كأخبلقيات  STEMفي :الفضكؿ ،كالنزاهة  ،كالمكضكعية ،
كاالجتهاد كالمثابرة  ،كالمنهجية  ،كالتعاكنية  ،كالمسدكلية  ،كالدقة  ،كالمخاطرة
المناسبة  ،كاتخاذ الق اررات األخبلقية ،كتقدير مساهمة  STEMفي الحياة اليكمية
(.)118

كنظر لتنكع كجهات النظر كاآلراء التي اهتمت بتناكؿ الكفايات البلزمة لمديرم مدارس
نا
تطبيقيا لهذو الكفايات حيث حددت مدرسة Seymour College
مثاال
STEMيمكف تناكؿ ن
ن
 -كنمكذج ألحد مدارس STEMفي استراليا  -أهـ الكفايات لمدير المدرسة فيما يمي:

()119

أ -الكفايات األساسية  ،كالتي تتمثؿ في :
 القيادة  :كهي القدرة عمي التكاصؿ بشكؿ فعاؿ كتطكير اآلخريف  ،كالكعي الذاتي . تسهيؿ التدريس كالتعميـ الفعاؿ مف خبلؿ تمكيف كتحفيز المعمميف في بيدة مفالثقة كاالحتراـ .
 التطكير السياسي كاالستراتيجي كالذم يكضح الرهبة في مشاركة األفكار ككجهاتالنظر ،كتقديـ المعمكمات كالتحميبلت كاألفكار بطريقة كاضحة كمقنعة.
 إدارة المكارد  :أم تطكير البرامج كخطط المكارد  ،كادارة الميزانيات . بناء العبلقات كالمحافظة عميها :أم بناء الثقة  ،كأف يظهر الصدؽ كيحافظ عميااللتزامات ،كيطكر كيحافظ كيقكم الشراكات مه اآلخريف داخؿ كخارج المدرسة
كالمجتمه .
ب -مف حيث السمات الشخصية  :كتتضمف الرهبة في التحسيف كالتطكير سكاء كممارس
أك منسؽ لمفريؽ  ،كالقدرة عمي العمؿ تحت الضرط  ،كااللتزاـ  ،كالصدؽ  ،كالنزاهة ،
كالصمكد كتحمؿ المخاطرة كالمثابرة  ،كالتفكير المستقبمي .
ج -مف حيث صحة العمؿ كالسبلمة  :كيتضمف ذلؾ المساهمة في صحة كسبلمة الذات
كاآلخريف  ،كتطبيؽ قكاعد كممارسات سبلمة صحة العمؿ ،كتحديد المخاطر كتقييـ
مخاطر الرحبلت المدرسية كالرحبلت الميدانية  ،كتطبيؽ عمميات إدارة المخاطر.
يعكس ما سبؽ ذكرو تنكع الكفايات البلزمة لمديرل مدارس  STEMى حيث أف
امتبلؾ هذو الكفايات بما ت تضمنه مف معارؼ كقدرات كمهارات تمكنه مف القياـ بمسدكلياته
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كأدكارو الحالية كالمستقبمية  ،كيرجه ذلؾ ألهمية هذو الكفايات كدكرها في تحسيف أداء
مديرل مدارس  ، STEMكفي تدعيـ طاقاتهـ كقدراتهـ اإلبداعية في كافة مجاالت العمؿ
التعميمية كالتربكية كاإلدارية كخاصة مه الطبيعة المميزة لمدارس  STEMكطبيعة أهدافها
كفمسفتها كطبلبها كمناهجها كأساليب تقكيمها ،كلهذا يحتاج مديرل هذو المدارس إلى
امتبلؾ العديد مف الكفايات كامتبلؾ بعض المهارات األساسية مثؿ  :القدرة عمى التكاصؿ،
كادارة المعمكمات كالبيانات  ،كالتفكير النقدل  ،كحؿ المشكبلت بصكرة إبداعية كالتي تؤهمهـ
مف القياـ بمهامهـ عمى كافة المستكيات  ،فنجاح مدارس  STEMفي تحقيؽ أهدافها
المنشكدة كرسالتها كدكرها في المجتمه مرتبط بالكيفية التي تدار بها كباألسمكب القيادل
لممدير  ،كبالكفايات المتنكعة التي تميزو كتؤهمه لهذا الدكر.

خامطًا :آليات تطواس نفااات مداسي مدازع : STEM
تتنكع اآلليات المستخدمة في تطكير الكفايات لدم مديرم المدارس بصفه عامة
كمديرم مدارس  STEMبصفه خاصة  ،كمف أهمها ما يمي:
( )1األساليب الجماعية  :ككفقنا لهذو الطريقة تقكـ مجمكعات مف األفراد بتطكير الكفايات

سكيا  ،كتعد هذو الطريقة أفضؿ الطرؽ لحث األفراد عمي االلتزاـ بتطكير الكفاية  ،كما
ن
أنها تساعد األفراد عمي التعميـ مف بعضهـ كمه بعضهـ البعض  ،كبالتالي يصبح

كجكهريا  ،كأفضؿ مف كتب حكؿ هذا المكضكع ريفانز(
متبادال
شيدا
ن
التعاكف بينهـ ن
ن
 ، ) Revansكالذم يعتبر مبتكر لقكاعد تعمـ العمؿ  ،كهي طريقه تجمه بيف أفراد مف
يكميا  ،كيتقابؿ هؤالء
مؤسسات مختمفة كعميهـ مكاجهة مشكبلت اإلدارة الحقيقية
ن
األفراد بصفة منتظمة كيناقشكف التحديات المختمفة التي تكاجههـ مه التركيز عمي
التحديات التي تكاجه كؿ منهـ عمي حدة

()111

 ،كمف ثـ تسهـ هذو األساليب في

تككيف مجتمه لمتعمـ بصكرة فعالة تسهـ في مكاجهة المشكبلت .
( )2التدريب  :يعتبر التدريب :عممية مخططة لتعديؿ المكاقؼ كاالتجاهات كالمعرفة أك
المهارة كالسمكؾ مف خبل ؿ تجربة التعمـ لتحقيؽ أداء فعاؿ في نشاط معيف ى بهدؼ
تطكير قدرات األفراد  ،كلتمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية لممنظمة

()111

 ،كيعرؼ

أيضا بننه  :تعديؿ منظـ كمنهجي لمسمكؾ مف خبلؿ برامج ك أنشطه كأحداث
التدريب ن
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التعمـ التي تؤدم إلي اكتساب المشاركيف لمستكيات مف المعرفة كالمهارات كالكفاءات
كالقدرات لمقياـ بعممهـ بفعالية (.)112

كبالتالي فعف مدير اإلدارة التعميمية يساعد عمي اقتراح البرامج التدريبية البلزمة
لممديريف  ،كذلؾ بعد دراسة كتحميؿ كاقعهـ المهني كتحديد المهارات التي يمكف تطكيرها عف
طريؽ التدريب كمنها :المشاركة في ترشيح المديريف لبللتحاؽ بالبرامج التدريبية  ،كالقاء
المحاضرات كالتدريب العممي حسب التخصص  ،كتقكيـ البرامج التدريبية كتقديـ االقتراحات
الهادفة  ،مف أجؿ تطكير أسمكب العمؿ فيها كاالستفادة القصكل منها  ،كمتابعة المديريف
الذيف حضركا برامج تدريبية كتكجيههـ لبلستفادة مما تدربكا عميه  ،كتقكيـ أثر برامج

التدريب عمي أدادهـ (.)113

كيمكف مف خبلؿ تكفير التدريب لممديريف داخؿ المدارس بصفة عامة ،كمديرم
مدارس  STEMبصفة خاصة تحقيؽ العديد مف الفكادد التي تسهـ في فعالية أدادهـ ،
كتتمثؿ هذو الفكادد فيما يمي :

()114

 اكتساب كتحسيف المعرفة كالمهارات كاالتجاهات تجاو المهاـ المتعمقة بالعمؿ . ارتفاع معنكيات العامميف  ،فالعامميف الذيف يتمقكف التدريب المبلدـ يتزايد لديهـ مستكمالثقة كالدافعية .
 انخفاض تكمفه اإلنتاج ى حيث يقمؿ التدريب مف المخاطر  ،فيككف األفراد قادريف عمياالستخداـ األفضؿ كاالقتصادم لممكاد كالمعدات
 يؤدم التدريب إلي اإلحساس باألماف في مكاف العمؿ  ،مما يقمؿ بدكرة مف معدؿ دكرافالعامميف  ،كيجنب التريب عف العمؿ .
 إدارة التريير  ،حيث يساعد التدريب عمي إدارة التريير عف طريؽ زيادة فهـ كاشراؾالعامميف في عممية التريير  ،كما يكفر المهارات كالقدرات البلزمة لمتكيؼ مه المكاقؼ
الجديدة .
 تعزيز المسدكلية  ،كامكانية زيادة األجكر كالترقية  ،كالمساهمة في تحسيف كتكفير جكدةنكعية العامميف .
كتكجد طريقتاف مختمفتاف لعممية التدريب  ،يمكف لممنظمات االختيار مف بينها
لتدريب كتطكير مهارات العامميف بها  ،كهما التدريب أثناء العمؿ كالذم يتـ تقديمة لمعامميف
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بشكؿ منتظـ في نفسي أماكف العمؿ  ،كالتدريب خارج العمؿ  ،كيتضمف تدريب العامميف
بعيدا عف بيدات عممهـ المعتادة  ،كمف أمثمة التدريب أثناء العمؿ – عمي سبيؿ المثاؿ ال
ن
الحصر التناكب الكظيفي ،كالتحكيبلت  ،كالتكجيه ،كمف أمثمه التدريب خارج العمؿ :
المؤتمرات كلعب األدكار (.)115

حيكيا في تحسيف أداء مديرل مدارس  ، STEMكتعزيز
دكر
كمف ثـ يؤدم التدريب نا
ن
معارفهـ كقدراتهـ البلزمة لكظيفتهـ الحالية كالمستقبمية مما يسهـ فى االرتقاء بالمؤسسة
التعميمية لمكاجهة المنافسة كالبقاء في القمة كخاصة في ظؿ تحديات القرف الحادل
كالعشريف.
( )3المباريات اإلدارية :حيث تقكـ المباريات اإلدارية عمي فكرة إسناد بعض األدكار
داريا
هالبا ما يككنكف مديريف ،حيث تعكس هذو األدكار مكق نفا إ ن
لمجمكعة مف األفراد ن
معينا ،كتكضح التصرؼ الذم يتـ اتخاذو في هذا المجاؿ ،كيتميز هذا األسمكب ببعض

المزايا منها :يساعد عمي تنمية الفريؽ كتنمية المهارات اإلدارية لدل األفراد ،كيعمؿ
عمى تنمية الفرؽ المشتركة في نفس التدريب مف خبلؿ الترذية المرتدة ،كيساعد
المتدربيف عمي اتخاذ الق اررات الصحيحة في الكقت المناسب ،كيساعد ذلؾ المدير عمي
العمؿ في فرؽ كتبادؿ أدكار القيادة داخؿ هذ الفرؽ مما يكسبه العديد مف الكفايات
كثير مف الكقت
منها  :كفايات العمؿ في فريؽ  ،ككفايات اتخاذ الق اررات التي تكفر له نا
 ،كالتي يقكـ بالتدريب عميها أثناء المباريات أك مف خبلؿ الترذية الراجعة في الجمسة
النقاشية االنتقادية  ،مما يزيد مف كعي المدير بنهمية كجكد نظاـ كؼء لممعمكمات

داخؿ المدرسة بما يمكنه مف اتخاذ الق اررات الرشيدة (.)116

( )4العصؼ الذهنى  :كهك أسمكب يتـ مف خبلله تجميه مجمكعة مف األفراد لتكليد أفكار
جديدة مما ينتج عنه تكفير العديد مف األفكار كالحمكؿ الجديدة  ،كيكجد أسمكباف يتـ
مف خبللهما العصؼ الذهنى هما  :العصؼ الذهنى التقميدم كيتضمف ذلؾ العصؼ
الفردم كيككف لمفرد الحرية لمكشؼ عف أفكارو دكف خكؼ أك نقد أك سيطرة مف
أعضاء الفريؽ  ،كينتج عف هذو الطريقة قدر كبير مف األفكار لكنها ال تككف عمي قدر
كبير مف اإلبداع  ،كالعصؼ الذهنى الجماعي  ،كينتج عنه مجمكعة أقؿ مف األفكار
بداعا  ،باإلضافة إلي العصؼ الذهبي المتقدـ كهك أسمكب
كلكنها تككف أكثر عمقنا كا ن
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يتـ مف خبلله استخداـ التكنكلكجيا الحديثة  ،كيعد هذا األسمكب مف أفضؿ األساليب
المستخدمة لتدريب القيادات ى حيث يساعدهـ عمي حؿ كثير مف المشكبلت التي

تقابمهـ  ،كتكفير العديد مف البدادؿ التي تمكف مف سرعه اتخاذ الق اررات (.)117

) )5المحاضرة  :يعد أسمكب المحاضرة عممية اتصاؿ بيف المحاضر كمجمكعة مف األفراد
يقكـ فيها المحاضر بتقديـ بعض األفكار كالمعمكمات التي تدكر حكؿ مكضكع معيف
سبؽ له إعدادو كتنظيمه  ،أك مف خبلؿ عرض شفهي أك كتابي حكؿ مكضكع معيف
يعدو كيقدمه بعناية فرد ذك كفاءة كاطبلع(.)118

كمف ثـ تعد المحاضرة مف اآلليات التي تمكف االعتماد عميها في إكساب مدير
المدرسة بعض الكفايات كتطكيرها بما يتفؽ مه طبيعة المهاـ كالمسدكليات ،كخاصة في ظؿ
الطبيعة الخاصة لكظيفة مديرم مدارس ( )STEMبما يؤهمهـ لمقياـ بدكرهـ في مدارس
(.)STEM
( )6التدريب باستخداـ برامج الحاسب اآللي  :حيث تحقؽ برامج الحاسب اآللي في العممية
تحفيز لممتدرب مف بيدة
نا
التدريبية العديد مف الفكادد  ،منها ما يمي  :يتيح بيدة أكثر
المتدرب التقميدية  ،كما أف استخداـ برنامج الحاسب في التدريب عف بعد يساعد
المتدرب في أم كقت أك في أم مكاف مما يجعؿ الحاسب كمدرب خاص لممتدرب  ،كما
يعتبر برامج الحاسب أداة مف أدكات التفكير كعممياته  ،كتنمية مهاراته ،كما يمكف مف
خبلله إنجاز األعماؿ كالكاجبات التي تتطمب الكقت الكثير في كقت أقؿ كبكفاءة كدقة
أفضؿ مف تمؾ التي تقكـ بها بدكنه  ،كما يمكف مف خبلله تعمـ المتدرب آخر التطكرات
العممية  ،كالجديد في مجاؿ اهتماـ المتدربيف مما يحسف مف أداده كقدرته بيف أقرانه

(.)119

( )7كرش العمؿ :كرشة العمؿ هي نشاط تعاكني مكثؼ لدراسة مشكمة تربكية كتحميمها
عمبل يؤدم إلي إنتاج عمؿ معيف سكاء كاف في
كتقديـ حمكؿ لها  ،كتعتبر كرش العمؿ ن

شكؿ إنتاج خطط أك سياسات أك برامج أك أكراؽ عمؿ أك مكاد أك أدكات تعميمية

يستفاد منها في تطكير العممية التعميمية  ،كما يكتسب المشترككف أثناء عممهـ
بالكرشة معمكمات كمهارات متعددةى

حيث تتيح الفرص لممشاركيف لتبادؿ اآلراء

كاألفكار لمكصكؿ إلي تحقيؽ األهداؼ المرجكة منها  ،كما تكفر الفرصة لبلبتكار
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كاإلبداع عف طريؽ األسدمة المتميزة التي يطرحها المشارككف  ،كحتي تحقؽ كرش
العمؿ أهدافها يجب تحديد األهداؼ المراد تحقيقها مف خبلؿ كرش العمؿ كتحديد
الكفايات التي يراد تنميتها  ،كاختيار مكضكعات هامة كحديثة كحافزة لممهمة كدافعة
لمتعميـ في كرش العمؿ  ،كتكفير المكاد كاألجهزة المطمكبة لمعمؿ كالبلزمة لتحقيؽ
األهداؼ ،كاالستعانة بنخبة مف ذكم الكفاءات العالية في المكضكعات المطركحة
استنادا لما سبؽ ذكرو يتضح تنكع اآلليات التي يمكف مف خبللها دعـ كفايات مديرل
ن

مدارس  STEMكيتضح مما سبؽ أف لكؿ أسمكب طريقته كسماته كضكابطه الخاصة به
كالتي تميزو عف هيرو  ،كمف ثـ ال يمكف االعتماد عمى أسمكب معيف في جميه الحاالت
كالمكاقؼ كاعتبارو أفضؿ األساليب  ،حيث يمكف االعتماد عمى أكثر مف أسمكب في دعـ
الكفايات البلزمة لمديرل مدارس  STEMكخاصة في ظؿ تعدد المسدكليات الممقاة عمى
عاتؽ مديرل مدارس  STEMكتميز دكرو كتعدد الكفايات البلزمة له .

ضادضًا  :اجلَود الدولية لتخطني أداء مداسي : STEM
اهتمت كزارة التعميـ في العديد مف الدكؿ المختمفة بتحسيف أداء مديرم مدارس
نمكذجا لهذو الجهكد كالذل يتمثؿ في مشركع
 ، STEMكيمكف إبراز ذلؾ مف خبلؿ عرض
ن
 بناء قاعدة األدلة لتحسيف تعمـ العمكـالمديريف كقادة في مدارس STEM
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات في جامعه تسمانيا – في استراليا ،كيمكف تناكؿ هذا
المشركع فيما يمى :

()121

( )1طبيعة المشركع  :تـ هذا المشركع مف قبؿ كزارة التعميـ كالتدريب التابعة لمحككمة
االسترالية ى لمحاجة إلي قكم عاممة ماهرة في مجاالت  ، STEMكلضماف أف تصبح
عالميا  ،كيدعـ المشركع قدرات المديريف  ،كيدير
استراليا قادرة عمي المنافسة
ن
المشركع جامعه تسمانيا ( )University of Tasmaniaبالشراكة مه الجامعة
الكاثكليكية االسترالية كبدعـ مف خمس جامعات إضافية ك اثنيف مف الجمعيات كهي:
جمعية مديرم المدرسة االبتدادية االسترالية  ،كجمعية مديرم المدرسة الثانكية
قكيا لدعـ المديريف ،كيشمؿ هذا مهاراتهـ القيادية
االسترالية  ،كيضه المشركع
نهجا ن
ن
كدعمهـ الكتساب مستكم مناسب مف القدرات في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 22 -

كفايات مديرى مدارس المتفوقين ...

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

كالهندسة كالرياضيات ى لتمكينهـ مف تكفير قيادة فعالة في تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات.
( )2أهداؼ المشركع  :يهدؼ هذا المشركع إلي تحديد أفضؿ الممارسات كتكسيه النهج
القادمة عمي األدلة التي تعزز مشاركة الطبلب في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضيات مف خبلؿ التنمية المهنية لممديريف كقادة ناجحيف في العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات  ،كتطكير مكارد عالية الجكدة لممديريف ى لبناء كتدعيـ فهمهـ
لممفاهيـ كالمهارات كالممارسات المتعمقة بتخصصات العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضيات  ،كلقيادة المبادرات التي تعزز التدريس كالتعميـ في مجاالت ، STEM
كلتعزيز ثقافة مدرسية إيجابية في العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات .
( )3فكادد المشركع التي يحققها لممديريف كالمدارس :تكفر المشاركة في المشركع الفرصة
لممديريف المشاركيف مف أجؿ الكصكؿ إلي ما يمي :
أ-اكتساب المعرفة كالمهارات الحديثة في كيفية فهـ الثقافة التنظيمية لقيادة التريير
التربكم بشكؿ أكثر فعالية.
ب -تعزيز مبادرات التدريس كالتعمـ الحالية في مدارسهـ  ،كالتنمؿ في تعميـ
كتعمـ STEMفي مدرستهـ .
ج -مشاركة ممارسات  STEMلمدرستهـ مه المديريف في المدارس األخرل .
د -االلتزاـ بتعزيز تعميـ كتعمـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات في مدرستهـ .
ق -المشاركة في برامج التعمـ المهني  ،كتطبيؽ تعممهـ في سياؽ مدرستهـ.
ك -المساهمة بالبيانات في تقييـ تنفيذ المشركع مف خبلؿ المشاركة فيما يصؿ إلي
ثبلث مقاببلت مه مقيـ مستقؿ  ،كالعمؿ مه صديؽ ناقدى لمتخطيط كالتعمـ مف برنامج
التعمـ المهنى في مدرستهـ .
( )4برامج التعمـ المهني التي يركز عميها مشركع  :PASLتتنكع البرامج كالمكديبلت التي
يركز عميها المشركع  ،كالتى تتمثؿ فيما يمي :
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جذول ()2
تر مج لتؼ م لمهىي لتي يركز ػ يها لمشروع
لمىديالخ – ما يؼادل  2-2ساػاخ وجها لىجه
لثر مج
 قيادج التتةار في مجال ( . )STEM طثيؼح وأهميح مجاالخ لؼ ىم و لتةىىلىجيا و لهىذسح و لرياضياخ ،وفؼاليح لتذريس و لتؼ يم في مجاالخ (  )STEMوقذر خ STEM
 -2قيادج جىدج لتذريس
ل مذيريه و لمؼ ميه و لطالب .
و لتؼ م في STEM
 تذخالخ وتر مج  ( STEMتقييم لمى رد). رصذ وتقييم لتذريس و لتؼ م في مجاالخ لؼ ىم و لتةىىلىجيا و لهىذسحو لرياضياخ
 قيادج التتةار في مجال . STEM طثيؼح وأهميح مجاالخ لؼ ىم و لتةىىلىجيا و لهىذسح و لرياضياخ . دػم لمؼ ميه ؛ لتطىير قذر خ لؼ ىم و لتةىىلىجيا و لهىذسح-0تطىير لمذرسح
و لرياضياخ
تأكم ها مه خالل
 قيادج لتذريس و لتؼ م في مجاالخ لؼ ىم و لتةىىلىجيا و لهىذسحمجاالخ ( )STEM
و لرياضياخ  ،وقيادج لتغيير لثقافي  - .إيجاد وإشر ك مى رد لمجتمغ /
و لصىاػح .
 قيادج التتةار في مجاالخ STEM -2الوصاف و لتىىع
 طثيؼح وأهميح لؼ ىم و لتةىىلىجيا و لهىذسح و لرياضياخ .و لتط ؼاخ الستذ مه
 لتحىالخ وتذريس وتؼ م لؼ ىم و لتةىىلىجيا و لهىذسح و لرياضياخ .مثادر خ stem
 لمحافظح ػ ي مثادر خ لؼ ىم و لتةىىلىجيا و لهىذسح و لرياضياخ .Source : Australian Government Department of Education and Training :
Principal as STEM leaders - Building The Evidence Base For Improve STEM
Learning School of Education , University of Tasmania ,p.2, Available at : https
– //www.utas .edu – au / education / research / research – groups / maths
education / research / research – groups / maths – education / pasl / pasl . on (1-72020).

يتضح مما سبؽ أهمية هذ المشركع في تكفير برامج عالية الجكدة لممديريف ،كتحديد
أفضؿ الممارسات كالمهارات لتدعيـ قدرات المديريف كلتعزيز فهمهـ لممفاهيـ كالمهارات
كالممارسات التي تتعمؽ بتخصصات العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،بما يسهـ في
تطكير كفايات مديرل مدارس  STEMمما يؤهمهـ لقيادة الممارسات التي تعزز التدريس
كالتعميـ في مجاالت . STEM

اخلطوة السابعة :مالمح خربة الوالاات املتخدة األمساهية لدعه نفااات مداسى مدازع STEM
يف وء الطيام الجكايف :
يمكف إبراز أهـ مبلمح خبرة الكاليات المتحدة األمريكية لدعـ كفايات مديرل مدارس
 STEMمف خبلؿ ثبلثة محاكر :حيث يتناكؿ المحكر األكؿ تعميـ  STEMكعطار عاـ  ،ثـ
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يتناكؿ المحكر الثانى مديرل مدارس  ، STEMثـ يركز المحكر الثالث عمى عرض السياؽ
الثقافي لمكاليات المتحدة األمريكية  ،كيمكف تناكؿ ذلؾ فيما يمى :
احملوز األول  :تعليه  STEMيف الوالاات املتخدة األمساهية  -إطازًا عامًا  :يتضح مبلمح تعميـ
 STEMمف خبلؿ ما يمى :

أولًا :زؤاة الوالاات املتخدة األمساهية لتؼ يم : STEM
يمكف إبراز أهـ مبلمح رؤية الكاليات المتحدة األمريكية لتعميـ  STEMفيما يمى:

()122

( )1تمثؿ مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ( )STEMاألساس الرديس
لبلكتشاؼ كاالبتكار التكنكلكجي عبر التاري األمريكي ى حيث قاـ األمريكيكف بالعديد مف
االبتكارات كاإل نجازات المذهمة مثؿ :استربلؿ قكة الذرة  ،كتطكير شبكة اإل نترنت ،
كتصميـ أجهزة الكمبيكتر كهيرها مف إنجازات  ،حيث عززت هذو اإلنجازات مف الدعـ
العاـ القكل لتعميـ كأبحاث ( )STEMمما أسهـ في تسارع كتيرة االبتكار العالمى.
حيكيا إلعداد القكل العاممة
أمر
(ُ )2يعد االهتماـ بمحك األمية المرتبطة بمجاالت  STEMنا
ن
المتنكعة البلزمة لمكاليات المتحدة األمريكية لقيادتها كازدهارها فى عالـ يتزايد فيه
التنافس بفضؿ التكنكلكجيا المتقدمة  ،فعمى مدل السنكات الخمس كالعشريف الماضية
تطكر تعميـ  STEMمف تجميه مناسب ألربعة تخصصات متداخمة إلى قاعدة معرفة
أكثر تماس نكا كمجمكعة مف المهارات األساسية القتصاد القرف الحادل كالعشريف.

( )3يكاصؿ قادة تعميـ  STEMتكسيه نطاقه كتعميقه  ،كتجاكز مجاالت الدراسة بما يتجاكز
مجرد مجمكعة مف التخصصات األربعة لتشمؿ الفنكف كالعمكـ اإلنسانية  ،كال يركز تعميـ
 STEMالحديث عمى مهارات مثؿ :التفكير النقدل كحؿ المشكبلت كالتصميـ كاالستدالؿ
أيضا عمى الكفاءات السمككية مثؿ :المثابرة  ،كالقدرة عمى التكيؼ ،
فقط  ،بؿ يرتكز ن
كالتعاكف  ،كالتنظيـ  ،كالمسدكلية .
( )4تتمته الكاليات المتحدة األمريكية بنظاـ تعميمي عالي الجكدة ى حيث يكفر درجات جامعية
كخريجيف فى مجاالت  ، STEMكما تزداد أهمية مهارات  STEMلجميه المسارات
الكظيفية ،كلكى ينجح األشخاص طكاؿ حياتهـ تعد مهارات  STEMمف األمكر الحاسمة
ذكاء  ، ،كيتطمب نجاح األمة
بالنسبة لؤلشخاص الذيف يعممكف إلنتاج منتجات أكثر
ن
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كجكد قكل عاممة حديثة تتعمـ مهارات  ، STEMكأمريكيكف بارعكف فى التنقؿ فى عالـ
رقمى متطكر بشكؿ متزايد .
( )5كمه إدراؾ أهمية تعميـ  STEMعالي الجكدة تـ إنشاء المدارس التى تركز عمى العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات فى جميه أنحاء الببلد  ،كما تدعـ االستثمارات
الفيدرالية مجمكعة كاسعة مف أنشطة تعميـ  STEMالتى تشمؿ جميه الفدات العمرية
كبيدات التعمـ  ،كلهذا قامت الشركات كالمؤسسات هير الربحية كالجمعيات المهنية ببناء
أساسا لبناء
ككطنيا  ،كتشكؿ هذو النجاحات
محميا
برامج لدعـ متعممى STEM
ن
ن
ن
تحسينات ضركرية فى تعميـ  STEMكالمحافظة عمى تنافسية الكاليات المتحدة
عالميا .
األمريكية
ن
يتضح مما سبؽ تميز الكاليات المتحدة األمريكية بنظاـ تعميمي متميز كعالي الجكدة،
مما أسهـ في تطكير مجاالت ( ، (STEMكالتى تمثؿ ركيزة أساسية في تحقيؽ العديد مف
اإلنجازات كاالبتكارات التكنكلكجية  ،كما ساهمت هذو اإلنجازات في تزايد كتيرة االبتكار العالمى
كتزايد المكاهب العممية كالتقنية مما أسهـ في تميز كتفكؽ الكاليات المتحدة األمريكية كجعمها
في قمة المنافسة العالمية .

ثاىيًا :أٍداف تعليه  STEMفى الوالاات املتخدة األمساهية:
تؤكد الخطة االستراتيجية لتعميـ
األهداؼ فيما يمى:

()123

 STEMعمى بعض األهداؼ  ،كيمكف إجماؿ هذو

( )1بناء أسس قكية لمحك األمية التى تتعمؽ بطبيعة مجاالت  ، STEMحيث يعتمد محك
أمية  STEMعمى الكصكؿ إلى تعميـ  STEMعالى الجكدة مدل الحياة لجميه
األمريكييف ى حيث أف تعميـ ُ STEMيعمـ مهارات التفكير كحؿ المشكبلت التى يمكف
نقمها إلى العديد مف المساعى األخرل  ،كما يكفر محك أمية  STEMلؤلفراد قدرة أفضؿ
عمى اتخاذ ق اررات مستنيرة بشنف الصحة كالترذية الشخصية كالترفيه كالنقؿ كاألمف
السيبرانى كاإلدارة المالية .

( )2زيادة التنكع كاال نصاؼ كالشمكؿ في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ،
ف بل يمكف تحقيؽ الفكادد الكطنية لمؤسسة العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات حتى

يحصؿ جميه أفراد المجتمه عمى فرص متساكية فى الحصكؿ عمى تعميـ ، STEM
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كلهذا فعف التبايف فى تكزيه المكارد البشرية كالمادية كالمالية عبر الريؼ كالحضر
كضكاحى أمريكا يحكؿ دكف هذا اله دؼ  ،كلهذا يستحؽ جميه األمريكييف الفرصة إلتقاف
مهارات كأساليب العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات سكاء مف أجؿ نجاحهـ أك مف
أجؿ التنافسية األمريكية .

( )3إعداد القكل العاممة فى مجاالت  STEMلممستقبؿ :إف تنكع المكاهب لدل األمريكييف
مه مراعاة المعرفة كالمهارات المرتبطة بمجاالت  STEMالتى تعد األفراد لمكظادؼ فى

أمرن ضركريانى لممحافظة عمى قاعدة االبتكار الكطنية التى تدعـ القطاعات
المستقبؿ ا
الرديسة لبلقتصاد بما فى ذلؾ الزراعة كالطاقة كالرعاية الصحية كالمعمكمات كتكنكلكجيا

االتصاالت كالتصنيه كالنقؿ كالدفاع إلى جانب المجاالت الناشدة مثؿ  :الذكاء
االصطناعى كعمكـ المعمكمات .
كيتكامؿ مه ما سبؽ ذ كرو بعض األهداؼ كالتى يتـ تبنيها عمى نطاؽ كاسه لتعميـ
 STEMفى الكاليات المتحدة األمريكية  ،كيمكف إجماؿ هذو األهداؼ فيما يمى:

()124

( )1زيادة عدد الطبلب الذيف يسعكف فى نهاية المطاؼ لمحصكؿ عمى درجات عميا كمهف فى
مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالرياضيات  ،فمف خبلؿ القرف الماضى أصبحت مجاالت
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات بالكاليات المتحدة فى كاجهة االقتصاد العالمى
القادـ عمى االبتكار .
( )2زيادة القكل العاممة في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ،كزيادة
أيضا بالنسبة لبلقتصاد
مشاركة النساء كاألقميات فى تمؾ القكة العاممة  ،كمف المهـ ن
األمريكى زيادة عدد األشخاص المستعديف لممهف المرتبطة بالعمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضيات  ،حيث تتطمب الق اررات الشخصية كالمجتمعية فى القرف الحادل كالعشريف
كتكنكلكجيا سكاء كاف ذلؾ يتعمؽ بالصحة أك البيدة أك
عمميا
فهما
ن
ن
بشكؿ متزايد ن
التكنكلكجيا ى كلهذا فعف استهداؼ جميه الطبلب كليس فقط الذيف يتابعكف التعميـ ما بعد
الثانكل أك المهف فى مجاالت  STEMسيعد المكاطنيف بشكؿ أفضؿ لمكاجهة تحديات
المجتمه القادـ عمى العمـ كالتكنكلكجيا.
يتضح مما سبؽ أف تعميـ  STEMيهدؼ إلى تكفير العديد مف القكل العاممة
الماهرة كالمدربة كالتي تعد بمثابة رأس الماؿ الفكرل البلزـ لنمك كتطكر الكاليات المتحدة
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األمريكية في عالـ يتزايد فيه الحاجة إلى العمكـ كالتكنكلكجيا مما يسهـ في تكفير المهف
المرتبطة بمجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ،كتكفير العدد البلزـ مف
الخريجيف كالفنييف كالباحثيف في مجاالت ،STEMمما يدعـ مف القدرة التنافسية
لممجتمه األمريكي  ،كتمكينه مف مكاجهة تحديات القرف الحادم كالعشريف.

ثالثًا :ألولىياخ الستر تيجيح لتؼ يم : STEM

تؤكد الخطة االستراتيجية لتعميـ

 STEMفى الكاليات المتحدة األمريكية عمى بعض األكلكيات االستراتيجية  ،كمف أهمها ما
يمى:

()125

( )1تحسيف تعميـ  ، STEMكاعداد  111,111معمـ فى مجاالت  STEMبحمكؿ عاـ
 ،2121كدعـ القكل العاممة لمعممى  ، STEMحيث تظهر األبحاث أف المعمميف ذكل
كبير فى تحصيؿ الطبلب  ،كتقترح االستراتيجية أنه بالنسبة
األداء األفضؿ ُيحدثكف فرقنا نا
عاما بعد عاـ  ،فعف فجكات اإلنجاز تضيؽ
لمطبلب الذيف يتعممكف مف هؤالء المعمميف ن
بشكؿ ممحكظ ى كمف ثـ يستحؽ كؿ معمـ ككؿ قادد تعميمى الكصكؿ إلى فرص اإلعداد

المبلدمة كالدعـ المستمر كاالعتراؼ كالتعاكف البلزـ لمنجاح  ،كمف ثـ ُيعد البحث
ضركريا لتكجيه جهكد التنفيذ
أمر
المستمر عف تعمـ المعمميف كتطكير معممى  STEMنا
ن
كالتنسيؽ ى كلهذا يتـ تشجيه االتصاالت المناسبة مه السياسات كالمعايير كالتقييمات
المحمية كعمى مستكل الكالية ى لضماف تعميـ االستثمارات الفيدرالية لمتنثير كالتنفيذ
المحمييف .
( )2زيادة كاستدامة مشاركة الشباب كالجمهكر في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضيات ى حيث ال يعتمد تقدـ األمة فى مجاالت  STEMعمى القكل العاممة فى هذو
أيضا عمى الجمهكر الذل يفهـ دكر العمكـ كالتكنكلكجيا
المجاالت فحسب بؿ يعتمد ن
كالهندسة كالرياضيات فى معالجة القضايا المجتمعية  ،كاالستعداد الستخداـ معرفة
 STEMفى اإلعدادات الشخصية كالمهنية  ،باإلضافة إلى تحسيف إدراكهـ لقدرتهـ عمى
المشاركة في مجاالت  STEMكتشجه الطبلب الكتساب المهارات التراكمية  ،كما تكفر
إلكتركنيا لمجمهكر ،
ككاالت (  ) Co STEMثركة مف المعمكمات كالبيانات المتاحة
ن
كالتى يمكف أف تتيح استكشاؼ مكضكعات العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات
كجزء مف التعمـ فى الفصكؿ الدراسية لتشجيه المصمحة العامة .
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( )3تعزيز تجربة العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات لمطبلب الجامعييف  ،كتخرج
مميكف طالب إضافي حاصميف عمى درجات عممية فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات خبلؿ السنكات العشر القادمة  ،حيث تشير التكقعات االقتصادية
إلى الحاجة إلى ما يصؿ إلى مميكف متخصص إضافي في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات خبلؿ العقد القادـ  ،باإلضافة إلى ذلؾ مف الضركرل بشكؿ متزايد
بيا ى لتقييـ القضايا الشخصية كالمجتمعية التى
تكافر مكاطنيف متعمميف
عمميا كحاسك ن
ن
تعتمد بشكؿ متزايد عمى أسس العمـ مف خبلؿ التدريب الداخمى كالمنح الدراسية  ،كبرامج
الزمالة .
( )4تكفير خدمة أفضؿ لممجمكعات ناقصة التمثيؿ فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
ناقصا  ،كتحسيف مشاركة المرأة فى
تمثيبل
كالرياضيات  ،كزيادة عدد األقميات الممثمة
ن
ن
مجاالت  ، STEMكعمى الرهـ مف تنكع أعداد الطبلب بشكؿ متزايد إال أف األقميات ال
ناقصا فى تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،كإلحراز
تمثيبل
تزاؿ ممثمة
ن
ن
تقدـ فى هذا المجاؿ ذل األكلكية تعمؿ ككاالت ( ) Co STEMمه مجتمعات أصحاب
المصمح ة ذات الصمة بما فى ذلؾ أعضاء هيدة التدريس كاإلدارييف كالطبلب مف
مؤسسات خدمة األقميات.
( )5تزكيد متخصصى العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات الخريجيف بالخبرة البحثية
األساسية كالتطبيقية ى الكتساب مهارات متخصصة فى المجاالت ذات األهمية الكطنية ،
كيتكقه المركز الكطني لمشركعات االحصاءات العممية كالهندسية أف  2,6مميكف فرصة
عمؿ مطمكبة فى الفترة ما بيف  ، 2121 – 2111كما تدعـ الحككمة الفيدرالية الطبلب
الخريجيف فى المقاـ األكؿ مف خبلؿ المساعدات البحثية ،كتكفر آليات مثؿ :الزماالت
فرصا كبيرة لطبلب الدراسات العميا  ،كإلعداد الطبلب ليس فقط لمناصب
كالمنح التدريبية ن
أيضا لمخيارات المهنية فى القطاعيف الخاص كالحككمى .
البحث األكاديمي كلكف ن

استنادا لهذو األكلكيات تقكـ الحككمة الفيدرالية بدكر رديس في تدعيـ تعميـ
ك
ن
 ،STEMمف خبلؿ العديد مف البرامج كاألنشطة  ،كمف ثـ يتيح الدعـ الفيدرالى لتعميـ
 STEMتحقيؽ اإلنجازات اآلتية:

()126
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( )1اإلعداد كالتنمية المهنية لمعممي  STEMكأعضاء هيدة التدريس الجامعييف فى مجاالت
تخصصهـ  ،كفى الممارسات التعميمية مف خبلؿ تعميـ ما قبؿ الخدمة كالتنمية المهنية
المستمرة  ،باإلضافة لمجهكد المبذكلة لتعزيز تكظيؼ المعمميف كاالحتفاظ بهـ .
( )2تطكير المكاد التعميمية كمصادر التعمـ كالمقررات الدراسية بما فى ذلؾ المكاد التى يمكف
دمجها فى المناهج الدراسية مثؿ  :مقاطه الفيديك كاألنشطة كالتصكرات كالمحاكاة
الحاسكبية  ،كمنصات لبناء كتقديـ مكضكعات تعميمية كمقررات تفاعمية .
( )3التدريب كاعادة التدريب لمطابقة مهارات القكل العاممة األمريكية مه متطمبات االقتصاد
العالمى سريه الترير  ،كتكفير الدعـ المباشر لمطبلب فى التخصصات المتعمقة برسالة
الككالة (  ) Co STEMمف خبلؿ المنح الدراسية كالزماالت كتجارب البحث  ،كمنح
التدريب كالتدريب الداخمى كهيرها مف البرامج .
( )4البحث كالتطكير لفهـ كتحسيف برامج تعميـ  STEMعمى جميه المستكيات بما فى ذلؾ
البحث فى استراتيجيات التعمـ كاالستراتيجيات التعميمية فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات  ،كالتعمـ فى البيدات هير الرسمية  ،كطرؽ تحسيف اإلعداد
كالتنمية المهنية لممعمميف كأعضاء هيدة التدريس كالبرامج التعميمية ى لتطكير القكل
العاممة فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات
( )5تكفير المرافؽ كالمكظفيف لممؤسسات العاممة فى مجاؿ تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات  ،كمبادرة جمه البيانات كتقييـ البرامج .
يتضح مما سبؽ تنكع األكلكيات االستراتيجية التي يستند إليها تعميـ  STEMفي
كنظرا ألهمية هذو األكلكيات تقكـ الككاالت الفيدرالية بدكر مميز
الكاليات المتحدة األمريكية ،
ن
في تكفير العديد مف الممارسات الفعالة مثؿ  :االهتماـ بالتنمية المهنية لمعممى ، STEM
كتطكير مصادر التعمـ كالمقررات الدراسية  ،كتكفير المساعدات البحثية كهيرها مف ممارسات
فعالة تسهـ في ترجمة هذو األكلكيات إلى كاقه مممكس يسهـ في تعزيز االبتكار كتطكير
القكل العاممة في مجاالت . STEM
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احملوز الجاىى  :مداسى مدازع  STEMفى الوالاات املتخدة األمساهية:
يمكف تناكؿ مديرل مدارس  STEMمف خبلؿ عرض أهـ مسدكلياتهـ  ،كالكفايات التى
تؤهمهـ لمقياـ بهذو المسدكليات ،باإلضافة إلى تكضيح العديد مف اآلليات التي تسهـ فى دعـ
كفاياتهـ  ،كيتضح ذلؾ فيما يمى :

أولًا  :مطئوليات مداسى مدازع :STEM
مف خبلؿ الرجكع إلى بعض الكاليات األمريكية ،كباالطبلع عمى الكصؼ الكظيفى
لمديرل مدارس  STEMبها يتضح تنكع مسدكلياتهـ  ،كمف ثـ يمكف التعرؼ عمى أهـ
المسدكليات مف خبلؿ النماذج اآلتية :
() 1

يشير الكصؼ الكظيفى لمدير مدرسة  ISSAQUAH Schoolفي كالية كاشنطف

- Washington State
تتمثؿ فيما يمى:

()127

كنمكذج لمدارس  -STEMإلى العديد مف المسدكليات كالتي

أ -قيادة كادارة كدعـ إنشاء ثقافة مدرسية تعزز التحسيف المستمر لمتعمـ كالتعميـ لمطبلب
كالعامميف  ،كتكفير األماف المدرسى  :الجسدل كالعاطفى كالفكرلى مف أجؿ تعميـ كتعمـ
فعاؿ  ،باإلضافة إلى تطكير نظـ اإلشراؼ عمى الطبلب داخؿ المدرسة .
ب -جمه البيانات كاببلغ أصحاب المصمحة المناسبيف كصناع القرار بشنف عناصر مثؿ :
نمك الطبلب

كاالنضباط  ،كقيادة كادارة كتقييـ العامميف المعينيف كفقنا لبركتكككالت

المقاطعة  ،باإلضافة إلى دعـ المعمـ كالمجمكعات المهنية األخرل ى لتحسيف عممية
التدريس كالمناهج .

ج -المساعدة فى التقييـ كالتدقيؽ لمبرامج الخاصة بما يتفؽ مه المبادئ التكجيهية الفيدرالية
كعمى مستكل الكالية  ،كاالحتفاظ بجميه السجبلت كالبيانات كاألكراؽ المطمكبة لمتقييمات
كرصد التقدـ  ،كمراقبة كتنفيذ إدارة التقييمات  ،باإلضافة إلى مراقبة صيانة كاستخداـ
المرافؽ المادية بطريقة تدعـ أنشطة ككظادؼ البرنامج التعميمى .
د -حؿ المشكبلت كتقديـ حمكؿ لمقضايا مف خبلؿ أصحاب المصمحة  ،باإلضافة إلى قيادة
كحضكر اجتماعات اآلباء المناسبة كتكفير كرش عمؿ لآلباء  ،كتيسير تكاصؿ اآلباء
مه المدرسة .
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ق -العمؿ بشكؿ إيجابى كتعاكنى مه جميه أصحاب المصمحة ى لبناء العبلقات التى تعزز
فهـ برامج كخدمات المدرسة .
ك -التعاكف مه المشرؼ كالمكتب المركزل كخدمات الدعـ  ،كزمبلء المدير ى لضماف
التخطيط كتنفيذ رسالة المدرسة .
ز -استخداـ التكنكلكجيا لمتكاصؿ ،كتقديـ العركض كالدكرات التدريبية ككرش العمؿ ،
كااللتزاـ بالسياسات الحاكمة كنظـ كاجراءات المقاطعة.
( )2يشير الكصؼ الكظيفى لمدير مدرسة Bullis

كنمكذج لمدارس -STEM

في

بكتكماؾ – ماريبلند  Potomac, Marylandالتابعة لكالية كاشنطف Washington
 - Stateإلى العديد مف المسدكليات كالتى تتمثؿ فيما يمى :

()128

أ -تطكير كتسيير دمج تعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات فى
برنامج  ، STEMكيعتبر المدير هك الميسر كالمحرؾ لرسالة المدرسة ى لتنفيذ
البرامج القادمة عمى المهارات كالمخصصة لكؿ طالب فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات .
ب -ال عمؿ بشكؿ تعاكنى مه أعضاء هيدة التدريس كالمكظفيف فى الصؼ الثانى عشر
( )K-12ى لتخطيط كتنظيـ كتكجيه كتنفيذ مناهج  ،STEMكيتضمف ذلؾ تنظيـ
جميه الخدمات التعميمية كاألنشطة التدريبية كالمكارد التعميمية البلزمة لتحسيف نتادج
الطبلب  ،كهرس الفضكؿ كاالهتماـ بتعمـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات .
ج -يعد المدير مسدكؿ عف تدريس ثبلثة فصكؿ فى العاـ الدراسى  ،كانشاء شراكات
داخؿ المجتمه ى لتعزيز برنامج  STEMباستمرار .
د -اإلشراؼ عمى إدارة مختبر االبتكار كالتكنكلكجيا ) ، (Bit labبما فى ذلؾ اإلشراؼ
مركز لنشاط
نا
كيعد )(Bit lab
عمى منسؽ المختبر كالمشتريات كاإلدارة المالية ُ ،
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،كهك مكاف صنه الركبكتات كالتصميـ
عالى التقنية كهذو المساحة هى مكطف لمطابعات ثبلثية األبعاد كقكاطه الميزر كآالت
الخياطة كمحطات العمؿ .
ق -التخطيط لمدركس بطريقة مبتكرة كالتى تركز عمى الطالب بما يتكافؽ مه المقررات
الدراسية ،كقيادة الطبلب فى التعمـ القادـ عمى االستفسار  ،كتقدير التفكير متعدد
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التخصصات  ،كتكجيه الطبلب أثناء تطكيرهـ لفهـ أعمؽ لمعالـ مف خبلؿ دراسة
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات .
( )3يشير الكصؼ الكظيفى لمدير مدرسة - Sonoran Science Academyكنمكذج
لمدارس  STEMفي كالية أريزكنا  - Arizona Stateإلى العديد مف المسدكليات
كالتى تتمثؿ فيما يمى:

( (129

أ -متابعة رؤية المدرسة كتنفيذ رسالتها  ،كادارة كاإلشراؼ عمى جميه العمميات المدرسية
اليكمية بما في ذلؾ قبكؿ الطبلب كانضباطهـ  ،كالمرافؽ  ،كخدمة الطعاـ  ،كجدكؿ
المدرسة .
ب -تطكير كتنفيذ خطة تطكير العامميف عمى مستكل المدرسة كاألفراد ،كتكفير الدعـ
المستمر كالتدريب لممعمميف ى لمساعدتهـ عمى تحقيؽ أهداؼ خطة التنمية المهنية
الفردية الخاصة بهـ  ،كتخطيط كقيادة كاجراء اجتماعات التنمية المهنية لمعامميف.
ج -المحافظة عمى قنكات اتصاؿ قكية داخؿ المدرسة كالتنكد مف إببلغ العامميف بالقكانيف
كالسياسات كا لمكادح كاإلجراءات الفيدرالية كقكانيف الكاليات كالمقاطعات ذات الصمة
كالمسادؿ المتعمقة بتحسيف كرفاهية الطبلب  ،كمقابمة العامميف كتدريبهـ كاإلشراؼ
عميهـ كتقييمهـ.
د -التعاكف كالتنسيؽ مه الرؤساء التنفيذييف فيما يتعمؽ بالمكهبة كالعمميات كسياسات
كمتطمبات مجمس اإلدارة كالتقارير الخارجية  ،كتعزيز ثقافة مدرسية إيجابية تركز عمى
معايير تنمية الشخصية .
ق -تعزيز كصياهة االتصاالت المثمرة كالعمؿ الجماعي بيف مكظفي المدرسة كأكلياء
األمكر.
ك -حضكر االجتماعات المناسبة المتعمقة بنمك الطبلب كنجاحهـ  ،كاجتماعات أكلياء
األمكر  ،كجمسات االستماع .
ز -المساعدة في تنفيذ خطة إدارة األزمات كمتطمبات السبلمة المدرسية.
() 4

يشير الكصؼ الكظيفى لمديرل مدارس مقاطعة جيمفكرد

Guilford County

 Schoolsفي كالية كاركلينا الشمالية  North Carolinaإلى العديد مف المسدكليات
التي تتمثؿ فيما يمى:

()131
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أ -قيادة قسـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضياتى لتحسيف تقنيات تعميـ STEM
 ،كتحسيف االنجاز اإلجمالي لمطالب .
ب -العمؿ بشكؿ تعاكني مه اإلدارات األخرل كككبلء التعميـ العالى ى لتكفير مسارات
كفرص العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات لمطبلب فى مجاالت .STEM
ج -إدارة األنشطة الرديسة داخؿ قسـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،كتنسيؽ
األنشطة الرديسة عبر اإلدارات كالكحدات التنظيمية األخرل .
اضحا لنجاح جميه الطبلب
د -تكجيه تنفيذ المناهج كاالستراتيجيات التعميمية التى تكفر طريقنا ك ن
 ،كال عمؿ بالتعاكف مه إدارات المقاطعات األخرلى لتسهيؿ كدعـ العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات
ق -تكفير التكجيه كالقيادة فى تطكير مؤتمرات  ،STEMكمعرض  STEMفى المنطقة
 ،ككرش العمؿ  ،كمشركعات البحث  ،كالنشر  ،كاالستشارات كدعـ اجتماعات
كمشركعات . STEM
ك -إدارة استراتيجية  STEMالشاممة .
ز -تقديـ تقرير سنكل عف العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات لمجمس التعميـ
كالمشرؼ كالجمهكر

ثاىيًا  :أٍه الهفااات الالشمة ملداسى مدازع : STEM
استنادا لممسدكليات التي تـ تناكلها يحتاج مديرل مدارس  STEMإلى امتبلؾ العديد
ن
مف الكفايات بما تتضمنه مف معارؼ كمهارات كخبرات كقدرات كمؤهبلت  ،كيمكف تكضيح
ذلؾ مف خبلؿ بعض األمثمة  ،كالتي تتمثؿ فيما يمى:
( )1حدد الكصؼ الكظيفى لمدير مدرسة

 ISSAQUAH Schoolفي كالية كاشنطف

 - Washington Stateكنمكذج لمدارس  - STEMبعض الكفايات التى يجب تكافرها
فى مدير المدرسة  ،كيتمثؿ ذلؾ فيما يمى :

()131

أ -مف حيث التعميـ :درجة الماجستير مف كمية أك جامعة معتمدة مه التركيز عمى
القيادة التربكية.
ب -مف حيث الخبرة :
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 خمس سنكات مف الخبرة التعميمية في المدارس الحككمية ،كالعمؿ الفعاؿ مه طبلبالمدرسة .
 تفضيؿ الخبرة عمى مستكل المدرسة الثانكية . ثبلث سنكات مف النجاح اإلدارل . يفضؿ خبرة سابقة في التدريب  ،كتدريب المعمميف .ج -مف حيث الشهادات كالتراخيص  :مثؿ شهادة إدارية سارية عمى مستكل كالية كاشنطف ،
كحيازة شهادة تدريس سارية المفعكؿ .
د -مف حيث التعميـ كالتدريب المستمر :استمرار التعميـ كالتدريب ليككف المدير فعانال في

الكظيفة ،كالمحافظة عمى الشهادة كعمى المعرفة الحالية لمتطمبات المناهج كأطر التقييـ ،
كالتفكيضات عمى مستكل الكالية كعمى المستكل الفيدرالي.

( )2يشير الكصؼ الكظيفى لمدير مدرسة  – Buillsكنمكذج لمدارس  STEMفي بكتكماؾ –
ماريبلند  Potomac, Marylandالتابعة لكالية كاشنطف- Washington State
إلى الكفايات التي ينبري تكافرها في مدير المدرسة كالتي تتمثؿ فيما يمى:

()132

أ -درجة البكالكريكس  ،كيفضؿ درجة الماجستير.
ب -خبرة ال تقؿ عف خمس سنكات في تدريس العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ،
كخبرة في تكجيه برنامج  STEMكيفضؿ أف يككف لمصفكؼ . K – 12
ج -المركنة كاإلبداع في صنه القرار كتطكير البرامج  ،كمعرفة معايير المناهج كتطبيقاتها في
مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات .
د -الخبرة في تنفيذ عمميات التعمـ  ،كأفضؿ الممارسات عبر المنهج الدراسى .
ق -االلتزاـ بالتنكع كالشمكؿ  ،كالقدرة عمى إقامة عبلقات عمؿ تعاكنية كفعالة كالمحافظة
عميها .
ك -المهارة في تنفيذ أنشطة التنمية المهنية الفعالة  ،كالقدرة عمى تحديد األكلكيات كتنفيذ
مجمكعة كاسعة مف المشركعات في كقت كاحد .
ز -القدرة عمى العمؿ بشكؿ مستقؿ ،كتحمؿ المسدكلية  ،كالمبادرة في تنفيذ المهاـ ،كمهارة
كخطيا.
شفهيا
التكاصؿ الفعاؿ
ن
ن
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( )3حدد الكصؼ الكظيفى لمدير مدرسة  Sonoran Science Academyفي كالية
أريزكنا  Arizona Stateإلى بعض الكفايات التى يجب تكافرها فى مدير المدرسة،
كيتمثؿ ذلؾ فيما يمى:

()133

أ -مف حيث الكفايات الرديسة :
قاددا عطكفنا ككاث نقا مف نفسه ،كأف يككف لديه مهارات اتصاؿ شفهية ككتابية
 أف يككف نمتميزة .
 مهارات شخصية استثنادية عند التعامؿ مه الطبلب كأكلياء األمكر كالمكظفيف. األخبلؽ كالنزاهة  ،كأف يتكافر لديه مهارات قكية في إدارة الفصكؿ الدراسية.ظا  ،كأف يككف متعاكنا  ،كيتكافر لديه مهارات تنظيمية قكية .
 أف يككفمستمعا يق ن
ن
 القدرة عمى القياـ بالعديد مف المهاـ في كقت كاحد  ،كتحديد أكلكياتها حسب األهمية. حؿ المشكبلت بسرعة تحت الضرط.ب -مف حيث متطمبات التعميـ كالخبرة كالترخيص:
 درجة الماجستير في القيادة التربكية أك في أم مجاؿ ذم صمة. خبرة في القيادة المدرسية (يفضؿ  5سنكات أك أكثر)  ،كشهادة كزارة التربية كالتعميـ فيكالية أريزكنا.
( )4يشير الكصؼ الكظيفى لمديرل مدارس مقاطعة جيمفكرد

Guilford County

 Schoolsفي كالية كاركلينا الشمالية  North Carolinaإلى العديد مف الكفايات

الكاجب تكافرها في مدير المدرسة كالتي تؤهمه لمقياـ بمسدكلياته ،كالتي تتمثؿ فيما يمى:

()134

أ -مف حيث الحد األدنى مف التدريب كالخبرة  :كيتضمف ذلؾ :
 درجة الماجستير في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات مه دكرة مكثفة فيالتعميـ.
 خبرة في مجاؿ التدريس مف (  ) 5إلى (  ) 7سنكات  ،باإلضافة إلى الخبرة في تنسيؽالبرنامج .
 -مزيج مف التدريب كالخبرة التي تكفر المعرفة كالمهارات كالقدرات المطمكبة .
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ب -مف حيث المعرفة كالمهارات كالقدرات  :كيتضمف ذلؾ ما يمى :
 المعرفة الكبيرة باألدبيات كاالتجاهات كالتطكرات الحالية في مجاؿ تعميـ . STEM المعرفة بتكنكلكجيا الكمبيكتر األساسية مثؿ . Microsoft office : المعرفة بمبادئ اإلشراؼ كالتنظيـ كاإلدارة . المعرفة العامة بالمبادئ التكجيهية المرتبطة بالمنصب عمى النحك المبيف مف قبؿالمنظمات المهنية  ،كالقكانيف كالمكادح االتحادية كالمحمية عمى مستكل الكالية .
 المعرفة العامة بالمنح كالعمميات اإلدارية . مهارة اإلرشاد  ،كتطكير العامميف . القدرة عمى مراجعة كتقييـ نتادج االختبار  ،ككضه خطة عمؿ عمى أساس االستنتاجات . القدرة عمى اختيار الكتب المناسبة كالفعالة كهيرها مف المكاد . القدرة عمى تطكير مكاد تعميمية مبتكرة كفعالة . القدرة عمى االحتفاظ بسجبلت كاحصاءات كاممة كدقيقة ى لتحديد تقارير ذات مرزل مفتمؾ المعمكمات.
 القدرة عمى تطكير ميزانيات سنكية ذات مرزل .كخطيا .
شفكيا
 القدرة عمى التعبير الفعاؿ عف األفكارن
ن
 القدرة عمى تقديـ عركض شفكية فعالة أماـ مجمكعة كبيرة مف األفراد . القدرة عمى ممارسة المباقة كالكياسة في االتصاؿ المتكرر مه الجمهكر . -القدرة عمى إقامة عبلقات عمؿ فعالة كالتي تتطمبها تعيينات العمؿ .

ثالجًا :آليات دعه نفااات مداسى مدازع ): (STEM
تتنكع اآلليات التي تعتمد عميها الكاليات المتحدة األمريكية لدعـ كفايات مديرل
مدارس ( ،(STEMكالتي تتمثؿ فيما يمى :تكفير كزارة التربية األمريكية العديد مف البرامج ،
كانشاء الكاليات المختمفة كالجامعات األمريكية بعض الهيدات المهتمة بتعميـ  STEMكبدعـ
كفايات المديرىف  ،كتكفير بعض البرامج إلعداد كتدريب المديرىف ،كيمكف تناكؿ ذلؾ فيما يمى:
( )1بسامج وشازة الرتبية األمساهية لدعه نفااات مداسي مدازع  :STEMاهتمت الكاليات
المتحدة األمريكية بتكفير تعميـ متميز في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضياتى لتدعيـ القدرة التنافسية لمكاليات المتحدة األمريكية ،كلهذا اهتمت كزارة
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التربية األمريكية بتكفير مجمكعة مف البرامج كالتي تركز عمى دعـ كفايات مديرم مدارس
( ،)STEMكمف هذو البرامج ما يمي :
(أ) برنامج ( ( ) RESPECTبرنامج االعتراؼ بالنجاح التعميمي كالتميز المهني كالتدريس
التعاكني) :
and

Excellence

Professional

Success

Educational

Recognizing

 :Collaborative Teachingيعد هذا البرنامج مف البرامج الرديسة التي تركز عمي دعـ
كفايات مديرم المدارس العامميف في مجاؿ تعميـ ( ، )STEMكيكمف تناكؿ أهـ مبلمح هذا
البرنامج فيما يمي :
 في إطار برنامج ( )RESPECTبدأت كزارة التربية األمريكية في العمؿ مه المعمميفكقادة المدارس كالمقاطعات كرابطات المعمميف كنقاباتهـ كمؤسسات التعميـ الكطنية ى
إلثارة حكار كطني حكؿ تحكيؿ التعميـ لمقرف الحادم كالعشريف ،كيرمز برنامج
( ) RESPECTإلي االعتراؼ بالنجاح التعميمي كالتميز المهني كالتدريس التعاكني،
معا في مجتمعات
فالتعاكف الناجح يعني أف يعمؿ المديركف كالمعممكف كيتعممكف ن
الممارسة ،كمحاسبة بعضهـ البعض كرفه بعضهـ البعض إلي مستكيات جديدة مف
المهارة كالكفاءة  ،كلمقياـ بذلؾ البد أف نكظؼ في المدارس مديريف متميزيف مف خبلؿ
دعـ هؤالء المديريف ى لجذب كاعداد كدعـ كمكافنة المعمميف كالمديريف المتميزيف (.)135

 كلتحقيؽ رؤية برنامج ( )RESPECTاقترح رديس الكاليات المتحدة األمريكية استثمار()5مميارات دكالرى لتريير مهنة التدريس كبمكجب المبادرة تتنافس الدكؿ كاتحادات المتقاطعات
لمحصكؿ عمي التمكيؿ البلزـى حيث يتـ تكظيؼ هذو األمكاؿ في إعداد المعمميف كالمديريف
منحا
كتطكيرهـ كتعكيضهـ ،كاد ار نكا ألهمية تعميـ ( )STEMتمنح مسابقة( )RESPECTن
لمكاليات المتحدة كالمقاطعاتى لمقياـ ببعض مجاالت اإلصبلح الرديسة  ،كيمكف إجماؿ أهـ
هذو اإلصبلحات فيما يمي:

()136

 تدعيـ ثقافة المسدكلية المشتركة كالقيادة :كتحقي نقا لذلؾ يمكف لمكاليات كالمقاطعات القياـ
بما يمي :إنشاء هياكؿ مشتركة لصنه القرار في المدارس تمكف المديريف كقادة المعمميف

مف تطكير أهداؼ المدرسة كتطكير استراتيجيات تحقيقها  ،كتزكيد قادة المدارس
كالمعمميف بكقت منظـ لمعمؿ بشكؿ تعاكنيى لحؿ تحديات التعميـ التي يكاجهها الطبلب .
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 المكهبة المميزة كالمؤهمة لمنجاح  :تهتـ الكاليات المتحدة األمريكية كالمقاطعات بكضه
استراتيجيات شاممةى لجذب األفراد المكهكبيف إلي كظادؼ في التدريس كالقيادة المدرسية
كتحسيف جكدة إعدادهـ ،كتحقيقنا لهذو الراية يمكف لمكاليات المتحدة كالمقاطعات تكفير
مسارات فعالة إلعداد المعمميف كالقادة مف خمفيات متنكعة  ،كتطكير شراكات مبتكرة بيف

برامج اإلعداد كالمناطؽ التعميمية ى إلعداد كتزكيد المعمميف كالقادة بالمهارات كالخبرة
البلزمة  ،كتكفير برامج إلعداد المعمـ كالمدير ،كالمساءلة عف النتادج.
 المعممكف كالمديركف الفعالكف :حيث تقكـ الكاليات كالمقاطعات بتطكير نظـ تقييـ صارمة
لممعمميف كالمديريف في تنفيذ هذو النظـ ،كما يستخدـ التقييـ كنداة إلدارة كدعـ القكم
التعميمية العاممة كمنها مديرم مدارس ( ،)STEMكمف ثـ يمكف تصميـ كاستخداـ نظـ
التقييـ الخاصة بهـ ى مف أجؿ تقييـ احتياجات التنمية لممعمميف كقادة المدارس عمي
جميه المستكيات كتزكيدهـ بترذية مرتدة مستهدفة كهير ذلؾ مف أشكاؿ الدعـ  ،كتحديد
كتبادؿ أفضؿ الممارسات مف قادة المدارس األكثر فعالية .
 النمك المستمر كالتنمية المهنية :حيث تعزز الدكؿ مف التنمية المهنية لممعمميف كلمديرم
أيضا منح المعممكف كقادة المدارس الكصكؿ إلي
المدارس ،كيمكف لمكاليات كالمقاطعات ن
مجمكعة مف البيانات حكؿ مدارسهـ كطبلبهـ ،باإلضافة إلي التدريب عمي كيفية استخداـ
البيانات بشكؿ فعاؿى لتحسيف تحصيؿ الطبلب .
 التنمية المهنية المستدامة المستندة إلى التحفيز :حيث تهتـ الكاليات كالمقاطعات بعدارة
رأس الماؿ البشرم كنظـ التعكيضاتى لجذب المعمميف كقادة المدارس المكهكبيف كتطكيرهـ
كاالحتفاظ بهـ كخاصة في المدارس عالية الحاجة بتكفير معمميف كقادة فعالييف مف خبلؿ
تكفير الحكافز المالية ،كأشكاؿ الدعـ األخرل مثؿ  :األدكار األكثر مركنة أك االستقبللية
المتزايدة  ،كتطكير المسارات الكطنية لممعمميف كقادة المدارس ،كحصكؿ المديريف ذكم
الكفاءة العالية عمي أجر أعمي  ،كفرص لمشاركة استراتيجيات القيادة الخاصة بهـ مه
المديريف اآلخريف.
يتضح مما سبؽ أف البرنامج يركز عمى بعض اآلليات التي تسهـ في تكفير الدعـ
البلزـ لمديرم مدارس  ، STEMكالتي تنعكس عمى دعـ كفاياتهـ المختمفة  ،كتتمثؿ هذو
اآلليات فيما يمى :
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 تكفير برامج إلعداد المدير ،كالمساءلة عف النتادج ،كتطكير نظـ التقييـ مما يسهـ فيتطكير أدادهـ كتعكيضيهـ مه مراعاة تكفير التمكيؿ البلزـ لذلؾى مما يؤدل إلى تحقيؽ
النجاح التعميمى كالتميز المهنى بمدارس . STEM
 تدعيـ الشراكة بيف برامج اإلعداد كالمناطؽ التعميميةى إلعداد كتزكيد القادة بالمهاراتكالخبرة البلزمة.
 تكفير الدعـ المبلدـ لممديريف مثؿ  :الحكافز المالية كاالستقبللية في أداء مهامهـالمختمفة .
 تزكيد مديرل مدارس  STEMبكقت كاؼ لمعمؿ بشكؿ تعاكنى كمجتمه لمتعمـ  ،ككضهاستراتيجيات لجذب أفضؿ العناصر البشرية لكظادؼ القيادة المدرسية كلتحسيف جكدة
أدادهـ كاالحتفاظ بهـ .
 تكفير برامج التنمية المهنية كالتدريب بصكرة مستمرة  ،باإلضافة إلى نظـ التعكيض ممايسهـ في جذب أفضؿ العناصر البشرية .
(ب) برنامج  :زمالة سفير المدرسة  : School Ambassador Fellowship:كيمكف
التعرؼ عمي أهـ المبلمح المميزة لهذا البرنامج  ،كدكرو في دعـ كفايات مديرم مدارس
 STEMفيما يمي:
صممت كزارة التربية األمريكية البرنامجى

لتمكيف المعمميف المتميزيف ،كمديرم

المدارس كقادة المدارس اآلخريف مثؿ :مستشارم المدرسة كاألخصادييف النفسييف ،أك
اإلخصادييف االجتماعييف كأمناء المكتباتى لتقديـ خبراتهـ المدرسية إلي الكزارة  ،كتكسيه
معرفتهـ بالحكار الكطني حكؿ التعميـ ،كفي إطار ذلؾ يهدؼ هذا البرنامج إلي تكفير مجتمه
مف المعمميف كالمديريف كالمستشاريف كاإلخصادييف النفسييف كاالخصادييف االجتماعييف
كهيرهـ

مف أعضاء هيدة التدريس الذيف يتشارككف الخبرات كيتعاكنكف مه القادة في

الحككمة الفيدراليةى لتناكؿ قضايا التعميـ الكطني(.)137

مؤهبل لممشاركة في برنامج زمالة سفير المدرسة ،البد أف يتكافر
كحتي يككف الشخص
ن

في الشخص الشركط اآلتية:

()138

مدير أك
معمما أك نا
أمريكيا أك مقيمان بصفة دادمة  ،كأف يككف
 أف يككف المشارؾ مكاطنان
ن
عضكا آخر مف أعضاء هيدة التدريس.
ن
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 أف يعمؿ مف قبؿ مدرسة تقميدية عامة أك مدرسة ميثاؽ أك مدرسة خاصة أك افتراضيةأك عسكرية.
 أف يككف لدية خمس سنكات عمي األقؿ مف الخبرة في دكرو الحالي كمدرس أك مدير أكعضك آخر في طاقـ المدرسة.
 التفاعؿ اليكمي مه الطبلب كالمعمميف في بيدة مدرسية في دكرو المدرسي. كما أف المتقدميف المرهكبيف يشترط أف يتكافر لديهـ سجؿ قيادم في المدرسة كالمجتمه ،كمهارات اتصاؿ شفكية  ،كخبرة في أنشطة التكعية كمهارات إدارة المشركعات  ،كالدعـ
مف المدرسة كالمجتمه كالقادة التربكييف اآلخريف.
يتضح مما سبؽ أف البرنامج يركز عمى أسمكب رديس يسهـ في دعـ كفايات مديرل
مدارس  STEMكهك تكفير مجتمعات لمتعمـ داخؿ مدارس  ، STEMككذلؾ تكفير جمسات
لتطكير المديريف ى حيث يمكف مف خبلؿ هذو المقاءات الجماعية كالتي تجمه بيف العديد مف
العامميف في مدارس  STEMباإلضافة إلى القادة في الحككمة الفيدرالية لتبادؿ كمشاركة
الخبرات كالممارسات  ،كالتعاكف في حؿ المشكبلت بصكرة إبداعية بما تتضمنه هذو المقاءات
مف عصؼ ذهنى كحكار متبادؿ .
(ج) بسىامج شمالة املداس نطفريPrincipal Ambassador Fellowship Program :
 ،كمف أهـ مبلمح هذا البرنامج ما يمي:

()139

 تؤكد كزارة التربية األمريكية أف المديريف يجب أف تتاح لهـ الفرصى لفهـ السياسات التيتكثر عمي طبلبهـ كأعضاء هيدة التدريس كالمكظفيف كمجتمعات المدارس كالمساهمة
فيهاى مف أجؿ تنفيذ اإلصبلحات البلزمة ،كيجب عمي جميه أصحاب المصمحة كخاصة
أكلدؾ الذيف هـ عمي مستكم المدرسة فهـ مقصد السياسة كالمشاركة في النتادج ،كمف ثـ
يدعـ البرنامج رسالة كزارة التربية مف خبلؿ تكظيؼ فريؽ مف المديريف المتنكعيف كهير
بخبرتهـ في حكار التعميـ الكطني ،كما يضيؼ البرنامج معرفة أكبر
ا
التقميدييفى لممساهمة
بالسياسة التعميمية كالقيادة الفيدراليةى لممساهمة في الحمكؿ عمي جميه المستكيات
لتحديات التعميـ ،كلهذا يهدؼ البرنامج إلي التعرؼ عمي التنثير المهـ لمدير المدرسة عمي
القيادة التعميمية ،كالبيدة المدرسية ،كادارة المكاهب كربط هذو الخبرة بشكؿ أفضؿ مه
صانعي سياسات التعميـ.
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 كمف خبلؿ هذا البرنامج يقدـ المدير خبرته إلي الكزارة مف خبلؿ التعمـ مف سياسة التعميـكالبرامج كالعمميات الفيدرالية ،كمف ثـ مشاركة هذو المعمكمات مه الزمبلء كأصحاب
المصمحة الرديسييف في جميه أنحاء الببلد مف خبلؿ مجمكعة متنكعة مف الكسادؿ ،كما
أيضا خبراتهـ مه مكظفي كزارة التربيةى مف أجؿ تحسيف فهـ أنشطة الكزارة
يشارؾ الزمبلء ن
كالتكاصؿ معها كتنفيذهاى بهدؼ تسميط الضكء عمي أنكاع الدعـ التي يحتاجها المديريف
كالمدارس.
 كيحتكم البرنامج عمي كظيفتيف منفصمتيف هما: زمالة كاشنطف Washington Fellowship

حيث يعمؿ المديركف المختاركف

كمكظفيف اتحادييف بدكاـ كامؿ في كاشنطف العاصمة لمدة عاـ دراسي ،كيككف ذلؾ في
مكاتب داخؿ كزارة التعميـ لمعمؿ عمي برامج التعميـ كقضايا السياسة ،كمف ثـ يساهمكف
لمكزرة ،كما يدعمكف مف معرفتهـ كفهمهـ بشكؿ كبير لسياسات كبرامج
بمعرفة تعميمية ا
التعميـ الفيدرالية ،كيتعاكنكف لتكفير التكعية لمديرم المدارس اآلخريف.
 زمالة الحرـ الجامعي  : Campus Fellowshipحيث يعمؿ مديركف مختاركف
كمكظفيف اتحادييف بدكاـ جزدي باإلضافة إلي عممهـ الرديس في إدارة المدرسة ،كمف ثـ
يتبادؿ الزمبلء المعمكمات العامة مه المعمميف كيسهمكف المحادثات معهـ عمي مستكم
المقاطعة كالكالية كاإلقميـ ،مما يسهـ في زيادة معرفتهـ كفهمهـ لسياسات كبرامج التعميـ
الفيدرالية ،كتفاعمهـ النقدم مه سياسات الكالية كالسياسات المحمية  ،كيتعاكنكف مه
الزمبلء اآلخريف كمكظفي الكزارةى لتكفير الكصكؿ إلي المديريف.
 جميه المشاركيف في البرنامج هـ قادة لممدارس عمي سبيؿ اإلعارة مف مدرستهـ أكمنطقتهـ إلي الكزارة ى لمساعدة الكزارة ،كمف ثـ يكتسب هؤالء الزمبلء تنمية مهنية كخبرة
في سياسات كبرامج كمكارد التعميـ الفيدرالي ى لمشاركتها مه زمبلدهـ كمجتمه المدرسة
خبلؿ كبعد عاـ الزمالة.
مما سبؽ يمكف القكؿ أف هذا البرنامج يسهـ في تدعيـ الصمة بيف مديرل مدارس
 STEMكبيف كزارة التربية سكاء بطريقة كمية مف خبلؿ تكاجد مدير مدرسة  STEMفي
مقر الكزارة أك بطريقة جزدية مف خبلؿ المحافظة عمى مسدكلياته داخؿ المدرسة  ،حيث تعد
مهما فى تطكير القيادة كالتى تضه األفراد فى مكاقؼ كاقعية مميدة
التجربة المباشرة مككنا ن
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بالتحديات كمف خبلؿ هذو التجارب يتعمـ األفراد كيفية التنثير عمى اآلخريف  ،كبناء الفرؽ
كحؿ المشكبلت مما يؤدل إلى نقؿ خبرات كممارسات هؤالء المديريف المستمدة مف الكاقه
المدرسى كمف تفاعمهـ مه المعمميف كالعامميف كالطبلب كأكلياء األمكر كأعضاء المجتمه
المحمى لمكزارة  ،كما يسهـ هذا البرنامج في تككيف مجتمه لمتعمـ يجمه بيف المديريف كبيف
العامميف بالكزارة مما يسهـ في التنمية المهنية لمديرل مدارس  STEMمف خبلؿ إلمامهـ
بسياسات كبرامج كمكارد الحككمة الفيدرالية فيما يتعمؽ بتعميـ . STEM
استناد ا لما سبؽ ذكرو في برنامجى زمالة سفير المدرسة  ،كزمالة المدير كسفير
ك
ن
يمكف القكؿ أف هذيف البرنامجيف يسهماف في دعـ كفايات المديريف مف خبلؿ إكسابهـ بعض
المهارات الشخصية كالتي تؤهمهـ ل حؿ النزاعات فى مكاف العمؿ كتفكيض مهاـ العمؿ ،
كالتنسيؽ ،كالعمؿ بالتعاكف مه اآلخريف  ،كتعزيز مهارات القيادة الذاتية مثؿ  :إدارة الكقت
كادارة الضركط  ،كتنمية القدرة عمى التفكير الذاتي  ،كتدعيـ مهارات التخطيط كاالتصاؿ
كالمهارات التنظيمية التى تعزز مف كفايات المديريف.
(د) برنامج القيادة المدرسية : School Leadership Program :يكفر هذا البرنامج
منحا لدعـ تطكير كتعزيز البرامج المبتكرةى لتدريب كارشاد المديريف ربما في ذلؾ المديريف
ن
المساعديف لممؤسسات التربكية المحمية ذات الحاجة العالية  ،كتتنكع البرامج كالمشركعات
التي يمكف تقديمها أك تكفيرها مف خبلؿ هذا البرنامج  ،كالتي تتمثؿ في :تكفير حكافز
مالية لمديرم المدارس الجدد الطمكحيف ،كتكفير ركاتب لممديريف الذيف يكجهكف مديريف
جدد ،كتنفيذ برامج التنمية المهنية في القيادة كاإلدارة التعميمية ،كتكفير الحكافز المناسبة
لممعمميف أك األفراد مف المجاالت األخرل الذيف يريدكف أف يصبحكا مديريف ،كتككف هذو
منحا تنافسيةى لمساعدة
الحكافز فعالة في االحتفاظ بمديريف جدد ،كما يكفر البرنامج ن
المؤسسات التعميمية المحمية ذات الحاجة العالية لتكظيؼ كتدريب كاستبقاء المديريف
كمديرم المدارس المساعديف (.)141

يتضح مما سبؽ أف البرنامج يركز عمى بعض اآلليات التي يمكف مف خبللها دعـ
كفايات مديرل مدارس  STEMكمنها :اإلرشاد كالتدريب ،كتكفير العديد مف برامج التنمية
المهنية في مجاالت القيادة كاإلدارة التعميمية ،كتكفير حكافز مالية لمديرم المدارس الجدد،
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منحا تنافسيةى لتكظيؼ كتدريب المديريف كالمديريف كمديرم المدارس المساعديف ى
كتكفير ن
لضماف اختيار أفضؿ العناصر البشرية .

(ق) برنامج القيادة المتمركزة حكؿ التعمـ Learning Centered Leadership :
 ،Programكيمكف إبراز أهـ مبلمح هذا البرنامج فيما يمي:

()141

 يؤكد هذا البرنامج عمي أف إعداد قادة المدارس الفاعميف مفتاح تحسيف المدرسة ،كلهذاتحتاج الكاليات كالمقاطعات كالمدارس إلي دعـ اختيار كاعداد المديريف كالمديريف
المساعديف كقادة المعمميف  ،كمف ثـ يركز البرنامج عمي تطكير قدرة قادة المدارس
كي مكف قادة المدرسة مف قيادة التريرات التي تط أر عمي ممارسات المدرسة
الطمكحيفُ ،
كالفصكؿ الدراسية بما يزيد مف تحصيؿ الطبلب كتحكؿ أك ترير الثقافات المدرسية.
 يدعـ البرنامج قادة مدارس  K-12كمراكز التكنكلكجيا مف خبلؿ التنمية المهنية كالتكجيهكالتدريب عمي القيادة المضمنة في العمؿ ،حيث يصبح القادة المخضرمكف أصدقاء لمقادة
الجدد أك األقؿ خبرة ،كمف ثـ يساعد البرنامج عمي تقميؿ معدؿ دكراف المديريف.
 كمف خبلؿ البرنامج يتعمـ قادة المدرسة كيفية تنفيذ ممارسات القيادة التعميمية فيما يتعمؽبالتدريس كالتعمـ ،كما تسهـ المساعدة التقنية عالية الجكدة التي يقدمها البرنامج ،كفرص
التعمـ المهني كالتدريب كالبحث قادة المدارس عمي تحقيؽ ما يمي:
 نشر رؤية لمتميز كمساءلة الجميه في المدرسة عف تمبية التكقعات العالية .
 االستخداـ الفعاؿ لمبيانات ىإلببلغ الق اررات بشنف التدريس كالتعمـ .
 تعزيز بيدة تعميمية تعاكنية كايجابية لممعمميف ك الطبلب .
 تزكيد المعمميف بمبلحظات قابمة لمتنفيذ تساعدهـ عمي تحسيف ممارساتهـ .
 استخداـ الكقت كالمكارد األخرل بشكؿ خبلؽ كفعاؿ لدعـ تحسيف المدرسة .
 التعمـ مف األقراف كمكاكبة البحكث الجديدة كالممارسات القادمة عمي األدلة .
 تحتاج الكاليات كالمقاطعات إلي إعداد مجمكعة مف القادة المؤهميفى لسد الكظادؼ الشاهرةمف القادة الذيف يتكافر لديهـ المعرفة كالمهارات كالتصرفات البلزمة لمتريير ،كلهذا يعمؿ
مجمس التعميـ اإلقميمي الجنكبي مه الكاليات المتحدة كالمقاطعات كالمدارس مف أجؿ
تحسيف عممية اختيار مدير المدرسة  ،كتصميـ كتحسيف خط األنابيبى إلعداد المدير ،
كالشراكة مه الكميات كالجامعات لتعزيز دكرات القيادة كخبرات التدريب.
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 يعمؿ مجمس التعميـ اإلقميمي الجنكبي مه الكاليات كالمقاطعات كالمدارس مف أجؿ تقييـبرامج التدريب كاعداد القيادة في المدارس كتقييـ االحتياجات ،كانشاء تجارب تدريب
جذابة ،كتكفير تدريب مخصص لدعـ القادة في تنفيذ الممارسات الجديدة  ،كتزكيد
المديريف بمكاد لقيادة التنمية المهنية الذاتية كالمضمنة في مكضكعات مختمفة.
كفي إطار ما تـ عرضه عف البرنامج حدد المجمس التعميمي اإلقميمي الجنكبي ضركرة
تكافر بعض الكفايات لدل مديرل مدارس  STEMكالتي تمثؿ أحد عكامؿ نجاح المديريف،
كمف أهـ هذو الكفايات ما يمي:

()142

شامبل لممارسات المدرسة كالفصكؿ الدراسية التي
فهما
ن
 الكفاية األ كلي :أف يمتمؾ المديركف نتسهـ في تحسيف تحصيؿ الطبلب كتتضمف :التركيز عمي إنجاز الطبلب .
 الكفاية الثانية :أف يمتمؾ المديركف القدرة عمي العمؿ مه المعمميف كمه اآلخريف لتصميـكتنفيذ التحسيف الطبلبي المستمر ،ك تتضمف هذو الكفاية التكاصؿ كاشتراؾ اآلباء مف
خبلؿ جعؿ اآلباء شركاء في تعميـ الطبلب.
 الكفاية الثالثة :أ ف يتمته المديريف بالقدرة عمي تقديـ الدعـ البلزـ لمعامميفى لتنفيذالممارسات التعميمية ك المناهج ،كيتضمف ذلؾ:
 تكفير التنمية المهنية المستدامة التي تؤدم لزيادة تحصيؿ الطبلب.
 االبتكار :مف حيث استخداـ كتنظيـ الكقت كالمكارد بطرؽ مبتكرة لتحقيؽ أهداؼ كهايات
تحسيف المدرسة.
 تنظيـ المكارد كاستخدامها بحكمة  ،كتدعيـ الدعـ الخارجي مف خبلؿ الحصكؿ عمي
الدعـ مف المكتب المركزم كمف قادة المجتمه كاآلباء لتحسيف المدرسة.
باإلضافة لممبلمح العامة السابقة التي تميز برنامج القيادة المتمركزة حكؿ التعمـ ،كما
يركز عميه البرنامج  ،يتميز البرنامج بتكفيرو العديد مف األنشطة التي تسهـ في دعـ كفايات
مديرم المدارس ،حيث يقكـ البرنامج بالعديد مف األ نشطة منها ما يمي:

()143

 التعمـ المهني :كهك مجمكعة مف المكديبلت ككرش العمؿ عف القيادة عبر اإل نترنت كالتيتمبي احتياجات التعمـ المهني لممناطؽ كالكاليات.
 البحث  :مف حيث البحث حكؿ إعداد المديريف ك تطكيرهـ كدكر قادة المدارس في تحسيفمخرجات المدرسة كانجاز الطبلب.
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 التكجيه  :أم التكجيه المستمر كالمساعدة الفنية في إعادة تصميـ القيادة ،كالمنتديات،كالمنشكرات السنكية التي تجعؿ صناع السياسات عمي عمـ بالقضايا الرديسة لمتريير.
 المنتديات  :مثؿ منتدم القيادة السنكم الذم يجمه بيف صانعي السياسات كأعضاء هيدهالتدريس بالجامعة كقادة المناطؽى لتحميؿ التقدـ المحرز في تطكير كدعـ القادة ذكم
الجكدة العالية لكؿ مدرسة.
 مساعدة الدكؿ ،حيث يقكـ البرنامج بمراجعات لمسياسات كالتشريعات بما في ذلؾ معاييرالقيادة كالمبادئ التكجيهية لممكافقة عمي برنامج إعداد القيادة كمتطمبات الترخيص
كالتقييـ الرديس.
 يقدـ البرنامج المساعدة الفنية بالتنسيؽ مه قادة الدكلةى إلعادة تصميـ كتحسيف برنامجاإلعداد لمديرم المدارس الطمكحيف ،كتتضمف الخدمات المقدمة :إجراء مراجعات لبرنامج
اإلعداد ،كالشراكات الراددة بيف المقاطعة كالجامعة في بناء برنامج اإلعداد ،كتدريب القادة
مف خبلؿ الشراكات بيف الجامعة كالمنطقة كالتدريب الداخمي الهادؼ كالتكجيه لممديريف
الطمكحيف .
أيضا بالتدريب بتكفير فرص تدريب
باإلضافة إلي األ نشطة السابقة يهتـ البرنامج ن
القيادة المدرسية ،كتدريب مديرم المدارس ،كمف أهـ ما يقدمه البرنامج في مجاؿ تدريب
استنادا ألهداؼ كاضحة كاستراتيجيات
مديرم المدارس :تكفير دكرات التدريب عمي القيادة
ن
رديسة تدمج مشكبلت العالـ الحقيقيى لبناء المعرفة كالمهارات في القيادة التعميمية  ،كتركز

هذو الدكرات التدريبية عمي ما يجب أف يعرفه قادة المدرسة كيككنكا قادريف عمي القياـ به،
هذا باإلضافة إلي أ ف تكفير التدريب حكؿ مكضكعات القيادة المتنكعة يسهـ في دعـ
المديريف في المجاالت التي تـ تحديدها عمي أنها بحاجة إلي التحسيف ،كمف خبلؿ هذو
الدكرات التدريبية التي يكفرها البرنامج يكتسب المديركف كقادة المعمميف كاخصادي المناهج
كالقادة الطمكحيف المعرفة كالمهارات

()144

.

يتضح مما سبؽ تركيز البرنامج عمى بعض اآلليات التي تسهـ في دعـ كفايات مديرل
مدارس  STEMكمنها:
 تحسيف عممية اختيار مدير المدرسة ى إلعداد المدير بالشراكة مه الكميات كالجامعات مفخبلؿ تكفير دكرات تدريبية عف القيادة التعميمية .
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 التنمية المهنية كالتكجيه كالتدريب لمديرل المدارس حكؿ ممارسات القيادة التعميمية ،باإلضافة إلى التركيز عمى التنمية المهنية الذاتية .
 تكفير العديد مف األنشطة مثؿ :المكديبلت ككرش العمؿ عف القيادة عبر اإل نترنت ،كتكظيؼ البحث العممى حكؿ آليات إعداد المديريف  ،كتكفير المنشكرات كالمنتديات حكؿ
الممارسات القيادية الفعالة  ،كآليات إعداد القيادات مما يسهـ في إكساب المديريف العديد
مف المعارؼ كالمهارات كالقدرات التي تؤهمهـ لمقياـ بمسدكلياتهـ .
(ك) برنامج قادة التحكؿ المدرسيTurnaround School Leaders Program :
) ،(TSLPكيمكف تناكؿ البرنامج مف خبلؿ المحاكر اآلتية :
 خمفية عامة عف البرنامج :اهتمت كزارة التربية األمريكية بتحسيف الجهد الفيدرالي لدعـالكاليات كالمقاطعات لتريير المدارس  ،كلهذا فمقد تبنت الكزارة بعض االستراتيجيات منها
برنامج قادد التحكؿ المدرسي ( ،(TSLPحيث استثمر البرنامج شراكات بيف مناطؽ
المدارس المحمية كهيرهاى لتزكيد القادة بالمهارات ك المعرفة لتحسيف أداء المدراس ذات
األداء المنخفض ،كلهذا يمكف لمحاصميف عمي المنحة استخداـ التمكيؿ المخصص لبرنامج
( )TSLPى لتدريب كؿ مف القادة الحالييف كالطمكحيف لممدارس المتحكلة ،كتقديـ الدعـ
المهني المستمر لمقادة المعينيف أك االحتفاظ بالقادة الفعاليف أك استبداؿ القادة هير

الفعاليف (.)145

 -هدؼ البرنامج  :يهدؼ البرنامج إلي ما يمي:

()146

 تكظيؼ كاختيار قادة المدارس الحالييف أك الطمكحيف كتزكيدهـ بالكفاءات البلزمة لتريير
أك تحكيؿ المدارس الحاصمة عمى منحة التحسيف المدرسي أك المدارس المؤهمة
لمحصكؿ عمى منحة التحسيف المدرسي.
 تكفير تدريب عالي الجكدة لقادة المدارس المختاريفى إلعدادهـ لقيادة جهكد التحكؿ
بنجاح في المدارس الحاصمة عمى منحة التحسيف المدرسي أك المدارس المؤهمة
لمحصكؿ عمى منحة التحسيف المدرسي.
 تحديد قادة المدارس كتكفير التنمية المهنية المستمرة لهـ ،كتكفير الدعـ الذم يركز عمي
القيادة التعميمية كادارة المدرسة كالذم يستند الي االحتياجات الفردية بما يتفؽ مه خطة
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المؤسسة التربكية المحمية ى لتحكيؿ أك تريير المدارس الحاصمة عمى منحة التحسيف
المدرسي ،أك المدارس المؤهمة لمحصكؿ عمى منحة التحسيف المدرسي.
 االحتفاظ بقادة المدارس الفعاليف باستخداـ الحكافز المالية أك هيرها كاستبداؿ قادة
المدارس هير الفعاليف
 متطمبات التقديـ لمبرنامج كمتطمبات تطبيقه) :)TSIPتتنكع المتطمبات البلزمة لمتقدـ إليبرنامج) )TSLPكتنفيذو ،كمف أهـ هذو المتطمبات ما يمى:

()147

 إظهار القدرة عمي تطكير كتنفيذ خط أنابيب القيادة ،كمف ثـ يجب عمي مقدـ الطمب
إث بات هذو القدرة مف خبلؿ تقديـ أدلة عمي كؿ مما يمي :نظاـ تقييـ قادـ يقيس فعالية
المعمـ كالقادد  ،كااللتزاـ بتنفيذ كاستمرار كدعـ الخطة المقترحة  ،كاتاحة الفرصة
لمجمهكر بما في ذلؾ المعمميف كالقادةى لتقديـ تعميقات حكؿ خطة أنابيب القيادة
المقترحة.
 المحافظة عمي خط أنابيب القيادة  :فيجب أف تتضمف خطة االستدامة كؿ مما يمي:
كصؼ اإلجراءات التي سيقكـ مقدـ الطمب بمتابعتها الختيار قادة المدرسة كاعدادهـ
كدعمهـ كاالحتفاظ بهـ في مدارس منحة التحسيف بعد انتهاء فترة المنحة  ،كتحديد
الميزانية كتحديد المكارد ك مكاءمتها لممحافظة عمي النظاـ بعد انتهاء فترة المنحة .
 كصؼ خط القيادة :يجب عمي الحاصؿ عمي المنحة استخداـ أمكاؿ المنحة لتطكير
كتنفيذ خط القيادة  ،كيتضمف ذلؾ :اختيار قادة المدارس باستخداـ الكفاءات المعتمدة
محميا  ،كتكفير التنمية المهنية لقادة المدارس المختارةى إلعدادهـ لقيادة جهكد التحكؿ
ن
بنجاح  ،كتحديد قادة المدارس كتقديـ الدعـ المستمر لهـ بناء عمي خطة المؤسسة
التربكية المحمية  ،كاالحتفاظ بقادة المدارس الفعاليف باستخداـ الحكافز المالية كهيرها.
 تحديد فعالية القيادة :ف يجب عمي الحاصؿ عمي المنحة استخداـ البيانات التي تتضمف
بيانات مف نظاـ التقييـ الذم يقيس فعالية المعمـ كالقاددى لتكضيح ق اررات االختيار
كاالحتفاظ كالحكافز.
 تحسيف المشركع بصفة مستمرة  :يجب عمي الحاصؿ عمي المنحة تحديد كاستخداـ
البيانات إلببلغ التحسيف المستمر لخط أنابيب القيادة الخاص به خبلؿ فترة الجادزة.
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 تكسيه االستقبللية لقادة المدارس :يجب أف يضمف المستفيد مف المنحة أف قادة
المدارس يتمتعكف باستقبللية في اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالمكظفيف كالجداكؿ الزمنية
لممدرسة كالميزانية.
يتضح مما سبؽ اهتماـ البرنامج ببعض اآلليات التي تسهـ في دعـ كفايات مديرل
مدارس  ، STEMكمنها:
 اختيار مديرم المدارس بدقة كتكفير التدريب البلزـى لتزكيدهـ بالمهارات كالمعارؼ البلزمةكلدعـ كفاياتهـ المختمفة التي تمكنهـ مف أداء مسدكلياتهـ  ،كإلعدادهـ لقيادة جهكد
التحكؿ بنجاح  ،كمف ثـ تحسيف أداء المدارس ذات األداء المنخفض .
 تكفير التنمية المهنية المستمرة لقادة المدارس ،كتكفير الدعـ البلزـ الذل يركز عمى القيادةالتعميمية كادارة المدرسة بما يتفؽ مه احتياجات المدارس .
 تكفير بعض المشركعات البلزمة لتطكير كتعزيز خط أنابيب القيادة كالذل يمكف مف خبللهاختيار كاعداد كدعـ قادة المدارس  ،كتكفير الحكافز المادية لبلحتفاظ بالمديريف الفعاليف.
(ز) برنامج تحفيز المعمـ كمدير المدرسة المدرسة(:)TSL

Teacher And School

 : Leader Incentive Programكيمكف تناكؿ مف خبلؿ المحاكر اآلتية:
 الهدؼ مف البرنامج  :يهدؼ هذا البرنامج إلي مساعدة الدكؿ كالمؤسسات التربكية المحميةكالمنظمات هير الربحية عمي تطكير كتنفيذ كتحسيف نظـ التعكيض الشاممة القادمة عمي
األداء ،أك نظـ إدارة أرس الماؿ البشرم لممعمميف كالمديريف كهيرهـ مف قادة المدارس،
كخاصة لممعمميف كالمديريف كقادة المدارس األخرل في المدارس عالية االحتياجات ،كالذيف
يرفعكف اإل نجاز األ كاديمي لمطبلب ،كيقممكف فجكة اإل نجاز بيف الطبلب ذكم األداء العالي
كالمتدني ،باإلضافة لذلؾ يتـ تخصيص جزء مف أمكاؿ البرنامجى لدراسة فعالية كعدالة
كجكدة كاتساؽ نظـ التعكيض القادمة عمي األداء أك نظـ إدارة أرس الماؿ البشرم
لممعمميف ،كمديرم المدارس اآلخريف

()148

.

 أكلكيات البرنامج :يركز البرنامج عمي بعض األ كلكيات المطمقة ،كأكلكيات التنافسيةالمفضمة كتتضمف هذو األ كلكيات ما يمي:

()149

 نظاـ إدارة أرس الماؿ البشرمى لتحقيؽ هذو األكلكية يجب عمي مقدـ الطمب تكضيح
كصفنا لنظاـ إدارة أرس الماؿ البشرم الحالي عمي مستكم المؤسسات التعميمية المحمية ،
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 222 -

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

كفايات مديرى مدارس المتفوقين ...

باإلضافة إلي ذلؾ يجب أف يصؼ التطبيؽ كيؼ يتضمف نظاـ إدارة أرس الماؿ البشرم
نظاما لمتقييـ كالدعـ لممعمميف كقادة المدارس أك كميهما يعكس مقاييس كاضحة كعادلة
ن
جزديا إلي التحسف الكاضح في التحصيؿ األكاديمي لمطبلب.
لؤلداء تستند ن

 نظـ التقييـ كالدعـ

لقادة المدارس ،لتحقيؽ هذو األ كلكية يجب عمي مقدـ الطمب

تضميف أك تكضيح كصفنا لكيفية تعزيز مشركعه لنظاـ التقييـ كالدعـ الخاص به لقادة

المدارس في المدارس عالية االحتياجات في المؤسسات المحمية التربكية كالتي

سيستخدمها المشركع.
 نظـ التقييـ كالدعـ لممعمميف كقادة المدارس :لتحقيؽ هذو األ كلكية يجب عمي مقدـ
الطمب تكضيح كصفنا لكيفية تعزيز مشركعه لنظاـ التقييـ كالدعـ الخاص به لممعمميف

كقادة المدارس في المدارس عالية االحتياجات في المؤسسات الحككمية التربكية كالتي

سيستخدمها المشركع.
 جذب القكم العاممة المتنكعة كالفعالة كاالحتفاظ بها :حيث تصمـ المشركعات لجذب
كدعـ كاالحتفاظ بقكة عاممة متنكعة كفعالة ،بما في ذلؾ المعمميف الفعاليف كقادة
المدارس ككميهما.
 -متطمبات البرنامج :ك تتمثؿ هذو المتطمبات فيا يمي:

()151

 استخداـ أمكاؿ المنحة  :يجب عمي كؿ متقدـ تكضيح كيفية استخداـ أمكاؿ منح برنامج
احدا أك أكثر ما يمي :تطكير نظاـ التقييـ
تحفيز المعمـ كقادد المدرسةى لتطكير كتنفيذ ك ن
كالدعـ كالذل يعكس مقاييس كاضحة كعادلة ألداء المعمـ أك قادد المدرسة  ،كتزكيد
المعمميف ك قادة المدارس أك كبلهما بتعميقات مستمرة كمميزة لمتحسيف بما في ذلؾ
فرص التنمية المهنية لزيادة الفعالية  ،كتزكيد قادة المدارس باالستقبللية لتحديد
الميزانية كالق اررات عمي مستكم المدرسة بطريقة تمبي احتياجات المدرسة  ،كسمطة اتخاذ
ق اررات التكظيؼ التي تمبي احتياجات المدرسة.
 المطابقة :يجب عمي كؿ مقدـ طمب تقديـ تنكيد همكقه يشهد عمي قدرته عمي تمبية
متطمبات برنامج حكافز المعمميف كقادة المدارس.
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 تكثيؽ المدارس عالية االحتياج :يجب عمي كؿ متقدـ أف يثبت في طمبه أف هالبية
المدارس التي يشارؾ معممكها في تنفيذ نظاـ التعكيض القادـ عمي األداء كالممكؿ مف
برنامج حكافز المعمـ كقادد المدرسة هي مدارس عالية الحاجة.
يتضح مما سبؽ تركيز البرنامج عمى اآلليات اآلتية  :تطكير نظـ التعكيض القادمة
استنادا لقدراتهـ في تحسيف
عمى أداء المعمـ كالمدير  ،كتكفير جكادز كحكافز لممديريف
ن
اإلنجاز األكاديمى لمطبلب كتقميؿ فجكة اإلنجاز بيف الطبلب بناء عمى المكاسب التي تـ
تحقيقها كالتي تنعكس عمى أداء الطبلب  ،هذا باإلضافة إلى االهتماـ بنظـ التقييـ كالدعـ
لقادة المدارس كمتابعة أدادهـ .
(ح) برنامج السباؽ نحك التمكيؿ األعمى (  :)Race To The Top Fundكيمكف تناكؿ
هذا البرنامج مف خبلؿ المحاكر اآلتية :
 هدؼ البرنامج  :تتضح ذلؾ فيما يمى: تشجيه كمكافنة الدكؿ التي تهيئ الظركؼ لبلبتكار كاإلصبلح في مجاؿ التعميـ بما في
ذلؾ تحقيؽ مكاسب كبيرة في تحصيؿ الطبلب كسد فجكات اإل نجاز ،كتحسيف معدالت
التخرج مف المدرسة الثانكية ،كضماف استعداد الطبلب لمنجاح في الكمية كالمهف ،
ككجزء مف التزاـ كزارة التربية األمريكية بدعـ الدكؿ في تنفيذ خطط اإلصبلح الطمكحة

أنشنت الكزارة كحدة التنفيذ كالدعـ في مكتب نادب الكزير إلدارة البرنامج (.)151

 تكفير حكافز لمدكؿ لمكاصمة العمؿ الجيد الذم قامت به بالفعؿ لتحسيف التعميـ في
كالياتهـ ،كطرح خطط مف شننها أف تؤدم إلي معايير أفضؿ ،كتعميـ أفضؿ كمدارس
أفضؿ ،كلتحقيؽ الهدؼ مف البرنامج يتـ التركيز عمي بعض المجاالت الرديسة مثؿ:
كضه معايير تعمـ عالية كصعبة تتماشي مه االستعداد لمكمية كالكظادؼ ،كتطكير كدعـ
المعمميف كالقادة الفعاليف ،كانشاء نظـ بيانات ك استخداـ التكنكلكجيا لتعزيز التعميـ

(.)152

 -األنشطة التي يقدمها البرنامج  :كمف هذو األنشطة ما يمى:

()153

 تكفير مسارات عالية الجكدة لممعمميف كالمديريف الطمكحيف ،كتحديد مجاالت النقص
في المعمميف كالمديريف كاعداد المعمميف لمؿء هذا النقص.
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 تحسيف فعالية المعمـ كالمدير عمي أساس األداء :كيتضمف ذلؾ :تصميـ كتنفيذ نظـ
تقييـ صارمة كشفافة كعادلة لممعمميف كالمديريف  ،كاجراء تقييمات سنكية لممعمميف
كمديرم المدارس تتضمف تعميقات بناءة  ،كاستخداـ هذو التقييمات كحد أدني لتكضيح
الق اررات بشنف ما يمي :تطكير المعمميف كالمديريف مف خبلؿ تكفير التدريب المناسب
كالتنمية المهنية  ،كتعكيض المعمميف كالمديريف كاالحتفاظ بهـ مف خبلؿ تكفير الفرص
لممعمميف كالمديريف ذكم الفعالية العالية لمحصكؿ عمي تعكيض إضافي كاعطاء
مسدكليات إضافية  ،كمنح شهادة لممعمميف كالمديريف باستخداـ معايير صارمة
كاجراءات مبسطة كشفافة كعادلة  ،كتريير المعمميف كالمديريف هير الفعاليف بعد اف
أ تيحت لهـ فرص لمتحسيف ،كضماف اتخاذ هذو الق اررات باستخداـ معايير صارمة
كاجراءات مبسطة كشفافة كعادلة.
 التكزيه العادؿ لممعمميف ك المديريف الفعاليف :مف حيث مدم امتبلؾ الكالية بالتعاكف
مه المؤسسات المحمية التربكية خطة عالية الجكدة كأهداؼ طمكحة قابمة لمتحقيؽ
سنكياى لضماف التكزيه العادؿ لممعمميف كالمديريف .
ن
 تحسيف فعالية برامج اإلعداد لممعمميف كالمديريفى مف أجؿ تكسيه خيارات كبرامج
اإلعداد كاالعتماد التي تسهـ فى إنتاج المعمميف كالمديريف الفعاليف.
 تقديـ دعـ فعاؿ لممعمميف ك المديريفى لتكفير التنمية المهنية الفعالة كالمستنيرة بناء
عمي البيانات المتكافرة ،ككذلؾ لتكفير التدريب لممعمميف كالمديريف.
كفي إطار البرنامج اهتمت الكاليات المختمفة بدعـ كفايات مديرم المدارس كبناء
قدراتهـ المختمفة التي تؤهمهـ لتنفيذ اإلصبلحات التعميمية التي يسعي إليها البرنامج في
مدارس  ، STEMكلهذا تدعـ شبكة دعـ اإلصبلح التي ترعاها كزارة التربية األمريكية برنامج
السباؽ نحك التمكيؿ األعمى  ،كفي إطار ذلؾ تـ تقديـ بعض التطبيقات منها ما يمى :
 صدكر كثيقة بناء قدرات المدير كالمشاركة مف أجؿ اإلصبلحات  -تحسيف استخداـ كقتالمدير ،كتحدد هذو الكثيقة بعض الكسادؿ التي يمكف مف خبللها تحسيف السياسات
كالممارسات التي تمكف المديريف مف التركيز عمي تنفيذ اإلصبلحات المنشكدة  ،كيمكف
إجماؿ أهـ السياسات أك األدكات فيما يمي:

()154
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 القيادة المكزعة :مف خبلؿ تشجيه تطكير فرؽ القيادةى لدعـ القيادة التعميمية كادارة
المكاهب لممديريف ،كتكفير خيارات كفرص تدريب لقادة المعمميف كاإلدارييف لمعمؿ
كمراقبيف أك مقيميف معتمديف في عممية تقييـ المعمميف ،كفى إطار ذلؾ تـ تنفيذ بعض
األنشطة كتكفير بعض األدكاتى لتحسيف قدرات المدير كخاصة فيما يتعمؽ بالقيادة
المكزعة ،كيتمثؿ ذلؾ فيما يمي :في كالية تينيسى يتـ تدريب المديريف كالمسدكليف
سنكيا عف طريؽ
المساعديف كالقادة التعميمييف عمى بركتكككؿ المبلحظة كيتـ اعتمادهـ
ن
اجتياز االختبار  ،كما جمعت كالية لكيزيانا ما يقرب مف  2111معمـ يمثمكف كؿ
مدرسة في جميه أنحاء الكاليةى لتبادؿ االقتراحات كالتخطيط كالتنظيـ  ،كتكفير مجمكعة
مف المكارد المصممة لمساعدة كدعـ المعمميف كقادة المعمميف كالمديريف مكجكدة عمي
اإل نترنت  ،باإلضافة إلى إنشاء بعض المراكز المسدكلة عف دعـ المديريف ،حيث يمتمؾ
مركز القيادة التربكية بجامعة كاشنطف مجمكعة مف المكارد المخصصة لتعزيز قدرات
المدير لمقيادة التعميمية .
 التعريؼ بدكر المدير :مف خبلؿ تكفير معايير القيادة أك تحديثهاى لمتنكيد عمي األ نشطة
التي ينبري عمي المديريف إعطاءها األ كلكية عمي سبيؿ المثاؿ :القيادة التعميمية كادارة
المكاهب ،كفى إطار ذلؾ تـ تنفيذ بعض األ نشطة ،كيتمثؿ ذلؾ فيما يمي :قياـ إدارة
التعميـ في كالية (تينيسي) ((Tennesseeبعصبلح معايير القيادة بشكؿ كامؿ ،ككفقنا

لهذو المعايير يتـ استخداـ هذو المعايير لعممية االختيار كاإلعداد كالترخيص كالتقييـ
كالتنمية المهنية ،كما أكدت كالية ككلكرادك عمي ستة معايير لمقيادة الفعالة ،كتتمثؿ هذو
المعايير في :القيادة االستراتيجية ،كالقيادة التعميمية ،كالثقافة المدرسية كقيادة
االنصاؼ ،كقيادة المكارد البشرية ،كالقيادة اإلدارية ،كقيادة التنمية الخارجية .
 اإل دارة كالتعمـ المهني لممدير :كيتضمف ذلؾ تصميـ كتطكير استراتيجية لتكفير فرص
التنمية المهنية كهير ذلؾ مف أشكاؿ الدعـ لممديريف كاعادة تحديد تكقعات المديريف في
تقديـ الدعـ كبناء قدرات المديريف  ،كفى إطار ذلؾ تـ تنفيذ بعض األ نشطة كتكفير
بعض األدكات لتحسيف قدرات المدير ،كلدعـ كتطكير أدكارو ،كيتمثؿ ذلؾ في تطكير دليؿ
ألدكات كاستراتيجيات إدارة الكقت بصكرة فعالة  ،كما تقدـ جامعة ستانفكرد مجمكعة
مفيدة مف األبحاث حكؿ استخداـ كقت المدير ك مدم فعاليته  ،كتطكير أدكات التقييـ
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الرديسة لمقادة الجدد كالتي تتضمف كبل مف دليؿ التقييـ الرديس مه تحديد الهدؼ
المطمكب  ،كنماذج التخطيط االستراتيجي ،كنماذج الترذية المرتدة ،كنماذج التقييـ
المكجز المطمكب ،كخطة تدريب لمقيمي المديريف كتعتبر خطة التدريب هذو مفيدة فى
تطكير مهارات المدير الرديسة كفي تكفير الترذية الراجعة المفيدة لممديريف  ،باإلضافة
إلى تكفير مركز القيادة التربكية بجامعة كاشنطف بعض المكارد إلدارة كقت المديريف .
 قياـ بعض الكاليات بالعديد مف الجهكد مف خبلؿ هذا البرنامج لضماف أف المدارس لديهاقادة فعاليف  ،كمف هذو الكاليات ما يمى :

( )155

 كالية جكرجيا ) (Georgiaحيث أنشنت كزارة التربية في جكرجيا بدعـ كتعاكف مف
لجنة المعايير المهنية بالكالية فريؽ مككف مف ( )51عض نكا ى لتطكير المبادئ
التكجيهية لممعمـ كالمدير ى كلتكفير دعـ منظـ كفعاؿ لممعمميف كالمديريف الجدد ،
كترشد هذو المبادئ التكجيهية سياسة الكالية في مجالى المعمـ كالمدير ،كيركز
المشركع عمى تكظيؼ المعمميف كالمديريف الفعاليف كاالحتفاظ بهـ كدعمهـ.
 كالية كاركلينا الشمالية )  ، (North Carolinaحيث استخدمت كالية كاركلينا
الشمالية برنامج السباؽ نحك التمكيؿ األعمى إلطبلؽ ثبلث أكاديميات لمقيادة
اإلقميمية ى لتكفير مسار بديؿ لمحصكؿ عمى شهادة المدير

principal

اخيصا
 certificationكتقدـ هذو البرامج التي تستررؽ عاميف تراخيص أكلية كتر ن

إضافية لممناطؽ ذات االحتياجات العالية ى لزيادة مجمكعة المديريف المؤهميف تنهي نبل

عاليا لممدارس األقؿ تحصي نبل  ،كتعمؿ أكاديميات القيادة عمى تطكير نماذج تدريب
ن
ميدانيةى إلنتاج مجمكعة جديدة مف المتخصصيف في كؿ أنحاء الكالية.
يتضح مما سبؽ بعض اآلليات التي تسهـ في دعـ كفايات مديرل مدارس STEM
كمنها مايمى :
 تشجيه كمكافنة الكاليات التي تهيئ الظركؼ لتنفيذ العديد مف اإلصبلحات التعميميةالتي تتعمؽ بالعديد مف عناصر المنظكمة التعميمية كمنها االهتماـ بتكفير المديريف
الفعاليف كتطكيرهـ كمكافنتهـ كاالحتفاظ بنفضؿ العناصر البشرية .
 -تكفير التدريب المناسب لمتنمية المهنية كلتطكير أداء المديريف  ،كاالحتفاظ بهـ .
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 قامت العديد مف الكاليات استنادا لهذا البرنامج بالعديد مف الممارسات التي تسهـ فيدعـ كتطكير كفايات المديريف منها  :تبنى نمط القيادة المكزعة  ،كتشجيه تطكير
فرؽ القيادة لدعـ القيادة التعميمية كادارة المكاهب كتصميـ كتكفير استراتيجية
لتكفير فرص التدريب المتنكعة  ،كتكفير مجمكعة مف المكارد المخصصة لمساعدة
كدعـ المديريف عمى اإلنترنت .
-

إنشاء بعض المراكز المسدكلة عف دعـ المديريف مف خبلؿ تكفير بعض المكارد
المخصصة لتعزيز قدرات المديريف في مجاؿ القيادة التعميمية  ،كتدريب المديريف
عمى بعض معايير القيادة الفعالة مثؿ  :القيادة االستراتيجية  ،كالقيادة التعميمية ،
كالثقافة المدرسية  ،كقيادة االنصاؼ  ،كقيادة المكارد البشرية  ،كادارة الكقت .

 -تكفير أدكات لتقييـ أداء المديريف كتكفير الترذية المرتدة عف أدادهـ.

( )2إىػاء بعض اديئات املَتنة بتعليه  STEMوبدعه نفااات مداسى مدازع :STEM
يمكف عرض بعض األمثمة فيما يمى :

(أ) إىػاء مهتب العلوو واالبتهاز والتهيولوجيا ،وأنادميية قادة  STEMيف والاة ىيفادا:
اهتماما ممحكظنا بتطكير تعميـ ()STEM
تعتبر كالية نيفادا مف الكاليات التى كجهت
ن
كتكفير كافة المقكمات كالبنية التحتية المبلدمة التى تساعد عمى هذا التطكير كمنها االهتماـ
بدعـ كفايات مديرل مدارس  STEMى باعتبارهـ مف أهـ الركادز التى تسهـ فى نجاح
المدارس .
حيث يعرؼ مجمس كالية نيفادا تعميـ  STEMبننه  :التعميـ الذل يركز عمى التدريس
كالتعمـ النشيطيف ،كيركز عمى التجارب ذات الصمة  ،كعمى حؿ المشكبلت كعمميات التفكير
النقدل ،كما يؤكد تعميـ (  )STEMعمى الترابط الطبيعى بيف العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضيات كارتباطها بالتخصصات األخرل ى إلنتاج مكاطنيف مطمعيف يمتمككف كيطبقكف
الفهـ الضركرل أك البلزـ لتكسيه كزيادة القكل العاممة القادرة عمى تطبيؽ مبادئ ( )STEM
فى نيفادا مف أجؿ التنافس فى مجتمه عالمى

()156

.

كلهذا قامت كالية نيفادا منذ عاـ 2111باستثمارات كبيرة فى تعميـ العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ( )STEMفى جميه أنحاء الكالية  ،كمف ثـ أنشنت بنية
تحتية لمكاصمة العمؿ  ،ففى عاـ  2113أنشنت الهيدة التشريعية فى نيفادا المجمس
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االستشارل ل معمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،كالمجمس مكمؼ بتطكير خطة
استراتيجية لتطكير المكارد التعميمية فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ى
لتككف بمثابة أساس لتنمية القكل العاممة كلمتنهب لمكمية كلمتنمية االقتصادية فى كالية
نيفادا ،كما أف المجمس مكمؼ باالعتراؼ بالطبلب كبالمدارس كاجراء استطبلعات بخصكص
تعميـ (  ) STEMفى نيفادا (.)157

كمف أهـ أكلكيات تعميـ (  ) STEMفى كالية نيفادا (الجكدة كالنطاؽ) Quality
 ، and Scopeكفى إطار هذو األكلكية تـ التركيز عمى بعض األهداؼ منها الهدؼ الثانى
الذل يركز عمى زيادة جكدة كنكعية فرص التنمية المهنية لممعمميف كالمديريف  ،كيتضمف هذا
الهدؼ بعض االستراتيجيات منها  :تطكير التنمية المهنية فى مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات لممسدكليف كأعضاء مجالس المدارس كهيرهـ مف قادة المجتمه ،

كتقديـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات (.)158

استنادا لمخمفية السابقة قامت كالية نيفادا بعنشاء هذو الهيدات كالتي يمكف تناكلها
ك
ن

فيما يمى :

مكتب العمكـ كاالبتكار كالتكنكلكجيا  :كتتمثؿ رسالة هذا المكتب ( )OSITفى تنسيؽكمكاءمة الجهكد  ،كتطكير القكل العاممة كأصحاب العمؿ ى لتحسيف تعميـ العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات (  ، ) STEMكتطكير القكل العاممة فى مجاالت
العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات كالتنمية االقتصادية ى حتى تتمكف قكة العمؿ فى
نيفادا مف تمبية متطمبات اقتصادها المتنامى  ،كما يقكد هذا المكتب العديد مف الجهكد
لزيادة الكعى بفكادد تعميـ ( )STEMكالفرص الكظيفية المتاحة ،كتقميؿ فجكة المهارات
التى تكاجه أرباب العمؿ فى مجاالت ) (STEMكزيادة االنصاؼ كالكصكؿ إلى تعميـ
( )STEMالجيد لجميه طبلب نيفادا (.)159
 أكاديمية قادة  : )STEM Leaders Academy( STEMكمف خبلؿ هذو األكاديميةاهتمت نيفادا بتطكير كدعـ قادة  STEMى حتى تتمكف بتحقيؽ تعميـ متميز عالى الجكدة
كنظر ألهمية هذو األكاديمية يتـ تناكلها مف خبلؿ المحاكر اآلتية:
نا
،
 الهدؼ مف إنشاء أكاديمية قادة ( :)STEMتـ إنشاء أكاديمية قادة العمكـ كالتكنكلكجياكالهندسة كالرياضيات ()STEMى لزيادة جكدة تعميـ( )STEMفى جميه أنحاء الكالية مف
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خبلؿ تقديـ االستشارات كالتنمية المهنية لقادة مدارس ( ، )STEMخبلؿ كرش العمؿ
التى تستمر خمسة أياـ عمى مدار العاـ الدراسي  ،كسيتـ تكجيه المدارس مف خبلؿ
عممية إلنشاء خطة استراتيجية كخريطة طريؽ خاصة بالمدرسة ى لتحسيف تعميـ العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ()160( )STEM
 مف حيث القضايا التى تركز عميها أكاديمية قادة : STEMتهتـ أكاديمية قادة STEMبالقضايا اآلتية )161( :
 التعمـ ثبلثى األبعاد 3D Learning التحديات الهندسية . -المساواة

 االتصاالت الكظيفية . عممية التصميـ الهندسى . -االستقصاء

-

التكامؿ

 -القيادة .

-

النماذج المنطقية

 -إطار سيتـ فى نيفادا .

 الظكاهر حؿ مشكبلت العالـ الحقيقى . -إشراؾ أصحاب المصمحة .

 التنمية المهنية . الممارسات العممية كالهندسية . -العمؿ الجماعي كالتعاكف .

 ما هك  STEM؟باإلضافة بالقضايا السابقة  ،تركز األكاديمية عمى بعض القضايا مثؿ :التعمـ المرتبط
بالكمية كالكظيفة ، ،كالتكامؿ بيف مجاالت المحتكل األكاديمي ،كالتخطيط عمى أساس
المشكمة ،كفعالية المعمـ  ،كالتدريس مف خبلؿ االستقصاء

()162

.

 -مف حيث المتطمبات  :تحدد أكاديمية قادة  STEMبعض المتطمبات منها :

()163

 يجب أف تتككف فرؽ المدرسة مف  8 – 5أشخاص  ،كيجب أف تتككف مف اثنيف مف
المديريف كثبلثة معمميف عمى األقؿ .
 يجب عمى المسدكليف تقديـ خطاب التزاـ لتنفيذ الخطة االستراتيجية الناتجة عف
األكاديمية .
 يجب أف تمتزـ الفرؽ باالجتماع لكرش العمؿ ليكـ كامؿ خمس مرات عمى مدار العاـ .
كفى إطار ذلؾ قدمت أكاديمية قادة

 STEMفى نيفادا نمكذج لعاـ – 2119

 ،2121كالذل تضمف بعض المحاكر ،حيث يتطمب ذلؾ قياـ المشارؾ بما يمى :
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 كصؼ رؤية مدرسة  ( STEMبحد أقصى  511كممة) .
 كصؼ خصادص مدرسة  STEMالحالية  ،كيشمؿ ذلؾ نقاط مجاالت القكة كالمجاالت
التى يمكف تحسينها  ،كيشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ – ال الحصر  : -الرسالة كالرؤية
 ،كدعـ العامميف  ،كالممارسات الحالية  ،كالمناهج الدراسية  ،كالتنمية المهنية ،
كتكامؿ المحتكل  ،كالمناخ  ،كالمكارد  ،كالتكعية المجتمعية (بحد أقصى  751كممة )
.
 تحديد ما هى تكقعات مدرسته ألكاديمية قادة  STEM؟
 تحديد لماذا يتقدـ بطمب إلى األكاديمية  ،كما الذل ينمؿ أف يكسبه مف األكاديمية (
بحد أقصى  751كممة)
 ما هى خطته إلشراؾ جميه العامميف فى العمؿ الجارل فى األكاديمية حكؿ تعميـ
 STEM؟ كاعطاء تفاصيؿ بشنف التعاكف فى المدرسة  ،كمتى سيجتمه فريؽ قادة
 STEMمه اآلخريف فى المدرسة (بحد أقصى  511كممة ) .
 تضميف خطاب التزاـ مف المسدكؿ  ،بحيث تمتزـ المدرسة عمى األقؿ بما يمى  :حضكر
الفريؽ لكؿ كرشة عمؿ أكاديمية  ،كاستمرار عمؿ األكاديمية فى مكاقه المدرسة بيف
كرش العمؿ  ،كتنفيذ الخطة االستراتيجية المكضكعة مف خبلؿ األكاديمية.
يتضح مما سبؽ اهتماـ مكتب العمكـ كاالبتكار كالتكنكلكجيا  ،كأكاديمية قادة STEM
ببعض اآلليات التي تسهـ في دعـ كفايات مديرل مدارس  STEMكالتي تتمثؿ في :
التنمية المهنية لممعمميف كالمديريف مف خبلؿ تكفير االستشارات  ،كالعديد مف كرش العمؿ
عمى مدار العاـ الدراسى  ،كالتركيز عمى بعض القضايا ذات الصمة بمجاالت  STEMمثؿ :
الممارسات العممية كالهندسية  ،كحؿ مشكبلت العالـ الحقيقى  ،كالعمؿ الجماعى كالتعاكنى .

(ب) إىػاء غبهة ابتهاز  ، STEMومعَد الكادة املبتهساً فى والاة تيييطى
 : Tennessee stateكيمكف تناكؿ ذلؾ فيما يمى :

 غبهة ابتهاز  STEMيف والاة تيييطىTennessee STEM Innovation :)Network (TSIN
كلمتعرؼ عمى دكر هذو الشبكة فى تعزيز تعميـ  STEMبصفة عامة  ،كدعـ قدرات
مديرل مدارس  STEMيتـ تناكؿ دكر هذو الشبكة  ،كما قامت به مف أنشطة فيما يمى :
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شبكة ابتكار  STEMكرسالتها  :فى عاـ  2111اشتركت إدارة التعميـ بكالية

تينيسى مه  Battelleى إلطبلؽ شبكة ابتكار  STEMفى تينيسى  ،كتعمؿ الشبكة
عمى تطكير برامج  STEMعالية الجكدة ى لضماف استعداد طبلب كالية تينيسى لمنجاح
فى الكمية كالمهنة  ،كأف يككنكا جاهزيف لممستقبؿ الذل يختاركنه ،كتستخدـ الشبكة
محاكر االبتكار اإلقميمية فى مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات المكجكدة فى
تينيسى ى لزيادة اهتماـ الطبلب كمشاركتهـ فى العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات
 ،بينما تتـ رسالتها في تعزيز كتكسيه التعمـ كالتدريس فى مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا
كالهندسة كالرياضيات فى مدارس  k-12عبر كالية تينيسى ،كتدعيـ نمك كجكدة تعميـ
( )STEMفى كالية تينيسى مف خبلؿ  :ربط المدارس كالمعمميف كالمديريف المبتكريف مه
بعضهـ البعض بالمكارد الكطنية  ،كدعـ المدارس كالمجتمعات التى ترهب فى إنشاء
مدارس كبرامج مبتكرة  ،كبناء الكعى المجتمعي كدفه المدرسة المحمية إلى شراكات
صناعية

()165

.

 األنشطة التى تقدمها الشبكة :مف األنشطة التى تكفرها الشبكة ما يمى : تكفير فرص التنمية المهنية (تكاصؿ – شارؾ – تعمـ – تنمك)  :حيث تكفر شبكة
ابتكار  STEMالعديد مف فرص التنمية المهنية ى لمشاركة أفضؿ الممارسات في
بدءا مف البرامج الجماعية لمدة عاـ إلى جمسات التدريب العممى ،
مجاالت  STEMن
كما تمتزـ الشبكة بالتكاصؿ بيف المعمميف كمشاركة أفضؿ الممارسات كتعزيز التعمـ

كالنمك (.)166

 جكادز التميز فى مجاؿ تعميـ  ، STEMكتعتبر هذو الجكادز سمسمة مف الجكادز
التنافسية التى تكرـ المعمميف كالقادة البارزيف فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضيات (  ، ) STEMكفى إطار ذلؾ يؤكد المدير التنفيذل لشبكة ابتكار
) )STEMفى كالية تينيسى (  ) TSINأف نجاحات تينيسى فى تطكير تعميـ STEM
يرجه إلى الجهكد المشتركة لممعمميف البارزيف فى الفصؿ الدراسى كالقادة المبتكريف

الذيف يضعكف العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات عمى رأس أكلكياتهـ (.)167

كمف خبلؿ جادزة التميز فى مجاؿ تعميـ (  ) STEMيجب أف يككف مقدـ الطمب مف
قاددا عمى مستكل المنطقة مه سجؿ حافؿ مف دمج
أحد مدارس  STEMفى تينيسى أك ن
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العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات فى ثقافتهـ المدرسية أك تطكير برامج العمكـ
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ى حيث يتـ البحث كالتركيز عمى قادة يدعمكف كيشجعكف
المعمميف كالمدارس عمى تعزيز استراتيجيات التدريس فى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا

كالهندسة كالرياضيات  ،كاالبتكار فى الفصكؿ الدراسية  ،كنتادج التعمـ اإليجابية لمطبلب(.)168

 معَد الكادة املبتهساً يف والاة تيييطى  :تـ إنشاء معهد القادة المبتكريف Innovative ، Leaders Instituteكيعتبر هذا المعهد أحد الهيدات المسدكلة عف دعـ قدرات قادة
 ، STEMكهذا المعهد مصمـ لممديريف مف ِقبؿ المديريف  ،كما يكفر المعهد لممشاركيف
فرصا لمتكاصؿ مه قادة آخريف مف جميه أنحاء الكالية  ،كزيارة مدارس  STEMالمبتكرة ،
ن
كلدراسة نماذج مختمفة مف التكامؿ فى مدارس  STEMكتبادؿ أفضؿ الممارسات كالمكارد ،
كتـ تصميـ هذا المعهد مف أجؿ  :تطكير مفاهيـ ممارسات القيادة المبتكرة  ،كتعزيز القدرات
لتدعيـ أفضؿ الممارسات التى تتكافؽ مه مدرسة  STEMفى تينيسى  ،ككضه استراتيجيات
لتعزيز فعالية العامم يف كتحسيف بيدات التدريس كالتعمـ  ،هذا باإلضافة إلى اهتماـ المعهد
بععداد القادة كتزكيدهـ باإلجراءات كالسياسات لتعزيز النجاح

()169

يتضح مما سبؽ اهتماـ شبكة ابتكار  ،STEMككذلؾ معهد القادة المبتكريف بدعـ
كفايات مديرل مدارس  ، STEMكذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى بعض اآلليات مثؿ  :التكاصؿ
بيف قادة مدارس  STEMفي جميه أنحاء الكالية  ،كزيارة مدارس  STEMالمبتكرة ى لتبادؿ
أفضؿ الممارسات التعميمية كالقيادية  ،كلتبادؿ المكارد كالتكامؿ بيف هذو النماذج المبتكرة ،
كتكريـ المديريف المبتكريف كالمتميزيف في مجاؿ تعميـ  STEMمف خبلؿ تقديـ بعض
استنادا لمعايير محددة ضمانا لمكضكعيتها  ،هذا باإلضافة إلى المشاركة
الجكادز كالتي تقدـ
ن
في بعض الدكرات التدريبية المقررة مف قبؿ المعهد إلعداد قادة مدارس . STEM

(ج) معَد قيادة  STEM Leadership Institute STEMفى جامعة Southern
 Connecticut State Universityفى واليح  : Connecticutكحتى يمكف التعرؼ
عمى دكر هذا المعهد فى دعـ قدرات مديرل كقادة مدارس  ، STEMيمكف تناكله مف خبلؿ
ما يمى :
 الهدؼ مف إنشاء المعهد :تـ إنشاء هذا المعهد ى لتزكيد قادة المدارس كمنهـ مديرلالمدارس ببعض األنشطة لمتنمية المهنية في مجاالت  ، STEMككذلؾ تزكيدهـ بمكارد
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 STEMكخبرات تعميـ  STEMالبلزمة لتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحسيف تعميـ STEM
لجميه طبلب  ، K – 12حيث يشرؾ معهد القيادة المشاركيف فى أنشطة التدريب العممى
فرصا تعميمية تعاكنية
عمى مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،كما يكفر ن
لقادة المدارس كالمعمميف لممشاركة فى شبكة قيادة العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة
كالرياضيات

()171

.

 أقساـ المعهد  ،كأهـ البرامج التي يقدمها  :مف أهـ أقساـ المعهد قسـ القيادة التعميميةكدراسات السياسات
حيث كجه المعهد اهتمامه بالقيادة التعميمية بصكرة ممحكظة مف خبلؿ قسـ القيادة
التعميمية أك التربكية كدراسات السياسة  ،حيث ُيعد القسـ القادة التربكييف المتميزيف لتكلى
مناصب قيادية بارزة فى النظـ المدرسية  ،كتتمثؿ مهمة القسـ فى إعداد القادة التربكييف
كممارسى السياسة بمعرفة شاممة كمهارات مناسبة لتكفير كتنفيذ البرامج التعميمية بصكرة
فعالة كلتكفير شركط التريير اإليجابي كالتميز فى البيدات التعميمية المتنكعة  ،كالمجتمعات
كالككاالت التعميمية المختمفة  ،كيعتمد القسـ فى إطار اهتمامه بععداد القادة عمى بعض
االستراتيجيات مثؿ  :التعميـ كالتعمـ القادـ عمى األدلة كالمعزز بالتكنكلكجيا  ،كالخبرات
الميدانية المكثفة  ،كاإلشراؼ المكثؼ  ،كالتعاكف كالعركض التقديمية بيف أعضاء هيدة
التدريس كالطبلب  ،كمشاركة المجتمه كالتكاصؿ  ،كمف خبلؿ هذو االستراتيجيات يصبح

كعاطفيا (.)171
اجتماعيا
خريجى قسـ القيادة التربكية كدراسات السياسة قادة أكفاء
ن
ن
كمف أهـ البرامج التى يقدمها قسـ القيادة التعميمية كدراسات السياسة التابه لمعهد
قيادة  STEMمايمى :
 برنامج السنكات الست فى القيادة التربكية  :كتـ تصميـ البرنامج ى إلعداد القادة

التنظيميف الفعاليف كالمؤهميف فى مجاؿ التعميـ كيجب إكماؿ برنامج مخطط له بما ال يقؿ
عف  31ساعة معتمدة ى حيث يمكف مف خبلؿ هذا البرنامج تزكيد الخريجيف بالمعرفة
األساسية لبعض الكظادؼ مثؿ  :المدير ،كمساعد المدير  ،كمشرؼ تعميـ  ،كمنسؽ
المناهج  ،كمساعد مدير المدارس ،يحتكل البرنامج عمى ( 31ساعة معتمدة) كتتمثؿ
المقررات المطمكبة فيما يمى  :إدارة المدرسة  :منظكر قيادل  ،كادارة المدرسة  :لمتنمية
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القيادية  ،كنظرية التعمـ فى الممارسة ،كتطكير المناهج  ،كادارة المدرسة  :التطكير
التنظيمى ،كاإلشراؼ كتطكير المكظفيف  ،كالتدريب الميدانى  ، Iكالتدريب الميدانى ، II
كقانكف المدرسة  ،كتمكيؿ المدرسة  ،كحمقة نقاش فى اإلدارة (.)172

 برنامج الدكتكراو فى القيادة التربكية  :هك برنامج بدكاـ جزدى مصمـى إلعداد القادة
لمكاجهة تحديات القرف الحادم كالعشريف  ،كيسعى لتطكير كادر مف المهنييف التربكييف
الذيف يتقنكف التطبيؽ كالبحث المكجه  ،كيتككف البرنامج مف ( 63ساعة معتمدة) ،
منها بعض المقررات األساسية بكاقه 27ساعة معتمدة  ،كمقررات فى مجاؿ التخصص (
 24ساعة معتمدة )  ،كالكابستكف  12ساعة معتمدة  ،كمف المقررات األساسية:
القيادة فى المنظمات كالتريير التنظيمى الرادد  ،كالقيادة لمعدالة االجتماعية  ،كالسياسة
التعميمية  :السياؽ كاالستعبلـ  ،كتطبيقات القيادة كالتطكير التنظيمى  ،كاألساليب الكمية
فى القيادة التربكية  ،كالطرؽ النكعية فى القيادة التربكية  ،كطرؽ البحث المتقدـ ،
كتصميـ البحث كالتقييـ  ،بينما تتمثؿ مقررات مجاؿ التخصص فى ( )8مقررات دراسية
عمى مستكل الدراسات العميا بمكافقة مستشار هيدة التدريس لمطالب  ،كهذو المقررات قد
تككف مف أل مكضكع  ،الكابستكف كيتضمف ذلؾ المقررات اآلتية :الحمقة النقاشية
ببرنامج الدكتكراو ( ، )1كالحمقة النقاشية ببرنامج الدكتكراو .II

()173

يتضح مما سبؽ اعتماد معهد قيادة  STEMبنقسامه المختمفة مثؿ قسـ القيادة
التربكية كدراسات السياسات عمى بعض اآلليات التي تسهـ في دعـ كفايات مديرل مدارس
 ، STEMكالتي تتمثؿ فيما يمى :التنمية المهنية لقادة المدارس كمنهـ المديريف كتزكيدهـ
بالمكارد كالخبرات البلزمة لتنفيذ استراتيجيات لتحسيف تعميـ  ، STEMكتبنى بعض
االستراتيجيات إلعداد القادة التربكييف كمنهـ المديريف  ،كتكفير بعض البرامج مثؿ برنامج
السنكات الست في القيادة التربكية  ،كبرنا مج الدكتكراو في القيادة التربكية ى إلعداد قادة
 STEMلمكاجهة تحديات القرف الحادل كالعشريف .
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( )3توفري بعض الربامج إلعداد وتدزاب مداسى مدازع  STEMبالعداد مً الوالاات  :وميهً
تياول ذلو مً خالل اليناذج اآلتية :
(أ) كالية فمكريدا ) : (Floridaيمكف إبراز مبلمح اهتماـ كالية فمكريدا بدعـ كفايات مديرل
مدارس  STEMفيما يمى :

()174

 تعمؿ فمكريدا عمى تكسيه جهكدها في إطار برنامج السباؽ نحك التمكيؿ األعمى ىلتطكير خط قيادة مكثؼ كمتكامؿ لكظادؼ المديريف المتحمسيف كالطمكحيف كالمديريف
المساعديف  ،كلقد منحت كالية فمكريدا أكؿ منحة إلعداد المدير بالشراكة بيف جامعة
فمكريدا األطمسية كمدارس مقاطعة بركارد العامة  ،كتمكؿ هذو المنحة برنامج قصير
المدل إلعداد كتكجيه القادة التربكييف ،باإلضافة إلى برامج تنمية المكارد البشرية ى
إلنشاء نمكذج لمتنمية المهنية ييسر لممعمميف المؤهميف كالمتحمسيف لبلنتقاؿ إلى دكر
المديريف الناجحيف داخؿ مقاطعة بركارد .
 كما تـ منح منحة لبرنامج إعداد المدير القادـ عمى الكصؼ الكظيفي لجامعة جنكبفمكريدا بالشراكة مه مدارس مناطؽ ،Manatee , Pasco , Pinellas , Polk
حيث يعمؿ قسـ القيادة التربكية كدراسات السياسات في جامعة جنكب فمكريدا بالشراكة
مه المناطؽ المدرسية عمى تطكير برنامج إعداد المدير القادـ عمى الكصؼ الكظيفى
بشكؿ تعاكنى بالشراكة بيف جامعة جنكب فمكريدا أك ساحؿ الخميج كيستخدـ هذا
البرنامج استراتيجيات التعمـ القادـ عمى حؿ المشكبلت  ،كاستخداـ أفضؿ الممارسات
القادمة عمى البحث كالخبرات المضمنة في الكظيفة .
 كما تهتـ كالية فمكريدا بتطكير خط أنابيب القيادة لمديرل التحكؿ الطمكحيف كلممدراءالمساعديف  ،كما منحت الكالية مشركع إلعداد المعمميف كقادة إلى مجمس التعميـ
اإلقميمى الجنكبى  ،كيتمثؿ الهدؼ الرديس مف هذو المبادرة هك إنشاء مجمكعة مف أكثر
المرشحيف الكاعديف الذيف يمكنهـ تريير المدارس منخفضة األداء مف خبلؿ برنامج
دراسى مبتكر يقكـ عمى حؿ المشكبلت  ،كتعمؿ الكالية مه خمس ككاالت تعميـ محمية
لتجنيد كتدريب ماال يقؿ عف ( )111مف المديريف كالمديريف المساعديف الطمكحيف بما
مرشحا مف مدارس الميثاؽ  Charter schoolى لخدمة المدارس ذات
في ذلؾ 21
ن
اإلنجاز المنخفض في الكالية .
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(ب) كالية  : Delawareاهتمت الكالية بدعـ كفايات مديرل مدارس  ، STEMكفى إطار
هذا االهتماـ قامت الكالية بالعديد مف المساهمات كاإلنجازات كالتي تتمثؿ فيما يمى:
 مشركع القيادة في ديبلكر  : Delaware leadership projectيعتبر أكؿ برنامجبديبل لمحصكؿ عمى الشهادات لممديريف الذيف
نا
عمى اإلطبلؽ يقدـ مف قبؿ الدكلة
مسار ن
يسعكف لقيادة المدارس الثانكية  ،حيث يحصؿ المديركف الطمكحكف عمى راتب كيتمقكف
خصيصا لتحدل المدارس الراددة التي تخدـ المجتمعات
شهر مف اإلعداد المصمـ
( )15نا
ن
اما بدكاـ كامؿ ،كيتككف البرنامج مف بعض
منخفضة الدخؿ  ،كيتطمب البرنامج التز ن
المراحؿ كالتي تتمثؿ في  :تدريب صيفى مكثؼ مدته خمسة أسابيه  ،كمقر إقامة

جنبا إلى جنب مه مدير مرشد أك مكجه  ،كتخطيط
مدرسى مدته ( )11شهكر يعمؿ ن
صيفى يساعد المشاركيف في البرنامج عمى االنتقاؿ بنجاح إلى أدكارهـ القيادية بالمدرسة
 ،هذا باإلضافة إلى سنتيف مف الدعـ المستمر  ،يجب عمى خريجى البرنامج االلتزاـ
بثبلث سنكات مف الخدمة كمدير أك مساعد مدير في كالية ديبلكر ، Delaware
كلتكفير الدعـ لمديرل المدارس تستخدـ الكالية برنامج السباؽ نحك التمكيؿ األعمى ى
لبلستثمار في التدريب عمى القيادة  ،كمساعدة قادة المدارس كذلؾ بالشراكة مه
أكاديمية ديبلكير لمقيادة المدرسية.

()175

 تكظيؼ أكاديمية دكيبل كر لمقيادة المدرسية في إعداد المديريف ى لتمبية االحتياجات الحاليةكالمستقبمية لقادة المدارس ،كتتنكع الجهكد التي تكفرها أكاديمية ديبلكير لمقيادة
المدرسية ،كمف هذو الجهكد ما يمى:
 تكفير التدريب المدمج  ،حيث يعتبر التدريب المدمج ممارسة لتقديـ الدعـ المهنى
المستمر لفرد أك مجمكعة آخرل لمساعدتهـ عمى تحقيؽ األهداؼ المهنية ،كيقترح
نمكذج التدريب المدمج أف المشرفيف بحاجة إلى االستعداد الستخداـ عممية التدريب
لمساعدة المديريف كالمعمميف عمى تطكير طرؽ عممهـ حيث تشير طرؽ العمؿ إلى
مككنات الكظيفة القادمة عمى العناصر الفنية كالمعرفية مثؿ :معرفة كيفية تصميـ
التنمية المهنية كتحميؿ بيانات إنجازات الطبلب ،كلهذا يقكـ فريؽ أكاديمية ديبلكير
التدريبى بما يمى :تقديـ دعـ مخصص بناء عمى االحتياجات الفردية أك الجماعية،
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كالمساعدة في تحديد التحديات كمعالجتها  ،كتحديد األكلكيات المهنية  ،كتكفير المكارد
القادمة عمى البحث

()176

.

 برنامج إعداد المدير  :هك دكرة دراسية في جامعة ديبلكر ى لمحصكؿ عمى شهادة
المدير كمساعد المدير في كالية ديبلكير كمدتها  18شه نار  ،كيتضمف البرنامج
المشاركة فى الدكرات في جامعة ديبلكير ى إلعداد قادد المدرسة  ،كتدريبه مه مرشدل
سجبل حاف نبل مف النجاح  ،كما يتضمف البرنامج دكرة البحث
المديريف الذيف لديهـ
ن
اإلجرادى المستمرة كالتي تركز عمى تناكؿ مشكمة حقيقية في مدرستهـ أك منطقتهـ ،

باإلضافة إلى المشاركة في التعم ـ المهنى المستمر مه مجمكعة مف قادة المدارس
الطمكحيف مف جميه أنحاء كالية ديبلكير  ،كمف خبلؿ هذا البرنامج أكد أحد المتدربيف
أنه تمقى التدريب المناسب لمكاجهة تحديات القيادة التعميمية في القرف الحادل
كالعشريف ى لضماف النجاح لجميه المتعمميف .

()177

يعكس ما سبؽ اهتماـ بعض الكاليات األمريكية بععداد كتدريب مديرل مدارس STEM
كتكفير التنمية المهنية لهـ كمف ثـ دعـ كفاياتهـ المختمفة كالتي تؤهمهـ لمقياـ بمهامهـ
المتنكعة كذلؾ مف خبلؿ بعض البرامج مثؿ  :برنامج قصير المدل إلعداد كتكجيه القادة
التربكييف  ،كبرنامج إعداد المدير القادـ عمى التكظيؼ الكظيفى  ،كتكفير المحتكل التدريبى
بصكرة مباشرة أك عبر اإل نترنت  ،كبرنامج إعداد المدير ،باإلضافة إلى تكفير الدعـ التدريبى
المستمر لممديريف مف خبلؿ العمؿ مه مدير مرشد إلكسابهـ العديد مف المعارؼ كالمهارات
كالسمككيات.
احملوز الجالح  :الطيام الجكايف للوالاات املتخدة األمساهية  :كيمكف تكضيح ذلؾ فيما يمى :
( )1العامل االجتناعى :تختمؼ الكاليات المتحدة األمريكية عف هيرها مف ببلد العالـ فى أنها
خميط مف الذيف نزحكا إليها مف أنحاء عديدة مف العالـ خاصة العالـ الرربى ى ألسباب
مختمفة منذ حكالى ثبلثة قركف  ،كهى حديثة التككيف ليس لها ذلؾ التراث الحضارل الذل
يمتد بها إلى أعماؽ التاري كما هك الحاؿ بالنسبة لريرها مف الببلد

()178

كخبلؿ تاريخها القصير تمكنت الكاليات المتحدة األمريكية مف تحقيؽ الرخاء كاالزدهار
بصكرة عامة  ،كأف تبتكر الجديد فى كافة المجاالت  ،كمف الطبيعى أف الكاليات المتحدة
األمريكية لـ تحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ نظاـ تعميمى قادر عمى القياـ بكظيفة تكحيد أبناء هذو
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األمة الجديدة كهرس قيمها كمباددها  ،كتكفير العمماء كالمفكريف كالمبدعيف كالمهنييف
كالعامميف فى جميه المجاالت

()179

.

كلهذا يعد التعميـ مف مسدكلية الكاليات  ،فقد أعطيت الحرية لكؿ كالية إلقامة النظاـ
التربكل الخاص بها  ،كهك ما انعكس بصكرة كاضحة عمى التعميـ بصكرة عامة فى الكاليات
المتحدة األمريكية .
كفى إطار ذلؾ اهتمت الكاليات المتحدة األمريكية بعنشاء مدارس  STEMفى العديد
مف الكالياتى لتمبية االحتياجات التعميمية لجميه الفدات كلكافة األقميات كالفدات المهمشة فى
مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضياتى إلعداد القكل العاممة المتنكعة البلزمة
الزدهار كنجاح الكاليات المتحدة األمريكية.

( )2العامل الطياضى:

تعتبر الكاليات المتحدة األمريكية جمهكرية فيدرالية كتسيطر عمى

نظاـ الحكـ تقاليد ديمقراطية راسخة  ،كينص الدستكر عمى قياـ اتحاد فيدرالى لمكاليات
كلكؿ كالية دستكرها الخاص بها كحككمتها الخاصة  ،أما الحككمة الفيدرالية فمسدكلة

عف الشدكف الخارجية  ،كلها سمطة مشتركة مه الكاليات عمى الشدكف المحمية (.)181

تعبير كثيقنا عف خصكصية
نا
كمف ثـ ُيعبر النظاـ السياسى لمكاليات المتحدة األمريكية
المجتمه األمريكى ذل التككيف االجتماعى كاالقتصادل كالثقافى الفريد  ،فهى مجتمه مف
كبير
المهاجريف الذيف تختمؼ أصكلهـ العرقية كالدينية اختبلفنا نا
أخير
النشنة يفتقر إلى العمؽ التاريخى بنعباده كمزاياو  ،كهك نا
اإلمبراطكرية منه إلى الدكلة

()181

مجتمعا حديث
 ،كما تعتبر
ن
كياف ضخـ أقرب إلى شكؿ

 ،كل قد نص التعديؿ العاشر لمدستكر األمريكى عمى أف

تحتفظ كؿ كالية مف الكاليات أك يحتفظ الشعب بالسمطات هير المفكضة مف الدستكر لمكاليات

المتحدة كهير المحظكرة منه بالنسبة لمكاليات(.)182

كمف ثـ تعد مسدكلية التعميـ مف اختصاص الكاليات  ،كأف لكؿ كالية الحؽ كالمسدكلية
مناسبا لظركفها  ،كقد كاف لمعامؿ
فى أف تنظـ كتدير نظامها التعميمى بالشكؿ الذل تراو
ن
السياسى أثرو الكاضح عمى التعميـ األمريكى  ،كيبدك هذا األثر فى التنكع الكبير فى مؤسسات
التعميـ قبؿ الجامعى سكاء عمى مستكل الكالية الكاحدة أك عمى مستكل الكاليات المتحدة
كمها.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 222 -

كفايات مديرى مدارس المتفوقين ...

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

كلهذا حرصت القيادة السياسية فى الكاليات المتحدة األمريكية عمى اعتبار تعميـ
قادر
 STEMمف األكلكيات االستراتيجية كالتى تسهـ فى تميز المجتمه األمريكى كجعمه نا
عمى المنافسة فى ظؿ تريرات العصر الحديث  ،كما اهتمت القيادة السياسية بتدعيـ الدكر
الفيدرالى ى لبلرتقاء بتعميـ  STEMمف خبلؿ القياـ بالعديد مف األنشطة ككضه الخطط
االستراتيجية لتعميـ  STEMبما يؤدل إلى تعزيز االبتكار كالتميز كتطكير القكل العاممة فى
مجاالت . STEM
( )3العامل االقتصادى  :تُعتبر الحرية مف الدعادـ األساسية التى يقكـ عميها المجتمه
األمريكى سكاء عمى المستكل السياسى أك عمى المستكل االقتصادل  ،بمعنى أف
المكاطف األمريكى حر فى اتخاذ الق اررات التى يراها محققة لصالحه العاـ دكف أل تدخؿ
مف جانب الحككمة لتحديد مسار هذو الحرية  ،كتمسؾ التطبيؽ الرأسمالى األمريكى بهذو
الحرية نابه مف تمسؾ المكاطف األمريكى بمبدأ الحرية السياسية  ،فبل شؾ أف هناؾ
عبلقة كثيقة تربط بيف الحرية السياسية كالحرية االقتصادية  ،كتكافر األكلى ُيحتـ تكافر
الثانية (.)183
كقد اعتمد التعميـ األمريكى فى إدارته عمى أساس الحرية االقتصادية ،كهك ما ظهر أثرو
فى مجاؿ التمكيؿ  ،فمكؿ كالية المكادح الخاصة بها  ،كيقتصر دكر الحككمة الفيدرالية عمى
التكجيه فقط .
كفى إطار ذلؾ كنتيجة الرتفاع المستكل االقتصادل تمكنت الكاليات المتحدة مف إنشاء
العديد مف مدارس  STEMفي مختمؼ الكاليات كتكفير البنية التحتية البلزمة لنجاح هذو
المدارس كلتدعيـ قدرات العامميف بها لدعـ هذو المدارس  ،كتكفير التمكيؿ المبلدـ لتنفيذ
برامج كزارة التربية األمريكية التى أقرتها لدعـ كفايات مديرل مدارس  ، STEMكلبلرتقاء
بمدراس STEM
المنافسة العالمية .

قادر عمى
فى المجتمه األمريكى ى لدكرها فى نمك االقتصاد كجعمه نا

اخلطوة اخلامطة :اجلَود املصساة يف جمال االٍتناو بدعه نفااات مداسى مدازع املتفوقني الجاىواة
يف العلوو والتهيولوجيا (: (STEM
يمكف تناكؿ هذو الخطكة مف خبلؿ بعض المحاكر ،حيث يتناكؿ المحكر األكؿ
مدارس  STEMفي مصر – كعطار عاـ  ،كيركز المحكر الثانى عمى مديرل مدارس ،STEM
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بينما يركز المحكر الثالث عمى المشكبلت التي تعانى منها مدارس  STEMفي مصر بصفة
عامة ك المديريف بصفة خاصة  ،ثـ عرض السياؽ الثقافي لمصر ،كيتضح ذلؾ فيما يمى:

احملوز األول  :مدازع  STEMيف مصس – إطازًا عامًا :
يرجه إنشاء مدارس المتفكقيف الثانكية في العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMفي مصر
إلي القرار الكزارم رقـ ( )369الصادر بتاري

( )2111/11/11بشنف نظاـ مدارس

المتفكقيف الثانكية في العمكـ كالتكنكلكجيا  ،كالذم ينص عمي  :أف تنشن مدارس مصرية
تسمي مدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا تتبه كزارة التربية كالتعميـ

()184

لهذا بدأت مدارس ( )STEMفي مصر مف خبلؿ الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية
عف طريؽ تخصيص منحة قدرها ( )25مميكف دكالرى إلنشاء أكؿ خمس مدارس  STEMفي
بعض المحافظات كهي :الجيزة  ،كالقاهرة  ،كاإلسكندرية  ،كالدقهمية  ،كأسيكط  ،كحتي عاـ
 2114تـ إنشاء مدرستيف فقط مف الخمس مدارس في الجيزة كالقاهرة  ،كفي هذو الفترة
شهدت كزارة التربية كالتعميـ العديد مف التريرات الكزارية شممت ستة كزارة لمتعميـ  ،كمف ثـ
لـ ُيتح ألم منهـ فرصة إلع داد خطط طكيمة أك حتي إلجراء تريرات كاضحة في التعميـ
المصرم  ،ثـ صدر قرار مف قبؿ رديس جمهكرية مصر العربية في يكليك عاـ  2115بعنشاء

المزيد مف مدارس (.)185( )STEM

كفى إطار ذلؾ يمكف تناكؿ مدارس  STEMمف خبلؿ ما يمى :

أولًا :زؤاة مجَوزاة مصس العسبية ملدازع :STEM

تتضح مبلمح هذو الرؤية فيما يمى:

( )1تعتبر مدارس  STEMفي مصر نقطة انطبلؽ لمشباب في الببلد لمنجاح مف خبلؿ
التعميـ المبتكر في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،حيث قامت منظمة
التعم ـ العالمي بالشراكة مه معهد فرانكميف  ،كمنظمة شراكة القرف الحادم كالعشريف لتعميـ
( ، ) STEMكمعهد التدريس لمتميز في العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات  ،ككزارة
التعميـ المصرية بتطكير شبكة إحدل عشرة مدرسة ثانكية في مجاالت  ،STEMكالتي
تجسد التعاكف عبر التخصصات المختمفة ،كتطبيقات العالـ الحقيقي كالتفكير النقدم،
كتجسد هذو المبادرة بشكؿ مباشر رؤية جديدة لمصر كدكلة مجهزة بكؿ مف المكارد
البشرية ،كالمكارد المؤسسية لممنافسة كالتميز في السكؽ الدكلية ى بهدؼ تعزيز اهتماـ
الطبلب كمشاركتهـ كانجازهـ في مجاالت العمكـ كالرياضيات ،كبناء قدرات كادر مؤهؿ
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عاليا مف المتخصصيف في مجاالت  ،STEMكتعزيز قدرة كزارة التربية كالتعميـ عمى
ن
تنهيبل ن
مستكل النظـ كالسياسات لممحافظة عمى هذو المدارس النمكذجية كتكرارها

()186

.

( )2تعد مدرسة  STEMشبكة تعاكنية تعمؿ كمحفز إلصبلح التعميـ في مجاالت العمكـ
شامبل لمطبلب
دعما
كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ،حيث تقدـ مدارس STEM
ن
ن
فضبل عف السياسات الرديسة كالقطاع الخاص كأصحاب المصمحة
كالمعمميف كاإلدارييف،
ن

في المجتمه مف خبلؿ زيادة الكعي المستهدفة كتنمية القدرات المؤسسية ،كتدريب

المعمميف ،كتطكير المناهج ،كتقييـ تعميـ الطبلب ،حيث تعمؿ مدارس  STEMكحاضنات
لقادة المستقبؿ كالمبتكريف الذيف سيككف لديهـ القدرة عمى تعزيز مبادرات البحث كالتطكير
التي تدعـ االختراع العممي ،كتكفر فرص عمؿ مبلدمة ،كتحقيؽ النمك االقتصادم(.)187

( )3تعتبر مدارس  STEMفي مصر ثكرة داخؿ ثكرة ،مف حيث تزامنها مه ثكرة ينػاير 2111
كانتفاضػػة شػػعبية مصػػرية ،ككػػاف الهػػدؼ منهػػا ترييػػر الكضػػه الراكػػد لنظػػاـ التعمػػيـ المصػػرم
كالذم تميز بمناهج قديمة عفا عميها الزمف كطرؽ تقميدية ،كالتركيز عمػى المعرفػة الكاقعيػة
تركيػز عمػى
نا
كالنظرية عمى حسػاب األنشػطة العمميػة ،كاالنتقػاؿ مػف هػذا الكضػه لػنهج أكثػر

الطالب مػف حيػث االهتمػاـ بػالتفكير النقػدم ،كاالبتكػار ،كلهػذا فػعف تطػكير مػدارس STEM
ػر أساسػ نػيا إلعػػادة تصػػكر التعمػػيـ فػػي مصػػر ،حيػػث تمثمػػت رسػػالة مػػدارس
فػػي مصػػر يعػػد أمػ نا
اجتماعيا ،كالمزكديف بقدرات التصميـ كاالبتكػار،
 STEMفي تعزيز تنمية القادة المسدكليف
ن
فضبل عف تعزيز المعرفة كالمهارات البلزمة لمكاجهة التحػديات الكبػرل فػي
كالتفكير النقدم ،ن

مصر(.)188

يعكس ما سبؽ اهتماـ مصر بمجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضػيات  ،كمػا
يؤكد ذلؾ التكسػه فػى إنشػاء مػدارس  STEMبمختمػؼ المحافظػات ى إلكسػاب الطػبلب العديػد
مف المعارؼ كالمهارات ليصػبحكا أكثػر قػدرة عمػى حػؿ المشػكبلت المعقػدة التػي تكاجػه المجتمػه
كمكاجهة التحديات الكبرل  ،كمف ثـ تحقيؽ التميز كالتنافسػية فػي ظػؿ تريػرات القػرف الحػادل
كالعشريف .
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ثاىيًا  :أٍداف مدازع املتفوقني يف العلوو والتهيولوجيا  STEMفي

مصر:

تتنػػكع األهػػداؼ التػػي تسػػعى مػػدارس المتفػػكقيف فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ) (STEMإلػػى
تحقيقهػػػا ،حيػػػث حػػػدد القػػػرار الػػػكزارم رقػػػـ ( )369بتػػػاري  2111/11/11أهػػػداؼ مػػػدارس
 STEMفي خمسة أهداؼ ،كالتي تتمثؿ فيما يمي:

()189

( )1رعاية المكهكبيف كالمتفكقيف كاالهتماـ بقدراتهـ.
( )2تدريس المناهج المتطكرة في العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا.
( )3تطكير استخداـ أساليب تكنكلكجيا المعمكمات لتطكير العممية التعميمية.
( )4االهتماـ بترسي القيـ الركحية كالتربكية كتعميؽ قيـ التسامح كاالنفتاح عمى العالـ.
( )5فتح المجاؿ أماـ القدرة الكامنة اإلبداعية لمطبلب.
يتضح مف األهداؼ السابقة همكضها كالقصكر في ارتباطها المباشر بطبيعة مدارس
 ، STEMكأهدافها المختمفة  ،كطبيعة طبلبها كمجاالت عممها  ،كما تقدمه مف مناهج
كطرؽ تدريس مختمفة عف المدارس العامة.
ثـ تـ تعديؿ هذو األهداؼ كفقنا لمقرار الكزارم رقـ ( )382بتػاري  ،2112/11/2حيػث

نص هذا القرار أف أهداؼ مدارس  STEMفي مصر تتمثؿ فيما يمي:

()191

( )1رعاية المتفكقيف في العمكـ كالرياضيات كالهندسة كالتكنكلكجيا في التعميـ المصرم.
( )2تعظيـ دكر العمكـ كالرياضيات كالهندسة كالتكنكلكجيا في التعميـ المصرم.
( )3تشػػجيه التكجػػه نحػػك التخصصػػات العمميػػة لػػػدل نسػػبة كبيػػرة مػػف الطػػبلب فػػي المرحمػػػة
الثانكية.
( )4تطبيػػػؽ منػػػاهج كطػػػرؽ تػػػدريس جديػػػدة تعتمػػػد عمػػػى المشػػػركعات االستقصػػػادية كالمػػػدخؿ
التكاممي في التدريس.
( )5إكسػػػػاب كتنميػػػػة ميػػػػكؿ كمهػػػػارات الطػػػػبلب كزيػػػػادة مشػػػػاركتهـ كتحصػػػػيمهـ فػػػػي العمػػػػكـ
كالرياضيات.
( )6تحقيؽ التكامؿ بيف منهج العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا كالهندسة بما يكشؼ عػف مػدل
االرتبػػاط بػػيف هػػذو المجػػاالتى إلعػػداد طالػػب لديػػه القػػدرة عمػػى التصػػميـ كاإلبػػداع كالتفكيػػر
النقدم.
( )7إكساب الطبلب مهارات التعميـ التعاكني.
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( )8إعداد قاعدة عممية متميزة كمؤهمة لمتعميـ الجامعي كالبحث العممي.
يتضح مف األهداؼ التى تضمنها القرار الكزارم رقـ ( )382في عاـ  2112شمكلها
كتطكرها كتنكعها كتكافقها مه طبيعة مدارس  STEMكطبيعة الطبلب كالمناهج الدراسية
كطرؽ التدريس كمه طبيعة مجاالت  ، STEMباإلضافة إلى إبراز أهـ القدرات التي ينبري
عمى الطالب اكتسابها مثؿ  :القدرة عمى اإلبداع كالتفكير النقدل  ،كما أكدت األهداؼ عمى
ضركرة تطبيؽ التكامؿ بيف مجاالت  STEMى لتحقيؽ األهداؼ المنشكدة مف نظاـ تعميـ
.STEM

ثالجًيييا :األولوايييات االضيييرتاتياية ملييييدازع

 :STEMتؤكػػػػد مصػػػر عمػػػى بعػػػض األكلكيػػػػات

االستراتيجية لمدارس  ، STEMك التي تتمثؿ فيما يمي:

()191

( )1تقػػدير كتعزيػػز ممارسػػات التعمػػيـ التقػػدمي بمػػا فػػي ذلػػؾ الػػتعمـ القػػادـ عمػػى المشػػركعاتى
إلثبات قدرة الطبلب كاستعدادهـ عمى التفكير بشكؿ مستقؿ كابداعي كتحميمي.

كتكنكلكجيػػا كلتطبي ػؽ فهمهػػـ ى لمنهػػكض
عمميػػا كرياضػ نػيا
( )2إعػػداد الطػػبلب ليككن ػكا مثقفػػيف
ن
ن
باإلبػػػداع كاالبتكػػػار كاالختػػػراع مػػػف خػػػبلؿ رؤيػػػة العػػػالـ الحقيقػػػي  ،كتعزيػػػز بيدػػػة تتسػػػـ
باالستفسار ،كالتعاكف ،كذات مستكل ِ
عاؿ مف االتصاؿ.

( )3تقدير كتعزيز الدافه الذاتي ،كالتكجيه الذاتي ،كالتعمـ مدل الحياة.

( )4إشراؾ الشركاتى لتسريه قدرة المدرسة ،كتدعيـ فرصة الطالب كالمعمـ كاإلدارة.

( )5التنكػػد مػػف أف جميػػه الطػػبلب المتخػػرجيف قػػادريف عمػػى المنافسػػة فػػي الجامعػػات كسػػكؽ
العمؿ المصرم ،كسكؽ العمؿ العالمي.

اجتماعيػا ،مػه الػكعي لتكػكف مصػر أكثػر معاصػرة ،كأكثػر
( )6تعزيز تطػكير القػادة المسػدكليف
ن
قدرة عمى مكاجهة المستقبؿ مه معالجة التحديات الكبرل .
يتضػػح ممػػا سػػبؽ تنػػكع األكلكيػػات االسػػتراتيجية التػػي يعتمػػد عميهػػا تعمػػيـ  STEMفػػي
مصر  ،انطبلقنا مف أهمية مدارس  STEMفي إكساب الطبلب العديػد مػف المهػارات كالقػدرات

التػػي تػػؤهمهـ لمتفكيػػر بصػػكرة إبداعيػػة كمبتكػػرة أم التفكيػػر خػػارج الصػػندكؽ  ،كالعمػػؿ بصػػكرة
جماعيػػة  ،كمسػػاعدتهـ عمػػى أف يصػػبحكا عممػػاء كقػػادة المسػػتقبؿ  ،كأف يككن ػكا قػػادريف عمػػى
المنافسة كمكاجهة التحديات الكبرل بالمجتمه المصرل .
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زابعًا :نيفية إدازة مدازع املتفوقني يف العلوو والتهيولوجيا  STEMفي مصر:

يػتـ إدارة

مدارس  STEMفػي مصػر مػف خػبلؿ بعػض الهيدػات  ،كالتػي يمكػف تناكلهػا كابػراز دكرهػا فػي
إدارة مدارس  STEMفيما يمي:
( )1المجمػس القػكمي لنمػػكذج مػدارس  :STEMتقػػه مدرسػة  STEMتحػػت اإلشػراؼ المباشػػر
لػػػكزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ ،كيتكػػػكف هػػػذا المجمػػػس مػػػف ممثمػػػيف مػػػف الػػػكزارة كقػػػادة المػػػدارس
كالجامعات كالمنظمات العممية كاالقتصادية كمدينة زكيػؿ ،كمػف صػحفييف كقيػادات ،كيسػعى
هذا المجمس إلى تحقيؽ العديد مف األهداؼ ،كالتي تتمثؿ فيما يمي :

()192

أ -تعزيػػػز تعمػػػيـ  STEMفػػػي جميػػػه أنحػػػاء مصػػػر مػػػه نمػػػك العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة
كالرياضيات في مصر.
ب -العثػكر عمػى الػػدعـ الفكػرم كاألكػػاديميى مػف أجػؿ تحقيػػؽ رؤيػة مصػػر لمتنميػة االقتصػػادية
لمقػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف ،كتػػػكفير منصػػػة يمكػػػف مػػػف خبللهػػػا مراجعػػػة القػػػ اررات الحيكيػػػة
لنمكذج مدرسة .STEM
ج -ضماف أف طبلب مدارس  STEMلديهـ منافذ قكية لمجامعات.
د -ضماف أف جميه المدارس في جميه أنحاء مصر تطبؽ أفضؿ الممارسات لتعميـ .STEM
( (2كحػػدة مػػدارس المتفػػكقيف فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا  : STEMتنػػاكؿ الق ػرار الػػكزارم رقػػـ
( )172بتاري  2114/4/14فػي مادتػه األكلػى كالثانيػة إلػى أف تنشػن كحػدة تسػمى كحػدة
مػػدارس المتفػػكقيف فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا تتبػػه اإلدارة المركزيػػة لمتعمػػيـ الثػػانكم بقطػػػاع
التعمػػػيـ العػػػاـ ،كيكػػػكف مقرهػػػا ديػػػكاف عػػػاـ كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ ،كتخػػػتص الكحػػػدة القيػػػاـ
باألدكار اآلتية :

()193

أ -التنسػػيؽ مػػه الخبػػراء مػػف مشػػركع دعػػـ مػػدارس المتفػػكقيف ككافػػة الجهػػات فػػي الػػكزارة ،
كتشكيؿ فرؽ عمؿ مف الجهات المعنية في الكزارة ى بهدؼ تنسيؽ الخبرات ،كاعػداد الكػكادر
البلزمة المسدكلة عف هذا النكع مف التعميـ.
ب -بناء الشراكات مه الجهات المختمفة مف الجامعات كالهيدات كالشػركات التػي تتعػاكف لػدعـ
الطػػػبلب كالمػػػدارس  ،كمتابعػػػة سػػػير العمميػػػة التربكيػػػة فػػػي مػػػدارس المتفػػػكقيف فػػػي العمػػػكـ
كالتكنكلكجيا ،كاصػدار التكجيهػات المناسػبة مػف خػبلؿ الزيػارات الميدانيػة  ،كاعػداد التقػارير
الدكرية لممتابعة كالتقكيـ في هذا الشنف.
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ج -اإلشػػػراؼ العػػػاـ كالمتابعػػػة ألعمػػػاؿ االمتحانػػػات كشػػػدكف الطػػػبلب ،كالتنسػػػيؽ مػػػه الجهػػػات
المختصػػة  ،كاتخػػاذ اإلج ػراءات البلزمػػة لتفعيػػؿ دكر مجػػالس األمنػػاء فػػي بنػػاء اإلطػػار العػػاـ
لبرامج التطكير كالتحديث.
د -صػػياهة نظػػـ كأدكات تقػػكيـ مػػدارس  ،STEMكالعمػػؿ عمػػى تػػكفير متطمبػػات التقػػكيـ الػػذاتي
كالتقكيـ الخارجي مف بطاقات كاستثمارات كسجبلت كهيرها.
ق -اتخػػاذ اإلجػراءات البلزمػػة لتقػػكيـ كفػػاءة مػػدارس المتفػػكقيف فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا بشػػكؿ
كامؿ كقياس مدل قدرتها عمى القياـ بدكرها كممارستها لمتجديد الذاتي المستمر.
ك -اقت ػراح كمتابعػػة تنفيػػذ قكاعػػد القبػػكؿ كالنقػػؿ كالتحكيػػؿ مػػف مػػدارس المتفػػكقيف فػػي العمػػكـ
كالتكنكلكجيا إلى المدارس األخرل كفقنا لمنظـ كالق اررات كالمكادح المتبعة.

ز -التنسػػيؽ مػػه اإلدارات المختصػػة باألنشػػطة كالرعايػػة الطبلبيػػة حػػكؿ إعػػداد ب ػرامج األنشػػطة
كمتابعػػة تنفيػػذها بهػػذو المػػدارس ،ككػػذلؾ الجهػػات المختصػػة بالتقنيػػات التربكيػػة كالمكتبػػاتى
لتزكيد هذو المدارس باحتياجاتها مف الكتب كالمكاد السمعية كالبصرية كهيرها.
كيمحؽ بهذو الكحدة عدد مػف العػامميف المػؤهميف لمقيػاـ بػنداء المهػاـ المنصػكص عميهػا
في المادة الثانية كذلػؾ بمكافقػة كزيػر التربيػة كالتعمػيـ ،كيتعػيف عمػى اإلدارات كالجهػات اآلتيػة:
المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،كالمركز القكمي لبلمتحانات كالتقػكيـ التربػكم ،كمركػز
تطػػكير المنػػاهج كالم ػكاد التعميميػػة ،كاألكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيف ،كمكاتػػب مستشػػارم الم ػكاد
الدراسية ،كالشدكف المالية كاإلدارية تكميػؼ عضػك ثابػت بهػا (مسػدكؿ  )STEMكنقطػة اتصػاؿ
لمكحدةى كذلؾ لتسهيؿ عممها كتكفير كافة سبؿ الدعـ التي تطمبها(.)194

( )3المجنػػة الفرعيػػة لمػػدارس  STEMبالمػػديريات التعميميػػة :تػػـ إنشػػاء لجنػػة فرعيػػة لمػػدارس
المتفػػكقيف فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا  STEMفػػي كػػؿ مديريػػة لمتربيػػة كالتعمػػيـ بمحافظػػات
(اإلسػػػكندرية – الدقهميػػػة – كفػػػر الشػػػي – اإلسػػػماعيمية – أسػػػيكط – البحػػػر األحمػػػر –
األقصػر) كتتػػكلي المجنػػة الفرعيػػة القيػػاـ بالكظػػادؼ كالمهػػاـ المنكطػػة بهػػا الكحػػدة المركزيػػة
لمدارس المتفكقيف في العمػكـ كالتكنكلكجيػا  STEMكالتػي نػص عميهػا القػرار الػكزارم رقػـ
( )172لسػػنة  ،2114تحػػت إش ػراؼ الكحػػدة المركزيػػة بالػػديكاف العػػاـ لمػػكزارة كتػػؤدم مػػا
تكمػػؼ بهػػا مػػف مهػػاـ ،كيػػتـ تشػػكيؿ فػػي كػػؿ مديريػػة لجنػػة تحػػت إش ػراؼ مػػدير المديريػػة،
كتتككف مف مدير عاـ التعميـ العاـ ،كمكجه عاـ مادة العمػكـ ،كالمكجػه األكؿ فػي كػؿ مػف
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الفيزيػػاء كالكيميػػاء كاألحيػػاء كالجيكلكجيػػا ،كمكجػػه عػػاـ الرياضػػيات ،كمكجػػه عػػاـ المرػػة
اإلنجميزيػػة ،كمكجػػه عػػاـ التربيػػة االجتماعيػػة ،كمػػدير عػػاـ التطػػكير التكنكلػػكجي ،كيضػػاؼ
ضركريا لبعض المهاـ بعد العرض عمى السيد األستاذ ردػيس
إلى التشكيؿ مف تراو المجنة
ن
قطاع التعميـ العاـ(.)195
( )4مجمػػس إدارة مدرسػػة المتفػػكقيف الثانكيػػة فػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا  :STEMأشػػار القػػرار
الكزارم في ( )369الصػادر بتػاري ( )2111/11/11أف يكػكف لكػؿ مدرسػة مجمػس إدارة
ار مػػف كزيػػر التربيػػة كالتعمػػيـ لمػػدة ثبلثػػة أعػػكاـ  ،كيقػػكـ مجمػػس إدارة
يصػػدر تشػػكيمه قػػرنا
()196
المدرسة بالعديد مف األدكار كالتي تتمثؿ فيما يمي :
كماليػا بمػا يكفػؿ رعايػة المكهػكبيف
كفنيػا
ن
إداريػا ن
أ -كضه الخطط كمناهج العمؿ داخػؿ المدرسػة ن
كالمتفكقيف كاالهتماـ بقػدراتهـ  ،كالتقػكيـ المسػتمر لػؤلداء داخػؿ المدرسػة  ،كتطػكير األداء
التعميمي داخؿ المدرسة بما يحقؽ تنمية القدرات العقمية كاالبتكار لدل الطبلب.
ب -تكفير أحد األدكات كالمعينات التعميمية كالتكنكلكجية المتطكرة .
ج -كضه اإلطار المنظـ لؤلكضاع المالية كاإلدارية لممدرسة بمػا فػي ذلػؾ تحديػد قكاعػد إعفػاء
الطػػبلب مػػف الرسػػكـ كاالشػػتراكات كمقابػػؿ الخػػدمات اإلضػػافية  ،كتكمفػػة اإلقامػػة كالترذيػػة ،
كتحديد سبؿ تحقيؽ فكػرة المدرسػة الذكيػة التػي تقػكـ عمػى اإلبػداع كاالختػراع كالتكاصػؿ مػه
مراكز االمتياز العممي عمى المستكييف العالمي كالمحمي .
باإلضػػػافة لمػػػا سػػػبؽ يتػػػكلى مجمػػػس إدارة المدرسػػػة كضػػػه خطػػػة لتنكيػػػه فػػػرص التعمػػػيـ
المتاحة بهاى كذلؾ مف خػبلؿ االتصػاؿ بالجامعػات المصػرية كالمراكػز البحثيػة ،كالمركػز القػكمي
لمبحػػكث بنكاديميػػة البحػػث العممػػي  ،كيتػػكلى مجمػػس إدارة المدرسػػة تشػػكيؿ هيدػػة فنيػػةى لتقيػػيـ
مشركعات الطبلب ،ككضه أسدمة االمتحاف في كؿ مادة عمى أف تتككف هػذو الهيدػة مػف أربعػة
أعضػػاء كهػػـ :مستشػػار المػػادة ،كخبيػػر فػػي نظػػاـ  ،STEMكأسػػتاذاف مػػف الجامعػػات كالمراكػػز
البحثية ترشحها أكاديمية البحث العممي كؿ سنتيف

()197

.

( )5مجمػس أمنػػاء مدرسػػة  : STEMينشػن فػػي كػػؿ مدرسػػة مػػف مختمػػؼ مسػػتكيات المراحػػؿ
التعميميػػة مجمػػس لؤلمنػػاء كاآلبػػاء كالمعممػػيف كأعضػػاء مػػف بػػيف أفػػراد المجتمػػه المػػدنى
المهتميف بالعممية التعميمية

()198

.
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كيتعيف عمى كؿ مف مجمس اإلدارة كمجمس األمناء تعزيز الركابط مه الجمعيات األهميػة
كالمؤسسػػات العامػػة كالخاصػػةى لمحصػػكؿ عمػػى الترطيػػة الماليػػة التػػي تمكػػف المدرسػػة مػػف أداء
رسالتها

()199

.

( )6مدير مدرسة المتفكقيف الثانكية في العمكـ كالتكنكلكجيػا  :STEMكيػتـ تنػاكؿ المػدير فيمػا
بعد في محكر مستقؿ .
كاستنادا لما سبؽ  ،كبالرهـ مف تعػدد القػ اررات الكزاريػة الصػادرة بشػنف مػدارس STEM
كمكجػػه كمػػنظـ لمعمػػؿ فػػي هػػذو المػػدارس ،إال أف هػػذو القػ اررات يؤخػػذ عميهػػا بعػػض المبلحظػػات
كالتى تتمثؿ فيما يمي:
 اعتماد إدارة مدارس ) )STEMفي مصر عمى مجمكعة مف الق اررات الكزارية التي تتضمفبعض األحكاـ كالمبادئ التكجيهية بصكرة عامة دكف تفصيؿ  ،كعدـ إصدار قكانيف
كتشريعات مصرية معتمدة تستند إليها هذو المدارس في تحقيؽ أهدافها المتنكعة  ،كما لـ
تكضح هذو الق اررات المعايير كالشركط التى يتـ مف خبللها اختيار أعضاء مجمس إدارة
المدرسة كمجمس أمناء المدرسة كخاصة في ظؿ تنكع كأهمية األدكار التي يقكـ بها كؿ
مف المجمسيف .
 لـ تحدد الق اررات الكزارية كيفية اختيار العامميف كالقيادات المسدكلة عف كحدة ، STEMكما لـ يحدد القرار معايير اختيار المسدكؿ أك المنسؽ الذل يتـ اختيارو مف بعض اإلدارات
كالجهات مثؿ  :المركز القكمى لمبحكث التربكية كالتنمية  ،كالمركز القكمى لبلمتحانات
كالتقكيـ التربكل  ،كخاصة في ظؿ تعدد كأهمية األدكار التي تقكـ بها الكحدة  ،كالتي
تتطمب ضركرة تكافر عناصر بشرية مدربة كمؤهمة لهذا الدكر  ،كلـ تحدد الق اررات الكزارية
معايير اختيار أعضاء المجنة الفرعية لمدارس . STEM
 بالنظر إلى هذو الق اررات يتضح أنها صدرت عند إنشاء هذو المدارس أك بعدها بفترة ،كيدؿ ذلؾ عمى هياب التخطيط االستراتيجي عند إنشاء هذو المدارس  ،فعمى سبيؿ المثاؿ
تـ إنشاء أكؿ مدرستيف عاـ  2112 ،2111ثـ صدرت بعض الق اررات عاـ 2114مثؿ
قرار رقـ ( ،)172كقرار(  ) 313في عاـ  ، 2115كيعكس ذلؾ القصكر في كضكح
الرؤية المصرية  ،كعدـ كجكد خطة استراتيجية عند إنشاء هذو المدارس كعدـ اتخاذ
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اإلجراءات البلزمة لنجاحها  ،حيث لـ يتـ إنشاء كحدة  STEMعمى مستكل الكزارة
كالمجاف الفرعية لمدارس  STEMاإل بعد إنشاء هذو المدارس بفترة .
 كما يؤكد همكض الرؤية المصرية لهذا النكع مف المدارس مسمى هذو المدارسى حيثيطمؽ عميها في الق اررات الكزارية مدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا STEM
كاهفالها مجاليف رديسيف كهما الهندسة كالرياضيات  ،كعمى الرهـ مف إنشاء هذو
المدارس منذ سنكات كاإلشارة إلى هذو اإلشكالية مف خبلؿ العديد مف الباحثيف
كالمتخصصيف  ،كرهـ ذلؾ لـ يصدر أم قرار كزارل لتعديؿ مسمى هذو المدارس بما
يتكافؽ مه طبيعتها كارتكازها عمى أربه تخصصات كالتي تقدـ بصكرة متكاممة  ،مما يعكس
همكض الرؤية المصرية .
 تجاهؿ معظـ هذو الق اررات دكر المجتمه المحمى كالمنظمات المحمية كرجاؿ األعماؿ ،كدكر الهيدات التعميمية مثؿ الجامعات كالمراكز البحثية  ،بالرهـ مف أهمية دكرها في
نظر الختبلؼ طبيعة المشكبلت في كؿ محافظة كالتي تتطمب التعاكف بيف
المحافظات ى نا
الهيدات التعميمية كأصحاب المصمحة مه مدرسة  STEMفي مكاجهة المشكبلت .

احملوز الجاىى  :مداسى مدازع املتفوقني الجاىواة فى العلوو والتهيولوجيا :STEM
يعد مدير مدرسة المتفكقيف الثانكية فى العمكـ كالتكنكلكجيا  STEMالمسػدكؿ الػرديس
عػػف إدارة شػػدكف المدرسػػة ،كمتابعػػة أداء العػػامميف كالطػػبلب بهػػا  ،كتركػػز الدراسػػة فػػى هػػذا
المحػػكر عمػػى تنػػاكؿ :المسػػدكليات التػػى يقػػكـ بهػػا ،ك أهػػـ الكفايػػات البلزمػػة لػػه  ،كآليػػات دعػػـ
كفاياته.

أولًا :املطئوليات التى اكوو بَا مداس مدزضة :STEM
حددت المادة رقـ ( )11مف القرار الػكزارم رقػـ ( )382بتػاري  2112/11/2طبيعػة
عمؿ المدير كالمسػدكليات التػى يقػكـ بهػا ،حيػث يحػدد المػدير احتياجػات المدرسػة مػف أعضػاء
هيدة التػدريس كاإلداريػيف كأمنػاء المعامػؿ كهيػرهـ فػى األسػبكع األكؿ مػف شػهر يكنيػه مػف كػؿ
عاـ كيعرضها عمى مجمس إدارة المدرسة لممكافقة عميها ،كارسالها إلى اإلدارة المركزيػة لمتعمػيـ
الثػػانكم بػػالكزارة فػػى مكعػػد أقصػػاو األسػػبكع األخيػػر مػػف شػػهر يكنيػػك لتمبيتهػػا قبػػؿ بدايػػة العػػاـ

الدراسي(.)211
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يتضح مف القرار الكزارم السابؽ عدـ إشارته إلى المسدكليات التي ينبري أف يقكـ بها
مديرل مدارس  STEMسكاء داخؿ المدرسة أك مه العامميف كالطبلب كأكلياء األمكر أك في
عبلقة المدرسة بالمجتمه المحمى كأصحاب المصمحة  ،كخاصة فى ظؿ أهمية الدكر الذم
يقكـ به المدير فى هذو النكعية مف المدارس لجميه عناصر المنظكمة التعميمية .
ثـ صدر القرار الكزارم رقـ ( )164بتاري

 2116/5/31بشنف اعتماد بطاقات

كصؼ أعضاء هيدة التعميـ  ،حيث تنص المادة األكلى عمى اعتماد بطاقات كصؼ كظادؼ
أعضاء هيدة التعميـ  :كظادؼ المعمميف كما يقابمها مف كظادؼ االخصادييف االجتماعييف
كالنفسييف  ،كأخصادي التكنكلكجيا  ،كأخصادي الصحافة كاإلعبلـ كأمناء المكتبات  ،ككظادؼ

التكجيه الفني  ،ككظادؼ اإلدارة المدرسية  ،ككظادؼ اإلدارة التعميمية(. )211

كفى إطار ذلؾ حددت الكزارة مف خبلؿ بطاقات الكصؼ الكظيفى أهـ المسدكليات التي
يقكـ بها مديرل مدارس  STEMفيما يمى:

()212

( )1اإلشراؼ عمى كضه كتنفيذ خطة التحسيف المدرسية  ،ككضه رؤية لممدرسة بعشراؾ
جميه المعمميف  ،كتكفير بيدة مدرسية إيجابية تدعـ تعمـ الطالب كالتنمية المهنية
لممعمميف .
( )2اإلشراؼ عمى كضه الخطة السنكية لممدرسة بمساعدة ككيؿ المدرسة كفريؽ القيادة
المدرسية  ،كاإلشراؼ عمى إعداد البيانات لدعـ اتخاذ الق اررات.
مكضحا به
( )3إعداد تقرير سنكم لمجنة التنفيذية لمدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا
ن
درجات الطالب كاألداء المؤسسي لممدرسة  ،كمراجعة كاعتماد جميه األمكر اإلدارية
كالمالية لممدرسة .
( )4عقد اجتماعات دكرية مه ككيؿ المدرسة كفريؽ القيادة المدرسيةى لمناقشة أمكر
المدرسة كاتخاذ الق اررات كمتابعة تنفيذها .
( )5متابعة انضباط هيدة التعميـ  ،كدعـ جهكد التنمية المهنية المستمرة عمى مستكل
المدرسة.
( )6متابعة كضه كتنفيذ الجدكؿ المدرسي كالتنكد مف كجكد جميه األنشطة بما في ذلؾ
التخطيط كالتدريس كاألنشطة هير الصفية كالتقكيـ كالتقارير  ،كمتابعة تنفيذ المناهج
كفقنا لنظاـ مدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا.
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تبعا لقكاعد نظاـ مدارس المتفكقيف في العمكـ
( )7متابعة تنفيذ هيدة التعميـ لمسدكلياتهـ ن
كالتكنكلكجيا  ،كمتابعة تنفيذ عمميات كاجراءات االختبارات المدرسية  ،كاقامة قنكات
اتصاؿ بيف المدرسة كأكلياء األمكر  ،كتسهيؿ مهمة مجمس األمناء بما يدعـ المدرسة.
( )8إقامة قنكات اتصاؿ إيجابية مه كحدة مدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا ،كالمجنة
التنفيذية كمديرم مدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا ،كاقامة شراكة بيف المدرسة
مهنيا لدل كزارة التربية كالتعميـ كالمجتمه كالجهات
كالمجتمه المحمي  ،كتمثيؿ المدرسة
ن
الخارجية.
( )9متابعة تنفيذ قكاعد االنضباط المدرسي كف نقا لنظاـ مدارس المتفكقيف في العمكـ
تبعا لتعميمات كازرة
كالتكنكلكجيا  ،كقيادة المدرسة لمحصكؿ عمى االعتماد التربكم ن
التربية كالتعميـ كالمجنة التنفيذية لمدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا .

ثاىيًا :أٍه الهفااات الالشمة ملداسى مدازع : STEM
اقتصر الكصؼ الكظيفى لمديرل مدارس  STEMالصادر عف كزارة التربية كالتعميـ عمى
تحديد بعض الشركط لشرؿ الكظيفة كالتي تتمثؿ فيما يمى :

()213

( )1الحصكؿ عمى مؤهؿ عاؿ تربكم أك مؤهؿ عاؿ مناسب باإلضافة إلى شهادة (إجازة)
التنهيؿ التربكم  ،كيفضؿ الحاصؿ عمى مؤهؿ أعمى.
( )2تشرؿ باالختيار مف بيف شاهمي كظيفة معمـ أكؿ (أ) عمى األقؿ مه قضاء مدة بينية
قدرها  4سنكات عمى األقؿ في ممارسة العمؿ الفعمي في كظيفة معمـ أكؿ (أ) أك ما
يعادلها.
( )3الحصكؿ عمى شهادة الصالحية لمزاكلة المهنة بالمرحمة التعميمية المقيد عميها
بخصكص كظيفة ككيؿ مدرسة لشدكف التعميـ .
( )4الحصكؿ عمى تقريريف تقكيـ أداء بمرتبة فكؽ متكسط عمى األقؿ في السنتيف السابقتيف
مباشرة عمى النظر في شرؿ كظيفة ككيؿ مدرسة لشدكف التعميـ.
( )5اجتياز البرامج التدريبية المعدة لشاهمي الكظيفة داخؿ مدارس المتفكقيف في العمكـ
كالتكنكلكجيا بنجاح.
( )6تكافر السمات الشخصية مف حيث الكفاءة كالجدارة لممرشح مف كاقه الممفات ،كالجكانب
األخبلقية كالمهنية كالثقافية التي تؤهمه لشرؿ الكظيفة.
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( )7المعرفة بنظاـ مدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا ،يفضؿ مف له خبرة عممية في
التدريس داخؿ المدارس.
يتضح مما سبؽ ذكرو القصكر في تحديد الكفايات المتنكعة البلزمة لممدير كالتي
تمكنه مف أداء مسدكلياته المتنكعة  ،كاالقتصار عمى اإلشارة إلى تكافر بعض السمات
الشخصية مف حيث الكفاءة كالجدارة مف كاقه الممفات  ،كالمعرفة بنظاـ مدارس  ، STEMك
الخبرة في التدريس بمدارس . STEM
كمف خبلؿ التكاصؿ مه أحد العامميف بمدارس  STEMاتضح حداثػة الكصػؼ الػكظيفى
كاعتمػػادو كاعػػبلـ العػػامميف بػػه منػػذ عػػاـ  ، 2118كيعنػػى ذلػػؾ قيػػاـ مػػديرل مػػدارس

STEM

اسػتنادا لخبػراتهـ الشخصػية كمهػاراتهـ اإلداريػة
بمسدكلياتهـ منذ إنشاء المػدارس عػاـ 2111
ن
دكف كجكد كصؼ كظيفى معتمد .

ثالجًا :آليات دعه نفاايات ميداسي ميدازع  STEMفكى

مصكر :فػى إطػار االهتمػاـ بتطػكير

كفايات مديرم مدارس  STEMاعتمدت مصر عمى بعض اآلليات كالتى تتمثؿ فيما يمى :
( )1االهتمػػاـ بتػػدريب مػػديرل مػػدارس

 ، STEMمػػف خػػبلؿ مشػػركع اتحػػاد التعمػػيـ مػػف أجػػؿ

النهػػكض بػػالعمكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات فػػي مصػػر  ،كتتنػػكع األهػػداؼ التػػي
يسػػعى إليهػػا هػػذا المشػػركع كمنهػػا  :تػػدعيـ قػػدرات العػػامميف بمػػدارس  STEMمػػف خػػبلؿ
التدريب المستمر  ،كفى إطار الجهكد المبذكلة لتػدريب مػديرل مػدارس  STEMتػـ تػكفير
العديػد مػف كرش العمػؿ كالتػي ركػزت عمػػى أبحػاث مؤسسػة كاالس حػكؿ المػدير الفعػػاؿ ،
كتتنػػكع األسػػاليب المسػػتخدمة فػػي كرش العمػػؿ كتشػػمؿ المحاض ػرات كالمحاكػػاة كدراسػػات
الحالػػة كاألنشػػطة الجماعيػػة كمقػػاطه الفيػػديك  ،كمػػا تضػػمنت األنشػػطة جمسػػات سػػمطت
الضكء عمى المهارات البلزمة لقيادة أعضاء هيدة التػدريس  ،كمػا تضػمنت هػذو األنشػطة
العمميػػة محاكػػاة لتطػػكير القػػيـ ،كدراسػػات حالػػة حػػكؿ انضػػباط الطػػبلب ،كسػػمكؾ المعمػػـ،
كالعمؿ مه رؤسادهـ

()214

.

( )2تكظيػػؼ الش ػراكة بػػيف الككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة ككزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كالتعمػػيـ
الفني بمصر  :ففي عاـ  2111دخمت الككالة األمريكيػة لمتنميػة الدكليػة فػي شػراكة مػه
كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كالتعمػػيـ الفنػػيى إلنشػػاء أكؿ مػػدارس لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة
كالرياضيات ( )STEMفي مصػر ،كلقػد حظػي نجػاح هػذو المػدارس كنمػكذج تعمػيـ العمػكـ
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كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات ( )STEMبالتنييػػد الػػكطني مػػف الػػكزارة كدفػػه بػػالقرار
بتكسػػيه نطػػاؽ تعمػػيـ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات ،كلقػػد تضػػمنت ب ػرامج
الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية الحالية لتعميـ العمكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات
جػػكدة كاسػػتدامة نمػػكذج مدرسػػة  ، STEMكمػػا تعمػػؿ الككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة
عمػػى تطػػكير كػػادر متخصػػص مػػف المعممػػيف كالمػػديريف لمتػػدريس كقيػػادة مػػدارس STEM
عم ػى الصػػعيد الػػكطني  ،كمػػا كفػػرت دبمكمػػة مػػدتها عػػاـ كاحػػد لممعممػػيف كقػػادة المػػدارس
لمتخصػػص فػػي تعمػػيـ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػياتى لزيػػادة إضػػفاء الطػػابه
المؤسسػي عمػػى نمػػكذج  STEMفػػي مصػػر  ،كمػػا تػػدعـ التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة لممعممػػيف
كالمػػػديريف  ،كتعزيػػػز الكحػػػدات اإلداريػػػة فػػػي العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا كالهندسػػػة كالرياضػػػيات
( ، )STEMكمسػػاعدة الػػكزارة لتنفيػػذ خطػػة تكسػػيه تعمػػيـ العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة
كالرياضيات

()215

.

( )3أنشػػػنت بعػػػض الجامعػػػات المصػػػرية دبمكمػػػة مهنيػػػة إلعػػػداد قيػػػادات مػػػدارس ، STEM
كتتمثؿ هذو الجامعات في جامعة الزقازيؽ ،ك جامعة المنصػكرة ،ك جامعػة عػيف شػمس،
كجامعة أسيكط .
كفػػى إطػػار ذلػػؾ يمكػػف تكضػػيح طبيعػػة هػػذو الدبمكم ػة فػػى جامعػػة الزقػػازيؽ كنمػػكذج
لهػػذو الجامعػػات حيػػث صػػدر الق ػرار الػػكزارم رقػػـ ( )3918بتػػاري  2119/9/4بالمكافقػػة
عمى إنشاء البرامج المميزة بالدبمكـ المهنية (مرحمة الدراسات العميا) بكمية التربيػة جامعػة
الزقازيؽ ،إلنشاء برنامج الدبمكـ المهنية إلعداد القيادات التربكيػة لمػدارس المتفػكقيف فػى
العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا STEM

()216

 ،كفػػى إطػػار ذلػػؾ أعػػدت كميػػة التربيػػة جامعػػة الزقػػازيؽ

الدحػػة برنػػامج الػػدبمكـ المهنيػػة إلعػػداد القيػػادات التربكيػػة لمػػدارس المتفػػكقيف فػػى العمػػكـ
كالتكنكلكجيا .STEM
كتركز الدراسة فى هذا الجزء عمى تناكؿ هػذو البلدحػة كنمػكذج لجامعػة مػف الجامعػات
المصرية التى اهتمت بدعـ كفايات مديرم مدارس  ، STEMكيمكف تكضػيح مبلمػح البرنػامج،
كما أكد عميه فيما يمي:

()217

 فمسػػفة البرنػػامج :يسػػتند البرنػػامج إلػػى أبػػرز االتجاهػػات العالميػػة المعاصػػرة فػػى القيػػادةالتربكية بعامة ،كقيادة مػدارس المتفػكقيف فػى العمػكـ كالتكنكلكجيػا  STEMبشػكؿ خػاص،
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كالقادمة عمى مدخؿ العمكـ المتكاممػة ،كرصػد التحػديات الكبػرم لممجتمػه المصػرم ،كأبػرز
قضػػاياو ،كتكظيػػؼ تكامػػؿ العمػػكـ فػػى التعامػػؿ معهػػا ،كمػػا يتطمبػػه ذلػػؾ مػػف أداءات قياديػػة
تجارم ركح العصر ،كتمتمؾ إرادة التريير كالتطكير.
 الهدؼ العاـ :يهدؼ البرنامج إلى إعداد قيادات مدارس المتفكقيف فػى العمػكـ كالتكنكلكجيػا STEMكفؽ طبيعة كمتطمبات العمػؿ فػى هػذو المػدارس التػى تركػز عمػى الػدمج كالتكامػؿ
بيف العمكـ المختمفة (العمكـ كالهندسة كالتكنكلكجيا كالرياضيات) كتطبيقاتهػا الحياتيػة ذات
الصمة بالتحديات الكبرم التى تكاجه المجتمه المصرم.
 مكاصػػػفات الخػػػػريج بالبرنػػػامج :يهػػػػدؼ البرنػػػػامج إلػػػى تخػػػػريج قادػػػػد يمتمػػػؾ العديػػػػد مػػػػفالمكاصفات منها ما يمي:
 يدرؾ كحدة كتكامؿ المعرفة كالعبلقات البينية بيف مجاالتها المختمفة.
 يدرؾ التحديات الكبرم التى تكاجه المجتمه المصرم.
 يخطػػط مكاقػػؼ كأنشػػطة إبداعيػػة لمتعمػػيـ كالػػتعمـ تقابػػؿ االحتياجػػات المختمفػػة لممتعممػػيف
بمدارس .STEM
 يسػػػاعد المعممػػػيف كالطػػػبلب عمػػػى تكظيػػػؼ البػػػرامج هيػػػر األكاديميػػػة فػػػى تقػػػديـ حمػػػكؿ
مقترحةى لمكاجهة التحديات الكبرم فى مصر.
 يعرؼ إجراءات تنفيذ المشركعات التكاممية (.)Capstone
 يسػػتخدـ بفاعميػػة آليػػات اإلرشػػاد كالتكجيػػه التربػػكم لمطػػبلب كتعػػديؿ السػػمكؾ الصػػفي مػػه
المعمميف.
 يطبؽ أساليب اإلدارة الفعالة ،كتكزيه مهاـ القيػادة مػه تحمػؿ مسػدكلياته اإلداريػة لكافػة
العمميات المدرسية ،بما فى ذلؾ المعامؿ كاألقساـ الداخمية لمطبلب.
 يتفكر فى ممارساته المهنية كيعمؿ عمى تطكيرها.
مستخدما قدراته الشخصية كمهارات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
 يتكاصؿ بفعالية
ن
 يبني عبلقات إيجابية مه زمبلده كأكلياء األمكر ،كالمجتمه المحمي.
مهنيا ،كيبني عبلقات مهنية بصفة مستمرة.
 ينمي ذاته
ن
 يسهـ فى برامج التنمية المهنية كأنشطتها داخؿ المدرسة كخارجها.
 يدرؾ دكرو كقادد فى تطكير التعميـ كتنمية المجتمه.
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 يشارؾ فى طرح مبادرات إبداعية تساعد فى إدارة التريير كتحقيؽ التمييز.
 يضه رؤية مشتركة خاصة بمدارس  STEMكيمتزـ بها.
 يشرؾ أعضاء األسرة المدرسية فى تحديد أساليب تنفيذ الرؤية المدرسية.
 يقيـ عبلقات إيجابية مه عادبلت الطػبلبى لتعزيػز فهمهػـ كمشػاركتهـ كدعمهػـ لمنمػكذج
التعميمي المقدـ فى مدارس STEM
 يقػػيـ عبلقػػات إيجابيػػة مػػه كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ كأعضػػاء المجتمػػه المحمػػي كأصػػحاب
المصمحةى مف أجؿ دعـ نمكذج مدارس  STEMكالمحافظة عميه .
ػتنادا لػػذلؾ ،كلتحقيػػؽ أهػػداؼ البرنػػامج ،تػػـ تػػكفير العديػػد مػػف المقػػررات ،كالتػػى
كاسػ ن
()218
تتمثؿ فيما يمي :
 المقػػررات الدراس ػية التػػي يكفرهػػا البرنػػامج  :يػػكفر البرنػػامج العديػػد مػػف المقػػررات الدراسػػيةكعمػػى مػػدار فصػػميف دراسػػييف ،باإلضػػافة لفصػػؿ دراسػػي ثالػػث (صػػيفي) ،السػػتكماؿ متطمبػػات
التخرج ،حيث يدرس الطالب فى الفصؿ الدراسي األكؿ المقررات اآلتية :أسػس تعمػيـ STEM
 ،كقراءات بالمرة اإلنجميزية فى القيادة التربكية ،كتقكيـ األداء المؤسسي بمػدارس المتفػكقيف
فى العمكـ كالتكنكلكجيػا  ،STEMكالبحػث اإلجرادػي ،كالتػدريب الميػداني ،كمقػرر اختيػارم مػف
(االتصػػػػاؿ المدرسػػػػي الفعػػػػاؿ ،كالثقافػػػػة الرقميػػػػة كمجتمػػػػه المعرفػػػػة ،كالتخطػػػػيط المدرسػػػػي
االسػػتراتيجي)  ،بينمػػا يػػدرس الطالػػب فػػى الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني المقػػررات اآلتيػػة( :مشػػركع
متكامػػؿ فػػى القيػػادة التربكيػػة ،كقػراءات بالمرػػة اإلنجميزيػة فػػى القيػػادة التربكيػػة ،كادارة المػكارد
البشػرية ،كاإلشػراؼ كالتكجيػه التربػكم ،كالتػدريب الميػداني) ،بينمػا يػدرس الطالػب فػى الفصػؿ
الدراسي الثالث (الصيفي) مقرر اختيارم مف المقررات اآلتية :النظريات المعاصػرة فػى القيػادة
كتطبيقاتها التعميمية ،كادارة التريير ،كسيككلكجية القيادة.
يتضػػح ممػػا سػػبؽ اقتصػػار آليػػات دعػػـ كفايػػات مػػديرل مػػدارس  STEMعمػػى التػػدريب
المقدـ مف الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية بالتعاكف مه كزارة التربية كالتعميـ كالتعمػيـ الفنػي ،
كاستحداث الدبمكمػة المهنيػة إلعػداد القيػادات التربكيػة لمػدارس  STEMفػي بعػض الجامعػات
المصرية .
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احملوز الجالح  :املػهالت اليت تعاىي ميَا مدازع  STEMيف مصس :
تتنػػكع المشػػكبلت التػػي تعػػاني منهػػا مػػدارس  STEMفػػي مصػػر ،كالتػػي تفػػرض ضػػركرة
االهتمػػػاـ بػػػدعـ كفايػػػات مػػػديرم مػػػدارس  STEMى الكتسػػػاب العديػػػد مػػػف المعػػػارؼ كالمهػػػارات
كالقػدرات التػي تػػؤهمهـ لمتعامػؿ مػػه هػذو المشػػكبلت ى لبلرتقػاء بػػنداء المػدارس كمػػف ثػـ تحقيػػؽ
أهدافها المنشكدة  ،كيمكف تناكؿ هذو المشكبلت مف خبلؿ عرض المشػكبلت التػي تعػاني منهػا
مدارس  STEMبصفة عامة  ،كالمشكبلت التي تتعمؽ بمديرم مدارس  STEMبصفة خاصػة
 ،كيمكف تناكؿ ذلؾ فيما يمى:

أولًيا  :املػيهالت الييت تعياىي ميَيا ميدازع STEM

يف مصيس :تتنػكع المشػكبلت التػي تكاجػه

مدارس  STEMفي مصر  ،كالتي تتمثؿ فيما يمي:
( )1ضعؼ شبكة اإل نترنت ،كضعؼ مستكل المرػة اإلنجميزيػة لػدل بعػض المعممػيف كالطػبلب،
كالعجػػز فػػي بعػػض المدرسػػيفى نتيجػػة تػػنخير نػػدب معممػػي بعػػض الم ػكاد مثػػؿ :الجيكلكجيػػا
كالرياضػػيات ،كعمػػى الػػرهـ مػػف شػػككل بعػػض الطػػبلب مػػف أداء بعػػض المعممػػيف إال أنػػه
يصػػعب التخمػػي عػػنهـى لعػػدـ كجػػكد بػػدادؿ مناسػػبة ،كأف عمميػػة تػػكفير بػػديؿ تسػػتررؽ فتػػرة
كبيرة قد تعكؽ العممية التعميمية(.)219

( )2افتقػػػػار بعػػػػض المعممػػػػيف لفمسػػػػفة تعمػػػػيـ  ،STEMكدكرهػػػػـ كميسػػػػر لمعمميػػػػة التعميميػػػػةى
لقناعتهـ أف دكرهـ فقط في تحديد مكضكعات الػدرس ،كمخرجػات الػتعمـ المسػتهدفة دكف
كجكد التكجيه الكافي لتنمية مهارات التعمـ الػذاتي ،هػذا باإلضػافة إلػى القصػكر فػي كجػكد
سػمبيا
برامج كطنية محددة لتنمية الطػبلب كالمعممػيف كالمػدارس بكجػه عػاـ ،ممػا قػد يػؤثر
ن
عمى مستكيات الخريجيف ،كتحقيؽ الطمكحات المرجكة مف هذا النكع مف التعميـ(.)211

( )3تتعدد المشكبلت التي تكاجه أبعاد المحاسبية الذكية فػي مػدارس  ، STEMكيمكػف إجمػاؿ
أهـ هذو المشكبلت فيما يمي :

()211

أ -ما يتعمػؽ بالمشػاركة الفعالػة :تؤكػد الدراسػة عمػى كجػكد بعػض الصػعكبات التػي تحػكؿ دكف
ت ػكافر المشػػاركة الفعالػػة فػػي مػػدارس  STEMكيرجػػه ذلػػؾ إلػػى :قمػػة نشػػر ثقافػػة العمػػؿ
التطكعي داخؿ كخارج المدارس ،كقمة دعكة ذكل الخبرة لممشاركة فػي األنشػطة المدرسػية
ذات الصػػمة بتخصصػػاتهـ كأعمػػالهـ ،كضػػعؼ االهتمػػاـ بالمشػػركعات اإلبداعيػػة كاألنشػػطة
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الصػػفية كالبلصػػفية بالمػػدارس ،هػػذا باإلضػػافة إلػػى ضػػعؼ إقامػػة نػػدكات حػػكؿ المشػػاركة
المجتمعية الفعالة.
ب -ما يتعمؽ ببعد التحفيز كزيادة الدافعية  :تؤكد الدراسػة عمػى كجػكد بعػض الصػعكبات التػي
تحػكؿ دكف تػكافر هػذا البعػد كيرجػه ذلػػؾ إلػى ضػعؼ تحديػد االحتياجػات التدريبيػة كالمهنيػػة
كالنفسية لمعامميف بالمدارس ،كضػعؼ قيػاـ المدرسػة بتشػجيه العػامميف عمػى االنفتػاح عمػى
الجديد في العمكـ المختمفة ،كالقصكر في كضكح التشريعات الخاصة بالمكافػآت كالجػزاءات
بالمدارس.
ج -ما يتعمؽ ببعد التقكيـ الذاتي :تشير الدراسة إلى كجػكد بعػض الصػعكبات التػي تحػكؿ دكف
تكافر هذا البعد ،كيرجه ذلؾ إلػى ضػعؼ مشػاركة اآلبػاء كأفػراد المجتمػه المػدني فػي متابعػة
األداء األكاديمي لمطبلب ،كضػعؼ االهتمػاـ بتكعيػة العػامميف بالمػدارس عمػى كيفيػة التقػكيـ
الشامؿ لمطػبلب ،هػذا باإلضػافة إلػى قمػة اهتمػاـ إدارة المدرسػة بػدعكة أكليػاء األمػكر بشػكؿ
مسػػتمر لحضػػكر االجتماعػػات الخاصػػة بكيفيػػة تحسػػيف أداء أبنػػادهـ كالمشػػاركة فػػي عمميػػة
تقكيمهـ.
د -فيما يتعمؽ بالشفافية التربكية :تشير الدراسة إلى كجكد بعػض الصػعكبات التػي تحػكؿ دكف
ت ػكافر هػػذا البعػػد ،كيرجػػه ذلػػؾ إلػػى قمػػة المػػاـ أعضػػاء المجتمػػه الخػػارجى كخاصػػة أكليػػاء
األمكر بمستكل أبنادهـ بصكرة مستمرة.
( )4كمػػا تكصػػمت إحػػدل الدراسػػات التػػي طبقػػت فػػي مدرسػػة المتفػػكقيف بالقريػػة الككنيػػة بمدينػػة
السادس مف أكتكبر بمحافظة الجيزة ،كمدرسة المتفكقػات بزهػراء المعػادم بمحافظػة القػاهرة
إلى العديد مف المشكبلت التي تكاجه مػدارس  ،STEMكيمكػف إجمػاؿ هػذو المشػكبلت فيمػا
يمي:

()212

أ -استمرار القصكر في عمميػة صػيانة المدرسػة كمػا بهػا مػف معامػؿ كأجهػزة كامكانيػات ماديػة
كبنية تحتية  ،كاالفتقاد إلى نظاـ لبلستقبلؿ المالي لممدرسة عف طريؽ كحدة ماليػة كاداريػة
مستقمة ،كمف ثـ ال تكجد ميزانية لممدرسة  ،كضعؼ استجابة اإلدارة العميػا لممػدارس لتمبيػة
متطمباتها مف اإلمكانات المادية.
ب -ندرة إيجاد قنكات تعميمية كارشادية لنشر التكعيػة بثقافػة تعمػيـ  ،STEMكأهميػة مػدارس
 STEMلبلقتصػػاد الػػكطني  ،ك تزايػػد تػػرؾ أصػػحاب الخبػػرة فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ  STEMالعمػػؿ
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نظػر لضػعؼ العادػػد المػالي ،كتعػدد مشػكبلت كتحػػديات هػذو النكعيػة مػػف
بمػدارس STEMى نا
المدارس .
ج -هياب دكر األكاديمية المهنية لممعمميف فى تدريب معممي مدارس . STEM
د -هياب التخطيط كالتنسػيؽ الػذم يػربط بػيف مػدارس  STEMكمؤسسػات الصػناعة كاألعمػاؿ
سكاء فى مرحمة تعميـ كتدريب الطبلب أك مرحمة تكظيؼ المتخرجيف
( )5كما تكصمت إحدم الدراسات إلى العديد مف المشكبلت التى تكاجه مػدارس  STEMكالتػى
تتمثؿ فيما يمي:

()213

أ -اقتصػػػار مشػػػاركة رجػػػاؿ الصػػػناعة كالمجتمػػػه المحمػػػي كالجامعػػػة كالمهتمػػػيف بػػػالتعميـ عمػػػى
المجمػػػػس القػػػػكمي لنمػػػػكذج مػػػػدارس  ،STEMككحػػػػػدة مػػػػدارس المتفػػػػكقيف فػػػػى العمػػػػػكـ
كالتكنكلكجيا المركزية ،أما الكحدات داخؿ المحافظات فبل تمثؿ هذو الفدات ،فض نبل عػف عػدـ
كجكد معايير الختيار أعضادها.

ب -تػػـ االقتصػػار عمػػى المعممػػيف مػػف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ مػػف ذكم الكفػػاءة ،إال أف هػػؤالء
المعمميف تحدد كفاءتهـ كفقنا لتقػاريرهـ السػنكية التػى ال تعبػر عػف كاقعهػـ  ،كمػا أف الػكزارة
لـ تضػه الحػكافز كالمرتبػات البلزمػة السػتقطاب الكفػاءات مػف بػيف أسػاتذة الجامعػات ،عمػى

الرهـ مف تضميف الق اررات الكزارية ذلؾ.
ج -ندرة أعداد المعمميف المعػديف كالمػدربيف ،كعػدـ كجػكد خطػة لبلحتفػاظ بهػـ ،كالصػعكبة فػى
اسػػتبداؿ مػػف يثبػػت ضػػعؼ كفاءتػػهى كذلػػؾ لقصػػكر التخط ػيط كانشػػاء المػػدارس قبػػؿ اإلعػػداد
الكافي لممعمميف.
د -ضعؼ االهتماـ بكجكد خطة استراتيجية عمى مسػتكم الدكلػة لتعمػيـ  STEMفػى المسػتقبؿ
سكاء لمجامعات أك المػدارس أك كظػادؼ  ، STEMكاالعتمػاد عمػى المحظػة الراهنػة ،كيمثػؿ
هذا خط نار عمى هذو المدارس ،فبل تكجد خطة استراتيجية تحقؽ الرؤية مف تعميـ .STEM
ق -معظػػـ البػػرامج كالػػدكرات المقدمػػة لػػدعـ تعمػػيـ  STEMبمػػدارس المتفػػكقيف قاصػػرة عمػػى
دكرات تدريبيػػة لممعمػػـ أك الطالػػب المتعمقػػة بدراسػػته ،كعػػدـ تبنػػي ب ػرامج مػػا بعػػد المدرسػػة،
كالبرامج اإلضافية أك التنافسية سكاء لمطبلب أك المعمميف.
ك -تعاني بعض األماكف بعض المشكبلت مثؿ :نقص محكالت الكهرباء البلزمة لتشريؿ
الكرش كالمعامؿ فى بعض المدارس ،كنقص إمكانات المكتبة باستثناء العمكـ كالرياضيات
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كالهندسة ،كما أف بعض المدارس البعيدة عف الجامعات كالمراكز البحثية أك قطاعات
الصناعة ذات الصمة لـ تكفر لمطبلب أل رحمة ميدانية كخاصة لطبلب الصؼ األكؿ
الثانكم.
( )6إهفاؿ لجنة قبكؿ كاختيار الطبلب القرار الكزارم رقـ ( )382فى مادته الثانية ،فيما
يتعمؽ بشركط القبكؿ كاالختيار لمطبلب  ،كخاصة أف المدرسة تستكعب طبلبها مف
محافظات جمهكرية مصر العربية ،كبالتالي مف بيدات ثقافية متنكعة ،كضعؼ تشجيه
الجامعات كمراكز البحكث التربكية المصرية عمى قياـ شراكة رسمية مه المدرسة الثانكية
لممتفكقيف لمعمكـ كالتكنكلكجيا بنيف – كنمكذج لمدارس  STEMفي مصر – فبل يقكـ
الطبلب بزيارة تمؾ المدارس بصكرة منتظمة  ،باإلضافة إلى ضعؼ تدريب المعمميف
لط بلبهـ فى معمؿ اإللكتركنيات كمعمؿ الحاسب اآللي  ،هذا باإلضافة إلى ضعؼ االهتماـ
باألنشطة البلصفية المقدمة لمطبلب بعد انتهاء اليكـ الدراسي (.)214

يتضح مما سبؽ تنكع المشكبلت التي تكاجه مدارس  STEMفي مصر  ،حيث تتعمؽ
هذو المشكبلت بالطبلب  ،كالمعمـ  ،كطبيعة الدراسة  ،كالمناهج الدراسية  ،مما يشكؿ
مسدكلية كبيرة أماـ إدارة المدرسة لمحد مف هذو المشكبلت كالتعامؿ معها  ،مما يفرض
ضركرة االهتماـ بدعـ كفايات مدير المدرسة ى حتى يتمكف مف التعامؿ مه هذو المشكبلت
كمكاجهة عمى أزمات طاردة .

ثاىيًا :مػهالت تتعلل مبداسي مدازع املتفوقني يف العلوو والتهيولوجيا( )STEMيف
مصس :كيمكف إجماؿ هذو المشكبلت فيما يمى :
( )1تكصمت إحدل الدراسات إلي العديد مف المشكبلت التي تتعمؽ بمديرم مدارس المتفكقيف
في العمكـ كالتكنكلكجيا ( )STEMمف خبلؿ التركيز عمي بعض األبعاد ،كالتي يمكف
إجمالها فيما يمي:

()215

(أ) فيما يتعمؽ بالبعد المالي :تؤكد الدراسة عمى ضعؼ أداء مديرم مدارس( )STEMفي
مصر فيما يتعمؽ بهذا البعد فيما يمي :ضعؼ أدادهـ في تكظيؼ المكارد كاإلمكانات
المتاحة لتطكير األداء التعميمي كاإلدارم  ،كفي تكظيؼ المكارد المالية لتحسيف نكاتج
التعمـ  ،كضه خطط كبرامج لتطكير مصادر التمكيؿ الحككمي  ،كتكفير المكارد المالية
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لشراء التجهيزات كاألدكات كالخامات  ،كاستخداـ المكارد المالية لتكفير األنشطة
كالبرامج الترفيهية  ،كاستربل ؿ المكارد لتنظيـ برامج أكاديمية جديدة .
طا
باإلضافة لما سبؽ ،تؤكد الدراسة أف أداء مديرم مدارس ( )STEMكاف متكس ن

فيما يمي :البحث عف مصادر أخرم لمتمكيؿ بخبلؼ التمكيؿ الحككمي ،كتكظيؼ المكارد
المالية لتحسيف كفاءة المبني المدرسي ،كتكفير المكارد المالية لمكفاء بالخدمات الطبلبية.
(ب) البعد الثاني :رضا الطبلب :حيث تؤكد الدراسة عمى ضعؼ أداء مديرم مدارس ()STEM
في مصر فيما يتعمؽ بهذا البعد مف حيث  :ضعؼ أدادهـ في إشعار الطبلب بتميز
مدرستهـ عف المدارس األخرل  ،كضعؼ أدادهـ في التحقيؽ في شكاكم الطبلب كحؿ
مشاكمهـ  ،كفي االستجابة الهتمامات الطبلب كرهباتهـ
طا فيما
باإلضافة لما سبؽ تؤكد الدراسة أف أداء مديرم مدارس  STEMكاف متكس ن

يتعمؽ بهذا البعد فيما يمي:

 تكفير أجهزة الحاسب كالمختبرات لمطبلب بالمدرسة  ،كتكظيؼ التكنكلكجيا عند تقديـالطبلب الخدمات الطبلبية.
 تكفير اإلقامة كالتجهيزات كاألماكف البلزمة لمطبلب  ،كتكفير المصادر التعميمية لمطبلببالصفكؼ الدراسية.
 االهتماـ بمتطمبات الطبلب بالمدرسة  ،كالسعي لتحقيؽ الرضا لدم الطبلب. تقدير طمكح الطبلب كمساعدتهـ عمي تحقيقه  ،كمتابعة البرامج التعميمية بصفة دكرية. ربط الجكانب األكاديمية بالعممية في خط الدراسة  ،كأخذ آراء الطبلب في مستكم الخدماتالطبلبية.
 التكاصؿ مه أكلياء األمكر بانتظاـ .(ج) بعد العمميات الداخمية  :حيث تؤكد الدراسة عمى ضعؼ أداء مديرم مدارس STEMفي
مصر فيما يتعمؽ بهذا البعد فيما يمي :ضعؼ أدادهـ في تكفير برامج كاجراءات العمؿ
طا فيما
بالمدرسة  ،بينما أكدت الدراسة عمي أف أداء مديرم مدارس STEMكاف متكس ن

يمي :

 ربط مشركعات برامج الدراسة باحتياجات الطبلب ،كتكفير االحتياجات التدريبيةكاألكاديمية لممدرسة.
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 متابعة المشركعات كالعمميات التدريبية  ،كالتكاصؿ مه إدارات المؤسسات المختمفةفي المجتمه.
 مساعدة المعمميف عمي استيعاب رؤية المدرسة كرسالتها  ،كنشر رؤية المدرسة كتنفيذها. تقديـ الدعـ كاإلشراؼ عمي برامج المتفكقيف  ،كتطكير الكحدات اإلدارية كالتنظيمية بالمدرسة. مراعاة رهبات المعمميف في الخطط كالبرامج األكاديمية.(د) بعد التعميـ كالنمك :تؤكد الدراسة عمى ضعؼ أداء مديرم مدارس  STEMفي مصر فيما
يتعمؽ بهذا البعد فيما يمى:
 ضعؼ أدادهـ في تكفير مناخ داعـ لتحسيف أداء المعمميف  ،كتشجيه العامميف عميالتنمية المهنية لرفه كفاءتهـ.
 تقييـ عمميات التعمـ كالنمك المهني لمعامميف باستمرار  ،كتكفير الحكافز الماديةلمعامميف بالمدرسة.
 تطكير لكادح العمؿ لتشجيه العامميف عمي زيادة األداء كاإلنتاجية  ،كتحقيؽ الرضاالكظيفي لدم العامميف بالمدرسة.
 تكفير عكامؿ الجذب كالتكظيؼ كالعمؿ بالمدرسة ،كتشجيه العامميف عمي البقاءكاالستمرار كالعمؿ بالمدرسة .
بينما أكدت الدراسة عمي أف أداء مديرم مدارس  STEMكاف متكسطنا فيما يمي:

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في البرامج المدرسية  ،كتطكير بيدة لتعمـ كلتنمية االبتكار
كاإلبداع  ،كالعمؿ عمي تطكير قدرات اإلدارية بالمدرسة.
( ) 2تكصمت دراسة أخرل إلى بعض المشكبلت التي تتعمؽ باإلدارة المدرسية بمدارس STEM
 ،كالتي تتمثؿ فيما يمى:

()216

أ -ضعؼ االستقرار فى إدارة المػدارس  ،كالقصػكر فػى سياسػة إدارة مػدارس  ، STEMكعػدـ
إيجاد الدحة كاممة لهذو النكعية مػف المػدارس  ،باإلضػافة إلػى اسػتمرار اعتمػاد نظػـ اإلدارة
كتنظػػيـ التعمػػيـ بمػػدارس  STEMعمػػى القػ اررات دكف إصػػدار قػكانيف كتشػػريعات تػػنظـ تعمػػيـ
 STEMككظادؼ . STEM
ب -اسػػتمرار تػػكلى إدارة المػػدارس أك اإلدارة العميػػا لمػػدارس  STEMأف ػراد مػػف خػػارج منظكمػػة
مدارس .STEM
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ج -ضعؼ قدرة اإلدارة المدرسية عمى تمبية متطمبات الطػبلب كالمعممػيف ى بسػبب تمركػز اتخػاذ
الق اررات فى يد اإلدارة العميا لمنظكمة مدارس .STEM
كفنيػاى
ماليػا ن
د -ضعؼ فاعمية اإلدارة العميا لمدارس  STEMفى دعـ المدارس كحسػف إدارتهػا ن
لتكفير متطمبات تحسيف كنجاح هذو النكعية مف المدارس.
( )3القصكر في تحديد معايير كاضحة الختيار مديرل مدارس  : STEMفبػالرجكع إلػى القػرار
الكزارم رقـ ( )382بتاري  2112/11/2يتضح تركيزو عمى تكضػيح طريقػة اختيػار مػدير
المدرسة  ،حيث يشير القػرار إلػى أف تشػكؿ لجنػة بقػرار مػف كزيػر التربيػة كالتعمػيـ برداسػة
قطػاع التعمػيـ العػاـ كعضػكية كػؿ مػف :ردػيس األكاديميػة المهنيػة لممعممػيف ،كردػػيس اإلدارة
المركزيػػة لمتعمػػيـ الثػػانكم ،كممثػػؿ لمجمػػس إدارة المدرسػػة ،كأسػػتاذ جػػامعي متخصػػص فػػى
عمػكـ اإلدارة ،كأحػد مػديرم المػدارس الثانكيػة لممتفػكقيف فػى العمػكـ كالتكنكلكجيػا  ،كتخػػتص
المجنػػة باختيػػار مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة لممتفػػكقيف فػػى العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا عػػف طريػػؽ
اإلعػبلف المفتػػكح الختيػػار المتميػزيف فػػى تخصصػػات العمػكـ كالرياضػػيات كالمرػػة اإلنجميزيػػة،
كيفضػػؿ الحاصػػميف عمػػى الماجسػػتير أك الػػدكتكراو فػػى العمػػكـ أك الرياضػػيات أك الهندسػػة أك
التكنكلكجيا بنظاـ التعاقد لمدة عاـ قابؿ التجديد(.)217
يتضح مف القرار الكزارم السابؽ ما يمى:
 لـ يحدد القرار معايير مكضكعية ككاضحة الختيار مدير المدرسة  ،حيث تمثمت معاييراختيارو عمى اختيار المتميزيف في تخصصات العمكـ كالرياضيات كالمرة أك الحاصميف عمى
الماجستير كالدكتكراو في العمكـ كالهندسة كالرياضيات  ،دكف تحديد ما هى معايير هذا
التميز  ،كما ركز القرار عمى االهتماـ بالتخصص األكاديمى في مجاالت

STEM

تماما اإلعداد التربكل كالكفايات المختمفة بالرهـ مف أهميتها لمدير
المختمفة كتجاهؿ
ن
المدرسة .
 لـ تهتـ الكزارة كالمديريات التعميمية بععداد خطة تدريبية معتمدة كبصفة مستمرة لمديرلبدال مف االقتصار عمى المعكنة
مدارس  STEMكاشراؾ األكاديمية المهنية لممعمـ بها ن

كبير عند كقؼ المعكنة األمريكية .
خطر نا
األمريكية مما يمثؿ نا
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احملوز السابع  :الطيام الجكايف جلَنوزاة مصس العسبية  :كيمكف تناكؿ ذلؾ فيما يمى :
( )1العامل الطياضى  :شهد النظاـ السياسي في مصر عاـ  2111حالة مف عدـ االستقرارى
بسبب ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير  ،كمف ثـ ينظر إلي تمؾ المرحمة بننها مرحمة
انتقالية مف أجؿ التريير كاالستقرار لمكاجهة التحديات كالمطالب التي أنتجتها الثكرة كهي
 :العدالة االجتماعية كالحرية السياسية كاألمف االجتماعي كاالقتصادم لمناس  ،كتطبؽ
إيجابيا نحك
اتجاها
مصر نظاـ التعدد الحزبي  ،كتعكس األكضاع السياسية الحالية
ن
ن
اشتراؾ األحزاب المتعددة في الحياة السياسية المصرية  ،كمف القضايا التي يجب التنكيد
عميها في هذا السياؽ ضركرة اهتماـ األحزاب السياسية بقضايا التعميـ في برامجها ،
كاقتراح االستراتيجيات كالممارسات الداعمة لمتعميـ(.)218

كمف مبلمح هذا االهتماـ ما كرد في دستكر  ،2114حيث اختص التعميـ بست مكاد
مف المادة رقـ ( )19حتي المادة (، )25حيث تشير المادة رقـ  19مف الدستكر أف التعميـ
حؽ لكؿ مكاطف هدفه بناء الشخصية المصرية ،كالحفاظ عمى الهكية الكطنية  ،كتنصيؿ
المنهج العممى فى التفكير ،كتنمية المكاهب كتشجيه االبتكار ،كترسي

القيـ الحضارية

كالركحية  ،كارساء مفاهيـ المكاطنة كالتسامح كعدـ التمييز ،كتمتزـ الدكلة بمراعاة أهدافه فى

مناهج التعميـ ككسادمه  ،كتكفيرو كفقنا لمعايير الجكدة العالمية(.)219

ى لدعـ التنمية

بارز بالتعميـ
نا
اهتماما
كفى إطار ذلؾ اهتمت القيادة السياسية
ن
االقتصادية كاالجتماعية الشاممة بالمجتمه المصرل  ،كفى إطار هذو الظركؼ السياسية هير

المستقرة تـ إنشاء أكؿ مدرستيف مف مدارس  STEMفي مصر عاـ ، 2112 ، 2111
كعمى الرهـ مف االهتماـ بهذا النكع مف التعميـ في مصر  ،اإل أف الكاقه يشير إلى هياب
التخطيط االستراتيجي عند إنشاء هذو المدارس  ،كما يؤكد ذلؾ صدكر العديد مف الق اررات
المنظمة لمعمؿ لهذو المدارس بعد إنشادها  ،كالقصكر في اتخاذ اإلج ارءات البلزمة لنجاحها ى
حيث لـ يتـ إنشاء كحدة  STEMعمى مستكل الكزارة كالمجاف الفرعية اإل بعد إنشاء هذو
المدارس بفترة  ،كيعكس ذلؾ القصكر في كضكح الرؤية المصرية  ،كضعؼ االستعداد إلنشاء
هذو المدارس  ،مما أدل لمعديد مف المشكبلت بها .
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( )2العامل االقتصادى  :اتسـ األداء االقتصادل فى العقد األخير مف القرف الماضى بتبنى
الدكلة لسياسات اقتصادية ترتب عميها زيادة معدؿ التضخـ  ،كتضخـ حجـ الديف
الداخمى كالخارجى مما تسبب في ضعؼ المخصصات المالية لقطاع التعميـ كنتيجة

لمكارد الدكلة المحدكدة  ،كلقد انعكس ذلؾ في ضعؼ رأس الماؿ البشرل (.)221

كفى ظؿ تريرات العصر الحديث كالتحكؿ نحك االقتصاد القادـ عمى المعرفة  ،أصبحت
األفكار االبتكارية هي أساس االقتصاد الجديد  ،كما أف الصراع العالمى في القرف الحادل
اعا عمى امتبلؾ المعرفة  ،كيشير هذا بكضكح لدكر التعميـ في إعداد العمماء
كالعشريف صر ن
كالمهندسيف الذيف يمتمككف أفكار مبتكرة تسهـ في تقدـ المجتمه ،كيرتبط تحقيؽ هذا الهدؼ
بشكؿ كبير بتعميـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات ،كمف ثـ حرصت الدكؿ عمى تبنى
مبادرات لتحسيف التعميـ كتطكيرو

()221

.

كفي إطار ذلؾ اهتمت مصر بعنشاء مدارس  STEMى لدكرها المؤثر في تحقيؽ
التنمية االقتصادية ،كاعداد القكل البشرية القادرة عمى المنافسة  ،كعمى الرهـ مف ذلؾ فعف
ضعؼ التمكيؿ المخصص لمتعميـ في مصر يؤثر عمى المخصصات المالية المتاحة لمدارس
نظر لحاجتها إلى ميزانية ضخمة كمصادر تمكيؿ متنكعة ى حتى تتمكف مف تقديـ
 STEMى نا
خدمة تعميمية متميزة لكافة المدارس المنتشرة في مصر دكف تمييز .

اخلطوة الطادضة :التخليل املكازٌ خلربة الوالاات املتخدة األمساهية ومصس يف جمال االٍتناو بدعه
نفااات مداسى مدازع : STEM
تتناكؿ الدراسة في هذا المحكر التحميؿ المقارف لخبرة الكاليات المتحدة األمريكية
كمصر في مجاؿ االهتماـ بدعـ كفايات مديرل مدارس  ، STEMمف خبلؿ التركيز عمى
مسدكليات مديرل مدارس  ، STEMكأهـ الكفايات البلزمة لهـ  ،كاآلليات التي تسهـ في دعـ
كفايات مديرل مدارس  ، STEMكيمكف تكضيح ذلؾ فيما يمى:

أولًا  :مطئوليات مداسى مدازع : STEM

 تتشابه كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كمصر فػي تحديػدها لمسػدكليات محػددة كمتنكعػةلمػػديرل مػػدارس  ، STEMكمػػا تتشػػابه هػػذو المسػػدكليات فػػي تناكلهػػا كافػػة المجػػاالت فيمػػا
يتعمؽ بالنكاحى التعميمية كاإلدارية كعبلقة المدرسة بالمجتمه المحمى المحيط بهػاى باعتبػار
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أف المػػدير ُيعػػد ركيػػزة أساسػػية فػػي نجػػاح مػػدارس  STEMكفػػى تحقيػػؽ األهػػداؼ المنشػػكدة
منها سكاء لمفرد كالمجتمه .

كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػي ضػػكء أهميػػة تعمػػيـ  STEMكمػػا يحققػػه مػػف فكادػػد كآثػػار
إيجابيػػة لمفػػرد كالمجتمػػه ى حيػػث يتطمػػب نجػػاح هػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ تػكافر قيػػادة متميػػزة ذات
رؤيػػة كاضػػحة كتحديػػد كاضػػح لممسػػدكليات األساسػػية التػػي ينبرػػي أف يقػػكـ بهػػا المػػدير كمكجػػه
أيضػػػا فػػػي ضػػػكء خصكصػػػية مػػػدارس  STEMكتنػػػكع أهػػػدافها ،
ردػػػيس لعممػػػه  ،كمػػػا يفسػػػر ن
كخصادص طبلبها كالعامميف بهػا ممػا يفػرض ضػركرة تحديػد كاضػح لمسػدكليات المػدير كمكجػه
رديس له ى حتى يتمكف مف تحقيؽ األهداؼ المنشكدة كاالرتقاء بنداء المدرسة .
 بينما تختمؼ الكاليات المتحدة األمريكية عف مصر في اختبلؼ كتنػكع مسػدكليات المػدير فػيكؿ مدرسة عػف هيرهػا مػف خػبلؿ الكصػؼ الػكظيفى الخػاص بمػدير المدرسػة حسػب قػكانيف كػؿ
كالية  ،بينما في مصر يطبؽ ما يصدر عف الكزارة مف قػ اررات خاصػة بمػديرل مػدارس STEM
عمػػى جميػػه المػػدارس  ،كمػػا يطبػػؽ الكصػػؼ الػػكظيفى الصػػادر عػػف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فيمػػا
يتعمؽ بتحديد مسدكليات المدير عمػى جميػه مػدارس  STEMالمصػرية كالمكزعػة فػي مختمػؼ
المحافظات .
كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػي ضػػكء العامػػؿ السياسػػى  ،حيػػث يتميػػز النظػػاـ السياسػػى فػػي
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بػػالنمط البلمركػػزل حيػػث تتػػكلى كػػؿ كاليػػة مسػػدكلية التعمػػيـ بهػػا ،
بينمػػا يتميػػز النظػػاـ السياسػػى فػػي مصػػر بػػالنمط المركػػزل فػػي إدارة شػػدكف التعمػػيـ  ،كهػػذا مػػا
يفسر تطبيؽ الق اررات الكزارية كالكصػؼ الػكظيفى الصػادر عػف كزارة التربيػة كالتعمػيـ فػي مصػر
عمى جميه المدارس المصرية .

ثاىيًا  :أٍه الهفااات الالشمة ملداسى مدازع :STEM
 تتشابه كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كمصر في تحديػدها المػؤهبلت األساسػية كشػركطشرؿ كظيفة مديرل مدارس . STEM
 بينما تختمؼ الكاليات المتحدة األمريكية عف مصر في تحديدها لمعديد مػف الكفايػات البلزمػةلمػػديرل مػػدارس  STEMكتنػػكع هػػذو الكفايػػات بمػػا تتضػػمنه مػػف معػػارؼ كقػػدرات كمهػػارات
كالتي يتـ اكتسابها مف خبلؿ التعمػيـ كالتػدريب كالخبػرة  ،كمػا حػددت الكاليػات المختمفػة مػف
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خبلؿ الكصؼ الكظيفى لمديرل مدارس  STEMهذو الكفايات  ،كالتػي تختمػؼ مػف مدرسػة
ألخرل باختبلؼ الكاليات .
كيمكػػف تفسػػير التنػػكع فػػي كفايػػات مػػديرل مػػدارس  STEMفػػي ضػػكء العامػػؿ السياسػػى
كأف الكاليات المتحدة األمريكية دكلة المركزية  ،فكؿ كاليػة لهػا خصكصػيتها كقكانينهػا كمػف ثػـ
أصػػبحت مسػػدكلية التعمػػيـ مػػف اختصػػاص الكاليػػات  ،كأف لكػػؿ كاليػػة الحػػؽ كالمسػػدكلية فػػى أف
مناسػبا لظركفهػا ،كيبػدك هػذا األثػر فػى التنػكع
تنظـ كتدير نظامهػا التعميمػى بالشػكؿ الػذل تػراو
ن
الكبير لكفايات المدير كالتي تختمؼ باختبلؼ المدارس كالكاليات.
كما يمكف تفسير هذا التنكع في ضكء تنكع أهداؼ تعميـ  STEMفي الكاليػات المتحػدة
األمريكية  ،كاالهتماـ بمختمؼ الفدػات  ،حيػث يهػدؼ تعمػيـ  STEMإلػى زيػادة القػكل العاممػة
في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا كالهندسػة كالرياضػيات  ،كزيػادة مشػاركة النسػاء كاألقميػات فػي
هذو المجاالت ى لبلرتقاء باالقتصاد األمريكي  ،كلتحقيؽ هػذا الهػدؼ فمػف الضػركرم أف يتػكلى
العمػػؿ فػػي هػػذو المػػدارس قيػػادة متميػػزة تمتمػػؾ العديػػد مػػف الكفايػػات التػػي تجعمهػػا قػػادرة عمػػى
تحقيؽ األهداؼ المنشكدة حسب الظركؼ الخاصة لكؿ كالية .
بينما حددت مصر مف خػبلؿ القػرار الػكزارم رقػـ ( )382الصػادر فػي ، 2112/11/2
طبيعة عمػؿ مػديرل مػدارس  STEMدكف تكضػيح لمكفايػات البلزمػة لممػدير  ،باإلضػافة لػذلؾ
اقتصػر الكصػؼ الػكظيفى لممػدير كالصػادر عػف كزارة التربيػة كالتعمػيـ عمػى تحديػد شػركط شػػرؿ
الكظيفػة مػػف حيػػث  :المػػؤهبلت الدراسػػية  ،كاجتيػػاز البػرامج التدريبيػػة  ،مػػه اإلشػػارة إلػػى بعػػض
الكفايػػات البلزمػػػة لػػػه مػػػف حيػػث تػػػكافر بعػػػض السػػػمات الشخصػػية  ،كالمعرفػػػة بنظػػػاـ مػػػدارس
 STEMكالتػػي تطبػػؽ عمػػى جميػػه مػػديرل مػػدارس  STEMفػػي مصػػر  ،كمػػف ثػػـ لػػـ يحػػدد
الكصؼ الكظيفى بكضكح الكفايات البلزمة لهـ .
كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء العكامؿ اآلتية :
 العامػػػؿ السياسػػػي كالمركزيػػػة فػػػي إدارة شػػػدكف التعمػػػيـ فػػػي مصػػػر بصػػػفة عامػػػة  ،كمػػػدارس STEMبصفة خاصة .
 اضػػطراب الظػػركؼ السياسػػية التػػي كانػػت تمػػر بهػػا مصػػر أثنػػاء إنشػػاء هػػذو المػػدارس بسػػببثػػػكرة  25ينػػػاير  ، 2111ممػػػا أدل إلػػػى هيػػػاب التخطػػػيط  ،كمػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ إنشػػػاء هػػػذو
المدارس قبؿ إنشاء كحدة  STEMعمى مستكل الكزارة كالمجػاف الفرعيػة لمػدارس STEM
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 ،كػػذلؾ صػػدكر العديػػد مػػف الق ػ اررات الكزاريػػة بعػػد إنشػػاء المػػدارس  ،كعػػدـ صػػياهة خطػػة
اسػػتراتيجية لتعمػػيـ  STEMفػػي مصػػر كاعتمػػاد إدارة المػػدارس كتكجيػػه العمػػؿ بهػػا عمػػى
مجمكعػػة مػػف الق ػ اررات الكزاريػػة  ،كاالعتمػػاد عمػػى الخطػػة االسػػتراتيجية لتطػػكير التعمػػيـ قبػػؿ
الجػػامعى بجمهكريػػة مصػػر العربيػػة  – 2131-2114التعمػػيـ المشػػركع القػػكمى لمصػػر ،
حيػػث تتضػػمف االسػػتراتيجية العديػػد مػػف المحػػاكر منهػػا محػػكر التربيػػة الخاصػػة كالػػذل يركػػز
عمى دعـ المكهكبيف كالمتفكقيف .
 -حداثة إنشاء مدارس  STEMفي مصر عف الكاليات المتحدة األمريكية .

ثالجًا  :آليات دعه نفااات مداسى :STEM
 تتشػػابه كػػؿ مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كمصػػر فػػي االعتمػػاد عمػػى بعػػض اآلليػػات التػػيتسهـ في دعـ كفايات مديرل مدارس . STEM
 بينمػػا تختمػػؼ الكاليػػات المتحػػدة عػػف مصػػر فػػي تنػػكع اآلليػػات التػػي اعتمػػدت عميهػػا فػػي دعػػـكفايػػات مػػديرل مػػدارس  ، STEMكمػػا يميػػز هػػذو اآلليػػات فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
تعػػدد مسػػتكيات االهتمػػاـ بهػػا  ،كالتػػي تتمثػػؿ فػػي اهتمػػاـ كزارة التربيػػة األمريكيػػة بػػذلؾ مػػف
خبلؿ تكفير العديد مف البرامج  ،كانشاء الكاليات المختمفة كالجامعػات األمريكيػة لمعديػد مػف
الهيدات المهتمة بتعميـ  STEMكدعـ كفايات المديريف .
 كمػػا تختمػػؼ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عػػف مصػػر بتنػػكع البػرامج المقدمػػة إلعػػداد كتػػدريبمػػػديرل مػػػدارس  STEMبػػػاختبلؼ الكاليػػػات  ،حيػػػث اهتمػػػت كاليػػػة  Delawareبتػػػكفير
العديد مف البرامج مثؿ مشركع القيادة كالذل يجمه بيف اإلعػداد كالتػدريب الصػيفى كاإلقامػة
المدرسية لمدة عشػرة شػهكر  ،حيػث يعمػؿ المػدير مػه مػدير مرشػد لػه  ،ثػـ االلتػزاـ بػثبلث
سنكات مف الخدمة كمدير أك مساعد مدير  ،باإلضافة إلى برنامج إعداد المدير كمدتػه 18
شه ار باإلضافة إلى التدريب مه مديريف كمكجهيف ذات سجؿ حافؿ بالنجاح
كيمكػػف تفسػػير تنػػكع آليػػات دع ػـ كفايػػات مػػديرل مػػدارس  STEMفػػي ضػػكء العكامػػؿ
اآلتية :
 اهتماـ القيادة السياسية األمريكية بتعميـ  STEMكمف مبلمح ذلؾ االهتماـ بكضػه الخطػطاالسػػػػتراتيجية المكجهػػػػة لتعمػػػػيـ  ، STEMكاعتبػػػػار االهتمػػػػاـ بتعمػػػػيـ  STEMمػػػػف أهػػػػـ
األكلكيات االستراتيجية .
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 العامؿ السياسى  ،كالمركزية اإلدارة حيث تتكلى كؿ كالية مسدكلية التعميـ بها  ،كلهذا تتعػددالجهات المسدكلة عف دعـ كفايات مديرل . STEM
 العامػػؿ االقتصػػادل كاعتمادهػػا عمػػى ميزانيػػة ضػػخمة لبلهتمػػاـ بػػالتعميـ بصػػفة عامػػة كتعمػػيـ STEMبصفة خاصة كتػكفير كافػة اإلمكانػات البلزمػة لنجاحػه  ،كفػى إطػار ذلػؾ كنتيجػة
الرتفػػػاع المسػػػتكل االقتصػػػادل تمكنػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة مػػػف إنشػػػاء العديػػػد مػػػف مػػػدارس
 STEMفػػػي مختمػػػؼ الكاليػػػات  ،كتػػػكفير البنيػػػة التحتيػػػة البلزمػػػة لنجػػػاح هػػػذو المػػػدارس
كلتػدعيـ قػػدرات العػػامميف بهػػا لػدعـ هػػذو المػػدارس  ،كتػػكفير التمكيػؿ المبلدػػـ لتنفيػػذ البػرامج
التػػى أقرتهػػا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لػػدعـ كفايػػات مػػديرل مػػدارس  STEMكلبلرتقػػاء
ػادر عمػػى
بمػػدراس  STEMفػػى المجتمػػه األمريكػػى ى لػػدكرها فػػى نمػػك االقتصػػاد كجعمػػه قػ نا

المنافسة العالمية .

 العامؿ االجتماعى  ،كتنكع األجنػاس التػي تكجػد فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فهػى خمػيطمف العديد مػف األجنػاس كالثقافػات الػذيف نزحػكا إليهػا مػف أنحػاء عديػدة مػف العػالـ ألسػباب
مختمفػػة  ،ممػػا سػػاهـ فػػي التنػػكع الثقػػافي بهػػا  ،ممػػا دفػػه الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػى
تنكيه كتعدد البرامج عمى مسػتكل كزارة التربيػة األمريكيػة أك الكاليػات كالجامعػات األمريكيػة
مما يسهـ فػي تػكفير البنيػة التحتيػة البلزمػة لتعمػيـ  STEMبصػفة عامػة كلػدعـ كفايػات
مديرل مدارس  STEMبصفة خاصة مف خبلؿ تكفير الظػركؼ المبلدمػة لجػذب كاالحتفػاظ
بنفضؿ العناصر البشرية .
بينمػػا اقتصػػرت اآلليػػات التػػي اعتمػػدت عميهػػا مصػػر فػػي دعػػـ كفايػػات مػػديرل مػػدارس
 STEMعمى التدريب المقدـ مف الككالة األمريكية لمتنمية الدكليػة بالتعػاكف مػه كزارة التربيػة
كالتعميـ كالتعميـ الفني  ،كانشاء بعض الجامعات المصرية كالتى تتمثػؿ فػي جامعػة الزقػازيؽ ،
كجامعػػة المنصػػكرة  ،كجامعػػة عػػيف شػػمس  ،كجامعػػة أسػػيكط لمػػدبمكـ المهنيػػة إلعػػداد القيػػادات
التربكيػػػة لمػػػدارس المتفػػػكقيف فػػػي العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا  STEMكالتػػػي تػػػـ إنشػػػادها فػػػي عػػػاـ
. 2119
أيضػػا
كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػي ضػػكء حداثػػة إنشػػاء هػػذو المػػدارس فػػي مصػػر  ،كيتضػػح ن

تنثير العامؿ السياسى حيث أنشدت هذو المدارس في ظؿ بعض الظػركؼ السياسػية المضػطربة
أثنػػاء ثػػكرة  25ينػػاير  ،2111كمػػا يمكػػف تفسػػير ذلػػؾ فػػي ضػػكء عػػدـ كجػػكد خطػػة اسػػتراتيجية
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خاصػػة بمػػدارس  ، STEMكمػػا يفسػػر ذلػػؾ فػػي ضػػكء العامػػؿ االقتصػػادل كضػػعؼ التمكيػػؿ
المخصػػص لمتعمػػيـ فػػي مصػػر ممػػا يػػؤثر عمػػى المخصصػػات الماليػػة المتاحػػة لمػػدارس STEM
نظر لحاجتهػا إلػى ميزانيػة ضػخمة كمصػادر تمكيػؿ متنكعػة ى حتػى تػتمكف مػف
بصفة خاصة  ،نا
تقديـ خدمة تعميمية متميزة لكافة المدارس المنتشرة في مصر دكف تمييز .

اخلطوة الطابعة :اآلليات املكرتحة لدعه نفااات ميداسي ميدازع املتفيوقني الجاىواية يف العليوو
والتهيولوجيا ( )STEMيف مصس باالضتفادة مً خربة الوالاات املتخدة األمساهية:
انطبلقنا مما تػـ عرضػه عػف تعمػيـ  STEMككفايػات مػديرل مػدارس  ،STEMك تنػاكؿ

خبرة الكاليات المتحدة األمريكية في هذا المجاؿ  ،تركز الدراسة في هذو الخطكة عمػى تكضػيح
النتادج التي تـ تكصػؿ إليهػا  ،كصػياهة بعػض اآلليػات المقترحػة لػدعـ كفايػات مػديرم مػدارس
 STEMفي مصر باالستفادة مف خبرة الكاليات المتحدة األمريكية.
كيمكف تكضيح ذلؾ في محكريف رديسييف ،كيتضح ذلؾ فيما يمي:

 احملوز األول :ىتائج الدزاضة:أولًا  :ىتائج تتعلل باإلطاز اليظسي :يمكف إجماؿ أهـ هذو النتادج فيما يمي:
تعميميػػػػا متعػػػػدد التخصصػػػػات يجمػػػػه بػػػػيف مجػػػػاالت العمػػػػكـ
نهجػػػػا
ن
( )1يعػػػػد تعمػػػػيـ  STEMن
كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات بصػػكرة تكامميػػة ،كمػػف ثػػـ يسػػهـ فػػي إعػػداد الطػػبلب
ليككنكا أكثر قدرة عمى تطبيػؽ هػذو المعػارؼ فػي حػؿ مشػكبلت الحيػاة الكاقعيػة ،باإلضػافة
إلػػى تػػدعيـ بعػػض المهػػارات مثػػؿ :التفكيػػر النقػػدم ،كتنميػػة القػػدرة عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات،
كابتكػػار أفكػػار جديػػدة لحػػؿ المشػػكبلت المختمفػػة ،كالتعػػاكف ،كهيرهػػا مػػف مهػػارات يحتاجهػػا
الطبلب في حياتهـ اليكمية كالمهنية.

( )2يػػؤدم تعمػػيـ  STEMإلػػى تػػكفير رأس المػػاؿ البشػػرم كالفكػػرم مػػف خػػبلؿ تػػكفير العممػػاء
كالمهندسيف كالمبتكػريف ،كالعػامميف المهػرة تكنكلكجيػا كالمتفػكقيف عمميػاى باعتبػارهـ النػكاة

األساسػػية لتنميػػة االقتصػػاد المعرفػػي كلتحقيػػؽ النمػػك االقتصػػادم فػػي المجتمػػه ،كتعزيػػز
القدرات التنافسية لممجتمه.

( )3يعتمػػد نجػػاح تعمػػيـ  STEMعمػػى بعػػض العكامػػؿ منهػػا :اإلعػػداد الجيػػد لمعممػػي مػػدارس
مهنيػا ،كتكظيػػؼ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت  ،كتػػكفير القيػػادات
 STEMكتنميػػتهـ
ن
المتميػػػزة كالمبدعػػػة  ،كتفعيػػػؿ الشػػػراكة المجتمعيػػػة مػػػف خػػػبلؿ تعػػػاكف أصػػػحاب المصػػػمحة
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كرجاؿ الصناعة المهتمػيف بتعمػيـ  ،STEMكالشػراكة مػه مختمػؼ المؤسسػات كالمنظمػات
اإلقميمية كالدكلية.

( )4تعػػدد مككنػػات الكفايػػات البلزمػػة لمػػديرم مػػدارس  ،STEMكالتػػي تتضػػمف بعػػض المهػػارات

كالمعارؼ كأنشطة العمؿ  ،كتتضػمف المهػارات :التفكيػر الناقػد ،كحػؿ المشػكبلت المعقػدة ،

كالتعمـ النشط ،إدارة الكقػت  ،بينمػا تتضػمف المعػارؼ :المعرفػة بالمرػة اإلنجميزيػة ،كأجهػزة
الكمبيػػكتر كااللكتركنيػػات ،كالهندسػػة كالتكنكلكجيػػا ،كتتضػػمف أنشػػطة العمػػؿ  :القػػدرة عمػػى
الحصكؿ عمى المعمكمات ،كتحميمها كالتكاصؿ مه األشخاص خارج المنظمة.

( )5تتنكع اآلليات التػي يمكػف االعتمػاد عميهػا فػي دعػـ كفايػات مػديرم مػدارس  STEMمثػؿ:
التدريب  ،كالمقاءات الجماعية ،كالعصؼ الذهنى .

ثاىيًا :ىتائج تتعلل خبربة الوالاات املتخدة األمساهية (اليت تعهظ أوجُ التنيص بَا):
( )1تتميػػز الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة برؤيػػة كاضػػحة لتعمػػيـ  ،STEMحيػػث تمثػػؿ مجػػاالت
العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات ركيػػزة أساسػػية لبلزدهػػار االقتصػػادم كاألمػػف،
كتحقيؽ االبتكار العممي كالتكنكلكجي المستمر ،كلهػذا يكاصػؿ قػادة تعمػيـ  STEMتكسػيه
نطاقه.

( )2اهتماـ الكاليات المتحدة األمريكية مػف خػبلؿ خطتهػا االسػتراتيجية لتعمػيـ  STEMبتحديػد
أساسػيا فيمػا تقػكـ بػه الكاليػات المتحػدة
كتبني العديد مف األهداؼ - ،كالتي تمثؿ منطمقنػا
ن
األمريكية مػف ممارسػات كأنشػطة تتعمػؽ بتعمػيـ  ،-STEMمثػؿ :بنػاء أسػس قكيػة لمحػك

األميػػػة التػػػي تتعمػػػؽ بطبيعػػػة  ،STEMكزيػػػادة التنػػػكع كاإلنصػػػاؼ كالشػػػمكؿ فػػػي العمػػػكـ
كالتكنكلكجيػػػػا كالهندسػػػػة كالرياضػػػػػيات ،كاعػػػػداد القػػػػكل العاممػػػػػة فػػػػي مجػػػػػاالت STEM
لممستقبؿ.

( )3ترتكػػػز الخبػػػرة األمريكيػػػة مػػػف خػػػبلؿ الخطػػػة االسػػػتراتيجية لتعمػػػيـ  STEMعمػػػى بعػػػض
األكلكيػػػات االسػػػتراتيجية مثػػػؿ  :إعػػػداد معمػػػـ متميػػػز فػػػي مجػػػاالت العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
كالهندسػػة كالرياضػػيات ،كتخػػريج العديػػد مػػف الطػػبلب الحاصػػميف عمػػى درجػػات عمميػػة فػػي
مجػػاالت  ،STEMكتزكيػػد متخصصػػي العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياضػػيات بػػالخبرة
البحثيػػة األساسػػية كالتطبيقيػػةى الكتسػػاب مهػػارات متخصصػػة فػػي المجػػاالت ذات الصػػمة
بمجاالت .STEM
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( )4تكفير الكاليات المتحدة األمريكية العديػد مػف اآلليػات التػي تسػهـ فػي دعػـ كفايػات مػديرم
مػػدارس  ،STEMكمػػػف هػػذو اآلليػػػات :تػػكفير بعػػػض البػػرامج الصػػػادرة عػػف كزارة التربيػػػة
األمريكية كالتي يمكف مػف خبللهػا تطػكير كفايػات المػدير مثػؿ :برنػامج القيػادة المدرسػية،
كبرنػامج القيػػادة المتمركػػزة حػكؿ الػػتعمـ ،كبرنػػامج قادػػد التحػكؿ المدرسػػي ،كبرنػػامج حػكافز
المعمـ كقادد المدرسة ،كبرنامج السباؽ نحك التمكيؿ األعمى.

( )5إنشػػاء الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كبعػػض الجامعػػات األمريكيػػة بعػػض الهيدػػات كالمراكػػز
المهتمة بتعميـ  ،STEMكبدعـ كفايات مديرم مدارس  STEMمثؿ :إنشاء كاليػة نيفػادا
) State of Nevadaمكتػػب العمػػكـ كاالبتكػػار كالتكنكلكجيػػا ،كانشػػاء أكاديميػػة قػػادة
 ،STEMكانشػػػاء كاليػػػة تينيسػػػى state

 Tennesseeشػػػبكة ابتكػػػار  STEMكالتػػػي

كجهػػػت اهتمامهػػػا بالتنميػػػة المهنيػػػة لقػػػادة  ،STEMكانشػػػاء معهػػػد القػػػادة المبتكػػػريفى
لبلهتماـ بععداد القادة كتزكيدهـ باإلجراءات كالسياسات البلزمة لتعزيز النجاح.

( )6اهتماـ العديد مف مدارس  STEMبالكاليات المتحدة األمريكية بالكصؼ الػكظيفي لكظيفػة
مػػديرل مػػدارس  ،STEMحيػػث يتضػػمف هػػذا الكصػػؼ أهػػـ المسػػدكليات التػػي يقػػكـ بهػػا
المػػدير ،ككػػذلؾ الكفايػػات البلزمػػة لػػه (بمػػا تتضػػمنه مػػف معػػارؼ كقػػدرات كمهػػارات) التػػي
تؤهمه مف أداء مسدكلياته المهنية .

ثالجًييا :ىتييائج تتعلييل مبييدازع املتفييوقني الجاىوايية يف العلييوو والتهيولوجيييا  STEMيف
مصس:
( )1بػػدأت مػػدارس  STEMفػػي مصػػر مػػف خػػبلؿ الككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة عػػف
طريؽ تخصيص منحة قدرها  25مميكف دكالر.

( )2يػػتـ إدارة مػػدارس  STEMفػػي مصػػر مػػف خػػبلؿ :المجمػػس القػػكمي لنمػػكذج مػػدارس
 ،STEMككحػػػدة مػػػدارس  STEMالتابعػػػة لػػػكزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ ،كالمجنػػػة الفرعيػػػة

لمػػػػدارس  STEMبالمػػػػديريات التعميميػػػػة ،كمجمػػػػس إدارة المدرسػػػػة ،كمجمػػػػس أمنػػػػاء
المدرسة ،كمدير المدرسة.

( )3إصػػدار كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي مصػػر العديػػد مػػف الق ػ اررات الكزاريػػة كمكجػػه كمػػنظـ
لمعمؿ في مدارس  ،STEMحيث ساهمت هذو القػ اررات الكزاريػة فػي تكضػيح المبلمػح
األساسية لهذو المدارس.
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( )4إنشاء بعض الجامعات المصرية كهػي :جامعػة الزقػازيؽ كالمنصػكرة  ،كعػيف شػمس،

كأسيكط لمدبمكـ المهنيػة إلعػداد معممػي كقيػادات مػدارس  STEMكذلػؾ كخطػكة لػدعـ
كفايات مديرم مدارس .STEM

 احمليييوز الجييياىي :آلييييات مكرتحييية ليييدعه نفاايييات ميييداسى ميييدازع  STEMيف مصيييسباالضتفادة مً خربة الوالاات املتخدة األمساهية:

يمكف صياهة بعػض اآلليػات المقترحػة

التي تسهـ في دعـ كفايات مديرل مدارس  STEMفيما يمى :

أولًا :ما اتعلل مبطئوليات مداسى مدازع املتفوقني يف العلوو والتهيولوجيا :STEM
تقتػػرح الدراسػػة الحاليػػة بعػػض المسػػدكليات التػػي يمكػػف أف يقػػكـ بهػػا مػػديرل مػػدارس
 STEMباإلضافة إلى المسدكليات التي حددها القرار الػكزارم بمػا يسػهـ فػي تحقيػؽ األهػداؼ
المنشكدة مف مدارس  ،STEMكمف هذو المسدكليات المقترحة ما يمي:
 تطػكير البرنػامج التعميمػػي بمػا يتكافػػؽ مػه احتياجػػات الطػبلب كمػػه أهػداؼ مػػدارس STEMفي مصر ،كدعـ كادارة بيدة التعمـ القادمة عمػى المشػركعات بتػكفير كافػة المػكارد التعميميػة
كالتكنكلكجية لدعـ البرنامج التعميمي.
 إدارة ميزانية المدرسة كفقنا لمكادح كالتشريعات ،كتحديد أهـ األكلكيات المراد اال نفػاؽ عميهػا،كالتخطيط لمصادر التمكيؿ البلزمة ألنشطة المدرسة .

 تكقه احتياجات البرنامج التعميمي  ،كاحتياجات الصيانة كتكفير التمكيؿ البلزـ لذلؾ . إج ػراء فحػػص شػػامؿ لممرافػػؽ المدرسػػية ،كتقػػديـ تقػػارير لمجهػػات المختصػػة بشػػنف صػػيانةالمباني كاألجهزة كهيرها مف مرافؽ المدرسة ،كاإلشراؼ عمى إصبلحها .
 زيػػارة الفصػػكؿ الدراسػػية بصػػفة مسػػتمرة ،كتسػػجيؿ نقػػاط الضػػعؼ كالقػػكة فيمػػا يتعمػػؽ بػػنداءالطػػػبلب كالمعممػػػيف ،كالتجهيػػػزات الماديػػػة كالمرافػػػؽ المدرسػػػية ،كمحاكلػػػة الترمػػػب عمػػػى أم
مشكبلت .
 تشػػجيه الطػػبلب لممشػػاركة فػػي المسػػابقات الدكليػػة كاإلقميميػػة التػػي تتعمػػؽ بمجػػاالت العمػػكـكالتكنكلكجيا كالهندسة كالرياضيات كتكفير كافة اإلمكانيات البلزمة لذلؾ .
 تككيف بعض الفرؽ كمجمكعات العمؿ مف المعمميف في مختمؼ التخصصػاتى لتنفيػذ بعػضالخطػػط المعػػدة لمسػػاعدة الطػػبلب فػػي التخصصػػات المختمفػػة  ،كفػػي تػػدعيـ مهػػارات المرػػة
اإلنجميزية لمطبلب كالمعمميف .
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 إعػػػداد خطػػػة اسػػػتراتيجية بالتعػػػاكف مػػػه جميػػػه العػػػامميف فػػػي المدرسػػػة لمكاجهػػػة األزمػػػاتالمختمفة التي قد تط أر عمى المدرسة .
 تكظيػػػؼ األسػػػاليب التكنكلكجيػػػة الحديثػػػة فػػػي التكاصػػػؿ مػػػه الطػػػبلب كالمعممػػػيف ،باإلضػػػافةألكلياء األمكر ،كالمجتمه المحمي المحيط بالمدرسة .
 إعداد تقرير سنكم عف كؿ ما يتعمؽ بالمدرسة بكافة عناصرها كرفعه لمجهات المعنية. إعداد تصكر حكؿ آليات بناء كتعزيز ثقافػة  STEMفػي المجتمػه المحػيط بالمدرسػة كبػيفأكلياء األمكر كأعضاء المجتمه المحمي.
 تػػكفير بعػػض الػػدكرات التدريبيػػة ككرش العمػػؿ كالمقػػاءاتى لتػػدريب المعممػػيف فػػي مختمػػؼالتخصصػػػات ،كلتػػػدريب الطػػػبلب عمػػػى أسػػػمكب الػػػتعمـ القػػػادـ عمػػػى المشػػػركعاتى لمكاجهػػػة
التحديات الكبرل ،كلتنمية مهارات التعمـ الذاتي لديهـ .

ثاىيًا :ما اتعلل بالهفااات الالشمة ملداسي مدازع :STEM
تقتػػرح الدراسػػة بعػػض الكفايػػات البلزمػػة لمػػديرم مػػدارس  STEMكالتػػي تػػؤهمهـ لمقيػػاـ
بكافة مسدكلياتهـ ،كمف أهـ الكفايات المقترحة ما يمي:
( )1ما يتعمؽ بالخبرة في مجاؿ التعميـ ،كالخبػرة فػي المجػاؿ اإلدارم :تقتػرح الدراسػة أف يتػكافر
في مديرل مدارس  ،STEMأك في الراهبيف لبللتحاؽ بهذو الكظيفة ما يمي:
أ -الحصكؿ عمى درجة الماجستير (عمى األقؿ) في مجاؿ اإلدارة التعميمية.
ب -الحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة الماجسػػػتير (عمػػػى األقػػػؿ) فػػػي أحػػػد مجػػػاالت العمػػػكـ كالتكنكلكجيػػػا
كالهندسة كالرياضيات .
ج -خبرة ال تقؿ عف ثبلث سنكات في التدريس في أحد مدارس .STEM
د -خبػػرة ال تقػػػؿ عػػػف خمػػػس سػػنكات فػػػي التػػػدريس فػػػي أحػػد المػػػدارس العامػػػة ،كخاصػػػة فػػػي
التخصصات المطمكبة في مدارس .STEM
ق -خبػػرة ال تقػػؿ عػػف ثػػبلث سػػنكات فػػي منصػػب مػػدير مدرسػػة فػػي أحػػد المػػدارس العامػػة قبػػؿ
االلتحاؽ لمعمؿ بمدارس .STEM
( )2بالنسػػبة لممعرفػػة كالقػػدرات كالمهػػارات :تؤكػػد الدراسػػة عمػػى ضػػركرة امػػتبلؾ مػػديرم مػػدارس
 STEMأك الػػػػراهبيف فػػػػي االلتحػػػػاؽ بهػػػػذو الكظيفػػػػة مجمكعػػػػة مػػػػف المعػػػػارؼ كالقػػػػدرات
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كالمهارات التي تشكؿ الكفايات البلزمػة لمػديرم مػدارس  STEMكالتػي تػؤهمهـ مػف القيػاـ
بكافة مسدكلياتهـ عمى أكمؿ كجه  ،كمف أهـ الكفايات المقترحة ما يمي:
(أ) بالنسبة لممعرفة:
 اال لمػػاـ بطبيعػػة كفمسػػفة تعمػػيـ  STEMكأهداف ػه كعكامػػؿ نجاحػػه ،كأحػػدث الممارسػػاتالتعميمية كاإلدارية المتعمقة به.
 المعرفػػة الكافيػػة بمهػػارات كقكاعػػد المرػػة اإلنجميزيػػة ،كالعمػػكـ ،كالتكنكلكجيػػا ،كالهندسػػة،كالرياضيات.
 اال لماـ بمهارة التعامؿ مػه أجهػزة الكمبيػكتر كاألسػاليب التكنكلكجيػة الحديثػةى لمتكاصػؿمه الطبلب كأكلياء األمكر ،كأعضاء المجتمه المحمي.
 اال لماـ باألساليب كالنظريات الحديثة في مجاؿ إدارة المكارد البشرية. المعرفة كاال لماـ بالمبادئ المتعمقػة بقكاعػد التخطػيط االسػتراتيجي ،كاإلشػراؼ كالتكجيػهالفني ،كتقييـ األداء كقكاعد البحث اإلجرادي كآلياته ى لمتعرؼ عمػى مشػكبلت المدرسػة
أك البيدة المحيطة بها.
 المعرفة بتخصصات  STEMالمختمفة ككيفية تقديمها بصكرة متكاممة.(ب) بالنسػػبة لمقػػدرات كالمهػػارات :تقتػػرح الدراسػػة ضػػركرة امػػتبلؾ مػػديرم مػػدارس  STEMمػػا
يمي:
 تكافر بعض القدرات مثؿ :القػدرة عمػى اإلبػداع ،كاالبتكػار ،كالتفكيػر المنطقػي ،كالتفكيػراالستنتاجي كاالستقراديى لتحقيؽ التميز المؤسسي.
 أف يككف لديه القدرة كالخصػادص الشخصػية كالمهنيػة كالقياديػة التػي تؤهمػه لمتعػاكفبيف العامميف كأصحاب المصمحة ،كالمجتمه المحمى.
 القػػػػدرة عمػػػػى إدارة الترييػػػػر ،كعمػػػػى التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي ،كالقػػػػدرة عمػػػػى اإلشػػػػراؼكالتكجيه ،كمتابعة أداء العامميف في ضكء معايير كمؤشرات مكضكعية.
 أف يتكافر لديه مهارات التفكير العميػا مثػؿ :التفكيػر النقػدم ،كحػؿ المشػكبلت المعقػدة،كمهػػارة صػػنه كاتخػػاذ القػرار ،كمهػػارة االسػػتماع الجيػػد ،كالتكاصػػؿ مػػه اآلخػػريف بصػػكرة
شفهية ككتابية كالكتركنية بصكرة جيدة.
 مهارة إدارة المعمكمات ،كاستخدامها التخاذ الق اررات المبلدمة.)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 220 -

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

كفايات مديرى مدارس المتفوقين ...

 امتبلؾ بعػض الكفايػات اإلنسػانية كاالجتماعيػة ،كالتػي تؤهػؿ المػدير لمتفاعػؿ اإليجػابيمػػه الطػػبلب كالمرؤكسػػيف كالمجتمػػه المحمػػى  ،مثػػؿ :كفايػػة العمػػؿ الجمػػاعي كفريػػؽ
كاحد ،كتكجيه المرؤكسيف في الكقػت المناسػب ،كتحفيػز كتشػجيه العػامميف مػف خػبلؿ
تػػػكفير بعػػػض المكافػػػآت الماديػػػة كالمعنكيػػػة  ،ككفايػػػة تفػػػكيض الصػػػبلحياتى لتػػػدريب
المرؤكسػػيف عمػػى تحمػػؿ المسػػدكلية ،كاعػػدادهـ لمناصػػب إداريػػة أعمػػى ،كتػػكفير الػػدعـ
المعنكم لجميه العامميف ،كالقدرة عمى إدارة الصراع داخؿ المؤسسة.
 ت ػكافر بعػػض الكفايػػات اإلداريػػة كالقياديػػة مثػػؿ :القػػدرة عمػػى تحميػػؿ المشػػكبلت كحمهػػابطريقػػة إبداعيػػػة كمبتكػػرة ،ككفايػػػة تنظػػػيـ كادارة الكقػػت كتكظيفػػػه فػػي اتخػػػاذ القػػػ اررات
كتحقيؽ األهداؼ ،كادارة االجتماعات.
كيتطمب تحقيؽ المقترحات السػابقة  -المرتبطػة بالمسػدكليات الخاصػة بمػديرم مػدارس
 ،STEMككذلؾ أهـ الكفايات البلزمة إلنجاز هذو المسدكليات – مراعاة ما يمي:
 صياهة كاعتمػاد كثػادؽ أك نشػرات رسػمية تتضػمف تحديػد أهػـ المسػدكليات الخاصػة بمػديرممدارس  ،STEMكتحديػد الكفايػات البلزمػة لهػـ  ،كػذلؾ تضػميف بعػض القػ اررات الكزاريػة هػذو
المسػػدكليات كالكفايػػاتى حتػػى يكػػكف المػػدير عمػػى عمػػـ كدرايػػة تامػػة بهػػذو المسػػدكليات ،ككػػذلؾ
تكضيح الكفايات الضركرية كالبلزمة لهـ  ،كيتطمب ذلػؾ  :نشػر هػذو الكثػادؽ عمػى مكقػه كزارة
التربية كالتعميـ ،كمكقه كحدة  STEMعمى مستكل الكزارة ،كالكحػدات الفرعيػة كمكاقػه مػدارس
 ،STEMكمكقه األكاديمية المهنية لممعممػيفى لتكعيػة مػديرم كمعممػي مػدارس  STEMبهػا،
كلتكعية المعمميف كالمديريف العامميف بالمدارس العامة بهاى لتنهيمهـ لبللتحاؽ بهذو المدارس.

ثالثًككا :يليككاخ دػككم كفايككاخ مككذير مككذ ر

 STEMفككي مصككر:

تقتػػرح الدراسػػة

بعػػػض اآلليػػػات التػػػي تسػػػهـ فػػػي دعػػػـ كفايػػػات مػػػديرم مػػػدارس  STEMباالسػػػتفادة مػػػف خبػػػرة
الكاليات المتحدة األمريكية ،كتتمثؿ هذو اآلليات فيما يمي :
( )1توفري بعض الربامج ملداسي مدازع املتفوقني الجاىواة يف العلوو والتهيولوجيا  STEMتمصرى
بهدؼ إكسابهـ العديد مف المعارؼ كالمهارات كالقػدرات كالسػمككيات المتعمقػة بمجػاالت
 STEMالتي تشكؿ كفايات أساسػية لمػديرم المػدارسى لتمكيػنهـ مػف أداء المسػدكليات الممقػاة
ػر لطبيعػػة عمػػؿ مػػديرم مػػدارس  ،STEMكفمسػػفة تعمػػيـ  ،STEMكطبيعػػة
عمػػى عػػاتقهـ ،كنظػ نا
كخصادص الطبلب الممتحقػيف بهػذو المػدارس ،كقمػة بػرامج التنميػة المهنيػة المقدمػة مػف خػبلؿ
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الهيدػػات األمريكيػػة بالتعػػاكف مػػه كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ  ،تقتػػرح الدراسػػة العديػػد مػػف الب ػرامج ،
كتتمثؿ هذو البرامج المقترحة ،كما يمكف أف تحققه مف أهداؼ فيما يمي:
 برنامج الشراكات المحميػة كالدكليػة لتعزيػز تعمػيـ  :STEMكيهػدؼ هػذا البرنػامج إلػى تػدعيـالتعاكف كالشراكة بيف المؤسسات التعميمية ذات الصمة بتعمػيـ  STEMكبالعػامميف بهػا مثػؿ
 :كزارة التربية كالتعميـ ،ككزارة التعميـ العالي ،كالجامعػات ،كمػدارس  STEMفػي محافظػات
مصر ،كاألكاديمية المهنية لممعمميف ،كبػيف بعػض الهيدػات كالمؤسسػات المحميػة كاإلقميميػة
كالدكلية المهتمة بتطكير تعميـ  STEMكدعػـ كفايػات مػديرم مػدارس  ،STEMكأف يسػعى
البرنػػامج إلػػى تنفيػػذ بعػػض المشػػركعات التػػي ترتكػػز عم ػى التنميػػة المهنيػػة لمػػديرم مػػدارس
 STEMكلمعػػػػامميف بالمػػػػدارس بالتعػػػػاكف مػػػػه بعػػػػض الخبػػػػراء كالمتخصصػػػػيف المحميػػػػيف
كالػػدكلييف ،كأف يػػكفر البرنػػامج العديػػد مػػف األنشػػطة البلزمػػة لػػدعـ كفايػػات مػػديرم مػػدارس
 STEMمثػػؿ  :المحاضػرات كالنػػدكات كمجتمعػػات الػػتعمـ ،كتكظيػػؼ اإل نترنػػت فػػي تنفيػػذ هػػذو
األنشطة.
 برنامج اإلعداد المتميػز لمػديرم مػدارس  : STEMحيػث يسػعى البرنػامج إلػى إعػداد مػديرممدارس  STEMبصكرة متميػزة تتكافػؽ مػه طبيعػة المسػدكليات الممقػاة عمػى عػاتقهـ  ،كأف
يكػػكف لهػػذا البرنػػامج رؤيػػة كرسػػالة كاضػػحة كخطػػة اسػػتراتيجية ى لضػػماف إعػػداد المػػديرىف
بصكرة مميزة  ،كأف يتكافر لمبرنامج التمكيؿ الذل يمكف مػف خبللػه تحقيػؽ الهػدؼ المنشػكد
 ،كأف يقػػدـ البرنػػامج العديػػد مػػف األنشػػطة مثػػؿ  :الػػدكرات التدريبيػػة  ،ككرش العمػػؿ كالتػػي
تهػػتـ بكػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالقضػػػايا التػػػي تسػػػهـ فػػي االرتقػػػاء بػػػنداء المػػػدير مثػػػؿ تنػػػاكؿ أبػػػرز
االتجاهػػػات العالميػػػة المعاصػػػرة فػػػي القيػػػادة التربكيػػػة بصػػػفة عامػػػة كادارة مػػػدارس STEM
بصػػفة خاصػػة  ،كتضػػميف المحتػػكم التػػدريبي بعػػض المكضػػكعات كالقضػػايا األساسػػية حػػكؿ
قضػػػايا القيػػػادة كالكفايػػػات القياديػػػة التػػػى تفيػػػد مػػػديرم مػػػدارس  ، STEMكالتركيػػػز عمػػػى
الممارسػػػػات المدرسػػػػية التػػػػى تسػػػػهـ فػػػػى رفػػػػه مسػػػػتكم أداء المػػػػديريف  ،كعػػػػرض أفضػػػػؿ
الممارسػػات اإلداريػػػة كاالسػػتفادة منهػػػا ،كمراجعػػة السياسػػػات كالتشػػريعات المتعمقػػػة بععػػػداد
القيػػادة ،باإلضػػافة إلػػى االهتمػػاـ بالجانػػب العممػػى كالميػػدانى ى لتػػكفير المػػديريف المتميػػزيف
لمعمؿ بمدارس . STEM
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 برنػػامج المػػدير كسػػفير لتعمػػيـ  : STEMحيػػث يسػػعى البرنػػامج إلػػى إكسػػاب مػػديرل مػػدارس STEMالعديػػد مػػف الكفايػػات التػػي تػػؤهمهـ لمعمػػؿ ،كالتػػي تجعمهػػـ سػػفراء لمػػدارس STEM
مف خبلؿ تطكير كفاياتهـ الشخصية  ،كتعزيز بعض المهارات القيادية لػدل المػديريف مثػؿ:
مهػػارة إدارة الكقػػت ،كادارة الضػػركط ،كتنميػػة التفكيػػر الناقػػد ،كمهػػارة حػػؿ المشػػكبلت كحمهػػا
بطريقة مبدعة كمبتكرة ،كالتكاصؿ مػه الطػبلب كالعػامميف كأكليػاء األمػكر كأعضػاء المجتمػه
المحمي ،كمػا يمكػف مػف خػبلؿ هػذا البرنػامج إلقػاء الضػكء عمػى أنػكاع الػدعـ الػذم يحتاجػه
مديرل مدارس . STEM
 برنامج القيػادات المدرسػية  :حيػث يسػعى البرنػامج إلػى تػكفير المػنح كالبػرامج كالمشػركعاتالمبتكػػػػرةى لجػػػػذب كتػػػػدريب كارشػػػػاد المػػػػديريف  ،كتطبيػػػػؽ بعػػػػض الممارسػػػػات التػػػػى تؤهػػػػؿ
المسدكليف مف جذب أفضؿ العناصر البشرية كاالحتفاظ بهـ ،مف خػبلؿ تػكفير حػكافز ماديػة
كمعنكيػة لممػديريف كلممعممػػيف  ،كمػا يمكػػف مػف خػبلؿ البرنػػامج تػكفير بػرامج تدريبيػة مميػػزة
لممػػديريف كالمعممػػيف ال ػراهبيف فػػى االلتحػػاؽ بكظيفػػة مػػدير بمػػدارس  STEMبالتعػػاكف مػػه
كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ ،كاألكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيف ،كالهيدػػات المحميػػة المختمفػػة لػػدعـ
كتمكيؿ هذو البرامج ،كما يمكف مف خبلؿ البرنػامج تبنػي كتطبيػؽ بعػض الطػرؽ التػي تؤهػؿ
المػػديريف كالمعممػػيف بمػػدارس  STEMاالرتقػػاء بكفايػػاتهـ المتنكعػػة مثػػؿ :عقػػد المحاض ػرات
بصػكرة تقميديػة أك عبػر اإل نترنػت ،ككرش العمػؿ ،كحمقػات النقػاش ،كتػكفير مجتمعػات تعمػػـ
مهنية ،كالتكاصؿ عبر اإل نترنت لبلطبلع عمى خبرات بعض الدكؿ.
 برنامج قادة التحكؿ المدرسي :كأف يهدؼ البرنامج إلى تكفير بعػض المبػادرات كالمشػركعاتالضركرية الختيار مديرم المدارس كاكسابهـ بعض الكفايات البلزمػة لترييػر أك تحكيػؿ أداء
المدارس نحك األفضؿ ،كتكفير التدريب عالي الجكدة لقادة المػدارس لتػنهيمهـ لقيػادة جهػكد
التحكؿ أك التريير بنجاح مف خبلؿ تكفير التنمية المهنيػة ،كتػكفير الػدعـ المسػتمر لمػديرم
المدارس بما يتفؽ مه طبيعة المشػكبلت التػى تكاجػه كػؿ مدرسػة ،كمػا يسػعي البرنػامج إلػى
االحتفػػاظ بمػػػديرم المػػػدارس المتميػػػزيف كالفعػػاليف كالقػػػادريف عمػػػى إدارة المدرسػػػة ،كتكجيػػػه
العامميف كالطبلب بها ،كتكفير الحكافز المادية كالمعنكية لبلحتفاظ بهـ.
 برنامج صندكؽ مديرم مدارس  : STEMحيث يركز البرنػامج عمػى اختيػار أفضػؿ المػديريفلمعمػػؿ بمػػدارس  STEMمػػف خػػبلؿ تحديػػد بعػػض المعػػايير المكضػػكعية كالشػػاممة الختيػػار
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أفضؿ العناصر البشرية ،كالسػعي نحػك االحتفػاظ بهػـ مػف خػبلؿ تػكفير الحػكافز كالمكافػآت،
كنظـ التعكيض القادمة عمػى األداء ،كمػا يهػتـ البرنػامج بػعدارة رأس المػاؿ البشػرم بمػدارس
 STEMسػػػكاء لممػػػديريف أك المعممػػػيف الػػػراهبيف فػػػى تػػػكلي أدكا ارن قياديػػػةى لتػػػدعيـ قػػػدراتهـ

ككفايػػاتهـ لرفػػه مسػػتكم االنجػػاز الطبلبػػي  ،كمػػف ثػػـ يسػػعي البرنػػامج إلػػى تػػكفير المكافػػآت
كالحػػػكافز لكافػػػة المػػػدارس كاإلدارات كالكحػػػدات الخاصػػػة بمػػػدارس  STEMاسػػػتنادان لتميػػػز
أدادها ،هذا باإلضافة إلى تكفير برامج التنمية المهنيػة المسػتمرةى لتػدعيـ المهػارات القياديػة

لمقادة كمديرم المدارس ،كانشاء هياكؿ لمركاتب الجديدة عمى أساس الفعالية فى األداء.
 برنػػامج السػػباؽ نحػػك عمػػى التمكيػػؿ األعمػػي :حيػػث يعتبػػر هػػذا البرنػػامج منحػػة تنافسػػية بػػيفمختمؼ مػدارس  ، STEMككحػدات  STEMالفرعيػةى مػف أجػؿ تػكفير التػدابير كاإلجػراءات
البلزمػػة لتهيدػػة كافػػة الظػػركؼ لمكصػػكؿ إلػػى درجػػات متميػػزة مػػف األداء كاإلنجػػاز ،كتحقي ػؽ
المزيد مف اإلصبلحات التعميميػة مػف خػبلؿ الحصػكؿ عمػى التمكيػؿ المبلدػـ لمكاصػمة العمػؿ
كاإلنجػػازات المتميػػزة بمػػدارس  ، STEMكمػػا يمكػػف مػػف خػػبلؿ هػػذا البرنػػامج صػياهة بعػػض
المعايير التى يمكف االستناد إليها فى تحقيػؽ اإلصػبلحات التعميميػة عمػي مسػتكم المػدارس
كاإلدارات المختمفة كما تتطمبه مف تمكيؿ مناسب  ،مف خػبلؿ تػكفير مسػارات عاليػة الجػكدة
لممديريف كتحسيف فعالية أداء المدير عمى أساس األداء ،كضماف التكزيه العػادؿ لممعممػيف
الػػراهبيف لمعمػػؿ فػػى مجػػاؿ القيػػادة  ،كدعػػـ كفايػػات مػػديرم مػػدارس  STEMالتػػى تػػؤهمهـ
لتنفيذ اإلصبلحات التعميمية التى يسعي إليها تعميـ .STEM
 برنػػامج تطػػكير مػػديرم مػػدارس  STEMفػػى المرػػة اإلنجميزيػػة :كيهػػدؼ البرنػػامج إلػػى تنميػػةمهػػارات المرػػة اإلنجميزيػػة المختمفػػة لػػدم مػػديرم مػػدارس  ،STEMكلممعممػػيف فػػى مختمػػؼ
التخصصػػػاتى باعتبػػػارهـ نػػػكاة أساسػػػية لمعمػػػؿ كمػػػديريف بمػػػدارس  ، STEMحيػػػث يشػػػترط
الحصكؿ عمى هذا البرنامج قبؿ الخدمة ك أثنادها ،كيشترط قبؿ البدء فيه اإلعػداد الجيػد لػه
كذلػػؾ بالتعػػاكف مػػه أسػػاتذة الجامعػػات المتخصصػػيف فػػى المرػػة اإلنجميزيػػة ،كمراكػػز المرػػة
المختمفػػػة التابعػػػة لمجامعػػػات ،كأف يسػػػعي البرنػػػامج إلػػػى االعتمػػػاد عمػػػى أسػػػاليب تدريبيػػػة
متنكعػػة ،مػػه تكظيػػؼ التػػدريب اإللكتركنػػي باسػػتخداـ التقنيػػات التكنكلكجيػػة المختمفػػة مثػػؿ
برنػػامج  ، Zoomمػػه الحػػرص عمػػى متابعػػة أداء المتػػدربيفى لمتنكػػد مػػف اكتسػػابهـ مهػػارات
المرة اإلنجميزية سكاء بطريقة شفكية أك كتابية.
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 برنامج مجتمعات التعمـ المهني لمديرم مدارس  :STEMكيهدؼ هذا البرنػامج إلػى تكظيػؼالتقنيات التكنكلكجية الحديثة فػى تكػكيف مجتمػه مهنػي مكػكف مػف مػديرم مػدارس STEM
عمػػى مسػػتكم المػػدارس المكزعػػة عمػػى المحافظػػات المصػػرية ،ككػػذلؾ بعػػض المعممػػيف مػػف
مختمؼ التخصصات ،كبعض العامميف فى المدارس العامة كمػدارس  ،STEMكأعضػاء مػف
كحػػػدة  STEMالمركزيػػػة ككحػػػدات  STEMالفرعيػػػة ،كأعضػػػاء مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ
كأعضػاء مػف أسػاتذة الجامعػات المصػرية ،كيمكػػف أف يتضػمف هػذا المجتمػه المهنػي بعػػض
المػػديريف كالمعممػػيف بمػػدارس  STEMمػػف مختمػػؼ الػػدكؿ ،كأف يػػتـ التكاصػػؿ بػػيف أعضػػاء
المجتمػػه المهنػػي باسػػتخداـ األسػػاليب التكنكلكجيػػة الحديثػػة ،ممػػا يسػػهـ فػػى سػػهكلة القيػػاـ
بالعديد مف األنشطة كالممارسػات ،كتبػادؿ األفكػار كالخبػرات كالممارسػات التػى تػتـ بمػدارس
 STEMالمختمفة فى مصر كمختمؼ الدكؿ ،كيمكف مف خبلؿ هذا المجتمه المهني إكسػاب
المعممػػيف كالمػػديريف العػػامميف بمػػدارس  STEMأك المػػدارس العامػػة بعػػض الكفايػػات التػػى
تؤهمهـ لتكلي مناصب إدارية كقياديػة ،مثػؿ :مهػارة حػؿ المشػكبلت بصػكرة إبداعيػة  ،كادارة
الكقػػت ،كادارة ضػػركط العمػػؿ ،كمػػا يسػػعي هػػذا البرنػػامج إلػػى مناقشػػة العديػػد مػػف القضػػايا
التعميميػػػة كالتربكيػػػة كاإلداريػػػة كمناقشػػػة المػػػكادح كالتشػػػريعات التػػػى تحكػػػـ العمػػػؿ بمػػػدارس
. STEM
 برنامج يكـ فى حياة مديرم مدارس  : STEMكيهدؼ هذا البرنامج تكضػيح بعػض األمثمػةلممشكبلت التى يكاجهها مديرم مػدارس  STEMالتػى تتعمػؽ بالطالػب ،كالعػامميف ،كالمرافػؽ
المدرسية ،كتكضيح بعض األساليب التى يعتمد عميها المػدير فػى مكاجهػة هػذو المشػكبلت،
كيمكػػف عػػرض بعػػض الفيػػديكهات لكيفيػػة التعامػػؿ مػػه هػػذو المشػػكبلت مػػف دكؿ مختمفػػة،
كيمكف مف خبلؿ هذا البرنامج تنظيـ بعض المقاءات بػيف مػديرم مػدارس  ، STEMكبيػنهـ
كبػػيف الػػراهبيف فػػى االلتحػػاؽ بهػػذو الكظيفػػةى لتبػػادؿ الخبػػرات ،كالتعػػرؼ عمػػى الممارسػػات
الفعالػػػة التػػػى تسػػػهـ فػػػى تحقيػػػؽ األهػػػداؼ المنشػػػكدة لمػػػدارس  ، STEMكفػػػى إطػػػار هػػػذا
البرنامج يمكف إنشػاء مجتمػه مهنػي يجمػه بػيف مختمػؼ المػديريف كبػيف المعممػيف بمػدارس
 STEMكالمعممػػػيف كالمػػػديريف مػػػف المػػػدارس العامػػػة ،كتكظيػػػؼ التكنكلكجيػػػا الحديثػػػة فػػػى
التكاصػػؿ كتبػػادؿ الخب ػرات كعػػرض نمػػاذج مػػف يكميػػات مػػديرم مػػدارس  STEMفػػى مصػػر
كبعض الدكؿى لبلستفادة مف خبراتهـ كممارساتهـ التعميمية كاإلدارية الفعالة.
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كيمكػػف مػػف خػػبلؿ هػػذا البرنػػامج تنظػػيـ زيػػارات ميدانيػػة لممػػديريف المرشػػحيف لمعمػػؿ فػػى
مػػدارس  STEMبعػػد أخػػذ المكافقػػات اإلداريػػة المطمكبػػة مػػف الجهػػات المختصػػة  ،حيػػث يبلحػػظ
فيهػػػا المػػػدير المرشػػػح كػػػؿ مػػػا يقػػػكـ بػػػه المػػػدير المكجػػػكد عمػػػى رأس العمػػػؿ ،كيقػػػكـ بتسػػػجيؿ
المبلحظات ى لمعرفة كيفية أداء المدير لمسدكلياته ،ككيؼ يدير أل مشكمة أك أزمة.
يتطمب نجاح كتنفيذ البرامج المقترحة السابؽ ذكرها مراعاة تطبيؽ اإلجراءات اآلتية:
 تهيدة البيدة المبلدمة قبػؿ البػدء فػى تنفيػذ هػذو البػرامجى لضػماف االسػتمرارية فػى تنفيػذها ،كذلؾ مف خػبلؿ إعػداد خطػة اسػتراتيجية عمػى المسػتكم القػكمي لبلرتقػاء بمػدارس STEM
أساسػيا لمػا يػتـ مػف مشػركعات
عامػا ك
كبنداء العػامميف بهػا كبقياداتهػا ،حيػث تمثػؿ
ن
ن
مكجهػا ن
كبرامج إصبلحية  ،كيتطمب ذلؾ مراعاة اإلجراءات اآلتية:
 إعداد بعض الخطط الفرعية كالتى تشػكؿ فػى مجممهػا الخطػة االسػتراتيجية القكميػة لتعمػيـ
 ،STEMكتحديد مدة كتكمفػة كالتمكيػؿ الػبلزـ لكػؿ خطػة فرعيػة ،كتحديػد المػكارد البشػرية
البلزمة.
 التػػػزاـ القيػػػادة السياسػػػية  ،كالمسػػػدكليف كالقيػػػادات بػػػكزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ ككزارة التعمػػػيـ
العالي بدعـ كتنفيذ ما كرد بالخطة االستراتيجية القكمية ،كما تتضمنه مف خطط فرعية.
 تكظيؼ كسػادؿ اإلعػبلـ بصػكرها المختمفػة فػى نشػر الػكعي بالخطػة االسػتراتيجية القكميػة
لبلرتقاء بتعمـ كبمدارس  ، STEMمما يؤدم إلى تعزيز ثقافة تعمػيـ  STEMلػدم العديػد
مف المسدكليف كأفػراد المجتمػه كأصػحاب الشػركات كرجػاؿ المػاؿ كالصػناعة ممػا يشػجعهـ
عمػػى التبػػرع كالمشػػاركة فػػى تنفيػػذ هػػذو الخطػػة ،كتشػػجيه المعممػػيف كالمػػديريف كالدارسػػيف
لبللتحاؽ بمدارس .STEM
 إصػػػدار الدحػػػة خاصػػػة بمػػػدارس  ،STEMكاصػػػدار التشػػػريعات كالقػػػكانيف المنظمػػػة لتعمػػػيـ ، STEMكيتطمب ذلؾ مراعاة تطبيؽ اإلجراءات اآلتية:
 صػػياهة بعػػض الق ػكانيف كالق ػ اررات عمػػى أف يػػتـ ذلػػؾ بصػػكرة تعاكنيػػة بػػيف مختمػػؼ الفدػػات
كخاصة العامميف فى مجاؿ تعميـ  ،STEMكالقيادات المسدكلة ،مه كضه اإلجػراءات التػى
تسهـ فى تنفيذ هذو القكانيف مه مراعاة المركنػة كالمراجعػة المسػتمرة لهػا بمػا يتكافػؽ مػه
متريرات العصر الحديث.
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 تعديؿ بعض الق اررات التػى قػد تعػكؽ العمػؿ فػى هػذو المػدارس ،أك التػى تعجػز عػف تحديػد
اإلجراءات المكضكعية التى تتكافؽ مه طبيعة المدرسة كأهدافها.
 تػػكفير العناصػػر البشػػرية المدربػػة كالمؤهمػػة لتنفيػػذ الب ػرامج المقترحػػة كتنميػػتهـ مهني ػان ،حتػػيتتمكف مف أداء دكرها بفعالية ،كذلؾ مف خبلؿ:

 تػػػكفير العديػػػد مػػػف الػػػدكرات التدريبيػػػة كالمحاضػػػرات ككرش العمػػػؿ  ،لمقيػػػادات كاألفػػػراد
المسػػػدكلة عػػػف تنفيػػػذ هػػػذو البػػػرامجى لتزكيػػػدهـ بكافػػػة المعػػػارؼ التػػػى تتعمػػػؽ بالهػػػدؼ
األساسػػي مػػف كػػؿ برنػػامج ،كاكسػػابهـ بعػػض القػػدرات كالمهػػارات التػػى تفيػػد فػػى متابعػػة
العمؿ بهذو البرامج.
 التنمية المهنيػة لمعممػي كمػديرم مػدارس  ، STEMككػذلؾ لػبعض المعممػيف كالمػديريف
العػػػامميف بالمػػػدارس العامػػػة ،كتػػػكفير الجػػػكادز الماديػػػة كالمعنكيػػػة لممعممػػػيف كالمػػػديريف
المتميػػزيف كالمبػػدعيف ،كاالعتمػػاد عمػػيهـ فػػى تنفيػػذ البػرامج المقترحػػة ،أك اإلشػراؼ عمػػى
تنفيذها.
 تنكيػػه مصػػادر التمكيػػؿ البلزمػػة لئلنفػػاؽ عمػػى تنفيػػذ البػرامج المقترحػػة  ،كمػػف أهػػـ المصػػادرالتى يمكف االعتماد عميها:
 تخصيص جزء مف ميزانية كزارة التربية كالتعميـ ككزارة التعميـ العالي كالبحػث العممػي لتعمػيـ
 STEMكاإلنفاؽ عمى المدارس.
 عقػػػد بعػػػض الشػػػراكات مػػػه المنظمػػػات المحميػػػة ،كمػػػه أعضػػػاء المجتمػػػه المحمػػػي كرجػػػاؿ
الصػػناعة كالمػػاؿ ى لممسػػاهمة فػػى تمكيػػؿ مػػدارس  STEMكالمسػػاهمة فػػى تنفيػػذ البػػرامج
المقترحة.
 عقػػد اتفاقيػػات كش ػراكات مػػه هيدػػات دكليػػةى لمحصػػكؿ عمػػى بعػػض المػػنح الدكليػػة ،كتػػكفير
الدعـ المالي المناسب لهذو البرامج.
 الشػراكة مػػه كزارة االتصػػاالت كتقنيػػة المعمكمػػاتى لتػػكفير البنيػػة التكنكلكجيػػة المبلدمػػة التػػى
تتيح الفرصػة فػى التكاصػؿ بػيف مػدارس  STEMفػى مصػر ،كبينهػا كبػيف مػدارس STEM
فى مختمؼ دكؿ العالـ.
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 قبكؿ التبرعات كالهبػات مػف مختمػؼ الفدػات كالجهػات الراهبػة فػى المسػاهمة فػى االرتقػاء
بتعمػػػيـ  ،STEMكتشػػػجيه رجػػػاؿ المػػػاؿ كاألعمػػػاؿ عمػػػى تبنػػػي تنفيػػػذ بعػػػض المشػػػركعات
كالبرامج الخاصة بتعميـ .STEM
 إعداد بعػض المؤشػرات كالمعػايير المكضػكعية التػى يمكػف مػف خبللهػا متابعػة تنفيػذ البػرامجالمقترحػػة ،كمػػف ثػػـ تقكيمهػػا بصػػكرة مكضػػكعيةى لمتعػػرؼ عمػػى نقػػاط القػػكة كالتميػػز بهػػذو
الب ػرامج ،كمػػا تػػـ تنفيػػذو منهػػا بالفعػػؿ ،كالتعػػرؼ عمػػى نقػػاط الضػػعؼ بهػػا  ،كمػػف ثػػـ تػػكفير
اإلمكانات المادية كالبشرية التى تسهـ فى تجاكز نقاط الضعؼ بهذو البرامج.
 التعػػاكف بػػيف مختمػػؼ الجهػػات الرسػػمية كالحككميػػة ،كأعضػػاء المجتمػػه المحمػػي كالهيدػػاتالمحميػػػة كالدكليػػػة فػػػى تنفيػػػذ هػػػذو البػػػرامج كاإلشػػػراؼ عميهػػػا ،كمتابعتهػػػا كتقيػػػيـ مسػػػتكم
اإلنجػػازات التػػى حققتهػػا هػػذو الب ػرامج  ،كذلػػؾ ألف االرتقػػاء بتعمػػيـ  STEMكتطػػكير كفايػػات
العامميف به كالمديريف قضية قكمية تتطمب التعاكف بيف الجميه.
 نشػر الػكعي المجتمعػػي بػيف المعممػػيف كالمػديريف فػػى مػدارس  ،STEMككػػذلؾ العػامميف فػػىالمػػدارس العامػػة ،لبللتحػػاؽ فػػى هػػذو الب ػرامج المقترحػػة ،كيتطمػػب ذلػػؾ :تكظيػػؼ التقنيػػات
التكنكلكجية ككسادؿ اإلعػبلـ الحديثػة فػى نشػر هػذو الػكعي بػيف أعضػاء المجتمػه بمختمػؼ
فداتػػه ،كنشػػر كتكضػػيح أهميػػة هػػذا الػػنمط مػػف التعمػػيـ ممػػا يسػػهـ فػػى زيػػادة المشػػاركة مػػف
أعضاء المجتمه المحمي لتمكيؿ هذو البرامج كالمساهمة فى تنفيذها.

( )2إىػاء مسنص داخل نيل جامعية وخا ية باحملافظيات التيى اوجيد بَيا مدزضية للنتفيوقني فيى العليوو
والتهيولوجيا  STEMى
لتطكير مجػاالت العمػكـ كالتكنكلكجيػا كالهندسػة كالرياضػيات  ،كلتطػكير كفايػات مػديرم
مدارس  ، STEMكمف ثـ تقترح الدراسة ضركرة تبني المركز تنفيذ األهداؼ اآلتية :
 االرتقػػاء بجػػكدة مػػدارس  STEMالمختمفػػة كنشػػر الػػكعي بهػػذو النكعيػػة مػػف المػػدارس مػػفخػػبلؿ تكظيػػؼ االمكانيػػات الماديػػة كالبشػػرية المتاحػػة بالجامعػػة كبالمحافظػػة التػػى يكجػػد بهػػا
مدرسػػػة  ،STEMكتػػػكفير االستشػػػارات كالتنميػػػة المهنيػػػة لممعممػػػيف كلمػػػديرم مػػػدارس
 ،STEMكتكفير بعض المقػاءات مػه مػديرل مػدارس  STEMالمكزعػة بمحافظػات مصػر ،
كتنظيـ الزيػارات لػبعض المػدارس ى لتبػادؿ أفضػؿ الممارسػات القياديػة المبتكػرة  ،كأف يػدعـ
المركز العبلقة بيف كحدة  STEMالمركزية كالكحدات الفرعية كبيف مدارس . STEM
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 تػػكفير بعػػض الػػدكرات التدريبيػػة ككرش العمػػؿ ،كالمطبكعػػات بطريقػػة تقميديػػة أك الكتركنيػػةلممعمميف كلمديرم المدارس العامػةى لتػنهيمهـ كتػدعيـ رهبػتهـ فػى االلتحػاؽ لمعمػؿ بمػدارس
 STEMمما يسهـ فى تكفير العديد مف الكفاءات البشرية المؤهمة لمعمؿ فيما بعد.
كيتطمب نجاح هذو الم اركز فى عممها كتحقيؽ األهداؼ المرجكة منها تنفيذ اإلجراءات اآلتية:
 أف يكػػكف لهػػذو المراكػػز هيكػػؿ تنظيمػػي محػػدد كمعتمػػدى حتػػي تػػتمكف مػػف تحقيػػؽ أهػػدافهاكأنشطتها المختمفة.
 أف يككف لهذو المراكز رؤية كرسالة محددة تنطمؽ منها فى تحديد أهدافها كأنشطتها. تػػكفير ميزانيػػة تتناسػػب مػػه األنشػػطة التػػى كػػؿ مركػػز  ،كيتطمػػب ذلػػؾ تنكيػػه مصػػادر التمكيػػؿمثػػؿ :ميزانيػػة محػػددة مػػف كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ ،كالجامعػػات ،كقبػػكؿ التبرعػػات كالمشػػاركة
المجتمعية مف رجاؿ األعماؿ كالصناعة كالمهتميف بتعمـ .STEM
 تكظيػػػؼ هػػػذو المراكػػػز فػػػى الػػػربط بػػػيف مػػػدارس  STEMالمكزعػػػة فػػػى أنحػػػاء الجمهكريػػػةىلبلسػػتفادة مػػف ممارسػػات هػػذو المػػدارس فػػى االرتقػػاء بجػػكدة المػػدارس كالعػػامميف ،كتػػدعيـ
الكفايات البلزمة لمديرم هذو المدارسى لدكرهـ الفاعؿ كالمؤثر بها مما ينعكس عمػى كفػاءة
المخرجات التعميمية لهذو المدارس.
 تػػكفير الجػػكادز التنافسػػية ى لتكػػريـ أفضػػؿ المعممػػيف ،كالطػػبلب المتميػػزيف كالمبتكػػريف فػػىمجاالت  ، STEMكذلؾ تكفير الجكادز لممديريف المتميزيف الذيف ساهمكا فى تطػكير بػرامج
 STEMمػػػف خػػػبلؿ تطبيػػػؽ بعػػػض الممارسػػػات المبتكػػػرة كاإلبداعيػػػة فػػػى حػػػؿ المشػػػكبلت
المختمفة.
 إعداد خطة تدريبية تتضمف العديػد مػف األنشػطة التعميميػة كاإللكتركنيػة ،كأف تتمركػز هػذواألنشػػػطة عمػػػى تػػػدعيـ بعػػػض المعػػػارؼ ذات الصػػػمة بتعمػػػيـ  STEMكفمسػػػفته ،كأهدافػػػه،
كتدعيـ بعض المهارات البلزمة لمديرم مدارس  STEMمثؿ :مهارة حػؿ المشػكبلت بصػكرة
إبداعية ،كادارة الكقت ،كادارة ضركط العمؿ ،كالتػدريب عمػى اسػتخداـ األسػاليب التكنكلكجيػة
الحديثة ،كهيرها مف مهارات تسهـ فى تطكير كفايات مديرم مدارس .STEM
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( )3التوضييع فييى بييسامج الدزاضييات العليييا وبييسامج الدزجيية اجلامعييية األولييي املتدصصيية إلعييداد معلنييي

ومداسي مدازع  ، STEMمً خالل إىػاء غعب متدصصة جبنيع اجلامعات املصساة.
كيتطمب تنفيذ ذلؾ مراعاة تطبيؽ اإلجراءات اآلتية:
 تكعية القيادات المسدكلة بكزارة التربية كالتعميـ ككزارة التعميـ العالي كالبحػث العممػي بنهميػةخريجػػي مػػدارس  STEMى باعتبػػارهـ الن ػكاة األساسػػية لتحقيػػؽ النمػػك االقتصػػادم كالعممػػي
كالتكنكلػػكجي بػػالمجتمه كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى بعػػض التجػػارب العالميػػة الناجحػػة
كالمتميزة فى مجاؿ تعميـ .STEM
 تػػكفير التمكيػػؿ المبلدػػـ إلنشػػاء الشػػعب كالمسػػارات التعميميػػة المختمفػػة ،كيتطمػػب ذلػػؾ تنػػكعمصادر التمكيػؿى حتػي يمكػف االنفػاؽ عمػى هػذو البػرامج التعميميػة كذلػؾ مػف خػبلؿ تشػجيه
رجاؿ الماؿ كاألعماؿ كأصحاب الشركات فى المساهمة فى تمكيؿ هذو البػرامج ،كعقػد بعػض
االتفاقيػػػات مػػػه الهيدػػػات المحميػػػة كالدكليػػػة كالمراكػػػز البحثيػػػة المهتمػػػة بتعمػػػيـ كبمػػػدارس
.STEM
 تكعيػػة المعممػػيف كمػػديرم المػػدارس العػػامميف فػػى المػػدارس العامػػة بنهميػػة االلتحػػاؽ بهػػذوالبػػػػرامج التعميميػػػػةى ألهميتهػػػػا فػػػػى إكسػػػػابهـ العديػػػػد مػػػػف المعػػػػارؼ كالقػػػػدرات كالمهػػػػارات
كالسمككيات التى تؤهمهـ لمعمؿ فى مدارس STEM
 تكظيؼ كسادؿ اإلعبلـ المختمفػة ،كاالسػتفادة مػف المكاقػه االلكتركنيػة لػكزارة التعمػيـ العػالي،ككزارة التربيػػة كالتعمػػيـ ،كمكقػػه اإلدارات التعميميػػة كالمػػديريات التعميميػػة ،كمكقػػه الجامعػػات
كالكميػػات فػػى نشػػر أخبػػار مػػدارس  STEMفػػى مصػػر ،كفػػى تكعيػػة األف ػراد بفمسػػفة تعمػػيـ
 STEMكأهميته لمفرد كالمجتمه ،كأهميته فى بناء قػادة كعممػاء المسػتقبؿ ،كػذلؾ تػكعيتهـ
بالكظادؼ المستقبمية التى يمكف العمؿ بها.
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زابعًا :معوقات تيفير اآلليات املكرتحة وضبل التغلب عليَا :
( )1ضعؼ التمكيػؿ المخصػص لتنفيػذ البػرامج كاآلليػات المقترحػة  ،كيمكػف الترمػب عمػى ذلػؾ
مف خبلؿ تنكع مصػادر التمكيػؿ بالتعػاكف بػيف كزارة التربيػة كالتعمػيـ ككزارة التعمػيـ العػالى
كالمراكز البحثيػة  ،باإلضػافة إلػى الشػركات كرجػاؿ األعمػاؿ  ،كعقػد بعػض االتفاقيػات مػه
الهيدات المحمية كالعالمية المهتمة بتطػكير التعمػيـ  ،كقبػكؿ التبرعػات كالهبػات مػف األفػراد
المهتميف بهذا المجاؿ .
( )2قمة العناصػر البشػرية المؤهمػة لمعمػؿ فػي تنفيػذ البػرامج المقترحػة  ،كيمكػف الترمػب عمػى
ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التػػدريب المكثػػؼ س ػكاء بصػػكرة تقميديػػة أك إلكتركنيػػة فػػي إعػػداد القػػكل
البشػػرية المػػاهرة كالبلزمػػة لتنفيػػذ ذلػػؾ ى إل كسػػابهـ كافػػة المعػػارؼ كالمهػػارات البلزمػػة التػػي
تػػػؤهمهـ لمعمػػػؿ  ،كتػػػدعيـ مهػػػارات المرػػػة اإلنجميزيػػػة لػػػديهـ  ،كتػػػكفير الحػػػكافز المعنكيػػػة
كالمادية لمعامميف في مدارس  STEMمػف معممػيف كمػديريف ككػذلؾ العػامميف فػي كحػدات
 STEMفػي الػكزارة كفػػى الكحػدات الفرعيػة ى لبلسػػتفادة مػف خبػراتهـ فػػي تػدريب اآلخػػريف
كفى تنفيذ البرامج المقترحة .
( )3نقػص الػكعى المجتمعػى بنهميػة تعمػيـ  STEMكبفمسػفته  ،كدكر المػدارس فػي تخػريج
القػػكل العاممػػة القػػادرة عمػػى مكاجهػػة تحػػديات القػػرف الحػػادل كالعشػػريف  ،كيمكػػف الترمػػب
عمى ذلؾ مف خبلؿ  :تكظيؼ كسادؿ اإلعبلـ المختمفة  ،كنشر الكعى بػيف فدػات المجتمػه
المختمفة بنهمية مدارس كتعميـ  ، STEMكفى نشر اإلنجػازات كالمسػابقات التػي اجتازهػا
الطبلب المصرييف  ،مما يسهـ في تزايد االهتماـ بتعميـ . STEM
( )4ضػعؼ مسػػتكل القيػػادات اإلداريػػة التػي تعمػػؿ بهػػذو المػػدارس  ،كيمكػف الترمػػب عمػػى ذلػػؾ
مف خبلؿ االهتماـ بتدريب مػديرل المػدارس كالمعممػيف مػف مختمػؼ التخصصػات العػامميف
فػػػي مػػػدارس

 ، STEMكمػػػا يمكػػػف تػػػدريب بعػػػض المػػػديريف كالمعممػػػيف العػػػامميف فػػػي

المدارس العادية ى إلكسابهـ بعض المعارؼ كالخبػرات المتعمقػة بتعمػيـ  STEMكفمسػفته
 ،كاكسػابهـ أفضػؿ الممارسػات اإلداريػة التػي تتكافػؽ مػه مػدارس  ، STEMممػا يسػهـ
في تكفير قاعدة كبيرة مف المكارد البشرية المؤهمة لمعمؿ في مدارس . STEM
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