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نحن في تسوِفن نشكر مشاركتكم الفّعالة في مؤمتر  STEM Ecosystem للسلطات احمللية كما ونثّمن 
جهودكم للنهوض مبشروع كهذا في بلدتكم، ونقّدر قرار تطوير وحتديث املنظومة احمللية، والطموح ألن 

.STEM تكونوا طالئعيني بتبّني املنظومة البيئية
ولذلك يهّمنا أن نشّدد على إمياننا بالشراكة بيننا في هذه الطريق، سنقوم ببذل املجهود والطاقات للمساهمة 

ببناء هذه املنظومة في املجاالت التي نعمل وننشط من خاللها. 

 سامي سعدي - مؤسس ومديرمشارك في تسوفن

  STEM Ecosystem אנחנו בצופן שמחים ומודים לכם על שלקחתם חלק באירוע
ומעודדים אתכם לבחון מודל כזה בעיר שלכם.

 STEM ה-  מודל  באימוץ  חלוצים  ולהיות  לחדש  לקדם,  הרצון  את  מוקירים  אנו 
לדרך  שותפים  להיות  שלנו  הנכונות  את  להדגיש  לנו  חשוב  כן  ועל   .Ecosystem

ולתרום לקידומה בתחומים בהם אנו פעילים ופועלים.

רביטל דואק - מנכ"לית משותפת צופן

This report is made possible by the generous support of the American people through the United 
States Department of State / US Embassy in Israel. The contents are the responsibility of Tsofen - 
High Technology Centers Ltd. and do not necessarily reflect the views of the Department of State 
or the United States Government. 
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:)STEM( بناء وتعزيز املنظومات البيئّية في مجاالت العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات

 دليل التنمية للنجاح
يتألف هذا الدليل من املعرفة املكتسبة منذ أكثر من عقد من العمل في بناء ومرافقة املنظومات البيئّية  STEM في جميع أنحاء 

الواليات املتحدة وإسرائيل.
يجمع الدليل بني مبادئ بناء وصيانة منظومات البيئّية STEM مزدهرة ونصائح من قادة املنظومات البيئّية  STEM في الواليات 

املتحدة وإسرائيل.

STEM يه طريقة تفكري
إنها فرصة جوهرّية حلل أعظم حتدٍّ في العالم!

إنها فرصة جوهرّية ألن تكون مؤهاًل خللق، تصميم وزرع األدوات املبتكرة.

إنها العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات، التفكير التصميمي
/املعرفة، التفكير احلسابي/املعرفة، الفنون الرقمّية، الزراعة ومجاالت أخرى غير معروفة حتى اآلن. يرتبط النجاح بقياس

 ما الذي قد ينجح وملاذا!
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ملا املنظومات البيئّية )STEM(؟

أهمية الـ STEM في السوق العاملّية
تعُلم الـ STEM بشكل جيد قد يساعد الطالب في أن يصبحوا مفكرين نقديني مرنني وأن يتألقوا في مجال

العالم املدفوع بالتكنولوجيا. يجب أن يعمل أصحاب املصلحة في القطاعات املختلفة بشكل مترابط على مستوى جديد،
أكثر عمًقا لتزويد املزيد من الطالب بتعليم أكثر جودة- لتمكينهم من تطبيق املفاهيم

من الصف لتلقي، فرص حقيقّية بعد املدرسة. بالنتيجة، سيتمكن جميع الطالب
من تطوير املعرفة واملهارات املطلوبة للنجاح.

ملا هذا مهم في بالدنا: 
الفجوات احلالّية وفرص للتأثير )كما يتبني من تقرير شيتوفيم، منذ احلضانة إلى التوظيف،2016(

املالحظات والتوصيات
االستمرارّية، املزامنة، والتنسيق

ا، االستمرارية على طول وعبر مسار الـ STEM مفتتة وتفتقر حالًيّ
إلى االستمرارية و التتابع.  أصحاب املصالح املتنوّعة،على طول املسار وفي املراحل املختلفة ليسوا مسؤولني عن بعضهم البعض؛ 
اإلعدادّية  املرحلة  املثال، مت حتديد  اخلاصة فقط. على سبيل  أهدافهم  املسار ويركزون على حتقيق  لديهم تصّور عام عن  ليس 

واملرحلة الثانوّية على أنهما مرحلتان حاسمتان.
يحتاج جميع من يهّمهم األمر في تلك املراحل للنظر إلى الوراء من أجل إنشاء استمرارّية بني رياض األطفال واملدرسة الثانوية. 
احملتوى  حيث  من   - التوظيف  العالي،  التعليم  وتقييمها:  املستقبلية  االحتياجات  إلى  النظر  عليها  يجب  أخرى،  ناحية  من 

واملهارات، من أجل إنشاء استمرارية قوية ثانية من املدرسة الثانوية إلى التوظيف مروًرا رمبا بسنة حتضيرية، ثّم التعليم العالي.

املجتمع

البيت

املدرسة أنشطة ما بعد

التعليم العالي املراكز العلمّية واملتاحف

املكتبات

املدرسة

األعمال
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عبر هذا املسار، هناك أيًضا نقص في التواصل والتعاون بني التعليم الرسمي وغير الرسمي. يتطلب التمّيز، وكذلك املعرفة، 
جتييش دوائر متزامنة: املدرسة واألسرة واملجتمع. وبالتالي، من الضروري تعزيز التنسيق واألنشطة املشتركة بني نظام التعليم 

ومختلف املنظمات التعليمّية غير احلكومّية،
ُتوفراملنظومات املتشابكة )STEM( الهيكل والبنية التحتّية من أجل التعلم

عابر القطاعات، إلتاحة وصول اليافعني إلى بيئة )STEM( التعليمّية الغنّية ليستطيعوا
احلادي  القرن  مهارات  إلى  باإلضافة  والرياضيات  الهندسة،  التكنولوجيا،  العلوم،  على  واالقبال  مهمة  مهارات  تطوير 
والعشرين)مهارات تعليمّية للعالم احلقيقي( طوال فترة ما قبل الروضة حتى سن العشرين )PreK-20(. تتمّيز منظومات 
التعليم املتشابكة)STEM( القوّية بتعاون ديناميكي بني املدارس، البرامج خارج وقت املدرسة، ومؤسسات خبيرة في مجال 
الـ)STEM( )مثل املتاحف ومراكز العلوم(، مؤسسات التعليم العالي، برامج التدريب التقني، واجلمعيات املهنّية في مجال 

الـ)STEM(، واملنظمات املجتمعّية، الشباب والعائالت، األعمال / الصناعة مثل أصحاب العمل وشركاء مجتمعيني.
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العناصر )املراحل املهمة( لسيرورة تصميم
املنظومة البيئّية وإجنازها

 STEM 1. تصميم املنظومة البيئّية
- توظيف وتعيني قائد للمنظومة البيئّية  )STEM( )أنظر وصف الوظيفة(

-وضع "طاقم القيادة" )أنظر إلى وصف طاقم القيادة(
-وضع طاقم تصميم في البلدية )أنظر إلى وصف طاقم التصميم(

-قم بوضع اجلدول الزمني للسيرورة بأكملها
مجموعة كاملة وشاملة من أصول STEM رسم مخططات/ جمع بيانات البلدية التي تتضمن مقابالت مع أصحاب 

املصلحة على أعلى مستوى في منظمات ومساعي STEM في البلديات
-إنشاء سيرورة تصميم في البلدية:

o ستوديو I: االبتكار عن طريق التصميم)عالمة جتارّية(- ما هو الـSTEM؟ ملاذا STEM؟
o ستوديوII: االستثمار التعاوني عن طريق التصميم)عالمة جتارّية(- "الصورة املستقبلّية" - تخيل كيف ستبدو...

o ستوديو III: القيادة والتعلم عن طريق التصميم)عالمة جتارّية( - أسس تصميم قاعدة البيانات، تعريف املشكلة
o استديو التصميم IV: قياس الـ STEM )عالمة جتارّية( عن طريق التصميم - قاعدة ملخطط العمل- ما ميكننا عمله 

حلل املشكلة- املوارد
استديو  عناصر  جميع  مع  العمل  خطة  حتديد  مت  العمل:  مخطط  تصميم  البلدّية/  اإلستراتيجية  اخلطة  من  االنتهاء   o

التصميم التي مت اعتمادها واملوافقة عليها من قبل طاقم القيادة
o تصميم خطة األعمال / استدامة احلوكمة

حتديد مؤشرات النجاح للمنظومة البيئّية STEM للبلدية  .2

االنطالق التجريبي واالنطالق الكامل للمنظومة البيئّية  STEM- اخلطة االستراتيجّية/مخطط العمل  .3

STEM االنطالق التجريبي واالنطالق الكامل ألول أعمال املنظومة البيئّية  .4

العناصرملنظومة بيئّية STEM مزدهرة- سيرورة جارية  .5
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مؤشرات وجود بيئة متشابكة وصحّية نامّية في مجاالت الـ STEM )تقرير ذاتي(:

 أن تكون متعلًقا  بقائد)قادة( شغوف/ رائد ذو خلفّية رفيعة، له اعتبار، ومقنع لتوليد الدعم )املالي واملنَهجّي(
املراحل التعليمية ما قبل مراحل رياض األطفال حتى الثانوّية )PreK-12( املنخرطة في املنظومة البيئّية.

البيئّية.4.  املنظومة  املنخرطة في  الشباب  تنمّية  وبرامج  املوسع  التعلم  برامج  املدرسة /  بعد  ما  برامج  املدرسة /  البرامج خارج 
املؤسسات الغنية بالـ STEM املنخرطة في املنظومة البيئّية.

مؤسسات التعليم ما بعد املرحلة الثانوّية املنخرطة في املنظومة البيئّية.
حتتوي  املنظومة البيئّية على منظمة أساسية لدعم العمل من خالل حتديد الشركاء، إدارة االتصاالت بني الشركاء وتنسيق األنشطة 

اجلماعية مثل االجتماعات املنتظمة، ومناسبات  املنظومة البيئّية.
حتتوي املنظومة البيئّية على هيئة استشارّية متثيلّية أساسّية / جلنة توجيهّية/ طاقم قيادي )من بني مجموعات أصحاب املصلحة( 

صغيرة إلى حد ما.
للمنظومة البيئّية بنية حوكمة و اضحة أو نهج لألنظمة الذي مت االتفاق عليه من قبل أعضائها ويقوم بخدمة أعضاءها بشكل 

جيد.
لدى املنظومة البيئّية مهمة / طموح واضح يفهمه ويدعمه جميع أصحاب املصلحة.

الهدف وخطة  STEM ودمجها في تطوير  الـ  املجتمع احمللي في مجال  القوة واحتياجات  نقاط  البيئّية بتحديد  املنظومة  قامت 
العمل.

 OST و-PK( الغنية بني املراحل التعليمّية قبل رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر STEM تربط املنظومة البيئّية بيئات التعلم
/ برامج التعلم املوسع بعد املدرسة التي يتم إجراؤها خارج مبنى املدرسة .

 

دعائم ملنظومة بيئّية  STEM مزدهرة
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احلوكمة: بناء ثقافة املنظومة البيئّية  

بدًءا من تعيني األولويات إلى تقرير ما يجب فعلة ومتى، ال ميكن أن تزدهر املنظومات البيئّية مع نظام 
التنظيم واحلوكمة.

أنظر إلى املشهد ابحث عن األصول للبناء عليها مبكًرا. سيمنحك إجراء العالقات التي مت اكتسابها تقريًبا موضوًعا للحديث 
ولبناء اللحظة املناسبة. أيًضا ، قم بتحديد الفجوات التي يجب معاجلتها. سيخلق هذا العمل تغييرات طويلة األمد في املجتمعات 

التي تنتج اقتصادات مزدهرة.

التخطيط أمر بغاية األهمّية. تصميم الرؤيا األكبر للعمل أمر مهم. قد يستغرق األمر بعض الوقت للوصول إلى هناك، ولكن 
فهم التحديات التي تريد حلها وحتديد املعايير للوصول إلى هناك سيمنحك خريطة لألوقات التي تصبح فيها األمور فوضوية.

عمل األنظمة قد يستغرق تطوير أنظمة جديدة يستخدمها األشخاص ملشاركة املعلومات ،التعاون وتتبع التقدم، وقًتا طوياًل 
ولكن األمر يستحق الوقت املستثمر. ستسمح لك آليات إنشاء العمل وتتبعه لتوسيع النطاق.

قم بتتبع تقدمك. قد يكون القياس معقًدا، خاصة في البداية عندما تكون األمور فوضوّية، ومع ذلك، ميكن لذلك أن يوفر 
لك مرجًعا تاريخًيا للتقدم عندما يبدأ الشركاء واملمولني اجلدد في مالحظتك. ابحث عن األشياء التي ميكنك تتبعها ومراجعة 

املقاييس بشكل مستمر.

اطلب املساعدة وقم باالشادة بقادة املجتمع. تعيني خبراء في املجتمع لقيادة مجموعات العمل أو العمل كرواد املنظومة البيئّية. 
من خالل رفع مستوى املواهب احلالية، فإنك "تعمل بشكل أكثر ذكاًء"، وجتعلهم يظهرون بشكل جيد، إجناز العمل بشكل 

جيد وإنشاء ذراع دعاية أخرى لإلعالن عن العمل.

االحتفال بالنجاح ال يوجد جناح صغير ال يستحق التحمس له. احتفل بشركائك، اجتمع معهم وتواصل كثيًرا. اجعل شركاءك 
يعودون مجدًدا.
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إنشاء تواصل دائم في األعمال 

تأكد من دعوة األعمال والصناعة لتقدمي مساهمات ذات معنى في منظومتك البيئّية، وليس فقط لتخدمك 
كبنك.

تعرف على مجال صناعتك. قم بإجرء البحث وكن مستعًدا. اعرف أين توجد فجوات توظيف وإدرس التوقعات املستقبلية. 
من املفيد كذلك فهم أولويات الصناعة ونقاط ضعفها.

قم باالستفادة من أصول املجتمع احمللي اعمل مع املنظمات احمللّية التي جتتمع لدعم األعمال والصناعة. قد تشمل هذه الغرف 
التجارّية، القوى العاملة أو مجالس التنمّية واملجالس االقتصادّية األخرى. ميكن ملؤسسات ما بعد املرحلة الثانوية أن تضيف قيمة 

كبيرة أيًضا.

قم بتوصيل قيمتك واحتياجاتك. ال تخف من إجراء محادثات صريحة مع الشركاء في األعمال حول احتياجاتك.  تأكد 
أيًضا، من أن املناقشة متنوعة وأنك قادر ببساطة )بدون مفردات اختصاصّية( على توصيل قيمتك.

اصِغ لرواد األعمال. اصِغ إلى احتياجاتهم أواًل. بعد ذلك خذ وقتك لتفهم كيف ممكن 
لعملك أن يقدم احللول.

الشخص)األشخاص(  مع  تواصل  على  كونك  من  تأكد  املهمني.  األشخاص  حدد 
ممثلي  أن  من  تأكد  املنظمات،   جميع  في  املختلفة  واملسؤوليات  األدوار  الصحيحني. 

عملك متواصلون مع األشخاص الصحيحني من طرفك والعكس صحيح.

قم بتنمّية الشراكة. بناء العالقات يحتاج إلى الوقت واجلهد. قم بدعوة الشركاء 
إلى املناسبات؛ قم بحتلنتهم عن طريق إرسال معلومات موجزة وذات صلة. خصص 

الوقت لتطوير نقابات متابدلة املنفعة، ومحترمة.

الشركاء(  أنواع  جميع  على  ينطبق  )هذا  الشركاء  حتديد  تنس  ال  شكًرا.  قل 
وأشكرهم بشكل خاص وعام )إذا كان ذلك مناسًبا( لدعمهم. ميكن أن يتم عمل 
لقاءات  عبر  التكلم  املناسبة،  هذه  )مثاًل شكًرا حلضوركم  العالقة  بداية  في  ذلك 

االنترنت، إلخ(.
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التواصل: االحتفال بالنجاح 

إذا لم يكن هناك تغطية علنّية أًيّا كانت ملا فعلته، فكأن هذا لم يحدث أبًدا.

 
كن مترابًطا منطقًيا. سواء كنت تقوم بأعمال اإلعالم بنفسك أو تقوم بتعيني خبراء ، فإن سر الفعالية هو الترابط منطقًيا.

قم بالتخطيط. يجب التخطيط لالعالم جنبا إلى جنب مع جميع األعمال واملبادرات.

قم بالتركيز على احملطات املالئمة لك. ال يجدر باملنظومة متابعة كل وسائط االتصال، ابدأ مبا يناسبك أواًل.
النشرات الصحفية واملقاالت االفتتاحية هي وسائل فعالة لزيادة الوعي العام وخلق الفرص. غالًبا ما يكون هناك تأثير الدومينو 

حيث تقود جهة اتصال إلى أخرى وما إلى ذلك. إن املدونات ووسائل التواصل االجتماعي من األدوات الرائعة أيًضا.

قم بالتشديد على األعمال القائمة. ميكن للمنظومات البيئّية أن تسلط الضوء على عمل شركائها والتعاون وال حتتاج إلى صنع 
احملتوى بأكمله.

قم بإعادة استخدام وإعادة نشر احملتوى. قد يفوت الناس العديد من األمور وقد يجدون املعلومات عن طريق وسائط
مختلفة. قد يبدو احملتوى القدمي جديًدا إذا متت إعادة توجيهه.
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البرامج واملبادرات نظرة من الداخل 

ميكن ملنظومات البيئّية أن ترفع من مستوى األصول املوجودة في املجتمع لتسليط الضوء، تنظيم وتوسيع 
نطاق البرامج واملبادرات لكل املُتعلمني.

التخطيط والبناء سوًيّا. قم بإلهام املجموعات للعمل مًعا من خالل سرد قصص النجاح. ضع الشركاء في غرفة لرسم من يفعل 
ماذا وملاذا؟  دعهم يعملون سوّيًا ليالئموا أحجية الصور املقطوعة. يبني األعضاء الشراكة في هذه االجتماعات ملواءمة برامجهم 

بحيث يحصل اليافعون على استمرارّية مالئمة لالنكشاف على البرنامج.

الثقة. بناء الثقة بني الشركاء لزيادة القدرة على تقاسم املوارد من أجل البرمجة هو أمر بغاية األهمية.

تضمن إضافة أصوات نقوم بإضافة أصوات متنوعة للمبادرة األولية لنضمن تلبية االحتياجات الفعلّية والتحفيز على البحث 
عن لغة جتعل الـ  STEM متاًحا للجميع.

في  العمل  في  متثياًل  تشمل  التي  االستماع  جلسات  أهمية  اجلميع  يردد  البرامج.  مجتمعية إلعالم  استماع  عقد جلسات 
ا إقليمهم اخلاص أيّضً

االستفادة من الشركاء املناسبني ميكن أن يوسع قدرتك على توسيع نطاق البرامج احلالّية والفعالة بشكل كبير.

تنظيم يوجد في العديد من األماكن برنامج مكرر، السؤال عما إذا كان هناك تكرار في
البرمجة وإتاحة املوارد. إذا كان هناك تكرار، ابدأ العمل مع الشركاء من أجل التنظيم.



12


