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  .الثانوي عربيا وعالميا) ما بعد األساسي(هياكل التعليم 
 دستاذة الدكتورة رفيقة حمواأل                

 خبيرة التعليم في اليونسيف

  العميد األسبق كلية التربية ـ جامعة البحرين

  

  :الثانوي في عصرنا الحاضر التعليم أهمية : مقدمة-1
الذي أصبح يفوق بأهميته رأس     -يلعب التعليم دورا رئيسيا في إعداد رأس المال البشري          

 ألنه ينمي قدرات األفراد ويسلحهم بالمعارف والمهارات والقيم واالتجاهات التي           -المال المادي 

مجال للكشف عن قدراتهم المبدعة، ويساعد على       ويفسح ال تمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة،      

ويساعدهم على الحراك االجتماعي،    ويحسن مستوى إنتاجيتهم، ويزيد دخلهم،      حسن استثمارها،   

 ويرفع مستواهم الصحي، ويساعدهم على الترقي المهني واالستفادة من المؤسسات االقتصادية،          

نهم مـن المـساهمة   ركتهم السياسية، ويمكِّ كما يزيد من فرص مشا   .ويقلل الفروق الفئوية بينهم   

ولهذا أصبح تطـوير نظـام التعلـيم        . بشكل أفضل في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدهم      

ستثمار فيه، وأصبح تقدم الدول     يعتبر في كثير من الدول أولوية وطنية، وتتسابق المجتمعات لال         

لى اسـتعمال الرياضـيات والعلـوم       قدرتهم بوجه خاص ع   مدى  يقاس بمستوى تعليم أبنائها و    

 وأصبح السباق العالمي سباقا تعليميا بالدرجة األولى، وارتبط         .والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة   

 أكـدت   ولهذا.  أيضا االقتصادية، فأصبح من يملك العلم والمعلومات يملك القوة         باالقتصادذلك  

 .لحقوق اإلنسان حقا أساسيا لكل إنـسان  اإلعالن العالمي هجعلَو المواثيق على أهمية التعليم،

على ضرورة تمكـين    ) 1990 ،تايالند -جومتيين ("التربية للجميع "أكد اإلعالن العالمي حول     و

، كل شخص من اإلفادة من الفرص التربوية المصممة على نحو يلبي حاجاته األساسية للـتعلم              

المنتـدى   في    مجددا ذه األهداف على ه تم التأكيد   ثم  . وتوفير خدمات تربوية ذات نوعية رفيعة     

غيرها من المـؤتمرات    في   و ،)UNDP(، وفي أهداف األلفية     )2000 ،داكار( العالمي للتربية 

  .الدولية ذات العالقة

 العلميـة    والثـورة   عـصر المعرفـة    :وقد تضاعفت أهمية التعليم في عصرنا الحاضر      

فـي   اليومية وفي عالم العمل؛      واستخدام الحاسب اآللي في مختلف مرافق الحياة       والتكنولوجية

 العالمية الحديثة التي كـسرت       واالتصاالت نفتاح العالمي بواسطة  شبكات المعلومات     عصر اال 

العوائق والسدود، وفتحت المجال أمام أي فرد في أي وقت من اليوم وفي أي مكان على الكرة                 

، ، وبكلفة زهيدة نسبيا   ةاألرضية للوصول إلى قواعد المعلومات الضخمة والمتنوعة بسرعة فائق        

مما سهل انتقال المفـاهيم     ،  وتمكينه في الوقت نفسه من تسجيلها وتنظيمها وتبادلها مع اآلخرين         
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بحيث أصبحت تـؤثر فـي مختلـف        التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،     والثقافات و 

 يعد بإمكان أي بلـد      لمو ،"قرية صغيرة " أصبح العالم    حيثب" العولمة"، وأدت إلى    حياتنامرافق  

   .أن يعتبر نفسه بمعزل عن تأثيرات األحداث والتطورات الدولية

ويرى كثيرون أن الثورة العلمية والتكنولوجية ستكون الطاقـة المحركـة للقـرن             هذا،  

العلم والمعلومات والتكنولوجيا المتقدمة    وسوف يكون   . الحادي والعشرين في مختلف المجاالت    

 في النظام العالمي خالل العقود القادمة، بجانب حجم الـسكان والمـساحة              والتقدم معيار القوة 

 علـى   كما أن اإلنسان القادر على الحياة في هذا القرن سوف يكون اإلنسان القـادر              .والموارد

 وإعادة  ،على التعامل مع طوفان المعلومات، والتعلم الدائم      التفكير العلمي أسلوبا لحياته، و     جعل

   .التدريب والتأهيل

 مختلـف المجـاالت     كما تضاعفت أهمية التعليم في ظل التطور السريع الذي يحدث في          

قتصادية والثقافية والعسكرية، وفي كافة الدول والمناطق فـي العـالم، والـذي      جتماعية واال اال

زادت فروع المعرفة، وظهرت     فقد. يتوقع أن يستمر بشكل مذهل في القرن الحادي والعشرين        

 فتغيـرت    على عالم العمل وعلى المهارات الالزمة لـه،         ذلك أثرو ديدة،تخصصات معرفية ج  

وأصبحت األعمال تتطلـب مـستويات عاليـة         ، وظهرت مهن جديدة واختفت أخرى،     هأساليب

وأصبح مـن    . التي يتطلبها  اإلنتاجأنماط  مع   لتتالءم مع اقتصاد المعرفة و     وفنياوفكريا  أكاديميا  

 الحاجة إلى   تتزايدكما   .ث أو أربع مرات خالل حياته العملية      المتوقع أن يغير الفرد مهنته ثال     

 القادرين  العاملين المهنيين المؤهلين ذوي التخصصات المتوسطة والعالية والمهارات اإلبداعية،        

  . على التكيف مع المستجدات

هذا باإلضافة إلى انتشار األفكار الديموقراطية وازدياد مشاركة الجمـاهير فـي اتخـاذ              

 ، وحقـوق اإلنـسان    ،ت على كافة مستويات المجتمع، والتركيز على الحريات العامـة         القرارا

 .ستقالل الذاتي واإلحساس بالمـسؤولية    مما يتطلب من األفراد التمتع باال     . االجتماعيةوالعدالة  

وهكذا، لـم يعـد     . مما يتطلب مستويات من التعليم أجود وأعلى مما كان مطلوبا في الماضي           

 أبناء طبقة دون أخرى، بل أصبح مفتوحا أمام الجميع، وشهد إقباال كبيرا في              التعليم حكرا علي  

  .كافة أنحاء العالم

ومع تحول االقتصاد العالمي إلى اقتصاد قائم على المعرفة العلمية، ومع تزايد التكتالت             

 زالـت   واتفاقية الجـات وحريـة التجـارة       االقتصادية العمالقة، ومع النظام االقتصادي الحر     

 المنافسة في األسـواق العالميـة،       واشتدت،  وقات انتقال السلع والخدمات والخبرات البشرية     مع

 المواطنينإلى  وتتزايد الحاجة في كافة المجتمعات      وأصبح البقاء لألجود واألفضل واألقل كلفة،       

 إلى األمام، بحيث أصـبح    االقتصادية  الذين يلعبون دورا أساسيا في دفع عجلة التنمية         المؤهلين  

خاصة الناميـة منهـا     -أمر تنمية الموارد البشرية مسألة بالغة األهمية بالنسبة لمختلف البلدان           
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 حتى تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، وسد الفجوة الكبيرة          -والتي تنتمي بلداننا العربية إليها    

  . التي تفصلها عن الدول المتقدمة

 تعيد النظر في    أنية، ويحتم عليها    لتعليمااألنظمة  ضع تحديات كبيرة أمام     يكل ما تقدم،    

  التي تستخدمها،  استراتيجياتها وخططها ومناهجها وبرامجها وطرائق التدريس وأساليب التقويم       

ـ كي تزود المواطنين بتعليم ذي مستوى عال ومتقدم يلبي متطلبات العصر، و            ساعد الـشباب   ي

ق يبدأ مـن التغييـر التربـوي ومـن          مفتاح التغيير والتفو  ف. على المشاركة الفاعلة في الحياة    

اسـتيعاب المتغيـرات    القادر على    التفكير العلمي والناقد والمبتكر،   المدرسة، حيث يتم تكوين     

  . والعيش والتفاعل في عالم متجدد

مـا بعـد     (الثـانوي التعلـيم   مرحلـة   لعبه  تفي هذا اإلطار يتضح الدور الحيوي الذي        

عتبر العمـود الفقـري فـي العمليـة         سلم التعليمي، وت  تحتل موقعا هاما في ال     التي،  )األساسي

 هم  ،عنى بشريحة هامة من المتعلمين    ألنها ت  ،في حياة الفرد والمجتمع    مؤثرةومرحلة   ،التعليمية

 تعتبر مرحلة أساسية وحيويـة فـي        فبالنسبة لألفراد، . الشباب الذين يرسمون مستقبل المجتمع    

باب المبكِّر التي يتحدد في ضوء خبراتها مسار نموهم         تقع في فترة المراهقة والش    حياتهم، ألنها   

 من حيـث    بلهممستق قرارات مصيرية تتعلق ب    ايتخذون فيه ، و االجتماعي والنفسي واالقتصادي  

بـشكل  أن تكون أمامهم    األمر الذي يستدعي    . العملبسوق   مواصلة التعليم العالي أو االلتحاق    

 كمـا   . وتطلعـاتهم  واهتماماتهمورغباتهم  اتهم  خيارات واسعة ومتنوعة تتناسب مع إمكاني     مبكر  

القـادرة علـى    من العمالة    ، واحتياجاته  المستقبلية ه التنموية وخططلمجتمع  لتمثل مرحلة هامة    

ذلـك أن  .  وعلى المنافسة عالميـا ،سريعة التطور  والعلميةتجدات التكنولوجية   سالتوافق مع الم  

ات الفنية األكثر تخصصا وإلماما بتكنولوجيا       لصالح الفئ   تتقلص العمالة الماهرة ونصف الماهرة   

أصبح عليهم أن يكونوا مزودين بمعـارف العـصر األساسـية           لهذا،   .المعلومات واالتصاالت 

جتماعيـة وتحمـل   الاالعمليـة و للتمكن من المشاركة الفاعلة في الحيـاة     العلمية والتكنولوجية   

األدنى الضروري إلعـداد المـواطن       أصبح هذا التعليم يمثل الحد       ولهذا، .مسؤولية المواطنة 

 وفقا للمعايير    والقادر على مواصلة التعليم    ،تغيراتهمالقادر على التعامل مع معطيات العصر و      

ولهذا، عملت كثير من الدول على جعله إلزاميا،         .التدريب مدى الحياة  االستمرار في    و مية،لالعا

مكونات التعليم الثـانوي باسـتمرار      ع  وهذا يقتضي أن تُراج    .إتاحة فرص أكبر لاللتحاق به    و

بغيـة   ،بهدف تطويره والكشف عن نقاط القوة فيه لتدعيمها، وعن نقاط الـضعف لمعالجتهـا             

ـ لحصول على تعليم ذي نوعية جيدة، ال يؤهل فقط لاللتحاق بالتعليم العالي، بل وأيـضا                ا سد ل

   . المتقدمةت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالوعالمالفجوة بينه وبين عالم العمل 

تحـت  ) 2005( تقرير البنك الدولي عن التعليم الثانوي        وردت في وتؤكد الدراسات التي    

ن االستثمار فـي التعلـيم      أ" أجندة جديدة للمستقبل  : توسيع فرص الشباب وبناء كفاياتهم    "عنوان  
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الثانوي له مردود عال على الفرد والمجتمع من خالل تسليح الطالب بمهارات التعامـل مـع                

واالستكـشاف وحـل    التفكير الناقـد،    و التكنولوجيا، وتركيزه على مهارات التفكير المنهجي،     

 على إعداد عمالـة مؤهلـة مـزودة         يساعدالمشكالت، إلى جانب ما يتيحه من محتوى مهني         

بمهارات ومعارف متطورة؛ فضال عن إن التوسع فيه من شـأنه أن يوسـع قاعـدة اسـتفادة                  

مع، ويساعدها على الحراك االجتماعي، وبالتالي ينتقـل مـن كونـه            لشرائح الفقيرة في المجت   ا

   ). 2009غيث، : عن (، تحقيقا للعدالة االجتماعيةتعليما للصفوة ليصبح تعليما للجماهير

وزادت المطالبـات    ،الثـانوي ولهذا، ازداد االهتمام العالمي في العقود األخيرة بالتعليم         

أصبح إلزاميا في كثير من الـدول،       و ،ة بالتعليم األساسي  أسو "التعليم للجميع "جزءا من   بجعله  

 وبدأت الدول المختلفة تهـتم    توسع كميا في جميع أنحاء العالم،       و ،فنيا/سواء كان عاما أو تقنيا    

، وتحسين نوعيته حتى يتمكن من التصدي للتحـديات الكبيـرة التـي             تنويع فروعه و بتطويره

 وقـد   .قادر على المنافـسة   المسلح بالمعرفة و  واللم  متعمن الشباب ال   بهدف بناء جيل     ،يواجهها

   .ساهمت المنظمات الدولية المعنية بهذه الجهود

 وردم  ، للجميـع  الثانويبتعميم التعليم   ) 2000(أوصى مؤتمر دكار    وعلى سبيل المثال،    

 وتحسين أوضاع المعلمين وإدخال التكنولوجيا      ،نوعية التعليم التركيز على   و ،الهوة بين الجنسين  

وقـد  .  وإقامة أنظمة المساءلة وتفعيلها بغية تحسين األنظمة التربوية وزيادة فعاليتها        ،في التعليم 

توصيات مـؤتمر   ) 2001(تبنى مؤتمر اليونسكو الذي عقد في جمهورية الصين الشعبية عام           

 مخرجاته  وتحسين هضرورة إعادة صياغة أهداف   على   وشدد على أهمية التعليم الثانوي و      ،كاراد

وقد أكد المجتمعون علـى     . ل يتماشى مع حاجات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين         بشك

 وشدد على ضـرورة     ،لتزام بتوفير التعليم الثانوي للجميع وخاصة لإلناث وللفئات المهمشة        اال

كـذلك  .  مع التأكيد على تأمين المرونة وتجاوز الثنائيـة        ،التعاون بين القطاعين العام والخاص    

. ر على أهمية التعليم المهني وضرورة إعداد الخريجين وإشراكهم في سوق العمل           شدد المؤتم 

ركـزت علـى    ،   2002 في عـام   باريس   - عقدت في اليونسكو   اجتماعات ذلك عدة    وقد تال 

ربط التعليم  و ،أنظمة االمتحانات ونظم االعتماد   على   و ،إصالح مناهج ومحتوى التعليم الثانوي    

 بإعدادهم قبل الخدمة    تحسين الكفاءة المهنية للمدراء والمعلمين    و ،الثانوي والمهني بسوق العمل   

  .)2009غيث، و ، UNESCO, 2003 (وتدريبهم المستمر أثناءها

 ، بالتعاون مع الحكومة اليابانية،    نفذ مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في بانكوك      هذا، وقد   

 في مجال تطـوير التعلـيم       (SEPRA)المشروع األسيوي لسياسات البحث في التعليم الثانوي        

: ، وتم اسـتكمال دراسـات  بحثيـة عـن         )2009-2006(الثانوي في دول آسيا خالل الفترة       

 ومن المنتظر استكمال  مجموعـة  أخـرى  مـن             .بنغالديش، كمبوديا، الوس، فيتنام، ونيبال    
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ونـسكو  الي، و 2009غيث   (2009الدراسات في عدد من البلدان اآلسيوية  خالل العام  الحالي            

2009.(   

وتؤكد الدراسة التوليفية حول تطوير التعلـيم        .وقد سايرت الدول العربية هذه االتجاهات     

الثانوي في الدول العربية الصادرة عن مكتب اليونسكو اإلقليمي للدول العربية في بيروت عام              

 )2009 إبريـل ( التي قُدمت إلى اجتماع الخبراء في مسقط         الوطنية، وكذلك التقارير    )2003(

 العديد من الدول العربية للتوصيات والجهود الداعية إلى إصالح التعليم الثانوي، وأدى             استجابة

  .كما يتبين من الفقرات التالية ، تنفيذ العديد من المشاريع و األنشطة اإلصالحيةإلىذلك 

  

  )الثانوي(ما بعد األساسي التعليم تطوير  االهتمام العربي ب-2

عن التغيرات   غير بعيدة    الدول العربية ت والتقارير الوطنية المختلفة أن      يتبين من الدراسا  

، وتعتبر أن التربية والتعلـيم وسـيلة لتحقيـق          "مجتمع المعرفة "العالمية، وتسعى للدخول إلى     

  .عليملتمستويات جيدة من التنمية الشاملة، ولهذا، فهي تبذل جهودا لتطوير نظم ا

 بتطـوير التعلـيم     -سوة بدول العـالم   أ– لدول العربية  ا  اهتمت ،في السنوات األخيرة  ف 

 ا ملحوظـا   توسـع   الدول العربية استطاعت أن تحقـق      خاصة وأن  ،)ما بعد األساسي   (الثانوي

بعـد  " التعليم للجميـع  "دعم  ل تذلالتي ب واضحة  الجهود  ال بفضل   ،وأن يطوره  بالتعليم األساسي 

  التعلـيم الثـانوي،     فـروع  لتطـوير  لالدوهذه   معظمفقد سعى    .2000مؤتمر داكار في عام     

تلك بدأ العديد من    كما  ،   وتأهيل معلميه  ،مبانيه وتجهيزاته وأنشطته  تحسين   و ،مناهجهإصالح  و

علـى  متعـددة   أنـشطة    ظمت في هـذا الـسبيل     ونُ. الدول يهتم بتطوير التعليم الفني والمهني     

ـ ب ، وبالتعاون مع المنظمات الدوليـة     ة واإلقليمي ة الوطني المستويات دف مواكبـة المتغيـرات     ه

 في دراسات وتقارير عديـدة، منهـا         ذلك  برز وقد. التي تواجه هذا التعليم   والتحديات  العالمية  

التقارير الوطنية التي ُأعدت الجتماع الخبراء الذي نظمته مكاتب اليونسكو اإلقليمية في مسقط             

  . 2009نيسان / إبريل28-26في الفترة من 

 اليونـسكو ووزارة    بدأت منظمـة  ،  المستوى اإلقليمي على  ،  نذكر على سبيل المثال أنه    

 بتنفيذ مجموعة من    2002منذ عام    في سلطنة عمان      واللجنة الوطنية لليونسكو   التربية والتعليم 

 بهـدف   )ما بعد التعليم األساسـي    (الثانوي  تطوير التعليم   ل األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية   

برامج التعلـيم   وقد تركزت األنشطة حول تنويع      .  لحياة أفضل  ميذالتالعليته في إعداد    زيادة  فا  

وأهـداف  " التعلـيم للجميـع   " لتلبية متطلبات المجتمع ومسايرة مخططات       الثانوي وتخصصاته 

  :  تلك األنشطةمن بين. التنمية لأللفية

 -22 (      أفـضل  أجل حياة  الثانوي من المؤتمر الدولي حول تطوير التعليم      تنظيم   - 

  . )2002كانون األول / يسمبر  د24
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 -24( ،)12 ،11الـصفين ( التعليم ما بعد األساسي    اإلقليمية حول تطوير  الندوة  عقد   - 

  . )2005نيسان /  أبريل 26

 قامـت وزارة التربيـة      ،النـدوات والمؤتمرات   التوصيات التي خرجت بها      وفي ضوء 

شـملت   ) ما بعد األساسـي   (انوي  الث لتطوير التعليم    شاملةوالتعليم بسلطنة عمان بإعداد خطة      

، باإلضافة إلى إشراك المجتمع المحلي والمتعلين       التعلمية-ةتعليميجميع  مدخالت  المنظومة ال     

 بإلغاء التـشعيب    2005 -2004في العام الدراسي      خطة التطوير  قضتوقد  . في هذا التطوير  

  فـي  2007/2008 الدراسـي    في العام  برنامج الجديد ال بتنفيذ البدء   وتم ،في المرحلة الثانوية  

الصف الثاني عشر في العـام       الجديد في    يتبعه تطبيق البرنامج   على أن    ،الصف الحادي عشر  

كما قام  مكتب اليونسكو  في الدوحة ووزارة التربية والتعلـيم              .2008/2009الدراسي الحالي   

  الحديثـة  تستخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاال      الفي سلطنة عمان بإعداد إطار عمل       

(ICTs)        إنـشاء مكتبـة     وتـم  ،)ما بعد األساسي  (الثانوي   في تطوير التعليم في مرحلة التعليم 

وتأتي هذه  . الشبكات في خطط  وبرامج  التطوير       وإنشاء   ،افتراضية لتشجيع التعليم اإللكتروني   

التوجهات في إطار توصيات المـؤتمر الـدولي حـول اسـتخدام  تكنولوجيـا  المعلومـات                  

وتعزيز ذلك في التعليم الثانوي العـام       ) 2006  ،أديس أبابا (  في التعلم  والتعليم       تصاالواالت

مـا بعـد    (  الثـانوي  واستمراراً لهذا التعاون وحرصاً على مراجعة إنجازات التعليم       . والمهني

 اجتماع الخبراء وربطها بأهداف  التعليم للجميع، واألهداف اإلنمائية  لأللفية، تم عقد            ) األساسي

فـي  وذلك  في المنطقة العربية،    ) التعليم الثانوي (اإلقليمي حول تطويرا لتعليم ما بعد األساسي        

تقويم برامج مراجعة وبهدف ، 2009نيسان / ابريل-28  26  سلطنة عمان، في الفترة-مسقط 

والوقوف علـى مـا تحقـق مـن     ، في الدول العربية) ما بعد األساسي(الثانوي تطوير التعليم   

ت، والتعرف على المشاريع والمبادرات الجديدة في هذا المجال، وربطهـا بـالتطورات             إنجازا

االقتصادية واالجتماعية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وكذلك تبـادل الخبـرات            

باإلضافة إلـى إطـالق     . )ما بعد األساسي  (  الثانوي العربية والعالمية في مجال تطوير التعليم     

فـي  ) ما بعد األساسي   ( الثانوي قليمي لدعم  سياسات البحث والتطوير في التعليم       المشروع اإل 

إقليمي للدراسات واألبحـاث  ) مرجعي(المنطقة العربية، ومناقشة إمكانية إنشاء موقع إلكتروني       

وسوف يقـوم مكتـب اليونـسكو        .في المنطقة العربية  ) ما بعد األساسي  (  الثانوي حول التعليم 

 بيروت بالتنسيق مع مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية فـي          -ة في الدول العربية     اإلقليمي للتربي 

 فـي   (SEPRA)بانكوك باالستفادة من المشروع األسيوي لسياسات البحث في التعليم الثانوي           

  .)2009اليونسكو ، و2009غيث : راجع(المنطقة العربية 
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 تحـسين نوعيـة     إلى ،عاون مع البنك الدولي   بالت ،سعى األردن وعلى المستوى الوطني،    

شـرعت   فقد  . )2003اليونسكو،   (بناء الهيكلية الالزمة للتعليم المهني والتقني     والتعليم الثانوي   

ـ        وزارة التربية والتعليم باإلعداد لمشروع تطوير       ،ةالتعليم بشكل شامل نحو اقتـصاد المعرفـ

مواصلة الجهود لتحقيق أهـداف التعلـيم       ووية،  بربط البرامج التعليمية باحتياجات الخطط التنم     

 عن طريـق تطـوير       وتحقيق البعد النوعي للتعليم    ،توفير فرص التعليم مدى الحياة    وللجميع،  

ب في التحليل    تطوير مهارات الطال   ، بهدف التقويماستراتيجيات التدريس و  و ،التربويةالمناهج  

 بتدريبهم على   التنمية المهنية للمعلمين  يق   لتحق تكما سع . والحوار والتفكير الناقد وعمل الفريق    

، وعلـى اسـتخدام     التقـويم وأسـاليب   المحتوى العلمي للمناهج، وعلى استراتيجيات التدريس       

توفير بيئة تعليمية ماديـة تتميـز       إلى   و ؛وفرت لهم الحوافز المعنوية والمادية    الحاسب اآللي، و  

ذوي االحتياجات الخاصة، واعتماد النظم     وتوسيع الخدمات التربوية الستيعاب الطلبة       ،بالجودة

، بحيـث   الحديثة لصنع السياسات في التعليم استنادا إلى البحث والتخطيط والمتابعـة والتقيـيم            

 وامتالكه للمهـارات الالزمـة لتلبيـة        ،يضمن النظام التربوي فاعلية كل مواطن في المجتمع       

ليم التجاري والتمريضي التابعين    تطوير فرعي التع  ل سعت   كما. احتياجات سوق العمل المتغيرة   

 فرعي اإلدارة المعلوماتيـة والتعلـيم الـصحي وأتبعـا بـالتعليم         بحيث يصبحا للتعليم المهني   

عطـاء أهميـة    إ و ،وتم تطوير نظام التقويم من خالل التركيز على التقويم النوعي          .األكاديمي

دوات متنوعة فـي    أاتيجيات و  وتبني استر  ،لمهارات الطالب وقدراته المرتبطة بالحياة الواقعية     

وتم استبدال المباني المدرسية غير اآلمنة واالرتقاء بالمدارس القائمة، وتوفير المبـاني             .التقويم

وتزويدها بمشاغل للتعلـيم المهنـي، ومختبـرات        المدرسية بما يتواكب مع الزيادة السكانية،       

 لها بهدف تحسين تعلم الطلبـة،        للعلوم تم تأثيثها وتوفير التجهيزات الالزمة      وأخرىللحاسوب،  

 مسار التعليم الثانوي الشامل،     يطبق األردن و. وإحكام الربط بين التعليم الثانوي والتعليم العالي      

لمبدأ المـساواة   تحقيقا  الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة، وثقافة متخصصة أكاديمية،           

 .عزوف الطلبة عن المدرسة الشاملة     إلىوعدم صبغ المدرسة المهنية بصبغة محددة قد تؤدي         

فما فوق في مرحلة التعليم األساسي إلـى  % 70الطالب ممن يحصلون على نسبة  يوجههذا، و

 يحصلون على نـسبة دون  الذينأما الطالب . الثانوي الشامل بشقيه األكاديمي والمهني التعليم

  ويوجه خريجـو .ريب المهنيإلعداد والتدلفيوجهون إلى مسار التعليم الثانوي التطبيقي  ،ذلك

  أما خريجو. إلى الجامعات أو كليات المجتمع،مهنيالكاديمي و بشقيه، األالتعليم الثانوي الشامل

فروعـا  المدرسـة الـشاملة     وتضم  . مسار التعليم الثانوي التطبيقي فيوجهون إلى سوق العمل       

 األدبـي، والعلمـي،     :يـة  التال عوالفر  على كاديمياألالمسار  مل  تشيو. خرى مهنية أ و أكاديمية

 :على الفروع التالية  مهني   ال المسار شتمليو .والشرعي، واإلدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي    

وتقوم لجان التوجيـه المهنـي      . الصناعي، والفندقي والسياحي، واالقتصاد المنزلي    الزراعي، و 
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مستقبلية لالستمرار  ولدى الوزارة مشاريع وخطط     . بتوجيه الطلبة حسب الرغبات واإلمكانيات    

 ، ومواقع الكترونية عدة   2009وزارة التربية والتعليم،    ( بتطوير التعليم الثانوي من كافة جوانبه     

   ).مثبتة في قائمة المراجع

شهد التعليم تطورات كبيرة في جميع مراحلـه، ومـن           ،وفي اإلمارات العربية المتحدة   

 مالئمـا   ، ومواكبة التطورات العلميـة    ،يةمختلف جوانبه، من أجل مسايرة المتطلبات االجتماع      

فـي  م يقدو هذا، .) (http://www.alamuae.com/uae/showtopicsالحتياجات المتعلمين

 رياضيات، علوم طبيعية،    ،إسالميات، لغات يتضمن   (التعليم الثانوي جذع مشترك لجميع الطلبة     

 يختار كل منهم فرعا من      ، بعده )لوم إنسانية واجتماعية، تكنولوجيا المعلومات، تربية رياضية      ع

 )التقنـي، الزراعـي، التجـاري      (الفنـي فروع التعليم العام أو فرعا مـن فـروع التعلـيم            

)2009United Arab Emirates,.(  وقد أصبح تعليم تكنولوجيا المعلومات يتصدر أولويات

 ةتجهيز المدارس بمختبرات حديثة مـزود     تم  و المتحدة،   ة في اإلمارات العربية   التعليمي األهداف

بكل المصادر التعليميـة الالزمـة، وتحـديث المنـاهج لتـتالءم مـع متطلبـات العـصر                  

)http://ar.wikipedia.org/wik( .        علـى إعـداد    كما أن قسم إرشاد المرحلة الثانوية يعمل

 ،بالبرامج وأنشطة اإلرشاد والتوجيه األكاديمي والمهني والتربوي والنفسي لتوفير الدعم للط          

وتشمل مهامه إعـداد    . لديهم وتحقيق التوافق االجتماعي والسلوكي      ،وتعزيز السلوك اإليجابي  

ة ورجال  وإيجاد قنوات االتصال المالئمة مع مؤسسات الخدمة االجتماعي       ،  أدلة اإلرشاد المهني  

 والمنظمات االجتماعية للمساعدة في تنفيذ البرامج، والتنسيق مع مؤسسات التوظيـف            ،األعمال

والتدريب في الدولة للتعرف على احتياجات خطط التنمية بالدولة من التخصـصات الدراسـية              

  ).ttp://www.moe.gov.ae/Arabic/Pagesلتضمينها في برامج اإلرشاد الطالبي 

منـذ العـام    بدأ  ، كما    في هذه المرحلة   نظام الساعات المعتمدة   دأ تطبيق ب وفي البحرين، 

العلمـي  (نظام توحيد المسارات األكاديمية في المرحلة الثانوية         تطبيق 2004/2005الدراسي  

في مدرستين ثانويتين أحداهما للبنين واألخرى للبنات، وتواصل الـوزارة          ) واألدبي والتجاري 

تتضمن و. روع سنويا إلى أن يتم تعميمه على كافة المدارس الثانوية         التوسع في تطبيق هذا المش    

هي مساقات إلزامية يدرسها جميـع الطلبـة        و مساقات مشتركة،    : في هذا النظام   خطة الدراسة 

وتمثل جذعاً ثقافياً مشتركاً يهدف إلى ترسيخ قاعدة ثقافية عريضة تمتاز بـالتنوع والتكامـل،               

، العلـوم و سالمية، واللغتين العربية واألجنبية، والرياضيات،     التربية اإل  مساقات وتحتوي على 

 ؛ وتقنيـة المعلومـات، والعلـوم التجاريـة         والتربية للمواطنة،   واألسرية، ،االجتماعية والمواد

يختار الطالب من بينها بحسب ميوله وقدراته، وتعطيه فرصـة دراسـة             ،تخصصيةمساقات  و

 مع رغبته في مواصلة الدراسة بعد المرحلة الثانوية،         مواد محددة بشكل أكثر عمقاً، وبما يتفق      

مجموعـة  (التخصصات العلمية والتكنولوجية    تشتمل على   و أو االلتحاق مباشرة بسوق العمل،    
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اللغـات  مجموعـة   (تخصصات اللغات والعلوم اإلنـسانية      ، و )العلوم، ومجموعة الرياضيات  

ينصح الطالـب   و. ات العلوم التجارية  تخصص؛ و ) والمواد اإلنسانية  اإلسالميةالعلوم  مجموعة  و

هذا باإلضافة إلـى    . (ICT)في مختلف البدائل أن يدرس مساقا في تقنية المعلومات واالتصال           

تلبي اهتمامات الطالـب    تمثل مجموعة من المواد أو المناشط التي         اختيارية حرة مساقات  تقديم  

طة  في   ية لديه، وتعده لمشاركة نش     والقاعدة المعرفية والمهار   هتفيد في توسعة مدارك   وميوله، و 

ويمكن للطالب أن ينتقل من مساق إلى آخر وذلك باالعتماد على المساقات المشتركة             . المجتمع

 هذا، وتؤكد المناهج على التخصصات التي يحتاجهـا سـوق العمـل            .بين أكثر من تخصص   

 علم والتعليم والتقويم تهدف    ويتم اعتماد استراتيجيات للت    .ة المستقبلي ات والتطور والتنمية الشاملة 

إلى تجويد العملية التعليمية، وتؤكد على اإلتقان في األداء وتسعى إلى تنمية كافة جوانب نمـو                

 مكتب لإلرشاد األكاديمي والتوجيه المهني في كل مدرسة         إنشاءوقد تم    .الطالب وتعلمه الذاتي  

اتخاذ قراراتهم األكاديمية والمهنية    ثانوية لتقديم خدمة إرشادية لرعاية الطلبة ومساعدتهم على         

المستقبلية وفق إمكانياتهم، والعمل على مواجهة المشكالت والصعوبات التـي قـد تعتـرض              

تخـصيص  تـم   هذا، ولرفع الكفاءة المهنية للمعلمين،      . مسيرتهم الدراسية في المرحلة الثانوية    

ـ (حصتان أسبوعياً في الجدول الدراسي لكل معلم الجتماع القسم           ا ال يزيـد عـن مـرتين        بم

م بـرامج تدريبيـة      كما تنظ  .احتياجاتهم التدريبية في ضوء   ، وتوظف لتمهين المعلمين     )شهرياً

إدارة التـدريب   و، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المنـاهج،        جميع المدارس الثانوية  على مستوى   

 . وخارجهـا   وذوي االختصاص من داخل الوزارة     ،وكلية البحرين للمعلمين   والتطوير المهني، 

فـي بـرامج   كما يتم  رفع الكفاءة المهنية للعاملين بالميدان في إدارة التعليم الثانوي بالمشاركة   

مواقع و ،2009هجرس،و ،KING DOM of Bahrayn, 2009( تدريبية داخل المملكة وخارجها

  ).الكترونية مثبتة في قائمة المراجع

 ،دخلت على المنظومة التّربويةي ُأية التالمتتالملّة االشّوفي تونس، ونتيجة لإلصالحات 

باإلخفاق ا ظاهرتتتراجعفن واقع التّعليم الثّانوي بصفة ملحوظة، تحسوالتّسر المدرسي ، 

 نسب النّجاح في تتطورو ، كثافة الفصل الواحدتتقلصت نسبة التّمدرس، ووبالتّالي تحسن

تتكون  إلى حلقتين )بعد التعليم األساسي (انوييقسم التعليم الثو  هذا،.امتحان شهادة البكالوريا

 الحلقة األولى تحضيرية مشتركة لجميع الطلبة تؤمن إعدادا ثقافيا عاما كل منهما من سنتين،

 ،) التكنولوجيا، فنون،لغات، علوم إنسانية، رياضيات، العلوم الطبيعية واالختبارية (متوازنا

على خمس شعب تخصصية تسمح لهم )4 و3 السنتين في(بينما يتوزع الطلبة في الحلقة الثانية 

: الفروع التالية للتمكن من االلتحاق بالدراسة الجامعية أو االنخراط في الحياة العامةبإتقان أحد 

لب بالفروع اويتم التحاق الط. اآلداب، الرياضيات، العلوم االختبارية، واالقتصاد، والتقنيات

ولى توجيها أوليا وفقا يتم توجيهه في السنة األ حيث يالمختلفة بواسطة نظام التوجيه المهن
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وفي نهاية السنة الثانية، يتم توجيهه إلى أحد شعب . حد المسالكألرغباته ومؤهالته إلى 

ويهدف التّعليم الثّانوي إلى إكساب التّلميذ، . االختصاص المتفرعة عن المسلك الذي ألحق به

، وذلك لتمكينه من المعرفة  تخصصا في أحد فروعإلى جانب ثقافة عامة متينة، تكوينا م

مدةُ .  أو دخول الحياة العملية، أو االلتحاق بالتّكوين المهني،مواصلة التّعلّم بالمرحلة الجامعية

م في ال أربع سنوات،  في تونسالتّعليم الثّانوية ولى جذع مشتركاألسنة يقديبني مالمح عام 

الرياضيات والعلوم ويشتمل على تُعلّم اللغة العربية و، نمشتركة بين كّل المتخرجي

اآلداب، العلوم، : وفي السنة الثانية، يلتحق الطلب بأحد المسالك؛ الفنونواالجتماعيات و

:  أما في السنتين الثالثة والرابعة فيلتحق بإحدى الشعب،إلعالمية، االقتصادالتكنولوجيا ا

 والعلوم التجريبية، والعلوم اإلعالمية، واالقتصاد اآلداب، الرياضيات والعلوم التقنية

وتحرص الوزارة على إعداد وتدريب المعلمين في المرحلة الثانوية، حيث   هذا،.والتصرف

ية دعوسميلة بالبرامج الرة في العديد من المسائل ذات الصا إلى متابعة حلقات تكوينين سنوي

. وزارة تماشيا مع المستجدات في الحقل التّربويوالمناهج تُحدد محاورها على مستوى ال

 الحديثة في تدعيم واالتصالاعتبارا للدور الذي أصبحت تلعبه تكنولوجيات المعلومات و

حواسيب، نظم (قد تم تجهيز كافّة المعاهد بهذه الوسائل فالمكتسبات المعرفية للمعلّم وللمتعلّم 

  زارة على تكويـن المدرسيـن في هذا المجالحرصت الوو) اإلنترانتمعلوماتية، شبكة 

République Tunisienne, 2009،La  و2009القروي، و ،www.edunet.tu/ar/reform( .       

 تحسين نوعية وفعالية إلىسعت وزارة التعليم بالتعاون مع البنك الدولي وفي الجزائر، 

لكتب والمجالت البحثية وتجهيز التعليم الثانوي والى دعم البحث التربوي من خالل توفير ا

، بدأ 2005 /2004ابتداء من السنة الدراسية و ).2003اليونسكو، (المختبرات العلمية الالزمة 

العمل بالهيكلة الجديدة للتعليم الثانوي، حيث يتكون التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في السنة 

ركز على اللغات والعلوم جذع مشترك آداب ي: األولى من ثالثة جذوع مشتركة هي

االجتماعية، وجذع مشترك علوم يركز على العلوم الطبيعية والفيزيائية والرياضيات، وجذع 

في السنتين الثانية . مشترك تكنولوجيا يركز على الرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

ويتفرع  ولغات أجنبية،آداب وفلسفة، :  شعبتين هماإلى آداب  يتفرع الجذع المشترك،والثالثة

شعبة العلوم التجريبية، وشعبة الرياضيات، وشعبة : علوم وتكنولوجيا إلىالجذع المشترك 

هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة : تسيير واقتصاد، في حين يتفرع الجذع التقني إلى

بكالوريا التعليم ويتوج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة . مدنية، هندسة الطرائق

وتتوافر جسور بين المسارات . الثانوي، في حين يتوج التعليم التقني ببكالوريا التعليم التقني

أخذ اإلصالح التربوي في التعليم  وقد. المختلفة تتيح للطالب أن يغير تخصصه خالل الدراسة

المعمق لألنظمة التربوية التحليل والعالمية و المستجدات الوطنية االعتبارالثانوي والمهني بعين 
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، واالنفجار التكنولوجي في مختلف أنحاء العالم بما فيه تقدم تكنولوجيات العالمية الناجحة

المعلومات واالتصال، إذ أدرجت هذه المادة في جميع مراحل التعليم وتم التأكيد على توظيفها 

 ,République algérienne démocratique et  populaire (في تدريس مختلف المواد الدراسية

   .)2009الغا،  ، و2009

الشاملة أول تجديد تربوي شهده التعليم  يعد تطبيق نظام المدرسة ،في السعوديةو

من ضمن مشروعات تطوير التعليم  مشروع نظام المقرراتيعتبر  كما. الثانوي في المملكة

ي تربوي متكامل لرفع نظام تعليموهو ). 2010-2001( سنوات عشرومدته الزمنية ، الثانوي

الكفاءة الخارجية للتعليم الثانوي، يتبنى في هيكله الجديد نظام الساعات الدراسية المقننة، 

ويعتمد المنهج فيه على مقررات جديدة ذات بعد تكاملي تهتم بالجوانب المهارية واإلعداد للحياة 

تبع ذلك تطوير في أساليب والتهيئة لسوق العمل، وتعتني بالجوانب التطبيقية والوظيفية، وي

 التعليم وتتوجه الخطة الدراسية في المرحلة الثانوية إلى رفع مستوى. التعلم والتعليم والتقويم

وتنويع مساراته لتحقيق مالءمة أكبر بين مخرجاته وما تتطلبه الدراسة الجامعية وسوق العمل، 

 الشرعية، واللغات، العلوم(وتوفير برنامج ثقافي مشترك عام لجميع طالب المرحلة 

 والتربية األسرية، والعلوم واإلداريةوالرياضيات، والعلوم الطبيعية، والمهارات الحياتية 

، إلى جانب برنامج تخصصي )االجتماعية، والتربية المهنية، والحاسب اآللي وتقنية المعلومات

لتعلم، التربية الفنية، البحث ومصادر ا(، وبرنامج اختياري )العلوم الطبيعية، والعلوم األدبية(

إعادة  هذا باإلضافة إلى). المحاسبة، الحاسب اآللي متقدم، اللغة االنجليزية متقدم، وغير ذلك

تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم ألداء مهامهم التربوية والتعليمية بما يحقّق أهداف المناهج 

العملية التعليمية وتجويد  تمهين سهم فيباالستناد إلى معايير عالمية، ي المطورة التعليمية

لجعلها بيئة تقنية تفاعلية محفزة وبناء مجتمع   تأهيلهاو ؛ وتحسين البيئة التعليميةامخرجاته

، ودعم التعلم الذاتي والمستمروتنمية مهارات التفكير وحل المشكالت التأكيد على و ؛المعرفة

ياضية، كشفية، ثقافية، علمية، فنية، اجتماعية، أنشطة ر( مفيدةالجاذبة والاألنشطة غير الصفية 

تلبية ميولهم، وإكسابهم و الطلبة وتنمية مواهبهم لبناء شخصية) مهنية، صحية، تطوعية

 وخدمة المهارات الحياتية، وإثراء الجوانب التطبيقية للمواد الدراسية واستثمار أوقات الفراغ، 

 قائمة، ومواقع الكترونية مثبتة في 2009شايع، ال(للوطن وتعزيز الوالء واالنتماء  ،المجتمع

  .)المراجع

 عملية تطوير ، كبقية مراحل التعليم األخرى، يشهد التعليم الثانويوفي سورية،

وجاء االهتمام بالتعليم الثانوي كأحد المحركات األساسية لعملية التطوير االجتماعي  .مستمرة

وقد أصبحت . ي أو االنخراط في سوق العملواالقتصادي من خالل االلتحاق بالتعليم العال

.  بمراجعة شاملة للمنظومة التربوية بكل مكوناتها2003عملية التطوير عملية شاملة بعد عام 
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وتتضمن الثانوية العامة جذعا مشتركا في الصف األول الثانوي ثم يتخصص الطلبة حسب 

اسة الثانوية العامة التي الرغبة في فرعين علمي أو أدبي يحصلون بعدها على شهادة الدر

أما الثانوية المهنية، فيتم التخطيط لها بالتعاون مع . تؤهلهم لاللتحاق بمرحلة التعليم الجامعي

الصناعة، (وتشمل عدة فروع أساسية هي ...) الزراعة ،الصناعة،االقتصاد (  عدة وزارات

هذا، . ى الثانوية الشرعيةوتشرف وزارة األوقاف عل). والتجارة، والفنون النسوية ، والزراعة

ويتم إعداد المدرسين علميا في الجامعات . وتقوم وزارة التربية بدمج التكنولوجيا في التعليم

للحصول على إجازة في االختصاص ثم تبدأ الخطوة الثانية في اإلعداد للحصول على مؤهل 

 خالل إيفادهم تربوي يسمى دبلوم تأهيل تربوي وذلك قد يكون قبل التعيين، أو بعده من

للحصول على دبلوم تأهيل تربوي على حساب وزارة التربية في كليات التربية وفي الجامعة 

كما تقوم دائرة التدريب المستمر بتدريب المدرسين الذين يحتاجون إلى تدريب . االفتراضية

  ).2009الحماد، (لرفع كفايتهم 

وقد تم تطوير . م اإلعدادي مرحلة التعليم الثانوي التعلييطلق على وفي العراق،

كما تم تأثيث وتطوير . المناهج، وتدريب المعلمين، وبناء أو إعادة بناء عدد كبير من المدارس

  .)2009متى، (  وتوفير التجهيزات التربويةالمختبرات المدرسية

  عبر عدة خطط خمـسية     تطوير وتحديث المنظومة التعليمية   ب اهتمت الدولة وفي عمان،   

 وركزت جهودها فـي     .اني والوسائل والتجهيزات التقنية والتكنولوجية وغير ذلك      من حيث المب  

 السنوات األخيرة على تطوير التعليم النوعي إلعداد المواطنين للقرن الحادي والعشرين، وذلك           

دراسة األوضاع السائدة في المجتمع العماني واحتياجاته التنموية، واسترشدت بأفضل          بناء على   

 12و 11 الخطة الدراسة الجديدة الموحدة للصفين الــ     وتعطي .ربوية في العالم  الممارسات الت 

درجة عالية من المرونة للطلبة في اختيار المـواد الدراسـية التـي تتناسـب مـع ميـولهم                   

 محـددة   يختار طلبة الصف الحادي عشر ثماني مواد      واستعداداتهم وتطلعاتهم المستقبلية، حيث     

: بواقع عدد محدد من كل مجال المجاالت التاليـة        وعة األولى   من المجم :  مجوعتين إحدىمن  

الرياضيات، العلـوم، العلـوم االجتماعيـة،        اللغة االنجليزية،    ،اللغة العربية الثقافة اإلسالمية،   

 "مقدمة في تقنيـة المعلومـات     "بر مادة   تتعو. المهارات الحياتية، مناهج بحث، والتوجيه المهني     

مـواد العلـوم،    (لب في الصف الثاني عشر بدراسة المواد الدراسية         ويلتزم الطا . مادة إلزامية 

 أو يختـار مـن مـواد        .التي اختارها في الصف الحادي عشر     ) الرياضيات، اللغة اإلنجليزية  

اللغة االنجليزية، األحياء، الكيمياء، الفيزياء، الحاسـوب فـي         : المجموعة الثانية التي تتضمن   

جغرافيا االقتصادية، تاريخ الحـضارة اإلسـالمية، الفنـون         االتصاالت واألعمال التجارية، ال   

مواد العلـوم   التشكيلية، المهارات الموسيقية، الرياضة، يلتزم الطالب في الصف الثاني بدراسة           

أخصائي التوجيه المهني دورا هاما     ويلعب   .التي اختارها الطالب في الصف الحادي عشر      فقط  
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  من خالل تطبيق المقاييس المهنيـة،      وميولهم المهنية حيث يساعد الطالب في اكتشاف قدراتهم       

وجيهها لتتالقى مع أهدافهم وطموحاتهم المهنية، كما يقوم بدور كبير في تبـصير الطـالب               تو

، ويوفر لهـم    بالفرص التعليمية المتوفرة في المرحلة الجامعية وشروط االنضمام لهذه البرامج         

ة العمل بها وارتباطها بالمستويات األكاديمية،       وطبيع ،المختلفة معلومات عن المهن والوظائف   

وتؤكد أهداف التعلـيم مـا بعـد        . واحتياجات التوظيف في القطاعات المختلفة في سوق العمل       

 الذاتي والـتعلم المـستمر     سي على تنمية التفكير وحل المشكالت وتكوين مهارات التعلم        ااألس

) 12 و   11الـصفان   (تعليم ما بعد األساسي     يتم تقويم الطلبة في ال    وومهارات تقنية المعلومات،    

ويتم إعداد المعلمين   . وفق خطة عالجية مناسبة، ووفق آليات التقويم المستمر بأدواته المتنوعة         

 حيث تكون كل مدرسة بمثابة      .قبل الخدمة أكاديميا وتربويا، كما تتم تنميتهم مهنيا أثناء الخدمة         

ولتقديم دعم إضـافي    . علمين من البرامج التدريبية   وحدة تدريبية تعمل على تلبية احتياجات الم      

لعملية تنمية قدرات المعلمين داخل مدارسهم تستكشف الوزارة إمكانية إعداد قاعـدة بيانـات              

. مركزية تحتوي على أسماء المدربين وحزم المواد التدريبية التي يمكن توزيعها على المدارس            

هـذا، وتتعـاون    .  األول ليصبح مشرفا مقيما    مشروع تفعيل المعلم  : ومن المشاريع التطويرية  

 السلطنة بصورة فاعلة مع العديد من المنظمات والمؤسسات اإلقليمية والدولية المعنية بـالتعليم             

)http://www.moe.gov.om/ 2009، األغبري، و.(  

ي بإجراءات عدة لتطوير التعليم وفي فلسطين، قامت وزارة التربية والتعليم العال

، 2005تم تنفيذ المناهج الفلسطينية للمرحلة الثانوية للمرة األولى في األعوام ، حيث الثانوي

منهج اإلدارة : ، وقد امتازت باعتماد مناهج لمباحث جديدة لم تكن موجودة، مثل2006

جامعية، وإلكسابهم واالقتصاد لتأهيل الطلبة لاللتحاق بتخصصات تجارية في المرحلة ال

 حياتهم العملية والمهنية؛ ومنهج القضايا وبدءوامهارات حياتية إذا لم يلتحقوا بالجامعات 

المعاصرة، ويركز على إكساب الطالب مهارات التفكير الناقد، والبحث العلمي، إضافة إلى 

. لحياة العمليةدراسة التجارب العالمية المتميزة؛ ومنهج تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في ا

التربية اإلسالمية، اللغة (الطلبة في كافة الفروع العامة والفنية وهناك مقررات مشتركة يدرسها 

األخرى من قبل مقررات تدرس ال في حين)  وتكنولوجيا المعلوماتالعربية، اللغة اإلنجليزية،

يم المهني والتقني أولت السلطة الوطنية اهتماما خاصا للتعلوقد  . مسار واحد فقطالطلبة في

:  ، فأضافت فروعا جديدة مثلنظرا لما لهذا التعليم من أثر كبير على تعزيز االقتصاد الوطني

اإللكترونيات : الفندقي،  واالقتصاد المنزلي، وتخصصات جديدة لتلبية حاجات سوق العمل مثل

لتحاق بهذا الصناعية، وصيانة أجهزة الحاسوب، واالتصاالت، و فتحت المجال لإلناث  لال

جاري تجربة نظام التلمذة المهنية ويتلخص هذا النظام بأن الطالب يتعلم خالل العمل و. التعليم

حيث يتوجه إلى المدرسة المهنية ليتلقى المباحث األكاديمية بواقع يومين ، في سوق العمل
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اكبت وقد و هذا، .أسبوعيا، ويتم التدريب  العملي في مؤسسات سوق العمل خارج المدرسة

 مناهج المرحلة الثانوية المعرفة العلمية الحديثة، وركزت على تعزيز مهارات البحث العلمي،

قبل الخدمة لتخطي النقص في إعداد المعلمين و. ومهارات التفكير العليا، والحوار والنقاش

ني لتأمين التطوير المهاعتمدت وزارة التربية والتعليم العالي ومسايرة التفجر التكنولوجي، 

  ).2009، زيد (الخدمة على التدريب أثناء للمعلمين

االقتـصادية  اهتمام واضح بتطوير التعليم الثانوي ليواكب التطورات        ، يبرز   وفي قطر 

احتياجـات   واالجتماعية والعمرانية وغيرها من التطورات في الدولة بحيث يلبـي            والصناعية

ارس المستقلة، وتطوير  مدرسة  التقنيات       وقد تمثل ذلك بتأسيس المد    .  من القوى العاملة   الدولة

الصناعية، واستحداث المعايير الوطنية للمناهج، ووضع المعايير المهنيـة للمعلمـين وقـادة             

المدارس، ومتابعة أداء الطلبة والمدارس وتقييمه من خالل مجموعة متنوعـة مـن األدوات               

الشامل، والتقييم الدوري للمـدارس،     والمقاييس العلمية المقننة، مثل اختبارات التقييم التربوي        

التعليم الثانوي العام   وتتم في السنة األولى من      . والمشاركة في االختبارات الدولية، وغير ذلك     

التربية اإلسالمية، واللغة العربية، واللغـة اإلنجليزيـة، والرياضـيات،          (دراسة مواد أساسية    

حاسوب، والمهارات  البحثيـة والمكتبيـة       والعلوم المتكاملة،  والدراسات االجتماعية، وعلم ال      

أدبي وعلمي، إلـى جانـب      : ا إلى فرعين  ه، تتفرع بعد  )والتربية الرياضية ،والتربية  األسرية    

يضم (الديني، والصناعي، والتقني الصناعي      و ،التجاري: توافر فروع التعليم الثانوي األخرى    

وهو نظام تعليم مباشر    ). ت دقيقة الميكانيكا، والكهرباء،  وعمليات  صناعية، وآال      : تخصصات

على مواقف عمل  حقيقية  ويرتبط بإنجاز األعمال والمهمات، ويحصل الطالب  عند التخرج               

التي تؤهله للعمل في مختلف مجاالت الصناعة،        TAFEعلى شهادة نظام التدريب  االسترالي       

تقلة، التي تـشبه المـدارس      هذا باإلضافة إلى المدارس المس    . )والشهادة الثانوية العامة التقنية   

مدارس حكومية  مدة الدراسة فيها ثالث سنوات، ويشمل البرنامج التعليمي فيها             وهي،  الشاملة

 ،اللغة العربية والدراسات اإلسالمية واللغة اإلنجليزية والرياضـيات والعلـوم   خمس مواد هي 

 التنـوع   فـي مبادرة  وتحقق مبادئ ال  المدرسة،  باإلضافة إلى مواد أخرى تخدم رسالة ورؤية        

 المواد العلمية، والبعض له هيكـل خـاص بـه           المدارس يركز على   هذه   بعض. واالستقاللية

حريـة اختيـار    وتشمل مجاالت مختلفة، وللطالب     ) أساسية واختيارية (بالنسبة للمواد الدراسية    

 المـدارس   يالتوسع ف  وتسعى الدولة إلى     . التي تناسبه وفقاً لتوجهاته المستقبلية وميوله      المواد

وضعت هيئة التعليم بالمجلس األعلـى للتعلـيم المعـايير          من جهة أخرى،    . المستقلة مستقبال 

تمثل األهـداف المطلـوب     ،  عليها دولياً  بناء على مقاييس متعارف      الوطنية للمناهج التعليمية  

عتمـاد   المحتوى التعليمي المالئم لتلك المعـايير، وا       حرية اختيار وللمدارس المستقلة   . تحقيقها
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اليوم المدرسي، محتوى المناهج وعدد الحصص لكل       (طريقة التدريس وتحديد النظام المدرسي      

وتهدف المعـايير إلـى تلبيـة احتياجـات الطلبـة            . وتوفير المصادر التربوية المساندة   ) مادة

ـ مهارات البحث العلمي والتفكير الناقد والمنطقي والتحليلـي وتعز        التعليمية، وإلى  تنمية        ز ي

وتعـد   والعمل التعاوني والتطبيقـي،     لقدرة  على حل المشكالت  وممارسة  العمل اإلبداعي،           ا

وتنويع  أساليب وطرائق     ، من خالل التعلم الفعال    الطالب للمنافسة في أرقى الجامعات العالمية     

 الـذاتي    التقيـيم  لة بدالً من المعلـم، واعتمـاد      ا التي تركز على مشاركة الطالب الفع      التدريس

وقد تم  إنشاء شبكة المعلم بهدف تطوير أداء المعلمين وكفاءاتهم، وتـم              .الداخلي والخارجي و

تنفيذ مجموعة من الورش والبرامج التدريبية في مجال  توظيف التكنولوجيـا فـي العمليـة                 

كما قامت هيئة التعليم  بإعداد المعايير  المهنية  للمعلمين الـذين يعملـون بمهنـة                 التعليمية،  

ريس بدولة قطر، بتحديد مجموعة كبيرة من القدرات والمعارف التي ينبغي أن يتمتع بهـا               التد

 وقـد   .ويطور تعلم الطلبة  ي نوعية وجودة عالية، وبما يدعم       المعلمون من أجل  توفير تعليم ذ      

تم تدريب المعلمين على استخدام أساليب التقويم المختلفة، وتعتبر نتائج التقييم التربوي الشامل             

هذا، . ولة قطر أحد العناصر الهامة في  نطاق عملية المساءلة ضمن مبادرة  تطوير التعليم              لد

وتقر المعايير بمسؤولية المعلمين وقادة المدارس عن تطوير عالقة شراكة دائمة بين المدرسة             

وأولياء أألمور والطلبة  من جهة، والمجتمع المحلي بشكل عام من جهة أخـرى بمـا يـدعم                  

ظل عالقات الشراكة  والتعاون مع الجهات المعنية  بالعملية  التعليمية            وفي  .  الطلبة عملية تعلم 

بالدولة، قام المجلس األعلى للتعليم ممثالً في هيئة التعليم بعقد اتفاقية  تعاون مع جامعة قطـر                 

األمريكية  لتقديم  برنامج تدريبي إلعداد المعلمـين لاللتحـاق            ) أي أند أم  ( وجامعة تكساس   

الـسليطي  ( المعلمين أثنـاء الخدمـة    كافة  باإلضافة إلى االهتمام بتدريب     ،  بالمدارس المستقلة 

  ).2009وعبيدان، 

سعت وزارة التربية إلى تطوير النظام التعليمـي وتجديـده واالرتقـاء            وفي الكويت،   

 بمستواه للوصول بمخرجاته إلى المستوى العصري الذي يؤهل الطلبة لمواصلة التعليم العـالي            

 واسـتجابة لمتغيـرات العـصر       ، تلبية لخطط التنمية الوطنيـة     ،أو االنخراط في سوق العمل    

وقد انطلقت مسيرة التطوير من رؤية تربوية وتعليمية        . ومتطلباته وتوقعات المستقبل وحاجاته   

 لتكون دستورا   2003 عام   شاملة تمثلت باستراتيجية التعليم العام التي اعتمدها مجلس الوزراء        

و كان في مقدمة مشروعات التجديد التربوي تعديل        . 2025 – 2005 التعليمي من عام     للنظام

 4 سنوات للمرحلة االبتدائيـة، و  5( السلم التعليمي في مراحل التعليم العام إلى الوضع الجديد          

بق ابتداء من العام الدراسي     والذي طُ ) سنوات للمرحلة الثانوية   3 لة اإلعدادية، و  حسنوات للمر 

 ومـر   ،2006/2007نظام التعليم الثانوي في العام الدراسـي         تطبيقبدأ    وقد .2004/2005
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النظام بمراحل عديدة من اإلعداد والمراجعات مـن خـالل لجـان تربويـة، شـارك فيهـا                  

يبـدأ   سنة عامـة مـشتركة، و      تعتبر السنة الثانوية األولى   . اختصاصيون وأكاديميون كثيرون  

 سـيبدأ تطبيـق   2011/ 2010اعتبارا من العام الدراسي  و.التشعيب من الصف الحادي عشر    

مجموعة المواد  :  مجموعات دراسية  3 تنقسم الخطة الدراسية إلى      .التشعيب من الصف العاشر   

التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، العلوم، االجتماعيات، المعلوماتية،         (اإللزامية  

مجموعة مواد العلوم الطبيعيـة      ( لشعبتين ة مواد التشعيب  جموع، وم )الدستور وحقوق اإلنسان  

 مجموعـة مـواد االختيـار الحـر       ، و )والرياضيات، ومجموعة مواد العلوم اإلنسانية واللغات     

التربية البدنية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الزراعة، مبادئ البحث العلمي، الـصحافة،            (

 الدولـة بإعـداد     موتهت .) علوم األسرة والمستهلك، التطوع    التوعية المرورية، التوعية البيئية،   

مـشروع  "وزارة التربيـة الفتتـاح       وتخططهذا،  . وتدريب المعلمين، وبتكنولوجيا المعلومات   

فـي العـام     وذلك "المدرسة الثانوية للفائقين  "ومشروع  " المدرسة الثانوية ذات المسار الرياضي    

 http://www.q8zoom.com/vb/showthread .pup، و 2009حسين، ( 2011/ 2010الدراسي 

  ).State of Kuwait 2009و 

 وقد شكل تحديث المناهج .1995تم اعتماد هيكلية جديدة للتعليم في عام وفي لبنان، 

وإدخال مواد تعليمية تحديث المضامين وتنويع التخصصات من حيث في المرحلة الثانوية 

 استجابة  الثانية، والمعلوماتية والتكنولوجيا والثقافة العلمية واالقتصاد، كاللغة األجنبية،جديدة

ضرورية لدواعي التطوير التربوي من جهة، والتالؤم مع التخصصات العلمية والمهنية في 

ات سوق العمل من جهة حاجمع التعليم العالي التي تعكس المعارف والتكنولوجيا من ناحية، و

 ميولهم ومواهبهم يالءمأخرى، بشكل يعزز كفايات الطالب وقدراتهم على المتابعة بما 

 التعليم الثانوي بفرعيه العام والتقني إلى ربط يعمدو). 2006خضر، (وتوجهاتهم المهنية 

 بالتعليم علمين بااللتحاقنظرية وتطبيقات عملية تسمح للمتالمدرسة بالحياة بتقديم معلومات 

ثقافة جذعا مشتركا ك  العام التعليم الثانوي منتعتبر السنة األولىو .العالي أو بسوق العمل

  لغتان أجنبيتان أولى وثانية،،ة العربيةاللغ (عامة يطلع فيها المتعلم على العلوم والمعارف كافة

وطنية وتنشئة  تربية، تكنولوجيا المعلومات،  جغرافيا،تاريخرياضيات، العلوم الطبيعية، 

توجه الو ار الفرع الذي يناسبهي اختنهايتها من في حتى يتمكن) تربية رياضية، فنونمدنية، 

الفرع العلمي المتعلم  إذا اختار.  فرع اإلنسانياتأو فرع العلوم -حد فرعي السنة الثانيةأ إلى

 في فرع اإلنسانيات وإذا كان.  علوم الحياةأو احد الفرعين العلميين العلوم العامة إلىانتقل 

وتتوج الدراسة في التعليم . االقتصاد أو فرع اآلداب واإلنسانيات وأ االجتماع فرع إلى أنتقل

ويعتبر هذا التفريع أكثر مالءمة لالختصاصات . الثانوي العام بشهادة البكالوريا للتعليم العام

قبل المركز التربوي للبحوث  من وتخضع مناهج التعليم بصفة دائمة للدراسة. في التعليم العالي
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وقد شكلت المناهج التعليمية الحالية، التي وضعت موضع التطبيق ابتداء من العام . و اإلنماء

التقني /ويحظى  التعليم المهنيهذا،  .، نقلة نوعية  للتعليم في لبنا ن1997/1998الدراسي 

أثيره المباشر والعميق في باهتمام كبير من قبل المسؤولين والتربويين واالقتصاديين بسبب ت

 االختصاصات ذات الطابع التنفيذي  في المتعلم خاللهيؤهلحيث ، التنمية وأسواق العمل

 والمعلوماتية والفندقية ،اإلدارة، والسياحةفي مجاالت المال، التجارة، و. نةالمتقدم في المه

ك أيضا ثم تبدأ في السنة وتبدأ الدراسة في السنة األولى من هذا التعليم بجذع مشتر .والصحة

 أقر مجلس الوزراء نظام التعليم 2000آب عام /وفي أغسطس. الثانية االختيارات التخصصية

ة بمؤسسات التعليم العالي لة البكالوريا المهنية أو التقنيالتقني الجديد وأقر بإمكانية التحاق حم

هذا  .)République libanaise , 2009 و 2009زيتونليان، (ضمن شروط تلك المؤسسات 

دورات تدريبية ألساتذة تم تنفيذ قد ف على سبيل المثال، و.اإلضافة إلى جهود تطويرية مختلفةب

العلوم بهدف تحسين استخدام الكومبيوتر واستعماله في مجال تعليم العلوم، ودورات تدريبية 

يب أفراد الهيئة لمحضري المختبر في الثانويات الرسمية على الطرائق الحديثة، ودورات لتدر

كما وضع جهاز دائم للتدريب المستمر  للمعلمين، يقوم بتوفير . التعليمية وفق المناهج الجديدة

كذلك، أطلق مشروع إنشاء  .)2009زيتونليان،  (وسائل التأهيل الذاتي للمعلمين أثناء الخدمة

انبية مع الحكومة باتفاقية قرض موقعة مع البنك الدولي، واتفاقية ججهاز التدريب المستمر 

الفرنسية التي تقدمت بهبة لتدريب المدربين المنوي الالزمين للمشروع الذي يهدف إلى إنشاء 

ومن . جهاز دائم لمساعدة المعلمين على تطوير أنفسهم على الصعيدين الشخصي والمهني

اصل عبر  والتوامتداد التدريب على مدار العام الدراسي،المبادئ التي يستند إليها المشروع 

، شبكة االنترنت بين المدارس كافة، وانسجام مواد التدريب مع حاجات المناطق المحلية

كب عمله لجنة تقنية للتدريب المستمر تم التركيز في تشكيلها على مبدأ الشراكة بين اوتو

ألعمال الميدانية، ووضعت على اشراف والمتابعة لإلجهات عدة معنية، كما شكلت لجنة 

 ).2006فياض،  (وتحديد االحتياجات التدريبية از قياس وتقييم أعمال التدريبمؤشرات لجه

 تعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب وقطاعات العمل واإلنتاج عنوانه قد بدأ في لبنانو

يتم التنسيق و ،مؤسسة العملفي  يحصل التدريب المهني في المدرسة وحيث" التعليم المزدوج"

 المدرسة والتدريب العملي في الشركة، ويحصل الطالب بموجب ذلك بين التعليم النظري في

  على الشهادة الثانوية المهنية بعد ثالث سنوات، مرفقة بوثيقة تدريب خاصة من قبل الشركة

)http://ar.wikipedia.org(accessed on 04/11/2009,   

تربية والتعليم جهودا كبيرة في العقدين األخيرين إلصالح وزارة الوفي مصر، بذلت 

التعليم بجميع مراحله باعتباره حجر الزاوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك 

 وقد .لالرتفاع بإنتاجية المواطن وتنمية قدراته التنافسية للتمكن من مواجهة المنافسة العالمية
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ومية لتطوير مراحل التعليم ولتطوير إعداد المعلم عقدت في سبيل ذلك عدة مؤتمرات ق

، أجري العديد من الدراسات إلعادة هيكلته، وتم تطوير التعليم الثانويول. وتدريبه ورعايته

كما قامت .  أكدت على ضرورة تطويره بشقيه العام والفني1998عقد حلقات نقاشية في عام 

صريين وعالميين من البنك الدولي الوزارة بعقد لقاءات وورش عمل بمشاركة خبراء م

ترحة ق انتهت إلى وضع مالمح رؤية م، كافة جوانبهلمناقشةولالستفادة من الخبرة األجنبية 

تهدف إلى تحسين الكفاءة ، طويلة المدى لتطوير التعليم الثانوي يستغرق تنفيذها عشرين عاما

نوي الذي تمت الموافقة عليه في وقد مثَّل مشروع تحسين التعليم الثا. والجودة والمساواة فيه

وتمثلت .  المرحلة األولى لتلك الرؤية طويلة المدى2000مجلسي الوزراء والشعب في عام 

المحاور الرئيسية للمشروع بتحسين الجودة، وإتاحة مزيد من تكافؤ الفرص، وتوفير االنسيابية 

لفة وفقا لقدراتهم، وتصميم بمساعدة الطالب على االنتقال بين مسارات التعليم الثانوي المخت

توفر قاعدة معرفية ومهارية مناهج مطورة من المواد المحورية تكون مشتركة لجميع الشُعب 

طالب تلك المرحلة لمواجهة التحديات اآلنية والمستقبلية، مع الحفاظ على تنوع  الزمة إلعداد 

لالزمة، وتحقيق تكامل التعليم الثانوي وتعدد شُعبه، وتوفير التدريب للموارد البشرية ا

تكنولوجيا المعلومات مع المناهج المطورة، ووضع أساليب تقويم حديثة تتناسب والتطوير، 

 كافة المستويات لجعلها أكثر كفاءة، وتفعيل دور مجالس ىوتحديث الممارسات  اإلدارية عل

ومتابعة العملية اآلباء والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في اإلسهام في تحسين جودة التعليم 

 ئهماالستفادة من آراو وأصحاب الخبرة إشراك جميع المعنيين والمستفيدينومن أجل . التعليمية

 نوفمبر 5 عقدت في الفترة من  وللتحضير للمؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي،،هموخبرات

مجلسي  أربعة عشر لقاء تحاوريا موسعا، شارك فيها أعضاء من 2001 يوليو  9 -2000

الشعب والشورى، وممثلون عن األحزاب السياسية وأساتذة الجامعات وعمداء وأساتذة كليات 

التربية، وأعضاء من المراكز البحثية التربوية، وقيادات وزارة التربية والتعليم، وكتاب 

مجالس اآلباء، ونقابات المعلمين، وأصحاب المدارس :  عنوصحفيون ورجال إعالم، وممثلون

، ورجال األعمال والشخصيات العامة، ورابطة متفوقي الثانوية العامة، وأولياء األمور الخاصة

:  موجهة لعملية التطوير أبرزهامنطلقاتوقد أسفرت المناقشات إلى التوصل إلى . والطالب

وضرورة تطويره بشقيه العام التأكيد على أهمية مرحلة التعليم الثانوي في مستقبل المجتمع، 

ق متكامل لتمكين الشباب الملتحقين به من الكفايات العلمية والعملية التي تمكنهم من والفني كنس

التعلم المستمر مدى الحياة، والتهيئة لعالم العمل، والحياة في مجتمع المعرفة، والمواطنة 

 تغيير النظرة المتدنية  العمل علىوضرورة. المستنيرة، وتحقيق التنمية المتكاملة والشاملة

إعادة صياغة المناهج صياغة متطورة تضاهي المستوى العالمي، وم الثانوي الفني، للتعلي

 وتنمية القدرة على التعامل مع التكنولوجيا ، من التعليم إلى التعلمباالنتقالوإحداث نقلة نوعية 
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 طيبها، وربلنات وأسااالمتقدمة، وإضافة قدر من االختيار أمام الطلبة، وتطوير نظم االمتح

 وهكذا كان من ضمن .)2001(مصر -وزارة التربية والتعليم( ة الثانوية بالمجتمعالمدرس

 وسياسات القبول في التعليم العالي الذي عقد توصيات المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي

التكافؤ في المستويات المعرفية والمهارية والوجدانية التكامل تحقيق :  ما يلي2008في عام 

التعليم الثانوي المختلفة من خالل إقامة جذع مشترك من المناهج واألنشطة في  بين مسارات

، بما يضمن سهولة االنتقال من مسار  العام والفنيالصفوف الثالثة للمرحلة الثانوية بنوعيها

 والخدمات ألنه المدخل للتنمية اإلنتاجوتطوير التعليم الفني وربطه بشتى قطاعات ؛ إلى آخر

من مختلف  بما يحقق المستويات الالزمة للخريجين تحديث المناهج الدراسيةواالقتصادية؛ 

؛ وتحديث مسارات التعليم لاللتحاق بالتعليم العالي أو بسوق العملالفروع العامة والفنية 

 أية مرحلة من مراحل الدراسة، فين الطالب من تعديل مسارهم  بما يمكِّوالفني العام الثانوي

استحداث نظام ون من الدخول إلى سوق العمل والعودة إلى الدراسة؛ بما يمكن الخريجيو

؛ وتطبيق نظام التقويم الشامل في المرحلة الثانوية لكل  واألكاديميالتربويشاد والتوجيه اإلر

، فاهتمت 2000هذا، وقد بدأت مصر ببرنامج لتحسين التعليم الثانوي منذ عام . أداءات الطالب

مين واإلداريين، وبتطوير التعليم الفني، واالهتمام باستخدام تكنولوجيا بالتنمية المهنية للمعل

حجي، ( هيئة قومية لجودة التعليم واالعتماد، كما أنشأت المعلومات في اإلدارة والمدارس

  . )2009، وحجي، 2008

تضمن جذعا التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني،  لتحسينوقد أعدت مصر مقترحا 

تربية دينية، لغة  (سنة األولى الثانوية لجميع الطالب في التعليمين العام والخاصمشتركا في ال

لسفة، ف وعلوم اجتماعية، انياتإنس رياضيات وتطبيقات تكنولوجيا، ،عربية، لغة أجنبية

بعض المواد و ،)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فنون، تربية بدنية، مهارات حياتية

لمختلف التخصصات  سنتين الثانويتين الثانية والثالثة في اللتعليم العام االمشتركة لجميع فروع

مهارات تكنولوجية، تربية دينية، لغة عربية، لغة أجنبية، رياضيات، (في العلمي واألدبي 

متنوعة   باإلضافة إلى مقررات اختيارية،)صلامهارات فكرية، تربية بدنية، مهارات تو

 تلبي ميول ) ثانية، مهارات التفكير العلمي، مهارات تطبيقيةمقررات أكاديمية، لغة أجنبية(

فنية وعملية تخدم سوق /ورغبات الطالب واحتياجات البيئة، والتركيز على مهارات مهنية

 استدعتقد و. العمل، مثل اإلدارة والتسويق والمحاسبة واالقتصاد والقانون والعالقات الدولية

دول أجنبية، فتبين أن ثمانية هياكل  ب هذا المقترحةية لمقارن خبيرة أجنبوزارة التربية والتعليم

 ، ما عدا يتشابه إلى حد كبير مع ما تقدمه الدول األجنبية الجذع المشترك للسنة األولىمقترح

التي ال  كالتربية الدينيةو  الذي ال تقدمه الدول األخرى،الفلسفةمقرر بعض المقررات، كفي 

.  والتربية المدنيةثال، وتستبدلها بعض الدول بالتربية األخالقية بعض الدول، كفرنسا ماتقدمه
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م فقط  العلوم في المقترح المصري يقد مقرروفي السنتين الثانية والثالثة، الحظت الخبيرة أن

وأشارت إلى أن . في السنة األولى، في حين يقدم في الدول األجنبية خالل السنوات الثالث

كما قدم في الدول األجنبية من حيث تقديم مقررات اختيارية،  ه ما يبالمقترح المصري يش

 الحظت أن المقترح مناسب ثقافيا ويحظى بقبول عام، مما يساعد على نجاح تطبيقه

  .O ‘Rourke, 2003):راجع(

التعليم الثانوي : هذا، وينقسم التعليم الثانوي في مصر حاليا إلى قسمين رئيسيين هما

تكون السنة الثانوية األولي من التعليم العام مشتركة لكافة فروع . ي الفنيالعام، والتعليم الثانو

كاللغات، والتاريخ، والجغرافيا (هذا التعليم التي تتوزع ابتداء من السنة الثانية إلى فروع أدبية 

الرياضيات، والفيزياء، (، وفروع علمية .)وعلم االجتماع وعلم االقتصاد، والفلسفة، إلخ

ويتوجه طالب هذا التعليم إلى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة وفقا ). األحياءوالكيمياء و

أما التعليم الثانوي الفني فينقسم إلى زراعي وصناعي وتجاري وفندقي، ومدة . لمعدالتهم

 كالتعليم العام، إال أن بعض المدارس األساسيالدراسة في هذا التعليم ثالث سنوات بعد التعليم 

 هذا باإلضافة إلى التعليم األزهري الموازي ).2008البحيري، (سة من خمس سنوات تقدم درا

 .اإلسالميةللتعليم العام والذي يركز على التربية 

 توقيعه الذي تم ،كول-مشروع مبارك" الفني"لتطوير التعليم الثانوي مصر ومن جهود 

بقيام ألمانيا المشروع ويقضي . 1995وبدأ تنفيذه فعليا مع بداية العام الدراسي ، 1992في عام 

 "المزدوج"بمساعدة مصر في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بإدخال نظام التعليم المهني 

)Dual System(، ،الذي يقضي بوجود عالقة واضحة بين على غرار النظام المطبق في ألمانيا 

درس الطالب لمدة يومين فقط يحيث مدارس التعليم الفني وبين المصانع وشركات المقاوالت، 

 ثم يقومون  طالبا،24 في فصول ال يتعدى عدد طالبها مقررات نظرية وعملية داخل المدرسة

 11، ولمدة لمدة األربعة أيام الباقية من األسبوع المصانع التي تتبعها المدرسةب في يتدربال

 ،عالية الكفاءة لعمالة بهدف توفير االخريجينوفاعلية مما يزيد من مهارة  ،شهرا في السنة

وتشارك إدارات المصانع أو مهندسوها بتقويم . باستخدام أحدث أساليب التعليم والتكنولوجيا

، وما يتبقى يكون %30وانب النظرية بواقع ج، وفي ال%70الطلبة في الجوانب العملية بواقع 

 االنتهاء من وتتعهد تلك المصانع بتعيين خريجي هذه المدارس بعد .مسؤولية المدارسمن 

يا عن االستغناء نسبيتم ر فرص عمل جيدة للخريجين، وهذا يوفو. دراستهم في بعض األحيان

صالح وصيانة المعدات، وتأكيد مبدأ المشاركة المجتمعية استقدام خبراء من الخارج إل

وقد . والتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاعين العام والخاص في تطوير ودعم العملية التعليمية

 شارك في المشروع وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصانع ورجال األعمال والوكالة

ة وجمعيات المستثمرين ي، بالتعاون مع عدد من الوزارات المعن)GTZ(األلمانية للتعاون الفني 
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 مدرسة تعليم 14وصل عدد المدارس المشاركة بالمشروع ، 2005وفي عام . المختلفة

 طالب 14000بإجمالي  مدارس تعليم تجاري، 8و، تعليم زراعي  مدارس4صناعي، و

يسن، ، و2008البحيري، : عن( مصنع 1600 بمشاركة ، مهنة28وطالبة، تدربوا على 

2009(.  

 مصر جهودها للتنمية المهنية تكثف وزارة التربية والتعليم فيافة إلى ذلك، ضباإل

كوالت شراكة مع عدد من الجامعات في للمعلمين والعاملين بالتعليم، من ذلك توفير بروتو

يفة ظمصر لتقديم برامج تدريبية، وإنشاء وحدات التقويم والتدريب بالمدرسة، واستحداث و

ه وضع برامج تدريبية للقائمين على العملية تبالمدرسة الثانوية وظيف "ناظر شؤون التعليم"

مدرسة لشؤون التعليم والتنمية وكيل ال"، وكذلك استحداث وظيفة التعليمية لرفع مستوى أدائهم

، من اختصاصاته تنظيم لقاءات ومناظرات ومحاضرات لرفع أداء العاملين كل حسب "المهنية

كما  . ولكن دور هاتين الوظيفتين لم يتضح بعد نظرا لحداثتهما.تخصصه واحتياجاته المهنية

وات الفضائية، ودربت لى نشر األجهزة والمعدات التعليمية واستقبال بث القنإ  الوزارةعمدت

األخصائيين والمعلمين والموجهين والمديرين على استخدامها، وعملت على تقوية قنوات 

االتصال بين المستويات اإلدارية والمدارس، وتم توفير االتصال الشبكي بين المدارس، كما 

سليمان، (ين  وفي إعداد قواعد بيانات لكافة العامل،ة للمدارسيميكنة اإلدارالظهر االهتمام ب

2007.(  

 تجربة عدة  نماذج سوف تحاولوزارة وقد أعلن وزير التربية والتعليم في مصر أن ال

 مدارس صناعية إلى مدارس 5نموذج المدرسة المنتجة بتحويل : منهامن المدارس الفنية 

منتجة تعمل بنظام المصنع خاصة في الصناعات التي يحتاجها السوق المصري كنموذج 

كول -، ونموذج التعليم المزدوج على نسق نظام مبارك10/2011بنهاية عام استرشادي 

في المناطق الصناعية والسياحية بنهاية عام مدارس  8، من خالل تحويل عالهالمذكور 

، ونموذج إلى هذا النظام التعليمي الذي يقوم على ربط المدرسة بالمصانع مباشرة 11/2012

مدرسة سوف تدرس مجموعة من المقررات األكاديمية  27المدرسة الموحدة بتحويل 

الفنية تتناسب مع حاجات البيئة المحلية، ونموذج المدرسة الزراعية المتنقلة لخدمة /ةوالتقني

 31، والمدرسة التكنولوجية المتقدمة لتحويل 10/2011المناطق الصحراوية الجديدة بنهاية 

لوجية، بمعدل مدرسة في كل محافظة،  تعمل  سنوات إلى مدارس تكنو5مدرسة صناعية نظام 

     ).69-67، ص2008البحيري، : عن( 10/2011كمراكز تميز بنهاية عام 

التعليم ، بحيث أصبح 1990 في عام أعيدت هيكلة النظام التعليمي وفي المغرب،

، يلتحق به تالميذ السنة  سنوات3  التعليم الثانوي، وأصبح سنوات9األساسي يتكون من 

 وقد.  الذين يرغبون بمواصلة دراستهم في التعليم العام أو التقنيالتعليم األساسيسعة من التا
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ة الوطنية لتفعيل مقتضيات ئالتعبأفقا زمنيا من ) 2000-2009(شكلت العشرية التربوية 

ولعل إصالح . الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمشروع إلصالح المنظومة التربوية بالمغرب

المنظومة التربوية من خالل سلك التعليم الثانوي التأهيلي يعد من أكبر الرهانات في هذه 

 بااللتحاق بالتعليم العالي أو م، وهو يعد الطلبة لغويا وعلميا وتقنيا بحيث يسمح لهالدينامية

قد تمت مراجعة مختلف المناهج التربوية وتدقيقها على و .بالتعليم المهني أو بعالم العمل

مستوى المواصفات التي ينبغي أن يكتسبها المتعلم في نهاية كل مسلك من حيث القيم 

والطرائق اسية والكتب الدر وتم تحسين نوعية التعليم على مستوى المحتويات .والكفايات

 وتعتبر السنة األولى في كل سلك من التعليم الثانوي جذعا .وأساليب التقويم، وتوجيه الطلبة

الجذع المشترك للتعليم األصيل،  والجذع : أربعة جذوع مشتركة وهي بحيث يتوفرمشتركا، 

يلي . المشترك لآلداب واإلنسانيات، والجذع المشترك العلمي، والجذع المشترك التكنولوجي

ذلك سلك البكالوريا الذي تدوم فيه الدراسة سنتين وينتهي بالحصول على شهادة البكالوريا التي 

 الطلبة إلحاق ويتم .تؤهل الطلبة لمواصلة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني

 2005ام وقد تم ع .بالفروع بواسطة التوجيه في نهاية السنة التاسعة من التعليم األساسي

 أو قاعة واالتصال، وذلك بإحداث لإلعالم التكنولوجيات الجديدة لتعميم الوطني إرساء البرنامج

 Le Royaume du (باالنترنيت ربطها، وتعليمية مؤسسة كل بداخل الوسائط متعددة قاعات

Maroc, 2009المراجعقائمة، ومواقع الكترونية مثبتة في 2009المازوني، ،  و .(  

 هدف إلى ،1999نيسان /إبريلفي عام انيا، تم اعتماد إصالح تربوي جديد وفي موريت

 توحيد النظام التربوي؛ : ارتكز علىوقد. تحديث التعليم وجعل المدرسة في خدمة التنمية

إدخال المعلوماتية في النظام التربوي ابتداء من  و؛األجنبية المواد العلمية واللغات تعزيزو

 تحظى التي المناطق فيتجهيز قاعات للمعلوماتية على األقل و السنة الرابعة إعدادية،

 من الحد هتمكين وتأهيل المتعلم لمتابعة الدراسات العليا في جميع التخصصات، وبالكهرباء

اعتمد قطاع التربية  وقد. الحياة العملية وسوق العملب لاللتحاقاألدنى من المهارات والمعارف 

 مجال فيد ومراجعة المناهج التربوية لتشمل مختلف الفاعلين  إعدافيتوسيع دائرة المشاركة 

ة المدرسة العليا  وأساتذ،مستشارين تربويين وأساتذة ميدانيين، ومفتشين، :التربية والتعليم

 La ( وقد شهد التعليم في السنوات األخيرة زيادة كبيرة في أعداد الملتحقين.لتكوين األساتذة

République islamique de Mauritanie, 2009   2009با جاجي، و(.  

حقق التعليم  نمواً رأسياً وأفقياً ملحوظاً خالل العقود الماضية، وتعمل وفي اليمن،  

الدولة باستمرار على إصالح وتطوير نظامها التعليمي للتصدي للتحديات االقتصادية 

 التي 2002 الوطنية عام وقد أقرت اليمن اإلستراتيجية.  اإلقليمية منها والدولية،والتكنولوجية

كما أن إقرار . من المتوقع أن تثمر تدفقات عالية من الطالب على المرحلة الثانوية
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 أمام التعليم الثانوي من حيث الجودة ا إضافييااإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تفرض تحد

ر تحسناً في نوعية وهى تطمح إلى رفع كفاءته الداخلية، كما أن اإلستراتيجية ستثم. والتنوع

، بل أيضاً يتوافق مع فع جودة التعليم العالي والجامعيالتعليم الثانوي العام ال يقود فقط إلى ر

اإلستراتيجية الوطنية تهدف    كما.احتياجات الطالب ويمكنهم من االنخراط في الحياة العملية

 العـام ومعالجة ،يم الثانوي إعادة ترتيب أوضاع التعلإلى) 2015-2007(للتعليم الثانوي العام 

إعادة النظر في التنويع ، و، وبجودة عاليةبشكل متوازن وعادل مشكالته الكمية والنوعية،

 بحيثباالستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية، ) التشـعيب(الحالي للتعليم الثانوي العـام 

ويمكن في الحياة العملية، ن من مواصلة التعليم العالي بكفاءة أو االنخراط ومكن الخريجتي

 . من التصدي للتحديات التنموية االقتصادية واالجتماعية والسكانية وغيرهاالتاليبالتعليم 

وكذلك تحسين المساواة وخفض الفجوة بين الجنسين، وتطوير برامج لتدريب المعلمين قبل 

 هذا، .إلدارة التعليمية االخدمة وأثناءها، ووضع وتنفيذ برامج للتنمية المهنية لمختلف مستويات

ويتلقى طالب الصف األول في التعليم الثانوي العام جذعا مشتركا من المواد الدراسية عـددها 

 باإلضافة إلى مواد التربية المهنية والتربية البدنية، يتوجهون بعدها ،إحدى عشر مادة دراسية

القسم العـلمي، والقسم : وي وهماإلى االلتحاق بأحد البرنامجين المتوفرين في هذا التعليم الثان

.  أما التعليم الثانوي التقني والمهني فيلبي متطلبات التنمية في البلد.)2009الرازحي، ( األدبي

، حظي هذا 2000-1996وفي الخطة الخمسية . لهذا تشجع الدولة الطلبة على االلتحاق به

تشرف هذا، و.   (La République du Yémen, 2009)ة أساسية في القطاع التعليميانمكبالتعليم 

التعليم الفني والتدريب المهني على  وزارة التربية والتعليم على التعليم العام، وتشرف وزارة

الصناعي والزراعي والتجاري وصناعي تقني  التعليم الفني والتدريب المهني

)http://www.yemen-nic.net/contents/education/.(  

  

  : هياكل التعليم الثانوي في الدول العربية-3
في ضوء ما جاء في التقارير الوطنية حول التعليم الثانوي، وفي الدراسات والمواقع 

االلكترونية ذات العالقة، وتسهيال للمقارنة بين أنظمة هذا التعليم في الدول العربية، يمكن أن 

  : ياكله في تلك الدول في الجدول التالينلخص ه
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  عدد سنواته، فروعه، شهاداته وما تؤهل له: هياكل التعليم الثانوي في الوطن العربي

  
  
  الدولة

سنة ال
 الدراسية

بدء ل
  الثانوي

  
عدد 

سنوات 
  الدراسة

  
  األآاديمي/فروع التعليم الثانوي العام

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

  
  التقني والمهنيفروع التعليم الثانوي 

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

األردن 
)1(  

الثانوية   الصحي  المعلوماتية  الشرعي  العلمي    دبياأل  2  11
  العامة

االلتحاق 
 بالجامعات

أو بكليات 
  المجتمع

 الفندقي  الصناعي  زراعي ال
  والسياحي

االقتصاد 
  المنزلي

)2(  
  

الثانوية 
  العامة

االلتحاق 
بكليات 
 المجتمع
 المهنية،

 بالجامعاتو
 دراسة بعد

مواد 
  إضافية

 اإلمارات
)1(  

الثانوية         العلمي    دبياأل  3  10
  العامة 

االلتحاق 
 بالجامعات

الثانوية     التجاريالتقني           زراعيال
  العامة

االلتحاق 
 بالجامعات

  البحرين
)1(  

الثانوية      التجاري  العلمي  دبي  األ  3  10
  العامة

االلتحاق 
معات بالجا

  أو العمل

  التجاري   التقني  زراعيال
  

والعلوم 
  التطبيقية

)3(  

الثانوية 
العامة 

)4 (  

االلتحاق 
بالجامعات 
  أو بالعمل

  
  

                                                 
  .الفنيةيختار الطالب بعد ذلك التخصص الذي يناسبه/ لمختلف التخصصات األآاديمية والتقنيةجذعا مشترآا في السنة األولى  وقطر والكويتيقدم األردن واإلمارات والبحرين والجزائر والسعودية وفلسطين)  1(

دون التوجه إلى إمتحان الثانوية العامة  ويقوم على االعداد والتدريب المهني لعدد من المهن حسب متطلبات سوق العمل، مؤسسة التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، برعاية التعليم التطبيقيجد في األردن أيضا مسار يو) 2(
  .)article_full/articles/com.bab.www://http و org.wikipedia.ar://http ، و2010 -2009 التربية والتعليم وزارة، و 2009 التربية والتعليم وزارة( وال إلى الجامعات 

) 3 (education/education/bh.gov.moe.www://http .الزراعة والثروة الحيوانية، إدارة الفنادق، األنسجة والمالبس، الطباعة واإلعالنات : تشمل العلوم التطبيقية)2009, Kingdom of Bahrain(  
  
  الثانوية التقنية: لفرع التقنيااسم شهادة )  4(



 - 25 -

  
  الدولة

سنة ال
 الدراسية

بدء ل
  الثانوي

  
عدد 

سنوات 
 الدراسة

  
  األآاديمي/فروع التعليم الثانوي العام

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

  
  تقني والمهنيفروع التعليم الثانوي ال

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

  تونس
)5(  

اقتصاد  رياضيات    دابآ  4  10
  وإدارة

علوم 
  ةاختباري

االلتحاق   بكالوريا التقنيات
بالجامعة أو 

  العمل

 تربية -  زراعي  تقنيات
  رياضية 

االلتحاق   بكالوريا  فنون
  بالجامعة
  أو بالعمل

  الجزائر
)1(  

  آداب و  3  10
  فلسفة

ولغات 
  أجنبية

وم عل
  تجريبية

علوم 
فيزيائية 
 وتكنولوجيا

علوم 
  طبيعية

تيسير 
 واقتصاد

 بكالوريا
التعليم 
  الثانوي

االلتحاق 
بالجامعة أو 

  العمل

  هندسة
فروع 
  متنوعة

صناعة 
  ميكانيكية

  --  بناء،
  

 بكالوريا
التعليم 
  التقني

االلتحاق 
بالجامعة 
  أو بالعمل

  السعودية
)1(  

علوم   الشرعي  العلمي  األدبي  3  10
  طبيقيةت

الثانوية   --
  العامة؟

االلتحاق 
  بالجامعة

  تجاري   صناعي  زراعي
  

  ؟  ؟  صحي

الثانوية   --  --  ديني  علمي )6(أدبي   3  9  السودان
  العامة

االلتحاق 
بالجامعة أو 

  بالعمل

الثانوية   نسوي  تجاري  صناعي  زراعي
  العامة

االلتحاق 
بالجامعة 
  أو بالعمل

لثانوية ا  --  --  شرعي  علمي  أدبي  3  10  سورية
  العامة،

والثانوية 
  الشرعية

االلتحاق 
بالجامعة أو 

المعاهد 
  الشرعية

الثانوية   نسوي  تجاري  صناعي  زراعي
  المهنية

االلتحاق 
بالمعاهد 

المتوسطة 
  العملبأو 

االلتحاق   اإلعدادية  --  --  --  علمي  أدبي  3  10  العراق
  بالجامعة

معاهد   تجاري  صناعي  زراعي
المعلمين 

)7(  

  اإلعدادية
  لمهنيةا

االلتحاق 
بالمعاهد 

  )8(الفنية 
  

                                                 
بعد   حيث يقبل الطالب مباشرة  التعليم الزراعي التربية الرياضية و، ما عدا4 و3الفني، بعدهما يبدأ التخصص في السنتين / لجميع الطلبة في النوعين العام والتقني2 و 1 السنتين خالل يامشترآا تحضيرجذعا تقدم تونس )  5(

  . سنوات4 الدراسة فيهما ستمر وت التعليم األساسي
 يختارون وفي السنة الثالثة) اللغات، الدين، الرياضيات، العلوم الطبيعية، العلوم االجتماعية، زراعة، تجارة، تربية رياضية( المقررات ذاتها السنتين األولى والثانيةآاديمي، يدرس جميع الطلبة في في الفرع الثانوي األ) 6(

  Republic of the Sudan (2009)األدبي أو المسار العلميالمسار 
  .خمس سنوات بعد المرحلة المتوسطةرسة في معاهد المعلمين مدة الد)  7(
  .يحق لعدد قليل جدامن األوائل من خريجي التعليم الفني االلتحاق بالجامعات بالفروع التي تتناسب مع تخصصاتهم)  8(
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  الدولة

سنة ال
 الدراسية

بدء ل
  الثانوي

  
عدد 

سنوات 
 الدراسة

  
  األآاديمي/العامالثانوي فروع التعليم 

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

  
  فروع التعليم الثانوي التقني والمهني

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

ُعمان 
)9(  

11  2  )10 (
  أداب؟

شهادة   --  -- إسالمي   علوم
دبلوم 

التعليم 

  11 العام

االلتحاق 
  بالجامعات

آفاءة   --  --  تقني   مهني 
 /مهنية

الثانوية 
العامة 
  التقنية

  ؟

الثانوية   --  --  الشرعي  العلمياإلنساني   2  11  فلسطين
  العامة ؟

االلتحاق 
  بالجامعات

  ،تجاري  صناعي  زراعي
  فندقي

اقتصاد 
 و/ منزلي

  تمريضي

ثانوية 
  عامة

االلتحاق 
  بالجامعات

المدارس   ديني  علمي  أدبي  3  10  قطر
 المستقلة

)12(  

الثانوية   --
  العامة

االلتحاق 
  بالجامعات 

التقني   تجاري  صناعي
  الصناعي

الثانوية   --
/ ةالصناعي
 الثانوية

/ التجارية
الثانوية  
    التقنية

االلتحاق 
  بالجامعات
  أو بالعمل

                                                 
 ويشرف سنوات ثالث  ما بعد األساسي التعليم اإلسالميومدة الدرسة في . ا وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص وتشرف عليهسنتان في التعليم الثانوي تتبعها  سنوات10في ُعمان   األساسيفي التعليممدة الدرسة ) 9(

كيل المعادن السيارات والميكانيكا واللحام وأعمال تشالكهرباء واإللكترونيات والتبريد والتكييف و( وتشرف عليها وزارة القوى العاملة األساسي ثالث سنوات بعد المهنيومدة الدراسة في . عليها ديوان  البالط السلطاني
(  فيشرف عليه الحرس السلطاني العماني بدءا من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر )الهندسة االلكترونية والكهربائية ، والهندسة الميكانيكية ، وهندسة الحاسب اآللي(أما التعليم التقني . )واإلنشاءات والنجارة

  ).2009األغبري، 
، آما يلتزمون )العلوم، الرياضيات، اللغة اإلنجليزيةمواد ( في الصف السابق المجموعة األولى بدراسة مواد اختاروها من 12، ويلتزمون في الصف إحدى مجوعتينمن  ثماني مواد محددة 11الصف في طلبة اليختار ) 10(

   .الثانيةإذا اختاروا المجموعة  العلوم فقطبدراسة مواد 
 SAT I & SAT (-االول و الثاني–، و اختبارات المقدرة المدرسية )IBD(، و دبلوم البكالوريا الدولية GCSE)(، والشهادة العامة للتعليم )IGCSE(الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي : في التعليم الثانوي تمنح أيضا)  11(

 II(وغيرها ،.  
 هي اللغة العربية  والدراسات  اإلسالمية واللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم باإلضافة إلى مواد خمس مواد، ويشمل البرنامج التعليمي فيها ها  ثالث سنوات حكومية  مدة الدراسة فيمدارستشبه المدارس الشاملة،  وهي )  12(

وتشمل  مجاالت مختلفة، وللطالب حرية  اختيار  ) أساسية واختيارية(  والبعض  له هيكل خاص به بالنسبة للمواد الدراسية ،ى المواد العلمية بعضها  يرآز  عل  .أخرى  تخدم رسالة ورؤية  وتحقق  مبادئ المبادرة من التنوع واالستقاللية            
   .المواد التي تناسبه وفقًا  لتوجهاته المستقبلية  وميوله

  



 - 27 -

  
  الدولة

سنة ال
 الدراسية

بدء ل
  الثانوي

  
عدد 
وات سن

 الدراسة

  
  األآاديمي/العامالثانوي فروع التعليم 

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

  
  فروع التعليم الثانوي التقني والمهني

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

اللغات و   3  10  الكويت
 اإلنسانيات

العلوم و 
  الرياضيات

الثانوية   --  --  --
  العامة ؟

االلتحاق 
  بالجامعات 

  --  --  ؟  ؟  ؟  ؟

آداب   3  10  لبنان
 إنسانياتو

العلوم 
  العامة

علوم االجتماع 
  الحياة

الشهادة  االقتصاد
الثانوية 
  العامة

االلتحاق 
  بالجامعات

البكالوريا   --  الخدمات  الصناعي  الزراعي
   الفنية

  االلتحاق 
بالمعاهد 

الفنية العليا 
أو بسوق 

  العمل
 5-3  ؟  ليبيا

)13(  
  
  

علوم   أداب
  أساسية

علوم 
  بيولوجية

علوم 
ماعية اجت

علوم 
  هندسية

اإلعدادية 
  )؟(

االلتحاق 
  بالجامعات

 نسيج،   تجارة  صناعة  زراعة
خدمات، 

علوم 
البحار، 
  إعالم

الشهادة 
الثانوية 

  )؟(

  ؟

  مصر
  
  
  
  
  
  

10 
)14(  

الثانوية   --  --  أزهري  علمي  أدبي  3
  العامة

االلتحاق 
  بالجامعات

   فندقي،  تجاري  صناعي  زراعي
  صحي 

دبلوم 
الثانوية 

الفنية 
)15(  

  سوق العمل

                                                 
  ) (The Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya 2,009  سنوات في معاهد إعداد المعلمين5و سنوات في التعليم التقني، 4 سنوات في التعليم العام، 3مدة الدراسة )  13(
إّال أن هذا .  سنوات6ساسي ، بحيث أصبح عدد سنوات التعليم األ بإلغاء السنة السادسة سنوات6 سنوات بدال من 5، تم تعديل عدد سنوات التعليم األساسي بتخفيض سنوات التعليم االبتدائي وجعلها 1988في عام )  14(

 .  سنوات9التعليم األساسي مجددا ألى  سنوات ، وبذلك عاد عدد 2005 اعتبارا من عام وأعيد الصف السادس االبتدائي 1999 في عام التعديل  ُألغي
  
  ).2009يسن، (زراعي، صناعي ، تجاري : يج فئة الفنيين في المجاالت الفنية المختلفة لتخرخمس سنوات و، أ"العمال الفنيين" لتخريج ثالث سنواتفي مصر " الفني"مدة الدراسة في التعليم )  15(
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  الدولة

  
سنة ال

 الدراسية
بدء ل

  الثانوي

  
عدد 

سنوات 
 الدراسة

  
  األآاديمي/العامالثانوي فروع التعليم 

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

  
  فروع التعليم الثانوي التقني والمهني

  
اسم 
  الشهادة

  
  :تؤهل لـ

آداب   3  10  المغرب
  حديثة

علوم 
  اختبارية

علوم 
  رياضية

 بكالوريا  --  --
/ آداب
  علوم

االلتحاق 
  بالجامعات

هندسة   اقتصاد
ميكانيكية،ا(

لكترونية، 
مدنية، 

   )وآيميائية

بكالوريا   --  زراعة
التعليم 
  الفني 

االلتحاق 
)16(  
 الجامعاتب

أو بسوق 
  العمل

آداب   3  10  موريتانيا
  عصرية

آداب 
أصلية 

)17(  

علوم 
  طبيعية

االلتحاق   بكالوريا   -- رياضيات
بالتعليم 
  العالي

  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟  ؟

الثانوية     --  --  علمي  أدبي  3  10  اليمن
  العامة

االلتحاق 
بالتعليم 
  العالي

  صناعي  زراعي
  

صناعي   تجاري 
  تقني

شهادة 
المعاهد 
  التقنية

سوق العمل 
  ؟

 

                                                 
  .توجد في المغرب دراسة مهنية لمدة سنتين)  16(
  )La République islamique de Mauritanie, 2009(تعليم باللغة العربية مع الترآيز على الشريعة  والقرآن الكريم )  17(
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  :مقارنة بين هياكل التعليم الثانوي في الدول العربية
  

ات التي أمكن الحصول يتبين من البيانات أعاله، التي وردت في التقارير والدراس

عليها، أن الدول العربية سعت جميعها، وفقا إلمكانات وظروف كل منها، إلى تطوير التعليم 

هيكليته، وتنويع تخصصاته ومناهجه، وطرائق تدريسه وأساليب التقويم : الثانوي من حيث

في المجال التربوي، الفني، وبالتنمية المهنية للعاملين /المستخدمة، واهتمت بتعزيز التعليم التقني

إال أن ذلك لم يتم باالتجاهات ذاتها وبالعمق ذاته، ولهذا سجلت بعض التباينات واالختالفات 

  :فيما بينها في مجاالت عدة، يمكن أن نذكر على سبيل المثال ما يلي

 سنوات، 9في معظم الدول العربية ) ما قبل الثانوي(مدة الدراسة في التعليم األساسي  •

 ).  سنوات8(، وفي السودان ) سنوات10( األردن وعمان وفلسطين  ما عدا في

 3في معظم الدول العربية ) ما بعد األساسي(عدد سنوات الدراسة في التعليم الثانوي  •

 سنوات، وفي 4(، وفي تونس )سنتان(سنوات، ما عدا في األردن وعمان وفلسطين 

 ). سنوات؟5-3(ليبيا 

العام /عام تعتمد الفصل بين التعليمين الثانويين ألكاديمي      ما زالت الدول العربية بشكل       •

التقني، ما عدا في بعض التجارب الناشئة، حيث بدأ تطبيق المدرسة الموحـدة             /والفني

في ). األردن، البحرين، قطر، عمان   (والشاملة في عدد من المدارس، وإلغاء التشعيب        

 تعطى فيها الحرية للمدرسـة      قطر، تم استحداث المدارس المستقلة وهي مدارس شاملة       

 .الختيار المحتوى التعليمي واعتماد طريقة التدريس وتحديد النظام المدرسي

 .تتنوع فروع التعليم العام والتعليم التقني وتتباين من دولة عربية ألخرى •

يقدم بعض الدول في السنة األولى جذعا مشتركا لجميع طالب التعليم الثانوي بشقيه  •

التقني لتحقيق قدر من المساواة بين أنواع التعليم وتسهيل /م والفنيالعا/األكاديمي

االنتقال فيما بينها، وإفساح المجال أمام طالبها جميعا بااللتحاق بالتعليم العالي  

، وتقدم دول أخرى جذعا )األردن، األمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية(

، كما )سوريا، الكويت، مصر، اليمن(لعام فقط مشتركا في السنة األولى لفروع التعليم ا

لبنان، (على حدة ) التعليم العام أو التقني(يقدم بعضها جذعا مشتركا لطالب كل مسلك 

 ). المغرب

بدأ بعض الدول تجربة النظام المزدوج في التعليم المهني أو التلمذة المهنية حيث  •

ام في مكان العمل ليتمكن من يقضي الطالب يومين في األسبوع في المدرسة وأربعة أي

 . )، مصرفلسطين، لبنان(اكتساب مستوى عال من المهارات التي يحتاجها سوق العمل 



 - 25 -

يقدم بعض الدول مقررات اختيارية متنوعة حرة لتلبية ميول ورغبات الطالب  •

، في حين تقترح بعض الدول إدخال هذه )البحرين، السعودية، قطر، الكويت(

، في حين تغيب هذه المقررات في الدول )مصر(ا المستقبلية المقررات في مشاريعه

 ).كما في مصر حاليا(األخرى 

تتعدد مسميات الشهادات الثانوية في التعليم العام، حيث يطلق عليها في معظم الدول  •

، وفي دول "اإلعدادية"، في حين يطلق عليها في العراق "الثانوية العامة"العربية 

التقني حيث /كذلك تختلف مسميات الشهادة في التعليم الفني". ريابكالو"المغرب العربي 

الثانوية العامة، بكالوريا التعليم التقني، الثانوية الفنية، الكفاءة المهنية، : يطلق عليها

 . اإلعدادية الفنية، البكالوريا الفنية

هتمام في بعض تتمايز أنواع التعليم الثانوي فيما بينها من حيث المكانة االجتماعية واال •

الدول العربية، حيث ينظر إلى التعليم الفني نظرة متدنية وكتعليم من الدرجة الثانية في 

بعض الدول ألنه يعتبر مرحلة منتهية بشكل عام وال يتيح االلتحاق بالتعليم العالي، 

كما في مصر وفلسطين، (ويرتبط بالعمل اليدوي الذي ينظر إليه تقليديا نظرة متدنية 

 وكذلك في سوريا والعراق حيث ال يلتحق بالتعليم العالي سوى عدد قليل جدا من مثال،

كاألردن وتونس (، في حين تتساوى مكانته وقيمته في بعض الدول األخرى )األوائل

ألنه يتيح للخريجين االلتحاق بالتعليم العالي أسوة بالتعليم العام، ) والسعودية وعمان

 . ى الوظائف ذات المستوى الرفيعويؤدي بالتالي إلى الحصول عل

تتعدد الجهات التي تشرف على بعض تخصصات التعليم الثانوي الفني في الدول  •

، ووزارة )كما في سورية(العربية، فتشرف وزارة الزراعة على التعليم الزراعي 

، ووزارة الصناعة على التعليم الصناعي )كما في مصر(الصحة على التعليم الصحي 

، واألزهر  ووزارة )مصر(رة الثقافة على الفنون المسرحية والموسيقية ، ووزا)مصر(

 ).مصر، سوريا، األردن(األوقاف ومجلس الشؤون الدينية على معاهد التعليم الديني 

أبرز بعض الدول اهتماما كبيرا بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدماجها في  •

، الجزائر، السعودية، سوريا، عمان، اإلمارات، تونس(التعلمية -العملية التعليمية

، في حين لم يرد التأكيد عليها في )فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، موريتانيا

 . الدول األخرى

ركز بعض الدول على االهتمام بتطوير استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم بهدف  •

ن، السعودية، عمان، األرد(تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت والتعلم الذاتي 

 .، دون اإلشارة إلى ذلك في تقارير الدول األخرى)فلسطين، قطر
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أو أثناءها /أبرز بعض الدول اهتماما كبيرا بالتنمية المهنية للمعلمين، قبل الخدمة و •

األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، الجزائر، ) (وأحيانا للعاملين اآلخرين أيضا(

واعتمدت بعض الدول ). ، قطر، الكويت، لبنان، مصرالسعودية، العراق، عمان

المدرسة كوحدة تدريبية تعمل على تلبية احتياجات المعلمين من البرامج التدريبية 

 .، دون اإلشارة إلى ذلك في تقارير الدول األخرى)عمان، مصر(

ن، األرد(المباني والتجهيزات والمختبرات : اهتم بعض الدول بتحسين البيئة التعليمية •

، ولم تبرز جهود واضحة في هذا المجال في )اإلمارات، السعودية، عمان، العراق

 .الدول األخرى

يهتم بعض الدول بتوفير خدمات اإلرشاد والتوجيه للطالب لمساعدتهم على اختيار  •

األردن، األمارات، البحرين، (الدراسة أو المهنة التي تتالءم مع قدراتهم وميولهم 

 .، دون اإلشارة إلى ذلك في تقارير الدول األخرى)غربتونس، عمان، الم

أكد بعض الدول فقط على ضرورة إشراك الجهات المعنية وأولياء األمور والمجتمع  •

 ).عمان، قطر، مصر(المحلي في قضايا التعليم الثانوي 

اهتم بعض الدول فقط بوضع المعايير الوطنية لجودة التعليم تمثل األهداف المطلوب  •

 ).قطر، مصر(ا وتتوافق مع المعايير الدولية تحقيقه

خصص بعض الدول مسارا مهنيا خاصا لخريجي التعليم األساسي ذوي المستويات  •

 ). األردن، المغرب(المنخفضة يؤدي فقط إلى سوق العمل دون التعليم العالي 

أعد عدد من الدول مشاريع طويلة المدى لتطوير التعليم الثانوي تمتد لعشرين سنة  •

 ).اليمن(أو لثمانية سنوات ) مصر(

كل ما تقدم يبين أن عددا من الدول استطاع أن يقطع شوطا واضحا في تطوير التعليم 

، وهي بشكل عام الدول ذات الكثافة السكانية )مثل األردن، البحرين، قطر، عمان(الثانوي 

 األخرى ذات الكثافة األقل، والمستوى االقتصادي المرتفع أو المتوسط، في حين ال تزال الدول

  ).مصر، اليمن(السكانية العالية والمستوى االقتصادي المحدود تتلمس طريقها في التطوير 

كما يؤكد أن بعض التباين واالختالف ال يزال قائما في هياكل التعليم الثانوي في 

 أن ، أكد على ضرورة1964منذ عام " ميثاق الوحدة الثقافية"الدول العربية بالرغم من أن 

تعمل الدول العربية على تنسيق أنظمة التعليم فيها، وبخاصة توحيد مستويات السلم التعليمي، 

وأن تتعاون لتطوير أنظمة . وتوحيد أسس المناهج وخطط الدراسة، ومستوى االمتحانات، إلخ

 ضمن التعليم فيها، وتيسير التعليم الثانوي وتنويعه، والعناية بالتعليم الفني، على أن يتم ذلك

، 1999مرسي، (مخطط عام يهدف إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد العربية 

من هنا أهمية العمل لتحقيق التجانس بين أنظمة التعليم العربية، والقضاء ). 2005ومرسي 
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 على االختالفات التعليمية التي ال تزال موجودة تحقيقا للتماسك والوحدة الفكرية بين المواطنين

  . العرب

  

  ة العربيالدولأبرز نقاط القوة والضعف في التعليم الثانوي في  -5
  

   التي يتمتع بها التعليم الثانوي في الدول العربيةأبرز نقاط القوة 5-1

يساعد استعراض أنظمة التعليم الثانوي في الدول العربية على النحو الوارد أعاله 

  :بها هذه األنظمة، وذلك على النحو التاليعلى استخالص أبرز نقاط القوة التي تتمتع 

 الفني/العام والتقني/ لجميع طالب التعليم الثانوي بشقيه األكاديميالجذع المشتركيوفر  •

الذي اعتمده عدد من الدول العربية، والذي يشتمل على مقررات ثقافية عامة وأكاديمية 

 لعلوم الطبيعية، والعلومالرياضيات، واو، ة العربية، واللغات األجنبيةاللغ(ومهنية 

 ، والتربية الرياضية والفنية،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاالجتماعية، و اإلنسانية

 ،قاعدة ثقافية مشتركة بين جميع الطلبة.)  إلخواألعمال التطبيقية، والتربية المدنية،

 الفجوة بين  بذلك ويقللويسهل انتقالهم بين أنواع التعليم وفقا للمقررات المشتركة بينها،

 .، ويحسن النظرة المجتمعية نحو التعليم الفنيمستويات الفروع العامة والفنية

احتياجات الذي سعى معظم الدول العربية إلى تحقيقه،   في التخصصات،يلبي التنوع •

 .جميع الطالب الذين يرغبون في االلتحاق بالعمل أو الذين ينوون مواصلة دراساتهم

رغبات وميول واهتمامات  التي يقدمها عدد من الدول ختياريةالمقررات اال تلبي •

 .لطالب وتسمح بتنمية مواهبه وإشباع هواياتها

 اختيار المحتوى فيلمدارس لعدد من اقطر  التي منحتها -الحرية واالستقاللية تطلق  •

وم الي(التعليمي المالئم لتلك المعايير، واعتماد طريقة التدريس وتحديد النظام المدرسي 

وتوفير المصادر التربوية ) المدرسي، محتوى المناهج وعدد الحصص لكل مادة

 طاقات القائمين على هذه المدارس، وتساعدهم على التخطيط للعمل -المساندة

المدرسي بما يتالءم مع احتياجات الطلبة الحقيقية وظروف البيئة المحلية، ويسمح 

 . بالتنافس فيما بينهم

للطالب اكتساب المهارات الفعلية التلمذة المهنية أو " المزدوج"لفني التعليم انظام يتيح  •

 .التي يحتاجها سوق العمل

يؤدي االهتمام بتنمية المعلمين وسائر العاملين في الميدان التربوي مهنيا، وتوظيف  •

تحسين أساليب التعلم و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية التعلمية،

 وتحديد معايير للجودة التي عمد عدد من الدول العربية إلى يم والتقويم،والتعل
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التعلم الذاتي وتنمية مهارات التفكير وحل المشكالت ومهارات التعلم اعتمادها، إلى 

 .تحسين نوعية وجودة التعليم المقَدم  ويؤدي بالتالي إلىوالمستمر،

الطالب من الدول العربية لطالبه التي يوفرها عدد  واإلرشادالتوجيه  خدماتساعد ت •

، نحو الدراسة أو المهنة التي تتناسب معهافي اكتشاف قدراتهم وميولهم، ويوجهها 

 الطالب بالفرص التعليمية المتوفرة في المرحلة الجامعية وشروط االنضمام ويعرف

المختلفة وطبيعة العمل بها  ، ويوفر لهم معلومات عن المهن والوظائفإلى كل منها

ارتباطها بالمستويات األكاديمية، واحتياجات التوظيف في القطاعات المختلفة في و

 . مما يحسن فرص نجاحهم في المستقبل.سوق العمل
 

   التي يعاني منها التعليم الثانوي في الدول العربيةأبرز نقاط الضعف 5-2

ثانوي، وبالرغم  الدول العربية إلصالح التعليم الالتي بذلتهابالرغم من الجهود الواضحة 

الوطنية من التطور الذي حصل في السنوات األخيرة في هذا التعليم، ال تزال التقارير 

معظم يواجهها التعليم الثانوي في عديدة ومشكالت وتحديات والدراسات تشير إلى نقاط ضعف 

نقص الدراسات والبحوث المتعلقة به وبسوق العمل، وغياب التخطيط :  مثلالدول العربية،

االستراتيجي، والنقص في تنويع فروعه، وعدم مالءمة مناهجه لسوق العمل، ونقص تأهيل 

طرائق التدريس في كثير من الدول على أساليب التلقين، ومعاناة اإلدارة المعلمين، واعتماد 

، وغير ذلك من ضعف جودة التعليم، ونقص المرافق التعليمية، والمدرسية من مشكالت عديدة

 نذكر منها على سبيل ت في حدتها من دولة ألخرى وفقا إلمكانات كل منها،مشكالت تتفاو

  :ما يلي المثال

إن الثنائية الموجودة في معظم الدول العربية بسبب تفريع التعليم الثانوي الحالي بين  •

زراعة، صناعة، تجارة، (وتعليم تقني ومهني .) علمي وأدبي وديني، إلخ(تعليم عام 

اللتحاق بهذا التعليم، يقوم على أساس الخط المرسوم منذ البداية، نحو مع بداية ا.) إلخ

أحد هذين النوعين، بحيث يتعذر على الطالب االنتقال من مسار آلخر، ويلزم الجميع 

مما يحرمه من تعديل خياراته، ويهمل ميوله . بمسار محدد ال يمكن الخروج عنه

 من فرص تنمية مواهب الطالب -ة  بصورة مبكر-ورغباته، ويحرم المجتمع بالتالي 

 .وقدراتهم الخاصة

حققه بعض ت العربية دون المستوى التي الدولال تزال مستويات التحصيل العلمي في  •

، كما يتبين قتصاديجتماعي واال من حيث مستوى التطور االتتشابه معها التي الدول

 ومعظم الطلبة .ةمن االختبارات الدولية التي يشارك فيها طالب بعض الدول العربي

يتخصصون في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بدال من العلوم والرياضيات في اتجاه 
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غيث، (معاكس لما تحتاجه عملية التنمية في مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا 

2009 .( 

، )تقادم البنية األساسية والتّجهيزات(تردي أوضاع بعض المعاهد تعاني تونس من  •

ليها مما يتسبب في إ مقابل ارتفاع عدد الوافدين ها،ة طاقة استيعاب بعضمحدوديومن 

المواد كثيرة وتهتم البرامج التعليمية بالجانب الكمي، حيث . الفصول الدراسيةاكتظاظ 

توظيف كما يعاني . على حساب المضامين والنوعيةلها منحى موسوعي  والبرامج

 من تحديات ومشكالت مليتي التّعليم والتّعلّم في عتتكنولوجيات المعلومات واالتّصاال

 على المجهود الذاّتي في البحث  الطالب تعويد، ومن تجنّب الطّريقة التّلقينيةتمنعه من

 ).2009محسن،  (عن المعلومات ومعالجتها وتوظيفها

تحديث المناهج بما  ضرورة :، منهاتحديات كبيرة في الجزائر يواجه التعليم الثانوي •

 ).2009الغا، (ومهنيا  أكاديميا تأهيال المعلمينتأهيل ، وومحيط التلميذيتناسب 

 إعادة النظر في السلم التعليمي الحالي وتغييره إلىفي السودان، دعا خبراء تربويون  •

إعادة النظر في كما دعوا إلى . ليميةعبغرض التجديد التربوي وإصالح العملية الت

توقفت مشاريع الخاصة بتدريب وتأهيل المعلمين  من الاعدد ألن عملية تمويل التعليم

من المعلمين الذين % 40حوالي أن  حيث أشاروا إلى الميزانيات الكافية، انعدامبسبب 

هذا باإلضافة إلى . غير مدربين  غير متخصصين أوةيعملون في المرحلة الثانوي

جليزية، الرياضيات، اللغة االن: النقص في عدد المعلمين في بعض التخصصات مثل

التوجيه (ضعف اإلشراف التربوي و ،اللغة الفرنسية، علوم الحاسوب، والعلوم الهندسية

خلو بعض و ،اكتظاظ الفصول بالطالب في مدارس عدد من الواليات، و)يالفن

 مما يؤثر ، التربوية الالصفيةاألنشطةقلة و ،المدارس الثانوية من المكتبات والمعامل

،  ومواقع الكترونية 2009أبو خراز، (المتكاملة للطالب سلباً على تكوين الشخصية 

 ). مثبتة في قائمة المراجع

قلة البحوث العلمية التي تهتم بهذه المرحلة  من التعليم الثانوي، يعاني في سورية •

 .)2009الحماد، (كثافة المناهج الدراسية ، ومن تسرب بعض الطلبة، ومن ومشكالتها

 بين جهات عديدة، هي )الثانوي (تعليم ما بعد األساسيفي عمان، تتوزع مسؤولية ال •

التعليم (، وديوان البالط السلطاني )التعليم العام(وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص 

التعليم (، والحرس السلطاني )التعليم المهني(، ووزارة القوى العاملة )اإلسالمي

 ).التقني

وجود منهاج مختلف في : نهاج، منها فلسطين تحديات عدة على صعيد المتواجه •

 حيث ينفذ المنهاج األردني في الضفة، ،)غزة وقطاع ضفة الغربيةال( شطري الوطن
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مثل التربية : إضافة إلى منع االحتالل تعليم مناهج وطنية. والمنهاج المصري في غزة

بمهنة  يلتحقون الذينمعظم المعلمين و. الوطنية، المجتمع الفلسطيني، جغرافية فلسطين

، الفروع المهنيةبن ي نسبة الملتحقوتنخفض ؛التعليم في فلسطين غير مؤهلين تربوياً

بعض التخصصات ألنها وتغيب  ؛ من ذوي المعدالت المتدنية في التعليم األكاديميوهم

 على  ة والصناعيةفروع التجاريالقتصر ؛ وتمكلفة وتحتاج إلى تجهيزات خاصة

 الدراسات الوطنية ؛ وتغيب المهني عن قطاع غزةالتعليم، كما يغيب الذكور فقط

 التخطيط ، ويغيبوالتربوية خاصة في مجال حاجة السوق من التخصصات

، متطلبات السوق المحلي والعربيولتخصصات المختلفة الذي يوائم بين ااالستراتيجي 

 برامج هذا، وتغيب ال. المناهج المطبقة ال تنسجم مع احتياجات سوق العملمما يجعل

  نقص في المكتبات والحاسب منالمرافق التعليمية خاصة، وتعاني تدريبية للمعلمينال

الفروع األكاديمية على حساب الفروع ؛ ويقبل الطالب على  والمختبرات العلميةاآللي

؛ األنشطة الالصفية؛ وتغيب التخصصاتهذه إلى المتدنية نظرة المجتمع بسبب المهنية 

كسابه مهارات قيادية وإدارية من شأنها تأهيل إلنوية إلى مدير المدرسة الثاويحتاج 

زيد، ( النهوض بقدرته على االتصال والتواصل مع الهيئة التدريسية والمجتمع المحلي

2009 .( 

 حيث أن غالبية  تنويعه: منها يواجه التعليم  الثانوي العديد من التحديات،في قطر  •

األكاديمي، وقلة منهم يلتحقون بالتعليم التجاري  الملتحقين به يتجهون نحو التعليم الطلبة 

كما  أنه يحتاج إلى . والتقني، وال توجد  مدارس من هذا  النوع من التعليم للفتيات

المحافظة على الجودة  الشاملة  والتطوير  المستمر في ظل التطورات المتسارعة 

  والقدرات  الوطنية  عالمياً، وذلك من اجل مواكبة  متطلبات  الدولة  من الكفاءات 

هذا فضال  عن عدم تحقيق . لالنخراط إما  في التعليم العالي، أو في سوق العمل

 ).2009السليطي، (الشراكة المجتمعية مع المدارس بالشكل المطلوب 

  

 سبب مواد االختيار الحر بالشكل المطروح حاليا عبئا دراسيا على كاهلتُفي الكويت،  •

 يتهاأهمبالرغم من  ،هدف األساسي الذي وضعت من أجلهتحقق الالطالب، دون أن 

إعادة النظر في نه ال بد من أدراسة ميدانية وقد تبين من .  ميوله وقدراتهلتلبيةللمتعلم 

   أساليب، الدراسيةهمناهج، فلسفته، أهدافه، مساراته: نظام التعليم الثانوي بشكل شامل

الوصول إلى و ، عن المفهوم التقليديلخروج بهبغية ا  فيه، وذلكالتقويمو التدريس

رفع كفاءة لأهمية تطوير األداء المهني للمعلم كما تبينت . التحديث والتطوير مزيد من

 المسار المهني التقني بخط مواز للتعليم األكاديمي لما توفير ؛ وأهميةمخرجات المرحلة
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تلبيةً في و يمي، الكثافة التي يعاني منها المسار األكادتخفيفله من دور فاعل في 

إجراء المزيد من الدراسات وتم التأكيد على ضرورة  ؛احتياجات المتعلمين وميولهم

 ومحاولة ؛والبحوث من قبل الجهات المختصة لتقويم النظام وتطويره بصفة مستمرة

االستفادة من التجارب واألنظمة التعليمية المتقدمة بما يتناسب مع طبيعة المجتمع 

ضرورة إشراك المؤسسات المجتمعية في وضع الخطط والسياسات على ؛ والكويتي

التربوية المناسبة لدفع عملية التعليم إلى المستوى المطلوب، وعلى أهمية دور اإلعالم 

ويشكو الكويت من نقص هذا، . لتفعيل التوعية باألنظمة والمستجدات التربوية

 ،2009 ، و2009حسين،  (المعلمين، ومن عزوف الذكور عن االلتحاق بمهنة التعليم

State of Kuwait(. 

لم تحقق المناهج التعليمية الحالية النجاح المطلوب بسبب العقبات التي  في لبنان، •

عدم قيام الكثير من الثانويات الرسمية بتدريس مواد تعليمية مهمة، تواجهها، ومن بينها 

لفنون، وذلك بسبب النقص في مثل التكنولوجيا والمعلوماتية، واللغة األجنبية الثانية، وا

نقص األبنية  :  مشكالت تتعلق بـالرسميةتواجه المدارس و. التمويل والتجهيز

والتجهيزات التعليمية وعدم مالءمة العديد من التجهيزات الفنية والوسائل التعلمية مع 

ية ؛ وعدم وجود دينام)المختبرات، المكتبات، الحاسب اآللي(متطلبات العملية التعليمية 

مستمرة لمراجعة المناهج و تطويرها؛ ونقص المعلمين المؤهلين تربويا وعدم تدريبهم 

بشكل مستمر؛ وضرورة تطوير طرائق التدريس ونظام التقويم واالمتحانات؛ وعدم 

 األنظمة المتعلقة بفتح كفاية الهيئة اإلدارية وفقدان اإلعداد اإلداري؛ وضرورة إيجاد

خصصات في التعليم الثانوي بين التعليم العام والتعليم المسارات بين الفروع والت

توفير الموارد البشرية والمادية الالزمة للثانويات ولمؤسسات التعليم التقني؛ و/المهني 

التقني على /كما أن هناك خلل في توزع طالب التعليم المهني. التقني الرسمي/المهني 

فضال عن ضعف . قية لسوق العملالتخصصات حيث أنه ال يتناسب مع الحاجات الحقي

التقني والفئات /التواصل مع سوق العمل و غياب شراكة حقيقية بين التعليم المهني

المستفيدة من جهة، والتعليم العام بقطاعيه الرسمي والخاص من جهة أخرى 

ويعاني التعليم الثانوي في  لبنان أيضا من نقص في معلمي  .)2009زيتونليان، (

ة مثل اللغات األجنبية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، كما يعاني اختصاصات كثير

وتعمد الدولة منذ الثمانينيات إلى سد هذا النقص . من غياب إعداد المعلمين قبل الخدمة

 مع ما يترتب على ذلك من عدم استقرار -بالتعاقد بالساعة مع آالف المعلمين 

 ثم يلحق هؤالء بدورات إعداد -الب للمعلمين، وبالتالي من مشكالت للمدرسة وللط

، 2006األمين،(سريعة، علما بأن هناك حاجة كبيرة للمدربين للتعليم الثانوي 
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هذا مع غياب الحوافز وضعف المراقبة ). 2006، وفياض، 2006والقواص، 

والمتابعة والمحاسبة، باإلضافة إلى الخلل المتمثل في تراجع أعداد طلبة الفروع العلمية 

كما تغيب الدراسات واألبحاث ). 2006القواص، ( فروع اآلداب واإلنسانيات، لصالح

التربوية الجدية التي تسمح للدولة بتحديد مكامن الخلل وتصور الحلول المناسبة 

هذا، وقد تعثرت جهود التنويع الهيكلي وتفريع التعليم الثانوي ). 2006الخطيب، (

 لعدم توفير الموارد البشرية والمادية الالزمة، وتحديث المناهج وتعليم المواد المستحدثة

ولعدم توفر البيئة التعليمية المجهزة تجهيزا مالئما، ولضعف مردودية الموارد 

 ).2006خضر، (المتوافرة نظرا لعدم استخدامها بطريقة مثلى  

على الرغم من إدخال العديد من التغييرات إلى المدرسة الثانوية العامة، ال في مصر،  •

ال هناك فجوة بين النتائج المتحققة والنتائج المرغوب فيها حيث اتسمت تلك تز

 تشير الدراسات والتقاريرو). 2007سليمان، ( وهامشية التغييرات بكونها جزئية

غياب الرؤية الواضحة والشاملة في إصالح التعليم الثانوي في سياق  إلى العديدة

وجود ازدواجية أو ثنائية في تماعية، وإلى عالقته بمتطلبات التنمية االقتصادية واالج

 وضعف الصلة بينهما، مع تدني النظرة بنية التعليم الثانوي بشقيه العام والفني

المجتمعية إلى التعليم الفني واعتباره تعليما من الدرجة الثانية مقارنة بالتعليم العام الذي 

المساواة بين الطالب، ويخل يتيح الفرصة لاللتحاق بالتعليم العالي؛ مما يؤدي إلى ال

تعدد إلى تعدد أشكاله ونظمه وشهاداته، وكما تشير  بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية؛

، حيث تقدم بعض تلك  حتى في المدارس الحكومية،اللغات المستخدمة في التدريس

المدارس تعليما باللغة العربية في حين تقدم مدارس أخرى تعليما بلغات أجنبية، إلى 

مدارس تابعة لألزهر يتلقى فيها الطالب تعليما دينيا؛ ويؤدي الطالب امتحانات جانب 

للحصول على الثانوية العامة،إلى جانب شهادات أجنبية أمريكية وبريطانية وفرنسية 

هذا، ويالحظ أن الدراسة بالمدرسة الثانوية العامة تعاني من كثرة المواد . وألمانية

ة التقليدية في الصفوف الثانوية الثالثة، وقلة المواد اإللزامية ذات البنية المعرفي

االختيارية التي تلبي ميول الطالب ورغباتهم، وتصطبغ بصبغة نظرية، وتفتقر إلى 

التطورات التكنولوجية الحديثة، وتندر فيها المواد المهارية الحياتية والمواد العملية، 

كما يندر االهتمام . ل للتعليم العاليوال تؤهل الطلبة لعالم العمل، وتقف عند حد التأهي

بالمواد التي تنمي عند الطالب مهارة التفكير واإلبداع، ويتم التركيز بالمقابل على 

التلقين من قبل المعلمين، وعلى الحفظ واسترجاع المعلومات من قبل الطالب في 

يؤدي إلى مما . امتحانات تقليدية، تدفع الطلبة إلى مجرد حشو أذهانهم بالمعلومات

ضعف جودة التعليم العام، وعدم قدرة الخريجين على مواصلة الدراسة الجامعية التي 
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تتطلب تعمقا في القدرة على البحث واالستكشاف والتفكير االبتكاري وحل المشكالت، 

والدليل على ذلك نسب الفشل المرتفعة في المراحل األولى من التعليم العالي، وكذلك 

.  والعملاإلنتاج مهارات إتقانهم على االنخراط بسوق العمل لعدم عدم قدرة الخريجين

 للبطالة أو -عندما ال يتاح لهم االلتحاق بالتعليم العالي والجامعي-ولهذا يتعرضون 

البطالة المقنعة، ويقبلون أعماال هامشية غير منتجة، ألن هذا التعليم العام ال يرتبط بأي 

 العام ن المناهج في المسارينفإ  ذلك، إلىباإلضافة. نوع من التأهيل للعمل واإلنتاج

ويهرب  ال ترقى إلى المستوى الذي تحتمه التغيرات التي يموج بها العالم، والفني

الطالب من التخصص العلمي إلى التخصص األدبي في عالم تتسارع فيه االكتشافات 

 المهني في مدارس هذا باإلضافة إلى إهمال المكون. والتطورات العلمية والتكنولوجية

التعليم العام واعتبارها مجرد مقررات إضافية خارج مجموع الدرجات واالمتحانات 

أما في التعليم الثانوي الفني، . النهائية في مجتمع يسلِّم أن ما ال يمتحن فيه ال قيمة له

ت فيالحظ إهمال المكون الثقافي، واستقبال هذا التعليم الطالب الحاصلين على الدرجا

الدنيا في نهاية مرحلة التعليم األساسي، كما يالحظ تدني مستوى معلميه، ونقص 

أن كما . المعامل واألجهزة والمعدات في مدارسه، وانفصال المدارس عن أماكن العمل

وتبتعد عن التكنولوجيا تقليدية قديمة حرفية المدارس الفنية تدرب الطلبة في مجاالت 

، وتعاني من نقص في كثير من حتياجات سوق العملوالمعلوماتية، وال ترتبط با

. التخصصات، ويقتصر تدريس المقررات فيها بطريقة نظرية دون تطبيقات عملية

يدعو مما . ولهذا، فإن خريجي الدبلومات الصناعية والفنية غير مؤهلين بالقدر الكافي

لخريجين رجال الصناعة ومؤسسات اإلنتاج المختلفة إلى الشكوى من تدني مستوى ا

من المدارس الفنية، ومن افتقارهم إلى المهارات الفنية العالية التي تتطلبها األلفية 

 أو البطالة  إلى البطالةبهم أيضايؤدي الثالثة، ويجعلهم يرفضون توظيفهم، مما 

المقنعة، بدال من قيامهم بدور فاعل في المجتمع الذي يحتاج بشكل واضح إلى العمالة 

إلى أنه تخرج في ) 2008(ويشير البحيري  . في تخصصات عديدةالمؤهلة الماهرة

 ألف طالب من التعليم الفني لم تلتحق منهم 600 على سبيل المثال، حوالي 2007عام 

الفني وإلى األعمال التعليم هذا، وينظر المجتمع إلى . سوى نسبة قليلة بسوق العمل

، لقوى البشرية المطلوبة لسوق العمل في بناء اا تتفق مع أهميتهدونية ال نظرة اليدوية 

مما ينعكس سلبيا على المدارس الفنية التي ال تلقى االحترام والتقدير، وال يدخلها سوى 

 فضال عن .الطالب ذوي المستويات األكاديمية المنخفضة وأوالد الطبقات الفقيرة

تدني مستوى  و،اعتماد المعلمين على التلقين، وارتفاع نسبة المعلمين غير التربويين

هذا . ، وغياب ثقافة التنمية المهنية ونمطية برامج التدريب المقدمة وقصر مدتهاأدائهم
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باإلضافة إلى ضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي للمعلمين، وانخفاض مكانتهم 

االجتماعية، وإلى غياب خدمات اإلرشاد والتوجيه التي تساعد على الكشف عن 

ب لتوجيههم وفقا لها ولمتطلبات الدراسة وسوق العمل،  وتدني استعدادات وميول الطال

يصل (هذا فضال عن اكتظاظ الصفوف . المشاركة المجتمعية في التعليم تمويال وإدارة

، وغياب معظم الطالب خالل معظم أيام !) طالبا في الصف الواحد92أحيانا إلى 

لنقاشة والسباكة، المدرسة النشغالهم بالدروس الخصوصية أو ببعض المهن، كا

وغيرها، وعدم ممارستهم التربية الرياضية، واتسام العالقة بين المعلم والطلبة بنوع 

باإلضافة إلى أنه، بموجب النظام السائد، ال يسمح  هذا... من الجفاء أو عدم االحترام

بانتقال الطالب من التعليم الثانوي العام إلى التعليم الفني إال إذا رسب في امتحان 

الثانوية العامة ثالث سنوات، مما يؤكد أن المدارس الفنية تعتبر مخصصة للراسبين 

، ويسن، 2008، والبحيري، 2008حجي ، و1998حجي : راجع مثال(والفاشلين 

2009( . 

وهكذا يعجز نظام التعليم الثانوي في مصر بنوعيه العام والفني عن مواكبة 

وافق مع المتغيرات التي يشهدها العالم، التطورات الحديثة، وعن إيجاد نوع من الت

ومع المتطلبات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في المرحلة الحالية والمستقبلية 

، هذا بالرغم من أن قانون التعليم نص على أن التعليم الثانوي )2008البحيري، (

والجامعي يهدف إلى إعداد الطالب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي 

والمشاركة في الحياة العامة، وذلك بتنمية قدرات الطالب على البحث والدراسة، 

ومواكبة التغيرات العالمية، وتحقيق مهارات استخدام التقنيات العلمية الحديثة، وتزويد 

 اإلنتاجالطالب بقدر من الدراسات التطبيقية التي تمكنهم من االنخراط في مجال 

وهذا يعني أن األهداف المعلنة لم . موا تعليمهم العالي والجامعيوالخدمات إذا لم يت

ذلك أن التعديالت حدثت تحت ضغوط اجتماعية، ولم تعتمد . تترجم على أرض الواقع

على رؤية استراتيجية واضحة للتغيير، فجاءت شكلية وجزئية وفجائية وغير مالئمة 

 ).2007سليمان، (

دانية في مصر أن تأهيل المعلمين لميمن جهة أخرى، يتبين من الدراسات ا

غير كاف، وأن جهود التدريب التي تبذل ال تأخذ بعين االعتبار تحديد االحتياجات 

التدريبية الحقيقية للمعلمين، وأن تنوع التدريب محدود جدا وهامشي، وتعاني الوسائل 

ا على ويتركز استغالل التكنولوجي. والمعينات المستخدمة من قصور وبعد عن الحداثة

، وتغيب آليات تقويم مدى استفادة المعلمين من التدريب؛ "الفيديو كونفرانس"استخدام 

وال يؤدي المعلم األول دوره تجاه تنمية المعلم الحديث، باعتباره موجها مقيما 
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بالمدرسة؛ وال يقوم التوجيه الفني بدوره في التنمية المهنية للمعلمين بصورة فعالة؛ 

علم أثناء التدريس غير منتظمة، مما يجعل دورها محدودا في تحقيق وزيارة المدير للم

والحوافز المادية واألدبية محدودة للمعلمين المتدربين وللمعلمين . التنمية المهنية للمعلم

  تواجهكما. المتطوعين لتقديم خبراتهم، مما يجعل المعلمين سلبيين تجاه التدريب

 نقص اإلعداد اإلداري للعاملين فيها، وعدم اإلدارة المدرسية مشكالت عديدة منها

 وما زالت اإلدارة في غالب األحيان تتسم ؛تطويرهم  وتنمية مهاراتهم أثناء الخدمة

وتكبل التوجيهات واألوامر المركزية عملها نظرا لعدم منح ، لنمطية والتقليديةبا

 ضال عن بعدف.  المديرين حرية اتخاذ القرارات الخاصة بعملهم وفقا الحتياجاتهم

 عن تطور علوم  اإلدارة والتكنولوجيا اإلدارية وقصورها عن مواكبة اإلدارة

، التطورات التي تحصل في هذا المجال في العالم، مما يخفض مستوى األداء اإلداري

وتظهر .  عن اإلسهام في إحداث التغييرات الجذرية بالعمليات اإلداريةفيعجز

كتاتورية تهتم باألمور الشكلية على حساب الجوهر، الدراسات أن اإلدارة متسلطة ودي

وتقل الحوافز المجزية، حيث تساوي الوزارة بين جميع العاملين في قيمة الحافز 

المادي دون تفريق بين المجتهد وغير المجتهد، مما يضعف من قدرة إدارة  المدرسة 

عليم الثانوي هذا، باإلضافة إلى ضعف المخصصات المالية للت. على إحداث التغيير

 ).2007سليمان، (

عدة متشابهة، تتعلق  ومشكالت تحديات الثانوي التعليم واجهي، موريتانيا وفي المغرب •

عدم مواءمة البرامج والمناهج  والتربوية؛ الخدمات ؛ وعدم فاعليةالتحتية البنيات بنقص

ضعف   وفوضوية الخريطة المدرسية؛ وعدم نجاعة آليات التقويم المتبعة والتربوية؛

في التكنولوجيا  لتعميم الوطني اعترضت البرنامجوقد . المعلميننقص تأهيل  والتوجيه؛

 وربط القاعات ،مجموعة من المشكالت تتعلق بتكوين الموارد البشريةالمغرب 

، وبا 2009المازوني، (ة  المعلوماتياألجهزة وصيانة ،باالنترنتالمتعددة الوسائط 

 ).2009جاجي، 

عـدم توفر : اني التعـليم الثانوي العام الحالي من نقاط ضعف أهمهايعفي اليمن،  •

تقارير مسـوح الخارطة المدرسية؛ واشتراك المباني المدرسية بين التـعليم األساسي 

والثانوي، وندرة المباني المدرسية الخاصة باإلناث في الريف، و بعد المسافة بين 

فق الصحية في بعض المباني المدرسية المدارس وسكن الطالبات، وعدم توفير المرا

كما تُسجل فجوة في التعليم . وعدم تشغيلها في البعض اآلخر، والعـجز في المعلمات

الثانوي الـعام بين الذكور واإلناث بسبب مواقف أولياء األمور السلبية نحو مواصلة 

عام بين الريف الفتيات للتعليم الثانوي، والتفاوت في توفير فرص التعليم الثانوي الـ



 - 36 -

ويؤخذ على المناهج الدراسية عدم مالءمتها الحتياجات الطالب وعدم . والحضر

إعدادهم للحياة العملية، وتغليب الجوانب النظرية على الجوانب التطبيقية، حيث تغيب 

باإلضافة إلى ذلك يؤخذ على المناهج . المواضيع ذات العالقة بمهارات الحياة العملية

فة في المحتوى بحيث ال يكفي عدد حصص المادة الدراسية لتغطية اتصافها بالكثا

كما أنها ال تنمي التفكير والمهارات والكفايات . تدريسها خالل العام الدراسي

والتنوع . المرغوبة، ويغلب عليها التركيز على التلقين والحفظ وغياب اإلبداع

ديثة، وال مع ميول وقدرات الحالي ال يتالءم مع المتغيرات والتطورات الح) التشعيب(

الطالب، واالختيار أمامهم محدود، مما يؤثر على إعدادهم لاللتحاق بالتعليم العـالي، 

هذا باإلضافة إلى ضعف تدريس اللغة األجنبية . كما يعجز عن إعدادهم للحياة العملية

من جهة أخرى، تعاني برامج تأهيل المعلمين في كليات . المطلوبة في سوق العـمل

التربية من القصور لتركيزها على الجوانب النظرية دون العملية، مما يؤدي إلى 

كما تعاني برامج التدريب أثناء . ضعف كفايات المعلمين في طرق التدريس والتقويم

أما اإلدارة المدرسية، فتعاني من عـدم . الخدمة من القصور، ويندر تقويم المعلمين

 المدارس، ومن قصور في تدريبهم أثناء الخدمة، استخدام المعايير في تعيين مديري

ومن عدم  توفر مفتشين وموجهين لإلدارة المدرسية، وضعف صالحيات مديري 

المدارس لـعدم توفر التفويض الالزم لـهم، وندرة الحوافز المادية والمعنوية وضعف 

عات تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وضعف العـالقة بين اإلدارة المدرسية والمجتم

كما يعاني التوجيه التربوي من نقاط . المحلية، والعـجز في الكوادر اإلدارية المساعدة

عدم استخدام المعايير لتعيين الموجهين، وندرة التدريب أثناء الخدمة، : ضعف أهمها

وضعف العالقة بين المعـلم والموجه في الجوانب الفنية والتدريبية، وقصور 

لتوجيه بدوره، وعدم االستفادة من التكنولوجيا الحديثة في اإلمكانات المادية لقيام ا

هذا، ويحتاج التعليم التقني إلى ). 2009الرازحي، (برامج التدريب والعملية التعليمية 

تطوير وإضافة تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، يشارك في اختيارها وإعداد 

توعية الرأي العام بأهميتها للتنمية كما يحتاج إلى . برامجها جميع المعنيين بهذا التعليم

du Yémen, 2009)  République (La.  

الدول كثير من  في )ما بعد التعليم األساسي ( التعليم الثانويكل ما تقدم يؤكد أن

يواجه العديد من المشكالت والتحديات تجعله عاجزا عن تلبية احتياجات المجتمع العربية 

 من الضروري العمل على تطويره،بات ولهذا، . حو المطلوبواالجتماعية على الن يةقتصادالا

ستيعاب الطلب االجتماعي المتزايد عليه، اللتوسع فيه هياكله، واث تغييرات عميقة في داحوإ

 األعباء حتى يتمكن من مواجهة مرنا ومتاحا للجميع، هوجعلوتنويعه وتحسين نوعيته، 
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العلمية والعملية واالتجاهات ومات والمهارات  الطالب بالمعلالمعاصرة، ومن تزويدوالتحديات 

، واالقتصاد القائم على المعرفةالتطور، التي تمكنهم من التنافس في مجتمع المعرفة سريع 

  .، والقيام بالعمل المنتج، والعيش بكرامةاحتياجات عالم العمل المتغيرة باستمرارتلبية و

  

  :ة هياكل التعليم الثانوي في بعض الدول األجنبي-6
تتنوع األنماط والهياكل التنظيمية الخاصة بالتعليم الثانوي في دول العالم، بل وتختلف من 

فنجد المدرسة األكاديمية التي تعد طالبها لاللتحاق بمؤسسات . والية ألخرى في بعض الدول

ق العمل، التقنية التي تعد طالبها لاللتحاق بسو/التعليم العالي، إلى جانب المدرسة الثانوية الفنية

أو الشاملة ) Unified(كما نجد المدرسة الثانوية الموحدة . دون روابط وجسور بين المدرستين

)Comprehensive( التي بدأت في االنتشار في النصف الثاني من القرن الماضي، وتقدم ،

ية، المهن/الفنية/  إلى جانب المقررات التقنية،مقررات متنوعة تشتمل على المقررات األكاديمية

كما نجد المدارس . وتسمح للطلبة باالنتقال بين المسارات وفقا لرغباتهم واستعداداتهم

المتخصصة التي تقدم لطالبها تخصصا معينا، كتخصصات اإلنسانيات واللغات، أو إدارة 

  .األعمال، أو العلوم والرياضيات، أو الفنون، أو التربية البدنية، إلخ

ارب اآلخرين لالستفادة منها حيث أمكن، نستعرض فيما ونظراً ألهمية االطالع على تج

  .يلي بعض تلك الخبرات

  

  مريكيةألالواليات المتحدة ا 6-1

 ، منذ"صناعة القوة"يدرك المسؤولون في الواليات المتحدة األمريكية دور التعليم في 

ر نظام بِ واعتُ، قمره الصناعي األول إلى الفضاءالسوفيتيتحاد عندما أرسل اال، 1957عام

التعليم المسؤول األول عن التخلف في السباق العالمي في مجال الفضاء، وكان ذلك بمثابة 

 وقامت الحكومة األمريكية ،محرك قوي دفع مؤسسات المجتمع األمريكي إلصالح هذا النظام

 بتدريس العلوم واالهتمامبإعداد تقرير شامل عن تطوير المدرسة الثانوية الشاملة، 

ات  الواليات المتحدة األمريكية ثور التعليم فيشهدالعقود التالية، وفي .  واللغاتوالرياضيات

بسبب  تحقيق مستويات جيدة في الرياضيات والعلوم، وتخلف طالبها عن أخرى بسبب تربوية

 األولوية للتعليم كي ال تفقد تعطيالتحدي الذي فرضته التكنولوجيا المتقدمة، مما  جعلها 

إحداث تغيير جذري في فلسفة فتم .  والصناعية المتميزة في عالم شديد التنافسمكانتها العلمية

 عدد المقررات الدراسية وعدد ةدازي، وتمت التربية األمريكية وفي أهدافها وطرائقها وأساليبها

والتأكيد على ضرورة  ،أيام السنة الدراسية وطول اليوم المدرسي، وتم تخفيض  كثافة الفصول

ضعت قوائم بمؤشرات النوعية لكل مدرسة، واعتبرت لجنة التعليم  وو،عية التعليمنواالهتمام ب



 - 38 -

قبل المرحلة الجامعية أن إجراء تغييرات جذرية شاملة في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، 

خاصة فيما يتعلق بتنمية أساليب التفكير المجرد وحل المشكالت، مطلبا حيويا يرتبط ارتباطا 

قتصاد القومي وتطويره، كما يرتبط باألمن القومي، وأكدت على تحسين نوعية الوثيقا بقوة ا

دمت مكافآت للمدارس  وقٌ،ذلت جهود لتقويم المعلمينبكما  .المناهج الدراسية وأساليب التدريس

أهمية تحقيق الواليات المتحدة  وتم التأكيد على المتميزة وللطلبة وللمعلمين في أكثر من والية،

لتطوير الذي تشهده الواليات المتحدة حاليا ا إلى ذلك فأدى ،والسبق في مجال التربيةللتميز 

  ). 2001 حمود،: عن(

عتبر إدارة التعليم وتمويله في نظام التعليم األمريكي من مسؤولية الواليات المحلية، تُو

. ية للوالياتوال تفرض الحكومة الفيدرالية سيطرتها على التعليم حتى في حالة مساعدتها المال

 المرحلة الثانوية، وأن المواطنينمن % 90ومن أهداف المشروع القومي للتعليم أن يكمل 

لمي، وأن يتحقق التميز ايكتسب كل أمريكي ألوان المعرفة والمهارات الضرورية للتنافس الع

ما ك ،هذا، ويختلف السلم التعليمي األمريكي من والية ألخرى حسب ظروف كل منها. للجميع

تختلف مناهج التعليم الثانوي في الواليات المتحدة األمريكية اختالفا كبيرا من والية ألخرى، 

والمدة الشائعة للمدرسة الثانوية العليا . بل وتختلف في الوالية نفسها من مدرسة ألخرى

)Senior High School ( في الواليات المتحدة األمريكية هو ثالث سنوات) بعد ست سنوات

 التي توازي المرحلة ابتدائية وثالث سنوات للمرحلة الثانوية الدنيا/ة األوليةمرحل

وتعتبر . وجد أيضا المدرسة الشاملة ذات األربع سنواتت كما). توسطة في بالدنامال/اإلعدادية

المدرسة الثانوية الشاملة النمط المألوف للتعليم الثانوي في أمريكا، حيث تُقدم مواد متنوعة 

 تقدم خبرات فنية وتقنية كأساسيات للمهن، مهنية وتجارية/تقنيةمقررات  و،أكاديميةمتوازنة 

، موسيقى، لغة آداب(ية متنوعة من مواد اختيار بما تقدمه بالمرونةوتتميز ، وليس لمهن معينة

وميول غالبية الطالب في سن التعليم وقدرات ، تلبي احتياجات .)الخأجنبية، حاسب آلي، 

يختارون عادة المقررات التي يحتاجون إليها في الدراسة الجامعية التي يرغبون  وهم الثانوي،

دم قَي . مادة مختلفة200وقد يصل عدد المواد التي تقدم في المدرسة الشاملة إلى  .بااللتحاق بها

اللغة االنجليزية، لغة أجنبية، ( جذع مشترك من المواد المتنوعة  المدرسة الشاملةفي

لوجيا المعلومات واالتصاالت، علوم، علوم إنسانية واجتماعية، مهارات ، تكنورياضيات

، ثم يختار الطلبة حسب رغباتهم برامج أكاديمية تؤدي إلى الدراسة الجامعية، )تطبيقية/عملية

وتشتمل . أو برامج مهنية وفنية تؤدي إلى سوق العمل أو إلى تدريب مهني ما بعد الثانوي

مهنية، تقدم جميعها في المدرسة الشاملة ذاتها، /اديمية ومواد فنيةجميع البرامج على مواد أك

التي يحسب ضمن  )High School Diploma(وتؤدي جميعها للحصول على الشهادة الثانوية 

 أنويمكن للطالب المتفوق أو الموهوب . نتائجها جزء من التقويم الصفي الذي يقدمه المعلمون



 - 39 -

الرياضيات المتقدمة  من المقررات اإلضافية في العلوم أويدرس في السنتين األخيرتين عددا 

. فوق متطلبات التخرج من التعليم الثانوي، تحسب لهم غالبا ساعاتها المعتمدة في الجامعات

 الطالب من مختلف الخلفيات الثقافية واالجتماعية واالهتمامات المدرسة الشاملةويلتحق بهذا، 

وإلى جانب المدارس الثانوية الشاملة توجد أنواع أخرى . صهرهم في بوتقة واحدةفتوالميول 

 تقدم ي المدن الكبرى في بعض الواليات فمن التعليم الثانوي مثل المدارس المهنية أو الفنية

 ويعكس نمو .الخالزراعة، التسويق، االقتصاد المنزلي، إدارة األعمال، : تخصصات مثل

منها حاجة المجتمع األمريكي إلى قوى عاملة المدارس الفنية والمهنية، وبخاصة الصناعية 

وتقدم هذه المدارس برامج تؤهل الطالب للعمل مباشرة، كما تقدم برامج . مدربة تكنولوجيا

فقد يكمل بعض الطلبة دراسات متعمقة لمدة سنتين  .إضافية تعد الطالب للدراسة الفنية العالية

مكن للطالب أن يكمل الدراسة الجامعية ما بعد الثانوي الكتساب الكفاءة المطلوبة، كما ي

ويتصف نظام التعليم بالمرونة، والتنوع حسب هذا، . ويحسب له عدد من الساعات المعتمدة

 التعليم، وتحقيق تكافؤ ديمقراطيةظروف البيئة، واالهتمام بالعلم والتكنولوجيا، والتأكيد على 

رجة ممكنة تؤهلها له قدراته الفرص التعليمية بحيث يصل كل فرد في تعلمه إلى أقصى د

على حرية المتعلم في اختيار ما ، كما تؤكد واستعداداته بمساعدة خدمات التوجيه واإلرشاد

يتناسب مع قدراته وميوله، وعلى حرية المعلم في ممارسة النواحي األكاديمية بشكل يساعد 

اف على التعليم على نموه الشخصي والمهني، والتأكيد كذلك على مبدأ المرونة في اإلشر

  2003 ، و2001  حمود،، و1999، ومرسي، 1998حجي، (والمشاركة الشعبية في إدارته 

O ‘Rourke, ، ،و 2008أبو الوفا وحسين، ، و2005ومرسي ،The United States of 

America 2009(.  

 تهتم كل منها )Magnet Schools" (متخصصة"وفي السنوات األخيرة، أنشئت مدارس 

كالعلوم والتكنولوجيا، أو اآلداب واإلنسانيات، أو اللغات، وتجتذب :  دراسية محددةبمجاالت

الطالب الذين يهتمون بالتخصصات التي تقدمها من كافة أنحاء المقاطعة، مهما تنوعت 

وقد تضحي ببعض التنوع في مقرراتها لتركز على المجاالت . خلفياتهم الثقافية أو االقتصادية

  .)The United States of America 2009 (التي اختارتها

وتعكس فلسفة التربية والتعليم األمريكية للتعليم في القرن الحادي والعشرين واقع 

المجتمع وتطلعاته المستقبلية وطموحاته، فتسعى إلى تطوير جذري للمدارس القائمة لتواكب 

ذه الفلسفات في ل جديد من المدارس من أجل تالميذ الغد، وتترجم هيالعصر، وتطوير ج

المنظومات الفرعية للتعليم من مناهج وإدارة ونظم تقويم وامتحانات وتقويم األداء والمبنى 

  ).2008حجي، (المدرسي والتمويل وغيرها 
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  :انجلترا 6-2

 سنة تعليما إلزاميا، بعدها 16 سنة، منها حتى سن 13مدة التعليم العام في انجلترا 

بعد (يول الطالب، وهي تعتبر المرحلة الثالثة من التعليم العام يصبح التعليم وفقا لرغبات وم

يوجد في انجلترا و .ومدتها سنتان) المرحلة االبتدائية والمرحلة الثانية من المرحلة األساسية

 ،)Modern secondary school(المدرسة الثانوية الحديثة : عدة أنواع من المدارس الثانوية

 عليم ونقص الخدمات التعليمية؛تتعليم وضعف مستوى هيئات الوتعاني من انخفاض مستوى ال

 وتشتمل على أنواع تقدم تعليما ثانويا عاما،وهي ) Comprehensive school(والمدرسة الشاملة 

التي ) Grammar school(ومدرسة القواعد ؛ مختلفة من التعليم، ويقبل فيها الطلبة دون تمييز

تحظى بمكانة اجتماعية كبيرة ألنها تؤدي إلى الجامعة والتعليم هي  وتقدم تعليما ثانويا أكاديميا،

  العالي ويقبل فيها أحسن الناجحين في امتحان القبول للتعليم الثانوي أو صفوة التالميذ؛

الحاجة إلى العمالة أنشئت لتلبي التي ) City Technical School( المدينة التكنولوجية ومدرسة

مكانة متساوية مع  ذا تقدم تعليما فنيا تقنيا ، وهيجيات العصرالمدربة على أحدث تكنولو

تقبل جميع الطالب ذوي القدرات المتباينة، وتركز على تدريس العلوم والتعليم األكاديمي، 

والتكنولوجيا والرياضيات والحاسب اآللي، وترتبط بالمؤسسات الصناعية والتجارية، وتسير 

وقد تبنى حزب . التعليم والتدريب المستمرين مدى الحياةنظم التعليم فيها على أساس فلسفة 

العمال في انجلترا المدرسة الشاملة العتبارات اجتماعية وتربوية من أهمها أنها تحقق تكافؤ 

الفرص التعليمية للجميع، وأنها تعمل على القضاء على طبقية التعليم الثانوي، كما تعمل على 

 بتنويع المقررات وتعددها، وتساعد على وجود فرص أكبر تلبية االحتياجات المختلفة للطالب

للتدريب العملي والعلمي، وتسهل توجيه الطالب ونقلهم من فرع ألخر داخل المدرسة وفقا 

وقد أنشأت انجلترا مدارس شاملة في المناطق الريفية، فأتاحت الفرص . الستعداداتهم وحاجاتهم

 وأصبحت المدرسة الشاملة الريفية تعمل كبؤرة  للحياة  التعليمية المتنوعة ألبناء هذه المناطق

 وقد عارض حزب المحافظين المدرسة .الثقافية وكعامل منشط للبلدة الصغيرة والقرى المحيطة

الشاملة ألسباب عدة منها أنها تعنى بالطالب المتوسط  وال تعنى بالموهوب، وألنها تثير كثيرا 

تبدأ  .ظرا لضخامة المدرسة وكثرة طالبها ومعلميهامن المشكالت في إدارتها وتنظيمها ن

المرحلة الثانوية في سن الحادية عشرة وتستمر حتى السادسة عشرة على األقل، يحصل 

التي بدأ العمل بها في عام  )GCSE(الطالب في نهايتها على الشهادة العامة للتعليم الثانوي 

، أو )GCEAS(ي نهايتهما إلى شهادة ويمكن للطالب أن يقضي عامين آخرين ليتقدم ف. 1988

اللغة (ويضم المنهج مواد إلزامية ). GNVQS(ليتلقى تعليما مهنيا يؤدي في العادة إلى شهادة 

االنجليزية، الرياضيات، العلوم، التصميم والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 االتحاد األوروبي، في المعترف بها التاريخ، الجغرافيا، لغة أجنبية من اللغات التسعة عشرة
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وفي السنة األخيرة من التعليم . ومواد اختيارية ومهنية لعدد من الحرف) التربية البدنية

اإللزامي، يقوم الطالب بالعمل في مواقع العمل لمدة أسبوعين على األقل بشكل متصل حتى 

لعملي الذي تلقاه داخل يتمكن من اكتساب خبرة عملية تعضد معرفته النظرية والتدريب ا

ولصاحب . المدرسة ليستخدمها في حياته العملية سواء واصل التعليم أو التحق بسوق العمل

العمل الحق في التدخل والتنسيق مع المدرسة في المناهج ذات الصلة بمجال عمله، كما يقوم 

شهادة التي يحصل بتقويم الطالب الذين التحقوا لديه في مكان العمل، ولتقويمه هذا أثر في ال

كما يحسب جزء هام من أعمال المدرسة التي . عليها في نهاية المرحلة الثانوية اإللزامية

تعلمون في يومعظم الطالب . يقومها المعلمون في النتيجة النهائية لمنح الشهادة الثانوية

من % 96 من الطالب في إنجلترا وويلز، و%90 حوالي( )Comprehensive(المدارس الشاملة 

 هاويتضمن منهج. 18-11وهي تستقبل الطالب من الفئة العمرية ). الطالب في اسكوتالندا

، ومواد أساسية )الرياضيات والعلوم واللغة االنجليزية) (Core Subjects(مواد محورية 

)Foundation Subjects) ( التاريخ والجغرافيا واألشغال والتصاميم والتكنولوجيا والموسيقى

، كما توجد أنشطة كثيرة خارج المنهج المدرسي من ) والتربية البدنية واللغات الحديثةوالفنون

أبو الوفا ، و2005 ومرسي، 1999، ومرسي، 1998حجي، (أهمها األنشطة الموسيقية 

 United Kingdom of Great Britain، و2008البحيري، ، و2008 سعد، ، و2008وحسين، 

and Northern Ireland ,2009( .  

تهدف السياسة التعليمية في إنجلترا إلى إتاحة الفرصة لتربية متكاملة تجمع بين الطالب 

في ثقافة عامة مشتركة تزيل الحواجز بين ما هو نظري وما هو عملي، وتربط بين النظرية 

والتطبيق، وتعد الطالب لمواجهة الحياة كما تعدهم للحياة المهنية، وتتسم بالمرونة والتنوع 

 الثانوية الشاملة، ومراعاة حاجات األفراد، مع ة في اختيار المقررات بالمدرسوالحرية

مكانات المجتمعات المحلية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لكل إاالستجابة لمتطلبات و

  ). 2008أبو الوفا وحسين، ( أفراد المجتمع

  

  :فرنسا 6-3

 Lycée(التعليم العام : ع من التعليمثالثة أنواإلى تنقسم المرحلة الثانوية في فرنسا 

General( ،الفني/ التقنيوالتعليم) Lycée Technique ( والتعليم المهني)Lycée 

Professionnel .( ثالث سنوات يحصل الطالب والتقنيتستمر الدراسة في مدارس التعليم العام 

ما تؤهالنه لاللتحاق بالتعليم في نهايتها على شهادة البكالوريا العامة والبكالوريا الفنية، وكاله

 الثانوية مشتركة لجميع طالب العام  من المرحلةتكون الدراسة في السنة األولى. العالي

اللغة الفرنسية، الرياضيات، اللغات (ررات األساسية ق، تقدم فيها مجموعة من الموالتقني
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االقتصاد، التكنولوجيا، فنون، األجنبية، التاريخ، الجغرافيا، التربية المدنية، العلوم الطبيعية، 

ففي . ، وفي نهايتها يقوم الطالب باالختيار بين أنواع متعددة من التخصصات)تربية بدنية

 والفلسفة، والرياضيات والطبيعة، اآلداب:  هيالتعليم العام تُقدم تخصصات رئيسية

علم الطبيعي، والرياضيات والتكنولوجيا، واالقتصاد والعلوم االجتماعية، والرياضيات وال

 Baccalauréat d’Enseignement(التعليم العام  بكالورياوتنتهي الدراسة بالحصول على 

General .( ويالحظ أن الدراسة ليست أكاديمية فقط، بل أن هناك في السنة الثانوية الثالثة

أما في التخصص .). صناعي، إداري، إلخ( مقررات إلزامية وأخرى اختيارية بعضها تطبيقي

العلوم الجيولوجية والتكنولوجية، العلوم الصناعية والتكنولوجيا، :  فيوجد أربع شعبلتقنيا

 وتنتهي الدراسة بالحصول على ،العلوم المعملية والتكنولوجيا،  العلوم الطبية واالجتماعية

وقد أضيفت منذ عام ). Baccalauréat d’Enseignement Technique(بكالوريا التعليم الفني 

. الفندقة والتغذية، الفنون التطبيقية، فنيات الموسيقى والرقص: ثالث شعب أخرى هي 1993

أما التعليم . وخريج كال النوعين من التعليم العام والتكنولوجي يمكنه مواصلة التعليم العالي

مستوى مدة الدراسة : المهني، فيكون التركيز فيه على المواد المهنية، وهو ينقسم إلى مستويين

سنتان ويؤهل للحصول على شهادة اإلعداد المهني أو الدبلوم المهنية، يؤهل للدخول إلى فيه 

نه ال يتيح الفرصة لاللتحاق بالتعليم عالم العمل، وهو يحظى بمكانة أقل من النوعين السابقين أل

ويرتبط . العالي، ومستوى مدته أربع سنوات يحصل الطالب في نهايتها على البكالوريا المهنية

 بالشركات والمصانع ليتدربوا فيها -كالمدارس الفنية األلمانية–الب المدارس الفرنسية الفنية ط

كول -وربما يتم تعيينهم فيها بعد التخرج، وهو النموذج نفسه الذي يطبق في مدارس مبارك

وهناك اتجاه إلى توحيد المدارس الثانوية في مدرسة واحدة تضم مختلف . الصناعية في مصر

، 1999، ومرسي، 1998حجي، ( الشاملة في بريطانيا وأمريكا ةعلى غرار المدرسالشعب 

  ). 2008، وسعد، 2005، ومرسي، O ‘Rourke 2003و

  

   :روسيا 6-4

إصالح المدارس العامة والمهنية في روسيا، وروجع "، صدر قانون 1984في عام 

 بين المدرسة الثانوية منهج الصفوف الثانوية العليا، وعمل القانون على زيادة العالقة

 وهناك اتجاه نحو تعميم التعليم المتخصص .والصناعة لتدريب الطالب في مجاالت الصناعة

 سنوات في 3: ويتألف السلم التعليمي الكامل من عشر سنوات. حتى يتعلم كل طالب حرفة

لة الثانوية  سنوات للمرحلة األولى من المرحلة الثانوية، وسنتان للمرح5المرحلة االبتدائية، 

وكل المدارس الثانوية العامة في روسيا تدرس منهجا بوليتكنيكيا موحدا موجها نحو . الثانية

سوق العمل، وهو كما تعرفه السلطات الروسية بأنه تعليم فني متنوع أو متعدد، يقوم على 
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لصناعة، نتاج واأصول اإلنتاج، يتضمن المعرفة بأهم الفروع الرئيسية لالقتصاد والعمل في اإل

 يدرس الطالب خاللها . الفرد االتجاهات السليمة نحو العمل وتقديره واحترامهإلكساب

وهذا يعني سد الفجوة بين التعليم العام النظري والتدريب . مقررات إلزامية، وأخرى اختيارية

 هي نوع من التربية المتنوعة أوو. المهني والعملي، والجمع بين الجوانب المعرفية المختلفة

 اللغة الروسية واللغات الحرة تشمل مواد نظرية عامة ومواد فنية عامة، تتمثل غالبا في

العلوم الطبيعية والرياضيات والجغرافيا والرسم الميكانيكي وغيرها من المواد التي و األجنبية

. تكسب الطالب المعرفة األساسية الالزمة في كل ميدان من ميادين الصناعة والزراعة

طالب في مصنع المدرسة وفي المصانع والمزارع حيث يتعلم تطبيق النظرية على ويتدرب ال

  ).2005مرسي، (العمل ويكتسب الخبرة العملية 

، وأصبحت السوفيتيوقد طرأت تغيرات كثيرة على التعليم في روسيا بعد تفكك االتحاد 

ها مرحلة تسبق) 11/12-5من الصفوف ( سنوات 7-6المدرسة الثانوية العامة تتألف من 

االنجليزية، (وقد شملت التغيرات في المناهج إدخال اللغات األجنبية . ابتدائية من أربع سنوات

في الصف الخامس، والسوسيولوجيا والجغرافية في الصف ) الفرنسية، األلمانية، االسبانية

فقا وو. 9-8، وتكنولوجيا المعلومات في الصفوف 9-6السادس، والتربية المدنية في الصفوف 

، )Lyceum(الليسيوم : ، أصبح التعليم الثانوي في روسيا أربعة أنواع2001لتشريع سنة 

، والمدارس العامة )Special Schools(، والمدارس المتخصصة )Gymnasia(والجمنازيا 

)General Schools .( االمتحان الحكومي الموحد"ويعقد االمتحان النهائي للمرحلة الثانوية "

ويجري العمل حاليا على إدخال سنة إضافية إلى التعليم . 11ة السنة الدراسية عادة في نهاي

 سنة مماثال لما يجري في الدول الغربية 12الثانوي بحيث يصبح التعليم ما قبل الجامعي 

)Zajda and Zajda, 2008.(  

   

   :اليابان 6-5

ففي . ا واقتصاديايعتبر التعليم من أبرز العوامل التي ساهمت في تفوق اليابان صناعي

 وضعت اليابان تعديل نظامها التعليمي كأولوية في 1987-1967فترة السنوات العشرين 

، محاولة جعله مرنا في مختلف مراحلهجدول أعمالها، وعمدت إلى إجراء تعديالت كبيرة عليه 

غيرات  مجابهة ت، للتمكن منوقادرا على تلبية الحاجة المتزايدة لعمالة أكثر مهارة وإبداعا

ولهذا، تعطي اليابان لجميع أفراد الشعب فرصا . مواكبة القرن الحادي والعشرين والعصر

تعليمية متساوية وفقا الستعداداتهم وقدراتهم، وتكسبهم العادات التعليمية الفعالة، وتهتم بزيادة 

ر شعوب ويعتبر الشعب الياباني تاريخيا من أكث. ستفادة القصوى من هذا الوقتوقت التعلم لال

 ويأخذ اآلباء واألبناء التعليم مأخذ الجد ألن النجاح في المدرسة ،العالم احتراما وتقديرا للتعليم
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جتماعية للفرد عند بلوغ مرحلة الحياة قتصادية واالهو القوة الفصل في تحديد المنزلة اال

 وتعطي أولوية ولهذا، تخصص الحكومة اليابانية قسما كبيرا من ميزانيتها للتعليم،. المستقلة

لإلنفاق على مراحل التعليم األساسية، وتولي اهتماما واضحا بتعليم الرياضيات والعلوم منذ 

 كل هذا جعل اليابان تتميز .كبيرةالمراحل الدراسية المبكرة، وتنفق على المواد التعليمية مبالغ 

. قتصاد العالميال، وإنتاجية عالية في اهتحرز مكانة عالمية فيوبمستوى رفيع من التعليم 

فالتقنية الحديثة وما تشملها من معرفة وخبرة وأساليب هي وليدة تربية  علمية تعطي للعلوم 

مما دفع . الطبيعية والفنون التقنية والتطبيقية ما تستحق من اهتمام في مناهجها الدراسية

ابان للتعرف على الواليات المتحدة األمريكية وبعض دول أوروبا إلرسال بعثات تربوية إلى الي

نظامها التعليمي، وجعل وزير التربية األمريكي األسبق بينيت يقول أن التعليم في اليابان حقق 

 االقتصاديةنجاحا كبيرا في تزويدها بقوة اقتصادية قادرة على المنافسة الشديدة في األسواق 

ي الثمانينيات وأوائل العالمية، وحقق لها بنية تكنولوجية أساسية، وجعلها تظهر كدولة عظمى ف

هذا، ورغم تفوق نظام التعليم في اليابان، لم تتوقف الحكومة اليابانية عن متابعة . التسعينيات

تطويره ألنها تعتبره األساس ألي تقدم في المستقبل، فأنشأت مجلسا قوميا لإلصالح التعليمي 

 اإلجراءات لضمان يعمل بمثابة جهاز استشاري لرئيس الوزراء، وهو مطالب باتخاذ كافة

      جتماعية في اليابانسالمة وكفاءة العملية التعليمية بحيث تتماشى مع التطورات الثقافية واال

  ).2008 أبو الوفا وحسين، و ، 1998حمود، : عن( 

ويقوم النظام التعليمي في اليابان على مبدأ المساواة في المعاملة بين التالميذ دون أية 

تماءات طبقية أو خلفيات عائلية أو عقيدة دينية أو قدرات ذهنية، حيث تحيزات ناتجة عن ان

يمنح الجميع فرصا متساوية لتلقي التعليم وفقا لقدراتهم، كما تمنح المساعدات المالية لمن 

 3 سنوات في التعليم االبتدائي، 6ويتألف السلم التعليمي من . يعانون من صعوبات اقتصادية

 العليا  يتقدم إلى المرحلة الثانوية. سنوات في التعليم الثانوي3سط، وسنوات في التعليم المتو

تقديم نتائجهم في المرحلة الثانوية الدنيا ، وذلك بعد )اإللزامية(المرحلة الثانوية الدنيا خريجو 

اجتياز اختبارات القبول التنافسية إلحدى المدارس الثانوية التي يرغب الطالب في االلتحاق و

ختبارات لقياس القدرات واالستعدادات يتحدد في ضوئها مدى صالحية الطالب  وهي ا.بها

وقد يحتاج التحاق خريج المدرسة المتوسطة إلى سنوات . وقدراته على مواصلة التعليم الثانوي

وتنقسم المدارس الثانوية العليا  .حتى يكون مؤهال الجتياز اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية

تركز على المقررات األكاديمية، المدارس الثانوية : المدارس الثانوية العامة: عإلى ثالثة أنوا

هدف  يفيه جذع مشترك، المسارين األكاديمي والمهنييشمل تعليما ، تقدم )1994منذ (الشاملة 

، االنجليزيةلغة الاللغة الوطنية، ( إلى إكساب الطالب المعلومات والخبرات األساسية

نسانية اإلعلوم  ال،  الطبيعيةعلوماليا المعلومات واالتصاالت، رياضيات، تكنولوجال
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قدمه من مقررات يتميز بالمرونة بما ي، و)تطبيقية/جتماعية، تربية أخالقية، مهارات عمليةالوا

الطالب لاللتحاق هذه المدارس وتعد .  جدا لتتناسب مع رغبات الطالباختيارية متنوعة

 /فنيةالكليات الثانوية المتخصصة، أو الالمدارس و. الم العملبالتعليم الجامعي أو لاللتحاق بع

زراعة،  (مهنية تقدم برامج متخصصة وتدريبا على المهارات األساسية الالزمة للعملال

ويمثل خريجو الثانويات الفنية في .). صناعة، إدارة أعمال، اقتصاد منزلي، تمريض، إلخ

ت في بلد يقوم فيه كل شيء على الصناعات اليابان القوة العاملة في المصانع والشركا

 انتهاءوتتوج الدراسة الثانوية بنوعيها شهادة . االلكترونية المتقدمةا التحويلية والتكنولوجي

أبو الوفا وحسين، ، و2008 وحجي،،O ‘Rourke 2003و، 1998حجي، (ي التعليم الثانو

  ). Japan, 2009و، 2008

يهتم و. الحاسب اآللي بما في ذلك المناطق النائيةود جميع المدارس بأجهزة زهذا، وتُ

التعليم بالمناخ الذي يوفر قدرا من المسؤولية للتالميذ داخل المدرسة، ويعيش المعلم والتالميذ 

معا تجربة حياة، فيزرعون معا، وينظفون المدرسة معا، ويركزون على روح الفريق والعمل 

ويتم تعويد التالميذ على تحمل المسؤولية . سةالجماعي، وينموا لديهم حس االنتماء للمدر

واالعتماد على أنفسهم في كثير من أمور الحياة اليومية، كما يتمتع المعلم بحرية أكاديمية، 

وتجري متابعة للمعلمين من قبل زمالئهم . مستوى اقتصادي واجتماعي جيد، ومكانة جيدةوب

 وتقدم .سين األداء واالرتقاء بالتعليم في مناخ ديموقراطي متعاون من أجل تح،بصفة دورية

برامج متنوعة لتدريب المعلمين يختارون منها ما يقررون أنهم بحاجة إليه، كما ترحب 

أبو الوفا وحسين، (المدارس بزيارات أولياء األمور وحضور الحصص داخل الفصول 

هندسين ، وترتفع رواتب المعلمين في اليابان بحيث تتفوق على رواتب الماهذ). 2008

. تنافسون لاللتحاق ببرامج إعداد المعلمينيوالصيادلة، مما يجعل المتفوقين من الطالب 

باإلضافة إلى ذلك، فإن الصلة بين التعليم الثانوي العام والثانوي الفني وثيقة في اليابان، حيث 

  ).2008البحيري، (يوجد قدر من التكامل بينهما على مستوى البرامج والمناهج 

ار اإلصالح التربوي في اليابان جنبا إلى جنب مع النمو االقتصادي، ويعتقد كثير وقد  س

من المصلحين في اليابان أن االستثمارات الضخمة في التعليم تمثل عامال صحيا في التنمية 

  ).2005مرسي، (القومية 

في هذا، وتعمد اليابان إلى إعادة النظر بالمناهج الدراسية كل عشر سنوات، وهي تركز 

كل مناسبة على استخدام طرائق واستراتيجيات حديثة، وعلى أهمية تنمية اإلبداع وتوليد 

مام الطالب باكتساب مهارات التعلم بدال من تزيادة اهواألفكار، والتفكير المنطقي، والخيال، 

  ).O ‘Rourke ، 2003(تلقينهم المعلومات 
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  :ماليزيا 6-6

ن الحادي والعشرين بتصميم ال يتزعزع لتحقيق تسعى ماليزيا كدولة للدخول إلى القر

 حيث تحددت فلسفة التربية ،مكانة متميزة إقليميا وعالميا، ويواكب النظام التعليمي هذا السعي

باعتبارها جهدا مستمرا نحو إنماء طاقة األفراد إلى أقصى حد إلنتاج مواطنين ماليزيين 

فاءة وإنتاجية وإنسانية، قادرين على متكاملي ومتوازني الشخصية، أصحاب خلق ومعرفة وك

تحمل المسؤولية وتحقيق مستوى عال من التوافق الذاتي واإلسهام في تحسين المجتمع 

وقد تم وضع تصور جديد للمناهج الدراسية ومحتوياتها، ونظم . ومواجهة تحديات العصر

 إعداد المعلمين وتطوير، التقويم، وإدخال التكنولوجيا الجديدة في التعليم في كل المراحل

  ). 2008، وأبو الوفا وحسين، 2008حجي، (

 سنوات في التعليم 6بعد (المرحلة الثانوية العليا في ماليزيا سنتان في مدة التعليم 

أنواع من ، ويتم توزيع الطالب على ثالثة ) الدنياة سنوات في المرحلة الثانوي3االبتدائي، و

مجموعة وتقدم داب، والعلوم، والتعليم الديني، ضم اآلت وة، األكاديميالمدارس :المدارس

اللغة الماليزية، اللغة االنجليزية، التربية الدينية أو األخالقية، الرياضيات، (المقررات المحورية 

، )اللغة الصينية، لغة التاميل، اللغة العربية(، ومجموعة المقررات اإلضافية )العلوم، التاريخ

األدب الماليزي، األدب االنجليزي، التربية : وهي متنوعة مثل (ومجموعة المقررات االختيارية

 ة الدراسةيحصل الطلبة في نهاي، و).الخ، الفنية، مبادئ المحاسبة، التجارة، العلوم الزراعية

تهدف إلى تخريج طالب على كفاءة التي المدارس الثانوية الفنية و .على شهادة التعليم الماليزية

 حيث يدرس جميع الطلبة المواد األساسية نفسها التي يدرسها طلبة عالية أكاديميا وفنيا،

باإلضافة إلى التخصص في المجال .) الخكالرياضيات والعلوم، (المدارس الثانوية األكاديمية 

 أيضا للحصول على شهادة همالفني في ثالثة مسارات هي الفنية والزراعية والتجارية، يؤهل

جي الثانوية بكافة أنواعها يمكنهم االلتحاق بمعاهد التعليم العالي  وجميع خري.التعليم الماليزية

والجامعي أو االلتحاق بسوق العمل مباشرة حيث إنهم تلقوا تعليما مشتركا من خالل المقررات 

تهدف إلى توفير القوى التي وهناك المدارس الثانوية المهنية . المحورية التي تؤهلهم ألي اتجاه

 باألسس والمهارات -لمدة سنتين–طاعين الصناعي والتجاري، فتزود الطلبة العاملة الفنية للق

الهندسة، واالقتصاد المنزلي، : والمعارف للتدريب والتعلم المستمر في أحد مجاالت التالية

وقد بدأت وزارة .  للحصول على الشهادة الماليزية للتعليم المهنيهمؤهل، وتوالتجارة، والزراعة

 في اآلونة األخيرة تُخصص كل مدرسة ثانوية مهنية لصناعة معينة حسب التربية الماليزية

موقعها وقربها من المصنع المعني بتلك الصناعة بهدف مساعدة الطلبة على اكتساب خبرات 

ولتعزيز التعليم والتدريب المهني الجيد الذي . عملية أكثر من خالل التدريب في موقع العمل

جع الوزارة القطاع الخاص بتقديم برامج التعليم المهني، ويقوم يلبي احتياجات سوق العمل، تش
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عدد من الشركات والمصانع بتنظيم برامج تدريبية بهدف جعل المعارف والمهارات المهنية 

  ). 2008أبو الوفا وحسين، (مرتبطة بواقع العمل 

والعلوم وبشكل عام، تركز المدرسة الثانوية في ماليزيا على تدريس اللغة االنجليزية، 

 والرياضيات، وعلى التكنولوجيا وتعلم الحاسب اآللي، أيا كانت المدرسة التي يلتحق بها

مهنية، كما تقدم مواد اختيارية متنوعة في العلوم اإلنسانية /م دينية، أم فنيةأأكاديمية، : الطالب

،  وتتم إعادة هذا). 2008سعد، (والمواد المهنية والتكنولوجية والعلوم والدراسات اإلسالمية  

 بالمستجدات في مجال مهنة اإللمام سنوات في الخدمة من أجل 5تدريب المعلم بعد قضاء 

وهناك جائزة قيمة لكل معلم يقدم بحثا جديدا أو دراسة علمية في . التعليم والمعارف الجديدة

  ). 2008أبو الوفا وحسين، (مجال التخصص أو التربية 

  

   :كوريا الجنوبية 6-7

التعليم في كوريا الجنوبية عمال ذا قيمة اجتماعية عليا، ولهذا، تهتم الدولة اهتماما يعتبر 

 كمؤسسة 1972 ومن أجل ذلك، أنشأت المعهد الكوري للتطوير التربوي عام .فائقا بتطويره

مستقلة ليكون العقل المفكر لوزارة التربية من خالل القيام بنشاطات البحث والتطوير التربوي 

 باألهداف التربوية وتطوير محتوى المناهج والكتب المدرسية والوسائل التعليمية المتعلقة

وطرائق التدريس، ومساعدة الحكومة لوضع سياساتها وخططها التربوية، وإلنتاج البرامج 

 التعلمية، ولتطوير برامج الحاسب -اإلذاعية والتلفزيونية، وتحسين فاعلية العملية التعليمية 

ويحظى . في استخداماته في كافة المستويات الدراسية كجزء أساسي في المناهجاآللي والتوسع 

نفتاح على الالمعهد بالدعم عن طريق تزويده بالعدد الكافي من الباحثين والفنيين المتفرغين، وا

 مع مراكز المعلومات الدولية عن طريق الحاسب االتصالتجارب التطوير العالمية من خالل 

   ).1998حمود، : عن( شرات العلمية والمكتبة البحثية المتطورة اآللي وتبادل الن

 3 سنوات، وفي التعليم المتوسط 6في التعليم االبتدائي :  في كوريا الجنوبيةمدة الدراسة

يخضع الطلبة لمعايير وإجراءات قبول تضعها . تا سنو3سنوات، وفي التعليم الثانوي 

ا نتائج الطلبة في السنتين الثانية والثالثة من المرحلة المدارس الثانوية ويؤخذ في االعتبار فيه

األكاديمية،تقدم /ة العامةالثانويالمدارس :  أنواع من المدارس الثانويةوهناك عدة. المتوسطة

والمدارس  ؛قسم المواد إلى متطلبات عامة ومقررات اختياريةوتُة،  والعلمية األدبيالفروع

الزراعة، والتجارة، وصيد األسماك، والتقنيات؛ والمدارس : ة تقدم مقررات في الفنيةالثانوي

" متخصصة"التقني؛ كما توجد مدارس /الفنية الشاملة التي تقدم مقررات المسارين العام والفني

وتكون المدارس األخيرة مسؤولة . التربية الرياضية وأ للعلوم، أو اآلداب، أو اللغات األجنبية

وعن تطوير مناهجها، واختيار معلميها، وإدارة مواردها عن وضع معايير اختيار طالبها، 
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وقد عمدت جمهورية كوريا الجنوبية إلى إصالح التعليم الفني رغبة في إرساء قاعدة . المالية

وقد حرصت على اجتذاب أعداد متزايدة باستمرار لاللتحاق . تكنولوجية رصينة لتنمية البالد

مدرسة اآلالت الميكانيكية، :  المدارس الثانوية الفنيةبالتعليم الفني، وأنشأت أربعة أنواع من

ومدرسة أعمال البناء والتشييد، والمدرسة الفنية إلعداد خبراء في االلكترونيات والكيماويات، 

 The Republic of , 2009، و 2005مرسي، (والمدارس الصناعية بالمفهوم التقليدي العام 

Korea(. 

  

 الثانوي في الدول العربيـة وفـي بعـض الـدول             مقارنة بين هياكل التعليم    -7

  :األجنبية

لقد سعت الدول العربية جميعها إلى تطوير التعليم الثانوي من جوانب عدة، واستفاد 

بعضها من تجارب الدول األخرى األجنبية، وأدخل تعديالت واضحة على هذا التعليم، كما في 

ولكن، ال نزال نشهد . طور التجربةاألردن والبحرين وعمان، وقطر، بعضها ال يزال في 

. اختالفات عميقة بين معظم الدول العربية والدول األجنبية فيما يتعلق بمنظومة التعليم الثانوي

  :نذكر منها على سبيل المثال

تسعى الدول األجنبية إلى تطوير أنظمتها ومناهجها التعليمية باستمرار لتزويد طالبها  •

 التي يحتاجها المجتمع في العصر الحالي وفي المستقبل، بالمعارف والمهارات المتجددة

فتمكنت بذلك من المنافسة في األسواق العالمية، في حين أن ذلك ال يزال مدونا في 

ويؤكد بعض الدول . األهداف المعلنة فقط دون تحققه فعليا في معظم الدول العربية

نه من كثافة في المحتوى العربية على حاجته إلى تطوير المناهج وتخفيف ما تعاني م

كما في الجزائر، سورية، فلسطين، لبنان، مصر، (ومن تغليب الجوانب النظرية 

 ). المغرب، موريتانيا، اليمن

مثل الواليات المتحدة األمريكية، ، المدرسة الشاملةيعتمد كثير من الدول األجنبية نظام  •

 من المقررات الدراسية مجموعة كبيرة تقدم، التي وإنجلترا، واليابان، وماليزيا

لتزويد الطالب ، األكاديمية والعملية والصناعية والمهنية والحرفية،  المتكاملةالمتنوعة

، كما أنها لعالم اليوم المختلفة المتطلباتلمواجهة بمعلومات ومهارات عديدة يحتاجونها 

ودون أي ة تستقبل الفئات المختلفة من الطالب وتقدم خدماتها للجميع على قدم المساوا

وتقدم لهم التعليم الذي يناسب كال منهم، وتحقق بذلك تكافؤ الفرص التعليمية، تمييز، 

وقد اعتمدت بعض الدول العربية تطبيق المدرسة . فتقضي على الطبقية في التعليم

، في حين )األردن، البحرين، قطر، عمان(الموحدة أو الشاملة في عدد من المدارس، 
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كما (بينهما   تفصلالمهني/الفنيو العام ينالتعليم ثنائية بين  العربية أنظمتنامعظم تشهد

حيث يتم  اختيار  طالبهما،تميز بين ، و)في لبنان ومصر وفلسطين، على سبيل المثال

الطلبة المتفوقين في المرحلة األساسية إللحاقهم بالتعليم العام، ويلحق الطالب ذوو 

كما (المهني، / من مرة في التعليم العام بالتعليم الفنيالمستويات الدنيا أو الراسبون أكثر

، مما يحد بشكل مبكر من قدراتهم وخياراتهم،  ويؤكد )في مصر وفلسطين مثال

األهمية األدنى التي تعطى للتعليم الفني، في حين أن هذا ال يحصل في معظم الدول 

ويات والخلفيات األجنبية التي تقبل في المؤسسات نفسها الطلبة من مختلف المست

مثل أستراليا، كندا، إنجلترا، فرنسا، هنغاريا، إيطاليا اسبانيا، (االجتماعية 

بل ويمنع ). ، السويد، الواليات المتحدة األمريكية في بعض الوالياتنيوزيلنداكوريا،

كذلك تسعى السويد إلى محاربة وضع . القانون في فرنسا، تقسيم الطلبة وفقا لقدراتهم

 ). O ‘Rourke 2003(لمتفوقين في صفوف منفصلة التالميذ ا

 جذعا مشتركا من المواد األساسية المدرسة الشاملةيقدم معظم الدول األجنبية في  •

تربية دينية أو خلقية أو مدنية، اللغة (المهنية لجميع الطلبة /األكاديمية والعملية والفنية

مات واالتصاالت، علوم طبيعية، ، تكنولوجيا المعلورياضياتالوطنية، اللغات األجنبية، 

 المعلومات والمهارات ، إلكسابهم)تطبيقية،/علوم  إنسانية واجتماعية، مهارات عملية

 وإتاحة ،جعلهم ملمين بالمجاالت التكنولوجيةل، و الالزمة لكافة التخصصاتاألساسية

ختبار وتجريب األجهزة والخامات بحيث يتمكنون من اختيار ما أمامهم الفرصة ال

خلق روابط بين  ويحقق قدرا من المساواة بين أنواع التعليم،، مما يبهم منهاسينا

 ويردم الفجوة بينهما، ويقرب بين مستويات طالبهما، التقني/التعليمين العام والمهني

خر بسهولة ويسر داخل المدرسة وفقا الستعداداتهم  من فرع آل انتقالهمسهلوي

، ويجعل يد مستويات وبرامج التعليم األكاديمي والفنيلتوحنظرا   واهتماماتهموحاجاتهم

وقد اعتمدت . الشهادة الثانوية صالحة لاللتحاق بالدراسة الجامعية أو بسوق العمل

األردن، األمارات، البحرين، تونس، (بعض الدول العربية هذا الجذع المشترك 

طالب كل مسلك ، في حين تكتفي دول أخرى بتقديم جذع مشترك ل)الجزائر، السعودية

 . على حدة

تهتم الدول األجنبية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة في العملية  •

وقد اهتم عدد كبير من الدول العربية بهذا الجانب وحققوا فيه . التعليمية التعلمية

اإلمارات، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، عمان، فلسطين، (إنجازات واضحة 

، ولكن عددا منها ال يزال يعاني من صعوبات ) الكويت، لبنان، مصر، موريتانياقطر،

 ). كما في تونس، المغرب، مصر، اليمن(ومشكالت عدة في هذا المجال 
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تعطي أنظمة الدول األجنبية حرية كبيرة  للطلبة الختيار ما يناسبهم من تخصصات أو  •

ولية خياراتهم المتعلقة  بذلك على تحمل مسؤويدربونمن مقررات اختيارية، 

وتقدم بعض الدول العربية مثل هذه المقررات . بمستقبلهم، وعلى االستقاللية في التفكير

، في حين يكاد هذا االختيار يكون غائبا ) السعودية، قطر، الكويت وتونس،البحرين،(

 ).كما في مصر مثال(في كثير من الدول العربية 

الفني باعتباره عماد التطور االقتصادي /التعليم التقنيتهتم الدول األجنبية جدا بتطوير  •

 المصانع والشركات  بعضهاشركوي ).الخمثل ألمانيا وروسيا وماليزيا واليابان، (

 يهم وتقويمهماإلشراف عل والتجارية في تدريب المتعلمين الملتحقين بالجانب المهني

كما في ألمانيا (شديدة بحيث يصبحون ذوي إنتاجية عالية وقادرين على المنافسة ال

كما في ( المدرسة البوليتكنيكية  اعتمد بعضهاكما. )وفرنسا وروسيا وماليزيا مثال

 التعليم الفني المتنوع، وتذوب فيه الفواصل بين ما هو نظري التي تركز على) روسيا

وما هو تقني، وتهدف إلى تدريب الطالب على أصول اإلنتاج الصناعي والزراعي 

 تعطي وقتا ألنها األدوات واآلالت استخداماعيا، وتزويدهم بالمهارات في النافع اجتم

كبيرا للعمل والتدريبات العملية التطبيقية، فتربط بين المعرفة النظرية والخبرة العملية 

وتجعل  ،تمزج بين التعليم المدرسي والتدريب القائم على العملوفي ميدان اإلنتاج، 

 مع التعليم األكاديمي بحيث ال يشعر خريجوه بأنهم أقل من مكانة التعليم الفني متساوية

مما يؤهلهم لعالم صناعي جديد ومتغير ويجعلهم . الذين استكملوا الدراسة األكاديمية

قادرين على االلتحاق بسوق العمل في المهنة التي تتمشى مع ما تخصص فيه كل منهم 

 أمام من يريد منهم اريق مفتوحالطيبقى والمساهمة بالتالي بتنمية مجتمعاتهم، كما 

وقد سعى بعض الدول العربية إلى تعزيز  .االستمرار في الدراسة في التعليم العالي

حيث يتوزع " التعليم المزدوج"التقني، وبدأت مصر وفلسطين تجربة /مكانة التعليم الفني

ال يعتبر ال يزالتعليم ومع ذلك، نجد أن هذا . دوام الطلبة بين المدرسة وأماكن العمل

العام، وينظر إليه /  بالنسبة للتعليم األكاديمي مرتبة ثانية بعض الدول العربية فيفي

، )كما في مصر وفلسطين مثال(المجتمع نظرة متدنية ال تتالءم مع أهميته االقتصادية 

ويتعرض خريجوه في بعض الدول العربية للبطالة والبطالة المقنعة، نظرا النخفاض 

 .، بل ويغيب كليا في الكويت)كما في مصر مثال(يمي والعلمي والعملي مستواهم األكاد

تركز الدول األجنبية جدا على تدريس الرياضيات والعلوم، في حين تشكو بعض دولنا  •

كما في مصر (العربية من هروب الطالب من الفروع العلمية إلى اآلداب واإلنسانيات 

 . اسة العلوم والتكنولوجيا، في عصر نحن أحوج ما نكون فيه إلى در)مثال
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 يبدي كثير من الدول األجنبية مرونة في تقويم الطلبة عند منح الشهادة الثانوية، فيعتمد  •

على نتائج التشخيص في األعمال الصفية، إضافة إلى قياس مجموعة واسعة من 

كما تعامل شهادة النوعين العام . مهارات الطالب ضمن العملية الرسمية لمنح الشهادة

 معظم الدول العربية على االمتحانات الرسمية حين تعتمدوالفني على قدم المساواة، في 

كما في (النهائية فقط التي تنظم في نهاية الدراسة الثانوية لمنح شهادة الثانوية العامة 

وتهتم هذه االمتحانات في كثير من األحيان ). O ‘Rourke 2003) (لبنان ومصر مثال

عرفية الدنيا التي تعتمد على الذاكرة والحفظ، وتهمل القدرات العقلية بقياس الجوانب الم

كما (العليا كالتحليل والنقد والتأليف، كما تهمل قياس المهارات واالتجاهات المرغوبة 

 ).يتبين من بعض الدراسات في مصر، واليمن مثال

انوي من تربويين  تهتم الدول األجنبية بإشراك كافة المعنيين في المجتمع بالتعليم الث •

في تخطيط هذا التعليم وتمويله وتنفيذه . الخورجال أعمال واقتصاديين وأولياء أمور، 

، في حين تغيب المشاركة المجتمعية الحقيقية في معظم )كما في أمريكا مثال(وتقويمه 

 ).كما في قطر والكويت ولبنان ومصر واليمن(الدول العربية 

البيئة التعليمية ) ات المتحدة األمريكية وكندا وغيرهماكالوالي(ر الدول األجنبية توف •

توافق مع ، وتاألمن والسالمةتتوفر فيها شروط  مباني مدرسية مناسبة الالزمة من

تهوية الذات الفصول الدراسية الواسعة : ، من حيثحاجات المتعلمين التعليمية

مجهزة الالمرافق و؛ المعينات والتقنيات التربويةبمزودة وال ،جيدتينالضاءة اإلو

 تخدم األهداف  مجهزة تجهيزا جيدامن مختبرات متنوعة ،الالزمة  األساسيةباإلمكانات

 المجهزة بالحاسبات اآللية واالنترنت مصادر المعلومات والتعلمالمختلفة، ومكتبات و

معامل الو، وحمامات السباحة، لتربية البدنيةاوصاالت وأجهزة العرض المتطورة، 

،  يقدم وجبات صحيةالذيمطعم ، والالتربية الموسيقية، وقاعات مسرحل، واورشالو

وقد سعى عدد من الدول العربية إلى االهتمام بهذه الجوانب، إالّ أن العديد يعاني . الخ

من نقص في عدد المباني، وتفتقر المدارس الموجودة إلى أبسط المقومات، من فصول 

كما في (عل الفصول الدراسية مكتظة جدا ومرافق وتجهيزات ومواد تعليمية، مما يج

مما يخل بنوعية ) تونس والسودان وفلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن مثال

 .التعليم المقدم

 الدول األجنبية اهتماما كبيرا بإعداد المعلمين وسائر العاملين التربويين قبل الخدمة تهتم •

 وتربط تجديد التعاقد معه بمتابعته  المستمر أثناء الخدمة،وتدريبهمإعدادا عاليا 

التدريب، وتوفر لهم مستوى اقتصاديا واجتماعيا جيدا يسمح لهم بالعيش بكرامة، 

كما في (وتتساوى رواتبهم مع ما يتقاضاه المهندسون أو المحامون أو يفوقه أحيانا 
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وائز ، وتمنحهم الحرية في ممارسة عملهم األكاديمي وترصد لهم الج)ألمانيا واليابان

مكانة  ب، مما يجعلهم متمتعين)كما في الواليات المتحدة األمريكية(عندما يتفوقون 

 أما في الدول العربية، فقد سعى عدد منها .يجعل مهنة التعليم جاذبة، واجتماعية عالية

إلى االهتمام الجدي بهذه الجوانب، ولكن دوال عديدة ما زالت تشكو من ضعف إعداد 

ة، وشكلية تدريبهم أثناء الخدمة وحاجة هذا التدريب إلى التعرف المعلمين قبل الخدم

كما في الجزائر والسودان وفلسطين والكويت (على احتياجاتهم التدريبية الحقيقية 

، كما يشكو معظم الدول من انخفاض )ولبنان ومصر، والمغرب، وموريتانيا واليمن

 ومن عزوف الذكور عن مستواهم االقتصادي واالجتماعي ومكانتهم االجتماعية،

 . االلتحاق بالمهنة

تولي الدول األجنبية استراتيجيات وطرائق التدريس وأساليب التقويم اهتماما بالغا،  •

وتسعى بواسطتها لتنمية التفكير لدى المتعلمين، وقدرتهم على االستكشاف وحل 

ذ القرارات، المشكالت واالبتكار، وإلكسابهم مهارات التعلم الذاتي، والقدرة على اتخا

وقد عمدت بعض . والعمل التعاوني ضمن فريق، وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية

األردن، السعودية، عمان، (الدول العربية إلى تطوير هذه االستراتيجيات واألساليب 

، في حين تشير التقارير والدراسات إلى أن حاجة عدد من الدول )فلسطين، قطر

ئق التدريس فيها ونظام التقويم الذي تتَّبعه إذ يتم االعتماد بشكل العربية إلى تطوير طرا

أساسي على الطرائق التقليدية التي تعتمد على التلقين من قبل المعلمين، والحفظ 

واالسترجاع من قبل الطالب، وحيث يتم التركيز على الذاكرة دون القدرات العقلية 

 لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، :مثل(العليا والمهارات واالتجاهات المرغوبة 

 ).اليمن

و تمنحهم حرية واستقاللية في  ،رسا المدي مديرتهتم الدول األجنبية بتأهيل وتدريب •

 ن، والكتب المدرسية،معلميالار يخت افي مجاالتي، المدرستتعلق بالعمل أمور كثيرة 

 لطالبهم مناسبة  التي يرونهاوإدارة المنهج واختيار األنشطة المدرسية والالمدرسية

 وتنظيم أنشطة التنمية المهنية للعاملين في مدارسهم، وفي تنويع مصادر وبيئتهم،

في حين نجد أن نسبة كبيرة من المديرين في . مواردها المالية وفي إدارة تلك الموارد

مدارس الدول العربية غير مؤهلين للقيام بالعمل اإلداري على النحو المطلوب، وهم 

 ).كما في لبنان، مصر، اليمن(توجيهات والتعليمات اإلدارية المركزية مكبلون بال

الدول األجنبية خدمات اإلرشاد والتوجيه اهتماما كبيرا لمساعدة الطالب على تولي  •

اكتشاف قدراتهم وميولهم، ولتوعيتهم بمتطلبات الدراسات والمهن المختلفة، ومساعدتهم 

قد اهتمت بعض الدول العربية بالتوجيه و. على حل مشكالتهم النفسية والسلوكية
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في حين ال تزال دول ) األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، عمان: مثل(المهني 

د والخبرات الفنية الالزمة رعربية عديدة تفتقر إلى هذه الخدمات نظرا لنقص الموا

 ).مثل السودان، لبنان، مصر، اليمن(

 وتوفر له ميزانيات مناسبة ألنها تعتبر ذلك تنفق الدول األجنبية على التعليم بسخاء، •

، في حين تشكو معظم )كألمانيا والواليات المتحدة األمريكية واليابان مثال(استثمارا 

كما في السودان، فلسطين، لبنان، (الدول العربية من نقص تمويل التعليم الثانوي 

 ).مصر، اليمن مثال

ت العلمية الدقيقة إلدخال التعديالت على تعتمد الدول األجنبية على األبحاث والدراسا •

أنظمتها التعليمية وتخصصاتها ومناهجها، بحيث تلبي متطلبات العصر والمستقبل، في 

  ).  سورية، لبنان(حين عبر بعض الدول العربية عن معاناته من قلة البحوث 

  

  توصيات ومقترحات لتطوير هياكل التعليم الثانوي في الوطن العربي -8
في عدد كبير من ) ما بعد األساسي(ء ما تقدم، تتضح حاجة التعليم الثانوي في ضو

هيكليته، وتنويع تخصصاته، وتحسين مناهجه : الدول العربية إلى التطوير من جوانب عدة

  .وطرائقه ونظم التقويم فيه، وبيئته التعليمية، والتنمية المهنية للعاملين فيه، وتمويله

 المجتمع واألفراد، كونه البوتقة التي يتم فيهاانوي لمستقبل ونظرا ألهمية التعليم الث

فقد بات من مساعدة المتعلمين على متابعة الدراسة الجامعية،  أوإعداد األطر المتوسطة 

ووضع ،  التي تعترض مسيرتهمشكالتالحل و العمل على توفيره للجميع، يضرورال

، وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية االستراتيجيات لتطويره بهدف الوفاء بحاجات الطالب

والوظيفية المطلوبة لمجتمع المعرفة، ولعالم االقتصاد، واالرتقاء بكفاءاتهم ورفع إنتاجيتهم بما 

 بحيث يتمكَّنون من إثبات كفاءتهم في عصر شديد المنافسة، يتفق مع معايير الجودة العالمية،

، والمساهمة بفاعلية في التنمية الشاملة  السريعومواجهة تحديات الثورة التكنولوجية والتطور

  .والمستدامة لبالدهم

حاول باستمرار تطوير التعليم الثانوي وفي ضوء تجارب وخبرات الدول األجنبية التي ت

وما يمكن االستفادة منها في الدول العربية، يمكن تقديم المقترحات التالية، يمكن بكافة جوانبه، 

  :ما يتناسب مع ظروفها وأولوياتها وإمكانياتهاا  أن تختار منهكل دولةل

 واإلرادة القوية  وتوفير القيادة الملتزمة،اتخاذ القرار السياسي على أعلى المستويات، •

ما (لدى جميع المعنيين لتطوير كافة المراحل التعليمية بعامة، ولتطوير التعليم الثانوي 

  في هذا المجال،لسياسية دور حاسمفللقيادة ا. من كافة جوانبه بخاصة) بعد األساسي
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ألنها تدفع إلى تكثيف الجهود، وتضمن توفير التسهيالت والموارد البشرية والمادية 

 .والفنية الالزمة

، وااللتزام بتطبيق ذلك كجزء ربط سياسات تطوير التعليم الثانوي باستراتيجيات التنمية •

 . إلى األمامالمستدامةية ال يتجزأ من سياسة الدولة في سعيها لدفع عجلة التنم

العمل على إزالة التباين واالختالفات التعليمية التي ال تزال قائمة في هياكل التعليم  •

الثانوي بين الدول العربية، وزيادة التنسيق فيما بينها من أجل تحقيق التجانس بين 

 مرحلة، توحيد السلم التعليمي، ومدة الدراسة في كل: أنظمة التعليم العربية، من حيث

. الخوأسس المناهج وخطط الدراسة، ومستوى االمتحانات، ومسميات الشهادات، 

 .تحقيقا للتماسك والوحدة الفكرية بين المواطنين العرب

تبني مفهوم التعليم الثانوي كمنظومة تعليمية متكاملة، والتعامل مع كافة جوانبها  •

التقويم، المعلمون، اإلدارة، الهيكلية، األهداف، المناهج، طرائق التدريس ووسائل (

بحيث يتم تطوير وتحسين كافة الجوانب .) الخ المدرسية وتجهيزاتها ومرافقها، المباني

 .معا، ذلك أن تطوير بعضها دون األخرى لن يحقق التطوير المنشود

 بحيث تلبي استعدادات المتعلمين  التعليم الثانوي وبرامجه ومقرراتهتنويع اختصاصات •

 وفتح تخصصات جديدة يحتاجها سوق . وحاجات سوق العملباتهموميولهم ورغ

 وتكنولوجيا الصناعات  االلكترونيات الدقيقة، ومصادر الطاقة المتجددة، العمل، مثل

 وإصالحها، وصيانة المعدات الطبية وإصالحها، اآلليةالغذائية، وصيانة الحاسبات 

 لمجتمعات العربيةمتطلبات اعلى التجديدات المعاصرة، بحيث تتم تلبية واالنفتاح 

الجديدة والمتنوعة التي يفرضها التطور السريع في العلم والتكنولوجيا وفي مؤسسات 

 . واإلنتاجالعمل 

 الثانوي، واعتماد صيغ تكون قادرة على مسايرة االتجاهات لتعليماهيكلة إعادة النظر ب •

ويمكن . عب والفروع بين الشباالنتقالسمح وت ،تصف بالتنوع والمرونةت المعاصرة،

تقدم تخصصات التعليمين الثانويين التي  بتبني نظام المدرسة الشاملة تحقيق ذلك

وتلزم ، ة جنبا إلى جنب تحت سقف المدرسة ذاتهاالمهني/الفنية واألكاديمية/ ةالعام

 بدراسة جذع تعليمي  والفنية والدينيةطلبة التعليم الثانوي بمختلف فروعهم العامةجميع 

 مشترك، خالل السنة الدراسية الثانوية األولى، قبل االلتحاق بتخصصات أساسي

يتضمن هذا الجذع مجموعة من المقررات األكاديمية والثقافية والتكنولوجية . معينة

تحقق التقارب بين مختلف المهنية المتنوعة، تشكل قاعدة معرفية أساسية، و/والفنية

 األجنبيةلتربية الدينية واللغة القومية، واللغات ا: تتضمن مقررات (أنواع التعليم الثانوي

 والعلوم االجتماعية والقومية كالتاريخ والجغرافيا -للتمكن من االنفتاح على العالم-
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 والرياضيات والعلوم -إلكساب الطلبة روح المواطنة  واالنتماء-والتربية المدنية 

والتربية - في األلفية الثالثةباعتبارها أساس التقدم-الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات 

المدنية واألخالقية، والمهارات العملية األساسية التي تتناسب مع متطلبات األلفية 

الثالثة، والفنون، والتربية البدنية، مع ضرورة جعلها متكافئة في مستواها لمختلف 

، وذلك كحد أدنى من المعارف والمهارات األساسية والثقافة العامة )الشعب

تجاهات التي ينبغي أن يتقنها كل طالب تعليم ثانوي مهما كان نوع التخصص الذي واال

سوف يلتحق به بعد ذلك لحاجته إليها في مستقبل حياته، وبحيث يحصل طالب 

األكاديمية على قدر كاف من المعلومات والمهارات العملية، ويحصل /الدراسات العامة

مما . التقنية على مستوى أكاديمي جيدالطالب الذي يركز على التخصصات المهنية و

يزود جميع الطالب بقدر من المعلومات والمهارات واالتجاهات التي يحتاجون إليها 

في المستقبل الذي سوف يعيشون ويعملون فيه، تجعل منهم مواطنين عصريين، وتعمق 

 . لديهم الشعور باالنتماء والوالء للمجتمع وقيمه وتراثه

على النحو – اإللزامي خالل السنة الدراسية الثانوية األولى تقديم الجذع المشترك •

 حال اإلبقاء على نوعي التعليم الثانوي العام في لجميع الطالب حتى -المذكور أعاله

والفني منفصلين، بحيث يكون الحد األدنى من المواد الدراسية والمهارات األساسية 

في مستويات الفروع تكافؤ ساواة والتي يحتاجها كل منهم، نظرا لما يحققه ذلك من م

 . المختلفة والتقريب فيما بينها، وتسهيال النتقال الطلبة بين الفروع المختلفة

تنظيم التخصصات خالل السنتين الثانية والثالثة في مجموعات مواد متكافئة ومتوازنة،  •

بحيث يتم التركيز في كل مجموعة على عدد من المقررات التخصصية في تخصص 

، تُضاف إليها مقررات في .)الخعلمي، أدبي، صناعي، تجاري، زراعي،  (معين

اللغوية، والرياضيات والعلوم والتاريخ : تخصصات أخرى للجميع كالمقررات األساسية

، .الخوالتربية الدينية والتربية البدنية والفنون، ومهارات الدراسة والبحث، والقانون، 

عية أو تجارية، مع االهتمام بالتخصصات وأنشطة عملية مختلفة صناعية أو زرا

الجديدة التي يحتاجها سوق العمل، وبعلوم المستقبل، بحيث يختار الطالب إحدى 

ويتم توحيد نظام االمتحان في . المجموعات لتكون الجزء الرئيسي من برنامج دراسته

تمام مرحلة شهادة إ توحيد مسمى نهاية التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة، وبالتالي يتم

يذكر بعدها و  األكاديمية والفنية والمهنية، للتخصصات المختلفةالثانويالتعليم 

وبذلك تصبح جميع  . ).الخ، تجارة-علوم، الثانوية العامة-الثانوية العامة( التخصص

ال  صالحة لاللتحاق بالتعليم العالي أو بسوق العمل، و-على قدم المساواة–الشهادات 

 ".ات ألصحاب الياقات البيضاء وأخرى ألصحاب الياقات الزرقاءشهاد"عود هناك ي
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 األكاديميوبهذا، يتم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين نوعي التعليم الثانوي العام 

بين جميع التخصصات، وتتوحد مستوياتها، تكامل والفني والمهني، ويتحقق الربط وال

فر المرونة بإزالة الحواجز الفاصلة بينها، وتتساوى فيما بينها بالمكانة االجتماعية، وتتو

وبإلغاء أي تمييز بينها، بحيث يتمكن الطالب من االنتقال من تخصص آلخر بسهولة 

ظة في األنظمة التعليمية  المالحويسر تبعا لظروفه واهتماماته، وتُلغى الثنائيات الشهيرة

والتطبيقي، والعقلي بين األكاديمي والفني، والعلمي واألدبي، والنظري : العربية

 . واليدوي، والفروع المؤدية إلى التعليم العالي والفروع المنتهية المؤدية لسوق العمل

وفنية، علمية وإنسانية ومهنية : توفير عدد من المقررات االختيارية الحرة المتنوعة •

وذلك في كل برنامج، يختار منها الطالب ما يلبي رغباتهم واستعداداتهم وميولهم 

 .اهبهم، وتتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العملومو

تعزيز التخصصات الفنية بإنشاء مراكز صناعية للتدريب، لكل مجموعة من المدارس  •

 المادية والبشرية واإلمكانياتإذا تعذر إقامتها في كل مدرسة، وتزويدها بالمعدات 

تلقونها في المدارس الالزمة حتى يتمكَّن الطالب من تطبيق المقررات النظرية التي ي

تحقيق االرتباط الوثيق بين وفي الوقت نفسه، . واكتساب مهارات العمل المستقبلي

بالتبادل بين المدرسة والتدريب في التعليم والعمل، والتوسع في نظام التعليم المزدوج 

 بعقد اتفاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات الصناعية والتجارية  وذلكأماكن العمل،

 في صياغة أهداف البرامج ا دورومنحهاية ومؤسسات الخدمات المختلفة، والزراع

التعليمية ومحتوياتها، واالضطالع بجانب من المسؤولية في إدارتها وتنفيذها وتقويمها 

لتوفير تدريب للطالب إلكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل الجديد وتمويلها، 

 بحيث يتمكن هذا التعليم من توفير ليم الفنيلالرتقاء بمستوى خريجي التعفعليا، و

ممتلكين ذوي الكفاءة العالية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتقنية، الالفنيين 

لمساهمة بفاعلية بالتنمية الشاملة والمستدامة ا القادرين على وللمهارات األساسية،

ييرات المتسارعة في سوق التغ ومجتمع المعرفةفي  المنافسة العالميةوعلى  ،لبالدل

 وهذا من .والقادرين على التحول إلى مجاالت مهنية جديدة كلما دعت الحاجة، العمل

 يساعد على إكساب الطالب والمجتمع اتجاهات إيجابية نحو العمل اليدوي، أنشأنه 

 .وعلى تغيير النظرة التقليدية إليه

في عدد تجريب التجديدات تم تطوير النظام التعليمي تدريجيا، بحيث ياعتماد مبدأ  •

محدود من  المدارس الشاملة أو الموحدة الجديدة التي تنشأ لهذه الغاية، وتجمع بين 

. مميزات المدرسة الشاملة والبوليتكنيكية بما يتناسب مع احتياجات البيئة التي تخدمها

ليم الثانوي أو يتم اختيار منطقة تتوافر فيها عدة مدارس تقدم األنواع المختلفة من التع
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العام والفني لتحويلها إلى مدارس موحدة أو شاملة، وإخضاع تجربة التطوير  للمتابعة 

للتعرف على نقاط القوة لتعزيزها، وعلى نقاط الضعف لمعالجتها، قبل والتقويم 

 . على نطاق أوسعتعميمها تدريجيا

م األساسي من توفير دراسة مهنية وحرفية من سنتين إلى ثالث سنوات لخريجي التعلي •

إلكسابهم معلومات ) مثال% 60-50الحاصلين على (ذوي المعدالت المنخفضة 

ومهارات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل دون الحصول على الشهادة الثانوية، أو 

 .االلتحاق بالتعليم العالي، ما لم يقوموا بدراسات متقدمة مناسبة

  

 يضمن تحقيق الحداثة والتميز العمل على تحسين نوعية التعليم الثانوي بما

 :واإلبداع، وذلك من خالل

 استخدام تكنولوجيا  الثانوية مهارات المرحلة جميع طالبإكسابالتأكيد على  •

 بشكل يمكنهم من التعامل مع الثورة التكنولوجية ت الحديثةالمعلومات واالتصاال

 الحاسبات اآللية توفيروومتابعة التطورات والمعلومات التي تتدفق في عالم اليوم، 

تدريب المعلمين و ية، التعلميةالتعليمها في العملية وتفعيل استخدام ،للمعلمين والطلبة

تطوير و  الدولية،ربط كل مدرسة وفصل بشبكة المعلوماتو ها، استخدامعلى

 يساعد على تضييق الفجوة ، ممامناسبة تعين المعلم على تطبيق التكنولوجيابرمجيات 

التكيف ، و والدول المتقدمة التي سبقتنا إلى مجتمع المعرفةدول العربية الالرقمية بين

 .مع المستجدات في مجتمعات سريعة التغير

 الثانويتوفير العدد الكافي من األبنية المدرسية والفصول الدراسية الالزمة للتعليم  •

تحقيق نظام اليوم التعليمي الكامل للجميع، ل -حيث يوجد– لخفض كثافة الفصول

توفير و.  المناخ التعليمي المثالييهيئوالتخلص من نظام الفترات حيث يطبق ألنه ال 

وتزويدها بالمرافق الالزمة، كالمكتبات  والمختبرات  ،آمنةو  غنيةبيئات تعليمية

بما في ذلك  التعلمية-الوسائل واألجهزة التعليميةو والمالعب والمعامل والورش

 على التعلم الجيد وعلى  الطالبتساعد التي  الحديثة،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تستثير دوافعهم، وتجذبهم إلى المدارس، وتضمن بقاءهم وتنمية مواهبهم واستعداداتهم، 

 .وتمكن المعلمين من القيام بأدوارهمفيها، 

جذابة المواد ورفع مستواها، وجعلها محتويات تجديد تطوير المناهج الدراسية و •

، وترتبط بجهود التنمية، للطالبتلبي الحاجات التعليمية الفعلية   بحيثوفعالة،

 .وحاجات العمالة في الحاضر والمستقبلومتطلبات المجتمع المتغير، 
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، والتوسع في إنشاء  والتكنولوجياإعطاء اهتمام خاص لمناهج العلوم والرياضيات •

ى السواء، نوادي العلوم ومراكز الموهوبين والمبدعين، في الريف والحضر عل

 االلتحاق على الطالب من الجنسينبالتعاون مع كافة قطاعات المجتمع، وتشجيع 

، م بفائدتها لتحسين نوعية حياتهمبالفروع العلمية والتقنية والدراسات المهنية وإقناعه

  . على التكيف مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل مستمرمولمساعدته

 بما في ذلك معلمي المواد الفنية لمعلمين وسائر العاملين في التعليم،تعزيز مكانة ا •

تتوافر فيهم  بحيث تطوير معايير اختيارهم  والعمل علىوالمهنية والصناعية،

 األكاديمي والمهني المناسب قبل عدادوتوفير اإلالخصائص الشخصية المناسبة، 

حتياجاتهم ال  وفقالزامي ودوريواالستمرار في تدريبهم أثناء الخدمة بشكل إالخدمة، 

وتفعيل دور المدرسة في وضع خطط التنمية ،  لرفع كفاياتهم المهنيةالتدريبية الفعلية

واستخدام طرائق تدريس ناشطة في إعدادهم وتدريبهم لتنمية قدراتهم المهنية لمعلميها، 

 الذاتي على التفكير والتحليل والنقد والبحث واالبتكار، وإكسابهم مهارات التعلم

وأساليب التعلم التفاعلية، وتدريبهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 . الحديثة، بحيث يصبحون قادرين على استخدام هذه الطرائق واألساليب مع طلبتهم

 االقتصادية ومكانتهم همتحسين أوضاع العمل علىهذا باإلضافة إلى ضرورة 

 للتقويم من همإخضاعو عيش بكرامة والتفرغ للمهنة؛ بحيث يتمكنون من الاالجتماعية

 وأخذ ذلك باالعتبار عند ترقيتهم لضمان الحفاظ على جودة ،قبل كافة الجهات المعنية

رفع مزيد من العطاء، وذلك ل وتوفير الحوافز للمتميزين منهم لتشجيعهم على ،التعليم

 .ؤة لمهنة التعليماجتذاب العناصر الكف والتمكن من مستوى رضاهم عن المهنة،

 واستراتيجياتتطوير طرائق  وذلك بمن التعليم إلى التعلم،باالنتقال إحداث نقلة نوعية  •

اإلقالل من أسلوب التلقين، وإعطاء مكانة أكبر لألساليب التفاعلية والتدريس وتنويعها 

شة القائمة على الحوار والمناق التي تفسح المجال أمام المتعلمين للمشاركة الفعالة،

 والتحليل والتنظيم والنقد االستكشافالبحث واالستقصاء  ووطرق حل المشكالت

 وتفكيرهم ،نمي قدراتهم العقليةوالعمل التعاوني ضمن فريق، مما ي ،والطرق العملية

كسبهم مهارات التعلم ي وقدراتهم على اإلبداع واالبتكار، و، وطاقاتهم الخالقة،الناقد

 قادرين على تنمية أنفسهم في المستقبل  التي تجعلهمالحياةومهارات التعلم مدى  الذاتي

المعرفة أصبح بحاجة إلى أفراد قادرين على  مجتمع ، ألنوالتكيف مع المستجدات

 كما .معرفة كيف يتعلمون ويتعاملون مع مصادر المعرفة المتعددة ووسائلها المختلفة

ليات صنع القرار في جميع هم للتعبير عن أنفسهم والمشاركة في عمأمامتفسح المجال 
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 المسائل التي تخصهم، باعتبارهم مواطنين أذكياء قادرين على المساهمة بفاعلية في

 .  بيئاتهم ومجتمعاتهمقضاياهم وقضايا

 تحسين أساليب التقويم، والعمل على تنويعها، باإلقالل من األسئلة التي تركز على  •

يس المستويات العقلية العليا والميول تذكر المعلومات، واالستعانة بالوسائل التي تق

والمواهب والمهارات واالتجاهات والقيم المرغوبة، والتأكيد على التقويم التكويني 

الذي  يساعد على تشخيص الصعوبات تدريجيا ويسهل بالتالي معالجتها، المستمر 

 تطوير  من التقويم الذاتي، خاصة وأن التقويم يمكن أن يكون مدخال إلحداثواالستفادة

 .أساسي في كافة مكونات المقررات والبرامج والطرائق واألنشطة

تحسين كفاءة اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية، وتعزيز إمكاناتهما في رسم السياسة  •

 وتطوير معايير واضحة الختيار العاملين في اإلدارة ،التربوية واتخاذ القرارات

؛  اإلدارية في مجال الخطط التطويرية للمدرسةالمدرسية، والعمل على تنمية مهاراتهم

 الخاصة بتسيير تالقراراوالتوجه نحو منح اإلدارة المدرسية صالحيات في اتخاذ 

أمورها، تتعلق باختيار أنشطتها وفقا الحتياجات طالبها والبيئة المحيطة بها، والقدرة 

 ميزانيتها وفقا على قبول التبرعات والهبات من المجتمع المحلي، وعلى التصرف في

 وتفعيل أدوار ومهام .خلق مناخ داعم للتغيير التربويمن الحتياجاتها، حتى تتمكن 

الكوادر اإلدارية والفنية المساندة في المدرسة، كأمناء المكتبات، وفنيي المختبرات 

. التعلمية-وغيرهم، بحيث يتمكنون من مساعدة المتعلمين وتلبية احتياجاتهم التعليمية

  .د سياسة التنمية المهنية المستدامةواعتما

توفير األنشطة الالصفية المتنوعة في المدارس، كاألنشطة الرياضية، والصحافة  •

نشطة المسرحية والفنية، والرحالت والزيارات المدرسية، واإلذاعة المدرسية، واأل

عن وغيرها، مما يتيح للمتعلمين فرص التعبير ، وخدمة مجتمع، الميدانية، والمعارض

، ويدربهم على العمل أنفسهم وآراءهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإبداعاتهم المختلفة

 . التعاوني، واالهتمام بقضايا البيئة، ويقوي الشعور باالنتماء للوطن

 مرحلة التعليم الثانوي، فيوالمهني والنفسي  التربويتوفير خدمات اإلرشاد والتوجيه  •

، لمساعدة الطالب على التعرف على قدراتهم ية والبشريةالفنو  الماديةوتوفير متطلباتها

واستعداداتهم، وعلى الدراسات والمهن التي تتناسب معها، ولمساعدتهم على تخطي 

 . المشكالت النفسية والسلوكية التي يمكن أن يتعرضوا لها

 الجودة واالعتماد التربويوضبط لضمان ضع معايير تعنى بوإنشاء هيئات قومية  •

ولوضع مستويات معيارية قومية ، التقني/نواع التعليم الثانوي العام والمهنيكافة أل

للمنهج والمقررات الدراسية، والمعلم والمبنى وتجهيزاته، واإلدارة المدرسية، 



 - 60 -

واإلشراف الفني، وقياس نواتج التعليم، وسائر جوانب العملية التعليمية التعلمية، تعبر 

مما يجعل المدرسة . ة، وتتفق مع المعايير العالميةعن الرؤية واألولويات المستقبلي

فاعلة، ويدعوها لاللتزام باألداء الستيفاء المعايير الموضوعة، ويشارك جميع من يعمل 

فيها على تحسين الخدمات واألنشطة، ويقومون بتقويم األداء ذاتيا في ضوء تلك 

ات االعتماد للمدارس كما تقوم هيئات ضمان الجودة بالمتابعة ومنح شهاد. المعايير

التي تستوفي المعايير، بحيث نضمن امتالك كل خريج من المدارس الثانوية العامة أو 

 .الفنية للكفايات المطلوبة

 المختلفة، ه من قبل الدولة للوفاء بحاجاتالميزانيات المخصصة للتعليم الثانويزيادة  •

 أولوية باعتباره عليماإلنفاق على التوللتمكن من تطويره وتحسين نوعيته، وجعل 

ينعكس على إعداد المواطنين وتأهيلهم، وبالتالي على المجتمع طويل األجل استثمارا 

 ونظرا ألنه يصعب على الحكومات في . التمويلوالعمل على تنويع مصادر. ككل

بات   فقدال، على نحو فعالتمويلكثير من الدول العربية أن تتحمل وحدها مسؤولية 

فرض رسوم أو ضرائب أو ك :لبحث عن مصادر إضافية للتمويل امن الضروري

 تنفيذ بعض المشروعات؛ وطوابع إضافية تخصص ألغراض تعليمية محددة

  يخصص ريعها ألغراض تعليميةالتعليميةفي المؤسسات منتجة ال االستثمارية

 المستفيدة.) الخالمصانع والشركات، (دعوة المؤسسات االقتصادية ؛ و محددةومدرسية

 والجمعيات األهلية ورجال األعمال وأولياء األمور المقتدرين التعليم الثانويمن 

للمساهمة في هذا التمويل بتقديم تبرعات نقدية أو عقارية أو بتشييد أبنية مدرسية أو 

شراء تجهيزات، أو تنظيم برامج تعليمية وتدريبية معينة، وتشجيع ذلك بتقديم التقدير 

طلب ؛ ولمتطوعين، أو بإعفائهم في حدود معينة من الضرائبالمعنوي للمتبرعين وا

 من التي تعاني األقل نموا أو للدول خاصة ،الدعم الدولي من المنظمات الدولية المانحة

هذا، ومن الضروري . غير قادرة على تأمين حاجات التعليمتجعلها نزاعات وأزمات 

تعليم بأكبر قدر من الفاعلية ترشيد اإلنفاق واستخدام الموارد المالية المخصصة لل

والكفاءة وفقا لألولويات، وابتكار أساليب لتقديم تعليم أفضل بنفقات أقل لعدد أكبر من 

 وخفض  للتعليم، الداخليةةكفاءال بسبب ضعفالمتعلمين، ومعالجة الهدر الذي يحصل 

ج التجهيزات الكلفة باستخدام المواد والخامات المحلية عند بناء األبنية المدرسية وإنتا

وإعداد الكتب والمواد والوسائل التعليمية، واالستخدام األمثل للمساحات المتوافرة، وما 

 .إلى ذلك

من ، بتطوير التعليم الثانوييشارك فيها جميع المعنيين  شراكة اجتماعية واسعة اعتماد •

 ينواألخصائيالوزارات المختلفة، والقيادات المجتمعية، والمعلمين المسؤولين في 
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 ،والمنظمات غير الحكومية،  في المؤسسات المختلفةالتربويين، ورجال االقتصاد

في صياغة أهداف  هم وخبراتئهمالستفادة من آرا وذلك لوأولياء األمور والطالب،

الضطالع بجانب من المسؤولية في إدارتها وتنفيذها لوالتعليم الثانوي وتحديد برامجه، 

التعليم قضية قومية ومسؤولية كل ف .ضمان جودته، وبالتالي وتقويمها وتمويلها

المجتمع، ولهذا، فإن سياسات التعليم واستراتيجياته وتخطيطه وتمويله يجب أن تقوم 

 .ةعلى المشاركة الرسمية والشعبي

، تبين بالتعليم الثانوي بكافة أنواعه وفروعه المتعلقةإعداد الدراسات المسحية والبحوث  •

وسائلها، ومستوياتها، وطرائق  مبانيها ومرافقها ووأوضاعالمؤسسات التي تقدمه، 

التدريس والتقويم المستخدمة فيها، والفئات المستفيدة منها، ومؤهالت المعلمين 

اجاتهم التدريبية، والمشكالت المادية والبشرية التي تيحاالعاملين فيها، وووالمعلمات 

الضعف فيها، والتمكن من وذلك بهدف الكشف عن نقاط القوة و. الختعاني منها، 

العمل   وفي هذا الصدد، ال بد من. تطويرها وتوفير الظروف المالئمة لضمان نجاحها

ه،  وتنويع مصادر تمويلالمالية، هزيادة مخصصات، و تحديد أولويات البحث العلميعلى

، ووضع محفزةمشجعة و، وتمكين الباحثين من بيئة بحثية ه وطرائقهتنويع أساليب

  على مواقع إلكترونية لتسهيل استخدامهاالبحوث ونشرهابوالتعريف  ،هتقويممعايير ل

  .واالستفادة منها

 واإلحصاءات والمعلوماتوالدراسات  بناء قواعد للمعلومات تتوافر فيها البيانات •

حول كافة الجوانب المتعلقة بالتعليم الثانوي، كالمباني  قةووالموثوالشاملة الدقيقة 

 الحديثة ، التفصيليةةوالتدريبياإلحصائية التعليمية يزات والبيانات والتجه والمرافق

باإلضافة إلى   والبرامج، والطلبة والمعلمين،التخصصات المختلفة،ب المتعلقة ،والدقيقة

ن  تمكِّ، وذلك كشرط ضروري التخاذ القرارات بطريقة علميةاحتياجات سوق العمل

باإلضافة  .ضمن فرص عمل أمام الخريجينمن توجيه سياسات التعليم والتدريب بما ي

إلى معلومات تفصيلية عن المؤسسات الحكومية واألهلية والموارد البشرية القادرة على 

شرط  .المساهمة في البرامج التعليمية المختلفة، والمواد التعليمية والتدريبية المتوافرة

البيانات وتحليلها، وتسهيل  باستمرار، واعتماد التقانات الحديثة في جمع البياناتتجديد 

الرجوع إليها من قبل كافة المعنيين، لتوظيفها في وضع السياسات وفي التخطيط 

 .واتخاذ القرارات على أسس صحيحة

من أجل مساندة تطوير التعليم والتعريف الجماهيرية اإلعالم وسائل تفعيل دور  •

تهيئة الرأي العام لبتنظيم حمالت توعية لمختلف قطاعات المجتمع وذلك بقضاياه، 

، وللعمل على نشر الثقافة المهنية والتقنية، وتعديل وإعداده لتقبل التغيير والتطوير
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االتجاهات السلبية نحو التخصصات واألعمال اليدوية والفنية، وإلعالء شأنها بحيث ال 

تبقى موصومة بالدونية، وتشجيع الطالب على االلتحاق بها باعتبارها أعماال شريفة، 

 .سوق العمل وحتاجها المجتمعي

عالمية الخبرات المن واالستفادة من تجارب الدول األخرى في مجال التعليم الثانوي  •

 بانكوك - مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في آسيا والمحيط الهاديكخبرات األخرى،

يعمل الذي (جنيف في  (IBE) اليونسكو -، ومكتب التربية الدولي )SEPRAمشروع (

 دولة 121 خبير تربوي في مجال تطوير المناهج من 1200في الوقت الحاضر  معه

 من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة، ومواجهة ، وذلك)يمكن االستفادة من خبراتهم

التحديات االجتماعية واالقتصادية والعلمية والثقافية، وبناء مجتمع جديد قائم على العلم 

 .والقيم والثقافة العربيةوالمعرفة، مع الحفاظ على الهوية 

، على الثانويالتعليم بتعزيز التنسيق والتعاون والشراكات بين كافة الجهات المعنية  •

المستوى المحلي واإلقليمي أو شبه اإلقليمي والدولي، من أجل تبادل الخبرات 

، وإقامة مشروعات  هذا التعليمالمتعلقة بتطوير، الناجحةوالمعلومات والتجارب 

 تدريب القادة والعاملين، وتصميم المناهج والبرامج التعليمية، وإجراء البحوثمشتركة ل

، وإنتاج الكتب والتجهيزات والمواد والوسائل التعليمية والبرامج اإلعالمية المشتركة

 والدولية اإلقليميةلمنظمات ل في هذا المجال من الدعم المادي والفني واالستفادة. الخ

تتضافر الجهود المختلفة وتتكامل للوفاء بمتطلبات تحقيق والجهات المانحة، بحيث 

 .أهداف التعليم باعتبار أن ذلك مسؤولية إنسانية مشتركة وتتطلب تضامنا إقليميا ودوليا

 والدولية المتواجدة في المنطقة اإلقليميةتعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمات  •

الدولية منظمة مكاتب ال، و)أليكسو(لعلوم العربية، كالمنظمة العربية للتربية والثقافة وا

اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  ، والمنظمة)اليونسكو(للتربية والعلوم والثقافة 

، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وغيرها من المنظمات المانحة التي )األيسيسكو(

ما (لتعليم الثانوي  لمشتركتشكيل فريق فني متخصص و تهتم بالقضايا التربوية ذاتها،

عمل ل  واإلمكانياتالجهودتوحيد من أجل  يضم أعضاء عنها جميعا )بعد األساسي

المؤتمرات تنظيم  العربية، كإجراء الدراسات المعمقة، و الدوليخدممتكامل مشترك 

رصد برامج ومشروعات تطوير التعليم  المشتركة، وحلقات العمل اإلقليميةوالندوات و

 ومجاالت التعاون منها،تحديد أولويات كل  في كل دولة، و)عد األساسيما ب( الثانوي

 تطوير األنظمة  ، بقصدوسبل التنفيذ على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

  ومؤلفي المناهج،بناء قدرات واضعي السياساتالتربوية العربية وتوحيد مساراتها، و
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تصميم ُأطر عامة ول ،ديري المدارس ومهم،المعلمين ومدربيو ، الدراسيةوالكتب

 .  وتوفير مصادر التعلّمناشطة،تعلّم و  تعليمللمناهج وأساليب التقويم، وتنفيذ أساليب
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