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اال إذا كانت ممتهنة للعلم شغوفة   ومتطورة ,مم ال تعد حية ومتجددة  ان الأ     
به ساعية اليه مقدسة له , حمبة للعلم والعلماء فالمة اليت ال حترتم علماءها ال  

املستمرة , وهذا ما مييز شعب عن شعب    املتغريات تتمكن من الصمود بوجه  
يف  اذ جاء  اكد القران الكرمي هذه احلقيقة  وبلد عن بلد وامة عن سواها .وقد  

اول كلمة طرقت مسع  اغلب آايت ان  القول  لالمة وداللة  او معلماً  مربياً  اما  ه 
اقرأ هي)   ) وسلم  واله  عليه  هللا  )صلى  حممد  تعال الرسول  قال  اذ   )             

ْسما رَب اَك الَّذاي َخَلَق {. العلق وقول الرسول االكرم )صلى هللا عليه    1}اقْ رَْأ ِبا
العلم من املهد ال اللحد( بل ذهب ال ابعد  واله وسلم ( اذ قال : )اطلب  

 من ذلك وجعل طلب العلم فريضة على املسلمني من الرجال والنساء .
 .  الثانوي أوال : مفاهيم ذات عالقة ابلتعليم

 الرتبية .  -1
 من ثالثة أصول هي :    يف اللغة العربية مأخوذة  ةلفظ الرتبي

منا   -أ يعين   ) يربو   , ,    –)رِب  اجتينمو  وله  تغري  حىت  والنمو  تقدمي  اه 
 . الوصول ال النضج

يريب ( اي نشأ وترعرع وهنا الرتبية ِبملعىن العام تتمثل يف اعداد    -)ريب  –ب  
 اجليل .

ا هي اليت هتيئ للفرد  نيرب( اي أصلح , وساس, ورعا والرتبية ه  –)رب  -ت
والنفسي   اجلسمي  منوه  ليحقق  املختلفة  الوسائل  واملعريف  البشري  واالجتماعي 

 واملهين واخللقي . 
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و  اآلِبء  اليه  يعمد  ما  االعلمون  املوالرتبية كل  هتذيب  أجل  من  فراد  واجملتمع 
صاحلة  وتنشئتهم وذكر  تنشئة  الرتبية  .  أن  الفلسفي                               املعجم 

 الشيء ال كماله (   بلوغ)
ان    لإلنساواحلقيقة  حقيقية  صناعة  املريب    ,ن  الرتبية  لعالقة  نتيجة  وهي 

ة قدم  ِبلناشئ ومعرفته حملددات السلوك والشروط االجيابية لنجاحه , وهي قدمي
و   , االنساين  موجودةالرتبعملية  الفكر  .   ية  االرض  على  البشر  وجود    مع 

) أن الطبيعة هي ما منحتنا اايه االهلة  يف هذا الصدد :  كونفوشيوس  قول  وي
 بيعة هو السري يف الصراط الواجب (.والسري مبقتضى شروط الط

والنفس كل مجال وكمال  اجلسم  على  تضفي  الرتبية هي  )أن  افالطون  ويرى 
تعد االرض   للتعليم كما  العقل  اعداد  الرتبية  ارسطو فريى )أن  أما  ممكن هلا( 

   . )للبذار

الكرمي    القرآن  تدبران  ,ولو  والتعليم  الرتبية  أساس  فهو  االسالمي  الدين  أما 
أما   آايته  أغلب  أو  يلوجدانه يف  ِبلتصريح  التعليم  عن  أو  الرتبية  عن  تحدث 

كون الرتبية هي االساس السليم الذي يعتمد عليه االنسان يف حياته    ,التلميح  
  اجلسم والعقل وأصبح انفعاً فالفرد الذي هتيأت له تربية حسنه بلغ الكمال يف

بل   , خالف الفرد الذي ال حيصل على الرتبية السليمة فسيصبح سلبياً   اجيابياً 
. بعد  فيما  اجملتمع  على  خطر  ال  أغراض   :الغزايل  ويقول    سيتحول    )أهم 

ومن    حنو الرتبية اوالً   تتوجه  الدول املتقدمةوهذا ما جعل  الرتبية هي الفضيلة (  
 . مث حنو التعليم 
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 التعليم  .  -2
التعليم       عليه  يعد  يعتمد  الذي  االساس  الالركن  شخصية  بناء  من  فيف  رد 

ج وهو خمتلف   ,   منه   يراد   وقوانني  أبنظمة  حمكوم  وحمدد   مقصود  نظام  وانبها 
  من  شخصيته  يف   املستمر  التغيري  إلحداث   املتعلم  عند   واملعلومات   اخلربة   زايدة

  املتعلم يكتسب ان  وينبغي  واالقران  واملعلم املنهج املتعلم من يكتسبه ما خالل
هو  كل وبناء    ما  وانفع    التكيف   على  بعد  فيما  القدرة  له  وحيقق  اجيايب 

  ومعوقات   مصاعب   من   طريقه  يعرتض   ما   ومواجهة   احلياة  وامكانية التعامل مع 
وجيدر    املستقبل  يف   للمتعلم  الفائدة   حيقق  الذي   هو   الناجح   التعليم   ان   اذ  ,

القول أن عملية التعليم شبيه بعملية البيع والشراء بني املعلم واملتعلم والبضاعة  
تنمية مستمرة يف    ملتعلم  ا  بينهما من تبادل لألفكار واعطاءهي كل ما حيصل  

التعليم يف عملية   املعريف والنفسي والوجداين واملهاري , وتدور عملية  اجلانب 
ة اي ان التعليم يدور يف فلك الرتبية بل هو االداة  هي االكرب واالعم وهي الرتبي

 .   الفاعلة هلا 
 .التعلم -3
ومعلومات     ومعارف  خربات  من  الفرد  عليه  حيصل  ما  ومهارات  ان كل 

به  نتيجة لنشاط يقوم  وحيدث    يسمى التعلم .وقوانني وقيم وتقاليد واعراف  
عارف واملهارات  يف املستمر  مالفرد من اجل التعلم وِبلتايل حيصل على تغيري  

قسمني االول التعلم الذايت وحيصل عليه الفرد    علىوالسلوك .وينقسم التعلم  
اليه  كل ما  هو  و اص  اخل  هونشاط  هنتيجة جلهد كما يف املطالعة  الفرد    يعمد 

واملؤمترات   الندوات  وحضور  والنرتنيت  الكتب  وتصفح  واكتساب  والبحث 
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خر له  آاملوجه الذي يشرف عليه شخص  م  التعلوالقسم الثاين هو  املهارات.  
املؤسسات الرتبوية او التعلم عن    داخلاخلربة وميتلك الكفاية كما يف التعلم  

خمتلفة بوسائل  أو    بعد  املراسلة  يف  املفتوحاكما  من    وغريها    لتعلم  والبد   ,
   االشارة ال أن التعليم اجليد ينتج تعلم جيد والعكس صحيح .

 العالقة بني الرتبية والتعليم .-4
اريد      واذا  الرتبية  من  التعليم جزء  والتعليم كون  الرتبية  بني  الفصل  ال ميكن 

ن تؤسس ال التعليم  للتعليم أن ينجح ,ال بد من الرتبية السليمة اليت ميكن هلا أ
تبدأ  الناجح من خالل االعداد اجليد ملختلف جوانب شخصي املتعلم واليت  ة 

واالجتماعي  النفسي    ِبجلانب والوجداين  العقلي  مث  ومن  وهذا    واملهاريأوال 
الرتابط  على  يدلل  مما  لرتبية صحيحة  نتاج جيد  هو  الناجح  التعليم  أن  يعين 

اداة   يعد  التعليم  ان  الرتبية والتعليم كما  العمل بني  لرتبية  ابينهما والتكامل يف 
 .يف حتقيق اهدافها  الفاعلة

 التعليم الثانوي يف العراق.تطور : حملة اترخيية عن  اثنياً 
ن ارض العراق هي أول مهد للحضارة البشرية , اذ شهدت بالد وادي  أ    

املعرفة   اطر  تشكيل  اجل  من  اإلنسان  حماوالت  أول  يف    املؤسسةالرافدين 
حقول علمية . وانشأ العراقيون القدامى أول حضارة متطورة يف وادي الرافدين  

الكتابة   من عرف  أول  العراقفكانوا  السومريون جنوب  اكتشفها  و   اليت  لو  , 
اول من  أتخر العراقيون يف اكتشاف الكتابة لتأخرت احلضارة البشرية , وكانوا 

  اً عدد  تضمنتاليت  سن القوانني كما يف املسلة املعروفة مبسلة محورايب الشهرية  
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الناس  اً  كبري  حياة  تنظم  اليت  القوانني  ِبقر    الدكتور  املرحومويقول  من       طه 
   "اشتوان سبقت قوانني محورايبان قوانني مملكة "

شهد العراق القدمي اول نظام للتعليم يف العامل منذ ان شيدت على  قد  و      
وتضم كوادر    واضحة  تعليمية  وبرامج  مناهج  ذات  منظمة  مدرسة  أول  أرضه 

ق.م ( يف  1792-1750تعليمية متخصصة وذلك يف عهد امللك محورايب ) 
احملمودية   ِببل.  الواقعة  احلالية  مدينة  مدينة  مشال  من  يف  أول  العراقيون  وكان 
 عرف املكتبات . 

العشرين       القرن  اوائل  ال  تعود  فأهنا  العراق  التعليم احلديث يف  أما جذور 
العراق   على  سيطرت  اليت  العثمانية  االمرباطورية  من  جزءاً  العراق  عندما كان 

( امليالدي  عشر  السادس  القرن  منتصف  ا1553منذ  هناية  حىت  حلرب  م( 
عام) االول  اللغة1918العاملية  العثمانية  الدولة  استخدمت  ,اذ  الرتكية يف   ( 

التعليم بدالً من اللغة العربية , وهو ما يعرف  بسياسة الترتيك , وخالل تلك  
اول  لبناء  االساس  احلجر  البالد وضع  على  العثمانيون  فيها  اليت سيطر  املدة 
العلمية  املدارس  من  جمموعة  بتأسيس  متثل  والذي  العراق  يف  تعليمي  نظام 

والفقه واملنطق وكان يدرس فيها  التالميذ    الدينية اليت كانت هتتم ِبللغة والدين
مهمة تعليم الصبيان يف سن   ولتتكانت اليت   (الكتاتيب)ممن أهنوا دراستهم يف 

الثالثة أو الرابعة من العمر حفظ القرآن الكرمي وتفسري آايته اضافة ال بعض  
تدائي يف  , وتعد الكتاتيب النواة االول لتأسيس نظام التعليم االب  يةمور الدينالا

اجتاهه يف تلك   1889العراق وذلك يف عام ) يتضح شكله أو  ( والذي مل 
 احلقبة بل ظل تعليماً عفوايً غري ممنهج ويفتقد ال حتديد اهلدف واالجتاه . 
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( حينما افتتح اول صف  1919أما التعليم الثانوي فيعود نشؤه ال عام )   
االبتد املدارس  احدى  يف  العراق  اتريخ  يف  عام   اثنوي  اواخر  بغداد  يف  ائية 

( وكان الصف يضم سبعة  طالب , وبعد ان اصبحت وزارة املعارف  1919)
أول مدرسة اثنوية مستقلة يف    أفتحت,  1921/ايلول /10وزارة مستقلة يف  

 ( طالباً. 50بغداد وبلغ عدد طالهبا )
العدد     توفر  عدم  معاجلة  أجل  لتدريس   ومن  املدرسني  من  الكايف 

املعارف    االختصاصات انظر  )بومان(  امليجر  رأى  الثانوي،  للتعليم  الالزمة 
اعارة   يف  ملساعدته  بريوت  يف  االمريكية  ِبجلامعة  االتصال  ضرورة  العمومية 

للعمل يف العراق، وفعاًل استقدم عددا من املدرسني   خدمات بعض االساتذة
 بريوت .  من خرجيي اجلامعة االمريكية يف املصريني والسوريني والربيطانيني،

    ( سنة  اذ  1925وتعد  العراق  يف  الثانوي  التعليم  اتريخ  يف  حتول  نقطة   )
الثانوي من خالل استعانة  وزارة   بدأت يف  هذه السنة حركة لتوسيع التعليم 
املعارف العراقية ِبلهايل ملساعدهتا مالياً لفتح مدارس متوسطة واثنوية يف كل  

العام الدراسي )من العمارة والناصرية واحللة , ويف   (   1926-1925نفس 
ت العام  بدأ يف هذا  اذ   , تطور جديد  الوزارية  حصل  االمتحاانت  نظام  طبيق 

 البكلوراي ( للدراسة الثانوية لول مرة يف العراق .  )
( وقد نص على  1926ونشر اول منهج للدراسة الثانوية يف العراق عام )    

الثانوية ) املرحلة  الدراسة يف  ان كانت )( سنو 4جعل  بعد  ( سنوات , 3ات 
 -وتنقسم ال قسمني مها :

 الدراسة املتوسطة وأمدها سنتان . -1
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الدراسة الثانوية وأمدها سنتان ايضاً تقسم كل سنة منها على فرعني   -2
 االول علمي والثاين أديب .

العراقيني      عند  نشأت  الثانوي  التعليم  فيها  أتسس  اليت  املدة  تلك  وخالل 
أبن  فكرة   اعتقادهم  ال  الفكرة  هذه  وترجع   , الوظائف  ال  املؤدي  التعليم 

عليها   ان حيصلوا  اليت جيب  املكافأة  هي  تكون  ان  احلكومية جيب  الوظائف 
العامة   الثانوية  املدارس  الدراسية سواء كانت من  بعد حصوهلم على شهادهتم 

بلورة الفكرة هذه املهنية , وساعد يف  الثانوية  املدراس  الدولة    او من  حاجة 
انه   على  الثانوي  التعليم  ال  تنظر  جعلها  مما  املوظفني,  ال  احلديثة  العراقية 
اعباء   بتحمل  تقوم  املوظفني  من  طبقة  ختريج  ال  االول  الدرجة  يف  يهدف 
الدولة وهي يف بداية تكوينها , وبذلك صار الكثري من العراقيني يكتفون من  

احلكومي للوظيفة  يهيئ  مبا  املهين  التعليم  التعليم  ختلف  يف  سبباً  ذلك  وكان  ة 
الذي ال يستطيع ان يهيئ كالتعليم الثانوي العام للوظيفة احلكومية , وقد كان  
اساسية يف  دعامة  املهين كونه  التعليم  ال  احلاجة  اشد  هو يف  العراق واليزال 

    .بناء االقتصاد الوطين
طاقته    هلا  احلكومية  املؤسسات  ان  فيه  وامكاانهتا  ومما الشك  دودة يف  احملا 

يتكافا  د اخلرجيني فاعد ااستيعاب   ان ال  املتوقع  الطلب   عددمن  اخلرجيني مع 
على   والطلب  العرض  بني  التوازن  عدم  ال  ذلك  يؤدي  وان  الوظائف,  على 
بعد   االمر  ان احلكومة العراقية واجهت  الوظائف وهو ما حدث ِبلفعل غري 
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وي ِبختاذها جمموعة من االجراءات وكااليت  مدة قصرية من أتسيس التعليم الثان
 : 
( حينما صدر  1929اعادة النظر يف مدة التعليم الثانوي وذلك يف عام )  -1

فأصبحت مدته   اخرى  الثانوية سنة  الدراسة  مدة  زيدت مبوجبه  منهج جديد 
متوسطة  االول  مرحلتني  ال  وقسم  سنوات  اربع  من  بدالً  سنوات  مخس 

الثالث السنوات  املرحلة االعدادية وخصصت  وخصصت هلا  ة االول , والثانية 
هلا السنتان الرابعة واخلامسة بفرعيها العلمي واالديب , وكان اهلدف من اطالة 

اخل من  الطلب  تزايد  مشكلة  لعالج  الدراسة  الوظائف مدة  على  رجيني 
)احلكومية عام  حىت  املنهج  هذا  واستمر  مدة   1967.  اصبحت  وبعدها   )

الثانوي يف االول  التعليم  الثالثة  السنوات  العراق )ست( سنوات  خصصت   
 منها للمرحلة املتوسطة والسنوات الثالثة االخرى للمرحلة االعدادية . 

للتعليم   -2 مسانداً  تعليماً  ليكون  املهين  التعليم  مدارس  أتسيس  يف  الشروع 
العراق  املهين يف  التعليم  ان اتريخ نشوء  ال  املصادر  اذ تشري  العام ,    الثانوي 

ال عام ) اول مدرسة زراعية يف  1926يعود  العراق  ( عندما أتسست  اتريخ 
)الرستمي منطقة   ال  ةيف  العراق  التجاري يف  التعليم  يعود اتريخ نشوء  فيما   )

( وذلك ِبفتتاح أول شعبة له يف الثانوية املركزية للبنني يف بغداد  1930عام )
 وكان يقبل فيها خرجيي الدراسة االبتدائية .

 نسبة القبول يف التعليم الثانوي من خرجيي التعليم االبتدائي .  رفع -3
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عام   -4 العراق  التعليم يف  واقع  لدراسة  عرفت    1932تشكيل جلنة  واليت   ,
جلنة    اليت    1)مونرو(*ِبسم  التهذييب  الكشف  جلنة  أتسيس   عدتأو  بداية 

أكدت من خالل  املدرسة الثانوية هو البداية احلقيقية للتعليم الثانوي وكذلك  
عامي   تقريرها الذي قدمته حني تولت دراسة واقع التعليم يف العراق للمدة بني 

أَ   1919-1932 وجدت  يكون  (1919)عام    ناهنا  َأنَّ  بداية   ميكن 
 منطقية ومقبولة ملولد التعليم الثانوي العام يف العراق، الن تلك السنة شهدت

واملوصل بغداد  من  يف كل  اثنوية  صفوف  اربع  افتتاح  فيها  الدراسة  مدة   ،
تدرس العلمية سنوات،  املواضيع  خمتلف  يف ,  فيها  العايل  التعليم  نشوء  أما 

( عام  ال  اترخيه  فريجع  يف 1908العراق  احلقوق  مدرسة  أتسست  عندما   )
يقبل  وكان   , القانون  احلقوقيني ورجال  من  الدولة  حاجة  لسد  وذلك  بغداد 

أت وبعد   , الرشدية  املدرسة  خرجيي  مت  فيها  بغداد  يف  احلقوق  مدرسة  سيس 
( عام  جاء  حىت  والكليات  املعاهد  من  العديد  وأتسست  1956أتسيس   )

جامعة بغداد كأول جامعة يف العراق . مما سبق يتبني لنا ان التعليم الثانوي قد  
متيزت   واليت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  فرتة  يف  وخاصة  النمو  يف  استمر 

الدمي املبادئ  الشعب وقد  ِبنتشار  افراد  التعليم جلميع  قراطية اليت وفرت فرص 
انعكس ذلك على التعليم الثانوي الذي يهيئ للوظيفة أو الستكمال الدراسة 

 العليا .   
 

 

استقدمته الحكومة  بول مونرو من جامعة كولومبيا بالواليات المتحدة األميركية  الدكتور  *

 .  1932عام  بهدف دراسة واقع التعليم في العراقالعراقية 
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 : مفهوم التعليم الثانوي وأمهيته. اثلثاً 
تلي       اليت  املرحلة  على  الثانوي(  التعليم   ( الثانوية  الدراسة  اصطالح  يطلق 

( فيها  الدراسة  مدة  وتكون   , اجلامعية  املرحلة  وتسبق  االبتدائية  (  6املرحلة 
( سنة وتنأظم وفق مستويني االول 17-12سنوات وتغطي سنوات العمر من )

( فيها  الدراسة  وامد  املتوسطة  ا3املرحلة  وتغطي  سنوات  العمرية (                 لفئة 
املرحلة 12-14) يف  الطالب  درسه  ملا  مكملة  تكون  املرحلة  وهذه  سنة   )

االبتدائية وتزويده مبعلومات اوسع يف اللغة والثقافة العامة , اما املستوى الثاين  
العمرية   السنوات  وتغطي  االعدادية  املرحلة  فهي  الثانوية  الدراسة                  يف 

وظيفتها (  15-17) وتكون  ايضاً  سنوات  ثالث  فيها  الدراسة  ومدة  سنة 
املرحلة   يف  الدراسة  وتتفرع   , اجلامعية  والدراسة  العلمية  للحياة  االعداد 

العلمي   ال فرعني مها )  السنة االول  ابتداًء من  تقدم    –االعدادية  االديب ( 
 فيها دراسات اكادميية يف العلوم واللغة واالدب .

الثانوي من خالل الدور الذي  ويف ضوء ذلك     ميكن ان تتبني امهية التعليم 
تقوم به املدرسة الثانوية بوصفها مؤسسة اجتماعية اساسها اجملتمع وتسعى ال 

 -اهداف اساسية هي : قحتقي
 نقل الرتاث الثقايف من جيل ال اخر ومن مث هتذيبه والزايدة  فيه .  -1
, واعدادهم ثقافياً ومهنياً يف  العناية ِبلقابليات املختلفة عند الطلبة   -2

الشكل الذي يساعدهم على اختيار املهنة اليت تتناسب مع قدراهتم  
 العقلية واملعرفية اليت تسد حاجاهتم االساسية .  
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ربية ابناء  فهي مؤسسة تربوية تسعى ال ت  اجملتمعحتقيق اهداف    -3
 .اجملتمع تربية صاحلة 

بناء شخصية املتعلم من خمتلف اجلوانب املعرفية والنفسية    -4
 واالجتماعية والثقافية والوجدانية واملهارية .

 اعداد املتعلم ملرحلة الدراسة اجلامعية .   -5
 : التعليم الثانوي يف بعض البلدان املتقدمة  . رابعاً 

ال  لبيان أمهية   الثانوي يف حياة  اعدا  فرد  التعليم  د االنسان  كونه يعمل على 
نقف   اجلامعات   يف  املتقدمة  العلمية  واحلياة  العامة  احلياة  ودخوله  للمستقبل 
املتحدة   والوالايت  الياِبن  مها  متقدمني  بلدين  يف  التعليم  نظامي  عند  هنا 

 االمريكية.  
 الياابن . ❖

ترج  ع ج  ذور نظ  ام التعل  يم احل  ديث يف الي  اِبن إل عص  ر اإلمرباط  ور)ميجي(   
( ليب   دأ ِبلي   اِبن عص   را جدي   داً .إذ ب   دأ يب   ين  1868احلك   م ع   ام )ال  ذي ت   ول 

 .ثالمثائة عام حتت حكم اإلقطاعت البالد حوايل خالياِبن احلديثة بعد أن رز 
ولقد أصدر هذا اإلمرباطور وثيقة وصفت أبهنا اترخيية وجنحت هذه الوثيقة يف 
إاثرة املش   اعر الوطني   ة  اذ طال   ب بتوزيعه   ا عل   ى امل   دارس واملؤسس   ات الرتبوي    ة 

املختلف  ة ليحفظه  ا التالمي  ذ ع  ن ظه  ر قل   ب ولق  د أك  د فيه  ا عل  ى أمهي  ة العل   م  
 فنون واآلداب. وأوصى الياِبنيني بطلب العلم والنهل من مناهل ال

( أول 1872ونظ راً الهتم ام اإلمرباط ور )ميج ي( أبمهي ة التعل يم أص در ع ام )  
التعليم اإللزامي ه و الس ر  الياِبنيون يعترب اذ قانون للتعليم الساسي يف الياِبن،
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 , كما زاد ذل ك االهتم ام م ن قب ل االمرباط ور الياِبينالشعب يف هنضة ورفاهية 
 أبنش اء ع دد م ن امل دارس الثانوي ة تت وزع يف كاف ة احن اء )ميجي( ِبن اصدر ام راً 

 البالد .
أن يلتحق ِبملدارس ملدة ث الث تلميذ  م كان لزاماً على كل1886ويف عام     

م تقرر أن يكون التعليم اإللزامي جم اانً , 1900سنوات على القل . ويف عام 
 امت  دتف  رتة التعل يم اإللزامي ة إل س  ت س نوات , مث  امت دتم 1908ويف ع ام 

م  رة أخ  رى بع  د احل  رب العاملي  ة الثاني  ة إل تس  ع س  نوات لتغط  ي ب  ذلك م  رحليت 
 .  واملتوسطة االبتدائية

ولقد تبىن احللفاء بع د اح تالل الي اِبن  وةاص ة ال والايت املتح دة المريكي ة    
ال    دعوة إل إص    الح التعل    يم، ف    تم توجي    ه احلكوم    ة الياِبني    ة حن    و تب    ين سياس    ة 
تعليمي  ة جدي  دة تق  وم عل  ى الدميقراطي  ة وتك  افؤ الف  رص التعليمي  ة وفص  ل ال  دين 

ليمية أمريكية تصل الياِبن بع د والسياسة عن التعليم . وقد ضمت أول بعثة تع
خب    رياً يف الرتبي   ة والتعل   يم بررس   ة ال    دكتور  (27الثاني   ة )انته   اء احل   رب العاملي   ة 

( ولق  د أك  دت ه  ذه البعث  ة عل  ى ض  رورة 1946س  تودارد ( يف م  ارس )ج  ورج )
إدخ   ال إص   الحات تعليمي   ة ش   املة، مب   ا ي   دخل حتت   ه مراجع   ة كامل   ة للمن   اهج 

، امل   درسق الت   دريس  وإص   الح نظ   ام إع   داد ائ   س   ني طر ول   إلدارة التعليمي   ة، وحت
وفع     اًل ب     دأت عملي     ة إقام     ة نظ     ام تعليم     ي جدي     د م     ن خ     الل سلس     لة م     ن 
اإلصالحات وضعت أسسها جلنة اإلصالح الرتبوي اليت ش كلت يف أغس طس 

( عل    ى 1947م، ولق    د أك    د الق    انون الساس    ي للتعل    يم ع    ام ) 1946ع    ام 
ح التعل   يم حم   دداً ِبلتعل   يم املدرس   ي، تك   افؤ الف   رص التعليمي   ة كم   دخل إلص   ال
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ولك ن اتس عت النظ رة إل الرتبي ة والتعل يم بص دور ق انون التعل يم املدرس ي  ويع  د 
ه  ذا الق  انون مؤك  داً للم  ال ال  يت عق  دت عل  ى دور التعل  يم يف حتقي  ق م  ا تص  بو 
إلي  ه الم  ة الياِبني  ة وق  د ن  ص ق  انون التعل  يم املدرس  ي عل  ى إقام  ة نظ  ام تعليم  ي 

 -نحو التايل :على ال
 سنوات . (6)مدة الدراسة فيها و  التعليم االبتدائي مرحلة .1
  ( سنوات.3( ومدة الدراسة فيها )التعليم املتوسط )الثانوية الدنيا  مرحلة .2
، والتعل  يم يف ه  ذه ( س  نة 14-12)يف ه  ذه املرحل  ة  م  ن س  ن  لب  ةيلتح  ق الط 

اللغ  ة الياِبني  ة  ت  درس يف ه  ذه املرحل  ة املرحل ة حك  ومي وع  ام وإلزام  ي للجمي  ع، 
، اجلميل     ة والدراس     ات االجتماعي     ة، الرايض     يات، العل     وم، املوس     يقى، الفن     ون 

البدني   ة ، الفن   ون الص   ناعية والش   غال املنزلي   ة، الرتبي   ة اخللقي   ة    الص   حة والرتبي   ة
املرحل  ة ه ذه  ب ةوطل ,ض افة إل املوض  وعات االختياري ة النش اطات اخلاص ة، ِبإل

 .ي وميكن أن يدرسوه كمقرر اختيارييدرسون الفنون الصناعية كمقرر إجبار 
 ( سنوات.3ومدة الدراسة فيها ) مرحلة التعليم الثانوي )الثانوية العليا ( .3

.والتعل   يم يف ه    ذه  ( س   نة17-14)يف ه    ذه املرحل   ة م   ن س    ن  لب   ةيلتح   ق الط
 رحل    ة ويتطل    ب االلتح    اق هب    ذه امل ,املرحل    ة حك    ومي وع    ام ولكن    ه غ    ري إلزام    ي

اجتي  از امتح  ان قب  ول يف املدرس  ة الثانوي  ة ال   ذي يعت  رب أح  د املع  امل الرئيس  ة ال  يت 
 الياِبين. للمتعلماملهين ستقبل املحتدد 

ثالثة أنواع من امل دارس ) الثانوية العليا( ويوجد هبذا النوع من التعليم الثانوي   
 -االيت:وهي على النحو 
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 . ذات الدوام الكاملاملدارس  -أ
 . ذات الدوام لبعض الوقتاملدارس   -ب
الدراس ة يف امل دارس  س تمرتاملدارس اليت يدرس فيها الطالب ِبملراس لة . -ت

أم   ا النوع   ان اآلخ   ران ف    ن الدراس   ة , س   نواتم   ن الن   وع الول مل   دة ثالث   ة 
  .تستغرق فيهما أربع سنوات على القل

 سنوات . (4)مدة الدراسة فيه و عايل التعليم مرحلة ال .4
إبنش  اء كلي  ات ص  غرى وجامع  ات وكلي  ات ق  انون التعل  يم املدرس  ي كم ا اه  تم     

 ين . للتعليم الفين ومدارس للمعوقني، ورايض الطفال ومدارس للتدريب امله
 أهداف التعليم يف الياابن .

واص بحت ه ذه الس نة ( 1945دول احللف اء س نة ) م ن قب لالي اِبن  ل تحتأأ    
الياِبني  ة املؤسس  ات كاف  ة فق  د مت ت دمري   يف حي اة الي  اِبنيني ,نقط ة حت  ول رئيس  ة 

الرتبوي    ة، وم    ن مث النظ    ام التعليم    ي أبكمل    ه، ونش    أ ع    ن ذل    ك ومنه    ا املؤسس    ة 
عج   ز ش  ديد يف أع  داد املدرس   ني وأدوات الت  دريس . وأص   بح و م  دارس حمطم  ة 

وةاص   ًة يف الش   ئون التعليمي   ة، وق   د أرس   لت أمريك   ا  الت   دخل المريك   ي مباش   راً 
ترب   ويإلص   الح النظ   ام التعليم   يبعث   ات                جدي   د ، وك   ان ه   دفها تص   ميم نظ   ام  

الي اِبنيني عل ى االنفت اح  واالتص ال هذا االج راء  وقد ساعد" الياِبن السالم "  
 .ِبلفكر الرتبوي احلديث، وفتح ِبب الفرص التعليمية أمام اجلميع

وميك   ن الكش   ف ع   ن اله   داف العام   ة للتعل   يم الث   انوي م   ن خ   الل غ    اايت   
ن الساس  ي للتعل  يم يف الرتبي  ة يف الي  اِبن، حي  ث ت  نص امل  ادة الول م  ن" الق  انو 

 (عن غاايت الرتبية يف الياِبن كما يلي: 1947الياِبن "الصادر عام )
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جيب أن هتدف الرتبي ة إل النم و الكل ي للشخص ية، وت ريب ش عباً س ليم العق ل   
واجلسد، حيب احلق والعدل، يقدر القيم الفردية، حيرتم العمل، يتمتع إبحساس 

دول ة وجمتم ع مس امل  وم ن ويب ين االس تقالل عميق من املس ؤولية ويتش رب ب روح 
الواض   ح أن ص   ياغة ه   ذا اهل   دف تعك   س الت   أثري المريك   ي م   ن انحي   ة وحماول   ة 

 تفادي مآسي احلروب من انحية اثنية . 
 الوالايت املتحدة االمريكية.

، م يف مدين ة بوس  طن(1635)وج دت أول أن واع امل دارس الثانوي ة يف س نة     
مبدرس    ة النح    و الالتيني    ة، ك    ان ه    دفها الول إع    داد التالمي    ذ وكان    ت تس    مى 

لاللتح  اق ِبملعه  د الع  ايل أو للخدم  ة يف الكنيس  ة، وكان  ت هت  تم بت  دريس اللغ  ة 
الالتينية واليواننية، وتدريس الدين أيضاً وكانت هذه املدارس تقوم عل ى أس اس 

نهم طبق   ة خل   ق م   انتق   ائي ش   ديد، ومل تك   ن تقب   ل إال الص   فوة م   ن املتعلم   ني لت
نش   أت أول مدرس  ة اثنوي   ة أكادميي   ة  م(1751)ويف س  نة , أرس  تقراطية مثقف   ة 
الف  ق الض  يق ال  يت تتس  م ب  ه مدرس  ة النح  و الالتيني  ة، ولق  د  يف فيالدلفي  ا لع  الج

اهتمت ِبملقررات العلمية، لذلك فضلها الناس على غريها من املدارس، فازداد 
ات مؤسس  ات خاص   ة، وال   بعض ع  ددها بس   رعة كب  رية، ومعظ   م ه  ذه الكادميي   

 اآلخر كانت تديرها مجاعات دينية.
اجملاني  ة،  م ب  دأت يف بوس  طن حرك  ة املدرس  ة الثانوي  ة العام  ة(1821)ويف س  نة  

اليت اهتمت ِبللغة اإلجنليزية والعناية ِبلرتبي ة املهني ة ومسي ت ِبملدرس ة اإلجنليزي ة، 
داي ة العق  د الثال ث م  ن الق  رن ولق د من  ا ه ذا الن  وع م ن التعل  يم من  واً س ريعاً، وم  ع ب

التاس    ع عش    ر ب    دأت الق    وى الدميقراطي    ة يف أمريك    ا تطال    ب بن    وع م    ن التعل    يم 
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الثانوي الذي ميول من الموال العامة، ويكون ل ه قيم ة وفائ دة، وطرح ت فك رة 
 .الغرض املدرسة الثانوية العامة على أهنا النموذج الذي يفي بذلك

الثانوي            ة املمت            دة وم            ع بداي            ة الق            رن العش            رين أأنش            ئت املدرس            ة   
وه ي أول من وذج  Vertically Extendede Secondary School))عم ودايً 

ان امل  دارس الثانوي  ة  ,للتعل  يم الث  انوي المريك  ي يف إط  ار س  لم تعليم  ي متكام  ل
 مل ن    وعني م    ن امل    دارس الثانوي    ة  مه    ا :يف ال    والايت املتح    دة االمريكي    ة تش    

 املدرسة الثانوية الدنيا واملدرسة الثانوية العليا.
 املدرسة الثانوية الدنيا  

 -أمناط من هذه املدارس وهي على النحو االيت :عدة وجد ت  
 ة من السنة الثانية عشرة حىت السنالنمط الول :  ميثل ثالث سنوات  -أ

 ومنهاجها و براجمها.وهي تكون حلقة منفصلة يف مبناها  اخلامسة عشرة
  الدنيا الواقعة ضمن السنوات الستالنمط الثاين : املدرسة الثانوية  -ب
 للتعليم الثانوي.   

 النمط الثالث : يشكل مدرسة ذات صفني فقط الصف السابع والثامن  -ج 
 أما التاسع ف نه يلتحق ِبلثانوية العليا.

 املدرسة الثانوية العليا :
 -هلذا النوع من املدارس مها :يوجد منطان 

 م ن الس نة اخلامس ة تعلم نيق هب ا املمدرسة ذات ثالث سنوات، حي ث يلتح  .أ
 وحىت الثامنة عشرة، ومتثل املرحلة الثانية للمدرسة الثانوية الدنيا.  عشرة



       27                                                     ( االول لفصل )ا  اإلدارة واإلشراف في التعليم الثانوي 

 

ال نمط الث  اين للمدرس ة الثانوي  ة العلي  ا وه و ذو الرب  ع س  نوات م ن س  ن أرب  ع .ب
املدرس  ة الثانوي ة الش  املة ال  نمط  دمث  اين عش رة س  نة، وتع عش رة س  نة إل س ن 

 طلب  ةالع  ادي أو امل  ألوف للتعل  يم الث  انوي يف أمريك  ا، حي  ث يلتح  ق معظ  م ال
ب   ال اس   تثناء ِبملدرس   ة الثانوي   ة الش   املة س   واء كان   ت ذات الس   ت أو الرب   ع 

 سنوات . 
مم   ا تقدم    ه  وه   ذا الن   وع م   ن التعل    يم ي   وفر لبنائ   ه الثقاف   ة العام    ة بق   در أك   رب  

املدرس  ة التقليدي  ة إل جان  ب آخ  ر م  ن التعل  يم، وه  و اإلع  داد امله  ين جن ب   اً إل 
جن    ب م     ع امل   واد الكادميي   ة فه   ذه امل   دارس معني   ة بتق   دمي تعل   يم متكام   ل ب   ني 

 الثق  افة النظرية الساسية والدراسات العملية.
أخ    رى م    ن التعل    يم مث    ل إل جان    ب امل    دارس الثانوي    ة الش    املة توج    د أن    واع   

املدرس   ة املهني   ة، وه   ي مدرس   ة مهني   ة فني   ة توج   د يف امل   دن الك   ربى كم   ا توج   د 
 مدارس خاصة تدعمها الطوائف الدينية.

ال  والايت املتح  دة االمريكي  ة أه  داف حم  ددة تس  عى ال  يفوللتعل  يم الث  انوي    
 -حتقيقها ، وتعمل بكل الوسائل على ذلك ومن أهم هذه الهداف :

اللغ        ات،  موض       وعاتاب املتعلم       ني املع        ارف الساس       ية يف إكس        -1
والرايض   يات، والدراس   ات اإلنس   انية، والص   حة، والفن   ون اجلميل   ة، والت   دبري 

 املنزيل.
 حقوقهم ومسؤولياهتم وواجباهتم. على ادراكهتيئة مواطنني قادرين  -2
 تعليم القيم الروحية والخالقية. -3
 .ادميقراطية واإلميان هبشرتك ِبلوالء ملبادئ الاملشعور التنمية  -4
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 تعليم الطلبة القيام ِبلعمل املنتج وإعدادهم ملهنة مفيدة. -5
  .وقدراهتم املتنوعة مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم -6
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