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 المستخلص:

هدفت هذه الدراسة لمقارنة لمشروع تطوير مسارات الثانوية العامة واألكاديميات 

راءة المتخصصة بالمملكة العربية السعودية على ضوء عدٍد من التجارب الدولية، وذلك لق

تلك التجارب وللوقوف على اإلجراءات والوسائل التي تم اتباعها في التطوير، واآلليات 

المستخدمة. وقد تم استخدام المنهج التحليلي المقارن. وتوصلت الدراسة إلى عناية المملكة 

العربية السعودية بتطوير المرحلة الثانوية ألهميتها في إعداد الطالب للحياة وللمستقبل 

ني، ووفق ما تقتضيه متطلبات التنمية وسوق العمل ، وتمثل ذلك في اعتماد مشروع المه

 تطوير مسارات الثانوية العامة واألكاديميات المتخصصة.

Abstract  

This study aimed to compare a project for developing high 

school tracks and specialized academies in the Kingdom of Saudi 

Arabia in the light of a number of international experiences, in order 

to read these experiences and to find out the procedures and methods 

that were followed in the development, and the mechanisms used. A 

comparative analytical approach has been used. The study reached 

the attention of the Kingdom of Saudi Arabia to the development of 
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the secondary stage for its importance in preparing the student for 

life and for the professional future, as required by the requirements 

of development and the labor market, and this was represented in the 

approval of the project to develop high school tracks and specialized 

academies.   

 المقدمة:

ً بتطوير نظمها التعليمية وابتكار  تولي كثير من دول العالم عناية واهتماما خاصا

ناصرها، بشكل يجعلها أكثر واكتشاف بدائل جديدة لنظمها التعليمية القائمة أو بعض ع

كفاية وفعالية في التواؤم مع المستجدات وتلبية حاجات المجتمعات الذي توجد فيها 

 واإلسهام في تطويرها.

وفي المملكة العربية السعودية يتنامي االهتمام بهذا األمر، بل ويأخذ بعدا منهجيا متكامال  

تمخض عن ذلك من ظهور شركة  من حيث تبني المشاريع الرائدة لتطوير التعليم وما

متخصصة لتطوير التعليم في المملكة وهي شركة " تطوير"، والتطوير في المراحل 

 التعليمية والمناهج الدراسية وبشكل دائم ومستمر.

ً فيتيشهد العصر الحالي   غير نحو الخطى واإليقاع، وسرعة في المتغيرات على سارعا

 المعلومات نظم وسيطرة المتجدد، العلم وقوة المعرفة، اقتصاد تحكمه سطوة مسبوق، حيث

  األمور على منها القوية الكيانات المتنامية وهيمنة الدولية التنافسية بقوة، والقدرات المتدفقة

 ال تعقيداً  نحو أصبح أكثر على والتعامالت العالقات هذا العالم المتداخل أن نواجهفإما 

الغتنامها ونصبح في  واإلرادة والمعرفة لديهم القدرة تتوافر لمن إال التقدم فرصة يعطى

طالئع التقدم اإلنساني وإما أن نجلس وننتظر أن نكون في أخر صفوف البالد المتقدمة. فإذا 

 وقبول الفرصة اغتنام قادرة على تصبح لكي القادمة األجيال نعد أن علينا أردنا التقدم

 . (2006) دهيش،  . المستقبل متغيرات مع اإليجابي والتفاعل التحدي

وقد اعتمدت وزارة التعليم في المملكة مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة    

هـ، ١٤٤٤ -٤٣واألكاديميات المتخصصة" الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 

ير في تحسين مخرجات التعليم األساسية، وتوف 20٣0بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 

معارف نوعية للمتميزين، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، 

وزيادة معدالت التوظيف، كما يلبي المشروع احتياجات التنمية الوطنية المستقبلية، 

ونص مشروع القرار على  .ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة

ذي لتطوير المسارات، والخطط الدراسية، واألكاديميات؛ لتحديد إنشاء البرنامج التنفي

متطلبات ومراحل تنفيذ المشروع، وإعداد الخطة التنفيذية الالزمة له، وتحديد الجدول 

الزمني لتنفيذ األنشطة والمهام الواردة في الخطة، بما في ذلك تحديد الكوادر البشرية 

ر المهني لشاغلي الوظائف التعليمية الحاليين، الالزمة للتنفيذ، والجدول الزمني للتطوي
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وتحديد التغيّرات الالزمة على المناهج الدراسية، وإعداد البرامج الالزمة لتنفيذ البرنامج 

 (. 2020وتدريب ذوي العالقة )وزارة التعليم، 

وإلى جانب ما تقدم، فإن اإللمام بالتجارب الدولية في تطوير نظم التعليم الثانوي في    

عدد من الدول المتقدمة تعليمياً، من شأنه اإلفادة والمقارنة واستجالء الجوانب اإليجابيّة بما 

 من شأنه أن ينعكس على تطوير هذه المرحلة بشكل متكامل وبناء.

 مشكلة الدراسة:

تتظافر مجموعة من الظروف والعوامل الملحة التي تفرض على األجهزة المعنية  

جه العناية بشكٍل خاٍص للمرحلة الثانوية ألهميتها الحيويّة البالغة في بالتعليم تطويره ، وتتو

إعداد الفرد إما لمواصلة تعليمه الجامعي أو لتوجيهه للمسارات المهنية المتعددة. وتأتي 

عمليات اإلصالح والتطوير لمرحلة التعليم الثانوي، استجابةً للتطورات المتسارعة  في 

ي الكبير، عولمة االقتصاد ولمواكبة العصر بمتغيراته العالم ، والحراك االقتصاد

 ومستجداته وذلك إلعداد الخطط المتوجهة لبناء اإلنسان المنتج والفاعل.

وإن العمليات المتصلة بتطوير النظم التعليمية تأخذ في االعتبار التجارب الدولية لإلفادة   

من نتائج الممارسات والتطبيق للوقوف على اإليجابيات ومعالجة جوانب القصور، مع 

التركيز على المناهج الفاعلة والكوادر التعليميّة المتميزة للتدريس في هذه المرحلة ، وفق 

يّة واضحة ، وأهداف سلوكيّة وسيكيولوجيّة وإجرائية واضحة وقائمة على أسس فلسفة تربو

علميّة. كما أن االرتقاء بهذه المرحلة التعليمية الهامة لن يتأتى إال عبر اإليمان العميق 

بأهميتها وهدفها التربوي المتمثل في " تهيئة الطالب الستقبال أدوار الحياة التالية على 

وفره من خبرات ثقافيّة واجتماعيّة ، تتناسب مع قدراته واستعداداته. وإن أساس سليم، بما ت

العناية بتوفير بيئة تحقيق هذا الهدف يتم عبر حزمة من األنشطة التربوية والبرامج، مع 

تعليمية ثرية ومناسبة لخصائص ومعايير نمو الطالب في هذه المرحلة وميولهم، واالرتقاء 

لية وتوفير األدوات المناسبة والمساحات الكافية لتفعيل البرامج بالممارسة الميدانية الفع

 والمناهج ، ومعرفة عناصر ومعززات البيئة التعليمية ومكوناتها. 

وتأتي هذه الدراسة للوقوف على تجارب عدد من الدول وخبراتها في هذا الصدد، بما   

 إلفادة من انعكاساتها اإليجابيّة.يساعد في فهم النماذج التطويرية لمرحلة التعليم الثانوي، وا

 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة الحاليّة من أهميّة المرحلة الثانوية وانعكاساتها على تأهيل 

وإعداد األجيال وتوجيههم نحو التخصصات المستقبلية والمهنيّة وفي تكوين شخصياتهم، 

ذلك من تطوير نظم التعليم في المرحلة الثانوية لمجاراة متغيرات العصر  وما يقتضيه

 المتسارعة ومستجداته التقنية ومتطلباته المتعددة .  
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 محددات الدراسة: 

تتحدد الدراسة الحالية في تناول دراسة مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة 

 ة على ضوء عدٍد من التجارب الدوليةواألكاديميات المتخصصة بالمملكة العربية السعودي

 مصطلحات الدراسة:

التطوير لغة: مادة طور ، تطور : تحول من طور إلي طور. والتجديد هو لفظ مرادف   

للتطوير وهو مأخوذ من جدّ الشيء يجد )جدهّ ( بكسر الجيم فيها صار جديداً . وتجدد 

(. 57هـ : ص ١٤2٣ –ي الشيء صار جديداً وأجده وجدده أي صار جديداً  ) الراز

واصطالحاً يعرف التطوير بأنه: هو نمط من أنماط التي يمر بها الفرد أو النظم االجتماعية 

نتيجة لتفاعل العديد من القوي مثل األفراد والمنظمات المجتمعية والعادات االجتماعية وهو 

مد علي مراحل يعني تغيير يتصف بالنمو لبنية معينة أو لوظيفة أو مهارة معينة وهو يعت

(. كما ُعرف أيضاً التطوير اصطالحاً بأنه "  ١0٣م : ص 200٤ –متعددة ) زكي، فيله 

مجموعة من المتغيرات التي تحدث في نظام تعليمي بقصد زيادة فعاليته أو جعله أكثر 

(. وُعرف أيضاً ١29هـ : ص ١٤09 –استجابة لحاجات المجتمع الذي نشا فيه" ) فهمي 

ط يشمل المنظمة بالكامل يدار من القمة بهدف زيادة فاعلية المنظمة بأنه:" جهد مخط

وسالمتها من خالل تعديالت مخططة في العمليات الجارية بالمنظمة وباستخدام معلومات 

 –(. ويعرفه ) عبد الرسول 2١م : ص 200٤ –مستقاة من العلوم السلوكي " ) احمد 

ستهدف االرتقاء بالوضع القائم لنظام ( بأنه " عملية وضع مقترحات ت 2٣8م : ص 2008

اإلدارة المدرسية والوصول به إلي أحسن صورة ممكنة حتى يستطيع تحقيق أهدافه 

 المنشودة وذلك بتشخيص مشكالته في ضوء متطلبات العصر ومتغيراته". 

 التعليم الثانوي:

التعليم  التعليم الثانوي كما تعرفه منظمة اليونسكو بأنه المرحلة المتوسطة من سلم

العام بحيث يسبقه التعليم االبتدائي ويتلوه التعليم العالي ويشغل فترة زمنية تمتد من الثانية 

عشرة وحتى الثامنة عشرة من العمر وبذلك يتضمن التعليم الثانوي المرحلة المتوسطة 

ترة وذلك في معظم بالد العالم المتقدمة والنامية على حد السواء ويغطي التعليم الثانوي ف

حرجة من حياة النشء هي فترة المراهقة بما يصاحبها من تغيرات جسمية وعقلية ونفسية 

واجتماعية وما يتبع ذلك من متطلبات أساسية في جوانب الشخصية للمراهق وتحديد سلوكه 

 ( . 20١هـ : ص ١٤2٤ –وعالقاته )السنبل 

تها الخاصة من حيث وتعرفها السياسة التعليمية السعودية بأنها " مرحلة لها طبيع

ً من التوجيه واإلعداد وتضم فروعاً  سن الطالب وخصائص نموهم، وهي تستدعي ألوانا

مختلفة، يلتحق بها حاملو الشهادة المتوسطة، وهي مرحلة تشارك غيرها من مراحل التعليم 

 في تحقيق األهداف العامة للتربية والتعليم باإلضافة لما تحققه من أهدافها الخاصة )عبد

 (. 82: ص  20١2 –المجيد 
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 التعريف اإلجرائي

 بها العام يلتحق التعليم حلقات أو مراحل من النهائية الحلقة أو المرحلة هي الثانوية المرحلة

 تعد مرحلة فهي دراسية سنوات ثالث بها ويقضي المتوسطة المرحلة اجتياز بعد الطالب

 .العملية غمار الحياة لخوض أيضا وتعده الجامعية الدراسة لمواصلة الطالب

 الدراسات السابقة 2

هدفت الدراسة إلى التعرف علي مفهوم السياسة التعليمية ( و1429ـ دراسة األلمعي )

وأهميتها وأهدافها ومراحل صياغتها واإلطار العام لسياسة التعليم في المملكة العربية 

ر السياسة التعليمية السعودية وبنائها والجهات المشرفة عليها وخصائصها وثبات وتطوي

ودورها في الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام مع التعرف علي أبرز االتجاهات 

والنماذج العالمية في السياسات التعليمية وأثر سياسة التعليم في المملكة في مواكبتها 

في واقتراح ألهم المرتكزات واآلليات والوسائل لتفعيل سياسة التعليم وفق رؤية تسهم 

تطوير التعليم العام والمساعدة في تحقيق مستويات تعليمية متميزة تمكن التعليم في المملكة 

ولقد اتخذ الباحث المنهج الوصفي  من دخول السباق العلمي والتربوي مع الدول الكبرى.

وكان من أهم النتائج التي  للدراسة النظرية والمنهج الوصفي المسحي للدراسة الميدانية.

لها الدراسة أن السياسات التعليمية هي األساس الذي يحدد حركة التربية المستقبلية توصلت 

للمجتمع، وأن السياسة التعليمية في المملكة تنبثق من الدين اإلسالمي. وأن سياسة التعليم 

في المملكة عن السياسات التعليمية العالمية بعدد من المميزات مع اشتمالها على أغلب 

 عاصرة العالمية.االتجاهات الم

 نظام بنية لتطوير مستقبلية رؤية اقتراح ( والتي هدفت الدراسة١٤27ــ دراسة القحطاني )

 الخبراء رؤى تحليل خالل من السعودية؛ العربية المملكة في للبنين الثانوي التعليم

 هذا لبنية المستقبلي التصور صياغة ثم ومن الثانوي، التعليم بشئون والمهتمين المختصين

 التحليل وتقوم هذه الدراسة علي منهجية  .لتنفيذه المقترحة اآلليات ووضع النظام،

اي بعد )دلف  عن المؤتمر أسلوب اختيار تم فقد ذلك؛ ولتحقيق المستقبلي )االستشراف( 

Delphi   )التعليم نظام لبنية الرؤية المستقبلية على الخبراء إجماع إلى بهدف الوصول 

 االستبانات من سلسلة استخدام خالل من بينهم، فيما تنسيقهم أو لقائهم دون للبنين، الثانوي

 والمهتمين المختصين من خبير، ( ١00 ) من الدراسة عينة وتكونت .لذلك المصممة

 في خبيًرا ( ٤9) األولى، الجولة في خبيًرا ( 70 ) منهم أجاب .الثانوي التعليم بشؤون

 بندًا ( 9١) على تشتمل محوًرا (  20 ) من تتكون استبانة الباحث الثانية، واستخدم الجولة

 في التخصص إبقاء على الدراسة خبراء وكان من أهم نتائج الدراسة: إجماع  .بديال أو

 الثانوي للتعليم المالئم النموذج أن السعودية، وعلى العربية بالمملكة للبنين الثانوي التعليم

 التعليم في الطالب انتظام برامج جميع توافر أهمية وعلى .الشاملة المدرسة نموذج هو
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 االستفادة ضرورة أجمعوا على كما (، االنتساب الجزئي، التفرغ الكامل، التفرغ الثانوي )

  .بعد عن التعليم أنواع بعض من

( واستهدفت الدراسة التعرف علي واقع بنية التعليم الثانوي 2009ــ دراسة الشهري )

والتعرف علي أهم التحديات العالمية والمحلية المستقبلية التي يواجهها الحالي في المملكة 

المجتمع السعودي وانعكاساتها علي نظام التعليم الثانوي في المملكة. ووضع تصور مقترح 

هـ والتي  ١٤50لبنية التعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية للفترة الزمنية القادمة وحتى 

المجتمع وتساير التحديات العالمية والمحلية المتوقع حدوثها في يمكن أن تلبي حاجة 

المستقبل. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكانت من أهم نتائج الدراسة 

التالي: أن التعليم الثانوي في المملكة لم ينجح في تحقيق هدفه الرئيسي وهو اإلعداد للتعليم 

الية من التعليم. وأن هناك انخفاضاً في نوعية التعليم الثانوي الجامعي أو التهيئة للمرحلة الت

في المملكة وضعف كفاءته الداخلية. وكذلك وجود ضعف في مواءمة برامج التعليم الثانوي 

في المملكة مع تحديات العصر. وتخلف التقنيات والمهارات التي تقدمها المناهج والمدرسة 

وأن حجم المادة التعليمية في التعليم الثانوي في المملكة عن تلك السائدة في الدول المتقدمة. 

كبير جداً، وعدم وجود مواد مهنية في التعليم الثانوي في المملكة والتي تتيح للطالب إمكانية 

االلتحاق بسوق العمل بكل سهولة ويسر، مع عزوف الطالب عن االلتحاق بالشعب العلمية 

 التخصصات النظرية.والتقنية. وزيادة أعداد الخريجين في 

( وهدفت إلى التعرف علي وضع المؤسسات التعليمية القائمة وما ١٤2٣ــ دراسة الحاج )

تعترضها من مشكالت، واستشراف مستقبل المؤسسات التعليمية، ووضع تصور للبنية 

التعليمية لمدرسة المستقبل. ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكان من أهم 

ها: أهمية دفع مستوى أداء وإعادة بناء وهيكلة البنية التعليمية في الصف الدراسي نتائج

لقوائم متطلبات العصر. والتركيز علي مهارات التفكير عند الطالب من خالل ممارسات 

مدرسة المستقبل. وضرورة وضع تصور للبيئة التعليمية داخل الصف المدرسي يلبي حاجة 

 مدرسة المستقبل.

( والتي هدفت إلى بيان التحديات المعاصرة وآثارها علي التربية ١٤28البشري )ــ دراسة 

والتعليم، توضيح واقع المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية ومقومات طالب 

المستقبل. ومساعدة صناع القرار التربوي والمهتمين بالشؤون التربوية والتعليمية في 

وتطبيقها علي ارض الواقع. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي بلورة فكرة مدرسة المستقبل 

التحليلي والوصفي المسحي وكان من أهم نتائج الدراسة: أن مواجهة التحديات المعاصرة 

تنطلق من ثوابتنا اإلسالمية وهويتنا الثقافية مع مراعاة االنفتاح بعقالنية علي ثمار الفكر 

ملية الرائدة. وأّن واقعنا التربوي في حاجة إلى النقد والعطاء اإلنساني المفيد والتجارب الع

والتشخيص المستمر للوقوف إلبراز االحتياجات وتعزيز اإليجابيات، وأهمية االرتقاء 
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بمستوى أداء المدرسة الثانوية من خالل ركائزها المهمة يعتبر وسيلة لتطوير العملية 

 لمستقبل.التربوية والتعليمية ويسهم في تكوين وإعداد طالب ا

 الثانوي التعليم في الدولية التربية صيغ علي ( وهدفت إلى الوقوف200٤ــ دراسة عيسى )

 التعليم في الدولية التربية صيغ المعاصر، والتعرف على واقع التربوي الفكر ضوء في

 الثانوي التعليم في التربية صيغ لتطوير مقترحة إجراءات إلي مصر، والتوصل الثانوي في

 لتنمية المالئمة التدابير اتخاذ ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن مصر. في

 الدولية التربية بصيغ للنهوض لليونسكو يؤدي الوطنية اللجان مع بالتنسيق الدولية التربية

العالمي  والسالم الدولي التفاهم تحقيق في التربية تلعبه الذي للدور عالمي وأن ثمة إدراك.

 والحروب. والتوترات الصراعات تسوده عالم في

 المدارس األمثل لمديري الدور على رفالتع وهدفت إلى  ( Daresh,2001 ) ــ دراسة

 المادية  اإلمكانيات ضوء في المدرسية للبيئة األمثل تحقيق االستغالل وكيفية البريطانية،

 نشاطات الدراسة وصفت حيث التحليلي، الوصفي الباحث المنهج واستخدم . المتاحة

 التي النتائج أهم الميداني وكان من الواقع من وانطلقت وحللت كفاءاتهم، ، مديري المدارس

 في وإلى وجود نقص .المدارس مديري مع  المحلي المجتمع تعاون :الدراسة إليها توصلت

 من التربوي لإلصالح خطط قياديه. وعدم االهتمام بوضع مناصب لشغل كفاءة المرشحين 

 مديري المدارس. لدى اإلدارية الكفاءة رفع لأج

 التعليق على الدراسات السابقة:

اتفقت جميع الدراسات السابقة على أهمية التعليم ككل وبشكل خاص مرحلة التعليم   

الثانوي كجزء من كل مراحل وأنماط التعليم المختلفة ، كذلك اتفقت معظم الدراسات 

السابقة أن التعليم في المملكة العربية السعودية يواجه العديد من التحديات والمشاكل 

وعديدة منها زيادة الطلب االجتماعي على التعليم وأنماط  والصعوبات ألسباب مختلفة

محددة فيه وتوافق ذلك مع الطاقات االستيعابية للتعليم مع الزيادة السكانية المطردة مع 

االنتشار الجغرافي للسكان. واتفقت معظم الدراسات السابقة أن التعليم في المملكة العربية 

من أولي اهتمامات المملكة وذلك بما تشهده المملكة من السعودية يشهد تنمية وذلك باعتباره 

 التوسع الكمي المتزايد في الفصول وإعداد المدرسين وإعداد المدارس وخاصة الثانوية.

وفي دراسة الشهري والتي تناولت التعليم الثانوي في ظل التحديات المستقبلية فلقد اتفقت  

فارقة في حياة الطالب وفى التحديات سواء  الدراستان علي أهمية التعليم الثانوي كمرحلة

العالمية او المحلية التي يواجهها حين التخرج ولكن جاء االختالف بين الدراستين أن 

دراسة الشهري استعرضت التحديات ولم تقترح كيف يمكن التغلب عليها وأظهرت 

لنا إلقاء الضوء مشكالت التعليم الثانوي دو إيجاد حلول حقيقية  ولكن في دراستنا هنا حاو

على التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم لمحاولة اختيار أو تجميع ما يناسبنا 

 ويناسب مجتمعاتنا اإلسالمية لمحاولة تطبيقه في المملكة.
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وفي دراسة القحطاني تناولت تطوير التعليم وذلك بمحاولة تجميع آلراء الخبراء حول  

م الثانوي وذلك علي عكس ما طرحناه في دراستنا والذي اتفق كيفية التطوير في بنية التعلي

في أهمية تطوير التعليم ولكن بمقارنة األنظمة التعليمية الواقعة اآلن في البالد المتقدمة في 

نظم تعليمها. وجاءت دراسة األلمعي ودراسة وعيسي كأقرب النماذج إلى دراستنا في 

ثانوي إلي أفضل النتائج الممكنة ولكن االختالف األهداف وهي الوصول بسياسات التعليم ال

ما بين دراسة عيسي ودراستنا في نطاق التطبيق فدراسة عيسي تناولت سياسات التعليم 

الثانوي في مصر وكانت نظرة عيسي للنموذج العالمي من خالل منظمة اليونسكو فقط 

، أما دراسة األلمعي  وذلك على عكس دراستنا والتي تناولت التعليم في كل دولة على حدي

فرأت إن التعليم الثانوي ال يحتاج إلى تطوير ولكن يحتاج إلى تفعيل لسياساته التعليمية وهو 

ما أختلف معه فيه فالتعليم الثانوي في المملكة يحتاج إلى تطوير وتفعيل لسياساته التعليمية. 

يم ولكن عن طريق تناول االهتمام بالتعل فيDares h واشتركت دراسة البشري ودراسة 

  المدرسة ومديريها وليس بتطوير السياسات والنظم التعليمية.

 اإلطار النظري: 

 أوال: التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية

 النشأة واألهمية واألهداف لمرحلة التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية: -1

في النظام التعليمي الحديث في البالد المتقدمة  يُعد التعليم الثانوي من المراحل الهامة  

والنامية لما لهذه المرحلة من تأثير هام في التكوين واإلعداد المهني، والتشكيل النفسي 

واالجتماعي للشباب في فترة المراهقة، والتي تعد من أهّم مراحل العمر، وأكثرها تأثيراً في 

 بقيّة المراحل الحياتيّة األخرى.   

 لتعليم الثانوي في المملكةنشأة ا 1-1

إن البداية الحقيقة بالمفهوم الحديث للتعليم الثانوي جاءت بعد افتتاح مدرسة تحضير    

هـ وهي تُعتبر اول مدرسة ثانوية بالمفهوم الحديث وكان الغرض  ١٣55البعثات بمكة عام 

بالفعل  األساسي من هذه المدرسة هي تحضير الطالب لالبتعاث للدراسة الجامعية وتم

هـ وكان عدد الطالب المتخرجين من  ١٣58تخريج أول دفعة من هذه المدرسة عام 

المدرسة عشرة طالب فقط تم ابتعاثهم إلى مصر للدراسة في مجاالت مختلفة، ويتضح من 

اسم المدرسة " مدرسة البعثات " أن الهدف األساسي منها هو إعداد الطلبة السعوديين في 

خصوصاً الجامعات المصرية نظراً لتشابه المناهج السعودية بالمناهج الدراسة في الخارج و

 هـ (. ١٤١٣المصرية ) الحازمي، 

ومنذ افتتاح مدرسة البعثات وتوالت بعد ذلك أنشاء المدارس الثانوية في جميع أنحاء    

هـ صدر األمر السامي بافتتاح مدرسة ثانوية بالمدينة المنورة  ١٣62المملكة ، ففي عام 

هـ تأسست مدرسة دار التوحيد بالطائف،  ١٣6٤ُسميت بمدرسة طيبة الثانوية وفي عام و

هـ  تم افتتاح المدرسة الثانوية باألحساء بمدينة الهفوف ، وافتتاح المدرسة  ١٣67وفي عام 
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هـ ، وفي مكة المكرمة تم افتتاح المدرسة الرحمانية في عام  ١٣69الثانوية بأبها عام 

س العام تم افتتاح معهد الرياض العلمي وكان يُمثل أول معهد علمي يُنشأ هـ  وفي نف ١٣70

هـ أنشأت ثاني مدرسة ثانوية في مدينة  ١٣7٣وتوالت بعده المعاهد العلمية ، وفي عام 

 (.2005الطائف ) الغامدي وعبد الجواد ،

ياض هـ افتتحت أول مدرسة ثانوية للبنات حكومية ملحقة بمعهد الر ١٣8٣وفي عام    

طالبة فقطن ولم يستمر الوقت طويال إال وقد تم افتتاح  2١النموذجي وكانت تضم في حينها 

هـ ) السنبل  ١٣9١مدارس ثانوية للبنات في أنحاء المملكة المختلفة وذلك في عام  9

 (.١٤2٤وأخرون،

 أهمية المرحلة الثانوية وأهدافها: 1-2

 أهمية المرحلة الثانوية.  1-2-1

ة الثانوية الحلقة الثالثة في سلم التعليم العام في المملكة العربية تمثل المرحل

السعودية، ولقد حظي التعليم الثانوي باهتمام بالغ منذ ظهوره خاصة لدى اآلباء والطالب، 

 من التي ينطلق الرئيسية والبوابة األساسي، للتعليم الحرجة النقطة فالمرحلة الثانوية هي

 هناك اهتماًما أن نجد عليه وبناء سواء، حد على الجامعات أو العمل لسوق الفرد خاللها

 ً التعليم  لنظام العامة األهداف احتوته وما العربية البلدان في التعليم سياسات في ملموسا

ً  التعليم هذا يكون بأن الثانوي )   .واالقتصادية واالجتماعية التنموية السياسات مع متوافقا

 (. 8٣: ص  20١2 –عبد المجيد 

 أهداف التعليم الثانوي. 1-2-2 

اللجنة العليا لسياسة التعليم األهداف التالية للتعليم الثانوي والتي تسعي لتحقيق النمو حددت 

 (:١٤٣١المتكامل للطالب روحياً وجسمياً ووجدانياً واجتماعيا ) نصير،

 خالصة لوجهة.تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال  -١

 دعم العقيدة اإلسالمية. -2

 تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد. -٣

تعهد قدرات الطالب، واستعداداته المختلفة التي تظهر في الفترة وتوجيهها وفق ما  -٤

 يناسبه ليحقق أهداف التربية اإلسالمية في مفهومها العام.

تعميق روح البحث والتدقيق والتجريب والتتبع تنمية التفكير العلمي لدى الطالب و -5

 المنهجي.

إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين وإعدادهم لمواصلة الدراسة في الكليات والمعاهد  -6

 المختلفة.

 تهيئة سائر الطالب للعمل في ميادين الحياة بمستوي الئق. -7

 تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية. -8

 سبيل هللا روحياً وبدنياً.إعداد الطالب للجهاد في  -9
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إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح  -١0

 واستغالل أوقات الفراغ علي وجه مفيد.

 تطـّور التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية:  -2

 التطور الكيفي في التعليم الثانوي السعودي. 2-1

حلة الثانوية في المملكة العربية السعودية مع باقي الدول العربية والخليجية تتشابه المر   

عاماً(،  ١8 – ١5في الفئة العمرية للطالب الدارسين والذين ينتمون للفئة العمرية من ) 

وفيه يدرس الطالب مقررات عامة ويعتمد التعليم الثانوي العام في مناهجه على مناهج 

كما تعتمد هذا النوع من التعليم الثانوي على المناهج النظرية  موحدة وخطط دراسية موحدة

(. ويتخصص الطالب في السنة الثانية ١٤26أكثر من العملية ) الغامدي و عبد الجواد، 

والثالثة للمرحلة الثانوية العامة الى علم وأدبي وتوجد نوعين من المدارس على حسب 

 (.١٤١5الفترة المسائية للبنين فقط ) مرسي، الفترة فالفترة الصباحية للبنين والبنات و

وشهدت مرحلة التعليم الثانوي في المملكة عدة مراحل من التطوير، ومنها تطبيق نظام    

نموذج يستند في األساس على عدد الساعات المعتمدة وهو الثانوية الشاملة وهو عبارة عن 

 عام في التجربة أتنجاحه وبد احتماالت الرتفاع نسبةمطبق في عدة دول أخرى 

 المكرمة ومكة وجدة والدمام الرياض يهو المملكة مدن من عدد هــ، في١٣95

 علي الحاصلين الطالب تقبل التي فقط الثانوية البنين مدارس على التجربة واقتصرت.

 ستة فصول الدراسة ومدة المتوسطة ثم شمل كافة المدن والمحافظات، الكفاءة شهادة

ً  تنقص أو تزيد دراسية  التخفيف التعليم من النمط من هذا الغرض وكان الطالب لقدرة وفقا

 وذلك المملكة الجغرافية لمناطق المختلفة بالحاجات الوفاء و الدراسية، المقررات كثافة من

 لتنظيم من إخضاعها بدالً  منطقة كل لظروف المناسبة والشعب األقسام توفير خالل من

 أربع برنامج الدراسة وتضمن .الطالب بين الفردية الفروق مراعاة إلى إضافة موحد،

 (. 2008معتمدة ) التميمي، ساعة ١50 ساعاتها عدد يبلغ مجموعات

السعودية وهو  العربية بالمملكة المقررات بنظام الثانوي التعليم وكذلك تم تنفيذ مشروع   

 لتلبية الثانوي، التعليم لتطوير السعودية العربية المملكة في التعليم ما قامت به وزارة

 االتصاالت، فصدر وثورة المعرفة عصر مع ولتتكيف والتنموية احتياجاتها االجتماعية

/ ١0/ ١١بتاريخ  م ب 7السعودي رقم  الوزراء مجلس رئاسة من مقام السامي المرسوم

 (.20١0هـ ) الصايغ،١٤25

 التطور الكمي في التعليم الثانوي السعودي. 2 -2

واضحة  كمية زيادة يالحظ تأسيسه منذ السعودي الثانوي التعليم لواقع المتابع إن

 وهي الحديث بمفهومها مدرسة أول افتتاح منذ المرحلة تلك في نوعيًا تطوراً  ويلمس

 .(20١0م ) الصايغ،  1936 عام المكرمة بمكة "البعثات تحضير"مدرسة 
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ً فى ال تعليم الثانوي كبيراً ولقد شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كميا

وخصوصاً فى السنوات األخيرة فى كافة المراحل التعليمية وبخاصة المرحلة الثانوية ولم 

تكن الزيادة في مجال تقتصر علي تعليم البنين فقط أو في عدد المدارس أو في عدد 

ذلك ما الفصول أو المعلمين فقط بل كانت الزيادة أيضاً في تعليم البنات والمعاهد العلمية و

 للتعليم الثانوية بالمرحلة الطالب ألعداد الكمي التطور يوضح سوف يوضحه الجدول التالي

هـ الى العام ١٣9٤هـ / ١٣9٣الدراسي  العام من متفرقة ألعوام ) بنين وبنات( العام

 هـ .١٤29هـ/١828الدراسي 

 العام الدراسي م
 الطالب المدارس

 بنات بنين بنات بنين

 5795 ٣677٤ ١٣ ١٤١ هـ١٣9٤هـ / ١٣9٣ ١

 59076 6670١ ٣5١ ٣55 هـ ١٤0٤هـ/ ١٤0٣ 2

 ١65٣29 ١56٤80 797 758 هـ١٤١٤هـ/١٤١٣ ٣

 ٤٣2620 ٤25٣٤2 ١95٤ ١857 هـ١٤25هـ/١٤2٤ ٤

 ٤86276 ٤925٣2 2٣٤١ 2087 هـ١٤29هـ/١828 5

 .المعلومات لتقنية العامة اإلدارة السعودية، العربية بالمملكة التعليم وزارة  :المصدر

 العام الثانوي التعليم شهده الذي المتنامي لتطورالسابق ا الجدول من يتضح حيث     

 حيث المملكة، في السريع السكاني النمو مع متوقعة النتيجة وهذه السعودية بالمملكة العربية

 180 البنات  مدارس عدد وتضاعفت ضعف ١5حوالي البنين مدارس تضاعفت عدد

 بالمدارس الطالبات عدد أما ضعفاً  ١٣البنين  بمدارس الطالب وتضاعف عدد ضعفاً،

ً  ٤5خالل  ضعفًا  8٤ فقد تضاعف للبنات العامة الثانوية م ) 2009إلى  م ١96٤من  عاما

 ( . 20١0الصايغ، 

 مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة واألكاديميات المتخصصة: -3

 غير نحو الخطى واإليقاع، وسرعة في المتغيرات على سارعاً فيتيشهد العصر الحالي    

 المعلومات نظم وسيطرة المتجدد، العلم وقوة المعرفة، اقتصاد تحكمه سطوة مسبوق، حيث

  األمور على منها القوية الكيانات المتنامية وهيمنة الدولية التنافسية بقوة، والقدرات المتدفقة

 ال تعقيداً  نحو أصبح أكثر على والتعامالت العالقات هذا العالم المتداخل أن نواجهفإما 

الغتنامها ونصبح فى  واإلرادة والمعرفة لديهم القدرة تتوافر لمن إال التقدم فرصة يعطى

طالئع التقدم اإلنساني وإما أن نجلس وننتظر أن نكون في أخر صفوف البالد المتقدمة. فإذا 

 وقبول الفرصة اغتنام قادرة على تصبح لكي القادمة األجيال نعد أن علينا أردنا التقدم

  .(2006) دهيش،  . المستقبل متغيرات مع اإليجابي والتفاعل التحدي

وقد اعتمدت وزارة التعليم في المملكة مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة    

هـ، ١٤٤٤ -٤٣الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي واألكاديميات المتخصصة" 

في تحسين مخرجات التعليم األساسية، وتوفير  20٣0بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 
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معارف نوعية للمتميزين، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، 

اجات التنمية الوطنية المستقبلية، وزيادة معدالت التوظيف، كما يلبي المشروع احتي

ونص مشروع القرار على  .ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة

إنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات، والخطط الدراسية، واألكاديميات؛ لتحديد 

حديد الجدول متطلبات ومراحل تنفيذ المشروع، وإعداد الخطة التنفيذية الالزمة له، وت

الزمني لتنفيذ األنشطة والمهام الواردة في الخطة، بما في ذلك تحديد الكوادر البشرية 

الالزمة للتنفيذ، والجدول الزمني للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية الحاليين، 

نامج وتحديد التغيّرات الالزمة على المناهج الدراسية، وإعداد البرامج الالزمة لتنفيذ البر

 (.2020وتدريب ذوي العالقة )وزارة التعليم، 

وترتكز األهداف اإلستراتيجية لمشروع تطوير المرحلة الثانوية على تعزيز القيم الدينية    

والهوية الوطنية، ومواكبة الرؤية العالمية الجديدة لدور المرحلتين المتوسطة والثانوية في 

إلى السنة التحضيرية في الجامعات، وتوسيع  السلّم التعليمي، واستهداف إلغاء الحاجة

وتنويع فرص التعّلم لجميع فئات الطالب والطالبات، كما تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة 

التعليم الثانوي والمتوسط، والحصول على شهادات إتقان للغة اإلنجليزية، وتوفير مسار 

ر للطالب والطالبات للتخصصات الشرعية ألبرز المتميزين، إضافة إلى الفرز المبك

وتضع  .بحسب توجهاتهم وقدراتهم، وتخريج متعلّم مؤهل للعمل وقادر على مواصلة تعليمه

الخطة األولية لتطبيق مشروع المسارات الثانوية سنة أولى مشتركة، ويتم فيها اإلعداد 

الثانية العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، بينما يختار الطالب والطالبات في السنتين 

 -والثالثة بين مجالين للدراسة؛ األول مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية )مسار علمي عام

مسار علوم الصحة والحياة(، والثاني مجال العلوم الشرعية  -مسار علوم الحاسب والهندسة

اد وتُقدّر المو .المسار اإلنساني العام( -المسار الشرعي -واإلنسانية )مسار إدارة األعمال 

مادة  ٣2الجديدة التي سيتم تقديمها في هذه المسارات بحسب الخطة الدراسية األولية بعدد 

موزعة على جميع المسارات، كما تمتاز بعض المسارات بتمكين الطالب من االلتحاق 

بسوق العمل، من خالل برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن اإلدارية 

 (.2020)وزارة التعليم، 

كما يستهدف البرنامج تطوير أكاديميات متخصصة تبدأ من المرحلة المتوسطة، تشّكل    

نموذجاً من المدارس الحديثة في التعليم العام، وتحتوي على إمكانيات مادية وبشرية عالية، 

حيث يتم تخصيصها للطالب والطالبات الذين لديهم قدرات معرفية أو مهارية عالية، 

، وتشتمل على علوم الحاسب، والهندسة، والعلوم (STEM) يةمتضمنةً أكاديميات علم

الصحية، وأكاديميات إنسانية، وتشتمل على الفنون اإلبداعية والتخصصات الرياضية 

بشراكات خارجية، حيث تستقطب الطالب ذوي المواهب في هذه الجوانب، وتدريس 

المشروع قبل إقراره ومّر  .الطالب مناهج مهندرة مع مقررات خاصة في تنمية المهارات
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بمرحلة تحضيرية اشتملت على تحليل الواقع من خالل ورش العمل لعدد من الجهات ذات 

العالقة، ودراسة مقارنة مع الممارسات اإلقليمية والعالمية، وتحليل واقع القبول في 

الجامعات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل، كما مر المشروع بدراسة تحليلية لما يلزم 

االستغناء عن السنة التحضيرية وردم الفجوات التحصيلية، كذلك إجراء دراسة تتبعية  عنه

للتجارب السابقة للمرحلة الثانوية بالمملكة، والدراسات االستطالعية لذوي العالقة، وآراء 

واعتمد إقرار المشروع على عدد من العوامل  .الخبراء، باإلضافة إلى التحكيم الخارجي

سنوات في المرحلة  ٤ -٣عية التي أشارت إلى وجود فاقد تعليمي يصل إلى والنتائج الواق

التعليمية لطالب التعليم العام بالمملكة مقارنةً بدول العالم، وانخفاض أداء الطالب في 

االختبارات الوطنية والدولية، كما ُوضع في االعتبار نتائج الدراسات المرتبطة 

العمل ووظائف المستقبل، والتوجه التقليدي اللتحاق استعداد الشباب السعودي لسوق  بمدى

% من الطالب بالتخصصات النظرية في الجامعات، وهو ما ال يتسق مع التوجهات 72

)وزارة  .المستقبلية لسوق العمل، ووضع آليات لمعالجة ذلك وفق التوجهات العالمية

 (.2020التعليم، 

 :ثانياً: نظم التعليم الثانوي في عدٍد من الدول

 التعليم الثانوي فى بريطانيا. -1

 لمحة عامة عن المجتمع البريطاني.  1-1

معظم سكان انجلترا من اصول أنجلو ساكسونية أو أصول كلتية مثل األيرلنديون    

، واللغة االنجليزية هي اللغة الرسمية واألكثر استعماال أما  والويلزيون واألسكتلنديون

منطقة ويلز فيتحدث أهلها لهجة خاصة بهم تختلف عن االنجليزية تسمي لغة ويلش، 

وبريطانيا بلد مشبع بالثقافة يتسم بالمحافظة علي التقاليد والعادات التي يعود تاريخها إلي 

بريطانيا فهي من ألسيويين القادمين من الهند والصين مئات السنين. أما األقليات األثنية في 

وسكان جزر الكاريبي وأقلية من العرب القادمين من شمال أفريقيا باإلضافة الي المهاجرين 

من شرقي أوروبا، ونري من هذا التجمع المختلف أن المجتمع البريطاني مجتمع متفتح 

م التمييز السلبي ١976لصادر فى عام متقبل للغير ، وقد حرم قانون العالقات العنصرية ا

ضد أى شخص بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الجنسية أو الديانة ) الملحقية الثقافية 

(. ولقد تميزت بريطانيا بالتنوع والغزارة الثقافية فيكفي أن نعرف أنه في 20١2السعودية ،

سرح لعرض م ٣00معرض فني وأن بها  600كل عام تستضيف بريطانيا أكثر من 

أفضل المسرحيات العالمية وبها أفضل المكتبات والمتاحف األثرية والتاريخية ، وبها 

مجموعات من اللوحات العالمية التي تعود إلي القرن الثالث عشر ، وفي متحف فكتوريا 

 (.20١2والبرت أضخم مجموعة من الفن التشكيلي والتطبيقي )الملحقية الثقافية السعودية، 
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 طور التعليم في انجلترا.نشأة وت 1-2

 الوثائق تشير كما الوسطى، العصور إلى إنجلترا في للتعليم األولى البدايات ترجع   

ً  وبدأ هناك، التاريخية الرسمية  بري كانتر بكاتدرائية م 597 عام الوثائق هذه وفق رسميا

 التعليمتمويل  مهمة الكنيسة تولت العصر ذلك وفي أوغسطين، القديس أنشأها التي

ً  قرون عشرة لمدة هذه التمويلية في مهماتها واستمرت الرسمي،  مؤرخو ويقول  تقريبا

 الثانوية المدارس :هما المدارس من نوعين  آنذاك  أقاموا إن المنصرين إنجلترا في التعليم

 داخل بقين الالتي اإلناث دون الذكور على بهما االلتحاق واقتصر ومدارس الغناء، العلمية،

 على المدارس هذه من األول النوع في التعليم وركز المنزلية على الشؤون يتدربن بيوتهن

 من الثاني النوع بينما وقتئذ، أوروبا أنحاء جميع في العلم لغة باعتبارها الالتينية، اللغة

 الكنسية، والترانيم واألناشيد الغناء على  وصغاراً  كباراً   الذكور على تدريب المدارس

 في القساوسة ومساعدة الكنيسة، داخل المنشدين مجموعات في إعدادهم للمشاركة بغرض

 بعض عمدت الميالدي، السابع القرن نهاية وفي .(١٤28) الحربي،  .الدينية خدماتهم

 العام التعليم مناهج تدريس إلى  الشهيرة مدينة يورك مدرسة مثل  العلمية الثانوية المدارس

 إنشاء إلى فغادروا والبارزون، المتميزون نشط المعلمون ذلك وبعد الوسطى، القرون في

 .عشر والثالث عشر الثاني القرنين في مدينتي أكسفورد وكمبردج في جديدة مدارس

 ستة طوال إنجلترا في والوحيدتين للجامعتين الشهيرتين نواتين المدرستان هاتان وشكلت

 التاسع القرن من الثالثينيات في ولندن جامعتا درم بجانبهما ظهرت أن إلى تقريباً، قرون

ً  الجامعات تأسيس وكان عشر، ً للمدارس وحافزاً  دافعا  وتهيئ لتعد العلمية الثانوية قويا

  .(١٤28بالجامعات ) الحربي،  لاللتحاق طالبها

 نظام التعليم الثانوي في بريطانيا:  1-3
  عشرة الحادية سن مع فيبدأ (secondary Schools)الثانوية  المدارس في التعليم أما   

 هذه في الطالب ويخضع عشرة  السادسة حتى أي سنوات ست أو خمس لمدة ويستمر

 وزارات أو التعليم وزارة تضعها التي والمقررات الوطني المنهج دراسة المرحلة إلى

 ١١  من العمرية للفئة :األول قسمين إلى بدورها الثانوية المدرسة وقد تنقسم .المقاطعات

ويطلق   سنة ١6 إلى ١٤ من لألعمار والثاني Key Stage 3ويطلق عليها   سنة ١٤ إلى

  GCSEوالتقييم في هذه المرحلة يكون عن طريق اختبارات تسمي   Key Stage4عليه 

وإن أجتازها الطالب تؤهله أن ينتقل إلي المرحلة النهائية في التعليم العام وله حرية 

وهي دراسة عادة   A-Levelأما عن طريق برنامج دراسة االختيار فيها بين نظامين 

تكون مدتها سنتين يدرس فيها الطالب علي األقل ثالث مواد تكون لها عالقة بالتخصص 

الذي ينوي دراسته في الجامعة وعادة تكون دراسة هذه المواد دراسة عميقة بحيث يتأهل 

 Foundationالتحضيرية  فيها الطالب إلي دراسة التخصص المطلوب أو دراسة السنة
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Year   وهي البديل عنA-Level  وهي مدتها سنة واحدة فقط وهي متاحة للطالب

 (.20١2الملحقية الثقافية السعودية، البريطانيين واألجانب علي حد السواء ) 

 أهداف وغايات التعليم الثانوي فى انجلترا. 1-3-1

األخالق  تهذيب لبعدين هامين همايهدف التعليم الثانوي في انجلترا إلي الوصول 

 :(20١0اآلتي ) الصايغ، في الثانوي التعليم أهداف وتتحدد والجسم، والعقل الروح وتربية

العمل  عالم في بفاعلية للتنافس ومعارفهم مهاراتهم واستخدام المستمر التعليم تشجيع . أ

 .المتغير

ً  صحيًا الشباب بتربية العناية . ب   .المسئولية بتحمل وإشعاره وخلقيا

 .المتحدة األمم بين المتبادلة العالقات طبيعة فهم على مساعدتهم . ت

 .العقلية والتربية اإلنسانية والعالقات التعاون روح بث . ث

 مسئوليات بتفويض بريطانيا يعتمد على الالمركزية وهو بذلك يسمح في التعليم ونظام

 إنهاء أو المعلمين تعيين مهامه تكون وعليه المدارس إدارة إلى مجالس والتمويل اإلدارة

 تخصصها التي المدرسة ميزانية في والتصرف اليومية للمدرسة واإلدارة خدماتهم

 للتعليم المركزية اإلدارة تتدخل وال ومحتواه، واختيار المنهج المحلية التعليمية السلطات

 التعليم ترقية إلى يهدف فانه تدخل ثمة كان وإذا (DES)والعلوم  التربية قسم في والمتمثل

 الديمقراطية يدعم بشكل التعليمية الخدمة تقديم مدى على والوقوف وتحديثه وتطويره

 .التعليم في الفرص وتكافؤ

 أنواع المدارس الثانوية. 1-4

 عدد تضاءل الشمال تعليم رقعة في بالتوسع الثانوي التعليم تنظيم إلعادة نتيجة

 الشاملة المدارس وزادت الحديثة الثانوية المدارس وكذلك كبير بشكل المدارس األكاديمية

الثانوية في  المدارس وتتنوع .واستعدادهم قدراتهم عن النظر بغض الطالب تقبل جميع التي

 :(20١0إنجلترا إلى) الصايغ،

 .التدريس أعضاء قبل من التأهيل ضعيف نظام وهو الحديثة الثانوية المدرسة -

لألوالد  والفنية الهندسية للدراسات المهني المنهج تتبع التي الفنية الثانوية المدرسة -

 .للبنات تجارية وموضوعات

 .للجامعة المؤدي الطريق وهي األكاديمية العامة الثانوية المدرسة -

 ."التعليم شاملة " الشاملة المدرسة  -

 التعليم الثانوي في اليابان. -2

 لمحة عامة عن المجتمع الياباني.  2-1

 -هونشو ، شيكوكو ، كيوشو ، هوكايدو -اليابان من أربع جزر كبيرة  تتكون 

 ١٣0ويبلغ عدد سكانها –جزيرة  ٤000حوالي  -باإلضافة إلى أالف الجزر الصغيرة  

مليون نسمة  وهي تقع شمال المحيط الهادي قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبر األسيوي 
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كم ٣7780١ها اإلجمالية مواجهة لروسيا وكوريا والصين وتبلغ مساحت
2

وأرضها ذات  

طبيعة جبلية بركانية لذلك فإن مساحتها الزراعية محدودة جدا، كذلك موقعها الجغرافي 

 عصرويعتبر المؤرخون أن مواجهة للمحيط الهادي جعلها معرضة لألمطار الغزيرة. 

 الذي العهد هوو المعاصر هو البداية الحقيقة لتاريخ اليابان(  م 1912 – م 1868 : ميجي(

 الحقيقة فيه األسس وضعت حيث ، للساموراي اإلقطاعي النظام الشوجن( أو (فترة  يلي

 اليابانية العاصمة انتقلت ،العصر هذا المجاالت، وفي جميع في المعاصرة اليابان لنهضة

ً  الطبقي، وانصرفت النظام فيه ألغي إلى طوكيو، كما كيوتو من  دراسة إلى الدولة كليا

 .(  20١١)حسان، وتبنيها  الغربية الحضارة

 أهداف وأسس التعليم في اليابان. 2-2

 (: 7هـ : ص  ١٤٣١تنحصر أهداف التعليم في اليابان في التالي ) الرفاعي ، 

تكافؤ الفرص التعليمية فالفرص التعليمية في اليابان متاحة للجميع كال علي حسب  - أ

علي معتقد ديني أو جنس أو مكانة قدراته وميوله دون تفرقه في ذلك بناء 

 اجتماعية أو اقتصادية.

تنمية الشخصية المتكاملة في الفرد والتفاني في العناية بعقول الطالب وتنمية الشعور  - ب

 لديهم بالمسؤولية وروح االستقالل لبناء مجتمع آمن.

 غرس مفهوم العمل منذ الصغر فى الطالب  - ت

 الخبرات العلمية والصناعية لألمم األخرى. البحث عن العلم والمعرفة واالستفادة من - ث

 االستثمار األمثل للعنصر البشري واعتباره الركيزة األساسية إلستراتيجية التربية. - ج

تنمية الشخصية العامة لألفراد من خالل دروس نظامية في علم األخالق وربطها  - ح

 بالمنهاج الدراسي. 

 النظام التعليمي في اليابان. ٣-2

ففي  صناعيا واقتصاديا اليابان تفوق في ساهمت التي العوامل أبرز من التعليم يعتبر

قامت اليابان بتعديل نظامها التعليمي وكان لهذا التعديل  ١987م إلى ١967الفترة من 

فقامت بتعديل التعليم في كافة مراحله وذلك لجعل  األولوية في فترة السنوات العشرين،

وأكثر  مهارة أكثر لعمالة المتزايدة الحاجة تلبية على رة الطالب المتخرج من التعليم أكثر قد

ومواكبة التطور السريع في التكنولوجيا  تغيرات العصر مجابهة من للتمكن إبداعا،

 وفقا متساوية فرصا تعليمية الشعب أفراد لجميع اليابان تعطي والمعلومات ولهذا

 التعلم بزيادة وقت وتهتم الفعالة، التعليمية العادات وتكسبهم وقدراتهم، الستعداداتهم

 شعوب العالم أكثر من تاريخيا الياباني الشعب ويعتبر الوقت هذا من القصوى لالستفادة

 المدرسة هو في النجاح ألن الجد مأخذ التعليم واألبناء اآلباء ويأخذ للتعليم، وتقديرا احتراما

الحياة  مرحلة بلوغ عند لفردل واالجتماعية االقتصادية المنزلة تحديد في الفصل القوة

أولوية  وتعطي للتعليم، ميزانيتها من كبيرا قسما اليابانية الحكومة تخصص ولهذا، المستقلة
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منذ  والعلوم الرياضيات بتعليم واضحا اهتماما وتولي األساسية، التعليم مراحل على لإلنفاق

 اليابان جعل هذا كل .كبيرة مبالغ التعليمية المواد على وتنفق المبكرة، الدراسية المراحل

 االقتصاد في عالية وإنتاجية فيه، عالمية مكانة وتحرز التعليم من رفيع تتميز بمستوى

 .العالمي

 مرحلة التعليم الثانوي:  ٣-٣-2

وتنقسم الى مرحلتين المرحلة األولي تحت مسمي مرحلة التعليم الثانوي األدنى ومدتها 

المرحلة الثانية فهي تحت مسمي مرحلة التعليم الثانوي ثالث سنوات وهي إلزامية أما 

األعلى وهي ليست إلزامية وينقسم فيه التعليم لنظامين أما تعليم لكل الوقت ومدته ثالثة 

 (.١0-9هـ : ص ١٤٣١ –أعوام أو لبعض الوقت ومدته أربعة أعوام ) الرفاعي 

 سياسات األنفاق علي التعليم فى اليابان.

ليابان لمن المؤكد أنه من العوامل التي قادت األمة اليابانية إلي بناء إن التعليم في ا

قاعدة واسعة من المفكرين والعلماء والخبراء والفنيين فقد بلغت مخصصات اليابان في 

م مما يؤكد علي ١990% في تقرير التنمية العامة لعام ١6.5التعليم من الميزانية العامة 

حرصهم علي تقديم خدمة تعليمية مميزة في حين أن األنفاق اهتمام اليابانيين بالتعليم و

 (.٤5م : ص 2005 –%  ) شرير  7.7العسكري ال يتعدى 

 70ويقدم التعليم األساسي في اليابان مجاناً تقريبا فمشاركة األسرة اليابانية ال تتجاوز 

ً إسترليني للمرحلة االبتدائية ،  جنيه  2٤0،  جنيه إسترليني للمرحلة الثانوية ١0جنيها

% إلى ١5إسترليني للمرحلة الثانوية العليا وهذه المشاركة ال تتعدي في أحسن حاالتها عن 

م : ص 200١ –% من قيمة األنفاق الكلي على المراحل التعليمية المختلفة ) ضحاوي 2٣

28٣.) 

 سمات ومالمح التعليم فى فنلندا. -1

 لمحة عامة عن جمهورية فنلندا. ١-٣

 أقصى الفينوسكاندية المنطقة في برلمانية جمهورية لندا وهيفن تقع جمهورية

 الشرق ومن النرويج، الشمال ومن السويد، الغرب من األوروبية يحدها القارة من الشمال

 ٣٣8.٤2٤ أراضيها  مساحة إستونيا وتبلغ فنلندا خليج عبر الجنوب ومن روسيا،

كم
2
 نظراً  تتسع؛ مساحتها تزال ال التي العالم في القليلة البلدان من واحدة فنلندا وتعتبر.

 البالد مساحة حيث تزداد األخير، الجليدي العصر منذ يحصل الذي الجليدي للتراجع

ً  كيلومترات   7بحوالي   تتركز حيث فنلندا؛ في شخص مليون 5.٤حوالي  ويقيم .سنويا

 وأقل بلدان أوروبا في المساحة حيث من الثامنة البالد وتعد الجنوبية المنطقة في الغالبية

 من وهي %  2.5فنلندا  في األجانب المواطنين نسبة وتبلغ .سكانية كثافة األوروبي االتحاد

روسيا  من كل إلى فنلندا في األجانب معظم ينتمي األوروبي االتحاد في المعدالت أدنى بين

 عدم حالة في إال تلقائياً، الفنلندية الجنسية المهاجرين أبناء فنلندا تمنح وال والسويد وإستونيا
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 عام بشكل الفنلندية األراضي وتعتبر .أخرى دولة أي جنسية على الحصول على مقدرتهم

 الجنوب في الجزر من األكبر القسم ويوجد .الجبال من والقليل التالل بعض منبسطة مع

 الساحل طول وعلى ”أولند“ جزر أرخبيل من جزء وهو األرخبيل بحر في الغربي

 أكبر وهي .البالد مساحة من % 86نسبته  ما الغابات وتغطي .فنلندا خليج في الجنوبي

األكبر  بين ومن أوروبا في للخشب منتج أكبر فنلندا تعتبر وبذلك أوروبا في غابات مساحة

 –وغيرها ) أبو شقرا  والبتوال والتايغا والتنوب الصنوبر أشجار من عادة تتكون .العالم في

 .(١2- ٣م : ص200١

 بنية النظام التعليمي فى جمهورية فنلندا. 3-2

 لماذا التعليم في فنلندا. ١-2-٣     

التعليم إجباري من سّن السابعة إلى السادسة عشرة ويُؤّمن مّجانا. ونشير بهذه 

( تبيّن أّن طلبة فنلندة يقدّمون PISAمثل (المناسبة إلى أن التقويمات والمنافسات الدولية 

، أحرز الطلبة من 200٣ئج ويأتون في المراتب األولى على مستوى العالم. ففي أحسن النتا

سنة( المرتبة األولى في الكفايات اللغوية والعلمية والمرتبة الثانية، في  ١5الفئة العمرية 

كفاية حّل المشكل. ويتكّون السلّم التعليمي ما قبل الجامعة، من التعليم االبتدائي ومن التعليم 

سنة، ومفاد ذلك إّن ما  ١6. ويمتدّ التعليم االبتدائي إلى تسع سنوات، أي إلى سّن الثانوي

يسّمى بالتعليم اإلعدادي مدمج في التعليم االبتدائي ويمثّل المرحلة األخيرة منه. ويتأّلف 

التعليم الثانوي من شعبتين: شعبة للتعليم العام وشعبة للتعليم المهني. وال يمكن للطالب 

من شعبة إلى الشعبة األخرى إالّ في حاالت نادرة، مع العلم أّن مفهوم المعهد  االنتقال

الثانوي غير موجود في النظام التربوي الفنلندي ويستعيضونه بالمدرسة الثانوية العامة أو 

المدرسة الثانوية المهنية. وينخرط الطلبة الذين أنهوا تعلّمهم بمدرسة مهنية، في الحياة 

مدارس عليا للتدريب المهني، بينما ينتقل اآلخرون إلى التعليم الجامعي بعد العملية أو في 

 حصولهم على شهادة التعليم الثانوي المهني أو العام.

 :فنلندا في الثانوي  التعليمي النظام 2-2-٣

 تعليمهم أنهوا الذين للطالب Upper Secondary الثانوية المرحلة دراسة تتاح

 General العليا العامة الثانوية مرحلة :أوال :التاليتين الطريقتين إحدى طريق عن اإللزامي

Upper Secondary  الخريج يؤهل عام، بامتحان تختتم سنوات،ثالث  لمدة تستمر والتي 

ً  .الجامعية الدراسة لمواصلة  Vocational المهني والتدريب التعليم مرحلة ثانيا

Education Training الدراسات بمواصلة رغبة لهم ليس من ايسلكه التي المرحلة وهي 

الدراسة  وتتراوح الدراسية، البرامج من نوع ) 100 ( حوالي المرحلة هذه وتقدم العليا،

 والتدريب التعليم مرحلة دراسة ويمكن .سنتين إلى خمس سنوات  بين ما المرحلة لهذه

 أو المعتمدة، والشركات المؤسسات بعض لدى المهنة ومزاولة الممارسة طريق عن المهني

 والتي المهنية، واألكاديميات والمدارس المعاهد في الكامل اليوم الدراسة بنظام طريق عن
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إلحدى  الطالب قصد حالة وفي .السنوات بين سنتين إلى ثالث من ما الدراسة فيها تتراوح

 الطالب تخصص ثم ومن كاملة، سنة لمدة عامة مواد تدريس يتم التقنية فإنه األكاديميات

ً  ينال أن طالب كل ويلزم  الذين الطالب أما .النظرية الدراسة جانب إلى التدريب من حظا

 الدراسة مواصلة فيمكنهم خمس سنوات لمدة المؤسسات تلك في الدراسة مواصلة يختارون

 .(22هـ :ص ١٤٣٤-)الملحقية الثقافية السعودية بفنلندا  متخصصة عليا فنية معاهد في

 ومالمح التعليم في سويسرا. .  سمات4

 تاريخ التعليم في المجتمع السويسري. ١-٤

إن المتأمل للتاريخ السويسري يجد أن التعليم متأصل في هذه الدولة منذ قرون وأن هذا 

االهتمام لم يكن مقتصًرا على محو األمية، وفتح المدارس لتوفير التعليم المجاني فحسب بل 

صالح والتطوير، إيمانًا بأن هناك دوًما إمكانية لتحقيق نتائج كانت هناك دوًما رغبة في اإل

أفضل حتى أصبحت سويسرا رمًزا لكل ما هو متقن ودقيق وللجودة العالية وهو األمر الذي 

  م١5٣6عام  في التعليم إلزامية فرض من هو أول جنيف كانتونال يتحقق بدون التعليم. 

 فيها السلطات المحلية م ١6٣7 عام في خزيوريب بعدها ومن بيرن كلفت م ١6١5وفي 

 للكنيسة تابعة غالبية كانت تسكنها المناطق هذه بأن علما األحياء كل في المدارس بإقامة

 وقت في التعليم فيها انتشر التي الغالبية الكاثوليكية ذات المناطق عكس على األنجيلية،

 ألنها في البلد التعليم انتشار عن راضية غير المجتمع في الراقية الطبقة كانتو .متأخر

م اجتاحت ١750السويسري ولن بدًءا من عام  المجتمع في المتميزة مكانتها تفقد أن خشيت

أفكار الفيلسوف الشهير جان جاك روسو سويسرا، وتطلع الجميع إلى إصالحات في مجال 

 م (.20١١ –التعليم وأسهم في ذلك انتشار فلسفة التنوير) المعرفة 

 مزايا التعليم في سويسرا 2-٤

ً بعد   النظام التعليمي في سويسرا بدء يشهد قفزات في مجال التعليم عامة وخصوصا

ظهور العولمة في الثمانيات وتصاعد الضغوط الديمغرافية والتحوالت االجتماعية  

واالنفتاح علي الثقافات المتعددة  األخرى حتى أصبح العالم كقرية صغيرة فأصبح علي 

يم أن يواكب هذه التغيرات المجتمعية العالمية واإلقليمية ومواجهة هذه التحديات بتوفير التعل

فرص تعليمية للطلبة المحليين واألجانب، وضمان وسائل كفيلة بتلبية االحتياجات وخوض 

ِغمار المنافسة الدولية وتحقيق التفوق. وساعد الوضع االجتماعي المستِقر والمريح في 

رتقاء بالبحوث العلمية في المجاالت الخدماتية كالطب والصيدلة والفندقة سويسرا إلى اال

واالتصاالت وأدّى منهجيا إلى إرساء نظام تعليمي يجمع بين البحوث النظرية العميقة 

والعلوم التقنية عالية الجودة. ويشتهر النظام التعليمي في سويسرا باالنضباط والدقة العلمية 

حدّدة مثل الصيدلة والكيمياء والبيولوجيا والبيوتكنولوجيا والتميّز في اختصاصات م

والفيزياء ويكفي أن هناك العديد من األدوية حَصل اكتشافها وتصنيعها في المختبرات 

السويسرية المجّهزة بأحدث الوسائل والمنتشرة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية 
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، وتعدّ زيورخ وبازل ولوزان وجنيف العامة والخاصة وموزعة على مختلف جهات البالد

من أهّم المراكز البحثية والعلمية.  ومن العوامل الجاذبة للطالب األجانب، المرونة الفريدة 

في استخدام اللغات إذ بإمكان الباحث استخدام أي من اللغات الوطنية الثالث )األلمانية 

وفر فرص التدريب في العديد من والفرنسية واإليطالية( أو اللغة اإلنجليزية، إضافة إلى ت

المؤسسات المحلية والدولية. فسويسرا تحتضن المقار الرئيسية للوكاالت والمنظمات 

الدولية المتخصصة، كمنظمة التجارة العالمية والملكية الفكرية والمركز الدولي لالتصاالت 

 م (.swissinfo – 2007الالسلكية ومركز التجارة العالمي )

 ظام التعليميبنية الن  4-3

 26تمتلك سويسرا أكثر من سياسة تعليمية فليس لسويسرا سياسة تعليمية موحدة بل هناك 

نظاًما تعليميًا أي بعدد الكانتونات، لكل منها مواصفات خاصة فيما يتعلق بمفهوم إلزامية 

والتالي  التعليم ومدة المدرسة االبتدائية، وتقسيم التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية،

 ( 20١١يوضح المراحل التعليمية الموجودة بسويسرا ) المعرفة ،

 المرحلة الثانوية: ١-٣-٤

ينقسم التعليم الثانوي إلى تعليم ثانوي فني وتعليم ثانوي عام وتبلغ نسبة الطالب الذين 

% من مجموع الشباب في هذه السن. 90يلتحقون بالتعليم الثانوي حتى نهايته ما يعادل 

د تعليم فني لمدة عامين فقط بعد المرحلة المتوسطة ويحصل الطالب فيها على ويوج

المعلومات األساسية فقط للتخصص الفني المطلوب دراسته ويحصل على شهادة تفيد بذلك 

كما يوجد تعليم فني لمدة ثالثة أو أربعة أعوام ويكتسب الطالب في التعليم الثانوي الفني 

ج إليها من يريد ممارسة مهنة معينة وتنقسم الدراسة إلى خبرات ومهارات ومعارف يحتا

قسم نظري يدرس فيه الطالب مواد علمية في الصف المدرسي وقسم تطبيقي ويتضمن 

التدريب العملي على أرض الواقع تحت إشراف معلمين فنيين ويمكن للطالب أن يقوم 

ية الفنية على شهادة إنهاء بدراسة متعمقة في هذه المجاالت ليحصل بعد هذه المرحلة الثانو

التعليم الثانوي الفني. وجدير بالذكر أن فترة الدراسة التي تستمر عامين هي البديل الجديد 

للفترة التي كان الطالب يدرسها باعتبارها مرحلة تمهيدية للدراسة الثانوية الفنية الفعلية 

بها في كافة أنحاء  معترف وبعد هذه الدراسة يؤدي الطالب اختبار شهادة المهنة وهي

 .البالد

ويعتمد التحاق الطالب بالتعليم الثانوي الفني على درجات الطالب في المرحلة  

المتوسطة، وعلى طلب االلتحاق الذي يكتبه الطالب وعلى المقابلة الشخصية والتي غالبًا ما 

رغب تعقبها اختبارات قبول، للتعرف على مدى استعداد الطالب للتخصص المهني الذي ي

في دراسته والتدريب عليه. وتكون الدراسة في ورش تعليمية لمدة ثالثة إلى أربعة أيام في 

األسبوع، وفي المدارس لمدة يوم أو يومين في األسبوع، وفي دورات مشتركة مع 

المتدربين في الكثير من الورش، وال يتم االستغناء عن التدريب في الورش، واالقتصار 
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حاالت نادرة، مثل دراسة علم الحاسوب. وال يحصل الطالب على على المدرسة إلى في 

شهادة الثانوية الفنية السويسرية المعروفة باسم ماتورا الفنية إال بعد دراسة تستمر ثالث أو 

أربع سنوات، ويؤدي الطالب االختبار في المدرسة الثانوية الفنية، التي يدرس فيها، إلى 

لتعليمية، ويجري منح هذه الشهادة في الفروع التقنية جانب التدريب العملي في الورش ا

والتجارية والفنية والصناعية والعلوم الطبيعية والعلوم الصحية، واالجتماعية. ) المعرفة 

،20١١ ) 

 التعليم الثانوي العام

يهدف التعليم الثانوي إلى تنمية قدرة الطالب على اكتساب معارف أساسية، واالنفتاح  

ة على إصدار أحكام بصورة مستقلة ألن نضج الشخصية يعتبر شرًطا الفكري والقدر

أساسيًا لاللتحاق بالدراسة الجامعية فيما بعد كما يسعى التعليم الثانوي إلى تنمية القدرات 

الذهنية، وإلى نضج الشخصية، واالعتماد على النفس في البحث عن المعارف والقدرة على 

لومات. وتستغرق الدارسة الثانوية العامة في الكانتونات التعامل اإليجابي مع تقنيات المع

المختلفة ثالث إلى أربع سنوات ويدرس الطالب سبع مواد أساسية عالوة على مادة 

 محورية يكون عليها التركيز، ومادة تكميلية .

 ــ سمات ومالمح التعليم الثانوي فى السويد.5

 لمحة عامة عن مملكة السويد. ١-5

 مع برية حدوداً  السويد تمتلك  أوروبا شمال في الواقعة االسكندنافية الدول إحدى هي

 الدنمارك من كل مع بحرية وحدوداً  الشرقي، الشمال من وفنلندا الغرب، من النرويج

 بجسر وترتبط الشرق، إلى وروسيا وليتوانيا والتفيا وإستونيا إلى الجنوب، وبولندا وألمانيا

 ويبلغ مساحة، األوروبي االتحاد في دولة أكبر ثالث هي .بالدنمارك ”أورسنيد“ عبر

 عام في ”يورل بيرير“ أسسها واستكهولم، .مربع كيلومتر  ٤50.295مساحتها  إجمالي

 ١٤من  أكثر على مناطقها تنتشر حيث فريد وموقع خالبة بطبيعة العاصمة تتمتع .م 1200

 من المملكة لتكون نسمة مليون  9.٤نحو  السويد سكان عدد ويبلغ .المياه تحيطها جزيرة 

 المناطق في جنوب السويد، في السكانية الكثافة تتركز السكانية الكثافة منخفضة الدول

 مليون  ١.٣ما يقرب  يقطنها التي ”استكهولم“ العاصمة وفي % ،85بنسبة  الحضرية،

 .”مالمو“ و ”غوتنبرغ“ مدينتي من كل السكانية حيث الكثافة من العاصمة ويلي .نسمة

 قبل من المقر اللغوي القانون بموجب السويدية، اللغة هي السويد في الرسمية واللغة

 اللغة من وتقترب الشمالية، الجرمانية اللغات من منحدرة لغة هيو 2005العام في البرلمان

 عام بشكل السويد في أما المناخ .والهجاء بينهما اللفظ يفرق حيث والنرويجية، الدنماركية

ً  الحرارة درجات تتراوح حيث الصيف فصل في صيفي دلمعت  ٣0الى  20بين  ما صيفا

 مئوية درجة  ١6إلى  الحرارة درجة تصل حيث الشتاء في فصل وشتوي درجة مئوية،
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)الملحقية  .ملحوظ بشكل السويد في األربعة الفصول تميز إلى باإلضافة الصفر، تحت

 (١٤٣٤الثقافية السعودية بألمانيا، 

 مزايا التعليم في السويد 5-2

 على ويدلل العالمي المستوى على السويد مملكة في العالي التعليم مستوى يتميز

 ضمن سويدية ثالث جامعات تصنّف حيث للجامعات الدولي الترتيب في جامعاتها تقدم ذلك

 توليها التي الفائقة . العناية م20١2شانغهاي “ تصنيف في عالمية جامعة ١00أفضل 

 لجميع وتشجيعها ودعمها ونشرها يتعلق باألبحاث فيما السويدية واألكاديميات الجامعات

 األبحاث السويدية التعليم وزارة تدعم حيث األجانب فيهم التعليمية بما األروقة في الدارسين

ً  دوالراً  ونصف مليار قوامها بميزانية ً  أمريكيا  خريجي على يضفي الذي األمر سنويا

 األكاديمية واألبحاث الكتابة تجربة خوضهم وهي إضافية ميزة السويدية األكاديميات

 السويد ودراساتهم المنشورة. وتحتل أبحاثهم لهم كباحثين تخرجهم بعد يقدمهم بما العلمية

 مجاالت في العلمية عدد األوراق حيث من والثانية األولى بين ما متقدمة عالمية مرتبة

 السويد كانت م 200١عام اإلحصائيات وحسب بعض والهندسية والطبيعية الطبية العلوم

 العلوم مجال في سويسرا بعد فقط والثانية الطبية العلوم مجال في العالم مستوى على رائدة

 ما تخصص كما السكان بحجم يتعلق فيما المطبوعات عدد حيث من الطبيعية والهندسة

 مجالي في وتطويرها وخاصة العلمية األبحاث لصالح القومي الدخل من % 6عن يزيد

 .النانو وتقنية البيئة تقنية

 التعليم الثانوي في السويد. 5-3

إن الدراسة الثانوية اختيارية ومجانية ويستمر برنامج الدراسة الثانوية لمدة ثالثة 

ً جميع الطالب الذين  ينهون مرحلة التعليم اإللزامي الدراسة في الثانوية أعوام ويبدأ تقريبا

ولتكون مقبوالً في برنامج وطني يتوجب على الطالب النجاح في مادة اللغة السويدية أو 

مادة السويدية كلغة ثانية واإلنجليزية والرياضيات. ويتوجب على طالب الثانوية النجاح في 

. أما برنامج التدريب المهني، فيتوجب على ١2تسع مواد إضافية ليصبح مجموع المواد 

)الملحقية الثقافية  8في خمس مواد إضافية، ليصبح مجموع المواد  الطالب النجاح 

 .(١٤٣٤السعودية بألمانيا ،

وعلى ضوء ما تم استعراضه يمكن واقع االستفادة من الخبرات العالمية في تطوير 

 التعليم الثانوي، حيث يمكن تناوله فيما يلي:

 مفهوم التطوير وأهميته وأسبابه في المملكة  -١

 التطوير وأهميته.مفهوم  ١-١

طو ر: عدا َطْوَرهُ أي جاوز حدَّه و الطَّْوُر التارة وقوله تعالى }وقد خلقكم أطوارا { 

قال األخفش طورا علقة وطوراً مضغة والناس أطواراً أي علي حاالت شتي ) الرازي 

(. وهو نمط من أنماط التغيير التي يمر بها الفرد والنظم االجتماعية 200هـ :ص ١٤٣2
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جة لتفاعالت داخل المجتمع من المنظمات واألفراد والجماعات المجتمعية ) فليه، زكي، نتي

(. والتطوير من أهم الخطوات التعليمية التي يعتمد عليها تقدم الشعوب فاالهتمام ١٤2٤

بالتعليم هو أساس التقدم االقتصادي والمعرفي ولنا خير دليل علي ذلك في التجربة اليابانية 

نمساوية . إن اإلنسان هو أداة التنمية واالستثمار الحقيقي لتحقيق النمو والتجربة ال

ً علي النظم التعليمية أن ترفع من مستوي أدائها  االقتصادي واالجتماعي لذا كان لزاما

 (.  ١٤26والسعي الدائم إلصالح وتطوير التعليم ) الحامد ،

يجب أن يكون علي مستوي وإن التعليم لكي يصبح أداة لتنمية الطاقات البشرية    

حاجات األفراد والمجتمعات ويوائم اتجاهات العصر الذي يوجد فيه وهذا يشترط وجود 

 تطوير دائم ومتجدد ألهداف وأغراض وطرق أساليب التعليم .

نحن اآلن نعيش في عالم ملئ بالتغيرات والتطورات والدولة التي لن تستطيع 

ن تستطيع أن تكون من مصاف الدول ولن يحدث مجاراة ما يحدث في العالم من تطوير ل

 (.2006ذلك إال بالتعليم ) شحاتة ، 

 أسباب تطوير التعليم. 2-١

 ارتباط التعليم بالتنمية. ١-2-١

المملكة العربية السعودية كانت من الوعي واإلدراك الكافي  إن السياسة العامة للتعليم فى

ألن تربط التعليم بالتنمية فقد نصت السياسة العامة للتربية في المملكة علي التالي " ربط 

 (١٤١6التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة بالدولة" ) سياسة التعليم ، 

مركز تطوير التعليم والشبكة التربوية والتي تتكون من  وألجل ذلك الهدف أنشأت المملكة

 ( ١٤2٤مراكز اإلرشاد التعليمي ووحدة التخطيط النوعي ) الحقيل ، 

 اختالف النظرة للتعليم في العصر الحالي. 2-2-١

إن التعليم المطلوب اآلن للمستقبل هو التعليم للتميز واإلتقان وتخريج الدفعات الذين 

الالزمة لعصر المتغيرات المتسارعة والمعارف المتزايدة ) شحاتة ، عمار يمتلكون الكفاية 

 (. 2٤هـ : ص  ١٤2٤ –

 تدني مستوي التعليم . ٣-2-١

إن مستوي التعليم في العالم العربي ككل وشمال أفريقيا يحتاج الي إصالحات 

حدد البنك جوهرية وسريعة لمعالجة مشكالت عدة منها البطالة والتحديات االقتصادية ولقد 

(: جمود المناهج وعدم  ١٤29الدولي أسباب تدني التعليم باألسباب التالية: ) المعرفة ،

مسايرتها للواقع المعاصر وخشية من الخروج منها لعدم االتهام بالخروج عن التقاليد 

والثوابت. وعدم تفعيل المعامل المدرسية ،وقلة الدعم المعنوي والمادي للمعلم في معظم 

 العربية، واالهتمام بالكم علي حساب الكيف. البالد
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 الخلل الحادث في المدرسة والقصور في دورها. 1-2-4

وهو من أهم المطالبات التي تدعم التطوير في التعليم وهو قصور المدرسة في أداء 

 (.١٤26واجبها ومواجهة متطلبات العصر  ) قمبر، 

 مجاالت تطوير التعليم للمرحلة الثانوية. 2

يتصف التعليم المثمر بالشمول ومعني الشمول إن التطوير ال يأتي من جزء واحد 

في المنظومة التعليمية ولكن يجب أن يتم التطوير في كافة المجاالت الخاصة بالعملية 

 التعليمية.

 الطالب. ١-2

وهو جزء هام من العملية التعليمية فدافعية الطالب للتعلم ونظرته إلي التعليم هي 

ع لمدي نجاح العملية التعليمية وهو محور هام للتجديد التربوي والدليل علي أتجاه الداف

التعليم في المملكة الى ذلك مفاهيم التعليم المختلفة التي تبرز دور الطالب بشكل أكبر 

كالتعليم النشط والتعلم الذاتي والتعليم التعاوني والتعليم االلكتروني ) السنبل وآخرون 

 هـ(. ١٤25،

 المناهج الدراسية. 2-2

إن المنهج الدراسي يتأثر وبال شك بطبيعة التطوير التعليمي وبطبيعة المجتمع وما 

يشهده من تغيرات اجتماعية واقتصادية ولذلك فإن الحاجة المستمرة لتطوير المناهج هي 

نتيجة طبيعية لتطور العصر الذي نعيش فيه وللخطوات الواسعة التي تخطوها التكنولوجيا 

تأخر المنهج عن مواكبة هذا التطور فهو بهذا يخاطب عقول ال تتوافق مع العصر ومع  فإن

(.  لذلك فإن التطوير عن المناهج ١٤20اإليقاع الحديث للمجتمع الدولي ككل ) إبراهيم ،

(: تعميق االنتماء للدين اإلسالمي ١٤2٤الدراسية يجب أن يحقق محتواه التالي ) المعرفة ، 

التفكير وتنمية مهارات التعليم والتعلم وبناء الشخصية المتوازنة معرفياً، وتنمية مهارات 

ومراعاة الفروق الفردية. والتركيز علي المفاهيم األساسية للعلوم، ومراعاة خصائص النمو 

 لكل مرحلة تعليمية. 

 المعلم . 2-2

امل في نهضة  وهو الطرف الثالث للعملية التعليمية وهو أساس العملية التعليمية لذا ال يوجد

تعليمية بدون معلم مدرك ألدواره والتي تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه من مرونة فى 

هـ  ١٤25 –التفكير ومواكبة للتدفق المعلوماتي وتعدد لمصادر المعرفة ) السنبل وآخرون 

 ( 5١2: ص 

 البيئة المدرسية . ٣-2

 المرافق المدرسية   ٤-2

لمجهز الستقبال العملية التعليمية هي وبال إن المرافق المدرسية المجهزة والفصل ا

 شك من أدوات التطوير الالزمة للتعلم الجيد فهي تتيح للطالب بيئة جاذبة للتعليم.
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 صيغ وأنواع التطوير التعليم الثانوي بالمملكة. 3

تمثل المرحلة الثانوية من منظومة التعليم الحلقة ما بين التعليم اإللزامي والتعليم 

فهي المرحلة المؤهلة أما لسوق العمل مباشرة بما له من متغيرات او  الجامعي وبذلك

للجامعة وفي الحلتين علي المرحلة تخريج دفعات أكفاء مزودين بالمعارف لديهم المهارات 

الحياتية التخاذ القرارات المناسبة وحل لمشكالتهم ومشكالت مجتمعاتهم وفيما يلي الصيغ 

 تها الوزارة لتطوير التعليم الثانوي:التعليمية المختلفة التي اعتمد

 المدرسة الشاملة: ١-٣

تقوم فكرة المدرسة الشاملة علي قبول جميع الطالب علي مختلف استعداداتهم   

المجتمعية واالقتصادية والثقافية للقضاء علي التمييز في  وقدراتهم ومن مختلف الشرائح

النظام التعليمي . وتُعد المدرسة الشاملة من أبرز مظاهر التجديد والتطوير في النظام 

التعليمي الثانوي وهو نظام معروف في العديد من الدول العربية واألجنبية وقد عرفها ) 

ً متعددة من التعليم  ( بأنها " مدرسة تقبل الطالب ١٤١6متولي،  بدون تمييز وتقدم انواعا

تحت سقف واحد من خالل برامج مختلفة لتلبية احتياجات الطالب المختلفة فهي تقضي علي 

طبقية التعليم وتحقق التماسك االجتماعي بين أفراد المجتمع". ومن التعريف السابق نفهم ان 

رامج األكاديمية والعلمية والمهنية أي المدرسة الشاملة هي مجموعة برامج تعليمية تقدم الب

أنها تغطي جميع االتجاهات والنشاطات التعليمية مما يُسهم فى تحقيق النمو المتكامل 

للطالب والمعرفة الواسعة وإشباعها للحاجات المختلفة للنمو المعرفي للطالب وبالتالي 

 تُظهر قدرات وميول كل طالب.

هـ حيث فكرت  ١٣9٣لمدرسة الشاملة في عام ولقد كانت البداية في التفكير با  

إدارة التعليم الثانوي في تبني نمط جديد من المدارس لمواجهة ما يعانيه التعليم الثانوي من 

مشكالت فتم تشكيل لجنة وزارية ضمت الخبراء في مجال التعليم وأتجه الجميع إلى تطبيق 

عتمد على نظام الساعات المعتمدة النموذج األمريكي في التعليم الشامل وهو النموذج الم

وبدأت الفكرة في الدخول لحيز التنفيذ بمدرسة اليرموك الشاملة في مدينة الرياض في عام 

هـ وبعد عامين فقط من إنشاء مدرسة اليرموك أنشئت مدرسة حراء في مكة  ١٣95

رسة هـ ثم مدرسة بدر في جدة. وفي المد١٣97المكرمة ومدرسة الدمام الشاملة فى عام 

الشاملة ال يُشترط سن للقبول ويمكن أن يتوقف الطالب عن الدراسة ويعود إليها حينما تتاح 

له ظروفه ذلك وذلك مع احتساب عدد الساعات التي اعتمدت له ويجوز للطالب إن يحول 

من قسم ألخر في المدرسة الشاملة وتحتسب له المقررات التي نجح فيها سواء اإلجبارية أو 

 (.١٤١6) متولي ،  االختيارية

 المدرسة المطورة. 2-٣

هـ في سبع مدارس للبنين بمختلف مدن المملكة وهو  ١٤05بدأ العمل بها في عام 

نظام يعتمد نظام الساعات المقررة ويتميز النظام بفرصة الطالب الختيار المجال الذي 
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النظام المطور يرغب الطالب الدراسة فيه وما يرتبط بهذا المجال من مقررات كما يتميز 

باختيار الطالب بالعبء الدراسي والذي يتناسب مع ظروفه وإمكانياته وقدراته ونظام 

 (.2005المدرسة المطور له ثالثة برامج، هي: ) الغامد، عبد الجواد ،

 ساعة مقررة . 67 –برنامج عام وهو برنامج إجباري علي جميع الطالب  -

 ساعة . ١78 –ص فقط برنامج تخصصي وهو إجباري علي طالب التخص -

 2٣ –برنامج اختياري وهو برنامج لمواد مثل التربية الفنية والبدنية واللغة االنجليزية  -

 ساعة. 

هـ وأصبح النظام ١٤١2ولكن تم إيقاف العمل بنظام الساعات المقررة في عام 

 دراسة إجبارية في الصف األول الثانوي ثم تتشعب الدراسة إلي األقسام التالية:

 العلوم الشرعية.قسم  -

 قسم العلوم االدارية واالجتماعية. -

 قسم العلوم التقنية. -

 قسم العلوم الطبيعية. -

 نظام المقررات. ٣-٣

هو نظام جديد يعتمد علي منهج مشترك يدرسه جميع الطالب بقسمي العلمي واالدبي 

 وتتبني الخطة التعليمية بنظام المقررات التالي:

 التي يسجلها الطالب في كل فصل دراسي.نظام الساعات الدراسية المقننة  -

 نظام المعدالت التراكمية . -

المنهج وتبنية لنظرية الموائمة والتكامل لتنمية الجوانب المهارية للطالب واإلعداد للحياة  -

 العملية.

مقارنة بين التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية وبين الخبرات والتجارب 

 الدولية:
 يث التالي:المقارنة من ح

 األهداف التعليمية ١-5

 انجلترا:

األخالق  تهذيب هما بعدين خالل من بريطانيا في والتعليم للتربية العامة األهداف تنطلق

 :اآلتي في الثانوي التعليم أهداف وتتحدد والجسم، والعقل الروح وتربية

العمل  عالم في بفاعلية للتنافس ومعارفهم مهاراتهم واستخدام المستمر التعليم تشجيع -أ

 .المتغير

ً  صحيًا الشباب بتربية العناية .ب  .المسئولية بتحمل وإشعاره وخلقيا

 .المتحدة األمم بين المتبادلة العالقات طبيعة فهم على مساعدتهم -ج

 .العقلية والتربية اإلنسانية والعالقات التعاون روح بث - خ
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 المملكة العربية السعودية:

الثانوي في المملكة العربية السعودية جاء في بداية أولوياتها مراعاة اله إن أهداف التعليم 

نفى كافة األعمال وغرس روح العقيدة اإلسالمية في نفوس ووجدان الطالب وتحقيق الوفاء 

للوطن وهي كلها أهداف دينية ووجدانية جاء بعدها أهداف تنمية العقل والفكر العلمي 

ا يشير الي أن االهتمام بالتعليم في نظر أهدافه في وتعميق روح التجريب والبحث مم

 المملكة أساسها االهتمام بالدين والعقيدة اإلسالمية

 سويسرا:

تعترف السلطات التعليمية السويسرية بأنها تواجه تحديات، تسعى للتغلب عليها في 

السنوات القادمة، على رأسها وضع نظام سويسري مركزي موحد ذو أهداف موحدة 

اف على التعليم ككل، يكون قابال للتنفيذ، وذلك بعد وضع معايير مشتركة للتعليم لإلشر

تسري على المدارس في مختلف الكانتونات، وإلزام كل القائمين على العملية التعليمية 

بتحقيق أهداف تعليمية في جميع المواد الدراسية، خالل فترات زمنية محددة )المعرفة، 

 (.20١: العدد 20١١

 ان:الياب

الهدف االستراتيجي للتعليم الثانوي العام في اليابان هو مد الطالب بالمعلومات األكاديمية 

 (.١89: العدد  20١0والفنية، التي تتناسب مع قُدراتهم الجسمية والعقلية ) المعرفة ،

 نظام التعليم وصيغة: ٣-5

 انجلترا :

 إلى مجالس والتمويل اإلدارة مسئوليات بتفويض يسمح مركزي بريطانيا ال في التعليم نظام

اليومية  واإلدارة خدماتهم إنهاء أو المعلمين تعيين مهامه تكون وعليه المدارس إدارة

 المحلية التعليمية السلطات تخصصها التي المدرسة ميزانية في والتصرف للمدرسة

 التربية قسم في والمتمثل للتعليم المركزية اإلدارة تتدخل وال ومحتواه، واختيار المنهج

 على والوقوف وتحديثه وتطويره التعليم ترقية إلى يهدف فانه تدخل ثمة كان والعلوم وإذا

)الصايغ،  .التعليم في الفرص وتكافؤ الديمقراطية يدعم بشكل التعليمية الخدمة تقديم مدى

 م (20١0

 :إلى الثانوية المدارس وتتنوع

 .التدريس أعضاء قبل من التأهيل ضعيف نظام وهو الحديثة الثانوية المدرسة -

لألوالد  والفنية الهندسية للدراسات المهني المنهج تتبع التي الفنية الثانوية المدرسة -

 .للبنات تجارية وموضوعات

 .للجامعة المؤدي الطريق وهي األكاديمية العامة الثانوية المدرسة -

 الشاملة . المدرسة -
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المدارس  عدد تضاءل الشمال، تعليم رقعة في بالتوسع الثانوي التعليم تنظيم إلعادة ونتيجة

تقبل  التي الشاملة المدارس وزادت الحديثة الثانوية المدارس وكذلك كبير بشكل األكاديمية

 .(20١0واستعدادهم ) الصايغ،  قدراتهم عن النظر بغض الطالب جميع

 السويد:

 ، والمهني والفني العام التعليم المرء يتعلم حيث سنوات ثالث لمدة المرحلة هذه تستمر 

 الجانب تغليب اختار ولمن  اآلخر على إحداهما تغليب بين ما االختيار للطالب بحيث يمكن

 يقضي المكثف حيث التدريب full-time institute الكامل اليوم نظام يختار فهو المهني

 ١5بواقع ) مكثف تدريب األخريين السنتين وفي التدريب قواعد األولى السنة في الطالب

 بعض تقدم كذلك المرحلة هذه وفي .المصانع والشركات في تدريب األقل على % ( 

 .( 20١2ومحدودة ) المعهد السويدى،  قليلة ولكنها معينة تخصصات المدارس

 المملكة العربية السعودية.

 .الشاملة الثانوية نموذج المدرسة -

 .المطورة نموذج المدرسة الثانوية -

 المدرسة الثانوية السعودية الرائدة.نموذج  -

 البرامج التعليمية الدولية في المدارس األهلية الثانوية. -

 نموذج مدرسة المستقبل -

 سويسرا:

تنتهج سياسة التعليم في سويسرا الالمركزية التي تنتهجها الدولة والمتبعة بصرامة 

الكانتونات والعمل على وضع في مجال التعليم ولقد اقترح وضع معايير ثابتة تلتزم بها كل 

برنامج مركزي للمتابعة تشرف عليه الحكومة الفيدرالية ويضمن توحيد أنظمة التعليم في 

كافة أنحاء البالد ويجعل الصالحية في يد هذه الحكومة المركزية بدالً من وجودها في يد 

 حكومة محلية في الكانتونات المختلفة. 26

 اليابان:

عليم سر تقدّمها وتفّوقها نري تمازًجا بين المركزية والالمركزية اليابان التي يعد الت

حيث إنه في الوقت الذي تسمح فيه الدولة لكل مقاطعة بتشكيل مجلس تعليمي خاص بها، 

تعطى له المزيد من الصالحيات، ويمثل السلطة المسؤولة عن التعليم وإدارته وتنفيذه في 

كزية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، هي نطاق مدارس المقاطعة نجد اإلدارة المر

المسؤولة عن التخطيط لتطوير العملية التعليمية على مستوى الدولة إلى جانب إدارتها 

للعديد من المؤسسات التربوية، بما فيها المعاهد التكنولوجية والفنية المتوسطة، وهي التي 

ة للمراحل االبتدائية واإلعدادية تعتمد اإلطار العام للمقررات في كافة المواد الدراسي

والثانوية مع توفير مرونة كافية وإدارة مدرسية، قادرة على التحفيز للتفّوق واإلبداع ) 

 (.١92: العدد 20١١المعرفة ، 
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 مجانية التعليم :

 انجلترا :

ً في  ١6سنوات إلى  5التعليم للمرحلة اإللزامية للفئات العمرية من  سنة مجانا

 مية بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة.المدارس الحكو

 السويد :

 العالي والتعليم التمهيدية باستثناء المدارس السويد، في مجاني التعليم

ً  يموالن اللذان  م(.20١2 –قبل الحكومة ) إصدار المعهد السويدى  من جزئيا

 المملكة العربية السعودية:

تنص سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية علي أن التعليم مجاني في كافة 

ً دراسية علي الدارسين مقابل تعليمهم وهو ما  أنواعه ومراحله فال تفرض الدولة رسوما

 يدفع المملكة العربية السعودية الى زيادة المخصصات للتعليم كل عام .  

 سويسرا:

ويسرا مجانية، وتتولى المحليات دفع غالبية رياض األطفال الحكومية في س

 التكاليف، أما الكانتونات فإنها تسهم في دفع رواتب المعلمين العاملين هناك.

م على إلزامية التعليم، وعلى توفير التعليم المجاني، ١87٤ولقد نص دستور عام 

لكنيسة على والمدارس االبتدائية غير المرتبطة بالكنيسة، وأمكن الحد بشدة من تأثير ا

العملية التعليمية، ولكن وضع صالحية التعليم اإللزامي في يد الكانتونات، أدى إلى اختالف 

عدد سنوات التعليم اإللزامي، وسن االلتحاق بالمدرسة، والمناهج الدراسية، وآلية إعداد 

 المدرسين، وطباعة الكتب المدرسية.

 المقارنة من حيث المناهج الدراسية:

 السويد

 سامي ومدارس الطالب اإللزامية لكلّ  للمدارس الجديدة الموّحدة المناهج لتدخ  

  20١١يوليو   ١في  التنفيذ حيّز العاّمة والثانويات الخاصة ذوي االحتياجات ومدارس

 الدورات الدراسية وخطط توجيهية وإرشادات جديدة أهداف عاّمة على المناهج وتحتوي

ً  للمدارس الدراسية المناهج وتضم ً  أكثر التمهيدية أهدافا  اللغوي األطفال لنمو وضوحا

 في الوطني المستوى اإلجباريّة على االختبارات وتجري والتكنولوجيا والتواصلي وللعلوم

 وهناك الدّراسيّ  الّطالب تقدّم لتقييم اإللزامية من المدرسة  9،  6،  ٣الدراسية  األعوام

 ً العاّمة ) المعهد السويدي  الثانوية دراسات في ذلك بما للمناطق جديدة تأهيليه متطلبات أيضا

 ،20١2). 

 انجلترا:

ً  الدولة اعتمدت   ً  منهجا  اإللزامي التعليم مراحل في الطلبة جميع على يطبق وطنيا

ً  تتلقى التي أي المدارس الحكومي،  أم عادية أكانت سواء الحكومة من إعانات أو دعما
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ً  أساسية مراحل أربع على هذا المنهج ووضع  خاصة  أقر الذي التعليم إصالح لقانون وفقا

 مشتمالً  بالتوازن يتسم منهج توفير مهمة الحكومية بالمدارس والذي أناط م، ١988 عام

 والعضلية والثقافية واألخالقية الروحية الطالب قيم وأن يعزز واسعة، محاوالت على

 وهم الخبرات وبناء الحياة في المسؤوليات لتحمل على إعدادهم قادراً  يكون وأن والبدنية،

 بموجب ونقح القانون هذا وعدل .الدينية التربية على ذلك عالوة ويشمل الرشد، سن في

 –المستقلة  المدارس في الوطني المنهج يطبق م، وال ١99٣ عام صدر للتعليم آخر قانون

 إليها المشار األربع المراحل من مرحلة كل وفي بنفسها طواعية اختارته إذا إال -الخاصة 

 المقررات وتحظى للطالب، تعليمها من البد وأخرى أساسية محورية مقررات توجد

 .التعليم بأهمية ووقت كبير من العملية التعليمية المحورية

 اليابان:

بحسب أكثر من دراسة أكاديمية فإن النهضة التعليمية في اليابان الحديثة، قامت على   

جهود الدراسات المقارنة بين مناهجها التعليمية ومناهج الدول األخرى ولم تكن هذه 

الدراسات تعنى بمحتوى المناهج فحسب بل وتعنى كذلك بمخرجات هذه المناهج ونوع 

ما نه ومقّوِ ت شخصيته المنتجة وحتى بعد أن استحدثت اليابان أساليب تطوير الفرد الذي تكّوِ

مة األخرى وتعقد بينها  أخرى لمناهجها ما تزال تضع في اعتبارها مناهج الدول المتقدِّ

الدراسات المقارنة بشكل مستمر لتأخذ عنها األفضل الذي يناسبها وعندما تقارن الدول 

مة مناهجها بمناهج دول متقدمة أخ رى فإنها في الواقع تسعى إلى مقارنة أهداف المتقدِّ

متطورة بأخرى متطورة ومحتوى حديث بآخر حديث وتقنية متقدمة بأخرى متقدمة هكذا 

األمر بالنسبة لبيئة عناصر المنهج ولكن األهم في الدراسات المقارنة هو البحث عن مواقف 

 عراض عنها.التميّز لتختار منها ثم تخضعها للتجريب قبل األخذ بها أو اإل

وتتولَّى وزارة التربية اليابانية اإلشراف على بناء المناهج وتطويرها من خالل مجلس   

المناهج وما ينبثق عنه من لجان يشارك فيها متخصصون وخبراء ومعلِّمون وأولياء أمور 

يتضمن التنظيم األساسي للمناهج « منهج الدراسة»وعن المجلس يصدر كتّيِب بعنوان 

بما في ذلك المحتوى واألهداف والتقويم وتحديد عدد الساعات القياسية الالزمة الدراسية 

 لتدريس كل مادة في كل سنة دراسية.

، تقوم كل مدرسة بتوزيع مناهجها ِوفق ما يتالءم مع «منهج الدراسة»وفي ضوء   

الظروف الخاصة بأوضاعها وظروف المنطقة التي تعمل في إطارها وبما يتناسب مع 

ب على كافة المدارس القدر ات واالتجاهات واالستعدادات المستقبلية لطالَّبها ويتوجَّ

االبتدائية والثانوية استخدام الكتب التي تم إقرارها من قِبل الوزارة وتظل الكتب المدرسية 

ع  سارية االستخدام لمدة ثالث سنوات على األقل قبل أن تـعدَّل أو تـعاد صياغتها وهي توزَّ

الب في المراحل اإللزامية أما طالب المدارس الثانوية العليا ذات الدوام الكامل مجانًا للط

فيشترون كتبهم من مكتبات معيَّنة بينما تقدَّم مجانًا للطالَّب الملتحقين بوقت جزئي أو برامج 
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ط(، فتستهدف  تمكين الطالَّب لكي »المراسلة. ومناهج الثانوية الدنيا )التعليم المتوّسِ

واطنين نافعين وفاعلين، في المجتمع، وإعدادهم الختبار دخول المرحلة يصبحوا م

 -الدراسات االجتماعية  -اللغة اليابانية  -الدراسية العليا، وتتضمن المناهج المواد اآلتية: 

الفنون  -التربية الصحية والبدنية  -الفنون الجميلة  -الموسيقى  -العلوم  -الرياضيات 

األنشطة االجتماعية. إضافة إلى مواد اختيارية أخرى،  -ألخالقية التربية ا -الصناعية 

تقديم تعليم متخصص يتالءم مع مستوى نمو « وتستهدف مناهج المرحلة الثانوية العليا

 (.20١2الطالَّب العقلي والبدني ) المعرفة، 

 سويسرا:

المختلفة ثالث إلى أربع  أما في المرحلة الثانوية تستغرق الدارسة في الكانتونات   

سنوات، ويدرس الطالب سبع مواد أساسية، عالوة على مادة محورية، يكون عليها 

التركيز، ومادة تكميلية. والمواد األساسية هي: اللغة األم ) األلمانية، أو الفرنسية، أو 

ة مستخدمة في اإليطالية، أو الرومانشية(، واللغة السويسرية الثانية، واللغة الثالثة ) إما لغ

سويسرا، أو اإلنجليزية، أو لغة قديمة مثل الالتينية أو اليونانية القديمة(، والرياضيات، 

والعلوم الطبيعية )األحياء والكيمياء والفيزياء(، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية )التاريخ، 

س الطالب في الجغرافيا، مبادئ االقتصاد والقانون والفنون التشكيلية، والموسيقى(. ويدر

التعليم الثانوي الفني مواد أساسية هي: اللغة األم، ولغة سويسرية ثانية، ولغة سويسرية 

ثالثة، والتاريخ، وأنظمة الحكم، واالقتصاد، والحقوق، والرياضيات، عالوة على ذلك 

يدرس الطالب مواد تخصصية، ذات عالقة بالمهنة التي اختارها، كما توجد مواد تكميلية) 

 (.20١: العدد 20١١رفة ،المع

ويتضح مما سبق عناية المملكة العربية السعودية بتطوير كافة المراحل التعليمية    

وبشكل خاص المرحلة الثانوية، وذلك من خالل األجهزة المعنية بالتعليم، ويتجلى ذلك من 

د الجهود خالل إقرار واعتماد نظام مسارات التعليم الثانوي الذي تم تناوله، وهو يمثل أح

التي بذلتها المملكة العربية السعودية في اآلونة األخيرة لتطوير هذه المرحلة، وهو تحرك 

يتقاطع في سماته ومالمحه العامة مع الجهود التي بذلت في دول المقارنة، وال سيما عبر 

تبني مناهج وفق معايير تربوية عالمية، وبناء القدرات الالزمة لتنفيذها بشكل فعال في 

لمدارس ووفق ما يتماشى مع متطلبات العصر ومستجداته ومتطلبات العملية التنموية في ا

المملكة. وبمثل تصاعد االهتمام في دول الدراسة، منذ عقد التسعينيات من القرن المنصرم، 

بإصالح وتطوير نظمها التعليمية والتربويّة. فإن تنامي االهتمام بهذا األمر في المملكة يبلغ 

ً متكامالً. وربما تتشابه مجموعة من الظروف والعوامل في مداه ،  بل ويأخذ بعدا منهجا

المملكة مع بعض دول المقارنة والتي دعت إلى تبني مناهج اإلصالح والتطوير لمراحل 

التعليم ومنها مرحلة التعليم الثانوي، باإلضافة إلى  الحراك االقتصادي الكبير وتيار عولمة 

سواق، وتبنّي المملكة لبرامج اإلصالح االقتصادي والتعليمي، بغرض االقتصاد وتحرير األ
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مواكبة العصر بمتغيراته ومستجداته وذلك إلعداد الخطط المتوجهة لبناء اإلنسان المنتج 

 والفاعل.
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