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 التعميم الثانوي في الواليات المتحدة األميركية
اإلدارية  يحتؿ نظاـ التعميـ األمريكي مرتبة متقدمة بيف الدوؿ مف حيث المرونة  

والتعميمية عمى حد سواء. ويجد المراقب ليذا النظاـ انو في الواقع مجموعة مف األنظمة 
ربما تختمؼ اختالفًا  خصوصيتو التيوليس نظاما واحدا. و كؿ واحٍد مف ىذه األنظمة لو 

  كميًا عف اآلخر.
مركزي"، وليذا السبب فاف القوانيف التي تحكـ ىيكؿ  إف نظػػاـ التعميـ في أمريكا نظاـ" ال

بدرجة كبيرة ما بيف والية وأخرى، ومع ذلؾ تبدو ىذه البرامج  ومضموف برامج التعميـ تتنوع
ركة بيف ىذه الواليات كالحاجات االجتماعية بسبب العوامؿ المشت متشابية بشكؿ ممحوظ

المتكرر لمطالب والمدرسيف مف والية إلى أخرى ومف ثـ فإف التجريب  واالقتصادية والتنقؿ
 والية ال يعوؽ دوف ظيور شكؿ عاـ لمنظاـ التعميمي في أمريكا والتعميـ والتنوع في كؿ

 كافة المدارس الحكومية ويبدأالعاـ إجباري في الواليات المتحدة األميركية ومجاني في 
لى أف يستكمؿ الطالب  عادة مف سف السادسة أو السابعة وحتى سف السادسة عشرة، وا 

المرحمة الثانوية التي تنتيي في الصؼ الثاني عشر، أما بالنسبة لممدارس الخاصة  دراسة
 لواليةليا بالعمؿ وفؽ تراخيص خاصة وقواعد تتبع العتماد ىذه المدارس مف قبؿ ا فيسمح

  التابعة ليا.
ويتػػػـ التدريس في معظـ صفوؼ الدراسة بالمغة اإلنكميزية، إال في المدارس التي يوجد   

األولى ىي المغة اإلنكميزية وفي ىذه  فييا كثافػة عالية مف الطالب الذيف ال تكوف لغتيـ
غة اإلنكميزية اإلنكميزية مع تكثيؼ تدريس الم الحالة يتـ تدريس المناىج بمغة غير المغة
مؤىال لمدراسة في الفصوؿ العادية التي تقـو  لغير الناطقيف بيا إلى أف يصبح الطالب

 بتدريس مناىجيا بالمغة اإلنكميزية. 
 

 النظام التعميمي:
بتعدد الخيارات الدراسية المتاحة لمطالب  يمتاز نظاـ التعميـ في الواليات المتحدة األميركية

و ميولو الشخصية، و ثانيًا مع متطمبات سوؽ  يتناسب أواًل مع رغباتوألف ينخرط بيا بما 
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متعددة لمطالب في الواليات المتحدة األمريكية بما  العمؿ بحيث يتـ إيجاد خيارات دراسية
سوؽ العمؿ والحقوؿ الجديدة التي تطرأ عمييا ضمف  ينسجـ مع تمبية واقع ومتغيرات

 الواليات المتحدة األمريكية. 
 

  الثانوية م الدراسة من الروضة حتىتنظي
بوجو عاـ  في معظـ الواليات. يبدأ األطفاؿ 61حضور المدارس إلزامي لمطالب حتى سف 

)الصؼ  في سف الخامسة ويستمروف حتى المدرسة الثانوية تعميميـ في روضة األطفاؿ
 صؼ( بصورة نموذجية، ُتشكِّؿ سنوات الدراسة االبتدائية روضة األطفاؿ حتى ال61

 الخامس أو السادس، وتصؿ في بعض المدارس إلى الصؼ الثامف. أما المدارس الثانوية،
 التي تعرؼ في الواليات المتحدة باسـ "ىاي سكوؿ"، فإنيا تشمؿ بوجو عاـ الصفوؼ مف

 التاسع إلى الثاني عشر.
 

 أهداف التعميم الثانوي في أميركا:
المدارس الثانوية ينبغي أف تركز عمى  أوضحت المجنة القومية، أف أىداؼ 6411في عاـ 

الحاجات العامة لمشباب األميركي، مثؿ تنمية مياراتيـ، والعناية بصحتيـ وسبؿ المحافظة 
عمييـ، وأف يعرفوا أىمية األسرة والفرد لممجتمع، وفيـ أثر العمـ في الحياة اإلنسانية، 

الحتراـ لآلخريف، ونمو قدراتيـ واالستغالؿ األمثؿ ألوقات الفراغ في أمور نافعة، وتنمية ا
 عمى التفكير بصورة منطقية. 

كما أكدت المجنة عمى رعاية وتربية الموىوبيف وبذؿ الجيود العممية المتواصمة مف  
المدرسيف لتصبح المدارس والكميات بيئات صالحة لممحافظة عمى المواىب اإلنسانية 

 وتنميتيا. 
تخداـ الخبرات والمشكالت المباشرة لمطالب كما ظيرت اتجاىات جديدة تؤكد ضرورة اس

في داخؿ المدارس وخارجيا وتدريبيـ عمى حؿ ىذه المشكالت، واالبتعاد عف التعميـ 
 المفظي، وتوجيو االىتماـ بالجوانب العممية أكثر مف االىتماـ بالجوانب النظرية. 


