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 أوال : التعليم الثانوي ) مفهومـه ـ اهدافـه (

يتبوأ التعميـ الثانوي موقع القمب مف الجسد في بنية النظاـ التعميمي، إذ يتـ تنشئة    
عدادىـ لمحياة والعمؿ المنتج إلى جانب إعدادىـ  الشباب  لمدراسة. وليذا لـ يكف التعميـوا 

نما ىو نظاـ يتكامؿ ويتبادؿ التأثير والتأثر مع أنظمة  الثانوي نظامًا مكتفيًا بذاتو وا 
 مجتمعية تعموه أو تواكبو. 

يعد التعميـ الثانوي مرحمة ميمة وحاسمة لممتعمميف في التعميـ العاـ، حيث يفترض في   
إعدادًا شاماًل ومتكاماًل مزودًا بالمعمومات األساسية ىذا التعميـ أف يعد الطالب والطالبات 

والميارات واالتجاىات التي تنمي شخصيتيـ مف جوانبيا المعرفية والنفسية واالجتماعية 
 والعقمية والبدنية، وينظر إلى ىذا التعميـ بوصفو قاعدة لمدراسة في الجامعة.

ة في بنية التعميـ العاـ، والحمقة والجدير بالذكر أف المرحمة الثانوية المرحمة الثاني  
الوسطى بيف التعميـ االبتدائي والتعميـ العالي. وتتميز ىذه المرحمة بجممة مف الخصائص 
الميمة التي تتطمب مف القائميف عمى النظاـ التعميمي ترجمتيا إلى برامج عممية وتربوية، 

تتفاعؿ معيا مف جية تحقؽ الطموحات مف جية، وتستوعب التجديدات العالمية الناجحة و 
 أخرى. 

لقد أصبحت مقتضيات العصر ترتبط بشكؿ كبير بمجموعة الميارات التي يتطمبيا العمؿ   
الذي يعد لو المتعمـ، وذلؾ في إطار مف المرونة التي تسمح لو بالتكيؼ مع متغيرات سوؽ 

يف العمؿ، وضمف ىذا السياؽ تحرص األنظمة التربوية عمى تخريج طالب أكفاء، مزود
بالمعارؼ العممية والميارات الفنية التي تؤىميـ لحؿ مشكالتيـ ومشكالت مجتمعيـ بطرؽ 

 إبداعية.

مف ىنا كانت أىمية العناية بالتعميـ الثانوي عناية خاصة لفحص واقع التنمية البشرية 
  .التحديات التي يعيشيا العالـ بوصؼ التعميـ الثانوي مصدرًا مف مصادر
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ىو نشاط فعاؿ يستيدؼ تربية الفرد وتنميتو ليكوف مواطنا صالحا وعضوا متعاونا التعليم : 
مع افراد مجتمعو قادرا عمى اف يتفاعؿ مع محيطو بشكؿ ايجابي فيؤثر فيو تاثيرا ايجابيا 

 ويرمي ايضا إلى اعداد االفراد لممشاركة العقمية الصحيحة 

ميذ الذيف اكمموا المرحمة االبتدائية ىي مرحمة دراسية تستقبؿ التالالمرحلة الثانوية : 
ويكوف التعميـ فييا عمى مرحمتيف متتابعتيف، متوسط واعدادي مدة كؿ منيما ثالث سنوات 
تيتـ باكتشاؼ قابميات الطمبة وميوليـ وتمكينيـ مف بموغ مستوى اعمى مف المعرفة والميارة 

 واعدادىـ لمحياة العممية واالنتاجية 

 التعليم الثانوي : 

عرفت منظمة اليونسكو التعميـ الثانوي بانو المرحمة الوسطى مف سمـ التعميـ العاـ بحيث 
 يسبقو التعميـ االبتدائي ويميػو التعميػـ العالي وذلؾ في معظػـ دوؿ العالـ المتقدمػة والناميػة. 

لتي تمي أما في العراؽ يستخدـ تعبير التعميـ الثانوي لمداللة عمى الدراسة الثانوية العامة ا
المرحمة االبتدائية وتؤدي إلى التعميـ العالي والجامعي. ويشمؿ كذلؾ انواع التعميـ الميني 
ودور المدرسيف والمدرسات التي تقؼ موازية لمدراسة الثانوية وىو حؽ مكفوؿ لجميع 

    الطمبة دونما تمييز. 

 أهداف التعليم الثانوي في العراق :  

 الثانوي في العراؽ عمى قسميف : يمكف تقسيـ اىداؼ التعميـ  

 أوال: االهداف العامة : 

تمكيف الناشئيف الذيف اكمموا الدراسة االبتدائية والتحقوا بالدراسة الثانوية مف  -1
مواصمة تطوير شخصياتيـ مف جوانبيا الجسمية والخمقية والروحية كافة باكتشاؼ 

 قدراتيـ وميوليـ وتوجيييا التوجيو الصحيح. 

 تيـ بالثقافة العربية االسالمية وتشربيـ قيميا وفضائميا االصيمة وبالعمـوتنمية معرف -2

 وتطبيقاتيا في الحياة ومواكبة تقدميا.    
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 مواصمة الدراسات العالية عمى اف يتالءـ ذلؾ كمو مع خصائص النمو في المراىقة -3

وأىداؼ المجتمع لينشؤوا مواطنيف مؤمنيف باهلل مخمصيف المتيـ ووطنيـ مسيميف في تقدـ 
 مجتمعيـ عمى اسس عصرية قائمة عمى تحقيؽ العمـ والتقنية. 

 تعزيز قيـ المواطنة والقيـ االجتماعية لدى الطالب والطالبات.   -4

وميارات التعاوف  تنمية الميارات الحياتية لمطالب والطالبة، مثؿ التعمـ الذاتي،  -5
والتواصؿ، والعمؿ ضمف فرؽ، والتفاعؿ مع اآلخريف، والحوار والمناقشة وقبوؿ 
الرأي والرأي اآلخر، في إطار مف القيـ المشتركة والمصالح العميا لممجتمع 

 والوطف. 

تنمية ميارات التفكير الواعي، وميارات حؿ المشكالت واتخاذ القرارات، وميارات  -6
مف خالؿ إتاحة الفرصة لمطالب والطالبة لمتعميـ في مواقؼ حياتية  التفكير الناقد،

 واقعية في المجتمع المعاصر. 

تطوير ميارات التعامؿ مع التقنية ومصادر المعمومات، وتنظيميا وتقويـ   -7
 مصداقيتيا، واالستفادة منيا في الحياة الواقعية. 

تاحة  تنمية شخصية الطالب والطالبة شموليًا، وتنويع الخبرات -8 التعميمية المقدمة، وا 
 الفرص المتكافئة الختيار أكثرىا مناسبة لممتعمميف. 

تنمية االتجاىات اإليجابية المتعمقة بحب العمؿ الميني المنتج، واإلخالص في   -9
العمؿ، وااللتزاـ بو واالىتماـ بإتقانو، واكتساب مبادئ وأساليب وميارات العمؿ 

 المنتج.

 اهلل نعـ مف البيئة مكونات بأف وتبصيرىـ لناشئةا لدي البيئي الحس تنمية -11
 يجب التي

البيئية  والكوارث والتصحر لمجفاؼ تجنبا توظيفيا حسف مع وتنميتيا عمييا المحافظة
 اآلخرى.
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 :األهداف الخاصة ثانيا:

وتشمؿ اىداؼ كؿ مف المرحمتيف المتوسطة واالعدادية، أما اىداؼ المرحمة المتوسطة  
 فيمكف تمخيصيا بما يأتي : 

تزويد الطالب بثقافة عامة الكتشاؼ ميولو وقدراتو مف جية واعداده لدراسات تمي   -1
الدراسة المتوسطة مف جية اخرى حيث يبدأ االختصاص بيف الطمبة في المرحمة 

 .االعدادية

 تشويقو إلى البحث عف المعرفة، وتعويده التأمؿ العممي.  -2

 تعويده االنتفاع بوقتو في القراءة المفيدة، واستثمار فراغو في األعماؿ النافعة،  -3

  وتصريؼ نشاطو بما يجعؿ شخصيتو مزدىرة قوية.   

تزويد الطمبة بثقافة عامة تساعدىـ في معرفة ما عمييـ مف واجبات وما ليـ مف  -4
ويدركوف مشاكميـ االجتماعية ادراكا نسبيا يتفؽ ومرحمة نموىـ العقمي  حقوؽ،

 ويعدوف انفسيـ لممساىمة في حياة الجماعة. 

 اما المرحمة االعدادية فيدفيا: 

ترسيخ ما تـ اكتشافو في قابميات الطمبة وميوليـ وتمكينيـ مف بموغ مستوى اعمى   -1
ياديف الفكرية والتطبيقية تمييدا في المعرفة والميارة مع تنويع وتعميؽ بعض الم

 لمواصمة الدراسة العالية.

تنمية التفكير العممي لدى الطالب وتعميؽ روح البحث والتجريب والتتبع المنيجي  -2
 .واستخداـ المراجع، والتعود عمى طرائؽ التدريس السميمة

 


