
1 

 تعليم ثانوي 

...................................................................................................................................................... 

 الفصل االول 
 1محاضرة رقم 

 أوال : التعليم الثانوي ) مفهومـه ـ اهدافـه (
 تنشئة الشباب يتمإذ  ،الثانوي موقع القلب من الجسد في بنية النظام التعليميم التعلي تبوأي   

عددداد م للايددال والعمدد   الثددانوي  ولهددذا لددم يلددن التعلدديم .جانددب إعددداد م للد اسددة إلدد المنددت  وا 
نما  و نظام يتلام  ويتباد  التأثي  والتأث  معنظامًا ملت أنظمة مجتمعيدة تعلدوأ أو  فيًا بذاته وا 

   .توالبه
يعد التعليم الثانوي م الة مهمة وااسمة للمتعلمين في التعليم العام، ايد  يفتد ف فدي  دذا   

سددددية التعلدددديم أن يعددددد الادددد ب والاالبدددداو إعدددددادًا شددددامً  ومتلددددامً  مدددد ودًا بالمعلومدددداو ا سا
والمهدددا او وااتجا ددداو التدددي تنمدددي شانددديتهم مدددن جوانبهدددا المع فيدددة والنفسدددية وااجتماعيدددة 

 .ه قاعدل للد اسة في الجامعةونف ذا التعليم ب إل والعقلية والبدنية، وينظ  
الم الة الثانوية الم الدة الثانيدة فدي بنيدة التعلديم العدام، والالقدة الوسدا   والجدي  بالذل  أن  

وتتمي   ذأ الم الة بجملة من الاندائ  المهمدة التدي  .ليم اابتدائي والتعليم العاليبين التع
بدددد ام  علميددددة وت بويددددة، تاقدددد   إلدددد تتالددددب مددددن القددددائمين علدددد  النظددددام التعليمددددي ت جمتهددددا 

  .الاموااو من جهة، وتسدتوعب التجديدداو العالميدة الناجادة وتتفاعد  معهدا مدن جهدة أاد  
عند  تد تبا بشدل  لبيد  بمجموعدة المهدا او التدي يتالبهدا العمد  قد أنباو مقتضياو الل  

الذي يعد له المتعلم، وذلك في إاا  مدن الم وندة التدي تسدم  لده بدالتليت مدع متويد او سدو  
العمددد ، وضدددمن  دددذا السددديا  تاددد   ا نظمدددة الت بويدددة علددد  تاددد ي  اددد ب ألفدددا ، مددد ودين 

لادد  مشددل تهم ومشددل و مجددتمعهم بادد    بالمعددا ت العلميددة والمهددا او الفنيددة التددي تدد  لهم
 .إبداعية

ااندددة لفاددد  واقدددع التنميدددة البشددد ية ة ة العنايدددة بدددالتعليم الثدددانوي عنايدددمدددن  ندددا لاندددو أ ميددد
 . التادياو التي يعيشها العالم بونت التعليم الثانوي مند ًا من مناد 

 و نشاا فعدا  يسدتهدت ت بيدة الفد د وتنميتده ليلدون موااندا ندالاا وعضدوا متعاوندا التعليم : 
مددع افدد اد مجتمعدده قدداد ا علدد  ان يتفاعدد  مددع مايادده بشددل  ايجددابي فيدد ث  فيدده تدداثي ا ايجابيددا 

 اعداد ااف اد للمشا لة العقلية الناياة  إل وي مي ايضا 
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 اسدية تسدتقب  الت ميدذ الدذين الملدوا الم الدة اابتدائيدة ويلدون  ي م الة دالمرحلة الثانوية : 
متوسددا واعدددادي مدددل لدد  منهمددا ثدد   سددنواو تهددتم  ،التعلدديم فيهددا علدد  مدد التين متتددابعتين

بالتشدددات قابليددداو الالبدددة وميدددولهم وتمليدددنهم مدددن بلدددوف مسدددتو  اعلددد  مدددن المع فدددة والمهدددا ل 
 واعداد م للايال العملية واانتاجية 

 تعليم الثانوي : ال
ع فددو منظمددة اليونسددلو التعلدديم الثددانوي باندده الم الددة الوسددا  مددن سددلم التعلدديم العددام بايدد  

   .يسبقه التعليم اابتدائي ويليده التعليدم العالي وذلك في معظدم دو  العالم المتقدمدة والناميدة
الثانويددة العامددة التددي تلددي أمددا فددي العدد ا  يسددتادم تعبيدد  التعلدديم الثددانوي للدالددة علدد  الد اسددة 

ويشددم  لددذلك انددوال التعلدديم المهنددي  .التعلدديم العددالي والجددامعي إلدد الم الددة اابتدائيددة وتدد دي 
او التي تقت موا ية للد اسدة الثانويدة و دو اد  ملفدو  لجميدع الالبدة المد سين و المد سودو  

      .دونما تميي 
 أهداف التعليم الثانوي في العراق :  

 قسمين :  ل عيم ا دات التعليم الثانوي في الع ا  تقس ملني 
 االهداف العامة : أوال: 

تملين الناشئين الدذين الملدوا الد اسدة اابتدائيدة والتاقدوا بالد اسدة الثانويدة مدن مواندلة تادوي   -1
شانياتهم من جوانبها الجسمية والالقية وال واية لافدة بالتشدات قدد اتهم وميدولهم وتوجيههدا 

   .ناي التوجيه ال
 تنمية مع فتهم بالثقافة الع بية ااس مية وتش بهم قيمها وفضائلها اانيلة وبالعلوم -2

 .يقاتها في الايال وموالبة تقدمهاوتاب    
 موانلة الد اساو العالية عل  ان يت  م ذلك لله مع انائ  النمو في الم ا قة -3

تهم وواددنهم مسددهمين فددي تقدددم  دددات المجتمددع لينشدد وا مددواانين مدد منين بددا  مالنددين امددأو 
   .مجتمعهم عل  اسس عن ية قائمة عل  تاقي  العلم والتقنية

  .تع ي  قيم المواانة والقيم ااجتماعية لد  الا ب والاالباو  -4
تنميددة المهددا او الاياتيددة للاالددب والاالبددة، مثدد  الددتعلم الددذاتي، ومهددا او التعدداون والتواندد ،   -5

، فدي اآلاد ين، والاوا  والمناقشة وقبو  ال أي والد أي اآلا   والعم  ضمن ف  ، والتفاع  مع
   .لمنال  العليا للمجتمع والوانإاا  من القيم المشت لة وا
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تنميددة مهددا او التفليدد  الددواعي، ومهددا او ادد  المشددل و واتادداذ القدد ا او، ومهددا او التفليدد   -6
اياتيدددة واقعيدددة فددددي  الناقدددد، مدددن اددد   إتاادددة الف نددددة للاالدددب والاالبدددة للتعلددديم فددددي مواقدددت

   .المجتمع المعان 
تاددددوي  مهددددا او التعامدددد  مددددع التقنيددددة ومندددداد  المعلومدددداو، وتنظيمهددددا وتقددددويم منددددداقيتها،   -7

   .وااستفادل منها في الايال الواقعية
تااددة الفدد    -8 تنميددة شانددية الاالددب والاالبددة شددموليًا، وتنويددع الابدد او التعليميددة المقدمددة، وا 

   .  ا مناسبة للمتعلمينالمتلافئة ااتيا  ألث
تنميدددة ااتجا ددداو اةيجابيدددة المتعلقدددة بادددب العمددد  المهندددي المندددت ، واةاددد   فدددي العمددد ،   -9

 .ئ وأساليب ومها او العم  المنت واالت ام به واا تمام بإتقانه، والتساب مباد
 يجب التي ا  نعم من البيئة ملوناو بأن وتبني  م الناشئة لدي البيئي الاس تنمية -11

 البيئية واللوا   والتنا  للجفات تجنبا توظيفها اسن مع وتنميتها عليها الماافظة
 . اآلا  
 هداف الخاصة :األ ثانيا:

وتشدددم  ا ددددات لددد  مدددن المددد التين المتوسددداة وااعداديدددة، أمدددا ا ددددات الم الدددة المتوسددداة  
 فيملن تلاينها بما يأتي : 

 اتدده مددن جهددة واعدددادأ لد اسدداو تلددي ت ويددد الاالددب بثقافددة عامددة التشددات ميولدده وقد  -1
الد اسددة المتوسدداة مددن جهددة اادد   ايدد  يبدددأ اااتنددا  بددين الالبددة فددي الم الددة 

 .ااعدادية
 .البا  عن المع فة، وتعويدأ التأم  العلمي إل تشويقه   -2
 تعويدأ اانتفال بوقته في الق ا ل المفيدل، واستثما  ف اغه في ا عما  النافعة،  -3
  .اه بما يجع  شانيته م د  ل قويةوتن يت نشا   

علدديهم مددن واجبدداو ومددا لهددم مددن مددا  فددي مع فددةت ويددد الالبددة بثقافددة عامددة تسدداعد م  -4
، ويددددد لون مشدددداللهم ااجتماعيددددة اد الددددا نسددددبيا يتفدددد  وم الددددة نمددددو م العقلددددي اقددددو 

   .ويعدون انفسهم للمسا مة في ايال الجماعة
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   :فهدفهااما الم الة ااعدادية 
مددا تددم التشددافه فددي قابليدداو الالبددة وميددولهم وتمليددنهم مددن بلددوف مسددتو  اعلدد   ت سددي   -1

فدددي المع فدددة والمهدددا ل مدددع تنويدددع وتعميددد  بعدددف الميدددادين الفل يدددة والتابيقيدددة تمهيددددا 
 .لموانلة الد اسة العالية

تنميدددة التفليددد  العلمدددي لدددد  الاالدددب وتعميددد   وا الباددد  والتج يدددب والتتبدددع المنهجدددي  -2
 .مة  التد يس السليائاجع، والتعود عل  ا  واستادام الم  

 :مراحل التعليم الثانوي
 ويضم التعليم الثانوي م التين ل  منها ث   سنواو لاآلتي :

 أوال : المرحلة المتوسطة : 
تتجه معظم الدو  الع بية بنظام وااد يجع  مدن  دذأ الم الدة  ،فيما يتعل  بهذأ الم الة  

يبقددد  بالتدددالي أي تف يدددع فدددي التعلددديم بهدددذأ الم الدددة وان  مشدددت لة بدددين جميدددع الاددد ب، وا
المدددا س الثانويددة والمهنيددة بمسددتو   ددذأ الم الددة ااددذل فددي الدد وا  فددي اللثيدد  مددن الدددو  

 الع بية في السنواو اااي ل 
 ثانيا : المرحلة االعدادية :

 إلدد سددتند تاتلددت الدددو  الع بيددة فددي  ددذا المجددا  دون شددك غيدد  أنهددا تأاددذ بنددي  متقا بددة ت 
 ث ثة ف ول  ئيسة  ي :  إل تف يع التعليم الثانوي في  ذأ الم الة 

 التعليم العام : ويضم الف عين ) العلمي واادبي (  -1
 التعليم الفني : ويضم ث ثة أنوال  ئيسة  ي ) النناعي و التجا ي و ال  اعي ( -2

 ين المد سالتعليم المهني : الذي يقتن  غالبا عل  اعداد  -3

  ذا التعليم فهي :  لمشل و التي تواجهأما ا 
  .د اسة للقابلياو إل ف ول التعليم واقسامه في  ذأ الم الة ا يستند  إل ان اانتما   -1
التعلدددديم الفنددددي والمهنددددي غالبددددا اا الادددد ب الددددذين ا يانددددلون علدددد   إلدددد ا ينتسددددب  -2

   .معداو عالية ت  لهم لداو  التعليم االاديمي

ا تده واجه تده فدي اا فعلي بين منا   الد اسدة وا ائد  التدد يس وادا يوجد  ناك ا تب -3
 التعليم الفني 



5 

 تعليم ثانوي 

...................................................................................................................................................... 

ا توجد متابعة لا يجدي التعلديم الفندي مدن اجد  المدا  تدد يبهم ودادولهم سدو  العمد   -4
   .لمما سة ااتنانهم

   .التعليم الفني مللت جدا وتبل  للفته بوجه عام ا بعة اضعات التعليم العام -5
 أنماطــه : 

 تعليم الثانوي نماان  ما : لل
ـــيم الثـــانوي العـــام : -1 و دددو الادددا السدددائد فدددي الددددو  الع بيدددة بشدددل  عدددام بندددفته  التعل

داددو  الجامعددة وموانددلة التعلديم العددالي وتسددي  الد اسددة  إلد الا يد  الدد ئيس المدد د  
بهدذأ الم الددة علد  وفدد  ا سداليب التقليديددة التدي تعتمددد لثيد ا علدد  الد اسداو النظ يددة 

يم الاقائ  العلمية للاالب وف  منا   موادل وااا د اسدية معممدة علد  جميدع وتقد
  .الوااد البلدالمدا س  غم اات ت البيئاو في 

 ذا النول من التعلديم  دو ايجداد تدوا ن داالدي بدين  إن أ داتالتعليم الثانوي الفني :  -2
الفنية المد بدة علد  أعداد الالبة في أنماا التعليم الثانوي الماتلفة وتلوين اااا او 

مما سدددة العمددد  الفندددي اليددددوي وتلبيدددة متالبددداو الااجدددة واادددا التنميدددة ااقتندددادية 
، وتوسيع ف   اااتيا  أمام الالبة عن ا ي  تنويع التعليم ات  يتجده جتماعيةواا
   .النما الذي يساي  ميولهم واتجا اتهم واستعداداتهم إل 
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 2محاضرة رقم 
 التربوية في التعليم الثانوي المستحدثات

تتساب  الدو  وا مم ليلون لها السب   ويتسم بلث ل متوي اته، في عن  تتنا ل اااأ،
وما من شك  والدو  ال يادي في الونو  لألفض  وال قي بمجتمعاتها، وتقدمها الاضا ي،

قنية وااتنااو وقد جا و ثو ل الت ة التقدم الاقيقية وبوابة ذلك الت بية والتعليم،يأن بدا
وأنباو ال لي ل  وا ية تدف  المعلوماو التي أسهمو وبشل  لبي  في  ذأ المنافسة،

 .وتنمية المجتمعاو وتاديثها ،التاو  الاضا ي وال قي ااجتماعيا ساس للتقدم العلمي و 
منال  واسع يعني وااد من اب   المستادثاو الت بوية، و و إن التعليم االلت وني 

نول  إل التلنولوجيا في دعم وتع ي  وتيسي  العملية التعليمية، و و بذلك يشي   استادام
التعليم الذي يقدم من ا   اانت نو )الشبلة العنلبوتية ( أو ا ق ا  المدمجة أو أق ا  

أي انه ا يقة للتعلم باستادام تقنياو ااتنا  الاديثة مث  الااسوب  .الفيديو ال قمية
المتعددل من نوو ونو ل و سوماو والياو با  وملتباو اللت ونية وشبلاته ووسائاه 

 شبلة اانت نو  إل إضافة 
إن التعليم االلت وني ليس بدي  عن التعليم النظامي ااعتيادي وا يق  عنه شأنا وا يقل  
من أ ميته، وللنه يعد إضافة نوعية وتاديثًا له لمواجهة المواقت الجديدل والتاو او 

 .ة في المجتمع وأسلوًبا تع ي يا نافعا لما يد سه الالبة في المااض او ااعتياديةالاانل
إن التعليم االلت وني ألدو استادامه ااتجا او الت بوية الاديثة التي تهتم بالتعلم الذاتي    

إذ أشا و معظم الد اساو والباو  العلمية التي أج يو في  ذا المجا  بأن ،وتف يد التعليم
وسيلة لتعلم الاالب و يادل لفا ته  و عندما يلتسب المعلوماو بنفسه بااثا ومنقبا  أفض 

عنها، وعليه فان التعليم االلت وني أنب  أسلوبًا للتباد  المع في بين ماتلت الم سساو 
 .التعليمية في العالم واستاال إيجاد تويي او جذ ية في أنظمتها التعليمية وب امجها الد اسية

 لتعليم اإللكتروني:مفهوم ا
التعليم اةللت وني: نظام تعليمي يستادم تقنياو المعلوماو وشبلاو الااسب اآللي في 

تدعيم وتوسيع ناا  العملية التعليمية، من ا   مجموعة من الوسائ : منها أجه ل الااسب 
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والملتبة  ،اآللي والشبلة العالمية للمعلوماو والب ام  اةللت ونية المعدل من قب  الماتنين
 واللتب اةللت ونية اةللت ونية،

 دواعي التعليم اإللكتروني:
  نالك دوال عدل جعلو من التعليم اةللت وني ض و يًا منها: 

اانفجا  المع في الهائ  وداو  المع فة في ماتلت مجااو الايال ومناايها الماتلفة  .1
 .تلك  المع فة بس عة إل والااجة للونو  

المتعلمين بشل  جع  من النعب توفي  المباني والمستل ماو والتجهي او  يادل إعداد  .2
 .ال  مة للتعليم عل  وف  ا ساليب التقليدية

استعما   ذا النول من التعليم تعليمًا داعمًا للتعلم ااعتيادي لما يوف أ من مناد  معلوماو  .3
ةللت ونية للقيام بأنشاة الوسائ  ا إل فقد يقوم المد س بإاالة الالبة  متعددل ومتنوعة،

 .ومما ساو داعمة لما تعلموأ
التعليم اةللت وني جعلو  ذا النول من التعليم  إل ااجة من فاتهم التعليم ااعتيادي  .4

معوًضا لهم عما فاتهم إذا أنباوا بموجبه قاد ين عل  التعليم من دون قيد الدوام واالتاا  
 .المباش  في الم سسة التعليمية

 
 التعليم االلكترونيأهداف 

 تهدت تج بة التعليم اةللت وني إل  تاقي  ا  دات التالية 
إداا  تقنية المعلوماو لوسيلة لتع ي  مقد ل الاالب عل  التعلم إل  أقن  ادود   .1

 .ااقاته، وبذلك يجتا  التعليم والتعلم الا يقة التقليدية
لوماو والمعا ت ماا تستايع يستايع التعليم اةللت ونية أن يقدم للا ب من المع  .2

وسائ  التعليم التقليدية تقديمه، بو ف ااستفادل القنو  من التقنية الاديثة، واستادام 
 .مها او تد يسية تشبع اااتياجاو والتوقعاو المتنوعة والمتباينة للا ب
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عداد  يئة تعليمية م  لة وما  ل في استادام   .3 توفي  بيئة تعليمية م نة، وا 
 .جياو وأساليب تد يسية اديثةاست اتي

المقا نة والمناقشة والتالي   توفي  مناد  متعددل ومتباينة للمعلوماو تتي  ف    .4
 والتقييم.

، المد سفي  با وتفاع  المنظومة التعليمية ) استادام وسائا التعليم اةللت وني  .5
 البيو، المجتمع(. الُمتعلم، الم سسة التعليمية،

 .وية من ا   وسائا التعليم اةللت ونيالت ب تباد  الاب او  .6
وبنا  شانياتهم ةعداد جي  قاد  عل  التوان   تنمية مها او وقد او الا ب  .7

 .العن  من ا   الوسائ  التقنية الاديثة مع اآلا ين وعل  التفاع  مع متوي او
ال  مجتمع إللت وني قاد  عل  موالبة  نش  الثقافة التقنية بما يساعد في  .8

 .داو العن مستج
 

 خصائص التعليم اإللكتروني:
يوف  التعليم اةللت وني بيئة تعلم تفاعلية بين المد س والمتعلمين وبين   ا  مع  - أ

 . م ئهم
يعتمد عل  مجهود المتعلم في تعليم نفسه )التعلم الذاتي( ويملن أن يتعلم   - ب

مجموعاو أو داا  النت في  )التعلم التعاوني( مع  م ئه في مجموعاو نوي ل
 .لبي ل

  بالم ونة في الملان وال مان اي  يستايع المتعلم أن يان  عليه متاي  - و
ساعة في اليوم  (24من أي ملان في العالم، وفي أي وقو يشا   وعل  مدا )

 .واوا  أيام ا سبول
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فهو يشجع المتعلم  يستايع المتعلم التعلم دون االت ام بعم   مني مادد،  -  
 .مد  الايالعل  التعلم المستم  

تواف  تقنياو معينة مث  الااسوب  إل ياتاج المتعلم في  ذا النما من التعليم  - ج
 .وملاقاته، واانت نيو والشبلاو المالية

سدددددددهولة تاددددددددي  البددددددد ام  التعليميدددددددة والمواقدددددددع اةللت ونيدددددددة عبددددددد  الشدددددددبلة العالميدددددددة  - ا
 .للمعلوماو

 
 فوائد التعليم اإللكتروني:

ثقافة ال قمية، و ذأ الثقافة ت ل  عل  معالجة التسميتها ياق  ثقافة جديدل يملن   -1
المع فة ومن ا لها يستايع المتعلم التالم في تعلمه عن ا ي  بنا  عالمه الاا  

 .  المتواف ل إللت ونياً اآلا  به عندما يتفاع  مع البيئاو 
المد س بأس ل وقو واا ج أوقاو العم   إل   سهولة لبي ل في الونو  يتي   -2

 .سمي من ا   الب يد اةللت وني أو الاوا  عل  شبلة اانت نيوال  
يوف  ف   متلافئة للالبة في المشا لة في عملية التعلم والتعبي  عن ا ائهم وع ف  -3

  .أفلا  م بشل  ا توف أ الا ائ  التقليدية
يوف  التعليم اةللت وني ف نًا لبي  لألساتذل لو ف تلييت الوسائ  والا ائ   -4

ان التعليم ،اة وجعلها ألث  م ئمة واستجابة لانائ  الالبة وقد اتهموا نش
 .االلت وني يتضمن اللثي  من البدائ  المق و ل والمسموعة والم ئية

يمن  التعليم اةللت وني الالبة ف   عدل للتعام  مع الد وس لم او عديدل ات   -5
 ذا النول من التعلم ياق   د جة اةتقان دون التقيد ب من مادد ولهذا فان إل ينلوا 

 .التعلم الذاتي
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التقليدي التي تتمث  في الش ا واةلقا  من قب   نتيوي  التعليم اةللت وني نو ل ال -6
بيئة تعلم تفاعلية تقوم  إل المد س واةنناو والافظ وااستظها  من قب  المتعلم 

 . ئهعل  التفاع  بين المتعلم ومناد  التعلم الماتلفة وبينه وبين  م
ال يلزم التعليم االلكتروني الطالب االلتزام بجدول زمني محدد ومقيد الن التقنية  -7

 .الحديثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معنيين
 أساليب التعليم اإللكتروني: 

 يستادم التعليم اةللت وني بأسلوبين  ما:
 اواًل: التعليم اإللكتروني المباشر:

الد اسي ويعتمد عل  استعما  الوسائ   نتبع  ذا ا سلوب مع الالبة في اليت  
اةللت ونية في ااتنا  بين أا ات العملية التعليمية واعتماد التقنياو في نق  الماتو  

وتقنياو الااسوب  (cdالمتعلم، وتدا  ضمن  ذا المفهوم تقنياو ا ق ا  ) إل التعليمي 
وجود المتعلمين والمد س في الوقو نفسه  إل لتعليم الذي ياتاج واانت نيو، ويع ت بانه )ا

أمام أجه ل الااسوب ةج ا  النقاش والماادثة بين المتعلمين وبين المد س عب  غ ت 
 الماادثة أو تلقي الد وس من ا   الفنو  اافت اضية
دم فيه وسائ  ش   و تعليم ُتستابنا  عل  ما تقدم فالتعليم االلت وني المدموج أو المبا

لقا  المباش  وقد تتضمن  ذأ الوسائ  م يجًا من اة .نا  ماتلفة معًا لتعليم مادل معينهتإ
  .والتوان  عب  اانت نيو والتعلم الذاتي ،في قاعة المااض او
لونه يجمع ما بين م ايا التعليم  ،المتاننين لهذا النول من التعليمويتامس اللثي  من 

التعليم النفي، ومن أمثلة تابيقاو النموذج المم وج :لأن يتم تعليم د س اةللت وني وم ايا 
بتعليم المادل داا   فيبدأ المد س معين تبادليًا بين التعليم النفي والتعليم اةللت وني،

أو ا  ا سئلة  ،ونية للتابي  والمما سة والتد يبااد المواقع االلت   إل ثم ينتق   ،النت
 .لموقع ذاو النلة بالد سالما واة عل   ذا ا

 :خصائص التعليم اإللكتروني المباشر
 ،والتد يب عل  المها او  يستادم وسائ  اةللت ونية في إ سا  المعلوماو واستقبالها

 .والتفاع  بين المد س والمتعلم والتسابها،
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 ،موجب  ذا وشبلاو المعلوماتية المالية والعالمية ويتم التعليم ب ي تبا بالوسائ  اةللت ونية
ا سلوب بالتوان  بين المد س والمتعلمين وبين المتعلمين ووسائ  التعليم اةللت ونية بما 

 .والد وس االلت ونية ، ونيفيها الملتبة اةللت ونية واللتاب اةللت
  مد سةويملن أن يلون إش ات من ال ش ات عل  سي  التعلم وتقدمه،اةيتول  المد س مهمة 

 .من دون أن ي تبا بوقو ماددأو من داا  بيته 
 .مباشرالثانيا :التعليم اإللكتروني غير 

وجود المد س والمتعلمين في الوقو نفسه أو في  إل  و تعليم غي  مباش  ا ياتاج    
ويتم من ا   بعف تقنياو التعليم اةللت وني بين الالبة أنفسهم وبينهم  الملان نفسه،

في انجا  عملية  يه يوظت شبلة اانت نيو واد اوف وبين المد س في أوقاو ماتلفة،
ويتمي   ذا  ،أساسي لتقديم لام  عملية التعلم اي  تعم  الشبلة لوسيا ،التعليم والتعلم

النول من التعلم بأن اانت نيو  و وسيلة ع ف المادل العلمية، ولذلك فهو متواف  ايلة أيام 
 .ساعة (24ا سبول وبشل  مستم  وبمعد )

 .مباشرالالتعليم اإللكتروني غير خصائص  
 المتعلم فيه يتام  مس ولية تعلمه. 
  المتعلم بموجبه يملن أن يتعلم بمف دأ، وف  س عته وقد ته عل  التعلم ويملن أن يتعلم

 .ضمن مجموعة نوي ل
   الماتلفة بما فيها ااتنا  االلت وني ااتنا المتعلم فيه يستعم  وسائ. 
 يًا وفعاًا في تعلمه  نه ليس تعليمًا تلقينياً المتعلم فيه يلون ايجاب. 
  جانب المد س إل المتعلم فيه يتعلم من مناد  متعددل ومتنوعة. 
  ا إلكترونياً كلما احتاج المتعلم ذلكإليهإعادة دراسة المادة والرجوع. 

 مقارنة بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي:
 قليديالتعليم الت التعليم اةللت وني و
يقدم التعليم اةللت وني نوعُا جديدُا من  1

الثقافة  ي الثقافة ال قمية التي ت ل  عل  
يعتمد التعليم التقليدي عل  الثقافة التقليدية التي ت ل  

 ويلون المد س  و عل  افظ المع فة واستظها  ا،
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معالجة المع فة وننعها، وتساعد الاالب 
 .التعلم ماو  عملية بأن يلون  و

 .أساس عملية التعلم

ا يلتدد م التعلددديم اةللت ونددي بتقدددديم تعلدديم فدددي  3
الملان أو ال مان نفسه ب  المد س غي  مل م 
بملددان معددين أو وقددو مادددد اسددتقبا  عمليددة 

 .التعلم

يستقب  المتعلمين التعليم التقليدي في الوقو نفسه 
والملان نفسه و و قاعة النت الد اسي،أي انه تعليم 

 .فقا مت امن

عل  الاالب   ذا النول من التعلم شجعي 4
 .يلون فيه الاالب نشااالتعلم الذاتي، و 

يعد الاالب في التعليم التقليدي سلبيًا في تعلمه فهو 
يعتمد عل  تلقي المعلوماو من المد س دون أي جهد 
يبذله في البا  وااستقنا ،  نه قائم عل  أسلوب 

 .المااض ل واةلقا 
تعليم اةللت وني ف نة التعليم يتي  ال 5

  .لماتلت فئاو المجتمع
 إل يشت ا التعليم التقليدي عل  المتعلم الاضو  

الم سسة التعليمية واانتظام اوا  أيام ا سبول عدا 
 .أيام العا 

ثدددا ل ودافعيدددة يلددون الماتدددو  التعليمدددي ألثدد  أ 6
ايدددد  يقدددددم فددددي  يئددددة  ،للمددددتعلم علدددد  الددددتعلم
 ندددو  ثابتدددة ومتا لدددة،و  نندددو  تا ي يدددة،

و وفدددددددددديو و سدددددددددوماو وماااددددددددداو ولقادددددددددا
-ويلددون فددي  يئددة مقدد   اللت ونددي ،وماالددال

 .لتاب م ئي -لتاب اللت وني

يقدم الماتو  التعليمي عل   يئة لتاب مابول ياتو  
وان  ادو عن ذلك بعف  ،  تا ي يةعل  ننو 

 .النو  وقد ا تتواف  فيها الدقة العلمية المالوبة

ه والنن  ستاذ  و اة شاد والتوجي ادو   8
 .ا لشوالمساعدل وتقديم ااست

 .دو  المد س ملقن للمعلوماو وناق  لها

فالتعليم  ي اعي الف و  الف دية بين المتعلمين، 10
اةللت وندددددي يقدددددوم علددددد  تقدددددديم التعلددددديم وفقدددددًا 

اجاو المتعلمين ووفقًا لمسدتو  نضدجهم ياتا
 واب اتهم السابقة 

عليم التقليدي الف و  الف دية بين المتعلمين ا ي اعي الت
 .باللام  وبا يقة ش ا واادل لنتاي  يقدم التعليم ل

يعتمد عل  ا يقة ا  المشل و وينمي  11
 .لد  المتعلم قد اته اةبداعية والناقدل

يعتمد عل  الافظ وااستظها  وي ل  عل  الجانب 
 . اآلا  المع في للمتعلم عل  اساب الجوانب 

سهولة تادي  المواد التعليمية المقدمة  13
 .اللت ونيًا بل  ما  و جديد

تبق  المواد التعليمية دون تويي  أو تاوي  لسنواو 
 .اويلة
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يسم  بقبو  اعدد لبي ل غي  مادودل من  15
  .الالبة من إناا  العالم

تقب  إعداد مادودل من الالبة في ل  عام د اسي وفقًا 
 .ل مالن المتوف ل

 
 

     :يمعوقات استعمال التعليم اإللكترون
  قلة التد يب وضعت المها او ال  مة للتعام  مع تقنياو ااتنا. 
 ضعت استجابة الالبة لهذا النما من التعلم لعدم تعود م عليه. 
  وجود متاننين ةدا ل أنظمة  التعليم اةللت وني إل الااجة. 
  ني واتااذ المواقت السلبية اتجا هقلة وعي أف اد المجتمع بالتعليم اةللت و. 
  قلة التانناو المالية ال  مة ل ستثما  ال  م ةنشا  شبلاو ااتنا  وتجهي  الللياو

والجامعاو بالمستل ماو المالوبة لهذا النول من التعلم فضً  عن تللفة التشوي  والنيانة 
نتاج الماتوياو التعليمية وب مجتها  .والتجديد وا 

  نظمة والقواعد القديمة تعو  التعليم اةللت وني وتاد من انتشا أالعم  با. 
  عدم تواف  ا جه ل اللافية للالبة في الللياو،اي  يعد استعما  الااسوب مللفًا، لما أن

 .التعليم الادي  يتالب أجه ل ذاو مستو  عٍ  لت  م الب ام  المتاو ل
 معلوماو وانقاال الشبلة المفاجئ نتيجة المشال  التقنية والتي تتمث  بنعوبة الونو  لل

  .لضعت شبلة اانت نو
  نعوبة تأقلم ا ساتذل والالبة مع  ذا النول من التعليم بسبب تعود م عل  التعليم التقليدي

  .والاوت من التويي 
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  (3)محاضرة رقم 
 

     نظام التربية والتعليم في الواليات المتحدة األمريكية 
 تمهيد :
ت تبا النشأل ا ول  للتعليم ا م يلي بالت ا  ا و وبي الذي امله المهاج ون ا وائ  الذين        

استوانوا الواياو المتادل، ولانو  ناك اات فاو لبي ل بينهم في اللوة والدين والثقافة وا نو  السياسية 
، وفي الفت ل ا ول  للمستوانين ا وائ ، لان و الُالقية والع قية والقومية والملانة ااجتماعية وااقتنادية

يوجد تعليم أول  متاا للقاد ين عل  دفع نفقاته الوالية، ولان يستهدت تعليم الق ا ل واللتابة ولان التعليم 
لي ية، ولع  أب   التأثي او ا و وبية عل  ليسي  عل  نظام أو وبي، اي  إن اللوة الشائعة  ي اللوة اةن

لتعليم ااافا  الذين تعم  أمهاتهم في   يلي ا   الق ن التاسع عش  إنشا  مدا س ا ادالتعليم ا م
اسم  نوال ماتلفة من التعليم الديني تتم أيام اآلااد بواساة م سساو متعددل. ويوجد عدل  المنانع )

وي ل، التعليم أنوال ماتلفة من مدا س ا اد، تت اوا بين الا   التعليمية التقليدية، المجموعاو الن
التي تقتبس (.وتعاليم اللنيسة لما انها أ م وسائ  تعليم ا افا  المسياية.اللتاب المقدس المبني عل 

 لت ا.لنظامها عن إن

وات  منتنت الق ن التاسع عش ،لان التعليم يستهدت تعليم ا افا  الاضا ل والثقافة الو بية، و        
هم بتدددا ي  أم يلددا وتادددو أ، وبعددد أن اننددده  الشددعب ا م يلدددي فددي بوتقدددة واادددل اسدددتاال أن ياقددد  تعدد يف

 وأن ياق  مبدأ الديمق ااية. الوادل السياسية وااجتماعية وااقتنادية،
ومنددددذ ا يددددام ا ولدددد  ل سددددتق   عمدددد  دسددددتو  الوايدددداو المتادددددل علدددد  اددددذت الت بيددددة مددددن قائمددددة        

الفيد الية، ولان الاوت مدن التددا  الفدد الي علد  المسداس بااسدتق   الدذاتي للوايداو مس ولياو السلاة 
قويددًا بالددذاو فددي الجنددوب، وبعددف المجتمعدداو الدينيددة فددي جميددع الوايدداو، وقددد ُأعايددو الا يددة للدد  وايددة 

الددنظم ةقامددة نظامهددا الت بددوي الاددا  بهددا، ايدد  تنوعددو نظددم اةشدد ات المالدد  علدد  الت بيددة، ومددن  ددذأ 
نظام المقااعة ونظام المدينة الندوي ل والنظدام اةقليمدي، ولعد  النظدامين ا ايد ين أنجد  بلثيد  مدن نظدام 

 المقااعة  نهما ياتويان عل  مدا س أفض .
لقد أد ك الشعب ا م يلي أن التعليم  و مفتاا الا ية التي  اج وا من ب د م لينشدو ا، واعتب وا        

أساسدي للا يدة والمسداوال، و دي مدن أ دم المبدادئ التدي التسدبها الشدعب ا م يلدي اد    أن التعليم ضمان
الادد ب التددي ااضددها مددن أجدد  ااسددتق  ، وي لددد  ددذا مددا قالدده لدداتبهم ع جيف سددون ع : ع إن الشددعب الددذي 

 يتوقع أن يلون ا ًا و و جا   فإنه يتوقع ما لم ياد  ولن ياد  ع.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
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ولين عن التعليم وتقويمه دائمًا، وعلد  الد غم مدن تقددم أم يلدا عالميدًا إا أنهدم ونتيجة ا تمام المس         
م، 1983وجددددوا أن التعلددديم يتددددن ، والدددذي ألدددد ذلدددك التق يددد  المعددد وت )أمدددة فدددي ااددد ( الدددذي نشددد  عدددام 

علديم ويعتب   ذا أ م وثيقدة عدن التعلديم فدي أم يلدا اد   العقدود الماضدية، وقدد أثدا  ا تمامدًا ادادًا ادو  الت
ا م يلددي، وقددد ت تددب علدد   ددذا التق يدد  اتادداذ ااددواو عمليددة وسدد يعة ل:ندد ا تماددو و فددي ااتددين: 

 (3)م. 1990-م1986م، والااة الثانية ما بين سنة 1986م وات  1983ا ول  ما بين 

 م( :1986-م1983* المرحلة األولى )
م يلددي فددي التعلدديم ت جددع بالد جددة وقددد اسددتندو  ددذأ الم الددة علدد  تنددو  أن مشددل و الشددعب ا        

ا ول  إل  انافاف المستوياو ا لاديمية للالبة، وتددني نوعيدة التعلديم، وقدد ُامد  المعلدم المسد ولية عدن 
 ددذا التدددني، وأشددي  إليدده بإنددبع ااتهددام، ا مدد  الددذي دفددع المسدد ولين ةعددداد تشدد يعاو ل  تقددا  بمسددتو  

فا ، واستبدالهم بمعلمين مد بين من ا   إج ا  ااتبدا او لللفدا ل المعلم والتال  من المعلمين غي  ا ل
 المهنية.
( واية نظام امتاان لللفا ل المهنية لت اي  المعلم 44وما  ي إا سنواو معدودل ات  وجد في )       

 للعم ، و ذا بدو أ قل  من نسبة المعلمين.
 ( :1990-1987المرحلة الثانية )

تتددداا  مددع الم الددة ا ولدد ، ففددي اددين نظدد و الم الددة ا ولدد  إلدد  المعلددم علدد  أندده و ددذأ الم الددة        
سدددبب للمشدددللة، فنظددد و الم الدددة الثانيدددة للمعلدددم علددد  أنددده الاددد  للمشدددللة، ايددد  بددددأو النددديااو تندددادي 

عاائهم م يدًا من الا ية والثقة، وم يدًا من التد يباو أثنا  الادمة  .بتاسين ملانة المعلم المهنية، وا 
وشدددهدو  دددذأ الفتددد ل تاسدددنًا ملموسدددًا فدددي م تبددداو المعلمدددين، فقدددد ا تفدددع متوسدددا م تدددب المعلدددم مدددن        

م  أي ا تفدددع إلددد  ث ثدددة 1987م/1986( دوا  عدددام 29551إلددد  ) 1976/1977( دوا  عدددام 7413)
فددي  ( دوا 23500أضددعات مددا لددان عليدده. و ددذا ال اتددب ي يددد بقليدد  عددن  اتددب السددباك الددذي يندد  إلدد  )

 العام . 
 ( :2000مشروع "بوش" )أمريكا عام 

( 2000اد ا الد ئيس ا م يلدي ع بدوش ع مشد وعه القدومي بعندوانع أم يلدا عدام ) 1991وفدي عدام        
مع والتدد  ألدددو فدد  مقدددمتها علدد  دو  التعلدديم فدد  2005م إلدد  عددام 2001اسددت اتيجية للتعلدديم  مددن عددام 

 تلوين الدولة القوية.
 االستراتيجية على أربعة محاور رئيسة كالتالى : وتتمركز تلك  

 : مد التعليم ا ساس  لل  ف د .  الماو  ا و 
 : تاوي  تاسين النظام التعليم  ا م يل  بنفة عامة .  الماو  الثان 
 : تاقي  تلاف  الف   ف  الم الة الثانوية وما بعد ا .  الماو  الثال 



16 

 تعليم ثانوي 

...................................................................................................................................................... 

 ليم بما يت  م مع المااو  السابقة . : تاوي  و ا ل التع الماو  ال ابع
 وقد أثار هذا المشروع اهتمامًا على المستوى القومي والعالمي على السواء ومـن أهـداف هـذا المشـروع

: 
 تنمية استعداداو التلميذ في م الة التعليم اةل امي ات  سن الثامنة عش ل . -1
 ملونها ات  النهاية .% من الت ميذ في الم الة الثانوية ويل90أن يستم   -2
 -لي يدددددةلأن يشددددت ا فددددي نقددددد  التلميددددذ مدددددن م الددددة إلددددد  أادددد   إجادتددددده للعلددددوم ا ساسدددددية )اللوددددة اةن -3

المواد ااجتماعية ( ويميد  معلمدي  دذأ المدواد بم تبداتهم عدن ق ندائهم مدن معلمدي  -العلوم -ال ياضياو
 المواد ا ا   .

  بددين دو  العددالم فددي مددادتي العلددوم وال ياضددياو، وقددد ظهدد  أن ينددا  الاالددب ا م يلددي الم تبددة ا ولدد -4
م اي  ااتلو أم يلا م تبة متقدمة عل  دو  1997ذلك جليًا في أولمبياو ال ياضياو في العالم عام 

 العالم.
أن يلتسددب لدد  مددواان أم يلددي المع فددة والمهددا او الضدد و ية للتنددافس العلمددي، والتعلدديم لدديس ملسددبًا  -5

نما  و  للايال . للعيش وا 
أن تقددوم لدد  مد سدددة بتددوفي  المندددات المناسددب للتعلددديم، وأن تعمدد  علددد  الاددد والتافددديف مددن مظدددا    -6

 العنت وتعاا  الماد او والسموم البيضا  بين البتها .
وقد اقو  ذأ ا  دات استاسانًا مدن القدائمين علد  الت بيدة والتعلديم وبدد وا بتابيقهدا وتنفيدذ ا علد  أ ف 

 الواقع. 

 -احل التعليم في الواليات المتحدة:مر

تاتلت م اا  التعليم في الواياو المتادل من واية إل  واية اسب الظ وت الاانة بلد  وايددة،        
واية تعتب  سن الاضو  اةل امي  51واية من أن   32لما تاتلدت ادو  فدتد ل التعليدم اةل امي فهناك  

ن لان المق   أن تن  بتعليمها وا 33سنة لما أن  16و  7بين  ية تعتب  متوسا اةل ام تسع سنواو، وا 
 ( سنة، لما  و الوضع في بقية الواياو.18 -6سنة أي من سن ) 12اةل امي إل 

 6،6سددنواو وفددي الددبعف اآلادد  6،3،3وياتلددت السددلم التعليمددي أيضددًا فنجدددأ فددي بعددف الوايدداو        
 (4)او. سنو  8،4سنواو، وفي البعف اآلا  

 الم اا  ال ئيسة للتعليم في الواياو المتادل: 
 م الة التعليم فيما قب  اابتدائي. -1
 م الة التعليم اابتدائي. -2
 م الة التعليم الثانوي. -3
 م الة التعليم العالي. -4
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 التعليم الثانوي ومراحل تطوره :ثالثًا : 
م فددي بوسددان، ولانددو تسددم  بمد سددة الناددو 1635 وجدددو أو  أنددوال المدددا س الثانويددة فددي سددنة       

ال تينية، لدان  ددفها ا و  إعدداد الت ميدذ ل لتادا  بالمعهدد العدالي أو للادمدة فدي اللنيسدة، ولاندو تهدتم 
بتد يس اللوة ال تينية واليونانية، ولانو تهتم بالدين أيضًا ولانو  ذأ المددا س تقدوم علد  أسداس انتقدائي 

   إا النفول لتال  منهم أ ستق ااية مثقفة .شديد، ولم تلن تقب
م نشأو أو  مد سة ثانوية ألاديمية في في دلفيدا لعد ج ا فد  الضدي  التدي تتسدم 1751وفي سنة        

به مد سة الناو ال تينية، ولقد ا تمو بدالمق  او العلميدة، لدذلك فضدلها النداس علد  غي  دا مدن المددا س، 
ومعظدددم  دددذأ ا لاديميدداو م سسددداو ااندددة، والددبعف اآلاددد  لاندددو تددددي  ا  فددا داد عددددد ا بسددد عة لبيدد ل،

 (9)جماعاو دينية.
م بددأو فدي بوسدان ا لدة المد سدة الثانويدة العامدة المجانيدة، التدي ا تمدو باللودة 1821وفي سنة        

التعليم نمدوًا سد يعًا، لي ية، ولقد نما  ذا النول من للي ية والعناية بالت بية المهنية وسميو بالمد سة اةنلاةن
ومع بداية العقد الثال  من الق ن التاسع عش  بدأو القو  الديمق ااية في أم يلدا تاالدب بندول مدن التعلديم 
الثانوي الذي يمو  من ا موا  العامة، ويلون له قيمة وفائدل، وا او فل ل المد سة الثانوية العامدة علد  

 أنها النموذج الذي يفي بذلك.
بداية الق ن العش ين ُأنشئو المد سة الثانوية الممتدل عموديًا، و ذأ المد سة تشم  ندوعين مدن  ومع       

 المدا س الثانوية   ما : المد سة الثانوية الدنيا والمد سة الثانوية العليا.
 المدرسة الثانوية الدنيا : -1

 -يوجد عدة أنماط من هذه المدارس وهي على النحو التالي :       
الددنما ا و  :  يمثدد  ثدد   سددنواو مددن السددنة الثانيددة عشدد ل اتدد  السددنة الاامسددة عشدد ل، و ددي تلددون  -أ

 القة منفنلة في مبنا ا ومنهاجها و ب امجها.
 النما الثاني : المد سة الثانوية الدنيا الواقعة ضمن السنواو السو للتعليم الثانوي. -ب
لنت السابع والثامن أما التاسدع فإنده يلتاد  بالثانويدة النما الثال  : يشل  مد سة ذاو نفين فقا ا -جد

 العليا.
 المدرسة الثانوية العليا : -2

 -يوجد نمطان لهذا النوع من المدارس هما :
مد سددة ذاو ثدد   سددنواو، ايدد  يلتادد  بهددا الت ميددذ مددن السددنة الاامسددة عشدد ل واتدد  الثامنددة عشدد ل،  ( أ

 نيا. وتمث  الم الة الثانية للمد سة الثانوية الد
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الددنما الثدداني للمد سددة الثانويددة العليددا و ددو ذو ا  بددع سددنواو مددن سددن أ بددع عشدد ل سددنة إلدد  سددن ثمدداني ( ب
عش ل سنة، وتعتب  المد سة الثانوية الشاملة النما العادي أو المألوت للتعليم الثانوي في أم يلا، اي  

 لانو ذاو السو أو ا  بع سنواو . يلتا  معظم الت ميذ ب  استثنا  بالمد سة الثانوية الشاملة سوا  
و ذا النول من التعليم يوف   بنائه الثقافة العامة بقد  ألب  مما تقدمه المد سة التقليدية إلد  جاندب        

اا  مدن التعلديم، و دو اةعدداد المهندي جندبددًا إلد  جنددب مدددع المدواد ا لاديميدة فهدذأ المددا س معنيدة بتقدديم  
 (10)الثقددافة النظ ية ا ساسية والد اساو العملية.تعليم متلام  بين 

إلدد  جانددب المدددا س الثانويددة الشدداملة توجددد أنددوال أادد   مددن التعلدديم مثدد  المد سددة المهنيددة، و ددي مد سددة 
 (11)مهنية فنية توجد في المدن اللب   لما توجد مدا س اانة تدعمها الاوائت الدينية.

 أهداف التعليم الثانوي :
ومـن أهـم عليم الثانوي أ دات تسع  الوايداو المتاددل لتاقيقهدا، وتعمد  بلد  الوسدائ  علد  ذلدك للت       

 -هذه األهداف :
إلساب ا ادا  المعا ت ا ساسية في المواضيع التالية: اللواو، وال ياضياو، والد اسداو اةنسدانية،  .1

 والناة، والفنون الجميلة، والتدبي  المن لي.
 يد لون اقوقهم ومس ولياتهم وواجباتهم. تهيئة مواانين قاد ين .2
 تعليم القيم ال واية وا ا قية. .3
 تنمية شعو  سليم  مشت ك بالوا  لمبادئ الديمق ااية واةيمان به. .4
عداد م لمهنة مفيدل. .5  تعليم الالبة القيام بالعم  المنت  وا 
 (12)مساعدل الالبة عل  التشات موا بهم وقد اتهم.  .6

 مناهج الدراسة :
تعتب  المنا   الد اسية في المدا س الثانوية ا م يلية متاو ل ولثي ل التوي ، وفي نظ  ا مد يليين        

إن  ذا التوي  من ع مداو القدول،  ن التادو  فدي العلدم سد يع، والمددا س الثانويدة والد اسداو تهدتم بنشداا 
لد اسداو ااجتماعيدة وال ياضدياو والعلدوم الالبة داا  المدا س واا جها، ويتعلم الالبة اللوة اةنللي يدة وا

والناة والت بية البدنية باةضافة إل  ااتيا  مواد د اسية في الفنون وا عما  التجا ية والد اسدة الا فيدة، 
وفددددي نهايددددة  ددددذأ الم الددددة تعقددددد امتااندددداو، ويمددددن   الندددداجاون شددددهاداو مددددن اةدا او التعليميددددة، وللددددن 

 (13)ااناو اانة.الجامعاو تعقد للقبو  بها امت
 خطط التدريس وطرقه :

للمعلم الا ية فيما يق  أ، ولذلك الوقو الذي يعلم به، وقد تالب قوانين الواية وأنظمتها تعليم مادل        
يق   ما سيد ُسه ولذلك الليفية التي يد س بها، والوقدو  -بالتعاون مع ا  الي والالبة -ما، وللن المعلم
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  ق ا أ متالباو نمو الالبدة، وا تمدامهم والابد ل التدي اندلوا عليهدا ونوعيدة الوسدائ  المناسب لذلك، ويواف
     المتوف ل.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 (4)محاضرة رقم 
 بريطانيا :     التعليم الثانوي في

المددددا س الثانويدددة فدددي انللتددد ا إمدددا أن تلدددون مسدددتقلة لددد  ااسدددتق   عدددن السدددلااو الالوميدددة الم ل يدددة    
مدا ان تقدوم بتأسيسدها سدلااو اوالمالية لمددا س ااندة مدا ان لتعلديم الماليدة فتندب  شدعبية عامدة، وا  ، وا 

 .ية اائفية وااضعة للسلااو الالومية بعف الاضولتلون انون
وتقسم المدا س من ايد  ماليتهدا علد  ث ثدة أقسدام : فهدي إمدا أن تلدون مسدتقلة فد  تتسدلم مسداعدل ماليدة 

مدددا أن ت سسدددها سدددلااو التعلددديم نفسدددها ،مدددن و ا ل المعدددا ت أو سدددلااو التعلددديم الماليدددة مدددا أن تلدددون  ،وا  وا 
تها متلوندة مدن ااجدو  الد اسدية والهبداو الاي يدة وااعاندة الالوميدة الماليدة مساعدل واينها تنب  مي اني
  .او الم ل ية أو من لليهما

نددد  قددانون المعددا ت المعدد وت بقددانون ) بتلدد  (  ايدد  تويدد  مفهددوم التعلدديم الثددانوي  1944وفددي عددام    
ب العالميدة الثانيدة  فبعدد أن إذ أعادو ب ياانيدا بندا  نظامهدا التعليمدي بعدد الاد   ،ووضع عل  أسس جديدل

لانو المد سة الثانوية وقفا عل  عدد مدن الاد ب المتميد ين، أندباو الد اسدة الثانويدة اقدا عامدا لجميدع 
وانب  الا ب يتمتعون  و  م ل في تدا ي  انللتد ا بد اسدة ثانويدة  .الا ب ا امتيا ا لنفول ماتا ل منهم

وجدددوب انتقدددا  جميدددع ا يجدددي المددددا س  1944د أقددد  قدددانون فقددد ،مجانيدددة بعدددد الااديدددة عشددد ل مدددن العمددد 
 .الد اسة بعد اابتدائية تتف  وقابلياتهم وااجاتهم إل اابتدائية 

لقدد لدان للثدو ل النددناعية فدي القد ن التاسدع عشدد  تدأثي  لبيد  فدي نظددام التعلديم فدي انللتد ا إذ أدو الثددو ل   
ظهدددو  أندددوال جديددددل مدددن المددددا س منهدددا )مددددا س ا ادددد( لتعلددديم ااافدددا  الدددذين تعمددد  امهددداتهم فدددي  إلددد 

وللنهددا لددم تلددن ذاو اددابع مهنددي معددين نددناعي او  1915لددذلك ُانشددئو المدددا س الفنيددة عددام  .المنددانع
 ا النناعاو اللب   إليهتجا ي وانما لانو تهتم بالعلوم والتلنولوجيا التي تستند 

ظام التعليم في انللت ا ا ي ا  ابقيدا فدي أساسده فهنداك التعلديم الادا   بندا  الابقدة اا سدتق ااية ان ن   
والابقة الونية التي تستايع دفع منا يت عالية و ناك التعليم الجيدد الدذي يوند  للجامعدة و دو للقداد ين 

فدي االتادا  بدالتعليم الجيدد الدذي عل  موانلة الد اسة االاديميدة، و نداك التعلديم البسديا للدذين لدم يوفقدوا 
  .يون  للجامعة

وتقسدم علد  قسدمين ال ااو  مدتدده  ،( سدنة18 – 11سدنواو( مددن سدن ) 7مددل التعلديم الثدانوي فدي انللتد ا )
امتادان الشدهادل الثانويدة العامدة )المسدتو  العدادي( و دو  إل ( سنة ي دي 15 – 11سنواو( من سن ) 4)

  .ال امي ومجاني
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امتادان الشددهادل  إلدد ( سدنة يدد دي فدي النهايدة 18 -15سدنواو(  مددن سدن ) 3م الثدداني فمدتده )أمدا القسد   
الثانوية العامة ) المستو  المتقددم ( والدذي ي  د  للدداو  للجامعدة والمعا دد العليدا، ومدن أ دم اندوال التعلديم 

 الثانوي العام في انللت ا  ي : 
ل المدددا س الثانويدة فددي انللتدد ا وتاظدد  بملانددة اجتماعيددة و ددي أقدددم انددوا المــدارس الثانويــة العامــة : –أ  

الجامعة والتعليم العالي، ويقب  في  ذأ المدا س الالبة من ذوي التاندي  العدالي  إل لبي ل  نها الا ي  
  .في الم الة اابتدائية والذين ي غبون في موانلة التعليم االاديمي

اا تمددام بد اسددة اآلداب واللودداو الل سدديلية واللوددة اانللي يددة،  إلدد وتتجدده الد اسددة بهدددا النددول مددن التعلدديم 
   .وتقوم  ذأ المدا س بإعداد الاالب للانو  عل  الشهادل الثقافية الب ياانية

ــة: -ب ــة الفني و ددي مدددا س تاظدد  بملانددة متميدد ل إذ تقبدد  ا بددا مددن ا يجددي الد اسددة  المــدارس الثانوي
من العم  لل  الجنسين وبلفا ل عقلية عاليدة ومو بدة فنيدة ممدن ي غدب  اابتدائية ممن أتموا الاادية عش ل

 .أن ينددب  فنيددا فددي اقددو  الهندسددة والله بددا  والبا يددة والفلددك وال  اعددة والفنددون التابيقيددة والعلددوم المن ليددة
ويواندد   ،ويبقدد  الاالددب فيهددا اتدد  السادسددة عشدد ل او السددابعة عشدد ل مددن العمدد  قبدد  ان يتا جددوا منهددا

  .م الد اسة في المعا د العليابعضه
 إل و ي المدا س التي ُانشئو بموجب قانون بتل  وتهدت  ذأ المدا س  المدارس الثانوية الحديثة : -ج

تا ي  ا ب يستايعون اات   ملانة في نااية من نوااي المجتمدع فدي المعامد  والمادا ن والم سسداو 
لا بهددا وتاددوي  مهددا اتهم وتنميددة مددوا بهم وتددد يبهم ومهمتهددا لشددت القددد او الاانددة  .النددناعية وغي  ددا

  .عل  مس ولياو المواانة والت امها
 وتعاني من مشال  لثي ل أ مها ،و ذأ المدا س أق  شأنا من انوال التعليم الثانوي في انللت ا  
د يس ا وضدددعت مسدددتو   يئدددة التدددإليهدددانافددداف مسدددتو  التعلددديم فيهدددا وتبددداين قدددد او الت ميدددد المنتمدددين    

  .وانافاف م   تهم ونق  الادماو التعليمية المقدمة لها
: وتضددم جميددع انددوال التعلدديم الثددانوي الماتلفددة وتقبدد   ددذأ المدددا س جميددع  المــدارس الثانويــة الشــاملة -د

الالبددة دون تمييدد ، وقددد تبندد  فلدد ل  ددذأ المدددا س ادد ب العمددا  اعتبددا او ت بويددة واجتماعيددة منهددا تلدداف  
ليمية المقدمدة للالبدة، والقضدا  علد  ابقيدة التعلديم الثدانوي والتولدب علد  مشدل و القبدو  فدي الف   التع

 ذا التعليم ومواجهة الااجاو الماتلفة للت ميذ يناسب قد اتهم وتوفي  ف   الب  للتعليم والتد يب العلمي 
  .والعملي

 أهداف التعليم الثانوي في بريطانيا : 
 ( ا دات التعليم الثانوي باآلتي ننه : لقد ادد قانون ) بتل     
  .تهيئة الوسائ  لنمو الموا ب المتعددل لجميع الالبة -1
  .أن تعاي ف نا لاملة من الت بية للشباب -2
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وعلد  المجتمدع مسد ولية تيسدي   دذأ العمليدة  ،الت بية عل  انهدا عمليدة مسدتم ل مدد  الايدال إل النظ   -3
  .لل  أعضائه ا   اياتهم

  .المسا مة في النمو ال واي وااا قي والبدني  بنا  المجتمع -4
  .تعميم مجانية التعليم في المدا س الثانوية العامة -5
  .تملين الالبة من ااستفادل من الف   التعليمية المتااة لهم بدون مشقة وعنا  -6
تعلديمهم وجدود م فدي مدددا س  تعلديم و عايدة الاد ب مدن ذوي العا داو البدنيدة والعقليدة ايد  يسدتدعي -7

  .اانة
 
 

 ) الجودة الشاملة ( 5محاضرة رقم 
 تم ارسال المحاضرة على شكل صورة 
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 (6رقم )محاضرة 
 

 الفصل الثاني 
        اإلدارةأوال: 

  اإلدارةمفهوم 
لمددوا د واسدتثما  ا لتاقيدد  )  دي عمليدة اتادداذ القد ا او التددي توجده عمدد  ا شداا  وتددنظم تاندي  ا   

 ا  دات الم سومة بأفض  نو ل مملنة ( 
  : اإلدارةأهمية 

 بما يأتي :  اةدا ليملن تلاي  أ مية 
ت دي دو ا مهما في تق ي  مني  المجتمعاو ناو التقدم أو التالت من ا   مسا متها في استثما   -1

المتاننددين )) ليسددو  ندداك بلدددان متالفددة بدد   المددوا د المتااددة للمجتمعدداو، وفددي  ددذا الندددد يقددو  أاددد
  ناك بلدان ُتدا  بشل  متالت (( 

ا مام وموالبة التاو او الاانلة في ماتلت المجااو مدن اد    إل تساعد في دفع عملية التنمية  -2
 بتا يك عم  المنظماو استو   الموا د وتنظيم الجهود وتنسيقها بشل  أفض    اةدا لقيام 

جهود أف اد ا  ية الماتلفة وتعم  عل  تنسي دو ا لبي ا في ااستعداد لمواجهة الظ وت المستقبل ت دي -3
  .ومن ثم نجااها وتاو  ا

تنظم الع قاو الناجمة عن قيام ا ف اد بالمهدام المنوادة بهدم وتاقيد  التعداون بيدنهم وتنسدي  جهدود م  -4
  .للانو  عل  أفض  النتائ 

 :  اإلدارةطبيعة 
أندددب  لهدددا  اةدا لفمدددنهم مدددن يددد   أنهدددا ) عددددلم ( مبددد  ا ذلدددك لدددون  ،اةدا لثُددد ل الجدددد  ادددو  ابيعدددة ل   

مجموعددة مددن ااعتبددا او المناقيددة والعلميددة والنظ يدداو الفل يددة  إلدد انددائ  العلددم الاقيقددي  نهددا تسددتند 
في أدا  عمد  مدا و دذا  اةنسانيةومنهم من ي   أنها ) فدن ( لونه المها ل  .وتعتمد ااواو البا  العلمي

وااد ون يعتقددون  .وفدن التمثيد  ،وفدن ال سدم ،يعني أن الفن يعتمد المقد ل والاذ  واابدال مث  فن الناو
و دذا المفهدوم  ،أنها ) مهنة ( فالمهنة مما سة ياتاج لم اولتها تد يب متقدم في مجا  علمي أو فني معدين

مهنددة  ن المما سدداو والتابيقدداو فددي مجددا   اةدا ل اعتبددا  إلدد  ددو الددذي دفددع بعددف المنظدد ين واللتدداب 
يملدددن أن تاسدددم مدددا يعددد ت بالمهندددة فيمدددا إذا تمدددو تلدددك المما سددداو والنشددداااو بعدددد تدددد يب متقددددم  اةدا ل
  .عليها
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قواعدد علميدة ) إذن فهدي علددم(  إل تجمع بين العلم والفن والمهنة فهي تستند  اةدا لوالا نة مفاد ا أن 
   .ة ) فهي فدن ( واب او عملية ) فهي مهندة (وقابلياو ف دي

 
 

 :  اإلداريتطور الفكر 
 .تاقيقهاعم  عل  الو  هااةنسان بتاديد أ دافأ لانو قديمة وظه و منذ أن بد اةدا لإن    

تستفس  عن ليت يملن أن نقل  من ضيال  ، بدأو1880من منظو  علمي منذ سنة  اةدا لبدأو د اسة 
 .عما والوقو المدي ين 
 :  اإلداريمدارس الفكر 

 أوال: المدرسة التقليدية أو الكالسيكية: 
لونهدا ظهد و فدي فتد ل تا يايدة  مضدو وانتهدو وبددذلك  إلد إن وندت  دذأ المد سدة بالل سديلية يعدود    

التسبو نفة التالت ال مني وانما وِنفلو بالل سيلية للدون أفلا  دا تندت مدا يجدب أن يلدون مدن دون 
 ،وتتلدددون  دددذأ المد سدددة مدددن ثددد   مددددا س  دددي )المد سدددة البي وق اايدددة . دددو لدددائن فاسدددبأن تندددت مدددا 

( لدذا سدنلقي الضدو  علد  المد سدة البي وق اايدة لونهدا اةدا يةومد سة التقسيماو  ،العلمية اةدا لومد سة 
  .او  المدا س التقليدية

 المدرسة البيروقراطية :  
 – 1864عددداش للفتددد ل ) ،الس ويبددد ( مددددن ابددد    واد  ددددذأ المد سدددةُيعلددددد عدددالم ااجتمدددال االمددداني )مددد    

والبي وق ااية عند ويب  تعني )الدم الملتدب(  نهدا للمدة مدن أند  اغ يقدي م لبدة مدن مقاعدين  ،(1920
( وتعني الملتب و ي ليسو للتعبي  عن للمة )ملتب( لللتابة فقا ب  للتعبيد  عدن Bureauااو  )بي و 

وبدددذلك تعندددي الللمدددة )الدددم الملتدددب أو  ،( وتعندددي القدددول Cratia)ق اايددده  اآلاددد و  الشددد لة وأمدددالن العمددد 
السلااو الناد ل من الملتب والم تل ل عليه( ولقد ا تم ويبد  بتاليد  التوييد او التدي اد أو علد  التنظديم 

فددي وقددد أبدد  و تالي تدده ع قدداو القددول والسددلاة  ،ااجتمدداعي م لدد ا علدد  التنظدديم البي وق ااددي للالومددة
 .] ي القد ل عل  ف ف اا ادل  [والقول ]  ي ع قة القول بين الاالم وااف اد [المجتمع ال فالسلاة 

 أسس ومبادئ المد سة البي وق ااية : 
 التد ج اله مي لمستوياو السلاة ويتاق  ذلك ضمن:  -أ
  .في سلاتها اةش افية ضمن اله م التنظيمي اةدا يةتد ج المستوياو  -1 
  .قمته إل يتبع ا عل  من قاعدل اله م  ا دن لمستو  ا -2 
  .المستو  ا عل  إل السماا للم  وسين بالتعلم من ق ا او   سائهم  -3 
 تو يع ا عما  يلون عل  وف  المبادئ اآلتية :  -ب
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  .التان  الوظيفي -1 
  .الاب ل واللفاية -2 
، وأ م ما في ذلك  و الت قية التي تلدون باسدب فهميافظ لهم وظائ وجود نظام ادمة اا  با ف اد -3 

  .القدم او اانجا  او بلليهما
نظددام للتوثيدد  باسددتادام الملفدداو يتددول  أعمالدده جهددا  متاندد  بهدددت تددوفي  البياندداو والمعلومدداو  -4 

  .ال  مة ةنجا  ا عما 
 المد سة البي وق ااية :  إل اانتقاداو التي وِجهلو 

  .اةنساني للف د والتعام  معه لآلة إ ما  الجانب -أ
  .افف اللفاية إل مبدأ الت قية عل  أساس الِقدلم يقود  -ب
  .التشديد في ال قابة واةش ات يثي  ااتمااو االتفات عل  القواعد والتعليماو -ج
  .إ ما  تأثي او البيئة الماياة بالمنظمة واعتبا  ا نظاما مولقا -د
 

 :  اإلداريحديثة في الفكر ثانيـا : المدرسة ال
، وتتلون  ذأ المد سة من فا يم وأفلا  المد سة الل سيليةشاعو أفلا   ذأ المد سة ل د فع  عل  م   

، لددذا سنسددلا ومد سددة الددنظم والمد سددة الظ فيددة (السددلولية  اةنسددانيةثدد   مدددا س فل يددة  ددي ) المد سددة 
  .اةدا يل  المد سة الاديثة في الفل  السلولية لمثا  ع اةنسانيةالضو  عل  المد سة 

 والسلوكية :  اإلنسانيةالمدرسة 
بأبادا  ود اسداو عدالم ااجتمدال اام يلدي )التدون مدايو( الدذي يعدد  اةنسدانيةاقت نو مد سدة الع قداو    

( وأشدده   دددذأ ا بادددا  والد اسددداو  دددي فدددي 1949 -1880أشدده   واد  دددذأ المد سدددة وعددداش للفتددد ل مدددن )
وثدددو  ( التابعدددة لشددد لة وسدددت ن اللت يدددك فدددي الوايددداو المتاددددل اام يليدددة والتدددي اسدددتم و مدددن مندددانع ) 

(1926-1932 ) 
)ليفيدددة التنسدددي  بدددين جهدددود اافددد اد الماتلفدددين والددد  جدددو عمددد   إلددد  اةنسدددانيةيشدددي  مفهدددوم الع قددداو    

ب عليه إشدبال ااجداتهم ياف  م عل  ا دا  الجيد والتعاون في سبي  الانو  عل  نتائ  أفض  مما يت ت
 ااقتنادية والنفسية وااجتماعية( 

 أسس ومبادئ المد سة: 
الفدد د عبددا ل عددن مجموعددة معقدددل مددن الدددوافع والمشدداع  وا ااسدديس والااجدداو ا بددد مددن فهمهددا لددي  – 1

  .يملن التأثي  في سلوله ومن ثم  فع إنتاجيته
التدددي يجدددب أن تأادددذ بنظددد  ااعتبدددا  فدددي الماددديا  والجواندددب النفسدددية والمعنويدددة مدددن أ دددم المتويددد ا – 2

 .اةدا ي
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شاعة  وا الاب والتعاون المتباد  اةنسانيةالتأليد عل  الل امة  – 3   .وا 
 .العاملينانتاجية  في التهوية، –اةضا ل  –د اسة أث  التنميم المادي لملان العم   - 4

 اانتقاداو الموجهة للمد سة : 
  .المتعددل و و العنن  البش ي فقا ةد من ملوناو المنظمالت لي  عل  ملون واا -أ

 تاقي  اا دات ال سمية للمنظمة إل ي دي بالنتيجة  اةنسانيةافت ضو أن إشبال الااجاو  -ب
  . ل و المد سة عل  ا مية الجماعة عل  اساب أ مية الف د -ج
لب  فدي تاقيد  اانتاجيدة وتجا لدو أثد  أعاو الاواف  والملافآو غي  المادية ) المعنوية ( ا ث  ا  - د

   .العوام  والاواف  المادية
 

 :  اإلدارةأنماط 

وألف  دا وأندعبها  دي  اةدا لوأفضد  أندوال  اآلاد  ناك أنماا عدل ل:دا ل الت بوية بعضها أفض  مدن    
ا للفدد د والمجتمددع  ددي اقلهددا لفددا ل وألث  ددا ضدد    اةدا لوأ دأ أنمدداا  ،الديمق اايددة التددي سدديأتي ذل  ددا اةدا ل
و نداك نمادان  ،المتعسفة أو الف دية أو الديلتاتو ية التي  ي نقديف لد:دا ل الديمق اايدة لمدا سدن   اةدا ل

 اةدا لالديمق اايدددددة وللنددددده اقددددد  لفدددددا ل منهدددددا و دددددو نمدددددا  اةدا ل إلددددد اادددددد ما اقددددد ب  اةدا لااددددد ان مدددددن 
المتسيبة او المتسا لة و و نقيف المتسلا وللنه  اةدا لا فهو نم اةدا لأما النما ال ابع من  ،الدبلوماسية

  .يشا له في أض ا أ الف دية وااجتماعية لما سن  
 
  الديمقراطية: اإلدارة -1
عليده ان يضدع فدي اسدبانه  اةدا لو و النما ا لفأ وا نعب تابيقا إذ ان من يمدا س  دذا الندول مدن    

من  م دونه إذ بمج د ان يمتلله  ذا اااساس فانده سيفشد  مهمدا ين ماآلا  انه ا يملن ان يستوني عن 
لان مستواأ الثقافي وسينضب ويت ش  ان  ذأ النظد ل سدتقاع عنده  وافدد التقويدة وااسدت ادل مدن المع فدة 

ان الديمق اايدة ا تفقدد  اةدا ل دذا الندول مدن اي  وي   أنااب ومن ش وا وأسس التفاع  والتاو  الن
 اةدا يدددةنتددده أو سددديا ته المشددد وعة إذ ا يوجدددد تنددداقف بدددين المما سدددة الديمق اايدددة والسددديا ل  يم اةدا ي

  .الم ل ية المش وعة وف  التوا ن الناي  بين الم ل ية والديمق ااية
ان  ددذا الددنما يسددا م فيدده لدد  ا شدداا  الددذين يعندديهم ا مدد  فددي اتادداذ القدد ا او و سددم الااددا وتو يددع  

لدد  أفضدد  وجدده ويلددون المدددي  فيهددا منظمددا ومنسددقا ومتعاونددا وموجهددا أي أن ا فدد اد ا عمددا  وتنفيددذ ا ع
الهدددت  إلدد الديمق اايددة لمددا يعمدد  ف يدد  لدد ل القدددم علدد  إينددا  اللدد ل  اةدا لالمعنيددين يعملددون فددي ظدد  

  .المنشود
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 الفردية او المتعسفة:  اإلدارة -2
مدددددي  او الدددد ئيس بالسددددلاة المالقددددة وباتادددداذ القدددد ا او الديمق اايددددة وفيهددددا ينفدددد د ال اةدا لو ددددي بعلددددس    

وم اقتها وف ضها بالقس  عل  الجماعة التي تعم  معه دون االتد ا  بمشداع  م وبقدد اتهم فدي اةسدهام 
فددي اتادداذ القدد ا او و سددم الااددا و ددي مبنيددة فددي ا ندد  علدد  التسددلا مددن جهددة المدددي  او الدد ئيس وعلدد  

 إلدد عنندد  الاددوت ولدديس  إلدد ين  ددذا الانددول المسددتند فددي ا ندد  ادد  اآلالانددول مددن ناايددة ااشدداا  
المتسلاة  ذأ ت  ل الل ا ية في نفوس الم  وسين وتشجيعه عل   اةدا لو  ،عنن  الثقة وااات ام المتباد 

التنن  من المس ولية ااجتماعية وعن التهاون في أدا  الواجبداو عنددما يشدع ون مدث  بويداب المددي  او 
  . اقبتهم المباش ل لهمبفقدان م

 الدبلوماسية:  اإلدارة -3
النما الديمق ااي الذي ذل ناأ وللنه اق  لفا ل منه وذلك ان المدي  الدبلوماسي  إل و ذا النما أق ب    

يتمسك بالشدللياو والمظدا   ويتندت بالمجاملدة التدي تتجداو  الادد المالدوب فدي بعدف ااايدان ويعادي 
ا جي وا ناقددة المتمثلددة بددالم بس ويلثدد  مددن التددودد للعدداملين معدده وبأاددذ ا ائهددم أ ميددة لبيدد ل للمظهدد  الادد

  .المدي  الديمق ااي إليهأايانا وللنه يقن  عن بلوف المستو  الذي ين  
  المتساهلة او المتسيبة: اإلدارة -4
يتدد ك  همتسددلا ( ا ندديودداي  الددنما الثدداني الددذي ذل نددا ) الددنما الددديلتاتو ي او ال اةدا ل ددذا الددنما مددن    

ويتنت ناابه بالضعت أمدام الم  وسدين وبفقددان الثقدة بدالنفس و دذا  –لما يقا   –الاب  عل  الوا ب 
إاددا  أضد ا  لبيد ل بالمد سدة وبدالمجتمع علد   إلد عدم لفا ل عملية انجا  الواجباو ومدن ثدم  إل ي دي 

ااادددت ت عدددن الدددنما التسدددلاي اا انددده وان ااتلدددت لددد   اةدا لادددد سدددوا  و دددذا يعندددي ان  دددذا الدددنما فدددي 
  .يشت ك معه في ا ض ا  الناجمة عنه والتي ذل نا أ مها في النما الديلتاتو ي
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 (7محاضرة رقم )
 التربوية : اإلدارة
أو  ددي ) عمليددة تنظدديم وتوجيددده  .جميددع ا عمددا  الاانددة بالشدد ون المد سددية إلدد يشددي   ددذا المفهددوم    

 وية داا  المد سة واا جها بأسلوب تعاوني وديمق ااي من أج  تاقي  ا  دات الت بوية ( للفعالياو الت ب
 أهميتها : 

البددة المدددا س بماتلددت  نلدد:دا ل الت بويددة أ ميددة لبيدد ل فددي تيسددي  عمليددة قبددو  وتأ يدد  أعددداد لبيدد ل مدد   
ياتهم معددا فهم وتنميددة شاندد و يددادل البددةلادمددة ال والماديددة البشدد ية، فهددي التددي تعبددئ لدد  الجهددود مدد االهم

، و ي القيادل التي ا يقتن  عملها دااد  جدد ان المد سدة فاسدب بد  يمتدد ليشدم  البيئدة بماتلت جوانبها
  .والمجتمع وذلك من أج  تاقي  أ دات الت بية والتعليم ااجتماعية والثقافية وااقتنادية والعلمية

بشدد ية التددي المد سددية وضدد و ل العنايددة بهددا وبالعناندد  ال ا لاةدومددن  ددذا المنالدد  بدددأ اا تمددام يت ايددد بدد   
لهدذا نجددد أيضدا أنهدا ُأعايددو  ،أو ااتيا  دا أو تددد يبها أو تقويمهدا اةدا يعدداد ا تتوا دا سدوا  مدن ايدد  إ

إذ بنجااها وفشلها يتاددد تقددم أو تعثد  العمليدة  ،الت بوية والعاملين بها اةدا لااتيا  نول  إل أ مية فائقة 
  .وبالتالي ي ث  في ابيعة ا  دات المتواال منها ،الت بوية بلافة أا افها ومااو  ا

 
 التربوية :  اإلدارةاالتجاهات المعاصرة في 

 الت بوية بالنقاا اآلتية :  اةدا ليملن توضي  ااتجا او المعان ل في 
ولم تعد تعمد  ،ومما ساتهالت بوية أنباو علما له مفا يمه وأنوله وقواعدأ وا ائقه  اةدا لإن  -1

  .الاب ل وااجتهاداو الشانية
الت بوية  ي أساس أي تاو  أو تادي  للتعليم في سبي  تاقي  أ دافده لتادوي  المجتمدع  اةدا ل -2

  .وتنميته الشاملة

 والمشا لة وليس التسلا والف دية  اةنسانيةالاديثة تعتمد العم  الجماعي والع قاو  اةدا ل -3

  الت بوية. اةدا لأنباو أساسا في  أنواعهاالتقنية بلافة إن استادام  -4

إن العنايددة بالعنندد  البشدد ي مددن ايدد  ااتيددا أ وتأ يلدده وتد يبدده يددأتي ضددمن أولويدداو التادددوي   -5
ين بماتلدددت اةدا يدددنادددو الت ليددد  علددد   اةدا يدددةلدددذلك تتجددده معظدددم البادددو   ،المعانددد  اةدا ي

الم ل يدددة  اةدا لندددااب القددد ا  النهدددائي فدددي  إلدد ة مسددتوياتهم مدددن المدددد س والمددددي  فدددي المد سددد
  .اةدا يةوتاديد عدد من النفاو الشانية والم   و المهنية التي تتالبها الم ال  
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ن  ،العامدددددة اةدا لالت بويدددددة نظدددددام مدددددن  اةدا ل -6 العامدددددة ت تلددددد  علددددد  عننددددد  اقتندددددادي  اةدا لوا 
 اةدا ي بويددة أن يأاددذ بالاسددبان النظددام الت اةدا لوا بددد للدد  تاددوي  فددي  ،واجتمدداعي وسياسددي

  .العام والاا  للمجتمع بماتلت أبعادأ

 
 التربوية:  اإلدارةالمركزية والالمركزية في 

 اةدا يةالمستوياو  إل إن الم ل ية وال م ل ية مفهومان انا ايان يعب ان عن مد  توفي  السلاة   
 .اةدا يفي اله م  ا دن 
 زي:المرك اإلدارةنظام 
، ا و  اةدا يوالتي تمث  المستو   اةدا ية و ذلك النظام الذي تنان  فيه الن اياو في القيادل    

ان ا، وياو  الم  وسين مما سة البعد  اةدا يةتند أ القيادل  ويلون دو  الم  وسين مج د تنفيذ ما
 .من الن اياو اآلا 

مالية ت دي  إدا يةالالومة الم ل ية مع وجود  يئاو  والنظام الم ل ي للالومة تلون السلااو فيه بيد
 .عملها بمثابة ولي  للالومة الم ل ية فقا

 أما النظام الالمركزي:
للالومة مالية وم ل ي، ول  م ل  يما س الوظائت  أنظمةفهو ذلك النظام الذي يوجد فيه عدل 

ظ  ال م ل ية مستقلة اا انها تاضع ويتمتع باستق ليته، وتلون الالوماو المالية في  إليهالمعهودل 
الالومة الم ل ية أو  بإش اتالم ل ي في مجا  النشاا الذي تما سه وفقا للتش يعاو الب لمانية  ل:ش ات

 . قابتها عل  الالومة ال م ل ية
 وعل  ل  اا  فإن ل  المفهومين )الم ل ية وال م ل ية( غي  ثابتين إذ ا نستايع القو  أن المنظمة
 ي م ل ية أو ا م ل ية بنو ل تامة، والتقدي  الناي   و ان تلك المنظمة م ل ية نسبيا في بعف 

أو  ل ية، وبذلك يتادد مفهوم الم  الوظائت وا عما ، وا م ل ية نسبيا في وظائت وأعما  أا  
يمية الدنيا داا  المستوياو التنظ إل ال م ل ية في د جة تفويف السلاة أو الن اية في اتااذ الق ا  
فالوظائت  .م ل ية من غي  ا ألث الم سسة، وتتالب ابيعة بعف النشاااو التنظيمية أن تلون 

تلون ام ل ية  نها تتالب  قابة شديدل وتنسيقا عاليين،  ناد ا ما -عل  سبي  المثا -القانونية والمالية 
م ل ية  نهم يلونون ق يبين من نانعي عندما تلون السلاة ا ألث العاملين بنو ل عامة  ويلون  ضا

الق ا  الذين ت ث  فيهم، أو عندما يلونون قاد ين عل  اتااذ  ذأ الق ا او بأنفسهم، وعند ذاك يتمللهم 
فاعلية في  ن تلون ال م ل ية ألث شعو  عا  بأن الق ا او متاسسة لااجاو ف دية، ومن الماتم  أ

 .يعة ومداا و ألث  من الناس الق يبين من العم المواقت التي تتالب م ونة وق ا او س  
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وتلون الم ل ية ألث  فاعلية إذا لانو ال قابة ااسمة في النجاا في العم  أو أن القد ل عل  اتااذ 
  . يةداين ا تتوف  إا عند مستو  القيادل اةاةدا يالق ا او تتالب نوعية عالية من 

 
 التربوية:  اإلدارةأنماط 

الت بوية تسلس    ميا تنقسم فيه  اةدا او و النما الذي تتسلس  في ظله  المركزية:التربوية  رةاإلداأوال:
يجب ان يسي  عليه في  متعددل، ويتلق  ل  مس و  فيها من المستو  ا عل  ما إدا يةمستوياو  إل 

يند    ام مال  بل  ماالمد سية في الت اةدا لالسياسة الت بوية، ات  تن  الوادل الت بوية النوي ل أي 
  .ي سم من تنظيماو من تعليماو وما

 التربوية المركزية: اإلدارةمزايا 
 .التعليميةمبدأ تلاف  الف   وذلك بتوفي  المساوال والتو يع العاد  للف   تاقي   - أ

 .تاق  لثي ا من الفاعلية والوادل في النظام التعليمي - ب
 .ية أو المد سية أو المنا   وتااياها وتنفيذ اتعم  عل  التجانس بين نوعياو النظم التعليم - و
 .تاق  اقتنادا في النفقاو التعليمية -  
دا يينتلون تماسلا لد  العاملين من مد سين وفنيين  - ج  .وا 
 .تعم  عل  إعداد المد سين والقيادل الت بوية واةش ات عليهم - ا
  .تتي  للمد س شيئا من ااستق ا  في مد سته لفت ل اويلة - ت

 
 التربوية المركزية:  ةاإلدار عيوب 

 .، وتعي  التج يب والجهود اابتلا ية الماليةاةدا يااستق   في العم  ا تشجع عل   -1
وضع سياساو ونظم موادل تس ي عل  جميع العاملين في الت بية متجا لة الف و   إل تمي    -2

 .بين البيئاو وا ف اد
 .المدا س البعيدل إليهقد توف  لعف ما تاتاج  -3
جود بعف المشل و وال وتينية والمالية، مما يقل  من ف   النجاا في تاقي  غاياو تسبب و  -4

 .الت بية
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اا  أدن ، ويملن أن يلون  ذا  إل سلاة من مستو  أعل  تعني نق  ال الالمركزية:التربوية  ثانيا:اإلدارة
 ية، وفي ظ   ذا اد النقيف للسلاة الم لإل   الذي ين إدا ل إقليمية أو مد سية  ا دن المستو  

 .ا م اةدا لفي ل  مناقة بنو ل مستقلة عن  اةدا لالنما تعم  
 

 التربوية الالمركزية: اإلدارةمزايا 
 .تعم  عل  تاقي  الديمق ااية -1
 .ة مما يتف  مع ااتجا او الاديثةتعم  عل  التنويع في المجااو الت بوي -2
 .لاق  الت بويتمتا  بالم ونة والتعبي  عن ا ياو العاملين في ا -3
 .تساعد في التنافس بين المدا س، فتسبب انتعاشا فل يا وعلميا ي فع من مستو  التعليم -4
 .تساعد في نمو الشانية والقد ل عل  تام  المس ولية -5

 التربوية الالمركزية: اإلدارةعيوب 
 إل  دي قد تلون مجاا لتلاس  العاملين في الاق  الت بوي وت اايهم في القيام بمهامهم مما ي -1

 .ضعت ا دا  و بوا المستو  التعليمي
تباين لبي  وواض  في المستوياو الت بوية نتيجة اات ت المناا  من اي   إل قد ت دي  -2

 .موا د ا المالية، وبالتالي من اي  المباني والوسائ  والتقنياو والمد سون
 .مية بين أبنا  الوان الواادا تساعد في تاقي  العدالة ااجتماعية وتوفي  تلاف  الف   التعلي -3
  .ا تستايع التفاع  مع التاو  الت بوي الادي  -4
 
وتموي  ب امجها بشل   اةدا لفي  : ناك نما يقوم عل  أساس الجمع بين الم ل ية وال م ل ية ثالثا:

 .المالي والتنفيذ اةش اتياق  نوعا من الش الة بين السلاة الم ل ية والسلااو المالية في 
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 (8محاضرة رقم )
 وظائف االدارة التربوية : 

 أوال: التخطيط:    
ولددم يعددد باةملددان أن يعدديش اانسددان ايددال ايجابيددة فددي  ،التاادديا سددمة مددن سددماو المجتمددع المتمدددن

مجتمددع متاددو  مددن غيدد  أن يلددون ماااددا يتدددب  بلفايددة جيدددل امددو  اياتدده باتادداذ القدد ا او الم ئمددة 
  .واسن تنفيذ ا

عَّدد ت التااددديا بندددو ل عامدددة بانددده  سدددم للتنددو  المنادددوي علددد  ااسدددتثما  العق ندددي ل:ملانددداو يُ    
 .والمستل ماو المادية والمعنوية والابيعية والبش ية وتل يسها في الونو  ال  تاقي  أ دات ماددل

سدددة ويقندددد بددده أيضدددا التفليددد  المدددنظم الدددذي يسدددب  عمليدددة التنفيدددذ مدددن اددد   اسدددتق ا  الماضدددي ود ا  
 .الااض  والتنب  بالمستقب  ةعداد الق ا او المالوبة لتاقي  الهدت بالوسائ  الفعالة

يعد َّت التاادديا الت بدوي بأندده مجموعددة مدن اا دددات تسدع  الم سسددة الت بويددة لتاقيقهدا ادد   فتدد ل    
  . منية قادمة عل  وف  ااملانياو المتااة

 مزايا التخطيط: 
  .العلم التشات المشل و ود استهاالتاايا عملية فل ية تتبع  -1
يسدددداعد التاادددديا فددددي تاديددددد أ دددددات واضدددداة للعمدددد  وم االدددده والااددددواو التددددي يملددددن اتباعهددددا  -2

  .والا ي  الذي يسلله العاملون و و بذلك يساعد في تاقي  اا دات الم سومة
  .يهتم التاايا بتوف  املاناو العم  وليفية الانو  عليها -3

  .نفيذ ويسه  متابعته أو ع جهياق  ال قابة عل  الت -4

  .ياق  اامن النفسي لألف اد والجماعاو -5
 التاايا نوعان  ما: أنواع التخطيط: 

 طويل األجل:  -أ
يتم في التاايا اوي  ا ج  ااعداد المسب  لألعما  الاانة  ي م سسة ت بويدة ا تقد  مدتده عدن    

اويد  ا جد  د اسدة الظد وت البيئيدة المايادة بندو ل سنة واادل  فألث  ويلد م قبد  التعامد  مدع التااديا 
دقيقددة وندداياة  ندده  بمددا يسددبب اددو  المدددل ال  مددة للتنفيددذ ادددو  انا افدداو بددين النددات  الفعلددي والااددة 

 .الم سومة
 دددذا النددول مدددن التاادديا بلونددده يسدداعد فدددي وضددع أ ددددات ثابتددة و سدددم سياسدداو مادددددل تسدددي   متددا وي   
، لما يد دي الد  ااتيدا  شدل  التنظديم اادا ي المناسدب  عمدا  بنو ل ناياةوجبها أعما  المش ول بم
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، ويسددداعد فدددي تاقيددد  التناسددد  بدددين   عنانددد  العمددد  لفتددد ل  منيدددة اويلدددةالمشددد ول الت بدددوي ويضدددمن تدددوفي
لمددا يملندده وضددع  ،ماتلددت نشدداااو المشدد ول الت بددوي وفددي أاددذ ااسددتعداداو ال  مددة لمواجهددة المنافسددة

  .لفت ل اويلة تستادم في م اجعة أعما  المنفذين ولذلك يملن منع ادو  اانا افاو مقاييس ثابتة
  قصير األجل : -ب
 .تجد ي اد   فتد ل ا ت يدد علد  سدنة وااددل يقتن   ذا النول من التاايا علد  تاديدد العمليداو التدي   

جددداوب مدددع الادددواد  ويمتدددا  بالت ،ويتميددد  التااددديا قندددي  ا جددد  لونددده جددد  ا مدددن الاادددة اويلدددة ااجددد 
  .لما يتمي  بلونه ألث  ناة ودقة من التاايا اوي  ا ج  ،الاا ئة والم قتة

 
 

 مقومات الخطة الناجحة : 
أن تلددون أ دددافها ماابقددة لسددت اتيجيتها بشدد ا أن تلددون دقيقددة وواضدداة وقابلددة للقيدداس ولهددا نظدد ل  -1

  .مستقبلية
 –ال مددان  –الوسدديلة  –ة  دي ) الهدددت ااعتمداد فددي جميددع الم اادد  علد  امسددة عناندد  أساسددي -2

 الشا  (  –الملان 
  .أن يقت ن تنفيذ ا ب قابة فعالة -3

  .أن يشت ك المدي  والمعاونون والمد سون وممث  الالبة في إعداد الااة السنوية -4

  .تعتمد الم ونة والواقعية -5

  .اافادل من الموا د المادية والبش ية المتااة -6
 ثانيا : التنظيم : 

نظددديم  دددو ت تيدددب منسددد  لألعمدددا  ال  مدددة لتاقيددد  الهددددت وتاديدددد السدددلاة المعهدددودل بهدددا مدددن قبددد  الت   
  .العاملين الذين يتولون تنفيذ ااعما 

وتاديدد وتو يدع  ،ع عملية ان  الواجباو والنشداااو المد اد القيدام بهدا وتقسديمها إلد  ااتنانداو ا فد اد
نشدا  الع قدداو بددين ا فد بودد ف تملددين مجموعدة مددن ا فدد اد مدن العمدد  بانسددجام  ، ادالسدلاة والمسدد ولية وا 

 .وتناس  لتاقي  الهدتع
 مبادىء التنظيم التربوي : 

  ناك مباد   أساسية في التنظيم الت بوي  ي : 
مبدددأ وادددل الهدددت : للدد  مد سددة أ دددات تسددع  لتاقيقهددا وتوضددياها للعدداملين فددي المد سددة و ددو  -1

  .يةأم  ض و ي لمع فة ااة العم  اليوم
  .مبدأ التنسي  : و و التعاون بين المدي  والعاملين معه -2
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مبددددأ المسددد ولية : تظهددد  المسددد ولية بدددين المددددي  والعددداملين معددده فدددي ا عمدددا  اليوميدددة إذ تلدددون  -3
  .للمدي  سلاة عل  العاملين معه لو ف تو يع ا عما  بينهم بشل  منتظم

 خصائص التنظيم :  

يم وظيفدددة شدداملة تتعامددد  مددع لدد  مدددا  ددو موجدددود فددي الم سسدددة تقسدديم العمدد  : إن وظيفدددة التنظدد -1
الت بوية من أعما  ادا ية وتنفيذية لذلك لان مدن الضد و ي تقسديم أعمدا  الم سسدة الت بويدة الد  
مجموعاو مدن النشداااو بدين اادا ل وا فد اد مدن مد سدين ومدوظفين وباسدب اااتندا  ال إذ 

للمد سين والمدوظفين وفقدا للقواعدد واانظمدة ممدا يعدود  تمن  اادا ل السلاة وااش ات والمس ولية
   .ة النجاا ( بأق  وقو وجهد وللفةعل  الم سسة الت بوية بالفائدل وياق  اللفاية اانتاجية ) نسب

التنسي  بين نشداااو وعناند  العمد  فدي الم سسدة الت بويدة ال إذ مدن شدأنه أن يمندع اا دواجيدة  -2
لمهدام الت بويدة ااندة أن العمد  يقسدم باسدب اااتندا  العلمدي والتل ا  والتأاي  فدي انجدا  ا

ال  نشداااو ولد  نشداا ت بدوي ملمد  للنشداا اآلاد  ممدا يد دي الد  تاقيد  اللفايدة اانتاجيدة ) 
 .نسبة النجاا في الم سسة الت بوية (

 تاقيدد  التعدداون بددين المد سددين والعدداملين فددي الم سسددة الت بويددة مددن ادد   الدد   وا الف يدد  بددين -3
المد سددين والعدداملين بالنظددام والتنسددي  فيمددا بيددنهم بددالتو يع الاقيقددي للسددلاة والمسدد ولية وبتاديددد 
الع قاو التنظيمية بين ا ف اد وبدذلك يلدون قدد عمد  علد  إيجداد مندات تنظيمدي ادا  مدن التدوت  

 يساعد في تاقي  اا دات والنسبة العالية من النجاا 

لعم  والتان  العلمي باي  يلون ل  نشاا مش فا عل  النشداا تاقي  مبدأ ال قابة التلقائية ل -4
 الذي يسبقه و لذا مما ا يسم   ي انا ات في مسا  العم  الت بوي  

 ثالثا : التوجيه : 

 و عملية اتنا  بين المدي  والعاملين معه لو ف توجيههم وا شداد م وتافيد  م و فدع الد وا المعنويدة    
   .الهدت وت غيبهم في العم  لتاقي 

واي   ،ويعنيع إندا  التعليماو والتوجيهاو من ال  سا  إل  الم  وسين لبد  العم  وليفية إنجا أع   
إن عملية التوجيه تتعل  بتفاع  ال ئيس مع الم  وسين، فإن عل  ال ئيس أن يتع ت عل  شانية 

  عملية ااتنا  التي يجب ويأتي ذلك عن ا ي .العاملين معه، ويع ت ليت يعاملهم بالا يقة المناسبة
 .تنميتها عند المدي ين ات  يستايعوا جع  ا ف اد ياققون أ دات الم سسة

يعتمد التوجيه بشل   ئيس عل  مد  س مة التاايا والتنظيم فالتوجيه يتوقت عل  تاديد اا دات    
فالتوجيه يساعد  ،نهموتوضياها لجميع العاملين في المد سة وعل  اسن تو يع المهماو والمس ولياو بي

المدي  والالبة في التولب عل  النعوباو التي تواجههم أثنا  تأديتهم المهماو والواجباو الموللة اليهم 
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فيما يتعل  بالمنا   الد اسية أي تنفيد ا أو ا ائ  التد يس أو ما يتعل  با نشاة المتمثلة باللجان 
  .العلمية أو الفنية أو ال ياضية

 اسية للتوجيه : الوظائف األس
  .إدا ل العنن  البش ي في الم سسة الت بوية -1
  .تما س وظيفة التوجيه بفاعلية ألث  من عملياو القيادل والتافي  اانساني وااتنااو -2
  .تاقي  التعاون بين العاملين في الم سسة الت بوية -3

  . بويةالفهم العام لابيعة السلوك اانساني وتوجيهه لتاقي  أ دات الم سسة الت -4

 رابعا : االشراف 

أو المددد س فددي تاسددين ا ائدد  التددد يس وا سدداليب الت بويددة لالدد  موقددت ت بددوي  المددد س ددو مسدداعدل    
  .أاسن وأفض 

 المبادىء التي يرتكز عليها االشراف : 
  .ااش ات ليس عم  نفيا فاسب ب  يشتم  عل  الجوانب الت بوية لافة داا  المد سة -1
  باتجا دداو العدداملين معدده لمددا يهددتم بااتياجدداتهم بودد ف  فددع الجوانددب الت بويددة لددديهم عددن يهددتم المدددي -2

  .ا ي  المشا لة معهم ويعد المدي  مش فا مقيما
تاوي  ااش ات من ا   متابعة المدي  الاادة اليوميدة والسدنوية والمدنه  الد اسدي المقد   وااشد ات  -3

ااسدددبوعي وااشددد ات عليددده وعلددد  الماتبددد او والوسدددائ   علددد  سدددي  اامتاانددداو وتنظددديم جددددو  الدددد وس
  .التعليمية ومتابعة المستو  العلمي للالبة

 
 
 

 خامسا : التقويـم 

يادددددثنا التددددا ي  أن المجتمددددع الندددديني القددددديم اسددددتعم  إذ  إن التقددددويم قددددديم لقدددددم الت بيددددة فددددي وجود ددددا،   
ولذلك استعم  المجتمع اليوناني القديم نوعًا من  اامتااناو التا ي ية مع الالبة بونفها وسائ  تقويمية،

 .التقويم في تقدي  نتائ  تاني  الالبة
وع ت الع ب التقويم قب  اةس م وبعدأ، ففي مجا  الشع  لانو  ناك وقفاو نقدية، إذ لانوا يهتمون     

العدددد ب  ب الجيدددددل وبعددددد مجددددي  ااسدددد م، أندددد بالقنددددائد ويشددددذبونها، ومددددن ثددددم يالقددددون عليهددددا القنددددائد
 .والمسلمون يقومون سلوك اةنسان بنا ًا عل  مد  انابا  تعاليم اةس م عل  سلوله
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وقد و دو في الق ان الل يم اياو عدل تشي  إل  أن ج ا  اةنسان يلون باسب عمله وما قدمو يداأ،   
ا في ا  ف أي أن ج ا  اةنسان يلون في ضو  تقويم عمله لقوله تعال : عو  ما في السمواو وم

 .31ليج ي الذين اسا وا بما عملوا ويج ي الذين ااسنوا بالاسن ع النجم/ 
وقولده عد  مدن قائد : عومدن يعمد  مثقدا   61وقوله جّ  وع : ع   جد ا  اااسدان إا اااسدانع الد امن/ 

  .8ذ ل اي ًا ي أ ومن يعم  مثقا  ذ ل ش ًا ي أع ال ل لة/ 
انددة بالجانددب علدد  المعلومدداو واندددا  االددام فددي تنفيددذ القدد ا او الاعمليددة الانددو  إذن  ددو ) فــالتقويم

 ( الت بوي أو التعليمي
 نشأة التقويم 

لان الع ب المسلمون أو  من وضع ااتبا او مهنية ااتيا  ال ج  المناسب في الملان المناسب   
  .هاديةبموجب ش وا معينة مستمدل من ابيعة العم  أو المهنة، وعل   ذا بدأو ف دية اجت

ومع تاو  الوعي اانساني و يادل الااجاو اليومية أاذو معالمها تتادد، إذ تجسدو في بادئ ا م    
وقد استم   ذا ااسلوب في التقويم  المد سعل  ناو م اظة مقنودل واسئلة شفوية يج يها اللا ن أو 

في ب ياانيا،  1864فيش  عام ات  ظه و أو  باد ل مقننة في  ذا المجا  عل  يد عالم التقويم جو ج 
إذ وضع نوال اااتبا او المقننة في الت بية، ثم بدأو في الننت الثاني من الق ن التاسع عش  تنبو 

  .بذو  ا لة التقويم الجماعي المقنن التي أمضو في النمو لتعاي ثما ًا جيدل في وقتنا الااض 
 : أهمية التقويم

نول المألوت لد  المد سين واادا يين ويتم عن ا ي  ااتبا  وقياس تق ي  نتائ  تعلم الالبة و و ال -1
وتقدي  تاني  الالبة مشانًا للتقدم الذي ان  عندأ مقا نة مع النتائ  ومعد  الد جاو التي ان  

 .عليها باقي الالبة في النت
منه  للفئة تاديد قيمة المنه  ذاته ومد  تاقيقه ا  دات والتألد من ناتها وبيان م  مة ال -2

 .المعنية من الالبة، وموافقة ا   التد يس الماتا ل ل  دات المنشودل
مع فة نقاا القول ونقاا الضعت لد  الالبة، ومن ا   ذلك يملن للمد س أن ي لد نقاا القول، لما  -3

ل تهم يملنه معالجة جوانب الضعت والقنو  بتوجيه المتعلمين إل  ليفية استثما  أوقاتهم، وتاديد مش
 .وليفية ع جها

توضي  الف و  الف دية بين المتعلمين، ومن ثم التشات الالبة ا ذليا  والضعفا  مما يساعد  -4
 .المد س في إعدادأ ا نشاة الاانة بااذليا  ووضع سب  الع ج المناسبة للضعفا 

 .مع فة مد  تاق  ا  دات الت بوية لمًا وليفًا وبأي نسبة تاققو -5
عدل المد س في اد اك مد  فاعليته في التد يس، ومد  لفا ل الا ائ  التي يستعملها ومد  مسا -6

 .مناسبتها للمتعلمين
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 .اعاا  المتعلمين قد ًا من التع ي  واةثابة والااف  والدافع للم يد من بذ  الجهد في التعلم -7
وليا  ا مو  واقفين عل  مستو  إيجاد نول من النلة الوثيقة بين البيو والمد سة إذ إنه يجع  أ -8

  .ابنائهم
  وظائف التقويم 

 وظائف تعليمية: وتشمل: -1
اللشت عن مد  تقدم الالبة ناو ا  دات التعليمية المالوبة، والتألد من م اعاتها لانائ   -أ

ضعت وابيعة المتعلم والفلسفة وااجاو المجتمع وابيعة المادل الد اسية، وتع ت عل  نوااي القول وال
  .عند م وتوجيه العملية التعليمية باي  ت دي إل  تقدم الالبة

تاديد ما ان  عليه الالبة من نتائ  التعلم، وتاديد مد  افادتهم مما تعلموأ ومن ثم مقا نة  ذأ  -ب
 .ا  دات بما تسع  المد سة إل  تاقيقه

 .المد سيس المتبعة فيما يا  توجيه عملية التعلم التوجيه السليم وااتبا  مد  نجاا ا   التد   -ج
مساعدل اوليا  أمو  الالبة عل  فهم ابنائهم من اي  مد  نمو م وميولهم واملانياتهم الماتملة من  -د

  .نااية التاني  والقد ل عل  التعلم
 -وظائف تنظيمية: وتشمل: -2
أو مهنيًا ووضع الااا  الانو  عل  المعلوماو ال  مة لتقسيم المتعلمين وقبولهم وتوجيههم تعليمياً  -أ

 .والب ام  ال  مة لذلك
الانو  عل  البياناو ال  مة عن مد  لفاية ااملانياو المادية والبش ية بقند اافادل منها عل   -ب

 .افض  ناو مملن
 .الانو  عل  المعلوماو ال  مة  وليا  اامو ، والمجتمع وم سساته الماتلفة -ج
 
 

 أنواع التقويم :
اديد نول التقويم يتوقت عل  نول المعلوماو والبياناو ال  مة في الب نام  المقوم، ومن ثم يادد أن ت   

 نول الب نام  المقوم  
 التقويم التمهيدي: -أوال ً 
ويفيد  .ويقند به عملية التقويم التي تتم قب  البد  بتنفيذ الب نام  الت بوي استا ل الاا  قب  البد    

قويم في تشاي  الفياو المتعلمين المتباينة واب اتهم المتنوعة المتنلة بالمواقت  ذا النول من الت
التعليمية الجديدل والانو  عل  نو ل أولية عل  مد  استعداد الالبة للسي  في العملية التعليمية، 

  .وعل   ذا فيملن أن يال  عليه التقويم التشايني
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 -التكويني:التقويم البنائي أو التطويري أو  -ثانيا ً 
ويقند به عملية التقويم التي تاد  عدل م او في أثنا  تابي  ب نام  ما، أو تج بة بقند تاوي     

ويفيد  ذا النول من التقويم في التشات اايجابياو وتدعيمها وتاديد  . ذا الب نام  أو تلك التج بة
 .اوي  مستم لالسلبياو ومعالجتها مما يجع  الب نام  الت بوي المقوم في االة ت

 التقويم النهائي: -ثالثا ً 
و و الذي يتم في نهاية تنفيذ الب نام  لله أو في نهاية المدل الماددل )لأن تلون فنً  أو عامًا   

  .د اسيًا(
ومن أ م انائنه  .ويمتا   ذا النول من التقويم بأنه يعلس تاني  الالبة بمقا نة ل  منهم باآلا   

فيه تتناو  الاالب، والمد س، والمنه  أو الب نام  في ضو  مد  فعالية العملية  أن ااالام التقويمية
 .التعليمية بعد اانتها  منها بالفع 

 التقويم التتبعي: -رابعا ً 
يال  عل  نول التقويم الذي يتتبع تقويم الب نام  أو المنه  عب  م اا  ماتلفة، ويأتي مع التقويم  

اللفاية التي ين  إليها المتعلم، لذا يال  عليه اسم التقويم التتبعي النهائي، لو ف مع فة مستو  
 .المستم  لتناوله عملياو النظام التعليمي الماتلفة
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