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التعليم على مدار العام: دراسة مقارنة لبعض صيغه في  
 عالمنا المعاصر وإمكانية اإلفادة منها في مصر

 د. هالة عبد المنعم أحمد سليمان1
 ملخص الدراسة

 ،تقديم تصور مقترح للتعليم على مدار العام بالمدرسة المصرية إلىتهدف الدراسة 
 ،نجلتراإفي كل من  ،يستفيد من بعض الصيغ العالمية للتعليم على مدار العام

 .األمريكيةوالواليات المتحدة  ،وكندا
 ؛وعة من النتائجموتعتمد الدراسة على المنهج المقارن، وخلصت الدراسة إلى مج

 جاء من أهمها:
حيث سعت  ؛تباينت أهداف إنشاء التعليم على مدار العام في الدول الثالث      

 ؛بينما أخذت به كندا ،وتقسيمه ألغراض أكاديمية ،إنجلترا نحو إطالة العام الدراسي
أما الواليات المتحدة األمريكية فسعت  ،لتقليل الكثافة الطالبية في الفصول الدراسية

 ا. لى تحقيق الهدفين مع  من خالله إ
وضعت كل من الدول الثالث السياسات التي يقوم عليها التعليم على مدار        

ففي إنجلترا ظهر التوازن والجمع بين النمط  ؛ا لطبيعة تنظيم المجتمعوفق   ،العام
ك للسلطات تر  ثم ي   ،حيث تضع الوزارة أسس النظام  ؛المركزي والنمط الالمركزي 

ا لظروفها، أما في كندا والواليات المتحدة األمريكية فظهرت ة تكييفه وفق  المحلية حري
حيث يتم وضع أسس النظام على مستوى المقاطعة أو  ؛طبيعة النمط الالمركزي 

ك للمدارس حرية اختيار مايناسبها من تر  الوالية على الترتيب، وتضيف أمريكا أنه ي  
 .تقاويم

حيث ظهر  ؛عليم على مدار العام بالدول الثالثتنوعت الخطط التقويمية للت       
 إنجلترابينما اتبعت  ؛بالواليات المتحدة األمريكية االعتماد على المسارات المتعددة 

 

جامعة عين   -كلية التربية   -األستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  .  1
 شمس.
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واتضح للدراسة الحالية أن خيارات كل  ،واتبعت كندا المسار الثتائي ،المسار الوحيد
دولة منها جاءت متوافقة مع طبيعة وسمات مجتمعها، أيضا تبنت الدول الثالث 

 ا دراسيا.يوم   180تقاويم تعتمد على إطالة العام الدراسي ألكثر من 
انطلق  ،ا للتعليم على مدار العام في مصرا مقترح  ا قدمت الدراسة تصور  وأخير        

من عدد من المبررات، تاله بيان فلسفته وأهدافه، ثم تم استعراض التصور من خالل 
بتوضيح المعوقات المتوقعة أمام  وانتهاء   ،األبعاد محور اهتمام الدراسة الحالية

 وآليات التغلب عليها. ،التصور المقترح
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Year Round Education: A Comparative Study of Some 

Formulas in our Contemporary World and The Possibility 

to utilize them in Egypt. 
 

Dr. Hala Abdel Monem Ahmed Suliman. 
 

Abstract 

The study aims to provide a suggestion for a Year Round 

Education in Egyptian school that makes use of some of the 

world formulas concerning Year Round Education in England, 

Canada and the United States of American. 

This study which based on a comparative approach concluded 

the following results: 

The objectives of Year Round Education vary in the three 

countries, England aims to lengthen the school year and divide 

it for academic purposes, while Canada aims to reduce the 

density of student while the United States aims to achieve both 

goals. 

Each of the three countries adopted policies for Year Round 

Education according to the nature of the society: in England, the 

balance combination of centralization and decentralization 

appeared in the system principles then leaving it to the local 

authorities to adapt it to its circumstances, but in Canada and the 

United States the nature of the decentralization showed that the 

district or the state is responsible for establishing system 

principles. 

Year Round Education calendar Varies in the three countries: it 

was clear that United States of America follows multiple tracks, 

but England follows the one track while Canada follows Double 

track, due to the nature and characteristics of its society, and 

also the three countries adopted calendars more than 180 school 

days. 

Finally, the study provided a proposal for Year Round 

Education in Egypt which addresses the following aspects: a 

number of rationales, Philosophy and goals, the dimensions of 

the proposal, the expected obstacles, and how to overcome these 

obstacles. 



 التعليم على مدار العام                                        هالة عبداملنعم أمحد سليماند/ 

 

76 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

في عالمنا  هالتعليم على مدار العام: دراسة مقارنة لبعض صيغ
 فادة منها في مصراإل مكانيةإاصر و المع

 ( )د. هالة عبد المنعم أحمد سليمانإعداد: 
 : اإلطار العام للدراسةأوال  

 ة:ـــــمقدم
 مزززس قزززد الا األومزززا كزززان مناسزززب   ،لتغيزززر والتبزززدليتميزززز عزززالم اليزززوم بسزززرعة ا

ا، والميززدان التريززوي  زز نه ا غززد  نززه لززن يكززون مناسززب  أوأغلززب الظززن  ،ا اليززوم يكززون مناسززب  
ساسززية والتغييززر الززذي أسززبح سززمة أا عززن التغيززر كافززة مجززاالت الحيززاة لززيس بعيززد   زز ن 

الزززذي يحززززدث ال ذواق بززززدو فزززي تغيززززر األنمزززا  والسززززلوك واألفزززي الحيززززاة المعاسزززرة، وي
 سالح المرغوب.تجاه اإلرادة التغيير في اا بإنه يبقى محدد  أإال  ،محالة

سززالحات تلززا اإل ،التعليمززيا فززي النظززام ر  سززالحات تزز ثيولعززل مززن أكثززر اإل
ل التريويزززون فزززي غ  التزززي تجزززري علزززى المسزززتوى  المزززايكرو ،مسزززتوى المدرسزززة ، وقزززد  ززز  

لززى فصززلين م القائم على الدراسة لمدة تسعة أ هر مقسززمة إالعقود األخيرة بجدوى النظا
نزززتج مفهززوم التعلزززيم علززى مزززدار ممززا أ ؛كانزززت تالئززم المجتمزززع الزراعززيوالتززي  ،دراسززيين

 العام.
غييزززر التقزززويم ن تغييزززر المجتمزززع لزززم يكزززن المبزززرر الوحيزززد للتفكيزززر فزززي تأإال 

افهناك  ؛المدرسي ن يسززهم التعلززيم علززى مززدار والتززي يلمززل أ -عدد من المشكالت أيض 
مثززززل الكثافززززة الطالبيززززة العاليززززة فززززي الفصززززول، وقلززززة الوقززززت الززززالزم  -العززززام فززززي حلهززززا

فزززززروق الفرديزززززة بزززززين المتعلمزززززين، مراعزززززاة النشزززززطة الالسزززززفية، وسزززززعوية األلممارسزززززة 
وافزززق بزززين عطزززالت ا بزززاء مزززع لزززى بعزززض المشزززكالت المجتمعيزززة كعزززدم التباإلضزززافة إ
  1،بنائهم.عطالت أ

 
 

 

 جامعة عين  مس.  -كلية التريية   -األستاذ المساعد بقسم التريية المقارنة واإلدارة التعليمية  •
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 ا فزززززي بعزززززضا واسزززززع  وانتشزززززار   وقزززززد القزززززى التعلزززززيم علزززززى مزززززدار العزززززام قبزززززوال  
 بينمززا سززارت دوال   ،فتنوعت سيغه ومسززاراته ،مريكيةكالواليات المتحدة األ ،المجتمعات

التعليمززي فززي ظهززر فززي نظامهززا  ،سززالح المدرسززي بخطززوات بطي ززةخززرى نحززو هززذا اإلأ
 نجلترا وكندا.العقود األخيرة في سيغ ومسارات محددة كإ

 إلسزززالحوفزززي مصزززر كانزززت هنزززاك جهزززود فزززي تسزززعينيات القزززرن العشزززرين 
واطالززززة األجززززازة  ،للحززززد مززززن نظززززام الفتززززرتين واطالززززة اليززززوم الدراسززززي ؛المدرسززززيالتقززززويم 

ي عززدد سززاعات غلب تلا الجهود ركزت على التعديل فأ ن أ الإلى يومين، األسبوعية إ
خيززرة ، ومززن الجهززود األا كززامال  ليكززون يومزز   ؛طالة اليززوم الدراسززيبالعمل على إ ،التدريس

وجهززت نحززو تحسززين مل ززرات التعلززيم فززي تقززارير التنافسززية  التززي ،2030رؤيززة مصززر 
  2،الدولية، وتحجيم ظاهرة التسرب من التعليم.

 مشكلة الدراسة:
من النظم التعليمية نفسها في مواجهة واقع تعليمززي يحمززل الكثيززر  اتجد كثير  

باإلضززززافة إلززززى الكثافززززة  ،وتبززززاين القززززدرات ،كتنززززوع األعززززراق والززززديانات ،مززززن التحززززديات
وتفززززرض تلززززا األوضززززاع علززززى هززززذه الززززنظم  ،الطالبيززززة العاليززززة فززززي الفصززززول الدراسززززية

مززا يعترضززها مززن لتواجززه  ؛التعليميززة التفكيززر فززي حلززول غيززر نمطيززة للتعلززيم والتمززدرس
أن تحصزززيل طزززالب   Abakwue(2011) ،3أبزززاكو وجزززدت دراسزززة ؛ حيزززثتحزززديات

يتحسززززن عنززززد تطبيززززق  ؛ا وذوي االحتياجززززات الخاسززززةقليززززات والمحززززرومين اقتصززززادي  األ
 Mcكمزززا أظهزززرت دراسزززة مزززاك مزززولن  ،السزززنة الدراسزززية الممتزززدة علزززى مزززدار العزززام 

Mullen(2012)،4  توسززط فززي المززدارس علززى مززدار التحصززيل المتحسن الطالب ذوي
 فزز ظهرت أن السززنة الدراسززية الممتززدة  ، Graves ،2011 ،5جرافززث مززا دراسززةأ ،العززام 

مع تززوفير تكززاليف بنززاء منشزز ت  ،االكتظاظ حدة  من على مدار العام تفيد في التخفيف
 تعليمية جديدة.

المدرسززة المصززرية سززالح فعلززى الززرغم مززن الجهززود المبذولززة إل ،مصززرفززي و 
زال يشزززهد العديزززد مزززن ن الواقزززع التعليمزززي ال يززز أال إ ،وتحسزززين أحزززوال المتعلمزززين داخلهزززا

 همها:المشكالت من أ 
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، وعلزززو التكلفزززة، والكثافزززة الطالبيزززة العاليزززة وانتاجيتهزززاتزززدني كفزززاءة المدرسزززة 
الالسززفية نشززطة باإلضززافة إلززى قلززة ممارسززة األ ،بالفصول الدراسززية فززي منززاطق عديززدة 
مزززدخل جديزززد  ممزززا يزززوحي بضزززرورة البحزززث عزززن ؛ومحدوديزززة الطزززالب المشزززتركين فيهزززا

  6،المصرية.سالح المدرسةوغير تقليدي يمكن من إ
سززالح إ : كيف يمكززنوعليه تتمثل مشكلة الدراسة في السلال الرئيس التالي

نزززا عالم بعزززض سزززيغ التعلزززيم علزززى مزززدار العزززام فزززين االسزززتفادة مززز المدرسززة المصزززرية ب
 ؟"المعاسر

 ويتفرع من السلال الرئيس السابق األس لة الفرعية التالية:  
 وما سيغه ومساراته؟ على مدار العام؟  التعليم ما  .1
 مريكيززة فززي التعلززيم علززىلتززرا وكنززدا والواليززات المتحززدة األنجكززل مززن إخبززرة مززا  .2

 وما القوى والعوامل التي تقف وراءها؟ مدار العام؟ 
 ؟  المقترح للتعليم على مدار العام بالمدرسة المصريةالتصور ما  .3

 حدود الدراسة: 
مزززدار العزززام علزززى  تركزززز الدراسزززة الحاليزززة فزززي تناولهزززا لصزززيغ التعلزززيم علزززى

والمتعززدد ريززاعي  ،والمسززار الثنززائي ،المسززار الوحيززد :وهززي ،بززرز فيهززاالصيغ الززثالث األ
 المسارات.

لتعلززيم علززى مززدار دراسززة سززيغ اكمززا ينصززب اهتمززام الدراسززة الحاليززة علززى 
ا لتميززز كززل دولززة نظززر   ؛ مريكيززةلتززرا وكنززدا والواليززات المتحززدة األنجالعززام فززي كززل مززن إ

 منها بإحدى الصيغ موضع اهتمام الدراسة الحالية.
 أهداف الدراسة:

للتعلزززيم علزززى مزززدار العزززام تقزززديم تصزززور مقتزززرح تهزززدف الدراسزززة الحاليزززة إلزززى 
مزززن بعزززض سزززيغ التعلزززيم علزززى مزززدار العزززام فزززي عالمنزززا  يسزززتفيد ،بالمدرسزززة المصزززرية

 المعاسر؟"
 ويتفرع من الهدف الرئيس السابق األهداف الفرعية التالية:  

 سيغه ومساراته.و التعليم على مدار العام ماهية التعرف على  .1
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مريكيزززة فزززي دة األنجلتززرا وكنزززدا والواليزززات المتحززز كزززل مزززن إالتعززرف علزززى خبزززرة  .2
 وريطها بالقوى والعوامل التي تقف وراءها. ،العام التعليم على مدار 

 لى تصور مقترح للتعليم على مدار العام يالئم المدرسة المصرية.  التوسل إ .3
 أهمية الدراسة:

 :كونها الحالية منهمية الدراسة أ تتضح
تواكزززب التوجهزززات التريويزززة الداعيزززة إلزززى إسزززالح المدرسزززة كركيززززة إلسزززالح  -

 نظام التعليم.
االسززتفادة منززه فززي تقليززل عززدد مززن يمكززن  سززالح مدرسززيإلفززت االنتبززاه إلززى ت -

 .  المصري  ت الواقع  التعليميمشكال
سانعي القرارات التعليمية عند اتخاذ قرار بش ن إدخال تحززديث يززرتبط  تساعد -

 بطول السنة الدراسية.  
 للتعليم على مدار العام.معاسرة ومتميزة تحلل ثالث سيغ عالمية  -
ذات الصزززلة   -علزززى حزززد علزززم الباحثزززة -لزززى نزززدرة الدراسزززات العرييزززة إ باإلضزززافةهزززذا 

 بموضوع الدراسة الحالية.
 منهج الدراسة: 

ثززم  ،لوسززف والتحليززلتعتمززد الدراسززة الحاليززة علززى المززنهج المقززارن ب بعززاده ا
لززى تصززور مقتززرح للتعلززيم علززى إلززى التنبززل الززذي يسززاعد فززي التوسززل إ وسززوال   ؛التفسير

 وضاع التعليمية والثقافية بها.راعي األمدار العام في مصر ي
 مصطلحات الدراسة:

األساسزززي فزززي الدراسزززة الحاليزززة بدايزززة مزززن الهزززام اإل زززارة إلزززى أن المصزززطلح 
يسززتخدم فززي   Education:Year Round(YRE)(7)علــى مــدار العــاملتعلــيم ا

همزززا المدرسزززة علزززى مزززدار  ،لتنزززاوب مزززع مصزززطلحين آخزززريناألدب التريزززوي بالتبزززادل وا
 Year roundعلى مدار العام  والسنة الدراسية الممتدة Year round schoolالعام 

Extended  180التقليززدي  المدرسززي التقززويم  تنظززيم  إعادة  إلى مصطلح  يشير، وهو 
 . 8،السنة فصول كل في المدرسة إلى يذهبون  تجعل األطفال ،لى تقويمات أخرى إ
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ــدار العــاممصززطلح  كمززا يشززير ــيم علــى م إلززى  األطفززال إلززى حضززور التعل
 10 زالزز  تقسززم  ؛ حيززثأقصززر فواسززل ا مززع وجززودتززواتر   أكثززر بشززكل العززام  المدرسززة طززوال

 أسززابيع ثالثززةإلززى  التقليززدي التقززويم  سمات من عدت  والتي  ،الصيفيةمدة العطلة  أسابيع 
  9،.أسابيع الدراسية التي تبلغ مدة كل منها عشرة  الكتل بين تتكرر

ــيم علــى مــدار العــام ن أكمززا  طريقززة لتشززغيل المززدارس مززن خززالل  وهزز التعل
بحيززث يززتم السززيطرة علززى  ؛مسارات طالبية في ف ات من الجداول الدراسية طززوال العززام 

العزززدد الكبيزززر مزززن التالميزززذ عزززن طريزززق الجدولزززة الفعالزززة لتواجزززدهم بالمدرسزززة، ويزززوفر 
ة وكززذلا األيززام الكليزز  ،التقززويم علززى مززدار العززام نفززس العززدد مززن األيززام الكليززة للدراسززة

  10،كما في التقويم العادي ولكن بتوزيع مختلف على مدار السنة. ،جازاتلأل
ب نززه اتبززاع تقززويم  ،اإجرائيـ  علززى مززدار العززام التعلززيم ف الدراسززة الحاليززة وعليززه تعززر        

 بشززكل متكززرر مززع، العززام  إلززى المدرسززة طززوال الطززالب حضززور يتززيح ،للسززنة الدراسززية
 .الصيفية الطويلة عن العطلة بديال  ، قصيرة  فواسل

 الدراسات السابقة: 
وذلززا وفززق  ،تعززرض الدراسززة الحاليززة لعززدد مززن الدراسززات السززابقة ذات الصززلة        

، علمززززا أنززززه باستقصززززاء وذلززززا كمززززا هززززو آت   ،ترتيززززب زمنززززي مززززن األحززززدث إلززززى األقززززدم 
مززع نززدرة الدراسززات العرييززة ذات  ،د زخززم مززن الدراسززات األجنبيززةجزز  الدراسززات السززابقة و  

 .الصلة
وتسززعى إلززى استكشززاف تزز ثير التقززويم الدراسززي  Katie, 2013(،11(دراسززة

الززذي ينززدره فيززه األطفززال الصززغار علززى قززدرة األمهززات علززى المشززاركة ضززمن القززوى 
بحيززث يززتم توزيززع مززدة  -وأظهرت النتائج أن التوجه نحو إطالة السززنة الدراسززية ،العاملة

يقلزززل مزززن انضزززمام  -لصزززفية علزززى فتزززرات قصزززيرة موزعزززة علزززى مزززدار السزززنةالعطلزززة ا
 األمهات إلى القوى العاملة، ويالتالي من اإلسهام في االقتصاد القومي.  

 تصززززورات عززززن وتهززززدف إلززززى الكشززززف 2013Huffman( ،12 ,(دراسززززة 
الطززالب  من سززلوك وكل  ، السنة مدار على المدرسة الممتد تقويم  ت ثير بش ن المعلمين

 امعلمزززز   106،ق علززززىبزززز  ط   اسززززتبيان اسززززتخدام  تززززم  ،المعلززززم  وفعاليززززة العلمززززي وتحصززززيلهم 
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 مززن كززال تسززتخدم  التززي كارولينا نورث والية مناطق في الحكومية المدارس من ومعلمة
 عالقززة وجززود أظهززرت النتززائجو ، مززدار العززام  على والتقاويم  التقليدية ةيالمدرس التقويمات

 السززنة، مززدار علززى المدرسززية التقويمززات ذوي  مززن المعلمززين تصززورات بززين قويززة طرديززة
ا الطزززالب، تحصزززيل وتحسزززين  تصزززورات بزززين إحصزززائية داللزززة ذات عالقزززة وجزززود أيضززز 
 اإليجابي. الطالب وسلوكمدار العام  على ةيالمدرس التقويمات من ذوي  المعلمين

المززال وتسززعى إلززى إيجززاد نمززوذه لززرأس  13،(Mc Mullen, 2012)دراسززة 
يززززلثر علززززى التحصززززيل باالسززززتفادة مززززن تحززززول مززززدارس نززززورث كارولينززززا فززززي  ،البشززززري 

ا إلززى تعلززيم الدراسززة الممتززدة   180،يمن التقززويم الدراسززي التقليززدي ذ مقاطعة ويا يومزز 
على مدار العام، وأظهرت النتائج أن الدراسة الممتدة علززى مززدار العززام لززيس لهززا تزز ثير 

 ي للطالب المتوسط.  واضح على التحصيل األكاديم
وتهززدف إلززى تحديززد مززا إذا كززان هنززاك   14،(Abakwue, 2011)دراسززة 

اخززززتالف فززززي تحصززززيل الرياضززززيات والقززززراءة بززززين طززززالب الصززززف الثززززامن الملتحقززززين 
بمزززدارس تطبزززق السزززنة الدراسزززية الممتزززدة علزززى مزززدار العزززام، ونظزززرائهم بالمزززدارس التزززي 

، كمززا هززدفت الدراسززة إلززى TCAPا لمعيززار تطبززق السززنة الدراسززية التقليديززة، وذلززا وفقزز  
وذوي  ،استقصزززاء التحصزززيل فزززي القزززراءة والرياضزززيات للطزززالب المحزززرومين اقتصزززادي ا

وذوي االحتياجززات الخاسززة الززذين يدرسززون فززي المززدارس ذات تقززويم  ،األقليززات العرقيززة
 السنة الدراسية الممتدة طوال العام.  

 ،ملتحقين بالسنة الدراسية الممتدة طززوال العززام وأظهرت النتائج أن الطالب ال          
كانت نتائجهم أعلى فززي القززراءة مززن نظززرائهم فززي السززنة الدراسززية التقليديززة، كمززا حصززل 

ن اقتصزززادي ا و طزززالب األقليزززات ذوي االحتياجزززات الخاسزززة، وكزززذلا الطزززالب المحرومززز 
راسزززية فزززي المزززدارس التزززي تطبزززق السزززنة الد -علزززى نتزززائج أعلزززى فزززي القزززراءة والحسزززاب

 عن نظرائهم في المدارس التي تتبع التقويم الدراسي التقليدي.   -الممتدة طوال العام 
 التقويمززززات تزززز ثير وتهززززدف الززززى دراسززززة  15،(Graves, 2010)دراسززززة 

 واليزززززة األكزززززاديمي فزززززي األداء علزززززىمزززززدار السزززززنة  علزززززى المسزززززارات متعزززززددة  المدرسزززززية
 للمززدارس الدراسززية يسززمح التقززاويم  مززن النززوع أظهرت نتززائج الدراسززة أن هززذاو  كاليفورنيا،
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لززذا غالبززا  األخززرى، بالتقززاويم  مقارنززة المرفززق نفززس داخززل الطززالب مززن أكبززربززإيواء عززدد 
 وكززذلا االكتظززاظ حززدة  من التخفيف الرغبة في  الستخدام هذه التقاويم  الدافع يكون  ما

تزززلثر علزززى  الماليزززةالموفزززورات  هزززذه  ،الجديزززدة  المزززدارس لبنزززاء النسزززبية التكزززاليف تزززوفير
 الناتج. التعليم  نوعية تكلفة

 هنزززاك كزززان إذا مزززا وتهزززدف إلزززى تحديزززد 16،(Jennifer, 2009)دراسزززة 
 التقززويم  مززدارس فززي يدرسززون  الززذين الطززالب أمززور وأوليززاء المعلمززين آراء فززي اخززتالف

 ذتخززز  ات   التقليزززدي. وقزززد التقزززويم  المزززدارس ذات فزززي يدرسزززون  والزززذين، العزززام  مزززدار علزززى
 أقززززاليم  مززززن كززززل   فززززي المززززدارس مززززن، األمززززور وأوليززززاء المعلمززززين مززززن عشززززوائية عينززززة

وأوليززاء األمززور  اسززتطالع رأي لكززل مززن  المعلمززين تززم تطبيززق اسززتمارة و بلومونتوسززفير، 
 مززن المستخلصززة النتززائج أظهززرتو وعلززى مززدار العززام،  ،بكززال نززوعي المززدارس التقليديززة

ذات  المززدارس يحضززرون  الززذين الطززالب أمززور وأوليززاء آراء المعلمززين أن الدراسززة هززذه 
مقارنززة  ،مدرسززتهم  وضززع حززول ارضزز   أكثر تكون  أن إلى تميل ،العام  مدار على التقويم 

 التقليدي. ذات التقويم  المدارس ب راء الذين ينتمون إلى
التزززز ثيرات المتنوعززززة والغززززرض منهززززا مقارنززززة   17،(Crow, 2009)دراسززززة

ونظيزززره  ،م المبنزززي علزززى التقزززويم الدراسزززي الممتزززد طزززوال العزززام يللهيكزززل التنظيمزززي للتعلززز 
التقززززويم الدراسززززي التقليززززدي علززززى كززززل مززززن انتظززززام الطززززالب وتحصززززيلهم المبنززززي علززززى 

بكزززل مززن نظزززام التقزززويم الممتزززد  ،  مدرسزززة ابتدائيزززة28الدراسززي، وطبقزززت الدراسزززة فززي ،
الثالززث  :علززى التالميززذ فززي السززنواتبززالتطبيق ظام التقززويم التقليززدي، على مدار العام ون

ا لتقيزززيم تكسزززاس للمعزززارف  ،والخزززامس االبتزززدائي فزززي اختبزززار الرياضزززيات ،والرابزززع وفقززز 
والمهزززارات، أمزززا االنتظزززام فيعتمزززد فيزززه علزززى نظزززام دليزززل التميزززز األكزززاديمي، وأظهزززرت 

 يم التقليزززدي والممتزززد طزززوال العزززام بزززين نظزززامي التقزززو  جوهريزززةالنتزززائج عزززدم وجزززود فزززروق 
 .  بالنسبة لمتغيري الدراسة

التعلزززيم علزززى  تتناولززز  هزززاأن ،سزززابقةمزززن دراسزززات  تزززم استعراضزززهممزززا يتضزززح 
و قزززدرة المزززرأة علزززى أ ،علزززى انتظزززام الطزززالب اتزززهت ثير مزززن جوانزززب تتعلزززق بمزززدار العزززام 

أو علززى التحصززيل فززي  ،أو علززى سززلوك الطززالب وتحصززيلهم  ،المشاركة في قززوة العمززل
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القراءة والرياضيات، أو أنها سعت إلززى مقارنززة رضززا المعلمززين وأوليززاء األمززور فززي كززل 
ظ االتفززاق بززين الدراسززات ، وعليززه يالحزز  التقليدي والممتد على مدار العام  ،من التقويمين

ن هنززاك إال أيم علززى مززدار العززام، وهززي التعلزز  ،السابقة والقضية الرئيسة للدراسة الحاليززة
خيززرة بعززض سززيغ حيززث تتنززاول األ ؛اخززتالف بززين الدراسززات السززابقة والدراسززة الحاليززة

ينهززا مززن اتفاقززات والتفسززير لبيززان مززا ب ،المعاسززر بالدراسززة والتحليززل نززاعالمالتعلززيم فززي 
المجتمزززع ن يفيزززد مجتمزززع الباحثزززة وهزززو إلزززى تصزززور مقتزززرح يمكزززن أ وسزززوال   ؛وتباينزززات
 .المصري 

 ثانيا: التعليم على مدار العام )إطار نظري(
 :الماهية والمبررات (أ)

 ،المززززدارس علزززززى مزززززدار العزززززام هززززي طريقزززززة لتشزززززغيل الملسسزززززات التعليميزززززة
،المزززدارس  فزززي نظزززام تقزززويمي عبزززارة عزززن مسزززارات طالبيزززة فزززي ف زززات مزززن الجزززداول 

الرغبززة فززي السززيطرة علززى العززدد لا لززذ والززدافع األساسززي ،الدراسززية طززوال العززام الدراسززي
الكبيززر مززن التالميززذ عززن طريززق الجدولززة الفعالززة لمززوارد المدرسززة، ويززوفر التقززويم علززى 

كمززا  ،جززازاتلألوكززذلا األيززام الكليززة  ،مدار العام نفززس العززدد مززن األيززام الكليززة للدراسززة
ذكر أن ومززن الجززدير بالزز  18،ولكن بتوزيع مختلف على مدار السنة، ،في التقويم العادي

والتعلززيم  ،أغلب الكتابات في هززذا المجززال تسززتخدم مصززطلح المززدارس علززى مززدار العززام 
  19،على مدار العام بشكل تبادلي

 : يعتقززد كثيززر مززن النززاس أن الدراسززة علززى YREالتعلززيم علززى مززدار العززام،
فكثيززر مززن  ؛مززدار العززام مرادفززة إلطالززة العززام الدراسززي، إال أن هززذا لززيس حقيقززة األمززر

دارس التي تطبق الدراسة على مدار العام ال يزيد عززدد أيززام الدراسززة بهززا عززن السززنة الم
هو مفهوم يهدف إلى تقليززل الهززدر فززي أ ززهر الصززيف الثالثززة و ، 20،ايوم   180التقليدية 
ئ أيززام االنتظززام فززي الدراسززة إلززى أقسززام متكززررة مززن التعلززيم والتوقززف؛ وتززدور وهززو يجززز  

وانمززا كجزززء مززن التحززول نحززو  ،ليس كتكوين تقويمي ،فهوم ن حول هذا المييرؤى التريو 
فهززم يززرون أن الملسسززات التعليميززة عليهززا تقززديم فززر  تعلززم  .فلسفة التعلم مدى الحيززاة 
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وتزززتم داخزززل وخزززاره الملسسزززة التعليميزززة، وعزززن طريزززق  ،تتسزززم ب نهزززا مخططزززة وتلقائيزززة
 . 21،ا على مدار العام يوم   365أجهزة الكمبيوتر المنزلية والتدريس عن بعد لمدة 

ا لهزززذا التصزززور يزززرى المجتمزززع المحلزززي أنزززه مزززن غيزززر المقبزززول إنفزززاق ووفقززز  
 ،ل فقززط لمززدة سززتة أو ثمززان سززاعات مززن اليززوم سززتغ  األمززوال الباهظززة علززى ملسسززات ت  

  22،ا من السنة.يوم    180،ولمدة ال تزيد عن 
 ؛وعليه يقف وراء التعليم على مززدار العززام مجموعززة مززن الززدواعي والمبززررات

بشززكل أساسززي فززي زيززادة تحصززيل الطززالب، وزيززادة سززعة المبززاني،  YREحيززث يسززهم 
أخززززرى  اوتقليززززل اإلنفززززاق المززززالي، وتلبيززززة احتياجززززات الطززززالب، ويضززززيف الززززبعض أمززززور  

  23،منها:
فزززي  زززهر  تعزيزززز الزززتعلم المسزززتمر: حيزززث يمكزززن أن يزززتعلم الطفزززل الكمبيزززوتر مزززثال   ▪

 يوليو.
الززتالؤم مززع ظززروف عمززل الوالززدين: حيززث يسززتطيع جميززع أفززراد األسززرة الحصززول  ▪

 على األجازة في نفس الوقت.
 تنويع نمط الحياة: فالعديد من الناس يفضلون العطالت المتنوعة . ▪
 ج: حيث يخفض أعداد المقيدين أثناء العملية التعليمية.  تيسير المنه ▪
 حفز التعلم: عن طريق البرامج الفردية الالسفية.   ▪
تنميزززة المجتمزززع المحلزززي: بتزززوفير مرافزززق المدرسزززة طزززوال العزززام، وتقليزززل االزدحزززام  ▪

 .في بعض الصيغ المروري 
 التعليمية لغير القادرين.تلبية االعتبارات االجتماعية: كتوفير الدعم والفر   ▪
التجاوب مع التفضيالت الشخصززية: حيززث يتززيح االختيززار مززن بززين نمززاذه دراسززية  ▪

 وتقويمية عدة.
  ،ويضززاف إلززى مززا سززبق إمكانيززة تززوفير النمززو المهنززي للمعلمززين طززوال العززام 

تالئم الفروق الفردية بين المتعلمززين، كمززا تزيززد مززن  ،وتوفير تغييرات في تصميم الوقت
 )24(.وتعزيز التعلم  ،ثرائيةإلتوفير التعلم التعاوني والمناهج افر  



 التعليم على مدار العام                                        هالة عبداملنعم أمحد سليماند/ 

 

85 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

وهنزززاك مزززن يزززرى أن األسزززاس الفكزززري الزززذي يقزززوم عليزززه التقزززويم علزززى مزززدار 
د ويوجزز   ،والززذي يلكززد علززى التفكيززر االبتكززاري  ،هززو تبنززي نمززوذه الززتعلم المسززتمر ،العززام 
  25،وتلبية احتياجات المجتمع. ،التكلفة :مثل ،للمعضالت التريوية حلوال  

ومززع ذلززا تختلززف وجهززات النظززر إلززى التعلززيم علززى مززدار العززام بززين مليززد 
حيث يززرى المليززدون أنززه يحقززق العديززد مززن الفوائززد؛ فمززن الناحيززة الماليززة  ؛ 26،ومعارض

ا لمتطلبززات الكلفززة والفعاليززة فززي الوقززت المحززدد، ا أفضززل للمززوارد محققزز  يحقززق اسززتخدام  
ا مرنززة لتوظيزززف أعضزززاء هي زززة ويقلززل الحاجزززة إلزززى بنزززاء مززدارس جديزززدة، ويزززوفر أنماطززز  

 التدريس مع سيغ بديلة للراتب، كما يوفر برامج تعليمية ذات قيمة مضافة. 
ومن الناحية التعليمية يقلل من حجم أي ازدحام الفصول، ويقلل مززن توزيززع 

والمززوارد البشززرية  ،والمكتبات ،لوالمعام ،كفضاء الفصل ،الطالب على الموارد المادية
ويقلززل مززن غيززاب المعلززم والمززتعلم، كمززا يقلززل  ،والمعززالجين ،واألخصززائيين ،كززالمعلمين

من الضغط العالي علززى المززتعلم، ومززن الناحيززة المجتمعيززة: يمكززن الطززالب الكبززار فززي 
المراحززل األعلززى مززن مزاولززة العمززل بززدون منافسززة كبيززرة، كمززا يززوفر فرسززا أكثززر مرونززة 

  27،ألجازات العائلة.
نزززه مززززن أفتزززرى  ،أمزززا وجهزززات النظزززر المعارضزززة للتعلزززيم علززززى مزززدار العزززام 

ا لقلززززة الوقززززت المتززززاح للصززززيانة، ومززززن الناحيززززة نظززززر   ؛الناحيززززة الماليززززة: تزززززداد التكلفززززة
التعليميززززة: تقززززل فرسززززة المعلمززززين فززززي االلتحززززاق بالدراسززززات الجامعيززززة الصززززيفية، كمززززا 

الفصزززل والتنقزززل بزززين فصزززول عديزززدة بشزززكل دائزززم، أمزززا يضزززطر المعلمزززون إلزززى إخزززالء 
ا فقد تتضرر بعض األسر من وجود أبنائهم فززي مسززارات تقويميززة مختلفززة عنززد مجتمعي  

األجزززازات أو العمزززل، باإلضزززافة إلزززى سزززعوية انضزززمام جميزززع الطزززالب إلزززى األحزززداث 
 )28(المدرسية العامة كالمجالس الطالبية أو الحفالت والمعارض.

لتعلززيم علززى مززدار ن هنززاك اتسززاعا فززي التصززورات حززول اممززا سززبق أيتضززح 
خاسززة فززي جانززب إسززالح المدرسززة،  ،ي الواقززع التعليمززين يحققززه فزز وما يمكززن أ ،العام 

مززززور حززززول وليززززاء األمخززززاوف مززززن قبززززل المعلمززززين وأ نززززه فززززي ذات الوقززززت هنززززاكأال إ
 تواجههم مع هذا التغيير في أوضاع المدرسة.   قدالمشكالت التي 
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 على مدار العام: التعليم يغص (ب)
سززالح المدرسززي المعتمززد علززى التعلززيم علززى مززدار العززام بتقديمززه يتميززز اإل

يسززتطيع أن يتخيززر منهززا كززل مجتمززع مززا يالئززم ظروفززه وواقعززه  ،ا متعززددة ا وأنواعزز  سززيغ  
ويلبزززززي فزززززي نفزززززس الوقزززززت احتياجزززززات طالبزززززه، وفيمزززززا يلزززززي توضزززززيح لتلزززززا  ،التعليمزززززي

  29،الصيغ:
: وفيززه يتبززع كززل التالميززذ والمعلمززين نفززس الفتززرات  single trackالمسززار الوحيززد ▪

 وكذلا فترات العطلة. ،ونفس الفترات ما بين الدورات االمتحانية ،الدراسية
خززل مدرسززة واحززدة وتختززار : وهززو يززوفر مدرسززتين داdual trackالمسززار الثنززائي  ▪

ن تشزززارك فزززي أ وأ  xإمزززا أن تبقزززى فزززي التقزززويم تسزززعة أ زززهر؛ نمزززوذه ، ،األسزززرة 
  .yعشر؛ نموذه ، يثناالالنموذه 

: وهو يتيح لبعض التالميذ تغييززر المجموعززات عنززدما يززتم flexibleالمسار المرن  ▪
أو أن يتزززاح للتالميزززذ الحصزززول علزززى دراسزززات فزززي فتزززرة مزززا بزززين  ،جدولزززة التزززدوير

 كما يتم فيه تشكيل تقاويم لالحتياجات الخاسة. ،الدورات
 ،مززن خززالل فززرق السززفية مززن المعلمززين ،المسززار الشخصززي: وهززو تفريززد المززنهج ▪

 وهي تفيد األسر في توفير الفترات الدراسية واألجازات الحتياجاتهم الفردية.
يقسززم السززنة  ،وهززو عبززارة عززن تقززويم ثالثززي المسززارات  concept 6:6المفهززوم  ▪

ينززتظم الطززالب فزززي  ، بحيززثا يومززز   41 يى سززتة كتزززل كززل منهززا حززوالإلزز الدراسززية 
ا ونظززر   ؛فتززرتين متتززاليتين كززل منهززا ثمانيززة أسززابيع؛ األولززى دراسززية والثانيززة عطلززة

 ؛فقززط ادراسززي   ايومزز   163ل حززوالى ا لهززذا التقززويم يشززكألن االنتظام في الدراسززة وفقزز  
 فإنه يتم زيادة عدد الدقائق باليوم الدراسي.

لكنهززا تقززدم  ،: وهي تتبززع نفززس الشززكل التقززويميmulti tracksالمسارات المتعددة  ▪
 أو خمسة مسارات لزيادة سعة المبنى. ،أو أريعة ،ثالثة

o ي ن ينززززتظم الطالززززب فزززز أ: وهززززو يقززززوم علززززى   15/60،التقززززويم خماسززززي المسززززارات
ويززدور ذلززا لمززدة ثززالث  ،عطلززة ايومزز   15علززى  ثم يحصل ،ايوم   60الدراسة لمدة 

ف عززن الدراسززة مقززداره وتوقزز   ،ايومزز   180فنحصززل علززى عززام دراسززي مدتززه  ؛دورات
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أو  ،تسزززتخدم حسزززب الرغبزززة ،افيةأجزززازة إضززز  ايومززز   15ممزززا يزززوفر  ؛ا فقزززطيومززز   45
 ساسية.  ة األطللى العتضاف إ

 400نشزز ت لتسززتوعب يمكززن لمدرسززة أ ،فحززين يكززون المكززان مشززكلة أساسززية        
مما يحقززق زيززادة فززي  ؛يتشكلون في خمسة مجموعات ،طالب 500 ل ن تتسعأطالب 

%، بينمززززا 25 بمقزززدارزيززززادة  أي ،400سزززل أطالزززب مززززن 100سزززعة المبنزززى بمقززززدار 
ممززا يززوفر زيززادة فززي القيززد بمقززدار  400؛سززل أطالززب مززن  500يحقززق التصززميم قيززد 

20.% 
نجززد أنززه يتكززون مززن  ،مززن التفصززيل بشززيء: 45/15،التقويم رياعي المسززارات ▪

% زيزززادة 25و %، أ33وأ%، 50حيزززث يمكنزززه أن يزززوفر إمزززا  ؛عديزززدة أنمزززا  
وهززو عبززارة عززن نززه كلمززا قلززت المسززارات زاد القيززد، إبحيززث  ،فززي سززعة المبنززى

ن المدرسزززززة التزززززي تتسزززززع أعطلزززززة؛ بحيزززززث  ا  يومززززز  15دراسزززززة و، ا  يومززززز  45،
بزززز ن ي خززززذ كززززل مسززززار  ؛طالززززب1600طالززززب يمكززززن أن يقيززززد بهززززا  1200ل

على أن ينتظم في الدراسززة ثالثززة مسززارات  ،طالب 400عدد   A,B,C,Dمن
ادة بنسززززبة يزززز مثززززل ز يوهززززذا  ،فقزززط طالززززب 1200 أي ،ا فززززي نفززززس الوقززززتدائمززز  
، كمززا يمثززل هززذا 1200إلززى أسززل  400إضززافة % مززن سززعة المبنززى 33

مزززززن  طالزززززب بزززززدال  1600بإلحزززززاق % فزززززي قيزززززد الطزززززالب 25بنسزززززبة  امكسزززززب  
1200  اوكل هذه المسارات يمكن  .أن تطبق بجانب المسار التقليدي أيض 

o  فمززززن خززززالل ثززززالث  ،عطلززززةا يومزززز   20ا وا دراسززززي  يومزززز   60 : أي 02/06،التقززززويم
وكززذلا نفززس فتزززرة  ،ايومزز   180دورات دراسززية نحصززل علززى نفززس الفتزززرة الدراسززية 

 ا كإجمالي لفترات التوقف بين الفترات الدراسية.  يوم   60العطلة 
o  عطلززززة اأسززززبوع   12و ،دراسززززة اأسززززبوع   36  وهززززو عبززززارة عززززن 90/30،التقززززويم، 

أثنززاء فتززرة  األسززبوعأيززام عطلززة نهايززة  إجمززاليتمثززل  ،باإلضززافة إلززى أريعززة أسززابيع
ا، ويتززززوزع المززززنهج فززززي فصززززلين يومزززز   180لدراسززززيةا، وعليززززه تكززززون السززززنة الدراسززززة

 دراسيين مختلفين في الطول عند التدريس.



 التعليم على مدار العام                                        هالة عبداملنعم أمحد سليماند/ 

 

88 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

وتبززاين تلززا الصززيغ يتضززح ممززا سززبق تعززدد سززيغ التعلززيم علززى مززدار العززام 
باإلضزززافة إلزززى تنزززوع تلزززا  ،ين تقدمزززه لتحسزززين واسزززالح الواقزززع المدرسززز فيمزززا يمكزززن أ

وتقليززل الكثافززة الطالبيززة بالفصززول  ،ي قززدرتها علززى خفززض التكلفززة مززن جانززبالصززيغ فزز 
 الدراسية من جانب آخر.

 بعض صيغ التعليم على مدار العام في عالمنا المعاصر :الث  ثا
كانززت علززى نطززاق  وان ، رون قزز دت منززذ ج  إن فكرة التريية على مدار العام و  

خزززالل العصزززور مزززع  تإال أنهزززا تنوعزززت واختلفززز  ،وفزززي سزززورة نمزززاذه محزززدودة ، ضزززيق
حاملززة معهززا  ،باالنتقززال مززن المجتمززع الزراعززي إلززى المجتمززع الصززناعي ؛تطززور الحيززاة 

التريويززززون هززززذا التغيززززر  تريويزززة جديززززدة، ودعززززم   اإلزززى الميززززدان التعليمززززي توجهززززات وقيمزززز  
 أن يحقق اإلسالح التعليمي والمدرسي.  باهتمامهم بكل ما من   نه 

تمعززات إلززى االسززتفادة مززن اتجهت عززدد مززن المج ،وفي إطار هذه التوجهات
إطالززة العززام الدراسززي وتمديززده، وظهززر هززذا التوجززه بقززوة فززي الواليززات اعي إلززى الفكر الززد

فززي  مثززل  ت   ،ن والياتهززا ظهززر فيهززا التنززوع واالخززتالف الشززديدإالمتحززدة األمريكيززة، حتززى 
حتزززى اقتضزززى األمزززر إيجزززاد جهزززة تنسزززق متعزززددة إلطالزززة العزززام الدراسزززي،  سزززيغتبنزززي 

للتعلززززززيم علززززززى مززززززدار قوميززززززة ف نشزززززز ت الرابطززززززة ال ؛وتنظززززززر لهززززززذه الصززززززيغ وتطبيقاتهززززززا
 .National Association for Year – Round Education (NAYRE)العام 

مزززن الواليزززات المتحزززدة األمريكيزززة حزززث كنزززدا إلزززى  ويبزززدو أن القزززرب المكزززاني
التفكيززر فززي إسززالح مدارسززها عززن طريززق إطالززة العززام الدراسززي، إال أنززه لززم ي خززذ نفززس 

 الحجم من االنتشار واالتساع.  
إال أنهززا سززارت نحززو  ،ا يحدث في القززارة األمريكيززةتكن أورويا بعيدة عم   ولم 

علزززى ذلزززا مزززن أن أول تطبيزززق ل ولزززيس أد ،بطي زززة سزززالح المدرسزززي بخطزززى  هزززذا اإل
  وفززي 2010-2009فززي إنجلتززرا جززاء فززي العززام الدراسززي ، للتعلززيم علززى مززدار العززام 

 Single Trackالوحيززداختززارت إنجلتززرا أن تطبززق سززيغة المسززار  درسززة واحززدة، وقززدم
 Extended School .للتعلززيم علززى مززدار العززام فززي سززورة العززام الدراسززي الممتززد

Year 
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الززذي يتواجززد فيززه كززال Dual Trackأمززا كنززدا فطبقززت سززيغة النظززام الثنززائي
، والسزززنة الدراسزززية الممتزززدة داخزززل نفزززس المدرسزززة ،السزززنة الدراسزززية التقليديزززة: النظزززامين

ا،  االواليززات المتحززدة األمريكيززة كثيززر   بينمززا حولززت مززن مدارسززها إلززى سززيغة أكثززر تطرفزز 
بززاع سززيغة المسززارات كثيززر مززن المززدارس عززن السززنة التقليديززة وات  وهززي االسززتغناء فززي 

 للتعليم على مدار العام.   Multi-Tracksالمتعددة 
مززن  ،بشززيء مززن التفصززيلناول تطبيقات هذه الصيغ الثالث وفيما يلي يتم ت

  .  الخطط التقويمية، السياسات الموجهة،النش ة واألهداف،  :خالل المحاور التالية
 النش ة واألهداف:    أ،

 ،وكنزززززدا ،إنجلتزززززرا :يبزززززدو أن طبيعزززززة كزززززل مجتمزززززع مزززززن المجتمعزززززات الثالثزززززة
هززا كززل دولززة منهززا، إال اوالواليات المتحدة األمريكيززة كززان لززه أثززره فززي الصززيغة التززي تتبن

 ؛أن الهدف المشترك األكبر بين الصيغ الثالث كان السعي نحززو إطالززة العززام الدراسززي
علززى عمليتززي التعلززيم والززتعلم المدرسززي، وفيمززا يلززي  لمززا يتوقززع منززه أن تكززون لززه عوائززد

 توضيح ذلا.  
 إنجلترا:   (1)

رف لززديها بالسززنة الدراسززية الممتززدة، أو مززا عزز   ،اتبعززت سززيغة المسززار الوحيززد
 ؛بعززد مراجعززة ألحززوال التعلززيم والمززدارس ،على توجهات مجالس التعلززيم  والذي نتج بناء  

رغززم تغيززر طبيعززة المجتمززع،  ،تقززاويم الدراسززية لززم تتغيززر منززذ سززنوات طويلززةد أن الجزز  فو  
المجتمع الزراعي الريفي إلى المجتمع الصززناعي المززدني،  ته منوالذي تحول في غالبي

، تعتمززد علززى التقسززيم الفيكتززوري للسززنة الدراسززيةتقاويم السنة الدراسززية  ومع ذلا ال تزال
  30،.الستمرار فيهاعية وهو ما لم يعد هناك ما يبرر ايتوازى مع المواسم الزر  يلذاو 

ول: وضاع المززدارس بالسززير فززي اتجززاهين؛ األنحو تحسين أ إنجلتراتوجهت 
القززارة األمريكيززة الشززمالية بزعامززة الواليززات  خاسززة فززيتتبززع حركززة اإلسززالح المدرسززي 

، لززززديها التريززززوي  الواقززززعمالحظززززة بعززززض التحززززوالت فززززي الثززززاني: و ، المتحززززدة األمريكيززززة
  31،: فخرجت بما يلي

 استحواذ المنهج القومي على أوقات التدريس.   ▪
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 تقليل وقت الغداء والغاء استراحة الظهيرة.   ▪
 تقصير الدوام اليومي بالمدارس.   ▪
  سززززنة داخززززل النظززززام التعليمززززي علززززى 18-16زيززززادة الف ززززات العمريززززة مززززن ، ▪

 حساب ميدان العمل.  
التغييززر فززي بنيززة  الداعيززة إلززىا راء  وضززاع السززابقة كانززت وراءن األأويبززدو 

 ن تكزززون كززز  :ظهزززرت عزززدة خيزززاراتالسزززنة الدراسزززية خزززالل العقزززدين األخيزززرين، وعليزززه 
أو سززززتة فصززززول دراسززززية، وتززززرك للمززززدارس حريززززة جدولززززة  ،أو خمسززززة ،الدراسززززة أريعززززة

مززن خززالل المناقشززات داخززل مجلززس إدارتهززا، ورفززع  ،وتنظيم السنة الدراسية بما يناسبها
ت التعليميززة التابعززة لهززا قبززل بززدء العززام الدراسززي الجديززد، إال ى السلطاالخيار كمقترح إل
ا قوي ا للمدارس نحو تغييززر التقززاويم، وعليززه ال تزززال معظززم مززدارس اأن هذا لم يمثل د فع 

والمقسززمة إلززى ثززالث  ،إنجلتززرا تسززير وفززق السززنة الدراسززية التقليديززة ذات التسززعة أ ززهر
 فصول دراسية يتلوها عطلة طويلة.  

التززي اتجهززت نحززو تغييززر التقززويم الدراسززي ارس القليلززة فززي إنجلتززرا ومززن المززد
، وهي أول مدرسة تطبق الدراسة على مدار العززام فززي إنجلتززرا، وكززان  (CTCSمدرسة

تالهززا الوحيد في  كل خمسة فصول دراسززية، تبعة سيغة المسار م ،1990ذلا عام 
إلعزززادة تنظزززيم السزززنة الدراسزززية إلزززى  ؛المقاطعزززات سبهزززا عزززدد مزززن مجزززال تحركزززة قامززز 

دراسززية، وتززم بالفعززل تطبيززق هززذه الصززيغة سززتة فصززول سززيغة مسززار وحيززد مقسززم إلززى 
، ثززم Somerset سززومر سززت  بمززدارس مقاطعززة 2010-2009فززي العززام الدراسززي ،

 تلتها مقاطعات أخرى.  
وهزززي ريفيزززة  ،فزززي الجنزززوب الغريزززي مزززن إنجلتزززرا سزززومر سزززتوتقزززع مقاطعزززة 

مسززاحات واسززعة مززن األراضززي المسززطحة الخضززراء، وهززي تتميززز بالمنززا   الطززابع ذات
  32،المعتدل، ويعد اإلنتاه الزراعي الصناعة الرئيسة في المقاطعة.

فالغالبيززة العظمززى مززن  - إن التجززانس فززي التركيبززة السززكانية :ويمكززن القززول
والتقززارب فززي المسززتوى االقتصززادي واالجتمززاعي، باإلضززافة  -السززكان ذات عززرق واحززد

كززل ذلززا يبززدو أنززه يقززف وراء  ،نشززا  اقتصززادي بالمقاطعززةإلززى اتخززاذ الصززناعة كزز برز 
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فغالبيزززة  ؛اختيزززار المقاطعزززة لصزززيغة المسزززار الوحيزززد للتقزززويم الدراسزززي علزززى مزززدار العزززام 
 لعمل.  أولياء األمور لهم ظروف متقارية ومتشابهة في الحياة وفي ا

يبززززدو أن حيززززاة السزززكان التززززي ال تززززال مرتبطززززة بالحيززززاة  ،ومزززن جهززززة أخزززرى 
 ،التريززززوي  الريفيززززة الزراعيززززة سززززاهمت إلززززى حززززد كبيززززر فززززي تزززز خير تطبيززززق هززززذا التغييززززر

 بالمقارنة مع بالد أخرى سبقتها بعقود كالواليات المتحدة األمريكية.  
 كندا:   (2)

وهززززو يجمززززع بززززين  Dual Trackسززززيغة المسززززار الثنززززائي  كنززززدا اتبعززززت
ف فززي كنززدا بتقززويم عززر  وعلززى مززدار العززام داخززل نفززس المدرسززة، وي   ،التقليززدي :التقززويمين

 or ( Modified (Balanced School Year)العززام الدراسززي المعززدل أو المتززوازن 
School Year) سزززمي اختصزززار ا ي، و(MSY)  زززائع االسزززتخدام فزززي مقاطعزززة وهزززو 

سزززياق تغيزززر كزززذلا و والتزززي الحظزززت تغيزززر نمزززط الحيزززاة فيهزززا، Ontarioأونتزززاريو بكنزززدا 
والززذي قززل فيززه االرتبززا  مززع التقززويم التقليززدي للسززنة الدراسززية، كمززا أن الفعاليززة  ،العمززل

م انززه كززان هنززاك اهتمزز كمززا أالتعليميززة تظهززر أكثززر مززع التغييززرات فززي الجدولززة الدراسززية، 
علززى  يوعليه تززم التفكيززر فززي تعززديل تقززويم العززام الدراسزز بتقليل كثافة الفصول الدراسية، 

وأن يقززوم علززى استشززارة  ،أن يرتبط هذا التعديل بضمان تحقيق عوائد تعليمية من جهة
  33،الطالب والمعلمين وأولياء األمور ومجتمع المدرسة من جهة أخرى. 

اطعززة أونتززاريو االعتمززاد علززى الصززيغة المسزز ولون التريويززون بمق ىوعليززه رأ
 11صززل إلززى : تقويم ممتززد طززوال العززام يالثنائية للتعليم على مدار العام بتقديم خيارين

ن فززي نفززس اتسززعة أ ززهر، علززى أن يتززاح الخيززار مدتززه إلززى جانززب تقززويم تقليززدي  ، ززهر ا
 لظروفهم.ك ألولياء األمور اختيار ما يناسبهم منهما وفق ا تر  وي   ،المدرسة

هم % مززن سززكان المنطقززة سززجلوا أبنززاء40 ومززن الجززدير بالززذكر أن حززوالي
والتززززام المدرسزززة  ،خاسزززة مزززع االعتمزززاد علزززى حملزززة دعائيزززة قويزززة ؛فزززي التقزززويم الممتزززد

والتززي سززمحت  ،دعم المنطقة التعليميززةبتقديم بديل مقبول للمجتمع، هذا باإلضافة إلى 
بقبززول طززالب مززن خززاره الحززي السززكني للمدرسززة  المطبقززة للتقززويم المعززدل، ويعززد فتززرة 
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ا فززي ثقافزززة الحززي ويزززددت كثيزززر   مززن مخزززاوف أوليزززاء  اأسززبحت هزززذه المدرسززة  زززي  ا قويززز 
  34،األمور. 

ويهززا أكبززر نسززبة لعززدد  ،وتتميز أونتاريو بوقوعها إلى الشززرق مززن وسززط كنززدا
وهززي ثززاني أكبززر  ،% مززن إجمززالي عززدد السززكان40حيززث يمثلززون  السززكان فززي الززبالد؛

 ،جغرافية بززين مقاطعززات كنززدا، ويختلززف منززا  أونتززاريو حسززب الموسززم والمكززانمساحة 
أو مززن أسززول أوروييززة، وهنززاك نسززبة  يززةالغالبية العظمززى مززن السززكان أسززولهم إنجليز و 

 ،هززي اإلنجليزيززةالرئيسززة لغززة ن األسززليين ويعززض الجنسززيات األخززرى، والقليلززة للسززكا
 يتركزززون  إال أنهززم  ،ن بالفرنسززيةي% مززن السززكان نززاطق5رغززم وجززود نسززبة ال تزيززد عززن 

  35،كن محددة.افي أم
ن عاسززمتها تورنتززو إحتززى  ؛وتعد أونتاريو المقاطعة الصناعية األولى بكندا

ليلززززة مززززن السززززكان مززززن يعمززززل بالزراعززززة، وتقززززع ونسززززبة ق ،هززززي العاسززززمة الماليززززة لكنززززدا
 أي مس ولي التعليم ب ونتاريو.   ،المقاطعةعلى إدارة وتمويل التعليم بكندا مس ولية 

أن الموقع الجغرافززي القريززب مززن الواليززات المتحززدة األمريكيززة والنشززا   ويبدو
ام كنزززدا بتعززززديل تقزززويم العزززز كزززان لززززه أثزززره فزززي اهتمززززام  ،االقتصزززادي الصزززناعي للسززززكان

والثقززافي علززى التركيبززة ة التجانس العرقززي واطالته، إال أنه يمكن القول أن غلبالدراسي 
ويم العزززام لخيزززارات عنزززد إجزززراء تعزززديالت فزززي تقززز سزززاعد علزززى تقليزززل البزززدائل واالسزززكانية 
لواقع كبيزززرة بزززاتعزززديالت  ثنائيزززة المسزززارات والتزززي ال تحزززدثفاتخزززذت الصزززيغة  ؛الدراسزززي

 المدرسي.  
 تحدة األمريكية:  الواليات الم (3)

للمززدارس علززى مززدار العززام منززذ عززام  ى الرغم من أنه كانت هنززاك أ ززكالعل
 -1980إال أن عدد المدارس على مدار العام  هد نمو ا كبير ا فززي الفتززرة مززن  1900،

  مدرسززة حكوميززة علززى مززدار العززام تخززدم 410كززان هنززاك ، 1985ففززي عززام  2000
نما عدد المززدارس الحكوميززة علززى مززدار  2000  طالب، وفي عام 350000حوالي ،

  مليززون 2.2مززدارس تخززدم ،  مدرسة، ويهززذا أسززبحت هززذه ال3059العام لتصل إلى ،
انخفززض عززدد  2007-2006والية أمريكية، إال أنه في العام الدراسززي  45طالب في 
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  مليززون طالززب، 2.1  مدرسة تخدم ،2936إلى ،على مدار العام المدارس الحكومية 
  مدرسززة، 3700ليصززل إلززى ، 2012-2011زيززادة عززام المززدارس  هززذه  ثززم  ززهد عززدد

  36،ارس الحكومية. % من المد4.1وهو ما يمثل 
 طبيزززق التعلزززيم علزززى مزززدار العزززام فزززي الواليزززات المتحزززدة األمريكيزززةيتميزززز تو 

نززه داخززل اإلدارة التعليميززة الواحززدة توجززد سززيغ عديززدة إحتززى  ،بززالتنوع والتبززاين الشززديد
ومزززدارس  ،لتطبيقزززات التعلزززيم علزززى مزززدار العزززام، فهنزززاك مزززدارس تطبزززق المسزززار الوحيزززد

المززدارس  بالغززت بعززضبززل  ،المسززارات المتعززددة ومدارس تطبق  ،تطبق المسار الثنائي
 مسارات متعددة.  ما تقدمه من ودمجت التقويم التقليدي للراغبين فيه إلى جانب 

الدراسززززات أنززززه مززززن المالحظززززات الهامززززة أن دولززززة مثززززل  ىحززززدإت نزززز يفقززززد ب
مززن التقززاويم  هززائال   احصززائي أن لززديها كمزز  أظهر التحليززل اإلالواليات المتحدة األمريكية 

سززتطع البرنززامج اإلحصززائي المسززتخدم خززتالف فززي أيززام الدراسززة؛ لززذا لززم يالدراسززية واال
أي (varie)واكتفزززى بزززالتعليق  ،إعطزززاء قزززيم محزززددة لمزززدة وطزززول العزززام الدراسزززي لزززديها

  37،"متنوع ومتغير". 
الع الدراسززة الحاليززة علززى طزز  افإنززه علززى الززرغم مززن  ،ونظززر ا لصززعوية األمززر

العديد من التطبيقززات لصززيغ التعلززيم علززى مززدار العززام فززي الواليززات المتحززدة األمريكيززة، 
والتززززي يتميززززز بهززززا هززززذا  ،إال أنززززه سززززيتم االكتفززززاء بعززززرض الصززززيغة متعززززددة المسززززارات

ا، وسززيتم ذلززا مززن خززالل اسززتعر  اض تعززدد المسززارات المجتمع، وتنتشر فيه انتشار ا واسع 
 األمريكية.   Utahفي مدارس والية أوتا 

 أسززرعيكيززة، وهززي ثززاني مر تقززع واليززة "أوتززا" غززرب وسززط الواليززات المتحززدة األ
دخل للفززرد، كمززا تتميززز لزز علززى متوسززط ا في عدد السكان، وفيهززا أ يكية نمو  مر الواليات األ

نززوعين مززن التقززاويم متعززددة المسززارات األول:  "أوتا"واليززةتطبززق و بتنوع البي ززة الطبيعيززة، 
، ويسززمى (60/15)، والثززاني: خماسززي المسززارات (45/15)التقززويم ريززاعي المسززارات 

ا  ا ونزززة، وقزززد أدخلزززت تعزززديالت علزززى هزززذين التقزززويمين فزززي (Orchard Plan)أيضزز 
يززوم بعززد مززا  170؛ حيث تم زيززادة فتززرة العطلززة وتقليززل فتززرة الدراسززة لتصززل إلززى األخيرة 
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ا، وتززززم تعززززويض األيززززام التززززي قطعززززت مززززن فتززززرة الدراسززززة كزيززززادة فززززي  180كانززززت  يومزززز 
  38،ساعات اليوم الدراسي. 

فززززززززي البززززززززدايات كززززززززان التعامززززززززل مززززززززع المنطقززززززززة واإلدارة التعليميززززززززة سززززززززعب ا 
ا لحزززدود الزمنيززة للعمزززل علزززى مززدار العزززام، ومزززن ا متوافقززة مزززع التوجيهات لزززم تكزززنف؛جززد 

جهززة أخززرى كززان قبززول سززيغة الدراسززة علززى مززدار العززام سززعب ا للغايززة مززن قبززل أوليززاء 
األمزززور والمعلمزززين خاسزززة الزززذين لزززديهم أبنزززاء آخزززرين فزززي النظزززام التقليزززدي ذو التسزززعة 

ظهززر ة فززي البدايززة،ثم كززان يمززر بصززعوية  ززديدوأظهر التطبيق أن تنفيذ التغيززر  ،أ هر
ا مززن التكيززف خززالل الشززهور الثالثززة األولززى الحيززاة داخززل بززدت وفززي نهايززة العززام  ،نوعزز 
فززي  ية رغم ما تحمله من تعززدد وتبززاينالنظام الجديد للتقويم على مدار العام  به روتين

 الجداول واألحداث والمسارات.  
ويمكن التعرف على أهززداف التعززديل فززي تقززويم السززنة الدراسززية بززالرجوع إلززى 

للتعلززيم علززى مززدار العززام بالواليززات المتحززدة األمريكيززة، والتززي تززرى أنززه الرابطززة الوطنيززة 
يتوجب إعادة النظززر فززي تقززويم العززام الدراسززي والسززعي جززدي ا نحززو تغييززره إذا كنززا نسززعى 

  39،إلى تحقيق األمور التالية: 
 الرغبة في تحقيق انغماس أكبر لدى الطالب في عملية التعلم.   ▪
 الحاجة إلى تغييرات في الوقت لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين.   ▪
 توفير فترات دراسية يحدث فيها تعلم أسرع وأكثر إثراء للطالب.   ▪
 .  تخفيض كثافة الفصول الدراسيةالحاجة إلى تعليم  ▪
 تعلم السابق.  عاونية واثرائية تعزز الأنشطة ت الرغبة في توفير ▪
 توفير فر  التعلم المهني للمعلمين طوال العام الدراسي.   ▪

ن نشزز ة التعلززيم علززى مززدار العززام فززي الززدول الززثالث إممززا سززبق يمكززن القززول 
ا فززي ثززة النشزز ة نسززبي  مريكززي بينمززا نجززدها حدية بززالتعليم األقززد تباينززت فهززي قديمززة وعميقزز 

ك تبززاين فززي أهززداف كززل دولززة منهززا فززإنجلترا سززعت ن هنززا، كمززا أانجلتززراكززل مززن كنززدا و 
خززذت بززه كنززدا لتقليززل بينمززا أ ،ة العززام الدراسززي وتقسززيمه ألغززراض أكاديميززةطالزز نحززو إ
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لززى من خالل التعليم على مدار العززام إمريكا فسعت ة في الفصول أما أالكثافة الطالبي
 ا.تحقيق الهدفين مع  

 السياسة التعليمية  ب،
يتنززاول القسززم التززالي السياسززة التعليميززة للتعلززيم علززى مززدار العززام فززي الززدول 

 الثالث محور اهتمام الدراسة الحالية  
 نجلتراإ (1)

سس والدعائم التي يبنززى عليهززا التعلززيم مجموعة من األ تقر الوثائق الرسمية
منهززا لززى ثالثززة فصززول دراسززية ينقسززم كززل إتقسيم العام الدراسي  على مدار العام، أولها

يزززام العطزززالت معظزززم يتين تقريبزززا، ويلخزززذ فزززي االعتبزززار أن تغطزززي ألزززى فتزززرتين متسزززاو إ
مزززن خزززالل  ايومززز  195المناسزززبات القوميزززة والدينيزززة، كمزززا تحزززدد طزززول العزززام الدراسزززي 

نززه وثانيهززا: أ ،، أمززا المعلمززون فيحضززرون خمسززة أيززام إضززافية 40،جلسززة دراسززية 380
داريززة والسززلطات المحليززة اتخززاذ القززرار حززول طززول هي تهززا اإليتززرك للمدرسززة ممثلززة فززي 

سززتطيع % مدرسززة ابتدائيززة ت30% مدرسززة ثانويززة و70حتززى وسززلت إلززىفتززرة الدراسززة 
لطززالب لززديها عززدد كبيززر مززن ا التززييتززاح للمززدارس  :ثالثهززا ،تحديد طول الفتززرة الدراسززية

 ،عيززاد الخاسززة بهززاألا فززيالمدرسززة غززالق إ  فززيأن تنظززر  ذوى سززفة معينززة دينيززة مززثال  
دارات المزززززدارس بالتعزززززاون وزارة توجيهزززززات للسزززززلطات المحليزززززة واسزززززدرت الززززز أ :رابعهزززززا

لعمزززل بهزززذه ن يسزززتمر اوحيزززد مواعيزززد الفصزززول الدراسزززية أو تقريبهزززا علزززى أتوالتنسزززيق ل
  41،.قلالتقاويم سنتين على األ

 كندا:   (2)
 ؛تقويميززة مر ززدة تضززع وزارة التعلززيم علززى مسززتوى مقاطعززة أونتززاريو خززرائط 

ليسزززتفيد منهزززا مجلزززس إدارة المدرسزززة عنزززد إعزززداد تقزززويم العزززام الدراسزززي، علزززى أن يقزززدم 
ة للعام الدراسي الجديد في األول مززن  ززهر يمجلس المدرسة خطته لتقويم السنة الدراس

مززايو أو مزززا قبلهزززا، علزززى أن يلخزززذ فزززي االعتبززار أن السزززنة الدراسزززية المعتزززادة تقزززع فزززي 
يجززززب أن يوضززززع التقززززويم المقتززززرح للعززززام و  42،،يونيززززو 30سززززبتمبر إلززززى  1الفتززززرة مززززن 
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الدراسي الجديد بشكل يختلف عما ورد في توجيهات الوزارة بش ن تنظززيم وجدولززة العززام 
 الدراسي.  

االسززتغالل وزارة التعليم والتززدريب جميززع مجززالس إدارة المززدارس علززى شجع ت
م ممارسززات سياسززات تمويليززة وتصززم عافرة بالمدرسززة؛ لززذا تضزز لتسززهيالت المتززو األمثززل ل

مززن  زز نها أن تكززاف  مجلززس إدارة المدرسززة، الززذي يظهززر اإلفززادة المثلززى ممززا لديززه مززن 
 تسهيالت.

علززززى مززززدار العززززام فززززي أونتززززاريو السززززنة الدراسززززية بمززززا يززززوفر  التعلززززيم م يززززنظ
 عطالت أكثر توازن ا على مدار العام الدراسززي بمعنززى أن العطلززة الصززيفية الطويلززة يززتم 

ولززيس مززن الضززروري أن يحززدث تطبيززق السززنة تقسززيمها إلززى إجززازات قصززيرة متكززررة، 
الدراسزززززية علزززززى مزززززدار العزززززام تغييزززززر ا فزززززي العزززززدد الكلزززززي أليزززززام الدراسزززززة أو تغييزززززر ا فزززززي 

  43،المنهج.
يتزززيح التعلزززيم علزززى مزززدار العزززام الفزززر  لزيزززادة االسزززتغالل األمثزززل لمرافزززق و 

ا بشكل أساسي على سي غة التعليم على مدار العززام التززي يززتم تطبيقهززا، المدرسة معتمد 
أو أكثززر  ،فمززثال  النمززوذه متعززدد المسززارات يقززوم علززى تقسززيم الطززالب إلززى مجمززوعتين

تختلف في فترات العطلة؛ لذا فسيكون هناك مجموعة على األقل فززي فتززرة العطلززة فززي 
 أي وقت، ويعنى هذا أنه تم بالفعل تحرير مساحة داخل مبنى المدرسة.  

اريو مكافزز ت لمجلززس إدارة المدرسززة نتزز رسززدت وزارة التعلززيم والتززدريب فززي أو 
الدراسية على مدار العام، وتتمثززل فززي  ها السنةينمن ب كف ةالذي يطبق جداول دراسية 

  44،منح األولوية لطلباتهم الخاسة بالمشروعات الرأسمالية.
وتسززعى كنززدا فززي ا ونززة األخيززرة إلززى حززل القضززايا المتعلقززة بتطبيززق التعلززيم 

كززالتغييرات فززي روتززين حيززاة األسززر التززي اعتززادت العطززالت الطويلززة  ،علززى مززدار العززام 
كززززالحفالت  ،وكززززذلا قضززززية األنشززززطة الالسززززفية الجماعيززززة مززززع أبنززززائهم فززززي السززززابق،

والرياضززات الجماعيززة، والتززي تتطلززب ا ززتراك الطززالب  ،والمسززرح المدرسززي ،الموسززيقية
 في نفس المسار التعليمي.
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 الواليات المتحدة األمريكية:   (3)

يمكزززن التعزززرف علزززى سياسزززات بعزززض الواليزززات تجزززاه التعلزززيم علزززى مزززدار و 
  45،من خالل تعريفها لهذا الخيار التعليمي:  ،العام 

علززى المززدارس علززى مززدار العززام أن تسززتوفى متطلبززات الواليززة : اركــن ســا  ▪
 30يوليززو إلززى  1الخاسززة بالحززد األدنززى مززن األيززام الدراسززية فززي الفتززرة مززن 

دراسزززي؛ بحيزززث ال تتجزززاوز أي عطلزززة بمزززا فزززي ذلزززا العطلزززة يونيزززو كزززل عزززام 
 الصيفية ستة أسابيع.  

ــا: ▪ المدرسزززة علزززى مزززدار العزززام يجزززب أن تعمزززل علزززى األقزززل عشزززرة  أوكالهومـ
علززى أال تقززل  ،الدراسززية الززدوراتيتخللها أريعة أسابيع للتوقززف مززا بززين  ،أ هر

 يوم ا.   180مدة الدراسة عن 
 ممكنززة خززاللفتززرة  العززام ألكبززريجب أن تعمل المدرسة علززى مززدار  تكسا : ▪

  هر.   12ي الممتد إلى أ هر في تقويم العام الدراس 10 الز
نتعزززرف علزززى سياسزززة واليزززة كاليفورنيزززا حزززول التعلزززيم  ،ولمزيزززد مزززن التوضزززيح
 على مدار العام والتي تبين أنه:  

لزززيس هنزززاك ضزززرورة إلجزززراء المدرسزززة دراسزززة جزززدوى عنزززد الرغبزززة فزززي تنفيزززذ  ▪
فقط يكون على المدرسززة الحصززول  ،برنامج متعدد المسارات على مدار العام 

 على  هادة ب نها استوفت أحد الشرطين التاليين:  
% علزززززى األقزززززل مزززززن طزززززالب المنطقزززززة المقيزززززدين بريزززززاض 30أن يكزززززون  -

الشززاملة مسززجلين فززي برنززامج المسززارات  6 -1األطفززال والصززفوف مززن 
 المتعددة على مدار العام.  

ين بريزززززاض % علزززززى األقزززززل مزززززن طزززززالب المنطقزززززة المقيزززززد40أن يكزززززون  -
والمتواجززززززدين فززززززي نطززززززاق  ،الشزززززاملة 12 -1األطفزززززال والصززززززفوف مززززززن 

 على مدار العام.  المتعددة المدرسة الثانوية مسجلين ببرنامج المسارات 
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ا لسياسززة الواليززة فززي الحززاالت  ،ويجوز منح إعفاءات من األعداد الكبيرة  وفقزز 
  46،التالية: 
 طالب ف قل.   300بالمنطقة  K-6أن يكون قيد التالميذ من  -1
ا  ،التالميذ بالمنطقززة غيززر كززاف السززتكمال أريعززة فصززول¾أن يكون عدد  -2 وفقزز 

 ،لكزززل سزززف دراسزززي مزززن ريزززاض األطفزززال ،لمعزززايير  زززغل الفصزززول بالواليزززة
 السادس االبتدائي.  وحتى الصف 

 طالب.   1200أن يكون القيد بالمدرسة الثانوية التابعة للمنطقة أقل من  -3
ن بالمززدارس النائيززة والمعزولززة غيززر خاضززعين لمعززايير القيززد و ملتحقالطالب ال -4

 كبير العدد.  
مززع تطبيززق الدراسززة متعززددة المسززارات علززى عنززد وجززود مشززقة لززدى المنطقززة  -5

 مدار العام.  
إذا سززززادفت المنطقززززة عوائززززق ماليززززة مززززع االلتحززززاق الكبيززززر بالبرنززززامج متعززززدد  -6

 .المسارات على مدار العام 
ي يسززير تزز الززدول الززثالث وضززعت كززل منهززا األسززس ال نأ ،يتضززح ممززا سززبق

نجلتززرا ظهززر التززوازن ففي إ ؛وفقا لطبيعة تنظيم المجتمع ،عليها التعليم على مدار العام 
ثزززم تزززرك  ،والجمزززع بزززين الزززنمط المركززززي والزززنمط الزززال مركززززي فزززي وضزززع أسزززس النظزززام 

فظهززرت ت المتحززدة والواليززاا لظروفهززا، أمززا فززي كنززدا للسلطات المحلية حرية تكييفه وفق  
و يززتم وضززع أسززس النظززام علززى مسززتوى المقاطعززة أ ؛ حيززثة الززنمط الززال مركزززي طبيعزز 

 الوالية على الترتيب.
 الخطط الدراسية:  ه،

بقززدر مززا  الدراسززيمززنهج الدراسززة الحاليززة ال يعنينززا مكونززات ال وفقززا لموضززوع
ومززن  ،جانززبنززا تقسززيم الزززمن فززي كززل سززيغة للتعلززيم علززى مززدار العززام، هززذا مززن ييعن

والززززززذي يطلززززززق  بززززززين الززززززدورات الدراسززززززيةمززززززا جانززززززب آخززززززر كيفيززززززة اسززززززتغالل الوقززززززت 
 .Intersessionsعليه
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 إنجلترا: (1)
أولزززى المنزززاطق التزززي طبقزززت  تكانززز  سزززومر سزززتناقشزززنا سزززابق ا أن مقاطعزززة 

 بعززد االتفززاق بززين المجززالس التعليميززة علززى مسززتوى المقاطعززات التعليم على مززدار العززام 
ا، وفززي حالززة تطبيقززه  اإلسالحاالستفادة من هذا  على التعليمي على أن يكززون اختياريزز 

 يتكون من ستة فصول دراسية متساوية.  
 

 ( 47)في مقاطعة سومرست 2016-2015تقويم العام الدراسي 
 الترم األول

 العطلة
 أكتوبر 23 –سبتمبر  1

 نوفمبر 1 –أكتوبر  24
 الترم الثاني

 العطلة
 ديسمبر 18 –نوفمبر  2

 يناير 3 –ديسمبر  19
 الترم الثالث

 العطلة
 فبراير 12 –يناير  4
 فبراير 21 –فبراير  13

 الترم الرابع
 العطلة

 مار  24 –فبراير 22
 بريلأ 10 –مار   25

 الترم الخامس
 العطلة

 مايو 27 –بريل أ 11
 يونيو 5 –مايو  28

 الترم الساد 
 العطلة

 يونيو 20 –يونيو  6
 أغسطس 31 –يونيو  21

ا 190تبلززغ والتززي  ،ويالحززظ مززن الجززدول السززابق أن أيززام الدراسززة مززن  ،يومزز 
السزززنة تكزززاد تكزززون موزعزززة بنسزززب متسزززاوية علزززى مزززدار العزززام علزززى سزززت دورات مزززن 

 الدراسة والتوقف.  
ال ، ويكون للمدرسة حرية اختيززار خمسززة   أسبوع ا كام14وتمثل العطالت ،

ضززل أن تكززون فززي بدايززة أو فن كززان يتقززديم التنميززة المهنيززة أثنززاء الخدمززة، والأيام منها 
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ا لمواعيزززد  ،ويحزززث أوليزززاء األمزززور علزززى ترتيزززب عطالتهزززم  ،نهايزززة السزززنة الدراسزززية وفقززز 
 عطالت المدرسة لمنع تغيب الطالب أثناء أيام الدراسة.  

وتزززم التوسزززل إلزززى هزززذه الفصزززول الدراسزززية بعزززد التشزززاور وتكزززوين مجموعزززة 
المجموعزززة التوفيقيزززة، ومهمتهزززا الحصزززول علزززى أي The Compactتنفيذيزززة تسزززمى 

ي فزز ذلززا تنشززر علززى أن  للفتززرات الدراسززية، التغذيززة الراجعززة، وتحديززد المواعيززد النهائيززة
علززى  ززبكة المعلومززات فززي موعززد  سززومر سززتسززفحة موقززع مكتززب التعلززيم بمقاطعززة 

علززى الرجززوع إلززى السززلطات المحليززة التززي  أقصززاه األول مززن أبريززل مززن كززل عززام بنززاء  
  48،تقوم با تي:
بما يتيح للمعلمززين الوقززت  الفصل الدراسيالمواعيد األفضل أليام  اختيار ▪

 وألولياء األمور لرعاية أبنائهم.   ،الكافي للتخطيط لعملهم 
والتي ال تتعارض مع أوقززات اختبززارات  ،ترم المدة األنسب لطول ال تحديد ▪

 والثانوية المنعقدة في مايو ويونيو.   ،الصفوف العليا
الرييززززع والتززززي  عطلززززةاحتزززرام رغبززززة السززززلطات الدينيزززة فززززي الحفززززاظ علزززى  ▪

 تتضمن عيد الفصح.  
لززدعم  ؛المنززاطق المجززاورة  حددتززهالتقززويم الدراسززي مززع مززا مواعيززد تقريززب  ▪

 األسر الذين لديهم أبناء تتبع تلا المناطق.  
والتزززي تنزززادي  ،تجنزززب االنقطاعزززات الطويلزززة بمنتصزززف الفصزززل الدراسزززي ▪

 لتعليمية أنها تلثر في دافعية وحماسة المتعلم.  بعض الروابط ا
ة الدراسززي السززنةعليززه تززم التوسززل إلززى تقززويم الززدورات الدراسززية السززتة خززالل و 

 .الممتدة طوال العام 
 كندا:  2،

تقززويم االطززالع علززى من خالل  ،يمكن التعرف على الخطط التقويمية بكندا
، 2016-2015للعززام الدراسززي Winchester Public School ونشسززتر مدرسززة

علززى مززدار العززام بمقاطعززة أونتززاريو، كمززا وهي مززن أولززى المززدارس التززي طبقززت التعلززيم 
  49،هو موضح فيما يلي:
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 المواعيد األساسية بتقويم المدرسة 
 أغسطس 27-26   استقبال المعلمين الجدد 

 سبتمبر 2   أول يوم عمل للمعلمين
 سبتمبر 8   يوم حضور للطالبأول 

 يونيو  21   آخر يوم حضور للطالب
 يونيو 22   آخر يوم عمل للمعلمين

 كل شهرالفترات الدراسية عدد أيام 
 ايوم   16فبراير  ايوم   15سبتمبر 
 م ايو  22مارس ايوم   21أكتوير 
 م ايو  16بريلأ م ايو  18نوفمبر 
 ايوم   21مايو م ايو  17ديسمبر

 ايوم   15يونيو م ايو  19يناير
 ايوم   180المجموع 

نهزززززا مزززززن الخطزززززة نتبي  التزززززي عزززززدد مزززززن المالحظزززززات  ويمكزززززن الوقزززززوف علزززززى
 بكندا:   وينش سترالتقويمية للدراسة بمدرسة 

ا فززي عززدد أيززام الحضززور إلززى المدرسززة بززين أ ززهر السززنة أن هناك توازنزز   - ا واضززح 
 الدراسية.

وهزززو مزززا  تنزززادي بزززه أكثزززر  ا،يومززز   180الكليزززة للطالزززب أن عزززدد أيزززام الدراسزززة  -
 األدبيات.  

 .  ،يوم ا 194أن المدرسة ممثلة في المعلمين تعمل مدة ال تقل عن  -
تقابززل ويهززذا ت ؛طلززة نهايززة العززام الدراسززيأن  ززهري يوليززو وأغسززطس يمززثالن ع -

اء مع عطلززة المسززار التقليززدي المتواجززد داخززل نفززس المدرسززة، وهززو مززا يفيززد ا بزز 
 الذين لديهم أبناء في كال المسارين التقليدي والممتد على مدار العام.  

 
 :الواليات المتحدة األمريكية (3)

 

 ، وهي مدة الدراسة في مدارس أونتاريو بكندا وفق ا للرابطة الوطنية للتعليم على مدار العام  NAYRE 
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؛ يزززرتبط تقزززويم السزززنة الدراسزززية بنوعيزززة الصزززيغة التزززي تعتمزززد عليهزززا المدرسزززة
تركززز الدراسززة  ،ونظززر ا للتنززوع الهائززل فززي التقززاويم المدرسززية بالواليززات المتحززدة األمريكيززة

هزززا تم فيالحاليزززة علزززى خطزززة التقزززويم متعزززدد المسزززارات، والتزززي تتميزززز بزززه هزززذه الزززبالد ويززز 
 (45/15)توزيع كتل الطالب في  كل أريعة مسارات ممتدة طوال العام وفق ا للتوزيززع 

بواليززة نززورث Wake Countyيززا كززونتي مدرسززة و متعززدد المسززارات لتقززويم الويبينززه 
 ه بالمالحظات التالية:  من، والذي يمكن الخروه  50،كارولينا
ا ويت خر مسار رابع.   -  تبدأ ثالثة مسارات مع 
 تبدأ المسارات في أخذ فترات التوقف بين الدورات الدراسية تباع ا.   -
وتسززتمر السززنة الدراسززية حتززى  ،يبدأ تدفق المسززارات فززي منتصززف  ززهر يوليززو -

 ينتهي المسار الرابع في نهاية  هر يونيو.  
وعطلزززة نهايزززة السزززنة  ،فتزززرات العطلزززة المرتبطزززة بالمناسزززبات القوميزززة والدينيزززة -

تشزززترك فيهزززا جميزززع  ،الدراسزززية، باإلضزززافة إلزززى يزززومي عطلزززة نهايزززة األسزززبوع
 المسارات.  

ويمكن التعرف على الخطة التقويمية للدراسة على مدار العززام فززي الواليززات 
مززن خززالل االطزززالع علززى الخطززة التقويميزززة  ،ثزززر تفصززيال  كالمتحززدة األمريكيززة بشززكل أ

  51،بوالية جورجيا. Floyd County Schoolلمدرسة فلويد كونتي 

  4-3يوليو، و 30-31
 أغسطس

 اإلدارية ن المعلم والهي ةتخطيط قبلي م

 أول يوم دراسي أغسطس  5
 عطلة قومية سبتمبر 7

 الدورات الدراسية أيام بين  3عطلة الخريف،يتخللها  أكتوير 2 –سبتمبر  28
 يتعطل فيه الطالب /تخطيط المعلم  أكتوير 16

 عطلة دينية أكتوير  23-27

 يناير 1 –ديسمبر  18
أيزززززام لألنشزززززطة بزززززين الزززززدورات  4عطلزززززة الكريسزززززماس ،يتخللهزززززا 

 الدراسية 
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 يتعطل فيها الطالب /تخطيط المعلم  يناير 4
 عطلة قومية يناير 18

 )ن لألنشطة بين الدورات الدراسيةايتخللها يوم(عطلة الشتاء  فبراير  19-22
 يتعطل فيه الطالب /يط المعلم طتخ مارس  25

  أيام لألنشطة بين الدورات الدراسية 3يتخللها ،عطلة الرييع  ابريل  1 –مارس 28
 اليوم األخير للدراسة مايو 27
 عطلة قومية مايو 30

 بعديتخطيط  يونيو 2 –مايو  31
اسزززتعراض بهزززا مزززن   دد مزززن االسزززتنتاجات التزززي يمكزززن أن نخزززرهوهنزززاك عززز 

 الجدول السابق:  
 السنة الدراسية طوال العام.  تمتد  -
 رغم التوقف المتكرر.يوم ا  180ال يقل عدد أيام الدراسة الفعلية عن  -
يلمززل ، فززي أنشززطة السززفية بين الززدورات الدراسززيةيتم استغالل فترات التوقف  -

 أن يكون لها عائد على المتعلم والمدرسة واألسرة والمجتمع.  
ويجعلززه قززابال   ر،تقويم السنة الدراسية الممتدة طوال العززام الززتعلم المسززتميدعم  -

 للتطبيق الفعلي.  
بززين واالسززتعداد للفتززرة التاليززة  ،يتززاح للمعلززم الفرسززة للت مززل والتفكززر فززي عملززه -

 لمدة يوم واحد.   رسةلطالب عن المداغياب  أثناء ،كل فترة دراسية وأخرى 
 .يحر  التقويم على استيعاب التعطل للمناسبات الدينية والقومية -
ن فبمراجعززة الجززدول نتبززي   ؛التززوازن بززين أطززوال الفتززرات الدراسززية يحقززق التقززويم  -

 تزيد أو تنقص أيام ا قليلة.   ،أن كل فصل دراسي يستغرق حوالي  هرين
الزززدورات الدراسزززية علزززى جانزززب كبيزززر مزززن األهميزززة فزززي وت عزززد فتزززرة مزززا بزززين 

؛ لززذا ال يمكززن األمريكية المدارس المطبقة للتعليم على مدار العام في الواليات المتحدة 
إال  للتعلززيم علززى مززدار العززام  أن تسززتكمل الدراسززة الحاليززة اسززتعراض الخطززط التقويميززة
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حيزززث إنهزززا تميزززز تطبيزززق  ؛فتزززرة مزززا بزززين الزززدورات الدراسزززية بشزززيء مزززن اإليجزززاز بتنزززاول
 في كل من إنجلترا وكندا.   هفي الواليات المتحدة األمريكية عنالتعليم على مدار العام 

ا  فجانززب  ؛كبيززراتتضمن األنشطة خززالل فتززرة مززا بززين الززدورات الدراسززية تنوعزز 
 ،طالززززب فززززي اللغززززة والعلززززوم والرياضززززياتكززززاديمي للتعلم األالزززز ركززززز علززززى دعززززم يمنهززززا 

؛ ففززي المرحلززة االبتدائيززة ركززز علززى تقززديم خبززرات إثرائيززةيمن األنشززطة والجانب ا خر 
تجزززارب ، وال زززعار، وحيزززاة الديناسزززورات، والمحيطزززاتل: األيزززتم تنزززاول موضزززوعات مثززز 

، أمززا بالنسززبة للمرحلززة الثانويززة للززدول الماليززة اسززم ، والبحززث عززن العو العلميززة المبسززطة
افهو  اللغززة القوميززة  :مززن في كززل   كاديميالتعلم األدعم  يركز في جانب منه على أيض 

تقززززدم فتزززرة مزززا بززززين والتزززاريأل األمريكزززي، وعلززززى الجانزززب ا خزززر  ،والجبززززر ،ولغزززة ثانيزززة
 ،وعلززم الززنفس ،الموسززيقىو  ،علززم الفضززاء مثززل: ،الززدورات الدراسززية موضززوعات إثرائيززة

فتتميززز فتززرة  ،والجيولوجيززا، أمززا فززي مرحلززة ريززاض األطفززال ،العلززم تززاريأل و  ،وتاريأل الفززن
  52،ما بين الدورات الدراسية بوجود الفر  للكشف الشامل على  خصية التالميذ.

مززن إنجلتززرا  ومززن خززالل اسززتعراض وتحليززل الخطززط التقويميززة لمززدارس كززل  
 التالية: ن أوجه الشبه وأوجه االختالفيمكن تبي   ؛وكندا والواليات المتحدة األمريكية

 ،التقويمية للواليات المتحدة األمريكيززة يظهززر فيهززا التنززوع والتعززددإن الخطط 
وهززو مززا يالئززم طبيعززة المجتمززع األمريكززي، ونمززط الحيززاة لديززه القززائم علززى الحريززة فززي 

 .  دارة الذاتية للمدارسإلى اإل ،باإلضافةاالختيار والفردية والمنافسة
فزززي ومرجزززع ذلزززا  ،بينمززا كزززل مزززن إنجلتزززرا وكنزززدا لزززم يظهزززر فيهزززا هزززذا التنزززوع

 تزز ثرت بززالقربفقززد كنززدا  أمززاإنجلتززرا لطبيعززة المجتمززع الززذي يتسززم بالوحززدة والتجززانس، 
من الواليات المتحدة األمريكيززة، إال أن طبيعززة المجتمززع تختلززف عززن المجتمززع  المكاني

سززززيغة  تاختززززار ومززززن ثززززم  ؛ا فززززي كنززززداوالززززذي ي عززززد أكثززززر انسززززجام ا واتسززززاق   ،األمريكززززي
التقززويم التقليززدي إلززى جانززب التقززويم علززى  فيه تواجدهي المسار الثنائي الذي ي ،وسطية

بزززدون تركيزززز كبيزززر علزززى االسزززتفادة مزززن الفتزززرة بزززين  ،مزززدار العزززام داخزززل نفزززس المدرسزززة
ا للتباين بين كال النوعين من التعليم.   ؛الدورات الدراسية  منع 
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ث بإطالزززة العزززام بينمزززا جزززاءت أوجزززه الشزززبه فزززي التززززام مزززدارس الزززدول الزززثال
ذلزززا إلزززى درجزززة التحضزززر فزززي  ى ، ويعزززز ادراسزززي   ايومززز   180الدراسزززي لمزززدة ال تقزززل عزززن 

لتوجهززات المعاسززرة للفكززر با  ومززن ثززم ت خززذ ؛وعمق الفكززر التريززوي فيهززا ،الدول الثالث
فززي العززالم دول إنهززا مززن أعلززى  ؛ حيززثيززة لهززذه الززدول القززدرة المال مززعخاسززة  ،التريززوي 

 ة.  المكانة االقتصادي
 ح للتعليم على مدار العام في مصرتصور مقتر ا: رابع  

عليززه الدراسززة باإلطززار النظززري، ومززا  وقفززتيعتمد التصور المقتززرح علززى مززا 
اتضززح مززن الدراسززة التحليليززة المقارنززة لتطبيقززات بعززض سززيغ التعلززيم علززى مززدار العززام 
في العالم المعاسر، ومنها يمكززن سززياغة مالمززح التصززور المقتززرح للتعلززيم علززى مززدار 

 العام بمصر، ويما يستوعب األوضاع التعليمية والثقافية بها.  
 لمقترح من األبعاد التالية:  ويتكون التصور ا

 مبررات التصور المقترح. ▪
 فلسفة التصور المقترح وأهدافه.   ▪
بنززززاء التصززززور المقتززززرح مززززن حيززززث ،الصززززيغة، وأهززززدافها، والسياسززززات القائمززززة  ▪

 عليها، الخطة التقويمية .  
 المعوقات المتوقعة أمام التصور المقترح وآليات التغلب عليها. ▪

 المقترح:مبررات التصور  (أ)
، ومزززن عزززة مزززن األسزززباب والزززدواعي وراء طزززرح التصزززور الحزززاليمو جتقزززف م

 أهمها:
معانزززاة التعلزززيم المصزززري مزززن العديزززد مزززن المشزززكالت التزززي تقلزززل مزززن كفاءتزززه  ▪

 وفاعليته.  
 قلة اإلسالحات التي أجريت على تقويم السنة الدراسية في مصر. ▪
النظززر فززي التقززويم التقليززدي للسززنة االهتمام الواسع في الميدان التريوي بإعززادة  ▪

 الدراسية.
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علززى كززل  ،التزز ثير اإليجززابي الززذي ترجحززه األدبيززات للتعلززيم علززى مززدار العززام  ▪
 من الطالب والمعلم واألسرة والمجتمع.  

 فلسفة التصور المقترح وأهدافه: (ب)
بززززالنظر إلززززى أن المدرسززززة هززززي الوحززززدة األساسززززية فززززي نظززززام التعلززززيم، وأن 

فززززإن  ؛ ززز نه أن يعززززود بززززالنفع فزززي إسززززالح نظززززام التعلزززيم ككززززلإسزززالح المدرسززززة مززززن 
التصور المقترح يسززعى إلززى االعتمززاد علززى التعلززيم علززى مززدار العززام كمززدخل إلسززالح 

 المدرسة المصرية، والتي من خاللها يمكن تحسين أوضاع التعليم المصري.
التصزززور إلزززى تبنزززي سزززيغة للتعلزززيم علزززى مزززدار العزززام تتزززيح التغييزززر ويسزززعى 

دريجي فززي أوضززاع المدرسززة المصززرية، ويوجززد القبززول لهززذه الصززيغة فززي المجتمززع، التزز 
يسزززمح بوجزززود خيزززارات متاحزززة أمزززام  أخزززرى  من جهزززة،و ويقلزززل مزززن ردود الفعزززل تجاههزززا

جهززة مززن أوليززاء األمززور الززذين لززديهم رغبززة فززي االسززتفادة مززن هززذا اإلسززالح، كمززا أنززه 
وهزززي الكثافززة الطالبيززة العاليززة فزززي  ،ثالثززة يحززل مشززكلة رئيسزززة فززي المدرسززة المصززرية

 الفصول الدراسية.  
 بناء التصور المقترح:   (ج)

لثالثززة للتعلززيم علززى مززدار العززام يقوم هيكززل التصززور المقتززرح علززى الجوانززب ا
التي تمثل محور اهتمام الدراسززة الحاليززة، وهززي: الصززيغة وأهززدافها، والسياسززات القائمززة 

 عليها، والخطة التقويمية التي تسير في ضوئها.
 الصيغة: (1)

يمكن القول إن سززيغة المسززارات الثنائيززة المتوازنززة ريمززا تكززون األنسززب إلززى 
التززي يتواجززد فيهززا المسززار علززى مززدار العززام كخيززار المجتمززع المصززري، وهززي الصززيغة 

اسزززة إلزززى جانزززب المسزززار التقليزززدي داخزززل نفزززس المدرسزززة، وهزززو متزززوازن ألن كتزززل الدر 
 متقارية المدة.  والتوقف تكاد تكون متكررة أو على االرجح 

 هداف:  األ (2)
مجموعززة مززن األهززداف التززي يصززعب لززى تحقيززق ة إالمقترحزز  الصززيغةسززعى ت

 :التقويم التقليدي الحالي، وهيتحقيقها في ظل 
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 إطالة العام الدراسي ليصل إلى مدة ال تقل عن عشرة أ هر.   -
قصززر ا لالتلميززذ بتقليززل الفقززد التعليمززي نظززر   االسززتفادة مززن الفوائززد التريويززة علززى -

 فترة انقطاعه عن المدرسة.
 تقليل كثافة الفصول الدراسية لالقتراب من المعايير التريوية في هذا الش ن.   -
 ستعادة النشا .  رسة للطالب والمعلم لالستراحة واإعطاء ف -
م الصززفي باسززتغالل الفتززرة مززا إلجراء أنشززطة السززفية تلكززد الززتعل ر فرسةيتوف -

 بين الدورات الدراسية.  
 السياسات :   (3)

 االعتبززززاراتق التعلززززيم علززززى مززززدار العززززام وفززززق تقتززززرح الدراسززززة الحاليززززة تطبيزززز 
 :  ةالتالي

تعمززل المدرسززة علززى مززدار العززام ن يززتم التشززغيل فززي ضززوء المفهززوم التززالي " أ -
مزززا بزززين  لمزززدة ال تقزززل عزززن عشزززرة أ زززهر يتخللهزززا فتزززرات متكزززررة مزززن التوقزززف

اسزززتيعاب المناسزززبات القوميزززة والدينيزززة، ويحيزززث ال الزززدورات الدراسزززية، تراعزززي 
 ."يوم ا 180مدة الدراسة الفعلية عن تقل 

أن تقززام المدرسززة علززى مززدار العززام فززي وسززط منطقززة تتميززز بالكثافززة السززكانية  -
 العالية.  

ريزززاض مرحلزززة مزززن أي k-9أن يتزززوفر بالمدرسزززة إمكانيزززة اسزززتيعاب الفصزززول -
األطفال وحتى نهاية المرحلة اإلعداديززة، علززى أن تكززون المراحززل األولززى مززن 

 لى تشغيل المدرسة االبتدائية.  التنفيذ منصبة ع
 الخطة التقويمية: (4)

للسززنة الدراسززية الممتززدة علززى مززدار  45/15يتبنززى التصززور المقتززرح التقسززيم 
يعقززب  ، بحيززثا يومزز   45ريعززة دورات دراسززية مززدة كززل منهززا والتززي تتكززون مززن أ ،العززام 

األعيززاد  اإلمكززانقززدر  –، علززى أن تتضززمن داخلهززا ايومزز   15لمززدة كل منها فترة توقف 
والمناسزززبات الدينيزززة والقوميزززة، كمزززا يمكزززن االسزززتفادة منهزززا فزززي تنفيزززذ أنشزززطة ال سزززفية 

 .أو في تقديم برامج قصيرة للتدريب أثناء الخدمة ،تدعم التعلم 
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 (45/15لمسار على مدار العام )التوزيع المقترح ل
 نوفمبر 30-8العطلة  نوفمبر 7 – سبتمبر 1 الدورة الدراسية األولى
 فبراير 28-8العطلة فبراير 7 –ديسمبر  1 الدورة الدراسية الثانية
 مايو 31-8العطلة مايو 7 –مارس  1 الدورة الدراسية الثالثة
 عطلة نهاية العام  اغسطس 7 –يونيو  1 الدورة الدراسية الرابعة

 غسطسأ  8-31
عنززززد تطبيززززق الخطززززة المقترحززززة للتعلززززيم علززززى مززززدار العززززام مراعززززاة  ويالحززززظ
 االعتبارات التالية:

للتخفيززف مززع  من الدورة الدراسية الرابعززةاألسبوع األخير عن يمكن االستغناء  -
عيزززززد الفطزززززر أو عيزززززد حلزززززول يسزززززتغل إذا سزززززادف ن علزززززى أ ،بدايزززززة التطبيزززززق

 داخل نفس الدورة الدراسية.األضحى 
ا علززى أوليززاء تيسززير   ؛ايززة الفتززرة الدراسززيةرح تاريأل بدايززة ونهيثبت التصور المقت -

 مور خاسة غير المتعلمين منهم.األ
 تبدأ بيوم األحد وتنتهي بيوم الخميس. ،يتكون أسبوع الدراسة من خمسة أيام  -
أحززد فززي أول يززوم ا للجززدول المقتززرح وفقزز   ،الحضور الفعلززي إلززى المدرسززة يكون  -

 سبوع.بعد أجازة نهاية األ
ا مززدة ثالثززة أسززابيع متصززلة تتكززرر أريعززة مززرات خززالل تبلززغ فتززرة العطلززة فعليزز   -

 العام الدراسي.
 :، وآليات التغلب عليهامعوقات متوقعة أمام تنفيذ التصور المقترح (د)

ا من العقبات منها:    يتوقع أن يالقي التصور المقترح عدد 
األمززور، ويمكززن التغلززب علززى تلززا مززن المعلمززين والطززالب وأوليززاء مقاومــة التغييــر: 

لتوضزززيح فلسزززفة التغييزززر  ؛المقاومزززة بفزززتح قنزززوات الحزززوار المسزززتمرة مزززع هزززذه الف زززات
 واستيعاب مخاوفهم، والعمل على إزالتها. ،وأهدافه

ــص الصــيغة تبعــات و  ــاليت تطبي ويمكززن التغلززب عليهززا بحززث المجتمززع : المقترحــةتك
ات واللزززوائح التزززي تيسزززر إسزززهام علزززى دعزززم هزززذا اإلسزززالح المدرسزززي، وسزززن التشزززريع
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 ففزززي تغطيزززة تكزززالي -علزززى رغبزززة أسزززحابها بنزززاء   -الوقزززف الخيزززري وأمزززوال الزكزززاة 
 والمكاف ت اإلضافية للمعلمين.  ، التطبيق

تطلزززب ظزززروف بعزززض الطزززالب االنتقزززال مزززن قزززد تبـــين المســـارين:  إمكانيـــة التنقـــل
ليه مززن الززالزم أن تيسززر وع ؛المسار على مدار العام إلى المسار التقليدي أو العكس

 اللوائح المنظمة انتقال الطالب بين المسارين عند الضرورة.
 ،فززبعض األنشززطة الجماعيززةصعوبة تجميع كافة الطالب في المناسبات المدرسية: 

أو احتفززززاالت  ،والرياضززززيات الجماعيززززة ،والحفززززالت الموسززززيقية ،كالمسززززرح المدرسززززي
المدرسة يلزمها تجميع كافة الطالب في نفس الوقت، ويمكن تحقيق ذلززا مززن خززالل 

فزززي أوقززات تالئزززم جميزززع منزززذ بدايززة العزززام العنايززة بجدولزززة هزززذه األنشززطة والمناسزززبات 
 الطالب.  

فالمعلم في المسززار التقليززدي يعمززل لمززدة ال المسارين:  فياختالف مدة عمل المعلم 
 ززهر بززل ريمززا تقززل عنهززا، أمززا المعلززم فززي المسززار علززى مززدار العززام تزيززد عززن تسززعة أ

يعمل لمدة تصل إلى أكثر مززن عشززرة أ ززهر، كمززا أنززه مطالززب باالسززتفادة مززن الفتززرة ف
 بين الدورات الدراسية، ويمكن اقتراح عدد من اإلجراءات للتغلب على هذا التباين:  

ل أيززام الدراسززة الفعليززة عززن إلزام المدارس العاملة وفق المسززار التقليززدي أال تقزز  -
 .  ادراسي   ايوم   180

السزززززتعانة بزززززالمعلمين المتقاعزززززدين والمتطزززززوعين فزززززي تقزززززديم ل اللزززززوائح تيسزززززير -
 سفية ما بين الدورات الدراسية.   األنشطة الال

للتصززور المقتززرح، ويمكززن التغلززب عليهززا بإعطززاء الوقززت  التطبيــص الجيـد صـعوبات
 الكافي لكل من:

والبزززدء بتنفيزززذ السزززنة  ،التهي زززة للتغييزززر: بتوضزززيح كافزززة المعلومزززات الصزززحيحة عنزززه -
يزززام ال تتجزززاوز أ ، بحيزززث الثنزززائيالمسزززار  الدراسزززية الممتزززدة علزززى مزززدار العزززام ذات

ل الزززرفض مزززن قبزززل الطزززالب مزززع تقليززز  ،العتيزززاد هزززذا التغييزززر 180السزززنة الدراسزززية 
 والمعلمين وأولياء األمور.



 التعليم على مدار العام                                        هالة عبداملنعم أمحد سليماند/ 

 

110 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد اخلامس – يونيو  2016م 

التجريزززب: بتطبيزززق السزززنة الدراسزززية الممتزززدة علزززى مزززدار العزززام فزززي منطقزززة جغرافيزززة  -
التقززززويم  ان يكززززون هززززذومززززن الممكززززن أ ،المشززززكالت التعليميززززة محززززددة تتميززززز بكثززززرة
 ا لمشكالتها. مالئم  الدراسي المعدل حال  

هززا بشززكل ي مكززن مززن الحصززول علززى معلومززات دقيقززة ؤ بنالتقيززيم: يززتم أدوات لتززوفير  -
لززدى جميززع  ،وذات معنززى عززن التقززدم فززي تنفيززذ التعلززيم علززى مززدار العززام ،وواضززحة

ومجتمزع  ،واداريزين ،أولياء أمزور ،ومعلمين ،من طالب ؛أعضاء المجتمع المدرسي
 محلي بشكل مطرد ومستمر.  

 -خزالل فتزرة زمنيزة مناسزبة –بعلى مزا يسزفر عنزه التجريز  استخال  النتائج: بناء   -
مزع إمكانيزة  ،ر في قبول هذا التقزويم الدراسزي المعزدل للسزنة الدراسزيةنظ  من نتائج ي  

 اإلضافة والتعديل إليه وفق ما يالئم واقع وظروف المجتمع المصري. 
توسزززيع نطزززاق التطبيزززق: بتنفيزززذ نمزززوذه السزززنة الدراسزززية الممتزززدة علزززى مزززدار العزززام  -

يخزززززدم المنزززززاطق التزززززي تعزززززاني مزززززن  بحيزززززث ؛جغرافزززززي أكبزززززرتزززززدريجيا علزززززى نطزززززاق 
 حلها.التعليم على مدار العام في المشكالت التي ينجح 

ووضزززوح أهزززداف هزززذا عناسزززر قياديزززة قويزززة بزززاإلدارات التعليميزززة والمزززدارس،  تزززوافر -
مشزززاركة و كافزززة المعنيزززين وأسزززحاب المصزززلحة داخزززل المزززدارس وخارجهزززا، التغييزززر ل

التخطزيط الجيزد والمزرن للتغييزر والزذي يسزمح و التغييزر، ذا هز كليات التريية في دعزم 
 بإمكانية العودة إلى التقويم الدراسي التقليدي إذا اقتضت الضرورة.

اسززززتمرارية تقيززززيم التطبيززززق: ال ينتهززززي التقيززززيم بانتهززززاء التجريززززب والبززززدء فززززي تطبيززززق  -
ل وسززيغ مكانيززة إدخززال أ ززكاإالتصززور المقتززرح، بززل يسززتمر التقيززيم والدراسززة لبحززث 

 جديدة للسنة الدراسية الممتدة على مدار العام.
سزززة نزززه مزززن خزززالل المسزززار الثنزززائي الزززذى تقترحزززه الدراإ :وعليززه يمكزززن القزززول

خاسززززة  ،ا للتعلززززيم علززززى مززززدار العززززام كثززززر تطززززور  لززززى سززززيغ أيمكززززن الوسززززول إ الحاليززززة
والتي تقلل بشكل كبير من الكثافة الطالبيززة فززي الفصززول الدراسززية  ،المسارات المتعددة 

 بنية تعليمية جديدة.إنشاء أوتوفر تكاليف 
 
 

 عـــــالمراج
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