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 يف السعودية العربية اململكة يف املعلم إعداد نظام تطوير
 وفنلندا اليابان جتربتي ضوء

تهدف هذه الدراسة لتطوير نظام إعداد المعلم في المملكة  _ملخصال
العربية السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا، واستخدمت الدراسة 
المنهج التحليلي المقارن، وكان من أبرز النتائج التي توّصلت إليها 
الدراسة أن نسب القبول في مؤسسات إعداد المعلم بالمملكة تتم بنسب 

نة بدولتي المقارنة نظراً لضعف معايير القبول بها، مما يؤثر كبيرة مقار 
على جودة مخرجاتها، إضافًة إلى ضعف تركيز برامج إعداد المعلم 
في المملكة على إكساب الطالب المعّلم المهارة البحثية، وكان من 
أبرز التوصيات ضرورة رفع معايير قبول الطالب في مؤسسات إعداد 

يتّم قبول الطالب من ذوي المهارات والقدرات العالية المعّلم بالمملكة، ل
فقط، وكذلك ضرورة التركيز على الجانب البحثي ومناهج البحث 
 .العلمي فيما يخص برامج مؤسسات إعداد المعّلم بالمملكة بشكل أكبر

إعداد المعلم، السعودية، اليابان، فنلندا، نظام  :الكلمات المفتاحية
 .لإعداد المعلم، تجارب دو 

 مقدمة. ال1
يواجه العالم في العصر الحديث العديد من التحديات التي      

تشكل ضغوطًا على مختلف الدول من كافة المجاالت، ومن 
أبرز هذه التحديات العولمة والتطور التكنولوجي والثورة 
المعلوماتية السريعة، ولّما كان التعليم من أكثر المجاالت حيويًة 

بناء المجتمعات، حيث أنه عمود بناء التنمية في التأثير على 
االقتصادية واالجتماعية، فقد كان أكثر المجاالت تأثرًا بهذه 

 .التحديات
والمملكة العربية السعودية كجزء من المنظومة العالمية قد     

تأّثر نظامها التربوي بهذه التحدّيات، ومن أبرز هذه التأثيرات 
عاني منها التعليم العام في ظهور عدد من المشكالت التي ي

المملكة، وعلى رأسها مشكلة ضعف مخرجات التعليم العام، كما 
م حيث احتّلت 2100أثبتت ذلك نتائج االختبارات الدولية 

[، ولّما كان 0المملكة مراكز متأخرة من بين الدول المشاركة ]
المعّلم من أبرز مدخالت العملية التعليمية، حيث أن جودة أي 

عليمي تقاس بمستوى معّلميه كما أشار إلى ذلك تقرير نظام ت
م )التعليم والتعّلم: تحقيق الجودة 2104مّنظمة اليونسكو لعام 

[ من هنا كان لزامًا على المملكة كغيرها من الدول 2للجميع( ]
أن تعمل على تطوير نظام إعداد معلميها بما يتناسب مع تلك 

اهم في تجويد مخرجات التحدّيات المتجددة باستمرار بحيث يس
 .النظام التعليمي

ولّما كانت التربية المقارنة إحدى وسائل فهم مشكالت      
التربية والتعليم في البلدان المختلفة، حيث يتم تحليل جوانبها 
يجاد الحلول المختلفة التي اتبعتها الدول األخرى في مواجهة  وا 

المتقدمة  [. وحيث أن هناك عدد من الدّول3مشكالت مماثلة ]
التي تمتلك نظم تعليمية متمّيزة، كدولتي اليابان وفنلندا اللتان 
استطاعتا في فترة وجيزة أن تتحوال إلى دولتين من أقوى دول 
العالم اقتصادًا، في الوقت الذي كانتا ال تملكان فيه أي مصادر 
غنية للثروات، بينما عجزت بعض الدول الغنية بالثروات عن 

ققتاه في نفس الفترة، وذلك بسبب جودة النظم تحقيق ربع ما ح
التعليمية بالدولتين كما أخبر بذلك الباحثون، حيث حصلتا على 

م للقراءة 2100نتائج متقّدمة جدًا في نتائج االختبارات الدولية 
[. 0والرياضيات والعلوم بشكل أثار إعجاب الوسط التربوي ]

ى الدول النامية ولكي تستطيع المملكة العربية السعودية كإحد
يجاد مكانها بين  اللحاق بركب الدول المتقّدمة كاليابان وفنلندا، وا 
مجتمعات المعرفة من خالل تحقيق الجودة في نظامها التعليمي، 
فإنها بحاجة إلجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تحلل 
وتدرس أنظمة إعداد المعلم في هذه الدول كأحد أهم مدخالت 

تعليمي ومن ثّم االستفادة منها في تطوير نظام إعداد النظام ال
المعلم في المملكة العربية السعودية وفقًا لالتجاهات والنماذج 
الحديثة، ووفقًا لتوصيات اللقاء السنوي الثالث عشر للجمعية 

 م2112السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( المنعقد عام 
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 (.ي ضوء المتغيرات المعاصرةبعنوان )إعداد المعلم وتطويره ف
 مشكلة الدراسة .2

يعّد النظام التعليمي ألي دولة الركيزة الرئيسة في سباق      
التقدم بين األمم، وهو السالح الفّعال في مواجهة تحدّيات 
المستقبل، ونظرًا ألن نظام التعليم لن يستطيع ذلك دون وجود 

النظام كما  كوادر بشرية مؤهلة تضطلع بتنفيذ سياسات هذا
يجب، من هنا ندرك أهمية إعداد المعلم ومدى أثر ذلك في 
تحقيق أهداف التربية المنشودة. وعلى مستوى المملكة العربية 
السعودية فإن من أبرز المشكالت التي يعاني منها نظام التعليم 
هو ضعف إعداد المعلم وتأهيله، كما ورد في تقرير وزارة التربية 

هـ، حيث خلص التقرير إلى أن من أبرز 0433والتعليم لعام 
الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم العام في المملكة 
ضعف وقلة تأهيل المعلمين حيث يفتقد العديد منهم إلى 

 ].4المهارات الحديثة في عمليات التعليم والتعّلم ]
 [2] العقيلي من هنا فقد أوصت بعض الدراسات كدراسة    

بضرورة تطوير استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم المستخدمة 
في برنامج إعداد معلم اللغة العربية في المملكة في ضوء 
المعايير العالمية لبناء برامج إعداد المعلم وتخطيطها، كما 

[ بضرورة االستفادة من كافة 2أوصت دراسة الصيرفي، ]
وتوظيفها بما يتناسب البحوث التربوية في مجال إعداد المعلم 

مع التغيرات السريعة والمتالحقة في العصر، وذلك حتى يمكن 
ج إعداد المعلم، كما التغلب على المعوقات التي تواجه برام

[ بضرورة الوقوف بكل السبل على 7العجمي، ]أوصت دراسة 
االتجاهات العالمية المعاصرة في البالد المتقدمة في مجال 

واالستفادة منها بما يتناسب مع ظروف إعداد وتدريب المعلم 
مكانيات نظام التعليم في المملكة العربية السعودية  .وا 

ونظرًا ألن دولتي اليابان وفنلندا تتبعان أحدث األنظمة في      
إعداد المعّلم، ونظرًا ألنه على قدر علم الباحثتان لم تتناول 

عربية الدراسات التي تناولت "إعداد المعّلم في المملكة ال
السعودية" تطويرها في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا، فقد جاءت 
هذه الدراسة استجابًة لهذا المطلب المّلح، ال سيما وأن من أهم 

األهداف العامة التي نّصت عليها الخطة التنموية التاسعة في 
المملكة لقطاع تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم العام " 

لنوعية للعناصر البشرية التعليمية التربوية لتكون تحسين الكفاءة ا
 ].8قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة" ]

وبناًء على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن التساؤل 
 :الرئيس التالي

كيف يمكن تطوير نظام إعداد المعلم في المملكة العربية 
 ن وفنلندا؟السعودية في ضوء تجربتي اليابا

 أسئلة الدراسة أ.
 :تحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

كيف يمكن تطوير نظام إعداد المعلم في المملكة العربية 
 السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا؟

 :يتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية كالتاليو 
 المعلم في اليابان؟ما واقع نظام إعداد . 1
 ما واقع نظام إعداد المعلم في فنلندا؟. 2
 ما واقع نظام إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية؟. 3
ما أوجه الشبه واالختالف بين نظام إعداد المعلم في المملكة . 4

 العربية السعودية ودولتي المقارنة )التحليل المقارن(؟
االستفادة منها في تطوير نظام ما التوصيات التي يمكن . 5

إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية في ظل تجربة دولتي 
 المقارنة؟

 ةأهـداف الدراس ب.
تستهدف الدراسة تطوير نظام إعداد المعلم في المملكة العربية  

 :السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا من خالل
 .المعلم في اليابانالتعّرف على واقع نظام إعداد . 1
 .التعّرف على واقع نظام إعداد المعلم في فنلندا. 2
الوقوف على واقع نظام إعداد المعلم في المملكة العربية . 3

 .السعودية
تحديد أوجه الشبه واالختالف بين نظام إعداد المعلم في . 4

 (.المملكة العربية السعودية ودولتي المقارنة )التحليل المقارن
 التوصيات التي يمكن االستفادة منها في تطوير نظاموضع . 5
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إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية في ظل تجربة دولتي 
 .المقارنة

 ةأهمّية الدراس ج.
 :األهمية النظرية -
قد تساهم هذه الدراسة في التعرف على التوّجهات الحديثة . 1

 .وفنلنداوالمعاصرة في إعداد المعلم في دولتي اليابان 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية طبيعة التعليم العام، . 2

والذي توضع فيه اللبنة األساسية لبناء رأس المال البشري 
 .للدولة، والذي يعتبر من أهم الموارد التي تملكها أي دولة

 :األهمية العملية -
قد تساهم في تحقيق أحد متطلبات التنمية التاسعة، كما . 1

على ذلك الخطة التنموية التاسعة للمملكة العربية نّصت 
السعودية "تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية 
التربوية لتكون قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية 

 ].8الحديثة ]
أن الدراسة الحالية ممكن أن توفر المعلومات البحثية التي قد . 2

داد المعلم بالمملكة العربية السعودية تساعد صانعي سياسة إع
 .في تطوير ذلك النظام

جاءت الدراسة الحالية متزامنة مع توصيات منظمة اليونسكو . 3
ين لحل أزمة م الموّجهة نحو أهمّية اإلعداد الجّيد للمعلم2104
  [2].التعّلم
 حدود الدراسةد. 
الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على محاولة  -

تطوير نظام إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية في ظل 
 .تجربة دولتي اليابان وفنلندا

الحدود المكانية: تتخذ الدراسة من دولتي اليابان وفنلندا كدول  -
للمقارنة لالستفادة من نظام إعداد المعلم في كل منهما 

 .باعتبارهما دولتين رائدتين في التعليم
 ةمصطلحات الدراس ه.
 نظام إعداد المعلم: يقصد بنظام إعداد المعّلم في هذه الدراسة  -
 نظام تعليمي يتألف من مدخالت وعمليات ومخرجات، هدفه"

تخريج معّلمين معّدين إعداد جّيد يخّولهم لبناء جيل من الطالب 
 ."على مستوى عاٍل من التعليم

 . الطريقة واالجراءات3
 منهج الدراسة أ.

الدراسة الحالية على المنهج التحليلي المقارن، تعتمد      
باعتباره أنسب المناهج إلصالح وتطوير نظام إعداد المعلم، 

ورج بيريداي ذو الخطوات األربع وهي ولعل استخدام أسلوب ج
الوصف والتفسير والموازنة والمقارنة(، هو أنسب وأيسر صور )

الت التي التحليل المقارن؛ ألنه يتمّثل في طريقة حل المشك
تمكن بدورها من اختيار مشكلة واحدة ودراستها في أكثر من 
نظام تعليمي للوصول إلى األساليب المختلفة التي أخذت بها 

 ].9النظم التعليمية األخرى في مواجهة هذه المشكلة ]
 :إجراءات تطبيق الدراسة

 :يتم تناول موضوع الدراسة من خالل الخطوات التالية
 .واقع نظام إعداد المعلم في اليابانوصف وتحليل . 1
 .وصف وتحليل واقع نظام إعداد المعلم في فنلندا. 2
وصف وتشخيص واقع نظام إعداد المعلم في المملكة العربية . 3

 .السعودية
دراسة مقارنة للوقوف على أوجه الشبه واالختالف وتفسيرها، . 4

 .وأهم النتائج
داد المعلم في المملكة وضع أهم المقترحات لتطوير نظام إع. 5

 .العربية السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا
 أسلوب تحليل البيانات: سيتم تحليل البيانات تحلياًل كيفياً 

 الدراسات السابقةو  .االطار النظري4
[ بعنوان سيناريوهات بديلة لتطوير كليات 7العجمي، ]اسة در . 1

ومؤسسات إعداد المعلم بالمملكة العربية السعودية حتى عام 
م، والتي هدفت لمعرفة الرؤى المستقبلية لتطوير كليات 2121

ومؤسسات إعداد المعلم في ضوء التحديات العالمية المعاصرة، 
داة السيناريو، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أ

ومن نتائجها وضع مالمح لسيناريو إصالحي وآخر ابتكاري 
م و كان من أبرز مالمح 2121والتوقعات المستقبلية حتى عام 



 

 

35 

السيناريو االبتكاري أنه من المتوقع حدوث تطوير في أهداف 
كليات التربية ومؤسسات إعداد المعلم من حيث قيام كليات 

ن العاملين أثناء الخدمة، ومن المتوقع التربية برفع كفاءة التربويي
( سنوات 2زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات إعداد المعلم إلى )

 .على غرار المهن األخرى
[ بعنوان رؤية إلعداد المعلمين وتأهيلهم 01كنعان، ]دراسة . 2

وفق متطلبات أنظمة الجودة كخطوة أساسية لإلصالح المدرسي، 
واصفات معلم المستقبل ومتطلبات وقد هدفت إلى الوقوف عند م

عداد مقياس لتقويم برامج إعداد المعلمين وفق  إعداده، وا 
متطلبات أنظمة الجودة العالمية وذلك لتحقيق اإلصالح 
المدرسي، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، ومقياس مبني 
على عدد من اللوائح والمعايير كأداة للدراسة، وتكّون مجتمع 

( 411ب كلية التربية بجامعة دمشق وعددهم )الدراسة من طال
( 048طالب وطالبة، وتم انتقاء العينة بطريقة عشوائية وعددها )

طالب وطالبة، ومن نتائجها أن هناك قصورًا في مجال اإلعداد 
المهني، وهناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيها بما يتالءم مع 

ية إعداد متطلبات الطالب المعلمين، ومن توصياتها أهم
المعلمين وتأهيلهم على المستوى العربي والمحلي بما يتواكب مع 
التغّيرات العالمية في هذا المجال، وطبقًا ألنظمة الجودة 

 .العالمية
[ بعنوان تطوير برامج إعداد المعلم في 00أحمد، ]دراسة . 3

كليات التربية في ضوء بعض معايير الجودة الشاملة، وقد 
ر مقترح لتطوير برامج إعداد المعلم في هدفت إلى وضع تصوّ 

كليات التربية بالجامعات المصرية في ضوء بعض معايير 
الجودة الشاملة، واستخدمت المنهج الوصفي المسحي، 
واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عّينة الدراسة من 
مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات 

، من أهم نتائجها وضع تصّور مقترح لتطوير برامج المصرية
إعداد المعّلم في كليات التربية في ضوء بعض معايير الجودة 
الشاملة مكّون من قسمين: القسم األول الخطوات اإلجرائية 
للتطوير والقسم الثاني مشكالت ومعّوقات كليات التربية وسبل 

لتوصيات التغّلب على هذه المشكالت، واشتملت على بعض ا
 .التي يمكن من خاللها المساهمة في تنفيذ التصور المقترح

[. دراسة تحليلية مقارنة إلعداد معلم 02التهامي، ]دراسة . 4
مكانية اإلفادة منها في مصر،  الكبار في بعض الدول المتقدمة وا 
وقد هدفت إلى وضع تصور مقترح إلعداد معلم الكبار في 

، واستخدمت منهج مدخل مصر في ضوء خبرة دول المقارنة
المشكلة في الدراسات المقارنة، ومن نتائجها عدم وجود نظام 
واضح المعالم في مصر لتعليم الكبار في الجامعات المصرية 
يهتم بإعداد المعلم في هذا المجال، وانتهت الدراسة بوضع 
تصور مقترح إلعداد معلم لكبار لمستوى لمرحلة الجامعية في 

 .مصر
[ بعنوان تطوير نظام إعداد معلم الفصل 03نم، ]غادراسة . 5

الواحد بمصر في ضوء خبرات بعض الدول دراسة مقارنة، وقد 
هدفت إلى وضع تصور مقترح لتطوير نظام إعداد الفصل 
الواحد بمصر من خالل االستفادة من خبرات بعض الدول في 
هذا المجال، واستخدمت المنهج المقارن، ومن أبرز نتائجها أن 

امج اإلعداد في مصر تحتاج إلى مراجعة بحيث تتفق مع بر 
االتجاهات المعاصرة، وانتهت بوضع تصور مقترح لنظام إعداد 
معلمي الفصل الواحد بمصر من ضمنه إعادة النظر في عملية 
إعداد معلمي المعلمين على المستويات الثقافية واللغوية 

 .والتخصصية والتربوية
تجارب عالمية في إعداد وتنمية  [ بعنوان04بخش، ]دراسة . 6

المعلم مهنيًا، والتي هدفت إلى الوقوف على أهم اإلجراءات التي 
ينبغي أن تتخذ لتحسين إعداد المعلم في المملكة العربية 
السعودية، واستخدمت المنهج الوصفي، وتوّصلت الدراسة لوضع 
بعض التصّورات المستقبلية إلعداد المعلم و تنميته في ضوء 

تجاهات والتجارب العالمية المعاصرة بهدف رفع كفاءة المعلم اال
للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية، ومن توصياتها الوقوف 
بكل السبل على االتجاهات العالمية المعاصرة في البالد 
المتقدمة في مجال إعداد وتدريب المعلم واالستفادة منها بما 

مكانيات نظام التع  ليم في المملكة العربيةيتناسب مع ظروف وا 
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 .السعودية
 :التعقيب على الدراسات السابقة -

من خالل استعراض الدراسات السابقة، واستقراء بعض المناهج 
 :المستخدمة في تلك الدراسات وأهدافها ونتائجها تبّين ما يلي

نجد بأنه تنّوعت مناهج البحث المستخدمة في الدراسات بين  -
الوصفي المسحي والتحليلي، ويّتفق  المنهج المقارن والمنهج

المنهج المستخدم في الدراسة الحالية مع معظم مناهج هذه 
 .الدراسات، وهو المنهج المقارن

 : هدفت بعض الدراسات إلى -
سسات إعداد معرفة الرؤى المستقبلية لتطوير كليات ومؤ . 1

 ].7العجمي، ]المعلم كما في دراسة 
وضع رؤية إلعداد المعلمين هدفت بعض الدراسات إلى و . 2

الجودة كما في دراسة كنعان،  وتأهيلهم وفق متطلبات أنظمة
[01.[ 
تناولت بعض الدراسات أهم اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذ . 3
 ].04بخش، ]حسين إعداد المعلم كما في دراسة لت
تناولت بعض الدراسات وضع تصّور مقترح لنظام إعداد . 4

غانم، [ و 02[ والتهامي، ]00أحمد، ] كما في دراسةالمعّلم 
[03.[ 

 .وتتفرد الدراسة الحالية بهدف تطوير نظام إعداد المعلم
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبّين اختالف فئات  -

 :أفراد عّينة الدراسة، وذلك على النحو التالي
مي، العجات لم تستخدم عينة كما في دراسة معظم الدراس. 1
 .[ وغيرهم03غانم، ][ و 04[ وبخش، ]7]
الرابعة شعبة معلم كما في دراسات تناولت طالب السنة . 2

 ].01كنعان، ]دراسة 
في كليات التربية كما  دراسات اهتمت بأعضاء هيئة التدريس. 3

 ].00أحمد، ]في دراسة 
وتّتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات في عدم استخدامها  

 .أسلوب التحليل لعّينة نظرًا العتمادها على
 عودية واتفقت معهاتناولت الدراسة الحالية المملكة العربية الس- 

[، بينما اختلفت عنها 04بخش، ][ و 7دراسات كل من العجمي، ]
 .بقية الدراسات

أّما عن أداة جمع البيانات فقد اّتفقت معظم الدراسات مع - 
 .الدراسة الحالية في عدم استخدامها ألداة

 :الدراسات السابقة على بعض النتائج وأهمها اتفقت معظم- 
 .ضعف برامج إعداد المعلم. 1
 .الحاجة إلى إعادة النظر في برامج إعداد المعلم. 2
 .الحاجة إلى تطوير المهارات االبتكارية للمعلم. 3
 .وضع تصور مقترح لتطوير إعداد المعلم. 4
إعداد أهمية االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال . 5

 .المعلم
كذلك يالحظ قلة الدراسات المحلية التي تتناول إعداد المعلم، و  -

ن وجدت فإنها تغفل أهمية االستفادة من تجارب الدول األخرى  وا 
 .في هذا المجال

من هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية حيث تتناول بالتحليل      
تجربتي العلمي تطوير نظام إعداد المعلم بالمملكة في ضوء 

 .اليابان وفنلندا بوصفهما دولتين رائدتين في هذا المجال
 :استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي

 .تحديد المشكلة الخاصة بالدراسة الحالية -
 .تحديد المنهج المستخدم في الدراسة الحالية -
 .تحديد محاور اإلطار النظري الخاص بالدراسة الحالية -

 ومناقشتها النتائج. 5
 :عرض وتحليل ومناقشة نتيجة السؤال األول -1

 نص السؤال: ما واقع نظام إعداد المعلم في اليابان؟
سيّتم اإلجابة على هذا السؤال من خالل استعراض مختلف 

 :خصائص هذا النظام كما يلي
 :القوى والعوامل المؤثرة في نظام إعداد المعلم في اليابان -0-0
من  العالم: تعتبر اليابان خامس دولة في العوامل السكانية أ. 

حيث عدد السكان فتوجهت اليابان إلى االستثمار في الرأسمال 
 ].02البشري ]

 العوامل الثقافية: الطبيعة المرنة لتكوين النسيج الثقافي ب. 
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والتراث الياباني وقابليته لالقتباس واستيعاب مفاهيم وأفكار 
 لتكيف معها وصبغها بصبغة يابانيةقدرته على اأجنبية يتمّيز ب

[02.[ 
: أدى انعزال اليابان عن العالم في جزرها العوامل الجغرافية ج. 

المختلفة إلى جعل الشعب الياباني متجانسًا متعاونًا مؤمنًا 
كما أن  بالوحدة الوطنية وهذا انعكس على النظام التعليمي.

باع الشعب الياباني طبيعة أرضها الصعبة قد انعكست على ط
 ].07,02مما اكسبه بعض صفات الصبر واالجتهاد ]

: بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية العوامل السياسية د. 
الثانية ُأجريت تغييرات جذرية في نظام التعليم، وذلك بهدف 
تطويره، ومن بينها اشتراط دراسة أربعة سنوات جامعية للراغبين 

تعليم، لتفي بمتطلبات المرحلة التي تّمر بها في االلتحاق بمهنة ال
 ].08اليابان ]

: فنظرية االستثمار في التعليم من العوامل االقتصادية ه. 
القواعد النظرية المعترف بها رسميًا في تحديد اتجاه السياسة 
التعليمية في اليابان، كما أن انتعاش اليابان اقتصاديًا أدى إلى 

 ].09الجامعي ]زيادة الطلب على التعليم 
الدستور: فقد نّصت إحدى مواده على أن كل الناس لهم  و. 

الحق في تلقي فرص تعليمية تتفق وقدراتهم، مّما أدى إلى اتجاه 
 امعات لتحقيق العدالة في التعليماليابان لتطوير صيغ مختلفة للج

[21,02.[ 
أنتجت العوامل سابقة الذكر النظام التعليمي الياباني     

المتفوق، الذي أثبت على الرغم من التحديات والعوائق الكبيرة 
تفوقه ونجاحه في استثمار الثروة الحقيقية ألي أمه )اإلنسان(، 
وعملت على تكوين قوة اقتصادية عالمية معتمدة على الثروة 

 .البشرية المؤهلة والمعدة إعدادًا شاماًل متكاماًل بمهارة وذكاء
 :م في اليابانمؤسسات إعداد المعل -0-2
يتخرج جل معلمي اليابان من الكّليات المتوسطة      

والجامعات، وال ُيمنحون رخصة لمزاولة المهنة من وزارة التربية 
أشهر على التخّرج، والتدريب العملي في  2والتعليم إاّل بعد 

 المدارس العامة، ثم اجتياز اختبار مجلس التعليم، الذي يعقد 

 ].04معلمين ]سنويــًا لتعيين ال
( كلية، وبالرغم من هذا 22وقد أصبح عدد كليات اإلعداد )     

العدد الكبير إال أنها ال تستوعب إال ربع المتقدمين لاللتحاق 
بها، وذلك لكون مهنة التعليم من المهن المرغوب بها في اليابان 

[07.[ 
 :نظام إعداد المعلم في اليابان -0-3

عليم االبتدائي والثانوي في الجامعات يتم إعداد معلمي الت      
أو الكليات الدنيا المعترف بها من قبل وزارة التربية والعلوم 
والرياضة والثقافة. ومدة الدراسة لمعلمي المرحلة االبتدائية أربع 
سنوات تتم في الجامعات الوطنية، ويتم تدريب معلمي المدارس 

أو خاصة، بينما  الثانوية الدنيا في جامعات وطنية عامة محلية
 ].21يتم تدريب معلمي المدارس الثانوية العليا في الجامعات ]

وتوجد ثالثة أنواع من تراخيص المعلمين: المستوى      
األعلى، واألول، والثاني. وللحصول على ترخيص معلم للمستوى 
االبتدائي أو الثانوي كان على المعلم المتدرب حضور دورة لمدة 

يب العملي المكثف، وللمستوى الثانوي األعلى أسبوعين من التدر 
على األقل  4ساعة دراسة منها  37تزداد هذه الفترة إلى حوالي 

لمهارات التعليم. وللمستوى األول كان  30لمواضيع التخصص و
 29يستلزم الحصول على شهادة البكالوريوس باإلضافة إلى 

الحصول ساعة دراسية، وبالنسبة للشهادة العليا كان المطلوب 
أوجاوا، ساعة دراسية  83ير باإلضافة إلى على شهادة الماجست

[ والتي 04[، وهذه النتيجة تّتفق مع نتيجة دراسة بخش، ]20]
أظهرت أن إعداد المعلم في اليابان يتم في الجامعات اليابانية 

 .وهو على فئتين، معلم فئة أولى، ومعّلم فئة ثانية
على التأكد من حصول المعلم تساعد برامج اإلعداد السابقة 

على تدريب وتأهيل ميداني، مرتبط بالميدان التربوي بشكل 
 .مباشر، إضافة إلى دراسته األكاديمية في الجامعة

 يستوجب على كل من يرغب االنضمام لمهنة التدريس أن تتوافر
  ا:فيه عدة شروط ومتطلبات، من أهمه

 ومعترف بها منأن يكون خريج مؤسسة تعليمية معتمدة  -0
 قبل وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا
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 .MEXT  
التربية )Field Training  حضور التدريب الميداني -2

العملية(، بالنسبة لمعلمي التعليم االبتدائي يشترط أربع ساعات 
معتمدة من التدريب الميداني أسبوعيًا، وبالنسبة لمعلمي المدارس 

ة والثانوية يشترط ساعتان معتمدة من التدريب الميداني المتوسط
 .أسبوعياً 

 Teacher أن يجتاز اختبار تأهيل المعلمين -3

Qualification Examination [22].الذي تعقده الوالية  
بعد أن يستوفي الطالب كافة الشروط السابقة، يصبح      

اختبار مؤهال للعمل بمهنة التدريس في المحافظة التي اجتاز 
التأهيل بها. ويتم عمل قائمة بأسماء جميع المعلمين المؤهلين 
للعمل في مهنة التدريس في كل والية وتحفظ بمجلس التعليم 

المدرجة  –بالوالية، حيث يقوم المجلس بتعيين المعلمين الجدد 
طبقًا لحاجة الوالية والمناطق التعليمية  - أسمائهم بتلك القائمة

لفة. وتسري صالحية هذه القائمة لمدة من التخصصات المخت
عام، وفي حالة عدم تعيين المعلم خالل ذلك العام عليه أن 
يتقدم مرة ثانية الجتياز اختبار تأهيل المعلمين بالوالية حتى تتاح 

 .له فرصة العمل بمهنة التدريس في العام التالي
وعليه يتضح حرص واهتمام حكومة اليابان على توفير      

الكوادر المؤهلة والمعدة إعدادًا جيدًا للعمل في مهنة أفضل 
التدريس، وذلك بعد استيفاء الشروط السابقة واجتياز اختبار 
تأهيل المعلمين، ويرجع ذلك إلى أهمية وعظمة مكانة المعلم في 

 .المجتمع الياباني
 :نظم قبول الطالب -0-4

ى النحو أما شروط القبول في كليات التربية في اليابان فهي عل
 :التالي

 .شهادة استكمال الثانوية العامة -0
خضوع الطالب لمقابلة شخصية عن طريق أساتذة  -2

 .مختصين
 .اللياقة البدنية والصحية الالزمة لمهنة التدريس -3
 شهادة بحسن السيرة والسلوك والخلق من المدرسة التي كان+ 4

 .بها الطالب
الدراسي التراكمي  ملف أكاديمي عن الطالب يتضمن معدله -5

 .في المراحل التعليمية السابقة
 .خلو الطالب من العاهات البدنية والسمعية والبصرية -6
أن يتصف الطالب بخصائص شخصية جيدة مثل الفطنة  -7

 .والذكاء والفراسة
ء يمر الطالب باختبارات تحريرية تعقدها كليات التربية سوا -8

  [23].في التربية العامة أو التخصص
 :ومن أهم اختبارات القبول في كليات التربية اليابانية ما يلي

 اختبارات القبول التحصيلية العامة، ومنها اختبار -0
NCUUE  وهو اختبار وطني يعطى لكل الراغبين في االلتحاق

بكليات التربية، ويعقد هذا االختبار في شهر يناير من كل عام 
 .القبولتحت إشراف المركز القومي المتحانات 

اختبارات القبول الخاصة بكليات التربية والتي تقيس قدرات  -2
 .واستعدادات وميول واهتمامات الطالب من زوايا مختلفة

اختبارات المهارات العملية بهدف تحديد مهارات الطلبة  -3
 .وقدراتهم العملية ومهاراتهم الالزمة للعمل في التعليم

الطالب كتابة مقاالت اختبارات المقال، حيث يطلب من  -4
متنوعة في موضوعات مختلفة للتعرف على مستوى التفكير 

 .وطريقة الكتابة لدى الطالب
اختبارات الدقة للتعرف على مستوى اإلتقان لدى الطلبة في  -2

  [23].اليابانية وبعض اللغات األخرى اللغة
حرص المؤسسات التربوية على قبول األفضل واألكفاء من      
المتقدمين لاللتحاق بها، وذلك عبر مجموعة من اختبارات بين 

القبول التي تكون بمثابة مقياس لقدرات وكفاءات المرشحين، مما 
يضمن معلمين قادرين على أداء رسالتهم التعليمية على أكمل 

 .وجه
 :جوانب اإلعداد -0-2
في اليابان يتم التأكيد على الموضوعات التربوية للمرحلة        

يا من الثانوي أكبر بكثير بالنسبة لبعض المعلمين في إنجلترا الدن
والواليات المتحدة. فمعلم المرحلة الثانوية العليا يدرس منهجًا 
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% من مقرراته علومًا تربوية، بينما تصل 01دراسيًا يحتوي على 
% ومعلم المرحلة الدنيا 91المقررات األكاديمية التخصصية إلى 

% علومًا تربوية 31جًا دراسيًا يحتوي على من الثانوية يتلقى منه
 ].24% مقررات تخصصية ]71و

وتشمل المقررات المهنية التربوية التي تدرس في الجامعات      
طرق  - عمليات التعلم لألطفال –اليابانية: مبادئ التربية 

اإلرشاد  - المناهج - نظم التعليم - التربية الخلقية - التدريس
التربية  - التربية الترفيهية - التدريبات التربوية - والتوجيه

 ].22] ( أسابيع بداية الصف الثالث2دة )العملية التي تستمر م
 :نظم التقويم واالختبارات -0-2
هناك تقويم للطالب على مدار العام الدراسي من قبل      

المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس، وهناك امتحانات لكل 
اية كل فصل دارسي، وتتنوع وسائل وأساليب مقرر، تعقد في نه

االمتحانات لتشتمل على االختبارات التحريرية والشفهية والعملية، 
وقد يتم تكليف الطالب بإجراء بعض البحوث المرتبطة ببعض 
المقررات الدراسية، ومن المعروف عن اليابان الصرامة في 

ى االنتحار امتحاناتها مما يؤدي إلى إقدام الكثير من الطالب عل
بسبب القلق المرتبط باالمتحانات، وتعود هذه الصرامة للرغبة 

المنافسة  تفرضهالشديدة في تجويد مخرجات التعليم نظرًا لما 
 ].22العالمية ]

 :عرض وتحليل ومناقشة نتيجة السؤال الثاني -2
 نص السؤال األول: ما واقع نظام إعداد المعلم في فنلندا؟

من خالل عرض مختلف جوانب ذا السؤال وستتم اإلجابة على ه
 :نظام إعداد المعلم في فنلندا، مع تناولها بالتحليل، كما يلي

 :القوى والعوامل المؤثرة في نظام إعداد المعلم في فنلندا -2-0
هناك عّدة عوامل أّثرت على نظام إعداد المعلم في فنلندا من 

 :أهّمها
مليون نسمة  2.4فنلندا العوامل السكانية: يبلغ عدد سّكان  . أ

م(، ونظرًا النخفاض عدد السكان بها نجد 2104)سفارة فنلندا، 
بأن ذلك أدى إلى قلة عدد الطالب في مؤسسات إعداد 

 اإليجاب على مستوى التعليمالمعلمين، األمر الذي انعكس ب

  [27].بها
: تلعب كاًل من ثقافة وحضارة فنلندا العوامل الثقافية . ب

مرفه والخصائص العرقية لشعبها دور في كيفية عمل والمجتمع ال
 ].28النظام التعليمي بها بكافة مراحله ]

ج. العوامل الجغرافية: أّثرت الطبيعة الجغرافية والمناخية على 
مؤسسات إعداد المعلم في فنلندا فنجد بأنه تطبيقًا لمبدأ تكافؤ 

بعد الفرص في التعليم ظهرت أنواع من التعليم كالتعليم عن 
[29.[ 

د. العوامل السياسية: تقوم الحياة السياسية في فنلندا على 
الديموقراطية، لذلك فهي تتمتع بعالقات خارجية ممتازة كان لها 
أثر كبير في النظام التعليمي بشكل عام ومؤسسات إعداد المعلم 
بها بشكل خاص، وذلك من خالل المشاركة في الكثير من 

 ].29] ية في مجال التعليمالمبادرات والبرامج الدول
ه. العامل االقتصادي: مع بداية التسعينات تأثرت فنلندا بفترة 
ركود اقتصادي غير مسبوقة أثرت على كافة القطاعات ومن 
بينها التعليم، إال أن االقتصاد الفنلندي استعاد مكانته بعد خطط 
التنمية التي قدمتها الحكومة، حيث أصبحت فنلندا البلد السابع 
األكثر تنافسية على المستوى العالمي وفقًا للمنتدى االقتصادي 
العالمي، األمر الذي انعكس على االهتمام بتوفير وتخصيص 
ميزانية للجوانب التعليمية، األمر الذي أدى إلى انتعاش 

 ].29] مؤسسات إعداد المعلم بها
ما هناك عدد من العوامل التي مّرت و مما سبق نالحظ بأن      
بعضها يمّر على فنلندا، والتي كان لها األثر الكبير في تقّدم زال 

مؤسسات إعداد المعلم بها، ونجاحها في تخريج مجموعة 
معلمين على مستوى عالي من اإلعداد استطاعوا أن يحققوا 
أهداف التعليم بها بكل نجاح وكفاءة، مّما انعكس على نوع 

 .المخرجات التي تنضج على أيدي هؤالء المعلمين
 :مؤسسات إعداد المعلم في فنلندا -2-2

مؤسسات إعداد المعلم في فنلندا تابعة للجامعات، حيث      
( جامعة تتبعها برامج إلعداد المعلمين )يوجد أيضًا 00يوجد )

خمس كليات تدريب مهني للمعلمين(، وهكذا فمن السهل مراقبة 
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هذه  [، حيث يتم تقييم31الجودة وتحقيق المعايير المطلوبة ]
ذلك على المستوى المحلي والعالمي، و  البرامج في أوقات مختلفة

بغرض تطويرها والتأكد من تحقيق أهدافها، كما أنه من المميز 
في فنلندا أن العالقة بين وزارة التعليم والثقافة ومؤسسات إعداد 
المعلمين وثيقة، فأغلب مشاريع مؤسسات إعداد المعلمين يتم 

 ].30ينهما ]تنفيذها باالشتراك ب
من هنا نجد أن إعداد المعلمين في فنلندا يقع على عاتق       

الجامعات بها، مما يمنح هذه البرامج القوة األكاديمية، كما أن 
عدد هذه الجامعات قليل جدًا؛ نظرًا لقلة عدد سكان فنلندا 
وصغر مساحتها، مما يسهل عملية تقييمها وتطويرها وعملية 

وزارة التعليم والثقافة، حيث أنه من أبرز  التنسيق بينها وبين
عوامل نجاح أي مهنة التكامل بين مؤسسات إعدادها وبين 

 .وزارتها
 :نظام إعداد المعلم في فنلندا -2-3

نظام إعداد المعلمين الفنلندي يتبع النموذج      
الذي يتضمن مسارين مختلفين بشهادتين   (ECTS)األوروبي

يحصل عليها عند حصوله على درجة  مختلفتين، الشهادة األول
، وشهادة أخرى يحصل (081ECTSالبكالوريوس بإكماله )

عليها عند حصوله على درجة الماجستير عند إكماله 
(081ECTS  )[ والجدير بالذكر أن نظام32إضافية ،] 

ECTS  33دولة أوروبية ] 42الذي تتبعه فنلندا تتبعه أيضًا.[ 
شرط أساسي لممارسة مهنة التعليم وتعتبر درجة الماجستير      

في فنلندا، وهناك اختالف أساس في نظام إعداد معلمي المرحلة 
[، فمعلم المرحلة 34االبتدائية ومعلمي المرحلة الثانوية ]

االبتدائية يشترط عليه أن يتخصص في قسم التعليم، مع إنهاء 
[، 31مقررات فرعية في مادتين من منهاج المرحلة االبتدائية ]

كما يشترط حصوله على شهادة البكالوريوس بعد إكماله لثالث 
سنوات دراسية، تتبعها سنتان دراسية يحصل في إثرها على 

 ].33درجة الماجستير ]
 أما معلمي المرحلة الثانوية فيشترط أن يتخصصوا في     

 المادة التي سيعّلمونها، حيث يلتحقون لدراسة أي من

في أحد الجامعات، ومن ثم  التخصصات كالرياضيات وخالفه
يقررون أثناء دراستهم أو بعد إتمامها أن يكونوا معلمين 
متخصصين للمرحلة الثانوية، وحينها عليهم بعد أن ينهوا أربع 
سنوات من الدراسة النظرية للمادة االلتحاق بقسم التعليم في 
الجامعة المخصص إلعداد المعلمين ليتمكنوا من إتقان مهنتهم، 

ية البرنامج ذي الخمس سنوات يحصلون على درجة وفي نها
 ].32الماجستير ]

من خالل استعراض نظام إعداد المعلمين المتبع في فنلندا      
نجد بأن نظام إعداد معلمي المرحلة االبتدائية هو نظام تكاملي 
حيث أنه يرّكز على إعداد المعلم علميًا وتربويًا ومهنيًا جنبًا إلى 

منية، وذلك في المرحلتين البكالوريوس جنب دون فواصل ز 
والماجستير أما بالنسبة لنظام إعداد معّلمي المرحلة الثانوية فهو 
نظام تتابعي حيث بمجرد إنهاء الطالب لسنوات التخصص 
األربع يلتحق بعدها لمدة عام بقسم التعليم في الجامعة بغرض 

على اإلعداد المهني التربوي، ونالحظ أن في اشتراط الحصول 
درجة الماجستير للمعلمين داللة على المكانة العلمية التي 
يحظى بها معلمي فنلندا والتي جعلت منهم خبراء يتم الوثوق بهم 

 .ثقة كاملة من قبل اإلدارات العليا
 :نظم قبول الطالب -2-4
من بين مختلف المهن تعتبر مهنة التعليم األلمع في فنلندا،      

فقط القادرون على تحقيق هذا الحلم واألفضل في فنلندا هم 
[، على سبيل المثال المتقدمين في برنامج إلعداد 32المهني ]

( 011( متقدم سنويًا، ويتم قبول )0111) بجامعة هلسنكي
%( فقط، ولكن يتم ذلك 01طالب فقط، أي أن معدل القبول )

بالطبع وفق معايير عالية، والنتيجة أن فنلندا تختار مدرسيها من 
ة النخبة، كما أن القبول في برامج إعداد المعلمين يتم بنسب نخب

 ].32تتوافق مع نسب االحتياج للمعلمين في المدارس ]
هناك مرحلتين لعملية االختيار لتأهيل المعلمين في      

المدارس االبتدائية: أواًل/ يتم تحديد مجموعة من المرشحين بناًء 
ة، وملف اإلنجاز المدرسي، على نتائج االمتحانات الثانوية العام

وفي المرحلة التالية على المرشح أن يخوض امتحان تحريري في 
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بعض كتب التربية، كما يقوم باالنخراط في نشاطات مشابهة لما 
يحدث داخل جدران المدرسة، حيث تتضح مهارات التفاعل 
والتواصل االجتماعي لدى المرشح، بعد ذلك تجرى مقابالت 

رشحين، ويتم سؤالهم عن لماذا قرروا أن شخصية مع كبار الم
يصبحوا معلمين، هؤالء المرشحين سيكون لديهم القدرة العالية 

 ].32إلكمال برنامج إعداد المعلمين الصارم ]
مما سبق نجد بأن معايير القبول في برامج إعداد المعلمين       

هي معايير صارمة، حيث ال يتم االعتماد على مؤشر واحد فقط 
ل بل يتّم االعتماد على عّدة مؤشرات متنوعة تضمن بأن للقبو 

من يلتحق بهذه المهنة هو أهل لها، ولعل من الملفت في هذه 
المعايير هو مالحظة مهارات التواصل لدى المرشح عبر 
ممارسته لنشاطات مشابهة للمدرسة، والتي تفتقر إليها الكثير من 

لف الدول، ولعّل أنظمة القبول في برامج إعداد المعلم في مخت
هذه الصرامة في القبول في برامج اإلعداد يفّسرها ما للمعّلم من 
أهمية قصوى في بناء األفراد في المجتمع، فعلى يديه تتخرج 

 .كافة الكوادر التي تبني المجتمع من أطباء ومهندسين وخالفه
 :برامج اإلعداد -2-2

 : من البرامج التي يتم تدريسها في فنلندا
% من 21نب المهني وطرق التدريس: وهي تشغل الجا. 1

الخمس سنوات الخاصة ببرنامج إعداد المعلم، ويتم ذلك على 
فترات وليس دفعة واحدة، وهذا يعني أن سنة كاملة من هذا 

[، ومن المعارف التي 32البرنامج ترّكز على هذا الموضوع ]
 تدّرس في الجانب المهني علم النفس وعلم االجتماع التربوي،
المناهج والتقويم والتربية الخاصة، إضافًة إلى معرفة ذات 

 ].33محتوى تربوي في المجاالت المحددة ]
األبحاث: إن دمج البحوث والدراسات مع جميع جوانب . 2

برامج إعداد المعلم، إضافًة إلى كتابة أطروحة الماجستير يعتبر 
يكتسب من أفضل ميزات برنامج إعداد المعلم في فنلندا. فعندما 

الطالب المعّلم القدرة على البحث ستصبح سلوكًا لديه يستفيد من 
خالله من أحدث التطورات في مجال البحوث التربوية وسوف 
تستمر معه هذه العادة طوال حياته المهنية، كما أنهم سيعملون 

على دمج النتائج العلمية الجديدة في عملهم، وسينعكس ذلك 
 ].32على تفكير طالبهم وسلوكهم ]

التدريب العملي: مدة التدريب العملي في مؤسسات إعداد . 3
( أسبوع، ويتمّيز بأنه تدريب 00المعلمين في فنلندا ثالثة أشهر )

رشاد بالغ  مكثف وشامل وفعال، كما يتضّمن نظام توجيه وا 
الدعم، يشمل مشرفين مدربين ومعلمين صف يدعمون طالبهم 

، فمشرفي الجامعة أكثر المعلمين خارج الصف بمساعدات قّيمة
تأثيرًا على الطالب من الناحية األكاديمية، بينما معلمي الصف 
هم أكثر تأثيرًا من ناحية التدريب العملي، ألنهم أكثر دراية 
بالمناهج وطرق التدريس في المدرسة، إن هذا التركيز على 
العالقة بين المشرفين ومعلمي الصف والطالب المعلمين هدفه 

ب كيف أن النظرية والتطبيق في تفاعل مستمر مع رؤية الطال
 ].32بعضها البعض ]

الدراسات األكاديمية: وهي تشمل التخصص الذي سيدّرسه . 4
المعّلم، وقد تكون متخصصة أو ثانوية اعتمادًا على المؤهل 

 ].30المرغوب الحصول عليه ]
دراسة مهارات االتصال واللغة وتكنولوجيا االتصاالت . 5

 ].30مات إجبارية أيضًا ]والمعلو 
التدريب على )التعلم الذاتي( من العناصر الجديدة التي . 6

أضيفت للمناهج الدراسية في الجامعات الفنلندية منذ عام 
م، وهي تقود الطالب لتطوير برامجهم الفعالة وخططهم 2112

 ].30] المهنية ودفعهم لتحقيق أهدافهم
مختلفة تتنوع وفق المؤهل دراسات اختيارية تشمل مقررات . 7

 ].30الذي يسعى الطالب للحصول عليه ]
إن من أهم ما يمّيز برامج إعداد المعلم في فنلندا وما      

يمنحها قوة علمّية كبيرة تركيزها على إكساب الطالب المعّلم 
المهارات البحثية، التي تجعل منه مواكبًا ألبرز تطورات العلم 

ا التركيز على مهارات البحث دفع ناقاًل ذلك لطالبه، إن هذ
البعض إلطالق مسّمى تدريب المعلمين القائم على البحث على 
برامج إعداد المعلم في فنلندا، كما إن من أهم ما يمّيز هذه 
البرامج أيضًا التركيز على التعاون بين مختلف الجهات ذات 
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معلم الصف، أو بين عالقة سواء بين المرشد الجامعي و ال
ن و الطالب، أو بين الجامعة والمدرسة، إن كل ما يدور المرشدي

داخل برامج إعداد المعلم في الجامعات الفنلندية يدعم هذه القيمة 
 .ألهميتها البالغة في نجاح رسالة التربية

 :نظم التقويم واالختبارات -2-2
في فنلندا ال يتم إعطاء الطالب في برامج إعداد المعلمين      

بل يتم العمل وفق النظرية التي تنص على أن نسب أو درجات، 
" تزيل التوتر والمنافسة وعدم التركيز على الدرجات، وتركز 
انتباه الطالب للسعي وراء المعرفة"، والتقييم يقّدم كتغذية راجعة 
بناءة مكتوبة كانت أو لفظية للطالب المعّلم، فعندما يشعر 

لدى الطالب األستاذ الجامعي أن هناك مواطن ضعف معّينة 
المعلم فإنه يقدم له دعم إضافي أو يقترح له أنشطة يؤديها لكي 

 ].32يحصل على فهم أقوى للجانب الذي لديه ضعف فيه ]
إن اعتماد نظم تقويم كالتي تتبعها فنلندا يحتاج لمتعلمين      

على قدر عالي من اإلدراك لكي يجدي هذا النوع من التقويم 
القبول في برامج اإلعداد، والتي  معهم، وهذا ما ضمنته نظم

تميّزت بمعايير صارمة اقتصرت على قبول نخبة النخبة من 
ذوي القدرات والمهارات العالية، ومن ثم أتاح ذلك الستخدام نظم 

 .تقويم بعيدًا عن االختبارات والتهديد
 :لسؤال الثالثاعرض وتحليل ومناقشة نتيجة  -3

عداد المعلم في المملكة نص السؤال الثالث: ما واقع نظام إ
 العربية السعودية؟

 جوانبسيتم اإلجابة على هذا السؤال من خالل عرض مختلف 
إعداد المعلم بالمملكة، ومن ثّم تناوله بالتحليل والتفسير  نظام

 :كما يلي
القوى والعوامل المؤثرة في نظام إعداد المعلم في المملكة  -3-0

 :العربية السعودية
اإلسالمي: إن غايات التعليم وأهدافه وأغراضه في الدين  أ. 

المملكة العربية السعودية مشتقة من الكتاب والسنة، وفي 
إطارهما تسير كل عمليات التعليم بالمملكة العربية السعودية 

[37.[ 

العوامل الجغرافية: فموقع المملكة العربية السعودية الجغرافي  ب. 
عربية، أدى إلى تنوع البيئات الذي يحتل ثالث أرباع الجزيرة ال

المناخية والنباتية، ومناخ المملكة العربية السعودية حار جاف 
بوجه عام، ولكنه يختلف من منطقة إلى أخرى، وتبعًا لذلك 
تتعدد البيئات، وهذه البيئات تؤثر في برامج التعليم السعودي، 
وعند التخطيط لنظام التعليم تراعي مؤثرات المناخ والبيئة 

 ].38صادر الثروة ]وم
اللغة العربية: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة، . ج 

وقد شرفها اهلل بنزول القرآن الكريم بها، وهي لغة تتميز بالمرونة 
والحيوية واالشتقاق، ويحرص نظام التعليم في المملكة على 
تدريس اللغة العربية للنشء في جميع مراحل التعليم وتنمية 

دراك قدرا تهم اللغوية بشتى الوسائل مما يساعد على تذوقها وا 
 ].38نواحي الجمال فيها ]

العوامل االقتصادية: تهتم حكومة المملكة العربية السعودية  د. 
بالتعليم اهتمامًا بالغًا، وقد ساعد على ذلك ما تملكه البالد من 
ثروات، ويتضح ذلك من خالل الميزانية الضخمة التي 

عليم، حيث تشكل رواتب المعلمين ومخصصات تخصصها للت
 ].38] تدريبهم أثناء الخدمة الجزء األكبر منها

العوامل السكانية: توضح المؤشرات اإلحصائية أن عدد  ه. 
مليون نسمة  4.0سكان المملكة العربية السعودية قد ارتفع من 

م )مصلحة 2101مليون نسمة عام  27م، إلى 0921عام 
ه(، مما يحّتم 28/0/0432والمعلومات، اإلحصاءات العامة 

على الدولة ضرورة توفير موارد مالية لتوفير الفرص التعليمية 
 ].39] عامإلعداد األطفال الذين يتزايدون عامًا بعد 

خطط التنمية الشاملة: تؤثر هذه الخطط تأثيرًا مباشرًا في  و. 
ناحية التعليم، وذلك لالرتباط الوثيق بين التنمية والتربية من 

ولحاجة خطط التنمية إلى القوى البشرية المدربة القادرة على 
تحقيق أهداف التنمية من ناحية أخرى، ولقد استمر نظام التعليم 
بالمملكة في التطور كمًا ونوعًا خالل سنوات خطط التنمية 

 ].41] الخمسية المتتابعة
 :مؤسسات إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية -3-2
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يلتحق الطالب الراغبين بالعمل في مهنة التعليم بالكليات      
التربوية التابعة للجامعات بعد حصولهم على شهادة الثانوية 

( 22العامة، حيث يبلغ عدد الجامعات الحكومية في المملكة )
[، وتتم الدراسة فيها لمدة ال تقل عن أربع سنوات، 40جامعة ]

التربويين االلتحاق ببرامج  ويمكن للخريجين الجامعيين من غير
الدبلوم التربوية التي تتبع الجامعات ليصبحوا مؤهلين للعمل في 
الميدان التربوي، وتتراوح مدة الدراسة في هذه البرامج من سنة 

 .إلى سنتين
 :نظام إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية -3-3

أن يتم هذا إن االتجاه الراهن في تنظيم عملية إعداد المعلم 
اإلعداد في إطار الجامعات ولمدة ال تقل عن أربع سنوات وذلك 
ضمانًا لتخريج المعلمين من ذوي الكفاية العلمية والتربوية 

 :والمهنية، وثمة نظامان هنا هما
النظام التتابعي: يلتحق فيه الطالب بعد الدراسة الجامعية  -

لتربية بهدف ويدرس لمدة سنتان أو سنة واحدة، بإحدى كليات ا
 .الحصول على الدبلوم التربوي

النظام التكاملي: حيث يدرس الطالب وفق هذا النظام  -
المقررات التربوية والتخصصية في ذات الوقت على مدى أربع 

 ].42سنوات]
وبالتالي تتيح أنظمة إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية 

ما يضمن إعداد خيارات لمن يرغب العمل في مهنة التعليم، ب
 .كادر تعليمي مؤهل للقيام بواجباته وأعماله

كما يخضع الطالب بعد التخّرج في المملكة العربية      
السعودية الختبار )كفايات المعلمين(، وذلك بغرض الحرص 

تتألف ؤهلة والمناسبة بمهنة التدريس، و على التحاق الكفاءات الم
ن هما االختبار العام اختبارات المعلمين من اختبارين أساسيي

الذي يشمل كافة المجاالت التربوية، والذي يغطيه عدة معايير 
وهي التخصص، التربوية، اللغوية، الكمية، أّما االختبار اآلخر 
فهو اختبار التخصص وهو يغطي المجاالت األساسية لكل 
تخصص من التخصصات التدريسية التي تتناولها االختبارات، 

 ].43] ( سنوات2االختبار )ومّدة صالحية هذا 

 :نظم قبول الطالب -3-4
ويشترط لقبول االلتحاق بمؤسسات إعداد المعلمين      

والمعلمات في المملكة العربية السعودية عدة شروط من أبرزها 
الحصول على شهادة الثانوية العامة، وحسن السيرة والسلوك، 

على  [، كما تعمل بعض الجامعات44] وأن يكون الئق طبياً 
األخذ بنسبة معّينة من نتيجة الثانوية العامة، إضافًة إلى نسبة 
معّينة من اختباري القدرات والتحصيلي، اللذين ينظمهما المركز 

 (.الوطني للتقويم )قياس
نظرًا لخطورة وأهمية دور المعلم فقد عنيت المجتمعات      

ه الحديثة بوضع النظم التي تكفل إعداده بطريقة علمية تؤهل
ألداء هذا الدور بكفاءة واقتدار. ومع ضرورة هذا اإلعداد فالبد 
أيضًا من اختيار العناصر التي تعد لمهنة التعليم طبقًا لمعايير 
ومواصفات دقيقة، ولقد وضح ذلك في الشروط التي تضعها 
 .مؤسسات إعداد المعلم لقبول الطالب الراغبين في االلتحاق بها

 :جوانب اإلعداد -3-2
 :إعداد المعلم في المملكة ثالثة جوانب هي يشمل

الجانب العلمي )األكاديمي(: وهو يتضّمن التعمق في دراسة . 1
تخصص أو أكثر في المجاالت العلمية التي سيقوم المعلم 
بتدريسها، وتعمق المعلم في تخصصه يتطلب منه أن يظل على 
 صلة بالتطورات العلمية المتالحقة، ونسبتها لمعلم المرحلة

%( بينما معلم المرحلة المتوسطة والثانوية 31االبتدائية )
(21%.) 
الجانب المهني )التربوي(: يشمل هذا الجانب بعض . 2

المقررات التربوية والنفسية التي تؤهل المعلم لممارسة عمله 
كصاحب مهنة، باإلضافة إلى التدريب الميداني )التربية العملية( 

عداد المهني للمعلم، ونسبتها لمعلم التي تعد جزءًا أساسيًا من اإل
%( بينما معلم المرحلة المتوسطة 31المرحلة االبتدائية )

 %(، أما بالنسبة للتدريب العملي فنسبته لكافة21والثانوية )
 (.%01) المعلمين

الجانب الثقافي )العام(: وهو يتضمن إعداد المعلم في هذا . 3
الجانب بما ينمي وعيه بثقافة مجتمعه ومشكالته وعالقاته، 
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%( بينما معلم المرحلة 31ونسبتها لمعلم المرحلة االبتدائية )
 ].38%( ]01المتوسطة والثانوية )

 :نظم التقويم واالختبارات -3-2
خضع لها طالب كليات التربية، تتنوع نظم التقويم التي ي     

بين اختبارات تحريرية ألعمال السنة أو بحوث أو عروض 
تقديمية وغيرها مما له عالقة بالمقررات، وذلك وفقًا لما يحدده 
عضو هيئة التدريس، إضافًة إلى االختبارات التحريرية التي 
يخضع لها الطالب نهاية كل فصل دراسي لكافة المقررات 

[23.[ 
 :وتحليل ومناقشة نتيجة السؤال الرابععرض  -4

االختالف بين نظام إعداد السؤال الرابع: ما أوجه الشبه و  نص
دولتي المقارنة )التحليل م في المملكة العربية السعودية و المعل

 المقارن(؟
سيتم اإلجابة على هذا السؤال من خالل عرض جوانب الشبه 

اليابان وفنلندا واالختالف بين كل من نظام إعداد المعلم في 
 :والمملكة العربية السعودية، وتناولهم بالتحليل المقارن، كما يلي

 :العوامل المؤثرة على نظام إعداد المعلم. 1
من خالل استعراض العوامل المختلفة التي تحيط بكل دولة      

وتؤثر على نظام إعداد المعّلم بها، نجد أن المملكة تتفّوق على 
المساحة فكاًل من اليابان وفنلندا تبلغ مساحته هاتين الدولتين في 

تقريبًا سدس مساحة المملكة، إال أنه بمقارنة عدد سكان المملكة 
بالدولتين نجد بأن عدد سكان فنلندا يبلغ تقريبًا أكثر من ثلث 
عدد سكان المملكة، بينما عدد سكان اليابان يفوق عدد سكان 

ندا حظت بميزة قلة عدد المملكة بالماليين، من هنا نجد بأن فنل
الطالب في مؤسسات إعداد المعلم، بينما اليابان لم يؤثر كثرة 
عدد سكانها سلبًا على مؤسسات إعداد المعلم، بل حّولت ذلك 
لميزة تمّكن من إيجاد أكبر قدر ممكن من األفكار في مجموعة 
التعلم الواحدة، فمن خالل التجربتين نصل إلى أن عدد الطالب 

تنفيذ سليمين للعملية لعائق إذا ما ارتبط ذلك بتخطيط و ليس هو ا
[ 7العجمي، ]ه النتيجة تّتفق مع نتيجة دراسة التعليمية، وهذ

والتي بّينت أن النمو السكاني المرتقب في المملكة يتطّلب 

عدادات مالئمة  التحّسب إلى االحتياجات المستقبلية بخطط وا 
لهذا النمو، ومن ناحية أخرى نجد أن دولتي المقارنة ال تحظى 
بأي ثروات طبيعية ولكنها صنعت اقتصادها من استثمار البشر، 
فجعلها ذلك متقدمة عالميًا ليس في مجال التعليم فقط بل أيضًا 

فوق على دولتي المقارنة بأن اهلل في مجال االقتصاد، والمملكة تت
قد حباها بثروات طبيعية على رأسها النفط وبالتركيز أكثر على 
استثمار البشر سيحقق ذلك مكاسب كبيرة للمملكة، إضافًة إلى 
ذلك فالمملكة تتفّوق على الدولتين باعتمادها للغة العربية والدين 

تفعة في اإلسالمي في تعليمها، فبينما نجد نسب االنتحار مر 
اليابان بالرغم من التقّدم العلمي، نلحظ غياب تلك النسب في 
المملكة فالدين هو غذاء الروح ومستقرها، ومن جانب آخر ما 
تتمّيز به اللغة العربية من الثراء والمرونة على مستوى العالم، 
فالمملكة تملك عدد من المقّومات ولكنها بحاجة لتطوير أكثر في 

 .تنفيذ والمتابعةمجال التخطيط وال
 :مؤسسات إعداد المعلم. 2

تّتفق كل من اليابان وفنلندا والمملكة العربية السعودية في كون 
مؤسسات إعداد المعلم بها تابعة للجامعات، مّما يمنحها قّوة 

 .أكاديمية
 :نظم إعداد المعلم. 3

تّتفق المملكة مع اليابان في نظامها التكاملي، في اشتراط      
لبكالوريوس لممارسة مهنة التعليم، وكذلك في اختبار درجة ا

تأهيل المعلمين، كما تّتفق فنلندا مع المملكة في كونها تمتلك 
النظامين التكاملي والتتابعي في مؤسسات اإلعداد. إال أن 

( أسابيع 4اليابان تختلف باشتراطها اجتياز التدريب العملي )
الثانوية، إضافًة إلى أن للمرحلة االبتدائية، وأسبوعان للمرحلة 

اختبار تأهيل المعلمين بها مدته عام بينما في المملكة مدته 
خمس سنوات، أّما فنلندا فتختلف عنهما في اشتراط درجة 

 ( سنوات سواء للمرحلة االبتدائية أو2الماجستير للمعلم، ومدته )
 .الثانوية

 :نظم القبول في برامج اإلعداد. 4
 الثة في اشتراطها إلتمام المرحلة الثانويةتتفق الدّول الث      
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لاللتحاق بمؤسسات إعداد المعلم، وكذلك اشتراط حسن السيرة و 
السلوك، واعتماد عدد من االختبارات لاللتحاق بها، إال أن 
دولتي المقارنة تختلف بإجرائها للمقابالت الشخصية وكذلك 

ب تختلف في نوع االختبارات حيث أنها ترّكز على الجوان
والمعرفة التربوية وكذلك المهارات العملية ومهارات االتصال 
الهاّمة، كما تتمّيز فنلندا باالهتمام بالتحقق من قدرات المرشح 
ميدانيًا من خالل ممارسته ألنشطة مشابهة ألنشطة المدرسة، 
وعاّمة تعتبر معايير القبول في اليابان وفنلندا أكثر صرامة من 

لكة، ويّتضح ذلك من خالل نسب القبول معايير القبول في المم
الكبيرة في المملكة مقابل النسب البسيطة في دولتي المقارنة، 
ذ مما يجعل المقبولين بدولتي المقارنة هم نخبة النخبة، وه

[ والتي أظهرت أن 03غانم، ]النتيجة تّتفق مع نتيجة دراسة 
معايير القبول في كليات إعداد المعلمين في مصر ا تتسم 

الصرامة فهي تعتمد على نتيجة الثانوية العامة فقط، كما أن ب
هذه الجامعات ال يوجد بها ما يجذب المتفوقين، بينما في 

 .المقابل نجد أن معايير القبول في دول المقارنة تتسم بالصرامة
 :برامج اإلعداد. 5
تّتفق الدول الثالث في اهتمامها بالجانب األكاديمي،      

ي، والتدريب العملي، إال أن دولتي المقارنة تتفّوق والجانب التربو 
على المملكة بطول مّدة التدريب العملي، خصوصًا فنلندا وهذا 
هو المطلوب، فهناك الكثير من الخبرات التي لن تنتقل للطالب 

ه النتيجة تّتفق مع نتيجة دراسة إال بالممارسة في الواقع، وهذ
ارنة تهّتم بربط التعليم [ والتي بّينت أن دول المق03غانم، ]

النظري بالتعلم العملي، مّما يجعل التعليم ذا أثر فّعال ومستمر، 
كما أن من أهّم ما يمّيز برامج اإلعداد في فنلندا االهتمام 
بالجانب البحثي، وهذا أمر هام جدًا، لتنمية شخصية المعّلم 
ودفعه لالستفادة من آخر المستجّدات، وليتمّكن من نقل هذه 

خبرة لطالبه، وهذا ما تفتقر إليه نظم اإلعداد في المملكة، ال
[ والتي أظهرت 7العجمي، ]فق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة وتتّ 

أن التعليم العالي يشكو من ضعف في البنى الالزمة للبحث 
العلمي، كما تمّيزت الخبرة الفنلندية بتركيزها على تنمية مهارات 

وهذا ما تفتقر إليه برامج اإلعداد في التعلم الذاتي لدى طالبها، 
المملكة العربية السعودية، وقد يكون لحداثتها وحاجة المملكة في 
مرحلة معّينة لتخريج معلمين بالتركيز على الكم دون الكيف دور 
في ذلك، أّما اآلن فقد انتهت تلك المرحلة وأصبحت بحاجة أكبر 

بنظام التعليم  للتركيز على الكيف في مؤسسات اإلعداد للنهوض
[ 01كنعان، ]ه النتيجة تّتفق مع نتيجة دراسة في المملكة، وهذ

والتي أظهرت أن هناك قصورًا في مجال اإلعداد المهني في 
كليات التربية، وهناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيها بما 

ّتفق كذلك مع نتيجة تمين، و يتالءم مع متطلبات الطالب المعل
التي بّينت أنه على الرغم من األهمية التي [ و 03غانم، ]دراسة 

يحتّلها اإلعداد المهني بين جوانب إلعداد إال أنه ما زال عاجزًا 
[ 04بخش، ]نيًا، كما تّتفق مع نتيجة دراسة عن تكوين المعلم مه

والتي بّينت أن مبدأ التعّلم المستمر أصبح السمة األساسية ألي 
ؤسسات إعداد المعلمين تقدم في مجال المهنة، لذا كان على م

أن تسعى لتخريج معلم يعمل على تطوير ذاته، ويعتمد على 
[ والذي أكد 03غانم، ] ّتفق مع نتيجة دراسةذاته في التعليم، كم ا

أن دول المقارنة اهتّمت بإعداد المعلم إعداد جيد قبل تخّرجه، 
لزامه بعد التخرج على التعلم مدى الحياة كشرط لالستمرار  وا 

 .ةبالمهن
 :نظم التقويم واالختبارات. 6
تّتفق المملكة مع اليابان في نظام التقويم في مؤسسات      

إعداد المعلم، فكالهما يعتمد على االختبارات التحريرية بشكل 
رئيس، بينما في الجانب اآلخر نجد فنلندا قد اّتبعت نظامًا 

ارم خاصًا بها وهو التقويم المستمر، وقد يكون نظام القبول الص
في مؤسسات اإلعداد في فنلندا له الدور األكبر في هذه الثقة 
في قدرات الطالب، وقد يناسب هذا النظام مؤسسات اإلعداد في 
المملكة في حال كانت معايير القبول بها أكثر صرامة، والحقيقة 

[ والتي أظهرت 03غانم، ]ه النتيجة تّتفق مع نتيجة دراسة أن هذ
ي التعليم المصري إحدى المجاالت أن مشكلة االمتحانات ف

الهامة التي تحتاج إلى جهود اإلصالح والتطوير، كونها 
 .متناقضة مع ما يدّرس للطالب من نظريات حديثة في التقويم
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 :عرض وتحليل ومناقشة نتائج السؤال الخامس -5
نص السؤال الخامس: ما أهم التوصيات لتطوير نظام إعداد 

ة السعودية في ضوء تجربتي اليابان المعلم في المملكة العربي
 وفنلندا؟

من خالل استعراض أوجه الشبه واالختالف بين دول المقارنة، 
 :وتناولها بالتحليل والتفسير، تم التوّصل للتوصيات التالية

توظيف العوامل المختلفة المحيطة بالمملكة لبناء مؤسسات . 1
زرع نظرية إعداد معّلم على مستوى عاٍل، ومن هذه العوامل 

االستثمار في رأس المال البشري بين أبناء المجتمع، وذلك ليس 
فقط انطالقًا من تجربة دولتي المقارنة، بل على اعتبار أن ذلك 
جزء من ثقافتنا الدينية فأول ما دعا له الدين الحنيف هو )اقرأ( 
مّما يدلل على أهمية العلم في بناء األمة من جميع الجوانب، 

ن ال يكون على الصعيد النظري فقط بل على وهذا اإليما
 .الصعيد التطبيقي بشكل أولى وأهم

االسترشاد بالخبرات األجنبية في إنشاء شبكة متخصصة . 2
لإلعداد المهني للمعلم تعمل للربط بين أقسام التدريب المهني 
والمراكز البحثية ومراكز التربية المتخصصة يتم في إطارها 

جهات لتبادل الخبرات وزيادة معارف التعاون بين مختلف ال
 .المعلمين وقدرتهم على االبتكار واإلبداع

العمل على توفير مجموعة من األنشطة التي تنمي عادات . 3
القراءة الحرة، من خالل إعداد بعض األدلة والمراجع اإلرشادية 
في جميع المجاالت لكي يستفيد منها المعلمون والطالب، 

فة لالستزادة العلمية وتجهيز مكتبات وتستخدم كمصادر للمعر 
 .المدارس بما يلزم لتنمية هذه العادات

إيجاد نظام لتبادل الطلبة المعلمين بين المملكة العربية . 4
السعودية والدول المتقدمة تربويًا )طالب زائر(، للحصول على 

 .خبرات تربوية ناجحة من هذه الدول
المجتمع، وذلك بإقامة تعزيز دور المعلم وأهمية رسالته في . 5

الندوات والمحاضرات لنشر ثقافة احترام المعلم وبيان حقوقه 
 .وواجباته

 التأكيد على الشراكة المجتمعية بين أجهزة خدمة المجتمع،. 6

والمجتمع المحلي ومؤسساته والمسئولين عن التدريب بوزارة 
 التربية والتعليم والجامعات، في إعداد برامج ودورات في إعداد
جراء بحوث مشتركة  المعلم وتنميته المهنية أثناء وقبل الخدمة، وا 

 .في هذا المجال
حفز الطالب المعلّمين على حضور الندوات والمؤتمرات . 7

وحلقات المناقشة العلمية والتربوية للوقوف على مستجدات 
 .ومستحدثات المجاالت األكاديمية والعلمية والتربوية

لبة منذ بداية سن التعليم وهذا غرس قيم العمل لدى الط. 8
واجب المعلم، مّما سّيسهل الكثير أمام مؤسسات إعداد المعّلم، 

 .بل إن أثره سيمتّد لبقّية المهن
التركيز على الجانب البحثي ومناهج البحث العلمي فيما . 9

يخص برامج مؤسسات إعداد المعّلم بالمملكة بشكل أكبر، بحيث 
خّرجه متمّرسًا في مجال البحث يكون الطالب المعّلم قبل ت

العلمي، ليفتح ذلك للمعلم آفاق مواكبة مستجّدات العصر، 
فيبتكر الطرق الخاصة به في التعليم، ويكسب هذه المهارة 

 .طالبه
رفع معايير قبول الطالب في مؤسسات إعداد المعّلم في . 10

 المملكة العربية السعودّية، ليتّم قبول الطالب من ذوي المهارات
والقدرات العالية فقط، نظرًا لحساسية مهنة المعّلم في بناء 

 .المجتمع، فهي المهنة التي تخّرج كافة أفراد المجتمع
استقطاب خريجي درجة الماجستير لمهنة التعليم وتقديم . 11

حوافز لذلك، كونهم في المرحلة التي تّمر بها المملكة اآلن 
لناحية البحثية أو من معّدين بالشكل الذي تطمح له، سواء من ا
 .ناحية المهارات المختلفة المطلوبة في المعّلم

تكثيف فترة التدريب العملي في مؤسسات إعداد المعّلم في . 12
المملكة العربية السعودية، وذلك ألن هناك عدد من المهارات 

 .التي ال تكتسب إال بالممارسة العملية المطّولة
اتي للجانب المهني من اإلعداد، يتم إضافة مهارة التعّلم الذ. 13

ذلك  بد للطالب المعلم من إتقانها و كأحد المهارات التي ال
 .ألهمّيتها للمعّلم في هذا العصر المتمّيز بتغيراته المتالحقة

 فرض رقابة أكبر من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد. 14
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 األكاديمي على مؤسسات إعداد المعلم في المملكة العربية
السعودية لضمان تطبيقها لمعايير االعتماد والجودة كما يجب، 
فالغالب أن سياسة التعليم والخطط الموضوعة جّيدة، ولكن 

 .الخلل في ناحية التنفيذ
إقامة مسابقات بحثية خاّصة بالطالب المعلم في المملكة . 15

 .العربية السعودية وذلك لتكون دافعًا لتطوير مهاراته البحثية
راء المزيد من األبحاث من قبل مختلف الجهات ذات إج. 16

العالقة بغرض تطوير نظام إعداد المعّلم في المملكة العربية 
 .السعودية

 :الثاني عشر/ مقترحات لدراسات مستقبلية
إجراء دراسة مماثلة لتطوير نظام إعداد المعّلم في المملكة . 1

ذكورة في العربية السعودية في ضوء تجارب دول أخرى غير الم
 .الدراسة

إجراء دراسة مقارنة بين برامج إعداد المعلم في المملكة . 2
 .بين بعض الدول المتقّدمةو العربية السعودية 

إجراء دراسة ميدانية عن واقع إعداد الطالب المعلم في . 3
 .الجانب البحثي بالمملكة العربية السعودية

ر القبول إجراء دراسة لوضع تصّور مقترح لتطوير معايي. 4
 .لمؤسسات إعداد المعلم بشكل خاص بالمملكة العربية السعودية

 خاتمة
إن نظام إعداد المعّلم في المملكة العربية السعودية يسير      

نحو إصالحات ضخمة تضطلع بها الّدولة، ومن خالل 
استعراض تجربتي اليابان وفنلندا تم تحديد بعض جوانب 

المملكة، والتي تقترح الدراسة  الضعف في نظام إعداد المعلم في
الحالية التركيز عليها في مراحل اإلصالح والتطوير القادمة، 

 .وعَل مقترحات الدراسة المقّدمة تكون موّجهًا في ذلك
 المراجع

 أ. المراجع العربية
موقع مركز الدراسات واالختبارات الدولية. تم استرجاعه  [1]

 بتاريخ  ./http://istc.gov.sa/home على الرابط
 .م02/02/2104

. التعليم والتعلم تحقيق الجودة للجميعم(. 2104اليونسكو. )[2] 
 .منشورات اليونسكو

التربية المقارنة بين م(. 2112مرسي، محمد منير. )[3] 
. القاهرة، مصر: 2. طاألصول النظرية والتجارب العالمية

 .عالم الكتب

التقرير السنوي لوزارة هـ(. 0433وزارة التربية والتعليم. )[4] 
 .التربية والتعليم

استراتيجيات م(. 2100العقيلي، عبد المحسن بن سالم. )[5] 
التدريس وأساليب التقويم المستخدمة في برنامج إعداد معلم 
اللغة العربية في كليات المعلمين في المملكة العربية 

ة. مجلة كلية التربية بجامعة : دراسة تحليليالسعودية
 .042-010(. 0) 042األزهر، 

تصور مستقبلي م(. 2112الصيرفي، محمد عبد الوهاب. )[6] 
إلعداد معلم المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية 

، 43( 0. مجلة كلية التربية، )في ضوء مستجدات العصر
 .039-043ص

سيناريوهات بديلة لتطوير م(. 2112العجمي، لبنى حسين. )[7] 
كليات ومؤسسات إعداد المعلم بالمملكة العربية السعودية 

بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي م. 2121حتى عام 
 .الفيوم، مصر السابع بكلية التربية جامعة الفيوم،

تقرير موجز حول م(. 2101وزارة االقتصاد والتخطيط. )[8] 
 .خطة التنمية التاسعة

التربية المقارنة ونظم م(. 2114أحمد عبد الفّتاح. )الزكي، [9] 
اإلسكندرية، مصر:  التعليم دراسة منهجية ونماذج تطبيقية.

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

رؤية إلعداد المعلمين م(. 2117كنعان، أحمد علي. )[10] 
وتأهيلهم وفق متطلبات أنظمة الجودة كخطوة أساسية 

مقدم إلى مؤتمر اإلصالح بحث  لإلصالح المدرسي.
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المدرسي: تحديات وطموحات، دبي. االمارات العربية 
 .المتحدة

تطوير برامج إعداد م(. 2118أحمد، عال عبد الرحيم. )[11] 
المعلم في كليات التربية في ضوء بعض معايير الجودة 

. رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم أصول التربية، الشاملة
 .لفيوم، الفيوم، مصركلية التربية، جامعة ا

. دراسة تحليلية مقارنة إلعداد (م2118التهامي، محمد. )[12] 
مكانية اإلفادة منها  معلم الكبار في بعض الدول المتقدمة وا 

-02. 3مجلة كلية التربية ببور سعيد، مصر. .في مصر
24 

تطوير نظام إعداد م(. 2118غانم، إكرام عبد الستار. )[13] 
بمصر في ضوء خبرات بعض الدول معلم الفصل الواحد 

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم تربية  دراسة مقارنة.
مقارنة، كلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق، الزقازيق، 

 .مصر

تجارب عالمية في إعداد م(. 2101بخش، هاله طه. )[14] 
وتنمية المعلم مهنيًا. بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث 

، كلية العلوم لعربي وتأهيله: رؤى معاصرةتربية المعلم ا
 .447-428التربوية، جامعة جرش، األردن. 

 التربية المقارنة.م(. 0998حجي، أحمد إسماعيل. )[15] 
  القاهرة: دار الفكر العربي

نظم التربية والتعليم في م(. 2101فرج، عبداللطيف. )[16] 
 .. عمان: دار المسيرةالعالم

التجربة اليابانية في م(. 2112الزكي، أحمد عبد الفتاح. )[17] 
مصر: دار الوفاء  التعليم دروس مستفادة. اإلسكندرية،

 .لدنيا الطباعة والنشر

دراسات في التربية م(. 0987مزعل، جمال أسد. )[18] 
 .. جامعة الموصل. الموصل: العراقالمقارنة

دراسة مقارنة م(. 2112سعد، نبيل وعبد النبي، أحمد. )[19] 
لإلدارة التعليمية في كل من انجلترا واليابان وامكان االفادة 

 .220- 032(. 07مجلة التربية، ) منها في مصر.

. سياسة التعليم في اليابانه(. 0432عون، وفاء. )[20] 
 .الرياض: مطبوعات جامعة الملك سعود

. التجربة اليابانية في (م2119أوجاوا، كيشي. )مارس [21] 
مجلة  مجال تعليم المعلمين )تدريب ما قبل الخدمة(.

 .27ص - 24 (. ص27التربية، )

الترخيص م(. 2100سويلم، محمد محمد غنيم. )نوفمبر [22] 
المهني للمعلم في مصر: رؤية مقترحة في ضوء بعض 

 ص – 23 (. ص34مجلة التربية، ) الخبرات العالمية.
003. 

بعض تجارب العالم م(، 2100الزبيدي، عبد القوي سالم. )[23] 
 ص (.27مجلة التربية، ) في اختبارات قبول المعلمين.

 .23 ص – 21

إعداد المعلم في ضوء (. 2101الشعراني، ربى ناصر.)[24] 
التجارب العالمية. ورقة عمل مقّدمة للمؤتمر العلمي الثالث 

، كلية العلوم تربية المعلم العربي وتأهيله: رؤى معاصرة
 .امعة جرش، األردنالتربوية، ج

التعليم االبتدائي في م(. 2114حسونة، محمد السيد. )[25] 
المركز القومي بعض الدول دراسة مقارنة. القاهرة، مصر: 

 .التنمويةللبحوث التربوية و 

عبد النبي، سعاد َوالنبوي، أمين َوناصف، مرفت َومحمد، [26] 
لتربية ام(. 2112سليمان َوحنفي، محمد َوهاشم، نهلة. )

. القاهرة، 2ط دراسات تطبيقية.المقارنة منطلقات فكرية و 
 .مصر: مكتبة زهراء الشرق

عباس، عبد السالم الشبراوي َويعقوب، خالد عطيه. [27] 
تفعيل دور اإلدارة المدرسية لمواجهة االنحراف م(. 2101)
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األخالقي لدى طالب المدارس الثانوية الفنية في مصر في 
-220(. 27. مجلة التربية، )وفنلندا ضوء خبرة ماليزيا

309. 

دراسة مقارنة م(. 2102الجمال، رانيا عبد المعز. )[29] 
لسياسات التعليم اإللكتروني في كل من فنلندا وفرنسا 
مكانية اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية . والنرويج وا 

 .227-240(. 4) 08 دراسات تربوية واجتماعية،

تعلومهم نظرة في م(. 2104بن محمد. )الدخيل، عزام [30] 
تعليم الدول العشر األوائل في مجال التعليم عبر تعليمهم 

 .. بيروت، لبنان: الدار العربية للعلوم ناشروناألساسي

ه(، احترام 0419شوال 00-7العمري، عمر بن صالح، )[37] 
إليه عند الملك عبد العزيز: دراسة تاريخية  الشرع والتحاكم

وثائقية، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر المملكة العربية 
 .السعودية في مائة عام، الرياض

ه(. 0422الغامدي، حمدان وعبد الجواد، نورالدين. )[38] 
 .تطور نظام التعليم في المملكة العربية السعودية

مركز  - ر التربويه(. التطوي0407وزارة المعارف. )[39] 
تطور التعليم في  - المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي

 .المملكة العربية السعودية. الرياض: وزارة المعارف

 -ه(. منجزات خطط التنمية 0408وزارة التخطيط. )[40] 
ه(. اإلصدار السادس 0408-ه0391حقائق وأرقام )

 .عشر. الرياض: وزارة التخطيط

مؤسسات التعليم العالي م(. 2102عليم العالي. )وزارة الت[41] 
 .الرياض في المملكة العربية السعودية.

التعليم في م(. 2117الحامد، محمد بن معجب وآخرون. )[42] 
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DEVELOPING THE TEATCHER 

PREPARATION SYSTEM IN SAUDI 

ARABIA IN THE LIGHT OF THE 

EXPERIENCES OF JAPAN AND FINLAND 

                  IBTESAM NASSER BINHWAIMEL              ABEER MUBARAK ALANADI 

                           An educational supervisor                                              A teacher 

                Alquwayiyah Educational Management              alkharj educational department 

ABSTRACT_ The study aimed at developing the Teacher Preparation System in Saudi Arabia in the light of the 

experiences of Japan and Finland, the researchers adopted the Comparative analytical method.The Main results 

are admission rates in the Teacher Preparation institutions in Saudi Arabia are greater than comparative 

countries (Japan and Finland) due to the weakness of acceptance criteria, which affects the quality of their output. 

Also the Teacher Preparation programs in Saudi Arabia are weak in giving the student teacher the research skills. 

     The Main recommendations are raise the standards of admission of students in teacher preparation institutions 

in Saudi Arabia, to be accepted students with high skills and abilities. Also the Teacher Preparation programs in 

Saudi Arabia must focus on the research side and methods of scientific research. 

Keywords: Teacher Preparation, Saudi Arabia, Japan, Finland, Teacher preparation system, Experiences of the 

countries. 

 

 

 

 

 

 

 




