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شهد العالم اليوم تطور تكنولوجي ملحوظ في جميع المجاالت، وال شك أن التعليم واالهتمام      
به يحتل مكانة عالية منه، فهو يعمل على إعداد القادة والرواد في كافة المجاالت لذا كان البد 

داد المعلم من إلقاء الضوء على طرق إعداد المعلم في الدول المتقدمة ومقارنة طرق إع
  الفلسطيني بهذه الدول.

المعلم  -ي المعلم الماليز  –المعلم الفنلندي  –المعلم الياباني  –الكلمات المفتاحية: إعداد المعلم 
 الفلسطيني

ّ
Abstract: 

The world today is witnessing a remarkable technological development 

in all fields. Education occupies a high position as it helps to prepare 

leaders and pioneers in all fields, so it is necessary to highlight on the 

methods of teacher preparation in developed countries and make a 

comparison to the methods of preparing the Palestinian teacher to these 

countries. 

Keywords: preparing the teacher, the Japanese teacher, the Finnish 

teacher, the Malaysian teacher, the Palestinian teacher. 

ّالمقدمة:
، وهي العملية التي ال يمكن أن يستغني عنها اإلنسان، فهو يحتل مقد سةالتعليم مهنة     

مكان الصدارة في جميع الدول، وتعتبر المدرسة مؤسسة تربوية ترتكز على عدة مقومات، 
وأحد أبرز هذه المقومات هو المعلم لما له من دور ريادي بارز في إعداد الجيل للمستقبل، 
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الركيزة األساسية في النظام التعليمي وعليه تبنى جميع اآلمال المسـتقبلية التي تهدف إلى  وهو
تحسين العملية التعليمية وبقدر االهتمام والتطور الذي يلحق بمستوى المعلم، بقدر ما يؤدي 

لرئيس ا إلى نمو الطلبة وتطورهم فالمعلم كقائد يؤثر تأثيرا  كبيرا  في طلبته، ألنه العنصر الفعال
في عملية تنشئة الطلبة. وال شك أن العلماء والبارعين في مختلف مجاالت الحياة، قد عاشوا 
خبرات تربوية وفرها لهم معلمون متميزون طوال مراحل تعليمهم، األمر الذي أثر في بناء 
شخصياتهم وصقل تفكيرهم على نحو مكـنهم من التفوق والتميز في مجتمعهم، فالمعلم عنصر 

في العملية التعليمية حيث يخطط ويضفي على الكتاب والمحتوى واألنشطة والوسائل  مهم
 والتجهيزات ما يكمل نقصها إذا كان ثمة نقص، ويوظف هذه العوامل لخدمة المجتمع.

وأشارت دراسات تربوية كثيرة إلى وجود عالقة إيجابية بين امتالك المعلم لعدد مـن الصفات     
ويمكن تصنيف هذه الخصائص إلـى فئتين  ومدى فاعليته التعليمية.الشخصية والوظيفية 

ومن األهمية  رئيستين، خصائص شخصية عامة، وقدرات تنفيذية على هيئة واجبات وظيفية.
التأكيد على أنه كلما استطاع المعلم تحصيل هذه الصفات ودمجها في شخصيته، كلما تمكن 

ن سعي المعلم المتالك هذه الصفات ومثابرته  من إحداث أثر بالغ في شخصيات الطلبة. وا 
الكتسابها واحدة تلو األخرى خالل إعداده النظري والعملي داخل الكلية يعد مؤشرا  إيجابيا  كافيا  
على رغبته في صياغة شخصيته التعليمية وتطوير ذاتيتـه اإلنسـانية ومن ثم العطاء والتأثير 

 .  (1) التعليمي الفعال
التعليم يجدها استثمار في البشر ترتبط به تنمية قدرات الشعب اإلنتاجية،  والناظر في قضية

واالقتصادية، والعسكرية حتى أصبحت قضية إعداد وتأهيل شباب قادر مسلح بالعلم والمعرفة 
والتكنولوجيا؛ وألن أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم. 

ا  عالميا  من االستثمار المادي إلى االستثمار الفكري الذي صاحبه والتحول الذي بدا واضح
 . (2)تغيرات هائلة ومتواصلة في مطالب المجتمعات وتنافسها الشديد بين المؤسسات اإلنتاجية 

المناهج في اختيار مادة التعلم ويبقى للمعلم القرار األخير في إقرار ما  ومويجتهد مصم      
يوما  بيوم، وتحديد أهداف التعلم التي يسعى إلكسابها وبناء خبرات يقوم بتدريسه لطالبه 

التالميذ، وتحسين بيئة التعلم وجذب اهتمامهم، والربط المنطقي بين المفاهيم ومهارات التفكير 
                                                           

 ،0111 وتنميته مهنيا ، وزارة التربية، إدارة البحوث،المعاصـــــــرة في إعداد المعلم  المفرج وآخرون، االتجاهاتبدرية  -1
 02 ص

درجة توافر معايير الجودة الشــاملة لكتاب اللغة اإلنجليزية للصــف الســادس األســاســي من   الشــوا،فريد خزاعلة وهال -2
 00 ص ،0101، 0، العدد00وجهة نظر معلميه، مجلة المنارة، المجلد 
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وتعزيز تفكير الطالب وتقويم تقدمهم، لذا ينتظر منه تقديم مناهج متميزة فهو المحور الرئيس 
لى وحيث أن تطور أي بلد يعود بالشكل األساسي عنجاح العملية التعليمية. والركيزة األساسية ل

تطور التعليم في ذلك البلد وأحد العناصر هو المعلم فقد برزت مشكلة البحث في المقارنة بين 
طريقة إعداد المعلم الفلسطيني وطريقة إعداد المعلمين اآلخرين في الدول المتقدمة، حيث أن 

 قة غير مالئمة قد يقتل أفضل المناهج، وينشئ جيال  ضعيفا .المعلم المعد بطري
ّمشكلةّالبحث:ّسيقومّهذاّالبحثّباإلجابةّعنّاألسئلةّالتالية:

 ما اإلطار الفلسفي العام إلعداد المعلم؟ -
 ما واقع التعليم وا عداد المعلم في فنلندا؟ -
 ما واقع التعليم وا عداد المعلم في اليابان؟ -
 اد المعلم في ماليزيا؟ما واقع التعليم وا عد -
 ما واقع التعليم وا عداد المعلم في فلسطين؟ -

ّهدفّالبحث:
 يهدف البحث للمقارنة بين نظام إعداد المعلم الفلسطيني ونظرائه في الدول المتقدمة.   

ّأهميةّالبحث:
ّتكمنّأهميةّالدراسةّفي:

 ا(.ماليزيو  -اليابانو  -التعرف على طرق إعداد المعلم في الدول المتقدمة )فنلندا -
من الممكن أن يفيد هذا البحث مؤسسات التعليم العالي في وضع أسس جديدة إلعداد  -

 المعلم.
 هم هذا البحث في تطوير إعداد المعلمين في ضوء تجارب بعض الدول.قد يس -

ّمنهجّالبحث:
 تعتمد الباحثة على المنهج الوصفي المقارن.

ّ:ّاإلطارّالفلسفيّإلعدادّالمعلم:أوالًّ
تعرف برامج إعداد المعلمين بأنها برامج مخططة ومنظمة وفق النظريات التربوية والنفسية      

لتزويد الطالب المعلمين بالخبرات العلمية والمهنية والثقافية بهدف تخريج معلمين للمستقبل 
نتاجيتهم إمتسلحين بالمعرفة والعلم وبالكفايات التعليمية التي تمكنهم من النمو في المهنة وزيادة 

له على ، وتقوم فلسفة إعداد المعلم وتأهياا أو تتابعي  . وتقدم هذه البرامج إما تكاملي  التعليمية
مجموعة من المبادئ العامة في إطار متكامل ومتناسق لتكون الموجه والمرشد لكل عمليات 
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ى تحقيقها ع إلإعداد المعلم. وتعد فلسفة إعداد المعلم وتدريبه من الغايات التي يسعى المجتم
من خالل نظامه التربوي والتعليمي. وتؤكد فلسفة إعداد المعلم على أن المعلم الجيد هو العنصر 
األساس لتعليم يحقق أهداف المجتمع وتطوره. كما أن تحسين إعداد المعلم ورفع مستواه يشكل 

التدريس  لمهنةالخطوة األساسية في إصالح النظام التعليمي، واختيار أفضل العناصر مالءمة 
من خالل معايير وضوابط تضمن انضمام العناصر المالئمة نفسيا  ومهنيا  وعلميا  لمهنة 

  .التدريس
إن كليات وأقسام التربية في مؤسسات التعليم العالي هي التي تقوم بالدور األساسي في       

يها أن صبح لزاما  علإعداد وتأهيل المعلمين في كافة المراحل والمستويات التعليمية، لذلك أ
تقوم بعملية تطوير مستمر لبرامجها المختلفة لتتالءم واحتياجات الطلبة والمجتمع وأن تعمل 

. فمهنة بال  مهنة التعليم مستق على ضمان جودة التعليم المقدم للطلبة المعلمين الذين سيمارسون 
 اخاص   امن أ عد لها إعداد  يحترفها إال  التعليم كغيرها من المهن كالطب والهندسة ال يمكن أن

من حيث اكتساب المهارات والمعارف والخبرات المطلوبة، وخاصة من يعيش في عصر أصبح 
التغيير المستمر سمة من سماته. وقد مرت برامج إعداد المعلم باتجاهات وفلسفات مختلفة من 

عد ذلك حت بحيث بنائها وتطورها. فقد كانت في بداية األمر تبنى على األهداف، ثم أصب
 .  (1)تبنى على الكفايات، إلى أن أصبحت اليوم تبنى هذه البرامج على المعايير

ّأسسّاختيارّالمعلمين:
يعتمد اختيار المعلمين على أسس متعددة منها ما تستخدمه الدول في عقد اختبارات ّّّّّ

   . (2)شخصية الختيار المناسب من المتقدمين للمعاهد وكليات إعداد المعلمين 
ّنموذجّإعدادّالمعلم:

 :(3)يقوم النموذج على ثالث مرتكزات هي
تستهدف برامج إعداد المعلم الملتحقين فيها من حملة الثانوية أو من حملة الليسانس  -

 .والبكالوريوس إلكسابهم القدر المطلوب من المعرفة والمهارة والقيم

                                                           
 ص ،0107 العربي، المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم،اليونسكو، واقع برامج إعداد المعلمين في العالم  -1

02 
 212 ص ،0222 ،محمد مرسي، االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة، عالم الكتب، مصر -2
 ص ،0107 العربي، المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم،اليونسكو، واقع برامج إعداد المعلمين في العالم  -3

01 
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اق نح فرص االلتحتستند هذه البرامج على وضع معايير أو مرشحات تساعد على م -
 .ذي الميل والقدرة على التدريس كفأللخريج األ

الترخيص لخريجي برامج إعداد المعلم لمزاولة مهنة التدريس وتوظيفهم، وتحديد  -
 متطلبات العمل واألجور تقع على عاتق جهات أخرى غير مؤسسات اإلعداد.

يات على المدخالت والعمل يستند النموذج والمرتكزات على دالة النتاج التعليمي التي تقوم
والمخرجات والنواتج التعليمية، ويتكون من ست مراحل أو مجموعات من المعايير والمتطلبات 
المستقلة عن بعضها البعض من ناحية والمتداخلة فيما بينها من ناحية أخرى. تلك المراحل 

 :(1) والمجموعات هي
قبول رات اللتراكمي، واختباومعايير مثل المعدل ا امتطلبات القبول وتشمل شروط   .0

وملف اإلنجاز األكاديمي، ونسبة الطلبة المتميزين  الشخصية، والقدرات، والمقابالت
 الملتحقين بالبرنامج.

نظم ومكونات برامج اإلعداد وتشمل المقررات األساسية واالختيارية، ومقررات  .0
لمخصص والوقت ا التخصص والمقررات التربوية والمهنية، والتربية العملية واألوزان

 .لدراستها
كمال البرنامج المحدد،  .2 متطلبات الجودة والتخرج وتشمل قضايا الجودة واالعتماد، وا 

  .واجتياز اختبارات مهنية واختبار كفايات وقياس
جراءات اإلشراف عليها .1  .متطلبات التربية العملية وتشمل آلية تنفيذها ومدارسها وا 
ريجين وجودتهم وتشمل مستوى أداء خريجي برامج متطلبات مزاولة المهنة وتوظيف الخ .2

اإلعداد في االختبارات النهائية، ونسبة الناجحين منهم في اختبارات االلتحاق بمهنة 
التدريس، نسبة الذين يعملون في المجال، ومستوى أداء الخريجين في تقييم الجهات 

 .التي يعملون بها
  .علمينيفهم للعمل في مهنة التدريس كممتطلبات النمو المهني للخريجين الذين تم توظ .1

 
 
 
 

                                                           
 00المرجع السابق، ص  -1
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ّبرامجّإعدادّالمعلمين:ّ
  (1)يتم إعداد المعلمين وفق أحد األسس اآلتية 

ّاإلعدادّالمبنيّعلىّاألهداف:ّ
ما زال هذا االتجاه يجد رواجا  في بعض مؤسسات إعداد المعلم إلى يومنا هذا حيث يضع ّّّّّ

ثم يحدد محتوى دراسي للبرنامج يتم توزيعه على  القائمون على هذه البرامج أهدافا  عامة،
 مجموعة من المقررات الدراسية. 

توزع هذه المقررات على الفصول الدراسية للبرنامج وخالل فترة دراسة مقررات البرنامج،     
يمر المتعلمون بعدد من خبرات التعلم وهي تركز على أجزاء صغيرة من المحتوى والمهارات. 

ون االعتقاد السائد أن الطالب قد حققوا األهداف التي تم صياغتها للبرنامج وعند التخرج يك
ويعتمد هذا االتجاه على إظهار السلوك أو األداء المتوقع الذي سيصل إليه المتعلم بعد 
الحصول على عملية التعلم. كما يجب تحديد مستوى األداء المطلوب من خالل وضع أهداف 

زمنية محددة، ومعايير تحقق الحد األدنى من المهارات المعرفية زمنية إلنجاز العمل في مدة 
 مما يجعل المعلمين يركزون على الجانب المعرفي وا غفال الجوانب األخرى.

ّّ:اإلعدادّالمبنيّعلىّالكفايات
الكفاية عبارة تصف ما يجب أن يتقنه المتخرج للقيام بمهنته. وهي قدرة المعلم على أداء     

ة بمستوى أداء معين يتضمن تحسين الناتج التعليمي المطلوب من خالل األدوار مهامه التعليمي
والمهام التعليمية التي ينبغي أن يتدرب عليها الطالب المعلم ليؤديها بمستوى معين من اإلتقان. 

كثرها التربية المعاصرة وأّوتؤدي إلى تغيير السلوك نحو األفضل وهذا اإلعداد من أبرز مالمح
في األوساط التربوية والتعليمية فهدفها إعداد معلمين أكفاء قادرين على ترجمة المهارات انتشارا  

وتشير الدراسات  .والمعارف التي تضمنتها الكتب المدرسية إلى طالبهم في الفصول الدراسية
إلى أن المناهج الدراسية في كليات التربية في الدول العربية تستقر بشكل أساسي على مدخل 

 ات.الكفاي

ّّ:علىّالمعاييرّاإلعدادّالمبنيّ 
 اادر  على المعلم أن يعرفه ويكون قتعرف معايير إعداد المعلم بأنها عبارات تبين ما يجب      

على أدائه وتنفيذه بغض النظر عن التخصص الذي ينتمي إليه من معارف ومهارات واتجاهات 
                                                           

 ص ،0107 العربي، المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم،مين في العالم اليونسكو، واقع برامج إعداد المعل -1
02-07 
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تعد المعايير ود من عملية التعلم و مرتبطة بعمليات التدريس للمحتوى بحيث يتحقق الهدف المنش
وأحدث حركات اإلصالح التربوي في العالم فهي العنصر األساس في تطوير جميع  أهم  

مكونات البرامج التعليمية وممارساتها. وبالرغم من توجه النظام العالمي لتبني المعايير، إال أن 
ة إلى مزيد من الجهد والوقت اإلعداد المبني على المعايير في الدول العربية ال يزال بحاج

 ليطبق بصورة إيجابية. 
وترى الباحثة أن برامج إعداد المعلمين هي خليط من اإلعداد المبني على األهداف والكفايات   

 والمعايير.
ّأسسّإعدادّالمعلم:

 :(1) ويشتمل ذلك على ثالث جوانب
ّاألساسّالثقافي:

تهم به، دت ثقافته زاد تأثيره في تالميذه، وزادت ثقالثقافة ضرورة لكل معلم، وكلما زا د  عت        
كما أنها تساعد على نضوج الشخصية واتساع األفق، وسعة اإلدراك مما يخلصه من العصبية. 

 وهي ضرورية لنجاح المعلم في قيامه بدوره االجتماعي فهو القائد الموجه.
ّاألساسّاألكاديميّالتخصصي:

في أحد العلوم المعرفية والتي هي مادة تخصصه، فتعمقه بها  ايلزم المعلم أن يكون متمكن  ّّّّ
ضروري لنجاحه كمعلم، لذا يجب عليه أن يؤمن بقيمة مادته وأهميتها حتى يؤثر في طلبته 

 ويحملهم على احترامه، وهذا يقتضي منه أن يجدد معلوماته باستمرار غير روتيني.
ّاألساسّالمهني:

رارها ويشتمل هذا على المعلومات المتعلقة بالمتعلم وهو يتعلق بجوانب المهنة وأس     
وشخصيته ونموه والطرائق وأهداف التعليم وغيرها من األمور التي تساعد المعلم على إجادة 

 المهنة. كذلك معرفة المعلم لدستور وأخالقيات مهنته، وااللتزام بها.
 ادها للمعلمين. كما يجبوترى الباحثة أن الجامعات مهتمة باألسس الثالث السابقة في إعد

على المعلمين أثناء الخدمة باالستمرارية في االطالع والمعرفة في الجانب التخصصي والثقافي 
 والمعرفة المهنية.
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ّ:ّإعدادّالمعلمّفيّالدولّالمتقدمة:اثانيًّ
ّالتعليمّفيّفنلندا:

ّإعدادّالمعلمّفيّفنلندا:
أقسام إلعداد المعلم  01-0عات، فهناك حوالي إعداد المعلم في فنلندا مسؤولية الجام د  عي  ّّّّ

في كافة أنحاء البالد، وتستخدم الجامعات معايير المنهج الرئيسي الوطني لبناء برامج إعداد 
م كان المعلمون على جميع المستويات يتعلمون بالجامعة، 0271المعلم التدريبية، ومنذ 

إلى سبع سنوات اعتمادا على  وجميعهم من حملة درجة الماجستير التي تستغرق من خمس
جازة  برنامج مدته خمس ن الصف يأخذو  ولمالتخصص في مجال الموضوع، ومع سنوات وا 

بع الجامعة بعد ست أو س ن الجامعة مع درجة الماجستير في التعليم، والمعلمون الذين يتركو 
طني للتعليم و للمسؤولين في المجلس ال افنون أو العلوم، وطبق  سنوات مع درجة الماجستير في ال

ألن الجامعات قادرة على اختيار أفضل المعايير  ؛المعلمون الفنلنديون األفضل واألحسن عد  ي  
 العالية للدخول، باإلضافة إلى درجات المدرسة الثانوية العليا.

ويتم تدريب المعلمين بواسطة أقسام تعليم المعلمين المماثلة، وتحتوي وحدات تعليم      
المعلمين على ممارسة التدريس والتجارب والبحث والتعليم المستمر، ويتم  المعلمين لتدريب

توفير تدريب لمدرسي الكليات من قبل كليات الجامعة أو األقسام التي تقوم بتدريس المواد 
المختلفة، ويتم توفير الدراسات التربوية من قبل وحدات تعليم المعلمين في كليات التربية، ويتم 

رسة التدريس المدرجة في الدراسات التربوية في المدارس وتدريب المعلمين تنظيم فترات مما
بالجامعة. وعادة ما يتقدم الطالب الذين يرغبون في إجراء تدريب لمدرس مادة لدراسة مادة 
معينة في الكلية الجامعية ذات الصلة، وبعد سنة أو سنتين من الدراسة يمكنهم التقدم بطلب 

المادة، في مثل هذه الحاالت يتم توفير التعليم بالتعاون بين قسم  للحصول على تعليم مدرس
دارات المواد ذات الصلة ومدارس تدريب المعلمين، قسم تعليم المعلمين  تعليم المعلمين وا 

نقطة لتعليم  01نقطة دراسة، و 11مسؤول عن توفير الدارسات التربوية للمعلمين وهي تشمل 
  (1) نقطة دراسة لمعلمي الموضوع 211د بحوالي الممارسة، والدرجة الكاملة تحد

                                                           
فورة وأستراليا في كل من فنلندا وسنغا STEMشحاتة، المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معلمي عبد الباسط  -1

مكانية اإلفادة منها في تطوير إعداد معلم  ، 0102 ،، المجلة التربوية، العدد الثامن والستون، مصرفي مصر STEMوا 
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يتـم توفير التعليم العالي الفنلندي من خالل نظام ثنائي من الجامعات )الفردية والفنون      
وشرط القبول لكليهما هو شهادة الثانوية العامة، والدبلوم المهني من نهاية مرحلة ما ) التطبيقية

تقوم كلية التعليم العالي، و  عات إجراء البحوث العلمية وتوفيربعد التعليم اإللزامي، ومهمة الجام
وث والتطوير جراء البحا  الفنون التطبيقية بتدريب المهنيين استجابة الحتياجات سوق العمل و 

لتدعيـم التعليم وتشجع التنمية اإلقليمية، فخضعت الجامعات لمجموعة كبيرة من اإلصالحات 
كلية للفنون التطبيقية، وتمنح الجامعات درجات  02و  جامعة 01فكان هناك  0101من عام 

البكالوريوس وتستغرق ثالث سنوات إلكمالها تليها سنتان للحصول على درجة الماجستير ثم 
  (1) الدكتوراه

ل على أكمل وجه، ونجاح النظام الفنلندي يعود إلى نوعية مدرسيه والثقة المعلم في فنلندا مؤه  
ن اختيار المعلمين وتدريبهم واإلشراف عليهم والتركيز على نوعيتهم  التي أوالها الشعب لهم، وا 

دارة المدارس ليس نتيجة  والذي يتالءم مع النهج الفنلندي في المسؤولية والمنهج والتعليم وا 
نما نتيجة نظام خاص متكامل من السياسات والبنى التي تقوم على  لثقافة ال يمكن منافستها وا 

  (2) لمعلمينثقافة دعم ومؤازرة ا
يتميز المعلم في فنلندا بأدائه العالي نظرا  للثقة التي يلقاها وقد استطاع إثبات قدرته على      

صدار األحكام بطريقة مهنية، وأجورهم عالية، ولهم احترام كبير في نفوس  حسن التصرف وا 
الخيار األول ّليم هي، لذا تعتبر مهنة التعافي سلك التعليم معايير عالية جد  الجميع، وللدخول 

لمهابتها، وتسعى  ار  من المدرسين طوال حياتهم نظ %22للطلبة. ويبقى في هذه المهنة حوالي 
فنلندا إلى تحسين نظام التعليم من خالل االستثمار في المعلم، وتعتمد الدولة على خبرات 

 يتواجد في وال المربين المحليين في إصالح التعليم، ويحظى المعلمون بتطوير مهني إلزامي،
نما جل االهتمام تطوير المعلمي تشجيعهم ن و الدولة نظام التفتيش والمساءلة على المعلمين، وا 

  (3)على التدريب واالبتكا

                                                           
في كل من فنلندا وسنغافورة وأستراليا  STEMشحاتة، المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معلمي عبد الباسط  -1

مكانية اإلفادة منها في ت ، 0102 ،، المجلة التربوية، العدد الثامن والستون، مصرفي مصر STEMطوير إعداد معلم وا 
 07 ص
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ّ:(1)برامجّإعدادّالمعلمينّفيّفنلندا
مؤسسات اإلعداد: يتم إعداد المعلمين في فنلندا في كليات التربية التابعة للجامعات وكليات 

ي للمعلمين، ووجود عالقة بين وزارة التعليم والثقافة ومؤسسات إعداد المعلمين، تدريب مهن
 .لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها

ويتضمن مسارين ECTS نظم الدراسة: يتبع نظام اإلعداد في كليات التربية النموذج األوروبي
 مختلفين:
 2تها لوريوس مدمدته خمس سنوات يتكون من شهادتين، شهادة البكا اا تكاملي  مسار   -

 سنوات وشهادة الماجستير مدتها سنتان ويقوم بتوفير معلم المرحلة االبتدائية.
 1يتكون من شهادتين: البكالوريوس مدتها  اا مدته خمس سنوات أيض  تتابعي   امسار   -

 سنوات والماجستير مدته سنة واحدة ويقوم بتوفير معلم المرحلة الثانوية.
نها: م ،يرغب في ممارسة التعليم أن يجتاز الكثير من الشروطيجب على من  :شروط القبول

نتائج الثانوية العامة، ملف اإلنجاز، اجتياز اختبار تحريري في التربية، نشاطات ميدانية تبرز 
مهارات التأمل، التفاعل والتواصل االجتماعي، مقابالت شخصية. والماجستير شرط أساسي 

معلم المرحلة االبتدائية دراسة مقررات فرعية في مناهج لمزاولة مهنة التدريس، ويتطلب من 
المرحلة االبتدائية في أثناء دراسة البكالوريوس، ويتطلب من معلم المرحلة الثانوية دراسة 

 .مقررات التخصص في المادة التي سيدرسونها عند مزاولة المهنة
م على فترات وليس من الخمس سنوات تت20%متطلبات التخرج: يشمل الجانب المهني ويشغل 

هور شلمدة ثالث  وشامال   اا عمليا  مكثف  بحاث وأطروحة الماجستير، وتدريب  دفعة واحدة واأل
االت االتصّاألكاديمية المتخصصة، ودراسة مهارات االتصال واللغة وتكنولوجيا والدراسات

لعملي وفق خطط يقدم التدريب ا .والمعلومات، والتدريب على التعليم الذاتي، ودراسات اختيارية
مدروسة بحيث توزع ساعات التربية العلمية على الطالب في أثناء دراستهم البرنامج بوقت 
مبكر. ويقدم التدريب الميداني من خالل المدارس الخاصة بالجامعة أو في مدارس البلدية 

 .العامة
تربوية، للدراسات ال ECTSساعة معتمدة من  60يتطلب من معلمي المرحلة األساسية إكمال 

 ساعة معتمدة من 11في مجاالت أخرى، و ECTS ساعة معتمدة من 11وما ال يقل عن 
                                                           

 ص ،0107 العربي، المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم،اليونسكو، واقع برامج إعداد المعلمين في العالم  -1
02-01 
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ECTS 90للحلقات البحثية ورسالة الماجستير. ويتطلب من معلمي المواد المتخصصة إكمال 
 ساعة معتمدة للتخصص.

الدعم المهني  متقوم الهيئة الوطنية للتربية التي تعنى بتطوير المناهج وتقييم التعليم وتقدي    
للمعلمين بوضع الخطوط اإلرشادية العريضة لألهداف التعليمية ومعايير التقييم دون إمالء 
الخطط الدراسية أو االختبارات المعيارية الموحدة لتفسح المجال لكل مدرسة تخطيط مناهجها 

دا يعود نبما يعكس القضايا التي تشغل المجتمعات المحلية، لذا فإن جزء كبير من تطور فنل
  (1)إلى الثقة التي منحت للمعلمين إلجراء كل ما يلزم في سبيل تحسين حياة الجيل الناشئ 

ّّ:(2)رامجّالتيّيتمّتدريسهاّفيّفنلنداالب
من الخمس سنوات الخاصة  %01الجانب المهني وطرق التدريس: وهي تشكل  -

 ببرنامج إعداد المعلم وتتم على فترات.
مج إعداد المعلم هي اكتساب الطالب المعلم القدرة على األبحاث: من مميزات برنا -

ستمر لدى الطالب ي اتير مما يجعله سلوك  البحث باإلضافة إلى كتابة أطروحة الماجس
 معه طوال حياته المهنية.

التدريب العملي: ومدته ثالثة أشهر يتميز بأنه مكثف وشامل وفعال، ويتضمن نظام  -
 يؤثر على الطالب المعلم. امم   ،علم الصفإرشاد بالغ الدعم من المشرفين وم

ة أو د تكون متخصصالدراسة األكاديمية: وتشمل التخصص الذي سيدرسه المعلم، وق -
 على المؤهل المرغوب الحصول عليه. اثانوية اعتماد  

 دراسة مهارات االتصال واللغة وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. -
الطالب لتغيير برامجهم الفعالة وخططهم  التدريب على التعليم الذاتي: وهي تقود -

 المهنية ودفعهم لتحقيق أهدافهم.
دراسات اختيارية: وتشمل مقررات مختلفة تتنوع وفق المؤهل الذي يسعى الطالب  -

 للحصول عليه.
 

                                                           
نظرة في تعليم الدول العشر األوائل عالميا  في مجال التعليم عند تعليمهم األساسي، الطبعة  –عزام الدخيل، تعلومهم  -1

 01 ، ص0102، ، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنانالرابعة
المعلم في ضوء تجارب بعض الدول، المجموعة العربية للتدريب والنشر،  دعبد العظيم صبري ورضا توفيق، إعدا -2

 71-12، ص 0107 القاهرة،
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ّنظامّالتقويمّواالختبارات:
طالب لبل يتم تركيز انتباه ا ،ال يتم إعطاء الطالب في برامج إعداد المعلمين درجات     

للسعي وراء المعرفة، والتقييم يقدم كتغذية راجعة بناءة مكتوبة أو لفظية للطالب المعلم، وقد 
يتم اقتراح أنشطة يؤديها الطالب المعلم للحصول على فهم أقوى لجوانب الضعف عنده. هذا 
النظام بحاجة إلى متعلمين مدركين لهذا النوع من التقويم لذا كانت هناك معايير صارمة 
اقتصرت على قبول نخبة النخبة من ذوي القدرات والمهارات العالية، وهذا أتاح استخدام نظام 

   (1)تقويم بعيد عن االختبارات والتهديد
ّّ:(2)سماتّالتعليمّفيّفنلندا

توفير معلم خاص مساعد للمعلم في غرفة الصف لالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة  -
 ة.حيث يتم دمجهم في الصفوف النظامي

وهم مسؤولون عن ضمان راحة الطلبة ونجاحهم  ،يدير المعلمون والمديرون المدارس -
 واإلشراف على ميزانية المدرسة.

يرة في سنوات دراستهم األولى حتى يتتبع مسنفسه مع المدرس  همنفسأيبقى الطلبة  -
 تطورهم عبر عدة مراحل في بيئة شبه عائلية.

ياغة الخطط الدراسية بعناية للخروج بطرق مضي المعلمون ساعاتهم المهنية في صي   -
جراء تعديالت على الدروس لتناسب فصولهم الدراسية.  مبتكرة لجذب االنتباه وا 

ّ:ّالتعليمّفيّاليابان:اثانيًّ
الملقـب  ترجع جذور النظام التعليمي الحديث في اليابان إلى عصر اإلمبراطور موتسـوهيتو     

دولة  اليابان في عهده باالنفتاح والتحديث، حتى غدت  هده م، حيث تميز ع0010بميجي عام 
حيث أدرك أهمية التعليم في بناء الدولة الحديثة، فقام ، (3)عصرية ذات مؤسسات متطـورة

بإنشاء المدارس وأتاح فرص التعليم أمام كل اليابانيين وتعهد الكفاءات برعاية أكبر، واستقدم 
مية إلى الخارج، وكان كل ذلك هو حجر األساس خبراء أجانب إلى بالده، وأرسل بعثات عل

                                                           
والنشر،  ة للتدريبالمعلم في ضوء تجارب بعض الدول، المجموعة العربي دعبد العظيم صبري ورضا توفيق، إعدا -1

 70 ، ص0107 القاهرة،
نظرة في تعليم الدول العشر األوائل عالميا  في مجال التعليم عند تعليمهم األساسي، الطبعة  –عزام الدخيل، تعلومهم  -2

 27 -20 ص ،0102، الرابعة، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان
دراسة تأريخية، مجلة الجامعة العراقية،  0200 -0010عهد ميجي  وسام عظيم، التربية والتعليم في اليابان خالل -3

 102 ، ص، العراق، بدون تاريخ21، العدد 2المجلد 
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لنهضة اليابان في العصر الحديث. وبعد احتالل اليابان تبنى الحلفاء الدعوة إلى إصالح 
التعليم من خالل توجيهها لتبني سياسة تعليمية جديدة تقوم على تكافؤ الفرص التعليمية وفصل 

رورة إدخال تعليمية أمريكية تصل لليابان ض الدين والسياسة عن التعليم. وأبرز تقرير أول بعثة
إصالحات تعليمية شاملة بما يدخل تحت مراجعة كاملة للمنهاج، والمركزية اإلدارة التعليمية، 

صالح نظام إعداد المعلم   (1)وتحسين طرق التدريس، وا 
 الروسية رأى اليابان ضرورة االهتمام برأس المال البشري الفضاء سفينة بعد انطالق     

صالح التعليم يتطلب األخذ باألسلوب الالمركزي في اإلدارة  واالهتمام بالعلوم والرياضيات وا 
بما يمكن أن يسمح للتعليم بتلبية حاجات العصر. كذلك إصالح التعليم الثانوي بحيث يتم 
إعداد طالبه المتحانات جامعية تنافسية، وتقديم المساعدات الحكومية إلى الجامعات الخاصة، 

ليم بالمراسلة التعفقد ارتبط بهذه اإلصالحات ونتج عنها زيادة فرص تعليم الكبار، خاصة  لذا
في تأهيل المعلمين وا عادة تدريبهم. وسن قانون للتعليم األساسي بأنه  اا هام  الذي أدى دور  

إلزامي مختلط عادل والمعلمين موظفون يؤدون خدمة لوطنهم، وللمعلم احترام يضمن له معاملة 
 .2)بةطي

 :(3) يوزع اإلنفاق على التعليم على النحو التالي
 على التعليم قبل االبتدائي. 0.2% -
 على التعليم االبتدائي. 27% -
 على التعليم الثانوي. 10.0% -
 على التعليم العالي. 00.0% -

 كما يلي: ، فهيأما معدالت االلتحاق بالتعليم
 قبل االبتدائي. 12% -
 التعليم االبتدائي. 012% -
 في التعليم الثانوي. 011% -
 في التعليم العالي. 10%  -

                                                           
 101ص ،0221المقارنة، دار النهضة العربية، مصر،حجي، التربية أحمد   -1
 101 -102ص  ،المرجع السابق -2
 ،0102طبيقها، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المقارنة أسسها وتالخزاعلة، التربية محمد الزكي و أحمد  -3
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ّاألساسّالقانونيّالتعليمّفيّاليابان:
يمكن التعرف على سياسة التعليم الياباني من خالل بنود الدستور المختلفة أما تفاصيل       

، ا في القانون األساسي للتعليم وهذه المبادئ هي: تكافؤ الفرصهذه السياسة فهي أكثر وضوح  
ليم اإللزامي، التعليم المختلط، التعليم العام تحريم التربية السياسية الحزبية أو الطائفية التع

  .(1)الدينية في المدارس العامة
ّ:(2)إعدادّالمعلمّفيّاليابان

صدار شهادة مزاولة  الجهة المسؤولة: تنظم وزارة التربية والتعليم جميع جوانب إعداد المعلم وا 
 .التدريس

 .اد: الكليات المتوسطة المعترف بها والجامعاتمؤسسات اإلعد
النظام التكاملي، حيث تقوم الكليات المتوسطة بإعداد معلمي رياض  نظام الدراسة ومدتها:

األطفال والصفوف األولى من المرحلة االبتدائية لمدة سنتين أو ثالث بعد الثانوية العليا، وتقوم 
 سنوات.  4علمي المرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة كليات التربية التابعة للجامعات بإعداد م

صيلية ها اختبارات القبول التحشروط القبول: اجتياز اختبارات تحريرية تعقدها الكلية، أهم  
العامة، واختبارات القبول الخاصة في مجال التخصص، واختبارات المهارات العملية، واختبارات 

ون خريج مؤسسة تعليمية معتمدة ومعترف بها، الحصول المقال واختبارات إتقان اللغة، وأن يك
على شهادة تدريس من مجلس التعليم اإلقليمي، حضور التدريب الميداني العملي في المدارس، 

 اجتياز اختبار تأهيل المعلمين.
ساعة لمقررات  01ساعة معتمدة،  125متطلبات التخرج: يتألف المنهاج الدراسي عادة من 

 التالي:على النحو ساعة معتمدة تتوزع  22الثقافة العامة و
 ساعة. 01مقررات التخصص  -
 ساعة. 00مقررات تربوية  -
 ساعة. 00مقررات في طرق التدريس  -
 ساعة معتمدة. 11مقررات تربوية اختيارية  -

                                                           
 ،0102المقارنة أسسها وتطبيقها، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الخزاعلة، التربية محمد الزكي و أحمد  -1
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 ساعات معتمدة. 2التدريب الميداني  -
ّأهمّخصائصّنظامّالتعليمّفيّاليابان:ّ

، وهذا معجزة اليابان هو نظام التعليم سر     أن  ياباني إلى لباحثين في الشأن الذهب بعض ا    
ما يفسر كيف استطاعت دولة مهزومة في الحرب العالمية الثانيـة عندما ألقيت عليها أول 

االت جوثاني قنبلة ذرية في العالم ودمرت بنيتها التحتية استطاعت أن تسبق العالم في جميع الم
 :(1)ويعود ذلك للخصائص التالية

ّالمركزيةّوالالمركزيةّفيّالتعليم:ّ-أوالًّ
تتميز اليابان بشكل عام بمركزية التعليم ونستطيع القول إن نظام تعليمها يغلب عليه طابع ّّ

 المركزية. 
إيجابيات هذا المبدأ في التعليم توفير المساواة في التعليم ونوعيته لمختلف فئات  ومن     

عن المقاطعة أو المحافظة التي ولد فيها الطالب، الشعب على مستوى الدولة بغض النظر 
وبذلك يتم تزويد كل طفل بأساس معرفي واحد سواء كان في شمال اليابان أو جنوبها وأوسطها 

 -بالرغم من المركزية-ن المعلمين وبغض النظر عن الحالة االقتصادية لهذه المنطقة، إال أ
ناع القرار  هم بالمدرسة وعلى رأسهم مدير المدرسة. فيتمتعون بالحرية بصفتهم من هيئة ص 

يجتمعون في كل عام لمناقشة األغراض التربوية للمدرسة، والتخطيط لجدول النشاط المدرسي 
 لتحقيق تلك األغراض التربوية وا عداد ذلك في كتيب كل عام. 

يات نوذلك من خالل توفير ميزا ،ومن المالحظ أن هناك تكامل بين المركزية والالمركزية     
مضاعفة للنهوض بالتعليم حتى أن السلطات المحلية تساهم تقريبا  بنصف نفقات التعليم وذلك 
على الرغم من الحجم الكبير لإلنفاق الحكومي على التعليم الياباني بالنسبة للدخل القومي 

من مجموع الدخل القومي وعادة ما تستغل هذه األموال جيدا  في  %01والذي يتجاوز حوالي 
 مة العملية التعليمية.خد
ويجتمع المعلمون كل ثالثة أشهر إللقاء البحوث والنقاش حول نظريات التعلم ومشاكل     

العملية التعليمية، وهم يقومون بإدارة مدارسهم دون ضغط ملزم من جانب الوزارة وذلك تحت 
 (2) ظل سطلة اتحادهم.

                                                           
محمد قاسم قحوان، تطوير نظام التعليم في اليمن في ضوء الخبرة اليابانية، مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة،  -1
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 وصانع قرار، حتى يتم االرتقاء وترى الباحثة ضرورة أن يكون المعلم في موضع باحث   
 بالعملية التعليمية.

ّروحّالجماعةّوالنظامّوالمسؤولية:ّ-اثانيًّ
يركز النظام الياباني للتعليم على تنمية الشعور بالجماعة والمسؤولية لدى التالميذ ّّّّّ

لدراسية اوالطالب تجاه المجتمع بدءا  بالبيئة المدرسية المحيطة بهم، مثل المحافظة على المباني 
واألدوات التعليمية واألثاث المدرسي وغير ذلك. ويتضح أوج هذه المسؤولية وروح الجماعة 
والتعاون واالعتماد على النفس عند تناول وجبة الطعام في المدرسة. فال يوجد مقاصف في 
ذ يالمدارس اليابانية، ولكن يوجد مطبخ به أستاذة تغذية وعدد من الطاهيات حيث يتناول التالم

 وجبات طازجة ت طهى يومي ا بالمدرسة.
ومن الشائع أن يقوم التلميذ عند نهاية اليوم الدراسي بكنس وتنظيف القاعات الدراسية بل      

وكنس ومسح الممرات بقطع قماش مبللة. باإلضافة إلى ذلك يقوم األطفال بتقديم الطعام 
المدارس  إنه ال توجد شخصية اآلذن فيللحيوانات أو الطيور التي تقوم المدرسة بتربيتها حيث 

اليابانية وال يوجد عمال نظافة، ولذا يأخذ التالميذ والطالب والمعلمون على عاتقهم تنظيف 
دقيقة في المدرسة  01المدرسة وتجميل مظهرها الداخلي والخارجي كما أنه يخصص يوميا 

 اليابانية ليقوم الطالب بتنظيف المدرسة وكافة مرافقها.
وترى الباحثة أن تربية جيل على النظام والمسؤولية والمبادرة يعمل على تماسك المجتمع       

 والمحافظة عليه. 
ّ:الجدّواالجتهادّأهمّمنّالموهبةّوالذكاءّ-اثالثًّ

واالجتهاد( أهم من الموهبة والذكاء الفطري للطفل وهو  ي ركز اليابانيون على مبدأ )الجد        
في كثير من الدول، ويتضح ذلك من كثرة استخدامهم للكلمات  على عكس ما هو معروف

التي تدل على االجتهاد والمثابرة باللغة اليابانية مثل كلمة "سأبذل قصارى جهدي" فالطالب 
اليابانيون يؤمنون بنصح مدرسيهم وآبائهم بأن النجاح بل والتفوق يمكن أن يتحقق باالجتهاد 

وي عتبر الطالب  .لجميع سواسية وخلقوا بقدر من الذكاء يكفيهموبذل الجهد وليس بالذكاء فقط، فا
اليابانيون من أكثر الطالب في العالم إقباال  على الدراسة، ألنهم تعلموا أن السبيل للوصول 
إلى وظيفة مرموقة هو االجتهاد وبذل الجهد والمثابرة للقبول بمدرسة ثانوية مرموقة ومميزة ومن 

 ثم جامعة مرموقة.



 

291 
 

يجتاز الطالب خريجي المدارس المتوسطة اختبارات صعبة لاللتحاق بالمدرسة الثانوية      
ثم بعد ذلك الجامعة التي يقع اختيارهم عليها، حيث إن دخول المدارس الثانوية والجامعة 
يتوقف في المقام األول على نتائج هذه االختبارات وليس فقط نتائج اختبارات المدارس 

 ية وهذا يؤكد مدى المثابرة والجد في تحقيق ما يصبو إليه الطالب. المتوسطة أو الثانو 
ّالكمّالمعرفيّوثقلّالعبءّالدراسي:ّّ-ارابعًّ
من المعروف أن نظام السنة الدراسية اليابانية يختلف عن معظم دول العالم حيث تبدأ     

التالي.  العام الدراسة في األول من شهر أبريل الميالدي وتنتهي في واحد وثالثين مارس من
 مقارنة بأي دولة أخرى، حيث يبدأ األكثروعدد الساعات في السنة عدد األيام الدراسية ي عد  و 

مون حتى الساعة الرابعة تقريب ا، أما المعل اللطالب من الساعة الثامنة صباح   اليوم الدراسي عادة
اإلضافة لسابعة مساء. بفعملهم حتى الساعة الخامسة ولكنهم يظلون في عملهم حتى السادسة وا

إلى ذلك تقل عدد العطالت التي تنقسم إلى عطلة الربيع والتي ال تزيد على عشرة أيام، وكذلك 
ا ما وكثير   .نفس المدة لعطلة بداية السنة الميالدية، ثم العطلة الصيفية التي تتراوح أربعين يوما

هر ة كان يعتمد على الحفظ عن ظيقال إن نظام التعليم الياباني قبل الحرب العالمية الثاني
قلب، ولكن اليوم يقال إنه يتسم بالمرونة والذكاء والمبادرة بدرجة كبيرة، هذه األشياء من الصعب 

 رنا ذلك من خالل الكم المعرفيإذا تصو   ابما يغلب طابع الحفظ عليها خصوص  قياسها، ور 
ثير من اليابانية الذي يتطلب الكالهائل الذي يدرسونه في مختلف المواد، وكذلك نظام الكتابة 

 .الجهد في حفظ مقاطع الكتابة الخاصة بهذا النظام
ّ:ّالتعليمّفيّماليزيا:اثالثًّ
ويمثل اإلنفاق  ،من إجمالي الناتج القومي %1.0يبلغ اإلنفاق العام على التعليم حوالي     

 الحالي على التعليم بالنسبة لمستوى كل مرحلة تعليمية كما يلي:
 ما قبل االبتدائية. 0.0% -
 في المرحلة االبتدائية. 20.2% -
 في المرحلة الثانوية. 21.1% -
 في التعليم العالي. 02.2% -
في  %010وتبلغ معدالت االلتحاق في مراحل التعليم المختلفة نسبة كبيرة حيث تبلغ    

 في المرحلة الثانوية. %11المرحلة االبتدائية، 
 في ماليزيا:المبادئ واألهداف العامة للتعليم 
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تسعى ماليزيا من خالل التعليم إلى تربية جيل من األفراد المتوازنين في بنائهم النفسي    
والروحي والفكري والعقلي والجسدي، مع التأكيد على العقيدة السليمة واإليمان بالله تعالى، كما 

شعرون فاءة يتسعى ماليزيا إلى تربية مواطنين على مستوى عال من األخالق والمعرفة والك
 (1) بالمسؤولية تجاه وطنهم ويسهمون في تحقيق التنمية ألسرهم ومجتمعهم ووطنهم

  .(2)تسعى البرامج التعليمية والتربوية المختلفة إلى تحقيق األهداف التالية
تزويد الطالب بالمهارات العقلية واالنفعالية والنفس حركية األساسية وذلك بشكل  -

ين على القراءة ر ، وكذلك قادانفسيا  وعقليا  وجسديا ، وروحي   وازنينمتكامل إلعداد أفراد مت
 .اوالكتابة وظيفي  

من خالل بث األفكار العامة والقيم والوالء واالنتماء في نفوس  خلق الضمير الوطني   -
 التالميذ لتحقيق الوحدة الوطنية والهوية القومية في مجتمع متعدد األعراق.

ت المهارات المختلفة والالزمة إلحداث التنمية االقتصادية إعداد القوى العاملة ذا -
 والوطنية.

غرس القيم األخالقية المحببة في نفوس التالميذ وذلك لترقية شخصياتهم ولغرس  -
التنمية الجمالية واإلحساس بالمسؤولية والنظام والعمل على تمكينهم من اإلسهام بشكل 

 فعال في بناء الوطن.
 :(3)ر التعليم في ماليزيااألسس المتبعة لتطوي

نشاء مؤسسات جديدة في المجاالت العملية والهندسية  - زيادة قدرة المؤسسات القائمة وا 
 والتقنية.

تدعيم العملية التعليمية من خالل إعداد معلمين مؤهلين ذوي خبرة باإلضافة االستفادة  -
 م بشكل عام.لتعليمن التقنيات التعليمية الحديثة وأجهزة الحاسب اآللي لتحسين جودة ا

تحسين اإلدارة وتطبيق برامج التدريب والتعليم عن طريق تعزيز القدرات اإلدارية  -
 باإلضافة إلى تدعيم نظم التقويم والمراقبة.

قوى عاملة  وذلك إلعداد ،التوسع في تقديم التسهيالت التعليمية والتربوية المختلفة -
 بشكل عام.مدربة ومحترفة من أجل تحسين العملية اإلدارية 
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تدعيم البحوث والتنمية في مؤسسات التعليم العالي القائمة باإلضافة إلى تشجيع  -
 التعاون بين المؤسسات البحثية سواء في الداخل أو الخارج.

 تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع االلتحاق بالمجاالت العلمية. -
رب وتحسين التستحسين التسهيالت التعليمية في المناطق الريفية وتقليل معدالت  -

 مستوى األداء ألطفال الريف.
غرس القيم اإليجابية نحو المبادرة والتواصل والمهارات التحليلية وتحسين أداء  -

 المعلمين، وتقديم الحوافز والمكافآت للمتميزين منهم.
تشجيع المعلمين المتقاعدين على إعادة توظيفهم وعملهم مرة أخرى وذلك لسد العجز  -

 لدراسية.في بعض المواد ا
التأكيد على استخدام اللغة الوطنية كوسيط أساس في التعليم في جميع المؤسسات  -

 التعليمية سواء قبل الجامعي أو العالي مع االهتمام بتعلم اللغة اإلنجليزية.
 تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجاالت التعليم. -

ّ:(1)ّإصالحاتّإعدادّالمعلمّفيّماليزيا
 مؤهالت التي يتطلبها العمل بمهنة التدريس.رفع مستوى ال -
توفير فرص التنمية المهنية من خالل تقديم برامج تدريبية أثناء الخدمة محليا  وفي  -

 الخارج.
 التأكيد على محو األمية الحاسوبية ونشر تعلم مهارات الحاسب. -
 إدخال مفهوم الجودة الشاملة في المدارس. -
 سنوات. 7-2فيما بين إكمال التعليم االبتدائي المدرسي  -
 تطوير النظام المعلوماتي في اإلدارة التعليمية. -
 إنشاء شبكة المعلومات الداخلية الخاصة بوزارة التعليم. -

ّإعدادّالمعلمينّفيّماليزيا:
ا هتمام  هتمت الدولة بها ا وا  ،نالت معاهد إعداد المعلمين عناية كبيرة منذ أن استقلت ماليزيا    
، في إنشائها على أحدث الطرق كي يتخرج منها معلمون أكفاء، اا كبير  ا وتوسعت توسع  كبير  

ونتيجة للسياسة التعليمية التي تسعى إلى تعميم التعليم بمختلف مراحله اضطرت الوزارة أن 
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تزيد عدد معاهد ومدارس المعلمين والمعلمات حتى تساير النهضة التعليمية. وبالنسبة لمعاهد 
ثانوية القسم على الشهادة الاالبتدائية فيلتحق بها الطلبة الحاصلون  تخريج المعلمين للمرحلة

 يجوها بالتدريس بالمدارس االبتدائية سواء، ومدة الدراسة بها عامان دراسيان ويقوم خر  بياألد
اإلنجليزية أو الماالوية أو الصينية أو التاميلية، وفي أحيان أخرى يتم إعداد معلمي المرحلة 

الراغبين في العمل بالتدريس من الحاصلين على الشهادة الثانوية العليا في معاهد االبتدائية من 
 متخصصة لمدة عام دراسي واحد.

وتقوم معاهد إعداد المعلمين للمرحلة االبتدائية في ماليزيا على اختالف طبيعتها بتدريس      
التربية و لعلوم، او الموسيقى، و التربية الفنية، و الرياضيات، و عدد من الدراسات العامة مثل اللغات، 

 ،زليةوالفنون الصناعية والعلوم المن ،البدنية والصحية، والدراسات التجارية، والعلوم الزراعية
وجميع هذه الدراسات العامة تشكل نسبة  ،والتربية المدنية والدينية ،والدراسات االجتماعية

،ّونشاطاتّ%0.0بويةّبنسبةّوالموادّالتّر %0.2بينما الدراسات المهنية بنسبة  70.2%
ّ ّبنسبة ّفيكونّمجموع%02والتدريبّالمهنيّبنسبةّّ%0.0مصاحبة التدريب المهني ّ،

 من مجموع الزمن الكلي المخصص لبرنامج إعداد المعلم. %01.2والعلمي والنظري بنسبة 
  أما بالنسبة لمعاهد إعداد معلمي المرحلة الثانوية في ماليزيا فإنها تنقسم إلى قسمين:

: معاهد ومكاتب تدريب المعلمين لمدارس المرحلة الثانوية الدنيا ويلتحق بها القسم األول
ومدة الدراسة بها سنتان، ولكل معهد مجموعة من  ،الطالب الحاصلون على الشهادة الثانوية

المواد التي يدرسها ليعد المعلمين لتدريسها، فبعضها يعد معلمين لتدريس العلوم، والرياضيات، 
بعضها يعدهم لتدريس اللغات والمواد االجتماعية، وأخرى للمواد التجارية والفنية والعلوم و 

 المنزلية، وبعضها للفنون الصناعية وغيرها.
: معاهد إعداد معلمي المرحلة الثانوية العليا فيلتحق بهذا القسم الطالب الحاصلون القسم الثاني

ت وقد ة بجامعة الماليو ومدة الدراسة بها ثالث سنواعلى الثانوية العليا ويلتحقون بكلية التربي
لم إذا شاء، ويكون إعداد المع الدكتوراهتزيد على ذلك ويحصل بعدها على اإلجازة العالية ثم 

في هذا القسم على أساس التخصص في فرع أو مادة دراسية واحدة، وقد يتم اإلعداد في بعض 
ات، أو يتم اإلعداد بدراسة جامعية بإحدى الكليات كليات اآلداب والعلوم أيضا  لمدة ثالث سنو 

لمدة أربع سنوات تخصص السنة األخيرة منها للدراسة التربوية، وباإلضافة إلى ذلك توفد ماليزيا 
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مجموعة من أبنائها إلى بعض الدول العربية لاللتحاق بجامعاتها والتخصص في تدريس التربية 
  .(1)رك الدول مصة العربية، ومن أهم تلاإلسالمية واللغ

ّتدريبّالمعلمينّأثناءّالخدمةّبماليزيا:
تعقد ماليزيا بين الحين واآلخر دورات تدريبية وتجديدية للمعلمين في أثناء الخدمة وذلك ّّّّّ

القيام  باإلضافة إلى معاونتهم على ،بهدف تحسين أدائهم ولتمكينهم من النمو العلمي والمهني
ي تقدم وزارة التربية والتعليم قسم التدريب العديد من البرامج التبمهامهم الوظيفية بشكل عام و 

 تهدف إلى:
توفير التدريب األساسي الالزم للمعلمين وتنظيم الدورات التدريبية التي تجري أثناء  -

 الخدمة.
 تنظيم امتحانات تدريب المعلمين والمعلمات. -
ة التعليمية ما يتعلق بالسياستقديم التوجيهات واإلرشادات لمعاهد المعلمين والمعلمات في -

 للوزارة.
 المساعدة في اختيار األشخاص الالئقين للتدريب على مهنة التدريس. -
  .(2)ية وطرق التدريسمعاونة المعلمين على ممارسة الحديث من الترب -

 ّ:(3)إعدادّالمعلمّفيّماليزيا
تابعة ت التربية الكليات تدريب المعلمين التابعة لوزارة التربية وكليا: مؤسسات اإلعداد

 .للجامعات، وهي تعد المعلمين للتدريس في المدارس االبتدائية والثانوية
نظام الدراسة ومدتها: يسود النظام التكاملي في برامج كليات تدريب المعلمين التابعة لوزارة 

لكن و التربية وكذلك في كليات التربية التابعة للجامعات، علما بأن النظام التتابعي معمول به 
سنوات لتأهيله ليكون  3في ظروف محددة، ففي كليات تدريب المعلمين يقضي الطالب حوالي 

، أما في البرنامج التتابعي يقضي الطالب سنة دراسية بعد الحصول على الشهادة امعلم  
 الجامعية لإلعداد لممارسة مهنة التدريس ويسمى )دبلوم عال في التربية(.
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في كل من االختبارات النهائية،  50%الحصول على أكثر من  شروط القبول: حسن السلوك،
وفي الواجبات في كل فصل دراسي، وفي األنشطة المصاحبة للمنهج، والحصول على متوسط 

  .فأكثر في االختبارات، والمقابالت الشخصية 0
 :متطلبات التخرج: تتكون المناهج الدراسية في هذه الكليات من ثالثة أجزاء هي

ساسي: ويشمل علم النفس التربوي، وطرق التدريس، والتعليم في ماليزيا، الجزء األ .0
واللغة المالوية، واللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا التعليم، والتربية اإلسالمية، والتربية 
األخالقية، والحضارة اإلسالمية، والتطور التاريخي لماليزيا، وشؤون الخدمة العامة 

 للتعليم.
تطلب من معلمي المرحلة االبتدائية المتدربين دراسة مساقات دراسية المواد الدراسية: ي .0

في طرق التدريس، والرياضيات، اإلنسان والبيئة، والتربية األخالقية، والتربية 
لمتدربون الثانوية اّاإلسالمية، والتربية البدنية والموسيقى والفنون. أما معلمو المرحلة

فيدرسون التربية األخالقية، والتربية البدنية، والتربية الصحية ومساقا  ضمن مناهج 
 .المرحلة الثانوية

اإلغناء الذاتي: يمكن المتدربين من معلمي المرحلة االبتدائية والثانوية أن يدرسوا دورة  .2
 ى التعليم.د للتدرب علفي االقتصاد المنزلي، ويتطلب منهم االلتحاق بفصل دراسي واح

ّإعدادّالمعلمّفيّفلسطين:
ّ:(1)معاييرّالمعلمّالفلسطيني

تكمن أهمية المعايير في أنها تؤسس لمهنة التعليم بهدف تطوير وتحسين العملية التربوية بوجه 
عام، واالرتقاء بوضع المعلم المهني وتقدمه الوظيفي بوجه خاص، كما أنها توفر له مظلة 

 وتشجعه على العمل الجماعي والمشاركة ويظهر ذلك في:لألمن الوظيفي 
التطور المهني: المعايير تؤدي إلى تطوره المهني المستمر وتكون الدافع وراء سعيه  -

بداعاته، وذلك تطور التعليم.  لالرتقاء بنفسه وتطوير قدراته وا 
ا درجة هالتقويم: تعتبر المعايير مرجعية تربوية لبناء أدوات قياس وتقويم تتوافر في -

 مناسبة من الصدق والثبات والموضوعية فتتحقق العدالة والمساواة.
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التعاون والشراكة: توفر المعايير فرصا  للتعاون والشراكة بين عناصر المؤسسة التربوية  -
من جهة وبين المجتمع المحلي من جهة أخرى، حيث أنها ستكون دافعا  للمعلم إلى 

 تعزيز هذه العالقة.
هيئة تطوير مهنة التعليم معايير مهنية للمعلم تغطي كافة المتطلبات األساسية  اعتمدتو       

 :(1)لمهنة التعليم، وتم تصنيفها ضمن ثالث مجاالت رئيسية متكاملة ومتداخلة هي
 المعرفةّوالفهم:ّيمتلكّمعرفةّوفهمًاّبماّيلي:ّ-أوالًّ

 فلسفة المنهاج الفلسطيني وأهدافه وخطوطه العريضة. -
 لدراسي للمرحلة التي يدرسها وطرائق إثرائه.المحتوى ا -
 طرائق تعليم الطلبة وفق قدراتهم وخصائصهم النمائية. -
 كيفية تدريس التخصص، وفق قدرات الطلبة واحتياجاتهم. -
 متطلبات تعليم التخصص العمودية واألفقية. -
 كيفية ربط التخصص بمواضيع وحقول مختلفة وبشكل تكاملي ضمن سياقات متعددة. -
 القياس والتقويم التربوي.أسس  -
 أساسيات اللغة العربية والمعرفة الرياضية والعلمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -
 ظروف الطلبة على تنوعها وطرق التعامل معها. -
 المهاراتّالمهنية:ّوذلكّمنّخالل:ّ-اثانيًّ

 لبة.بين الطإعداد خطط واضحة المعالم واألهداف وتطويرها مع مراعاة الفروق الفردية  -
 توفير بيئة تعلمية تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعلم والتعليم. -
توفير مناخ تعليمي يمتار بالمرونة واالبتكار والتحفيز المستمر على التفكير الناقد  -

 واإلبداع.
 توظيف المصادر والوسائل التعليمية في العملية التعلمية التعليمية. -
لفة وبسياق اجتماعي وثقافي مرتبط بحياة ربط موضوع التخصص بموضوعات مخت -

 الطالب وواقعه.
تيسير عملية التعلم والتعليم لتمكين الطلبة من بناء المعرفة وتقييمها وتأملها بطرائق  -

 تساعدهم بأن يكونوا معلمين مستقلين.
 توظيف التقويم التربوي بأنواعه المختلفة. -
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 العملية التعليمية. توظيف االتصال والتواصل وتكنولوجيا المعلومات في -
ّاالتجاهاتّالمهنيةّوالقيم:ّوتتضمنّماّيلي:ّ-اثالثًّ

 االلتزام بتيسير عملية التعلم لجميع الطلبة. -
 االلتزام بمساعدة الطلبة على إبراز قدراتهم ومواهبهم المختلفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم. -
 اجاته المهنية.احتي التأمل بصورة ذاتية وجماعية في ممارساته المهنية وتقييمها لتلبية -
 االلتزام بالتعاون والتواصل مع ذوي العالقة لتطوير نوعية التعليم. -

 
ّ:(1)واجباتّالمعلمّوحقوقه

المعلم الفلسطيني مشهود له على المستوى المحلي واإلقليمي بقوته العلمية والمهنية كونه     
اجبات دية ومعنوية وعليه و ينحدر من مجتمع يعرف أهمية العلم والتعليم، وبذلك فله حقوق ما
 مهنية وواجبات نحو مدرسته ونحو طلبته، ونحو المجتمع المحلي.

ّ:(2)استراتيجيةّإعدادّوتأهيلّالمعلمين
تهدف االستراتيجية إلى امتالك المعلمين منظومة من المعارف والمهارات وتوصي بتطوير 

 واعتماد خمس أنواع من البرامج هي:
رياض أطفال وتقدمه كليات التربية في الجامعات  معلم رياض األطفال: يتخصص -0

والكليات الجامعية، أو يتخصص دبلوم متوسط من كليات المجتمع في المرحلة 
 االنتقالية.

(: وهو برنامج يؤدي على بكالوريوس 1-0 المرحلة األساسية الدنيا )الصفوفمعلم  -0
 تربية.

 لتحاق بأحد البرنامجين:(: يمكن اال01-2معلم المرحلة األساسية العليا )الصفوف  -2
 بكالوريوس تربية تخصص معلم المرحلة األساسية العليا من كلية التربية. -
بكالوريوس في التخصص )مبحث يعلم في المدارس األساسية العليا( من كلية مالئمة  -

 ة العليا.للمرحلة األساسي (أ)ككلية العلوم أو اآلداب باإلضافة لدبلوم التأهيل التربوي 
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(: هو بكالوريوس في التخصص 00 -00لمرحلة الثانوية )الصفوف معلم ا  -1
للمرحلة الثانوية، وتعديل يتالءم مع  (ب)باإلضافة لدبلوم التأهيل التربوي 

 استراتيجية التدريب المهني لمعلمي ومدربي التعليم المهني
 لن في المرحلة ما بعد المدرسية: برنامج يؤدي إلى دبلوم التأهيبو ن والمر و المعلم -2

 لمعلمي التعليم العالي وتعليم الكبار. (ج)التربوي 
ّمقارنةّبينّإعدادّالمعلمّفيّفنلنداّواليابانّوماليزياّوفلسطين:

الجهةّّالدولة
ّالمسؤولة

مؤسساتّ
ّاإلعداد

نظامّالدراسةّ
ّومدتها

شروطّ
ّالقبول

متطلباتّ
ّالتخرج

متطلباتّ
ّالمزاولة

وزارةّّفنلندا
التربيةّ
ّوالتعليم
)مركزيةّ

ّعليم(الت

كلياتّ
ّالتربية

سنوات5ّّ
5ّتكاملي،ّ
سنواتّ
ّتتابعي

معدلّ
الثانويةّ
العامة،ّ
وتختلفّ
الدولّفيّ
درجةّ
االلتزامّ
ومستوىّ
ّالتنوع

مقرراتّ
ثقافية،ّ

مقرراتّفيّ
محتوىّ

التخصص،ّ
مقرراتّتربويةّ

مهنية،ّ
وتختلفّ
األوزانّ
والوقتّ
المخصصّ
لتلكّ

المقررات،ّ
كذلكّبعضّ
ّجوانبّاإلعداد

ّ
ّالماجستير

كلياتّّاليابان
التربيةّ
وكلياتّ
ّجامعية

3ّ،0ّ
سنواتّ
ّتكاملي

اجتيازّ
اختبارّتأهيلّ
ّالمعلمين

كلياتّّماليزيا
التربيةّ
ومعاهدّ
ّالمعلمين

3ّ،0ّ
سنواتّ
ّتكاملي

---ّ

كلياتّّفلسطين
ّالتربية

سنوات0ّّ
تكامليّ
ّتتابعي

المزاولةّ
واجتيازّ

اختبارّتأهيلّ
المعلمينّ
ّوالمقابلة

الباحثة أن مسؤولية إعداد المعلم الفلسطيني تقع على عاتق الجامعات ومؤسسات ترى      
التربية  الطالب بكليات يلتحقالتعليم العالي بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، حيث 

أو كلية علمية أو أدبية ومن ثم يتبعها بدبلوم تربية لمدة عام، ويتقدم في النهاية بطلب تدريب 
ارس. وبعد تخرجه يخضع المتحان القبول في المهنة وبعد نجاحه يخضع إلجراء إلحدى المد
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مقابلة، وتسعى الوزارة لعقد دورات تدريبية وتجديدية للمعلمين وبرامج تطويرية أثناء الخدمة 
 بهدف تحسين أدائهم الوظيفي.

عليم ام التومن المالحظ أن فلسطين ال تختلف عن نظيراتها من الدول األخرى، إال أن نظ    
في فلسطين يواجه مجموعة من التحديات أوردتها اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في 

 كما يلي: 7 -1فلسطين في تقريرها ص 
 والواقع السياسي فالعديد من الخطط ال تنفذ الرتباطها بالسياسة. االحتالل اإلسرائيلي   -
قادر على الصمود أم بناء إنسان هو هل  :دور المؤسسة التعليمية الم يعد واضح   -

 ؟يؤمن بالسالم
 قانون التعليم: فحالة االنقسام حالت من إقرار القانون وبالتالي يوجد نظام بال قانون. -
هيكلية الوزارة: هناك حاجة إلعادة تشكيل هيكلية بسبب التداخل في مهام اإلدارة  -

 العامة.
 لتعليم من موازنات الحكومة الموازنات الحكومية المرصودة للتعليم: تدني حصة ا -
 تراجع أوضاع المعلمين الوظيفية: أثر سلبا  على مكانتهم داخل المدرسة. -
 ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: عدم مواكبة المعلمين للمستجدات التكنولوجية.  -
 ءتعدد الجهات الممولة للتعليم وعدم ارتباطها بأولوية التعليم فهي مشاريع تنتهي بانتها -

 التمويل.
 قدس.لألوضاع السياسية مثل غزة وال اخصوصية المواقع الفلسطينية تبع   التنوع في -
 مركزية اإلدارة فمعظم القرارات تؤخذ من الوزارة. -
ومن خالل المقارنة بين إعداد المعلم في الدول الثالث المتقدمة مع دولة فلسطين فهناك      

 التعليم، ولكن هناك تكامل في الدول المتقدمة بينتشابه في أنظمة التعليم من حيث مركزية 
المركزية والالمركزية، ولكن ضرورة االهتمام بالمعلم الفلسطيني من خالل إعادة المهابة والثقة 

 لطبيعة المهنة.
ّالتوصيات:

ّفيّضوءّماّسبقّفإنه:
ضرورة إطالع المعلمين على األدوار المتوقعة منهم والتأكيد على مواكبة التطور  -

 لتكنولوجي.ا
 ضرورة إعادة الثقة في نفس المعلم الفلسطيني. -
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 تكامل أدوار المعلم بين المركزية والالمركزية. -
 التأكيد على استمرارية المشاريع والبرامج التطويرية، وزيادة حصة التعليم التمويلية. -

 المراجع:
 .0221أحمد إسماعيل حجي، التربية المقارنة، دار النهضة العربية، مصر، -
حمد الزكي ومحمد الخزاعلة، التربية المقارنة أسسها وتطبيقها، دار صفاء للنشر أ -

 .0102والتوزيع، عمان، األردن، 
بدرية المفرج وآخرون، االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنيا ، وزارة  -

 .0111التربية، إدارة البحوث، 
في كل  STEMفي إعداد معلمي  عبد الباسط شحاتة، المبادرات والتجارب العالمية -

مكانية اإلفادة منها في تطوير إعداد معلم  في  STEMمن فنلندا وسنغافورة وأستراليا وا 
 .0102مصر، المجلة التربوية، العدد الثامن والستون، مصر،

عبد العظيم صبري ورضا توفيق، إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول،  -
 .0107ر، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنش

التعليم  في مجال اعليم الدول العشر األوائل عالمي  نظرة في ت –مهم يعزام الدخيل، تعل -
 .0102عند تعليمهم األساسي، الطبعة الرابعة، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، 

 ةفريد خزاعلة وهال الشوا، درجة توافر معايير الجودة الشاملة لكتاب اللغة اإلنجليزي -
، 0، العدد00للصف السادس األساسي من وجهة نظر معلميه، مجلة المنارة، المجلد 

0101. 
محمد قاسم قحوان، تطوير نظام التعليم في اليمن في ضوء الخبرة اليابانية، مجلة  -

 .0101أبحاث البيئة والتنمية المستدامة، العدد الثاني، المجلد األول، اليمن، 
 .0222صرة في التربية المقارنة، عالم الكتب، مصر، محمد مرسي، االتجاهات المعا -
هناء حامد، التجربة اليابانية في التعليم وسبل االستفادة منها في مصر، وزارة المالية،  -

 مصر، بدون تاريخ.
هيئة تطوير مهنة التعليم، أخالقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك، السلطة الوطنية  -

 .0101الفلسطينية، فلسطين، 
تطوير مهنة التعليم، المعايير المهنية للمعلمين، السلطة الوطنية الفلسطينية، هيئة  -

 .0101فلسطين، 
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وزارة التربية والتعليم، استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين، السلطة الوطنية  -
 .0110الفلسطينية، 

سة درا 0200 -0010وسام عظيم، التربية والتعليم في اليابان خالل عهد ميجي  -
 ، العراق، بدون تاريخ.21، العدد 2تأريخية، مجلة الجامعة العراقية، المجلد 

اليونسكو، واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي، المركز اإلقليمي للجودة والتميز  -
 .0107في التعليم، 
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