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 الملخص 

في        السعودية  العربية  المملكة  في  المعلم  إعداد  تطوير  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

لتحقيق أهداف هذه  وماليزيا، ووسنغافورة  خبرات الواليات المتحدة األمريكية    ضوء واقع

الدراسة فقد اعتمدت على المنهج المقارن نظراً لكونه المنهج األنسب لموضوع إصالح  

من   الرغم  على  أنه  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  المعلم،  إعداد  وبرامج  أنظمة  وتطوير 

برامج إعداد المعلمين إال أنها ال تزال هناك أوجه من الجهود التي بذلتها المملكة لتطوير  

الضعف التي تتمثل في عدم تركيزها على تنمية مهارات التعلم واإلدارة الذاتية، وضعف  

تركيزها على تطوير المهارات البحثية لدى المعلمين. وقد أوصت الدراسة برفع معايير 

على  والتركيز  المعلمين  اعداد  برامج  في  الطالب  والتواصلي    قبول  البحثي  الجانب 

 واالجتماعي للمعلمين بدرجة أكبر. 

 

إعداد المعلم، الواليات المتحدة األمريكية، سنغافورة، ماليزيا،  الكلمات المفتاحية:  

 خبرات الدول، تدريب المعلم



Abstract  

     The present study aimed to develop teacher preparation 

programs in the Kingdom of Saudi Arabia in the light of the 

reality of the experiences of the United States of America   ,

Singapore and Malaysia  , to achieve the objectives of 

the study adopted the study on the analytical comparative 

method since it is the approach best suited to the subject of 

the reform and development of systems and teacher 

preparation programs, and adopted a method 

of  " George Beriday Based on four basic steps: description, 

interpretation, interview and comparison. The study found that 

despite the efforts made by the Kingdom to develop teacher 

preparation programs, there are still weaknesses that are 

represented in its lack of focus on developing learning and 

self-management skills, and its weak focus On developing the 

research skills of teachers, the study recommended raising 

the criteria for student admission in teacher education 

programs and focusing on the research, communication and 

social aspect of teachers to a greater degree. 
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 المقدمة 

تشهد البيئة في الوقتت الحتالي العديتد متن التغيترات المتستارعة التتي صتاحبها نمتواً      

 ً رت هتذه التغيترات علتى   معرفيا هائالً ارتبط بالتقدم الذي طال مختلف المجاالت، حيث أثتر

مختلف األنظمة والمجاالت وفي مقدمتها النظام التعليمي، وترترب عليها فتر  مجموعتة 

من التحديات على كل من الدول المتقدمة والناميتة التتي حترمتت عليهتا ضترورة مواجهتة 

 جتمع معرفي معاصر.هذه التحديات والتحول نحو م

ل التعلتتيم الركيتتزة األساستتية التتتي تُستتهم فتتي تنميتتة مهتتارات األفتتراد وإكستتابهم       ويُمثتتل 

نهم من التأقلم مع كافتة التغيترات بصتورة إيجابيتة، وتبترز فتي  المعرفة المناسبة التي تُمكل 

ه األساسي للطالب والعنصر الفع ال المساهم فتي هذا المجال وظيفة المعلل م باعتباره الموجل 

تطتتوير المنظومتتة التعليميتتة واالرتقتتاء بمستتتواها فتتي ظتتل البيئتتة التنافستتية  التتذيباني، 

 م(.2014

كما ان عالقة التعليم بالتنمية االقتصادية لم تكن حديثة بتل هتي قديمتة فقتد تنتاول  دم      

اثنتاء تعليمته سميث أهمية التعليم في كتابة ثروة األمم إذ يقول ان اكتساب الفرد للمواهتب 



ودراسته هي تكلفة حقيقية لكنها تعد بمثابتة را  متال ثابتت ومتحقتق فتي شخصته وهتي 

ثتتتروة شخصتتتية  والتتتتي بتتتدورها جتتتزء متتتن ثتتتروة المجتمتتتع التتتذي ينتمتتتي اليتتته. 

  (.93م،ص2008 الرشدان،

وإن للمعلم دور كبير في تحقيق النهضتة والتنميتة متن ختالل استتثماره فتي المواقتف      

ة المختلفة لصالح التنمية والتطوير المجتمعي حيث لم يعد دوره مقتصرا على نقتل التعليمي

وتلقين المعارف للمتتعلم بتل تخطتت ادواره حتدود التلقتين ، بتل اصتبح دوره مواكبتة أي 

تغيتتر يطتترأ علتتى المجتمعتتات بشتتكل عتتام وعلتتى العمليتتة التعليميتتة بشتتكل ختتاص. 

 م(.2020 الصقعبي،

زاوية في العملية التعليمية ومن اهم متدخالتها كونته القتادر علتى ويعد المعلم حجر ال     

ترجمة أهداف التعليم لواقع ملمو  وهو التذي يعمتل علتى غتر  القتيم وتنميتة القتدرات 

وتعزيز المهارات لدى الطالب عن طريق تنظيم العملية التعليمية وضبطها وادارتها لذلك 

ن من القيام بأدواره المختلفة فتي عتالم يتصتف كانت الحاجة الماسة إلعداده  وتأهيله ليتمك

 م(.2018بالتغير المستمر. الغامدي،

كما يشهد التعليم في المملكة العربية الستعودية تطتوراً واضتحاً فتي شتتى المجتاالت،      

وتزايد أعداد الطلبة المقبلين عليه، وأنشأت المزيد متن الكليتات والجامعتات القتادرة علتى 

متزايدة من الطالب ممن يرغبون بمواصلة تعليمهم الجامعي، وقد ذكر استيعاب األعداد ال

م( بأنر الزيتادة فتي أعتداد الطتالب ترافتق متع زيتادة مستتوى األعبتاء علتى 2020والد  

األساتذة العتاملين فتي هتذه المتدار  والكليتات والجامعتات، ممتا يُحتتل م ضترورة تضتافر 

م أكاديميتاً ومهنيتاً وتربويتاً بدرجتة عاليتة متن الجهود الهادفة إلى تأهيل المعلمين وإعداده

 الكفاءة.  

وتقع مسؤولية ادارة برامج اعتداد المعلمتين وتنفيتذها علتى عتاتق اقستام التربيتة فتي      

الكليات الجامعية وفي كليات التربية التابعة للجامعات، وتقوم جهات حكوميتة مثتل وزارة 
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داد مع وجود منظمات غير حكومية فتي مجتال التربية والتعليم بتوجيه وتنظيم برامج اإلع

المركتز اإلقليمتي للجتودة االعتماد والمعايير التي تجعل البرامج المختلفة أكثتر تشتابهاً    

 م(.  2017والتميز في التعليم،  

وقد أشار تقرير منظمة اليونسكو حول التدري  الشامل والذي يقضي التعلتيم الشتامل      

مين لتدري  الطالب بجميع فئاتهم وال يمكن تحقيتق ذلتك متالم بضمان استعداد جميع المعل

يكن المعلمون أداة متمكنة دافعة للتغير ومتسلحين في ذلتك بقتيم ومعتارف ومواقتف تتتيح 

لكل طالب تحقيق النجاح الذي يصبو إليه، وينبغي أن تتيح النُّظم التعليميتة فرصتاً إلعتداد 

 م(.  2020كو،  المعلمين وفرصاً للتعلُّم المهني. اليونس

ونظراً المتالك الدول المتقدمة لمجموعة من األنظمة التعليميتة المتميتزة التتي تعتمتد      

عليها في إعداد المعلم وتطوير كفاياته؛ فإنه يُمكن االعتماد على هذه الخبرات في إصالح 

حيتث جوانب الضعف التي يُعاني منها نظام إعداد المعلم في المملكتة العربيتة الستعودية،  

يُمكتتن اعتبتتار نظتتام إعتتداد المعلتتم فتتي كتتل متتن الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة وستتنغافورة 

وماليزيا من الدول المتقدمة التي تمكنت من إحداث تحتول ملحتوظ فتي أنظمتهتا التعليميتة 

 على الرغم من المساحة المحدودة لبع  من هذه الدول مثل سنغافورة.  

د رايت  و خترون        ( أنر الواليتات المتحتدة تُعتبتر متن Ries et al., 2016فقد أكتر

الدول الرائدة في مجال إعداد معلم المستقبل وتحسين كفاءته المهنية والمعرفية عبتر تبنتي 

 مجموعة من المعايير والشروط لقبول الطالب وترشيحه إلى مزاولة مهنة التدري .  

م( بتأنر 2018قد بيرن البتازعي  وعلى مستوى الخبرة السنغافورية في إعداد المعلم؛ ف     

سنغافورة وعلى الرغم من صغر مساحتها ومحدودية مواردها إال أنها تمكنت من تعزيتز 

قتدرة التعلتتيم وإيصتتاله إلتى ميتتدان التنافستتية العالميتة، حيتتث أصتتبح النظتام التعليمتتي فتتي 

 سنغافورة من أفضل أنظمة التعليم على المستوى اآلسيوي والعالمي. 

في ماليزيا؛ فقد تمثرلت أحد أبترز أهتداف قطتاع التربيتة والتعلتيم فتي ماليزيتا فتي   أما     

م(، 2017تعزيز مستوى التنمية المهنيتة للمعلمتين وتطتوير قتدراتهم ومهتاراتهم  النبتي،  



م احتلت ماليزيا الصدارة في ترتيب الدول من حيث جودة التعلتيم وذلتك 2019وفي العام  

تتي تستير عليهتا الدولتة واهتمامهتا بإعتداد المعلتم ومهتارات بفضل الجهتود المتواصتلة ال

المعلمين وخبراتهم وماله من دور كبير في تحصتيل الطتالب واالرتقتاء بمستتوى التعلتيم 

 م(.2019 مؤشر االبتكار العالمي،  

وتُعتبر التربية المقارنة أحد الوسائل التي يُمكن االعتماد عليها في معالجة المشتكالت      

ية والتربوية التتي تواجته مختلتف التدول عبتر تبنتي السياستات المتبعتة فتي التدول التعليم

األخرى والتي اعتمدت عليها الدول في معالجتة المشتكلة ومواجهتهتا  هويمتل والعنتادي، 

 م(.  2015

م( إلتى أنر االهتمتام بتطتوير كفتاءات 2019وفي هتذا المجتال؛ أشتار عبتد الستالم        

تُعتبر متطلب أساسي لمواجهة تحديات المستقبل، وهتذا ال يُمكتن   ومهارات معلم المستقبل

تحقيقه إال من خالل تزويده بالخبرات والمعارف التي تُسهم في تحقيق ذلتك وتؤهلته نحتو 

تأدية مسؤولياته بنجاح. من هنا كان لزاماً على المملكة العربية الستعودية أن تتوجته نحتو 

رة تتناسب مع مستتوى وحجتم التغيترات الحاليتة تطوير برامج وأنظمة إعداد المعلم بصو

 وبما يُسهم في تطوير مخرجات وكفاءة العملية التعليمية.

 مشكلة الدراسة  

إنر جودة األنظمة التعليمية تعتمد بالدرجة األولى على جودة مدخالتها، حيتث يستتلزم      

لى التوجهات العالميتة ذلك التوجه نحو إعداد المعلم وتطوير مهاراته وكفاياته باالعتماد ع

التي تواكب التغيرات والتطورات المستمرة في المجال التعليمي، وهذه التغيرات فرضتت 

مطلباً أساسياً بضرورة إصالح العملية التعليمية في المملكة العربيتة الستعودية فتي ضتوء 

م التتي نتادت ببنتاء مجتمتع قتائم علتى المعرفتة عبتر 2030ما أكدت عليه رؤية المملكتة  

 وفير بيئات تعليمية تُناسب السياسات التعليمية التي يجري تبنيها.  ت
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وإن متتن أهتتم العوامتتل التتتي تقتتف خلتتف تراجتتع جتتودة التعلتتيم فتتي المملكتتة العربيتتة      

الستتعودية ضتتعف بتترامج إعتتداد المعلتتم، ومتتن المؤشتترات الدالتتة علتتى ذلتتك قلتتة نستتبة 

مركتتز التتوطني للقيتتا ، ففتتي عتتام المجتتتازين الختبتتار كفايتتات المعلمتتين التتذي يقدمتته ال

فتي الجتزء التربتوي متن االختبتار   %43، كان متوسط درجات المختبرين  1436/1437

فتي كتل متن   %50في الجزء التخصصي، بينما يشترط الجتيتاز االختبتار تحقيتق    %37و

الجزأين، وال شك في أن تجديد برامج إعداد المعلم، واتباع سياسة فاعلة النتقاء المعلمتين 

ليمهم؛ تعتد حجتر الزاويتة فتي إصتالح التعلتيم، ألن جتودة التعلتيم ال يمكتن أن تكتون وتع

 م(.2020 وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية،  .أفضل من جودة المعلمين

والعديد من الدراسات السابقة أكردت على هذا الجانب، حيث أشتارت دراستة التذيباني      

فتتي إعتتداد المعلتتم وتأهيلتته بالصتتورة المناستتبة لتأديتتة  م( علتتى أنر هنالتتك قصتتوراً 2014 

واجباته المختلفة بصتورة تتوافتق متع متطلبتات العصتر المعلومتاتي الحتالي، وأنر هنالتك 

 حاجة إلى إعادة النظر في البرامج الخاصة بإعداد المعلم والعمل على تطويرها.  

دت دراستتة البتتازعي        السياستتات التتتي  م( كتتذلك علتتى وجتتود ضتتعف فتتي2018وأكتتر

تتبناها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بخصوص قبتول وإعتداد المعلتم، وهتذا 

يؤكد على ضرورة توجه المملكة نحو تبني معايير إعتداد وتقتويم عالميتة تُعتزز الطريقتة 

 المهنية للمعلمين وتُعدُّهم بالصورة المناسبة في مجتمع المعرفة.

م( علتى أنر النظتام 2015م( وهويمتل والعنتادي  2014لتذيباني  وقد أكتد كتل متن ا     

التعليمي في المملكة العربية السعودية يعاني من ضعٍف في تأهيتل المعلمتين، حيتث يفتقتد 

العديد منهم إلى المهارات الضرورية في عملية التعلم والتعليم نتيجةً للقصور الذي تُعتاني 

دم مشاركة المعلمين فتي تصتميم البترامج التدريبيتة منه برامج إعداد المعلم وتدريبيه، وع

وبالتالي عدم بناءها باالعتماد على احتياجاتهم التدريبية. ونتيجةً لذلك؛ فقد أوصتت العديتد 

من الدراسات السابقة بضرورة تطوير أنظمة وبرامج إعداد المعلم وتأهيله باالعتماد على 

 م(.  2011العالمية الحديثة  العقيلي،  أساليب تقويمية تتوافق مع المعايير والتوجهات



( بضرورة تبنتي السياستات التعليميتة التتي تتدعم االرتقتاء 2018وأوصى البازعي       

بجودة أداء المعلمين وتُستهم فتي إكستابهم المهتارات التفكيريتة والذاتيتة واألكاديميتة التتي 

م( 2015ادي  م( وهويمتل والعنت2006تدعم مستوى تأهيلهم، كما أوصت لبنى العجمي  

بتبني التوجهات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة واالستفادة من خبراتهم في مجال 

إعداد المعلم وتدريبه بصورة تتناسب مع إمكانيتات النظتام التعليمتي فتي المملكتة العربيتة 

 السعودية.  

معلتم وتتأهيلهم وبالتالي؛ وحتى تتمكن السعودية من تطوير أنظمتها الخاصة بإعتداد ال     

وتعزيز كفاياتهم قبل الخدمة فإنه من المهم دراسة واقتع خبترات التدول المتقدمتة فتي هتذا 

المجال ومحاولة االستفادة منها في تحقيق جودة النظام التعليمتي الستعودي. وهتذا يتطلتب 

الحاجة إلى إعداد المزيد من الدراسات التي تدر  واقع أنظمتة تتدريب وإعتداد المعلمتين 

ظيفهتتا فتتي تطتتوير نظتتام إعتتداد المعلتتم فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية يتناستتب متتع وتو

 التوجهات الحديثة والتغيرات المستمرة.    

إعتداد المعلتم فتي المملكتة العربيتة واستجابةً لذلك تهدف الدراسة الحالية إلى تطتوير       

ومتا   وماليزيتا.رة  وستنغافوالسعودية في ضوء واقع خبرات الواليات المتحتدة األمريكيتة  

يميز هذه الدراسة عتدم وجتود دراستة ستابقة هتدفت إلتى دراستة واقتع خبترات الواليتات 

المتحدة األمريكية وسنغافورة وماليزيا واالعتماد عليها في تطوير إعداد وتأهيل المعلمتين 

 في المملكة العربية السعودية.  

 أسئلة الدراسة

 الرئيسي التالي:  تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في السؤال  

كيف يمكن تطوير إعداد المعلمم فمي المملكمة العربيمة السمعودية فمي ضموء خبمرات دو  

 المقارنة؟ 

 حيث يتفرع من السؤال الرئيسي مجموعة من األسئلة الفرعية:  



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

 ما واقع برامج إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكية؟  .1

 ما واقع برامج إعداد المعلم في سنغافورة؟  .2

 واقع برامج إعداد المعلم في ماليزيا؟  ما .3

 ما واقع برامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية؟  .4

 إعداد المعلم بين دول المقارنة؟  ما أوجه الشبه واالختالف في برامج .5

ما اإلجراءات المقترحتة لتطتوير إعتداد فتي المملكتة العربيتة الستعودية فتي  .6

 ضوء خبرات دول المقارنة؟ 

 راسةأهداف الد

إعتداد المعلتم فتي المملكتة العربيتة الستعودية فتي ضتوء تهدف الدراسة إلتى تطتوير       

خبرات دول المقارنة  الواليات المتحتدة األمريكيتة وماليزيتا وستنغافورة( متن ختالل متا 

 يلي:  

 التعرف على واقع برامج إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكية. .1

 اد المعلم في سنغافورة.  التعرف على واقع برامج إعد .2

 التعرف على واقع برامج إعداد المعلم في ماليزيا.  .3

 التعرف على واقع برامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية.   .4

 إعداد المعلم بين دول المقارنة.   تحديد أوجه الشبه واالختالف في برامج .5

عربيتة الستعودية فتي تحديد اإلجتراءات المقترحتة لتطتوير إعتداد فتي المملكتة ال .6

 ضوء خبرات دول المقارنة.



 أهمية الدراسة  

 األهمية النظرية  −

أهمية الموضوع الذي تستهدفه الدراسة الحالية وهتو تطتوير المعلتم التذي يُعتبتر  .1

الركيزة األساسية في العملية التعليمية والذي تقع عليته مستؤولية إعتداد الطتالب 

نهم متن وتأهيلهم إلى الحياة العمليتة وتزويتدهم   بالمعتارف والمهتارات التتي تمكتل 

 مواجهة مختلف تحديات الحياة.

تُعتبر الدراسة الحالية استجابةً لخطة تطوير التعليم التي تستهدف الوطن العربتي  .2

بصورة عامتة والستعودية بصتورة خاصتة، كمتا أنهتا تُمثتل استتجابة لتوصتيات 

أداء المعلتتم النتتدوات والمتتؤتمرات والدراستتات التتتي أوصتتت بضتترورة تطتتوير 

 وتأهيله للعملية التعليمية بصورة مناسبة.

الدراسة الحالية تُعزز مستوى المعرفتة بخصتوص التوجهتات المعاصترة للتدول  .3

 موضع الدراسة في تدريب المعلم وتأهيله في المؤسسات التعليمية.  

تُسهم الدراسة الحالية في تحديتد نقتاط القتوة والضتعف فتي بترامج إعتداد المعلتم  .4

اة في المملكة العربية السعودية واقتراح السياستات التتي يُمكتن متن خاللهتا المتبن

 دعم مواطن القوة والتغلب على نقاط الضعف.  

 األهمية العملية   −

تُفيد الدراسة الحالية صانعي القرار في المؤسسات التعليمية باالستراتيجيات التي  .1

 بفاعلية وكفاءة عالية.  يُمكن تبنيها نحو تطوير المعلم وتأهيله لممارسة دوره  

تُسهم الدراسة الحاليتة فتي وضتع تصتور مقتترح لتنميتة وتطتوير بترامج إعتداد  .2

 المعلم في المملكة العربية السعودية.

د الدراسة الحالية المجال للباحثين المهتمين في المجال البحثي الحالي بإجراء  .3 تُمهل 

 سة الحالي.  المزيد من الدراسات المستقبلية المرتبطة بموضوع الدرا



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

 حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية:   −

واقتتع إعتتداد المعلتتم فتتي المملكتتة تقتصتتر الدراستتة الحاليتتة علتتى محاولتتة تطتتوير      

تحليل خبرات دول المقارنة في المجتاالت التاليتة: القتوى العربية السعودية في ضوء  

والسياستتية،  والعوامتتل المتتؤثرة وتشتتمل العوامل الستتكانية، والثقافيتتة، والجغرافيتتة،

واالقتصادية(،باإلضتتافة التتى المعتتايير التاليتتة: مؤسستتات اعتتدد المعلتتم، ونظتتم اعتتداد 

وجوانب االعداد، ونظتم تقتويم االختبتارات ، ثتم محاولتة المعلم، ونظم قبول الطالب  

الكشف عن أوجته الشتبه واالختتالف و إمكانيتة االستتفادة متن الخبترات الدوليتة فتي 

 لم في المملكة العربية السعودية.تطوير برامج اعداد المع

 الحدود المكانية:   −

الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة وماليزيتتا ستتتعتمد الدراستتة الحاليتتة علتتى خبتترات      

 المعلتم وسنغافورة كدول المقارنة باعتبارهم من الدول الرائدة في مجال برامج إعتداد 

الخاصتة بإعتداد المعلتم  لالستفادة منها في تطتوير بترامج المملكتة العربيتة الستعودية

 ومن المبررات التي دعت الختيار دول المقارنة مايلي.

  الواليات المتحدة األمريكية كدولة مقارنة: ▪

تحتوي الواليات المتحدة األمريكية على عدة واليات وكل والية لها نظاما تعليميا        

تقع مسئوليتها عل بها، وبالتالي لكل والية سياسة تعليمية  الواليات خاصا  ى حكومة هذه 

في   تعددت  المنطلق  هذا  ومن  الجغرافية،  والعوامل  البيئات  في  التباين  ذلك  في  مراعية 

المعلم وبالتالي برامج إعداده، واالستفادة و   المتحدة االمريكية مؤسسات إعداد  الواليات 

  مقارنتها ببرامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية.

 

 



      دولة مقارنة:دولة سنغافورة ك ▪

نظام التعليم في سنغافورة واحدا من أفضل أنظمة التعليم في العالم مكنها من تكوين      

كفاءات و خبرات ساهمت في بناء اقتصاد البلد، وتعد المرحلة االبتدائية أسا  وركيزة  

على   الطالب  لتحفيز  التعليم  في  جديدة  رؤية  طبقت  فقد  السنغافوري  التعليم  في 

كشاف، ولعل يسبق ذلك فهم سنغافورة أنها ال تملك أية موارد طبيعية تساعدها على  االست

تحقيق نمو اقتصادي، فهي دولة في مدينة واحدة، مع جزر صغيرة جدا من جوانبها، لذا  

تملكه، في تحقيق معجزتها  الذي  الحقيقي  المال  أن تركز على رأ   اعتمدت سنغافورة 

تع لذا  اإلنسان  وهو  الرائدة  االقتصادية  الخبرات  من  التربية  في  السنغافورية  الخبرة  د 

والتي تستحق الوقوف عندها من أجل االستفادة منها وهذا ما دفع الباحثة تبنيها نموذجا  

 للمقارنة. 

 دولة ماليزيا كدولة مقارنة:  ▪

برامج       بتطوير  واالهتمام  المعلم،  إعداد  مستوى  على  يعتمد  تعليمي  نظام  أي  نجاح 

ا  حيث  إعداد  ماليزيا  اختيار  تم  لذلك  الشاملة  البشرية  التنمية  لتحقيق  هاًما  مطلبًا  لمعلم 

وذلك     ، 2019في عام     احتلت ماليزيا الصدارة في ترتيب الدول من حيث جودة التعليم 

ومهارات  المعلم  بإعداد  واهتمامها  الدولة  عليها  تسير  التي  المتواصلة  الجهود  بفضل 

 .  تحصيل الطالب واالرتقاء بمستوى التعليم   ن دور كبير فيالمعلمين وخبراتهم وماله م

 مصطلحات الدراسة  

 إعداد المعلم:   −

هو تزويد المعلم بالتتدريب المناستب التذي يهتدف إلتى تعزيتز مستتوى مهاراتته      

وكفاءاتتتته وخبراتتتته تحتتتت إشتتتراف مجموعتتتة متتتن المتخصصتتتين والمتتتوجهين 

 م(.  2014 الذيباني،



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

لحاليتة إعتداد المعلتم اجرائيتا: بأنته تتولي المؤسستات التعليميتة وتُعرف الدراسة ا    

والتربويتتة مهمتتة إعتتداد المعلمتتين وتطتتوير مهتتاراتهم وكفايتتاتهم األكاديميتتة والمهنيتتة 

والتربويتتة وتتتأهيلهم لتتتولي مستتؤولياتهم بكفتتاءة ومهتتارة عاليتتة باعتبتتارهم الركيتتزة 

 األساسية لنجاح العملية التعليمية.

 معلم:  برامج إعداد ال −

هتتي جتتزء متتن العمليتتة التعليميتتة الخاصتتة بإعتتداد المعلتتم بصتتورة تتوافتتق متتع     

 م(.2018االحتياجات التعليمية والتغيرات والتطورات المستقبلية  البازعي،  

ه السياستات التعليميتة       وتُعرف الدراسة الحالية برامج إعداد المعلتم إجرائيتا : بأنتر

ية السعودية التي تُعنى بتأهيل المعلتم وإعتداده لممارستة المتبعة في المؤسسات التعليم

العملية التعليمية بكفاءة ومهارة وبصورة تُسهم في إعداد الطالب المميزين والقادرين 

 على مواجهة مختلف متطلبات العصر وتحدياته.  

 الطريقة واإلجراءات  

 منهج الدراسة   −

أستئلتها ستتعتمد الباحثتات علتى   لتحقيق أهداف الدراسة والتمكن من اإلجابة عن     

المنهج المقارن نظراً لكونه المنهج األنسب لموضوع إصالح وتطوير أنظمة وبرامج 

بانه طريقه للمقارنة بين مجتمعات مختلفة، او   إعداد المعلم ويعرف المنهج المقارن "

جماعات متعددة، داخل المجتمع الواحد، او نظم اجتماعيه، للكشتف عتن أوجته الشتبه 

االختتتالف بتتين الظتتواهر االجتماعيتتة، وابتتراز أستتبابها، وفقتتا لتتبع  المحكتتات و

والمعايير، التي تجعل هذه الطريقة قابله للمقارنة، كالنواحي التاريخيتة، واإلحصتائية 

وذلتتك بهتتدف اكتشتتاف العوامتتل الستتببية الخاصتتة فتتي ظهورهتتا وتطورهتتا، وصتتور 

 (.89صم،2020االرتباط والتداخل بين كل منها.  الهذلي،

 



 خطوات المنهج المقارن: −

تحديد موضوع الدراسة ومشكله الدراسة. وبناء عليه يتم تحديد استلوب المقارنتة  .1

 المناسبة مثل دراسة الحالة ثم اختيار بلد او اكثر للمقارنة.

تحديد االطار األيديولوجي  الثقافي( الذي يحتيط بالمشتكلة قيتد الدراستة. كتالنمط  .2

يتد الدراستة والشخصتية القوميتة التتي اظهترت المشتكلة القومي للحياة في البلد ق

علتتى الشتتكل التتذي ظهتترت بتته. الظتتروف السياستتية واالقتصتتادية واالجتماعيتتة 

والجغرافية والدينية والتاريخيتة وغيرهتا التتي مترت او تمتر فيهتا التبالد والتتي 

 اثرت على االفراد.

القتوى والعوامتل   تفسير الظواهر: وذلك بالربط بين المشتكلة قيتد الدراستة وبتين .3

  التي أدت إليها وانتقاء العوامل المشكلة.

المقارنة بين المشكلة قيد الدراستة و العوامتل التتي ادت اليهتا متع البلتد او التبالد  .4

التي تم اختيارها لتتم المقارنة معها، وذلك لمعرفه اوجه الشبه واالختالف في ما 

 اليها الخطوة السابقة.  بينها و تفسيرها من خالل العوامل التي تم التوصل

تعميم النتائج والخروج من قواعد عامه تحكم الظاهرة او المشتكلة قيتد الدراستة.  .5

 هذه هي قواعد مرجعا لما نقدمه الحق من توصيات ورؤى مستقبليه.

التنبتؤ بصتوره مستتتقبليه لظتاهره او المشتتكلة قيتد الدراستة بنتتاء التعليمتات التتتي  .6

فتتتي تقتتتديم التوصتتتيات والمقترحتتتات لحتتتل توصتتتلوا اليهتتتا. ويفيتتتدنا التنبتتتؤ 

  (98-96م،ص ص2000عبود وضحاوي وسالمه وبكر،. المشكلة

 إجراءات تطبيق الدراسة −

 ستتبع الدراسة الحالية الخطوات التالية لتحقيق أهدافها: 

واقع بترامج إعتداد المعلتم فتي الواليتات المتحتدة األمريكيتة وصف وتحليل   .1

 ،سنغافورة وماليزيا.



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

 واقع برامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية.  وصف وتحليل   .2

الواليات المتحتدة األمريكيتة وستنغافورة في  مقابلة واقع برامج اعداد المعلم   .3

والمملكة العربية السعودية في ضوء القوى والعوامتل المتؤثرة فتي   وماليزيا

دول  إعتداد المعلتم بتين كال منها لتحديد أوجه الشبه واالختتالف بتين بترامج

 المقارنة.

الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة ،ستتنغافورة فتتي مقارنتتة بتترامج اعتتداد المعلتتم  .4

الحقائق التي تم التوصل اليهتا والمملكة العربية السعودية في ضوء    وماليزيا

 وتفسيرها.

صياغة اآلليات المقترحة لتطوير برامج إعتداد المعلتم فتي المملكتة العربيتة  .5

 المقارنة.  السعودية في ضوء خبرات دول  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

تٌعتبر قضية إعداد المعلم من القضايا المحورية التي نالت اهتمام كبير فتي العقتود     

األخيتترة، حيتتث لتتم يعتتد محتتور هتتذه القضتتية هتتو تطتتوير كفتتاءات المعلتتم التدريستتية 

ات المعرفتة فحسب؛ وإنما اهتمت كذلك بتعزيز قدرته على مواكبة التغيرات والتطور

 التي شملت مختلف المجاالت.

فته التذيباني       مت لمفهتوم إعتداد المعلتم، حيتث عرر ولقد تعددت التعريفات التتي قُتدل 

ن المعلتم متن اكتستاب 2014  م( بأنه مفهوم يُشير إلى األنشطة والخبترات التتي تُمكتل 

نته متن إنجتاز أعمالته وأداء مستؤولياته  بكفتاءة ومهتارة المهارات والصفات التي تُمكل 

فتته محمتتد وإستتماعيل   ه الوستتيلة 2018وبدرجتتة عاليتتة متتن الفعاليتتة. وعرر م( بأنتتر

ن المعلم من أداء واجباته بصورة فعالة حيتث أنهتا تُستاعده علتى  واألسلوب الذي يُمكل 

 االستعداد المناسب لتحقيق األهداف التعليمية.



يقع علتى مستؤولية المؤسستات   م( إلى أنر إعداد المعلم 2017وأشار التويجري       

التعليميتتة، حيتتث ال بتتدر لهتتذه المؤسستتات متتن اتختتاذ اإلجتتراءات والسياستتات الكفيلتتة 

بتطتتوير األداء وتعزيتتز المهتتارات والقتتدرات، وبالتتتالي تمكتتين المعلتتم متتن مواجهتتة 

 تحديات العصر الحالي ومتطلباته.  

نر إعداد المعلم تُعتبر م( بأ2006وأضاف السبحي وقاروت وصائغ و الصيباني       

عملية تهتم بصناعة المعلتم واالهتمتام بتنميتة مختلتف قدراتته وتأهليته لمزاولتة مهنتة 

 التعليم، وبالتالي تحسين مستوى الطلبة وتطويرهم.

م( على أنر عملية إعداد المعلم ترتكز على مجموعتة متن 2016وقد أكرد شاهين       

ي تعزيتز مستتوى فهتم المعلتم للمعرفتة التربويتة المبادئ، حيث تتمثل هذه المبتادئ فت

والنفستتية، وتعزيتتز مستتتوى معرفتتته بوجتتود اختالفتتات بتتين طتتر، تعلتتم المتعلمتتين، 

وضتترورة اعتمتتاده علتتى استتتراتيجيات تعليميتتة مختلتتف تُناستتب هتتذه االختالفتتات 

وتُراعيها، وتصميم بيئة تعلم تُعزز مستتوى التفتاعلي بتين المتعلمتين، باإلضتافة إلتى 

العتماد على التكنولوجيا الحديثة فتي التعلتيم واالعتمتاد علتى طتر، تقويميتة حديثتة ا

تُراعي االختالفات الموجودة بتين الطلبتة، إلتى جانتب أهميتة إشتراك أوليتاء األمتور 

 والطلبة أنفسهم في العملية التعليمية.  

حيتث أنر متن   كما البدر من اإلشارة إلى مجموعة من التحديات التي تواجته إعتداد المعلتم،

 أبرزها هي:  

العولمة: التي تتطلب مواكبة الشبكات العالمية والتطورات التقنيتة والتكنولوجيتة،  .1

كما أنها تستلزم تعزيز مستوى التعاون بين الشبكات والحركة األكاديميتة، وبنتاء 

 الكفاءات الثقافية.  

 توظيف التقنية الحديثة في التعليم والعمل بالتعلم االفتراضي.   .2
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أتمتتتة العمليتتات الروتينيتتة، وهتتذا يعنتتي الحاجتتة إلتتى تعزيتتز كفتتاءات المعلمتتين  .3

 التكنولوجية.  

Chesnokova and Agavelyan, 2019)) 

 االسس الفكرية إلعداد المعلم في الفكر التربوي المعاصر: −

 اإلعداد الثقافي العام: .1

ما نال ثقتة تالميتذه الثقافة العامة ضرورة لكل معلم، وكلما زادت ثقافة المعلم كل       

والتأثير فيهم، كما ان الثقافة العامة للمعلم تساعده فتي زيتادة نضتجه العلمتي واتستاع 

أفقه وسعة إدراكته، ومتن أمثلتة المتواد الثقافيتة، الثقافتة اإلستالمية، واللغتة العربيتة، 

 واللغة االنجليزية، والحاسب االلي.

 اإلعداد األكاديمي التخصصي: .2

ده التخصص أو المادة التي يدرسها والتتي يجتب أن يكتون متمكنتاً ويقصد بها ما     

منها، كما يجب على المعلم أن يكون مؤمن بقيمة وأهمية مادته كأحد فتروع المعرفتة 

حتتتى يستتتطيع أن يتتؤثر فتتي تالميتتذه، كمتتا يجتتب علتتي المعلتتم أن يكتتون متجتتدداً فتتي 

ت عديتده كالتربيتة معلوماته عن مادتته محتدثاً للمعرفتة باستتمرار. وهنتاك تخصصتا

اإلسالمية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم بأنواعها، والتربيتة البدنيتة، التربيتة 

 الخاصة، والفنية.. وكل نوع من هذه التخصصات يدر  مواد تخصصية بحته.

 اإلعداد المهني:  .3

وهو الذي يتعلق بالجانب المهني، وما يميتز المعلتم كمهنتي فتي تخصصته، ويشتمل  

 المهني جانبين:  داداإلع

 االول: إكساب المعلم أسرار  فنيات( ومهارات المهنة وأصولها.

الثتتاني: متتا يتعلتتق بالحقتتائق وطرائتتق التتتدري  واألهتتداف التربويتتة والتعليميتتة 

 واهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع.



يتات ويشمل هذا الجزء من االعداد المهني المواد التربوية المقدمة متن أقستام كل       

التربيتتة، وأصتتول التربيتتة، وعلتتم التتنف  التربتتوي، واإلدارة المدرستتية، والمنتتاهج، 

 م(.2011وطر، التدري ، والوسائل التعليمية، والتربية العملية.  الحديدي ،

وفي المملكتة العربيتة الستعودية علتى وجته التحديتد؛ تبترز أهميتة إعتداد المعلتم      

ة التطورات والتغيترات التتي شتملت مختلتف وتطوير مهاراته وكفاءاته بهدف مجارا

مجاالت الحياة، وخاصة تلك التغيرات التتي أثترت ستواء بطريقتة إيجابيتة أو ستلبية، 

حيث تعتمد طبيعة األثر بالتحديد على الطريقة التتي يتعامتل فيهتا المجتمتع الستعودي 

في مجال مع هذه التغيرات وكيفية االستجابة لها. ولقد تعددت الدراسات التي أجريت  

 الدراسة الحالي، ومن أبرزها: 

 :م(2020دراسة والد ) . أ

بعنوان "خبرات ناجحة في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيتاً خبترات ناجحتة"،      

حيث اعتمدت الدراسة في تحقيق األهداف علتى المتنهج الوصتفي متن ختالل دراستة 

العربيتة أو األجنبيتة   وتحليل بع  الخبرات الناجحة في إعداد معلتم المستتقبل ستواء

منهتتا. توصتتلت الدراستتة إلتتى أنر التصتتور المقتتترح التتذي يجتتب بنتتاؤه إلعتتداد معلتتم 

 2030المستقبل في المملكة العربية الستعودية ال بعتد أن يعتمتد علتى رؤيتة المملكتة 

وعلى المتطلبات الالزم امتالكها من قبل المعلمين إلعتداد الطتالب بمستتويات عاليتة 

لنجتاح. كمتا أكتدت علتى أنر التصتور المقتترح ال بتد أن يحتتوي علتى من الكفتاءة وا

مجموعة من المفاهيم والمعايير األساسية التي تتضمن بنتاء الشتراكة وتعزيزهتا بتين 

كليات التربية والمدار ، وتعزيز ثقافتة التميتز بتين المعلمتين، وتمهتين مهنتة المعلتم 

المعلم متن االلتحتا، بكليتة التربيتة   عبر تكثيف الشروط الالزم االعتماد عليها ليتمكن

 ومزاولة مهنة التعليم.
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 :م(2018دراسة البازعي ) .ب

صتيغة -بعنوان "تطوير سياسات قبول وإعداد المعلم للتحول نحو مجتمع المعرفة     

، حيث هدفت الدراسة إلى االستفادة متن مقترحة في ضوء تجربتي سنغافورة وفنلندا"

عتداد المعلتم فتي تطتوير سياستات قبتول المعلتم فتي تجربتي ستنغافورة وفنلنتدا فتي إ

المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، واعتمتدت علتى المتنهج الوصتفي 

التحليلي لتحقيق ذلك. توصلت الدراسة إلى أنه يُمكتن تطتوير سياستة قبتول المعلمتين 

ستفة عصترية في المؤسسات التعليمية في السعودية من خالل تبنتي وزارة التعلتيم لفل

جديدة إلعداد المعلم وتنمية مستواه في مجتمع المعرفة، واالعتماد على معتايير قبتول 

 عالمية في إعداد المعلمين، والتمكين المهني للمعلمين، وضمان حقو، المعلمين.

 م(:2018دراسة العاني والعبري ) .ج

داد المعلتم في برامج إع  (CAEPبعنوان "درجة تحقق معايير االعتماد الدولية       

بجامعة السلطان قابو "، حيتث اعتمتدت الدراستة علتى المتنهج الوصتفي الممتزوج 

لتحقيتتق أهتتداف الدراستتة، واستتتخدمت االستتتبانة كوستتيلة لجمتتع البيانتتات حيتتث تتتم 

 35توزيعها على عينة من أعضتاء هيئتة التتدري  فتي جامعتة القتابو  بلتغ عتددها 

 6ت اإلضتافية والتتي تتم إجراؤهتا متع عضو، كما استخدمت المقابلة لجمع المعلومتا

أعضاء من القائمين على إدارة شؤون االعتماد في الكليتة. توصتلت الدراستة إلتى أنر 

فتي بترامج إعتداد المعلتم بجامعتة   (CAEPدرجة تحقتق معتايير االعتمتاد الدوليتة  

السلطان قابو  كانت بدرجة عالية، وأكدت النتائج أنر أعلى مؤشر من هتذه المعتايير 

كان للشراكات والممارسات الميدانية، أما المؤشرات التي حصلت على درجتات دنيتا 

كانت للمهارة في حل المشكالت ومهارة التفكير الناقد ومهارات التواصتل، حيتث أنر 

 المعلمين ما زالوا يواجهون مشكالت في هذه الجوانب.

 

 



 م(:2016دراسة العال ) . د

التتوطني األمريكتتي العتمتتاد مؤسستتات  بعنتتوان "درجتتة تطبيتتق معتتايير المجلتت      

( فتتي كليتتة التربيتتة بجامعتتة الطتتائف"، حيتتث اعتمتتدت NCATEإعتتداد المعلمتتين  

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، واستخدمت االستتبانة كوستيلة 

لجمع البيانات والتي جرة توزيعها علتى عينتة متن أعضتاء هيئتة التتدري  فتي كليتة 

عضتتو متتن أعضتتاء هيئتتة التتتدري .  155جامعتتة الطتتائف تتتتألف متتن  التربيتتة فتتي

توصلت الدراسة إلى أنر مستوى تطبيق معايير المجلت  التوطني األمريكتي العتمتاد 

( فتتي كليتتة التربيتتة بجامعتتة الطتتائف جتتاءت NCATEمؤسستتات إعتتداد المعلمتتين  

 بدرجة متوسطة.

 م(:2015دراسة هويم  والعنادي ) . ه 

ظتتام إعتتداد المعلتتم فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي ضتتوء بعنتتوان "تطتتوير ن     

تجربتتتي اليابتتان وفنلنتتدا"، حيتتث هتتدفت إلتتى دراستتة تجربتتة كتتل متتن فنلنتتدا واليابتتان 

واالستفادة منهما في تطوير نظام إعداد المعلم فتي المملكتة العربيتة الستعودية، حيتث 

قبتول الطتالب فتي اعتمدت الدراسة على المتنهج المقتارن، وتوصتلت إلتى أنر نستب  

المملكة تُعتبر مرتفعة مقارنة مع الدول المقارنة نتيجةً النخفا  معتايير القبتول فيهتا 

وهذا من شأنه أن يُقلتل متن مستتوى المخرجتات التعليميتة. كمتا أكتدت النتتائج علتى 

ضتتعف إكستتاب المعلمتتين المهتتارات والقتتدرات البحثيتتة، وبنتتاًء علتتى ذلتتك أوصتتت 

المعايير المعتمدة في المؤسسات التعليميتة لقبتول الطتالب،   الدراسة بالعمل على رفع

وتعزيز التركيز علتى تطتوير القتدرات البحثيتة ومستتوى المعرفتة بالمنتاهج البحثيتة 

 للمعلمين.  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 بعد استعرا  مجموعة من الدراسات المرتبطة بالدراسة الحالية يتضح ما يلي:
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اسة؛ فقد تنوعت أهداف الدراستات الستابقة، حيتث أنر بعضتها بالنسبة لهدف الدر .1

هدف إلى تحديد درجة تطبيتق معتايير االعتمتاد فتي مؤسستات إعتداد المعلمتين، 

(، وبعتت  2016م(، ودراستتة العتتال  2018مثتتل دراستتة العتتاني والعبتتري  

الدراسات هدفت إلى تطوير سياسات قبول وإعتداد المعلتم مثتل دراستة البتازعي 

م( استعرضتتت بعتت  الخبتترات الناجحتتة فتتي 2020، ودراستتة والتتد  م(2018 

إعداد معلم المستقبل وتنميتته مهنيتاً، بينمتا تشتابهت الدراستة الحاليتة متع دراستة 

م( التي هدفت إلى تطوير نظام إعداد المعلم في المملكة 2015هويمل والعنادي  

ى الدراستة الحاليتة العربية السعودية، إال أنها تميزت عنها في الخبرات التي تسع

إلى تحليلهتا ودراستتها عبتر التركيتز علتى تجربتة الواليتات المتحتدة األمريكيتة 

وسنغافورة وماليزيا، حيتث أنر هتذه التدول تُعتبتر متن التدول الرائتدة فتي مجتال 

 تطوير إعداد المعلم.  

بالنستبة لمتنهج الدراستة؛ فقتتد تنوعتت المنتاهج التتتي اعتمتدت عليهتا الدراستتات   .2

ما بين المتنهج الوصتفي، والمتنهج الوصتفي التحليلتي والمتنهج الوصتفي   السابقة

( فتي 2015الممزوج، حيث تتفق الدراسة الحالية مع دراسة هويمتل والعنتادي  

 المنهج المستخدم وهو المنهج المقارن.  

بالنسبة لعينة الدراسة؛ انقسمت الدراسات بصورة أساسية إلتى قستمين، حيتث أن  .3

مثلتت فتتي أعضتاء الهيئتة التدريستتية  العتاني والعبتتري، بعضتها استتخدم عينتتة ت

(، بينما الجزء اآلخر لم يستخدم عينة وإنما اكتفت بدراستة 2016؛ العال،  2018

خبرات بع  الدول الناجحة في مجتال إعتداد المعلتم وسياستات قبولته وهتذا متا 

 ستعتمده الدراسة الحالية نظراً العتمادها على المنهج المقارن.

دراسة الحاليتة المملكتة العربيتة الستعودية حيتث تتفتق متع الدراستات تستهدف ال .4

 السابقة في هذا المجال. 



معظم الدراسات السابقة أكدت على الحاجة إلتى تطتوير مستتويات إعتداد المعلتم  .5

وفقاً للمعايير العالمية ومحاولة تبني تصورات وسياسات تُسهم في تطوير أنظمتة 

ا دعا إلى أهمية االستفادة من خبرات الدول الناجحتة إعداد المعلم، كما أنر غالبيته

 في مجال إعداد المعلم لتحقيق األهداف الموضوعة.

استتتفادت الدراستتة الحاليتتة متتن الدراستتات الستتابقة فتتي تحديتتد مشتتكلة الدراستتة،  .6

وصياغة أسئلة الدراستة أهتدافها، باإلضتافة إلتى تحديتد المتنهج األنستب لطبيعتة 

 الدراسة.  

 شتها:النتائج ومناق

 عرض وتحلي  ومناقشة السؤا  األو  والذي ينص على:   .1

 ؟ما واقع برامج إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكية 

حيث سيتم اإلجابة عمن همذا السمؤا  عبمر اسمتعراض ومناقشمة مختلمف خصمائص همذا 

 النظام كما هو موضح تالياً:  

واليممات المتحممدة القمموو والعواممم  المممؤ رة فممي نظممام إعممداد المعلممم فممي ال 1.1

 األمريكية:

 :  العوام  السكانية . أ

واليتة، وكتل منهتا مستتقلة حيتث   51تتكون الواليات المتحدة األمريكية متن      

تتولى كل والية جميع شئونها بشكل ذاتي عدا الشئون العسكرية، وبالنسبة لتعتداد 

م حيتتث يبلتتغ عتتدد ستتكانها 2019الستتكان فحستتب تقريتتر البنتتك التتدولي عتتام 

(  البنتتتك 47م، ص2017مليتتتون نسمة. صتتتبري وتوفيتتتق،  328,239,523

 م(2020الدولي،  

م( بتتأن التتنظم التعليميتتة التربويتتة فتتي 2005ويشتتير  بحتتري وقشتتيطات،      

الواليات المتحدة االمريكية مرت بمراحتل مختلفتة كانتت فتي فتترات معينتة فتي 
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العتالم؛   مرحلة العصر التذهبي وفتي فتترات اخترى كتادت ان تفقتد مكانتهتا بتين

بسبب التنوع الهائل في جنسيات مجتمعها وبسبب خوضها لحتروب وصتراعات 

مريرة حتى استطاعت في النهاية من صهر مواطنيها في بوتقة شعب واحد لكتي 

تحقتق أهتم أهتدافها وهتو تحقيتق مستتوى عتالي متن كتل المستتويات. األحمدي، 

 م(2012

 العوام  ال قافية:   .ب

بتالتراث األوروبتي التذي حملته المهتاجرون األوائتل أرتبط التعليم األمريكي      

الذين استوطنوا فيهتا حتاملين معهتم اختالفتات كبيترة فتي اللغتة والتدين والثقافتة 

واألصتتتول السياستتتية والمكانتتتة االجتماعيتتتة واالقتصتتتادية  وقتتتد حمتتتل أولئتتتك 

المستوطنون أراءهم السياستية ومعتقتداتهم الدينيتة وقتيمهم االجتماعيتة وعتاداتهم 

لت الواليات المتحدة األمريكية خالل القرن التاسع عشر ملتقى هتذه الثقافتات وظ

 م(2012المتباينة والمتوافدة إليها من مختلف البالد األوروبية.  األحمدي،  

   العوام  الجغرافية: .ج

من مساحة العالم حيتث تبلتغ مستاحتها   %7تحتل الواليات المتحدة األمريكية       

والية فقد اتبعتت مبتدأ   52لتعدد الواليات المتحدة الى  ، ونظراً  2كم 9,831,510

الالمركزية في إدارة التعليم تحت مسمى "التعليم مستؤولية كتل واليتة" . خليتل، 

م( وبتتالرغم متتن اهتمتتام الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة بكافتتة النتتواحي 2003

الصتتناعية والتجاريتتة إال ان التعلتتيم يعتتد هتتو النشتتاط الرئيستتي، حيتتث تحتتتوي 

مليتون   3,2مليون أمريكي منهم حتوالي    63,5الواليات المتحدة األمريكية على  

مليتتون  2،4مليتون طالتتب، ومليتون  دار ( وحتتوالي  56،9متدر ، وحتتوالي 

(  البنتك 48م، ص2017موظف فتي المؤسستات التعليميتة.  صتبري وتوفيتق،  

 .م(2020الدولي،  



ة باإلمكانات المتاحة لكل والية وهذا مكرن الواليات من ربط سياساتها التعليمي    

 ,Rutherford  باعتبار أن كتل واليتة لهتا ستلطتها التعليميتة التتي تنفترد بهتا

1997  .) 

 العوام  السياسية:   . د

كان هناك عدد متن المتؤثرات السياستية ابرزهتا عنتدما اصتدر الكتونجر       

نويا قتانون األمتن القتتومي للتعلتيم التتذي يتنص علتتى تقتديم ربتتع مليتون دوالر ستت

لتحسين التعليم في المجاالت التي تعتبر حيوية لألمن القتومي واكتشتاف الفضتاء 

واالهتمام بتعلتيم العلتوم واللغتات األجنبيتة والستيما الروستية وذلتك بعتد اطتال، 

 م(2012م.  االحمدي،  1957الرو  لصاروخ الفضاء  سبتونك( عام  

 :  العوام  االقتصادية . ه 

ربع مرات حيتث أثترت علتى التعلتيم تتأثيرا ملموستا ارتفاع ميزانية التعليم ا     

وتحولت الواليات المتحدة األمريكية من مجتمع صناعي إلتى مجتمتع معلومتاتي 

 م(2016يتطلب اهتماما بالتعليم.  الخيبري،  

 مؤسسات إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكية:  1.2

ية إلى انته يتتم إعتداد المعلمتين ويشير تاريخ التعليم في الواليات المتحدة األمريك     

 على اختالف مستوياتهم في عدة مؤسسات هي: 

وهتتي متتن أقتتدم المعاهتتد ولهتتا تتتاريخ فتتي تطتتور إعتتداد  متتدار  النورمتتال: -1

المعلمين في أمريكا، ومن المعروف ان أول مدرستة خاصتة متن هتذا النتوع 

 م، أما أول مدرسة نورمال عامتة فقتد أنشتئت1823أنشئت في فرمونت عام  

م، فتتي ماساشوستتت  بفضتتل هتتورا  متتان احتتد رواد 1839بعتتد ذلتتك عتتام 

المدرسة العامة في أمريكا، وتحظتى متدار  إعتداد المعلمتين بشتهرة كبيترة 

 نتتذاك، فكانتتت هتتذه المتتدار  تعتتد معلمتتي المرحلتتة األولتتى، وكانتتت حركتتة 
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مدار  النورمال تستهدف االرتفاع بمستتوى التعلتيم األولتى بتحستين نوعيتة 

م، إال وكان لمتدار  النورمتال مكانتة كبترى فتي 1900ولم تأت سنة    المعلم 

إعداد معلم المرحلة األولى في أمريكا، وكانت هذه المدار  إما تابعة لهيئات 

م بتتدأت الكثيتتر متتن 1900خاصتتة أو ستتلطات محليتتة أو إقليميتتة، وفتتي ستتنة 

مدار  النورمال تشتترط الحصتول علتى شتهادة الدراستة الثانويتة لاللتحتا، 

م بتتدأت كثيتتر متتن متتدار  النورمتتال فتتي جعتتل متتدة 1920بهتتا، وفتتي عتتام 

 الدراسة بها اربع سنوات تنتهي بالحصول على درجة علمية عالية.

تقوم بإعداد معلمي التعليم االبتدائي و الثانوي، وبعضها يعتد   كليات المعلمين: -2

نتاك المعلمين للكليات والجامعات، وتمنح درجتي الماجستير و التدكتوراة، وه

اتجاه في هذه الكليات لتوسيع برامجها ومناهجها لتشمل برامج التعلتيم العتالي 

والتربية الحرة، وكثير منهتا تعتد طالبهتا لمهتن أخترى غيتر مهنتة التتدري  

وهذا يعني تحول كليات المعلمتين فتي الستنوات األخيترة إلتى كليتات الفنتون 

 وغيرها.الحرة تدر  فيها اآلداب والعلوم والفنون والموسيقى  

وهتتي توجتتد كأقستتام فتتي كليتتات الفنتتون الحتترة أو الكليتتات  أقستتام التربيتتة: -3

الحكومية الرسمية الجديدة، وتتشابه خطة الدراسة بهتا متع كليتات المعلمتين، 

وتوجد هذه األقسام أيضا في بع  الجامعات أو توجد ضمن قسم اكبر يضتم 

متام الجامعتات بإعتداد العلوم االجتماعية متثال أو الفنتون الحترة، وقتد بتدأ اهت

م عنتدما أنشتأت جامعتة ابتوا أول كرستي دائتم للتربيتة فتي 1873المعلم منذ  

 أمريكا وتبعتها الجامعات األخرى.  

: وتكتون هتذه المتدار  أو الكليتات تابعتة للجامعتات مدار  التربية أو كلياتها -4

الحكومية أو الخاصة، ومعظتم المعلمتين حاليتا يعتدون فتي الجامعتات وكليتات 

 (.160-159م، ص ص2018فنون الحرة. الدقميري و سالمة و الخثعمي،  ال

 



 نظام إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكية:  1.3

مدة الدراسة العادية إلعداد المعلم هي اربع ستنوات، وقتد تصتل إلتى خمت       

سنوات في بع  األحيان، بالنسبة لنظام األربع سنوات يوجتد نظامتان شتائعان: 

خصص السنتين األوليتين للثقافتة العامتة، والستنتين األخيترتين لألعتداد احدهما ي

المهني التربتوي والتخصصتي مناصتفة، أمتا النظتام الثتاني: فيقتوم علتى أستا  

توازي الجوانب الثالثة مع السنوات األربتع. أمتا بالنستبة لنظتام الخمت  ستنوات 

بتتع بالتستتاوي فهنتتاك نظامتتان أيضتتا: النظتتام األول: تخصتتص فيتته الستتنوات األر

للثقافة العامة والثقافة التخصصية في مادة أو في ميدان بأكمله، وتخصص الستنة 

ام الثتاني: يتتوازى فيته الجوانتب الخامسة لألعداد المهني التربوي كلية، أما النظ

الثالثة العام والخاص والمهني على مدى خم  سنوات على غرار ما سبق قوله 

،ص 2018بالنستتتبة لنظتتتام األربتتتع ستتتنوات. الدقميري وستتتالمة والخثعمتتتي، 

 (161-160ص

 نظم قبو  الطالب:  1.4

ه في توجد مجموعة من الشروط التي ال بد انطباقها على المعلم حتى يتم قبول     

 مؤسسات إعداد المعلم، ومن أهمها:  

 اجتياز الثانوية العامة بتقديرات عالية.  

 The Americanالحصول على درجة عالية في االختبارات، مثل اختبار "  

College Test and the Scholastic Aptitude Test"  . 

 . شهادة حسن السلوك 

 .مقابالت شخصية لفحص السلوك 

 شهادة خلو من األمرا   
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 اب توصية من معلمين مؤهلين. خط 

 وفي بع  الكليات يتم اشتراط شروط إضافية مثل:  

 إكمال عامين دراسيين في الكلية . .1

 تحرير استمارة االلتحا، قبل بدء الدراسة.  .2

 توقيع عقد التزام باستكمال المناهج المقررة.   .3

 .4من  2.5أن ال يقل التقدير في ساعات المواد التخصصية عن  .4

تصريح من المجل  القومي للعمل من أجل السماح له بالتدري  في الحصول على  .5

 ( Ingersollet al., 2005المدار  األولية والثانوية.  

 جوانب اإلعداد:  1.5

 يتم التركيز في التدريب واإلعداد على ثالثة جوانب أساسية، هي: 

 جانب الثقافة العامة، التي تُعزز من مداركه في التعامل مع الطالب.   .1

 لثقافة الخاصة: التي ترتبط بتخصصه أو في أحد الميادين. جانب ا .2

جانب الثقافة المهنية، التي ترتبط بإكسابه المهارات المهنية.  الدقميري   .3

 (160م ،ص 2018وسالمة والخثعمي، 

 نظم التقويم واالختبارات:  1.6

ويتضمن ذلك متابعة المرشحين وتقديم أدلة تؤكتد قتدرة وجاهزيتة المعلمتين      

ليين على التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة ولغاية الصتف الثتاني عشتر، المستقب

حيث يتضمن التقييم تحديد مستوى فاعلية طر، التدري ، وفاعلية وجتود المعلتم 

ق ذلتك علتى  في الصف، ومستوى رضا المعلم عتن إعتداده المهنتي. يعتمتد تحقتك

استتكملوا الدرجتة تقديم مقايي  وأدلة تدعم تحقق هتذه األهتداف وأنل المرشتحين  

 م(.2017المتوقعة من البرنامج  العاني والعبري،  

 



 كما تتضمن االختبارات اجتياز ما يلي:  

 اجتياز اختبار القبول.  .1

 اجتياز اختبارات وطنية تنافسية.  .2

 (. م 2017المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم، اجتياز اختبار القدرات.  .3

 اني والذي ينص على:  عرض وتحلي  ومناقشة السؤا  ال  .2

 ؟ ما واقع برامج إعداد المعلم في سنغافورة 

حيث سيتم اإلجابة عن هذا السؤا  عبر استعراض ومناقشة مختلف خصائص هذا  

 النظام كما هو موضح تالياً:  

 :سنغافورةالقوو والعوام  المؤ رة في نظام إعداد المعلم في  2.1

 العوام  السكانية:   . أ

لر عدد ستكان جمه       5,703,569م بنحتو 2019وريتة ستنغافورة ستنة قُد 

نسمة وذلك حسب تقرير البنك الدولي، وهي من الدول ذات الكثافتة الستكانية 

نستمة فتي الكيلتو متتر   8137العالية في العالم، حيتث تبلتغ الكثافتة الستكانية  

 م(2020م( البنك الدولي،  2020 الملحقية الثقافية في سنغافورة،    .المربع

 افية:  العوام  ال ق .ب

يُعتبر المجتمع السنغافوري متعتدد الثقافتات والتديانات واألعترا،، حيتث      

أنر الديانات المنتشرة فيهتا هتي البوذيتة والمستيحية واإلستالم ومجموعتة متن 

الديانات األخرى، وهذا التنتوع فتي األعترا، والتديانات دفتع ستنغافورة إلتى 

يمتتي ولتتي  التركيتتز علتتى محاولتتة تعزيتتز الهويتتة الوطنيتتة فتتي النظتتام التعل

االنتماء العرقي والديني نظراً لتعدد وتنوع األديان والثقافتات فيهتا، كمتا أنهتا 

 م(.2010جعلت اللغة الرسمية المعتمدة فيها هي اإلنجليزية عيسان،  
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   العوام  الجغرافية: .ج

تقتع ستنغافورة فتي الجتتزء الجنتوبي الشترقي متن قتتارة  ستيا حيتث تبلتتغ      

، حيث أنر صتغر مستاحتها ترافتق متع قلتة عتدد ستكانها، 2كم   620مساحتها  

فالدولة تتكون من مدينة واحدة يُسيطر عليها نظتام اإلدارة المركزيتة للتعلتيم، 

ل على القائمين والمسؤولين تحقيق الجودة فتي التعلتيم عبتر التوجيته  مما يُسهل 

 م(.  2010المنظم للتمويل وبصورة غير مكلفة  عيسان،  

 ياسية:  العوام  الس . د

سنغافورة تتبنى المفهوم الديمقراطي، وهذا بالضرورة يتضتمن ضترورة      

تكتتتافؤ فتتترص العمتتتل وتقتتتديمها لكافتتتة المتتتواطنين دون تمييتتتز و التوجتتته 

الديمقراطي يُسهم في تنشئة أفراد مبدعين ويمتلكتون المهتارات العاليتة، كمتا 

 (.  م 2018أنه يُعزز مفهوم الوحدة الوطنية لديهم  البازعي،  

 العوام  االقتصادية:   . ه 

نظراً لصغر حجم سنغافورة كان ال بد من استغالل ثرواتهتا ومواردهتا،      

حيث أنها اعتمدت بدرجة أكبر على الموارد البشرية، وتيقنت ستنغافورة بتأنر 

العامل األساسي الذي يُساهم في تحقيتق رفعتة الوضتع االقتصتادي للبلتد هتو 

هتتؤالء األفتتراد هتتم التتذين يستتتطيعون تحقيتتق المستتتوى التعليمتتي ألفتتراده، و

األهداف االقتصادية التي تطمح الدولة إلى تحقيقهتا. كمتا توجهتت ستنغافورة 

نحو تعزيز مستتوى اقتصتادها عبتر تطتوير منتاهج التعلتيم العتام والجتامعي 

وربطها بالمهارات التقنية، وهذا يعني بأنها سياسة قائمتة علتى  مبتدأ أساستي 

ل والترابط بين التعليم والتدريب بما يُسهم في تحقيق خطتط وهو تحقيق التكام

 م(.  2018التنمية االقتصادية  البازعي،  

 



 : سنغافورةمؤسسات إعداد المعلم في   2.2

( هتو المعهتد الوحيتد المستؤول عتن NIFيعتبر المعهد الوطني للتعليم       

تقنيتة، تدريب المعلمين في سنغافورة، حيث يُعتبر قسم متن جامعتة نانيتانغ ال

ويختتتص هتتذا المعهتتد بالضتترورة فتتي تتتدريب المعلمتتين وتعزيتتز مستتتواهم 

باألبحاث التعليمية، بحيث ال بدر للطتالب ممتن يرغبتون فتي ممارستة مهنتة 

التعليم وممن أنهوا درجة البكتالوريو  أن يتمكنتوا متن إكمتال أحتد بترامج 

ويُعتبتر هتذا م(.  2018إعداد المعلمين في المعهد الوطني للتعليم  البازعي،  

المعهد من المعاهد المصنفة ضتمن العشترة مراتتب األولتى علتى المستتوى 

العالمي من حيث تمزيها في إعداد البحوث التربويتة وتجويتد التعلتيم، وهتذا 

ساهم بتقاسم خبراته مع العديد من الهيئتات الدوليتة، ممتا جعتل لهتذا المعهتد 

متع مختلتف احتياجتات   مكانة خاصة في تطوير القتادة والمعلمتين والتعامتل

 م(.  2018الطلبة  البازعي،  

 :سنغافورةنظام إعداد المعلم في   2.3

تتتتراوح متتدة إعتتداد المعلمتتين فتتي ستتنغافورة متتن ستتنتين إلتتى أربعتتة       

أستبوع بحستب   20أستابيع إلتى    10سنوات، أما مدى التدريب فتتراوح من  

من يحملون درجة   م(. ال بدر للمعلمين المستقبليين2016نوع البرنامج  تان،  

البكالوريو  أن يكملوا أحد برامج إعداد المعلمين في المعهد الوطني للتعليم 

ويوجتد هنتاك بترامج متنوعتة   باإلضافة إلى اجتياز اختبتار كفتاءة التدخول  

اعتمادا على مستتوى تعلتيم المرشتح  للمرشحين لاللتحا، في بمهنة التدري 

ال يصبح مدرستا فتي ستنغافورة دون عند االلتحا، بالبرنامج وهذا يعني انه  

التمكن من المادة التي سيدرسها على نحو عال، إضافة الى سنه علتى األقتل 

من التعليم  المكثف في حرفة التعليم، ويراقب المعلمون ثتالث ستنوات لكتي 
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يحتتدد مستتار مهنتتي يناستتبهم وتقتتدم التتوزارة والمعهتتد التتوطني للتعلتتيم منحتتاً 

ن الحصتول علتى درجتة الماجستتير ودرجتة دراسية للمعلمتين التذين يستعو

  (.176،ص  م 2015الدكتوراه في سنغافورة والخارج.  الدخيل،  

 نظم قبو  الطالب: 2.4

تُعتبر إجراءات ومعايير اختيار المعلمين في سنغافورة من أكثر اإلجتراءات      

فاعلية في اختيار المعلمين، حيث أنها تهتم بدرجة كبيترة باإلنجتازات األكاديميتة 

البحثية( للمرشحين وطبيعة مهاراتهم التواصلية ومستوى دافعيتهم نحتو التتعلم،  

وبعدها يتم ترشيح المعلمين متن الثلتث األفضتل متن خريجتي المدرستة الثانويتة 

معلمتين،  8بحيث يتم قبول معلم واحد فقط في برنامج إعتداد المعلمتين متن بتين 

ن المعتايير، هتي  تتان، بحيث يتم االستتناد فتي هتذا االختيتار علتى مجموعتة مت

 م(:2016

 مستوى األداء األكاديمي للمرشحين المقبولين.   .1

اجتياز اختبار الكفاءات األساستية بمتا فتي ذلتك الكتابتة والقتراءة والحستاب  .2

 بكفاءة عالية .

 اجتياز اختبارات الجدارة والخبرة. .3

اجتيتتاز المقتتابالت متتع لجتتان متمرستتة تستتتهدف التركيتتز علتتى ميتتزاتهم  .4

 ومستوى مساهمتهم في المجتمع. الشخصية  

 جوانب اإلعداد: 2.5

ز المعهد الوطني الستنغافوري لتأهيتل المعلمتين علتى تطتوير مجموعتة متن       يركل 

 م(:  2012الجوانب لدى المعلم في عصر المعرفة، بما في ذلك  الزهراني وإبراهيم،  

 مهارات وفن التدري . .1

 جانب إدارة الذات. .2

 ع الطالب .جانب إدارة الصف والتعامل م .3



 الجانب التفكيري وتطوير مهارات التفكير. .4

 مهارات االبتكار وروح المبادرة . .5

 المهارات التقنية والتكنولوجية.   .6

 المهارات التنظيمية واإلدارية. .7

 المهارات االجتماعية. .8

م قدرم المعهد الوطني مراجعة لبرامج إعداد المعلمين بحيث يتتم 2009وفي العام       

ديتدة لهتذه البترامج ومرتكزاتهتا تتناستب متع متطلبتات القترن الواحتد تقديم صتيغة ج

والعشترين، حيتث تتم التركيتز فتي الصتيغة المقترحتة علتى تطتوير مهتارات البحتتث 

العلمي لدى المعلمين وتعزيز مبدأ تدريب المعلمين في المدار  قبل مزاولتهم المهنتة 

 م(. 2018بصورة رسمية الكتساب الخبرات  البازعي،  

 التقويم واالختبارات:نظم  2.6

يتم مراقبة المعلمين مدى ثالث سنوات حتى يتم تحديد المستار التعليمتي األنستب      

بالنسبة لهتم، حيتث أنر المتدار  الستنغافورية تتبنتى مفهتوم أنر القيتادة الضتعيفة هتي 

السبب األساسي في فشل المدار ، حيث أنر اختيار أفراد مناسبين وتطتوير مهتارتهم 

 م(.  2015تهم يُسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية  الدخيل،  وخبرا

 عرض وتحلي  ومناقشة السؤا  ال الث والذي ينص على:   .3

 ؟ ما واقع برامج إعداد المعلم في ماليزيا

حيث سيتم اإلجابة عن هذا السؤا  عبر استعراض ومناقشة مختلف خصائص هذا  

 النظام كما هو موضح تالياً:  

 : ماليزياام  المؤ رة في نظام إعداد المعلم في القوو والعو 3.1

 

 



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

   العوام  السكانية: . أ

يقتتدر عتتدد ستتكان ماليزيتتا حستتب إحصتتاءات البنتتك التتدولي بحتتوالي      

م، وتعتبر ماليزيا هتي البلتد رقتم 2019مليون نسمة في عام    31,949,78

من ناحية المستاحة.  الملحقيتة  66من ناحية التعداد السكاني في العالم و  43

م( وقتد تنبهتت حكومتة 2020م(  البنك التدولي،  2020الثقافية في ماليزيا،  

ا متتن الزيتتادة المستتتمرة  ماليزيتتا إلتتى أهميتتة معالجتتة المشتتكلة الستتكانية خوفتتً

فاتجهتتت إلتتى التعلتتيم ببرامجتته ومناهجتته ليكتتون القاعتتدة التتتي تحتتاول منهتتا 

مفتاهيم   االنطال، نحو التعامل مع هذه األزمة ولتم تكتتف بتذلك بتل أدمجتت

 الزكتتي، .التربيتتة الستتكانية فتتي بتترامج تتتدريب وإعتتداد المعلمتتين بماليزيتتا

 م(2010

 العوام  ال قافية:   .ب

يتميز المجتمع الماليزي بأنه متنوع للغاية تنتشر فيه الكثير من الثقافتات      

واألديان واللغات والتي تساهم في خلفية ثقافيتة غنيتة للدولتة، ويعتد اإلستالم 

م( أمتتا اللغتتة الوطنيتتة 2015ي لالتحتتاد المتتاليزي، الخليلي، التتدين الرستتم

الرسمية في ماليزيا هي اللغة الماليزية أو الماالوية وهي لغة التعلتيم، ولكتن 

هناك لغات أخرى ولهجات محليتة يستتعملها الستكان فتي األقتاليم المختلفتة، 

غتة فالشعب في ماليزيا يتكون من أجنا  مختلفتة فهنتاك يالحتظ استتخدام الل

اإلنجليزية على نطا، واسع في دوائتر الحكومتة والصتناعة والتجتارة، كمتا 

أنها مادة إجبارية في مدار  ماليزيا، وأصتبحت اللغتة الماليزيتة هتي اللغتة 

التعليميتتة فتتي جميتتع مراحتتل التعلتتيم العتتام متتع بقتتاء اللغتتة اإلنجليزيتتة كلغتتة 

وقتوة النظتام   م( وهذا التنوع ساهم في تعزيتز مستتوى2010 الزكي،  .ثانية

 التعليمي في ماليزيا.  

 



 العوام  الجغرافية:   .ج

، حيث تقع فتي جنتوب شترقها 2كم 329,758حيث تبلغ مساحة ماليزيا       

 سيا بالقرب من خط االستواء، وتضم مستاحات كبيترة متن األراضتي علتى 

 (99م، ص2017مستوى الطريق البحري. صبري وتوفيق،  

 العوام  السياسية:   . د

كغيرها متن التدول اإلستالمية تتم احتاللهتا متن قبتل االستتعمار ماليزيا       

تتم االعتتراف بهتا   1963استقلت، وفي العام    1957البريطاني، وفي العام  

كدولة مستقل، وهذه الفترة مثرلت النقطتة التتي انطلقتت عبرهتا ماليزيتا نحتو 

تطتوير التعلتيم، حيتتث تتأثرت ماليزيتتا بدرجتة كبيترة بالتجربتتة اليابانيتة فتتي 

نظام الحكم في ماليزيا ملكتي م(. ومن المعروف بأنر  2010التعليم  الزكي،  

 .  دستوري

 العوام  االقتصادية:   . ه 

في البدايتة اعتمتد االقتصتاد المتاليزي علتى الزراعتة، وهتذا ستاهم فتي      

محدودية الدخل في ماليزيا، ونتيجةً لذلك اتجهت ماليزيا نحو االستتثمار فتي 

الحراك االقتصادي، حيث ركزت على التعلتيم الفنتي التعليم لتحسين مستوى  

والمهني في مختلتف المراحتل التعليميتة، إلتى جانتب توطيتد الشتراكات متع 

مؤسسات القطاع الخاص إلعداد البرامج المهنيتة الخاصتة بإعتداد المعلمتين 

   م(.2010والمتعلمين  الزكي،  

 : ماليزيامؤسسات إعداد المعلم في  3.2

لمين التابعة لوزارة التربية وكليات التربية التابعة تتولى كليات تدريب المع

والثانوية،   االبتدائية  التعليم  مدار   في  للتعليم  المعلمين  تدريب  للجامعات 



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

التدريب   كليات  يبلغ عدد  والتميز  كلية     31حيث  للجودة  اإلقليمي  المركز 

 م(.  2017في التعليم، 

 : ماليزيانظام إعداد المعلم في  3.3

املي هو النظام السائد في برامج كليتات تتدريب المعلمتين التابعتة النظام التك     

لوزارة التربية وكليات التربية التابعة للجامعات، وفتي حتاالت معينتة يتتم العمتل 

بالنظام التتابعي. ومدة الدراسة في كليات التدريب تختلف بحستب نتوع البرنتامج 

 الدراسي، حيث يُمكن أن يكون :

ين الجامعيين للحصول على التدبلوم العتالي فتي لمدة سنة واحدة للخريج .1

 التربية  النظام التتابعي(.  

 سنيتن ونصف بحيث يحصل الطالب في نهايتها على شهادة التدري . .2

ثالثتتة ستتنوات يحصتتل الطالتتب فتتي نهائيتهتتا علتتى شتتهادة تتتدري   .3

للمتخصصين في التعليم الفني والمهنتي  فتي كليتات تتدريب المعلمتين( 

 م(.2016ي(.  هويمل والعنادي،   النظام التكامل

 نظم قبو  الطالب:  3.4

 تتعدد الشروط الالزم تجاوزها للقبول، حيث تتضمن : 

 حسن السيرة والسلوك. .1

 في كافة االختبارات النهائية. %50الحصول على أكثر من  .2

 اجتياز كافة األنشطة المصاحبة للمنهج. .3

 فأكثر في االختبارات.2الحصول على متوسط   .4

ت الشخصتتية.  المركتتز اإلقليمتتي للجتتودة والتميتتز فتتي اجتيتتاز المقتتابال .5

 م(2017التعليم،  

 جوانب اإلعداد:  3.5

 يتم التركيز على مجموعة من الجوانب في برامج إعداد المعلمين، أبرزها:



التي تتضمن علم النف  التربوي، وطر، التدري ،   .1 الجانب األساسي، 

واألخالقية،   اإلسالمية  والتربية  التعليم،  اإلنجليزية،  وتكنولوجيا  واللغة 

 وشؤون الخدمة العامة في التعليم.  

دراسة  .2 االبتدائية  المرحلة  معلمي  من  يُطلب  حيث  الدراسية،  المواد 

واألخال،   والبيئة  واإلنسان  والرياضيات  التدري   طر،  مساقات 

 والتربية اإلسالمية والتربية البدنية والتربية الصحية.  

ي المرحلة االبتدائية والثانوية  اإلغناء الذاتي: وتتضمن دراسة معلم .3

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم،  لالقتصاد المنزلي.  

 ( م 2017

 نظم التقويم واالختبارات:  3.6

تحرص ماليزيا على عقد اختبارات خاصة بتدريب المعلمين والمعلمات 

طوال فترة التدريب بحيث ال بد من اجتياز هذه االختبارات بكفاءة لمزاولة  

 م(. 2010هنة التعليم  الزكي، م

 عرض وتحلي  ومناقشة السؤا  الرابع والذي ينص على:   .4

 ؟ ما واقع برامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية

حيث سيتم اإلجابة عن هذا السؤا  عبر استعراض ومناقشة مختلف خصائص هذا  

 النظام كما هو موضح تالياً:  

المملكممة العربيممة بممرامج إعممداد المعلممم فممي القمموو والعواممم  المممؤ رة فممي  4.1

 :السعودية

 العوام  السكانية: . أ

 34,268,528بلتتغ إجمتتالي عتتدد الستتكان فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية      

التف   568,581م والذي يزيد عتن العتام التذي قبلته بتت  2019مليون نسمة لعام  



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

ية نستتتمة  حيتتتث بلتتتغ إجمتتتالي عتتتدد الستتتكان فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعود

م( وبتذلك 2020م.  البنتك التدولي،  2018مليون نسمة في عام    33,699,947

تشهد معدالت السكان في السعودية ارتفاعاً مستمراً، وهذا يفر  على الحكومتة 

الستتعودية مواجهتتة هتتذه الزيتتادات المستتتمرة بمضتتاعفة حجتتم الفتترص التعليميتتة 

هويمتل والعنتادي، )  لتذلك  لمختلف الطلبة وزيادة أعداد الكوادر التعليمية المؤهلة

 (.  م 2015

 العوام  ال قافية:   .ب

تُعتبر اللغتة العربيتة هتي اللغتة الرستمية فتي التبالد والتتي تتستم برصتانتها      

وحيويتها، والتعليم في المملكة العربية السعودية يستند بشكل أساستي علتى اللغتة 

وغاياتته مستتمدة  العربية في مختلف المراحتل التعليميتة، كمتا أنر أهتداف التعلتيم 

بصورة مباشرة من تعاليم الدين اإلسالمي الذي يُعتبتر التدين المنتشتر فتي التبالد  

 م(.  2015 هويمل والعنادي،  

 

 العوام  الجغرافية:   .ج

تشغل المملكة العربية السعودية أربعة أخما  شبه جزيترة العترب بمستاحة      

اهمت في تنويع المنتاخ ، وهذه المساحة الواسعة س  2كم   2,000,000تقدر بنحو  

والمساهمة في التنويتع النبتاتي، حيتث يتؤثر هتذا التنتوع فتي بترامج التعلتيم فتي 

السعودية، وتُراعى هذه التنوعات البيئية والمناخية عند تصميم وتطتوير البترامج 

 م(  2020م( الهيئة العامة لإلحصاء،  2015التعليمية.  هويمل والعنادي،  

 العوام  االقتصادية:   . د

تتنوع خطط التنمية الشاملة في المملكة والتي بدورها تؤثر بصورة مباشترة      

على التعلتيم نظتراً لوجتود عالقتة مباشترة بتين التنميتة والتربيتة. كمتا تُخصتص 



المملكة الميزانية الهائلة لقطاع التعليم بحيث تقتطع متن هتذه المخصصتات نستبة 

زمتتة لتتتدريبهم وتتتأهيلهم كبيتترة لرواتتتب المعلمتتين وحتتوافزهم والمتطلبتتات الال

م(. وال بدر من التأكيد على اعتماد االقتصتاد الستعودي 2015 هويمل والعنادي،  

 بالدرجة األولى على القطاع النفطي حيث أنها تزخر بالنفط والغاز الطبيعي.  

 مؤسسات إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية: 4.2

ية الستتعودية ذات نمتتتط مركتزي، حيتث تعد إدارة التعلتتيم فتتي المملكة العرب   

أن وزارة التعلتتتتيم هتتتتي الجهتتة المستتئولة عتتن التعلتتيم العتتالي، كمتتا ويتتتم إعتتداد 

وتتتتولى الهيئتتة الوطنيتتتة للتقتتتويم واالعتمتتاد  .المعلمتتين فتتي الجامعتتات والكليتتات

م(. وبعتد حصتول الطتالب 2015األكاديمي تقتتتويم أداء الجامعتات. ابو حميتد ،

ادة الثانوية العامة يتم التحا، الطلبة ممن يرغبون بممارسة مهنة التعلتيم على شه

بالكليات التربوية التابعة للجامعات، ويدر  فيها الطالب لمدة ال تقتل عتن أربتع 

ستتنوات. كمتتا يُمكتتن للطلبتتة االلتحتتا، ببتترامج دبلتتوم التربيتتة حيتتث تتتتراوح متتدة 

الحامد وزيادة والعتيبي ومتولي ، الدراسة في هذا البرنامج من سنة إلى سنتين.  

 م(.2007

 نظام إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية:      

 تعتمد السعودية على نظامين لتخريج المعلمين:  

النظتتام التتتتابعي: حيتتث تكتتون متتدة الدراستتة فيتته ستتنة أو ستتنتان بهتتدف  .1

 الحصول على الدبلوم التربوي.  

مقتررات التربويتة أو التخصصتية لمتدة النظام التكاملي: حيث يتم أحد ال .2

 أربعة سنوات.  

وبعد التخرج يخضع الخريجين إلى اختبتار كفايتات المعلمتين، حيتث يتتألف 

هتتذا االختبتتار متتن اختبتتار عتتام يشتتمل كافتتة المجتتاالت التربويتتة، واختبتتار 



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

تخصص يُغطي المجاالت األساسية للتخصصتات الدراستية، بحيتث تتتراوح 

 م(. 2015سنوات  هويمل والعنادي،   5ار  مدى صالحية هذا االختب

 نظم قبو  الطالب: 4.3

حيث يُشترط لقبول التحا، الطالب بمؤسسات إعداد المعلمين مجموعتة متن 

 :الشروط، التي تتضمن  

 الحصول عل شهادة الثانوية العامة. .1

 الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك. .2

 أن يكون الئق طبياً. .3

ن نتتتائج اختبتتار القتتدرات بعتت  الجامعتتات تعتمتتد نستتبة محتتددة متت .4

 .م(2015 هويمل والعنادي،  واالختبارات التحصيلية.

 جوانب اإلعداد: 4.4

 يرتكز إعداد المعلمين في المملكة على ثالثة جوانب أساسية، هي: 

الجانب العلمتي األكتاديمي: التذي يستتهدف التركيتز علتى دراستة تخصتص  .1

، ولمعلتم المرحلتة %30محدد، حيث تبلتغ نستبتها لمعلتم المرحلتة االبتدائيتة  

 .%60المتوسطة والثانوية  

الجانب التربوي والمهني: حيث يستهدف مقررات التربية وعلم التنف ، إلتى  .2

، ولمعلتتم %30جانتتب التتتدريب الميتتداني، ونستتبته لمعلتتم المرحلتتة االبتدائيتتة 

، أمتتا التتتدريب العملتتي فنستتبته لكافتتة %20المرحلتتة المتوستتطة والثانويتتة 

 . %10المعلمين  

انب الثقافي: ويستهدف تنمية ثقافتة المعلتم ووعيته بالقضتايا والمشتكالت الج .3

، ولمعلتتم المرحلتتة %30المحيطتتة بتته، ونستتبته لمعلتتم المرحلتتة االبتدائيتتة 

 م(.2015.  هويمل والعنادي،  %10المتوسطة والثانوية  

 



 نظم التقويم واالختبارات: 4.5

فتترة التتدريب   يُطلب من المعلمين إعداد البحوث والعرو  التقديمية خالل

بحيث تترتبط مواضتيعها بتالمقررات الدراستية، باإلضتافة إلتى االختبتارات 

التحريرية التي تُجرى في نهاية كل فصل دراستي لقيتا  مستتوى المعلمتين 

 م(.2011في المقررات  الزبيدي،  

 عرض وتحلي  ومناقشة السؤا  الخامس والذي ينص على:  .5

 ؟  إعداد المعلم بين دول المقارنة  ما أوجه الشبه واالختالف بين برامج

حيث سيتم اإلجابة عن هذا السؤا  عبر استعراض ومناقشة جوانب الشبه واالختالف  

 بين أنظمة الدو  المقارنة كما هو موضح تالياً:  

 القوو والعوام  المؤ رة في نظام إعداد المعلم:  5.1

تليهتتا الستتعودية  تحتتتل الواليتتات المتحتتدة أكبتتر مستتاحة بتتين التتدول المقارنتتة،       

فماليزيا وأصغرهم سنغافورة، ومن حيث عدد السكان ياُلحتظ بتأنر الواليتات المتحتدة 

تحظى بأعلى عدد من السكان تليها السعودية فماليزيا وأخيراً سنغافورة، بالتتالي فتإنر 

أكبر دولة في المساحة يتواجد فيها أعلى نسبة من الستكان. وعلتى الترغم متن صتغر 

ورة إال أنها تمكنت من استتغالل ثرواتهتا البشترية لتحقيتق رفعتة النمتو مساحة سنغاف

هتتت مفهومهتا نحتتو تعزيتز الهويتتة الوطنيتة ولتتي  تعزيتتز  االقتصتادي، كمتتا أنهتا وجر

 االنتماء العرقي نظراً لتنوع األعرا، والطوائف فيها، 

نهتو  وهذا يؤكد على أنر حجم الدولة ال يتؤثر علتى متدى قتدرة الدولتة علتى ال     

بنظامها التعليمي، وإنما يمكن للدولتة تحويتل أقتل متوارد تملكهتا ألكثتر متوارد قيل متة 

وذات فائدة على المدى الطويل. كما ياُلحظ بأنر الواليات المتحدة والسعودية تشتابهت 

في تخصيص ميزانية ضخمة للتعليم وتوظيفها في برامج التدريب وتأهيتل المعلمتين. 



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

نحو إدماج مفاهيم التربية السكانية مع برامج إعداد المعلمتين   في حين ماليزيا اتجهت

 فيها للتغلب على مشكلة الزيادة المستمرة والهائلة في أعداد السكان.  

والمملكة تتفو، على الثالثة دول المقارنة فتي امتالكهتا للثتروات الطبيعيتة التتي      

الدولة، كمتا تتفتو، علتيهم تُسهم في تحقيق المكاسب االقتصادية الكبيرة على مستوى  

كتتذلك فتتي اعتمادهتتا علتتى التتدين اإلستتالمي واللغتتة العربيتتة فتتي التعلتتيم فتتي مختلتتف 

المراحتتل التعليميتتة، حيتتث أنر التتدين اإلستتالمي هتتو غتتذاء التتروح بالنستتبة للشتتعب 

 السعودي.  

 مؤسسات إعداد المعلم:  5.2

يب المعلمين يتتم متن تشترك الواليات المتحدة األمريكية مع ماليزيا في كون تدر     

قبل المدار  والجامعات، أما في السعودية وفي ستنغافورة فتتتولى الجامعتات مهمتة 

تدريب المعلمين، حيتث تقتصتر مهمتة االعتداد فتي ستنغافورة علتى المعهتد التوطني 

( وهو المعهد الوحيد المسؤول عن اعداد المعلمين في سنغافورة، حيتث NIFللتعليم  

نانيتتانغ التقنيتتة، أمتتا فتتي الستتعودية الكليتتات التربويتتة التابعتتة يُعتبتتر قستتم متتن جامعتتة 

 للجامعات إلعداد المعلمين.  

 نظام إعداد المعلم:  5.3

تتفتتق الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة متتع الستتعودية فتتي اعتمادهمتتا علتتى النظتتام      

نظتام التتابعي والتكاملي في إعداد المعلمين، بينما تعتمد ماليزيا بدرجة أساسية على ال

التكتتاملي. يُمكتتن مالحظتتة أنر أطتتول متتدة إعتتداد المعلمتتين هتتي للواليتتات المتحتتدة 

األمريكية حيث تبلغ خمسة سنوات، في حين تتشابه مدة اإلعداد في كل من السعودية 

 وسنغافورة حيث تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات.

علتتى درجتتة  بالنستتبة للدرجتتة العلميتتة فستتنغافورة تشتتترط حصتتول المرشتتحين     

البكالوريو ، في حين أنر ماليزيا والستعودية ال تشتترط ذلتك حيتث يُمكتن أن يحمتل 

المرشح الدبلوم أو البكالوريو . وتشترط سنغافورة كذلك اجتياز المرشحين الختبتار 



كفتتاءة التتدخول، كمتتا أنر الستتعودية تشتتترط خضتتوع الختتريجين إلتتى اختبتتار كفايتتات 

ختبتار كافتة المجتاالت وتكتون متدة صتالحيته خمت  المعلمين بحيتث يُغطتي هتذا اال

 سنوات.  

 نظم قبو  الطالب:  5.4

البدنية       واللياقة  والسلوك  السيرة  المقارنة األربعة في اشتراط حسن  الدول  تتفق 

تتفق   كما  االعداد.  ومعاهد  بمراكز  لاللتحا،  االختبارات  نتائج  بع   واعتماد 

األمريكية   المتحدة  الواليات  مع  على  السعودية  الحصول  اشتراط  في  وسنغافورا 

الدول   من  غيرها  عن  سنغافورة  تمتاز  المعلمين.  لترشيح  العامة  الثانوية  شهادة 

المقارنة في اهتمامها بقدرات المعلمين البحثية، حيث أنها تُعنى بمستوى اإلنجازات  

األكاديمية  البحثية( للمرشحين، وتُركز كذلك على مستوى تواصلهم ودافعيتهم نحو  

قبولها على اختيار معلم   أنها تقتصر في  المقارنة، كما  الدول  إليه  تفتقر  التعلم وهذا 

بين   من  المعلمين  إعداد  برنامج  في  فقط  تختار    8واحد  بأنها  يعني  وهذا  معلمين، 

اعتبار   يُمكن  بالتالي  ككل.  التعليمية  العملية  جودة  على  يؤثر  مما  كفاءة  األكثر 

 ط قبول الطالب.  سنغافورا األكثر صرامة في شرو

لقبول        كشرط  الشخصية  المقابالت  على  االعتماد  إلى  السعودية  تفتقر  كما 

المرشحين، على النقي  من الدول الثالثة المقارنة التي تشترط اجتياز مقابالت مع  

 لجنة متخصصة للترشح لممارسة مهنة التعليم. 

 جوانب اإلعداد:  5.5

اهتم      توجيه  في  المقارنة  الدول  وتتفق  تتفق  والتربوي،  األكاديمي  للجانب  امها 

الدول  أنر  إال  الثقافي.  الجانب  على  تركيزها  في  المتحدة  الواليات  مع  السعودية 

اإلدارة   مثل  أخرى؛  هامة  جوانب  على  تركيزها  في  المملكة  على  تتفو،  المقارنة 

تُض التي  الجوانب  وتنفرد سنغافورة بمجموعة من  يف  الذاتية  سنغافورة وماليزيا(، 



 ريم بنت عويض المريخي               أميرة بنت سعد الوهابي

 د. فاطمة بنت عبد العزيز التويجري              غادة بنت عطية الزهراني

واالجتماعية   والتقنية  البحثية  المهارات  وهي  خاصة  أهمية  اإلعدادي  لمستواها 

تأثير  من  لها  لما  األهمية  بالغة  الجوانب  هذه  تُعتبر  حيث  والتفكيرية،  والوجدانية 

مع  التعامل  من  كذلك  نه  وتُمكل  التفكيري،  ومستواه  المعلم  شخصية  على  واضح 

 ة المحيطة.األحداث والمتغيرات والتطورات المستمر

على        التركيز  إلى  تفتقر  السعودية  العربية  المملكة  في  اإلعداد  برامج  أنر  كما 

مستوى   في  للنهو   البعيد  المدى  على  مهمة  وهي  الذاتية،  واإلدارة  التعلم  مهارة 

 وجودة العملية التعليمية.  

 نظم التقويم واالختبارات:  5.6

علتتى االختبتتارات التحريريتتة لتحديتتد تتفتتق كافتتة التتدول المقارنتتة علتتى االعتمتتاد      

وتقييم مستوى المعلمين. فالنظام التقويمي في الواليات المتحدة األمريكية يعتمتد علتى 

مجموعة من الجوانب، منها؛ تحديد مستوى فاعليتة طتر، التتدري ، وفاعليتة وجتود 

المعلم في الصف، ومستوى رضا المعلم عن إعداده المهني، حيث أنر االعتمتاد علتى 

هذه الجوانب يُعتبر هام في تقييم مستوى المعلم وتحديتد مستتوى كفاءتته فتي مزاولتة 

مهنة التدري . وسنغافورة تُقيم المعلمين على مدى ثالثتة ستنوات والتتي تُعتبتر فتترة 

 طويلة نسبياً مما ينعك  على مستوى كفاءة وجودة المعلمين في نهاية فترة االعداد.  

 السادس والذي ينص على: عرض وتحلي  ومناقشة السؤا   .6

ما اإلجراءات المقترحة لتطوير إعداد في المملكة العربية السعودية في ضوء  

 ؟خبرات دول المقارنة  

حيث أنه ومن خالل توضتيح الشتبه واالختتالف بتين دول المقارنتة وتحليلهتا تتم      

 سعودية:  التوصل واقتراح ما يلي لتطوير برامج إعداد المعلم في المملكة العربية ال

ضرورة التركيز على االستثمار في المتورد البشتري واعتبتاره العنصتر األكثتر  .1

أهمية لبناء مؤسسات التعليم فتي المملكتة، فعلتى الترغم متن أنر الستعودية تعتمتد 



على مواردها النفطية بدرجة كبيرة في اقتصادها إال أنها ال بد كتذلك متن توجيته 

 جهودها نحو المورد البشري.

اجتيتتاز المقتتابالت الشخصتتية بكفتتاءة عاليتتة وامتتتالك مهتتارات التواصتتل اعتمتتاد  .2

 الفعالة كأحد شروط قبول الطالب لمزاولة مهنة التعليم.

التركيز على مهتارة التتعلم واإلدارة الذاتيتة فتي بترامج إعتداد المعلتم العتبارهتا  .3

لكتة هامة على المدى البعيد للنهو  في مستوى وجودة العملية التعليمية في المم

 العربية السعودية.  

اكتساب الخبرات التربوية من الدول األجنبيتة عبتر تبتادل الطلبتة بتين الستعودية  .4

 والدول المتقدمة تربوياً وتعليمياً الكتساب خبرات وخبرات تربوية ناجحة.  

تعزيز مستوى التركيز علتى الجانتب البحثتي وتنميتة مهتارات المعلمتين البحثيتة  .5

 معرفي والثقافي.  بصورة تُثري مستواهم ال

رفع معايير قبول الطالب المرشحين فتي كليتات تتدريب المعلمتين ليتتم اقتصتار  .6

القبول على ممن يملكون المهتارات والقتدرات العاليتة، وهتذا متن شتأنه أن يُعيتد 

 الهيبة لمهنة التعليم التي تُسهم في تخريج نخبة الطلبة والمتعلمين.  

عمة التي من شأنها تحسين اداء المعلم وقدرتته دعم التربية العملية بالمهارات النا .7

 على تطوير مهاراته وقدراته المهنية.

رفع مستوى المعرفة والمهارة التقنية من ختالل مواكبتة التطتورات الحديثتة فتي  .8

 مجال تقنيات التعليم  أثناء اعداد المعلم في المؤسسات التربوية.

اً ألنر اكتستاب الخبترة يعتمتد مضاعفة فترة الممارسة العملية اثنتاء االعتداد نظتر .9

 على مستوى االستيعاب النظري بالممارسة العملية .
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 الخاتمة 

جودة       مستوى  وتحسين  لتعزيز  العديدة  الجهود  السعودية  العربية  المملكة  تبذل 

ثالثة  خبرات  استعرا   خالل  ومن  الخدمة،  قبل  للمعلمين  الموجهة  التدريبية  برامجها 

تها في برامج التدريب واإلعداد الموجهة للمعلمين وهي الواليات  دول رائدة أثبتت جدار 

منها   تُعاني  التي  الشعف  جوانب  بع   تحدد  تم  وماليزيا  وسنغافورة  األمريكية  المتحدة 

النقاط   بناًء عليها مجموعة من  الدراسة  اقترحت  المملكة، والتي  المعلم في  برامج إعداد 

 بهدف إصالحها وتطويرها.  
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. في التربية المقارنة الدوليةم(.  2018الدقميري، سعيد و سالمة، ابتسام و الخثعمي، ابراهيم.  

 القاهرة: مكتبة جزيرة الورد

منى   اإلفادة 2014الذيباني،  وإمكانية  مهنياً  وتنميته  المعلم  إعداد  في  الدول  بع   خبرات  م(. 

 . 172-103(.85 2،مجلة كلية التربية بالزقازيقمنها في المملكة العربية السعودية. 

 .األردن: دار وائل للنشر والتوزيع. ديات التعليم اقتصام(.2008الرشدان، عبد هللا زاهي. 

القوي   عبد  المعلمين.  2011الزبيدي،  قبول  اختبارات  في  العالم  خبرات  بع   مجلة (. 

 .  53-50( ، 67  10،التربية

أحمد   تطبيقيةم(.  2004الزكي،  ونماذج  منهجية  دراسة  التعليم  ونظم  المقارنة  . التربية 

 لدنيا الطباعة والنشر.  اإلسكندرية، مصر: دار الوفاء

  .م.مار (. التعليم في ماليزيا: خيارات واسعة للطالب في المرحلة الثانوية2010الزكي، أحمد  

. مسترجع من:  180مجلة المعرفة، 

.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=367&Modelhttp://www

=M&SubModel=157&ID=572&ShowAll=On  . 

يحيى   وإبراهيم،  أحمد  والعشرين،  2012الزهراني،  الحادي  القرن  معلم  مجلة  م.سبتمبر(. 

 .مسترجع من :211. المعرفة

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=138&ID=1682 
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(. أنموذج مقترح 2016السبحي، عبد الحي، وقاروت، نهى، وصائغ، وفاء، والصيباني، نور  

ضوء معايير  لبرنامج إعداد معلم المستقبل بكليات التربية بجامعات المملكة العربية السعودية في  

 .  412-358(، 4  171، جامعة األزهر، مجلة التربيةالجودة الشاملة.  

م(.تطوير برامج اعداد المعلم في دولة الكويت كمدخل ال صالح التعليم 2020الصقعبي، بدور. 

الكويت   رؤية  االسكندرية.2035وحقيق  جامعة  التربية  كلية  .مسترجع  51-21(.2 30.مجلة 

 من:

http://jesemd.alexu.edu.eg/index.php/JESEMD/article/download/389/298 

والعبري   الدولية  2018العاني  االعتماد  معايير  تحقق  درجة  إعداد   (CAEPم(.  برامج  في 

 .  300-283(، ص3 14، ألردنية في العلوم التربويةالمجلة االمعلم بجامعة السلطان   قابو . 

لبنى.   المعلم -م  2006العجمي،  إعداد  ومؤسسات  كليات  لتطوير  بدلية  سيناريوهات  ابريل(. 

عام   حتى  السعودية  العربية  مقدم  2020بالمملكة  بحث  بكلية .  السابع  العلمي  الدولي  للمؤتمر 

 م. 2006ابريل،-، جامعة الفيوم، مصر. التربية

المحسن  الع المستخدمة في برنامج 2011قيلي، عبد  التقويم  التدري  وأساليب  استراتيجيات   .)

مجلة  إعداد معلم اللغة العربية في كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية.  

 . 146-101(، 1  146، كلية التربية بجامعة األزهر

(. التعليم العالي والمهني وتمويله في المانيا والمملكة 2019العقيلي، عليا والقحطاني، منيرة.  

 . 51-30،3(،17. المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاثالعربية السعودية  دراسة مقارنة(.

م(.تقييم برنامج  إعداد المعلم في جامعة ام القرى من وجهة نظر  2018الغامدي، منه محمد. 

  االداء المهني للعلم في المملكة العربية السعودية. اعضاء هيئة التدري  في ضوء معايير  جودة

 .مسترجع من :649-615.  19.مجلة البحث العلمي في التربية

https://jsre.journals.ekb.eg/article_24088_2997edefc11416673f5b5624fd2a1c04.pdf 

التعليم   في  والتميز  للجودة  اإلقليمي  العالم  م2017المركز  في  المعلمين  إعداد  برامج  واقع   .)

 العربي. مسترجع من:

http://rcqe.org/reports/prepare-teachers.pdf 

http://jesemd.alexu.edu.eg/index.php/JESEMD/article/download/389/298
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أحمد.    في مصر.    م(.2017النبي،  منها  اإلفادة  وإمكانية  ماليزيا  في  والتنافسية  العلوم التعليم 

 . 219-121(،1 1، التربوية

 . الريا . مكتبة الرشد. التربية المقارنةم(. 2020الهذلي، هدى مطر علي. 

م(. إجمالي عدد سكان السعودية. مسترجع من:  2020الهيئة العامة للحصاء.  

https://www.stats.gov.sa/ar/search/site/%D8%A7%D8%AC%D9%8

25%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%

0%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D

9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9   

لإلحصاء.    العامة  من: 2020الهيئة  مسترجع  السنوي.  اإلحصائي  الكتاب  م(. 

https://www.stats.gov.sa/ar/4025   

 يم: تحقيق الجودة للجميع. مسترجع من: م(. التعلم والتعل2014اليونسكو.  

 report/node/259-https://ar.unesco.org/gem   

. مسترجع  التدريس الشام : إعداد جميع المعلمين لتدريس جميع الطالبم(. 2020اليونسكو.  

   report/2020teachers-https://ar.unesco.org/gemمن: 

سينج   أوان  العالمية  -م2015تان،  الممارسات  أفضل  التعليمية:  المعلم  ممارسات  سبتمبر(. 

مقدمة   .ورقة  التعليم.  مهنة  تطوير  إلى  في  الهادفة  واالبتكار  لإلبداع  العالمي  القمة  لمؤتمر 

 م. 2015سمبتمبر،23سة قطر للتربية والعلوم وتنمية  المجتمع،، مؤسالتعليم

نبيل   المتحدة  2003خليل،  والواليات  فرنسا  من  كل  في  التعليمية  لإلدارة  مقارنة  دراسة  م(. 

 .  146-77(.9 6  مجلة التربية،األمريكية وإمكان اإلفادة منها في مصر. 

جودة   المع2016شاهين،  الطالب  إلعداد  مقترح  تصور  االجتماعي م(.  للتعلم  التربية  بكلية  لم 

، كلية التربية، جامعة األزهر، مجلة التربيةالوجداني في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة.  

171   2 ،)12-64  . 

. ،  إعداد المعلم في ضوء خبرات بعض الدو م(.  2017صبري، عبد العظيم وتوفيق، رضا  

 القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.

https://www.stats.gov.sa/ar/search/site/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
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م(. تصور مقترح لتطوير برامج التنمية المهنية باألكاديمية المهنية   2019عبد السالم، أماني  

، جامعة أسيوط، مجلة كلية التربيةلتلبية متطلبات الترخيص في ضوء خبرات بع  الدول. 

35  2  ،)1-73  . 

المقارنة   التربيةم(.2000عبود، عبدالغني وضحاوي، بيومي وسالمة، عادل وبكر، عبدالجواد. 

 . القاهرة: دار الفكر العربي. واأللفية ال ال ة األيديولوجيا والتربية والنظام العالمي الجديد

هللا   عبد  صالحة  الخدمة2010عيسان،  أثناء  المعلمين  تدريب  في  الحديثة  االستراتيجيات   .)- 

 . 45-23،36، رسالة التربيةتجربة سنغافورة، 

المعلم في مصر  2018محمد، محمد وإسماعيل، محمد   التشريعية لتطوير إعداد  (. المتطلبات 

المعاصرة.   االتجاهات  ضوء  التربويةعلى  التربية-المجلة  سوهاج-كلية  -65،  54،  جامعة 

170  . 

ليلى   العلى  أبو  ألعتماد  2016محمد،  االمريكي  الوطني  المجل   معايير  تطبيق  درجة   .)

المعلمين  إعداد  التربية    NCATE)مؤسسات  كلية  الطائف.  في  في  بجامعة  األردنية  المجلة 

 .  115-100(، 1 201،12،  األردن -العلوم التربوية 

. مسترجع من :  مستقب  االبتكار الطبي -التأسيس لحياة صحية م(. 2019  العالمي  االبتكارمؤشر 

tps://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_gii_2019_keyfindings.pdfht 

عبير.   والعنادي،  ابتسام  العربية 2015هويمل،  المملكة  في  المعلم  إعداد  نظام  تطوير   .)

وفنلندا.   اليابان  تجربتي  في ضوء  المتخصصةالسعودية  التربوية  الدولية  -31(،2 4،  المجلة 

50 . 

"خبرات ناجحة في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنياً خبرات ناجحة".   (.2020والد، حسن.  

 . 61-40، ص16 المجلة العربية للنشر العلمي،

السعودية  العربية  بالمملكة  التعليم  المعلمم(.  2020وزارة  اعداد  برامج  تجديد  . مسترجع  لماذا 

 من: 

https://departments.moe.gov.sa/PlanningDevelopment/Related

Departments/committee/Pages/default.aspx 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_gii_2019_keyfindings.pdf
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.aspx   

. مسترجع من:  الملحقية ال قافية في سنغافورةم(.  2020وزارة التعليم.  

https://sg.moe.gov.sa/ar/aboutsg/Pages/demosg.aspx   

 . مسترجع من :  دلي  التدريب الميداني(.2020جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز 

https://edu.psau.edu.sa/ar/page/2-22-06-2016 

 .مسترجع من : دلي  التدريب العمليم(.2020جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية  

https://units.imamu.edu.sa/colleges/ComputerAndInformation/acad

emic_services/Documents/Practical_Training/Practical%20Training

%20Guide_Updated.pdf 
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