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Abstract 

The aim of the research is to reach the proposed mechanisms for developing the basic stage 

teacher preparation system in Palestine in light of Finland's experience by achieving a 

number of sub-goals, which are to identify the intellectual foundations of the teacher 

preparation system. Identifying the features of the primary school teacher preparation 

system in the State of Palestine. To identify the features of the primary school teacher 

preparation system in Finland. Benefiting from the basic stage teacher preparation system 

in Finland to develop the basic stage teacher preparation system in Palestine. The 

descriptive approach will be used to achieve the goal of the research. A set of proposed 

mechanisms has been reached to develop the basic stage teacher preparation system in 

Palestine in light of the experience of the State of Finland, including the construction of 

experimental schools to be attached to each of the faculties of education to practice teaching 

methodologies and new experiences, and to prolong the period of time. Practical training for 

the student teacher. And the introduction of the integrated preparation system for the 

comprehensive teacher. 
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 ي في فلسطين في ضوء خبرة فنلندااسااسآليات مقترحة لتطوير نظام اعداد معلم المرحلة األ

 

  حمد عالنأمحمد بشرى 
 فلسطين، النجاحجامعة  ،د

 

 

 الملخص

ين في ضوء خبرة فنلندا ي في فلسطاسااساآلليات المقترحة لتطوير نظام إعداد معلم المرحلة األ إلى التوصل إلى هدف البحث

اسس الفكرية لنظام اعداد المعلم. التعرف على مالمح نظام من خالل تحقيق عدد من األهداف الفرعية وهي التعرف على اآل

ي في دولة فنلندا. اسااسي في دولة فلسطين. التعرف على مالمح نظام اعداد معلم المرحلة األاسااساعداد معلم المرحلة األ

ي في فلسطين. اسوف يتم اسااسي في فنلندا لتطوير نظام اعداد معلم المرحلة األاسااساعداد معلم المرحلة األاالاستفادة من نظام 

مجموعة من اآلليات المقترحة لتطوير نظام إعداد معلم  إلى وتم التوصل.ااستخدام المنهج الوصفي لتحقيق هدف البحث

بناء مدارس تجريبية تكون ملحقة بكل كلية من كليات التربية ي في فلسطين في ضوء خبرة دولة فنلندا، منها اسااسالمرحلة األ

لمماراسة منهجيات التدريس والتجارب الجديدة، وإطالة مدة التدريب العملي للطالب المعلم، واألخذ بنظام اإلعداد المتكامل 

 .للمعلم الشامل

.فنلندا  ،اساسنظام اعداد معلم المرحلة األ: الكلمات المفتاحية  

  

 :مقدمة

شهد العصر الحالي عدد من العقبات التي يجب أن نقف أمامها ونتغلب عليها ونجد لها عدد من الحلول المختلفة، 

ل من أهم هذه العقبات التي تواجهنا هي العولمة والمستحداثات التكنولوجيا والثورة المعلوماتية السريعة، ونجد أن الدول ولع

أعطت أولوياتها للتعليم وجعلت التعليم من أهم أولوياتها وقضاياها، حيث يعد التعليم من أكثر القضايا التي تأثرت  تأثيرا 

لتحقيق أي هدف، حيث تعتبر عملية تحسين التعليم والتعلم من أولويات الكثيير من الدول، وذلك ية اسااسكبيراً ويعد النواة األ

النها تسهم بشكل حقيقي في تحقيق أهداف وآمال وطموحات الدول المهتمة بالقضايا التعليمية. ومن أهم العوامل التى يعد 

 .نهضة المجتمع في كافة الجوانب إلى جوة والتي تؤديالمر المعلم من أهم العوامل المساعدة في تحقيق النهضة التربوية

فالمعلم في أي نظام تربوي له دور هام وبارز يتوقف هذا الدور على عدد من العوامل التى تتداخل فيما بينها لتشكل 

يظل عامال حااسما في إنجاح إطار علمي لمفهوم العملية التربوية، ومهما اختلفت التعريفات  الخاصة بدور المعلم فإنه 

المتعلمين فحسب،  إلى العملية التربوية أو إفشالها، ذلك ألن وظيفة المعلم لم تعد عملية ميكانيكية تقتصر على نقل المعرفة

بل إنه يمثل األداة الفاعلة في إنماء قدرات المتعلمين العقلية واالجتماعية والجسمية وتطوير شخصياتهم بصورة عامة. 

تطور التربية وتزايد أهمية المدراسة وتغير دورها وتطور المعلمين في ظل المستجدات الحياتية الهائلة، والمتغيرات ونظرا ل

المتسارعة فإن المجتمع مطالب بتوفير المعلمين األكفاء المؤهلين والمدربين، كما أنه مطالب باالهتمام بالمعلم باعتباره 

كفاياتها في تحقيق األهداف المرجوة منها. ونظرا للدور المميز للمعلم في نظام عامال مهما في نجاح العملية التربوية و

التعليم في المجتمع فإن العناية في اختياره، وإعداده وتدريبه ونوعية الكفايات التي يمتلكها في الجوانب الشخصية والعلمية 

متغيرات والمستجدات الحديثة أصبح هو الميسر ية ألي نظام تعليمي فالمعلم في الأاسااسواالجتماعية والفنية يعد ضرورة 

 والمقوم لعملية التعليم للطالب.

والمتتبع للوضع التعليمي العربي يجد أن دولة فلسطين  تمر بعدد من المشكالت التعليمية  التي يعاني منها القطاع 

ركزاً متأخرة من بين الدول التعليمي  ويأتي علي رأس أولويات ضعف مخرج التعليم العام حيث تحتل دولة فلسطين م

تدني  إلى ٢٠٠٧وبعدها عام  ٢٠٠٣الصادرة عام  TIMSSالمشتركة في االختبارات العالمية، تشير نتائج االمتحان الدولي 

شديد في مستوى تحصيل طلبة المدارس في الرياضيات والعلوم. وتساند هذه النتيجة االمتحانات المحلية الموحدة المقننة. 

 إلى علم من أبرز مدخالت العملية التعليمية، حيث جودة أي نظام تعليمي تقاس بمستوى كفاءة معلمية كما أشارولما كان الم

م )التعليم والتعلم:تحقيق الجودة للجميع( ففيما اسبق وجدت دولة فلسطين ضرورة 2014ذلك تقرير منظمة اليونسكو لعام 

 ملحة لالهتمام بالمعلم وبطريقة إعداد معلميها.
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ف دولة فلسطين ودورها في االهتمام بإعداد المعلمين لمواكبة التطورات في المجتمع نجد أن دولة فنلندا وبخال

دولة من أقوى  إلى كإحدى الدول المتقدمة التي لديها نظم تعليمية متميزة حيث ااستطاعت في فترة زمنية قليلة جدا أن تتحول

دولة فلندا انا القيادات السيااسية وضعت خطة تطويرية للتعلم بشكل  دول العالم اقتصاديا ويرجع ذلك التطور الحادث فى

فعال ليواكب التطورات العالمية ووضع ااسس ومعايير عالمية لتطوير ونجد ذلك التطور فيما تشير إليه نتائج االحتبارات 

(، 2015،32ل وعبير العنادي،للقراءة والرياضيات والعلوم بشكل مثير للواسط التربوي العالمي )ابتسام هويم 2011الدولية 

من خالل نجاحها وتفوقها على األخرين في اإلعداد الجيد للمعلمين،  األعلى إلى ومن خالل درااسة ارتقاء هذه الدولة

والتعلم، والتطور المهني، واألنظمة والمماراسات للمناهج والتقييم، وقضايا السيااسة المستقبيلية لها، وصنع القرار.)بااسي 

 (.2016،3اسالبيرج،

وبناء على ما اسبق وانطالقا من االيمان الرااسخ بأهمية مهنة التعليم  ولكي تستطيع دولة فلسطين اللحاق بركب 

في نظامها التعليمي فإنها بحاجة الدول المتقدمة كدولة فنلندا وايجاد مكانتها بين مجتمعات المعرفة من خالل تحقيق الجودة 

إلجراء المزيد من الدرااسات والبحوث التي تحلل وتدرس أنظمة إعداد المعلم ألنه صاحب مهنة متميزة ولمكانة المعلم الذي 

من  يقوم بتوجيه العملية التعليمية نحو تحقيق أهدافها لذا جاء هذا البحث إلنتقاء الدروس التي يمكن لدولة فلسطين أن تتعلمها

 نجاح خبرة فنلندا بمجال اعداد المعلمين. 

 

 مشكلة البحث:

ياً والحصن الحصين والحلقة األقوى في العملية التربوية، ويمثل روح هذه العملية أاسااسيمثل المعلم عنصراً 

ا، وعلى يده ي، ألنه  يعد ناقل للخبرة والمعرفة والتجربة وميسر للعملية التعليمية برمتهاسااسوعصبها المركزي وركنها األ

تخرجت بقية المهن األخرى. كما أنه يعد المسؤول عن إعداد القوى البشرية المؤهلة والمدّربة لتلبية إحتياجات المجتمع 

المتنوعة ومن هنا ندرك أهمية اعداد المعلم ومدى أثر ذلك في تحقيق أهداف التربية المنشودة. أما مستوى دولة فلسطين 

%(، ونسبة معلمي المرحلة 44.2ية المؤهلين وفق ااستراتيجية إعداد المعلمين وتاهيلهم )اسااسألبلغت نسبة معلمي المرحلة ا

%( 45.4%( ودرجة مماراسة المعلم لمنحنى التعليم المتمركز حول المتعلم )43.7المتدربين ضمن برامج التطوير المهني )

تعديل اسيااسات الوزارة  إلى ويرجع ذلك 2015% عام 56.6 إلى 2014%عام 44.2وارتفعت نسبة المعلمين المؤهلين من 

 ي:اسااسفي اختيار المعلمين الجدد المؤهلين. ومن ابرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم األ

الوضع الوظيفي المحدود للمعلمين ومن أهم المؤشرات على ذلك تراجع الدافعية لللمعلمين نحو عملية التعليم، 

تأهيل تربوي و تضـارب برامـج  إلى % من المعلمين بحاجة50ربويا، فما يقارب تأهيل جميع المعلمين ت إلى وبحاجة

التدريــب للمعلمـين وتداخلهـا، وغيـاب أثـر الكثيـر منهـا علـى أداء المعلميـن وتبعيتهـا لجهـات متعـددة داخـل 

 (2022-2017الـوزارة.)الخطة االاستراتيجية لقطاع التعليم 

(  بجد أنها أوصت أنه من الضروري على وزارة التربية والتعليم أن 1998حمد صباح،ومن خالل نتائج درااسة )م

توفير العوامل المساعدة على تحقيق النمو المهني لمعلم العلوم وتنويع برامج التدريب اثناء الخدمة. ونجد أن درااسة )اسماح 

بمتابعة وتنفيذ ااستراتيجية اعداد المعلمين  ( أوصت بأن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية2012عريقات،

 وتأهيلهم.

( عن ضعف الرؤية الشاملة نحو مراحل تكوين معلم المرحلة 86-85، 2013وتحدث )اسعد بن محمد الماضي،

ي، أو المسح  الشامل لواقع كل مرحلة من المراحل التعليم المختلفة وإعداد المعلم، حيث توجد عدد من الجهود اسااساأل

ي اسااسفي بعض المراحل، وكذا وجود عدد من الفجوات بين االتجاهات العالمية وعمليات تكوين معلمي المرحلة األمبعثرة 

في الدول المتقدمة في العملية التعليمية وبين نفس هذه العمليات في الوطن العربي، وال اسيما في بعض قضايا التعليم مثل 

 .داد ومعايير اعداد المعلمينجودة معايير القبول في مؤاسسات التعليمية واالع

( أن قلة وجود آليات محددة تساعد المعلم الجديد على التكيف مع أداء 98-1، 2016ضاف )بدرالعازمي وآخرون،أو

مهنة التعليم، عن طريق عدد من برامج التدريب أثناء الخدمة داخل كليات التربية، نجد أن غياب المفهوم الشامل للتنمية 

 أن مشاركة المعلم في صنع القرارات على كافة المستويات تأتي ضئيلة أو غير موجودة. إلى المهنية بإلضافة

ومن خالل االيضاحات السابقة  نجد أنه من الضروري االهتمام بتطوير ااستراتيجيات التدريس وأاساليب التقويم 

برامج إعداد المعلم وتخطيطها، بشكل جديد المستخدمة في برنامج إعداد المعلم وذلك وفقا لعدد من المعايير العالمية لبناء 

وفعال وكذلك االاستفادة من كافة البحوث التربوية  العالمية في مجال إعداد المعلم وتوظيفها بما يتنااسب مع التغيرات 

السريعة والتطورات المتالحقة في هذا العصر، حتى نتمكن من التغلب على الصعوبات التي تواجه برامج إعداد المعلم، 
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ظرا ألن فنلندا تتبع أحدث األنظمة  التربوية في إعداد المعلم فقد جاء هذا البحث ليلبي مطالب وأهداف العملية التعليمية، ون

وال اسيما وأن من أهم األهداف العامة التي تنص عليها الخطط التنموية في دولة فلسطين لقطاع تنمية الموارد البشرية في 

اءة النوعية للعناصر القادرة على ااستيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة، وبناء على اسبق مجال التعليم العام لتحسين الكف

 فقد جاءت هذه الدرااسة لتجيب عن التساؤل الرئيس التالي: 

 ي في فلسطين في ضوء خبرة فنلندا؟اسااسما اآلليات المقترحة لتطوير نظام إعداد معلم المرحلة األ -

 

 يس أاسئلة فرعية هي:ويتفرع من هذا السؤال الرئ

 ما األاسس العلمية إلعداد نظام المعلم؟ -

 ي في دولة فلسطين؟اسااسما مالمح نظام اعداد معلم المرحلة األ -

 ي في دولة فنلندا؟اسااسما مالمح نظام اعداد معلم المرحلة األ -

ي اسااسمعلم المرحلة األي في فنلندا لتطوير نظام اعداد اسااسكيف تستفيد دولة فلسطين من نظام اعداد معلم المرحلة األ -

 في فلسطين؟

 

 هدف البحث:

ي في فلسطين في ضوء اسااسآليات مقترحة لتطوير نظام إعداد معلم المرحلة األ إلى يهدف البحث الحالي التوصل

 خبرة فنلندا من خالل تحقيق عدد من األهداف الفرعية التالية: 

 التعرف على األاسس الفكرية والعلمية لنظام اعداد المعلم. -

 ي في دولة فلسطين. اسااسلتعرف على مالمح نظام اعداد معلم المرحلة األا  -

 ي في دولة فنلندا. اسااسالتعرف على مالمح نظام اعداد معلم المرحلة األ -

 ي في فلسطين.اسااسي في فنلندا لتطوير نظام اعداد معلم المرحلة األاسااساالاستفادة من نظام اعداد معلم المرحلة األ -

 

 أهمية البحث:

آليات مقترحة لتطوير نظام اعداد معلمة  إلى يستمد البحث أهميته من أهمية الهدف الذي يسعى إليه وهو التوصل

 .ي في فلسطين في ضوء خبرة فنلندااسااسالمرحلة األ

كما يكتسب أهميته من أهمية الموضوع الذي نتناوله بالدرااسة وهو نظام إعداد المعلم، حيث يعد إعداد المعلم من أحد  -

 نهضة المجتمع في كافة الجوانب. إلى هم العوامل التي تساعد في تحقيق النهضة التربوية المرجوة والتي تؤديأ

فالمعلم المعد بطريقة علمية ممنهجة هو المعلم القادر على تحقيق أهداف مجتمعه التربوية بفاعلية وإتقان، كما تعد  -

 ي دولة فلسطين في ضوء الخبرة الفنلندية.أهميتها من قلة الدرااسات التي تناولت هذا الموضوع ف

 كما تكتسب أهميتها من أهمية المستفيدين من الدرااسة. -

 حيث اسيستفيد منها كل القائمين على أمور تيسير شؤون التعليم العام في فلسطين.  -

 كما اسيستفيد منها المجتمع المحلي الفلسطيني بأكمله. -

ث العربي الوحيد الذي يهتم بتطوير المعلم الفلسطيني معتمد علي كما يستمد البحث الحالي أهميته حيث أنه البح -

نموذج دولة فنلندا في ضوء علم الباحثة، كما يؤمل من هذا البحث أن يستفيد منه الباحثين والداراسين والمعنيين 

 بإعداد المعلم.

 

 منهج البحث:

يعد المنهج الوصفي على أنه أحد  يستخدم البحث الحالي المنهج الوصفي لتحقيق الهدف من تلك الدرااسة، حيث

أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها تصويرا كمياً عن طريق جمع البيانات 

ومعلومات معينة عن ظاهرة أو مشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدرااسة الدقيقة؛ فهو يعتمد على درااسة الظاهرة كما 

 (.2009،151في الواقع ويهتم بوصفها بدقة)ابراهيم خليل ابراش،هي موجودة 
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 مصطلحات البحث:

 وفيما يلي تحديد إجرائي للمصطلحات الرئيسة في البحث، وذلك على النحو التالي:

تأتي كلمة " إعداد" في اللغة من مصدر أعد، وأعد الشيء أي بمعنى  ي:اسااسنظام إعداد معلم المرحلة األ

( فاإلعداد تجهيز ما هو مطلوب في ضوء الحاجات والمتطلبات الضرورية 1990،32كونه)ابن منظور،جهزه،حضره،هيأه،

التي تفرضها طبيعة العمل أيا كان. أما اصطالحا فيقصد بنظام إعداد المعلم، بأنه نظام قائم بذاته ومكون من مدخالت 

الخصائص والمميزات المطلوبة لمهنة وعمليات ومخرجات، هدفها جميعا إخراج معلم مؤهل يتمتع بالكفايات و

(، ويمكننا أن نعرفها بأنها العملية المنظمة التي تسهم في اإلعداد 2015،32التدريس)ابتسام هويمل وعبير العنادي,

ي في دولة فلسطين، بما يؤهلهم ألداء المهام المنتظرة اسااساألكاديمي والتربوي والثقافي لمعلمي مدارس التعليم المرحلة األ

م، وتتكون من مدخالت وعمليات ومخرجات، ولها فلسفة وأهداف ومعايير للقبول وطرق التقييم والقائمين على اإلعداد منه

 واإلدارة والتمويل.

أخرى جديدة فنلندا: دولة نموذجية ااستطاعت أن تغيير العديد من مفاهيم التعلم خالل ثالثين عاما وإضافة مفاهيم 

ية اسااس،والتي من ضمنها مفهوم البنائية/البنيوية  االجتماعية، والتعلم الموقفي، وقد حرصت على صياغة مناهجها األ

التعلم ،بوصفه عملية فردية وجماعية لبناء المعرفة والمهارات، وفنلندا أحد أكثر المجتمعات قراءة  أاساسالقومية على 

% 99% لدروس ما قبل المدراسة، وإكمال 98لية من التحصيل العلمي، لدخول أكثر من وكتابة في العالم مع مستويات عا

%من المدارس اإلعدادية، فضال عن معدالت إكمال التعليم اإلعدادي المهني التي 94ي اإللزامي، وتخرج اسااسللتعليم األ

 ( Valijarvi,J.& Sahlberg,P,2008,385)%.90 إلى تصل

 

 الدرااسات السابقة:

درااسات  إلى لي عرض لبعض الدرااسات السابقة العربية واالجنبية ذات الصلة بموضوع ا لبحث مقسمةوفيما ي

 االقدم: إلى تناولت اعداد المعلم في فلسطين وودرااسات تناولت اعداد المعلم في فنلندا ومرتبة ترتيبا من األحدث

 أوال: درااسات تناولت اعداد المعلم في فلسطين:

(التي تحدثت عن الكفايات اللغوية والمهنية والثقافية للطالب المعلم المتخصص 2019موس)درااسة رجاءالدين ط  

في اللغة العربية في فلسطين حيث أعتمدت الباحثة علي المنهج الوصفي وهدفت الدرااسة إلي تحديد الكفايات اللغوية 

قوائم  إلى االاستناد إلى واوصت نتائج الدرااسةوالمهنية والثقافية للطالب المعلم المتخصص فى  اللغة العربية في فلسطين. 

الكفايات واالاستفادة من قائمة الكفايات بعد أن عرضت على مجموعة من المحكمين وتم التعديل في ضوء أراء المحكمين 

 . القوائم النهائية للكفايات اللغوية والمهنية والثقافية للطالب المعلم تخصص اللغة العربية في فلسطين إلى والتوصل

( التي هدفت إلي توافر  درجة المعايير المهنية لدى المعلمين والمعلمات في المدارس 2017درااسة فتنة درويش )

الثانوية في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية في فلسطين من وجهات نظر المدراء والمشرفين،حيث أعتمدت الدرااسة 

نة كأداة لجمع البيانات للتعرف على درجة توافر المعايير المهنية لدى على المنهج الوصفي المسحي وأعتمدت على االاستبا

المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية في محافظات الشمالية في الضفة الغربية في فلسطين من وجهات نظر المدراء 

أوصت الدرااسة بضرورة  من المدراء والمشرفين التربويين. حيث 314والمشرفين، حيث اختارت عينة عشوائية مؤلفة من 

التركيز على المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات لتعزيز جوانب القوة وعالج جوانب الضعف والعمل على تحسين األداء 

الوظيفي برفع مستوى المعايير المهنية ودرجة تطبيقها لدى المعلمين. والعمل على تعزيز المعايير المهنية التي تتعلق 

(. والتركيز على المعايير المهنية التي ICTمعرفة الرياضية والعلمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )بامتالك المعلم ال

تتعلق بطبيعة إعداد المعلم وتكوينه وموازنتها فيما يتعلق بالجانب النظري واالقتراب أكثر من الجانب العملي والتطبيقي. 

 تعليمية تعاونية تكاملية ترتبط بواقع الطالب. وتعزيز مشاركة المعلم مع الطلبة في بناء مشاريع

( والتى أعتمد علي دور القيادة التحويلية في تمكين المعلمين والمعلمات في المدارس في 2017درااسة خالد قرواني)

فحص دور  إلى فلسطين وااستخدمت الدرااسة المنهج الوصفي وأاسلوب التحليل النظري والنوعي وجاءت الدرااسة تهدف

التحويلية في تمكين المعلمين والمعلمات في المدارس في فلسطين والى تقصي خصائص القائد التحويلي واسبل تمكين القيادة 

المعلمين والمعلمات في ضوء مدخل القيادة التحويلية، وخلصت الدرااسة إلي عدد من النتائج كان أبرزها أن هناك دور 

دارس في فلسطين والى ضرورة تحلي القائد التحويلي بخصائص معينة مرتفع للقيادة التحويلية في تمكين المعلمين في الم

وامتالكه لمهارات محددة حتى يكون قائد تحويلي والبد من ااستخدامه لمهاراته وخصائصه لتطوير اسبل تمكين المعلمين 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

208  

 

www.ijherjournal.com 

 

تقليل أعباء  إلى ا يؤديوالمعلمات في المدارس، وتأثير القيادة التحويلية في رضا العاملين وزيادة انتاجيتهم وتمكينهم مم

تشجيع مديري  إلى المديرين في المدارس بااستخدام توزيع القيادة وتفويضها والتشاركية في االدارة واوصت الدرااسة

المدارس ومديراتها على مماراسة نمط القيادة التحويلية ومكوناتها الرئيسة من خالل عقد ندوات ورشات عمل.واختيار 

ممن يمتلكون الخصائص الشخصية التي تمكنهم ليصبحوا قادة تحويليين والعمل على إنشاء مديري المدارس والمديرات 

مدراسة وطنية لتدريب القادة ومنح مديري المدارس ومديراتها مزيد من الصالحيات ومشاركة العاملين في صناعة 

 القرارات بما فيها صياغة رؤية المدراسة وتحقيقها.

تطوير برنامج إعداد معلم الرياضيات في البالد العربية وفلسطين في  إلى ف( تهد2015وجاءت درااسة خالد السر)

ظل مجتمع المعرفة، حيث أعتمدت الدرااسة علي ااستخدم المنهج الوصفي والمنهج االاستشرافي لتحديد معالم االطار العام 

ومتطلباته التربوية وجاءت  لبرنامج إعداد معلم الرياضيات في بالدنا العربية وفلسطين في ضوء اسمات مجتمع المعرفة

المستوى المطلوب وقدمت رؤية جديدة  إلى أن برنامج إعداد معلم الرياضيات لم يرتق إلى نتائج  هذه الدرااسة تشير

لمكونات برنامج إعداد معلم الرياضيات األربعة: االهداف والمحتوى واالنشطة وطرق التدريس المبنية على التفاعل 

 االبداع واالنشطة المعملية والميدانية وأاساليب التقويم غير التقليدية.وااستخدام التكنولوجيا و

( التي تتحدث عن المشكالت التربوية التي تواجه معلمي العلوم في المرحلتين 1998أما درااسة محمد صباح)

بااستخدام أداة  ية العليا والثانوية في مدارس شمال فلسطين جاءت معتمدة علي المنهج الوصفي في صورته المسحيةاسااساأل

ية العليا والثانوية اسااساالاستبانة لجمع البيانات للتعرف على المشكالت التربوية التي تواجه معلمي العلوم في المرحلتين األ

 إلى في مدارس شمال فلسطين وتصنيف هذه المشكالت حسب أهميتها النسبية كما يراها المعلمون أنفسهم وهدفت أيضا

ات كالجنس والخبرة والمؤهل العلمي والتأهيل التربوي على درجة شعور المعلمين بالمشكالت درااسة تاثير بعض المتغير

( معلم ومعلمة واختيرت بطريقة عشوائية وجاءت نتائج الدرااسة تؤكد علي 155التي تواجههم،  حيث بلغت عينة الدرااسة )

لمشكالت في هذا المجال عدم وجود منح للمعلمين %( ومن أبرز ا77.2أن المشكالت المتعلقة بالنمو المهني لمعلمي العلوم)

لتطوير أنفسهم وإجراء البحوث التربوية وضعف االتصال والتعاون بين معلمي العلوم والجامعات المحلية لتزويدهم بما 

د %( وكان أبرزها كثرة عد62.0يستجد في مجال تخصصهم. والمشكالت المتعلقة باالدارة المدراسية والجو المدراسي العام)

%(؛ 60.0الحصص التي يدراسها معلم العلوم.أما بالنسبة للمشكالت المتعلقة باالشراف التربوي والتدريب أثناء الخدمة)

وكان أبرزها قلة البرامج التدريبية لمعلمي العلوم على ااستخدام الواسائل التكنولوجية الحديثة كواسائل العرض وبرامج 

لية. وأوصت الدرااسة أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم لتوفير الحااسوب وتدني مستوى برنامج التدريب الحا

العوامل المساعدة على تحقيق النمو المهني لمعلمي العلوم كتوفير المنح والحوافز المادية والمعنوية، وبضرورة االهتمام 

بشكل يتنااسب مع االحتياجات بتحقيق التكامل واالنسجام بين مواد الرياضيات ومواد العلوم ،وتصميم برامج التدريب 

الحقيقية لمعلمي العلوم وزيادة االتصال بين الجامعات واالدارات التعليمية في وزارة التربية والتعليم لمناقشة المشكالت 

 واالطالع على المستجدات في مجال تدريس العلوم.  

 ثانيا: درااسات تناولت إعداد المعلم في فنلندا:

( الذي هدفت إلي تطوير اسيااسة حوافز المعلمين في المملكة العربية السعودية على 2021درااسة جمعان الشاعري )

ضوء خبرتي فنلندا واسنغافورة وآراء بعض الخبراء:درااسة مستقبلية وجاء منهج الدرااسة هو المنهج الوصفي، وأاسلوب 

ين كونهم أهم مدخالت العملية التعليمية تحسين جودة المنظومة التعليم بتوفير الحوافز المنااسبة للمعلم إلى دلفي الذي يهدف

على ضوء خبرتي فنلندا واسنغافورة. وجاءت النتائج  تشير إلي تنوع مبررات حوافز المعلمين ما بين مبررات دولية وحلية، 

وأشارت إلي أن أهم المعايير عند تصميم وتطبيق حوافز المعلمين يجب  أن تراعي معايير األداء الموضوعية في تصميم 

 افز المعلمين وأن تمنح لمن يستحقها من المعلمين وأن تتكامل لتلبية حاجات المعلم وأن تكون الحوافز دورية.حو

( تعليم المعلم القائم على البحث "مدخل لتطوير كليات التربية المصرية")التجربة  2020درااسة هدى عبد العال ) 

التعرف على  إلى بمدخلية الوصف والتحليل وهدفت هذه الدرااسة الفنلندية نموذجا( حيث ااستخدمت الدرااسة المنهج المقارن

بعض مالمح التجربة الفنلندية في تطبيق مدخل "تعليم المعلم القائم على البحث"في برامج أعداد المعلم في ضوء بعض 

 ة وتوصلت الدرااسةالقوى والعوامل الثقافية والمجتمعية المؤثرة،تمهيدا لوضع تصور مقترح لتطوير كليات التربية المصري

 مجموعة من الخطوات االجرائية الداعمة لتطبيق مدخل تعليم المعلم القائم على البحث في اعداد المعلم المصري.  إلى

 STEM( التى تحدثت عن المبادرات والتجارب العالمية في اعداد معلمي 2019درااسة عبد البااسط محمد شحاته )

في مصر:درااسة ااستخدمت STEM وامكانية االفادة منها في تطوير إعداد المعلم  في كل من فنلندا واسنغافورة وااستراليا

التعرف على أهم المبادرات والتجارب  إلى المنهج المقارن من خالل مدخل بيرداي في التربية المقارنة حيث هدفت الدرااسة
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التوصيات والمقترحات التي تفيد في  في كل من فنلندا واسنغافورة وااستراليا لتقديم أهم STEMالعالمية في اعداد معلمي 

بناء على تمتعه   STEMأن يتم اختيار معلم  إلى في مصر. وجاءت النتائج تشير  STEMتطوير إلعداد معلمي مدارس 

في كلية التربية على مستوى البكالوريوس   STEMبالعديد من المهارات منها الشخصية والقيادية والمهنية، وإنشاء شعبة  

بالجمع بين المقررات العلمية والتكنولوجية والهنداسية وتركيز هذه الشعب العلمية في برامجها بشكل متكامل من أجل تقوم 

االعداد الجيد  إلى اعداد معلم متمكن من التخصص، انشاء مراكز علمية وهنداسية وتكنولوجية في كليات التربية تهدف

وير المعلمين في كافة مراحل التعليم وانشاء مجموعة معلمين بحثية في وانشاء مواقع للتنمية المهنية لتط  STEMلمعلمي 

STEM   لتشجيع مجتمعات المعلم الجراء بحوث حول تعليمSTEM. 

(التى تحدثت عن الخبرة الفنلندية في إعداد المعلم الباحث وإمكانية اإلفادة منها  2019درااسة فاطمة محمد اللمعي ) 

درااسة حالة اعداد المعلم الباحث في فنلندا؛ وتحقيق التحليل المتعمق لنظام  إلى هذه الدرااسة في مصر: درااسة مقارنة: هدفت

إعداد المعلم الفنلندي في ضوء السياق الثقافي الموثر في تطوره؛ للتعرف على أهم جوانب التميز بها، وبحث إمكانية اإلفادة 

وضع آليات مقترحة إلعداد المعلم الباحث في مصر في  إلى في تطوير نظام إعداد المعلم المصري، وتوصلت الدرااسة

 ضوء درااسة وتحليل الخبرة الفنلندية.

( درااسة مقارنة لبعض التجارب العالمية لزيادة االاستيعاب: درااسة وظفت المنهج المقارن 2018درااسة أحمد نبوي )

ية وتايوان والصين والنرويج والسويد والمكسيك في تحليل الجهود التي بذلتها الحكومات في فنلندا والبرازيل وكوريا الجنوب

وقد صيغت عدد من اآلليات التي تفيد المجتمع المصري .في زيادة معدالت االلتحاق برياض األطفال وتحسين جودة التعليم

 رفع مستوى مؤهالت المعلمين في رياض األطفال ومشاركة عدد من إلى ،وأوجه التشابه بين الدول الثمانية انها اسعت

الباحثين في بناء المناهج الدرااسية، وزيادة الميزانيات المخصصة لتمويل رياض الطفال واهتمام هذه الدول باالطار 

التشريعي والقانوني المنظم لعمل رياض االطفال مع وجود مناهج قومية ومعايير قومية منشورة للمناهج الدرااسية وكتب 

أعداد كبيرة من رياض األطفال في األحياء الفقيرة والمناطق العشوائية. ارشادية للمعلمين. واوصت هذه الدرااسة ببناء 

وتشجيع خريجي الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير في التربية على التدريس في رياض األطفال، وتحسين جودة 

ول الثمانية المذكورة، برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة. وتصميم مناهج درااسية قومية جديدة في ضوء خبرات الد

وبإراسال بعثات من الباحثين المصريين الحاصلين على الدكتوراة لدرااسة خبرات هذه الدول المتقدمة في مجال رياض 

 األطفال. 

الالمركزية في مصر وفنلندا:  إلى (التي تحدثت عن السيااسات التعليمية والتحول2015درااسة عقيل محمود رفاعي )

التعرف على األاسس النظرية للسيااسة التعليمية والتحول نحو الالمركزية في فنلندا  إلى ت الدرااسةدرااسة مقارنة حيث هدف

 إلى ومقارنة ذلك مع مصر، وااستخدمت الدرااسة المنهج المقارن المتبع في الدرااسات التربوية المقارنة، وتوصلت الدرااسة

لجميع المواطنين، وتحقيق تعليم عالي الجودة، واالنصاف، ان السيااسة التعليمية في فنلندا تركز على توفيرتكافؤ الفرص 

وعالمية المعارف والمعلومات، والتعليم مدى الحياة وال يتحقق ذلك اال بوجود كوادر عالية المستوى، وتتشابه مصر وفنلندا 

تزال موجودة أغلب في العديد من جوانب السيااسية التعليمية لكنهما يختلفان في الجانب المركزية والتي تعد ميزة ال 

 مؤاسسات التعليم بمصر عنها في فنلندا.

التعرف على المعرفة  إلى المعرفة العملية في تعليم المعلمين: هدفت الدرااسة  Mora and Wood(2014):درااسة 

في فنلندا، حيث ااستخدامت الدرااسة المنهج الوصفي اليضاح نظام اعداد المعلم  العلمية في تعليم واعداد المعلمين في فنلندا،

أي معايير معلمي الطفولة المبكرة والذي  (ECTS)واتضح بأن نظام إعداد معلم المرحلة االبتدائية في فنلندا يتبع النموذج

يتضمن مسارين مختلفين بشهادتين مختلفتين، الشهادة األولى يحصل عليها عند حصوله على درجة البكالوريوس بإكماله 

(ECTS180) ليها عند حصوله على ماجستير عند اكماله وشهادة أخرى يحصل ع(ECTS180) اضافية والجدير بالذكر

ي لمماراسة مهنة التعليم أاسااس( دولة أوروبية. وتعتبر درجة الماجستير شرط 46الذي تتبعه فنلندا أيضا ) (ECTS)أن نظام 

 مرحلة الثانوية.في نظام إعداد معلمي المرحلة اإلبتدائية ومعلمي ال أاساسفي فنلندا، وهناك اختالف 

( بدرااسة مقارنة للتعليم كقوة ناعمة في كل من فنلندا وهونج كونج وامكانية 2014وقامت عزة أحمد الحسيني )

التعرف على القوة الناعمة في كل من فنلندا واالجراءات المقترحة الاستعادة  إلى االفادة منها في مصر حيث هدفت الدرااسة

ناعمة على ضوء خبرة فنلندا وهونج كونج، وقد ااستخدمت الدرااسة مدخل جورج بريداي  ريادة التعليم المصري بوصفه قوة

للدرااسات التربوية المقارنة، وتوصلت الدرااسة بأن من أهم مصادر القوة الناعمة في فنلندا يتمثل في النهوض بالمعلم ودوره 

البرامج التعليمية وطرق التدريس، واالاستفادة  المهم، وذلك من خالل االرتكاز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

 بها على نطاق متسع، مثل التعليم اإللكتروني، وتدريب المعلمين على ااستخدامها في التخطيط لدرواسهم. 
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فمن خالل العرض السابق اتضح اعتماد معظم الدرااسات على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تختلف الدرااسة 

بقة في الهدف الذي تسعى إليه الدرااسة وكذلك بيئة الدرااسة، ولكن الباحثة ااستفادت من الدرااسات الحالية عن الدرااسات السا

 السابقة في التعرف على المراجع ذات الصلة بالموضوع، وبناء اإلطار النظري للبحث.

 

 اجراءات البحث:

 لالجابة على األاسئلة، تسير الدرااسة وفق محاور تتضمن كل مما يلي:

 األاسس الفكرية لنظام إعداد المعلم. المحور األول:

 ي في فلسطين. اسااسنظام اعداد معلم المرحلة األ المحور الثاني: 

 ي في دولة فنلندا.اسااسإعداد معلمي التعليم المرحلة األ المحور الثالث: 

 فنلندا. ي في فلسطين في ضوء خبرةاسااساآلليات المقترحة لتطوير نظام إعداد معلم المرحلة األالمحور الرابع:  
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 المحور األول: األاسس الفكرية لنظام إعداد المعلم:

تعد مهنة التعليم من المهن القديمة، الجديدة، قديمة في أصلها ومماراستها،جديدة في فنياتها وأاساليبها المتطورة فهي 

ها المرموقة في المجتمع مما يجعلها تحافظ على مكانت.المهنة الوحيدة من خالل المعلم، القادر على تبليغ راسالة المجتمع

 (.2014مقارنة ببقية المهن، ألن مردودها ال يعود على الفرد نفسه فحسب بل يتعداها لكافة المجتمع)نادية دشاش،

حيث أن مهنة التعليم لها داستورها األخالقي الذي ينبع من اإلطار األخالقي العام في المجتمع، ويتضمن  

ها مماراسة المهنة والمفترض أن يرتبط بها جميع المعلمين ويتمسكون بها ويطبقون المسؤوليات األخالقية التي تقوم علي

قيمها ومبادئها على جميع أنواع اسلوكهم، لذلك البد من أن يكون الشخص الذي يماراسها متصفًا بأفضل الصفات 

ًرا باألمانة والتزاًما والمميزات، ويكون ذا أفق وااسع، وخلق قويم، وهى مهنة تتطلب من أصحابها علًما ومهارة وشعو

بالمسؤولية اتجاه الفرد المتعلم، ذلك لتحقيق أهداف المجتمع وطموحاته وانطالقا من اإليمان الرااسخ بأهمية مهنة التعليم، 

 .وأن المعلم صاحب مهنة متميزة

 

 المعلم في التربية المعاصرة: مقومات

كما ينبغي أن يتصف المعلم في التربية المعاصرة والذي يستطيع أن يقوم بوظائفه المتعددة، بعدة خصائص وهي 

 ( وهي كالتالي:2009يوضحها )صالح الناقة،إيهاب أبو ورد،

 يلالمعلم يجب أن يكون لديه قدرة عقلية تمكنه من معاونة طلبته على النمو العقلي، والسبالجانب العقلي والمعرفي: 

ذلك هو أن يتمتع المعلم بغزارة المادة العلمية، أي أن يعرف ما يعلمه أتم المعرفة، وأن يكون مستوعب لمادة تخصصه  إلى

أفضل ااستيعاب، وأن يكون شديد الرغبة في تواسيع معارفه وتجديدها، مرن التفكير يداوم على الدرااسة والبحث في فروع 

 رق الحديثة في التربية.المعرفةالتي يقوم بتدريسها وملما بالط

فالمعلم الذي تتوافر لديه هذه الرغبة اسوف يقبل على طالبه وموضوعية بحب ودافعية، الرغبة الطبيعية في التعليم: 

كما اسوف ينهمك في التعليم فكرا واسلوكا وشعورا ويشجعه على تكريس جل جهده للتعليم مهنة اختارها عن رغبة ذاتية 

انية وإجتماعية لديه، ويحقق من خالله ذاته االجتماعية والمهنية فيسعى للتعاون واالبتكار يشبع من خاللها حاجات إنس

لصالح المهنة كذلك أن يحرص على حضور الدورات التدريبية واالاستفادة منها في مجال عمله وبذلك ينمو مهنيا ويتقدم 

 علميا.

وعة من السمات اإلنفعالية واإلجتماعية، ومن أبرز فالمعلم الكفء هو الذي يتمتع بمجمالجانب النفسي واالجتماعي: 

هذه السمات أن يكون متزنا في انفعاالته وفي أحااسيسه، ذا شخصية بارزة، محبا لطلبته، ملتزما بآداب المهنة، وأن يكون 

جتمع واثقا بنفسه، وأن يحترم شخصية طلبته، حازما معهم، وأن يتصف بالمهارات االجتماعية ألن المجتمع المدراسي م

إنساني يقوم على التفاعل اإلجتماعي بين أعضاءه من طلبه ومعلمين وإداريين وموجهين وأولياء األمور ويجب أن يتميز 

بالموضوعية والعدل في الحكم ومعاملة الطلبة والبعد عن االنحياز والنظرة الشخصية وفي تعامله مع موجهه الفني وأن 

ن يتحلى بالصبر والتسامح وطول البال حتى يتحمل القيام بدوره ومهامه من يتقبل توجيهاته وإرشاداته بصدر رحب، وأ

 منظور الراسالة التربوية الجديرة بالتحمل والصبر على صعوباتها وتحدياتها.

مهنة التعليم شاقة تقتضي بذل جهد كبير، فالصحة المنااسبة والحيوية الجسمية تمثل شروطا هامة الجانب العملي: 

د، كذلك يتطلب من المعلم أن يكون واضح الصوت وأن يغير في نبراته ودرجة صوته حتى يوفر اإلنتباه لتحقيق ناجح ومفي

نتباه، كما يجب على المعلم أن يحافظ على مظهره الملل وتشتيت اال إلى الدائم من المتعلمين وحتى يتجنب الرتابة التي تؤدي

 رامهم له.الخارجي لما له من دور كبير في تقليد الطلبة له واحت

 

 إعداد المعلم بناءاً علي االتجاهات التربوية الحديثة: 

تعد برامج نظم إعداد المعلمين في العملية التعليمية من االهمية بمكان حيث يتم تصنيف هذه النظم إلي نوعين هما  

  .النظام التكاملي والنظام التتابعي

دة المتواسطة أو الثانوية بإحدى كليات التربية أو المعاهد العليا فالنظام التكاملي هي أن يلتحق الطالب بعد أن يتم الشها

 .إلعداد المعلمين للحصول على شهادة ودرجة جامعية، وبعدها يتخرج ليعمل بمهنة التدريس في مادة تخصصه
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ية كالعلوم أو النظام التتابعي: نظام يعمل علي إعداد الطالب إعداداً أكاديميا في إحدى المواد العلمية بالكليات الجامع

اآلداب ثم يلتحق بإحدى كليات التربية أو المعاهد العليا التربوية التي تؤهله للتدريس بإحدى المراحل التعليمية المختلفة، 

 .وتكون مدة اإلعداد ما بين اسنة أو اسنتين حسب ظروف واحتياجات كل مجتمع

المدرس للطالب حيث ظهرت عدد من االتجاهات ومع االهتمام ببرامج إعداد المعلم يجب أن نهتم أيضا بالمحتوي 

تحقيق كفاية المعلم وومن ثم العمل علي رفع مستوى أدائه فى ظل التغيرات والتطورات الحادثة في المجتمع،  إلى الهادفة

  (.207، ص 2000والعمل بفعالية وااستمرارية حتي يتم االنتهاء من مرحلة اإلعداد ومباشرة العمل المهني. )األزرق 

أاسلوب  أربعة اتجاهات، وهي: إلى ( صنف االتجاهات التربوية الحديثة إلعداد المعلم2000يث نجد أن األزرق)ح

 -النظم وتحليل النظم، واألاسلوب القائم على التحكم في النشاط العقلي، وبرامج تدريب المعلمين القائمة على مدخل العلوم

 .كفاياتالمجتمع، وحركة التربية القائمة على ال -التقنية

حيث نجد أن معظم دول العالم أهتمت بتطوير برامج إعداد المعلم وتوفيرها وفق متطلبات التعليم من جهة   

من جهة وبتطوير أدائه ورفع كفاياته التعليمية لموجهات تحديات العصر الحديث والتغييرات التي تشهدها المجتمعات 

أخرى، حيث يعد اإلنسان هي من أهم الموارد وأثمنها على اإلطالق وخاصة عندما يكون مسلحا بالمعرفة ومؤهال تأهيال 

 .منااسبا، ولن األمم ال تتطور إال بما تملكه من ثروة بشرية قادرة على العمل واإلنتاج
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 ي في فلسطين:اسااسعداد معلم المرحلة األأالمحور الثاني: نظام 

فلسطين أثناء االنتداب البريطاني من تقسيم نظامها التعليم إلي نظامين منفصالن للتعليم: أحدهما للعرب،  عانت

والثاني لليهود، حيث كانوا مختلفين تماما فيما بينهم ال يربط بينهم أي رابط، اسواء في التنظيم أو برامج إعداد المعلمين أو 

 .التمويل وغيرها

قسمين: األول تابع للدولة وتشرف عليه  إلى العربي الموجود بفلسطين نجده أنه منقسم وبالتتبع للنظام التعليمي

 .إشرافاً تاماً، والثاني، كان تابعاً للجمعيات  والحمالت التبشيرية ومستقالً عن الدول ااستقالالً تاماً عن اسيطرة الحكومة

اليهود مستقالً ااستقالالً تاماً عن الدولة ويتبع الحكومة واألحزاب اليهودية التي كان ينسق بينها مكتب ونجد أن التعليم 

 .)تعليم تابع لفاعد ليئومي )المجلس الوطني ليهود فلسطين

 :م، قامت الحكومة اليهودية بأصدرت قانونين للتعليم1948وبعد نكبة 

 :1949األول: قانون التعليم اإللزامي لعام 

اسنة االلتحاق بالمدارس، ويكون تعليمهم مجاناً، أما  15 -اسنوات  5يفرض هذا القانون على جميع األوالد في اسن 

)الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر( فإن التعليم غير إلزامي لكنه مجاني، ويتم تمويله من  17-16اسن  إلى بالنسبة

 .راسوم خاصة تجبيها مؤاسسة التأمين الوطني

 :1953انون التعليم الحكومي لعام الثاني: ق

تلتزم الدولة بموجب هذا القانون  بإدارة جميع المؤاسسات التعليمية الراسمية وتقوم باإلشراف عليها وتكوم بإعداد 

المناهج المقرر من وزير المعارف، بهدف أن يقوم هذا المنهاج بتراسيخ القيم التي نص القانون عليها. وبموجب هذين 

التعليم الراسمي للعرب خاضعاً لوزارة المعارف والثقافة اإلاسرائيلية، وبقيت مدارس اإلراساليات التبشيرية  القانونين أصبح

 :والجمعيات المسيحية على حالها دون أي تغيير، أما التعليم اليهودي فقد ااستمر على ما هو عليه ما عدا التغييرات التالية

رة المعارف والثقافة اإلاسرائيلية وأصبح التعليم االبتدائي مع اسنة وزا إلى تحولت مسؤولية التعليم من فاعد ليؤمي

، أيضاً من الناحية النظرية، وألغيت االتجاهات، ومنعت الدعوة الحزبية 48وهذا مطبق على فلسطينيي  -الروضة إلزامياً 

 :ضافيين للتعليم همافي المدارس وصهرت جميع أنواع التعليم في بوتقة واحدة وقد اسن الكنيست بعد ذلك قانونين إ

 م:1958قانون مجلس التعليم العالي لسنة  -1

يفرض هذا القانون على كل من المؤاسسات للتعليم فوق الثانوي أن تحصل على ترخيص من المجلس، ويمنح وزارة 

بالمؤاسسة وبين المعارف حق تفتيشها واإلشراف عليها، لكن الوزارة غير ملزمة بتمويلها. يميز هذا القانون بين االعتراف 

 .االعتراف بشهاداتها

 م:1969قانون االشراف على المدارس لسنة   -2

يفرض هذا القانون على جميع مؤاسسات التعليم أن تحصل على اعتراف وزارة المعارف بها، ويلزمها القبول 

 .بإشراف الوزارة وتفتيشها ومراقبة العملية التعليمية فيها

ينحصر في كليات المعلمين والجامعات، أما كليات المعلمين فلم يكن  48يي إن التعليم الجامعي المتاح لفلسطين

كلية للمعلمين اليهود، ومعدل نسب عدد طالب كلية المعلمين  62م اسوى كلية معلمين واحدة مقابل  66/67للعرب حتى عام 

% 11.2مقابل  66/267م و 56/57% في الفترة بين عامي 1.4مجموع طالب كليات المعلمين في إاسرائيل بلغ  إلى العرب

 .مجموع السكان خالل نفس الفترة إلى معدل نسب السكان العرب

%، أما 1.8، أي بنسبة 67/68عام  21511طالباً من مجموع  388أما في الجامعات فقد بلغ مجموع الطلبة العرب 

مجموع  إلى الطالب العرب%. وتقل نسبة 1.5أي بنسبة  29402طالباً من مجموع  440فقد كان عددهم  68/69في عام 

 .مرحلة الدبلوم ثم الماجستير فالدكتوراه إلى نظرائهم كلما ارتفعنا من مرحلة البكالوريوس

ً من مجموع  146بلغ عدد الطلبة العرب في مرحلة البكالوريوس  67/68في عام  ً أي بنسبة  7001طالبا طالبا

ً من مجموع 4907م بلغ عددهم  68/69%، وفي عام 2.1  .1.75أي بنسبة  23679 طالبا

%، وفي عام 1.6طالباً أي بنسبة  624طالب( من مجموع  10م ) 67/68وفي مرحلة الدبلوم بلغ عدد الطالب العرب عام 

ً أي بنسبة  652طالب( من مجموع  8بلغ عددهم ) 68/69  .%1.2طالبا

%، وفي 0.65طالباً أي بنسبة  3360وع طالباً( من مجم 22م )67/68وفي مرحلة الماجستير بلغ عدد الطالب العرب عام 

ً أي بنسبة  3833طالباً( من مجموع 22م )68/69عام  %. وفي مرحلة الدكتوراه بلغ عدد الطلبة العرب عام 006طالبا
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طالباً  1238طالب( من مجموع  3) 68/69%، وفي عام 0.18طالباً أي بنسبة  1132م )طالبين( فقط من مجموع 67/68

 .%0.24أي بنسبة 

منذ النكبة وحتى نهاية الستينات يبين السيااسة اإلاسرائيلية  48ن ما اسبق ذكره عن النظام التعليمي لدى فلسطينيي إ

 اتجاه األقلية العربية.

درجة  إلى وفي مرحلة التعليم الجامعي، نرى أن حجم التعليم الجامعي بين العرب في إاسرائيل قد انخفضت نسبته

من النسبة العامة لعدد السكان العرب، وارتفعت تدريجياً لتصل  1.4بعينات لم تتجاوز النسبة ضئيلة ففي فترة الستينات والس

 1987%. وإذا ما قورنت هذه النسبة بنسبة الطالب الجامعيين اليهود والتي بلغت في نهاية العام 5.5نسبة  1987في العام 

أن عدد الخريجين  إلى الدرااسات اإلاسرائيلية %، إلدراكنا على الفور الفرق فيما بينهما، وأشارت بعض14.9نحو 

ً تخرجوا من الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وهكذا نرى  328، بلغ 1971-1961الجامعيين العرب خالل الفترة  طالبا

نا في ، حيث نلمس هذا االنخفاض يزداد كلما ارتفع48النسب القليلة والمستويات المتدنية في المجال التعليمي لدى فلسطينيي 

 إلى السلم التعليمي، فهو في الثانوي أشد منه في االبتدائي واإلعدادي وفي العالي أشد منه في التعليم الثانوي وهذا يعود

السيااسة التي تتبعها إاسرائيل في المجال التعليمي والمتمثلة في اسيااسة "التشغيل" المتبعة في المؤاسسات الراسمية في 

عقبة أجهزة  إلى ي تعتمد على اسيااسة التمييز السافر بين الخريجين العرب واليهود. إضافةالقطاعين المشترك والخاص، والت

 .العرب وهذه األمور تقلل فرص الحصول على عمل بعد التخرج إلى األمن التي يصعب اختيارها بالنسبة

أن هناك، بالمقارنة غير أنه على الرغم من الصعوبات العديدة التي تعترض طريق التعليم العالي الجامعي يالحظ 

ً في عدد الطالب العربي في الجامعات اإلاسرائيلية وخاصة في اسنوات الثمانينات وقد قدر العدد  ً نسبيا مع الماضي ارتفاعا

خريج، بما في ذلك العدد الكبير منهم الذي درس في  14000بنحو  1987المتراكم لخريجي الجامعات في نهاية عام 

من بين هؤالء الداراسون الذين حصلوا على منح درااسية من خالل الحزب الشيوعي اإلاسرائيلي الجامعات األجنبية )ويبرز 

 (.للدرااسة في جامعات الدول االشتراكية، العدد الكبير من داراسي الطب الذين تخرجوا من جامعات ايطاليا ورومانيا

، ولو كانت هناك مساواة 1988% في عام 13,8المعلمين العرب من المجموع اإلجمالي في جهاز التعليم لغت نسبة 

% 40حقيقية في شروط التعليم في الواسطين اليهودي والعربي لوجب أن تكون هناك زيادة في عدد المعلمين العرب بنسبة 

% من المعلمين في 50، كان حوالي 1971ي عام وقد خطا التعليم العربي خطى وااسعة من حيث مؤهالت المعلمين، فف

% في المدارس اليهودية. وترتفع نسبة 7,3مقابل  1988عام  13,6 إلى المدارس االبتدائية غير مؤهلين، وهبطت نسبتهم

% في المدارس 60% في المدارس العربية مقابل 53 إلى األكاديميين بشكل خاص في المرحلة فوق االبتدائية وتصل

% من المدارس 15% من المدارس العربية مقابل 6فتبلغ   أما نسبة المعلمين من حملة الماجستير والدكتوراه اليهودية،

 (2019)مركز المعلومات الوطني،.اليهودية

 برامج تأهيل المعلمين في فلسطين نجد أنه مقسم إلي قسمين رئيسيين هما: إلى وبالنظر

 اإلعداد ما قبل الخدمة والتدريب. -

 -ووكالة الغوث الدولية  -دمة ويشرف على هذه البرامج ثالثة قطاعات تتمثل في )القطاع الحكوميأثناء الخ -

 والقطاع الخاص(.

تواجه كل من هذه البرامج تحديات خاصة بها ولكنها تشترك في التحريات المتسببة عن عدم االاستقرار السيااسي  

محدودية وعدم ااستمرارية الدعم المالي المتوفر  إلى ا باالضافةفي المنطقة والمتمثلة بمماراسات االحتالل االاسرائيلي.هذ

لتطوير التعليم وارتباطه بأولويات الدول المانحة، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة والخبيرة في مجال االشراف على التدريب 

قطاعات الثالثة للنهوض في والتأهيل. ويمثل غياب رؤية وطنية شاملة واسيااسية موحدة وااستراتيجية تكفل التنسيق بين ال

 برامج الـتأهيل العوامل األهم.

وعلى مستوى اعداد المعلم ما قبل الخدمة، فإن التتضخم في عدد البرامج المطروحة وعدم موائمة بعض احتياجات 

المدارس وتداخل وتكرار المساقات وتدني شروط القبول وضعف التنسيق بين الجهات المدربة، وتفشي البطالة بين 

لخريجين، تشكل عقبات تستحق التفكير. وتشكل الحلول التي من شأنها أن ترفع من جودة البرامج وتلبي احتياجات التنمية، ا

وترفد المجتمع بمفكرين وقيادين تتراسخ لديهم قيم المواطنة الصالحة، والتحديات الرئيسية للمشرفين على مؤاسسات 

 وقطاعات التربية والتعليم العالي في فلسطين.

في حين تتصف برامج الوكالة بالجودة واالاستجابة لحاجات التعليم، بدأت وزارة التربية والتعليم العالي في األونة 

االخيرة، بالعمل على تطوير التعليم بطريقة منهجية وعليه فقد أاسست الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية من أجل 
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وترخيص البرامج التي تحقق شروط الجودة بما يضمن المساهمة في تنمية المجتمع  تقييم كافة برامج التعليم العالي واعتماد

الفلسطيني. وكجزء من عملها وضعت الهيئة على جدول أولوياتها القيام بدرااسة برامج تاهيل المعلمين لتقويمها من أجل 

 اعتماد الترخيص.

ادالقوى البشرية التي تعد أغلى ثروة لدى أي أهم عنصر في أي نظام تعليمي هو المعلم الذي يتحمل مسؤولية إعد

(. لذا 1993مجتمع. لذا نجد كثيرا من الشعوب تبذل جهودا كبيرة إلعداد المعلمين حتى يتمكنو من أداء راسالتهم بكفاءة)ملة،

ت تدير قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعداد خطة لإلصالح والتنمية، وذلك بإتباع مبدأ التخطيط، وكذلك صنع اسيااسا

التخطيط الشامل، وإعداد الموازنات تبعا ألطر العمل في السيااسة الوطنية ،فشملت خطة اإلصالح قطاعات وااسعة،ومن 

ضمن هذه القطاعات قطاع التعليم، الذي اعتمد خطة اإلصالح والتنمية فيه اعتمادا كبيرا على الخطة الخمسية التربوية 

 ي من حقوق اإلنسان، وأداة حيوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.أاسااسلتعليم حق التطويرية، وهي باقية على موقفها بأن ا

ومن أجل تحسين نوعية التعليم في فسطين فقد كانت هناك حاجة ضرورية واضحة وصريحة في مجال السيااسات 

لمعلمين تم تطويرها ونشرها في العامة لتأهيل المهلمين من أجل التطوير المستمر ،ولذلك فإن االاستراتيجية الوطنية لتأهيل ا

(عضوا من ذوي الخبرة في إعداد المعلمين في وزارة 14. وتشكل الفريق المرجعي لتأهيل المعلمين من )2008أيار /مايو 

(مرة بمعدل مرة واحدة 15التربية والتعليم العالي،ووكالة الغوث ومؤاسسات التعليم العالي،والمجتمع المدني.واجتمع الفريق )

. وتمت اإلفادة من االحصاءات والدرااسات 2008،وحتى كانون الثاني /يناير 2007وعين ما بين نيسان/ابريلكل أاسب

الميدانية حول الوضع الحالي ومراجعة وااستعراض االتجاهات الدولية قبل تقديم التوصيات. وتم تشكيل الفريق االاستشاري 

(عضوا من مؤاسسات التعليم العالي والمديرين في الوزارة 30ف من )لتأهيل المعلمين برئااسة وزيرة التربية والتعليم، ويتأل

،واالداريين في وكالة الغوث الدولية والمجتمع المدني، وبعض نقابات المعلمين. وتشمل االاستراتيجية التي تم وضعها من 

لمهني المستمر، ومهننة قبل الفريق على العناصر اآلتية: رؤية للمعلمين، وبرامج لتأهيل المعلمين، وبرامج للتطوير ا

التعليم، وإدارة نظام تأهيل المعلميين.)الخطة االاستراتيجية للتطوير التربوي،نحو نوعية التعليم من أجل 

 ( 2012/2014التطوير،
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 ي في دولة فنلندا:اسااسالمحور الثالث: إعداد معلمي التعليم المرحلة األ 

في منظمة التعاون  PISAكأعلى الدول في تقييم البرنامج الدولي لتقييم الطلبة  2000فنلندا عام  تصنيفمع  

، بدأ الباحثون بالتدفق على البالد لدرااسة " المعجزة الفنلندية" كيف لبلد مع نظام تعليم غير OECDاالقتصادي والتنمية 

عنصر  إلى خالل بضعة عقود، اذ تشير البحوث والتجارب قمة الطبقة العالمية إلى مميز طيلة العقود الماضية أن يصل

 إلى تطور التعليم في فنلندا وهو)المعلمون الممتازون( ويبحث هذا التقرير إلى واحد يهيمن على بقية العناصر التي أدرت

ب الرئيس لقيادة التعليم كعمل نبيل ومرموق، وواحدة من المهن التي يكون غرضها أخالقيا وليس ماديا، فالمعلمون هم السب

فنلندا للمجتمع الدولي في مجال محو األمية، والعلوم، والرياضيات، فمن دون المعلمين الممتازين كان من المستحيل لفنلندا 

 (.Statistics Finland,2010تحقيق النجاح الدولي الذي وصلت اليه حاليا)

 دارس االبتدائية :فنجد أن هناك مرحلتين لعملية االختيار لتأهيل المعلمين في الم

العمل على تحديد مجموعة من المرشحين بناء على نتائج االمتحانات الثانوية العامة، وملف االنجاز  أوال: 

المدراسي، وفي المرحلة التالية على المرشح أن يخوض امتحان تحريري في بعض كتب التربية، كما يقوم باالنخراط في 

ن المدراسة، حيث تتضح مهارات التفاعل والتواصل لدى المرشح، بعد ذلك تجري النشاطات المشابهة لما يحدث داخل جدرا

المقابالت الشخصية مع كبار المرشحين، ويتم اسؤالهم عن ولماذا قرروا أن يصبحوا معلمين، هؤالء المرشحين اسيكون 

ية اسااستم اعداد معلمي المدارس األلديهم القدرة العالية إلكمال إعداد المعلمين الصارم على نفقة الحكومة، وفي السابق كان ي

في فنلندا في كليات المعلمين حتى منتصف السبعينات، وبحلول نهاية السبعينات أصبحت  كل برامج إعداد المعلمين 

الجامعية، وفي الوقت نفسه بدأ المحتوى العلمي ومناهج البحث التربوية بإثراء المناهج التعليمية للمعلمين، فتعليم المعلمين 

قائم على البحوث العلمية، وهذا يعني أنه يجب أن تكون معتمدة على المعرفة العلمية وتركز في عمليات التفكير  اآلن

 (.Mora,J and Wood, K,2014,67والمهارات المعرفية المستخدمة في إجراء البحوث )

ية اليوم الحصول على درجة ويتطلب الحصول على عمل دائم كمعلم في جميع المدارس اإلبتدائية واإلعدادية الفنلند

الماجستير، بينما يجب أن يكون معلمو الحضانة ورياض األطفال من الحاصلين على شهادة البكالوريوس، وليست األجور 

السبب الرئيس كي يصبح الشباب معلمين في فنلندا واألهم من المرتبات هي العوامل المتمثلة بالمكانة االجتماعية العالية 

التدريس  إلى لمهنية في المدارس، وروح التعليم وخدمة المجتمع والصالح العام ولهذا فإن الشباب ينظرونواالاستقاللية ا

كمهنة مساوية للمهن األخرى التي يعمل فيها الناس بنحو مستقل ويعتمد فيها على المعارف والمهارات العلمية التي 

 (.6،2016اكتسبوها خالل درااستهم الجامعية)بااسي اسالبيرج،

التنمية المتوازنة للكفاءات الشخصية والمهنية للمعلم ويركز االهتمام بنحو خاص  إلى هدف إعداد المعلمين بفنلنداوي

على مهارات التفكير التربوية التي تمكن المعلمين من إدارة العملية التعليمية على وفق المعرفة التعليمية والمماراسات 

ية ثالثة مجاالت رئيسة هي نظرية التعليم ،ومعرفة المحتوى اسااسلمدراسة األالمعاصرة، حيث يدرس المرشحون للتعلم في ا

ية المحتملون عادة اسااسالتربوي، والتعليم والمماراسة ،ثم يكمل كل طالب منهم راسالة الماجستير، ويكمل معلمو المدارس األ

هم، إذ أن مستوى التوقعات إطروحاتهم في مجال التعليم، ويتختار معلمو المرحلة اإلعدادية موضوعات ضمن اختصاص

المرحلة  إلى يةاسااساألكاديمية إلعداد المعلمين يجب أن يكون مماثال لجميع المعلمين من المرحلة األ

، فإعداد المعلمين الفنلنديين (Westbury,I.,Hansen,S-E.,Kansanen,P.&Bjorkvist,O,2005,48)اإلعدادية.

( في إطار يجري اسنوات ثم شهادة الماجستير لمدة اسنتين، وتقدم هذه 2009)يتوافق مع المنطقة األوروبية للتعليم العالي

توحيد فضاء الجامعات  إلى جانب المشروع البولوني، وهذا المشروع يسعى إلى الشهادات في برامج متعددة وضعه

شهادة بكالوريوس إلزامية  األوروبية من خالل معايير وقوانيين موحدة، وتقدم الجامعات الفنلندية برنامج شهادة ذا مستويين،

 Ministry of)لمدة ثالث التخصصات التي تتكون من درااسات في اثنين من الموضوعات على األقل

Education,2007). 

ي لمماراسة مهنة التعليم في فنلندا،فمعلم المرحلة االبتدائية يشترط أن يتخصص أاسااسوتعتبر درجة الماجستير شرط 

(، كما 2014،43رات فرعية في مادتين من منهاج المرحلة اإلبتدائية)عزام بن محمد الدخيل،في قسم التعليم مع انهاء مقر

يشترط حصوله على شهادة البكالوريوس بعد إكماله لثالث اسنوات درااسية، تتبعها اسنتان درااسيتان يحصل في إثرها على 

 (.Mora,J and Wood, K,2014,98)درجة الماجستير 

للدرااسات التربوية  ECTSاساعة معتمدة من  60ية كقاعدة عامة اسااسن في المدارس األويشمل نظام تعليم المعلمي

في مجاالت أخرى من العلوم التربوية وتتطلب راسالة الماجستير بحثا مستقال،  ECTSاساعة معتمدة من  60وما ال يقل عن 
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رجة المشتركة المرتبطة بهذا العمل البحثي في والمشاركة في الحلقات الدرااسية البحثية وتقديم درااسة تعليمية نهائية، وإن الد

وتتوقع مناهج إعداد المعلمين المتجددة في فنلندا من المرشحين الذين  ECTSاساعة معتمدة من قبل  40الجامعات هو 

 ECTSاساعة معتمدة من  60ية إكمال تخصص في العلوم التربوية وما مجموعهاسااسيريدون التعليم في المدارس األ

ية. كما يتبع معلمو المواد اسااسبية حول الموضوعات المدرجة في مناهج اإلطار الوطني للمدارس األكدرااسات جان

ية، ولكن بترتيب مختلف، إذ يتخصص مدرس المادة في اسااسالمتخصصة المباديء نفسها إلعداد المعلمين في المدارس األ

 .ECTSاساعة معتمدة من 90ل الموضوع الذي يدراسه كالرياضيات مثال وتشمل الدرااسات المتقدمة إكما

(جامعة تتبعها برامج إلعداد المعلمين 11وتعتبر مؤاسسات إعداد المعلم في فنلندا تابعة للجامعات، حيث يوجد )

كليات تدريب مهني(، وبالتالي فمن السهل مراقبة الجودة وتحقيق المعايير المطلوبة، كما يتم تقييم هذه البرامج في  5)ويوجد

ى المستوى المحلي والعالمي،وذلك بغرض تطويرها والتأكد من تحقيق أهدافها، كما أنه من المميز في أوقات مختلفة عل

فنلندا أن العالقة بين وزارة التربية والثقافة ومؤاسسات إعداد المعلمين وثيقة، فأغلب مشاريع مؤاسسات إعداد المعلمين يتم 

قع على عاتق الجامعات بها، مما يمنح هذه البرامج القوة األكاديمية، كما تنفيذها باالشتراك بينها،فإعداد المعلمين في فنلندا ي

كم424.338أن عدد هذه الجامعات قليل جدا؛ نظرا لقلة عدد اسكان فنلندا وصغر مساحتها )تبلغ مساحة فنلندا 
2 

(، مما يسهل 

ث أنه من أبرز عوامل نجاح أي مهنة عمليية تقييمها وتطويرها وعملية التنسيق بينها وبين وزارة التعليم والثقافة، حي

 (.2015،41التكامل بين مؤاسسات إعدادها وبين وزاراتها)ابتسام هويمل وعبيرالعنادي،

يمكن أن تؤثر اسلبا على أدائه، وتوفير وتسعى مؤاسسات التعليم في فنلندا على عدم تحميل أي معلم فيها بأية أعباء 

كل السبل للراحة واالطمئنان له كما يلي: عدم الزام المعلم باختبارات أو نتائج شهرية أو فصلية يعطيه حرية كبيرة 

لالختالط واالحتكاك بالطالب ومعرفة مستوياتهم وجوانب شخصياتهم والتعرف على ميولهم وإثراؤهم عمليا، تمنح وزارة 

.......الخ( وال تضع إال -أاسلوب التدريس-الفنلندية المعلمين والمدارس ثقة كبيرة وحرية في التصرف في )المنهج التعليم

القليل من الضوابط العامة، أما باقي التفاصيل ماألاساليب فللمعلم والمدراسة حرية اختيارها حسب المنااسب. ومن األمثلة 

كامل الحق والحرية في اختيار المقرر، من إضافة وحذف للمواضيع، وأيضا  على حرية المعلم والثقة الممنوحة له: للمعلم

تحديد مصادر المعلومات كما يراه منااسبا، هناك ثقة كبيرة من القيادات التعليمية في فنلندا بالخبرات المحلية وأصحاب 

 (2011التجارب التعليمية في فنلندا.)أحمد العيسي،

بين الشباب الفلنديين في ااستطالعات الراي المنتظمة بين خريجي المدارس  ويعد التعليم المهنة األكثر تميزا

ية في فنلندا هي عملية تنافسية للغاية، ففي كل فصل ربيع يتقدم أاسااساالعدادية، اذ أن الحصول على وظيفة معلم في مدراسة 

جامعات فنلندية، وفي العادة ال يكفي  ادارات تربية المعلمين في ثماني إلى االالف من خريجي المدارس االعدادية طلباتهم

إتمام الدرااسة االعدادية واجتياز امتحان االعدادية الصارم على القبول، بل يجب أن يكون المرشحون الناجحونحاصلين 

متقدمين اسنويا للدرااسة ليصبحوا معلمين  10فقط من كل  1على أعلى الدرجات ويمتلكون مهارات ممتازة، يتم قبول حوالي 

متقدم  20000معلم من حوالي  5000ية فنلندية، ومن بين جميع فئات المعلمين، يتم اختيار حوالي أاسااسراسة في مد

(Shalberg,P,2010,p112 وتعتبرمهنة التعليم األلمع في فنلندا، واألفضل في فنلندا فهم فقط القادرون على تحقيق هذا ،)

فقط أي أن 100متقدم اسنويا، ويتم قبول  1000إلعداد بجامعة هلسنكي الحلم المهني فعلى اسبيل المثال المتقدمين في برنامج 

% فقط ولكن يتم ذلك بالطبع وفق معايير عالية، والنتيجة أن فنلندا تختار مدراسيها من نخبة النخبة، كما 10معدل القبول هو 

 (.(Vayas,A,2013.p21رس القبول في برامج إعداد المعلمين يتم بنسب تتوافق مع نسب االحتياج للمعلمين في المدا

ية في فنلندا هو نظام تكاملي حيث أنه يركز على إعداد اسااسويتضح مما اسبق أن نظام إعداد معلمي المرحلة األ

جنب دون فواصل زمنية، وذلك في المرحلتين البكالوريوس ومن أهم ما يميز برامج  إلى المعلم عمليا وتربويا ومهنيا جنبا

ركيزها على اكساب الطالب المعلم المهارات البحثية، التي تجعل منه موكبا ألبرز تطورات العلم إعداد المعلم في فنلندا ت

ناقال ذلك لطالبه، وأيضا التركيز على التعاون بين مختلف الجهات ذات العالقة اسواء بين المرشد الجامعي ومعلم الصف، 

يدور داخل برامج إعداد المعلم في الجامعات الفنلندية يدعم أو بين المرشدين والطالب، أو بين الجامعة والمدراسة، إن كل ما 

 هذه القيمة ألهميتها البالغة في نجاح راسالة التربية والتعليم. 
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 ي في فلسطين في ضوء خبرة فنلندا:اسااسالمحور الرابع:اآلليات المقترحة لتطوير نظام إعداد معلم المرحلة األ 

من خبرة فنلندا في مجال اعداد المعلمين، ووضع آليات لتطوير نظام إعداد المعلمين في فلسطين، يمكن االاستفادة 

 كما يلي في النقاط التالية:

 بناء مدارس تجريبية تكون ملحقة بكل كلية من كليات التربية للمماراسة منهجيات التدريس الجديدة والتجارب الجديدة. -1

، وأن يشارك في االشراف عليها فريق من األاساتذة المواد التربوية، وتدريب زيادة الوقت المخصص للتربية العملية -2

 الطلبة من خالل دروس التدريس المصغر قبل خروجهم لمماراسة التدريس في المواقف الفعلية في المدارس.

 .عمل بحوث نظرية وميدانية على كافة مدخالت وعمليات إعداد الطلبة المعلمين بكليات التربية -3

 توثيق الروابط والصالت بين المؤاسسات إعداد المعلمين من ناحية وما يجري في الميدان التربوي عامة.ضرورة  -4

 إعادة النظر في أهداف ومؤاسسات إعداد المعلمين بحيث تهتم بالمستجدات الحديثة في المجال التربوي. -5

 ة.االهتمام بتزويد المعلم في طور اإلعداد بمزيد من المهارات والمعارف الحديث -6

 إدخال مقررات جديدة في المعلومات وطرائق ااستخدام التقنيات الحديثة في التعليم ضمن مناهج إعداد المعلمين. -7

 يات البحث العلمي، والقدرة على ااستعمال مناهجه وواسائله وأدواته.أاسااستنمية معرفة المعلم ب -8

 توفير الدعم المالي الكبير لتاهيل المعلمين. -9

ية للمعلمين، وأن يكون لديهم فرصة الحصول على التطوير المهني الهادف طوال حياتهم توفير االاستقاللية المهن -10

 المهنية. 

 ضرورة اإللتحاق بمؤاسسات إعداد المعلم، وكذلك اشتراط حسن السيرة واعتماد عدد من االختبارات لاللتحاق بها. -11

 إطالة مدة التدريب العملي.  -12

 ودة.العمل على تغيير فلسفة اإلعداد وثقافة الج -13

 إشراك المعلمين في تصميم المناهج الدرااسية. -14

 اعطاء حق للمعلم فى إكمال الدرااسات العليا دون ترك العمل لمصلحة اسير العمل. -15
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وإمكانية اإلفادة منها في (. درااسة مقارنة للتعليم كقوة ناعمة في كل من فنلندا وهونج كونج 2014عزة أحمد الحسيني )

 مصر، مجلة التربية ، كلية التربية ، جامعة األزهر.
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