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Abstract 
 

The research aims at the reality of education in South Korea, Finland, Singapore and Saudi Arabia 

(Comparative Analysis) To learn about the educational system in South Korea, Finland and Singapore 

in terms of education history and stages of development, public education organization and types, 

curriculum, educational staircase, education administration, education finance, teacher preparation, in-

service training, supervision methods, and finish with evaluation methods, and compare them with those 

in Saudi Arabia. The current research aims at identifying the educational system in South Korea, Finland 

and Singapore in terms of education history and stages of development, general education organization 

and types, curriculum, educational staircase, education administration, education funding, teacher 

preparation, in-service training, supervision methods, and ending with evaluation methods, and 

comparing them with those in Saudi Arabia. The researcher used the comparative approach and the 

comparative approach is a form of curriculum used in scientific research, the aim of which is to work a 

set of comparisons between phenomena related to scientific research, so as to identify the similarity 

among them, as well as the difference. The research questions were as follows: - What is the reality of 

education in the State of South Korea and the general features and factors affecting it? - What is the 

reality of education in Finland's State and the general characteristics and factors affecting it? - What is 

the reality of education in Singapore's State and the general characteristics and factors affecting it? - 

What are the similarities and differences in education between South Korea, Finland, Singapore and 

Saudi Arabia? The research findings found similarities between the reality of education between South 

Korea, Finland and Singapore, and Saudi Arabia. 

 

 

 

 

 المقدمة

 النظام ومن منه تنطلق الذي األساس الدولة عليها تبني التي والمنطلق دولة ألي األساس هو ألي والتعليمي التربوي النظام

 التقدم سباق في الرئيسية الركيزة دولة ألي والتعليمي التربوي النظام عدفي .ترتكز وعليه ضوءه في األنظمة كافة تنطلق التعليمي

 االجتماعية األنظمة أحد هو التعليمي فالنظام العصر، ومتطلبات المستقبل؛ تحديات مواجهة في الفعال والسالح األمم، بين

 التي النظم من كغيره وهو المجتمع في السائدة النظم منظومة من جزء وهو( 2:2010 حكيم،) العام االجتماعي للنظام الفرعية

 (.63:2006 بكر،. )ألهدافه وتستجيب ثقافته وتشكل المجتمع تميز التي الصفات من العديد يحمل المجتمع في العام النظام تشكل
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 يعكس تعليمي نظام كل أن حيث فيها نشأة التي االجتماعية الظروف وليدة هي المختلفة الدول في التعليم النظم أن المعروف ومن

 دينية أو جغرافية عوامل أو سياسية أو اقتصادية أو تاريخية عوامل الظروف هذه تكون وقد فيه يمارس الذي المجتمع صورة

 النظام عزل يمكن ال لذلك به المحيطة والظروف التعليمي النظام يسن وثيقة فالصلة للمجتمع الثقافية الجوانب من ذلك غير أو

 ليست الثقافية فالعوامل وغاياته المجتمع ألهداف ترجمة التعليم أن ذلك إلى ويضاف فيه جزء هو الذي المجتمع بناء عن التعليمي

 .معًا ومتكاملة متفاعلة حقيقتها في ولكنها اآلخر البعض عن منفصل بعضها متنافرة أو متباعدة موجهات

 بالعنصر الوثيق الرتباطها والتغيير للتطوير مستمرة بحاجة لكونها المجاالت من غيرها عن تختلف التربية أن نجد هنا ومن

 الذي اإلطار هي التعليمية السياسة أن وبما. به المحيطة الظروف بتغير يتأثر والذي التربوية العملية محور يعتبر الذي البشري

 المنقاش،. )دورية وبصورة عليها بنيت التي التربوية والمعايير بنودها مراجعة دائما الضروري فمن التعليمية، النظم فيه تعمل

 لالستفادة المقارنة المواد من االستفادة إلى الحاجة ظهرت ومعه ومتزايد واضح بشكل بالتعليم االهتمام يوضح وهذا (.3:2006

 البالد في والتعليم التربية مشكالت فهم في تساهم المقارنة المواد هذه أن كما رشيدة، تعليمية سياسة رسم في اآلخرين خبرات من

 مرسي،. )مماثلة مشكالت مواجهة في األخرى الدول اتبعتها التي المختلفة بالحلول وتزودهم وأبعادها جوانبها تحليل في والتعمق

 كافة في نظمه وشكل التعليم محتوى تحديد فإن التحضر في وسبلها والدول األمم بناء أساس التعليم كان فلما (.17:2005

 البالد في وأوضاعه التعليم نظم بدراسة يهتم علم فهي ذلك، كل تناسب المقارنة والتربية ضرورة، يصبح ومجاالته مستوياته

 وقت أو اآلن، عليه هي ما نحو على وتكوينها خلقها إلى أدت التي الحقيقية أسبابها إلى ظواهره من ظاهرة كل رد مع المختلفة،

 تعني ال المختلفة البلدان في التربوية والمشكالت التعليم لنظم المقارنة فالدراسة  (.16 ،11: 2005 وصعيدة، بكر. )دراستها

 إلى تؤدي التي واألسباب القوى عن الكشف تعني وإنما أخر إلى بلد من القائم التعليمي النظام استعارة أو نقل يتم أن بالضرورة

 نظم بمقارنة تعني ال أنها كما (. 2: 2006 بكر،. )البلدان مختلف في التعليم مشكالت على والوقوف التعليمية النظم اختالف

 الظروف في المتوقعة التغيرات تناسب التي التعليمية اإلصالحات أو التجديدات بأفضل التنبؤ إلى ذلك تتعدى بل الحالية، التعليم

   (.27: 2005 وآخرون، النبي عبد. )عالمي أو إقليمية مستوى على أو ما، لدولة واالقتصادية االجتماعية

 بركب اللحاق إلى تسعى والتي النامية، الدول من تعتبر السعودية العربية كالمملكة فدولة البحث، لهذه الحاجة جاءت هنا ومن

  .المعرفة مجتمعات بين مكانها وإيجاد وسنغافورة، وفنلندا الجنوبية ككوريا المتقدمة الدول

 

 أسئلة البحث
المقارنة في نظم التعليم ودورها المتمثل في كونها حجر الزاوية للقيادات التربوية في ضوء االستعراض السابق حول التربية     

 للبحث: إلصالح نظم التعليم، برزت األسئلة التالية

 ما واقع التعليم في دولة كوريا الجنوبية والسمات العامة والعوامل المؤثرة فيه؟ -1

 لعوامل المؤثرة فيه؟ما واقع التعليم في دولة فنلندا والسمات العامة وا -2

 ما واقع التعليم في دولة سنغافورة والسمات العامة والعوامل المؤثرة فيه؟ -3

 ما أوجه الشبه واالختالف في التعليم بين كوريا الجنوبية وفنلندا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية؟ -4

 البحثهدف 

من حيث تاريخ التعليم ومراحل وسنغافورة  كوريا الجنوبية وفنلنداالحالي إلى التعرف على النظام التعليمي في  البحث يهدف

اء تطوره، تنظيم التعليم العام وأنواعه، المناهج الدراسية، السلم التعليمي، إدارة التعليم، تمويل التعليم، إعداد المعلم، التدريب أثن

 .انتهاء بأساليب التقويم، ومقارنتها بما هو متبع في المملكة العربية السعوديةالخدمة، أساليب اإلشراف، و

 البحثأهمية 
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إن دول العالم تعتمد على بعضها البعض سواء في الموارد البشرية، الموارد المادية، التعليم، كما أن المتغيرات اإليجابية في هذا 

مقارنة نقطة بدء تساعد الدول في رسم سياسات تعليمية واتخاذ قرارات حيث تعتبر دراسات ال، العالم تتأثر بها معظم الدول

وعلى هذا فإن أهمية  .أفضل من خالل الفهم المعقول لجوانب التشابه واالختالف بين األنظمة التعليمية للدول ومشكالتها المختلفة

، وما حققته المؤسسة التعليمية هناك، ا وسنغافورةكوريا الجنوبية وفنلندتكمن في سعيه إلى االستفادة من نظام التعليم في  البحث

 .يمكن االستفادة منها في نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية بأمور ونقاطباعتبارها إحدى الدول المتقدمة وذلك للخروج 

 حدود البحث

العربية السعودية من حيث نظامها التعليمي، والمملكة كوريا الجنوبية وفنلندا وسنغافورة من  كل   بينالمقارنة على  البحثاقتصر 

والمتمثلة في: تاريخ التعليم ومراحل تطوره، وتنظيم التعليم العام وأنواعه، والمناهج الدراسية، والسلم التعليمي، وإدارة التعليم، 

عة في كال الدولتين، وذلك منذ وتمويل التعليم، وإعداد المعلم، والتدريب أثناء الخدمة، وأساليب اإلشراف وأساليب التقويم المتب

 .تأسيس الدولتين حتى وقتنا الحاضر

 منهج البحث وأسباب اختياره

فهو "طريقة للمقارنة بين مجتمعات مختلفة، أو جماعات داخل المجتمع الواحد"  المنهج المقارن البحث افي هذالباحث استخدم 

إطار األيديولوجية العامة، والمحددات واألطر والمفاهيم التي تصلح (، بحيث يتم دراسة النظام التعليمي في 96: 2004)عبود، 

(، وذلك بغرض 21: 2005لذلك بهدف فهم وتحليل وتفسير الظاهرات التربوية المرتبطة بهذه النظم وفرعياتها، )بكر وصعيده، 

لسعودية، حيث يعتمد على تحليل أهم المملكة العربية امن كوريا الجنوبية وفنلندا وسنغافورة و الكشف عن نظم التعليم في كل  

ا حديث النشأة، إال أنه في ذات الوقت منهج قديم؛ ألنه قد استخدم يعتبر المنهج المقارن منهجً . واألحداث الستنتاج األفكار الرئيسية

ل الجزئية التي على يد أرسطو وأفالطون كأسلوب للحوار والنقاش، كما تّم استخدامه في الموضوعات ذات الطابع العام والمسائ

تتطلب الدراسة والتدقيق، لذا يمكن القول أّن المنهج المقارن هو ذلك المنهج الذي يقوم بعملية التناظر أو التقابل ما بين االشباه 

شكل  أنه المنهج المقارنويعرف الباحث  (.37م، ص2019والنظائر ومن ثم المقارنة بين الخصائص التي تتسم بها. )زنقوفي، 

المناهج التي يتم استخدامها في البحث العلمي، والهدف من هذا المنهج هو عمل مجموعة من المقارنات بين الظواهر  من أشكال

 .المتعلقة بالبحث العلمي، وذلك للتعرف على وجه الشبه فيما بينهم، وكذلك وجه االختالف أيًضا

 

 البحثمصطلحات 
: التربية المقارنة   

( بأنها "علم من العلوم التربوية يعني بالسياق المؤسسي للنظم التربوية والعوامل المؤثرة 2005)تعرفها عبد النبي وآخرون 

فيها في السياق المجتمعي والعالمي، بهدف الوصول إلى مبادئ وقوانين ونظريات تفسر اتجاهات التغيير التربوي وعمليات 

كالت الناتجة عن الصياغات غير العلمية للتغييرات التربوية إدارته في السياقات الثقافية المختلفة، وذلك بغرض تجنب المش

.27ص .وإدارتها، وانعكاسات ذلك على الدول المختلفة"  

( بأنها فرع من فروع التربية يهتم بدراسة وتحليل النظم التعليمية، معتبرا تلك القوى والعوامل التي 13: 2006ويعرفها بكر )

، والتي يمكن أن ينتج عنها ذلك التشابه واالختالف في تلك النظم، مع اعتبار تلك الفترات تؤثر في تكوين هذه النظم وتطبيقاتها

.الزمنية التي مرت بها النظم التعليمية وحتى وقت دراستها  

والمملكة العربية وسنغافورة  كوريا الجنوبية وفنلنداإجرائيا بأنها: دراسة وتحليل نظام التعليم في كال من يعرفها الباحث و

لسعودية، ذلك لالستفادة من جوانب القوة في النظام التعليمي والخروج بتوصيات قد تفيد المؤسسة التعليمية في المملكة ا

.العربية السعودية  

:النظام التعليمي    
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 ( "الكيان واإلطار العام الذي تنتظم فيه عناصر العملية التعليمية من مدخالت )معلم، متعلم، منهج(،2002يعرفه صبري )

وتتفاعل  والتقويم،وعمليات )تدريس، إدارة تعليمية، ومدرسية(، ومخرجات )أهداف تعليمية تحققت(، وبيئة النظام التعليمي 

.559ص .فيما بينها تفاعال تكامليا شامال لخدمة غايات وأهداف محددة"  

لسلم التعليمي، إدارة التعليم، المناهج الدراسية، اويقصد به إجرائيا تاريخ التعليم ومراحل تطوره، تنظيم التعليم العام وأنواعه، 

.تمويل التعليم، إعداد المعلم، التدريب أثناء الخدمة، أساليب اإلشراف، وانتهاء بأساليب التقويم  

 

 اإلطار المفاهيمي

وبين النظام التعليمي في لإلجابة عن أسئلة البحث عن واقع التعليم في دولة كوريا الجنوبية وفنلندا وسنغافورة والمقارنة بينهم 

 المملكة العربية السعودية من خالل اإلطار المفاهيمي التالي:

 

 أوالً: التعليم في كوريا الجنوبية:

وبالنظر إلى الوقت كانت حين تأسيسها واحدة من أفقر دول العالم؛ واجهت كوريا الجنوبية تحديات هائلة في القرن العشرين، و

في  اواحدة من أسرع االقتصادات نموً ، وتعتبر جدا يعالالمعيشي المستوى اللدان المتقدمة ذات من الب الحاضر فإنها أصبحت

دوالر، وأخذ هذا الرقم يتضاعف إلى أن وصل  11م بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 1962ففي عام  ،العالم

 التعليمي. النظام بمكانة الجنوبية اآلن كوريا تعايشه الذي هذا التطور دوالر، ويرتبط 31000عام حاليًا إلى 

ومن مؤشرات قوة النظام التعليمي في كوريا الجنوبية نتائجها في اختبارات االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم    

TIMSS 2015 حيث حققت المركز الثالث للصف الرابع والمركز الثاني للصف الثامن في الرياضيات والعلوم، بينما حلت ،

م كأفضل نظام تعليمي 2014، كما صنفها تقرير بيرسون PISA 2015بثمانية وعشرين نقطة في اختبارات  11في المرتبة 

 م.2017تدى التنافسية الدولي األخير في العالم، وظهرت في المرتبة السادسة والعشرين في تقرير من

 تاريخ التعليم:

 في كما دخلت المدارس الحديثة م،372 عام فيها نظامية مدرسة أول أنشئت حيث بعيد تاريخ إلى كوريا في يعود تاريخ التعليم

 حيث شكل حديث، تعليمي نظام بوضع الحكومة بدأت م،1948 عام الكورية الجمهورية قيام ومع عشر، التاسع القرن ثمانينيات

 على األول المقام في المسئولين اهتمام فيها، ظهر فيها تركيز التعليم تاريخ في تحول نقطة م1945 عام اليابان من كوريا تحرير

 الدمار من التعليم، وعلى الرغم في كبيًرا م توسعًا1970-1945 بين الفترة وشهدت التعليم، في متكافئة بفرص المواطنين تزويد

 وفي األمية، على التغلب في نجحت كوريا أن غير م،1953-1950 عامي بين الكورية الحرب جلبتها التي االقتصادية والمعاناة

 على المباشر باإلشراف الكوريـة المركزيـة الحكومـة الزامية، وقامت الست االبتدائية المرحلة سنوات أصبحت م1953 عام

 ت.والواليا المحليات من بدالً  التعليم

 كوريا الجنوبية: في التعليم سياسة

إن الثقافة الكورية تستند إلى األخالق الكونفوشيوسية التي تؤكد على أهمية التعليم، ومن ثم يدرك الشعب الكوري أن التعليم 

ووفقًا للمعتقدات بمثابة خاصية أساسية تحدد هويته، وينبع االهتمام بالتعليم في كوريا من الفلسفتين الكونفوشيوسية والبوذية، 

الكونفوشيوسية فإن التنمية من خالل التعليم وغرس األخالق في اإلنسان بمثابة السبيل لبناء المجتمع المثالي، حيث أن اإلنسان 

 : أساسين، هما على كوريا في التعليمي النظام يصبح أكثر حكمة من خالل التعلم، ويقوم

 تلك وتعتمد، بكل مراحله التعليمي النظام في العمل ممارسات كل منها قتنطل للتعليم موجهة واضحة وفلسفة رؤية وجود 

 وترسيخ الثقافة المعلومة إلى المتساوية للوصول الفرص مبدأ وإرساء التطوير خالل من" مفتوح مجتمع" بناء على الفلسفة

  التعليمية. العملية في المتطورة التكنولوجية الوسائل استخدام والقدرة على باآلخر والوعي والتنوع

 واستمراريته. التعليم فرص في المساواة تحقيق 
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 بكوريا الجنوبية: العوامل المؤثرة في النظام التعليمي

 بين للصراع مسرًحا الكورية الجزيرة شبه أصبحت حتى، متتالية حروب لعدة الجنوبية كوريا العامل التاريخي: خضعت -

 للبلد، التحتية البنية معظم فيها دمرت بالجنوب القطاعات كل شمل واسعًا دماًراوصنع ذلك  والشرقي، الغربي المعسكرين

 المتحدة، الواليات مع تحالفها الجنوبية كوريا كامل، لذا استغلت بشكل الخارجية المساعدات على تعيش الجنوبية كوريا وأصبحت

وصناعي،  وتكنولوجي واقتصادي سياسي استقالل وتحقيق الشاملة، قوتها بناء من االقتصادية والتعليمية كجزء التنمية لتحقيق

  مهمة، مالية لمساعدات وتقديمها للجنوب أمنية لمظلة بتوفيرها الكورية، التنموية التجربة في المتحدة الواليات ساهمت حيث

 .الماضي القرن ستينيات منذ الكورية الصادرات أمام أسواقها المتحدة الواليات فتحت كما

 الدول من لعدد  لقربها التعليمي، األنظمة، ومنها النظام جميع في الجنوبية لكوريا الجغرافي الموقع الجغرافي: أثرالعامل  -

وهذا  زراعية، أراضي تعتبر % من أراضي كوريا الجنوبية40االقتصادية، كما أن  والقوة والتقنية الصناعة مجال في المتطورة

 حاسما دورا جوانب، ثالثة من الجزيرة شبه يطوق الذي المحيط كما ساهم الوطنية، ةوالصناع الكوريين حياة تشكيل ساهم في

 الجنوبية كوريا موقع المالحة، كما أنه بحكم ومهارات السفن لصناعة المبكرة التنمية في ساهم حيث القدم، منذ الكوريين حياة في

 قديم. تاريخ إلى تعود فيها التربية جذور أن نجد واليابان الصين دولتي بين الجغرافي

ً  العامل االجتماعي: المجتمع -  الحراك تشجع للعالم، دنيوية نظرة على تقوم التي بالكونفوشيوسية يؤمن الكوري تاريخيا

 لن فإنه وإال الدنيوي، العالم هذا في لبلوغها يجاهد أن عليه فإن أسمى، مرتبة يبلغ أن المرء على كان إذا أنه بمعنى االجتماعي،

ً  يبلغ  الفرد بناء إلى يسعى الذي التعليمي النظام فيها بما كوريا في النظم جميع على انعكست قد الفلسفة اإلطالق، وهذه على شيئا

 .الحياة هذه غير حياة له يرى ال إذ الدنيا، في االزدهار مراتب أعلى ليحقق جمعي إطار في متكامالً  بناءً 

 التنموية، وجاءت األهداف لخدمة وتسخيرها العمالقة الشركات دور تقوية على الجنوبية كوريا العامل االقتصادي: عملت -

 من العديد إنشاء تم المخطط هذا وإلنجاز والثقيلة، الكيماوية الصناعات إلنشاء األولوية لتعطي االقتصادية الكورية المخططات

 وتم مستخدميها، بتدريب الكبرى الصناعية الشركات الدولة وألزمت والعلماء، المهندسين تكوين ومعاهد المهني التكوين مدارس

 الصناعات. هذه لتطوير وتسخيرها الدولة جهود تركيز

 التعليمي بكوريا الجنوبية: النظام خصائص

هيأت الحكومة الكورية المناهج الدراسية بشكل مركزي ومتطور، حيث إنها تخضع للتغيير والتطوير لمواكبة التقدم العلمي،  -1

 المدراس يتمتعون ببعض االستقاللية. إال أن مديري

 الال صفية. باألنشطة ملحوظا اهتماما التعليمي النظام اهتمام -2

 النفسي. والضغط الضغوط من خالية سليمة بنشأة لينعم التلميذ الديمقراطية أجواء كوريا في التعليمي النظام وفر -3

 على تؤثر وال التعليم تقويم ألجل تعقد واالختبارات تلقائي، بشكل يليه الذي الصف إلى دراسي صف من الطالب انتقال يتم -4

 الطالب، ولكنها عند االنتقال للثانوية توجهه تخصصهم. نجاح

 فلسفته. في وثورة التعليم برامج في ثورة إحداث يعنى وهذا كله، الشعب مساحة التعليم يغطى أن يجب  -5

 اآلالت، إلى باإلضافة واالتصاالت، المعلومات مجال يث تقدمت فيالحديثة، ح والتكنولوجيا التطبيقية العلوم في التقدم -6

 معلومات تقنية مجال في األولى المرتبة احتلت حيث العالم، في متقدمة مراتب لتحتل السيارات وصناعة السفن، بناء الكيماويات،

 العالم. في المنتقلة واالتصاالت االتصاالت،

 الدراسة. تكاليف انخفاض -7

 عليا. تعليمية جهة 400 حوالي ويعود ذلك لوجود: التعلم مجتمع تميز  -8

 

 كوريا الجنوبية:  السلطات التعليمية في

 االقتصادية التنمية فترة في الضرورة ما دعت له المركزي بشكل عام، وهذا النمط إلى ينتمي نظام ذات دولة الجنوبية كوريا تعد

من  التخفيف في الوزارة المرجوة بدأت التنمية حدوث وحالياً ومع الفترة، تلك في والسياسية االقتصادية المشكالت وجود مع
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التعليمية، والنظام اإلداري التعليمي في كوريا الجنوبية يتكون  للمؤسسات كبيرة صالحيات بإعطاء وذلك الشديدة المركزية حدة

 من ثالثة مستويات:

 وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية. -1

 اإلقليمي.مجلس التعليم  -2

 لى. المكتب المحلي للتعليم، ويقوم باإلشراف المباشر على التعليم والذي يعد بمثابة السلطة اإلدارية األع  -3

 

 األساسي بكوريا الجنوبية: التعليم مراحل      

  ل وبناء رياض األطفال: ويلتحق بها األطفال فيما بين سن الرابعة والسادسة، وتهدف تلك المؤسسات الى تربية األطفا

أجسامهم، وتنمية القدرة اللغوية ونمو الذكاء والنمو العاطفي وغرس قيم التكيف االجتماعي في نفوسهم وسلوكهم، وأصبحت 

 م.2013إلزامية وبدعم حكومي من عام 

 ادسة إلى التعليم االبتدائي: وهو تعليم إجباري مجاني تقدمه الدولة لمدة ست سنوات دراسية، ويلتحق به األطفال من سن الس

% من عدد األطفال الذين  100الثانية عشرة وتعد مرحلة التعليم االبتدائي بداية التعليم اإللزامي المجاني، ويلتحق بهذا التعليم 

بلغو سن السادسة من عمرهم، ويشتمل منهج الدراسة على التربية األخالقية، واللغة الكورية، والدراسات االجتماعية والحساب، 

 بيعية، والتربية البدنية، والموسيقي، والفنون الجميلة، والحرف الصناعية.والعلوم الط

  التعليم المتوسط: ويتكون من ثالث سنوات، من سن الثانية عشرة إلى سن الخامسة عشرة، وهو إلزامي وإجباري، وبذلك

 دراسية مادة عشرة ثالثة الجنوبية بكوريا المتوسط التعليم في التالميذ تكون مدة اإللزام في كوريا الجنوبية تسع سنوات، ويدرس

 والنشاطات. اختيارية مواد إلى باإلضافة

  التعليم الثانوي: وهي تتكون من ثالث سنوات ويلتحق بها الطالب من سن الخامسة عشرة إلى سن الثامنة عشرة، وتتميز تلك

دوالر، وعلى الرغم من أن المرحلة  1200ي المرحلة بأنها غير إلزامية وغير مجانية أيضاً، تصل رسومها السنوية لحوال

%، ويظهر 96الثانوية غير إلزامية وغير مجانية إال أن نسبة التحاق من أنهوا المرحلة المتوسطة والتحقوا بالثانوية تصل إلى 

عامة فهي  من ذلك مكانة التعليم لدي أبناء الشعب الكوري الجنوبي، وتعتبر مرحلة التعليم الثانوي مرحلة متخصصة، وبصفة

تنقسم إلى نوعين أساسين: المدارس الثانوية العامة األكاديمية، والمدارس الثانوية المهنية، وباإلضافة إلى ذلك هناك المدارس 

 الشاملة، والمدارس البحرية، والمدارس الحرفية.

 ت إعداد مهندسين بمستوى متوسط، الكليات المهنية: وهي تقدم برامج ما بعد التعليم المرحلة الثانوية، وتستهدف هذه الكليا

 يتلقون نظريات وتقنيات في تخصصهم.

  الدراسة الجامعية: تعتمد على اإلنترنت  والتقنية العالية، وهذا التطور التعليمي الكبير أدي الى ارتفاع نسبة الطالب الكوريين

جامعة وطنية وعامة، وخاصة حسب  %، وهي من أعلى المعدالت في العالم، وتنقسم الجامعات إلى 80في الجامعات إلى 

سنوات، وتوجد في كوريا  4مؤسسها، ومعظمها جامعات خاصة، وتمنح الجامعات شهادة البكالوريوس بعد انتهاء الدراسة لمدة 

جامعة حالياً، وألن كوريا دولة صناعية، فإن توجهات الطالب الجامعيين تتجه لدراسة المعلومات  220الجنوبية حوالي م 

 الت والتكنولوجيا والهندسة بكل أقسامها، ولذلك فإنها تركز على التعليم اإللكتروني ألنه خيار المستقبل للدولة.واالتصا

 

 بكوريا الجنوبية:  النظام التعليمي مناهج

يجري تزويد المدارس الكورية الجنوبية بإطار المنهج الدراسي الوطني الذي تضعه وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية،     

ويجري تعديل هذا اإلطار كل خمس إلى عشر سنوات، وإضافة إلى أنه يحدد محتوى المادة، وعلى الرغم من أنه يجب على كل 

 وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، إال أن مديري المدراس يتمتعون ببعض االستقاللية.مدرسة أن تدرس المنهج الذي تقدمه 

 بكوريا الجنوبية: تمويل النظام التعليمي

 الكورية الحكومة الدولة، وتتحمل ميزانية من% 20 حوالي أي سنويًا دوالر مليار 25 كوريا حوالي  في التعليم ميزانية تبلغ

 بنود من فتمول% 65 المتبقية النسبة أما االبتدائي، التعليم إلى معظمها توجه التعليم، على اإلنفاق جملة من فقط% 35 نسبة
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الصناعية، وتخصص  والمؤسسات والشركات العامة، الضرائب تحصيل خالل من المحلي والتمويل الضرائب، منها أخرى،

المدرسة ما عدا رواتب المعلمين التي تصرف مباشرة من قبل  الوزارة ميزانية سنوية لكل مدرسة تنفق منها على كل متطلبات

 دوالر. 300.000الوزارة، ويختلف حجم ميزانية المدرسة بناًء على عوامل عديدة، وتصل ميزانية المدرسة الواحدة إلى 

وأن النظام التعليمي  حيث أن رأس المال البشري في كوريا هو سبب تطورها وتقدمها االقتصادي، وتحويلها إلى دولة مانحة،    

فيها هو سبب نموها االقتصادي، وتبيّن أن هدف التعليم المهني في كوريا هو توفير األيدي العاملة الماهرة والكوادر المهنية ذات 

 م(.2021الكفاءة العالية. )الخشم، 

 

 إعداد المعلمين بكوريا الجنوبية: 

 المعلمون يحصل لذلك باإلضافة دوري، بشكل زيادات لهم وتقدم أخرى، وظيفة أيّة من أعلى رواتب كوريا في المعلمون يتلقى

 من كبيراً  ًإقباال التربوية واألقسام الجامعات تشهد المنطلق هذا التدريس، ومن مجال في خدمتهم مدة على تعتمد عالوات على

 التخصصات في للقبول صارمة شروط فرض في اإلقبال هذا من الكوري التعليمي نظام استفاد وقد العام، التعليم خريجي

 التربوية التخصصات أحد في الشخص قبول يعني وال التعليم، مهنة لممارسة استعداداً  وأكثرهم المتقدمين أفضل النتقاء التربوية

 واالتجاهات والميول للقدرات متشددة قياس اختبارات من أخرى لمجموعة المتقدم يخضع بل مباشرة، التعليم سلك في توظيفه

 الكبير االهتمام هذا العام، ويشكل التعليم مدارس في للتعيين المتخرجين بين من األفضل الختيار( تطبيقي مقابلة، تحريري،)

 العلمية الكفاية من عال   مستوى ذوي أكفاء معلمين على للحصول الكوري التعليمي النظام في األمان صمام المعلم وتعيين باختيار

 – 16األسبوعية حيث تترواح بين  حصصه تقليل خالل من مباشرة بصورة المعلم الحكومية التشريعات دعمت والمهنية، كما

( 65) من بداًل  عاًما( 62) التقاعد سن وجعل تلميذًا،( 25 - 20) إلى ليصل الواحد الصف تالميذ عدد حصة، وتخفيض 18

 الكورية. المدرسة في متنوعة واجبات بأداء المعلم ويقوم، عاًما

 

 

 وتوظيفهم: وانتقائهم المعلمين استقطاب في كوريا سياسات

: هما أسوووواسوووويين الختبارين يخضووووعوا أن للتعليم إجازة على الحصووووول في الراغبين الجنوبيين الكوريين على يتوجب نظاًما   

بار عداد برامج إلى دخول اخت بار المعلمين، إ جان(NTET) المعلمين لتوظيف الوطني واالخت مد ل لذين الطالب قبول ، وتعت  ا

 وتوصيات العام المعدل) الثانوية المدرسة سجالت: معيار لكل مختلفة بأوزان معايير أربعة المعلمين إعداد برامج في يسجلون

 مهنة أن ومقابالت، وبما مقالية، وامتحانات السنة، في واحدة مرة الدولة تجريها التي الجامعة في القبول وامتحانات ،(المعلمين

 من%  5 أعلى وهم) المعلمين إعداد برامج يدخلون الذين هم التحصوووووويل مرتفعي الطالب فإن كبيرة، بشووووووعبية تحظى التعليم

 فإنهم للتعليم، شووووووهادة على الخريجون يحصووووووول ، وحين(2014 الكوري العمل معهد لتقرير وفًقا الثانوية، المدارس خريجي

 الوظوائف على للتنوافس والتقويم، للمنواهج الكوري المعهود ويطبقوه يعودّه والوذي المعلمين، لتوظيف الوطني لالختبوار يتوأهلون

: مراحل ثالث ذات عملية خالل من وميوله ومهاراته للوظيفة المتقدم معرفة االختبار هذا ويقّوم. الثانوية المدارس في الشاغرة

 (. نقطة 100) النهائية والمرحلة ،(نقطة 100) الثانوية والمرحلة ،(نقطة 100) التمهيدية المرحلة

 

 :للمعلمين المهنية التنمية في كوريا سياسات

 الخدمة بـ: أثناء التدريب ومحتويات ويمكن توضيح أنواع   

 الخارجي. للتدريب *االبتعاث  التطويري. المهني شهادة. *التدريب على للحصول الخدمة أثناء التدريب 

 

 تطوير نظام التعليم بكوريا الجنوبية:

 م بعد أن 2015 لعام المعدل الوطني المنهج عن التعليم وتنمية الموارد البشرية وزارة أعلنت :2015 لعام المعدل المنهج

 ومتكامل. تعليم مبتكر أصحبت رقمية بالكامل بهدف
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 إلى هدفي المتوسطة المدارس في واحد دراسي فصل نظام الحر، وهو وذلك من خالل الفصل :الطالب لجميع السعيد التعليم 

 المرنة. والمناهج المتنوعة التعلم وخبرات لالستكشاف فرًصا منحهم خالل من ورفاهيتهم الطالب سعادة تعزيز

 

 لتنظيم العامة الثانوية للمدارس االستقاللية منح إلى الوزارة وتهدف من خالله :العامة الثانوية المدارس في الكفاءات تعزيز 

 الدراسية. المناهج وتنفيذ

 

 الجامعات بين التعاون خالل من مخصصة مناهج وتنفيذ وذلك من خالل تطوير :والتوظيف الجامعات في الجدد الطالب دعم 

 .الشركات إطالق لبدء المبتدئة األندية والقطاعات الصناعية، ودعم

 

 العالية المهارات ذوي اكتشافهم منوكذلك  المتعلمين، لرفع عدد المزدوج هذا النظام تقديم موالعمل: ت للدراسة الثنائي النظام 

 الصناعية. القطاعات تحتاجها والتي بالعمل الصلة ذات

 

 ومن أهم التطوير والتجديدات في الجوانب التكنولوجية ما يلي :الجنوبية كوريا في والتكنولوجيا التعليم: 

 

 والمحمولة المكتبية الحواسيب التالميذ يستخدم وبذلك م في المدارس الخضراء،2015 عام الرقمي اكتمال منظومة التعليم -

 معاً. آن في والهواتف واللوحية

م متصل الكتروني منزلي تعلُّم منظومة الكورية واألبحاث التربوية المعلوماتية خدمات هيئة أطلقت - ّمِّ  خصيصاً  باإلنترنت، ص 

لة التعليمية الموارد تكاليف لتخفيض منها محاولة في الذاتي، التعلم عملية لتسهيل  .األدنى الحد إلى المكّمِّ

 

 نوبية والمملكة العربية السعوديةمقارنة بين نظامي التعليم في كوريا الج

 
 النظام التعليمي في كوريا الجنوبية النظام التعليمي في السعودية المعيار

 

 الفلسفة التربوية
 .يستمد من العقيدة اإلسالمية

يعتمد على مبادئ النفعية، وظروف 

 والحياة.الواقع 

 

 السلم التعليمي العام

 غالباً يبدأ من السادسة

 ويستمر وفق الحلقات

6-3-3. 

 غالباً يبدأ من السادسة

 ويستمر وفق الحلقات

6-3-3. 

 

 التعليم الجامعي

 3-2غالباً الكليات التقنية 

 .7 – 4الجامعات 

 3-2غالباً الكليات التقنية 

 .7 – 4الجامعات 

 

 مجانية التعليم

 في مجاني

 التعليم العام

 .التعليم الجامعي

 مجاني فقط في االبتدائية والمتوسطة

 $1200الثانوية رسومها 

 .التعليم الجامعي غير مجاني

 .ملتزمة .ملتزمة التربية الخاصة

 

 

 المعلمين

 

 يتم التعيين بالبكالوريوس

 .واألفضلية للتربوي

لالبتدائي يتم يتعين خريج جامعات 

 تربوية مخصصة

ولألعلى يتم يتعين خريج جامعات 

 .تربوية مخصصة

 اً.عالية جد اً.ضعيفة نسبي المكانة االجتماعية للمعلم
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 اإلشراف
 .مهمة

 غير مهمة ومطلوبة

 .ذا طلبت المدرسة ذلكإاال 

 .مركزية مع بعض المرونة .مركزية قوية المناهج

 

 التقويم

 تقويم مستمر باالبتدائي

 .والثانويةواختبارات بالمتوسطة 

ال قيمة لالختبارات حتى نهاية 

المتوسطة، بل تكون ألهداف 

 .تطويرية

 
 

 أوجه االستفادة من نظام التعليم بكوريا الجنوبية:

 والتمسووك العمل، وسوووق للحياة الطالب تهيئة: وهي رئيسووة محاور ثالثة على ركزت الجنوبية كوريا في التعليم نجد أن أهداف

 الدراسية. مناهجنا في كثيراً  إليها نحتاج المحاور وهذا العولمة، ثقافة مع والتعايش واألخالق، والثقافة بالتراث

 .الدرجات على الحصول أو لالختبار تعليم وليس للحياة التعليم التأكيد على أن

 ذلك. لممارسة المناسبة التربوية البيئة وتجهيز الطالبية باألنشطة االهتمام

 في الدراسووووية المناهج تركز أن م، ويجب2013 عام في الجنوبية كوريا فعلت كما إلزامية بعاميها األطفال رياض مرحلة جعل

 البيئة خالل من بالتعلم لألطفال تسوووومح وأن لألطفال، المتوازن والنمو المتكاملة الشووووخصووووية تنمية على األطفال رياض مرحلة

ية، اإلبداع، تشووووووجع وأن بهم، المحيطة  االجتماعية الجوانب بين تمزج وأن االجتماعي، التواصووووووول ومهارات واالسووووووتقالل

 .والوجدانية

 القائمة الحديثة المناهج لتدريس تؤهلهم فعالة تدريبية برامج لهم تقدم وأن المعلمين، ومعارف قدرات يجب االسووووووتثمار بتنمية

 التعلم. نواتج تقويم وعلى الكفايات مفهوم على

 ذلك ويتطلب المسووووووتقبل، في التالميذ يحتاجها التي المختلفة المهارات تنمية على العامة الثانوية المرحلة أن تركز مناهج يجب

 القيم. اكتساب على التالميذ تساعد وأن والعقلية، الجسدية الجوانب بين التوازن تحقيق على الدراسية المناهج تعمل أن

 يجب بالصووووناعة، كما التعليم لربط اسووووتراتيجي عام إطار بصووووياغة التعليم وزارة تقوم أن فيجب المهنية المعاهد أما ما يخص

 العمل. سوق باحتياجات والمهارات المعارف وربط الدراسية، المناهج جودة تحسين

 من المزيد إنشوووواء إلى يهدف كمي مسووووار: مسووووارين في الجامعات في اإلصووووالحات تسووووير أن فينبغي الجامعي التعليم أما في

 ورفع التعليمية، العملية مخرجات جودة تحسين إلى يهدف كيفي ومسار والهندسية، التقنية التخصصات ذات الجديدة الجامعات

 . العمل سوق باحتياجات الجامعات ارتباط وزيادة الخريجين، مستوى

 

 :فنلنداثانياً: التعليم في 

 مقدمة:

هائلة في مجال التربية والتعليم على مدار العقد شووووووهدت فنلندا البلد الصووووووغير القابع على أطراف القارة األوروبية تطورات 

المنصوورم، لتشووكل جوهر القوى الدافعة لنهضووتها وتطورها وابداعها وتعافيها االقتصووادي إذ تعد فنلندا بلداً نموذجيا في نظامها 

بعد  م2001ولية ففي عام عاما متوالية في الدراسات واالختبارات الد ١٥التعليمي، فاعتلى الطلبة الفنلنديون مراتب متقدمة في 

( في القراءة والرياضووووويات شووووواهد العالم النجاح المذهل الذي حققته فنلندا في تصووووودرها (PISAإعالن نتائج االختبار الدولي 

لى هذا التقدم وتحولها التاريخي وقد أشوووار شوووانغريال إن يعرف ما الذي قاد هذه الدولة االوربية الصوووغيرة أالنتائج  وأراد العالم 

ً  18د زيارته لـوووووووو بع ما توصوولت له نتائج  دولة عالية األداء فاختار فنلندا كأفضوول دولة تقدم التعليم بعد اسووتعراض دقيق وأيضووا

بار  بار(PISAاخت ندا تراجعت في اخت ته  (PISA 2012(. إال أن فنل بار ذا باالخت قدمت  ثامن وت حل المركز ال  PISA( لت

إلى  م2014يرسووون للمهارات المعرفية والتحصوويل العلمي تراجع فنلندا في عام ( للمركز الخامس، وكما يشووير تقرير ب(2015

المركز الخامس فلم تحافظ على المركز األول وتتقدم جنوب كوريا لتحل المركز األول واليابان بالمركز الثاني وسوووووونغافورة 

ر وبريطانيا الزالت في الترتيب نفسووووووه بالمركز الرابع وتقدمت أمريكا إلى المركز الرابع عشوووووو غكون غبالمركز الثالث وهون
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لى إ. فالتراجع في المرتبة يجب أن يأخذه مسووؤولي التعليم في فنلندا م2014وعام  م2012بالمرتبة السووادسووة في التقريرين لعام 

 بذل المزيد من الجهود للحفاظ على كفاءة النظام التعليمي لديهم. 

 

 لمحة حول فنلندا:

 .(م2017 نسمة )وكالة اإلحصاء الفنلندية، 5,541271عدد السكان: قرابة -

  .اللغة الرسمية: هي الفنلندية واللغة الثانية هي السويدية -

االقتصووواد: كانت فنلندا بلد يعتمد اقتصووواده على الزراعة إلى حد كبير، ثم تحولت بعد ذلك إلى بلد ذو اقتصووواد معرفي متقدم،  -

 .هذا التحول ل أهم ركيزة فيشكّ ّي وذلك بفضل التعليم الذ

 .أرثوذكس[ ومن الناحية العملية، فالمجتمع يغلب عليه الطابع العلماني إلى حد ما /الديانة: المسيحية ]لوثري  -

 .م٢٠١٢المنتخب عام  أعوام، ٦ رئاسوووووووة الدولة والحكم: جمهورية ديمقراطية برلمانية يتم انتخاب رئيس الجمهورية كل -

 ".نينيستو الحالي: "ساوليالرئيس 

المصدر األصلي للتعليم في اللغة  تاريخ التعليم في فنلندا: بدأ التعليم العام باللغة الفنلندية في ستينيات القرن التاسع عشر وكان -

وكان مبدأ الكنيسووة اللوثرية، والكنيسووة الوطنية لفنلندا، والمثل  األم في فنلندا هو الكنيسووة، كما كان في عدد من البلدان األخرى

ً  ن الناس يجب أن تكون قادرة على قراءة الكتاب المقدس بلغتهم الخاصوووووةاألعلى أ ، بدأت الكنيسوووووة نفسوووووها لتعليم الناس أيضوووووا

القراءة والقراءة والكتابة فأصوووووبحت واحدة من المتطلبات التي كان على الشوووووخص أن يفي من أجل الزواج، وقد أنشووووو  نظام 

ثالث سوونوات، أنشوو  مجلس إشوورافي للتعليم تحت إشووراف وزارة  . وبعدم1866مدرسووي وطني مسووتقل عن الكنيسووة في عام 

 .التعليم لتفقد النظام المدرسي في فنلندا ورصده وحكمه

 

 سياسة التعليم في فنلندا:

يعتمد نظام التعليم في فنلندا على رؤية فلسوووفية تربويّة أصووويلة منبثقة من ظروف الحياة والمعيشوووة في فنلندا، وتؤكد السوووياسوووة 

بين جميع المتعلّمين، فالمدارس حكوميّة مدعومة وممّولة من الدولة، وال فرق في  على مبدأ المسووووواواة وتكافؤ الفرص التعليمية

المسووتوى بين مدارس المدن أو األحياء الميسووورة والمدارس في مجّمعات قرويّة أو أحياء شووعبيّة. ويضوومن دسووتور البالد حّق 

ل، وال فصل أو عزلة للطالب ذوي االحتياجات الخاّصة، بل يتعلّمون مع بقية الطالب، التعليم المجانّي للجميع في جميع المراح

والتعليم في فنلندا يهدف إلى تنمية شخصيّة الطالب المتكاملة في جوانبها وأبعادها المختلفة:  .ويحظون كغيرهم للعناية واالهتمام

اليّة إلكسوواب منظومة قيم إيجابيّة للطالب تتمثّل في غرس قيم االسووتقامة العقليّة والبدنيّة والنفسوويّة والروحيّة واالجتماعيّة والجم

 .والعدل والتسامح والتعدديّة وقبول المختلف واالنتماء والعطاء

 

 العوامل المؤثرة في النظام التعليمي الفنلندي:

واللحاق بركب الدول األوروبية وذلك  العامل التاريخي: بعد الحرب العالية الثانية سووووووعت فنلندا إلى الرغبة في تحقيق التقدم -

عن طريق انتهاج سووياسووات تعليمية تعتمد على الالمركزية في نشوور التعليم ونجاح فنلندا في حد ذاته ظاهره تاريخيه غيرت به 

التخلف االقتصادي واالجتماعي على أرضها باختصارها الوقت والزمن حيث استطاعت تحقيق نهضه علمية خلل ثالثة عقود، 

 .أصبح التعليم الفنلندي متفوق على دول متقدمة كالوليات المتحدة األمريكية واليابان وغيرهما حيث

األوروبي، ويحيط بها مجموعة من الدول التي تتميز بالتقدم والنضج السياسي واإلداري والفكر  العامل الجغرافي: لعب دوراً  -

  ن.مواطنيالديموقراطي الذي يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع ال

العـوامـل االقتصادية: تنبهت السلطات السياسية في فنلندا منذ ستينات القرن العشرين إلى أهمية التعليم ورأت فيه مفتاحاً لبقاء  -

فنلندا وازدهارها في عالم تشوووتد فيه المنافسوووة. وقد احترمت الحكومات المتعاقبة على طرفي الطيف السوووياسوووي طوال األعوام 

٪ ٢٥ضووية فكرة النمو االقتصووادي بوصووفه هدفاً له األولوية، ومحركه األسوواسووي هو التعليم )يعزو بعض الباحثين األربعين الما

من نسبة النمو في فنلندا إلى التعليم(، فاالستثمار في الموارد البشرية أفضل أنواع االستثمار، خلصت الحكومات إلى أن العمل 

حث بهدف تعزيز االبتكار ومواكبة أحدث التطورات يشوووكل السوووبيل الرئيس لتمكين المسوووتمر لتحفيز االسوووتثمار في التعليم والب
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فنلندا من دخول المنافسووووة. كما انعكس تطور التعليم في فنلندا عن تطورها وتقدمها في المجاالت كافة، وال سوووويما االقتصووووادية 

قتصوووادية على الصوووعيد العالمي وذلك بحسوووب تقرير منها، فغدت فنلندا اليوم تحتل المرتبة الثالثة من حيث القدرة التنافسوووية اال

 .م٢٠١٤-م٢٠١٣التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لعام 

م رغم تحولها في الوقت الحالي إلى دولة الرفاهية ضوووووومن دول ١٩٧٠العوامل االجتماعية: كانت فنلندا دولة فقيره حتى عام  -

 الالمركزية،لتخفيف من حدة الفقر عن طريق االهتمام بالسوووووياسوووووات التعليمية والتحول إلى لذلك سوووووعت ل األوروبي،الشووووومال 

لمحاربة أثره في وقت مبكر من حياة الطفال وقبل االلتحاق بالدارس في سوووووون السووووووابعة عن طريق توفير الرعية الصووووووحية 

 واالجتماعية المنتظمة والتصدي ألثر الفقر قبل بدء الدراسة.

 

 نظام التعليمي ومراحله:مصدر تمويل ال

فالكتب  مدن وبين جميع مسووووووتويات الطالب  مدارس في القرى وال بدأ المسووووووواواة بين ال التعليم مجاني وللجميع حق التعلم بم

والوجبات المدرسووووووية مجانية ويتم توفير نقل مجاني للمناطق البعيد عن المدارس وتوفر طبيب للخدمات الصووووووحية ومرشوووووود 

 ً  .اجتماعي مجاناً أيضا

سوووونوات في أثناء النهار مدعومة لألبوي من قبل الحكومة برسوووووم معقولة تعتمد  7تعد رعاية األطفال ما قبل االبتدائي أقل من 

 .والتنشئة االجتماعيةعلى اللعب يجري التركيز حيث  الوالدين،على مصدر دخل 

 واالتحاد. المرحلة األساسية والثانوية تدعمها السلطات المحلية والبلديات مع الدولة

 الحكومي.المدارس الخاصة: ولها تمويل حكومي وتلتزم بالمنهاج الوطني 

 3الجامعات وتعد شووركات مسووتقلة تعمل تحت القانون العام للدولة وترسووم أهدافها بالتعاون مع وزارة التعليم تحدد الموارد كل 

 سنوات.

والميزانية الخاصوووة وطرق التدريس والكتب والمواد في ظل  هناك اسوووتقاللية في اإلدارة للمدرسوووة باتخاذ القرارات والتوظيف

 رؤية عامة لوزارة التعليم والثقافة.

 

 مراحل التعليم األساسي في فنلندا:

ويمكن لألطفال في المرحلة السووابقة للتعليم المرحلة التحضوويرية: تبدأ مرحلة التعليم اإللزامي عند بلوا الطفل سوونته السووابعة،  -

من الرعاية والتربية في  االلتزام بالمرحلة التحضوويرية وهدفها األسوواسووي تنمية مهارات التعلم لديهم بوصووفها جزءاً األسوواسووي 

مرحلة الطفولة المبكرة ويهدف التعليم في هذه المرحلة إلى تحسووين قدرة الطفل على التعلم. إذ ينبغي أن يعزز مبادئ الحضووارة 

ات االسوواسووية التي يحتاج إليها التلميذ للمشوواركة في التربية أو تطوير نفسووه على امتداد ويوفر المتطلبوالمسوواواة في المجتمع، 

 حياته. ويشمل الغرض من التعليم ضمان مقدار  كاف  من اإلنصاف والمساواة في التعليم عبر أنحاء البالد كلها.

لمرحلة الثانوية العليا، حيث يمكن للطلبة عند تلك المرحلة الثانوية العليا: تعد المدارس فنلندا شووووواملة ومبتكرة وصووووووالً إلى ا -

ساسية يختار الطلبة بين المدارس الثانوية النقطة أن يختاروا االلتحاق بمدرسة نظرية أو مدرسة مهنية. فبعد إكمال المرحلة األ

 ً ٪ من الطلبة ٩٥، إذ أنه أكثر من . وهذا الخيار غير شووائعالعليا النظرية أو المهنية، أو يمكنهم أن يختار مغادرة المدرسووة نهائيا

نصوووووفهم يختارون المسوووووار النظري ٥٣٪ والنصوووووف اآلخر يذهب إلى يكملون إلى المرحلة الثانوية العليا، حيث نجد أن نحو 

 المسار المهني ٤٧٪ وينتهي األمر بمعدل تخرج يبلغ ٩٥٪. 

من المسووار النظري قبل الجامعة فصووول دراسووية محددة وال صووفوف. وبدالً  المسووار الثانوي النظري: وال يوجد في آخر سوونتين

من ذلك، يضوووع الطلبة خطة تعليم فردية، ويتوقع منهم أن يكملوا هذه الخطة حسوووب إمكانياتهم الخاصوووة. وبالنسوووبة إلى الطالب 

التركيز على مواد محددة، مثل:  الراغبين في التخصووص، توجد المدارس الثانوية العليا المتخصووصووة، وتميل هذه المدارس إلى

الثانوية العليا العامة مسووارات متخصووصووة أيضووا. وتدرج العلوم، أو الفنون، أو الموسوويقى أو الرياضووة. وتقدم بعض المدارس 

 مدارس أخرى برنامج شهادة البكالوريا الدولية في مناهجها.

الثانوية العليا المهنية وتوسوويعها، وهي اآلن خيار شووائع في المسووار الثانوي المهني: جرى منذ السووبعينات تحديث مدارس فنلندا 

٪ من المتخرجين في المدارس الشوووواملة يسووووجلون فيها. وقد أضووووافت هذه المدارس برامج جديدة تنحاز ٤٧فنلندا إلى درجة أن 
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سوق العمل  صادية واحتياجات  ستمر برامج الثانوية العليا المهنية ثلالحتياجات االقت وهي برامج الثة أعوام عادة، في فنلندا. وت

٪ من ٧٥دراسوووية بدوام كامل ويتطلب كل برنامج سوووتة أشوووهر من التعليم في أثناء العمل إضوووافة إلى الدراسوووة النظرية. ونحو 

٪ الباقية من الدراسوووة النظرية تكون في مواد المنهاج ٢٥الدراسوووة النظرية دراسوووة مهنية، في الحقل الذي اختاره الطالب، وال 

 سية، وهي مشتركة لكل مسارات الثانوية العليا.األسا

 

  خصائص النظام التعليمي الفنلندي:

 ( أن السمات الرئيسية للتعلم في فنلندا تتلخص في ثالث أمور:Eduardo، 2013يذكر )

 لة والرصد أو االختبارات الموحدة ءالثقة في المعلم وهذا يعني التدريب العالي وال حاجة للمسا

 يبين الثقة بالمعلم صانع القرار.للطالب وهذا 

 تهيئة البيئة التعليمية من مباني وإمكانيات تقنية عالية.

 الطالب هو محور العلمية التعليمية.

ستقاللية المدارس والمعلمين، فال توجد ساللم وظيفية محددة بوضوح ويتحكم  .والنظام الفنلندي يضع الكثير من التركيز على ا

قد يصبح المعلمون الناجحون مدراء، يتم تعيينهم  .المعلمون في فصولهم الدراسية، وخطط الدروس، وساعات خارج التدريس

ويتحمل مديرو المدارس مسؤوليات صنع القرار فيما يتعلق بميزانية المدرسة، ولكنهم ليس لديهم  .من قبل سلطة البلدية المحلية

فليس هناك تقليد لمديري المدارس الذين يراقبون المعلمين من أجل تقييم وفي المدارس  -من السووولطة على المعلمين  كبيراً  قدراً 

 .الصغيرة، غالبا ما يكون للمدراء عبء التدريس الخاص بهم باإلضافة إلى واجباتهم األخرى

عن طريق اللعب، واسوووتخدام المخيلة، واالسوووتكشووواف  الناس في فنلندا بأن األطفال يتعلمون اللعب: يؤمنالتركيز الكبير على  -

لتنمية آالت خاصة في  كبير الذاتي، فالمعلمون ال يسمحون لطالبهم باللعب فقط بل يشجعونهم على ذلك. كما أن في فنلندا تقدير

حتى في مرحلة السوونوات األولى من عمر الطفل. لهذا سووترى الطالب يلعبون كرة القدم أو ألعاب الفيديو في أماكن مخصووصووة 

 المدارس الثانوية.

-  ً أطول في التحضير الختبار، كلما قلت فرص  ال توجد اختبارات موحدة: تؤمن المدارس الفنلندية بأنه كلما قضى الطالب وقتا

 قيامه بالتفكير والتساؤل الحر، إذ يتم قياس مستوى الطالب من قبل خبراء ومعلمين داخل الفصول الدراسية.

ومة الفنلندية تثق بالبلديات المدنية، وهذه البلديات تثق بمدراء المدارس، ومدراء المدراس يثقون بالمعلمين الذي الثقة: الحك -

بدورهم يثقون بطالبهم، وأولياء األمور والعائالت يثقون بالمعلمين في المقابل. في الحقيقة أنه ليس ثمة نظام تقييمي رسوووووومي 

ي فنلندا تعد بمثابة مكانة األطباء في الواليات المتحدة، هم خبراء جديرون بالثقة. والثقة في لتقييم المعلمين، فمكانة المعلمين ف

المعلم نابعة من الثقة في برامج إعداد المعلم ودورات التدريب المهنية العالية فال حاجة للمسوووووواءلة والرصوووووود او االختبارات 

ئل السووووووبعينات واالهتمام بالتقييم الذاتي للمدارس ومقدمي الخدمات الموحدة. فقد قامت فنلندا بإلغاء عمليات التفتيش في أوا

 في فنلندا باعتبار أن جميع المدارس جيدة. للمدارسلمتابعة مدى تحقق األهداف، وال وجود لنظام تقييم 

طنية لمرحلة التعليم تقييم الطالب: يتم التقييم المسووتمر لمرحلة التعليم األسوواسووي مره بالسوونة على األقل وال توجد اختبارات و -

  سنوات ويتم التقييم ذاتياً لتنمية مهارات معرفة الذات والى إدراك عملية التعلم. 9األساسي 

التعليم لمواجهة الحياة: يقول كاري لوهيفيوري مدير مدرسووة كير كويارفي الواقعة في مدينة إسووبو، إحدى الضووواحي الممتدة  -

اً على إعداد األطفال لالنخراط في الحياة"، "هذا ما نفعله يومياً: إعداد األطفال غرب العاصوووووومة هلسوووووونكي: "إننا نعمل يومي

لمواجهة الحياة". وقد جاء في الفقرة الثانية من قانون التعليم األسوووووواسووووووي الفنلندي: "إن الغرض من التعليم هو دعم نمو الطفل 

 وتوفير المعرفة والمهارات الضرورية لمواجهة الحياة". لي صبح إنساناً وعضواً مسؤوالً من الناحية األخالقية في المجتمع،

تقدير مرتفع للمعلم: يؤمن النظام الفنلندي بأن المعلم السووووووعيد هو معلم فعال، والمعلم الذي تفرض عليه أعمال وأعباء فوق  -

 الشوووخصوووية،هم لحياتهم سووواعة في األسوووبوع ويكرسوووون باقي وقت 20طاقته لن يتقدم. لذلك فالمعلمون في فنلندا يعلمون حوالي 

ً  ٢٥٠٠مرتب المعلم الفنلندي حوالي   .يورو شهريا

 تعليم موجه: بعد عمر السادسة عشر يقوم الطالب باالختيار ما بين مسارين في المرحلة الثانوية. -
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تي تسوووووومح للمعلمين تسووووووتعين فنلندا بمعايير وطنية في التربية لتحقيق الجودة في النظام التعليمي ال الوطنية:تقدير المعايير  -

 االستقاللية في تصميم المناهج وكيفية تنفيذ هذه المعايير.

فصول الدراسية من بنية المدارس التحتية مصممة لتشجع التعاون، حيث تتفرع ال العمل: إنالتركيز الشديد على التعاون في  -

ً الدراسية المختلفة ليعملوا م غرفة موحدة للتعليم المشترك حيث يلتقي الطالب من القاعات األخرى والمراحل إلى جنب،  عا جنبا

ً يفيختلطون في بيئة تعليمية  -أيضا-مع المعلمين  أو  سودها التعاون، فلدى طالب الثانوية اماكن خاصة بهم للجلوس والعمل معا

 االسترخاء، ويتنقل الطالب بحرية في أرجاء المدرسة بوجود إشراف طفيف من قبل هيئة التدريس.

التالميذ على مسوووتوى الجمهورية متناسوووق: كفاءة تلميذ العاصووومة هي نفسوووها كفاءة تلميذ القرية النائية والفارق بين مسوووتوى  -

للجميع وهو مبني على  وبناء على ذلك فإن التعليم في فنلندا متسوووواو   العالم،التلميذ األفضوووول والتلميذ األسوووووأ هو األصووووغر في 

 المساواة ال على التفوق.

جميع مجاني: التعليم مجاني في كل مراحله وفي المرحلة اإللزامية الوجبات والكتب والقرطاسووووووية مجانية أما في التعليم لل -

 المرحلة الثانوية فعلى الطالب تحمل تكاليف الكتب والقرطاسية.

 خبرة المعلمين وكفاءاتهم: يبدأ المعلم عمله كمساعد مدّرس آخر قدير، ولكل معلم مساعد له في الصف. -

عادة يسووووتمر في تدريس نفس الفصوووول للمراحل السووووت المراحل األولى من التعلم األسوووواسووووي وحسووووب  مالصووووف: المعلمعلم  -

 التخصص في الثالث المراحل المتبقية من التعلم األساسي والثانوي.

الفنلندية ، ثالث أو أربع لغات االهتمام باللغات: عندما يبلغ الطالب الفنلندي الثالثة عشوووووورة من العمر يكون قد درس جيداً  -

 اإلنجليزية ولغة عالمية أخرى كالفرنسية أو اإلسبانية أو الروسية. ،لغتي البالد الرسميتين ،والسويدية

والنظام الفنلندي يتصوووف بالمرونة والال مركزية وإعطاء المدارس إمكانية إدارة شوووؤونها الداخلية واالسوووتقاللية، كما أن النظام 

م في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة من خالل تلبية حاجة سوق العمل للقوى البشرية المدربّة ذات األداء التعليمي ساه

 م(.2018األكاديمي المتميز. )األحمدي، 

 

 عداد المعلمين في فنلندا:إ

ى الجامعات فأنشوووووئت خمس الدراسوووووية، أو كليات المعلمين، إل الحلبة م تم نقل تعليم المعلمين من1979في السوووووبعينات تحديدا 

برنامج  100مؤهالً ليكون  50كليات تدريب مهني للمعلمين للتدريب على رأس العمل وتشوووووومل ثمانية مجاالت ينحدر منها 

وهناك ثماني جامعات فقط لديها برامج لتعليم المعلمين )تقدم خمس  .تدريبي، فأصووبح مطلوبا للحصووول على درجة الماجسووتير

لمعلمين الطامحين من المواد المهنية الذين لديهم بالفعل المؤهالت المناسوووبة من صوووناعة كل منهم(، لذلك كليات مهنية شوووهادة ل

سقة سهل تحقيق مراقبة الجودة والمعايير المت ً  .من ال في فنلندا، عليك تخطي عملية في غاية الصعوبة والتحدي،  ولتصبح معلما

ياري الفونن، إن تدريب المعلمين عملية أكاديمية شبيهة بتخريج األطباء  حيث يذكر رئيس قسم تعليم المعلمين بجامعة هلنسكي

ملتزمة باختيار أفضووول  -على سوووبيل المثال–والمحامين، مؤكداً أن منظومة التعليم في فنلندا تدعم المعلم وتثق به. إن الجامعات 

ختبارات، يجب على المتقدم لشووووووغل هذا المعلمين المحترفين في هذا المجال. فإلى جانب حصوووووووله على درجات عالية في اال

المنصووووووب المرموق في الدولة أن يجتاز مقابلة تهدف إلى التحقيق في مدى تمسووووووكه بأخالقيات وقيم التربية، ومدى شووووووغفه 

بالتدريس، كما أن برامج تخريج المعلمين تعتمد على البحوث العلمية، حيث يتخرجون بدرجة الماجسوووووتير إلى جانب نشووووورهم 

ومقسووم على مرحلتين، المرحلة األولى تهدف  (ECTS)ويتبع ونظام إعداد العلم الفنلندي النموذج األوروبي  خرج.ألطروحة ت

للحصوووول على درجة البكالوريوس ومدتها ثالث سووونوات يتخصوووص في قسوووم التعليم بشوووكل عام، مع إنهاء مقررات فرعية في 

ساسي لممارسة وسنتين أخرى للحصول  مادتي من منهاج المرحلة االبتدائية على الماجستير وتعتبر درجة الماجستير شرط أ

عداد مدرسووووووي المرحلة االبتدائية عن معلمي المرحلة الثانوية فمعلمي المرحلة إمهنة التعليم في فنلندا، ويختلف نظام برنامج 

سنوات من الدراسة النظرية  ربعأفي المادة التي سيعلمونها فيلتحقون بالدراسة التخصصية لمدة  ايتخصصوالثانوية يشترط أن 

 والتطبيقية للحصول على البكالوريوس وسنة إلتمام مرحلة الماجستير.

قدمين لبرامج اعداد المعلمين: يتم قبول  - قدمين لبرامج 10قبول المت باً من المت لديهم معايير إ% فقط تقري عداد المعلمين، ألن 

م تقييم المتقدمين بناء على سووووووجل المرحلة الثانوية وعلى تلمعلمين، فيعداد اإعالية يحب أن تتحقق في المتقدم لدخول برامج 
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وهو يقيم  (Vakava)األنشووطة الالصووفية ودرجات االمتحانات الوطنية للمرحلة الثانوية كما أنه هناك اختبار خاص للمتقدمين 

ت شوووووخصوووووية ليتم بالنهاية تحديد التفكير النقدي ويجرى نشووووواط يشوووووابه التدريس يجل به مالحظات للمتقدمين ثم تجرى مقابال

 المرشحين النهائيين ذو الكفاءة المستخدمة للتدريس.

التكامل بين النظرية والبحث والممارسة: إن التزام معلمي فنلندا بالبحوث حول التدريس والنظريات التربوية يعين في برامج  -

في العملية التعليمية ويتم ذلك من خالل تدريب  عداد المعلمين وفي تصووووووميم المناهج، وتوجد جانب عملي متكامل للنظريإ

الطالب على تصوووووميم البحوث وتمويلها وكيفية تطبيقها بالجوانب العملية بالتعليم، كما أن التدريب العملي هو جزء من دراسووووة 

دمج ممارسة التدريس وقد تم  عداد الجيد إلعداد المعلمين.الطالب الفنلندي منذ المراحل األولى من دراسته وهذا أحد أسرار اإل

في كل من الدراسوات النظرية والمنهجية وخالل البرنامج الذي يسوتمر خمس سونوات يتحول المرشوحون من ممارسوة التدريس 

لى ممارسة نهائية وخالل كل مرحلة من تلك المراحل يطلع الطالب على فصول تدريس إاألساسية الى ممارسة متقدمة ومن ثم 

مارسوووووون التدريس تحت انظار المعلمين المشووووورفين، وهناك نوعان من الخبرات العلمية في برامج من قبل معلمي ذو خبرة وي

عداد المعلم في فنلندا األول هو جزء من التدريب المخبري حيث يتم في ندوات ودروس مصووووغرة في وزارة التعليم، ويمارس إ

حدد في الغالب مدارس خاصة تابعة للجامعات وهي تشبه الطالب التدريس أمام أقرانه، والنوع اآلخر التدريس الرئيسي الذي ي

ساعة  40% من ساعات البرنامج بما يعادل 15نها مجهزة لما يحتاجه الطالب المعلم ويبلغ نسبة الممارسة أالمدارس العامة إال 

تشكل حوالي ثلث أما في ما يتعلق بإعداد المعلمين المختصين بموضوعات محددة فإن ممارسة التدريس  (ECTS)معتمدة من 

 (.م2016عداد المعلمين إ)سر النجاح في فلندا،  .المناهج الدراسية

التدريب على رأس العمل: هو جزء من عقد المعلم الذي بناء عليه يحصووووووول الزيادات في الراتب ويذكر المجلس الوطني  -

 لجنة لنظام التدريب المهني للتعليم.  26لخبراء التعليم أن هناك 

 

 

 استراتيجية لتطوير التعليم في فنلندا:خطط 

 تعليم البرمجة للمرحلة االبتدائية:

بدأت فنلندا في اسووووووتخدام أجهزه الكمبيوتر في التعليم في فنلندا منذ بداية السووووووبعينات إلى اليوم فالعديد من الشووووووركات الفنلندية 

الجامعيون يستخدمون الحواسيب في دراساتهم ثم والجامعات حصلت على الحواسيب المركزية واستخدمتها. وأصبح الطالب 

الكمبيوتر في الفصوووول الدراسوووية للتعليم في المدارس الفنلندية. وآخرون  ةبعد ذلك المعلمين وجلبت معهم فكره اسوووتخدام أجهز

يادة األعمال التي يشووويرون إلى االختراعات الفنلندية مثل لينكس ونوكيا دليل على أن نظام التعليم في البالد يشوووعل االبتكار ور

وقد تحسوونت الفرص المتاحة للتالميذ لتطوير مهاراتهم في مجال  .من شووأنها دفع االقتصوواد القائم على التكنولوجيا في المسووتقبل

على سووبيل  .تكنولوجيا المعلومات واالتصوواالت في جميع المواد الدراسووية، حيث أدرجت التكنولوجيا أكثر في التعليم والدراسووة

يتعلم التالميذ أسوووووواسوووووويات البرمجة حتى في  .دمج البرمجة في المنهاج كجزء من األهداف المحددة للرياضوووووويات المثال، تم

ً  فأصووبح تدريس وتعلم مهارات البرمجة جزءاً  .الصووفوف الدنيا في المناهج الفنلندية بالمدارس االبتدائية للطالب البالغين  إلزاميا

ن 12-6من العمر  يات وكجزء من الكفاءة العامة لتكنولوجيا المعلومات كجزء م م2016منذ خريف  ةسوووووو ن مقرر الرياضوووووو

واالتصوووواالت بشووووكل عام  فتعليم البرمجة لألطفال يضوووويف قيمه علمية من خالل التفكير المنطقي وحل المشووووكالت بواسووووطة 

البرمجة بعد المرحلة سووس أبرمجيات رسووومية تناسووب مؤهالت األطفال حتى المرحلة الثالثة ويتم تدريسووهم البرمجة الحرفية و

الثالثة حتى المرحلة التاسووعة لتؤهلهم للتعمق أكثر بعالقة البرمجة بحياة االنسووان وصووناعة الروبوتات والتحكم بها في المرحلة 

 ن البرمجة مهمة في المستقبل في العديد من المجاالت المهنية واالكاديمية.أالثانوية، فمن المؤكد 

ل مدرسووة ليدعم المعلمين اآلخرين في تفعيل هذه المهارات الجديدة لإلسووراع في التعليم الرقمي. فقد اسووتحدثت الحكومة معلم بك

وبصوووورف النظر عن الدورات التدريبية وغيرها من الدعم المقدم من الحكومة، هناك بعض المبادرات الشووووعبية لدعم المعلمين 

 ذلك.البرمجة، كما توفر جامعه هلسنكي دروسا مجانية حول  التعليم حول ةلتعلم البرمجة، وتوفير دورات مجانية تقدمها وزار

 :(Phenomenon Education) التعليم بالموضوعات -
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واد الدراسوووية، واسوووتبداله بنظام الموضووووعات، فالطالب لن يدرس مم تسوووعى الحكومة الفنلندية إلى إلغاء نظام ال٢٠٢٠مع عام 

لها على أكثر من علم أو مهارة، اء؛ بل سيدرس موضوعات يتعرف من خالمواد علمية منفصلة كالحساب أو التاريخ أو الفيزي

صووامتي في أماكنهم في الفصوول، ولكن بإمكان الطفل بنفسووه أن  امع هذه الخطة التعليمية الجديدة، فإن الطالب لن يبقوا ليجلسووو

 ىالمسووووتقبل. علموجودة في يختار أين يدرس! وكيف يدرس! غرف الفصووووول التقليدية المغلقة من غير الضووووروري أن تكون 

 ً يتعلق باالتحاد األوروبي فسوويضوومن هذا الموضوووع معلومات في التاريخ والجغرافيا  سووبيل المثال إذا درس الطالب موضوووعا

زمة له في الحياة، دون أن يتحول رأس واللغات والحسووواب وغيرها؛ بما يسووومح له باكتسووواب المهارات والمعلومات العامة الال

أثناء دراسوووووة منهج "العمل في مقهى" سووووويحصووووول التلميذ على معرفة  آخر:مثال  .ر وظيفته تخزين المعلوماتالطالب لكمبيوت

شوواملة باللغة اإلنجليزية وسوويتعلمون أسووس االقتصوواد ومهارات االتصووال، وسووتطبق هذه المنظومة على تلميذ الدارس الثانوية 

بنفسووه أي موضوووع أو ظاهرة سوويدرس، وذلك انطلقا من الحاجة ل ذلك أن يختار ويجب على التلميذ خال .١٦ اعتبارا من سوون

في هلسوونكي  معلمينمن  ةالمائفي  ٧٠ن تم تدريب وإعداد نحو ناهج في فنلندا حتى اآلممسووتقبل ال ل.سووتقبمإليها في حياته في ال

 .للعمل وفق النظام الجديد، وسيسمح ذلك لهم بالحصول على زيادة في الرواتب

 

 التعليم في فنلندا والمملكة العربية السعودية:مقارنة بين نظامي 

 
 

 معيار المقارنة النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية النظام التعليمي في فلندا

تربوية منبثقة من  وفلسفةيعتمد على رؤية 

 والواقع.ظروف الحياة 
 الرؤية والفلسفة التربوية .من الدين اإلسالمي

 .سن السابعة
يسمح ببعض الشروط لما وقد سن السادسة 

 .دون ذلك

سن االلتحاق بالتعليم 

 االبتدائي

مجاني ولكن في المرحلة الثانوية يتم شراء 

 .الكتب من قبل الطالب
 مجانية التعليم .مجاني في جميع المراحل

 .ملتزمة .ملتزمة
توفير تعليم لذوي 

 االحتياجات الخاصة

والمتابعة قامت فنلندا بإلغاء عمليات التفتيش 

 .مبدأ الثقة بالمعلم وفي إمكانياته على
 والمتابعةاإلشراف  .موجود

 .ال يتم التعيين إال بمؤهل الماجستير

يتم التعين بمؤهالت ما دون البكالوريوس 

سابقا وفي الوقت الحالي يشترط البكالوريوس 

 .للتعيين

 مؤهل الكادر التدريسي

يتضمن المنهاج الوطني األساس تعريفاً 

التي يسير  ويحدد األطربالمواد األساسية 

عليها وتعطى الحرية للمعلمين في تقديم 

الخدمات التعليمية و المعلومات و طرائق 

 .تدريسها

 المناهج .توضع من وزارة التعليم
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متنوعة مراعية للتباين بين الطالب مع دمج 

 .الحديثةالوسائل التكنولوجية 

تقليدية إلى حد ما مع محاوالت جادة 

 .لتطويرها

 

 طرائق التدريس

تقويم مستمر يقوم على تثمين مكتسبات التعلم 

 .ال على إظهار ضعف التعلم

التقويم المستمر في المرحلة االبتدائية وبعض 

المواد بالمرحلتين المتوسطة والثانوية 

 .واالختبارات

 التقويم

 المكانة االجتماعية للمعلم .ضعيفة ومرموقة.عالية 
 

 أوجه االستفادة نظام التعليم في فنلندا:

 احترام التعليم جزء من الهوية، حيث المعلم يحظى باحترام بالغ األهمية وقيمة عالية. -

 التنافس الشديد من أجل الحصول على وظيفة مدرس واالختيار بعناية فائقة جداً بين الخريجين. -

 وراحة أكثر، حيث توفر فرص للعب والتعليم القائم على اللعب.ساعات عمل أقل  -

 ال فصل بين الطالب على أساس مستواهم التعليمي وال توجد تفرقة بينهم وكلهم سواسية. -

 العالقة الوثيقة بين المعلم والطالب واالحترام العالي المتبادل بينهم وكلهم لهم قيمة عالية. -

 فرقة في التعامل معهم وكل طالب يأخذ قدره واحترامه.المساواة بين الطالب، وال توجد ت -

 ارتفاع نسبة اإلقبال على الجامعة من قبل الطالب السنغافوريين وحرصهم على إكمال التعليم. -

 ال يوجد تقسيم بين القطاعين العام والخاص، وكلهم يتم التعامل معهم وفق نفس االهتمام. -

 م صرفه في التعليم باللعب وحل الواجبات.وقت الفراا للطالب ذو قيمة عالية، حيث يت -

  

 ثالثاً: التعليم في سنغافورة:  

 التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا:

 رئيسية:مراحل  3يمكن تقسيم تاريخ جمهورية سنغافورة إلى 

ن والهند فقد بسووبب أهمية موقع سوونغافورة الجغرافي كنقطة وصوول ما بين الصووي: مرحلة اسووتعمار اإلمبراطوريات التجارية -1

تتابع التنافس على السوويطرة على الجزيرة من قبل عدة إمبراطوريات من أهمها اإلمبراطورية البرتغالية والهولندية في القرنين 

 السادس والسابع عشر.

 شوواءوإنالسوويطرة على الجزيرة "توماس رافلز"  القرن الثامن عشوور اسووتطاع البريطاني ةالبريطاني: بدايمرحلة االسووتعمار  -2

 إليها.ومع ازدياد دور الجزيرة اقتصادياً زادت حركة الهجرة  تجارية،مرفأ بحري كبير ألهداف 

اندمجت سنغافورة في االتحاد الماليزي ، ومن ثم استطاعت سنغافورة االستقالل من االستعمار البريطاني: مرحلة االستقالل -3

 .جمهورية وأصبحتم استقلت سنغافورة عن ماليزيا 1965في العام ، ومنه اجزءً  وأصبحت

 الموقع: -

عبارة عن جزيرة تقع في جنوب شوووورقي آسوووويا عند الطرف الجنوبي من شووووبه جزيرة ماليو، ويفصوووولها عن ماليزيا "مضوووويق 

جزيرة الماليو حيث جوهور" وعن جزر رياو اإلندونيسية "مضيق سنغافورة" ولسنغافورة موقع جغرافي فريد عند رأس شبه 

تشووورف على مضووويق ملقا وبالتالي أصوووبحت أهم الموان  التجارية في جنوب شووورقي آسووويا؛ لوقوعها على خطوط المالحة بين 

حوض البحر األبيض المتوسط وغربي أوروبا من جهة وبين الشرق األقصى من جهة أخرى، وعاصمة البالد هي سنغافورة، 

 وتوجد في وسط الساحل الجنوبي.

 لطقس:ا -

 يتميز مناخ سنغافورة بدرجة حرارة شبه ثابتة طوال السنة نظراً لقربها من خط االستواء ونسبة رطوبة عالية.
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 عدد السكان: -

 .نسمة. وهي من الدول ذات الكثافة السكانية العالية في العالم 5,888,926 م بلغ العدد2017في العام      

 اللغة: -

اللغة اإلنجليزية هي اللغة ، وتعد واإلنجليزية والتآميلسوووونغافورة هي المااليوية، والماندارين،  هناك أربع لغات رسوووومية في    

 .الرسمية للمكاتبات الحكومية واللغة الرئيسية في المدارس والجامعات

 

 الحكومة والنظام السياسي:

تتألف الحكومة من ثالث سوولطات و منتخب، يعتمد على القوانين التي يشوورعها برلمانالسوونغافوري جمهوريًا  الحكم يعتبر نظام

 .: التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائيةوهي أساسية

 

 االقتصاد السنغافوري: 

في فترة قصوويرة من الزمن، وعلى  اقتصووادية" بسووبب ما حققته من قفزة االقتصوواديةالمعجزة " أطلق على سوونغافورة مصووطلح

 .تتمتع بأحد أبرز اقتصادات العالم المزدهرةفهي  للموارد الطبيعية افتقارهاالرغم من 

 

  سنغافورة:  التعليم في 

ها نظامها بهذه الجزيرة الصووووووغيرة  اهتمت عالم بال نزاع حيث مكن تطوير نظام تعليمي يعتبر أحد أرقى أنظمة التعليم في ال

سنغ يقحقتالتعليمي من  افوريون دائما على أولى المراتب نتائج جيدة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يحصل الطالب ال

عديدة منها الواليات  دوالً حفّزت هذه النتائج الجيدة في مجال التعليم والعلوم، وقد في المنافسوووات العالمية في مواد الرياضووويات 

 .التعليمالمتحدة األمريكية لدراسة أسرار تفوق الطالب السنغافوريين في الرياضيات لالستفادة من التجربة السنغافورية في 

 

 النظام التعليمي: 

قد آمنت حكومة سووونغافورة بأن االسوووتثمار في البشووور من خالل االهتمام بالتعليم والتدريب المسوووتمر، واعتبار التعليم أداة هامة ل

 لتحقيق معدالت تنموية عالية، لذا تميز نظامها التعليمي باآلتي:

 تطوير وتوسيع مجاالت الدراسة بالتعليم الثانوي.

 إعطاء مزيد من االهتمام بالتعليم الفني والمهني.

 على حسب  تقديم الخدمات التعليمية لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي لجميع أفراد المجتمع كل  

 إمكانياته وقدراته.

 إيفاد الطالب في منح وبعثات دراسية وتدريبية في الخارج.

 

  التعليم:الجهة المشرفة على  

سات  تتولى وزارة التربية سيا سنغافورة مسؤولية اإلشراف على التعليم وتمويله، وتتولى الوزارة صياغة وتنفيذ ال والتعليم في 

 التعليمية، كما تتولى تطوير وإدارة مدارس التعليم العام والكليات المتوسطة باإلضافة إلى اإلشراف على المدارس الخاصة. 

 

 السلم التعليمي:

  (:رياض األطفال التعليم ما قبل المدرسة )مرحلة

( سووونوات، وتشووورف عليها وزارة التربية وتتم إدارتها بشوووكل عام من 5-3مرحلة رياض األطفال يلتحق بها الطالب من عمر )

قبل جماعات مختلفة كالهيئات الدينية، والمنظمات االجتماعية كجزء من خدماتها للمجتمع، ويدرس الطفل في هذه المرحلة 

 .إلنجليزية، وبعض المهارات األخرى واأللعابلغته األم بجانب مبادئ ا
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  االبتدائي:التعليم 

رحلة مجانية وإلزامية للجميع. م( سووووونة وهي 12-6يتكون التعليم االبتدائي من سوووووتة صوووووفوف، ويلتحق بها التالميذ من عمر )

 وتنقسم هذه المرحلة إلى مستويين هما: 

 ( سنوات أي من الصف األول إلى الصف الرابع ويتم التركيز على 10-6المرحلة األولى من عمر )

 .تدريس أسس اللغة اإلنجليزية وإحدى اللغات األم )الصينية، الماالوية، التاميلية( والرياضيات

( سوووونة أي من الصووووف الخامس إلى السووووادس 12-10المرحلة الثانية تسوووومى بالمرحلة المتقدمة أو التوجيهية وتبدأ من عمر ) 

 وبإتمام السادس يكون هناك امتحان مغادرة المرحلة االبتدائية. 

في االهتمام باختبار االنتقال  وهناك اهتماماً وتركيزاً على الجوانب المعرفية وغير المعرفية في المرحلة االبتدائية ويظهر ذلك

 م(.2017من المرحلة االبتدائية. )مندني، 

 

 الثانوي:التعليم 

( سوووووونوات وفقا لنوع البرنامج الذي يلتحق به ويعتمد قبول الطالب في المدارس الثانوية 5-4يدرس الطالب بهذه المرحلة لمدة )

 :امج هذه المرحلة إلى أربعة برامجوتنقسم بر، على أدائهم في امتحان إتمام التعليم االبتدائي

ً 10البرنامج الخاص: يقبل بهذا البرنامج   في اللغة اإلنجليزية.  % من الطلبة المتفوقين والمتميزين أكاديميا

 .% من طلبة التعليم االبتدائي50البرنامج السريع: يلتحق به حوالي 

 .من طلبة البرنامج السريع خريجي االبتدائي األقل قدرة أكاديمياً % من 25-20البرنامج العادي )األكاديمي(: يلتحق به ما بين 

 .% من خريجي التعليم االبتدائي األقل تحصيالً 15-10البرنامج العادي )الفني(: يلتحق بهذا البرنامج ما بين 

رة يهدف إلى إعداد وتقديم هذه المسووووووارات بناًء على قدرات الطالب وميوله، وتشووووووير النتائج أن النظام التعليمي في سوووووونغافو

 م(.2017الطالب لسوق العمل لعالمي والدولي وليس المحلي فقط. )مندني، 

 العالي:التعليم الثانوي 

سوووووونة، ويقبل الطلبة بهذه المدارس بناًء على  16تبدأ هذه المرحلة بعد دراسووووووة المرحلة الثانوية، ويلتحق بها الطلبة في عمر 

 يختاروا: الكليات المتوسطة أو المعاهد المتخصصة أو المعاهد والكليات التقنية. ويمكنهم ان العامة،نتائجهم في امتحان الشهادة 

 

  الجامعي:التعليم 

من الطلبة يسووووووتطيعون الوصووووووول إلى الجامعة. وهناك أربع جامعات  %25 يعتبر التعليم الجامعي انتقائي، حيث أن أقل من

 وطنية.

 

 سنغافورة:المعلمون في 

السنغافوري من أهم ركائز العملية التعليمية وتبذل الدولة قصارى جهدها لدعمهم وتقدير جهودهم من أجل الحصول يعد المعلم 

 على تعليم ذو جودة عالية في المدارس.

 

 : اختيار المعلمين

ن وذلك بعد عملية من بين ثمانية متقدمين لبرنامج إعداد المعلمي يتم اختيار الثلث األفضوووووول من خريجي الثانوية، ويقبل واحداً 

 انتقاء شاقة تشمل )السجل األكاديمي، والميزات الشخصية(.

إعداد وتدريب المعلمين: يتم إعداد المعلمين السوووووونغافوريين في المعهد الوطني للتربية التابع لجامعة نانيانغ التكنولوجية ويقدم 

 .قبل الخدمة إلى برامج التدريب في أثناء الخدمة هذا المعهد برامج لجميع مستويات إعداد المعلمين ابتداًء من برامج ما

 

  تطوير المعلمين:

 .وهي هيئة مستقلة يديرها المعلمون؛ لتعزيز ثقافة التفكير والنقاش واالستعالم م2011 إنشاء أكاديمية سنغافورة للمعلمين
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 القوى والعوامل التي أثرت في نظام التربية والتعليم السنغافوري:

طوره بشووكل تسووياسووية واقتصووادية وثقافية واجتماعية أثرت في نظام التربية والتعليم في سوونغافورة وسوواهمت في هناك عوامل 

 كبير وهي:

 العوامل السياسية: 

 .من أهم العوامل السياسية التي أثرت في نظام التعليم السنغافوري االستعمار البريطاني

 ضمن االتحاد الماليزي وتولت بريطانيا الدفاع عنها والشؤون الخارجية لها.االستقالل الجزئي من االحتالل البريطاني كوالية 

ستور فأصبحت 1965وفي عام  ستقاللها وأصبحت عضوا في الكومنولث واألمم المتحدة، وعدل على الد سنغافورة ا م أعلنت 

 .)لي كوان يو( اجمهورية رئاسية زعيمه

 العوامل االقتصادية:

ادية ترمي إلى التوجه نحو السوووق الحر وفتح مجاالت متعددة لالسووتثمارات األجنبية، وخلق انتهجت سوونغافورة سووياسووة اقتصوو

 الفنية فرص عمل جديدة وتطوير وتدريب المصادر البشرية في مجال الصناعات

جي أهمها: تنمية الرأسمال البشري، والدعم االستراتياقتصادها بعدة عوامل  في منتصف التسعينات من القرن الماضي تحسن

 لتكنولوجيا المعلومات.

 العوامل الثقافية واالجتماعية:

اعتماد لغة دراسية واحدة هي اللغة اإلنجليزية على أن تكون اللغة الثانية فيها إحدى اللغات األربع السابقة الذكر، وهكذا أصبح  

 للشعب السنغافوري لغة واحة على الرغم من تعدد ألسنتهم.

 

 مي في سنغافورة والمملكة العربية السعودية:المقارنة بين النظام التعلي

 

 سنغافورةالنظام التعليمي في  معيار المقارنة
النظام التعليمي في المملكة العربية 

 السعودية

 الرؤية والفلسفة التربوية
القوانين التي يشرعها برلمان يعتمد على 

 منتخب.
 .من الدين اإلسالمي

 السادسة.سن  سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي
يسمح ببعض الشروط وقد سن السادسة 

 .لما دون ذلك

 .مجاني في جميع المراحل في االبتدائي فقط.مجاني  مجانية التعليم

توفير تعليم لذوي االحتياجات 

 الخاصة
 موجود. موجود.

 

 والمتابعةاإلشراف 

نظام مركزي: مع إعطاء بعض االستقاللية 

 والمعلمين.في المدارس المستقلة للمدراء 
 وزارة التعليم.

 

 مؤهل الكادر التدريسي

الترشيح: يتم اختيار المعلمين من الثلث 

األفضل من خريجي الثانوية. ويقبل واحد 

فقط من كل ثمانية متقدمين في برنامج إعداد 

المعلمين ويتم تعيينهم رسمياً من قبل وزارة 

التعليم، ويشترط حصوله على درجة 

معتمد من المعرفة،  البكالوريوس في فرع

يتم التعين بمؤهالت ما دون 

البكالوريوس سابقا وفي الوقت الحالي 

 .يشترط البكالوريوس للتعيين
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وأن يتجاوز واحداً من برامج إعداد المعلمين 

 في المعهد الوطني للتعليم.

 المناهج

يتضمن المنهاج الوطني األساس تعريفاً 

التي يسير  ويحدد األطربالمواد األساسية 

عليها وتعطى الحرية للمعلمين في تقديم 

الخدمات التعليمية و المعلومات و طرائق 

 .تدريسها

 .توضع من وزارة التعليم

 

 طرائق التدريس

 

تحرص الوزارة، على تقديم تدريب على 

التقنيات الحديثة، وتشجيع المعلمين على 

اقتناء أجهزة الحاسوب المحمولة، والكتب 

%، 40لكترونية، وتدفع من ثمنها اللوحية اإل

ويقدّر ما يتلقاه المعلّم السنغافوري من 

ساعة تدريب 100تدريبات، بما يزيد عن

 سنويــًا.

 

 

 

تقليدية إلى حد ما مع محاوالت جادة 

 .لتطويرها

 التقويم

يختلف من مرحلة إلى مرحلة وهناك مراحل 

ال يمكن القبول فيها حتى يجتاز المراحل 

 السابقة.

 

تقويم المستمر في المرحلة االبتدائية ال

وبعض المواد بالمرحلتين المتوسطة 

 .والثانوية واالختبارات

 .ضعيفة .عالية المكانة االجتماعية للمعلم

 الدعم المالي والتمويل

خصصت الحكومة السنغافورية خمس 

% من إجمالي 20بنسبة ميزانية الدولة 

 اإلنفاق الحكومي.

المالي لجميع تتولى الدولة الدعم 

 المدارس الحكومية بالكامل.

 

 ليم في المملكة العربية السعوديةالتعنظام التي يمكن اإلفادة منها في تطوير  لسمات الرئيسيةا
 

 %(.  20)األموال في ميدان التعليم  من تفعيل نظام الجدارة في التعليم، مقابل ما تضخ الحكومة

 وتحتوي على جميع اإلمكانات التقنية والمعامل وأن تكون جاذبة للطالب. ،التجهيز جيدةأن تكون المدارس  التحتية: البنية

 المركزي: لكي يستوعب مشاركة أولياء األمور والمعلمين والطالب في التطوير.نظام التعليم مرونة ال

 صفية. والعلوم، وتفعيل المشاريع العلمية، والوحدات التعليمية، في األنشطة الالالرياضيات باالهتمام 

 العمل على الجودة في برامج إعداد المعلمين لتتناسب مع الواقع الميداني في المدارس.

يذهب إلى  )من في مناسوووووباتهم يرددون لذلكيتفاخر المسوووووؤولون في سووووونغافورة بنجاحهم في خلق نظام تعليمي فائق التطور، 

حاضوور، أما من أراد أن يرى المسووتقبل فعليه بالذهاب أوروبا فسوويرى الماضووي، ومن يذهب إلى الجامعات األميركية فسوويرى ال

 (.إلى سنغافورة وآسيا

كان هذا البحث مقارنة بين دول متقدمة في مجال التعليم كدولة كوريا الجنوبية وفنلندا وسووونغافورة ومع نظام التعليم في المملكة 

دف إلى تميًز نظام على آخر وإنما االسووووتفادة قدر العربية السووووعودية وأوجه الشووووبه واالختالف فيما بينهم، وليسووووت المقارنة ته

اإلمكان من جهود وقدرات الدول المتقدمة تعليمياً ومواكبة المسووووووتجدات والثورة التقنية وإحداث التغيير والتطوير لما يناسووووووب 
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العلم من جميع  ويتناسووووب مع حاجات المجتمع والتالميذ للنهوض بالمعرفة إلى أعلى مسووووتوياتها ورفع مسووووتوى التفكير وتنمية

 جوانبه.

فكل دولة تميزت بنظام وربما انفردت به، وهذا ما يخّول لالسووووتفادة منه، فطبيعة النفس البشوووورية تطمح لألفضوووول وترتقي إلى 

قاط الضووووووعف، وهذا ما كان فحوى هذا البحث للنظر إلى األنظمة األخرى التعليمية  قاط القوة وتتالشووووووى ن األعلى وتعزز ن

 اط قوتها وجوانب القصور التي فيها.واالستفادة من نق

وبال شوووك الدول المتنامية تعليمياً كسووونغافورة وفنلندا وكوريا الجنوبية اختيارهم وفق هذا البحث كان لما تميّزوا به في أنظمتهم 

جابية في نتائج التعليمية وانفردوا بعدة خصوووووووائص مما أدّى إلى ارتقاء العملية التعليمية لديهم وعّزز التعليم وأظهر جوانب إي

  التعليم لديهم والنهوض بهم إلى مصوووواف الدول المتقدمة تعليمياً، وبال شووووك تم االسووووتفادة من نقاط مشووووتركة في النظام التعليمي

  بينهم وبين المملكة العربية السعودية.

الجنوبية المركز األول،  في النسووخة األحدث من مؤشوور بيرسووون العالمي للمهارات المعرفية والتحصوويل التعليمي احتلت كوريا

تلتها اليابان )بالمركز الثاني(، ثم سووووونغافورة )بالمركز الثالث(، ثم هونغ كونغ )بالمركز الرابع(. حيث يشوووووير نجاح هذه الدول 

 إلى أهمية وجود قوائم بأهداف النظام التعليمي لديها، وإلى أهمية وجود ثقافة قوية من التقويم والمتابعة بين جميع األطراف

أما فنلندا الدولة اإلسوووكندنافية األهم في مجال التعليم، التي كانت صووواحبة األداء األقوى في التعليم بحسوووب التصووونيفات المعنية. 

، فقد تراجعت إلى المركز الخامس في مؤشوووور  2102والتي نالت المركز األول في مؤشوووور بيرسووووون لعام  العالمية السووووابقة،

)الدخيل،  .األخيرة PISA ألسوووووباب وعوامل عدة منها أداؤها المتواضوووووع في اختبارات ، وذلك2014بيرسوووووون األخير لعام 

 م(.2015

كان هذا خالصووووووة البحث في المقارنة بين دول كسوووووونغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا والمملكة العربية السووووووعودية من خالل 

م النقاط خالل النظام التعليمي ومقارنته بالنظام اسووووووتعراض ألهم األمور خالل أنظمتهم التعليمية، والسووووووياسووووووة التعليمية وأه

 التعليمي بالمملكة العربية السعودية.
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