
ء



1

تحليل تأثير المعّلمين على
إنجاز الّطلبة 

PIRLS نتائج TIMSS 2011 و 2011 

2013



2

جدول المحتويات

املقّدمة  

خ�صائ�ص املعّلمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة  

كيف يوؤثر املعلمون على اإجناز الطلبة  

التو�صيات  

3

4

10

15



3

المقّدمة

 ، لي�ص هنالك من �صكٍّ يف اأّن للمعّلمني دوراً حيوّياً يف العملّية الرتبوّية، فعند الّنظر يف التعليم ب�صكٍل عامٍّ
ّثل هيئة التّدري�ص البند الأكرب يف ميزانّية  ي�صتحيل عدم اللتفات اإلى املعّلمني. ويف معظم بلدان العامل تمُ
الإنفاق العام املخ�ص�صة للّتعليم. وبالّطبع فاإّن الّتاه مماثٌل يف التعليم اخلا�ص. وتمُ�صري نتائج البحوث اإلى 
اأّن املعّلمني هم العامل الأهم فيما يتعّلق بجودة التعليم الذي يتلّقاه الّطلبة. ولكن تبقى هناك ب�صعة اأ�صئلة 
اأ�صا�صّية متعّلقة بال�صيا�صات والوثيقة ال�صلة باملعّلمني، وهي : ما �صفات املعّلم اجلّيد؟ ما الطريقة جلعل 
املعّلمني اأكرث فعالّيًة؟ هل تمُطّور التنمية املهنّية املّتبعة حالّياً املعّلمني تّكنهم من بلوغ اأق�صى اإمكاناتهم؟ 

ما مدى تاأثري ال�صتعانة باأف�صل املمار�صات على جودة التعليم؟
ي�صعى هذا التقرير اإلى الإجابة عن بع�ص هذه الأ�صئلة الهاّمة املتعّلقة بال�صيا�صات، والتي تهدف بطبيعة 
الأدّل��ة فيما  اإل��ى م�صاعدتهم على فهم  بالإ�صافة  املعّلمني،  القرارات فيما يخ�ص  اإل��ى دعم �صناعة  احل��ال 
من  تّكنهم  مبهاراٍت  يتمّتعون  املعّلمني  بع�ص  اأّن  الدولّية  البحوث  اأظهرت  وقد  الفّعال.  التعليم  يخ�ّص 
التاأثري يف اإجناز طلبتهم اأكرث من غريهم. ومبا اأّن للمعّلمني تاأثريات خمتلفة على الّطلبة فقد اأ�صبح من 

املهّم للرتبويني والباحثني فهم العوامل التي تعل بع�ص املعّلمني اأكرث تاأثرياً من غريهم.
اإّن اهتمام دولة الإمارات العربية املتحدة بهذا املجال من ال�صيا�صات لي�ص حديثاً، ولكن مل تكن تتوافر قبل 
الآن بياناٍت �صاملة وذات جدوى عن املعّلمني على م�صتوى الدولة، ويعود ذلك اإلى التنّوع الفريد للأنظمة 
2011 يف درا�صتني دوليتني لإجناز  التعليمّية فيها. وللمّرة الأولى على الإط��لق، �صاركت الدولة يف العام 
الّطلبة، وللمدخلت الأخرى املرتبطة بالّتعليم جميعها. وقد اأ�صبحت كّل من درا�صة التاهات الدولّية 
يف الريا�صيات والعلوم )TIMSS(، ودرا�صة التقّدم الدويّل يف القراءة )PIRLS( اأداًة قّيمًة يف متناول �صّناع 
القرار والرتبويني، ويجري اختبار TIMSS يف دورٍة كل اأربع �صنوات، اأّما اختبار PIRLS فيتكرر كل خم�ص 

�صنوات.
ومع كل دورٍة تكت�صب الّدول امل�صاركة معلوماٍت �صاملًة عن الّطلبة واملعّلمني واملدار�ص واأولياء الأمور. ومن 
ورة عن كيفّية تاأثري العوامل املوجودة �صمن �صياقات التعليم  ح ال�صّ خلل هذه البيانات املتعددة الأوجه تت�صّ

املختلفة على نتائج الّطلبة. 
والعلوم  الريا�صيات  معّلمي  عن   PIRLS و   TIMSS درا�صتي  قّدمتها  التي  البيانات  التقرير  ه��ذا  يدمج 
اأّول بحٍث ر�صميٍّ عن املعّلمني، ويبني مدى تاأثريهم يف عملية التعليم والتعلم يف دولة  والقراءة، ب�صفته 
الإمارات العربية املتحدة، ويتوّزع التقرير ب�صكل ي�صمل خ�صائ�ص املعّلمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وممار�صات التعليم يف الدولة، ويقّدم حتليًل عن العوامل املنهجّية التي توؤّثر يف املعّلمني، والتو�صيات حول 

ة باملعّلمني والتي لها علقًة وثيقًة بتح�صني نتائج الّطلبة.  املبادرات اخلا�صّ
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خصائص المعّلمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

�صاعًة   1012 و  الّرابع،  ال�صف  �صاعًة يف   892 واح��دة حوايل  درا�صّية  �صنة  املدر�صة خلل  الّطلبة يف  يق�صي 
ال�صاعات هذه مع  PIRLS، وتكون معظم  TIMSS و  ال��واردة يف  البيانات الدولية  الّثامن ح�صب  يف ال�صف 
املجالت  املعّلمني يف هذه  اأكرث. وبدرا�صة  اأو  بلغٍة واح��دٍة  القراءة  اأو  العلوم  اأو  الريا�صات  معّلمني يعّلمون 

الثلثة، يكون التحليل قد طال ن�صبًة كبريًة من الهيئة التعليمّية.

PIRLS 2011 و TIMSS 2011
اأّن  ومع  امل�صاركة.  ال��دول  يف  التعليم  حالة  لتمّثل  بعنايٍة   PIRLS و   TIMSS الدولّية  الختبارات  ّممت  �صمُ
الدرا�صة ل ت�صمل �صوى عّينة من الّطلبة، اإل اأّن اختيار هذه العّينة يتّم تبعاً لربنامٍج اإح�صائيٍّ دقيق ي�صمن 
تثيل نتائج الّطلبة جميعهم يف ال�صف املعنّي، ولي�ص فقط الّطلبة امل�صاركني يف العّينة، الذين يظهرون يف 

ال�صكل )1(.

ال�شكل )1(
PIRLS و TIMSS عينة الّطلبة امل�شاركني يف

تمُقّيم TIMSS طلبة ال�صف الرابع وال�صف الثامن يف الريا�صيات والعلوم، كما يجيب املعّلمون واأولياء الأمور 
ومديرو املدار�ص عن ال�صتبانات اخللفّية املرافقة، ول تقّل هذه ال�صتبانات اأهمّيًة عن بيانات اإجناز الّطلبة، 
 PIRLS كونها ت�صاعد يف حتديد العوامل ال�صياقّية املوؤّثرة يف النتائج، والتي تهّم بدورها �صّناع القرار. اأّما
 TIMSS فتقّيم طلبة ال�صف الرابع يف القراءة، وتمُ�صتخدم الّلغة التي يتلّقى بها الّطالب تعليمه يف اختبارات
و PIRLS، وبالتايل تكون الختبارات يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإّما بالّلغة العربية اأو الإجنليزية؛ 

وذلك تبعاً للغة التعليم يف املدر�صة التي يرتادها الّطالب. 
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في دونت اإلياراث انعزبيت انًتحدة انًعّهًيٍخظائض   
 

 

ـِّرس ؼ٢ و٣   عحػًس 2123ٝ ،جذغجُّشجُظق ك٢  عحػًس 9:3قٞج٢ُ ع٘س دسجع٤ّس ٝجقذز  خالٍ ك٢ جُٔذسعسجُ

٤ٖ ٓؼِّٔٓغ ٛزٙ ضٌٕٞ ٓؼظْ جُغحػحش ٝ ،TIMSSٝ PIRLS ز ك٢ جُذ٤ُٝس جُٞجسدُر٤حٗحش جقغد  حٖٓجُّػجُظق ك٢ 

٣ٌٕٞ  ،ٛزٙ جُٔؿحالش جُػالغس ك٤ٔ٢ٖ ٝذذسجعس جُٔؼِّ. أٝ أًػش ٕٔٞ جُش٣حػحش أٝ جُؼِّٞ أٝ جُوشجءز ذِـٍس ٝجقذٍز٣ؼِّ

 .سج٤ُٜثس جُطؼ٤ّٔ٤ِٖٓ  ًر٤شًز جُطك٤َِ هذ ؿحٍ ٗغرًس

 

TIMSS 2011 و PIRLS 2011 

 ّٔ ّٕ . جُٔشحسًسجُذٍٝ ك٢ جُطؼ٤ِْ َ قحُس ُطّٔػ ذؼ٘ح٣ٍس TIMSS ٝPIRLSس جُذ٤ُّٝٔص جالخطرحسجش ُط ٝٓغ أ

ـِّرسجُذسجعس ال ضشَٔ عٟٞ ػ٤ّ٘س ٖٓ  ّٕ، جُ ّْ ٛزٙ جُؼ٤ّ٘س جخط٤حس ئال أ ٣ؼٖٔ ضٔػ٤َ ٗطحتؽ  ده٤ن ئقظحت٢ٍ ُرشٗحٍٓؽضرؼًح  ٣ط

ـِّرس ـّ،  ٤ُٝظ كوؾ جك٢ جُظق جُٔؼ٢ّ٘ؾ٤ٔؼْٜ  جُ  .2جُز٣ٖ ٣ظٜشٕٝ ك٢ جُشٌَ ٘س، جُؼ٤ّجُٔشحس٤ًٖ ك٢ ِرس ُ

 

1انشكم   

 PIRLS و TIMSSفي  انًشاركيٍ انّطهبتعيُت 

 
 

ٕٞ ٝأ٤ُٝحء ٔؼًِّٔٔح ٣ؿ٤د جُجُػحٖٓ ك٢ جُش٣حػ٤حش ٝجُؼِّٞ،  جُظقجُشجذغ ٝجُظق ؿِرس  TIMSSْ ُضو٤ّ 

َّ ٛزٙ  س جُٔشجكوس،جُخِل٤ّ جالعطرحٗحشػٖ  ٝٓذ٣شٝ جُٔذجسطجألٓٞس  ـِّرأ٤ًّٔٛس ػٖ ذ٤حٗحش ئٗؿحص  شجالعطرحٗحٝال ضو  ،سجُ

ّْٝجُط٢ ض ،س جُٔإّغشز ك٢ جُ٘طحتؽحه٤ًّٜٞٗح ضغحػذ ك٢ ضكذ٣ذ جُؼٞجَٓ جُغ٤ ّٓ. حع جُوشجسطّ٘ذذٝسٛح  ٜ كطو٤ّْ  PIRLSح أ

ـّذٜح ٠ ـس جُط٢ ٣طِّوُُِّٝضغطخذّ جز، ءؿِرس جُظق جُشجذغ ك٢ جُوشج ، TIMSSٝPIRLS ك٢ جخطرحسجش حُد ضؼ٤ِٔٚ جُ
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م�شاركة املعّلمني يف الدرا�شتني

 PIRLSو TIMSS يحلل هذا التقرير البيانات التي قّدمتها ال�صتبانات الواردة يف دورة 2011 من اختبارات
 PIRLSو TIMSS عن 2296 معّلماً، وتبنّي اأق�صام ال�ّصكل 2.1 توزيع املعّلمني الذين �صملهم ال�صتبيان يف

على املناهج التعليمّية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

ال�شكل 2.1
التعليمي املنهج  معّلمو القراءة الذين �شملهم اال�شتبيان يف PIRLS 2011 – ح�شب 

يعملون يف مدار�ص حكومّية  ال�صتبانات  �صملتهم  الذين  املعّلمني  الأك��رب من  العدد  كان  وكما هو متوقٌع، 
العدد الأكرب من  املدار�ص الذي يرتاده  املدار�ص تّثل نوع  اأّن هذه  اإلى  املنهج الوطني. ويعود ذلك  تطبق 
الّطلبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وتتاألف عّينة املدار�ص احلكومّية من 181 معّلماً للقراءة، و174 
معّلَم ريا�صات، و171 معّلَم علوم يف ال�صف الرابع، اأّما يف عّينة ال�صف الثامن فت�صمل 214 معّلماً للريا�صيات، 

و209 معّلمني للعلوم.
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ّٓ ضٌٕٞ جالخطرحسجش ك٢ دُٝس ٝذحُطح٢ُ جُطؼ٤ِْ ٝرُي ضرؼًح ُِـس ـس جُؼشذ٤س أٝ جإلٗؿ٤ِض٣س؛ ح ذحُِّجإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز ئ

ـّ  . حُدك٢ جُٔذسعس جُط٢ ٣شضحدٛح جُ

 

 ًيٍ في اندراستيٍانًعّه يشاركت

ٝ  TIMSSش ٖٓ جخطرحسج 3122جُٞجسدز ك٢ دٝسز  جالعطرحٗحشٓطٜح جُر٤حٗحش جُط٢ هّذ جُطوش٣شٛزج  ٣كَِ 

PIRLS  ٖك٢  جالعطر٤حٕجُز٣ٖ شِْٜٔ  ٤ٖٔؼِّٔضٞص٣غ ج2.1ُ ٌَ جُّشر٤ّٖ أهغحّ ضًٝح، ٓؼِّٔ 33:7ػ TIMSSٝ  

PIRLS س ك٢ دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذزػ٠ِ جُٔ٘حٛؽ جُطؼ٤ّٔ٤ِ . 

 

 2.1انشكم 

 حسب انًُهج انتعهيًي  –1111PIRLSفي االستبياٌانقزاءة انذيٍ شًههى  يعّهًى

 

 ضـرنس ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٓذجسط ق٤ٌّٓٞ جالعطرحٗحشًٔح ٛٞ ٓطٞهٌغ، ًحٕ جُؼذد جألًرش ٖٓ جُٔؼ٤ِّٖٔ جُز٣ٖ شِٔطْٜ ٝ 

ّٕ. جُٜٔ٘ؽ جُٞؿ٢٘ ـِّرسٛزٙ جُٔذجسط ضّٔػَ ٗٞع جُٔذجسط جُز١ ٣شضحدٙ جُؼذد جألًرش ٖٓ  ٣ٝؼٞد رُي ئ٠ُ أ ك٢ دُٝس  جُ

َْ 285ٝ ،ُِوشجءز ٓؼًِّٔح 292س ٖٓ ٤ٌّٓٞ٘س جُٔذجسط جُكٝضطأُق ػ٤ّ. جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز  282ٝ ،س٣حػحش ٓؼِّ

َْ ّٓ ػِّٞ ك٢ جُظق جُشجذغ، ٓؼِّ  .ُِؼ٤ِّٖٞ ٓؼِّٔ :31ٝ ،ٓؼًِّٔح ُِش٣حػ٤حش 325 كطشَٔ ٘س جُظق جُػحٖٓح ك٢ ػ٤ّأ
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ال�شكل 2.2
التعليمي املنهج  نوع  TIMSS– ح�شب  معّلمو الريا�شيات الذين �شملهم اال�شتبيان يف 2011 

ال�شكل 2.3
التعليمي املنهج  نوع  TIMSS– ح�شب  معّلمو العلوم الذين �شملهم اال�شتبيان يف 2011 
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 121انشكم 

 ًيانًُهج انتعهي َىع حسب  –TIMSS 1111   في االستبياٌانزياضياث انذيٍ شًههى  يعّهًى

 

 

 

 2.3انشكم 

 انتعهيًيانًُهج َىع حسب  –TIMSS 1111في  االستبياٌانعهىو انذيٍ شًههى  يعّهًى

 

 

  

 

 

ًّ ًّ–حكىم  مىهج وطى

 برٌطاوً –خاص 

ًّ –خاص   وطى

 يهىد –خاص 

 أمرٌكً –خاص 

ًّ –خاص   دول

ًّ  –خاص   باكستاو

ًّ –خاص   فلبٍى

 بكالىرٌا دولٍت –خاص 

ًّ ًّ–حكىم  مىهج وطى

 برٌطاوً –خاص 

ًّ –خاص   مىهج وطى

 هىدي –خاص 

 أمرٌكً –خاص 

 دولً –خاص 

 باكستاوً –خاص 

ًّ –خاص   فلبٍى

 بكالىرٌا دولٍت –خاص 
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 121انشكم 

 ًيانًُهج انتعهي َىع حسب  –TIMSS 1111   في االستبياٌانزياضياث انذيٍ شًههى  يعّهًى

 

 

 

 2.3انشكم 

 انتعهيًيانًُهج َىع حسب  –TIMSS 1111في  االستبياٌانعهىو انذيٍ شًههى  يعّهًى

 

 

  

 

 

ًّ ًّ–حكىم  مىهج وطى

 برٌطاوً –خاص 

ًّ –خاص   وطى

 يهىد –خاص 

 أمرٌكً –خاص 

ًّ –خاص   دول

ًّ  –خاص   باكستاو

ًّ –خاص   فلبٍى

 بكالىرٌا دولٍت –خاص 

ًّ ًّ–حكىم  مىهج وطى

 برٌطاوً –خاص 

ًّ –خاص   مىهج وطى

 هىدي –خاص 

 أمرٌكً –خاص 

 دولً –خاص 

 باكستاوً –خاص 

ًّ –خاص   فلبٍى

 بكالىرٌا دولٍت –خاص 
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ال�شكل 3
الن�شبة املئوية للمعّلمني امل�شاركني يف TIMSS 2011 و PIRLS 2011 ح�شب اجلن�س واملجال

لقد تبنّيَ من البحث اأن اأكرثّية طلبة ال�صف الرابع يف دولة الإمارات العربية املتحدة يتلّقون التعليم من 
% منهم التعليم من معّلمني. وقد تباينت هذه الأرقام بدرجٍة كبريٍة تبعاً  عّلمات، بينما ل يتلّقى �صوى 12  ممُ
% من ّطلبة ال�صف الثامن يتلّقون تعليمهم من معلمني. ويف معظم اأنواع املدار�ص  لل�صف، فما يزيد عن 41 
بدولة الإمارات العربية املتحدة، ول �صّيما يف ال�صف الرابع جند اأن الذكور والإناث من املعّلمني قد يعّلمون 

طلبًة من اجلن�صني اأو اأي منهما. 

املوؤّهالت العلمّية للمعّلمني يف دولة االإمارات العربّية املّتحدة
بّينت نتائج البحوث التي اأجريت موؤّخراً على نطاق وا�صع من الدرا�صات التجريبية اأّن اإعداد املعّلم هو عامل 
مهّم يف حتديد نتائج الّطلبة. لكن - وخلفاً للعتقاد ال�ّصائع - مل يكن من الوا�صح دائماً ما الّطريقة 
الف�صلى للإعداد. وتبنّيَ اأن املعّلمني جميعهم يف دولة الإمارات العربية املتحدة قد حققوا اأحد اأ�صكال تعليم 
% من طلبة ال�صف الرابع لديهم معّلمني تقّل موؤهلتهم عن درجة البكالوريو�ص.  ما بعد الثانوّي، واأّن 9 
% يف ال�صف الثامن. وتبعاً ل�صتبيان املعلمني يتلّقى تقريباً  ح ال�صكل 4، وتقّل هذه الن�صبة اإلى 4  وكما يو�صّ
اأو ما يعادلها.  البكالوريو�ص  الّطلبة يف املجالت جميعها تعليمهم من معّلمني يحملون درجة  % من   70

%، مما يعني اأن م�صتوى موؤهلت املعّلمني يف دولة  وهذه ن�صبة مرتفعة بالن�صبة للمعدل الدويّل البالغ 57 
الإمارات العربية املتحدة قد ل يكون م�صكلة حتتاج اإلى املعاجلة ولكن الأهم هو جودة اجلامعات والربامج 

اجلامعية م�صدراً لتح�صيل هذه املوؤهلت. 
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 4انشكم 

 حسب انجىس وانمجبل PIRLS 3122 وTIMSS  3122ي فانىسبة انمئىية نهمعّهميه انمشبركيه 

 

 

ٕٞ جُطؼ٤ِْ ٖٓ ش جُؼشذ٤س جُٔطكذز ٣طِّوس ؿِرس جُظق جُشجذغ ك٢ دُٝس جإلٓحسجٖٓ جُركع إٔ أًػش٣ّ َٖضر٤ُّوذ  

، كٔح ُِظقضرؼًح  ًر٤شٍز ٝهذ ضرح٣٘ص ٛزٙ جألسهحّ ذذسؾٍس. ٤ْٖٜٔٓ٘ جُطؼ٤ِْ ٖٓ ٓؼِّ % 23 ٠ عٟٞ، ذ٤٘ٔح ال ٣طِّوُٓؼِّٔحش

ذُٝس جإلٓحسجش ذ ٝك٢ ٓؼظْ أٗٞجع جُٔذجسط. ٕٞ ضؼ٤ِْٜٔ ٖٓ ٓؼ٤ِٖٔجُظق جُػحٖٓ ٣طِّو ّؿِرسٖٓ %  52 ٣ض٣ذ ػٖ

ٝال ع٤ّٔح ك٢ جُظق جُشجذغ ٗؿذ إٔ جُزًٞس ٝجإلٗحظ ٖٓ جُٔؼ٤ِّٖٔ هذ ٣ؼِّٕٔٞ ؿِرًس ٖٓ أ١ّ ٖٓ  ،جُٔطكذز جُؼشذ٤س

 . أٝ أ١ ٜٓ٘ٔح جُؿ٘غ٤ٖ

 

 انًّتحدة انعزبّيت ياراثاإل دونت في نهًعّهًيٍ انعهًّيت انًؤّهالث

ّٕ ػ٠ِ ٗـحم ٝجعغ ٖٓ جُذسجعحش جُطؿش٣رٗطحتؽ جُركٞظ جُط٢ أؾش٣ص ٓإّخشًج  ذ٤ّ٘ص  جُٔؼِّْ ٛٞ  ئػذجد٤س أ

ّْ ك٢ ضكذ٣ذ ٗطحتؽ  ـِّرسػحَٓ ٜٓ ـّ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ جُٞجػف دجتًٔح ٓح -غحتخالكًح ُالػطوحد جُّشٝ -ٌُٖ . جُ  لؼ٠ِجُ ش٣وسجُ

َٖ. إلػذجدُ  ، ضؼ٤ِْ ٓح ذؼذ جُػح١ّٞٗهذ قووٞج أقذ أشٌحٍ  ٢ دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذزكؾ٤ٔؼْٜ  جُٔؼ٤ِّٖٔ إٔ ٝضر٤ّ

ّٕ َّ ٖ ؿِرس جُظق جُشجذغ ُذ٣ْٜ ٓؼ٤ِّٖٔ ٓ % : ٝأ َّ ٝ، 5ًٔح ٣ّٞػف جُشٌَ ٝ. دسؾس جُرٌحُٞس٣ٞط ػٖٓإٛالضْٜ ضو ضو

ـِّرسٖٓ  % ٣81طِّو٠ ضوش٣رًح عطر٤حٕ جُٔؼ٤ِٖٔ ضرؼًح الٝ. جُظق جُػحٖٓ ك٢%  5 ئ٠ُٛزٙ جُ٘غرس   جُٔؿحالش ك٢  جُ

 حُ٘غرس ُِٔؼذٍ جُذ٢ُّٝٝٛزٙ ٗغرس ٓشضلؼس ذ .حدُٜحأٝ ٓح ٣ؼ دسؾس جُرٌحُٞس٣ٞطضؼ٤ِْٜٔ ٖٓ ٓؼ٤ِّٖٔ ٣كِٕٔٞ  ؾ٤ٔؼٜح

ضكطحؼ ٓٔح ٣ؼ٢٘ إٔ ٓغطٟٞ ٓإٛالش جُٔؼ٤ِّٖٔ ك٢ دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز هذ ال ٣ٌٕٞ ٓشٌِس  ،% 68جُرحُؾ

 . طكظ٤َ ٛزٙ جُٔإٛالشُ ًجٓظذس٤س ٌُٖٝ جألْٛ ٛٞ ؾٞدز جُؿحٓؼحش ٝجُرشجٓؽ جُؿحٓؼ ئ٠ُ جُٔؼحُؿس
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ال�شكل 4
PIRLS 2011 و TIMSS موؤهالت املعّلمني يف دولة االإمارات العربية املتحدة يف 2011 

اأما ن�صبة املعّلمني احلائزين على �صهادٍة يف الدرا�صات العليا يف كل من ال�صّفني الرابع والثامن فهي تتوافق 
% من طلبة   19 اإذ يتلّقى   ،PIRLS 2011 TIMSS 2011 و  ال��دول التي �صاركت يف اختبارات  مع املعّدل يف 
ال�صف الرابع يف دولة الإمارات العربية املتحدة تعليمهم من معّلمني يحملون �صهادات درا�صاٍت عليا، مقارنًة 
% من اأقرانهم على ال�صعيد الدويّل. وقد تباينت موؤهلت املعّلمني بني املجالت يف ال�صف الرابع،  مع 22 
% من طلبة  فكانت موؤهلت معّلمي العلوم والقراءة اأعلى بقليل من معّلمي الريا�صيات. كما وتبنّيَ اأّن 26 
ال�صف الثامن يتلّقون تعليمهم على يد معّلمني يحملون �صهادات درا�صاٍت عليا، مع بع�ص الختلف يف هذه 

الن�صبة بني الإمارات. وكان ملعّلمي العلوم موؤهلت اأعلى من معّلمي الريا�صيات لطلبة ال�صف الثامن.
وقد تبنّي اأن معّلمي ال�صف الرابع يف اإمارة دبي لديهم الن�صبة الكربى من حملة �صهادات الدرا�صات العليا. 
ة التي تفر�ص ر�صوماً درا�صية باهظة، وتطلب بالتايل معّلمني  وقد يعود �صبب ذلك اإّما لكرثة املدار�ص اخلا�صّ
ذوي موؤهلت عليا، اأو رغبة املعّلمني من حملة �صهادات الدرا�صات العليا يف العمل باإمارة دبي. ومن املثري 

للهتمام اأّن ن�صبة حملة �صهادات الدرا�صات العليا يف العلوم كانت متقاربة بني اإمارتي ال�صارقة ودبي.
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 4انشكم 

 PIRLS 2011و  TIMSS 1111في في دونت اإلياراث انعزبيت انًتحدة  نًعّهًيٍايؤهالث 

 

 ضطٞجكن ك٢ٜ ٝجُػحٖٓ جُشجذغ ٤ٖجُظّل ٖٓ ًَ ك٢ ؼ٤ِحجُ ذسجعحشجُ ك٢ شٜحدٍز ػ٠ِ جُكحتض٣ٖ جُٔؼ٤ِّٖٔ ٗغرس أٓح 

 ؿِرس ٖٓ % :2 ٣طِّو٠ئر  ،TIMSS 2011 ٝ PIRLS 2011 شجخطرحسج ك٢ شحسًص جُط٢ جُذٍٝ ك٢ ٍجُٔؼّذ ٓغ

 33  ٓغ ٓوحسًٗس ،ػ٤ِح دسجعحٍش شٜحدجش ٣كِٕٔٞ ٓؼ٤ِّٖٔ ٖٓ ضؼ٤ِْٜٔ جُٔطكذز جُؼشذ٤س جإلٓحسجش دُٝس ك٢ جُشجذغ جُظق

 ٓإٛالش كٌحٗص جُشجذغ، جُظق ك٢ جُٔؿحالش ذ٤ٖ جُٔؼ٤ِّٖٔ ٓإٛالش ضرح٣٘ص هذٝ. جُذ٢ُّٝ جُظؼ٤ذ ػ٠ِٖٓ أهشجْٜٗ  %

َٖٝ ًٔح. جُش٣حػ٤حش ٢ٔؼِّٓ ٖٓ ذو٤َِ أػ٠ِ ٝجُوشجءز جُؼِّٞ ٓؼ٢ِّٔ ّٕ ضر٤ّ  ٣طِّوٕٞ جُػحٖٓ جُظق ؿِرس ٖٓ % 37 أ

 ًٝحٕ .جإلٓحسجش ذ٤ٖ جُ٘غرس ٛزٙ ك٢ جالخطالف ذؼغ ٓغ ػ٤ِح، دسجعحٍش شٜحدجش ٣كِٕٔٞ ٓؼ٤ِّٖٔ ٣ذ ػ٠ِ ضؼ٤ِْٜٔ

 .جُػحٖٓ ُظقـِرس جُ جُش٣حػ٤حش ٓؼ٢ِّٔ ٖٓ أػ٠ِ ٓإٛالش جُؼِّٞ ُٔؼ٢ِّٔ

. جُؼ٤ِح جُذسجعحش شٜحدجش قِٔس ٖٓ ٌرشٟجُ سجُ٘غر ُذ٣ْٜ دذ٢ ئٓحسز ك٢ جُشجذغ قجُظ ٓؼ٢ِّٔ إٔ ضر٤ّٖ ٝهذ 

ّٓح رُي عرد ؼٞد٣ ٝهذ  ر١ٝ ٓؼ٤ِّٖٔذحُطح٢ُ  ٝضـِد ذحٛظس، ًح دسجع٤سسعٞٓ ضلشع جُط٢ جُخحّطس جُٔذجسط ٌػشزُ ئ

ّٕ ُالٛطٔحّ جُٔػ٤ش ٖٝٓ. دذ٢ آحسزذ جُؼَٔك٢  جُؼ٤ِح جُذسجعحش شٜحدجش قِٔس ٖٓ جُٔؼ٤ِّٖٔ سؿرس أٝ ،ػ٤ِح ٓإٛالش  أ

 .ٝدذ٢ جُشحسهس ئٓحسض٢ ذ٤ٖ طوحسذسٓ ًحٗص جُؼِّٞ ك٢ جُؼ٤ِح جُذسجعحش شٜحدجش قِٔس ٗغرس
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اجلدول 1
ن�شبة الّطلبة الذين يتلّقون تعليمهم من معّلمني يحملون �شهادات درا�شات عليا

ال�صف الثامن
علوم

 ال�صف الثامن
ريا�صيات

 ال�صف الرابع
علوم

 ال�صف الرابع
ريا�صيات

 ال�صف الرابع
قراءة

20% 22% 23% 16% 23% �أبوظبي

40% 36% 30% 31% 34% دبي

40% 31% 31% 22% 24% �ل�شارقة

27% 22% 14% 9% 11% عجمان

16% 17% 7% 6% 20% �لفجرية

6% 17% 11% 2% 17% ر�أ�س �خليمة

4% - 17% 21% 25% �أم �لقيوين
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كيف يؤّثر المعّلمون على إنجاز الّطلبة 

اأنحاء  جميع  يف  التعليمّية  النظم  تريها  التي  املتّقدمة  الإ�صلح  وعمليات  الدقيقة  البحوث  من  يتبنّي 
اأدّلة قاطعة على قدرة املعلمني على حت�صني النتائج التعليمية للطلبة. وتمُظهر نتائج بحثنا  العامل وجود 
جمموعة من ا�صرتاتيجيات التعليم، واأهدافه، وتقنياته، التي لها التاأثري الأكرب على اإجناز الّطلبة. ويبنّيمُ 
هذا الف�صل كيف ي�صتطيع املعّلمون التاأثري على اإجناز الّطلبة، عرب ثلثة حماور رئي�صة، يرتبط املحور 
الأول بثقة املعّلمني مبهاراتهم، والثاين مبمار�صة التعليم الفّعال، اأّما املحور الثالث في�صف اأن�صطة التنمية 

املهنّية الأكرث فعالّية.

ثقة املعّلمني مبهاراتهم
من خلل املعلومات الواردة يف ا�صتبانات اخللفّية تكّنا من حتديد كيفّية تاأثري املعّلمني على اإجناز الّطلبة. 
وت�صري النتيجة الأولى اإلى اأّن ثقة املعّلمني باأنف�صهم يف امتلكهم مهارات حمددة توؤدي اإلى نتائج اأف�صل يف 

املجالت الثلث التي ت�صملها الختبارات يف ال�صفني الرابع والثامن. 

وعلى وجه اخل�صو�ص، كان الطلبة الأعلى اإجنازاً هم الذين يتلقون تعليميهم من معّلمني واثقني بقدرتهم 
على زيادة م�صاركة طلبتهم. ففي اأنواع املدار�ص جميعها بدولة الإمارات العربية املتحدة حّقق طلبة املعّلمني- 
الذين يتمّيزون بهذه املهارة - معدلٍت اأعلى من اأقرانهم الذين يتعّلمون على يد معّلمني ل يتمتعون بهذه 

الثقة. 

% على الأقل من النحراف املعيارّي يف املجالت جميعها.  وكما يبنّي ال�صكل 5، فاإن هذا الفارق يعادل 20 
ففي اختبار الريا�صيات يف TIMSS، حقق الّطلبة الذين يحّفزهم معّلموهم على امل�صاركة 22 نقطة زيادة 
الن�صبة لدى طلبة  اأّم��ا يف العلوم، فكانت   ،%  24 اإلى  الن�صبة يف القراءة  اأقرانهم. وترتفع هذه  عما حققه 
املعّلمني القادرين على جعل التعّلم ممتعاً تزيد ب� 28 نقطة عن طلبة املعّلمني الذين ل يتمّتعون بالثقة يف 

قدرتهم على رفع درجة اهتمام طلبتهم.
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ال�شكل 5
تاأثري رفع ثقة املعّلمني باأنف�شهم يف قدرتهم على تعزيز م�شاركة الّطلبة

لقد ك�صف حتليل بيانات املعّلمني اأن اأكرثهم لديهم ثقٍة قليلٍة يف قدرتهم على اإعطاء الّطلبة مهاماً تتطّلب 
اأهمّية  اإدراك  الّطلبة على  ي�صاعدون  اأّنهم ل يعرفون كيف  املعّلمني  اأفاد بع�ص  مهارات تفكري عالية، كما 
ح ال�صكل 6 تاأثري حت�صني ثقة املعّلمني يف مهاراتهم يف هذين املجالني على رفع  املجال الذي يمُعّلمونه. ويو�صّ

م�صتوى اأداء الطلبة.

ال�شكل 6
حت�شني ثقة املّعلمني يف قدرتهم على بناء املهارتني االأ�شا�شيتني
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 5انشكم 

انّطهبتٍ بأَفسهى في قدرتهى عهى تعشيش يشاركت ًيتأثيز رفع ثقت انًعّه  

 
 

ـِّرسػ٠ِ ئػـحء  ه٤ٍِِس غوٍسُذ٣ْٜ أًػشْٛ إٔ ُوذ ًشق ضك٤َِ ذ٤حٗحش جُٔؼ٤ِّٖٔ   ضطـِّد ٜٓحسجش  ًحٜٓحٓ جُ

ـِّرسال ٣ؼشكٕٞ ٤ًق ٣غحػذٕٝ ًٔح أكحد ذؼغ جُٔؼ٤ِّٖٔ أّْٜٗ  ،ضل٤ٌش ػح٤ُس أ٤ّٔٛس جُٔؿحٍ جُز١ ئدسجى ػ٠ِ  جُ

 أدجءٓغطٟٞ ٜٓحسجضْٜ ك٢ ٛز٣ٖ جُٔؿح٤ُٖ ػ٠ِ سكغ ضأغ٤ش ضكغ٤ٖ غوس جُٔؼ٤ِّٖٔ ك٢  ٣ٝ6ّٞػف جُشٌَ  .٣ُؼِّٔٞٗٚ

 .جُـِرس

 

6انشكم   

ًّعهًيٍ ف ي قدرتهى عهى بُاء انًهارتيٍ األساسيتيٍتحسيٍ ثقت ان  

 

 الرٌاضٍاث

 

 القراءة

 

 العلىم

 ر أهمٍّت مجال الدراست                         إعطاء الّطلبت مهامًا صعبتتقدٌ         
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 5انشكم 

انّطهبتٍ بأَفسهى في قدرتهى عهى تعشيش يشاركت ًيتأثيز رفع ثقت انًعّه  

 
 

ـِّرسػ٠ِ ئػـحء  ه٤ٍِِس غوٍسُذ٣ْٜ أًػشْٛ إٔ ُوذ ًشق ضك٤َِ ذ٤حٗحش جُٔؼ٤ِّٖٔ   ضطـِّد ٜٓحسجش  ًحٜٓحٓ جُ

ـِّرسال ٣ؼشكٕٞ ٤ًق ٣غحػذٕٝ ًٔح أكحد ذؼغ جُٔؼ٤ِّٖٔ أّْٜٗ  ،ضل٤ٌش ػح٤ُس أ٤ّٔٛس جُٔؿحٍ جُز١ ئدسجى ػ٠ِ  جُ

 أدجءٓغطٟٞ ٜٓحسجضْٜ ك٢ ٛز٣ٖ جُٔؿح٤ُٖ ػ٠ِ سكغ ضأغ٤ش ضكغ٤ٖ غوس جُٔؼ٤ِّٖٔ ك٢  ٣ٝ6ّٞػف جُشٌَ  .٣ُؼِّٔٞٗٚ

 .جُـِرس

 

6انشكم   

ًّعهًيٍ ف ي قدرتهى عهى بُاء انًهارتيٍ األساسيتيٍتحسيٍ ثقت ان  

 

 الرٌاضٍاث

 

 القراءة

 

 العلىم

 ر أهمٍّت مجال الدراست                         إعطاء الّطلبت مهامًا صعبتتقدٌ         
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يوؤّكد ال�صكل 6 اإمكانية حتقيق حتّوٍل جذريٍّ يف التعليم اإذا ما ارتفعت ثقة املعّلمني باأنف�صهم يف امتلكهم 
حتقيق  اأ�صعب،رفعت  مهاماً  اإعطائهم  طريق  عن  الّطلبة  حتفيز  على  املعّلمني  فمقدرة  املهارتني.  هاتني 
24 نقطة يف الريا�صيات و17 نقطة يف العلوم، كما زادت نتائج طلبة املعّلمني الذين امتلكوا ثقة  طلبتهم 
كبرية يف مقدرتهم على تعريف طلبتهم باأهمية الريا�صيات 26 نقطة عن طلبة املعّلمني الذين مل يتحّلوا 
% من  بهذا القدر من الثقة يف اإجناز هذه املهّمة. ويف العلوم ارتفع الفارق اإلى 68 نقطة، اأو ما يعادل 70 
النحراف املعيارّي. ولي�ص من الغريب اأن نرى هذا التاثري الكبري يف العلوم، بالنظر ملا لهذا املجال من �صلٍة 
مبا�صرٍة باحلياة الواقعية. وباخت�صار، فاإنه من املتوقع اأن يرتفع اإجناز الّطلبة عندما ي�صاعدهم معّلموهم 

على ا�صتيعاب هذه العلقة ومدى اأهّميتها.

ممار�شات التعليم الفّعال
من بني البيانات املتوافرة عن ا�صرتاتيجيات التعليم جميعها، تربز تقنيٌة واحدٌة على راأ�ص القائمة، من 
حيث تاأثريها الإيجابّي الكبري. ومع اأّن ذلك قد يبدو مناق�صاً ملا يعتقده املعّلمون الغارقون يف الطريقة 
التقليدّية للتعليم، اإل اأّن العامل الأهم فيما يت�صل بو�صائل التعليم وتقنياته هو قّلة العتماد على الكتب 
املدر�صّية. وقد بلغت ن�صبة املعّلمني الذين يعتمدون يف التعليم على الكتاب ب�صكل اأ�صا�صي 80 % يف الريا�صيات، 
% يف العلوم. وتتباين هذه الن�صبة بني الإم��ارات، ولكنَّ الن�صبة الكربى ممن يعتمدون على الكتاب   70 و 

كانت لدى معلمي املدار�ص احلكومّية. 

اأ�صا�صيٍّ يف عملهم، قد  اأف��ادوا باأنهم ل يعتمدون على الكتاب املدر�صّي ب�صكل  اأن املعّلمني الذين  ولقد تبنّي 
حّقق طلبتهم اإجنازاً اأعلى يف املواد جميعها، �صواء يف املدار�ص احلكومية اأواخلا�صة على اختلف املناهج التي 
تتبعها. وكان التاأثري اأكرب يف القراءة، حيث يرتفع الإجناز 43 نقطة عندما يتخّلى املعّلمون عن اعتمادهم 

على الكتاب املدر�صّي، مقارنًة مع الذين يعتربونه الو�صيلة الأ�صا�صّية يف التعليم. 

واإذا كان التعليم الفّعال ل يعتمد كثرياً على الكتب املدر�صّية، فما هي اإذاً املمار�صات التعليمّية التي يعتمدها؟ 
لقد تبنّي من التحليل وجود تبايٍن ح�صب املجال كما هو متوّقع، حيث اأثبتت ممار�صات ٌحمددٌة فعاليتها 
التاأثري املتوّقع لكلٍّ ممار�صة من   7 بالن�صبة للمعّلمني يف كل جمال من املجالت الثلثة. ويمُظهر ال�صكل 
املمار�صات على اإجناز الّطلبة. حيث كان النمط ال�صائع يف هذه املمار�صات هو الرتكيز على الن�صاطات التي 
يكون الّطلبة حموراً لها. ففي اختبار الريا�صيات يف TIMSS، حقق الّطلبة الذين يطلب اإليهم معّلموهم 

تف�صري طريقة حّل التمارين 48 نقطًة زيادة عما حققه طلبة املعّلمني الذين ل يعتمدون هذه الطريقة. 
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ال�شكل 7

طرائق التعليم الفّعال ح�شب املجال

وتمُبنّي النتائج الأولّية من حتليل القراءة اأّن لهذا املجال تاأثرياً كبرياً على اإجناز الّطلبة يف املجالت الأخرى. 
فمن املهم جّداً عند تطوير مهارات القراءة لدى الأطفال، اأن يناق�صوا ما يقروؤونه مع زملٍء لهم، اأو مع 
اأ�صخا�ٍص بالغني. وعرب القيام بذلك، يتمّرن الّطلبة على مهارات القراءة، ويطّورواعاداٍت ت�صاعدهم على 
التعّلم مدى احلياة، من خلل القراءة بهدف متعة املطالعة، والتعّرف على موا�صيع تهّمهم. وباخت�صار، 
فقد تبني اأنَّ الطريقة الأكرث فعالّية يف القراءة هي جعل الّطلبة يناق�صون الكتب التي يقروؤونها يف ال�صف، 

.PIRLS الأمر الذي اأّدى اإلى ارتفاع اإجنازهم 25 نقطة يف اختبار

ا�صتخدام الكمبيوتر، وال�صتفادة  التعليم هو  العوامل املهّمة يف  اأحد  اأن  العلوم، تبنّي  واأخ��رياً، ففي جمال 
ب�صكل خا�ّص من املراجع التعليمية، واملحاكاة، والألعاب الرتبوّية املتوافرة على �صبكة الإنرتنت. وَيظهر يف 
التحليل اأّنه قد يكون ل�صتخدام الكمبيوتر يف الف�صل تاأثريات حتويلّية على تعّلم العلوم. فقد بلغ الفارق يف 
نتيجة اختبار العلوم يف TIMSS 23 نقطة ل�صالح الطلبة الذين ي�صتخدمون الكمبيوتر يف اإجراء التجارب 

العلمّية مبا فيها درا�صة الظواهر الطبيعية.

التنمية املهنّية
كانت النواحي الأخرية املتعّلقة مبمار�صات التعليم، والتي تبنّي اأّن لها الفعالّية الكربى هي اأ�صكاٌل حمّددة 
الّطلبة من اخللفّيات  املتوافرة عن  البيانات  - من خلل حتليل  تبنّي  وقد  املن�صودة.  املهنّية  التنمية  من 
جميعها، الذين يرتادون خمتلف اأنواع املدار�ص- اأّن للتدريب امل�صتمر الذي يخ�صع له املعّلمون تاأثرياً مهماً 

على اإجناز الّطلبة.
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 7نشكم ا

 حسب انًجالطزائق انتعهيى انفّعال 

 

 
 

 ّٕ ـِّرس ئٗؿحص ُٜزج جُٔؿحٍ ضأغ٤شًج ًر٤شًج ػ٠ِ  ُٝضر٤ّٖ جُ٘طحتؽ جأل٤ُّٝس ٖٓ ضك٤َِ جُوشجءز أ . ك٢ جُٔؿحالش جألخشٟ جُ

. ذحُـ٤ٖ خحٍصأٝ ٓغ أش ،ٝٗٚ ٓغ صٓالٍء ُْٜإٔ ٣٘حهشٞج ٓح ٣وشؤ، ُذٟ جألؿلحٍ ٜٓحسجش جُوشجءزػ٘ذ ضـ٣ٞش ٖٔ جُْٜٔ ؾّذًج ك

ـِّرس٣طّٔشٕ  ،ٝػرش جُو٤حّ ذزُي ّٞسٝجػ٠ِ ٜٓحسجش جُوشجءز،  جُ ٖٓ خالٍ  ،ضغحػذْٛ ػ٠ِ جُطؼِّْ ٓذٟ جُك٤حز ػحدجٍش٣ٝـ

ّْٜٔ ،جُوشجءز ذٜذف ٓطؼس جُٔـحُؼس َٕٝذحخطظحس، . ٝجُطؼّشف ػ٠ِ ٓٞجػ٤غ ضٜ جُـش٣وس جألًػش كؼح٤ُّس ك٢ جُوشجءز  كوذ ضر٤ٖ أ

ـِّرس ٢ٛ ؾؼَ  ٗوـس ك٢ جخطرحس  36ٜٝٗح ك٢ جُظق، جألٓش جُز١ أّدٟ ئ٠ُ جسضلحع ئٗؿحصْٛ ٕ جٌُطد جُط٢ ٣وشؤ٣٘حهشٞجُ

PIRLS. 

 

ّٔك ،ٝأخ٤شًج  ذشٌَ جالعطلحدز ٝ ، طؼ٤ِْ ٛٞ جعطخذجّ جٌُٔر٤ٞضشجُس ك٢ ل٢ ٓؿحٍ جُؼِّٞ، ضر٤ّٖ إٔ أقذ جُؼٞجَٓ جُٜٔ

ظٜش ك٢ جُطك٤َِ أّٗٚ هذ ٣َٝ. جإلٗطشٗص شز ػ٠ِ شرٌسُٔطٞجكجٝجألُؼحخ جُطشذ٣ّٞس  ،ٝجُٔكحًحز ،جُطؼ٤ٔ٤ِسجُٔشجؾغ ٖٓ خحّص 

جُلحسم ك٢ ٗط٤ؿس جخطرحس جُؼِّٞ ك٢  كوذ ذِؾ. جُؼِّٞضؼِّْ س ػ٠ِ ضك٤ِّ٣ٞ ٣ٌٕٞ العطخذجّ جٌُٔر٤ٞضش ك٢ جُلظَ ضأغ٤شجش

TIMSS 34  جُظٞجٛش ٣غطخذٕٓٞ جٌُٔر٤ٞضش ك٢ ئؾشجء جُطؿحسخ جُؼ٤ِّٔس ذٔح ك٤ٜح دسجعس جُز٣ٖ ـِرس جُٗوـس ُظحُف

 .جُـر٤ؼ٤س

 

 تانتًُيت انًهُّي

ّٕ ،ًحٗص جُ٘ٞجق٢ جألخ٤شز جُٔطؼِّوس ذٔٔحسعحش جُطؼ٤ِْ  ٌٍُٜح جُلؼح٤ُّس جٌُرشٟ  ٝجُط٢ ضر٤ّٖ أ دز ٖٓ ٓكّذ ٢ٛ أشٌح

ـِّرسز ػٖ ٖٓ خالٍ ضك٤َِ جُر٤حٗحش جُٔطٞجكش -ضر٤ّٖ ٝهذ . جُط٤ٔ٘س ج٤ُّٜ٘ٔس جُٔ٘شٞدز حدٕٝ جُز٣ٖ ٣شض ،ؾ٤ٔؼٜح جُخِل٤ّحش ٖٓ جُ

ّٕ ُِطذس٣د جُٔغطٔش جُز١ ٣خؼغ ُٚ جُٔؼِّٕٔٞ ضأغ٤شًج ًٜٓٔح ػ٠ِ ئٗؿحص  -ٓخطِق أٗٞجع جُٔذجسط ـِّرسأ  .جُ
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كما تبنّيَ يف هذا التقرير، اأّن لي�ص لكل اأنواع التدريب املهنّي الفعالية نف�صها. اإذ بدا جلياً اأن التنمية املهنّية 
التي ت�صتهدف احتياجات املعّلمني بطريقة تفاعلّية وحتليلّية، هي التي تقّدم فائدًة حقيقيًة ملمار�صاتهم. ومن بني خمتلف الأن��واع من 

ح هذا التقرير ثلثة اأنواع من التنمية املهنّية التي كان لها التاأثري  التدريب التي يخ�صع له املعّلمون، يو�صّ
الأكرب على الّطلبة.

ال�شكل 8
اأنواع التنمية املهنّية الفّعالة

وال�صوؤال هنا. ما �صبب ظهور هذه النواحي الثلث بالذات يف نتائج البحث؟ بدايًة، ل يتلّقى - �صوى ن�صف 
الّطلبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة - تعليمهم من معّلمني ح�صلوا على تدريٍب يف التاأهيل الرتبوي 
املعّلمني  ن�صبة  اأّن  اأي�صاً  النتائج  وبّينت  ال��ث��اين.  الف�صل  يف  تو�صيحه  مّت  كما  املا�صيتني،  ال�صنتني  خ��لل 
احلائزين على �صهاداٍت يف الرتبية كانت منخف�صة. ومن املرّجح اأن يوؤّدي هذان ال�صببان اإلى �صعف اإجناز 

الّطلبة ما مل يعالج املعّلمون نق�ص املعرفة يف التاأهيل الرتبوي عرب اأن�صطة التنمية املهنّية. 

اأّن له تاأثرياٍت جوهرّية على اإجناز الّطلبة. وكما  وينطبق الأمر نف�صه على التفكري النقدي، فقد اّت�صح 
ذكرنا �صابقاً، فاإن القدرة على اإعطاء الّطلبة املتفوقني اأعماًل اأكرث �صعوبة، كانت اإحدى النواحي التي عرّب 
املعّلمون فيها عن ثقة منخف�صة. ويمُظهر هذا التحليل اأن املعّلمني الذين يعملون على حت�صني مقدرتهم 
% على الأقل. واأخرياً، قد ل يكون  على دعم التفكري النقدي لدى الّطلبة، ا�صتطاعوا رفع نتيجة طلبتهم 6 
�صبب اأهمّية تطوير املناهج جلّياً، اإل اأّنه عند النظر اإلى اعتماد املعّلمني الكبري على الكتاب املدر�صّي، جند 
اأّنه من الوا�صح اأّن املعّلمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة بحاجة اإلى التوجيه يف كيفية تطوير اأ�صاليب 
التدري�ص. وبالطبع ل يعني ذلك اأن تتعار�ص هذه املناهج مع املنهج الوطني اأو املعايري الوطنّية. كما بينت 
به  اخلا�ص  التعليم  اأ�صلوب  تطوير  على  معّلٍم  كّل  ت�صاعد  التي  امل�صتمّرة  املهنّية  للتنمية  اأن  اأي�صاً  النتائجمُ 
داخل ال�صف اأهمّية كبرية يف رفع اإجناز الّطلبة. ويمُعزى �صبب هذه الأهمّية اإلى اأنها تزّود املعّلمني مبهاراٍت 

تّكنهم من تنويع طرق �صرحهم للدرو�ص كي تتنا�صب مع احتياجات الّطلبة جميعهم.
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 َٖ ّٕ ك٢ ٛزج جُطوش٣ش، ًٔح ضر٤ّ س جُط٢ إٔ جُط٤ٔ٘س ج٤ُّٜ٘ٔ ئر ذذج ؾ٤ًِح .ٗلغٜح س٤حُجُلؼ ٌَ أٗٞجع جُطذس٣د ج٤ُُ٢ُّٜ٘ٔظ  أ

 جألٗٞجع ٓخطِقٖٝٓ ذ٤ٖ . كحتذًز قو٤و٤ًس ُٔٔحسعحض٢ْٜٛ جُط٢ ضوّذّ  ،٤ِّس ٝضك٤ِّ٤ِسضغطٜذف جقط٤حؾحش جُٔؼ٤ِّٖٔ ذـش٣وس ضلحػ

ُٜح جُطأغ٤ش جألًرش  ًحٕ س جُط٢جُط٤ٔ٘س ج٤ُّٜ٘ٔ ٛزج جُطوش٣ش غالغس أٗٞجع ٖٓ ٣خؼغ ُٚ جُٔؼِّٕٔٞ، ٣ّٞػف جُط٢ٖٓ جُطذس٣د 

ـِّرس ػ٠ِ   .جُ

 

 8انشكم 

 ت انفّعانتأَىاع انتًُيت انًهُّي

 
 

عٟٞ ٗظق  -ٓح عرد ظٜٞس ٛزٙ جُ٘ٞجق٢ جُػالظ ذحُزجش ك٢ ٗطحتؽ جُركع؟ ذذج٣ًس، ال ٣طِّو٠ . جٍ ٛ٘حٝجُغإ 

ـِّرس  ك٢ جُطأ٤َٛ جُطشذ١ٞ خالٍ جُغ٘ط٤ٖ  ضؼ٤ِْٜٔ ٖٓ ٓؼ٤ِّٖٔ قظِٞج ػ٠ِ ضذس٣ٍد -ك٢ دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز  جُ

ّْ ًٔح  ،جُٔحػ٤ط٤ٖ ّٕ ٗغرس جُٔؼ٤ِّٖٔ جُكحتض٣ٖ ػ٠ِ شٜحدجٍش أ٣ؼًح حتؽذ٤ّ٘ص جُ٘طٝ. ك٢ جُلظَ جُػح٢ٗ ٤كٚضٞػض ك٢ جُطشذ٤س  أ

ـِّرسئٗؿحص ػؼق ١ ٛزجٕ جُغررحٕ ئ٠ُ ٖٝٓ جُٔشّؾف إٔ ٣إّد. ًحٗص ٓ٘خلؼس ٓح ُْ ٣ؼحُؽ جُٔؼِّٕٔٞ ٗوض جُٔؼشكس ك٢  جُ

 . سجُطأ٤َٛ جُطشذ١ٞ ػرش أٗشـس جُط٤ٔ٘س ج٤ُّٜ٘ٔ

 

ّٕ ُٚ ضأغ٤شجٍش ، كوذ٣ٝ٘ـرن جألٓش ٗلغٚ ػ٠ِ جُطل٤ٌش جُ٘وذ١  ـّؾٞٛش٣ّس ػ٠ِ ئٗؿحص  جّضؼف أ ًٝٔح رًشٗح  .ِرسجُ

ـِّرسئػـحء جُوذسز ػ٠ِ عحذوًح، كإ  ش جُٔؼِّٕٔٞ ك٤ٜح ػٖ ئقذٟ جُ٘ٞجق٢ جُط٢ ػّر صجُٔطلٞه٤ٖ أػٔحاًل أًػش طؼٞذس، ًحٗ جُ

ـِّرسجُطل٤ٌش جُ٘وذ١ ُذٟ إٔ جُٔؼ٤ِّٖٔ جُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ضكغ٤ٖ ٓوذسضْٜ ػ٠ِ دػْ ٣ُٝظٜش ٛزج جُطك٤َِ . س ٓ٘خلؼسغو ، جُ

ٝأخ٤شًج، هذ ال ٣ٌٕٞ عرد أ٤ّٔٛس ضـ٣ٞش جُٔ٘حٛؽ ؾ٤ًِّح، ئال أّٗٚ ػ٘ذ جُ٘ظش . ػ٠ِ جألهَ%  7جعطـحػٞج سكغ ٗط٤ؿس ؿِرطْٜ 

ّٕ جُٔؼ٤ِّٖٔ ك٢ دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز ئ٠ُ جػطٔحد جُٔؼ٤ِّٖٔ جٌُر٤ش ػ٠ِ جٌُطحخ جُٔذسع٢ّ ، ٗؿذ أّٗٚ ٖٓ جُٞجػف أ

ٝذحُـرغ ال ٣ؼ٢٘ رُي إٔ ضطؼحسع ٛزٙ جُٔ٘حٛؽ ٓغ جُٜٔ٘ؽ جُٞؿ٢٘ . أعح٤ُد جُطذس٣ظذكحؾس ئ٠ُ جُطٞؾ٤ٚ ك٢ ٤ًل٤س ضـ٣ٞش 

َِّط٤ٔ٘س ج٤ُّٜ٘ٔإٔ ُأ٣ؼًح  جُ٘طحتُؽ ًٔح ذ٤٘ص. سأٝ جُٔؼح٤٣ش جُٞؿ٤ّ٘ أعِٞخ جُطؼ٤ِْ ػ٠ِ ضـ٣ٞش  ٍْٓؼِّ س جُٔغطّٔشز جُط٢ ضغحػذ ً

ـِّرسك٢ سكغ ئٗؿحص  ًر٤شزأ٤ّٔٛس  جُخحص ذٚ دجخَ جُظق ّٝد جُٔؼ٤ِّٖٔ ذٜٔحسجٍش٣ُٝؼضٟ عرد ٛزٙ جأل٤ّٔٛ. جُ  س ئ٠ُ أٜٗح ضض

ٖٓ ٌّْٜ٘ ـِّرس جقط٤حؾحش ضط٘حعد ٓغ ٢ًض٣ٞ٘غ ؿشم ششقْٜ ُِذسٝط  ضٔ  .ؾ٤ٔؼْٜ جُ
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التوصيات

فريداً  م�صدراً   PIRLSو  TIMSS اختبارات  وتقّدم  التعليم.  اإ�صلح  رحلة  يف  اأ�صا�صي  عن�صر  هم  املعّلمون 
وغنياً باملعلومات عن خلفّية املعّلمني وال�صرتاتيجيات التي ي�صتخدمونها يف التعليم والختبارات والتقييم. 
ويك�صف حتليل البيانات الواردة يف دورة 2011 العديد من ال�صبل التي ي�صتطيع املعّلمون من خللها التاأثري 

على اإجناز الّطلبة، بغ�ص النظر عن املدر�صة التي يعملون فيها. 

املبنّية على الأدلة هي الطريقة الأ�صلم يف �صناعة القرار، كونها تعتمد على منهجّيٍة وا�صحة  التو�صيات 
ونتائج قابلة للقيا�ص. ومَيكننا التحليل ال�صببّي الذي اأمُجري يف هذا امل�صروع من و�صع تو�صياٍت حمددٍة مبنّية 
اأّول جمموعة تو�صياٍت مبنّية على بحٍث �صليم با�صتخدام  الناتة عن البحث، وبالتايل فهي  على الأدل��ة 

بيانات قابلة للمقارنة دولياّ عن املعّلمني يف اأنواع املدار�ص جميعها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

تقييم �شيا�شات توظيف املعّلمني:. 1
تا�صياً مع اأف�صل املمار�صات الدولّية التي تتبعها الأنظمة التعليمية الأكرث تطوراً، فمن ال�صروري اأن تنظر 
وزارة الرتبية والتعليم يف �صيا�صة توظيف املعّلمني يف �صوء نتائج هذا البحث. وعلى الأخ�ص بعد اأن ظهرت 

اأدّلة قوّية عن نوع خلفية املعّلم التي لها التاأثري الأكرب على جناح الّطلبة. 
واآخ��ر. وهذا  امل��وؤّه��لت - ولو كانت تبدو متماثلة - قد تختلف بني معّلٍم  اأن ج��ودة  الأدّل��ة  بدايًة، تو�صح 
اأمٌر متوقٌع يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث يتّم توظيف معّلمني من دول خمتلفة، وهذه الطبيعة 
النتقائية للنظام هي التي تعل النظر بحذر يف خلفّية املعّلمني العلمّية واملهنّية اأمراً �صرورياً. فعلى �صبيل 
املثال، توؤكد نتائج هذا البحث اأن 10 �صنوات من اخلربة يف بلٍد عربيٍّ ما، ل تكافئ بال�صرورة 10 �صنوات يف 
بلٍد عربيٍّ اآخر. حيث يوجد تباين كبري يف النتائج بني الدول العربية، بل و�صمن الدولة الواحدة نف�صها. 
ويعني ذلك اأّن �صيا�صًة موحدًة تفر�ص حداً اأدنى من املوؤهلت العلمّية، و�صنوات اخلربة، من �صاأنها اأن تّيز 
املعّلمني الفّعالني من �صواهم. وتبنّي الأدّلة يف هذا البحث اأهمية اإجراء املزيد من حتليل ال�صيا�صة، بهدف 
ل اإلى �صيا�صة قادرة على التمييز بني امل�صتويات املختلفة من اإعداد املعّلمني. كما يجب الرتكيز على  التو�صّ

اأن يكون املعّلم قد التحق بربامج تدريٍب ر�صمّيٍة يف التعليم.

و�شع خطط التنمية املهنّية لكل املعّلمني. 2
حتديث  على  يعملون  ل  ال��ذي��ن  الأط��ّب��اء  مبثابة  ه��م  با�صتمرار  مهنتهم  ي��ط��ورون  ل  ال��ذي��ن  املعّلمني  اإّن 
معلوماتهم عن تطّورات الأمرا�ص وعلجها. ولهذا ال�صبب ولغريه من الأ�صباب املذكورة يف هذا التقرير، 
كان من ال�صرورّي اأن يواكب املعّلمون البحوث اجلديدة فيما يتعّلق باأ�صاليب التدري�ص، واأ�صاليب تطوير 

مهارات الطالب التفكريية، وغريها.
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هذا وقد �صّلط هذا البحث ال�صوء على النواحي التي حتتاج اإلى تطويٍر، وهي بطبيعة احلال م�صرتكة بني 
ة  اأكرثّية املعّلمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ولكن هذا ل ينفي وجود نواٍح بحاجة اإلى التطوير، خا�صّ

بكل معّلٍم تبعاً لعمره وموؤهلته وخرباته. 

ينبغي  بل  املعّلمون.  منها  ياأتي  التي  املتنوعة  للخلفيات  نظراً  موّحدة  ال�صيا�صات  هذه  تكون  اأن  يجب  ول 
تكليف املعّلمني بو�صع خطط للتنمية املهنّية )PDP( على مدى ثلث �صنوات، بعد اأن يوافق عليها مدير 
املدر�ضة. وت�ضف هذه اخلطط تقييم املعّلمني لنقاط القّوة وال�ضعف لديهم، اإ�ضافة اإلى خمطٍط عن برامج 
تعليم  اأ�صاليب  اأي ثغرٍة لديهم، وتطوير  بها بهدف معاجلة  التي ينبغي عليهم اللتحاق  املهني  التطوير 

ر الزمنّية لرتاخي�ص املعّلمني. جديدة. كما يجب التوفيق بني هذه اخلطط والأمُطمُ

تعزيز فر�س التطوير املهني. 3
من املهّم النظر يف مكان وكيفّية ح�صول املعّلمني يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة على التنمية املهنّية، 
تكون  لكل معّلم قد ل  الفردية  الحتياجات  اأن  العلم  ال�صرورّية لتطوير مهنتهم، مع  الإ�صافية  وامل��وارد 
اأنف�صهم اأن يهتّموا بهذه النواحي الفردّية عن  ملّحة بقدر الحتياجات العاّمة، وبالتايل ميكن للمعّلمني 
طريق ال�صتفادة من الإنرتنت، اأو غريه اإن اأمكن. رغم وجود و�صائط اأخرى وا�صعة النت�صار تتطلب دعماً 

من احلكومة.
بالرغم من اأن ن�صبة ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة كانت �صمن 
امل�صتويات الأعلى يف العامل، اإل اأّنها غري متوافرة املدار�ص جميعها. وبالتايل فمن املرّجح األ يتمّكن الّطلبة 
يف املدار�ص �صعيفة املوارد من ا�صتخدام هذه التكنولوجيا، كما لن يتمّكن املعّلمون من ا�صتخدام هذه الأدوات 

الأ�صا�صية يف تطوير مهارات طلبتهم، مما يوؤدي اإلى تديّن اأداء طلبة هذه املدار�ص.
تكنولوجيا  با�صتخدام  التعليم  ع��دا-  الأخ���رى،  املهنّية  التنمية  وم��ا جم��الت  ؟  امل��وارد  ما   : الآن  وال�صوؤال 
املعلومات- التي يعاين النظام نق�صاً فيها؟ اإن النق�ص الأول هو يف جمال كتب الأطفال املعروف بحيويّته 
يف التعليم، حيث توجد ن�صبة كبرية من املعّلمني والّطلبة الذين ل تتوافر لديهم كتب الأطفال، مع العلم 
اأن نتيجة البحث اأظهرت اأهمّية هذه الكتب يف تطّور مهارة القراءة لدى الأطفال، كما اأّن التنمية املهنّية 
يف الرتبية والتفكري النقدي، هما من النواحي التي تبنّيَ وجود ثغرات فيهما لدى خمتلف اأنواع املدار�ص. 
اإّن وزارة الرتبية والتعليم ت�صطيع �صراء هذه املوارد، اأو الربامج بكمياٍت كبريٍة، وا�صتقدام اخلرباء ليقوموا 
ة، التي قد ترغب يف اللتحاق  بتدريب املعّلمني، وميكن تطبيق مبداأ ا�صتعادة الكلفة على املدار�ص اخلا�صّ
بربامج التدريب الفعاّلة واملعقولة الكلفة والطرق املعروفة يف اإحداث هذه الربامج، هي عن طريق معاهد 
باختبار  �صي�صمح  ال��ذي  الأم��ر  اأو جامعات،  بحوث  تكون مرتبطة مبراكز  ما  غالباً  التي  الب�صرية  التنمية 
اإدراج البحث يف خطتهم الثلثية؛ وبذلك  العديد من املمار�صات مبا�صرًة، وقد ي�صجع ذلك املعّلمني على 
النتائج املرجّوة. كما  املهنية باجلودة ال�صرورية لتحقيق  التنمية  ن للمعّلمني  توؤَمِّ اأنها  الوزارة من  تتاأكد 
ميكن اأن تت�صّمن الربامج املنهجية الأخرى برامج تبادل املعّلمني، حيث يزور املعّلمون الأوائل اأو مديرو 

املدار�ص املدار�َص الأخرى بهدف تو�صيع منظورهم، وال�صتفادة من خربة نظرائهم.
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تعزيز املراقبة والتغذية الراجعة املتعلقة مبمار�شات التعليم. 4
لقد اّتبعت الوزارة موؤخراً برنامج �صمان اجلودة، وعمليات الرقابة الذي ي�صّكل حافزاً للمدار�ص وي�صمن 
تعليمّيٍة  بهدف تقدمي جودٍة  الرتبوّية،  الهيئات  التي و�صعتها  والتعّلم  التعليم  والتزامها معايري  وفاءها 

ممتازٍة. ومن هنا تاأتي التو�صية بتطويرعمليات الرقابة املدر�صّية ا�صتنادا اإلى نتائج البحث.

اأن اعتماد املعّلمني على الكتاب املدر�صي له تاأثرٌي �صلبيٌّ على تّطور الّطلبة، ومن  فعلى �صبيل املثال، تبنّي 
املهّم اأن يدرك املعّلمون ذلك. ولكن من املهّم اأي�صاً من ناحيٍة اأخرى اأن يتحملوا م�صوؤولية الرتكيز على هذه 
النقطة، وكذلك ت�صجيع املعّلمني على ا�صتخدام و�صائل وموارد اإ�صافية �صوف يحّفزهم على الإبداع. وغالباً 
ما َتنع املناهجمُ التقليدّية - التي تمُلزم املعّلم بالكتب والتمارين املدر�صية- املعّلمني املوهوبني من البتعاد 
عن الكتاب املدر�صي. غري اأنه من املمكن التخفيف من هذه القيود، عرب مبادئ توجيهّية - ويف اإطار �صمان 

اجلودة يف املدار�ص- تكافئ التعليم الذي يعتمد اأ�صاليب بعيدة عن الكتاب املدر�صي. التعليم اأم املعلم ؟ 

كما يبدو اأن توزيع املعّلمني للبعد الزمني على جمالت املحتوى، ينحرف بعيداً عن املجالت التي حتتاج اإلى 
�ص للموا�صيع التي ينخف�ص فيها اأداء الّطلبة كثرياً يف الريا�صيات هو  التطوير. فقد تبنّي اأن الوقت املخ�صّ
�ص لهذه املوا�صيع كفيلٌة بزيادة 21 اإلى 23 نقطة يف  % اإلى الوقت املخ�صّ الأدنى. وتبنّي اأي�صاً اأّن زيادة 10 
املجالت جميعها. ومن هنا جند اأّنه من ال�صروري اأن ت�صمل عمليات الرقابة متابعة توزيع البعد الزمني 

للتعليم على املجالت التي حتتاج اإلى حت�صني.

زيادة االهتمام بجودة املعّلم وفعالّيته. 5
تب عن الرتابط الوثيق بني جودة املعّلم واإجناز الّطلبة، وبالفعل تثبت البحوث الدولّية اأّن جودة  لطاملا كمُ

النظام التعليمي ل تفوق اأهمّيًة جودة املعّلم نف�صه. 

ومن هنا تاأتي هذه التو�صية ب�صرورة فهٍم �صامٍل جلودة املعّلم وفعالّيته. ف� TIMSS و PIRLS هما درا�صتان 
حول اإجناز الّطلبة، وبالتايل فاإن املعّلمني الذين �صملتهم الدرا�صة ل ميّثلون املجتمع التعليمّي كله لدولة 
الإمارات العربية املتحدة، بل هم ميّثلون معّلمي ال�صفني الرابع والثامن يف القراءة والريا�صيات والعلوم. 

وبالإ�صافة اإلى ال�صعي وراء املزيد من املعرفة، ميكن حت�صني جودة املعّلمني اأي�صاً عرب البحث عن معّلمني 
خارج نطاق املجتمع التعليمّي، ويعني ذلك ال�صتفادة من املواهب ال�صتثنائية املوجودة لدى بع�ص الأفراد 
خارج جمال التعليم، ومن ثّم توجيه هذه املواهب مبا يتلءم مع التعليم بغية تطوير النظام. ومن النماذج 
كبار لربامج  املهنّية، وموظفني  اأف��راٍد يف منت�صف حياتهم  ع��دة، هي خ�صوع  دول  التي طّبقتها  الناجحة 
تدريب مكّثفة قبل النتقال اإلى التعليم ملّدة قد ت�صل 3 �صنوات يف مدار�ص �صديدة احلاجة اإلى التطوير. 
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وقد تبنّيَ اأن هوؤلء املعّلمني قادرون على زيادة م�صاركة الّطلبة واهتمامهم، كونهم يمُعتربون مثاًل للعلقة 
الوثيقة بني جمالت التعليم واحلياة الواقعّية. وهذا بدوره اأّدى اإلى حت�صينات جوهرّية يف الأداء. كما اأّن 
لهذه الطريقة فوائد ل تّقدر بثمن؛ من حيث تقدمي �صخ�ٍص يحتذي الّطلبة به، وخا�صة املواطنني الذكور 

منهم.

اإنَّ املعلمني هم املّكون احليوّي الذي تزدهر بف�صله النظم التعليمّية، وترتبط جودة املعّلم باأهداف النظام 
لتحقق  وتو�صيعها  الأه��داف،  بلوغ هذه  كن  املعّلم، ميمُ ج��ودة  وثيقة. فمن خلل حت�صني  بعلقة  التعليمّي 

طموحات الدولة يف الو�صول اإلى التجربة التعليمّية املثلى.




