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المقدمة
ّ

لي�س هنالك من ٍّ
�شك يف � ّأن للمع ّلمني دوراً حيو ّياً يف العمل ّية الرتبو ّية ،فعند ال ّنظر يف التعليم ب�شكلٍ عامٍّ،
ي�ستحيل عدم االلتفات �إلى املع ّلمني .ويف معظم بلدان العامل مُت ّثل هيئة التدّري�س البند الأكرب يف ميزان ّية
الإنفاق العام املخ�ص�صة لل ّتعليمّ .
ٌ
وبالطبع ف� ّإن جّ
مماثل يف التعليم اخلا�ص .و ُت�شري نتائج البحوث �إلى
االتاه
� ّأن املع ّلمني هم العامل الأهم فيما يتع ّلق بجودة التعليم الذي يتل ّقاه ّ
الطلبة .ولكن تبقى هناك ب�ضعة �أ�سئلة
�أ�سا�س ّية متع ّلقة بال�سيا�سات والوثيقة ال�صلة باملع ّلمني ،وهي  :ما �صفات املع ّلم اجل ّيد؟ ما الطريقة جلعل
املع ّلمني �أكرث فعال ّي ًة؟ هل ُتط ّور التنمية املهن ّية امل ّتبعة حال ّياً املع ّلمني مت ّكنهم من بلوغ �أق�صى �إمكاناتهم؟
ما مدى ت�أثري اال�ستعانة ب�أف�ضل املمار�سات على جودة التعليم؟
ي�سعى هذا التقرير �إلى الإجابة عن بع�ض هذه الأ�سئلة الها ّمة املتع ّلقة بال�سيا�سات ،والتي تهدف بطبيعة
احل��ال �إل��ى دعم �صناعة القرارات فيما يخ�ص املع ّلمني ،بالإ�ضافة �إل��ى م�ساعدتهم على فهم الأد ّل��ة فيما
يخ�ص التعليم الف ّعال .وقد �أظهرت البحوث الدول ّية � ّأن بع�ض املع ّلمني يتم ّتعون مبهاراتٍ مت ّكنهم من
ّ
الت�أثري يف �إجناز طلبتهم �أكرث من غريهم .ومبا � ّأن للمع ّلمني ت�أثريات خمتلفة على ّ
الطلبة فقد �أ�صبح من
امله ّم للرتبويني والباحثني فهم العوامل التي جتعل بع�ض املع ّلمني �أكرث ت�أثرياً من غريهم.
� ّإن اهتمام دولة الإمارات العربية املتحدة بهذا املجال من ال�سيا�سات لي�س حديثاً ،ولكن مل تكن تتوافر قبل
الآن بياناتٍ �شاملة وذات جدوى عن املع ّلمني على م�ستوى الدولة ،ويعود ذلك �إلى التن ّوع الفريد للأنظمة
التعليم ّية فيها .وللم ّرة الأولى على الإط�لاق� ،شاركت الدولة يف العام  2011يف درا�ستني دوليتني لإجناز
ّ
الطلبة ،وللمدخالت الأخرى املرتبطة بال ّتعليم جميعها .وقد �أ�صبحت ك ّل من درا�سة االجتاهات الدول ّية
يف الريا�ضيات والعلوم ( ،)TIMSSودرا�سة التقدّم الدو ّ
يل يف القراءة (� )PIRLSأدا ًة ق ّيم ًة يف متناول �ص ّناع
القرار والرتبويني ،ويجري اختبار  TIMSSيف دور ٍة كل �أربع �سنوات� ،أ ّما اختبار  PIRLSفيتكرر كل خم�س
�سنوات.
ومع كل دور ٍة تكت�سب الدّول امل�شاركة معلوماتٍ �شامل ًة عن ّ
الطلبة واملع ّلمني واملدار�س و�أولياء الأمور .ومن
خالل هذه البيانات املتعددة الأوجه ّ
ال�صورة عن كيف ّية ت�أثري العوامل املوجودة �ضمن �سياقات التعليم
تت�ضح ّ
املختلفة على نتائج ّ
الطلبة.
يدمج ه��ذا التقرير البيانات التي قدّمتها درا�ستي  TIMSSو  PIRLSعن مع ّلمي الريا�ضيات والعلوم
ر�سمي عن املع ّلمني ،ويبني مدى ت�أثريهم يف عملية التعليم والتعلم يف دولة
والقراءة ،ب�صفته �أ ّول بحثٍ
ٍّ
الإمارات العربية املتحدة ،ويتو ّزع التقرير ب�شكل ي�شمل خ�صائ�ص املع ّلمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
وممار�سات التعليم يف الدولة ،ويقدّم حتلي ً
ال عن العوامل املنهج ّية التي ت�ؤ ّثر يف املع ّلمني ،والتو�صيات حول
اخلا�صة باملع ّلمني والتي لها عالق ًة وثيق ًة بتح�سني نتائج ّ
الطلبة.
املبادرات
ّ
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خصائص المع ّلمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

خظائض انًعهًّيٍ في دونت اإلياراث انعزبيت انًتحدة

يق�ضي ّ
الطلبة يف املدر�سة خالل �سنة درا�س ّية واح��دة حوايل � 892ساع ًة يف ال�صف ال ّرابع ،و � 1012ساع ًة
يف ال�صف ال ّثامن ح�سب البيانات الدولية ال��واردة يف  TIMSSو  ،PIRLSوتكون معظم ال�ساعات هذه مع
هذه املجاالت
مع ّلمني يع ّلمون الريا�ضات �أو العلوم �أو القراءة بلغ ٍة واح��د ٍة �أو �أكرث .وبدرا�سة املع ّلمني يف
٣وؼ ٢جُـِّرس ك ٢جُٔذسعس خالٍ ع٘س دسجعّ٤س ٝجقذز قٞجُ 9:3 ٢عحػسً ك ٢جُظق جُشّجذغ 2123ٝ ،عحػسً
الهيئةٝالتعليم
كبري ًةك٢من
طال ن�سب
قغد جقد
التحليل
ة.ضٌٓ ٕٞؼظْ جُغحػحش ٛزٓ ٙغ ٓؼِّٖٔ٤
ّ PIRLSيٝ ،
TIMSS
جُذ٤ُٝس ًةجُٞجسدز
ُر٤حٗحش
يكونجُػّحٖٓ
الثالثة،جُظق
ك٢
٣ؼِّٔ ٕٞجُش٣حػحش أ ٝجُؼِ ّٞأ ٝجُوشجءز ذِـسٍ ٝجقذزٍ أ ٝأًػشٝ .ذذسجعس جُٔؼِّٔ ٖ٤كٛ ٢ز ٙجُٔؿحالش جُػالغسٌٕٞ٣ ،

و
ُ�ص ّممت االختبارات الدول ّية  TIMSSو  PIRLSبعناي ٍة لتم ّثل حالة التعليم يف ال��دول امل�شاركة .ومع � ّأن
 TIMSS 2011و
ّ PIRLS
الطلبة� ،إال � ّأن اختيار هذه الع ّينة يت ّم تبعاً
إح�صائي دقيق ي�ضمن
لربنامج �
ّ2011ينة من
�سوى ع
الدرا�سة ال ت�شمل
ٍّ
ٍ
طُّٔٔص جالخطرحسجش جُذّ٤ُٝس  PIRLSٝ TIMSSذؼ٘ح٣سٍ ُطٔػَّ قحُس جُطؼِ ْ٤ك ٢جُذ ٍٝجُٔشحسًسٓٝ .غ إّٔ
املعني ،ولي�س فقط ّ
متثيل نتائج ّ
الطلبة امل�شاركني يف الع ّينة ،الذين يظهرون يف
الطلبة جميعهم يف ال�صف ّ
جُذسجعس ال ضشَٔ ع ٟٞػّ٘٤س ٖٓ جُـِّرس ،ئال إّٔ جخط٤حس ٛز ٙجُؼّ٘٤س ٣طّْ ضرؼحً ُرشٗحٓؽٍ ئقظحت ٍ٢ده٤ن ٣ؼٖٔ ضٔػٗ َ٤طحتؽ
ال�شكل (.)1
جُـِّرس ؾٔ٤ؼ ْٜك ٢جُظق جُٔؼ٘٤ُٝ ،ّ٢ظ كوؾ جُـِّرس جُٔشحسً ٖ٤ك ٢جُؼّ٘٤س ،جُز٣ ٖ٣ظٜش ٕٝك ٢جُشٌَ .2
جُطؼِّ٤ٔ٤س.
 ٖٓ2011جُ٤ٜثس
ٗTIMSSغرسً ًر٤شزً
جُطكِ َ٤هذ ؿحٍ
PIRLS
2011

ال�شكل ()1
 TIMSSPIRLSو PIRLS
انًشاركيٍ في
الطلبة امل�شاركني يف عيُت انطّهبت
عينة ّ
 TIMSSو
انشكم 1

ُتق ّيم  TIMSSطلبة ال�صف الرابع وال�صف الثامن يف الريا�ضيات والعلوم ،كما يجيب املع ّلمون و�أولياء الأمور
ٝأ٤ُٝحء
ٔؼِّٕٔٞ
جُش٣حػ٤حش ٝجُؼِ،ّٞ
جُػحٖٓ
جُشجذغة ٝجُظق
 TIMSSؿِرس
ضُوّْ٤
إجناز ّ
الطلبة،
بيانات �
٣ؿ٤د جُعن
اال�ستبانات �ًٔحأهم ّي ًة
وال ك٢تق ّل هذه
املرافقة،
جُظقاخللف ّي
اال�ستبانات
املدار�س عن
ومديرو
ذ٤حٗحش ئٗؿحص جُـِّر
جُٔشجكوسٝ ،ال ضوَّ ٛز ٙجالعطرحٗحش أّ٤ٔٛسً ػٖ
جألٓٞس ٓٝذ٣ش ٝجُٔذجسط ػٖ جالعطرحٗحش
القرار.س�أّ ،ما PIRLS
بدورها �ص ّناع
جُخِلّ٤ةس امل�ؤ ّثرة يف النتائج ،والتي ته ّم
ال�سياق ّي
كونها ت�ساعد يف حتديد العوامل
ًٜٗٞح ضغحػذ ك ٢ضكذ٣ذ جُؼٞجَٓ جُغ٤حهّ٤س جُٔإغّشز ك ٢جُ٘طحتؽٝ ،جُط ٢ض ّْٜذذٝسٛح طّ٘حع جُوشجس .أّٓح  PIRLSكطوّْ٤
فتق ّيم طلبة ال�صف الرابع يف القراءة ،و ُت�ستخدم ال ّلغة التي يتل ّقى بها ّ
الطالب تعليمه يف اختبارات TIMSS
ؿِرس جُظق جُشجذغ ك ٢جُوشجءزٝ ،ضُغطخذّ جُِّـس جُط٣ ٢طِوّ ٠ذٜح جُـّحُد ضؼِ ٚٔ٤ك ٢جخطرحسجش ،PIRLSٝ TIMSS
و  ،PIRLSوبالتايل تكون االختبارات يف دولة الإمارات العربية املتحدة �إ ّما بال ّلغة العربية �أو الإجنليزية؛
وذلك تبعاً للغة التعليم يف املدر�سة التي يرتادها ّ
الطالب.
4
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ٝذحُطحُ ٢ضٌ ٕٞجالخطرحسجش ك ٢دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز ئّٓح ذحُِّـس جُؼشذ٤س أ ٝجإلٗؿِ٤ض٣س؛ ٝرُي ضرؼحً ُِـس جُطؼِْ٤
الدرا�ستنيحُد.
يف ٣شضحدٛح جُـّ
منيجُط٢
جُٔذسعس
ك٢
م�شاركة املع ّل

يحلل هذا التقرير البيانات التي قدّمتها اال�ستبانات الواردة يف دورة  2011من اختبارات  TIMSSوPIRLS
يشاركت انًعهًّيٍ في اندراستيٍ

عن  2296مع ّلماً ،وتبينّ �أق�سام ّ
ال�شكل  2.1توزيع املع ّلمني الذين �شملهم اال�ستبيان يف  TIMSSوPIRLS
٣كَِ ٛزج جُطوش٣ش جُر٤حٗحش جُط ٢هذّٓطٜح جالعطرحٗحش جُٞجسدز ك ٢دٝسز  ٖٓ 3122جخطرحسجش ٝ TIMSS

على املناهج التعليم ّية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

 PIRLSػٖ ٓ 33:7ؼِّٔحًٝ ،ضر ّٖ٤أهغحّ جُشٌَّ  2.1ضٞص٣غ جُٔؼِّٔ ٖ٤جُز ٖ٣شِٔ ْٜجالعطر٤حٕ كٝ TIMSS ٢
 PIRLSػِ ٠جُٔ٘حٛؽ جُطؼِّ٤ٔ٤س ك ٢دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز.

ال�شكل 2.1

انشكم 2.1
 – PIRLS 2011ح�سب املنهج التعليمي
مع ّلمو القراءة الذين �شملهم اال�ستبيان يف
يعهًّى انقزاءة انذيٍ شًههى االستبياٌ في –PIRLS1111حسب انًُهج انتعهيًي

مدار�س حكوم ّية
يعملون
شِٔط�ْٜشملتهم
الذين
جألًرشمن
جُؼذدك�بر
العدد الأ
متوق ٌع ٞٛ،كان
يفس ضـرن
قٌّ٤ٓٞ
اال�ستباناتٓذجسط
جالعطرحٗحش ٣ؼِٔ ٕٞك٢
منيجُزٖ٣
املعِ ّلّٖٔ٤
ٖٓ جُٔؼ
ٓطٞهغًٌ ،حٕ
وكما هو ًٔٝح
يرتادهك ٢دُٝس
ٖٓ جُـِّرس
جألًرش
٣شضحد ٙجُؼذد
هذه ٗٞع
جُٔذجسط ضٔػَّ
الوطني.رُي ئُ٠
جُٞؿ٘٣ٝ .٢ؼٞد
العدد الأكرب من
الذي
املدار�س
جُز١نوع
جُٔذجسطمت ّثل
املدار�س
ٛز� ٙإلى � ّأن
ويعودإّٔذلك
جُٜٔ٘ؽاملنهج
تطبق
ماً282
معّ ،ل ٝ
س٣حػحش
ٓ 285ؼِّ
املدار�سُِوشجءزٝ ،
ٓ 292ؼِّٔحً
ٌّ٤ٓٞس
املتحدة .جُك
العربية٘س جُٔذجسط
إماراتٝضطأُق ػّ٤
جُؼشذ٤سالجُٔطكذز.
ّ
للقراءة ،و174
منَْ 181
احلكوم ّية
ألف عٖٓ ّينة
وتت�
جإلٓحسجش دولة
الطلبة يف
ٓؼَِّْ ػِ ّٞك ٢جُظق جُشجذغ ،أّٓح ك ٢ػّ٘٤س جُظق جُػحٖٓ كطشَٔ ٓ 325ؼِّٔحً ُِش٣حػ٤حشٓ 31:ٝ ،ؼِّٖٔ٤
مع ّل َم ريا�ضات ،و 171مع ّل َم علوم يف ال�صف الرابع� ،أ ّما يف ع ّينة ال�صف الثامن فت�شمل 214
ُِؼِ.ّٞمع ّلماً للريا�ضيات،
و 209مع ّلمني للعلوم.
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ال�شكل 2.2

يف121
انشكم
مع ّلمو الريا�ضيات الذين �شملهم اال�ستبيان
 –TIMSS 2011ح�سب نوع املنهج التعليمي
انشكم 121
يعهًّى انزياضياث انذيٍ شًههى االستبياٌ في  –TIMSS 1111حسب َىع انًُهج انتعهيًي
يعهًّى انزياضياث انذيٍ شًههى االستبياٌ في  –TIMSS 1111حسب َىع انًُهج انتعهيًي

حكىمًّ–مىهج وطى ّ
ً
ً
حكىمًّ–مىهج وطى ّ
خاص – برٌطاوً
خاص – برٌطاوً
خاص – وطىًّ
خاص – وطىًّ
خاص – هىدي
خاص – هىدي
خاص – أمرٌكً
خاص – أمرٌكً
خاص – دولًّ
خاص – دولًّ
خاص – باكستاوًّ
خاص – باكستاوًّ
خاص – فلبٍىًّ
خاص – فلبٍىًّ
خاص – بكالىرٌا دولٍت
خاص – بكالىرٌا دولٍت

ال�شكل 2.3

انشكم 2.3

 –TIMSS 2.3ح�سب نوع املنهج التعليمي
2011
مع ّلمو العلوم الذين �شملهم اال�ستبيان يفانشكم
يعهًّى انعهىو انذيٍ شًههى االستبياٌ في  –TIMSS 1111حسب َىع انًُهج انتعهيًي
يعهًّى انعهىو انذيٍ شًههى االستبياٌ في  –TIMSS 1111حسب َىع انًُهج انتعهيًي

حكىمًّ–مىهج وطى ّ
ً
ً
حكىمًّ–مىهج وطى ّ
خاص – برٌطاوً
خاص – برٌطاوً
خاص – مىهج وطىًّ
خاص – مىهج وطىًّ
خاص – هىدي
خاص – هىدي
خاص – أمرٌكً
خاص – أمرٌكً
خاص – دولً
خاص – دولً
خاص – باكستاوً
خاص – باكستاوً
خاص – فلبٍىًّ
خاص – فلبٍىًّ
خاص – بكالىرٌا دولٍت
خاص – بكالىرٌا دولٍت
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ال�شكل 3

انشكم 4

اجلن�س واملجال
الن�سبة املئوية للمع ّلمني امل�شاركني يف  TIMSS 2011و  PIRLS 2011ح�سب
انىسبة انمئىية نهمعهّميه انمشبركيه في  TIMSS 3122و  PIRLS 3122حسب انجىس وانمجبل

ُوذ ضر ٖٓ َّٖ٤جُركع إٔ أًػشّ٣س ؿِرس جُظق جُشجذغ ك ٢دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز ٣طِوّ ٕٞجُطؼِٖٓ ْ٤

التعليم من
املتحدةضرؼحًيتل ّق
إمارات
دولة ا
طلبة
أكرث ّية
ون ،كٔح
ُِظق
العربيةسٍ ًر٤شزٍ
جألسهحّ ذذسؾ
ل ٛزٙ
ضرح٘٣ص
يف ٝهذ
الرابعٔ.ٖ٤
ال�صف ٖٓ ٓؼِّ
ٓ٘ ْٜجُطؼِْ٤
% 23
أن �عٟٞ
البحث٣طِوّ�٠
من ذٔ٘٤ح ال
لقد تبٓينُّؼِ َّٔحش،
جإلٓحسجشكبري ٍة تبعاً
جُٔذجسط ذ
وقدٓؼظْ
منيٝ.ك٢
ٓؼِٔ.ٖ٤
٣طِوّٕٞ
جُظق%جُػحٖٓ
ى ؿِّرس
يتل ّقٖٓ
ال %
بينما52
٣ض٣ذ ػٖ
�سوى 12
مُع ّلمات،
أرقامذُٝسبدرج ٍة
أٗٞجعهذه ال
تباينت
ضؼِْٜٔ٤منٖٓمع ّل
التعليم
منهم
ٖٓ ّ١
ؿِرسً ٖٓ أ
ّٔ ٖ٤هذ ٣ؼِ
ٝجإلٗحظ ٖٓ
ال�صفٗؿذ إٔ
لبة جُشجذغ
جُظق
ّٔح ك٢
جُٔطكذز،
أنواع املدار�س
معظم �
ّٕٔٞويف
معلمني.
تعليمهمجُٔؼِمن
جُزًٞس ّقون
الثامن يتل
من ّط
عنٝال41ع%٤
جُؼشذ٤س يزيد
لل�صف ،فما
جُؿ٘غ ٖ٤أ ٝأٜٔ٘ٓ ١ح.
العربية املتحدة ،وال �س ّيما يف ال�صف الرابع جند �أن الذكور والإناث من املع ّلمني قد يع ّلمون
بدولة الإمارات
طلب ًة من اجلن�سني �أو �أي منهما.
انًؤهّالث انعهًيّت نهًعهًّيٍ في دونت اإلياراث انعزبيّت انًتّحدة

ذّ٘٤ص ٗطحتؽ جُركٞظ جُط ٢أؾش٣ص ٓإخّشجً ػِٗ ٠ـحم ٝجعغ ٖٓ جُذسجعحش جُطؿش٣ر٤س إّٔ ئػذجد جُٔؼِّْ ٞٛ

امل� ّؤهالت العلم ّية للمع ّلمني يف دولة الإمارات العرب ّية املتّحدة
جُػحّٗ ٞلّ١م،هو عامل
إعداد املع
التجريبية �
وا�سع من
ؾٔ٤ؼ�ْٜك ّ٢ؤخراًدُٝسعلى
التيِ �ّٖٔ٤أجريت م
ب ّينت ُنتائج
ضؼِّ ْ٤أن �ٓح ذؼذ
الدرا�سات أقذ أشٌحٍ
جُٔطكذز هذ قووٞج
نطاق جُؼشذ٤س
جإلٓحسجش
البحوثإٔ جُٔؼ
إلػذجدٝ .ضرَّٖ٤
دائم،اً ٝضوماَّ ّ
نتائج ّ
لالعتقادػٖ ّ
جُشٌَ 5
ًٔح ٞ٣ػّف
جُرٌحُٞسٞ٣ط
دسؾس
وخالفضواًَّ ٓإٛالضْٜ
ُذٓ -ْٜ٣ؼِّٖٔ٤
حتديدٖٓ ؿِرس
مه ّم يفٝإّٔ % :
الطريقة
الوا�ضح
يكنٝ .من
ائع  -مل
ال�ش
جُشجذغلكن
جُظقلبة.
الط
جُٔؿحالش
قدـِّرس ك٢
املتحدةٖٓ جُ
العربية% 81
إماراتوّ ٠ضوش٣رحً
جُٔؼِٔ٣ ٖ٤طِ
عطر٤حٕ
جُػحٖٓٝ .ضرؼحً
جُ٘غرس
أ�شكال تعليم
حققوا �أحد �
دولة ال
جميعهماليف
جُظقمني
ئُ5 ٠وتبينّ� َ %ك٢أن املع ّل
إعداد.
الف�ضلىٛزٙلل
حدُٜحٛٝ .زّٗ ٙغرس ٓشضلؼس ذحُ٘غرس ُِٔؼذٍ جُذّ٢ُٝ
ؾٔ٤ؼٜح ضؼِٓ ٖٓ ْٜٔ٤ؼِّٔ٣ ٖ٤كِٔ ٕٞدسؾس جُرٌحُٞسٞ٣ط أٓ ٝح
البكالوريو�س.
لديهم ٣ؼمع ّلمني تقل م�ؤهالتهم عن درجة
ما بعد الثانويّ  ،و� ّأن  % 9من طلبة ال�صف الرابع
جُرحُؾٔٓ ،% 68ح ٣ؼ٘ ٢إٔ ٓغطٓ ٟٞإٛالش جُٔؼِّٔ ٖ٤ك ٢دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز هذ ال ٓ ٌٕٞ٣شٌِس ضكطحؼ
يو�ضح ال�شكل  ،4وتق ّل هذه الن�سبة �إلى  % 4يف ال�صف الثامن .وتبعاً ال�ستبيان املعلمني يتل ّقى تقريباً
وكما ّ
ئُ ٠جُٔؼحُؿس  ٌُٖٝجأل ٞٛ ْٛؾٞدز جُؿحٓؼحش ٝجُرشجٓؽ جُؿحٓؼ٤س ٓظذسجً ُطكظٛ َ٤ز ٙجُٔإٛالش.
 % 70من ّ
الطلبة يف املجاالت جميعها تعليمهم من مع ّلمني يحملون درجة البكالوريو�س �أو ما يعادلها.
وهذه ن�سبة مرتفعة بالن�سبة للمعدل الدو ّ
يل البالغ  ،% 57مما يعني �أن م�ستوى م�ؤهالت املع ّلمني يف دولة
الإمارات العربية املتحدة قد ال يكون م�شكلة حتتاج �إلى املعاجلة ولكن الأهم هو جودة اجلامعات والربامج
7
اجلامعية م�صدراً لتح�صيل هذه امل�ؤهالت.
ػحَٓ ٓ ّْٜك ٢ضكذ٣ذ ٗطحتؽ جُـِّرسٝ - ٌُٖ .خالكحً ُالػطوحد جُشّحتغ ٖٓ ٌٖ٣ ُْ -جُٞجػف دجتٔحً ٓح جُـّش٣وس جُلؼِ٠
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ال�شكل 4

انشكم 4
املتحدة يف  TIMSS 2011و PIRLS 2011
م�ؤهالت املع ّلمني يف دولة الإمارات العربية
يؤهالث انًعهًّيٍ في دونت اإلياراث انعزبيت انًتحدة في  TIMSS 1111و PIRLS 2011

أٓح ٗغرس جُٔؼِّٔ ٖ٤جُكحتض ٖ٣ػِ ٠شٜحدزٍ ك ٢جُذسجعحش جُؼِ٤ح ك ٖٓ ًَ ٢جُظلّ ٖ٤جُشجذغ ٝجُػحٖٓ ك ٢ٜضطٞجكن
ٓغ جُٔؼذٍّ ك ٢جُذ ٍٝجُط ٢شحسًص ك ٢جخطرحسجش  ،PIRLS 2011 ٝ TIMSS 2011ئر ٣طِوّ ٖٓ % 2: ٠ؿِرس
جُظق جُشجذغ ك ٢دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز ضؼِٓ ٖٓ ْٜٔ٤ؼِّٔ٣ ٖ٤كِٔ ٕٞشٜحدجش دسجعحشٍ ػِ٤حٓ ،وحسٗسً ٓغ 33
 ٖٓ %أهشجٗ ْٜػِ ٠جُظؼ٤ذ جُذٝ .ّ٢ُٝهذ ضرح٘٣ص ٓإٛالش جُٔؼِّٔ ٖ٤ذ ٖ٤جُٔؿحالش ك ٢جُظق جُشجذغ ،كٌحٗص ٓإٛالش
ٓؼِّٔ ٢جُؼِٝ ّٞجُوشجءز أػِ ٠ذوِٓ ٖٓ َ٤ؼِّٔ ٢جُش٣حػ٤حشًٔ .ح ٝضر َّٖ٤إّٔ  ٖٓ % 37ؿِرس جُظق جُػحٖٓ ٣طِوّٕٞ
والثامنًٝحٕ
الرابعجإلٓحسجش.
جُ٘غرس ذٖ٤
دسجعحشٍ ػِ٤ح،
٣كِٕٔٞ
مني٣ذ ٓؼِّٖٔ٤
املع ّلػِ٠
ضؼِْٜٔ٤
فهي تتوافق
ٛزّ ٙفني
جالخطالفمنك٢ال�ص
ذؼغ يف كل
الدرا�ساتٓغالعليا
شٜحدجش ٍة يف
على �شهاد
احلائزين
�أما ن�سبة
ُٔؼِّٔ ٢جُؼِٓ ّٞإٛالش أػِٓ ٖٓ ٠ؼِّٔ ٢جُش٣حػ٤حش ُـِرس جُظق
TIMSS
مع املعدّل يف ال��دول التي �شاركت يف اختبارات 2011
جُػحٖٓ.و � ،PIRLS 2011إذ يتل ّقى  % 19من طلبة
ٝهذ ضر ّٖ٤إٔ ٓؼِّٔ ٢جُظق جُشجذغ ك ٢ئٓحسز دذُ ٢ذ ْٜ٣جُ٘غرس جٌُرش ٖٓ ٟقِٔس شٜحدجش جُذسجعحش جُؼِ٤ح.
ال�صف الرابع يف دولة الإمارات العربية املتحدة تعليمهم من مع ّلمني يحملون �شهادات درا�ساتٍ عليا ،مقارن ًة
ٝهذ ٣ؼٞد عرد رُي ئّٓح ٌُػشز جُٔذجسط جُخحطّس جُط ٢ضلشع سعٓٞحً دسجع٤س ذحٛظسٝ ،ضـِد ذحُطحُٓ ٢ؼِّٔ ٖ٤ر١ٝ
مع  % 22من �أقرانهم على ال�صعيد الدو ّ
ال�صف الرابع،
يل .وقد تباينت م�ؤهالت املع ّلمني بني املجاالت يف
ٓإٛالش ػِ٤ح ،أ ٝسؿرس جُٔؼِّٔ ٖٓ ٖ٤قِٔس شٜحدجش جُذسجعحش جُؼِ٤ح ك ٢جُؼَٔ ذآحسز دذ ٖٓٝ .٢جُٔػ٤ش ُالٛطٔحّ إّٔ
الريا�ضيات .كما وتبينّ َ � ّأن  % 26من طلبة
فكانت م�ؤهالت مع ّلمي العلوم والقراءة �أعلى بقليل من مع ّلمي
ٗغرس قِٔس شٜحدجش جُذسجعحش جُؼِ٤ح ك ٢جُؼًِ ّٞحٗص ٓطوحسذس ذ ٖ٤ئٓحسض ٢جُشحسهس ٝدذ.٢
ال�صف الثامن يتل ّقون تعليمهم على يد مع ّلمني يحملون �شهادات درا�ساتٍ عليا ،مع بع�ض االختالف يف هذه
الن�سبة بني الإمارات .وكان ملع ّلمي العلوم م�ؤهالت �أعلى من مع ّلمي الريا�ضيات لطلبة ال�صف الثامن.
وقد تبينّ �أن مع ّلمي ال�صف الرابع يف �إمارة دبي لديهم الن�سبة الكربى من حملة �شهادات الدرا�سات العليا.
اخلا�صة التي تفر�ض ر�سوماً درا�سية باهظة ،وتطلب بالتايل مع ّلمني
وقد يعود �سبب ذلك �إ ّما لكرثة املدار�س
ّ
ذوي م�ؤهالت عليا� ،أو رغبة املع ّلمني من حملة �شهادات الدرا�سات العليا يف العمل ب�إمارة دبي .ومن املثري
لالهتمام � ّأن ن�سبة حملة �شهادات الدرا�سات العليا يف العلوم كانت متقاربة بني �إمارتي ال�شارقة ودبي.
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اجلدول 1

ن�سبة ّ
الطلبة الذين يتلقّون تعليمهم من مع ّلمني يحملون �شهادات درا�سات عليا
ال�صف الرابع ال�صف الرابع ال�صف الرابع ال�صف الثامن ال�صف الثامن
علوم
ريا�ضيات
علوم
ريا�ضيات
قراءة
�أبوظبي

23%

16%

23%

22%

20%

دبي

34%

31%

30%

36%

40%

ال�شارقة

24%

22%

31%

31%

40%

عجمان

11%

9%

14%

22%

27%

الفجرية

20%

6%

7%

17%

16%

ر�أ�س اخليمة

17%

2%

11%

17%

6%

�أم القيوين

25%

21%

17%

-

4%
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كيف ّ
يؤثر المع ّلمون على إنجاز ّ
الطلبة

يتبينّ من البحوث الدقيقة وعمليات الإ�صالح املت ّقدمة التي جتريها النظم التعليم ّية يف جميع �أنحاء
العامل وجود �أد ّلة قاطعة على قدرة املعلمني على حت�سني النتائج التعليمية للطلبة .و ُتظهر نتائج بحثنا
جمموعة من ا�سرتاتيجيات التعليم ،و�أهدافه ،وتقنياته ،التي لها الت�أثري الأكرب على �إجناز ّ
الطلبة .ويبينُّ
هذا الف�صل كيف ي�ستطيع املع ّلمون الت�أثري على �إجناز ّ
الطلبة ،عرب ثالثة حماور رئي�سة ،يرتبط املحور
الأول بثقة املع ّلمني مبهاراتهم ،والثاين مبمار�سة التعليم الف ّعال� ،أ ّما املحور الثالث في�صف �أن�شطة التنمية
املهن ّية الأكرث فعال ّية.
ثقة املع ّلمني مبهاراتهم
من خالل املعلومات الواردة يف ا�ستبانات اخللف ّية متك ّنا من حتديد كيف ّية ت�أثري املع ّلمني على �إجناز ّ
الطلبة.
وت�شري النتيجة الأولى �إلى � ّأن ثقة املع ّلمني ب�أنف�سهم يف امتالكهم مهارات حمددة ت�ؤدي �إلى نتائج �أف�ضل يف
املجاالت الثالث التي ت�شملها االختبارات يف ال�صفني الرابع والثامن.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،كان الطلبة الأعلى �إجنازاً هم الذين يتلقون تعليميهم من مع ّلمني واثقني بقدرتهم
على زيادة م�شاركة طلبتهم .ففي �أنواع املدار�س جميعها بدولة الإمارات العربية املتحدة ح ّقق طلبة املع ّلمني-
الذين يتم ّيزون بهذه املهارة  -معدالتٍ �أعلى من �أقرانهم الذين يتع ّلمون على يد مع ّلمني ال يتمتعون بهذه
الثقة.
وكما يبينّ ال�شكل  ،5ف�إن هذا الفارق يعادل  % 20على الأقل من االنحراف املعياريّ يف املجاالت جميعها.
ففي اختبار الريا�ضيات يف  ،TIMSSحقق ّ
الطلبة الذين يح ّفزهم مع ّلموهم على امل�شاركة  22نقطة زيادة
عما حققه �أقرانهم .وترتفع هذه الن�سبة يف القراءة �إلى � ،% 24أ ّم��ا يف العلوم ،فكانت الن�سبة لدى طلبة
املع ّلمني القادرين على جعل التع ّلم ممتعاً تزيد بـ  28نقطة عن طلبة املع ّلمني الذين ال يتم ّتعون بالثقة يف
قدرتهم على رفع درجة اهتمام طلبتهم.
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ال�شكل 5
ت�أثري رفع ثقة املع ّلمني ب�أنف�سهم يف قدرتهم على تعزيز م�شاركة ّ
الطلبة
تأثيز رفع ثقت انًعهًّيٍ بأَفسهى في قدرتهى عهى تعشيش يشاركت انطّهبت
انشكم 5

انشكم 5

تأثيز رفع ثقت انًعهًّيٍ بأَفسهى في قدرتهى عهى تعشيش يشاركت انطّهبت
الرٌاضٍاث
الرٌاضٍاث
القراءة
القراءة
العلىم
العلىم

مهاماً تتط ّلب
على �
قدرتهم
قليل ٍة
أكرثهم
ذ٤حٗحش�أن �
ضكِّ َ٤لمني
بيانات املع
لقد ك�شف حتليل
لديهم ثق ٍ
الطّدلبةٜٓحسجش
إعطاء ضطـ ِّ
ِّرس ٜٓحٓحً
ئػـحء جُـ
هِِ٤سٍيفػِ٠
ُذْٜ٣ة غوسٍ
إٔ أًػشْٛ
جُٔؼِّٖٔ٤
ُوذ ًشق
ئدسجى ّ
على �جُز١
لبةجُٔؿحٍ
أّ٤ٔٛس
كيفِّرس ػِ٠
٣غحػذ ٕٝجُـ
٣ؼشكٕٞ
ّ ْٜال
أفاد جُٔؼِ
ذؼغ
عالية ،أكحد
ػحُ٤سًٔ ،ح
مهاراتضلٌ٤ش
إدراك �أهم ّية
الط
ي�ساعدون
هم الً٤قيعرفون
مني �أ ّن
ّٔ ٖ٤أٗاملع ّل
بع�ض
كما �
تفكري
ُوذ ًشق ضكِ َ٤ذ٤حٗحش جُٔؼِّٔ ٖ٤إٔ أًػشُ ْٛذ ْٜ٣غوسٍ هِِ٤سٍ ػِ ٠ئػـحء جُـِّرس ٜٓحٓحً ضطـِّد ٜٓحسجش
هذينٓغط ٟٞأدجء
مهاراتهمػِ ٠سكغ
ٛز ٖ٣جُٔؿحُٖ٤
ٜٓحسجض ْٜك٢
أثريجُٔؼِّٖٔ٤
ضكغٖ٤ت�غوس
ويو�ض6ح ضأغ٤ش
ُّٔ ٚٗٞي.ع ّلٞ٣ٝػّف
املجال ُ٣ؼِ
جُشٌَ ّ
املجالني على رفع
ِّرس يف
مني
حت�سنيك٢ثقة
الذي
يفّس جُٔؿحٍ جُز١
ػِ ٠ئدسجى أ٤ٔٛ
املع ّلجُـ
٣غحػذٕٝ
٣ؼشك٤ً ٕٞق
ال�شكلّ 6ْٜال
جُٔؼِّٔ ٖ٤أٗ
مونه .ذؼغ
ػحُ٤سًٔ ،ح أكحد
ضلٌ٤ش
جُـِرس.
الطلبة.
م�ستوى �
جُشٌَ  6ضأغ٤ش ضكغ ٖ٤غوس جُٔؼِّٔ ٖ٤كٜٓ ٢حسجض ْٜكٛ ٢ز ٖ٣جُٔؿحُ ٖ٤ػِ ٠سكغ ٓغط ٟٞأدجء
ّٔ.ٚٗٞأداءٞ٣ٝػّف
ُ٣ؼِ
جُـِرس.
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ال�شكل 6
حت�سني ثقة املّعلمني يف قدرتهم على بناء املهارتني الأ�سا�سيتني

تحسيٍ ثقت انًّعهًيٍ في قدرتهى عهى بُاء انًهارتيٍ األساسيتيٍ
انشكم 6

تحسيٍ ثقت انًّعهًيٍ في قدرتهى عهى بُاء انًهارتيٍ األساسيتيٍ

تقدٌر أهمٍّت مجال الدراست

حجم انتأثيز عهى مقيبس  TIMSSو PIRLS

تقدٌر أهمٍّت مجال الدراست

حجم انتأثيز عهى مقيبس  TIMSSو PIRLS

إعطاء الطّلبت مهاماً صعبت
إعطاء الطّلبت مهاماً صعبت
11
11
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ي�ؤ ّكد ال�شكل � 6إمكانية حتقيق حت ّولٍ جذريٍّ يف التعليم �إذا ما ارتفعت ثقة املع ّلمني ب�أنف�سهم يف امتالكهم
هاتني املهارتني .فمقدرة املع ّلمني على حتفيز ّ
الطلبة عن طريق �إعطائهم مهاماً �أ�صعب،رفعت حتقيق
طلبتهم  24نقطة يف الريا�ضيات و 17نقطة يف العلوم ،كما زادت نتائج طلبة املع ّلمني الذين امتلكوا ثقة
كبرية يف مقدرتهم على تعريف طلبتهم ب�أهمية الريا�ضيات  26نقطة عن طلبة املع ّلمني الذين مل يتح ّلوا
بهذا القدر من الثقة يف �إجناز هذه امله ّمة .ويف العلوم ارتفع الفارق �إلى  68نقطة� ،أو ما يعادل  % 70من
االنحراف املعياريّ  .ولي�س من الغريب �أن نرى هذا التاثري الكبري يف العلوم ،بالنظر ملا لهذا املجال من �صل ٍة
مبا�شر ٍة باحلياة الواقعية .وباخت�صار ،ف�إنه من املتوقع �أن يرتفع �إجناز ّ
الطلبة عندما ي�ساعدهم مع ّلموهم
على ا�ستيعاب هذه العالقة ومدى �أه ّميتها.
ممار�سات التعليم الف ّعال
من بني البيانات املتوافرة عن ا�سرتاتيجيات التعليم جميعها ،تربز تقني ٌة واحد ٌة على ر�أ�س القائمة ،من
إيجابي الكبري .ومع � ّأن ذلك قد يبدو مناق�ضاً ملا يعتقده املع ّلمون الغارقون يف الطريقة
حيث ت�أثريها ال ّ
التقليد ّية للتعليم� ،إال � ّأن العامل الأهم فيما يت�صل بو�سائل التعليم وتقنياته هو ق ّلة االعتماد على الكتب
املدر�س ّية .وقد بلغت ن�سبة املع ّلمني الذين يعتمدون يف التعليم على الكتاب ب�شكل �أ�سا�سي  % 80يف الريا�ضيات،
و  % 70يف العلوم .وتتباين هذه الن�سبة بني الإم��اراتَّ ،
ولكن الن�سبة الكربى ممن يعتمدون على الكتاب
كانت لدى معلمي املدار�س احلكوم ّية.
أ�سا�سي يف عملهم ،قد
ولقد تبينّ �أن املع ّلمني الذين �أف��ادوا ب�أنهم ال يعتمدون على الكتاب
املدر�سي ب�شكل � ٍّ
ّ
ح ّقق طلبتهم �إجنازاً �أعلى يف املواد جميعها� ،سواء يف املدار�س احلكومية �أواخلا�صة على اختالف املناهج التي
تتبعها .وكان الت�أثري �أكرب يف القراءة ،حيث يرتفع الإجناز  43نقطة عندما يتخ ّلى املع ّلمون عن اعتمادهم
املدر�سي ،مقارن ًة مع الذين يعتربونه الو�سيلة الأ�سا�س ّية يف التعليم.
على الكتاب
ّ
و�إذا كان التعليم الف ّعال ال يعتمد كثرياً على الكتب املدر�س ّية ،فما هي �إذاً املمار�سات التعليم ّية التي يعتمدها؟
تباين ح�سب املجال كما هو متو ّقع ،حيث �أثبتت ممار�سات ٌ حمدد ٌة فعاليتها
لقد تبينّ من التحليل وجود ٍ
بالن�سبة للمع ّلمني يف كل جمال من املجاالت الثالثة .و ُيظهر ال�شكل  7الت�أثري املتو ّقع لك ٍّل ممار�سة من
املمار�سات على �إجناز ّ
الطلبة .حيث كان النمط ال�شائع يف هذه املمار�سات هو الرتكيز على الن�شاطات التي
الطلبة حموراً لها .ففي اختبار الريا�ضيات يف  ،TIMSSحقق ّ
يكون ّ
الطلبة الذين يطلب �إليهم مع ّلموهم
تف�سري طريقة ح ّل التمارين  48نقط ًة زيادة عما حققه طلبة املع ّلمني الذين ال يعتمدون هذه الطريقة.
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انشكم 7

ال�شكل 7

طزائق انتعهيى انفعّال حسب انًجال

طرائق التعليم الف ّعال ح�سب املجال

و ُتبينّ النتائج الأول ّية من حتليل القراءة � ّأن لهذا املجال ت�أثرياً كبرياً على �إجناز ّ
الطلبة يف املجاالت الأخرى.
ٝضُر ّٖ٤جُ٘طحتؽ جألّ٤ُٝس ٖٓ ضكِ َ٤جُوشجءز إّٔ ُٜزج جُٔؿحٍ ضأغ٤شجً ًر٤شجً ػِ ٠ئٗؿحص جُـِّرس ك ٢جُٔؿحالش جألخش.ٟ
لهم� ،أو مع
فمن املهم ج ّداً عند تطوير مهارات القراءة لدى الأطفال� ،أن يناق�شوا ما يقر�ؤونه مع زمال ٍء
كٖٔ جُٔ ْٜؾذّجً ػ٘ذ ضـ٣ٞش ٜٓحسجش جُوشجءز ُذ ٟجألؿلحٍ ،إٔ ٘٣حهشٞج ٓح ٣وشؤٓ ٚٗٝغ صٓالءٍ ُ ،ْٜأٓ ٝغ أشخحصٍ ذحُـ.ٖ٤
ٜٓحسجشرن ّ
ت�ساعدهم على
القراءة،
مهارات
جُوشجءز،لبة٣ٝـٞعلى
الط
وعرب
أ�شخا�ص
�
رواعاداتٍ
ٍ
بذلك ،يتم ّ
جُك٤حز ٖٓ ،خالٍ
ويطّْ ّو ٓذٟ
ػِ ٠جُطؼِ
ضغحػذْٛ
ّسٝجػحدجشٍ
القيامِّرس ػِ٠
٣طٔشّٕ جُـ
بالغني.ذزُي،
ٝػرش جُو٤حّ
وباخت�صار،
كؼحُّ ٤م
موا�ضيع ته
والتع ّرضرٖ٤فإَٔعلى
متعةّ.ْٜاملطالعة،
القراءةػِ٠بهدف
خالل
ٓطؼس من
احلياة،
هم.جُوشجءز
ّس ك٢
جُـش٣وس جألًػش
ٝذحخطظحس ،كوذ
ٓٞجػ٤غ ضٜٔ
ٝجُطؼشّف
جُٔـحُؼس،
مدىذٜذف
التع ّلمجُوشجءز
جألٓش ّ
ٗوـس� ك٢
لبةدّ ٟئُ٠
جُز ١أ
٣وشؤٜٗٝح ك٢
ؾؼَ جُـِّرس
فقد ٢ٛ
جخطرحسال�صف،
ؤونها يف
ئٗؿحصْٛالتي36يقر
جسضلحعالكتب
يناق�شون
الط
جُظق،جعل
القراءة هي
جُط٢ة يف
جٌُطدفعال ّي
٘٣حهشٞلٕأكرث
الطريقة ا
تبني �أ َّن
.PIRLSدّى �إلى ارتفاع �إجنازهم  25نقطة يف اختبار .PIRLS
الأمر الذي �أ
ٝأخ٤شجً ،كلٓ ٢ؿحٍ جُؼِ ،ّٞضر ّٖ٤إٔ أقذ جُؼٞجَٓ جُّٜٔٔس ك ٢جُطؼِ ٞٛ ْ٤جعطخذجّ جٌُٔرٞ٤ضشٝ ،جالعطلحدز ذشٌَ
واال�ستفادة
و�أخ�يراً ،ففي جمال العلوم ،تبينّ �أن �أحد العوامل امله ّمة يف التعليم هو ا�ستخدام الكمبيوتر،
خحصّ ٖٓ جُٔشجؾغ جُطؼِ٤ٔ٤سٝ ،جُٔكحًحزٝ ،جألُؼحخ جُطشذّ٣ٞس جُٔطٞجكشز ػِ ٠شرٌس جإلٗطشٗصَ٣ٝ .ظٜش ك ٢جُطكِ َ٤أّٗ ٚهذ
جُؼِّٞو َيك٢ظهر يف
إنرتنت.
خا�ص من املراجع التعليمية ،واملحاكاة ،والألعاب الرتبو ّية املتوافرة على �شبكة ال
ب�شكل ّ
 ٌٕٞ٣العطخذجّ جٌُٔرٞ٤ضش ك ٢جُلظَ ضأغ٤شجش ضكّ٤ِ٣ٞس ػِ ٠ضؼِّْ جُؼِ .ّٞكوذ ذِؾ جُلحسم كٗ ٢ط٤ؿس جخطرحس
جُطؿحسخعلىجُؼِٔ ّ
الفارق يف
فقد بلغ
حتويل ّية
الف�صل ت�
الكمبيوتر يف
ال�ستخدام
TIMSSقد34يكون
التحليل �أ ّنه
جُظٞجٛش
العلوم.دسجعس
تع٤لّسمذٔح كٜ٤ح
أثرياتئؾشجء
جٌُٔرٞ٤ضش ك٢
٣غطخذٕٓٞ
ـِرس جُزٖ٣
ٗوـس ُظحُف جُ
اختبار العلوم يف  TIMSS 23نقطة ل�صالح الطلبة الذين ي�ستخدمون الكمبيوتر يف �إجراء التجارب
نتيجةجُـر٤ؼ٤س.
العلم ّية مبا فيها درا�سة الظواهر الطبيعية.
انتًُيت انًهُيّت

التنمية املهن ّية
كانت النواحي الأخرية املتع ّلقة مبمار�سات التعليم ،والتي تبينّ � ّأن لها الفعال ّية الكربى هي � ٌ
أ�شكال حمدّدة
ٓخطِق أٗٞجع جُٔذجسط -إّٔ ُِطذس٣د جُٔغطٔش جُز٣ ١خؼغ ُ ٚجُٔؼِّٔ ٕٞضأغ٤شجً ٜٓٔحً ػِ ٠ئٗؿحص جُـ
عنِّرسّ .
الطلبة من اخللف ّيات
من التنمية املهن ّية املن�شودة .وقد تبينّ  -من خالل حتليل البيانات املتوافرة
جميعها ،الذين يرتادون خمتلف �أنواع املدار�سّ � -أن للتدريب امل�ستمر الذي يخ�ضع له املع ّلمون ت�أثرياً مهماً
13
على �إجناز ّ
الطلبة.
ًحٗص جُ٘ٞجق ٢جألخ٤شز جُٔطؼِّوس ذٔٔحسعحش جُطؼِٝ ،ْ٤جُط ٢ضر ّٖ٤إّٔ ُٜح جُلؼحُّ٤س جٌُرش ٢ٛ ٟأشٌحٌٍ ٓكذّدز ٖٓ

جُط٘ٔ٤س جُّٔ٤ٜ٘س جُٔ٘شٞدزٝ .هذ ضر ٖٓ - ّٖ٤خالٍ ضكِ َ٤جُر٤حٗحش جُٔطٞجكشز ػٖ جُـِّرس ٖٓ جُخِلّ٤حش ؾٔ٤ؼٜح ،جُز٣ ٖ٣شضحدٕٝ
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املهني الفعالية نف�سها� .إذ بدا جلياً �أن التنمية املهن ّية
كما تبينّ َ يف هذا التقريرّ � ،أن لي�س لكل �أنواع التدريب ّ

التي ت�ستهدف احتياجات املع ّلمني بطريقة تفاعل ّية وحتليل ّية ،هي التي تقدّم فائد ًة حقيقي ًة ملمار�ساتهم .ومن بني خمتلف الأن��واع من

ًٔح ضر َّٖ٤كٛ ٢زج جُطوش٣ش ،إّٔ ُ٤ظ ٌَُ أٗٞجع جُطذس٣د جُٔ ّ٢ٜ٘جُلؼحُ٤س ٗلغٜح .ئر ذذج ؾِ٤حً إٔ جُط٘ٔ٤س جُٜٔ٘
التدريب التي يخ�ضع له املع ّلمونّ ،
لهاّ٤سالت�جُط٢أثري
يو�ضح هذا التقرير ثالثة �أنواع من التنمية املهن ّية التي كان
ضغطٜذف جقط٤حؾحش جُٔؼِّٔ ٖ٤ذـش٣وس ضلحػِّ٤س ٝضكِّ٤ِ٤س ٢ٛ ،جُط ٢ضوذّّ كحتذزً قو٤و٤سً ُٔٔحسعحض ٖٓٝ .ْٜذٓ ٖ٤خطِق جألٗٞجع
الأكرب على ّ
الطلبة.
ٖٓ جُطذس٣د جُط٣ ٢خؼغ ُ ٚجُٔؼِّٔٞ٣ ،ٕٞػّف ٛزج جُطوش٣ش غالغس أٗٞجع ٖٓ جُط٘ٔ٤س جُّٔ٤ٜ٘س جُطً ٢حٕ ُٜح جُطأغ٤ش جألًرش

ال�شكل 8

ػِ ٠جُـِّرس .

�أنواع التنمية املهن ّية الف ّعالة

انشكم 8
أَىاع انتًُيت انًهُيّت انفعّانت

ٝجُغإجٍ ٘ٛحٓ .ح عرد ظٜٞس ٛز ٙجُ٘ٞجق ٢جُػالظ ذحُزجش كٗ ٢طحتؽ جُركع؟ ذذج٣سً ،ال ٣طِوّ - ٠عٗ ٟٞظق
جُـِّرس ك ٢دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز  -ضؼِٓ ٖٓ ْٜٔ٤ؼِّٔ ٖ٤قظِٞج ػِ ٠ضذس٣دٍ ك ٢جُطأ َ٤ٛجُطشذ ١ٞخالٍ جُغ٘طٖ٤
جُٔحػ٤طًٔ ،ٖ٤ح ضّْ ضٞػ٤ك ٚك ٢جُلظَ جُػحٗٝ .٢ذّ٘٤ص جُ٘طحتؽ أ٣ؼحً إّٔ ٗغرس جُٔؼِّٔ ٖ٤جُكحتض ٖ٣ػِ ٠شٜحدجشٍ ك ٢جُطشذ٤س
ًحٗص ٓ٘خلؼس ٖٓٝ .جُٔشؾّف إٔ ٣إدّٛ ١زجٕ جُغررحٕ ئُ ٠ػؼق ئٗؿحص جُـِّرس ٓح ُْ ٣ؼحُؽ جُٔؼِّٔٗ ٕٞوض جُٔؼشكس ك٢
جُطأ َ٤ٛجُطشذ ١ٞػرش أٗشـس جُط٘ٔ٤س جُّٔ٤ٜ٘س.

وال�س�ؤال هنا .ما �سبب ظهور هذه النواحي الثالث بالذات يف نتائج البحث؟ بداي ًة ،ال يتل ّقى � -سوى ن�صف
ّ
الرتبوي
الت�ِرس.أهيل
تدريب
من
املتحدة -
العربية
ًٔٝح رًشٗح
يف جُـّ
ئٗؿحص
ح�صلواؾٛٞش٣
منيضأغ٤شجشٍ
معأ ّلّٕ ُٚ
ّؼف
تعليمهمكوذ جض
جُطلٌ٤ش جُ٘وذ،١
ٗلغ ٚػِ٠
إماراتجألٓش
الطلبة يف دولة ال٘٣ٝـرن
علىّس ػٍِ ٠
جُٔؼِّٕٔٞ
ئقذ ٟجُ٘ٞجق٢
طؼٞذس،
أػٔحالً أًػش
متـِّرس
ئػـحء ّجُ
ال�سنتنيكإ جُوذسز
خ�لال عحذوحً،
ن�سبةكٜ٤حاملع ّلػٖمني
النتائج �جُط٢أي�ضػرّاًش� ّأن
�اينً.حٗصوب ّينت
الف�صل ال�ث�
جُٔطلٞهٖ٤يف
تو�ضيحه
ػِ ٠كما
املا�ضيتني،
�ضعفـ�ِّرس،
جُ٘وذُ ١ذ ٟجُ
هذاندػْ جُطلٌ٤ش
ٓوذسض ْٜػِ٠
منخف�ضة٣.ؼِٕٔٞ
كانتجُٔؼِّٔ ٖ٤جُزٖ٣
جُطكِ َ٤إٔ
ُظٜش ٛزج
ٓ٘خلؼسٝ .
إجناز
ال�سببان �إلى
ضكغٖ٤أن ي�ؤدّي
املرجح �
الرتبية
�شهاداتٍ ٣يف
احلائزين غوسعلى
ومن ػِّ ٠
جعطـحػٞج سكغ ٗط٤ؿس ؿِرط % 7 ْٜػِ ٠جألهَٝ .أخ٤شجً ،هذ ال  ٌٕٞ٣عرد أّ٤ٔٛس ضـ٣ٞش جُٔ٘حٛؽ ؾِّ٤حً ،ئال أّٗ ٚػ٘ذ جُ٘ظش
ّ
الطلبة ما مل يعالج املع ّلمون نق�ص املعرفة يف الت�أهيل الرتبوي عرب �أن�شطة التنمية املهن ّية.
ئُ ٠جػطٔحد جُٔؼِّٔ ٖ٤جٌُر٤ش ػِ ٠جٌُطحخ جُٔذسعٗ ،ّ٢ؿذ أّٗ ٖٓ ٚجُٞجػف إّٔ جُٔؼِّٔ ٖ٤ك ٢دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز

ذكحؾس ئُ ٠جُطٞؾ ٚ٤ك٤ً ٢ل٤س ضـ٣ٞش أعحُ٤د جُطذس٣ظٝ .ذحُـرغ ال ٣ؼ٘ ٢رُي إٔ ضطؼحسع ٛز ٙجُٔ٘حٛؽ ٓغ جُٜٔ٘ؽ جُٞؿ٘٢

وينطبق الأمر نف�سه على التفكري النقدي ،فقد ا ّت�ضح � ّأن له ت�أثرياتٍ جوهر ّية على �إجناز ّ
وكما
الطلبة.
أ ٝجُٔؼح٤٣ش جُٞؿّ٘٤سًٔ .ح ذ٘٤ص جُ٘طحتؽُ أ٣ؼحً إٔ ُِط٘ٔ٤س جُّٔ٤ٜ٘س جُٔغطٔشّز جُط ٢ضغحػذ ًَّ ٓؼٍِّْ ػِ ٠ضـ٣ٞش أعِٞخ جُطؼِْ٤
إعطاءًر٤شز ّ
النواحي التي
كانت
�صعوبة،
ُؼضٟأكرث
أعماً ٣ال �
املتفوقنيـ �
الطك٢لبة
ذكرنا �سابقاً ،ف�
ذٜٔحسج عشٍبرّ
إحدىّٝد جُٔؼِّٖٔ٤
ئُ� ٠أٜٗح ضض
جألّ٤ٔٛس
عرد ٛزٙ
ِّرسٝ .
سكغ ئٗؿحص جُ
على �أّ٤ٔٛس
القدرةجُظق
جُخحصإنذ ٚدجخَ
الذين يعملون على حت�سني مقدرتهم
التحليل �أن
ششق ْٜو ُي
منخف�ضة.
فيهاّْٜ٘عنٖٓ ثقة
مني ؾٔ٤ؼ.ْٜ
املع ّلجُـِّرس
جقط٤حؾحش
هذاضط٘حعد ٓغ
ظهر ً٢
ُِذسٝط
ض٘٣ٞغ ؿشم
املع ّلمون ضٌٔ
على دعم التفكري النقدي لدى ّ
الطلبة ،ا�ستطاعوا رفع نتيجة طلبتهم  % 6على الأقل .و�أخرياً ،قد ال يكون
املدر�سي ،جند
�سبب �أهم ّية تطوير املناهج جل ّياً� ،إال �أ ّنه عند النظر �إلى اعتماد املع ّلمني الكبري على الكتاب
ّ
�أ ّنه من الوا�ضح � ّأن املع ّلمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة بحاجة �إلى التوجيه يف كيفية تطوير �أ�ساليب
التدري�س .وبالطبع ال يعني ذلك �أن تتعار�ض هذه املناهج مع املنهج الوطني �أو املعايري الوطن ّية .كما بينت
النتائ ُج �أي�ضاً �أن للتنمية املهن ّية امل�ستم ّرة التي ت�ساعد ك ّل مع ّل ٍم على تطوير �أ�سلوب التعليم اخلا�ص به
داخل ال�صف �أهم ّية كبرية يف رفع �إجناز ّ
الطلبة .و ُيعزى �سبب هذه الأهم ّية �إلى �أنها تز ّود املع ّلمني مبهاراتٍ
مت ّكنهم من تنويع طرق �شرحهم للدرو�س كي تتنا�سب مع احتياجات ّ
الطلبة جميعهم.
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التوصيات

املع ّلمون هم عن�صر �أ�سا�سي يف رحلة �إ�صالح التعليم .وتقدّم اختبارات  TIMSSو PIRLSم�صدراً فريداً
وغنياً باملعلومات عن خلف ّية املع ّلمني واال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمونها يف التعليم واالختبارات والتقييم.
ويك�شف حتليل البيانات الواردة يف دورة  2011العديد من ال�سبل التي ي�ستطيع املع ّلمون من خاللها الت�أثري
على �إجناز ّ
الطلبة ،بغ�ض النظر عن املدر�سة التي يعملون فيها.
التو�صيات املبن ّية على الأدلة هي الطريقة الأ�سلم يف �صناعة القرار ،كونها تعتمد على منهج ّي ٍة وا�ضحة
ال�سببي الذي �أُجري يف هذا امل�شروع من و�ضع تو�صياتٍ حمدد ٍة مبن ّية
ونتائج قابلة للقيا�س .وميَكننا التحليل
ّ
على الأدل��ة الناجتة عن البحث ،وبالتايل فهي �أ ّول جمموعة تو�صياتٍ مبن ّية على بحثٍ �سليم با�ستخدام
بيانات قابلة للمقارنة دولياّ عن املع ّلمني يف �أنواع املدار�س جميعها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
1 .1تقييم �سيا�سات توظيف املع ّلمني:
متا�شياً مع �أف�ضل املمار�سات الدول ّية التي تتبعها الأنظمة التعليمية الأكرث تطوراً ،فمن ال�ضروري �أن تنظر
وزارة الرتبية والتعليم يف �سيا�سة توظيف املع ّلمني يف �ضوء نتائج هذا البحث .وعلى الأخ�ص بعد �أن ظهرت
�أد ّلة قو ّية عن نوع خلفية املع ّلم التي لها الت�أثري الأكرب على جناح ّ
الطلبة.
بداي ًة ،تو�ضح الأد ّل��ة �أن ج��ودة امل��ؤهّ�لات  -ولو كانت تبدو متماثلة  -قد تختلف بني مع ّل ٍم و�آخ��ر .وهذا
�أم ٌر متوق ٌع يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث يت ّم توظيف مع ّلمني من دول خمتلفة ،وهذه الطبيعة
االنتقائية للنظام هي التي جتعل النظر بحذر يف خلف ّية املع ّلمني العلم ّية واملهن ّية �أمراً �ضرورياً .فعلى �سبيل
عربي ما ،ال تكافئ بال�ضرورة � 10سنوات يف
املثال ،ت�ؤكد نتائج هذا البحث �أن � 10سنوات من اخلربة يف بلدٍ
ٍّ
عربي �آخر .حيث يوجد تباين كبري يف النتائج بني الدول العربية ،بل و�ضمن الدولة الواحدة نف�سها.
بلدٍ
ٍّ
ويعني ذلك � ّأن �سيا�س ًة موحد ًة تفر�ض حداً �أدنى من امل�ؤهالت العلم ّية ،و�سنوات اخلربة ،من �ش�أنها �أن مت ّيز
املع ّلمني الف ّعالني من �سواهم .وتبينّ الأد ّلة يف هذا البحث �أهمية �إجراء املزيد من حتليل ال�سيا�سة ،بهدف
التو�صل �إلى �سيا�سة قادرة على التمييز بني امل�ستويات املختلفة من �إعداد املع ّلمني .كما يجب الرتكيز على
ّ
تدريب ر�سم ّي ٍة يف التعليم.
�أن يكون املع ّلم قد التحق بربامج
ٍ
2 .2و�ضع خطط التنمية املهن ّية لكل املع ّلمني
� ّإن املع ّلمني ال��ذي��ن ال ي�ط��ورون مهنتهم با�ستمرار ه��م مبثابة الأط � ّب��اء ال��ذي��ن ال يعملون على حتديث
معلوماتهم عن تط ّورات الأمرا�ض وعالجها .ولهذا ال�سبب ولغريه من الأ�سباب املذكورة يف هذا التقرير،
كان من ال�ضروريّ �أن يواكب املع ّلمون البحوث اجلديدة فيما يتع ّلق ب�أ�ساليب التدري�س ،و�أ�ساليب تطوير
مهارات الطالب التفكريية ،وغريها.
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هذا وقد �س ّلط هذا البحث ال�ضوء على النواحي التي حتتاج �إلى تطويرٍ ،وهي بطبيعة احلال م�شرتكة بني
خا�صة
�أكرث ّية املع ّلمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ولكن هذا ال ينفي وجود نوا ٍح بحاجة �إلى التطويرّ ،

بكل مع ّل ٍم تبعاً لعمره وم�ؤهالته وخرباته.

موحدة نظراً للخلفيات املتنوعة التي ي�أتي منها املع ّلمون .بل ينبغي
وال يجب �أن تكون هذه ال�سيا�سات ّ
تكليف املع ّلمني بو�ضع خطط للتنمية املهن ّية ( )PDPعلى مدى ثالث �سنوات ،بعد �أن يوافق عليها مدير
خمطط عن برامج
املدر�سة .وت�صف هذه اخلطط تقييم املع ّلمني لنقاط الق ّوة وال�ضعف لديهم� ،إ�ضافة �إلى
ٍ
التطوير املهني التي ينبغي عليهم االلتحاق بها بهدف معاجلة �أي ثغر ٍة لديهم ،وتطوير �أ�ساليب تعليم
جديدة .كما يجب التوفيق بني هذه اخلطط والأُ ُطر الزمن ّية لرتاخي�ص املع ّلمني.
3 .3تعزيز فر�ص التطوير املهني
من امله ّم النظر يف مكان وكيف ّية ح�صول املع ّلمني يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة على التنمية املهن ّية،
وامل��وارد الإ�ضافية ال�ضرور ّية لتطوير مهنتهم ،مع العلم �أن االحتياجات الفردية لكل مع ّلم قد ال تكون
ملحة بقدر االحتياجات العا ّمة ،وبالتايل ميكن للمع ّلمني �أنف�سهم �أن يهت ّموا بهذه النواحي الفرد ّية عن
ّ
طريق اال�ستفادة من الإنرتنت� ،أو غريه �إن �أمكن .رغم وجود و�سائط �أخرى وا�سعة االنت�شار تتطلب دعماً
من احلكومة.
بالرغم من �أن ن�سبة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة كانت �ضمن
املرجح �أال يتم ّكن ّ
الطلبة
امل�ستويات الأعلى يف العامل� ،إال �أ ّنها غري متوافرة املدار�س جميعها .وبالتايل فمن ّ
يف املدار�س �ضعيفة املوارد من ا�ستخدام هذه التكنولوجيا ،كما لن يتم ّكن املع ّلمون من ا�ستخدام هذه الأدوات
الأ�سا�سية يف تطوير مهارات طلبتهم ،مما ي�ؤدي �إلى تدنيّ �أداء طلبة هذه املدار�س.
وال�س�ؤال الآن  :ما امل��وارد ؟ وم��ا جم��االت التنمية املهن ّية الأخ��رى ،ع��دا -التعليم با�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات -التي يعاين النظام نق�صاً فيها؟ �إن النق�ص الأول هو يف جمال كتب الأطفال املعروف بحيوي ّته
يف التعليم ،حيث توجد ن�سبة كبرية من املع ّلمني ّ
والطلبة الذين ال تتوافر لديهم كتب الأطفال ،مع العلم
�أن نتيجة البحث �أظهرت �أهم ّية هذه الكتب يف تط ّور مهارة القراءة لدى الأطفال ،كما � ّأن التنمية املهن ّية
يف الرتبية والتفكري النقدي ،هما من النواحي التي تبينّ َ وجود ثغرات فيهما لدى خمتلف �أنواع املدار�س.
� ّإن وزارة الرتبية والتعليم ت�سطيع �شراء هذه املوارد� ،أو الربامج بكمياتٍ كبريةٍ ،وا�ستقدام اخلرباء ليقوموا
اخلا�صة ،التي قد ترغب يف االلتحاق
بتدريب املع ّلمني ،وميكن تطبيق مبد�أ ا�ستعادة الكلفة على املدار�س
ّ
بربامج التدريب الفعاّلة واملعقولة الكلفة والطرق املعروفة يف �إحداث هذه الربامج ،هي عن طريق معاهد
التنمية الب�شرية التي غالباً ما تكون مرتبطة مبراكز بحوث �أو جامعات ،الأم��ر ال��ذي �سي�سمح باختبار
العديد من املمار�سات مبا�شر ًة ،وقد ي�شجع ذلك املع ّلمني على �إدراج البحث يف خطتهم الثالثية؛ وبذلك
تت�أكد الوزارة من �أنها ت�ؤَمِّن للمع ّلمني التنمية املهنية باجلودة ال�ضرورية لتحقيق النتائج املرج ّوة .كما
ميكن �أن تت�ض ّمن الربامج املنهجية الأخرى برامج تبادل املع ّلمني ،حيث يزور املع ّلمون الأوائل �أو مديرو
املدار�س الأخرى بهدف تو�سيع منظورهم ،واال�ستفادة من خربة نظرائهم.
املدار�س
َ

16

4 .4تعزيز املراقبة والتغذية الراجعة املتعلقة مبمار�سات التعليم
لقد ا ّتبعت الوزارة م�ؤخراً برنامج �ضمان اجلودة ،وعمليات الرقابة الذي ي�ش ّكل حافزاً للمدار�س وي�ضمن
وفاءها والتزامها معايري التعليم والتع ّلم التي و�ضعتها الهيئات الرتبو ّية ،بهدف تقدمي جود ٍة تعليم ّي ٍة
ممتازةٍ .ومن هنا ت�أتي التو�صية بتطويرعمليات الرقابة املدر�س ّية ا�ستنادا �إلى نتائج البحث.
تطور ّ
�سلبي على ّ
الطلبة ،ومن
فعلى �سبيل املثال ،تبينّ �أن اعتماد املع ّلمني على الكتاب املدر�سي له ت�أث ٌ
ري ٌّ
امله ّم �أن يدرك املع ّلمون ذلك .ولكن من امله ّم �أي�ضاً من ناحي ٍة �أخرى �أن يتحملوا م�س�ؤولية الرتكيز على هذه
النقطة ،وكذلك ت�شجيع املع ّلمني على ا�ستخدام و�سائل وموارد �إ�ضافية �سوف يح ّفزهم على الإبداع .وغالباً
ما مَتنع املناه ُج التقليد ّية  -التي ُتلزم املع ّلم بالكتب والتمارين املدر�سية -املع ّلمني املوهوبني من االبتعاد
عن الكتاب املدر�سي .غري �أنه من املمكن التخفيف من هذه القيود ،عرب مبادئ توجيه ّية  -ويف �إطار �ضمان
اجلودة يف املدار�س -تكافئ التعليم الذي يعتمد �أ�ساليب بعيدة عن الكتاب املدر�سي .التعليم �أم املعلم ؟
كما يبدو �أن توزيع املع ّلمني للبعد الزمني على جماالت املحتوى ،ينحرف بعيداً عن املجاالت التي حتتاج �إلى
املخ�ص�ص للموا�ضيع التي ينخف�ض فيها �أداء ّ
الطلبة كثرياً يف الريا�ضيات هو
التطوير .فقد تبينّ �أن الوقت ّ
املخ�ص�ص لهذه املوا�ضيع كفيل ٌة بزيادة � 21إلى  23نقطة يف
الأدنى .وتبينّ �أي�ضاً � ّأن زيادة � % 10إلى الوقت ّ
املجاالت جميعها .ومن هنا جند �أ ّنه من ال�ضروري �أن ت�شمل عمليات الرقابة متابعة توزيع البعد الزمني
للتعليم على املجاالت التي حتتاج �إلى حت�سني.
5 .5زيادة االهتمام بجودة املع ّلم وفعال ّيته
لطاملا ُكتب عن الرتابط الوثيق بني جودة املع ّلم و�إجناز ّ
الطلبة ،وبالفعل تثبت البحوث الدول ّية � ّأن جودة
النظام التعليمي ال تفوق �أهم ّي ًة جودة املع ّلم نف�سه.
فهم �شاملٍ جلودة املع ّلم وفعال ّيته .فـ  TIMSSو  PIRLSهما درا�ستان
ومن هنا ت�أتي هذه التو�صية ب�ضرورة ٍ
حول �إجناز ّ
التعليمي كله لدولة
الطلبة ،وبالتايل ف�إن املع ّلمني الذين �شملتهم الدرا�سة ال مي ّثلون املجتمع
ّ
الإمارات العربية املتحدة ،بل هم مي ّثلون مع ّلمي ال�صفني الرابع والثامن يف القراءة والريا�ضيات والعلوم.
وبالإ�ضافة �إلى ال�سعي وراء املزيد من املعرفة ،ميكن حت�سني جودة املع ّلمني �أي�ضاً عرب البحث عن مع ّلمني
التعليمي ،ويعني ذلك اال�ستفادة من املواهب اال�ستثنائية املوجودة لدى بع�ض الأفراد
خارج نطاق املجتمع
ّ
خارج جمال التعليم ،ومن ث ّم توجيه هذه املواهب مبا يتالءم مع التعليم بغية تطوير النظام .ومن النماذج
الناجحة التي ط ّبقتها دول ع��دة ،هي خ�ضوع �أف��را ٍد يف منت�صف حياتهم املهن ّية ،وموظفني كبار لربامج
تدريب مك ّثفة قبل االنتقال �إلى التعليم ملدّة قد ت�صل � 3سنوات يف مدار�س �شديدة احلاجة �إلى التطوير.
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وقد تبينّ َ �أن ه�ؤالء املع ّلمني قادرون على زيادة م�شاركة ّ
الطلبة واهتمامهم ،كونهم ُيعتربون مثا ًال للعالقة
الوثيقة بني جماالت التعليم واحلياة الواقع ّية .وهذا بدوره �أدّى �إلى حت�سينات جوهر ّية يف الأداء .كما � ّأن
�شخ�ص يحتذي ّ
الطلبة به ،وخا�صة املواطنني الذكور
لهذه الطريقة فوائد ال ت ّقدر بثمن؛ من حيث تقدمي
ٍ

منهم.

�إ َّن املعلمني هم امل ّكون احليويّ الذي تزدهر بف�ضله النظم التعليم ّية ،وترتبط جودة املع ّلم ب�أهداف النظام
التعليمي بعالقة وثيقة .فمن خالل حت�سني ج��ودة املع ّلم ،مُيكن بلوغ هذه الأه��داف ،وتو�سيعها لتحقق
ّ
طموحات الدولة يف الو�صول �إلى التجربة التعليم ّية املثلى.
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