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الملخص التنفيذي
تدرس ورقة السياسة هذه مدى رضا املعلم
والتصورات العامة للمعلمني يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وقد جاء ذلك استنادا ً إىل النتائج التفصيلية
لدراسة  )2017( Bucknerبعنوان مكانة التعليم والرضا
املهني للمعلم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وباستخدام بيانات من االستبيان الدويل للتعليم
والتعلم ( )TALISلعام  2013التابع ملنظمة التعاون

أبريل 2018

خيارات سياسة عامة لتحسين
رضا المعلم في دولة اإلمارات
1
العربية المتحدة
ميالني نيثركوت ،كلية المعلمين ،جامعة كولومبيا
إليزابيث بكنر ،معهد أونتاريو للدراسات التربوية ،جامعة تورنتو

االقتصادي والتنمية ( ،)OECDوجد أن هناك اختالفات

املقدمة

املعلمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .وعىل

نعني بعبارة “املنهج الدرايس“ املبادئ والفلسفة الرتبوية األساسية واألهداف واملحتوى

هامة حول مستوى رضا املعلم بشكل عام بني
وجه التحديد ،نجد املعلمني الوافدين أكرث رضا من
املعلمني املواطنني ،كام ترتبط املستويات األعىل من
الرضا مع النظرة العليا ملكانة مهنة التدريس .وتكشف
التحليالت التكميلية ،املستندة إىل دراسة استقصائية
لسكان اإلمارات العربية املتحدة ،عن أن املواقف
العامة تجاه مهنة التدريس ترتبط ارتباطًا وثيقًا باملكانة
والرواتب املتصورة ،مع توقعات أعىل للرواتب تؤدي
إىل تصورات أكرب عن املكانة .تقدم هذه الورقة
توصيات لتعزيز آليات التوظيف واالحتفاظ باملعلم من
أجل زيادة رضا املعلم املهني وتحسني التصورات
العامة حول مكانة املعلم.

الدرايس واألداء امللموس لتنفيذ “الربنامج التعليمي“ الذي يتم تقدميه للطالب داخل الفصول
الدراسية ،فضالً عن املواد املكتوبة وغريها من املواد الالزمة لدعم عملية التعليم داخل
النظام التعليمي (.)2006 ،Connecticut State Department of Education
أصبح صناع السياسة يف جميع أنحاء العامل مهتمني بشكل متزايد بالقضايا املتعلقة بتوظيف
املعلم واالحتفاظ به وتنميته ،حيث باتت كفاءة املعلم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفعالية نظام الرتبية
والتعليم ( .)Barber & Mourshed, 2007; Mourshed, Chijioke, & Barber, 2010كام أن هناك
تركيزا ً متزايدا ً عىل فهم وتعزيز رضا املعلم ،نظرا ً لتأثريه عىل الغياب ،واإلنتاجية ،واإلرهاق،
والتغيري الوظيفي Huberman, Grounauer, Marti, & Neufeld, 1993; Sargent & Hannum,
 .)2005; Skaalvik & Skaalvik, 2010; Zembylas & Papanastasiou, 2004وعىل الرغم من أن
العالقة بني رضا املعلم ونتائج الطالب هي مختلفة بعض اليشء ،مع ذلك ،فإن رضا املعلم
ميثل قضية مهمة يف السياسة العامة ،حيث ميكن أن يكون تنقل املعلمني مكلفًا ومدمرا ً
للتنمية املدرسية .وعىل الرغم من أن العالقة بني رضا املعلم ونتائج الطالب هي مختلفة بعض
اليشء ،مع ذلك ،فإن رضا املعلم ميثل قضية مهمة يف السياسة العامة ،حيث ميكن أن يكون
تنقل املعلمني مكلفًا ومدمرا ً للتنمية املدرسية.
ويواجه سوق عمل املعلمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة العديد من التحديات؛ فبني
عامي  2008و  2012انخفض عدد املعلمني املواطنني العاملني عىل الصعيد الوطني بنسبة
 , )Sharif, Hossan, & McMinn, 2014; WAM, 2013( 20٪وبشكل عام شهد القطاع العام انخفاض
معدالت االحتفاظ باملعلمني ،يف حني يعاين القطاع الخاص من ارتفاع معدل تنقالت املعلمني
()Ahmed, 2011; Dajani, 2016; Dickson, Riddlebarger, Stringer, Tennant, & Kennetz, 2014
ومع ذلك ،ال يُعرف الكثري عن مستويات رضا املعلم ,ويتعلق بذلك تصورات املكانة التي تؤثر
عىل الحالة العامة لسوق عمل املعلم.
يتميز نظام الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بأنه اتحادي يطبق عىل
مستوى اإلمارة ويضم ما يقارب من  341،191مدرسة (.)Abu Dhabi Statistics Center, 2014
كام أن لديه قطاع خاص كبري ،يخدم الغالبية العظمى من الوافدين وعدد متزايد من األطفال
1

تلخص ورقة السياسة هذه وتقدم توصيات استنادا ً إىل النتائج التفصيلية لدراسة ) Buckner (2017بعنوان

مكانة التعليم والرضا املهني للمعلم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مؤسسة الشيخ سعود بن صقر
القاسمي لبحوث السياسة العامة.

املواطنني .ويف الفرتة  ،2014-2015التحق ما يقارب من  68٪من

وإضافة إىل ذلك ،نجد املعلمني يف القطاع العام أكرث رضاً بشكل

طالب الدولة البالغ عددهم  961,607طال ًبا باملدارس الخاصة ،ويقدر

ملحوظ من املعلامت يف القطاع العام ،يف حني أن الفرق بني

عدد الطالب املواطنني منهم بنحو National) Bureau of 35٪
 .)Statistics, 2015ويتم تقسيم سوق عمل املعلمني داخل دولة

معلامت املدارس العامة يف أبوظبي لسن أقل رضا من زمالئهن من

اإلمارات العربية املتحدة حسب الجنس والقطاع .ويف عام ،2014

الذكور أو من زمالئهن يف املدارس الخاصة فقط بل هن األقل رضا

معلم يعملون يف جميع أنحاء اإلمارات
كان هناك مجموعة 52،612
ً

بني معلامت املدارس العامة يف أي دولة أو منطقة مشاركة يف

العربية املتحدة ،من بينهم  56٪يف املدارس العامة (Abu Dhabi

استبيان  .TALISوعالوة عىل ذلك ،فإن معلامت املدارس الحكومية

 .)Statistics Center, 2014وعىل الرغم من الجهود املبذولة

ذوات العقود الدامئة هن أقل رضا من املعلمني الذين يعملون

لتعزيز التوطني ،ال تزال هناك نسبة كبرية من املعلمني الوافدين

بعقود سنوية أو قصرية األجل .وحيث أن املعلمني واملعلامت

يف ميدان التعليم ،وهناك تباين كبري بني الجنسني بني املعلمني

املواطنات يعملون بعقود دامئة واملعلمني واملعلامت الوافدين

املواطنني  -وعىل الصعيد الوطني ،فإن  80٪من املعلمني الذكور

يعملون بعقود قصرية األجل ،فإن هذا يشري إىل أن املعلامت

هم من الوافدين و  15٪من املعلامت هن من الوافدات (Ridge,

املواطنات لديهن أدىن مستوى من الرضا املهني للمعلمني يف

.)2014

أبوظبي ،يليهن املعلمون املواطنون يف املدارس العامة.

النتائج الرئيسية

من الجدير بالذكر أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية

 TALISهو استبيان دويل ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDيسعى إىل فهم ظروف عمل املعلمني والقادة يف
املدارس ،بهدف إفادة ص ّناع السياسات .ويقيس االستبيان مدى
الرضا عن بيئة العمل املدرسية فضالً عن املهنة (.)OECD، 2014a
يف إمارة أبوظبي ،أجري االستبيان مع  4000معلم من معلمي
الحلقة الثانية يف  200مدرسة .وقد كشفت البيانات أنه يف الوقت
الذي يشعر فيه املعلمون يف أبوظبي مبستويات مامثلة من
الرضا مقارنة مع نظرائهم يف البلدان األخرى ،فإنه وبشكل عام
نجد املعلمني هم أكرث رضا من املعلامت  -وهي نتيجة تتناقض مع
االتجاه العاملي (انظر الشكل .2)1
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املعلمني واملعلامت يف القطاع الخاص هو أصغر .يف الواقع ،إن

والخارجية التي تؤثر عىل رضا املعلمني .فقد أشارت بعض الدراسات
إىل وجود عالقة بني الجنس والرضا ،حيث متيل املعلامت للحصول
عىل معدالت أعىل من الرضا مقارنة باملعلمني (Koustelios,
 .)2001; Skaalvik & Skaalvik, 2011وقد وجدت أبحاث أخرى أن من
شأن سنوات الخربة أن يكون لها تأثري عىل مستوى الرضا .فقد
وجد  Grissmerو  1992( Kirby؛ )1987أن مستوى الرضا املهني
مرتفع بني املعلمني الجدد يف ميدان التعليم ،ولكن هذا ينقص
مع ازدياد سنوات الخربة ،حتى يرتفع ثانية عند سن التقاعد .وتشري
مراجعة األبحاث أيضاً إىل جوانب أخرى مثل عبء العمل وحجم الصف
( ،)Rhodes, Nevill, & Allan, 2004ومفهوم الكفاءة والفاعلية
الذاتية ( ,)Klassen & Chiu, 2010كام أن فرص التطوير املهني

الدول حيث املعلمني أكرث رضا

الدول حيث املعلامت أكرث رضا

اليابان***

أسرتاليا***

التفيا***

اإلمارات العربية املتحدة***

تشييل***

بولندا***

كرواتيا***
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الشكل  :1الفجوة بني الذكور و اإلناث يف الرضا املهني للمعلم ،حسب الدولة
مالحظة :ترمز العالمات النجمية إىل فرق إحصايئ هام *  .α = 0.05 ** α = 0.01 *** α = 0.001املقتبس من «التقرير الفني ل  TALISعام  ،”2013الصادر عن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( 2014أ).
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هذه البيانات مأخوذة من إستبيان  TALISلعام  2013ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث تم إجراء استبيان مع  4000معلم من معلمي الحلقة الثانية من 200

مدرسة يف إمارة أبوظبي .يوضح الشكل  1قامئة الدول التي لديها فجوة كبرية ذات داللة إحصائية يف الرضا بني املعلمني واملعلامت .وعىل عكس معظم الدول ،نجد
يف اإلمارات العربية املتحدة ،املعلمني أكرث رضا يف املهنة من املعلامت.

( )OECD، 2016تؤثر أيضا عىل مستوى الرضا الوظيفي .وبعيدا ً عن

للتدريس يف موطنه األصيل ،وأن يكون لديه خربة ال تقل عن سنتني

تأثري البيئة املدرسية ،فقد حدد الباحثون املواقف املجتمعية نحو

يف التدريس قبل العمل يف اإلمارةAbu Dhabi Education( .

التعليم ،من حيث األجور واملكانة ،بأن لها أيضاً تأثري يف تشكيل

 .)Council, 2017كام يجب أن يحصل أي مدرس لغة إنجليزية من غري

الرضا (.)Hargreaves et al., 2007

الناطقني األصليني بها عىل نتائج مرضية يف نظام اختبار اللغة

يؤكد التحليل الدقيق لبيانات  TALISعىل أن العوامل عىل
املستوى الفردي واملدريس واملجتمعي كلها عوامل هامة
تنبئ بالرضا املهني بني مامريس إمارة أبوظبي .وتشري البيانات
إىل أن املعلمني يف القطاع الخاص هم أكرث رضاً بشكل ملحوظ
من نظرائهم يف القطاع العام ،وأن أولئك الذين لديهم عقد
دائم هم أقل رضا ،وأولئك الذين لديهم خربة أكرب هم أكرث رضا.
وصفت يف وقت سابق ،حيث
وتستمر الفجوة بني الجنسني التي ُ
ما مبستويات أدىن من الرضا مقارنة بزمالئهن
تشعر املعلامت عمو ً
الذكور .وفيام يتعلق بتصورات املكانة ،فإن املعلمني يف املدارس
العامة ،الذكور واإلناث عىل حد سواء ،هم أكرث حساسية ألهمية
املكانة من املعلمني يف املدارس الخاصة .ومن خالل التصنيف
حسب الجنسية ،نرى أن هذه املكانة هي مؤرش أكرث أهمية عن
الرضا الوظيفي العام بني املواطنني العاملني يف القطاع العام
منه عن الوافدين العاملني يف القطاع العام أو القطاع الخاص.
كام تساهم البيئة املدرسية أيضاً يف الرضا الوظيفي من خالل
توفري فرص أكرب لتعاون املعلمني يف املدارس العامة مام يض ّيق

الفجوة بني الرضا الوظيفي يف القطاعني الخاص والعام لدى
جميع املعلمني.
من أجل وضع نتائج تحليل  TALISيف سياق التصورات املجتمعية
األوسع يف اإلمارات العربية املتحدة ،تم جمع آراء املواطنني
والوافدين حول مهنة التدريس واألجور واملكانة وضغوط العمل
يف استبيان لسكان اإلمارات العربية املتحدة ،ممثلة يف عينة
من إمارة رأس الخيمة .وقد كشفت بيانات االستبيان عن املواقف
العامة تجاه مهنة التدريس حيث أن الوظيفة الجيدة تتأثر بشكل
كبري مبفاهيم األجور والفوائد النسبية أكرث من تصورات املكانة
النسبية أو صعوبة مهنة التدريس .ومن ناحية أخرى ،ترتبط مفاهيم
املكانة ارتباطًا وثيقًا باألجور ،مام يعني أن التعليم كخيار مهني
مينح الذكور الوافدين رواتب جيدة واستقرا ًرا وظيفيًا نسبيًا ،ولكنه

أقل من ذلك بالنسبة للمواطنني ،الذين ترتبط مرتباتهم واملزايا
الوظيفية بشكل سلبي بوضعهم .وبعبارة أخرى ،نجد لدى عامة
املواطنني اإلماراتيني ،الذين مييلون إىل الحصول عىل رواتب أعىل،
أن تفرس املستويات املتفاوتة للرضا بني مختلف رشائح معلمي
إمارة أبوظبي وعىل وجه التحديد ،املستويات األدىن من الرضا
لدى املعلمني املواطنني مقارنة باملعلمني الوافدين.

للعمل ،حيث ميكنهم التدريس بعد تخرجهم من الجامعة مبؤهالت
تعليمية ( .)Pennington, 2016bوسيتم تنفيذ سياسة أكرث رصامة
لرتخيص املعلم عىل مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة يف
عام  ،2017وتهدف وزارة الرتبية والتعليم إىل تطبيق السياسة
بالكامل يف جميع اإلمارات بحلول عام  .2021ويتطلب ذلك من
املعلمني ،وقادة املدارس ،ومديري النطاقات الخضوع الختبارات
معينة والنجاح فيها ،مبا يف ذلك تقديم «ملف إنجاز األدلة» ،لتأمني
ترخيص للتدريس ( )Pennington, 2016aوتتوافق هذه السياسات
مع أفضل املامرسات الدولية  -حيث تكون األهلية املهنية ممنوحة
الرتخيص ،كام هو الحال يف الواليات املتحدة ،أو عىل أساس
متطلبات القبول الصارمة األخرى كام هو موضح يف سنغافورة
وأونتاريو ،يف كندا  -والتي تضمن الجودة داخل نظام الرتبية
والتعليم ( ,)Clarke, 2012; Darling-Hammond, 2000ال سيام من
حيث جذب املعلمني الوافدين ذوي الخربة .ومع ذلك ،فإن عدد
املواطنني يف الوظائف التدريسية يشري إىل أن سياسات التوظيف
الحالية ال تجذب أعدادا ً كبرية مبا فيه الكفاية من املواطنني ،وال
سيام الذكور ،إىل املهنة .ويتجىل ذلك يف انخفاض نسبة التحاق
الطالب املواطنني يف برامج دراسة الرتبية يف التعليم الجامعي
عىل جميع املستويات؛ ففي ديب ،يف عام  2012كان هناك 2٪
فقط من الطالب املواطنني يف مؤسسات التعليم العايل يدرسون
تخصص الرتبية ،ومعظمهم من اإلناث ( .)KHDA, 2012, p. 14-15ويعد
اإلمداد القوي للمعلمني املواطنني والوافدين أمرا ً حاسامً حيث من
املتوقع أن يزداد الطلب عىل املعلمني يف اإلمارات يف املستقبل
القريب (.)Dickinson, 2015
يتم تحديد رشوط وأحكام أجور املعلمني وتوظيفهم من قبل
وزاريت الرتبية والتعليم والعمل .كام تختلف التعويضات املقدمة
للمعلمني الوافدين عن املقاييس الوطنية ألجور املعلمني ،مام
يوجِد ما يسمى «قوة عاملة من مستويني يف قطاع التعليم
العام» ( .)Ridge, 2014, p. 90ووفقاً ملقاييس مرتبات وزارة الرتبية
والتعليم ،يحصل املعلمون املواطنون يف املتوسط عىل ضعف
الراتب الشهري للمعلمني الوافدين (مبتوسط  14000درهم
إمارايت مقابل  7000درهم إمارايت) وحزمة شاملة لبدالت السكن
واألطفال باإلضافة إىل معاش تقاعدي ( .)Ridge, 2010ومع ذلك،
فإن هذه الرواتب بالنسبة للكثري من املواطنني هي أقل من تلك
التي يتقاضاها املواطنون يف املهن األخرى ،وعىل هذا النحو

استعراض خيارات السياسة العامة

فإن «األجور املنخفضة واملكانة املتدنية يستمران يف منع الذكور

من املحتمل أن تكون آثار السياسة العامة املرتتبة عىل هذه النتائج

من العمل يف مجال التدريس» ( .)Swan, 2016يف الحقيقة ،فإن

بعيدة املدى بقدر ما يؤدي إىل انخفاض مستويات الرضا وانخفاض
تصورات مكانة التعليم إىل صعوبات يف التوظيف واالحتفاظ
وكفاءة املعلم (.)Hargreaves et al., 2007
وإلدارة توظيف املعلم ،فإن دولة اإلمارات لديها نظام ترخيص،
تختلف معايريه بني إمارات الدولة .ففي أبوظبي ،يجب أن يكون
املعلم الوافد حاصالً عىل درجة البكالوريوس ،وأن يكون مرخصاً

املعاشات التقاعدية التي يحصل عليها املعلمون املواطنون هي
األدىن يف الدولة ،وقد وجد تقرير املجلس الوطني االتحادي أن
املواطنني اإلماراتيني ال يرغبون يف أن يصبحوا معلمني «بسبب
الحوافز املتدنية واألجور املنخفضة وخطة التقاعد غري الكافية».
( .)Salem, 2014a; 2014bكام ورد أن بعض معلمي وزارة الرتبية
والتعليم يف رأس الخيمة مل يحصلوا عىل زيادة األجر التي جاءت
بنا ًء عىل توجيهات رئاسية يف عام  ،2012مام زاد من عدم الرضا
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بأن لديهم انطباع أقل عن مكانة مهنة التعليم .وميكن لهذه النتائج

اإلنجليزية الدويل ( .)IELTSأما املواطنون فلديهم رشوطاً أقل
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( )Nowais, 2016وبالتايل ،فإن حزم تعويضات املعلمني الحالية

مبا يف ذلك فرص الدراسة يف الخارج ( )Ridge, 2010أفضل من

ال تحفز املواطنني عىل الحصول عىل وظيفة يف مجال التعليم،

زيادة األجور األساسية .كام ميكن أيضاً جعل حزم التعويضات أكرث

وقد تتسبب أيضاً يف حدوث انقسامات بني املعلمني يف القوى

جاذبية من خالل تقديم معاشات أكرب ،والتي كانت مصد ًرا للخالف

العاملة.

بني املعلمني املواطنني يف املايض ( ، )Salem, 2014aودعمت

تسلط املراجعة األدبية لألبحاث املتعلقة باالحتفاظ باملعلمني
الضوء عىل أهمية هياكل الحوافز املستندة إىل املخرجات ،مثل
الدرجات الوظيفية الواضحة والواقعية ،وفرصة الرتقية ،والتطوير
املهني ،والتعويض ( .)Clarke, 2012ويف اآلونة األخرية ،أصبح
التطوير املهني للمعلمني وقادة املدارس يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة من األولويات ،حيث أصبح التعليم املتميز ،والتعليم
املتمحور حول الطالب ،والتعلم الشخيص أهدافًا اسرتاتيجية
وطنية واتحادية (MOE, 2010; Abu Dhabi Education Council,
 .)2009وقد نفذ كل من وزارة الرتبية والتعليم ومجلس أبوظبي
للتعليم ( )ADECبرامج التطوير املهني ،ويخططان لتقديم املزيد
من التدريب (Buckner, Chedda, & Kindreich, 2016; Abu Dhabi
 .)Education Council, 2013ومام يجدر القول به أن املامرسون
 الوافدون واملواطنون عىل حد سواء – يتمتعون بالقدرة عىلالحصول عىل التدريب بشكل جيد .ومع ذلك ،فإن فرص الرتقية
أفضل للمعلمني واملعلامت املواطنني ،حيث ميكن ترقيتهم إىل
مدير مدرسة ،أكرث من املعلمني الوافدين الذين ال ميكن ترقيتهم
إال إىل رئيس القسم ( .)Ridge, 2010وتقف السياسات مرة أخرى
يف مقارنة صارخة مع التصورات اإلماراتية للرتقيات ،حيث وجدت
األبحاث أن املعلامت يعتقدن أن هناك «حواجز كبرية أمام التقدم
الوظيفي» ( , )Styen, Adam, & Walker, 2007كام أفاد بعض الطلبة
فرصا
املواطنون الذين يدرسون بكالوريوس الرتبية أيضً ا بأن هناك
ً
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االحتفاظ باملعلم يف دول أخرى ( . )Clarke، 2012ومبا أن سياسات
توظيف املعلمني واالحتفاظ بهم تكون أكرث فعالية عندما تكون
موجودة يف إطار سياسة متامسكة ()Cooper & Alvarado، 2006
 ،يجب أن تنظر املراجعة أيضاً يف مواءمة التعويضات مع املعايري
الجديدة للمعلمني ونظام ترخيص املعلم.

توفري تنمية مهنية شخصية وفرص اإلرشاد
والتوجيه للمعلمني
لقد أظهرت كل من هذه الدراسة واألبحاث عىل نطاق أوسع
أن التطوير املهني والتوجيه والتدريب ميكن أن يزيد من الرضا
الوظيفي ( Guarino، Santibanez، & Daley، 2006؛.)OECD، 2014b
ولذلك ،فإننا نويص الوزارة بالنظر يف استخدام املزيد من خطط
التطوير املهني واإلرشادي بشكل منهجي ملكافأة وتحفيز
املعلمني.

تطوير برامج تربوية إضافية مرموقة للمعلمني
لقد أظهرت بيانات استبيان  SILATلعام  3102أن رضا املعلمني
يكون أعىل عندما يشارك املامرسون يف برامج تطوير مهنية أكرث
( ، )6102 ،DCEOوأكدت هذه الدراسة أن مدريس إمارة أبوظبي
الذين لديهم فرص أكرب للتعاون هم أكرث رضا عىل الصعيد املهني.
وبذلك ميكن استخدام تعليم املعلمني أثناء الخدمة كأداة لزيادة
رضا املعلم عىل املدى املتوسط ،ودعم االحتفاظ به عىل املدى

قليلة للرتقية يف مجال التدريس (.)Dickson & Roux, 2012

الطويل.

التوصيات

تويص هذه الورقة بتوفري خيارات للمعلمني ملتابعة الدراسة
النظامية عن طريق الرشاكة مع الجامعات املحلية املرموقة التي

دراسة الدوافع املهنية للمعلمني

تقدم برامج الدراسات العليا والدبلومات .وعالوة عىل ذلك ،ميكن

تجد هذه الدراسة أنه بالرغم من أن رواتب املعلمني املواطنني

ربط برامج التنمية املهنية الوطنية الحالية أو املستقبلية بكسب

أعىل بكثري من رواتب املعلمني الوافدين ( ،)Ridge, 2014لكن ال

اعتامدات من أجل الحصول عىل الشهادات .مثل هذه النامذج

يزال يُنظر إىل مهنة التدريس عىل أنها بشكل عام توفر أجور أقل

املتقدمة لتعليم املعلمني املوجودة يف األنظمة عالية األداء

للمواطنني مقارنة بالوظائف األخرى ( .)Swan, 2016يبدو أن هذه

يف فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسويد ،تتيح للمعلمني

الفجوة يف األجر هي إحدى العوامل التي تدفع إىل املكانة

فرصة متابعة درجة املاجستري أثناء التدريس عىل أساس دوام

املتدنية التي يشعر بها املعلمون املواطنون ،وما يرتتب عليها

كامل أو

جزيئ (Darling-Hammond, Chung Wei, Andree,

فبدل من االنتقال إىل زيادة
ً
من انخفاض مستوى الرضا املهني.

 .)Richardson, & Orphanos, 2009; Sahlberg, 2010كحافز  ،ميكن

الرواتب بشكل فوري  -مبا أن الدراسات قد توصلت إىل نتائج متباينة

دعم الرسوم الدراسية ،وإعطاء شهادات إضافية مرتبطة بالتخصص

حول الرضا واالحتفاظ باملعلم (Guarino, Santibanez, & Daley,

الوظيفي والرتقية مبا يتامىش مع معايري التعليم الجديدة لدولة

 -)2006; Cooper & Alvarado, 2006هناك حاجة إىل مراجعة

اإلمارات العربية املتحدة.

متعمقة تدرس دوافع املعلمني ليصبحوا معلمني وحوافزهم

تعظيم مكانة مهنة التدريس بني طالب املدارس

لالستمرار يف هذه املهنة.

نويص باستكامل مخطط املسار الرسيع أعاله مع زيادة الوعي

مراجعة ومقارنة مزايا وتعويضات املعلم

حول فوائد التعليم يف املدارس الثانوية ،من خالل التوجيه

تحليل القيمة املقارنة لألجور واملعاشات والتطور املهني واملزايا

املهني .فقد سعت كل من الوزارة ومجلس أبوظبي للتعليم إىل

والبدالت عىل مختلف املستويات حسب األقدمية .وينبغي مقارنة

تعزيز املعلومات املهنية واملشورة للطالب ،من خالل منهج جديد

هذه األجور والتعويضات بالتعويض املكافئ يف وظائف القطاع

للتوجيه املهني وتحسني نظام التوجيه املهني (;WAM, 2016a

العام األخرى ،وحزم الوافدين والقطاع الخاص ،وأن تتم املقارنة

 )Hanif & Pennington, 2016وإذا كان بإمكان أولئك الذين يقدمون

مع مرور الوقت .وقد يكون رفع املزايا الحالية املتاحة للمعلمني،

املشورة املهنية أن يتحدثوا بشكل جيد ومفيد عن التعليم ،فقد

مثل مبادرات املنح الدراسية الحالية املقدمة للمعلمني املواطنني،

يسعى عدد أكرب من الطالب الستكشاف هذه املهنة.

وقد وجدت األبحاث يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أن الطالب

أن الطالب املواطنني الذين يدرسون برامج الرتبية واجهوا «التحيز،

الذين يدرسون مساقات الرتبية كانوا محفزين بسبب شعورهم

أو األمناط ،أو ردود األفعال السلبية  ...من األصدقاء والعائلة والزمالء

باملساهمة يف التغيري االجتامعي املهم (& Sharif, Hossan,

واألشخاص الذين ال يعرفونهم بشكل جيد» (ص  .)6هذه الردود

 ،)McMinn, 2014وبالتايل ينبغي أن يكون هذا األمر محوريًا يف

ساهمت يف ردع الطالب عن املهنة.

املناقشات حول التعليم كمهنة .وينصح بأن تقوم الجامعات
اإلماراتية التي تطرح برامج تخصص الرتبية مثل جامعة عجامن،
وكلية الشارقة للطالبات ،وكليات التقنية العليا وجامعة زايد ،بتوفري
معلومات ومواد حديثة للمدارس .باإلضافة إىل ذلك ،سيكون من
املفيد زيادة التعاون بشأن اسرتاتيجيات التوظيف بني الجامعات
والوزارة.

تعظيم مكانة مهنة التدريس بني الجمهور األوسع
لقد أظهرت الدراسات أن الدافع نحو مهنة التعليم ،والرضا فيها،
يتأثر بعوامل مختلفة ) ..(Watt & Richardson, 2007وبرغم ذلك،
هناك أدلة عىل أن التصورات العامة ملكانة مهنة التعليم تؤثر عىل
توظيف املعلم واالحتفاظ به  -داخل وخارج دولة اإلمارات العربية
املتحدة (Sharif, Hossan, & McMinn, 2014; Dickson & Roux,
 )2013; Weiqi, 2007; Hall & Langton, 2006ويف هذه الدراسة
تؤكد بيانات االستبيان أنه عىل الرغم من أن مهنة التدريس تعترب
بشكل عام مهنة جيدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،إال أنها
تعاين من تصورات تدين املكانة بني قطاعات املجتمع ،مبا يف
وجد أيضاً
ذلك املواطنني اإلماراتيني Dickson and Le Roux (2012) .و ُ

ولضامن الصحة العامة للقوى العاملة من املعلمني يف
املستقبل ،من الرضوري أن يتم التعامل مع التصورات السلبية،
وعىل الجمهور يف اإلمارات العربية املتحدة أن يقيم ويدعم
عىل حد سواء املعلمني يف عملهم .كام ميكن لالعرتاف املرموق
والرفيع املستوى لقيمة املعلم أن يحسن النظرة العامة إىل
مكانته؛ كام أن إنشاء جائزة املعلم املبدع ،والتي تم منحها يف
عام  ،,)Wam, 2016b( 2017يوىص بها كجائزة سنوية .باإلضافة
إىل ذلك ،ينبغي الرتويج ملهنة التدريس كجزء ال يتجزأ من تأمني
مستقبل اإلمارات العربية املتحدة  ،لتشجيع عامة الجمهور
يف اإلمارات العربية املتحدة عىل النظر إىل التعليم مبزيد من
االهتامم .كام ميكن االستفادة من الدروس من مختلف الصناعات؛
حيث نجد أن الجيش الوطني والرشطة يستخدمان»حمالت توظيف
إعالمية مثرية» ( ، ,)Dickson & Le Roux, 2012, p. 8والتي ساعدت
عىل منح هذه املهن رأس مال ثقايف كبري .إن تطبيق إسرتاتيجيات
تسويق مامثلة عىل التعليم من شأنه أن يساعد يف تحسني
املفاهيم العامة حول مكانة املعلم باإلضافة إىل تحفيز التوظيف
يف هذا املجال.
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وسسات
وسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة إىل نرش بحوث ا فراد و امل ٔ
تهدف سلسلة ا ٔوراق السياسة لدى م ٔ

ولفني و تعترب كمرجع
التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب .و تعرب النتائج و ا ستنتاجات عن ا ٓراء ا ٔصحابها امل ٔ

وسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.
مل ٔ

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
تطوير البحوث ،ودعم العقول
تقع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة وهي مؤسسة غير
ربحية تأسست في عام  2009تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،حاكم إمارة رأس
الخيمة .وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:
إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،
إثراء القطاع العام المحلي ،وخاصة التعليم ،من خالل تزويد التربويين وموظفي الخدمة المدنية في رأس
الخيمة باألدوات الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم ،و
بناء روح الجماعة والتعاون والرؤية المشتركة من خالل المشاركة الهادفة التي تعزز العالقات بين األفراد
والمنظمات.
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