ورقة سياسة عامة
ورقة سياسة عامة رقم 12

									

الملخص التنفيذي
تصف ورقة السياسة هذه بعض الخصائص
الرئيسية للمدرسين الذكور المختصين
بتدريس مادة اللغة اإلنجليزية في المدارس
الحكومية في إمارة رأس الخيمة ،دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وتس ّلط الضوء
على بعض اآلثار المترتبة على سياسات
التوظيف و ذلك في ضوء المعلومات
المتوفرة.
لقد تم التوصل إلى هذه النتائج من خالل
تحليل البيانات والمعلومات المقدمة أثناء
دراسة بحثية أجريت خالل العام الدراسي 2102
  ،3102حيث قام الباحثون باستخدام أساليبمتباينة للحصول على بعض المعلومات،
مثل توزيع االستبيانات على المشاركين
وإجراء المقابالت معهم وتدوين المالحظات
خالل الزيارات الصفية أثناء مشاهدة
طريقة تدريسهم لطلبتهم داخل الصف.
ومن الجدير بالذكر أن جميع النتائج التي
تم التوصل إليها لها آثار على السياسات
وتعتبر مفيدة ومهمة للغاية ألنها تلعب دور
كبير ومهم في عملية توظيف المعلمين
الجدد وتنمية مهارات وقدرات المعلمين
الحاليين .وتشمل توصيات السياسة تطوير
نظام خاص لتقييم المعلمين وتقديم
المالحظات والتوجيهات لهم حول الطرق
التي يمكنهم من خاللها تنمية مهاراتهم
في مجال التدريس ،وكذلك تجربة تطبيق
إستراتيجيات جديدة وبديلة أثناء عملية
توظيف معلمي مادة اللغة االنجليزية.
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من هم الذين يدرسون مادة اللغة
االنجليزية في إمارة رأس الخيمة؟
و ما هي اآلثار المترتبة على عملية
توظيف المعلمين الذكور وتنمية
قدراتهم وإمكانياتهم؟
كامبريا دود راسل ،الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

مقدمة
إن الغاية من ورقة السياسة هذه هي مناقشة خصائص وخبرات مدرسي اللغة اإلنجليزية الذكور
في إمارة رأس الخيمة ،وكذلك تسليط الضوء على اآلثار المترتبة على تلك المعلومات في
توظيف وتنمية قدرات وإمكانيات كادر تدريس عالي الجودة من معلمي اللغة اإلنجليزية .لقد
تم الحصول على البيانات والتحليالت المقدمة في ورقة السياسة هذه من خالل دراسة بحثية
أجريت خالل العام الدراسي  3102 – 2102والتي قام خاللها الباحثون بإستخدام أساليب متباينة
لجمع المعلومات مثل اإلستبيانات والمقابالت وتدوين المالحظات أثناء الزيارات الصفية.
وتشير النتائج إلى أنه ال يوجد معيار بسيط لتحديد خصائص معلم اللغة اإلنجليزية المتميز في
إمارة رأس الخيمة .وفي الوقت نفسه ،فإن النتائج تشير إلى بعض الخيارات السياسية الممكنة.
وتبدأ ورقة السياسة هذه بمناقشة بعض المعلومات السياقية ومن ثم تستعرض بعض
النتائج التي توصلت إليها دراسات أخرى ذات الصلة عن خصائص المعلمين وإمكانياتهم
التعليمية .ومن ثم يتم تقديم شرح عن األساليب التي تم إتباعها في هذه الدراسة ،مع
إستعراض للنتائج التي تم التوصل إليها .وأخيراً ،تقوم الدراسة بمناقشة اآلثار والتداعيات
السياسة الممكنة وتختتم برفع بعض التوصيات حول تحسين تعيين المدرسين الجدد في
رأس الخيمة.

اللغة االنجليزية وتعليم مادة اللغة اإلنجليزية في إمارة راس الخيمة
إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتشير نتائج البحوث
إلى أنه يتم التحدث بما يقارب من  001لغة أخرى في الدولة ( Randallو  .)0102 ، Samimiو في
الوقت ذاته أصبحت اللغة اإلنجليزية بحكم الواقع هي اللغة الرسمية الثانية في الدولة
( Randallو  .)0102 ،Samimiويتم إستخدام اللغة االنجليزية في العديد من الدوائر الحكومية
والشركات الخاصة ،كما يتم أيض ًا إستخدام هذه اللغة في تدريس المناهج الدراسية في
معظم مراحل التعليم العالي داخل الدولة ( Randall ،6002 ،Alwanو .)0102 ، Samimi
و تعتبر مادة اللغة االنجليزية من اللغات اإللزامية التي يتم إستخدامها في المدارس الحكومية
في دولة االمارات العربية المتحدة ،حيث يتم إستخدامها من الصف األول وحتى الصف ( 21وزارة
التربية والتعليم .)4102 ،كما تشير الدالئل إلى أن قيادة دولة االمارات العربية المتحدة وقادة
إمارة رأس الخيمة تحديداً يقدرون ويشجعون تعليم وتعلم اللغة االنجليزية .وهناك أيض ًا دعوة
جديدة على المستوى اإلتحادي لتحسين المناهج التعليمية المقدمة باللغة االنجليزية ،مما
يشير إلى أن مسألة تنمية مهارات وقدرات الطلبة في مادة اللغة االنجليزية هي من أولويات
قادة دولة اإلمارات (وزارة التربية والتعليم .)4102 ،و تعتبر جهود التفاني المبذولة في إمارة راس

الخيمة من أجل تحسين ُمخرجات مادة اللغة االنجليزية في هذه
اإلمارة هو على وجه الخصوص ،من الدالالت الواضحة على
أن الحكومة تستثمر إمكانياتها بشكل كبير في المبادرات
التعليمية الخاصة باللغة االنجليزية .ومن الجدير بالذكر ،أن
إحدى هذه المبادرات شجعت على إبتكار هذا المشروع البحثي.

من هم الذين يدرسون مادة اللغة االنجليزية في إمارة رأس الخيمة؟ و ما هي اآلثار المترتبة على عملية توظيف المعلمين الذكور وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم؟
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قامت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث
السياسة العامة ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،عام ،2102
بتقديم برنامج التطوير المهني والتدريب التربوي لمدرسي
مادة اللغة االنجليزية في إمارة راس الخيمة .حيث تم تقييم
مهارات المعلمين في اللغة اإلنجليزية من خالل أدائهم اختبار
التوفل الورقي (اختبار اللغة االنجليزية كلغة اجنبية) .وقد تم
أدناه مناقشة بعض النتائج التي تم التوصل إليها .وباإلضافة
إلى ذلك ،قامت كل من منطقة رأس الخيمة التعليمية،
ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة
العامة  ،والجامعة األمريكية في إمارة راس الخيمة ،وكليات
التقنية العليا ،بالتعاون مع ًا عبر شراكة من أجل تنمية
مهارات وقدرات تدريس مادة اللغة االنجليزية لدى معلمي
اللغة االنجليزية في إمارة رأس الخيمة .ومن الجدير بالذكر أن
المشاركين في برنامج التطوير المهني والتدريب التربوي هم
موضوع الدراسة الذي تم اإلشارة اليه هنا.1

التركيز على المعلمين الذكور
تركز هذه الدراسة البحثية على المعلمين الذكور فقط في
إمارة رأس الخيمة ،ونود التنويه إلى أن معلمات مادة اللغة
االنجليزية قد شاركن في برنامج التطوير المهني والتدريب
التربوي من أجل تحسين مهاراتهن في تدريس مادة اللغة
االنجليزية ،إال أنهن لم يشاركن في برنامج التدريب الخاص
بأصول التدريس .وهناك ما يدفع للقلق حول نوعية وجودة
التدريس المقدمة في مدارس البنين مقارنة بمدارس اإلناث
( Ridge ،2102 ،0102 Ridge ،9002 ، Ridgeو ،2102 Russell ، Farah
وبناء على ذلك ،ركزت هذه الدراسة على معلمي
.)4102 Ridge
ً
اللغة اإلنجليزية الذكور فقط الذين يدرسون في مدارس البنين.
ومن المؤكد أن القيام بإجراء دراسة مماثلة خاصة بمعلمات
مادة اللغة االنجليزية سينتج عنه نتائج مفيدة ،ولكن تعتبر هذه
المسألة خارجة عن نطاق هذه الدراسة في الوقت الحالي.

مراجعة الدراسات السابقة :خصائص
المعلم
لقد تم إجراء ونشر مجموعة كبيرة من الدراسات واألبحاث في
الغرب حول فعالية أداء المعلم ،وتشير نتائج هذه االبحاث
بأن فعالية وكفاءة المعلمين تتراوح من معلم إلى آخر (أنظر
 6891 ، Hanushekلمراجعة مؤرخة وشاملة لألدلة من الواليات
المتحدة األمريكية) .وتشير بعض األبحاث إلى أن المعلمين
لديهم تأثير على التحصيل العلمي للطالب ،على الرغم من
أن الخصائص المعينة التي تساهم في هذا التأثير قد تكون
غير واضحة(,Hammond-Darling ;1102 ,Chingos & Peterson

 . )2102 ,Rice ;0002وفي إحدى التجارب العشوائية التي أجريت
على نطاق أوسع عن تأثير المعملين على عملية التدريس
في المدارس العامة في الواليات المتحدة األمريكية ،توصل
الباحثون إلى أن تأثير المعلم على الطالب يفوق بكثير تأثير
البيئة المدرسية .و بعبارة أخرى« ،المعلم الذي يدرس الطالب
داخل المدرسة له تأثير أكبر على هذا الطالب مقارنة بتأثير
المدرسة التي يدرس فيها» ( Konstantopoulos ، Nyeو Hedges
 4002 ،صفحة رقم  .)742وعموما ،من الصعب تحديد النوعية
والجودة الشاملة لكفاءة وإمكانيات المعلم ،ومع ذلك ،قام
العديد من الباحثين باستخدام مجموعة متنوعة من التدابير
في محاولة منهم للتعرف على بعض هذه الخصائص.
وهنا تم التركيز على ثالثة من هذه الخصائص ،وهي :الخبرة
التي يمتلكها المعلم ،ومستوى التعليم الذي حصل عليه،
والمعرفة واإللمام بالمادة الدراسية.

سنوات الخبرة
تم نشر الكثير حول دور الخبرة في فعالية وتأثير المعلم .ولقد
اكدت نتائج العديد من الدراسات (أجريت بالدرجة األولى في
الواليات المتحدة االمريكية) ان هناك عالقة متبادلة بين خبرة
المعلم وفعالية أداءه والسيما في السنوات األولى من عمله
كمعلم .ومع ذلك ،فإن العالقة بين سنوات خبرة المعلم
وفعالية أداءه تضعف بمرور الوقت ،فقد اتضح أنه بعد العمل
لفترة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات تنخفض قيمة
الخبرة  ،لتصبح النتيجة بعد ذلك سلبية ( Chingosو Peterson
 Staiger ، Rockoff ، Kane 1102 ،و  .)0102 ، Rice ،8002ووفقا لنتائج
االبحاث التي نشرت ،المعلمين الذين لديهم سنوات قليلة من
الخبرة هم أكثر فعالية من أقرانهم الذين يفتقرون إلى الخبرة.
وفي الواقع ،اظهرت نتائج بعض الدراسات أن المعلمين ذوي
الخبرة األكثر (أكثر من  52سنة) قد يكونون أقل فعالية من
أقرانهم من ذوي الخبرة األقل (.)0102 ، Rice

مستوى التعليم
يعتبر تأثير مستوى التعليم (الكمية والنوع على حد سواء)
الذي حصل عليه المعلم على التحصيل العلمي للطالب
مسألة غير مؤكدة .ففي الكثير من أنظمة المدارس ،يتم
مكافأة المعلمين ومنحهم أجور أعلى كلما حصلوا على
مستويات علمية أعلى أو تلقوا المزيد من الدورات التدريبية.
ويتم تطبيق ذلك إستناداً على الفكرة السائدة بأن الحصول
على المزيد من الدراسة والتدريب ينتج عنه تقديم تدريس أكثر
فعالية .ومع ذلك ،فإن الدالئل تشير إلى أن هذه المعلومة
ليست بالضرورة صحيحة ،وهناك خلط والتباس كبير في
الموضوع .فعند دراسة تأثير حصول المعلم على شهادة
علمية متقدمة على فعالية تدريسه ،أظهرت النتائج بأن التأثير
ضئيل للغاية وكانت النتائج غير متناسقة ( Harrisو ،8002 ، Sass
 Chingosو .)1102 ، Peterson

 1مؤلفة هذه الورقة هي التي قامت بتيسير برنامج التدريب المهني للمعلمين .وتضمن هذا البرنامج  51ساعة تدريبية ،وخمسة تكاليف منزلية تطلبت من
المعلمين التفكير ملي ًا بكل ما تعلموه خالل البرنامج ومن ثم التطبيق .وشملت المواضيع التي تم تغطيتها تقنيات تدريس مادة اللغة االنجليزية كلغة
أجنبية ،وإدارة الصف ،والتدريس التأملي ،والتخطيط للدروس .وتم إجراء حصص مشاهدة وتقييم كل معلم أثناء التدريس باإلضافة إلى إعطائه المالحظات
حول أسلوب تدريسه و كيفية إستخدامه للتقنيات التي تعلمها خالل الدورة التدريبية.

والمسألة األخرى التي كانت مثيرة لإلهتمام ،هو نوع التعليم
الذي يحصل عليه المعلم والذي يؤثر في فعالية المعلم.
وعموم ًا ،هناك نوعين من التعليم وهما تحديداً التعليم
التربوي مقابل معرفة وإلمام المعلم بالمادة الدراسية.و يشير
التعليم التربوي عموما إلى البرامج التي تشمل المعرفة
التأسيسية المتعلقة بالتعليم (تنمية الطفل ،علم النفس
التربوي ،الخ) جنبا إلى جنب مع الدورات الدراسية لتطوير
المهارات التربوية الالزمة لتخطيط وتقديم المحتوى للطالب.
ويؤكد بعض الباحثين ،مثل لندا دارلينغ هاموند ( )2102بان
اإلعداد المهني والتربوي للمعلم هو المفتاح الرئيسي لنجاح
الطالب(  Cohen ،3891 ، Byrneو ، Jones ، Myhill ،0002 ، Hill
 Jonesو  .)3102 ،Watsonوفي إحدى الدراسات التي شملت 002
معلم ،وجد الباحثون أن الدورات التدريبية المخصصة لتنمية
مهارات وإمكانيات المعلمين لها تأثير أكبر عليهم مقارنة
بمعرفتهم وإلمامهم بالمادة الدراسية ( Fergusonو Womack
 .)3991وفي المقابل ،وجد باحثون آخرون أن ليس هناك أي فرق
بين المعلمين الذين يحملون شهادات في التربية والتعليم
والمعلمين الذين لديهم شهادات تخصصية بالمحتوى
الدراسي ( Chingosو  Murnane ،1102 ، Petersonو .)7002 ، Steele

المعرفة واإللمام بالمادة الدراسية
توجد بعض األدلة التي تشير إلى أن المعرفة بالمادة الدراسية
تؤثر على التحصيل العلمي للطالب ،لكن لم يتم تأكيد مدى
هذا التأثير بعد .ففي حين أن الدراسات المتعلقة بهذه المسألة
غامضة بعض الشيء ،تمكنت إحدى الدراسات التي ركزت
على معلمي اللغة ،من التوصل إلى أن هناك عالقة ذات داللة
إحصائية كبيرة بين مدى إتقان المعلم لمهارات التحدث والنجاح
العلمي الذي يحققه الطالب في االستماع والتحدث (Carroll
 .)5791 ،كما وجد كل من  Harrisو  )8002( Sassبأن التركيز على
المعرفة بالمادة الدراسية خالل برنامج التطوير المهني أسفر
عنه تحقيق المعلمين للمزيد من النجاحات مع طلبتهم.

األساليب التي تم إتباعها
كان جميع المشاركين في هذه الدراسة من فئة الذكور الذين
يقومون بتدريس مادة اللغة اإلنجليزية في إمارة رأس الخيمة
والذين شاركوا في برنامج التطوير المهني برعاية مؤسسة
الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
ووزارة التربية والتعليم .وتعكس العينة الغرض من برنامج
تدريب المعلمين .وقد شارك في البرنامج التدريبي  49معلما
وهم يمثلون حوالي  %08من إجمالي مدرسي مادة اللغة
االنجليزية الذكور في إمارة رأس الخيمة وقد استثني من الدراسة

وتم تحليل البيانات الكمية بإستخدام التحليالت التالزمية
البسيطة التي ال تأخذ بعين اإلعتبار العوامل األخرى التي قد
تؤثر على أداء الطالب مثل الموارد المدرسية أو خصائص
الطالب .ولذلك فإن النتائج الكمية محدودة في فائدتها.
وبالنسبة للبيانات النوعية ،فقد تم جمعها من خالل المقابالت
التي تم إجراؤها والمالحظات التي تم تدوينها أثناء المراقبات
الصفية ،وقد تم ترميزها وتحليلها موضوعيا.
و تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت هناك عالقة بين
بعض الصفات القابلة للقياس والنتائج الجيدة التي يتمكن
الطالب من تحقيقها في مادة اللغة اإلنجليزية .و تعتبر عملية
تحليل البيانات هي الخطوة األولى في تحسين عملية توظيف
المعلمين وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم فيما يتعلق بتعليم
مادة اللغة اإلنجليزية في اإلمارة .و لقد تم إستخدام مقياس
إجمالي لقياس معدالت تحصيل الطلبة في اإلمتحانات ،وفي
حين يعد هذا المقياس طريقة مبسطة للتوصل إلى النتائج،
من المؤمل إستخدام هذه النتائج للقيام بدراسات أكثر دقة.

النتائج
يعرض هذا القسم النتائج المتعلقة بمستويات الخبرة لدى
مدرسي مادة اللغة االنجليزية .ويلي ذلك معلومات عن
مستوى تعليم هؤالء المعلمين ومدى إلمامهم ومعرفتهم
بالمادة الدراسية التي يقومون بتدريسها.

الخبرة
كان متوسط عدد سنوات خبرة تدريس مادة اللغة االنجليزية
بين المعلمين الرجال الذين شاركوا في الدراسة  12سنة (SD
=  ،5.7النطاق =  .)5 – 73و بما أنه قد تم إعفاء المعلمين
الذين كانوا على وشك التقاعد من المشاركة في برنامج
التدريب المهني للمعلمين ،بإمكاننا اإلفتراض أن متوسط
خبرة مجموعة الدراسة هي أقل من متوسط خبرة إجمالي
عدد معلمين مادة اللغة االنجليزية الذكور في اإلمارة .كما
أن استبعاد المعلمين في برامج الدراسات العليا له تأثير غير
معروف على متوسط عدد سنوات الخبرة في مجال التدريس.
وفي العينة ،لم يكن هناك معلمون عديمو الخبرة إال أولئك
الذين يسعون لشهادات الدراسات العليا وهذا يشير إلى أن
معلمي اللغة اإلنجليزية الذكور في اإلمارة ال تقل خبرتهم عن
خمس سنوات .ومن خالل اإلطالع على الشكل رقم  ،1نالحظ
أن هناك عالقة سلبية بسيطة عند مقارنة سنوات خبرة المعلم
مع متوسط التحصيل العلمي للطالب (الممثلة من درجات
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وفي ضوء كل ما تم ذكره أعاله ،من المتوقع أن يتمكن
المعلمين الحاصلين على شهادات في مجال التربية
والتعليم الذين يجيدون اللغة االنجليزية ولديهم إلمام كبير
في هذه المادة الدراسية من التأثير بشكل أكبر على طلبتهم
بحيث يتمكنون من تحقيق معدالت أعلى في اإلمتحانات.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيتمكن المعلمون الذين لديهم بعض
الخبرات المكتسبة من خالل التدريس داخل الصف من األداء
بشكل أفضل مقارنة بزمالئهم الذين ليس لديهم هذه الخبرة
المكتسبة.

المعلمين الذين هم على وشك التقاعد في غضون الثالث
سنوات القادمة أو الذين هم من حملة شهادات الماجستير
في التربية والتعليم.و تمثل جميع البيانات المقدمة النتائج
التي تم التوصل إليها من خالل توزيع االستبيان على 461
من المعلمين المشاركين (خالل وبعد التدريب) ،والقيام
ب 49حصة مشاهدة  ،واإلجابات التي تم الحصول عليها من
المشاركين نتيجة  82مقابلة .وقد قام المشاركون بتعبئة
جميع االستبيانات في مرحلة ما قبل الدراسة إال أن  42استبيانا
في مرحلة ما بعد الدراسة لم يتم إعادتها وقد أجري هذا البحث
بين شهري سبتمبر  2102و مايو  3102في إمارة رأس الخيمة.
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خبرة المعلم (بالسنوات)
االختبار) ،لكن هذه العالقة لم تكن ذات صلة إحصائية ذات
أهمية كبيرة (.) 662.=p ,21.-=r
آخرين في دراسات أخرى انخفاض تأثير المعلمين الذين لديهم
أكثر من  52عاما من الخبرة .وإن كان هذا االتجاه مماثل لما هو
عليه الحال في إمارة راس الخيمة ،يوجد هناك ما يدعوا للقلق
ألن متوسط سنوات خبرة تدريس مادة اللغة االنجليزية بين
المدرسين الذكور تعتبر عالية.

التعليم
كانت لجميع المشاركين في هذه الدراسة خلفيات تعليمية
مختلفة ،كما أنهم منحدرين من ثمانية بلدان ،2وقد خضع
كل معلم لطريقة إعداد مختلفة .وفي هذا االستطالعُ ،
طلب
من المشاركين تحديد أعلى مستوى علمي حصلوا عليه.
ومن خالل اإلجابات تم تصنيف المعلمين الذكور ضمن ثالث
مجاميع وهي مجموعة «اإلنجليزي» وهي فئة المعلمين
الحاصلين على شهادة في مادة اللغة االنجليزية .ومجموعة
«التربية والتعليم» وهي فئة المعلمين الذين لديهم تخصص
في مجال التربية والتعليم .ومجموعة «أخرى» وهم من فئة
المعلمين الذين قدموا إجابات مبهمة أو الذين ذكروا أنهم
يحملون شهادة في مادة أخرى غير اللغة االنجليزية أو التربية
والتعليم .بعد ذلك تم مقارنة المعدالت التي حصل عليها
المعلمون في إمتحان  TOEFLمن كل مجموعة .وفي حين
إختلفت الدرجات ،لوحظ أن المعلمين المتخصصين في مادة
اللغة االنجليزية تمكنوا من تحقيق متوسط نتائج أعلى في
إمتحان  ، TOEFLوكانت الفوارق بين نتائج المجموعات الثالثة
ليست ذات داللة إحصائية هامة . 672.=p ,223.1=)84 ,2(F
وبالمثل ،عند اإلطالع على النتائج التي توصل إليها الطالب،
لوحظ أن ليس هناك فوارق ذات داللة إحصائية كبيرة بين
مجموعات االختبار  ،410 .= )19 ،1( Fص = . 689.0

ولقد أفاد اثنين من المشاركين أنهم يحملون شهادة
الماجستير ،األولى في األدب اإلنجليزي والثانية في مجال
األعمال التجارية ولم يتم إعفاؤهم من الدورة ألن دراستهم لم
تكن في التربية والتعليم .ولكن تم إعفاء بعض المعلمين
الذين كانوا ملتحقين في برامج الماجستير في مجال
التربية والتعليم من المشاركة في برنامج التدريب المهني
للمعلمين ،وبالتالي ،لم يتم إدراجهم في عينة البحث.
وفي وقت الحق ،تم إعفاء اثنين من المشاركين اآلخرين من
الدراسة ألنهم قرروا مواصلة دراستهم للحصول على شهادة
الماجستير في مجال التربية والتعليم .ونظراً لوجود عدد قليل
من المشاركين الحاصلين على شهادات متقدمة ،لم نتمكن
من التوصل إلى أية استنتاجات حول تأثير التعليم اإلضافي.
ومن المثير لإلهتمام ،تمكن المشارك الذي يحمل شهادة في
األعمال التجارية من تحقيق نتائج إيجابية للغاية أثناء عملية
التدريس داخل الصف كما ذكر المراقبون أنه قام بتطبيق جميع
التقنيات التي تعلمها في برنامج التدريب المهني للمعلمين
وفعال.
بشكل ناجح ّ

المعرفة واإللمام بالمادة الدراسية
كما تم اإلشارة إليه أعاله ،قامت بعض البحوث بإيجاد عالقة
بين معرفة المعلم بالمادة الدراسية والنتائج التي يتمكن
الطالب من تحقيقها .ومن خالل استخدام النتائج التي حصل
عليها المعلمون في امتحان التوفل كداللة على معرفتهم
بالمادة الدراسية ،تم مقارنة معدالت المعلمين بالنتائج التي
توصل إليها الطالب ،وأظهرت النتائج أن ليس هناك عالقة ذات
داللة إحصائية كبيرة ( .)401.=p ,12.-=r ,16=Nويمكن مالحظة
ذلك عند اإلطالع على الشكل رقم  2في الصفحة التالية.
وأشارت النتائج إلى أن معرفة المعلمين بالمادة الدراسية
ليس لها بالضرورة عالقة على المعدالت التي يحصل عليها

 2مصر ،األردن ،العراق ،فلسطين ،السودان ،سوريا ،تونس ،اإلمارات العربية المتحدة.
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معدالت المعلمين في امتحان التوفل
الطالب .ومع ذلك ،لم تتوفر نتائج إمتحان التوفل للعديد من
المشاركين ،مما عرقل عملية الحصول على النتائج المرجوة.
وكان متوسط معدل اختبار التوفل بالنسبة للمشاركين في
برنامج التدريب المهني للمعلمين  ،64.34 = SD( 705النطاق =
 .)095 – 004إن معظم البرامج الجامعية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة تتطلب أن يكون الطالب المتقدم للدراسة حاصل
على معدل ما ال يقل عن  005في امتحان التوفل .ولكن األمر
المثير للدهشة هو أن الكثير من معلمي مادة اللغة االنجليزية
لم يستوفوا هذا المعيار .وبإجراء مزيد من الدراسة على
معلمي اللغة اإلنجليزية قد يكون من المفيد وجود المزيد من
أدوات قياس كفاءة المعلمين.

وفيما يلي أحد األمثلة الذي يقدم أمثلة على هذه الظواهر على
حد سواء .قام أحد المعلمين الذي حصل على معدل  054في
امتحان التوفل باستخدام مجموعة من أفالم الفيديو القصيرة
من أجل تدريس بعض قواعد اللغة اإلنجليزية الجديدة لطلبته،
بد ًال من شرح المادة لهم بنفسه .ووفق ًا للمقابالت التي تم
إجرائها ،قام أحد المعلمين باستخدام مصادر تعليمية خارجية،

ومن الجدير بالذكر أيض ًا ،عندما طلب من الباحثون تحديد
المعلمين الذين أظهروا قدرات تعليم ممتازة ،3لوحظ أن جميع
المعلمين الذين تم تحديدهم كانوا من الذين حصلوا على 04
نقطة أعلى من المتوسط الطبيعي في إمتحان التوفل .وهذا
يتوافق مع النتائج التي تم التوصل إليها أعاله (;5791 ,Carroll
 8002 ,Sass ( Harrisعن العالقة بين معرفة المعلم بالمادة
الدراسية وفعالية أداء المعلم داخل الصف .وتساهم نتائج
هذه الدراسة في هذا المحفل من المعرفة وتضمن إجراء مزيد
من التحقيق في هذا االرتباط.
وهناك تناقض بين البيانات الكمية التي تربط درجات التوفل
مع درجات اختبارات الطالب ومع مالحظات المعلم النوعية.
ويمكن أن يشير الفرق إلى الطريقة الخاطئة التي يتم فيها
إستخدام نتائج امتحان التوفل والنتائج التي يحصل عليها
الطالب كبدائل لمعرفة اللغة اإلنجليزية والتحصيل العلمي
للطالب .حيث أن التأثير الناجم من تدريس مادة اللغة االنجليزية
بطريقة ممتازة قد ال تظهر نتائج إيجابية فورية أثناء اإلمتحانات
بل تتضح الفوائد في وقت الحق .وباإلضافة إلى ذلك ،ما قد
يعتبره الباحثون على أنه «تعليم ممتاز» خالل مشاهدة المعلم
قد ال يؤدي بالضرورة إلى تحقيق معدالت أعلى في االمتحانات.
وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أفضل لهذا
التضارب في البيانات.

 3تم القياس باستخدام نظام لتصنيف المالحظات الذي تم إبتكاره خصيص ًا لهذا المشروع والذي اقتبس من أداة تم تطويرها من قبل مشروع المعلم
الجديد ()1102
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وتشير البيانات الكمية إلى أن مهارات اللغة االنجليزية قد ال
تؤثر على المعدالت التي يحققها الطالب في اإلختبارات .ومع
ذلك ،فإن البيانات التي تم التوصل إليها من خالل القيام
بحصص المشاهدة الصفية تقدم تفسير أفضل حول الطريقة
التي تؤثر فيها مهارات المعلم في مادة اللغة االنجليزية على
نتائج الطالب .فقد الحظ الباحثون أثناء زياراتهم الصفية
العديد من الحاالت التي أثرت فيها مهارات اللغة الفقيرة على
نوعية وجودة أسلوب التدريس المقدم للطالب خالل الحصة
الدراسية .كما الحظ الباحثون أن بعض المعلمين قاموا
باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات أثناء عملية التدريس
من أجل التعويض عن إمكانياتهم التدريسية البسيطة وقلة
معرفتهم باللغة االنجليزية.

مثل أفالم الفيديو ،إلثراء الدروس التعليمية ألنه شعر بأنه غير
متأكد من المواد والمعلومات التي يحاول توصيلها لطلبته.
وباإلضافة إلى استخدام هذا المعلم للمصادر الخارجية أثناء
عملية تدريس الطالب داخل الصف ،قام في وقت الحق بتقديم
معلومات غير صحيحة وخاطئة لغوي ًا للطالب .ولم تكن هذه
الحالة الوحيدة التي الحظها الباحثون ،بل كانت هناك العديد
من الحاالت المماثلة التي تم تدوينها أثناء المراقبات الصفية.

5

و في الخالصة  ،تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن معلمي
مادة اللغة االنجليزية في إمارة راس الخيمة هم مجموعة من
المغتربين العرب الرجال الذين لديهم خبرة ومهارات تدريس
تتفاوت من معلم إلى آخر .وفي المستوى المتوسط ،إن
مهاراتهم في تدريس مادة اللغة االنجليزية هي أقل مما كان
متوقع ًا .ولم يتم التوصل إلى أية معلومات ديموغرافية
(سكانية) أساسية بالنسبة للمعلمين الذين تمكنوا من
تحقيق نتائج أفضل مع طلبتهم ،ولكن تم تحديد المعلمين
الذين يقومون بتقديم التدريس بشكل أفضل من نظرائهم
على أنهم تمكنوا من الحصول على معدالت أعلى من
المتوسط الطبيعي في امتحان التوفل.

مناقشة السياسة
تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى وضع سياسات
تعالج توظيف مدرسي اللغة اإلنجليزية الذكور واالحتفاظ
بذوي الكفاءات منهم في رأس الخيمة .وفيما يلي أربعة من
هذه الخيارات:
من هم الذين يدرسون مادة اللغة االنجليزية في إمارة رأس الخيمة؟ و ما هي اآلثار المترتبة على عملية توظيف المعلمين الذكور وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم؟
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الخيار األول :هو أن تبقى المدارس الحكومية في إمارة راس
الخيمة على الحالة التي هي عليها اآلن .ويتضمن هذا المسار
مواصلة توظيف المعلمين المغتربين العرب من مختلف
البلدان العربية من أجل تعليم مادة اللغة االنجليزية واالستمرار
في عملية تنمية المعلم الراهنة .وإن لم يكن هناك المزيد من
التدخل ،يمكن افتراض عدم حدوث تحسن في نتائج الطالب.
الخيار الثاني :إن بقي وضع المعلمين المغتربين العرب الذين
تم تعيينهم في السابق على ما هو عليه الحال اآلن ،يجب
بذل المزيد من الجهود لضمان أن المعلمين الجدد الذين يتم
تعيينهم من اآلن فصاعداً يتقنون مادة اللغة االإنجليزية بشكل
جيد .و تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التدابير البسيطة
لتنمية مهارات المعلمين وتعزيز خبراتهم لن تؤدي بالضرورة
إلى تحسين نتائج الطالب في مادة اللغة االنجليزية .ومع
ذلك ،هناك بعض الدالئل التي تشير إلى أن المعلمين الذين
حصلوا على درجات أعلى في التوفل تم تصنيفهم على
أنهم بارعين في تدريس مادة اللغة االنجليزية مقارنة بغيرهم
من المدرسين ولذلك قد يكون من األهمية بمكان توظيف
وتعيين المدرسين الذكور ذوي درجات التوفل األعلى.
الخيار الثالث :البديل اآلخر لتوظيف المعلمين العرب
المغتربين لتدريس مادة اللغة االنجليزية هو توظيف مجموعة
مختلفة تمام ًا من المعلمين .ويمكن أن يشمل ذلك توظيف
المعلمين اإلماراتيين (ندرة وجود معلمين إماراتيين هو
السبب الذي يدفع إلى تعيين المعلمين المغتربين العرب)،
كما يمكن توظيف المعلمين الناطقين باللغة االنجليزية،
أو معلمين من جنوب شرق آسيا .وينبغي على المسؤولين
السعي نحو القيام بتغيرات جذرية فيما يتعلق بتعيين
المعلمين الجدد وتوخي الحذر الشديد أثناء التعاقد معهم.
كما ينبغي تطبيق برنامج تجريبي ذي تدابير تقييم صارمة قبل
توقيع العقود مع المعلمين الجدد .وكبديل ،يمكن السماح
للمعلمات اإلماراتيات بتقديم التدريس للطالب في المرحلتين
الثانية والثالثة داخل المدارس في اإلمارة  .وقد يكون هذا الخيار
مثير للجدل ،ولكن تشير نتائج التحصيل الدراسي لمدارس

البنات أن المعدالت التي تمك ّنت المعلمات من التوصل إليها
كانت أعلى مقارنة بالمعدالت التي توصل إليها المعلمون
في مدارس البنين ( .)1102 Walker ،0102 Ridge ،2102، Ahmedوفي
حين أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل اإلجتماعية التي
تسهم في ذلك ( ،)2102، Russellتعتبر فعالية أداء المعلم هي
على األرجح عامل يشير إلى أن استخدام المعلمات قد يكون
فعالة لتحسين عملية تعليم مادة اللغة االنجليزية في
وسيلة ّ
مدارس البنين.
الخيار الرابع :تصميم برنامج لتحديد فعالية أداء المعلمين
فعال قد
الذين يقومون بتدريس مادة اللغة اإلنجليزية بشكل ّ
يكون مفتاح ًا لتحسين معدالت الطالب في إمارة راس الخيمة.
وحينها يمكن مكافئة المعلمين المتميزين ومن ثم اإلستفادة
من خبراتهم التدريسية في برامج تنموية وتوجيهية أخرى .وفي
حين يوجد هناك نظام تقييم للمعلمين ،أفاد المعلمون
الذين شاركوا في الدراسة أن نظام التقييم هذا ال يتم
استخدامه بانتظام ،ونادراً ما يتلقى المعلمون أية ردود فعل
أو مالحظات .كما أفاد أحد المعلمين أن الباحثين الذين قاموا
بزيارة الصف من أجل تدوين المالحظات الصفية هم الوحيدون
الذين قاموا بزيارة حصته الدراسية وتقديم المالحظات له طيلة
األربع سنوات التي قام فيها بتدريس مادة اللغة اإلنجليزية.
يعتبر نظام شهادة المجلس الوطني للتعليم المهني
( )NBPTSفي الواليات المتحدة األمريكية هو أحد األمثلة على
البرامج الناجحة لتقييم المعلمين .ويعد هذا البرنامج بمثابة
شهادة تطوعية متوفرة للمعلمين .وثبت أن المعلمين
الحاصلين على شهادة  NBPTSهم أكثر فعالية مقارنة بأولئك
الذين ال يحملون هذه الشهادة ( Chingosو  .)1102 ، Petersonوقد
يساعد برنامج مماثل لتقييم المدرسين في تحديد المعلمين
الذين ينبغي عليهم اإلستمرار بتقديم التدريس في إمارة راس
الخيمة ،والمعلمين الذين ينبغي مكافأتهم نتيجة لجهودهم
المتميزة في التعليم .يعتبر برنامج ترخيص المعلم ،الذي
أعلن عنه مؤخراً (انظر  Dajaniو  )4102 ، Penningtonفرصة
ممتازة إلبتكار نظام تقييم الجودة العالية الذي يمكن أن
يشمل تحليل ردود الفعل من خالله التعرف على المعلمين
المتميزين ،وتقديم المزيد من الدعم للمعلمين من أجل
مساعدتهم في تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم في التنمية
المهنية .في الوقت الحالي ،بإمكان المسؤولين اإلداريين
مكافأة المعلمين الحاليين الذين يظهرون إمكانيات تدريس
ممتازة ونتائج قوية مع طالبهم ،وبالوقت ذاته بإمكانهم
تقديم الفرص للمعلمين الذين ال يتمتعون بمهارات تدريس
ممتازة ونتائج جيدة مع طالبهم من أجل مساعدتهم في تنمية
مهاراتهم وقدراتهم في صفوفهم.

التوصيات
يمكن القيام بخطة عمل معقولة من خالل الجمع بين
الخيارات التي تم ذكرها أعاله .في الوقت الحالي ،يمكن أن
تبقى الطريقة التي يتم فيها تعيين المدرسين العرب الذكور
المغتربين لتدريس مادة اللغة االنجليزية في إمارة رأس الخيمة
سارية المفعول إلى أن يتمكن ص ّناع القرار من التوصل إلى
حلول بديلة وأكثر فعالية .وينبغي على المسؤولين تطبيق

•تطبيق إستراتيجيات بديلة أثناء توظيف معلمي مادة
.اللغة االنجليزية

•

 مثل توظيف المعلمين- وفي حين قد يكون الخيار األسهل
من حملة شهادات التربية والتعليم فقط لتدريس مادة اللغة
 ولكن النتائج التي توصل إليها هذا،اإلنجليزية – هو األنسب
البحث تشير إلى أن اتباع تدابير مثل هذه لن يضمن بالضرورة
 فقد توصل هذا البحث.تحقيق النتائج المرجوة مع الطالب
إلى أن العالقة بين خبرة المعلم في مجال التدريس والشهادة
التي يحملها هذا المعلم ال تؤثر بشكل وثيق على النتائج
،وبناء على ذلك
.التي يحصل عليها الطالب في االمتحانات
ً
إن لم يتم إتخاذ التدابير المطلوبة من أجل تحديد المعلمين
 ينبغي النظر في الطرق التي يمكن من خاللها،المتميزين
التعرف على المعلمين الذين يقدمون التدريس بشكل متميز
وبالتالي يتمكنون من تحقيق النتائج المطلوبة مع طلبتهم
.وتترجم مهاراتهم إلى المزيد من تحقيق النجاحات

نظام شامل للتقييم من أجل تحديد مدى فعالية مجموعة
 كما هو الحال مع أي تدخل على.متنوعة من نماذج التوظيف
 والقيام بعمليات تقييم صارمة لهذه التغييرات،نطاق واسع
.ضرورية لضمان تحسين تعليم اللغة اإلنجليزية في اإلمارة
فيما يلي بعض التوصيات العامة التي توصلنا إليها نتيجة
:بحثنا هذا
ينبغي أن تتضمن القيادة التربوية اتباع بعض المعايير من
أجل تحديد مستوى الكفاءة في اللغة اإلنجليزية كاختبار
. أثناء توظيف المعلمين الجددTOEFL التوفل
•تنفيذ نظام صارم لتقييم معلمي مادة اللغة االنجليزية
وتقديم المالحظات لهم عن الطرق و األساليب التي
يمكنهم من خاللها تنمية قدراتهم وإمكانياتهم في
.مجال التدريس
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مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
 توسيع آفاق التفكير،دعم البحوث
تقع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في إمارة رأس الخيمة وهي مؤسسة
 حاكم إمارة رأس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي2009 غير ربحية تأسست في عام
: وللمؤسسة ثالث وظأيف رٔييسية.الخيمة
،إعالم صانعي السياسات عن طرق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية
 من خالل تزويد التربويين وموظفي الخدمة المدنية في إمارة، وخاصة التعليم،إثراء القطاع العام المحلي
،رأس الخيمة باألدوات الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم
بناء روح الجماعة والتعاون والرؤية المشتركة من خالل المشاركة الهادفة التي تعزز العالقات بين األفراد
.والمنظمات
: و برامج األنشطة يرجى تسجيل الدخول على، والمنح،لمعرفة المزيد عن أبحاثنا
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