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اضطلع األمين العام بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بتحمل مسؤولية نَْشر هذا العمل. وال تعكس جميع اآلراء 
والمناقشات التي يتم التعبير عنها في هذا العمل بالضرورة اآلراء الرسمية للدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي.

نُِشَر هذا المستند، جميع البيانات وأي من الخرائط المتضمنة به، دون المساس بوضع أو سيادة أي بلد، ودون المساس بترسيم الحدود 
الدولية ألي بلد أو مدينة أو منطقة أو باسم هذا البلد أو هذه المدينة أو المنطقة.

مت السلطات اإلسرائيلية ذات الصلة البيانات اإلحصائية الخاصة بإسرائيل وتحملت مسؤولية صحة تلك البيانات. وقامت منظمة  َقدَّ
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي باالنتفاع بتلك البيانات واستخدامها من دون المساس بوضع مرتفعات الجوالن، وشرق القدس 

والمستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بموجب نصوص القانون الدولي.

 ملحوظة من ِقَبل تركيا 
تتعلق المعلومات الواردة في هذا المستند باإلشارة إلى "قبرص" بالجزء الجنوبي من الجزيرة. وال توجد هيئة واحدة تمثل كل من الشعب 

التركي واليوناني القبرصي في الجزيرة. وتعترف تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية. وحتى يتم التوصل إلى حل دائم وعادل في سياق األمم 
المتحدة؛ تحتفظ تركيا بموقفها فيما يتعلق بـ "مسألة قبرص".

 ملحوظة من ِقَبل جميع الدول األعضاء باالتحاد األوروبي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد األوروبي
اعترف جميع أعضاء األمم المتحدة بجمهورية قبرص باستثناء تركيا. وتتعلق المعلومات الواردة في هذا المستند بالمنطقة الواقعة تحت 

الحكم الفعلي لحكومة جمهورية قبرص.

 نُِشَر هذا المستند في األصل من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي باللغة اإلنجليزية بعنوان:
 Teaching in the United Arab Emirates: 10 lessons from TALIS 

)التعليم في دولة اإلمارات: 10 دروس من المسح الدولي للتعليم والتعلم(.

 2020 OECD © 

https://www.oecd.org/education/talis/Teaching_in_the_UAE-10_Lessons_from_TALIS.pdf

لم يُترجم هذا المستند من ِقَبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وال يجوز اعتبارها ترجمة رسمية من منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي. ويتحمل المترجم المسؤولية الكاملة عن جودة الترجمة ومدى توافقها مع النص األصلي. في حالة وجود أي 

تعارض ما بين العمل األصلي والترجمة، يُعتبر النص األصلي للعمل ساريًا وحده دون غيره.
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تتمثل مهمة مكتب شؤون التعليم بديوان ولي العهد في دعم 
األهداف التعليمية الطموحة الخاصة بدولتنا من خالل المشاركة 

المجتمعية وتقديم االستشارات التعليمية الفائقة والمبادرات 
ذات التأثير القوي التي من شأنها أن تحفز قدرات مديري المدارس، 

والمعلمين والطالب. وفي إطار تلك المحاوالت، يأتي منتدى "قدوة" 
الذي يجسد المجهودات المكثفة لوضع المعلمين في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في قلب الحوار المتعلق بمستقبل التعليم. ولقد 
تم إطالق هذا المنتدى للمرة األولى في عام 2016، ويُثمن منتدى 

"قدوة" الدور العظيم الذي يؤديه المعلمون في تشكيل عقول 
الشباب. وفي دورته الثالثة، بََحَث منتدى قدوة 2019 كيفية إعداد 

أجيال المستقبل للتعامل مع السياق العالمي ولمجابهة المستقبل 
الديناميكي واألكثر ترابطًا من أي وقت مضى.

كيف يمكننا تعزيز أنظمتنا التعليمية للتعليم بهدف إعداد 
الكفاءات العالمية؟ إذ َوَضَع هذا الهدف في االعتبار، فقد أنشأ منتدى 

"قدوة 2019" إطار عمل يدعو المعلمين إلى استكشاف التقنيات 
التي تُلقي الضوء على ارتباط الطالب بمجتمعاتهم والعالم، وتشجيع 

إمكانات حل المشكالت والتعاون، وغرس عقلية التعلم مدى 
الحياة. والواقع أن التغذية الراجعة السائدة التي حصلنا عليها من 
المعلمين في دولة اإلمارات مفادها أن التعليم إلعداد الكفاءات 

العالمية يتطلب تحديثًا في طرق التعليم، واألهم من ذلك أنه 
يتطلب تغييراً في عقلية المعلمين. وفي سبيل إعداد الطالب 

والمدارس للمستقبل، يحتاج المعلمون إلى أن يَْضحوا هم أنفسهم 
طالبًا في محراب العلم طوال العمر.

ومن خالل محادثاتنا مع المعلمين، تََولََّد لدينا اليقين بأن المعلمين 
يرحبون باالبتكار وأنهم يقدرون بشكل خاص الطرق والمناهج 

والمواد المباشرة التي يمكن تطبيقها على نحو مباشر على 
فصولهم الدراسية. ولقد ركز منتدى "قدوة" على تقديم فرص 

التطوير المهنية الفعالة التي من الممكن أن تلهم المسيرة 

التعليمية الخاصة بالمعلمين، وأن تمنحهم االستقالل في اختبار 
وتطبيق المنظورات الفريدة داخل الفصل الدراسي. كما أقر منتدى 

"قدوة" كذلك بأهمية أنظمة الدعم القوي وشبكات المعلمين في 
تحفيز التعلم من األقران، ومناقشة الدور الذي ينبغي على قيادة 

المدرسة أن تلعبه في تعزيز تلك النظم. 

في مكتب شؤون التعليم، تلقينا رسالة واضحة من المعلمين 
الذين حضروا منتدى "قدوة" تتمحور حول حاجتهم إلى أدوات أفضل 

إلحداث تغيير إيجابي في نظام التعليم. وفي سبيل تحقيق هذا 
التحول على الفور، عقد منتدى "قدوة" شراكة مع منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي لوضع كتاب للتدريبات يهدف إلى 
مساعدة المعلمين على كيفية فهم واستخدام نتائج استبيان 
المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 وفهم وضع التعليم في 

م مقترحات عملية للتدريب اليومي للمعلمين.  دولة اإلمارات ويُقدِّ
ومن خالل استشراف األفكار الملهمة من األنظمة التعليمية من 

جميع أنحاء العالم، يؤكد كتاب التدريبات هذا على مبدأ الكفاءات 
العالمية األساسي وعلى تقدير دولة اإلمارات للتنوع.

إن تنوع مدارسنا ودولتنا هو أحد مواطن القوة التي نتمتع بها في 
إطار تطلعنا نحو مستقبل عالمي متطور. وأنا أشجعكم على جعل 

ز شغفكم، ودمج المنظورات المتنوعة الخاصة  اختالفاتنا تحفِّ
بزمالئكم وطالبكم وجيرانكم وأصدقائكم في ممارستكم 

التعليمية.

بصفتكم معلمين، فأنتم عوامل التغيير في نظام مدرستنا، 
وآمل أن يقدم لكم كتاب التدريبات هذا الدعم في تحقيق النمو 
المهني والعمل بشكل تعاوني على رسم معالم بيئة التعليم 

في المستقبل. وأتطلع قدمًا لرؤية اإلنجازات التي ستحققونها في 
فصولكم الدراسية.

 العنود خليفة الكعبي
 مدير البرامج التعليمية، مكتب شؤون التعليم 

ديوان ولي العهد – أبوظبي

تمهيد
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تؤكد األبحاث على صحة ما تواتر معرفته بين المعلمين منذ 
قديم األزل: أال وهو أن المعلم هو األساس في تحقيق الجودة 

في الحاضر والمستقبل ألي منظومة تعليمية، وأن المعلم 
يُشكل الحلقة الهامة في التأثير على تعليم الطفل. ولهذا جاء 

منتدى المعلم العالمي “قدوة 2019” ليلقي الضوء على المعلم 
ويضعه في بؤرة المناقشات الدائرة حول إنشاء المدراس المعدة 

والمؤهلة للمستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وهو األمر 
الذي يعكس االلتزام الوطني لتبوء المعلمين والتعليم مقدمة 

السياسات التعليمية في دولة اإلمارات.

وانطالقًا من إدراك الحكومات في جميع أنحاء العالم أن جودة 
المنظومة التعليمية ال يمكن أن تتحقق إال بضمان جودة 

المعلمين، تعمل تلك الحكومات على تطوير السياسات والمبادرات 
التي من شأنها أن تجذب المعلمين األعلى جودة في هذه المهنة 

وأن تحافظ عليهم، إلى جانب تعزيز وضع المعلم واإلعالء من شأن 
مهنة التدريس. ولقد كانت دولة اإلمارات في مقدمة ذلك التوجه 

العالمي، وفي السنوات األخيرة، بادرت إلى تبني السياسات التعليمية 
التي تهدف إلى بناء نظام مدرسي عالي األداء وقوة العمل التي تتمتع 
بالمهارات الفائقة. وتضمنت تلك اإلجراءات الجديدة تطوير المعلم 

في دولة اإلمارات، وتطوير معايير القيادة التعليمية، وإدخال نظام 
ترخيص المعلم، والترقي الوظيفي للمعلم، إلى جانب إجراء عدد من 

اإلصالحات المستمرة الستبدال نظام تعليم المعلم بنظام أكثر 
تطوًرا وحداثة.

يوفر المسح الدولي للتعليم والتعلم )TALIS( التابع لمنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD( البيانات الدولية 

المقارنة لمساعدة الحكومات ونظم التعليم – مثل حكومة دولة 
اإلمارات – في محاولة منهم لتعزيز مهنة المعلم وجودة التعليم. 

كما توفر بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم كذلك النتائج 
المفيدة للمعلمين األفراد وللقيادات المدرسية الذين يرغبون في 

تطوير وتنمية ممارساتهم ومدارسهم أو مجالهم المهني.

تم تأليف دليل التدريبات هذا للمعلمين والقيادات المدرسية في 
دولة اإلمارات بعد تحليل عميق لبيانات المسح الدولي للتعليم 

والتعلم لعام 2018. كما أنه يقدم عشرة دروس للمعلمين 
في دولة اإلمارات في مجاالت أساسية بهدف تعزيز جودة التعليم 
في المدارس اإلماراتية. ويبدأ كل درس بنظرة على كيفية تطبيق 
بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم والبحوث األكاديمية على 

هذا الموضوع في السياق المحلي الفريد في دولة اإلمارات وفصولها 
الدراسية، ثم يعرض الدرس المقترحات بشأن الخطوات التالية 

والموارد المفيدة في حالة رغبة المعلمين في تعلم المزيد أو في 
تطوير الممارسات األخرى.

وضعت دولة اإلمارات أهدافًا سامية لمنظومتها التعليمية ولكن 
بطريقة يسهل الوصول إليها وتحقيقها. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

تلك األهداف ضرورية والزمة لضمان نجاح كل طفل في التعليم 
والحياة. ويهدف كتاب التدريبات إلى دعم مجهودات اإلمارات في أن 

يصبح لديها اقتصاداً معرفيًا يمكنه المنافسة في السوق العالمية 
في المستقبل. ولقد أبدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي استعدادها التام لدعم دولة اإلمارات في مجهوداتها 

لتعزيز الجودة والمساواة في منظومتها التعليمية وتعزيز 
إسهامات التعليم والمهارات في النمو االقتصادي واالجتماعي 

للبالد.

مدير إدارة التعليم والمهارات، والمستشار الخاص في سياسة التعليم لألمين العام منظمة التعاون 
)OECD( والتنمية في الميدان االقتصادي

تمهيد
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شكر وتقدير
 )OECD( تعرب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

عن خالص تقديرها لمكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد 
أبوظبي. وبوجه خاص، تتوجه التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات وذلك لدعمها 
وإسهامها في هذا المجال. وتتقدم المنظمة بأسمى آيات الشكر، 

بوجه خاص، إلى معالي الوزير حسين الحمادي وإلى معالي الوزير أحمد 
بالهول الفالسي وإلى معالي الوزيرة جميلة المهيري.

كتب هذا المنشور بقلم كريستين ويثرباي. وأشرفت عليه سمية 
مغنوج ومانويال فيتزباتريك، باإلضافة إلى الدعم الكبير المقدم 

من قبل إيلي شايا وماجدة الضيفي وهنري بيرسون الذين قدموا 
المدخالت التحليلية والتحريرية لهذا التقرير. كما قدمت شارلوت 

مايارد الدعم اإلحصائي. في حين قدم كل من أندريس شاليشر 
وباولو سانتياغو وإليزابيث فوردهام وكارين تريمبالي وكاساندرا 
ديفيس وبابلو فريزر التوجيهات والمساعدات القيمة إلخراج هذا 

التقرير، في حين قدمت سارة جوفيا الدعم اإلداري. 

شكر وتقدير
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تُظهر األبحاث أن المعلم الكفء يمكن أن يؤثر تأثيراً إيجابيًا على 
تحصيل الطلبة في التعليم الرسمي، وهو ما يفيد بدوره النتائج 

على المدى البعيد. ولكن للمعلمين دوراً أكبر من ذلك، فجميعنا 
ترنو ذاكرته إلى معلمينا المفضلين والفروق التي أحدثوها في حياتنا. 

ولعلنا جميعًا تواتر إلى مسامعنا قصصًا ألشخاص ناجحين ممن 
ينسبون فضل نجاحهم إلى معلميهم الذين ساعدوهم في التغلب 

على التحديات الشخصية والذين ألهموهم السبل إلى تحقيق 
نجاحهم. وتتزامن األبحاث، لتقدم البيانات التجريبية التي توضح تأثير 

المعلمين اإليجابي على ثقة الطالب بأنفسهم وتحقيق سعادتهم.

في عالم اليوم، اكتسب التعليم عالي الجودة أهمية أكبر من أي 
وقت مضى، حيث تقع على عاتق المدارس مسؤوليات أكبر في 
سبيل تحقيق مصلحة ورفاهية الطالب، ويحدث ذلك مع تزايد 

األعباء العالمية التي تواجه شبابنا. واألهم من المحتوى التعليمي 
والمهارات التقليدية، يُتوقع من المعلمين والمدارس إعداد الطالب 

لذلك العالم المتصل والمتنوع الذي يواجه مشكالت تزداد تعقيداً 
يومًا بعد يوم، وعلى سبيل المثال مجابهة مشكلة تغير المناخ. 
وهو ما ينطبق بوجه خاص على دولة اإلمارات في ضوء تركيبتها 

السكانية ذات الثقافات المتعددة واالقتصادات التي تشهد تغيرات 
سريعة. وإقراراً بالدور الفريد الذي يلعبه المعلمون في إعداد الشباب 
للمشاركة في عالمنا، يُلقي هذا التقرير الضوء على الممارسات التي 

يشارك فيها المعلمون في اإلمارات لدعم تطوير منظومة تعليمية 
مجهزة لمجابهة المستقبل.

يستند هذا التقرير إلى المناقشات والمباحثات التي تمت في منتدى 
قدوة 2019، وهو منتدى للمعلمين قام بتنظيمه مكتب شؤون 

التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي في السادس من أكتوبر، 
2019. في هذا المنتدى، ألقى المعلمون، وقائدو المدارس، وصانعو 

القرار الضوء على الممارسات التي من شأنها المساعدة على بناء 
المدارس المجهزة للمستقبل والكفاءات العالمية للطالب. 

وتتضمن الكفاءات العالمية كفاءات مثل اإلبداع، والتواصل، 
والتنظيم الذاتي، وكذلك القدرة على فحص المشكالت المحلية 
والعالمية والبين ثقافية، لفهم وتقدير المنظورات ووجهات نظر 

اآلخرين، وكذلك القدرة على المشاركة في التفاعالت المفتوحة 
المناسبة والفعالة مع أشخاص ينتمون إلى ثقافات مختلفة، هذا إلى 
جانب العمل على تحقيق المصلحة الجماعية والتنمية المستدامة 

 .)OECD, 2018( )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(
وتعتبر هذه الكفاءات الزمة وضرورية للعمل في السوق العالمية 

التنافسية والمجتمع الذي يتزايد تعقيًدا يوًما بعد يوم. 

وتضمن عملية بناء المدارس المعدة لمجابهة المستقبل 
حصول شباب اإلمارات على أفضل تعليم ممكن، بالتوازي مع 

أهداف الحكومة اإلماراتية نحو الوصول إلى اقتصاد متنوع يستند 
إلى المعرفة، وهو األمر الذي يمكن تحقيقه فقط عن طريق تقديم 

تعليم ونظام تدريب عالي الجودة.

المقدمة

كلف ديوان ولي عهد أبوظبي بإعداد هذا التقرير في إطار مدخالت 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في منتدى قدوة 

2019. والهدف منه هو أن نقدم للمعلمين في اإلمارات اإلرشادات 

العملية في عدد من المجاالت المحددة ذات الصلة بالنسبة 
لهم ومساعدتهم على تعزيز ممارساتهم. ولقد تم تحديد تلك 

المجاالت من خالل تحليل بيانات اإلمارات من خالل المسح الدولي 

للتعليم والتعلم الخاص بمنظمة منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي في عام 2018 والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة 
)PISA(، مع الوضع في االعتبار السياق الفريد للمنظومة التعليمية 

لدولة اإلمارات.

الغرض من هذا التقرير

المقدمة
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المربع 1. قدوة 2019: نحو كفاءات تعليم عالمية

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أطلق مكتب شؤون 

التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي قدوة عام 2016. 

يعتبر قدوة منصًة من المعلمين وألجلهم، تهدف إلى االرتقاء 
بمهنة التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمساهمة في 

تحسين مستقبل التعليم. 

يحتفي قدوة بالمعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية، 
ومنطلقًا للتغيير والتطور، ويعمل على توظيف خبراتهم لحفز 
االبتكار واإلبداع وروح التعاون. ويجمع المعلمين، وصّناع القرار، 

وخبراء التعليم لبحث أفضل الممارسات واألساليب التعليمية التي 
لها أثر إيجابي على طلبة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ويُشكل قدوة جزءاً مهمًا من المنظومة التعليمية االستشرافية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويساهم في تعزيز مكانة اإلمارات 

الريادية في مجال التعليم القادر على مواكبة المستقبل. 

حول قدوة 2019

جاءت الدورة الثالثة من قدوة، تحت شعار "نحو كفاءات تعليم 
عالمية"، لتؤكد على أهمية دور المعلم، وتعزز من مشاركة 

المعلمين في المناقشات حول سبل إعداد المدارس للمستقبل. 
ففي عالمنا سريع التغيير، ترتبط قدرة الطلبة على النجاح 

والمساهمة في ازدهار البالد، بقدرة معلميهم على تزويدهم 
بالمهارات الجديدة التي من شأنها تعزيز كفاءتهم العالمية؛ بما في 

ذلك القدرة على إيجاد المعلومة وتقييمها، والموازنة بين مختلف 
وجهات النظر، واستخدام التفكير النقدي لتغيير مجتمعاتهم. 

وليكون المعلم قادراً على ممارسة دوره بشكٍل فاعل، عليه أن 
يكون قدوًة لطالبه، وأن يعمل على تنمية وتطوير مهاراته ومعارفه 

بشكٍل مستمر، وأن يسعى للتعلُّم مدى الحياة، حتى يستطيع 
المساهمة في بناء األجيال الواعدة والقادرة على مواكبة متطلبات 

المستقبل. 

يشجع قدوة 2019 نهج التنمية المهنية المستمرة للمعلمين 
باعتبارها عنصر أساسي لالرتقاء بجودة التعليم، وتسعى دولة 
اإلمارت إلى تعزيز بيئة تعليمية تقدر مكانة المعلم، وتوفر له 

فرص التنمية المهنية والعمل التعاوني. وباالستناد إلى مخرجات 
االجتماعات المصّغرة مع المعلمين التي تم عقدها مطلع عام 

2019، يسعى المنتدى إلى ترسيخ ثقافة التعاون بين المعلمين 

لدعم التعليم من أجل الكفاءات العالمية. 

يعد المسح الدولي للتعليم والتعلم مقياًسا دولًيا واسع النطاق 
للمعلمين والقيادات المدرسية الذي من شأنه مساعدة واضعي 

السياسات والباحثين والمعلمين على فهم ظروف العمل وبيئات 
التعلم في المدراس. والموضوعات التي تمت تغطيتها في المسح 
الدولي للتعليم والتعلم هي تلك الموضوعات التي أثبتت األبحاث أن 

لها التأثير األكبر على جودة التعليم والتعلم. حيث يُسأل المعلمون 
والقيادات المدرسية عن خلفياتهم التعليمية والمهنية، وعن 

ممارساتهم المهنية، وكيف يتم تقييمهم، وكيف يحصلون على 
التغذية الراجعة بشأن ممارساتهم، وكذلك عن التطوير المهني 

الذي يحصلون عليه، وعن مناخ المدرسة، وعن مدى رضائهم عن 
عملهم ومهنتهم وشعورهم بتحقيق الذات.

بدأ المسح الدولي للتعليم والتعلم في عام 2008 وشاركت به 
24 دولة واقتصاد وتمت مضاعفة هذه التغطية في المسح الدولي 

للتعليم والتعلم 2018 حيث تضمن بيانات من 48 دولة واقتصاد، 
بما في ذلك اإلمارات. وفي كل دولة، تم اختيار عدد 4.000 معلم 

وعدد من مديري المدارس التابعين لهم في 200 مدرسة كعينة 
عشوائية.

شاركت اإلمارات للمرة األولى في المسح الدولي للتعليم والتعلم 
في 2018. ففي اإلمارات، استكمل ما يزيد عن 8.600 معلم من 
المرحلة المتوسطة وما يقرب من 500 مدير مدرسة استبيانات 
المسح الدولي للتعليم والتعلم. كما أجرت اإلمارات المسح على 

المعلمين وعلى والقيادات المدرسية في المدارس االبتدائية 
والمدارس الثانوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص. وهو 

ما قدم لنا نظرة عامة واسعة على قوة العمل التعليمية في قطاع 
التعليم اإلجباري باإلمارات.

1 شاركت إمارة أبوظبي في استبيان المسح الدولي للتعليم والتعلم 2013.

www.qudwa.com ،المصدر: ديوان ولي عهد أبوظبي )غير متوفر(، الموقع اإللكتروني لقدوة

المسح الدولي للتعليم والتعلم – 2018 
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ينطوي هذا التقرير على عشرة دروس بناء على النتائج التي تم 
الحصول عليها من بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم ذات الصلة 
بالمعلمين والسياق التعليمي اإلماراتي. وتم تقسيم هذه الدروس إلى 

جزأين.

‹  الجزء األول، الممارسات الفعالة في الفصل الدراسي لتطوير 
كفاءات الطالب العالمية، ويناقش ممارسات المعلمين. 

وما الذي يفعله المعلمون في الفصل الدراسية؟ وكيف يقوم 
المعلمون بتقييم الطالب؟ وما نوع الممارسات التي يستعينون 

بها لتعليم الموضوعات المختلفة؟ وما هي اإلجراءات التي 
يطبقونها للتعامل مع موضوعات مثل إدارة الفصل الدراسي 

والحفاظ على االنضباط في الفصل الدراسي؟

‹  الجزء الثاني، التعليم المتخصص لتعزيز تعليم الكفاءات 
العالمية، ويتعلق هذا الجزء بتقديم الدعم إلى المعلمين 

ومساعدتهم على تعزيز ممارساتهم داخل الفصل الدراسي. 
وما هو التطوير المهني الذي يتلقاه المعلمون بالفعل؟ وهل 

يراعي المعلمون ويحصلون على التغذية الراجعة من زمالئهم، 
وهل يعتبر المعلمون جزءاً من شبكة التعليم المهنية؟

يتألف كل قسم من:

 مقدمة الموضوع 
ًا تبدأ بمقدمة للموضوع ذي الصلة، وعادة ما  يقدم كل قسم دروس

يصف األبحاث األكاديمية الموجودة في موضوع ما. 

 ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018:
أما الجزء الثاني من كل درس فيستعرض البيانات التي تم الحصول 
عليها من المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018، وعند االقتضاء 

لوجود صلة، من البرنامج الدولي لتقييم الطلبة. وتستخدم هذه 
البيانات في شرح السياق الحالي في اإلمارات في كل من هذه 

المجاالت وكذلك ما يتعلق بالدول األخرى التي شاركت في المسح 
الدولي للتعليم والتعلم والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة. 

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به: 
أما الجزء األخير من كل درس فيقدم الموارد العملية للمعلمين 

التي تتضمن خطط الدرس، وروابط لألدوات المستخدمة في الفصل 
الدراسي أو التطوير المهني أو دراسة حالة ألمثلة ألفضل الممارسات 

من جميع أنحاء العالم.

المربع 2. ملحوظات عن المعدالت في المسح الدولي للتعليم والتعلم

في كتاب التدريبات هذا، سوف ترى إحاالت إلى “المعدل في منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي”. وهو المعدل الحسابي 

الخاص بتقييمات الدولة ذات الصلة الذي يتم حسابه بناء على بيانات 
المسح األساسية بالنسبة لمعلمي المرحلة المتوسطة ومديري 

المدارس. ومع ذلك، فإن كل معدل يختلف قلياًل عن اآلخر. 

يشير المعدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان  ‹
االقتصادي - 31 إلى المعدل الحسابي لبيانات المعلمين من 

بين 31 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ببيانات فاصلة. 

يشير المعدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان  ‹
االقتصادي - 30 إلى المعدل الحسابي للبيانات األساسية من 

بين 30 من دول واقتصادات منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي ببيانات فاصلة.

يشير المعدل في المسح الدولي للتعليم والتعلم - 48  ‹
إلى المعدل الحسابي لبيانات المعلمين من بين 48 دولة من 

دول واقتصادات المسح الدولي للتعليم والتعلم ببيانات فاصلة. 

للحصول على شرح تفصيلي لهذه المعدالت وعلى قائمة بالدول 
واالقتصادات المتضمنة في كل من المعدالت العالمية، انظر 

المجلد 1 الخاص بنتائج المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018.

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )2019(، نتائج المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 )المجلد 1(: النظر إلى المعلمين والقيادات المدرسية 
https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en ,،باعتبارهم متعلمين طوال العمر، المسح الدولي للتعليم والتعلم، منشورات منظمة االقتصاد الدولي والتنمية، باريس

بنية هذا التقرير

المقدمة

https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en




تطوير  في  الدراسي  الفصل  ممارسات  فعالية   
العالمية الطالب  كفاءات 

الممارسات  فهم  على  المعلمين  القسم  هذا  في  الدروس  تساعد 
كان  إذا  وما  العالمية،  الطالب  كفاءات  لتطوير  الالزمة  التعليمية 

نحو  على  الممارسات  بهذه  يستعينون  اإلمارات  في  المعلمون 
لمساعدة  الموارد  نُقدم  كما  يستخدمونها.  مدى  أي  وإلى  فعال 

وأنشطة  التعليم  تقنيات  تجربة  في  يرغبون  الذين  المعلمين 
الدراسي  الفصل  هياكل  أو  إجراءات  تطوير  أو  الجديدة  الدروس 

المجاالت. هذه  من  كل  في  الجديدة 

الجزء

األول



التعليم في الفصل الدراسي 
متعدد الثقافات ومتعدد 

اللغات

الدرس األول



مناطق قليلة في العالم تحتوي على هناك 
مدارس أكثر تنوعًا من دولة اإلمارات. 

حيث يعيش في دولة اإلمارات أكبر 
كتلة من الطالب المهاجرين من جميع الدول التي تم تقييمها 

في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 2018، حيث أن نسبة الطالب 
المهاجرين في عمر 15 عام المنتمين إلى مدارسها يصل إلى %56 

من عدد الطالب. ويقول نصف المعلمين في دولة اإلمارات أن ما 
يزيد على 10% من الطالب في فصولهم يتحدثون لغة تختلف عن 

لغة التعليم )المعدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي: 21%( منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

)OECD, 2019( )2019(. وتعد كتلة الطالب أكثر تنوًعا في القطاع 
الخاص )انظر الجدول 1(.

وبالمثل، فإن قوة العمل في القطاع التعليمي في دولة اإلمارات 
متنوعة هي األخرى. ففي القطاع  الحكومي، على سبيل المثال، 

فإن ما يقرب من 90% من المعلمين وما يقرب من 40% من 
 المعلمات من غير المواطنين )ريدج وآخرون، 2015(  

)Ridge et al., 2015(. وهو ما يعني أن المعلمين قد يتحدثون 
لغات أخرى كذلك باإلضافة إلى لغة التعليم. 

وفي مثل هذا النظام المدرسي المتنوع، يجب أن يكون المعلمون 
في دولة اإلمارات مستعدين لتكييف تعليمهم من خالل فهمهم 

لذلك التنوع الثقافي والديني والتاريخي للطالب الذين ينتمون إلى 
خلفيات شديدة التنوع. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المعلمون 

أكثر حساسية تجاه الطالب الذين ال تكون لغة التعليم الخاصة بهم 
ليست هي اللغة األم. حيث يتوجب على المعلمين إدراك انحيازاتهم 

الثقافية التي قد تنبثق عن ممارستهم التعليمية.

وعلى الرغم من انطواء تلك الظروف، وال شك، على الكثير من 
التحديات لكل من المعلمين والمدارس، إال أنها تعتبر كذلك فرص 
حقيقية. فالقليل من الدول فقط لديها بيئات يمكن للطالب فيها 

التفاعل بشكل طبيعي مع رفاقهم من جميع أنحاء العالم التي 
تؤهلهم للبدء في اكتساب المهارات الخاصة بالكفاءات العالمية.

الجدول 1. تركيبة الطالب في النظام المدرسي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، حسب 
القطاع والجنسية

دول مجلس التعاون الدول العربيةالمواطنون
الخليجي1

دول أخرى

3%3.5%11.5%82%القطاع الحكومي

54%1%29%16%القطاع الخاص

ملحوظة 1: دول الخليج تشير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو تحالف سياسي واقتصادي يتألف من ست دول شرق أوسطية — المملكة العربية السعودية والكويت 
واإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وُعمان 

المصدر: )مركز اإلحصاء - أبوظبي، SCAD, 2018( )2018( الكتاب السنوي اإلحصائي ألبوظبي 2018 – مركز اإلحصاء – أبوظبي، أبوظبي 
https://www.scad.gov.abudhabi/Release%20Documents/SYB_2018_EN_9Sep.pdf
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طرح المسح الدولي للتعليم والتعلم أسئلة على مديري المدارس 
عن الممارسات ذات الصلة بالتنوع المعمول بها في المدارس، بما 

في ذلك ما يلي: 

› تبني ممارسات التعليم والتعلم التي تدمج المشكالت العالمية ‹
داخل المناهج

› تعليم كيفية التعامل مع التمييز العرقي والثقافي‹

› دعم األنشطة أو المنظمات التي تشجع الطالب على التعبير عن ‹
هوياتهم العرقية والثقافية المختلفة

› تنظيم الفعاليات متعددة الثقافات ‹

كما يتضح من الشكل 1، فإن نسب أعلى بشكل واضح من 
المعلمين في دولة اإلمارات يلتحقون بمدارس يقول المديرون فيها 
إن هذه السياسات معمول بها وهذه النسبة تزيد على المعدل فيما 
بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المشاركة 

في المسح الدولي للتعليم والتعلم.

باإلضافة إلى ذلك، أعرب المعلمون في دولة اإلمارات عن شعورهم 
بثقة أكبر، في المتوسط، عن زمالئهم في سائر دول منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي في كل من المجاالت التي تم 
قياسها. حيث أعرب تسعة من كل عشرة معلمين عن شعورهم 
بأن لديهم القدرة على أداء الممارسات أو السلوكيات التالية “قلياًل” 

أو “كثيراً” في تعليم الفصل الدراسي متنوع الثقافات )الشكل 2(:

› التكيف مع تحديات الفصل الدراسي الذي ينطوي على ‹
ثقافات متعددة: 90% من المعلمين في دولة اإلمارات 
مقارنًة بنسبة 68% في المتوسط في سائر دول منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

› تكييف التعليم مع التنوع الثقافي للطالب: 91% من ‹
المعلمين في دولة اإلمارات مقارنًة بنسبة 63% في المتوسط 

في سائر دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

› ضمان عمل الطالب مًعا سواء كانوا ينتمون إلى خلفية ‹
المهاجرين أم ال: 89% من المعلمين في دولة اإلمارات 

مقارنًة بنسبة 68% في المتوسط في سائر دول منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

› زيادة الوعي باالختالفات الثقافية ما بين الطالب: ‹
87% من المعلمين في دولة اإلمارات مقارنًة بنسبة 70% في 

المتوسط في سائر دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي

› الحد من التنميط العرقي ما بين الطالب: 88% من ‹
المعلمين في دولة اإلمارات مقارنًة بنسبة 74% في المتوسط 

في سائر دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

هناك فصل إلى حد ما بين ما قرره مديرو المدارس وما قرره 
المعلمون بشأن الممارسات المعمول بها على مستوى المدرسة 

فيما يتعلق بالتنوع في تلك المدارس في دولة اإلمارات، التي يرى 
مديرو المدارس أنها خلفية عامة تتسم بالتنوع العرقي والثقافي 

للطالب بوجه خاص. وكما يشير الشكل 3، فإن نسبة المعلمين 
الذين أقروا بتطبيق تلك الممارسات أقل من نسبة مديري المدراس 

الذين أقروا بوجود تلك الممارسات، في كل حالة على حدة.

وقد يشير ذلك إلى أن بعض سياسات المدارس ال يتم تبينها 
من قبل المعلمين المنفردين. وقد يحتاج قائدو المدراس إلى 

التحقيق في هذا األمر أكثر لفهم ما يُحول دون قيام المعلمين 
بممارسة هذه السياسات. وهذه التحقيقات من الممكن أن تتيح 

للمدارس تقييم مدى الحاجة إلى تغيير السياسات والممارسات 
لضمان المشاركة على نحو أفضل من قبل المعلمين، أو ما إذا 

كان المعلمون في حاجة إلى المزيد من الدعم لتطبيق وتنفيذ هذه 
السياسات.

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟

أعرب تسعة من كل عشرة معلمين عن 
شعورهم بأن لديهم القدرة على أداء 

الممارسات أو السلوكيات المتعلقة بتعليم 
فصول دراسية متنوعة الثقافات إما "قلياًل" أو 

"كثيراً".

10/ 9
معلمين

‘‘
2بموجب المسح الدولي للتعليم والتعلم، فإن العينة قاصرة على المعلمين الذين يقومون بالتدريس في مدارس تضم طالبًا من “أكثر من خلفية ثقافية وعرقية” بناًء على 

ردود كل من المعلمين ومديري المدارس.
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تعليم كيفية التعامل مع التمييز العرقي والثقافي 

دعم األنشطة أو المنظمات التي تشجع الطالب على 
التعبير عن هوياتهم العرقية والثقافية المتنوعة

تنظيم الفعاليات متعددة الثقافات

%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100

المعدل في منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي  - 30

دولة اإلمارات العربية المتحدة

 الشكل 1. استخدام الممارسات ذات الصلة بالتنوع، المسح الدولي للتعليم 
والتعلم 2018 

نسبة معلمي المرحلة المتوسطة العاملين في مدارس يلتحق بها طالب ينتمون إلى خلفيات عرقية وثقافية متنوعة، وفي هذه المدارس، 
يقر المديرون بأنه يتم تطبيق الممارسات التالية 1 2

ملحوظة 1: هذه العينة مقصورة على المعلمين الذين يدرسون في المدارس التي تتضمن طالب “من أكثر من خلفية ثقافية أو عرقية” حسب ردود المعلمين ومديري 
المدارس.

ملحوظة 2: تم دمج إجابات مديري المدارس مع بيانات المعلمين والموازنة فيما بينهما بحيث تكون الكفة األرجح للمعلمين.
المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.3.35، إصدارات 

https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

التواؤم مع التحديات في 
الفصل الدراسي متعدد 

الثقافات
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دولة اإلمارات العربية المتحدةالمعدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  - 30

الشكل 2. الفعالية الذاتية للمعلمين في إطار الممارسات المتعلقة بالتنوع، المسح 
الدولي للتعليم والتعلم 2018 

نسبة معلمي المرحلة المتوسطة الذي درسوا في فصل دراسي به طالب ينتمون إلى خلفيات ثقافية مختلفة ويشعرون أنه يمكنهم القيام 
بما يلي “قلياًل” أو “كثيراً” عند التدريس في الفصول الدراسية ذات الثقافات المتعددة1

ملحوظة 1: هذه العينة قاصرة على المعلمين الذين أوردوا في تقاريرهم أنهم قاموا بالفعل بتدريس فصل دراسي يشمل طالبًا من ثقافات مختلفة.
المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019(، بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.3.38 – إصدارات 

https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

تكييف طريقة التدريس 
بما يتوافق مع التنوع 

الثقافي للطالب

ضمان عمل الطالب معًا 
سواء كانوا ينتمون إلى 
خلفية المهاجرين أم ال

زيادة الوعي 
باالختالفات الثقافية 

ما بين الطالب

خفض استخدام 
األنماط العرقية ما بين 

الطالب

9   2020 EAO ©   الدرس األول: التعليم في الفصل الدراسي متعدد الثقافات ومتعدد اللغات

ل
ألو

س ا
در

ال

https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm


الشكل 3. الممارسات المدرسية فيما يتعلق بالتنوع، وفق مديري المدارس 
والمعلمين في دولة اإلمارات، المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018

نسبة معلمي المرحلة المتوسطة ومديري المدارس الذي يعملون في مدارس تتضمن طالب ينتمون إلى خلفيات عرقية وثقافية متنوعة 
التي يتم تطبيق الممارسات التالية بها: 

%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100

وفق المعلمين

وفق مديري 
المدارس1

دعم األنشطة أو المؤسسات 
التي تشجع الطالب على التعبير 
عن هوياتهم العرقية والثقافية 
المتنوعة

وفق المعلمين

وفق مديري 
المدارس1

تنظيم الفعالية متعددة الثقافات

وفق المعلمين

وفق مديري 
المدارس1

تعليم كيفية التعامل مع التمييز 
العرقي والثقافي

وفق المعلمين

وفق مديري 
المدارس1

تبني ممارسات التعليم والتعلم 
التي تدمج المشكالت العالمية داخل 
المناهج

ملحوظة 1: تم دمج إجابات مديري المدارس مع بيانات المعلمين والموازنة فيما بينهما بحيث تكون الكفة األرجح للمعلمين.
المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.3.35، إصدارات 

https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

دولة اإلمارات العربية المتحدةالمعدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  - 30
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 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به

يتضمن التعليم متعدد الثقافات أي تعليم ينطوي على خلفيات تاريخية ونصوص ومعتقدات وقيم متعددة من مجموعات متنوعة من 
البشر ممن ينتمون إلى خلفيات ثقافية أو عرقية مختلفة. وهناك عدد من المقاربات المختلفة الخاصة بالتعليم متعدد الثقافات، ولكن 

. )Morrison et al., 2008( )2008 ،يميل الباحثون إلى االتفاق على بعض النقاط األساسية )موريسون وآخرون 

فيما يلي عدد من المؤشرات التي يمكنها مساعدتك على البدء.

أهم النصائح لدمج أساليب التعليم متعدد الثقافات في فصلك الدراسي

قم بتحديد المستوى الذي ترغب في إطالق التعليم متعدد  › 1
الثقافات به. من الممكن إطالق البرامج التي من شأنها أن 
تساعد على تعزيز تعليم مجموعة متنوعة ثقافياً أو عرقيًا 

من المتعلمين وذلك على مستوى المدرسة أو على مستوى 
الفصل الدراسي أو من الممكن أن تستهدف طالباً بأعينهم. 

وتعتمد احتياجات مدرستك على عدد الطالب في المدرسة 
واألهداف الحالية. 

إذا كانت لديك مجموعة كبيرة من الطالب المتنوعين أو  	
عدد كبير من الطالب المقيمين، فقد ترغب في العمل مع 

الزمالء والقيادة إلطالق المقاربات على مستوى المدرسة 
نحو التعليم متعدد الثقافات.

إذا كان لديك عدد متجانس نسبيًا من الطالب يوجد  	
بينهم عدد قليل فقط ينتمون إلى خلفيات متباينة، فمن 

األفضل في هذه الحالة أن تستهدف المجهودات هؤالء 
الطالب.

فكر فيما إذا ما كنت في حاجة إلى تغيير المنهج، حيث     2
أن أحد الطرق المعتادة إلطالق ممارسات التعليم متعدد 

الثقافات تتم عن طريق تغيير ما يتم تدريسه داخل الفصل 
الدراسي. يمكنك إدخال دروس أو مشروعات عن موضوعات 

مثل حقوق اإلنسان أو تجنب التنميط داخل الفصل الدراسي، 
أو العمل مع عدد من معلمي المواد األخرى أو مع مجموعات 

من ذات السنة على تصميم وحدات دراسية حول هذه 
الموضوعات على مستوى المدرسة. أو كبديل لذلك، قد 

ترغب في العمل مع اإلدارة أو القيادة على مستوى المدرسة 
ل موسع لمناهج المدرسة بحيث يستند  على إجراء تَحوُّ

التعلم في كل مادة على حدة إلى القيم والمحتوى متعدد 
الثقافات.

ع نطاق التعلم متعدد الثقافات  ضع البرامج التي ُتوسِّ    3
خارج سياق الفصل الدراسي. ما يحدث في المدارس بخالف 

الدروس ال يقل أهمية. والواقع أن البرامج الموجهة اجتماعيًا 
– إلى جانب أو بداًل من األعمال الحالية الموجهة أكاديميًا – 
من الممكن أن تساعد على دعم التعلم متعدد الثقافات. 

وقد تتضمن موضوعات تلك البرامج اإلقرار بالتنميط أو 

التحيز ومكافحتهما أو فهم الموضوعات المثيرة للجدل 
أو تمييز التحيز في اإلعالم. وفي هذه البرامج، يتم التركيز 

في المقام األول بالنسبة للطالب على تطوير التسامح مع 
المجموعات المتنوعة، بداًل من التركيز حصريًا على التطوير 

األكاديمي.

قم بتحديد الطالب الذين يحتاجون إلى الدعم الفردي. فقد     4
يكون لدى طالب معينين أو مجموعات معينة من الطالب 

متطلبات خاصة يجب التعامل معها. على سبيل المثال، قد 
يتحدثون لغًة مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريس. 
وفي هذه الحاالت، من الممكن أن يقوم المعلمون بوضع 
البرامج التي تستهدفهم. على سبيل المثال، يجوز تعليم 

الطالب الذين يأتون من ذات البلد أو يتحدثون ذات اللغة معًا أو 
من الممكن منحهم دعمًا إضافيًا للمساعدة على رفعهم 
إلى ذات المستوى مثل سائر الطالب اآلخرين )بورنت، 1994(. 

وتُوصي منشورات منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي بأن يتم إعداد المعلمين بالمهارات لتقييم 

الطالب الجدد الذين يصلون إلى فصولهم الدراسية من الدول 
األخرى الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي في تعلم اللغة، 
وذلك لمواكبة المنهج أو للتعامل مع أي من االحتياجات 

الخاصة األخرى )منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي، 2019(.

فكر في التحيزات الثقافية الخاصة بك واعترف بها. من     5
المهم أن يقر المعلمون بأن إدخال المنظورات من ثقافتهم 

إلى تعليمهم من الممكن أن ينطوي على مشكالت، بما 
في ذلك تغريب بعض الطالب. وعلى الرغم من أنه قد يكون 

من الدارج بالنسبة لك استخدام أمثلة من ثقافتك داخل 
الفصل الدراسي، فإن تلك األمثلة قد ال يكون لها ذات المدلول 

بالنسبة للطالب المنتمين إلى الخلفيات الثقافية أو العرقية 
المختلفة، واألسوأ أنهم قد يعتبرون ذلك إهانة لهم. تم 

تسجيل ذلك من خالل المالحظة العادية للفصل الدراسي 
ومن الممكن تقديم اإلرشاد أو التطوير المهني للمعلمين 

الذين قد يمثل لهم ذلك مشكلة.
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المربع 3. التربية األخالقية في دولة اإلمارات

برنامج التربية األخالقية )www.moraleducation.ae( هو المنهج 
الشامل الخاص بالشخصية والتربية المدنية، المصمم لدعم 

تحقيق الرؤية الوطنية لدولة اإلمارات لبناء مجتمع مستدام، بناء 
على تحقيق السعادة والتسامح والصحة والرفاه االجتماعي لشعبها.

والواقع أن أهداف برنامج التربية األخالقية تتمثل في الحفاظ 
على عادات األمة وتراثها وثقافتها وقيمها وأخالقياتها المتفردة 

وترسيخها، إلى جانب تعزيز بناء الشخصية لتطوير الجيل القادم من 
النماذج التي يُحتذى بها ومن القادة، وتعزيز التسامح تمشيًا مع رؤية 

دولة اإلمارات الموسعة التي تهدف إلى بناء المجتمع المستدام، 
القائم على تحقيق السعادة والصحة والرفاه االجتماعي لجميع أفراد 

المجتمع.

ينقسم هذا البرنامج إلى أربع ركائز رئيسية:

الشخصية واألخالق   1

الفرد والمجتمع   2

الدارسات المدنية   3

الدراسات الثقافية   4

ُصمم هذا المنهج بحيث يتم تدريسه لمدة تتراوح ما بين 45 
إلى 60 دقيقة في األسبوع لجميع الطالب من الصف األول وحتى 

الصف الثاني عشر في دولة اإلمارات في جميع المدارس الحكومية 
والخاصة.

في إطار ركيزة الفرد والمجتمع، على سبيل المثال، يتعلم الطالب 
المشكالت األخالقية التي تواجه الفرد في مجموعة من السياقات 

االجتماعية. أما في سياق ركيزة الدراسات الثقافية، على سبيل 
المثال، يتعرف الطالب على تاريخ وتراث دولة اإلمارات، بما في ذلك 

عاداتها وفنونها وتقاليدها التي تضفي عليها ذلك الطابع الفريد.

باإلضافة إلى ذلك، يتخطى المنهج التعليم األساسي لألخالقيات 
والقيم ويمتد كذلك ليشمل المعرفة العملية والموضوعات 

والتعليم التي تعتبر أموراً  أساسية لنجاح الشباب في عالم أصبح 
أكثر ترابطًا من أي وقت مضى.

المصدر: التربية األخالقية )2017(، موقع التربية األخالقية /https://moraleducation.ae )تمت زيارته بتاريخ 6 مارس، 2020(.
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استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في 

الفصل الدراسي: كيف يمكنك 
تطبيق ذلك على نفسك وعلى 

طالبك

الدرس الثاني



إجماع عام على أننا في حاجة إلى دمج هناك 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في الفصول الدراسية على نحو أفضل 
وضمان دعمها لعملية تعلم الطالب. ولقد بذلت دولة اإلمارات 

الكثير من المجهودات الهامة مؤخًرا لدمج تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في المدارس، إقراراً منها بأهمية تطوير الكفاءات 

العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين األخرى، هذا إلى جانب 
دعم دمج الطالب في عالم اليوم الرقمي. وإلى جانب تقديم موارد 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المدارس، قدمت دولة اإلمارات 
إلى المعلمين التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

وقامت كذلك بتطوير الواجهات الرقمية وواجهات على اإلنترنت، 
 .eSIS مثل

 بالرغم من ذلك، يحجم المعلمون الذين قد يجيدون استخدام 
التكنولوجيا في حياتهم الشخصية بالعادة عن تطبيق ذلك على 

التعليم. وتُظهر أبحاث منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي بحق 

مهمة تنطوي على المزيد من التحديات. والواقع، أن العديد من 
أنظمة التعليم والمعلمين قد عجزوا عن تقديمها على نحو فعال 

على الرغم من بذل قصارى جهدهم في هذا السياق. على سبيل 
المثال، عملت بعض الدول على خفض نسبة الطالب إلى أجهزة 
الكمبيوتر، دون أن يحقق ذلك مكسب كبير في درجات الطالب 

في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي، OECD, 2015( )2015(. باإلضافة إلى ذلك، 

فقد جاءت درجات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بالنسبة للطالب 
الذين أقروا باستخدام أجهزة الكمبيوتر في جميع الدروس أو تقريًبا 

في جميع الدروس أسوأ من الطالب الذين لم يقروا باستخدام أجهزة 
الكمبيوتر بانتظام. باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن استخدام التكنولوجيا 

لم يساعد على سد فجوة نقص المهارات داخل البالد. فحتى عند 
تقديم الدول للفرص العادلة في الوصول إلى  أجهزة الكمبيوتر، فإن 

الطالب المحرومين ال يزالوا محجمين عن ذلك بسبب االفتقار إلى 
المهارات التعليمية التقليدية. 

بيد أنه بعض األدلة تشير إلى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

من الممكن أن تدعم التعلم عند استخدامها على نحو مناسب. 
على سبيل المثال، فقد أظهرت ذات الدراسة الخاصة بمنظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن استخدام الكمبيوتر 
بشكل معتدل في المدرسة يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل قلياًل 

بالنسبة للطالب. في حين أثبتت عدد من الدراسات األخرى أن 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يؤدي إلى تحقيق فوائد 

فيما يتعلق بتحصيل الطالب وتقدمهم والنتائج غير المعرفية مثل 
تحفيز الطالب وتصرفهم تجاه التعلم وهو ما يمكن تحقيقه من 

خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )منظمة التعاون 
.)OECD, 2015(  )2015 ،والتنمية في الميدان االقتصادي

وباعتبارك معلم تواجه تحدي إنجاح تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في فصلك الدراسي، فنحن نشجعك على النظر في 

كيفية دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعليمك. وما هي 
المنتجات المناسبة التي من الممكن أن تحقق أهدافك، وما هو 

السياق الذي يمكن استخدامها به لتحقيق هذه األهداف؟ وبالتالي 
ال تحتاج أنت وقيادة مدرستك إلى مهارات تشغيل تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في التعليم داخل الفصل الدراسي وحسب، 
وإنما تحتاج كذلك إلى المعرفة والثقة الختيار أدوات ومصادر 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناسبة لتحقيق أهدافك.

إلى جانب تقديم موارد تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت إلى المدارس، 

قدمت دولة اإلمارات إلى المعلمين 
التدريب على تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وقامت كذلك بتطوير 
الواجهات الرقمية وواجهات على 

اإلنترنت، مثل eSIS ومنصة التدريب 
”.Learning Curve

‘‘
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المعدل في المسح الدولي للتعليم والتعلم دولة اإلمارات العربية المتحدة

الشكل 4. استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفصول الدراسية، المسح 
الدولي للتعليم والتعلم 2018 

نسبة المعلمين الذين أعلنوا عن سماحهم للطالب باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المشاريع أو في العمل في الفصل 
الدراسي في الفصل العادي “كثيراً” أو “دائمًا”1

ملحوظة 1: تم الحصول على تلك البيانات من معلمين وهي تشير إلى فصل دراسي يقومون بتدريسه تم اختياره عشوائيًا من جدول الحصص األسبوعي الخاص بهم. وهذا 
التحليل مقصور على المعلمين الذين قالوا بأن التعليم في الفصل الدراسي المستهدف غير موجه بالكامل أو بشكل أساسي للطالب من أصحاب الهمم. 

ملحوظة: كما هو موضح في الشكل البياني، فإن المعدل في المسح الدولي للتعليم والتعلم يشير إلى الدول المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلم وعددهم 48 دولة 
في مرحلة التعليم المتوسط، و15 دولة من الدول المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلم في مرحلة التعليم االبتدائي، و11 دولة من الدول المشاركة في المسح الدولي 

للتعليم والتعلم في مرحلة التعليم الثانوي.
المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.2.1، إصدارات منظمة 

https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

المرحلة الثانوية )11 دولة(المرحلة المتوسطة )48 دولة(المرحلة االبتدائية )15 دولة(

يتضح من بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 أن 
المعلمين في دولة اإلمارات من المستخدمين األكثر ثقة واستعداداً 

لتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل الفصل الدراسي. 
الجدير بالذكر أن عدد المعلمين في دولة اإلمارات الذين أقروا 

باستخدامهم لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع الطالب كانوا 
تقريبًا أكثر من أي دولة أخرى من الدول المشاركة في المسح 

الدولي للتعليم والتعلم. فكما يتضح من الشكل 4، فإن %77 
من معلمي المرحلة المتوسطة و80% من معلمي المرحلة 

الثانوية يقرون بالسماح لطالبهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت كثيراً أو دائمًا في مشاريع أو في العمل في الفصل 

الدراسي. وبالنسبة لمعلمي المرحلة المتوسطة، لم يسبقهم في 
ذلك سوى الدانمارك ونيوزيلندا وأستراليا الذين جاءت لديهم نسب 
أعلى من المعلمين الذين أقروا بالسماح دومًا لطالبهم باستخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعمل في الفصل الدراسي 
)انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 2019( 

)OECD, 2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – 

المجلد 1، الجدول 1.2.1(. وقد أقرت نسبة أقل قليال من معلمي 
المرحلة االبتدائية في دولة اإلمارات )68%( باستخدامهم المستمر 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع الطالب، ولكن تعتبر هذه 
النسبة أعلى من المتوسط لنسبة 43% في تلك الدول التي تم 
عمل استبيان على معلمي المدارس االبتدائية بها )الشكل 4(. 

باإلضافة إلى ذلك، أعرب المعلمون في دولة اإلمارات عن ثقتهم إزاء 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. وكما هو 
موضح في الشكل 5، تقول األغلبية الساحقة من معلمي المرحلة 

المتوسطة )86%( أنهم يشعرون باستعدادهم التام الستخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. وهو أمر له مغزى، 

فبالنسبة للمعلمين في دولة اإلمارات، حصل أولئك المعلمون على 
اإلعداد للتدريس باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: وقال 
ما يزيد عن 87% من المعلمين أن استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت كان جزءاً من تدريب المعلمين األولي، في حين قال %85 

منهم أن التدريس باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
كان جزءاً من أنشطة التطوير المهني الخاصة بهم مؤخراً. 

وبالمقارنة، نجد أن 60% فقط من معلمي المرحلة المتوسطة من 
بين الدول المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلم قالوا إن 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كانت جزءاً من تدربيهم الرسمي 
كي يصبحوا معلمين، بينما قال 63% أنه كان جزءاً من تطويرهم 

المهني مؤخراً. ومن ثم يمكننا أن نستنتج أن 10% فقط من 
معلمي دولة اإلمارات أعربوا عن حاجتهم الماسة إلى الحصول على 

تدريب مهني فيما يتعلق باستخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في التعليم، مقابل 20% في المتوسط في سائر الدول 

المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلم.

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟
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النرويج

الواليات المتحدة 
األمريكية

الشكل 5. االستعداد للتدريس باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المسح 
الدولي للتعليم والتعلم 2018

نسبة معلمي المرحلة المتوسطة الذين تم ضم مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أنشطة التطوير المهني 
الخاصة بهم

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.5.18، إصدارات 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.html منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

إذا كانت طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هامة 
في تحقيق فعاليتها، كما تشير األبحاث، فيحتاج المعلمون إلى 

لعة فيما يتعلق بالتكنولوجيا التي يستخدمونها  إجراء اختيارات ُمطَّ
وكيفية استخدامها. وانطالقًا من إعدادهم وثقتهم بما يتعلق 
بالتدريس باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، سوف 

يصبح المعلمون في دولة اإلمارات مهيئين تمامًا لتصميم خبرات 
التعليم المبتكرة فعليًا لطالبهم من خالل االستخدام األمثل 

لألدوات الرقمية وهو ما من شأنه أن يؤثر على نتائج التعليم.

على الرغم من أنه من الممكن استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في أي درس من أي مادة لتصميم درس ناجح، هناك عدد 

من المبادئ التي ينبغي اتباعها. فمن السهل استخدام "صفحات 
العمل" على اإلنترنت لتحل محل الورق، ويمكن كذلك استخدام 

الكتب النصية الرقمية لتحل محل الطباعة أو استخدام لوح 
أبيض تفاعلي بداًل من السبورة التقليدية. ولكن هذه االستخدامات 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تستوعب اإلمكانات الكاملة 

الكامنة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من حيث قدرتها على 
نقل المتعلمين خارج حدود الفصل الدراسي، أو من حيث قدرتها 

على المساعدة في تجسيد المبادئ التي ال يمكن التعبير عنها 
ببعدْين فقط. ذلك أن أي درس ناجح هو الدرس الذي ينقل الطالب إلى 

المشاركة في التعلم بطريقة ذات مغزى، وال يجوز أن يتغير ذلك إذا 
كان الدرس يشمل مشاركة الطالب الذين يتعاملون مع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

يقدم هذا القسم خمسة مبادئ تتعلق بتصميم الدروس الناجحة 
في أي مادة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

سنغافورة

أستراليا

المكسيك

هولندا

كوريا

المعدل في منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي  - 31

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به؟
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تصميم دروس ناجحة باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت 

قبل التخطيط واإلعداد للدرس، يتوجب عليك التفكير في    1
النتائج التي تحاول تحقيقها. فكر فيما إذا كانت تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت هي األداة األمثل لتحقيق هذه النتائج، 
وإذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي األدوات الرقمية تحديداً التي 

استطاعت أن تثبت فعاليتها في هذه الحالة. عادة ما يُنظر 
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها أداًة فاشلة 

نظراً الختيار المعلمين للمنتج الخاطئ من البداية. وال يكفي 
في هذه الحالة الحصول على توصية بالمنتج من أحد أقرانك 

أو أحد معارفك على وسائل التواصل االجتماعي، وإنما يتوجب 
عليك التفكير فيما إذا كان هذا المنتج مالئم بالفعل لطالبك 
وفي سياق مدرستك وما إذا كان سيمنحك نتائج التعلم التي 

ترغب في تحصيلها. 

بعد ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك مدى إمكانية وصول    2
فصلك الدراسي إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ذلك أنه إن كان لديك لوح أبيض تفاعلي واحد، فإن ما يمكنك 
القيام به لطالبك يختلف عما يمكنك القيام به إذا كانت 
نسبة حصول الطالب على األجهزة هي 1:1 )أي جهاز واحد 

لكل طالب(. كما أن وجود اللوح األبيض التفاعلي أمام فصلك 
الدراسي ال يعني أنه يجب عليك الوقوف أمام الفصل إللقاء 

المحاضرة. على سبيل المثال: 

يمكنك تقسيم الطالب إلى مجموعات للعمل على  أ . 
اللوح األبيض فيما تعمل أنت مع مجموعات أخرى.

يمكنك عرض العروض التقديمية المرئية أو معالجة  ب . 
مبادئ الرياضيات أو العلوم.

يمكنك استخدام ألعاب خاصة بالموضوع مع الفصل  ت . 
بالكامل أو من خالل تقسيم الفصل إلى ِفَرق.

يمكنك استخدام برامج االجتماعات المرئية لتحقيق  ث . 
التواصل ما بين طالبك وفصل آخر متواجد في مكان آخر 

في بلدك أو في أي مكان في العالم. وكلما زاد حصولك 
على عدد أكبر من األجهزة، زادت فرصك مع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة تواصل رائعة،    3
حيث أنها تتيح للطالب تجربة التعرف على العالم خارج 

جدران المدرسة. كما أنها تمكنك من تحقيق التعاون ما 
بين األقران فيما يتعلق بكل شيء، بداية من كتابة أو تحرير 

المستندات المشتركة إلى العمل كفريق في لعبة ذات ِفرق 
متعددة. وبالتالي، عند تصميم الدروس باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، يجدر بك التفكير في الطرق التي من 
الممكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

طالبك في العمل على نحو تعاوني والتواصل مع اآلخرين. 
وكما أشرنا آنفًا، يمكن أن يتضمن ذلك استخدام االجتماعات 
المرئية لتحقيق التواصل ما بين الطالب وأقرانهم من جميع 

 أنحاء العالم. 

وفيما يلي عدد من األفكار األخرى:

يمكنك استخدام تطبيقات الرسائل أو التواصل في  أ . 
الفصول التي تستخدم اللغات األجنبية كي يتمكن 

الطالب من إجراء محادثات فعلية مع أٌقرانهم في دول 
أخرى ممن يتعلمون هذه اللغة أيضًا.

يمكنك زيارة المعارض لالطالع على المجموعات الفنية  ب . 
أو القيام برحالت افتراضية إلى المتاحف في جميع أنحاء 

العالم. 

يمكنك أن تتيح لطالبك التعاون في كتابة القصص أو في  ت . 
تحرير األعمال الكتابية لبعضهم بعضًا.

بالنسبة للمعلمين، فإن أحد أفضل استخدامات تكنولوجيا    4
المعلومات واالتصاالت يتمثل في الحصول على التغذية 

الراجعة ذات المغزى في الوقت المناسب من الطالب أو 
لتقديم التغذية الراجعة لهم أيضًا. قد تتعلق هذه التغذية 

الراجعة بطريقة تدريسك أو بالدرس، وهو ما من شأنه أن يتيح 
لك تعزيز ممارستك وتصميم دروسك بما يتناسب بشكل 
أفضل مع احتياجات طالبك. أو قد يأتي ذلك في صورة تقييم 

تكويني، وهو ما يتيح لك الحصول على التغذية الراجعة الفورية 
 فيما يتعلق بفهم طالبك للمبادئ أو األفكار. 

على سبيل المثال: 

يمكنك استخدام تطبيقات أو برامج االقتراع للحصول  أ . 
على التغذية الراجعة الفورية فيما يتعلق بمدى فهم 

الطالب لمفهوم معين قبل االنتقال إلى المفهوم التالي. 

يمكنك استخدام نظام إدارة التعلم في مدرستك كي  ب . 
م إلى الطالب وآبائهم التغذية الراجعة فيما يتعلق  تُقدِّ

بأعمال الطالب.

يمكنك تسجيل الشاشة أو تصوير مقطع فيديو أثناء  ت . 
مراجعة أعمال الطالب، وتسجيل تعليقاتك واقتراحاتك 

في الزمن الفعلي وإرساله إلى الطالب.

يمكنك استخدام االستبيانات المتاحة على شبكة  ث . 
اإلنترنت كوسيلة تتيح للطالب تقديم التغذية الراجعة 
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دون الكشف عن هويتهم فيما يتعلق بطرق تعليمك 
لهم وبتقدمهم وأي من الموضوعات األخرى التي قد 

يرغبون في مشاركتها.

يحتاج الطالب إلى تطوير مهاراتهم الخاصة باالستقصاء    5
والتأمل، وهو ما من شأنه أن يدعمهم في عمليات 

االستكشاف وتنظيم الذات. والواقع أن منح الطالب المهارات 
الالزمة لفهم عملية التعلم الخاصة بهم سوف يساعدهم 

باعتبارهم متعلمين مستمرين ومستقلين طوال العمر. 
وال يقتصر تنظيم الذات على عملية التعلم وحسب، وإنما 

تجنبًا إلحساس العزلة الذي يسببه االستخدام المطول 

للتكنولوجيا في حياة المراهقين، يحتاج الطالب إلى المهارات 
التي تمكنهم من إدارة ذاتهم فيما يتعلق بالوقت المخصص 

أمام الشاشة كذلك.

يمكنك استخدام الصحف المتاحة على شبكة اإلنترنت  أ . 
أو المدونات بشكل منتظم للتعليق على الدروس 

والخبرات أو مدى فهمهم للموضوعات.

يمكنك استخدام التطبيقات لمساعدة الطالب على  ب . 
تتبع وقتهم المتاح على الشاشة وتنظيمه داخل وخارج 

المدرسة.

المربع 4. التفكير الحسابي

ليس المهم هو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مع الطالب وحسب، وإنما ينبغي كذلك فهم مبادئ التكنولوجيا 

واستخدامها. حيث أن فكرة تعليم الطالب التفكير الحسابي الذي 
أصبح شائعًا كطريقة لتعليم الطالب كيفية تطوير األسس الالزمة 

لتعلم علوم الكمبيوتر والترميز.

يتعلق التفكير الحسابي بتحويل المشكالت الواقعية الفوضوية غير 
المعرفة إلى صورة يمكن للحاسب اآللي التعامل معها. وينطوي 

التفكير الحسابي على استخدام المنطق وفهم الخطوات والقواعد 
التي تتألف منها اللوغاريتمات، وتكسير المشكلة إلى أجزاء صغيرة، 

والتعرف على األنماط وتقييم البيانات إلصدار حكم. والواقع أن تعلم 
التفكير الحسابي من الممكن أن يساعد المتعلمين على تطوير 

مهارات القرن الحادي والعشرين مثل حل المشكالت والتفكير 
النقدي والتفكير المنطقي. 

يمكن تدريس التفكير الحسابي في أي مرحلة، وفي أي مادة، وال يحتاج 
التفكير الحسابي المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كي 

يتم تعلميه. على سبيل المثال، أن تطلب من األطفال كتابة جميع 
الخطوات الخاصة بإعداد شطيرة يُعودهم على مبدأ اللوغاريتمات. 

وأن تطلب من الطلبة اآلخرين تحليل تلك الخطوات والتعرف على 

األنماط الخاصة بها يُعرفهم على مبدأ التعميم. يمكن العثور على 
أفكار مثل تلك والمزيد من خالل هذه المجتمعات: 

Computing at School (CAS) منظمة شعبية تأسست  ‹
من قبل المعلمين وتقدم خطط الدروس والتطوير المهني 

 والموارد األخرى الالزمة لتعليم الحوسبة وعلوم الحاسب. 

https://www.computingatschool.org.uk/ :المصدر 
)تمت زيارته في 6 مارس 2020(.

›  )CAS( الموقع الشقيق لموقع Barefoot Computing
ويقدم موارد إضافية لتعليم مواد الحوسبة لألطفال في 

 المدرسة االبتدائية. 

https://www.barefootcomputing.org/ :المصدر 
)تمت زيارته في 6 مارس 2020(.
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تعزيز تنشيط المعرفة في 
الفصل الدراسي

الدرس الثالث



بالنسبة للمعلمين الذين يتمتعون بالخبرة، حتى 
قد ال يكون من الواضح تماًما أي استراتيجيات 

التعليم هي األفضل عند استخدامها مع 
موضوع معين أو مع مجموعة معينة من الطالب، وخاصة عند 

تدريس مادة جديدة أو استخدام مواد أو موارد جديدة. وباإلضافة إلى 
ذلك، فإن متابعة اإلنتاج المستمر للبحوث األكاديمية التي تشير 

إلى طرق التدريس المناسبة التي قد تنجح أو ال تنجح في حاالت 
معينة ومع طالب معينين أمر مرهق ويستغرق الكثير من وقت 

المعلمين. وبالتالي، يميل معظم المعلمين إلى إيجاد طريقة 
للتعليم تناسبهم وتناسب فصولهم ويعيدون استخدامها مرة 

تلو األخرى. 

وفي السنوات األخيرة، حاز منهج تعليمي يطلق عليه اسم “تنشيط 
المعرفة” على الكثير من االهتمام، وخاصة في الدول التي تعمل 

على تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين في المدارس. وتنشيط 
المعرفة هو استراتيجية تهدف إلى تطوير قدرات الطالب على حل 

المشكالت المعقدة عن طريق تعزيز قدرتهم على التلخيص 
والتساؤل والتوقع، ومن ثم تطبيق معرفتهم للوصول إلى حل )انظر 

المربع 5 لتعرف كيف يقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة مؤشر 
تنشيط المعرفة(. وعادة ما يواجه الطالب الذين يستخدمون تنشيط 

المعرفة الكثير من التحديات حيث يواجهون مشكالت قد ال يكون 
لها حل واضح. ويركز تنشيط المعرفة في األساس على عملية حل 

المشكلة بداًل من مكافأة الطالب فقط على إيجاد الحل الصحيح. 

وهذه المهارات من شأنها أن تساعد المتعلمين في عدد كبير 
من المواد حيث أنها تنطوي على تطبيق المعرفة التي تعلموها 

للتعامل مع المشكالت الواقعية. كما أن تقييم العمل الذي 
استخدم فيه الطالب تنشيط المعرفة يعبر عن إجادة المهارات أو 

المحتوى للمعلمين، حيث أن الطالب يضطرون إلى تقديم الدليل 
على تطبيقهم للمعرفة في سياقات مختلفة، هذا إلى جانب 

فهم المبادئ الكامنة وراء الموضوع الرئيسي. وهذه النوعية من 
التقييمات من الممكن أن تقدم المزيد من المعلومات حول 

مستوى فهم الطالب أكثر من االختبار النمطي لالختيار من متعدد.

المربع 5: كيف يقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة مؤشر تنشيط المعرفة 

يتم قياس تنشيط المعرفة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 
باستخدام مؤشر من األسئلة يسأل الطالب عن مدى تعرضهم 

لممارسات التعليم التالية: 

يطرح المعلم سؤااًل يجعلنا نفكر في المشكلة ‹

يطرح المعلم المشكالت التي تتطلب منا أن نفكر لمدة طويلة ‹

يطلب المعلم منا اتخاذ القرار فيما يتعلق بإجراءات حل  ‹
المشكالت المعقدة

يعرض المعلم المشكالت التي ال يوجد لها طريقة حل واضحة  ‹
وفورية

يعرض المعلم المشكالت في سياقات مختلفة كي يعرف  ‹
الطالب ما إذا كانوا قد فهموا المبادئ

يساعدنا المعلم على التعلم من األخطاء التي ارتكبناها ‹

يساعدنا المعلم في شرح كيفية حلنا للمشكلة ‹

يعرض المعلم المشكلة التي تتطلب من الطالب تطبيق ما  ‹
تعلموه في سياقات جديدة

يطرح المعلم المشكالت التي يمكن حلها بطرق مختلفة  ‹
ومتعددة
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9

سنغافورة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

ترتبط االستراتيجيات التعليمية الخاصة بتنشيط المعرفة في العادة 
بتعليم الرياضيات. في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 2012، أورد 

الطالب في دولة اإلمارات أن استراتيجيات تنشيط المعرفة التي 
تعرضوا لها جاءت أقل من االستراتيجيات التعليمية األخرى في 

الرياضيات )مثل التعليم الموجه من المعلم(، كما جاءت أقل من 
متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بالنسبة 

لتنشيط المعرفة )الشكل 6(. إال أن ذات التحليالت تشير كذلك 
إلى أن الطالب الذين أقروا بتعرضهم الستراتيجيات التعليمية 

الخاصة بتنشيط المعرفة كان أدائهم أفضل في تقييم الرياضيات 
الخاص بالبرنامج الدولي لتقييم الطالب )إيشازارا وآخرون، 2016(  

)Echazarra et al., 2016(. ومن ثم، فإن ترويج استخدام هذه 
االستراتيجيات التعليمية والتحقق من استخدامها على نحو فعال 

من شأنه أن يدعم الحصول على نتائج تعليمية أقوى.

كوريا

الواليات المتحدة 

الشكل 6، أداء الرياضيات وتعليمات تنشيط المعرفة، البرنامج الدولي لتقييم الطالب 
2012

االختالف في نقاط الدرجات في الرياضيات المتصل بزيادة وحدة واحدة في مؤشر تعليمات تنشيط المعرفة، وفق البرنامج الدولي لتقييم 
الطالب 2012

ملحوظة: تشير “االستراتيجيات التعليمية األخرى” إلى مؤشرات البرنامج الدولي لتقييم الطالب فيما يتعلق بالتعليم الموجه من المعلم وإلى الطالب والتقييم التكويني.
يتم تصنيف الدول واالقتصادات تصنيًفا تصاعدًيا حسب نقاط الدرجات في الرياضيات، بعد وضع االستراتيجيات التعليمية األخرى في االعتبار.

في البرنامج الدولي لتقييم الطالب 2012، يتوافق متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مع المتوسط الحسابي الخاص بتقديرات الدولة ذات الصلة. في 
2012، يتضمن ذلك 32 دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. للحصول على قائمة كاملة بالدول المشاركة في البرنامج الدولي لتقييم 

الطالب من الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يرجى التحقق من الرابط التالي:
.https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-2012-participants.htm

 المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2012( )2012(، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطالب 2012، الجدول 3.25،
 www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012database-downloadabledata.htm  )تم زيارته في 27 يناير(

04141924

المملكة المتحدة

تركيا

أستراليا

إستونيا

متوسط منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي 

المكسيك

بعد حساب استراتيجيات التعليم األخرى قبل حساب استراتيجيات التعليم األخرى

االختالف في نقاط الدرجات

-1
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يقيس المسح الدولي للتعليم والتعلم استخدام تنشيط المعرفة 
عن طريق سؤال المعلمين عن مدى استخدامهم للممارسات 

التالية:

› عرض المهام التي ال يوجد لها حل واضح‹

› إتاحة الفرصة للطالب التخاذ القرار فيما يتعلق بإجراءاتهم لحل ‹
المهام المعقدة

› إتاحة الفرصة للطالب في مجموعات صغيرة للوصول إلى حل‹

› منح المهام التي تجعل الطالب يفكرون على نحو نقدي‹

أقر المعلمون في دولة اإلمارات بارتفاع معدالت استخدامهم لتلك 
الممارسات عن متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي. وكما يشير الشكل 7، فإن 82% من المعلمين في دولة 
اإلمارات أقروا بقيامهم بشكل متكرر أو دائم بمنح الطالب مهام 

تتطلب منهم التفكير على نحو نقدي، مقارنة بنسبة 58% في 
المتوسط عبر دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

المشاركين في المسح الدولي للتعليم والتعلم. وأقر 84% في 
المتوسط من المعلمين في دولة اإلمارات بأنهم يجعلون الطالب 
على نحو دائم أو متكرر يعملون في مجموعات )متوسط منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: 50%( فيما أقر %70 
بأنهم يتيحون للطالب على نحو متكرر أيًضا اتخاذ القرار فيما يتعلق 

باإلجراءات التي يمكنهم اتخاذها لحل المهام المعقدة )متوسط 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: %45(.

جعل الطالب يعملون في مجموعات صغيرة كي يأتوا بالحل

إتاحة الفرصة للطالب لحل المهام المعقدة

منح المهام التي تتطلب من الطالب التفكير على 
نحو نقدي

%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90

الشكل 7. استخدام ممارسات الفصل الدراسي التي تدعم تنشيط المعرفة، المسح 
الدولي للتعليم والتعلم 2018

نسبة معلمي المرحلة اإلعدادية الذين أقروا باستخدامهم “المتكرر” أو “الدائم” للممارسات التالية في الفصل العادي1

ملحوظة 1: تم الحصول على تلك البيانات من معلمين وهي تشير إلى فصل دراسي يقومون بتدريسه تم اختياره عشوائيًا من جدول الحصص األسبوعي الخاص بهم. وهذا 
التحليل مقصور على المعلمين الذين قالوا بأن التعليم في الفصل الدراسي المستهدف غير موجه بالكامل أو بشكل أساسي للطالب من أصحاب الهمم. 

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.2.1، إصدارات منظمة 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

عرض المهام التي ال يوجد لها حل واضح

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟

دولة اإلمارات العربية المتحدةالمعدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  - 31

23   2020 EAO ©  الدرس الثالث: تعزيز تنشيط المعرفة في الفصل الدراسي

ث
ثال

 ال
س

در
ال

https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm


على الرغم من الزيادة على متوسط منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي بنسبة 34%، فإن 47% فقط من معلمي دولة 
اإلمارات أقروا بأنهم يعرضون على طالبهم على نحو متكرر مهام 

ال يوجد حل واضح لها. والواقع أن نوع التعليم الذي تنطوي عليه 
مثل هذه المهام ال يعد مثااًل رائًعا وحسب على ممارسة تنشيط 

المعرفة، وإنما يساعد أيًضا على إعداد الطالب لحياتهم المستقبلية 
التي سيطلب منهم فيها حل المشكالت التي لم تُوجد بعد في 

عالم اليوم.

يجب أن ينظر واضعو السياسات وقائدو المدارس في دولة اإلمارات 
في التحقق من الخالف ما بين ما أقر به المعلمون في المسح 

الدولي للتعليم والتعلم 2018 وما أقر به الطالب في البرنامج 
الدولي لتقييم الطالب 2012. فمن جانب، من الممكن أن يكون 

الوضع قد تحسن في دولة اإلمارات منذ 2012 أو أنه يتم استخدام 
االستراتيجيات التعليمية الخاصة بتنشيط المعرفة بشكل أكبر في 
مواد أخرى أكبر من الرياضيات. إال أن ذلك من الممكن أن يشير إلى أن 

المعلمين يعانون لتطبيق تلك المناهج في الفصول الدراسية. وفي 
ضوء تأثير تلك الممارسات على تحصيل الطالب، فمن األساسي 
أن نفهم ما من شأنه أن يشرح هذه الفجوة ما بين تقارير الطالب 
والمعلمين وما إذا كان ذلك يعني أن المعلمين في دولة اإلمارات 
يحتاجون إلى تدريب و/أو دعم إضافي الستخدام تنشيط المعرفة.

تشير أبحاث البرنامج الدولي لتقييم الطالب إلى وجود بيئات معينة 
داخل الفصل الدراسي يتم فيها استخدام تنشيط المعرفة بشكل 

أكبر وعلى نحو متكرر أكثر من غيرها وتتضمن ما يلي:

› المدارس ذات التوجه األكاديمي، مقابل المدارس المهنية‹

› المدارس التي تتمتع بميزة اجتماعية اقتصادية، مقارنة بأقران ‹
تلك المدارس األقل حًظا

› فصول الرياضيات المتقدمة‹

› الفصول الدراسية التي تقل فيها احتماالت إقرار الطالب بوجود ‹
خلل نتيجة المشكالت السلوكية

في ضوء األثر المحتمل للتعرض لممارسة تنشيط المعرفة على 
تحصيل الطالب في الرياضيات، يجب أن يدرك المعلمون هذه األنماط 

وذلك لتجنب الحد من استخدامها في ممارسات تنشيط المعرفة 
إلى تلك المجموعات من الطالب فقط. وعلى الرغم من أنه قد يكون 
من المفهوم أن المعلمون قد يفضلون استخدام هذه الممارسات 
في الفصول الدراسية مع السلوك الجيد نتيجة العمل الجماعي الذي 

قد يكون الزًما عند االستعانة بممارسات تنشيط المعرفة، هذا 

الميل يحرم أولئك الطالب من مزايا تجربة هذا النوع من التعليم. 
يجدر وضع هذه االختالفات في االعتبار، وذلك على مستوى كل من 
المدرسة وعلى مستوى الفصول الدراسية الفردية، لضمان تطبيق 
أكبر قدر ممكن من الشروط التي تضمن نجاح هذه االستراتيجية 

في بيئة التعلم الخاصة بك. على سبيل المثال، تلقي النتائج السابقة 
الضوء على حاجة المعلمين إلى اكتساب مهارات قوية فيما يتعلق 

بإدارة الفصل الدراسي والحفاظ على النظام داخل الفصل الدراسي 
وذلك إليجاد بيئة داخل الفصل الدراسي من شأنها أن تساعد هذا 

النوع من التعليم )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 
.)OECD, 2016( )2016

إذا كنت مهتمًا بتجربة االستراتيجيات التعليمية الخاصة بتنشيط 
المعرفة في فصلك، أو في حالة رغبتك في الحصول على المزيد من 

الدعم في البناء على تلك الممارسات التي أتقنتها بالفعل، توجد 
عدد من الموارد المجانية التي تستند إلى األدلة المتاحة على الشبكة 

لمساعدتك في هذا الشأن.

أْعَرَب ما يقل عن نصف المعلمين في دولة اإلمارات %47
عن تقديم مهام ال يوجد حل واضح لها للطالب على 

نحو منتظم وبشكل مستمر.”
‘‘

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به
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أهم النصائح الخاصة بإدخال استراتيجيات تنشيط المعرفة 
في الفصل الدراسي.

ب ... في درسك التالي، َجرَّ

الربط ما بين محور التركيز في درسك والسيناريوهات الحياتية  ‹
الفعلية. إذا كنت تقوم بتدريس حدث معين في التاريخ، 

رهم بأي من  فيمكنك أن تسأل الطالب إذا كان ذاك الحدث يذكِّ
األحداث الحالية. وإذا كنت تناقش شخصية في رواية، فيمكنك 

رهم بأي من  أن تسأل طالبك ما إذا كانت هذه الشخصية تذكِّ
المشاهير أو أي شخص في حياتهم. وإذا كنت تقوم بتدريس 

موضوع معين في مادة الرياضيات، مثل اإلحصاء، فيمكنك أن 
تسأل الطالب عن تطبيقات اإلحصاءات في حياتهم اليومية.

طرح أسئلة تنطوي على تنشيط المعرفة لطالبك. أثناء  ‹
المناقشات الجماعية، يمكنك أن تطلب من الطالب النظر في 

سيناريوهات “ماذا لو؟”، وتقديم االحتماالت المختلفة التي يمكن 
وضعها في االعتبار. يمكنك استكشاف كيف أن اإلجراءات 

البديلة كان من الممكن أن تغير سير التاريخ أو كان من 
الممكن أن تؤدي إلى نهايات مختلفة للحكايات.

استخدام خرائط المفاهيم لمساعدة الطالب على الربط ما بين  ‹
األمور. امنح الطالب الوقت لرسم الخرائط الذهنية أو الخرائط 

الخاصة بمفهوم معين والتي تربط ما بين المعلومات الجديدة 
والموضوعات التي تعلموها من قبل. سوف يساعد مالحظة 

هذه االرتباطات على استبيان وفهم األفكار الجديدة.

منح الطالب الوقت الكافي لمعالجة المعلومات الجديدة. بعد  ‹
قراءة أو سماع موضوع جديد، يُمنح الطالب الوقت الكافي 

المحدد لتدوين المالحظات أو لرسم صورة لمساعدتهم على 
تلخيص فهمهم للموضوع. 

ب ما يلي ...  في الفصل الدراسي القادم، َجرِّ

إتاحة الفرصة للطالب لتقييم فهمهم. أثناء الدرس، خطط  ‹
لوقت معين كي يتمكن الطالب من إجراء “االختبار الذاتي”، وذلك 

عن طريق طرح أسئلة على أنفسهم عن أشياء قرأوا عنها 
لتوهم. ويجوز أن تطلب من الطالب أيضًا وضع أسئلة االختبارات 

أو االمتحانات الخاصة بهم حول موضوع معين.

تشجيع الطالب على استكشاف أفكارهم أثناء المناقشات  ‹
داخل الفصل الدراسي. وتطوير ثقافة خاصة داخل الفصل 

الدراسي ال يمكن فيها تصنيف فكرة بأنها سيئة من شأنه أن 
يمنح الطالب حرية التفكير دون الشعور بأن هناك من سيحكم 
نهم من النظر في مجموعة من الحلول  عليهم. هذا األمر يُمكِّ

للمشكالت التي قد يواجهونها.

وضع جدول الستراحات قصيرة للطالب أثناء الدروس. يمكنك  ‹
أن تقدم للطالب عدداً من األنشطة أثناء هذه االستراحات 

لمساعدتهم على تنشيط عقولهم أو التدرب على الربط ما بين 
األفكار، وهو ما قد يتضمن السماح للطالب برسم صورة من 

أشياء طالعوها، أو أداء مشهد تاريخّي أو االستماع إلى الموسيقى 
من الحقبة الزمنية محل الدراسة.

ب ما يلي ...  في العام التالي، َجرِّ

العمل مع الزمالء على وضع دروس تتضمن مناهج متعددة.  ‹
يمكنك العمل مع زمالئك في المدرسة ممن يقومون بتدريس 

المواد المختلفة على وضع دروس تقوم على إثارة مشكلة 
معينة أو مشروع معين بحيث يعمل الطالب عبر مجموعة من 

فروع المعرفة لحل عدد من المشكالت الحياتية.

التواصل مع المعلمين داخل أو خارج مدرستك ممن  ‹
يستخدمون تنشيط المعرفة. ذلك أن االنتماء إلى مجتمع 

من المعلمين ممن يقومون باستخدام تلك االستراتيجيات 
التعليمية من شأنه أن يساعدك في العثور على أفكار جديدة 

ألنشطة يمكن استخدامها في الفصل الدراسي. كما أنه 
يمنحك فرصة التعرف على أقراٍن يمكنك اللجوء إليهم إذا ما 

واجهت أي مشكلة.

 المصادر: بيرج ولينكيت وسيزمور )2015(، التطبيق العملي للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة: تنشيط المعرفة في الرياضيات، سلو: المؤسسة الوطنية للبحوث التربوية
www.nfer.ac.uk/media/2090/pquk04.pdf. 

 جميع أنواع العقول )غير متوافر(، الوصول إلى عدد أكبر من المتعلمين: تطوير تنشيط المعرفة
 https://www.allkindsofminds.org/attending-to-importantinformation-developing-cognitive-activation  )تمت زيارته بتاريخ 6 مارس، 2020(.
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التعلم من ممارسات التقييم 
التكويني

الدرس الرابع



ما يتخذ تقييم تعلم الطالب شكل أو عادًة 
شكلين: التقييم التكويني أو التقييم 

الختامي، واألخير هو ما اعتاد الطالب 
والمعلمون عليه بشكل أكبر. التقييم الختامي، أو تقييم التعلم، 
يتم في نهاية المشروع أو الوحدة الدراسية وينطوي على التقييم 

الرسمي إلجادة الطالب للمحتوى أو المبادئ. أما التقييم التكويني، 
أو تقييم التعلم، فهو عملية مستمرة. ويقدم التغذية الراجعة إلى 

الطالب أثناء عملهم بحيث يدركون مدى التقدم الذي يحرزونه. وما 
ال يقل أهمية هو أن المعلومات المشتقة من التقييم التكويني تتيح 
للمعلمين تكييف تعليمهم للتحقق من الوفاء باحتياجات الطالب.

عادة ما يشارك الطالب في جميع أنحاء العالم – وبوجه خاص في 
دولة اإلمارات – في التقييم الختامي ويتعرضون لضغوط االختبار 

الرسمي، ويحدث ذلك غالبا منذ سن صغيرة للغاية. وتهدف تلك 
االختبارات الختامية إلى قياس مستوى تحصيل المتعلم مقابل 
أقرانه على المستوى المحلي، أو الوطني، أو مقارنة بنتائج التعلم 

المتوقعة المعينة. ولكن، هذا النوع من التقييم ينجح فقط في رصد 
مدى قدرة الطالب على الحفظ أو مهاراتهم في خوض االختبارات. 

وفي نهاية االختبار، يحصل الطالب على درجة أو أرقام تقييم يفترض 
 أنها تمثل جميع عملهم داخل الفصل أو خالل ذلك العام. بيد أنه 

ال يوجد سجل في العادة لرحلة التعلم في حد ذاتها، ومواطن اإلخفاق 
والنجاح، والفهم والقدرة على تطبيق المعرفة التي اكتسبها الطفل.

في المقابل، يساعد التقييم التكويني المعلمين على توجيه 
تعليمهم نحو الطالب، وهو ما يؤثر إيجابًا على تعلم الطالب وعلى 
قوتهم. أما من حيث التعليم، فقد أوضحت العديد من الدراسات 

أن استخدام التقييم التكويني يحقق أكبر قدر من المكاسب فيما 
يتعلق بتحصيل الطالب في سياق التدخل التعليمي )بالك وويليام، 

Black and Wiliam, 1998( )1998(. ولقد فحصت المراجعة 

النظامية للكتابات حول ممارسات التقييم التكويني في المدارس 
االبتدائية آثار األنواع المختلفة من التقييم التكويني على تحصيل 

 الطالب في مختلف المواد )كلوت وآخرون، 2017( 
)Klute et al., 2017(. ولقد وجدوا أنه يقدم المزايا التالية:

› في جميع الدراسات التي خضعت للفحص، كان أداء الطالب الذين ‹
تدربوا على التقييم التكويني كجزء من تعلمهم أفضل من 

غيرهم ممن لم يحظوا بنفس التدريب. في المتوسط، جاءت 
آثار التقييم التكويني في دروس الرياضيات أكبر من دروس 

القراءة والكتابة.

› أثبتت ممارسات التقييم التكويني فعاليته بشكل خاص ‹
بالنسبة للطالب ذوي مستويات التحصيل المنخفض، فهو 

يساعد في تقليل تلك الفجوة في التحصيل ما بين أولئك 
الطالب وأقرانهم ذوي القدرة على التحصيل العالي )بالك 

.)Black and Wiliam, 1998( )1998 ،وويليام

› يكون للتقييم التكويني الموجه من قبل المعلمين أو الوكالء ‹
اآلخرين )بداًل من ذلك الموجه من جانب الطالب( أثر أكبر في 

تحصيل الطالب في جميع المواد، على الرغم من أنه في مادة 
الرياضيات كان التقييم التكويني الموجه من جانب الطالب فعااًل 

هو اآلخر.
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تقدم كل من بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 ونتائج 
البرنامج الدولي لتقييم الطالب المعلومات التي يتم الحصول عليها 
من المعلمين في دولة اإلمارات بشأن أنواع التقييمات التي يجرونها 

بانتظام. ويتضح من هذه المصادر أن التقييم الختامي ممارسة 
متأصلة في اإلمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، فإن 

المعلمين في دولة اإلمارات يميلون أكثر إلى إعداد التقارير باستخدام 
ممارسات التقييم الختامي مثل إدارة التقييم الخاص بهم بشكل 
متكرر )87%( مقارنة بأقرانهم في دول منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان االقتصادي )77%( )الشكل 8(.

وما أن يتم إجراء إصالح التقييم المرتبط بنموذج المدرسة اإلماراتية، 
فسوف يكون الطالب في دولة اإلمارات من أكثر الطالب الذين يتم 

اختبارهم على مستوى العالم. في المدارس الحكومية، سوف 
 )EmSAT( يطلب من الطالب الخضوع الختبار اإلمارات القياسي

لالمتياز كل عامين )الصفوف 4، 6، 8، 10( إلى جانب اختبار اإلمارات 
القياسي في الصف األول. باإلضافة إلى ذلك، يخضع الطالب في 

نهاية الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية إلى اختبار الثانوية 
)والمعروف كذلك باسم الشهادة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة( 
الستكمال الدورة الثالثة. أما بالنسبة لمن يرغبون في دخول تعليم 

المرحلة الثالثة في دولة اإلمارات، فإن اجتياز اختبار اإلمارات القياسي 
في الصف الثاني عشر هو أمر مطلوب كذلك اآلن. باإلضافة إلى ذلك، 
يحضر الطالب في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم اختبارات 

متعددة في منتصف الفصل الدراسي وفي نهاية الفصل الدراسي. كما 
أثبتت األبحاث التي أجريت على المستوى الوطني أنهم قد يخضعون 

إلى ما يقرب من 150 تقييم خارجي سنويًا )التقييم التعليمي، 
EduEval, 2016( )2016(. تؤكد بيانات البرنامج الدولي لتقييم 

الطالب 2015 أيًضا على هذه النتائج: حيث خضع ما يقرب من %8.7 
من الطالب في المدارس إلى االختبارات القياسية اإلجبارية وخضع 
80.5% منهم إلى اختبارات طورها المعلمين شهريًا أو على نحو 

متكرر أكثر، مقارنة بنسبة 3.4% و65.5% في المتوسط في دول 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  )منظمة التعاون 

.)OECD, 2016( )2016 ،والتنمية في الميدان االقتصادي

كما زاد المعلمون في دولة اإلمارات كذلك على متوسط منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في ممارسات التقييم 
األخرى، مثل تقديم التغذية الراجعة كتابيًا حول أعمال الطالب. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة أعلى من المعلمين في دولة اإلمارات 
أقروا بأنهم يقدمون التغذية الراجعة الفورية على نحو متكرر أو دائم 

إلى الطالب أثناء مراقبة عملهم، أكثر من أي دولة أخرى.

إال أن البيانات كشفت كذلك أن ممارسات التقييم التكويني 
شائعة في اإلمارات العربية المتحدة. حيث يشير الشكل 8 إلى أن 
حوالي 69% من المعلمين في دولة اإلمارات أقروا بأنهم يََدعون 

الطالب بشكل متكرر أو دائم يقيمون مدة تقدمهم )مقارنة 
بنسبة 41% في المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي(. وعلى الرغم من ذلك، فال تزال هذه الطريقة في 
التقييم هي األقل استخداًما من قبل المعلمين في اإلمارات العربية 

المتحدة.

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟

أما فيما يتعلق بقوة الطالب، يشجع التقييم التكويني الطالب 
أنفسهم على فهم موقعهم من التعلم، وأين يفترض أن يصلوا، 

بداًل من إبقاء المعرفة تحت سيادة المعلم وحده. ولقد ركزت 
دراسة أوجه التعاون لتعلم أفضل التابعة لمنظمة التعاون والتنمية 

في الميدان االقتصادي  )منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي، OECD, 2013( )2013( على أهمية وضع الطالب 

في بؤرة التقييم بحيث يمكنهم المشاركة في عملية قياس 
تقدمهم، وهو ما من شأنه أن يمنحهم درجة من السيطرة على 

تطورهم. والواقع أن بعض الممارسات مثل التقييم الذاتي أو كتابة 
التأمالت بشأن التعلم يتيح للطالب تطوير مهاراتهم المعرفية 

الكبيرة القيمة، وهو ما من شأنه أن يساعدهم على تنظيم 
تعلمهم طوال حياتهم.

تعتبر التقييمات الختامية أمر معتاد ومتأصل في دولة اإلمارات، 
إال أن ممارسات التقييم التكويني بدأت تشق طريقها في الفصول 

الدراسية في الوقت الحالي. على سبيل المثال، تشجع ممارسات 
المناهج الجديدة على تبني مدخل أكثر "توازنًا" نحو تقييمات الطالب 

بحيث تكون نسبة تتراوح ما بين 30% إلى 70% من التقييمات  
تكوينية )على حسب المادة والصف(. وانطوت رؤية نموذج المدرسة 

اإلماراتية كذلك على وعود بتعزيز ممارسات التقييم التكويني في 
البالد، عن طريق إلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التغذية 
الراجعة في تطوير قوة الطالب واستقالليتهم وكذلك في المراقبة 
الذاتية للمتعلمين. باإلضافة إلى ذلك، فقد صار المعلمون في دولة 

اإلمارات أكثر إدراًكا ألهمية المقاربات التكوينية لتعلم الطالب 
والتطوير وأدخل كثير منهم تلك المقاربات في فصولهم الدراسية. 
إال أنه ال تزال هناك حاجة إلى تقديم دعم أكبر للمعلمين والمدارس 

إلدخال ثقافة التقييم الفعالة والمتوازنة إلى دولة اإلمارات.
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مراقبة الطالب عند العمل 
في مهام معينة وتقديم 
التغذية الراجعة الفورية

إدارة التقييم الخاص 
بهم

تقديم التغذية الراجعة 
الكتابية حول أعمال 
الطالب باإلضافة إلى 
العالمات

الشكل 8. ممارسات التقييم المعلنة للمعلمين في اإلمارات العربية المتحدة، 
المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018

نسبة معلمي المرحلة اإلعدادية الذين أقروا باستخدامهم “المتكرر” أو “الدائم” لمناهج التقييم التالية في الفصل الدراسي النموذجي1

ملحوظة 1: تم الحصول على تلك البيانات من معلمين وهي تشير إلى فصل دراسي يقومون بتدريسه تم اختياره عشوائيًا من جدول الحصص األسبوعي الخاص بهم. وهذا 
التحليل مقصور على المعلمين الذين قالوا إن التعليم في الفصل الدراسي المستهدف غير موجه بالكامل أو بشكل أساسي للطالب من أصحاب الهمم. 

 المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول I.2.7، إصدارات منظمة 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

إتاحة الفرصة للطالب 
لتقييم تقدمهم
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تشير األدلة التي تقول بأن الممارسات التكوينية بدأت تشق طريقها 
في الفصل الدراسي في دولة اإلمارات إلى أسس جيدة يمكن البناء 
عليها. إال أن التقييم التكويني قد ينطوي على الكثير من التحديات 

عند دخوله في حيز التنفيذ في حالة عدم اعتياد استخدامه. فهو 
يستغرق وقت أكثر من كتابة االختبار وإدارته وتصحيحه، كما أنه 

فردي أكثر وال يكون من الواضح تماًما كيفية تطبيق النتائج بما يؤثر 
على طريقة التدريس.

بموجب األبحاث، يمكن القول بأن التقييم التكويني هو دورة تتضمن 
ثالث مراحل على النحو التالي: 

 يحدد الطالب والمعلمون أهداف التعلم

 تحديد موقع المتعلمين من تعليمهم في الوقت الحالي

 يقوم الطالب والمعلمون باتخاذ القرارات لمساعدة 
 المتعلمين على التحسن )كلوت وآخرون، 2017( 

)Klute et al., 2017(

يتم جمع المعلومات من قبل المعلمين في كل من هذه المراحل، 
وبعدها يتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بتطبيق المنظور من البيانات 

لتوجيه التعليم للطالب بشكل فردي أو لمجموعات الطالب أو 
للفصل الدراسي بوجه عام.

ه من قبل الطالب؟ ه من ِقَبل المعلمين أم الُموجَّ المربع 6. التقييم التكويني الُموجَّ

من الممكن توجيه التقييم التكويني من قبل الطالب أو المعلمين 
أو من خالل المصادر الخارجية األخرى )مثل البرمجيات التي قد تراقب 

عمل الطالب(.

ه من ِقَبل الطالب قد يأتي  ‹ التقييم التكويني الُموجَّ
على هيئة قيام الطالب بمراقبة أو تقييم أعمال أقرانهم 

وانعكاسها على نتائج تقييمهم وذلك للتخطيط للخطوات 
التالية في التعلم. هذا النوع من التقييم التكويني يعزز نمو 

المهارات المعرفية الكبيرة مثل تعلم تنظيم الذات، وذلك عن 
طريق إعطاء الطالب دور في تقييمهم من خالل التقييم الذاتي 

والتغذية الراجعة بشأن تعلمهم وإجادتهم.

ه من ِقَبل المعلمين قد يكون  ‹ التقييم التكويني الُموجَّ
بسيًطا للغاية مثل طرح أسئلة على الطالب بشأن عملية 

التعلم أو محتوى الدرس ذاته. قد يسأل المعلمون الطالب 
عن األجزاء التي وجدوها أسهل وتلك األصعب مما تعلموه في 

موضوع معين، وما هو ما من شأنه أن يؤثر على طريقة التدريس 
لهذا الموضوع في المرات القادمة. كما أن ذلك يساعد كل من 

المعلمين والطالب على فهم عملية التعلم بالنسبة ألفراد 
من الطالب من الممكن كذلك أن يكتب الطالب افتتاحيات 

الصحيفة كل يوم أو يمكنهم استكمال "تذاكر الخروج" أو 
مالحظات صغيرة في نهاية الدرس التعليمي تصف فهمهم 

للموضوع الخاضع للتغطية.

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به
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أهم النصائح الخاصة بإدخال ممارسات التقييم التكويني 
داخل الفصل الدراسي

 فيما يلي بعض المقترحات األساسية لسبل استخدام التقييم التكويني في الفصل الدراسي في المستقبل 
)توماس، Thomas, 2019( )2019(؛ )برنامج معمل التعليم اإلقليمي، غير متوافر(. 

تقديم قَطع من الورق للطالب في نهاية الدرس تحتوي على  ‹
قوائم الوجوه التعبيرية )اإليموجي( التي تعبِّر عن مجموعة من 

المشاعر. اطلب منهم وضع دائرة على الوجه التعبيري الذي يعبر 
عن مشاعرهم في نهاية الدرس، واطلب منهم شرح السبب 

في اختيار ذلك الوجه التعبيري.

استخدم أي من تطبيقات االقتراع أو االختبارات المتاحة عبر  ‹
اإلنترنت إلجراء التقييم السريع لفهم الطالب. يمكنك القيام 

بذلك في بداية الدرس أو في منتصفه أو في النهاية لتوجيه 
تدريسك. 

امنح الطالب "بطاقات المشاركة" يمكنهم رفعها إلى أعلى أثناء  ‹
المناقشات خالل الدرس. قد تحتوي هذه البطاقات على عبارات 

مثل "أوافق/ال أوافق/ال أعرف كيف أجيب". هذا األمر من شأنه 
أن يساعدك على قيادة المناقشات أثناء الدرس والتحقق من 

التعبير عن جميع وجهات النظر كما أنه يعرفك بالطالب الذين 
ربما ال يتابعون المناقشة.

تدوين المالحظات حول ما تالحظه أثناء عمل الطالب منفردين  ‹
أو في مجموعات أو أثناء المشاركة في المناقشات داخل 

الفصل. يمكن تحويل هذه المالحظات فيما بعد إلى بيانات 
يمكنك تحليلها عند اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتدخالت التي 

ربما احتاجها طفل معين.

اسأل أولياء األمور أو المعلمين اآلخرين عن انطباعاتهم أو  ‹
آرائهم أو مالحظاتهم فيما يتعلق بطالب معينين في سياقات 

خارج الفصل الدراسي. هذه البيانات قد تساعد على تقديم الصورة 
الكاملة للطالب واحتياجاته.

اطلب من الطالب كتابة ردوٍد على أسئلة خاطفة في دقيقة  ‹
واحدة، مثل: "ما الشيء الذي تعلمتوه؟ ما الشيء الذي تشعرون 

بالشغف نحوه؟ وما الشيء الذي ال تفهمونه؟"

قم بإجراء مقابالت لمدة خمس دقائق مع الطالب ُفرادى  ‹
لتقييم مستويات الفهم العميق لديهم لموضوع أو مفهوم 

معين. يمكنك القيام بذلك أثناء عمل الطالب اآلخرين في 
مجموعات أو وحدهم، ولن تكون مضطراً إلى إجراء مقابلة مع 

كل طالٍب في كل موضوع.

استخدم الفن كوسيلة لتعبير الطالب عن فهمهم. ومن  ‹
الممكن أن يقوم الطالب بالتلوين أو النحت أو الرقص أو تأليف 

مقطوعة موسيقية تمثل ما تعلموه.
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عالم اليوم، من النادر أن يأتي االبتكار ثمرًة للعمل في 
الفردي بمعزل عن أية عوامل أخرى؛ وإنما يأتي نتيجة 

لكيفية تعبئة وتجييش المعرفة ومشاركتها 
ودمجها. والواقع أن المجتمعات التي تغذي التعاون والتعددية 

أضحت أكثر ابتكاراً في تبني هذه الخطوة، حيث أنها تعمل على جذب 
أفضل المواهب من مختلف األصقاع واالعتماد عليها، مستندة 

في ذلك إلى تبني منظورات متعددة، ومن ثم تغذي اإلبداع واالبتكار. 
ونتيجة لذلك، في هذه األيام، تحتاج المدارس كذلك إلى أن تتطور 

لألفضل فيما يخص إعداد الطالب للعيش والعمل في عالم يحتاج 
فيه معظم األشخاص إلى التعاون مع أشخاص من ثقافات مختلفة، 

أشخاص يُجّلون عملية تبني مجموعة من األفكار والمنظورات؛ 
عالم يحتاج فيه األشخاص إلى الثقة وإلى التعاون مع اآلخرين على 

الرغم من تلك االختالفات فيما بينهم، وهو ما من شأنه رأب 
الصدع والتجسير ما بين المكان والزمان عبر التكنولوجيا؛ عالم 

تتأثر فيه الحيوات الفردية بموضوعات تتخطى النطاق القومي. وهو 
ما يستدعي إيالء األنظمة التعليمية أهمية أكبر لتطوير مهارات 

التعاون لدى الطالب ونهجهم نحو التعاون.

وأحد المقاربات التعليمية التي تعزز تعاون الطالب التي أثبتت قدرتها 
في التأثير على عدد من نتائج الطالب هو ما يُطلق عليه اسم التعلم 

القائم على المشاريع أو المشكالت. في منهج التعلم القائم على 
المشاريع أو المشكالت، يعمل المتعلمون في جماعات لحل 

المشكلة أو الرد على سؤال. الواقع أن التعلم القائم على المشاريع 
أو المشكالت ال يحتاج إلى فصل ذلك التعلم إلى مجاالت المواد، كما 

هو الحال في التدريس التقليدي في المدارس، وإنما من الممكن 
أن يمتد التعلم القائم على المشاريع أو المشكالت عبر مناهج 
وتخصصات متعددة ومتشابكة، وهو ما يتيح للمعلمين دمج 

المحتوى من مجاالت المواد المختلفة كما يتيح للطالب التدرب 
على مجموعة من المهارات المتعددة )دوتشي وآخرون، 2003( 
)Dochy et al., 2003(. واألهم من ذلك أن التعلم القائم على 

المشاريع أو المشكالت يوفر السياق الالزم لتطوير الكفاءات 
العالمية وكفاءات القرن الحادي والعشرين بما في ذلك التعاون، 

ليس ذلك وحسب، وإنما يقوم أيضًا بتطوير مهارات حل المشكالت 
والتفكير النظامي واالتصاالت، وأكثر من ذلك. وعلى العكس من 

المناهج التعليمية التقليدية الموجهة من قبل المعلم، فإن 
التعلم القائم على المشاريع أو المشكالت يتيح للتعلم التركيز 

على الطالب في المقام األول، فيما يتعرف الطالب على المعلومات 

الجديدة أو الكفاءات التي يحتاجون إلى اكتسابها لحل المشكلة. 
ومن ثم يتحول المعلم إلى لعب دور الدليل الذي يقوم على تيسير 
الحصول على هذه المعرفة الجديدة، ويتمكن الطالب من تطبيق 
المعلومات الجديدة والمهارات مع تقدم سير المشروع، بدال من 

سياق التقييم الختامي المنفصل في النهاية )ميريت وآخرون، 
.)Merritt et al., 2017( )2017

من الممكن كذلك أن يستعين المعلمون باالستراتيجيات 
التعليمية الخاصة بتنشيط المعرفة )انظر الدرس الثالث: تعزيز 
تنشيط المعرفة في الفصل الدراسي( عن طريق دفع الطالب إلى 

تطبيق معارفهم الحالية لحل المشكالت الجديدة. والواقع أنه 
من نواٍح متعددة، يمكننا القول بأن مقارنة التعلم القائم على 

المشاريع أو المشكالت نحو المناهج تحاكي العمل الذي سيتعرض 
المتعلمون له في أي نوع من المهن التي تعتمد على المعرفة في 

مرحلة الحقة من حياتهم. فهم يتعلمون في سن صغيرة العمل 
في فريق ويبنون على معارفهم الحالية عن طريق توجيه أنفسهم 

نحو تحصيل المعلومات الجديدة. وهذه المهارات سوف تحتل 
أهمية كبرى بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة في إطار اجتياز 

مسارها نحو االقتصاد المعتمد في األساس على المعرفة المكثفة.

أُجريت الكثير من األبحاث حول التعلم القائم على المشاريع أو 
المشكالت، وأثبت كثير منها األثر اإليجابي لهذا النوع من التعلم على 

لطالما كانت المجتمعات التي تعزز 
التعاون والتعددية هي األكثر ابتكاراً، 

حيث أن هذه المجتمعات تستند إلى 
المهارات وتلقي الضوء على أفضل 

المهارات من كل مكان، وتبني على 
المنظورات المتعددة كما أنها تغذي 

اإلبداع واالبتكار”.

‘‘
الدرس الخامس
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اكتساب الطالب للمهارات المعرفية والالمعرفية وعلى أسلوبهم 
 وتحفيزهم نحو التعلم )هولمز وهوانج، 2016( 

)Holmes and Hwang, 2016(. على سبيل المثال، يمكننا القول 

بأن التعلم القائم على المشاريع أو المشكالت: 

› يرتبط على نحو إيجابي بتطوير المهارات لدى الطالب، بغض النظر ‹
عن مستوى خبرة الطالب في بداية المشروع )ميريت وآخرون، 

)Merritt et al., 2017( )2017

› أثبت قدرته على مساعدة الطالب في االحتفاظ بقدر أكبر من ‹
المعرفة التي اكتسبوها أثناء مشروع التعلم القائم على 

المشاريع أو المشكالت خالل عامين مقارنة بأقرانهم الذين تم 
 تعليمهم بالطرق التقليدية )دوتشي وآخرون، 2003( 

)Dochy et al., 2003(

› يرتبط بأكثر السلوكيات اإليجابية والتحفيز المتزايد نحو التعلم ‹
)Merritt et al., 2017( )2017 ،ميريت وآخرون(

› يرتبط بمهارات التفكير األساسية التي تم تطويرها على نحو ‹
 أفضل )هولمز وهوانج، 2016( 

)Holmes and Hwang, 2016(

› أثبت قدرته على إفادة الطالب األكثر "عرضة للمخاطر" الذين قد ‹
يأتون من ظروف منزلية تنطوي على الكثير من التحديات. على 

سبيل المثال، وعلى صعيد تعليم الرياضيات بوجه خاص، فإن 
استخدام التعلم القائم على المشاريع أو المشكالت استطاع 

أن يسد الفجوة في التحصيل ما بين أولئك الطالب األكثر عرضة 
 للمخاطر وأقرانهم )هولمز وهوانج، 2016( 

.)Holmes and Hwang, 2016(

إن المزايا التي يمكن تحقيقها من التعلم القائم على المشاريع 
كبيرة، وهو ما يجعل استخدام هذا المنهج التعليمي أمر يستحق 

التجربة ألي معلم. ولقد قّدم نموذج المدرسة اإلماراتية العديد 
من العناصر التي تدعم هذا النوع من ممارسات التعليم. بالنسبة 
للمبتدئين، قّدم نموذج المدرسة اإلماراتية المواد المدمجة، مثل 

التصميم والتكنولوجيا، وهو ما يتيح للمعلمين تحديد موقع 
المحتوى على نحو أفضل في السياقات الحياتية الفعلية ويتيح 

للطالب تعبئة معارفهم ومهاراتهم في المجاالت المختلفة. بيد أن 
المعلمين في دولة اإلمارات سوف يحتاجون إلى المزيد من األدوات 

والمعلومات لضمان قدرتهم على تنفيذ هذه السياسات على نحو 
فعال في الفصول الدراسية.

في المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018، قال 84% من 
المعلمين في دولة اإلمارات إنهم يجعلون الطالب يعملون في 

مجموعات صغيرة بشكل متكرر أو دائم للخروج بحل مشترك 
لمشكلة معينة أو مهمة معينة، مقارنة بنسبة 50% في 

المتوسط في سائر دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي )الشكل 9(. 

ركز التقييم المبتكر الخاص بالبرنامج الدولي لتقييم الطالب لعام 
2015 على مهارات الطالب التعاونية في حل المشكالت وعلى 

طرق أساليبهم التعاونية. في إطار استبيان الطالب، نظر البرنامج 
الدولي لتقييم الطالب 2015 في مدى تقدير الطالب للعالقات بين 

األشخاص والعمل الجماعي داخل المدرسة. حيث ُسئل الطالب عن 
مدى اتفاقهم أو اختالفهم مع عبارات مثل:

› ›ً أُفضل العمل ضمن فريق على العمل وحيدا

› أستمتع بمشاهدة نجاح أقراني في الفصل الدراسي‹

والواقع أن اعتياد الطالب على العمل التعاوني، وفق ما أقر به 
المعلمون، قد يفسر جزئيًا السبب في إقرار الطالب في دولة اإلمارات 

بتقديرهم العالقات بين األشخاص مثل الطالب في سنغافورة، 
وهي أعلى الدول في تقييم حل المشكالت التعاوني )منظمة 

 .)OECD, 2017( )2017 ،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

في الواقع، جاء الطالب في دولة اإلمارات من بين أوائل الدول التي 
تُثمن العالقات بشكل أكبر باحتاللهم المرتبة الثالثة ما بين الدول 

المشاركة في البرنامج الدولي لتقييم الطالب )درجة المؤشر: 0.32( 
بعد دولتين أخريين فقط: وهما البرتغال )درجة المؤشر: 0.37( 

وكوستاريكا )درجة المؤشر: 0.35(.

وعلى الرغم من أن الطالب في دولة اإلمارات قد أعربوا عن 
اهتمامهم أو استعدادهم للتعاون مع أقرانهم في العمل داخل 

الفصل الدراسي وعن تقديرهم للعالقات مع زمالئهم، إال أن أدائهم 
في التعاون مع اآلخرين جاء أقل من متوسط الدول المشاركة 

في البرنامج الدولي لتقييم الطالب. حيث سجل الطالب في 
دولة اإلمارات 435 نقطة فقط خالل عامين وهو معدل أقل من 

أقرانهم في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
)500 نقطة(. ويمكن مقارنة أداء دولة اإلمارات بدول مثل بلغاريا 

وكوستاريكا وتايالند والمكسيك وكولومبيا، كما يتضح من 
الشكل 10. وهو ما يشير إلى أن المعلمين في دولة اإلمارات قد 

يكونوا بحاجة إلى المزيد من الدعم إلدخال األنشطة التعاونية 
الفعالة وإلعداد الطالب للعمل مع اآلخرين بشكل ناجح.

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟
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الشكل 10: األداء التعاوني للطالب في حل المشكالت، البرنامج الدولي لتقييم الطالب 
2015

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2016( )2016(  بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطالب 2015، - المجلد 1، الشكل 1-1، إصدارات منظمة 
https://www.oecd.org/pisa/data/2015database التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

الشكل 9: تواتر العمل الجماعي، المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018

نسبة معلمي المرحلة اإلعدادية الذين أقروا بأنهم يجعلون الطالب يعملون في مجموعات صغيرة “بشكل متكرر” أو “دائم” للخروج بحل 
مشترك لمشكلة معينة أو لمهمة معينة في مرحلة معينة1

ملحوظة 1: تم الحصول على تلك البيانات من معلمين وهي تشير إلى فصل دراسي يقومون بتدريسه تم اختياره عشوائيًا من جدول الحصص األسبوعي الخاص بهم. وهذا 
التحليل مقصور على المعلمين الذين قالوا بأن التعليم في الفصل الدراسي المستهدف غير موجه بالكامل أو بشكل أساسي للطالب من أصحاب الهمم. 

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.2.1، إصدارات منظمة 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس
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المربع 7. التعلم القائم على المشروعات للمبتدئين

ابدأ  بمشروع بسيط وقصير.   1

اختر نتيجتين أو ثالث نتائج للتعلم أو المهارات التي سيتم تناولها.   2

االستفسار أمر أساسي.   3

ليست جميع المواضيع مناسبة للتعلم القائم على المشروعات.   4

تََبنَّى المشروع الحالي بداًل من إنشاء مشروع خاص بك.   5

اجمع التغذية الراجعة من الطالب.   6

ادعم تعلم الطالب.    7

واألهم من ذلك، ال تيأس أبداً!

قد يساعد تبني مدخل التعليم القائم على المشكلة في التدريس 
على تعزيز قدرات الطالب على العمل مع اآلخرين. إال أن هذه األنشطة 

قد تنطوي على الكثير من التحديات كما أنها تستنفد الكثير من 
الوقت في البداية. وبالتالي، فهي تحتاج إلى تطوير مهني إضافي 

للمعلمين الذين لم يستخدموا هذه األنشطة من قبل. كما أنها 
تحتم على المعلمين التعاون مع زمالئهم الذين يقومون بتدريس 

المواد األخرى، حيث أن هذا النوع من التعليم يستوعب المناهج 
المتعددة. هناك العديد من الموارد المتاحة من خالل األبحاث 

بَة والُمختَبَرة على اإلنترنت التي يمكنها المساعدة في هذا  الُمجرَّ
األمر. و يحتوي هذا القسم على بعض أهم النصائح للمعلمين الجدد 

فيما يخص التعلم القائم على المشروعات.

تعرف على المزيد في 
النصائح الهامة

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به
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النصائح الهامة للمعلمين للبدء في التعلم القائم على المشروعات

إذا كنت تبدأ لتوك في التعلم القائم على المشروعات، فأحد    1
أهم النصائح هو البدء بمشروع بسيط وقصير. فقد ال 

يكون تفويض الطالب للعمل على مشروعات معقدة تمتد 
عبر أسابيع بأكثر من نتيجة الطريقة المثلى لك ولطالبك 

للتعود على هذه الطريقة في العمل. في مشروعك األول، ابدأ 
بشيء يدوم لبضع حصص فقط، وله نتيجة واحدة في النهاية، 

بحيث تتمكن أنت وطالبك من التعود على تلك القواعد 
والممارسات الجديدة في الفصل الدراسي التي تصحب هذا 

النوع من العمل الجماعي الُمعتمد على االستقصاء واألسئلة.

وفي هذا السياق، فإن المشروعات األطول واألكثر تعقيداً عادًة    2
ما تجبر الطالب على استعراض إجادتهم لعدد مختلف من 
الموضوعات أو المهارات. ولذلك، أثناء التخطيط للمشروع 

األول، اختر نتيجتين أو ثالث من نتائج التعلم أو المهارات 
أو الكفاءات التي يمكن للطالب تناولها خالل المشروع. هذا 

ل عليك التخطيط لألنشطة وتقييم  األمر من شأنه أن يسهِّ
الطالب أثناء مشروعك األول.

يجب أن يتذكر المبتدئون في التعلم القائم على المشروعات    3
أنه من خالل العمل على المشروع يتعلم الطالب المعرفة 

والمهارات المحددة. قد ينسى المعلمون المستجدون 
على هذا النوع من التعليم هذه النقطة ويبدؤون المشروع 
بالتعليم المباشر في الموضوع قبل إتاحة الفرصة للطالب 
للعمل معًا على المشروع. وهذا ليس بالتعليم القائم على 

المشروعات. ففي التعلم القائم على المشروعات، يُعتبر 
االستفسار أمر أساسي. وفي سبيل اإلجابة عن السؤال أو حل 

المشكلة، يضطر الطالب إلى استعادة المعرفة والمهارات 
التي يملكونها بالفعل، والتعرف على ما يفتقرون إليه والسعي 

لتعلم المعلومات الجديدة الالزمة. 

على الرغم من أن التعلم القائم على المشروعات ينطوي على    4
الكثير من المتعة، إال أن جميع الموضوعات ليست مناسبة 

لمثل هذا النوع من التعليم. فبعض أجزاء من المحتوى أو 
المفاهيم قد ال تكون عميقة بما يكفي لضمان مشروع 

تعلم طويل المدى. ولذلك، إذا كنت تخطط لدروس تحتوي 
على محتوى قد ال يستغرق تعليمه أكثر من درس واحد فقط، 

فال تبني عليه مشروع تعلم على مدار أسابيع متعددة. وإنما 
سيكون عليك إدخار التعليم القائم على المشروعات إلى 

الموضوعات الدقيقة واألكثر تعقيداً.

أحد التحديات التي يواجهها المعلمون الذين يبدؤون في    5
ة أو  التعلم القائم على المشروعات هو تطوير مسألة ُملحَّ

ة لتوجيه تعلم الطالب. في بداية تطبيقك لهذا  مشكلة ُملحَّ
النوع من التعلم، من األفضل أن تحاول تعديل مشروع حالي 

بداًل من إنشاء مشروع خاص بك. هناك العديد من المواقع 
المتاحة على اإلنترنت التي تقدم أنشطة وأمثلة على التعلم 

القائم على المشروعات. اعثر على ما يناسب موضوعك 

وطالبك، وقم بتطويع ذلك وفق المحتوى الذي بين يديك 
ووفق احتياجاتك. 

كما هو الحال مع أي من ممارسات التعليم، من األهمية    6
أن تفهم ما إذا كان ذلك مناسبًا لك ولطالبك أم ال، وذلك 

عن طريق الحصول على التغذية الراجعة المنتظمة 
من طالبك. إحدى الطرق البسيطة لجمع التغذية الراجعة 

من حصص التعلم القائم على المشروعات هو أن تطلب 
من الطالب الكتابة في دفتر لمدة خمس دقائق في نهاية 

الدرس. باعتبارك المعلم، يمكنك أن توجه كتاباتهم بسؤال 
ص أكثر األشياء التي سببت لك  مختلف كل يوم، على غرار “لخِّ

ارتباكًا في هذه الحصة؟ وما هي أكثر األجزاء وضوحًا؟ ما أكثر 
ما أعجبك؟ ما أقل ما أعجبك؟ ما أول مهمة سوف تبدأها 

مجموعتك غداً؟” يمكن للمعلم جمع تلك الكتابات القصيرة 
واستخدام التغذية الراجعة للمساعدة على وضع خطة الحصة 

التالية. 

قد يجد الطالب غير المعتادين على هذا النوع من التعلم    7
صعوبة ويواجهوا تحديات في تعلم الموضوعات المعقدة 
من دون توجيه مستمر من المعلم. ومع ذلك، فإن عدم 

 استخدام المعلم لطرق التدريس المباشرة ال يعني أنه 
ال يمكنهم اتخاذ خطوات لدعم عملية تعلم الطالب. 

يحتاج الطالب إلى التوجيه أثناء التعلم القائم على المشروعات 
كما هو الحال في أي درس آخر. ويمكن للمعلم تحقيق 

ذلك من خالل تقسيم األهداف الكبيرة إلى مهام أصغر. على 
سبيل المثال، إذا قام الطالب بتصميم الصفحة األولى من 

موقع إخباري، فيمكنك أن تطلب منهم وصف الجمهور 
الذي يستهدفونه أواًل، ثم وضع اإلطار العام للقصص التي من 

الممكن أن تسترعي انتباه الجمهور المستهدف، ومن ثم 
وضع األولويات وتحديد موقع كل من المقاالت، ثم كتابة نص 

تمهيدي يظهر بجوار رابط كل من المقاالت أو الموضوعات، 
ثم تحديد مصدر جميع الرسومات المتضمنة في تلك 

الموضوعات والمقاالت وما إلى ذلك.

واألهم من ذلك، إذا لم ينجح المشروع فال تيأس. إذا كنت قد 
قمت بجمع التغذية الراجعة من الطالب، فال بد أنه صار لديك فكرة 

وجيهة عن السبب في فشل المشروع، ويمكنك اختيار أو إنشاء 
مشروع مع تجنب َمَواِطن الضعف في المرة القادمة. أو كبديل، إذا 

كنت تعاني من مشاكل في عمل الطالب مع بعضهم البعض، 
فقم بإنشاء مجموعات جديدة، وطبِّق الممارسات لضمان التزام 

الطالب بمهامهم. على سبيل المثال، في بداية كل حصة في 
الفصل الدراسي، يمكن للطالب عقد اجتماع حول الوضع الراهن في 

مجموعات لمناقشة األهداف الخاصة بذلك اليوم، ثم البدء في 
تحمل مسؤولية النتائج لكل منها على حدة. يقدم التعلم القائم 

على المشروعات عدداً كبيراً جداً من المزايا، ولذلك يستحق األمر أن 
تجربه مرة أخرى )إديوتوبيا، غير متوافر(.
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الوصول إلى جميع المتعلمين 
داخل الفصول الدراسية
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تخطو بقدميك إلى الفصل الدراسي عندما 
في بداية العام الدراسي، فسوف 

تجد في المتوسط 25 وجًها من 
الوجوه غير المألوفة التي ال تعرفها تحدق فيك. وسيكون لديك 

سجل بأسماء الطالب بالفصل وستتعرف على اسم كل طفل من 
األطفال الجالسين على مقاعدهم. ربما تكون قد راجعت نتائجهم 

األكاديمية من العام الدراسي السابق. أو ربما يكون بعض المعلمين 
السابقين ألولئك الطالب قد أعطاك بعض المعلومات اإلضافية عن 
هؤالء الطالب. بخالف ذلك، على األرجح لن يكون لديك سوى معرفة 
محدودة بطالب فصلك الجديد. فـأنت ال تدرك أي شيء عما يحبونه 

وما يكرهونه أو عن اهتماماتهم. وال تعرف األنشطة اإلضافية التي 
يشاركون فيها خارج المناهج. كما أنك لن تكون ملًما بتفاصيل 

حياتهم في المنزل، ومدى تأثيرها على تعلمهم. ولكنك ستتعرف 
على كل ذلك بمضي الوقت، وتلك هي المعلومات التي سوف تحتاج 

إليها كي تحدد أفضل مقاربة تعليمية لكل طالب على حدة.

والواقع أن مهمة المعلم هي التحقق من حصول جميع الطالب على 
المناهج وإجادتهم للمهارات األساسية، بغض النظر عن طريقة 
التعليم المعينة أو الخلفية العامة. يدخل الطالب إلى الفصل من 

مستويات مختلفة وخلفيات تعليمية مختلفة وتكون لديهم 
قدرات ومهارات مختلفة. وفي بعض الحاالت، قد يتعلم الطالب 

بشكل طبيعي بمعدالت أسرع وأكثر تقدمًا عن أقرانهم في الفصل. 
بينما قد يعاني البعض في عملية التعلم ألسباب متعددة، مثل 

صعوبات التعلم أو الصعوبات االجتماعية أو االنفعالية. وقد يكون 
لدى البعض احتياجات خاصة وقد يصحبهم في الفصل مساعدو 

المعلمين أو قد يصحبهم مدرس خاص في الخارج. ولذا، يجب 
أن يضع المعلم جميع هذه االعتبارات نصب عينيه عند التخطيط 

لفصوله.

إن تكييف طريقة التدريس لكل متعلم على حدة بشكل فردي داخل 
الفصل الدراسي أحد الجوانب التي تنطوي على الكثير من التحديات 

بالنسبة للمعلم - ومن أهم الجوانب على اإلطالق. والواقع أنه 
توجد قاعدة أساسية من المؤلفات األكاديمية التي تدعم إطالق 

وتبني الممارسات المتنوعة في التدريس. وتشير األبحاث إلى أنه عند 
التدرب على التنويع واالختالف على نحو فعال، فإن ذلك من الممكن 

أن يدعم مستويات أعلى من تحصيل الطالب إلى جانب الطرق 
واألساليب والتحفيز نحو التعلم )منظمة التعاون والتنمية في 

.)OECD, 2017( )2017 ،الميدان االقتصادي

على الرغم من ذلك، فإن العديد من المعلمين الذين يعتقدون أنهم 
يقومون بالتنويع في طرق التدريس يقومون بذلك على نحو غير 

فعال، حيث أنهم يغيرون طريقة تدريسهم فقط كرد فعل لسلوك 
معين، أو سؤال أو ارتباك الحظوه داخل الفصل، بداًل من التخطيط 

لدرس يستهدف القدرات المتباينة في المقام األول )توملينسون 
وآخرون، Tomlinson et al., 2003( )2003(. والحق أن التنويع 

الفعال في طرق التدريس مهمة تنطوي على الكثير من التحديات 
كما أنها تستغرق الكثير من الوقت، وهو ما يتطلب تغيير مواد 

الدرس والتقييمات، وهو ما ال يُْقِبل عليه المعلمون في العادة أو 
باألحرى ال يستطيعون القيام به.

 وفي ضوء الطبيعة الثقافية المتعددة للمجتمع اإلماراتي، ال يُتوقع 
من المعلمين التعامل مع الطالب ذوي المهارات المختلفة 

والسجالت التعليمية المختلفة وحسب، وإنما ينبغي عليهم تخطي 
ذلك إلى التعامل مع طالب من خلفيات ثقافية وتعليمية ولغوية 

متنوعة. باإلضافة إلى ذلك، فقد صار القطاع الحكومي اآلن ُمطالب 
باحتواء الطالب أصحاب الهمم3 في المدارس العادية. وكي يتمكن 

المعلمون في دولة اإلمارات من الوصول إلى جميع الطالب في جميع 
الفصول، يجب تجهيز المعلمين في دولة اإلمارات بالمهارات الالزمة 
التي تمكنهم من تنويع طرق التدريس لضمان على األقل نجاح كل 
طفل ووصوله إلى الحد األدنى من المهارات األساسية. ذلك هو أحد 

التحديات الهامة التي يحتاج المعلمون إلى دعم كبير فيها للتعاطي 
معها. 

3 يستعين المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 بمصطلح “ذوي االحتياجات الخاصة” لإلشارة إلى الطالب الذين تم اإلقرار رسميًا بحاجتهم للحصول على تعليم خاص بسبب 

م لهم عادة موارد إضافية عامة أو خاصة )مثل فريق العمل أو المواد أو الموارد المالية( لدعم تعليمهم. في هذا  اإلعاقة العقلية أو البدنية أو االنفعالية. وهؤالء هم من تُقدَّ
التقرير، وفي ضوء المصطلحات المستخدمة في دولة اإلمارات، يشار إلى هؤالء الطالب باسم “أصحاب الهمم”.
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قد ال تمكننا بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم من فهم مدى 
قدرة المعلمين في دولة اإلمارات على تنويع طرق التدريس على نحو 
فعال. بيد أن هذه البيانات تمنحنا فهًما لتدريب المعلمين المبدئي 

والمستمر ومشاعر الكفاءة الذاتية إزاء التدريس لمجموعة من 
الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية المتنوعة.

ولقد أعرب غالبية المعلمين في دولة اإلمارات )88%( عن شعورهم 
بأنهم مستعدين تماًما أو أنهم مستعدين تماًما للتدريس في بيئة 
تعليمية متعددة القدرات. وهذه النسبة هي ِضعف نسبة المعلمين 

في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )%44( 
الذي أعربوا عن ذات المستوى من الثقة في هذا المجال.

يقدم لنا المسح الدولي للتعليم والتعلم كذلك البيانات الخاصة 
بما إذا كان المعلمون قد أعلنوا عن حصولهم على الدعم لتدريس 
الطالب ذوي المهم أو الستخدام المقاربات التعليمية المتفردة في 

التعليم في إطار آخر تطوير مهني لهم. في المتوسط، أعلن %83 
من المعلمين في دولة اإلمارات أن أنشطة التطوير المهني التي 

تلقوها مؤخًرا قد تضمنت مقاربات إلى التعليم المتفرد، وأقر %70 
من المعلمين في دولة اإلمارات بذلك أيًضا بالنسبة لتدريس الطالب 

أصحاب الهمم – وهي مستويات أعلى كثيراً من متوسط منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

والواقع أن تفصيل البيانات حسب سمات المعلمين بدا أمراً 
مثيًرا للغاية. فحسب ما يظهر من الشكل 11، فإن نسبة أقل 

من المعلمين المبتدئين مقارنة بالمعلمين المخضرمين أقروا 
بضم مقاربات تنويع طرق التدريس في تطويرهم المهني. كما أن 

نسبة المعلمين المبتدئين والمعلمين المخضرمين الذين أقروا 
بالمشاركة في التطوير المهني الذي تضمن التدريس للطالب 

أصحاب الهمم، هي ذاتها فعلًيا. 

وإذا ما علمنا حجم المشاركة الكبيرة في التطوير المهني حول 
التعليم الفردي أو تعليم الطالب من أصحاب الهمم فسنعلم 
السبب في أن 8% فقط من المعلمين في دولة اإلمارات أعلنوا 

عن حاجتهم بشكل كبير إلى التطوير المهني الذي يغطي مقاربات 
التعليم الفردي، مقابل 14% فقط في المتوسط في منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وعلى الرغم من أن نسبة 
المعلمين في دولة اإلمارات الذين يحتاجون إلى تعليم األطفال من 

ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة جاءت أعلى قلياًل، 18%، ولكن 
هذا الرقم يعتبر أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي البالغ %22.

إال أننا عند النظر إلى الشكل 12، نجد أن االختالفات تبرز من جديد 
بناًء على سمات المعلمين. على سبيل المثال، قالت نسبة كبيرة 

من المعلمات إنهن يحتجن إلى تطوير مهني في هذا المجال مقارنة 
بالمعلمين. باإلضافة إلى ذلك، فإن المعلمين المبتدئين أو الجدد 

أعربوا أكثر عن حاجتهم إلى الدعم في هذا المجال، مقارنة بأقرانهم 
األكبر سنًا واألكثر خبرة.

يشير ذلك إلى أن المعلمين الجدد في دولة اإلمارات ممن لديهم 
خبرة أقل في التدريس إلى مجموعات مختلفة من المتعلمين ال 
يحصلون على مساعدة إضافية أو دعم إضافي في واحٍد من أكثر 

الجوانب التي تنطوي على التحديات في ممارسة التدريس.

%88
أعرب غالبية المعلمين في دولة اإلمارات (%88) 

عن شعورهم بأنهم مستعدين تماًما أو أنهم 
مستعدين تمامًا للتدريس في بيئة تعليمية متعددة 

القدرات.

‘‘

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟
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الشكل 11. تدريب المعلمين على التدريس لمتعلمين متنوعين، المسح الدولي 
للتعليم والتعلم 2018 

نسبة معلمي المرحلة اإلعدادية الذين تضمنت أنشطة التطوير المهني الخاصة بهم مقاربات نحو التعليم الفردي، حسب خبرة المعلمين

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.5.18، إصدارات 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس
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الشكل 12. حاجة المعلمين إلى الدعم لتعليم الطالب من أصحاب الهمم، المسح 
الدولي للتعليم والتعلم 2018 

نسبة معلمي المرحلة اإلعدادية الذين أعربوا عن حاجتهم الشديدة إلى التطوير المهني في مجال تعليم الطالب أصحاب الهمم

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019()2019(  بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم – المجلد 1، الجدول 1.5.21، إصدارات منظمة 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس
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المعدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  - 31

المعدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  - 31

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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ينطوي التدريس بما يتوافق مع االحتياجات الفردية لمختلف 
المتعلمين على إعادة التفكير في طريقة التدريس الحالية واألدوات 

والموارد وخطط الدروس والتقييمات التي تقوم باستخدامها 
بالكامل. ذلك أنك سوف تحتاج إلى أن تأخذ في االعتبار االحتياجات 

الفردية ألطفال معينين، داخل الفصل الدراسي، وقد يكون من 
الصعب تقديم الدروس العامة أو األنشطة العامة التي تصلح 

للجميع.

في سبيل التعامل مع التنويع في ممارستك، يمكنك أن تبدأ من 
مكان رائع لذلك وهو REACH، حيث وضع الباحثون في الواليات 

المتحدة إطار عمل REACH الذي تم استخدامه بالفعل من 
قبل المعلمين للمساعدة في تحويل ما يطلقون عليه اسم 

الممارسات “الثابتة وغير المتنوعة” إلى طرق التدريس المتنوعة 
)روك وآخرون، Rock et al., 2008( )2008( . ويتألف إطار العمل هذا 

من خمس خطوات:

› التأمل في اإلرادة والمهارات: هذه الخطوة تتعلق كلًيا ‹
بالمعلم، وهو أهم عامل في عملية تنويع طرق التدريس. 

يحتاج المعلمون إلى التأمل في الممارسات الخاصة بهم 
ومعتقداتهم وعاداتهم. هل توجد ممارسات أو مواد تعليمية 

تميل إلى االعتماد عليها مراراً وتكراراً؟ إذا لم تكن هذه 
الممارسات فعالة لجميع المتعلمين في فصولك، سوف 

يتخلف أولئك المتعلمون مرة بعد األخرى. ولذا، يجب أن يضع 
المعلمون األهداف الخاصة بالتعليم والتطوير من حيث التنوع 
والتباين، ويتوجب عليهم وضع إطار زمني لكيفية تحقيق ذلك 

في ممارساتهم.

› تقييم المنهج: يجب أن ينظر المعلمون في المنهج الذي ‹
يقومون بتدريسه وأن يسألوا أنفسهم “هل يتعلق هذا المحتوى 

بحياة الطالب واهتماماتهم؟” وللقيام بذلك، قد ترغب في 
إجراء استبيان يسأل الطالب عما يعرفونه بالفعل عن موضوع 
معين. هذا النوع من البيانات من شأنه أن يساعدك على ترتيب 

المحتوى داخل المنهج على نحو من شأنه أن يكون مفهوًما 
بالنسبة للطالب، من خالل ربطه بحياتهم على نحو قد يكون 

مثيًرا ومحفًزا لهم.

› تحليل شخصية المتعلم: هنا تأتي فكرة تشخيص ‹
وتخصيص التدريس. وهي تختلف عن النظر وحسب في 

المحتوى وفي اهتمامات الطالب، وتنطوي على تقييم مدى 

استعدادهم للتعلم وكذلك كيفية التعرف على مواطن القوة 
ومواطن الضعف لدى الطالب في هذا المجال. وباستخدام 

المعلومات التي تم تحصيلها من استبيان الطالب، على سبيل 
المثال، قد تتمكن كذلك من التحقق من تحفيزهم وطريقتهم 

إزاء تعلم هذا الموضوع.

› التخطيط للدروس مسبًقا: يتطلب تنويع طرق التدريس ‹
التخطيط المسبق. يتوجب عليك أواًل أن تضع خطة شاملة 

لجميع األهداف والمحتوى الالزم تغطيته، وأن تختار األنشطة 
التعليمية التي سوف تستخدمها. وبعدها سوف تحتاج إلى 

تهيئة الخطة بحيث تكون لديك أنشطة تخاطب المتعلمين 
على المستويات المتنوعة بحيث تحقق التوافق ما بين طالبك 

وهذه المستويات.

› استخدام البيانات المتوفرة: تتعلق الحلقة األخيرة بالتقييم ‹
وال تنطوي وحسب على فهم ما إذا كان الطالب قد أجادوا 

المحتوى والمهارات األساسية أم ال، وإنما تنطوي كذلك على 
استخدام هذه البيانات لتوجيه طريقتك في التدريس والتعليم. 

وهو ما يتطلب استخدام طرق متعددة لتقييم الطالب قبل 
وأثناء وبعد التدريس. ومن الممكن أن يساعدك التقييم 

التكويني )انظر الدرس الرابع: التعلم من ممارسات التقييم 
التكويني( في هذا الشأن.

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به
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المربع 8. مدارس األبطال الموحدة لتعزيز الدمج على مستوى المدرسة.

في عام 2010، أعربت دولة اإلمارات عن التزامها نحو تعزيز 
الدمج في المدارس من خالل المصادقة على وتبني اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لألمم المتحدة. وتم التأكيد على هذا 
االلتزام في رؤية دولة اإلمارات 2021 وفي مئوية اإلمارات 2071، 

حيث تم اعتبار الدمج أحد المفاتيح األساسية نحو تحقيق االمتياز 
في التعلم. كما أطلقت دولة اإلمارات كذلك األلعاب العالمية 

لألولمبياد الخاص في 2019، التي تعتبر أكثر الفعاليات الرياضية 
اإلنسانية دمجًا واحتواء لجميع الفئات المجتمعية. 

ويستهدف برنامج األولمبياد الخاص لمدارس األبطال الموحدة 
كذلك تعزيز الدمج االجتماعي من خالل األنشطة التي يتم التخطيط 

لها واألنشطة الُمطبَّقة التي تؤدي إلى إحداث تغيير على مستوى 
النظام. تم إنشاء البرنامج باعتباره استراتيجية تعليمية قائمة 

على الرياضة، وذلك للترويج للتقبل والتنوع والمساواة والمشاركة 
المجتمعية. ويتضمن ثالث ركائز أساسية: 

المشاركة بالدمج المدرسي   ›1

قيادة الدمج الشبابية   ›2

رياضات الدمج  ›3

في إطار دعم تنفيذ هذا البرنامج ما بين جميع الطالب، قام مكتب 
شؤون التعليم التابع لديوان ولي العهد في أبوظبي، بالتنسيق مع 

األولمبياد الخاص في دولة اإلمارات، بإطالق أربعة كتب تدريبية 
لمدراس األبطال الموحدة. والهدف األساسي منها هو تقديم 

االستراتيجيات األساسية للمعملين وتطبيق اإلرشاد إلنشاء أجواء 
تعليمية تساعد على الدمج في المدارس. وتركز كل من هذه 

الكتب على مستوى واحد من التعليم الدراسي، ويحتوي الرابع على 
موارد التعليم البدني في الدورات الثالث. كما يوجد كتيب تقييمات 

مصاحب لتعزيز األدوات المستخدمة لقياس ومراقبة الدمج 
االجتماعي.

المصدر: مدارس األبطال الموحدة )غير متوافر(، الموقع اإللكتروني للموارد /www.unifiedchampionschools.ae )تمت زيارته بتاريخ 6 مارس، 2020(.

ينظر إلى الدمج باعتباره 
مفتاح االمتياز في 

التعليم”

‘‘
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تكون للموضوعات الخاصة بالحفاظ على النظام قد 
داخل الفصل الدراسي وإساءة السلوك آثار سلبية 

على الطالب والمدارس. في البداية، ولعل أبرز اآلثار هو 
أن التعطيل يضيع الوقت ويصرفه عن التعليم والتعلم. والواقع أن 
كل دقيقة يخسرها المعلم في التعامل مع الموضوعات الخاصة 

بإدارة الفصل الدراسي يستقطعها من الوقت المخصص للمحتوى 
األكاديمي. باإلضافة إلى ذلك، فإن التعامل مع الطالب الفاقدين 

كل دقيقة يضيعها المعلم في التعامل ‘‘
مع مشكالت إدارة الفصل الدراسي تتحول 

إلى دقيقة ضائعة من وقت االستفادة 
من المحتوى األكاديمي. كما أن التعامل 

مع الطالب الذين يفتقرون إلى التحفيز 
والتنظيم قد يستنزف وقت وجهد 

المعلم على حد سواء“.

للتحفيز وغير الملتزمين قد يكون مرهًقا بالنسبة للمعلمين 
كذلك. وقد يؤثر بالسلب على الرضا عن الوظيفة ومشاعر الثقة 
في قدراتهم كمعلمين )منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي، OECD, 2014( )2014(، وهو ما قد يؤدي إلى الضغط 
على المعلم واستنزافه ويدفعه إلى مغادرة المدرسة الحالية أو إلى 

التخلي عن المهنة بالكامل.

ولهذه األسباب، يعتبر التعامل مع التعطيل داخل الفصول الدراسية 
وإساءة السلوك من الموضوعات الُملّحة لألنظمة التعليمية على 
مستوى العالم. وهذه المشكالت عادة ما تظهر بشكل خاص في 

المدارس في جميع أنحاء دولة اإلمارات.، كما سنناقش ذلك في 
القسم التالي. ولقد كشفت بيانات كل من المسح الدولي للتعليم 

والتعلم 2018 والبرنامج الدولي لتقييم الطالب 2018 عن عدد من 
الموضوعات الشائعة للغاية مثل التنمر والضوضاء واالضطرابات، 

وخاصة في مدارس البنين والفصول الدراسية الخاصة بالبنين. 
والواقع أن المعلمين الذين حضروا منتدى قدوة 2019 أكدوا على 

هذه النتائج، مشيرين إلى هذا النوع من المشكالت باعتبارها أحد 
الجوانب التي تنطوي على أكثر التحديات صعوبة في نطاق عملهم 

التي عادة ما تحول دون قيامهم بالتدريس على أكمل وجه. 

ولعل الخطوة األولى في سبيل حل هذا الموضوع هو التحقق من 
اإلجراءات والبرامج على مستوى المدرسة لتعزيز األجواء اإليجابية 

في المدرسة ومكافحة السلوك السلبي، ولكن المعلمون يحتاجون 
كذلك إلى أن يتم تجهيزهم جيًدا للتعامل مع الموضوعات التي قد 

تنشأ في الفصل الدراسي بحيث يقل وقت التدريس الضائع بأكبر قدر 
ممكن.
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أعرب معلمو المرحلة اإلعدادية في دولة اإلمارات عن ثقتهم في 
قدراتهم فيما يتعلق بإدارة الفصل الدراسي. باإلضافة إلى ذلك، 

أعلن 80% من المعلمين عن مشاركتهم في التطوير المهني 
الذي ينطوي على إدارة الفصل الدراسي خالل االثني عشر )12( شهًرا 

السابقة لالستبيان، مقابل 50% فقط من المعلمين في المتوسط 
في دول المسح الدولي للتعليم والتعلم.

ولكن، على الرغم من تلك األسس التي تبدو قوية في مهارات إدارة 
الفصل الدراسي وارتفاع مستوى الثقة في هذا المجال، فإن بيانات 
المسح الدولي للتعليم والتعلم تخبرنا كذلك أن المعلمين في 

دولة اإلمارات أقروا بأنهم يقضون حصة أكبر قلياًل من وقتهم 
)14%( في محاولة الحفاظ على النظام داخل الفصل الدراسي، وهو 

ما يزيد عن المتوسط في سائر الدول األخرى في منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي )13%( في المدارس اإلعدادية 

)الشكل 13(. 

 يميل المعلمون في دولة اإلمارات أكثر من سائر المعلمين اآلخرين 
في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى اإلعالن 
عن المشاركة المتكررة في الممارسات التي تهدف إلى الحفاظ على 

النظام في الفصل الدراسي، مثل إخبار الطالب باتباع قواعد الفصل 
الدراسي أو مطالبة الطالب باإلنصات إلى ما يقولونه. 

في المتوسط، أعرب 84% من المعلمين في دولة اإلمارات عن 
أنهم يضطرون بشكل متكرر أو دائم إلى أن يملوا على الطالب 
ضرورة اتباع قواعد الفصل الدراسي )متوسط منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي: 71%(، في حين قال 78% من 
المعلمين في دولة اإلمارات إنهم يخبرون الطالب بضرورة اإلنصات 

لما يقولونه بنفس الدرجة من التكرار )متوسط منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي: 70%(. كما قالت نسبة مماثلة 

من المعلمين إنهم يتخذون إجراءات على نحو متكرر أو دائم 
للتصرف إزاء تعطيالت الطالب داخل الفصل الدراسي، مثل تهدئة 

الطالب المسببين لذلك التعطيل )80% من المعلمين في دولة 
اإلمارات مقارنة بنسبة 65% في المتوسط في دول منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي( ومطالبة الطالب باستعادة 

الهدوء والتزام الصمت بسرعة )77% من المعلمين في دولة 
اإلمارات مقارنة بنسبة 61% في المتوسط في دول منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي(.

قد تساعدنا بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطالب 2018 على 
شرح السبب في ضرورة هذا االستخدام المتكرر لممارسات 

التعليم للحفاظ على النظام داخل الفصل الدراسي. ذلك أن كل 
من المعلمين والطالب الذين خضعوا لالستبيان في البرنامج 

الدولي لتقييم الطالب 2018 قالوا إنهم يواجهون سلوًكا مسبًبا 
للتعطيل بشكل كبير داخل الفصول الدراسية في دولة اإلمارات 

)انظر الشكل 14( )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 
.)OECD, 2019( )2019

› يقول واحد من كل أربعة طالب في دولة اإلمارات )26%( إن ‹
الطالب في فصولهم ال يصغوا أبًدا أو نادًرا ما ينصتوا إلى المعلم 
أو أنه توجد ضوضاء واضطرابات داخل الفصل الدراسي )متوسط 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: %31(. 

› يقول واحد من كل خمسة من المعلمين في دولة اإلمارات ‹
إنهم ينتظرون فترة طويلة للغاية كي يهدأ الطالب ويلتزمون 

الصمت، وأنهم يضيعون الوقت بسبب مقاطعة الطالب 
للدروس، وأنه توجد ضوضاء تسبب التعطل داخل الفصل 

الدراسي )متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي: %26(

يهدر المعلمون في دولة اإلمارات الكثير من الوقت داخل الفصل في 
التعامل مع السلوكيات السيئة يومًيا. والواقع أن التعامل مع هذه 

المشكلة من شأنه أن يساعد في ضمان تكريس الطالب مزيد من 
الوقت للتعلم الفعلي. كما أنه من الممكن أن يوجد بيئة مساعدة 

للمعلمين لتطبيق طرق التدريس التي تنطوي على الكثير من 
التحديات مثل تنشيط المعرفة )انظر الدرس الثالث: تعزيز تنشيط 

المعرفة في الفصل الدراسي( ومقاربات التعليم التعاوني )انظر 
الدرس الخامس: تعريف الفصول الدراسية بالتعلم التعاوني القائم 

على المشاريع(.

يشير المعلمون في دولة اإلمارات في تقاريرهم إلى 
أنهم يقضون 14% من وقتهم في محاولة الحفاظ 

على النظام في الفصل الدراسي.”
‘‘

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟
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الشكل 13. استخدام المعلمين لممارسات التعليم الخاصة بإدارة الفصل الدراسي، 
المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018

متوسط الزمن الذي أقر معلمو المرحلة اإلعدادية بأنهم يقضونه في كل من هذه األنشطة في الدرس في المتوسط 

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.2.10، إصدارات 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

المهام اإلدارية الحفاظ على النظام داخل الفصل الدراسي التدريس الفعلي والتعلم

المملكة العربية 
السعودية

دولة اإلمارات هولندا
العربية المتحدة

متوسط منظمة التعاون نيوزيلندا
والتنمية في الميدان 

االقتصادي 31-

إستونياالواليات المتحدة
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الشكل 14. التعطيل داخل الفصل الدراسي، البرنامج الدولي لتقييم الطالب 2018 

نسبة الطالب الذين أقروا بوجود ضوضاء واضطرابات في جميع أو غالبية الدروس في دروس لغة التدريس

ملحوظة: *ال تتوافق البيانات مع المعايير الفنية للبرنامج الدولي لتقييم الطالب ولكن تم قبولها باعتبارها يمكن مقارنتها على نطاق كبير.
المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019(، قاعدة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطالب 2018، إصدارات منظمة التعاون والتنمية في 

https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/ الميدان االقتصادي، باريس

المملكة المكسيكالمغربأستراليا
المتحدة

متوسط منظمة سنغافورة
التعاون والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي 

الواليات 
المتحدة*

المملكة 
العربية 

السعودية

دولة اإلمارات 
العربية 
المتحدة

إستونيا
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المربع 9. المبادئ العامة إلدارة الفصل الدراسي

عند التفكير في نهج إدارة الفصل الدراسي الذي تحتاج إليه إلدارة   ›1
الفصل الدراسي الخاص بك، يمكنك النظر إما في المقاربات 

الواسعة النطاق أو في العمل على مستوى كل طالب على 
حدة. في العديد من الفصول الدراسية، سوف تحتاج على األرجح 

إلى كلتا المقاربتْين.

مستوى الفصل الدراسي: يتألف هذا المستوى من عدٍد  	
من المقاربات التي يقودها المعلمون لتعزيز السلوك داخل 

الفصل الدراسي. وتشير األبحاث إلى أن المقاربات الناجحة 
داخل الفصل الدراسي تركز على تطور الطالب االنفعالي 

وتشجعهم على التعاطف مع اآلخرين )كوربرشوك وآخرون، 
)Korpershoek et al.,2016( )2016

مستوى الطالب الفردي: يتألف هذا المستوى من عدد  	
من االستراتيجيات الموجهة نحو مشكالت سلوكية 

معينة لدى كل طفل فردي، وعادة ما يتم تطبيقها بشكل 
مباشر مع كل طفٍل على حدة خارج الفصل الدراسي 

)ويلسون وآخرون، Wilson et al., 2007( )2017(. وقد 
تنطوي إدارة ذلك على الكثير من التحديات في البداية، حيث 

أنه يتوجب عليك التعرف على عدد من االستراتيجيات ومتى 
يمكنك تطبيقها. إال أن استهداف عدد من التكتيكات تجاه 

السلوكيات التي صممت إلدارتها قد يكون فعااًل للغاية.

 Education طبًقا ألبحاث مؤسسة المنح التعليمية ››2
Endowment Foundation، فإن أكثر التدخالت نجاًحا في 

هذا المجال تتسم بواحد أو أكثر من السمات التالية: 

أنها تستهدف االحتياجات الخاصة لكل طفل على حدة  	
)كما هو الحال مع التدخالت على مستوى كل طفل 

وحده التي ذكرناها سابًقا(. 

أنها ليست تدخالت لمرة واحدة وإنما برامج تدوم ما  	
بين شهرين إلى ستة أشهر. ويحتاج كل من الطالب 

والمعلمين إلى هذا الوقت لفهم قواعد وأنظمة 
وإجراءات الفصل الدراسي الجديدة واتباعها.

أنها تُشرك أولياء األمور أو المجتمع الخارجي. كما هو  	
الحال مع التدريس، فإن التدخالت في النظام تكون 

أكثر فعالية مع الطالب حال ربطها بالحياة خارج الفصل 
الدراسي. والواقع أن إشراك اآلباء يساعد على ضمان 

استمرار السلوك خارج المدرسة، كما أن دعم اآلباء من 
شأنه أن يعزز أهداف المعلم.

المصدر: مؤسسة المنح التعليمية )غير متوافر(، صفحة التدخالت السلوكية،  
 https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/behaviour-interventions 

)تمت زيارته بتاريخ 6 مارس، 2020(.

بوجه خاص وفيما يتعلق بمشاكل إدارة الفصل الدراسي، فإن 
المعلمين ليسوا حالة متفردة، حيث أن كل معلم كان في يوم 

من األيام معلم جديد، في مواجهة فصول دراسية تعج بالطالب 
وغير واثق من كيفية التصرف إزاء السلوكيات غير المثالية. والواقع 

أن تجربة االستراتيجيات السلوكية الجديدة أمر يتطلب الكثير 

من الوقت والشجاعة؛ ولكن في حالة عدم التصرف على الفور، قد 
يشعرون باإلحجام والخوف. ولكن، هناك العديد من األدوات والموارد 

التي يمكن التعلم منها.

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به

© EAO 2020    التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة: 10 دروس من المسح الدولي للتعليم والتعلم 48

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/behaviour-interventions


بع
سا

 ال
س

در
ال

قائمة التحقق الخاصة بتطوير بيئة التعليم المواتية 
في الفصل الدراسي

فيما يلي عدد من اإلرشادات الخاصة بإدارة الفصل الدراسي لمساعدتك على البدء )ديفا، غير متوافر(.

يجب أن يكون لدى كل فصل دراسي عدد من القواعد، ويجب أن 
يتعرف عليها الطالب. يمكنك وضع تلك القواعد في مكان ما داخل 

الفصل في يستطيع الطالب رؤيته دومًا. ومن الممكن أن تكون هذه 
القواعد موسعة وأن تتوافق مع رؤية وقيم المدرسة. على سبيل 

المثال، “ال يجوز ألي شخص مقاطعة عملية تعلم طالب آخر.”

للتحقق من اتباع تلك القواعد، يجب أن يوضع كذلك عدد من     ✔
العواقب الواضحة التي يتم تطبيقها بشكل ثابت في حالة 

مخالفة الطالب لتلك القواعد. وهنا، من الممكن أيضًا أن 
تتوافق تلك العواقب مع سياسات العقاب المعمول بها على 

مستوى المدرسة، ولكن من المهم أن يتعرف الطالب على 
هذه العواقب. باعتبارك المعلم، إذا ما صرحت بأنك سوف 

 تطبق هذه العواقب، فستحتاج إلى تطبيقها بالفعل.

قد تختلف تلك العواقب في جسامتها حسب تكرار السلوك. 
في حالة مخالفة أحد الطالب أحد القواعد مرة واحدة، من 

الممكن أن يحصل على إنذار. إال أنه إذا ما تكرر تجاهل قواعد 
الفصل الدراسي، فيجب أن تكون العواقب أكثر جسامًة.

يجب أن تقوم بتطوير مجموعة من اإلجراءات المتوافقة     ✔
لكل ما يقوم به الطالب داخل الفصل الدراسي بحيث ال يُهدر 
أي وقت في إساءة األدب. ويجب أن يعرف الطالب ما يتوجب 
عليهم القيام به فور دخولهم الفصل الدراسي، في حال ما 

إذا كانوا بحاجة إلى التحدث معك، أو إذا احتاجوا إلى مغادرة 
الفصل الدراسي لسبب أو آلخر، ومتى كانوا بحاجة إلى تسليم 

أعمالهم وما إلى ذلك. قم بتعريف هذه اإلجراءات وتطبيقها 
وذَكر الطالب بها في الشهور األولى من الدخول إلى الفصل 

الدراسي، وسرعان ما سيتبناها الطالب.

مهمتك كمعلم تتمثل في التركيز على تعليم جميع    ✔
الطالب داخل الفصل الدراسي. فأنت ال ترغب في قضاء الوقت 
مع الطالب الذين يواجهون مشاكل يمكنهم حلها بسهولة 
من تلقاء نفسهم. في حالة نسيان الطالب للكتاب أو أي من 

المواد األخرى، يجب أن يعرف الطالب ما يتحتم عليه فعله 
كي ال يتسبب في تعطيلك أو في تعطيل الفصل لمجرد أنه 

ليست لديه الموارد الالزمة. وبالمثل، في حالة تفويت الطالب 
للحصة، يمكنك تعيين مكان في الفصل الدراسي يمكنهم 

فيه العثور على المواد التي فاتتهم بحيث ال يستقطعون من 
وقت الفصل للتعامل مع المشكلة.

ال تحاول التحدث إلى طالبك إذا كان الصف الدراسي صاخبًا.     ✔
ابتكر إشارًة تقوم بها لجذب انتباه الطالب واستخدمها على 
نحو متسق في كل مرة. من الممكن أن تكون هذه اإلشارة 

جرس تقرعه أو تصفيًقا باأليدي أو إشارة باليد.

قم بتعزيز السلوك اإليجابي بداًل من لفت االنتباه إلى السلوك     ✔
السلبي، متى أمكن. من الممكن أن يستعين المعلم بأنواع 

متعددة من نظم منح النقاط أو الحوافز في هذا السياق، 
ولكن من األسهل واأليسر تقديم الشكر للطالب أمام أقرانه 

عند اتباعه للقواعد أو التزامه بالمهام المحددة.
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الكفاءات  تدريس  لتعزيز  المهني  التعلم 
لمية  لعا ا

عليه  يحصل  الذي  الدعم  في  القسم  هذا  في  الدروس  تنظر 
في  عليها  المنصوص  بالطرق  مهاراتهم  تطوير  في  المعلمون 

المعلمين  لمساعدة  الموارد  تقديم  يتم  حيث  األول،  الجزء 
وتعليم  التوجيهي  التدريب  مزايا  فهم  في  المدرسية  والقيادات 

التغذية  وتقديم  األقران  ومراقبة  فيها،  والمشاركة  المعلم 
لتحقيق  المعلمين  من  شبكة  إلى  واالنضمام  لهم  الراجعة 

المهني. التطوير 

الجزء

الثاني
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يكون من الصعب أن تكون معلًما مستجداً. ففي قد 
اللحظة التي يرن فيها الجرس وتُغلق أبواب الفصل 

الدراسي في صباحك األول، تجد نفسك وحيداً 
تمامًا في مواجهة فصل دراسي يتألف من طالب يتطلعون إليك، 

ويعتمدون بالكلية على تعليمك ومهاراتك وقوتك. وباعتبارك 
معلمًا مستجداً، ربما ينتابك الشعور )أو ال زلت تشعر( بأن جميع 

االستعدادات التي حصلت عليها لم تكن كافية للتعامل مع 
الضغوط والتحديات العملية المتعددة في العمل. على سبيل 

المثال، قد تواجه األمَرين في إدارة الفصل الدراسي كي يكون لديك 
وقًتا كافيًا لتدريس المادة التي تخصصت بها، أو قد تواجه صعوبة 

في حل المنازعات ما بين الطالب التي تسبب اضطرابات في الفصل 
الدراسي. وقد ال تستطيع استكشاف ماهية االستراتيجيات األفضل 

التي يمكنك استخدامها عندما يفتقر الطالب إلى التحفيز أو في حالة 
تردي مستوى عدد منهم. أنت لست وحدك في هذا الشعور. والواقع 

أن السنوات القليلة األولى من التدريس تنطوي بالفعل على الكثير 
من التحديات، فيما يحاول المعلمون المستجدون تحسس الخطى 

للتعرف على الممارسات والسياسات واإلجراءات التي تناسبهم. 
ولعل ذلك هو السبب في ارتفاع معدالت اإلنهاك بين المعلمين في 

السنوات الخمس األولى في دولة اإلمارات وفي جميع أنحاء العالم.

ومن بين سبل الحفاظ على المعلمين الجدد ولضمان تطويرهم 
لقدراتهم على توصيل طرق التدريس بجودة عالية هو أن نقدم لهم 

المزيد من الدعم واإلرشاد في تلك السنوات الحساسة )دارلينج-
هاموند، Darling-Hammond, 2003( )2003(. وهناك طريقتان 

لتقديم الدعم للمعلمين الجدد؛ وهما توجيه المعلم وإرشاده. 

التوجيه هو فترة من الدعم الرسمي للمعلمين الجدد أو 
المعلمين الجدد في المدرسة. وقد تنطوي تلك الفترة على المزيد 

من اإلشراف على ممارسات التدريس وعلى التطوير المهني 
لتعريف المعلمين بثقافة وإجراءات المدرسة. كما أنها قد تكون 
فرصة لتعلم المقاربات والممارسات التعليمية الحساسة، مثل 

استراتيجيات تنشيط المعرفة والتعلم القائم على المشكالت، وهي 
أمور قد ال تكون قد خضعت للتغطية الكافية في معهد التعليم 

الفني )ITE(. وتشير األبحاث إلى أن برامج التوجيه الفعالة من شأنها 
أن تعزز جودة التعليم وكذلك معدالت الحفاظ على المعلمين 

 واحتفاظهم بوظائفهم )إنجرسول وسميث، 2004(
)Ingersoll and Smith, 2004(. باإلضافة إلى ذلك، يوجد عدد 

من األدلة التجريبية على أن غالبية طالب المعلمين الجدد الذين 
شاركوا في التوجيه حققوا مستويات أعلى من التحصيل األكاديمي 
 .)Ingersoll and Strong, 2011( )2011 ،إنجرسول وسترونج(

إرشاد المعلم يحدث عند وجود ترتيبات رسمية يقوم من خاللها 
المعلم األكثر خبرة بتقديم الدعم إلى المعلم األقل خبرة. وكما هو 

الحال مع التوجيه، فإن برامج تعليم المعلم من الممكن تطبيقها 
على جميع المعلمين في المدرسة، وليس فقط على المعلمين 

الجدد. فبعض المعلمين الذين قاموا بالتدريس لمدة ربما قد 
شرعوا في تعليم مادة جديدة للمرة األولى أو ربما يستخدمون 
موارد جديدة )مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ICT( في 

التدريس. وقد يستفيد هؤالء المعلمون كذلك من اإلرشاد. وهناك 
سؤال آخر يطرح نفسه فيما يتعلق بأهمية التدريب للمرشدين من 
المعلمين أنفسهم. حيث أن عملية إرشاد المعلم عادة ما يقودها 

المعلمون األكبر سنًا واألكثر خبرة، فهناك مخاطر تتعلق بعدم 
إلمامهم بالمقاربات الحديثة في التعليم وطرق التدريس مثل تلك 

التي تسعى دولة اإلمارات إلى إدخالها في المناهج الحديثة التي تركز 
على الكفاءة العالمية.

والواقع أنه بغض النظر عن مستوى خبرات التدريس، فإن ترتيبات 
اإلرشاد الرسمية في المدارس تحدث نتائج إيجابية لكل من 

المعلمين والطالب. وتبين أن هناك عالقة وثيقة ما بين جودة 
وكفاءة اإلرشاد، وإدراك المعلم لجودة وكفاءة طرق إرشاده، 

والوقت المنصرم للمشاركة في إرشاد المعلم وتحصيل الطالب. 
تشير األدلة التجريبية إلى تحسن تحصيل الطالب في مادة الرياضيات 

وإلى تحسن القراءة عند زيادة الوقت المخصص إلرشاد المعلمين. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن جودة وكفاءة إرشاد المعلم ال تقل 

أهمية، وما إذا كان المرشد المعلم قد عمل كمرشد للمعلمين 
أو كمعلم للطالب في ذات المدرسة مثل المعلم الذي يقوم 
بإرشاده. وتشير األبحاث إلى أن األمور المشتركة السياقية قد 

تكون أكثر أهمية من الخبرة عند تعليم المادة ذاتها )روكوف، 
Rockoff, 2008( )2008(. وتطلعنا هذه النتائج على مدى أهمية 

عملية إرشاد المعلم، ولكن ليس أي إرشاد يكون مناسبًا، بل 
تحتاج المدارس إلى النظر في كم الوقت الذي يتم تخصيصه إلرشاد 

المعلم وكيفية التوفيق ما بين المرشد المعلم والمعلمين 
المتدربين لديه كذلك.

الدرس

الدرس األول: تقديم التوجيه واإلرشاد للمعلمين الجدد
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في ضوء بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم، قال معظم 
المعلمين في دولة اإلمارات إنهم يعملون في مدرسة يعتبر توجيه 

وإرشاد المعلم فيها من الترتيبات الرسمية. وهذه هي حالة أخرى 
تزيد فيها معدالت المشاركة بالنسبة للمعلمين في دولة اإلمارات 

عن متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. 
ولكن، قد نحصل على المزيد من النتائج المثيرة التي من الممكن 
التحقيق فيها على نحو أكبر عند النظر أكثر في البيانات التي حصلنا 

عليها. 

ويبدو أن أنشطة التوجيه لها أثر إيجابي على المعلمين في اإلمارات 
العربية المتحدة، ذلك أن المعلمين في دولة اإلمارات الذين شاركوا 
في برامج التوجيه زادت معدالت ثقتهم في إمكاناتهم كمعلمين، 

حيث ظهر لديهم تغيير بنسبة 0.48 في مؤشر الكفاءة الذاتية 
وهو تغير مرتبط بالمعلمين الذين شاركوا في أنشطة التدريب 
التوجيهي في مدارسهم الحالية مقارنة بتغيير قدره 0.16 في 

المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. 
وكما يتضح من الشكل 15، هذا التغيير هو ثاني أكبر تغيير بين 

الدول المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلم بعد المملكة 
العربية السعودية. غير أن ما يقرب من ثلث المعلمين في دولة 

اإلمارات ال يتاح له التوجيه في مدارسهم الحالية )متوسط منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: 58%(. فما هو المكان 

الذي يمكن ألولئك المعلمين اللجوء إليه للحصول على الدعم عند 
االنضمام إلى مدرسة جديدة أو عند ممارسة هذه المهنة ألول مرة؟

ومن األهمية بمكان التعرف على ما إذا كانت قد تمت هيكلة 
عملية التوجيه. فعلى الرغم من وجوب ممارسات التوجيه في 

المدراس الحكومية في دولة اإلمارات ومشاركة غالبية المعلمين 
فيها، فإنها بوجه عام أقل رسمية من معظم دول منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  )منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي، OECD, 2019( )2019(. وإذا ما أخذنا في 
االعتبار معدل دوران المعلمين وارتفاع نسب المغتربين في قوة 

عمل المعلمين في اإلمارات العربية المتحدة، نجد أنه ال يجب توسيع 
نطاق التوجيه بحيث يمتد إلى جميع المعلمين وحسب، وإنما 

يجب كذلك أن يكون مهيكاًل ونظامًيا وأن نتحقق من استدامته 
لفترات زمنية طويلة. والواقع أن تقديم الدعم العملي األكثر فعالية 

للمعلمين المخضرمين الذين قاموا بتغيير مدارسهم أو إلى 
معلمي الدول األخرى عند القدوم إلى دولة اإلمارات لن يعزز من جودة 
تعليمهم وحسب، وإنما من شأنه أن يقلل من معدالت اإلنهاك وأن 

يساعدهم على االندماج بشكل أفضل في المجتمع المحلي.

جاءت البيانات الرسمية الخاصة بترتيبات إرشاد المعلم في دولة 
اإلمارات إيجابية هي األخرى. ولكن، يجدر النظر إليها عن كثب في 

ضوء السياق المتفرد لإلمارات العربية المتحدة. فكما يتضح من 

الشكل 16، أقر 43% من المعلمين المبتدئين في دولة اإلمارات 
بوجود مرشد معلم مخصص لهم، وهو ما يزيد كثيراً عن متوسط 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبالغ 22%. وال 
يقتصر تلقي اإلرشاد على المعلمين المبتدئين وحسب، وإنما أقر 

42% من جميع المعلمين في دولة اإلمارات بوجود مرشد معلم 

خاص لهم، مقارنة بنسبة 9% فقط في دول منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي.

غير أن ذلك يعني أن هناك نسبة قدرها 57% من المعلمين 
المبتدئين الذين لم يتم تخصيص مرشد معلم لهم، باإلضافة 

إلى ما يقرب من ثلث المعلمين الذين لم يشاركوا في التوجيه في 
مدراسهم. فمن أين يحصل أولئك المعلمون على الدعم؟

كما هو الحال مع التوجيه، وعلى الرغم من استفادة العديد من 
المعلمين في دولة اإلمارات من اإلرشاد على يد أقرانهم، تشير األدلة 

إلى أن الجودة ال تتوافق مع تلك األرقام، حيث قال بعض المعلمين 
إنهم نادراً ما يشاركون في مراقبات داخل الفصل الدراسي أو إن 

التغذية الراجعة األساسية لم تركز في األساس على الممارسة 
التعليمية )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

OECD, 2019( )2019(. باإلضافة إلى ذلك، تفتقر بعض المدارس 

الحكومية إلى قائدي المواد أو إلى مرشدي المعلمين القادرين على 
دعم تعلم أقرانهم. وفي ضوء المزايا الكثيرة إلرشاد المعلم التي 
تنعكس على التدريس والتعلم، فإن استثمار الوقت والموارد في 

إطالق برامج إرشاد المعلم ذات الجودة العالية في مدارس دولة 
اإلمارات أمر يستحق العناء. كما أن إدخال السلم الوظيفي الجديد في 
مجال التعليم في القطاع الحكومي يقدم فرصة تطوير دور المعلم 
الذي يقوم بإرشاد المعلمين في المسار الهيكلي نحو بناء معلمين 

ذوي خبرة عالية ومؤهالت كبيرة. 

 

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟

في دولة اإلمارات، أعرب المعلمون 
الذين شاركوا في برامج التوجيه 

عن معدالت أعلى من الثقة في 
قدراتهم كمعلمين.”

‘‘
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الشكل 15. أثر المشاركة في أنشطة التوجيه على الكفاءة الذاتية للمعلم، المسح 
الدولي للتعليم والتعلم 2018

التغيير في مؤشر الكفاءة الذاتية المرتبط بالمشاركة في أنشطة التوجيه في المدارس الحالية لطالب المرحلة اإلعدادية

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019(  بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 - المجلد 1، الجدول 1.4.47، إصدارات 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ، باريس
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المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.4.64، إصدارات 
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توجد العديد من الدول التي تعمل جاهدًة على تطبيق برامج التوجيه 
واإلرشاد للمعلم التي أثبتت قيمتها بالنسبة للمدارس والمعلمين 
على حد سواء، ويقدم تقرير تغيير تعليم المعلم حول العالم: تغيير 
السياسات والممارسات دراسات حالة لعدٍد من األنظمة التعليمية 

التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة على صعيد برامج التوجيه 
واإلرشاد للمعلم على مدار فترة طويلة، ومنها أنظمة سنغافورة 

 وأونتاريو )كندا( )دارلينج-هاموند وليبرمان، 2012( 
.)Darling-Hammond and Lieberman, 2012(

› سنغافورة: في سنغافورة، يشارك كل عام أعضاء جدد من ‹
العاملين في مهنة التدريس في حفل التوجيه القومي الرسمي 

الذي يحضره وزير التعليم وتغطيه الصحافة. وخالل هذه 
االحتفالية، يقرأ المعلمون القسم الرسمي، داللًة على التزامهم 
تجاه عملهم والطالب الذين يخدمونهم. وعند بدء العمل في 

مدارسهم الجديدة، يتم إلحاق المعلمين في سنغافورة في 
برامج التوجيه النظامية الهيكلية. ويتضمن كل برنامج عدًدا 
من الفصول الرسمية التي يجب أن يحضرها المعلمون خالل 
أول عامين من التدريس. هذه الدورات مصممة بحيث تكون 

مناسبة للمعلمين المبتدئين وتتضمن مواد مثل إدارة الفصل 
 الدراسي والعمل مع اآلباء.

يتم تقديم الدعم اإلضافي للمعلمين الجدد من قبل وزارة 
التعليم، وذلك إلبقاء المعلمين في مهنتهم ولضمان 

تحقيقهم أكبر قدر من النجاح. أطلقت الحكومة اثنين من 
البرامج التي تهدف إلى دعم المعلمين الجدد:

رحلة تجديد المعلم وهو برنامج رسمي قوامه أربعة أيام ‹	
تدريب كاملة تتم على مدار عام كامل. والهدف من البرنامج 

مساعدة المعلمين في إدارة ضغوط هذه المهنة عن 
طريق منحهم بعض الوقت للتأمل في ممارساتهم وفي 

أهدافهم كمعلمين.

االستشارات الفردية والموارد االستشارية ‹	
للمعلمين )iCare( تقدم الدعم الشخصي وعلى الشبكة 

فيما يتعلق بالمشكالت التي قد يواجهها المعلمون 
المستجدون، سواء الشخصية أو المهنية. ومن الممكن أن 

يتحدث المعلمون المستجدون مع أقرانهم األكثر خبرة أو 
 يمكنهم الدخول على الموارد المتاحة على شبكة اإلنترنت. 

في سنغافورة، يبدأ المعلمون 
الجدد بأعباء عمل أقل مقارنة 

بزمالئهم المخضرمين ... 
وُيطلب منهم تعليم ثلثْي عدد 

الصفوف المسموح بها للمعلم 
األكثر خبرة."

‘‘

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به

باإلضافة إلى ذلك، يبدأ المعلمون المبتدؤون في سنغافورة 
بأعباء عمل أقل من زمالئهم األكثر خبرة، بحيث يتاح لهم 

الوقت الكافي المناسب لتثبيت أقدامهم وتلمس خطاهم. 
ويُطلب من المعلمين الجدد تعليم ثلثي فصول المعلم 

األكثر خبرة. باإلضافة إلى ذلك، يتم توفير مرشد معلم 
رسمي للمعلمين إلى جانب "رفيق" معلم زميل في ذات 

المادة يمكنه أن يقدم المساعدة عند الحاجة.

› أونتاريو )كندا(: أدخلت حكومة مقاطعة أونتاريو عدًدا ‹
من اإلصالحات التعليمية في عام 2003 التي وضعت أسس 

برامج التوجيه الحالية الموجودة في المدارس. في ذلك الوقت، 
استشعرت الحكومة أن جودة تدريب المعلم في البداية كانت 

عالية، ولكن ذلك لم يقدم الدعم الكافي للمعلمين بمجرد 
التحاقهم بالمدرسة. ولذلك تم إطالق نموذج توجيه يمتد 

على مدار أربع سنوات، بحيث يحصل المعلمون في العام األول 
على وقت إضافي بعيًدا عن التدريس، يحصلون فيه على التطوير 

المهني المتخصص الذي يمكنهم االستفادة منه خالل هذه 
الفترة. ويوجد عدد من برامج اإلرشاد الرسمية للمعلم التي يتم 

تقديم التطوير المهني في إطارها لمرشد المعلم والمتدربين 
من المعلمين لديه حول كيفية المشاركة في شراكات إرشاد 

المعلم الناجحة. ولقد أثبتت تلك اإلصالحات نجاحها، حيث 
كشفت األبحاث عن أن ما يزيد على 98% من المعلمين الذين 

تم تعيينهم مؤخًرا قد استمروا في عملهم لمدة تزيد على 
خمس سنوات.
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أهم النصائح لتقديم إرشاد المعلمين في مدرستك

في سبيل دعم عالقات تعليم ناجحة في مدرستك، يمكنك تطبيق 
نموذج النمو GROW، الذي تم تطويره من ِقَبل جامعة مانشستر 

متروبوليتان في المملكة المتحدة، ويقدم أساسًا جيداً لبدء العالقة 
ه المحادثات ما بين مرشد المعلم والمعلم المتعلم.  كما أنه يوجِّ

كلمة GROW هي اختصار باللغة اإلنجليزية يرمز للحروف األولى 
من أربع خطوات في دورة إرشاد المعلم: وهي الهدف Goal، والواقع 

.Way Forward والمضي قدمًا ،Options والخيارات ،Reality

الهدف: يجب أن يطلب مرشد المعلم من المعلم المتعلم  ‹
التفكير في المستقبل وإعداد قائمة بأهدافه الشخصية 

والمهنية. ويجب أن تكون تلك هي أهداف المعلم المتعلم 
وليس ما يشعر مرشد المعلم بأنه ينبغي له القيام به.

الواقع: يجب أن يطرح مرشد المعلم على المعلم المتعلم  ‹
أسئلًة لفهم وضعه الحالي. من الممكن كذلك أن يحصل 

المعلم المتعلم في هذه الحالة على التغذية الراجعة من أقرانه 

أو مديريه، وذلك كي يحصل مرشد المعلم والمعلم المتعلم 
على الصورة الكاملة بخصوص المستوى الحالي من التطور.

الخيارات: يجب أن يتحقق مرشد المعلم مما إذا كان المعلم  ‹
المتعلم يفهم خيارات التطور التي ربما كانت متاحة له، وتلك 

الواقعية بالنسبة لوضع المعلم المتعلم الخاص.

المضي قدمًا: يجب أن يقوم مرشد المعلم بمساعدة  ‹
المعلم المتعلم في تصميم خطة عمل لتحقيق أهدافه وفي 

وضع معايير قابلة للقياس للنجاح ذات أطر زمنية معينة.

 المصدر: جامعة مانشستر متروبوليتان )غير متوافر(، القواعد اإلرشادية إلرشاد المعلم، الموارد البشرية، تدريب النمو المؤسسي والتنوع، ُمحدد العنصر الرقمّي:
https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/human-resources/a-z/guidance-procedures-and-handbooks/Mentoring_

Guidlines.pdf
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الدرس األول: تقديم التوجيه واإلرشاد للمعلمين الجدد

https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/human-resources/a-z/guidance-procedures-and-handbooks/Mentoring_Guidlines.pdf
https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/human-resources/a-z/guidance-procedures-and-handbooks/Mentoring_Guidlines.pdf
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تشجيع تقييم 
األقران والتغذية 

الراجعة

الثانيالدرس



59    2020 EAO ©

تقديم التغذية الراجعة إلى المعلمين يعتبر 
حول ممارساتهم أمراً إلزاميًا في سبيل 

تطويرهم ولتعزيز جودة تعليمهم، 
حيث تنطوي مراقبة األقران والذات والتغذية الراجعة المصاحبة 
لذلك على العديد من السمات الخاصة بالتطوير المهني الفعال 

 Cordingley( )2015 ،بالنسبة للمعلمين )كوردينجلي وآخرون
et al., 2015(، ويتم ذلك في السياق الخاص بالمعلم، ما يعني أن 

المعلمين لن يحتاجوا إلى قضاء المزيد من الوقت في تهيئة التغذية 
الراجعة بحيث تتوافق مع قيود فصولهم الدراسية. باإلضافة إلى 

ذلك، يحصل المعلمون على النصيحة الفورية المتخصصة واإلرشاد 
حول تعزيز طريقة التدريس. والواقع أن تطوير عادة التأمل الذاتي 

ما بين المعلمين تتيح لهم العمل باستمرار جاهدين على تعزيز 
طريقة تدريسهم، في ظل مراقبة اآلخرين للفصل وتقديم النصح 
لهم وهو ما يقدم للمعلم وجهة نظر أخرى وأفكاراً جديدة يمكن 

تطبيقها. فضاًل عن ذلك، فثقافة التغذية الراجعة المستمرة من 
شأنها أن تساعد على تعزيز حس الملكية وإعالئه فوق الممارسة، 

وهو ما يضع المعلمين في قلب عملية صنع القرار الخاص بأي 
الممارسات تُجدي بالفعل وأيها ال يُجدي. ومن خالل مثل هذه 

اآلليات، من الممكن تجربة طرق التدريس الجديدة في القرن الحادي 
والعشرين كتلك الموجهة نحو دعم الكفاءة العالمية.

أثبتت األبحاث أن هذه العملية تتأثر بعاملين؛ أولهما يتعلق 
بالشخص الذي يقدم التغذية الراجعة في المدرسة )المعلم أو 

القيادات المدرسية أو مدير القسم، على سبيل المثال( واآلخر يتعلق 
بسرعة تقديم التغذية الراجعة بعد المراقبة )شيلر، رول ومكافي، 

Scheeler, Ruhl and Mcafee, 2004( )2004(. وتشير الدراسات 

إلى أن سمات التغذية الراجعة الفعالة هي على النحو التالي: 

› التغذية الراجعة المباشرة تركز على سلوكيات أو ممارسات ‹
المعلم الحالية التي تحتاج إلى التعزيز. وكي تكون فعالة، يجب 

أن تكون متخصصة بحيث يدرك المعلم الجوانب التي يحتاج إلى 
استهدافها.

› التغذية الراجعة التصحيحية التي تستهدف الممارسات أو ‹
اإلجراءات التي تحتاج إلى وقفها أو تغييرها. يجب أن تكون 

التعليقات المقدمة إلى المعلمين بشأن ممارساتهم إيجابية 
وبّناءة. ويجب أن يتم تقديم المعطيات بحساسية بحيث يدرك 

المعلمون أن الهدف من وراء التصحيح هو الممارسة وليس 
الشخص ذاته.

› التغذية الراجعة المقدمة على الفور بعد الممارسة هي الوحيدة ‹
الفعالة بالنسبة للمعلمين في جانب المتلقي.

من بين طرق إدخال نظام مراقبة األقران والتغذية الراجعة التي 
تجسد سمات التغذية الراجعة الفعالة إطالق برامج تدريب األقران 

في المدرسة. والواقع أن تدريب األقران من مجال التدريس أمر 
متعارف عليه منذ عقود وتم تبنيه في األصل في نوع اإلشراف 

اإلكلينيكي الذي يحدث ما بين األطباء الكبار والصغار في الممارسة 
الطبية. تتضمن مزايا التغذية الراجعة المقدمة ما بين األقران 

تمكين المعلمين األقل خبرة بحيث يتوصلون إلى الحلول الخاصة 
بهم مع مساعدتهم في اكتساب الشجاعة لتجربة الممارسات 
الجديدة )هوكر، Hooker, 2013( )2013(. وقد أثبتت األبحاث أن 
التغذية الراجعة المقدمة من ِقبل األقران إلى المعلمين في إطار 
عالقة تدريب األقران يكون لها ذات األثر كتلك المقدمة من ِقبل 

المشرفين في إطار تدريب المعلم في البداية. )بيرس وبيترسون 
.)Pierce and Peterson Miller, 1994( )1994 ،ميلر

وفي ظل شروع وزارة التربية والتعليم في تطبيق نموذج المدرسة 
اإلماراتية، فما من شك أن تطبيق نظام مراقبة األقران والتغذية 
الراجعة عالي الجودة سيكون أساسًيا في دعم المعلمين الجدد 

واألكثر خبرة على حد سواء لتقديم المقاربات المبتكرة نحو التعليم 
والمنهج.

الدرس الثاني: تشجيع تقييم األقران والتغذية الراجعة
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في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أقر المعلمون في جميع 
مستويات التعليم بانتشار المشاركة في مراقبة األقران والتعرض 
للمراقبة وتقديم التغذية الراجعة وتلقيها نتيجة هذه المالحظات. 
وكما يشير الشكل 17، فإن ما يزيد على 85% من المعلمين في 

دولة اإلمارات على جميع مستويات التعليم )األساسي واإلعدادي 
والثانوي( أقروا إما بممارسة مراقبة األقران أو مراقبة الذات والتغذية 

الراجعة في إطار ترتيبات المدرسة الرسمية. أما في المدارس 
األساسية والثانوية، فإن نسبة المعلمين في دولة اإلمارات الذين 
أقروا بذلك جاءت أكبر من أي دولة أخرى أُجري مسح لها على تلك 

المستويات. أما بالنسبة للمرحلة اإلعدادية، فإن نظام التعليم 
الوحيد الذي أقر فيه المعلمون بتكرار ذلك هو نظام التعليم 

المطبق في شنغهاي )الصين(.

باإلضافة إلى ذلك، عندما تم استبيان المعلمين في دولة اإلمارات 
في إطار استقصاء المعلمين في البرنامج الدولي لتقييم الطالب 
2015، أقروا كذلك بارتفاع نسبة مراقبة المعلمين في الفصول 

األخرى مقارنًة بدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
األخرى، كما يتضح من الجدول 2. 

غير أن بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم في جميع الدول 
أماطت اللثام عن اتجاه معين فيما يتعلق بالعالقات ما بين 

مستوى خبرة المعلمين ومشاركتهم في مراقبة األقران أو الذات 
وتقديم التغذية الراجعة )منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي، OECD, 2019( )2019(. فمن بين تسع دول شاركت 
في المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018، ُوِجَد أن نسبة المعلمين 
األقل خبرة الذين أقروا بمشاركتهم في هذا النوع من التدريب كانت 

أقل من أقرانهم ممن يتمتعون بخبرة كبيرة. وجاء المعلمون 
في دولة اإلمارات ضمن تلك المجموعة، إلى جانب المعلمين 

في التفيا وليتوانيا والبرتغال ورومانيا وروسيا والمملكة العربية 
السعودية، من بين دول أخرى. وفي اإلمارات العربية المتحدة، أقرت 
نسبة 79% من المعلمين الذين يتمتعون بخبرة أقل من خمس 

سنوات في مجال التدريس بالمشاركة في مراقبة األقران والذات 
وتقديم التغذية الراجعة، مقابل 87% من المعلمين الذين يتمتعون 

بخبرة تزيد على خمس سنوات في مجال التدريس. وهو ما يعني 
أن المعلمين المبتدئين في دولة اإلمارات أقل استعداًدا لطلب 

التغذية الراجعة من زمالئهم األكثر خبرة أو من قيادة المدرسة أو أن 
اإلشراف أو المراقبة على ممارساتهم قد ال تكون جزءاً من عملية 

التوجيه الخاصة بهم لدى وصولهم إلى المدرسة.

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟

أقر أكثر من 85% من المعلمين في دولة اإلمارات 
بأنهم قاموا بمراقبة أقرانهم أو أنفسهم وقاموا 

بتقديم أو تلقي التغذية الراجعة.”

‘‘ %85
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المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1 – الجدول 1.5.7، إصدارات 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس
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الجدول 2. مدى تكرار مراقبة المعلمين للمعلمين اآلخرين وتقديم التغذية الراجعة، 
وفق نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطالب 2015

معدل تكرار مراقبة المعلمين اآلخرين وتقديم التغذية 
الراجعة

متوسط منظمة التعاون والتنمية متوسط اإلمارات العربية المتحدة
في الميدان االقتصادي 

ً 944لم يتكرر أبدا

1425مرة في العام أو أقل

23218-4 مرات في العام

5185-10 مرات في العام

1184-3 مرات في الشهر

94مرة في األسبوع أو أكثر

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2016( )2016( نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطالبpl ،2015 إصدارات منظمة التعاون والتنمية في 
https://www.oecd.org/pisa/data/2015database/.  الميدان االقتصادي، باريس
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الشكل 17. مشاركة المعلم في مراقبة األقران أو الذات، المسح الدولي للتعليم 
والتعلم 2018 

مراقبة األقران و/أو الذات والتدريب كجزء من الترتيبات الرسمية بالمدرسة، معلمو المرحلة اإلعدادية
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يجب أن تُبنى عالقات التدريب على الثقة. يحتاج المعلم  ›✔

والمدرب إلى التحقق من سرية ما تتم مناقشته فيما 
بينهما. وهذا األمر يمنح المعلمين الشجاعة لطرح األسئلة 

أو تجربة األفكار الجديدة دون الخوف من إصدار أحكام ضدهم 
من اآلخرين خارج عالقة التدريب.

التدريب ال يتعلق بالتقييم. يتعلق تدريب األقران بدعم  ›✔

المعلمين لتعزيز ممارساتهم، بحيث يشعر المعلمون 
بالحرية في التجربة واالبتكار والوقوع في الخطأ دون أي 

تداعيات لذلك األمر.

ر أن األمر يتعلق أواًل وأخيراً بالطالب. قد يسعى المعلم إلى  تذكَّ ›✔

تعزيز ممارساته من خالل هذه العالقة، ولكن يجب أن يتذكر 
الطرفان أن كل ما يقوم به المدرب والمعلم يهدف في 

األساس إلى تعزيز كيفية التعلم للطالب.

قائمة التحقق الخاصة بوضع برامج تدريب األقران الناجحة

اعلم أنَّ المدربين ما هم إال مجموعة من الزمالء، وليسوا  ›✔

خبراء عالميين. من األهمية بمكان أن نفهم أن المدرب قد 
ال يكون لديه جميع اإلجابات، وليس من المفترض أن يكون 
لديه جميع اإلجابات. ويجوز كذلك أن يكون المدرب معلمًا 

أكثر خبرة ولكنه ال يعرف كل شيء. يجب أن يعمل المدرب 
والمعلم معًا للتعرف على األمور المجهولة وإيجاد الموارد 
التي من شأنها أن تساعدهما في حل المشكالت أو اإلجابة 

عن األسئلة.

وفي هذا السياق، ليس من المفترض أن يقوم المدرب بإخبار  ›✔

المعلمين بما يتوجب عليهم القيام به. فالمدرب ليس في 
ه تفكيره أو أفعاله.  مرتبة أعلى من المعلم، وال يجوز له أن يوجِّ

وإنما يجب أن ندرك أن عالقات التدريب الناجحة تنطوي على 
طرح األسئلة وتقديم النصائح.

د األدوار والمسؤوليات في عالقات التدريب من البداية. إن  حدِّ ›✔

المدرب ليس مسئواًل عن التخطيط وتوجيه العالقة. وإنما 
يحصل الطرفان على ثمرة العالقة من خالل ما استثمره كل 

منهما، ويجب أن توضع التوقعات المناسبة من البداية.

كما ذكرنا آنفًا، فقد تطور تدريب األقران ليتحول إلى ممارسة في 
المدارس في جميع أنحاء العالم. وتوجد العديد من الموارد المتاحة 
على شبكة اإلنترنت مجاًنا أو بمقابل التي من الممكن أن تساعدك 

على بناء نظام تدريب األقران في مدرستك. وتركز بعض برامج 
تدريب األقران على موضوع معين، مثل دمج التكنولوجيا أو تدريس 

مادة معينة، في حين توجد برامج أخرى عامة بطبيعتها وتهدف 

إلى مساعدة المعلمين على تعزيز ممارساتهم، بغض النظر عن 
الموضوع أو العمر الذي يدرسونه. 

لوضع برامج تدريب أقران ناجحة، هنالك بعض الشروط الالزمة 
للنجاح )Peer-Ed، غير متوفر(.

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به



63    2020 EAO ©

المربع 10: دراسة حالة: تدريب األقران في نيوساوث ويلز )أستراليا(

قامت وزارة التعليم في نيوساوث ويلز )أستراليا( بتطبيق برنامج 
لتدريب األقران على مستوى المنطقة. ولضمان نجاح هذا البرنامج، 

فهم ينصحون باتخاذ الخطوات التالية لتطبيق تدريب األقران الناجح 
على نطاق موسع.

إقامة الشراكات: يجب أن يكون هناك نظام معمول به   ›1
لمساعدة المعلمين في العثور على الشراكات وبنائها مع 

المدرب القرين. ويجب أن تحدد المدارس أو أنظمة المدارس 
ما إذا كان يتوجب على المعلم أن يكون قادراً على العثور على 
مدربه أو ما إذا كان يجب تخصيص المدربين حسب العمر أو 

المادة التي يقوم المعلمون بتدريسها.

إقامة العالقات ووضع األهداف: ما أن تُْعَقد الشراكة،   ›2
يحتاج المعلمون إلى بعض الوقت لتطوير عالقات الثقة 

والتخطيط لما يعملون عليه معًا. وتوجد العديد من نماذج 

التخطيط المتاحة على الشبكة التي يمكنها مساعدة 
المعلمين ومدربيهم على تحديد أهداف العالقات ووضع 

الخطوات نحو تحقيق هذه األهداف.

إدارة جلسات تدريب األقران: يجب أن يتفق المدربون   ›3
والمعلمون على الشكل النموذجّي لجلسات تدريب األقران. 

سيحصل المدربون على بعض النصائح هنا من تدريبهم، 
وسوف يتمكنون من تقديم اإلرشادات حول الموضوعات 

التي ينبغي تناولها. ويجب على كٍل من المدربين والمعلمين 
مناقشة كيفية الحفاظ على زخم العالقة بمرور الوقت.

التأمل في الخبرات وتقييم النجاح: يحتاج المدربون   ›4
والمعلمون إلى وضع هدف لشراكتهم والتحقق بشكل 

منتظم للتأكد من أن عملهما معًا يساعدهما على الوصول 
إلى الهدف المشترك.

www.education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/learning-forthefuture ،المصدر: الحكومة )غير متوافر(، موقع التعلم للمستقبل
)تمت زيارته بتاريخ 6 مارس، 2020(
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اإلمارات العربية المتحدة، كما هو الحال في سائر دول في 
العالم، تعتبر مهنة التدريس بوجه عام من المهن 

االنعزالية، حيث يقوم المعلمون بممارسة عملهم 
خلف أبواب الفصول الدراسية، بينما يكون التفاعل ما بين األقران 

محدوداً. ونتيجة لذلك، يجد كثير من المعلمين أن التعاون مع 
غيرهم من المعلمين اآلخرين أمر ينطوي على الكثير من التحديات، 

سواء من داخل مدارسهم أو خارجها. باإلضافة إلى ذلك، فإن معظم 
برامج التطوير المهني للمعلمين ال زالت تتألف من عدد من الدورات 
أو الندوات التي يحضرها المعلمون بأنفسهم خارج سياق المدرسة. 

وعادًة ما يجدون صعوبة في نقل ما تعلموه في بيئة التدريب أو 
الدورة أو الندوة إلى عالَم الواقع داخل مدارسهم أو فصولهم ومع 

طالبهم.

أما في قطاع األعمال، توجد ثقافة إنشاء شبكات التواصل والتعامل 
مع األقران داخل أو خارج المؤسسة، وذلك لتعزيز ممارسة الشخص 

المهنية. وتلك الشبكات تكون قيِّمة للغاية، حيث أنها توفر 
للمتخصصين مجموعة من الزمالء الموثوق بهم الذين يمكن 
التواصل معهم في أي وقت التماًسا لإلرشاد أو الدعم أو الفرص 

المهنية. وقد يكون هذا النوع من الشبكات رسمًيا أو غير رسمي، 
ويتم تطويره مع مرور الوقت. وفي السنوات األخيرة، استطاع مبدأ 
إنشاء شبكات التطوير المهني أن يجد طريقه إلى مهنة التدريس 

أيًضا، حيث توجد اآلن العديد من مجتمعات التعليم المتاحة 
للمعلمين على شبكة اإلنترنت أو خارجها. 

تجسد مجتمعات أو شبكات التعلم للمعلمين العديد من سمات 
التطوير المهني الفعال، حيث تقدم الدعم خالل أوقات العمل 

المختلفة، وتعلم األقران من بعضهم البعض، وفرص التطوير 
المستمرة مع اإلقرار بالثقافة األكبر وسياق التعليم. على سبيل 

المثال، يمكن أن تدعم تلك المجتمعات أو الشبكات المعلمين في 
تبني طرق أو مقاربات جديدة )على سبيل المثال، منهج جديد للغة 

العربية أو ممارسات التقييم اإلنشائية بشكل أكبر(. وقد تكون تلك 
المجتمعات مفيدة على نحو خاص لقوة العمل المتنوعة والمتنقلة 

في مجال التدريس، مثل تلك الموجودة في اإلمارات العربية 
المتحدة، عن طريق تقديم درجة من االستمرار فيما يتعلق بالدعم 

المهني للمعلمين إبان تنقلهم ما بين المدارس والمناطق.

في الماضي، بُذلت جهود مدروسة في إطار نموذج المدرسة في 
أبوظبي لتطوير مثل هذه الشبكات في إمارة أبوظبي. ومنذ ذلك 

الوقت، تم تبنيها من ِقبل وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات 
في القطاع العام لتطوير النموذج الجديد لهيكلة المدرسة. أما في 

القطاع الخاص، فقد ظهرت العديد من الشبكات الهامة، وبوجه 
خاص تلك المتعلقة بعدٍد من سالسل المدارس أو بلد المنشأ 

للمعلم. بيد أن هذه الشبكات المهنية الخاصة بالمعلم التي تم 

تطويرها في أبوظبي تعتبر ضعيفة، إذا ما قورنت بتلك المتواجدة 
في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، كما أنها 

تميل إلى المركزية، وهو ما يحدُّ من قدرتها على تعزيز مشاركة 
المعرفة والمساءلة الداخلية وااللتزام المهني المشترك نحو أعلى 

المعايير. 

في ميدان التعليم، استطاع مبدأ التعلم من خالل المجتمع أو 
الشبكة أن يثبت نفسه من نواٍح متعددة، واألشهر في هذا المجال 

مجتمعات التعليم المهني وشبكات التعليم المهني.

› مجتمعات التعليم المهني هي مجتمعات رسمية من ‹
المتخصصين المتواجدين داخل المدارس، وال تتخطى الحواجز 

المؤسسية، ويشارك أعضاء مجتمع التعليم المهني رؤية 
 واحدة أو هدف واحًدا؛ أال وهو تعزيز النتائج في مدرستهم 

.)Dufour, 1998( )1998 ،دوفور(

› شبكات التعليم المهني هي شبكات غير رسمية من ‹
األشخاص يقوم المعلمون الفرديون بتطويرها وتنميتها 

لدعم تعلمهم. ومن الممكن أن تحدث التفاعالت ما بين أفراد 
شبكات التعليم المهني بشكل شخصي )وذلك في التدريبات 
أو المؤتمرات أو اجتماعات المعلمين( أو من الممكن أن يتم 
التفاعل المتزايد فيما بينهم على الشبكة )عن طريق موقع 

تويتر ووسائل التواصل االجتماعي وأي من مجتمعات المعلمين 
األخرى على شبكة اإلنترنت(.

سوف نركز في هذا الدرس على النوع الثاني من مجتمعات 
المعلمين، أال وهو الشبكات التي يشكلها المعلمون أو ينضمون 

إليها لتحقيق التطوير المهني، حيث أن هذه الشبكات هي محور 
التركيز في بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم. والواقع أن 

األبحاث األكاديمية حول شبكات التعليم المهني تلك إيجابية 
للغاية، حيث تشير إلى أن المعلمين يستطيعون التعلم من خالل 

التفاعالت مع غيرهم عبر تلك الشبكات الوسائل التي قد تنجح مع 
المعلمين اآلخرين في شبكتهم، وبالتالي فقد يغيروا من ممارسات 

التدريس الخاصة بهم لألفضل، إلى جانب إعادة النظر في طريقة 
تدريسهم. باإلضافة إلى ذلك، يعتقد المعلمون أن عضويتهم في 

شبكة التعليم المهني تؤثر إيجابًيا على تعلم طالبهم )تراست، 
 Trust, Krutka and Carpenter,( )2016 ،وكروتكا، وكاربنتر

.)2016

الدرس
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فيما يتعلق بشبكات التعليم المهني، فإنه في ثالثة مستويات من 
التعليم في المتوسط )التعليم األساسي واإلعدادي والثانوي(، أثبتت 

بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم أن دولة اإلمارات بها أعلى 
نسبة من المعلمين المشاركين في شبكة المعلمين التي تم 

تشكيلها خصيًصا ألغراض التطوير المهني. وكما يشير الشكل 18، 
يقول 70% من معلمي المرحلة اإلعدادية في دولة اإلمارات إنهم 

قد شاركوا في شبكة المعلمين التي تم تأسيسها بغرض التطوير 
المهني للمعلمين، مقارنًة بنسبة 40% في المتوسط ما بين الدول 

المشاركة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

والواقع أن جودة فرص التطوير المهني أساسية لجعل تجربة 
المعلمين في هذا المجال مفيدة. ولكن مرة أخرى، أعرب المعلمون 

في دولة اإلمارات عن التجارب األكثر إيجابية في التطوير المهني. 
بالنسبة لمعلمي المرحلة اإلعدادية في اإلمارات العربية المتحدة، 

أعلن 88% أن أنشطة التطوير المهني الخاصة بهم في االثني عشر 
)12( شهًرا السابقة لالستبيان كان لها أثر إيجابي على ممارسات 

التعليم الخاصة بهم مقارنًة بنسبة 82% في المتوسط في دول 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. ومع ذلك، توجد 

فروق بسيطة ما بين استجابات المعلمين المتمرسين )الذين 
يتمتعون بخبرة تدريس خمس سنوات أو أكثر( والمعلمين 

المبتدئين )الذين تقل خبرتهم في التدريس عن خمس سنوات(، 
كما تم اإلشارة إليه في الشكل 19. فقد أعلنت نسبة ساحقة 

قدرها 89% من المعلمين من ذوي الخبرة أن أنشطة التطوير 
المهني التي قاموا بها خالل االثني عشر )12( شهًرا السابقة 

لالستبيان كان لها أثر إيجابي على ممارسات التعليم الخاصة بهم 
)متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: %82(، 
في حين أعلنت نسبة قدرها 82% فقط من المعلمين المبتدئين 

في دولة اإلمارات )و83% في دول منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي( عن األمر ذاته.

وعلى الرغم من أن غالبية المعلمين المبتدئين في دولة اإلمارات 
وجدوا أن التطوير المهني األخير كان له أثر إيجابي على ممارسات 

التعليم الخاصة بهم، فمن الالفت أن نعلم أن نسبتهم جاءت أقل 
من المعلمين ذوي الخبرة في دولة اإلمارات ودول منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي. ولعل ذلك مرجعه عدة أسباب، بما 
في ذلك أن التطوير المهني المتاح للمعلمين المبتدئين في دولة 

اإلمارات قد يكون ببساطة مختلًفا عما يحتاجونه بالفعل في هذه 
المرحلة من عملهم كمعلمين. على سبيل المثال، تشير التقارير 

إلى أن برامج التوجيه في دولة اإلمارات تركز على اإلجراءات اإلدارية في 
المدرسة بداًل من تقديم الدعم المباشر )مثل ممارسات التدريس 

التي تركز على التعليم حسب الكفاءات وتطوير مهارات الكفاءات 
العالمية( التي قد تساعد في تعزيز ممارستهم.

ما الذي تخبرنا به بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018؟

الشكل 18. المشاركة في شبكات التطوير المهني، المسح الدولي للتعليم 
والتعلم 2018

نسبة معلمي المرحلة اإلعدادية المشاركين في شبكة المعلمين التي تأسست خصيًصا بغرض التطوير المهني للمعلمين

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 
 2018 – المجلد 1، الجدول 1.5.7، إصدارات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm
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الشكل 19. أثر التطوير المهني على المعلمين ذوي الخبرة والمعلمين 
المبتدئين، المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018

نسبة معلمي المرحلة اإلعدادية الذين شعروا أن أنشطة التطوير المهني خالل االثني عشر )12( شهًرا السابقة لالستبيان كان لها أثر إيجابي 
على أنشطة التعليم الخاصة بهم

تركيا

المملكة العربية السعودية

خبرة أكثر من خمس سنواتخبرة خمس سنوات أو أقل 

%100

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD, 2019( )2019( بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم 2018 – المجلد 1، الجدول 1.5.7، إصدارات منظمة 
https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-data.htm  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس

إنجلترا )المملكة المتحدة(

متوسط منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي –31
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
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أعلن 70% من معلمي المرحلة الثانوية في دولة %70
اإلمارات عن مشاركتهم في شبكة التطوير المهنية 
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كما هو الحال مع سائر المجتمعات، فإن تطوير الشبكة المهنية 
يستغرق بعض الوقت. وقد يواجه المعلمون المستجدون أو 
الوافدون من الخارج – كما هو الحال عادًة مع دولة اإلمارات – 

تحديات خاصة في هذا المجال حيث ال يعرفون سوى عدداً محدوداً 
من المعلمين خارج مدارسهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن 

المعلمين الجدد قد يأتون للتدريس مسلحين بشبكة داخلية من 
الزمالء ممن تعرفوا عليهم خالل برامج تدريب المعلم األولية، 

وعادة ما يتعاون المعلمون األجانب مع زمالئهم من المعلمين 
أبناء الوطن. وما من شك في أن تغذية هذه العالقات والحفاظ 

عليها يكون له أعظم األثر حيث أنه يمكن المعلمون المستجدون 
من الحفاظ على االتصاالت مع أقرانهم في ذات المرحلة من 

مشوارهم المهني.

غير أنه قد ال يلزم أن تقوم باالختيار الفردي لكل عضو على حدة من 
شبكات التعليم المهني. فهناك مؤسسات أو مجتمعات موجودة 

بالفعل يمكنك االنضمام إليها كي تقابل أشخاص من خلفيات 
مماثلة أو أشخاص يقومون بتدريس المادة ذاتها.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التحديات التي قد يواجهها المعلم للعثور 
على موارد التعليم عالية الجودة تعادل التحديات التي قد يواجهها 

في تطوير شبكة التعليم المهني المفيدة التي يمكنه االعتماد 
عليها، وخاصًة في عالم اليوم الرقمي. على سبيل المثال، فإن 

الشخص التي قد يقابله المعلم على الشبكة قد ال يمثل بدقة جودة 
التعليم التي يقدمها. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب تطوير 

العالقات طويلة األمد أو بناء الثقة مع شخص تقابله في محادثة 
قصيرة على موقع فيسبوك أو في تغريدة ال تتعدى 140 حرًفا 

 Edwards, Biesta and Thorpe,( )2009 ،إدواردز وبيستا،  ثورب(
2009(. يحتوي هذا القسم على دراسة حالة ألحد المجتمعات 

الناجحة للتطوير المهني على شبكة اإلنترنت في المملكة المتحدة، 
التي من المفترض أن توفر لنا اإلرشادات والتوجيه بشأن ما نبحث 

عنه في المجتمع ذي الجودة العالية على اإلنترنت، إلى جانب اقتراحات 
بشأن عدد من المصادر األخرى الموثوقة التي يمكنك اللجوء إليها 

لتطوير شبكة التعليم المهني الخاصة بك.

أهم النصائح لتحقيق االستفادة القصوى من شبكة التعلم المهني

التعاون أمر أساسي: ربما تكون قد شاركت في شبكة   ›1
التعلم المهني لالستفادة منها ال أكثر، غير أن الناس ال 

ر أن شبكة  يستفيدون إال بمشاركة األعضاء اآلخرين. تذكَّ
التعلم المهني تتعلق بالتعاون، وهو ما يعني أنه يتوجب عليك 

المشاركة كذلك.

االنضمام إلى مجتمع إلكترونّي: يحتوي المجتمع المتاح   ›2
على شبكة اإلنترنت، الذي يعكس اهتماماتك وعملك 

في ضوء طبيعة تصميمه، على أعضاء لديهم احتياجات 
واهتمامات مماثلة لك. وهو طريقة سهلة للعثور على 

الموارد والتواصل مع أشخاص أمثالك.

طرح األسئلة: ال تخجل وال تهاب أن يكون سؤالك بسيًطا أو   ›3
بدائيًا للغاية. فشبكات التعلم المهني موجودة لمساعدتك 

في التعلم، لذلك اطرح سؤالك وال تتردد.

المشاركة النشطة: من السهل دومًا مراقبة المجتمع   ›4
الموجود على شبكة اإلنترنت، وقراءة ما ينشره اآلخرون 
واالستفادة من أفكارهم. ولكن ال تنسى أن لديك أفكار 

سديدة أنت أيضًا، وأن خبراتك وتجاربك سوف تفيد اآلخرين 
الذين يمكنهم التعلم منك. لذا، ال تتردد في مشاركة أفكارك 

وُخَطط الدروس والموارد الخاصة بك والمساهمة على نحو 
نشط في المناقشات.

اإلشادة باآلخرين: إذا كنت تستخدم أو تتبنى أفكاَر وموارد   ›5
اآلخرين، فيجب أن تقر بدورهم. فنشر نجاحك في استخدام 

موارد أحد الزمالء على المجتمع يتيح للمعلمين اآلخرين 
بَت في أكثر من فصل دراسي وأنها  معرفة أن هذه الموارد ُجرِّ

مناسبة لمجموعة متنوعة من السياقات.

 ما الذي يمكن للمعلمين القيام به
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 Computing at School مجتمع الحاسبات في المدرسة
)/CAS(  )https://www.computingatschool.org.uk( هو 

مجتمع متاح على شبكة اإلنترنت لمعلمي الحاسب اآللي في 
المدارس بالمملكة المتحدة. وتم إطالق منهج الحاسب اآللي 

في المدارس في إنجلترا عام 2012، دون إتاحة الوقت الكافي 
للمعلمين والمدارس لالستعداد لذلك. باإلضافة إلى ذلك، فإنه في 

المدارس الموجودة في إنجلترا عادًة ما تكون أقسام الحاسب أو 
علوم الحاسب صغيرة للغاية، في بعض األحيان قد تضم معلًما 

واحًدا فقط. وبالتالي، فعند إدخال منهج الحاسب، نشأت الحاجة 
الفعلية إلى إيجاد مجتمع لدعم المعلمين الذين لم يقوموا بتدريسه 
من قبل الذين قد ال يحصلون على أي مساعدة من داخل مدارسهم.

ومجتمع الحاسبات في المدرسة Computing at School يتم 
تشغيله من ِقبل عدد من المتطوعين ويحتوي على محتوى من 
أفراده، ومعظمهم من المعلمين الحاليين للحاسبات أو علوم 
الحاسب في جميع المراحل الدراسية. ويوفر مجتمع الحاسبات 

في المدرسة المناقشات على شبكة اإلنترنت، والموارد التي قام 
المعلمون بإنشائها وإمكانية الدخول إلى الفعاليات الشخصية 

واالفتراضية لدعم أولئك المعلمين.

ولقد استطاع هذا المجتمع أن يحقق نمواً كبيراً منذ أن بدأ، ولكن 
أحد األسباب التي تدفع أعضاؤه إلى مواصلة استخدامه هو ثقتهم 

في جودة خطط الدروس والتدريب والمناقشات والموارد األخرى 
التي يمكنهم الدخول إليها داخل مجتمع الحاسبات في المدرسة 

)ويذربي، Weatherby, 2017( )2017(. والواقع أن حقيقة كون 
مجتمع الحاسبات في المدرسة متاح على الشبكة يعني أن 

المعلمين يمكنهم الدخول إلى الموارد في أي وقت وحين، حتى 
عند التخطيط لدروسهم في إجازات نهاية األسبوع أو في العطالت 

المدرسية. ويتضمن مجتمع الحاسبات في المدرسة كذلك 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الشخصية التي يمكن 

للمعلمين حضورها وتمكنهم من االلتقاء شخصيًا بمعارفهم 
الذين ارتبطوا بعالقات معهم عبر المجتمع المتاح على شبكة 

اإلنترنت. هذا باإلضافة إلى مؤتمر سنوي يُعقد أثناء اإلجازة الصيفية، 
حيث يقدم فيه المعلمون المتطوعون االجتماعات المجانية 

اإلقليمية للمعلمين التي تركز على المراحل الدراسية المختلفة 
)األساسية والثانوية والمراحل التعليمية األخرى(. وتخصص 

م في  مؤسسة الحاسبات في المدرسة ميزانية للمرطبات التي تُقدَّ
تلك االجتماعات، وتقام تلك االجتماعات في المدارس أو الجامعات. 

وإقامة تلك الفعاليات والجمع ما بين التفاعالت المتاحة على شبكة 
اإلنترنت والتفاعالت الشخصية المباشرة التي يقدمها مجتمع 

الحاسبات في المدارس هو ما ساعد المعلمين على بناء الثقة في 
عالقاتهم مع األقران وأضاف إلى شبكات التعليم المهني الخاصة 
بهم. عالوة على ذلك، قال غالبية المعلمين األعضاء في مجتمع 

الحاسبات في المدرسة إن مشاركتهم في هذا التجمع المتاح على 
الشبكة قد أثر على طريقة تدريسهم بواحد على األقل من الطرق 

التالية:

› تعزيز فهم المعلمين ألي موضوع معين أو تعريفهم بشيء ‹
جديد

› تغيير طريقة إدارة المعلمين للفصل الدراسي أو مقاربتهم نحو ‹
تدريس موضوع معين أو مبدأ معين

› التأثير على تخطيط المناهج أو التقييم )ويذربي، 2017(  ‹
)Weatherby, 2017(

دراسة حالة: مادة الحاسبات في المدرسة 

المربع 11. استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلنشاء مجتمع 

من الممكن أن تكون وسائل التواصل االجتماعي مكانًا مفيداً 
للعثور على معلمين ذوي عقلية مناسبة يتمتعون بخلفية مماثلة 

أو اهتمامات مهنية بالنسبة لك، إذا كنت تعلم أين تبحث. وعادة 
ما يعثر المعلمون على المجتمعات التي تحتوي على معلمين ذوي 

عقليات مماثلة على جميع منصات وسائل التواصل االجتماعي 
األخرى.

تويتر، على سبيل المثال، لديه أعداد ال حصر لها من الوسوم 
المتعلقة بالمعلمين. وبعضها مخصص لمعلمي المواد المعينة، 

لمعلمي اللغة األجنبية الحديثة أو التاريخ، على سبيل المثال. يمكنك 
العثور على الوسوم لمجتمعات المعلمين في مختلف الدول، 

 #EdChatMENAفي دولة اإلمارات و  #TeachUAEchat مثل

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يوجد كذلك عدد من 
الوسوم للمعلمين الذين يناقشون طرق التعليم المذكورة في 

هذا العمل، مثل التقييم التكويني والتعلم القائم على المشروعات 
وتعليم الموهوبين وذوي المهارات.

ن المعلمين من لقاء اآلخرين عن طريق  وهذه الشبكات تمكِّ
التعليق على الوسوم ثم التواصل من خالل الرسائل المباشرة 

و"المتابعات". ومن خالل هذه االتصاالت المبدئية يواصل المعلمون 
أحاديثهم خارج نطاق "تويتر"، وفي بعض األحيان يجتمعون شخصيًا 

أو يقيمون العالقات بعيدة األجل، وهو ما يضيف إلى شبكة التعلم 
المهني الخاصة بهم )ويذربي، 2017(.

ثالدرس الثالث: االستفادة من شبكات التطوير المهني
ثال

 ال
س

در
ال
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يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المعلمين في دولة اإلمارات على 
استخدام النتائج الُمستخلصة من المسح الدولي للتعليم والتعلم 

2018 لفهم الوضع الحالي لمهنة التعليم داخل البالد، في ضوء 

السياق الوطني الفريد الذي يميز اإلمارات، ومقارنة هذا الوضع بما 
يحدث في الدول األخرى.

وبناًء على األدلة واألبحاث األكاديمية، يلقي هذا التقرير الضوء على 
عشرة دروس يمكنها المساعدة في تعزيز جودة التعليم في دولة 

اإلمارات ويمكنها كذلك دعم تطوير الكفاءات العالمية ما بين 
الطالب في البالد. ويلقي كل درس الضوء على ما تنص عليه األبحاث 

بشأن تعزيز نتائج الطالب، ثم يقدم الموارد المستندة إلى األدلة 
واألنشطة وذلك لتوفير منصة يمكن للمعلمين االنطالق منها 

عند تطوير ممارساتهم. وتتضمن الدروس األساسية ما يلي:

› تعتبر الفصول الدراسية والمدارس في دولة اإلمارات من بين ‹
األكثر تنوًعا في العالم. وعلى الرغم من أن هذه الظروف تنطوي 

على الكثير من التحديات بالنسبة للمعلمين والمدارس فيما 
يتعلق بالتكيف مع خلفيات الطالب واحتياجاتهم المختلفة، 
إال أنها تعد فرصًة حقيقة لتطوير الكفاءات العالمية. في هذا 

الدرس، تم اقتراح عدد من الموارد على مستوى المدرسة 
والفصل الدراسي والطالب حول موضوعات مثل التحيز 

والتنميط والمواطنة الرقمية والديمقراطية، والمزيد من 
الموضوعات التي يمكن للمعلمين التحقيق فيها )الجزء األول، 

الدرس األول: التعليم في الفصل الدراسي متعدد الثقافات 
ومتعدد اللغات(.

› قد تكون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فعالة في الفصول ‹
الدراسية في حالة استخدام المنتجات الصحيحة لألغراض 

الصحيحة. ولذا، ينبغي على المعلمين اتباع المبادئ المستندة 
إلى األدلة في تصميم الدروس الفعالة باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت والتحقق من تقييم الموارد الرقمية التي 
يختارونها للحصول على النتائج المحددة. )الجزء األول، الدرس 
الثاني: استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفصل 

الدراسي: كيف يمكنك تطبيق ذلك على نفسك وعلى طالبك(.

› من الممكن أن تساعد ممارسات تنشيط المعرفة الطالب ‹
على تعزيز أدائهم وتطوير الجوانب األساسية الخاصة بالكفاءة 

العالمية. ولذا، يُنصح المعلمون في دولة اإلمارات بالنظر في 
تبني هذه الممارسات في المنهج. )الجزء األول، الدرس الثالث: 

تعزيز تنشيط المعرفة في الفصل الدراسي(.

› تشير األبحاث األكاديمية إلى أن استخدام التقييم التكويني ‹
من الممكن أن يكون له أكبر األثر على تحصيل الطالب وأنه 

يمكنه أن يدعم التعليم الذي يستهدف أموراً بعينها. وحيث أن 
تطبيق التقييم التكويني قد ينطوي على الكثير من التحديات، 

يتم تقديم اإلرشادات حول كيفية انطالق المعلمين إلى جانب 
الموارد التي يمكن للمعلمين استخدامها في تعليمهم على 

الفور. )الجزء األول، الدرس الرابع: التعلم من ممارسات التقييم 
التكويني(.

› الواقع أن تطوير المهارات التعاونية لحل المشكالت لدى الطالب ‹
أمر أساسي إلعدادهم لمجابهة اقتصاد المعرفة في المستقبل 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث أن مثل هذه المهارات 
مفيدة لكل من الجوانب المعرفية وغير المعرفية من عملية 

التعليم، إلى جانب المساعدة على دعم الكفاءة العالمية 
للطالب. يقّدم هذا القسم المقترحات حول كيفية تبني 

المعلمين في اإلمارات للمزيد من التعلم القائم على المشاريع 
أو المشكالت في تعليمهم. )الجزء األول، الدرس الخامس: 

تعريف الفصول الدراسية بالتعلم التعاوني القائم على المشاريع(.

› في ضوء السياسات الوطنية لدعم االحتواء بشكل أكبر في ‹
مدارس اإلمارات وفصولها الدراسية، يبذل المعلمون مجهودات 

أكبر لتبني المحتوي واألنشطة والتقييمات لكل متعلم على 
حدة، في ضوء احتياجاتهم. ويناقش هذا الدرس الطرق التي من 

الممكن أن يتبناها المعلمون كي يضعوا في اعتبارهم المعارف 
المسبقة للطالب واهتماماتهم الشخصية، وذلك كي يكون 

التعلم مناسب أكثر ولزيادة تحفيز الطالب. )الجزء األول، الدرس 
السادس: الوصول إلى جميع المتعلمين داخل الفصل الدراسي(.

› عادة ما يواجه المعلمون في دولة اإلمارات صًفا دراسًيا غير ‹
منظم، ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على تعليم جميع الطالب 

حيث أن ذلك يهدر وقت التعليم، وقد يؤدي ذلك دوًرا أساسًيا 
في مدى رضا المعلم عن وظيفته. والواقع أنه يوجد عدد 

من االستراتيجيات التي من الممكن تطبيقها على مستوى 
المدرسة أو الفصل الدراسي أو الفرد للمساعدة على التعامل 

مع التعطل في الفصل الدراسي، هذا إلى جانب تعزيز بيئة التعلم 
لجميع الطالب. )الجزء األول، الدرس السابع: إيجاد بيئة مواتية 

للتعلم داخل الفصل الدراسي(.

› أثبتت ممارسات التوجيه وإرشاد المعلم قدرتها على تقديم ‹
دعم كبير للمعلمين الجدد في هذه المهنة، حيث أن التوجيه 

قد يساعد المعلمين كأولئك الذين انضموا تًوا إلى المدرسة 
الجديدة في التعرف على ثقافة وسياسات وإجراءات المدرسة، 

وهو أمر أساسي في دولة اإلمارات بسبب النسبة الكبيرة 
من المعلمين المغتربين وارتفاع معدالت دوران المعلمين. 

وبالمثل، من الممكن أن يساعد إرشاد المعلم المعلمين 

الــخـاتـمـة
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سوف تستغرق العديد من النهج 
المقترحة في هذا التقرير وقتًا وجهداً 
وتعاونًا وصبراً. ولكن منتدى "قدوة" 

2019 يذكرنا بأن المعلمين ليسوا 
مستعدين لهذا التحدي وحسب، وإنما 

يدركون أيضًا أهميته في بناء نظام 
التعليم عالي األداء."

األكثر خبرة الذين يحاولون تطوير ممارساتهم. ونقدم كذلك 
دراسات الحالة التي من الممكن أن تساعد المدارس في دولة 

اإلمارات على تطوير أنظمة التوجيه واإلرشاد للمعلم في جميع 
المدارس وذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المعلمين. 

)الجزء الثاني، الدرس األول: تقديم التوجيه واإلرشاد للمعلمين 
الجدد(.

› يحتاج المعلمون إلى التغذية الراجعة في تعليمهم في سبيل ‹
تعزيز قدراتهم، وأثبتت مراقبة األقران وبرامج التدريب والتغذية 

الراجعة قدرتها على تحقيق ذلك بنجاح. ولقد تم اقتراح العديد 
من البرامج على مستوى المدرسة التي تتعلق بتدريب األقران. 

ومن الممكن أن يركز تدريب األقران على مناطق التعزيز 
المعينة أو على تطوير الممارسات الجديدة أو استخدام األدوات 

الجديدة. )الجزء الثاني، الدرس الثاني: تشجيع تقييم األقران 
والتغذية الراجعة(.

› وكما هو الحال مع المهن األخرى، فإن إنشاء شبكات التطوير ‹
المهني للمعلمين يعتبر أمراً أساسيًا لتقديم التطوير المهني 

المستمر ما بين المعلمين ودعمهم في السياق الخاص بهم. 
وهذا األمر يحتل أهمية خاصة في دولة اإلمارات في ضوء قوة 

المعلمين المتنوعة والمتنقلة. ويقدم هذا الدرس النصائح 
حول كيفية تطوير المعلمين لشبكة التعليم المهني كما 

يقدم أمثلة على الشبكات الحالية التي يمكن االنضمام إليها. 
)الجزء الثاني، الدرس الثالث: االستفادة من شبكات التطوير 

المهني(.

من خالل مناقشة آراء المعلمين في دولة اإلمارات وفق ما تم 
التعبير عنه في المسح الدولي للتعليم والتعلم، يلقي هذا التقرير 
كذلك الضوء على الفجوات الهامة ما بين رؤية الدولة التعليمية 

والسياسات التعليمية والواقع الموجود بالفعل في الفصول 
الدراسية. كما يقترح هذا التقرير عدًدا من األدوات والموارد التي 

يمكنها مساعدة األنظمة في المدارس والمعلمين على رأب هذه 
الفجوة، ومن ثم تعزيز جودة التعليم والتعلم داخل الدولة. 

لن يكون أي من ذلك سهاًل، ولن يتم بين عشية وضحاها. فالحقيقة 
أن العديد من هذه المقاربات المقترحة في التقرير سوف تستغرق 

الكثير من الوقت والجهد والتعاون والصبر. ولكن منتدى قدوة 
2019 يذكرنا بأن معظم المعلمين والمدارس ليسوا مستعدين 

وحسب لهذا التحدي وإنما يدركون تماًما مدى أهمية ذلك في بناء 
منظومة تعليمية عالية األداء. لقد جاءت نتائج المسح الدولي 
للتعليم والتعلم 2018 لتؤكد على ذلك، حيث أقرت الغالبية 

العظمى من المعلمين وقادة المدارس في دولة اإلمارات أن 
مدارسهم منفتحة على الممارسات المبتكرة وأن لديها القدرة على 

تبنيها. 

الــخـاتـمـة

‘‘
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المعهد األسترالي للتعليم وقيادة المدارس )2018(، المعايير المهنية األسترالية للمعلمين، المعهد األسترالي للتعليم وقيادة 
https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/national-policy-framework/australian- ،المدارس، ملبورن

professional-standards-for-teachers.pdf?sfvrsn=5800f33c_64 )تم زيارته في 9 يناير، 2020(.

 جميع أنواع العقول )غ.م(، الوصول إلى المزيد من المتعلمين: تطوير التنشيط المعرفي، 
https://www.allkindsofminds.org/attending-to-important-information-developing-cognitive-activation

 مؤسسة آنا ليند )2019(، مؤسسة آنا ليند - Euromed، مؤسسة آنا ليند، األسكندرية، 
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