
ورقة سياسة عامة
الملخص التنفيذي

أهمية  هذه  السياسة  ورقة  تناقش 
تعزيز التفكري النقدي أثناء زيارات التبادل 
املدى.  القصرية  للمعلمني  الدولية 
مرشوع  نتائج  من  مستمدة  الدراسة 
املعلمني  استخدام  يبحث  أكرب  بحثي 
الرتبوي.  للنقل  عمل  كإطار  للمقارنة 
بني  الرتبوي  النقل  بعملية  أقصد 
املعلمني  تفاعل  أنه  ييل:  ما  الثقافات 
صنع  سياق  تشكل  التي  الثقافة،  مع 
خالل  من  والسيايس  الرتبوي  املعنى 
هنا  بالثقافة  واملقصود  التبادل.  تجربة 
التي  والتوقعات  والقيم،  املعايري،  هو 
وخطابات  التعليم  مامرسات  تغذي 
املعلمني  مشاركة  تتضمن  السياسة. 
تعزيز  الدولية  التبادل  برامج  يف 
تتعلق  مواضيع  حول  النقدي  تفكريهم 
باعتبارها  والسياسة  والثقافة  بالتاريخ 
املامرسات  أفضل  توجه  التي  السياقات 
تسلط  الطلبة.  تعليم  عملية  أثناء 
الورقة  هذه  يف  املقدمة  املناقشة 
النقدي  التفكري  أهمية  عىل  الضوء 
إجراء  عىل  املعلمني  قدرة  تعزيز  يف 
مشاركتهم  بعد  واستدامتها  التغيريات 
الدويل  املهني  التطوير  تجربة  يف 
بدعم  املعلمني،  تبادل  لربنامج  الخاص 
صقر بن  سعود  الشيخ  مؤسسة   من 

القاسمي لبحوث السياسة العامة.     
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التركيز على التفكير النقدي 
أثناء تجارب زيارات التبادل الدولية 

للمعلمين
إميلي أندرسون، جامعة فلوريدا الدولية 

املقدمة

االجتامعية  املجاالت  يف  والتسامح  الثقايف  االنفتاح  مفهوم  اكتسب  لقد 

السنوات  يف  كبرية  مكانة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  والتعليمية، 

التسامح  عام  عن  اإلعالن  بعد   2019 عام  يف  ذروتها  بلغت  التي  األخرية، 

)MyBayut ، 2019(.  ضمن هذا السياق، ميكن أن توفر برامج التبادل الدولية 

الفرص للمعلمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من أجل تطوير وصقل 

تجارب  هذه  السياسة  ورقة  تستكشف  الثقافات.  بني  الرتبوية  املامرسات 

الدولية  التطوير املهنية  برامج  يف  اإلماراتيني خالل مشاركتهم  املعلمني 

النقدي  الوقت والتفكري  تأثري  الضوء عىل  بتسليط  القصرية املدى. وتقوم 

عىل تجارب املعلمني املشاركني يف الربنامج، ومن ثم يتم رفع مجموعة 

من التوصيات لدعم عملية النقل الرتبوي.

هذه  يف  بعد  فيام  إليه  اإلشارة  سيتم  )الذي  املعلمني  تبادل  برنامج  يعد   

صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  مهام  من  جزءاً  الربنامج(  باسم  الورقة 

القاسمي لبحوث السياسة العامة )التي سيتم اإلشارة إليها فيام بعد باسم 

يف  املدارس  ودعم  املعلمني  قدرات  تنمية  مببادرات  الخاصة  املؤسسة( 

الحكومية  املدارس  يف  للمعلمني  فرصاً  الربنامج  يوفر  الخيمة.  رأس  إمارة 

عملية  خالل  من  املامرسات  بأفضل  ومعرفتهم  مهاراتهم  تعزيز  أجل  من 

وتعزيز  املعلمني  تفكري  طريقة  تنمية  يف  الربنامج  هدف  يتمثل  التعاون. 

املقصود  املهني.  التطوير  لتجربة  اسرتاتيجية  كنتيجة  الثقايف  االنفتاح 

الثقافات  الستكشاف  واالستعداد  االهتامم  إبداء  هو  الثقايف  باالنفتاح 

والسياسات  التدريس  أساليب  ضمن  تجسيدها  يتم  التي  بالطريقة  األخرى 

الحالة  هذه  يف  املقصودة  والدولة  املستضيفة،  الدولة  قبل  من  املتبعة 

هي فيتنام. تم تسهيل برنامج تبادل املعلمني للعام 2018 من خالل اعتامد 

يف  العاملني  اإلماراتيني  من  مجموعة  اختيار  تم  فقد  األفواج.  منوذج 

املشاركني.  من  فوج  لتشكيل  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الحكومية  املدارس 

هذا الفوج اشتمل عىل 19 معلامً إماراتياً، عرشة من فئة النساء وتسعة من 

القاسمي  باإلضافة إىل مجموعة من املوظفني من مؤسسة  الرجال،  فئة 
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والتي  فيتنام،  إىل  التبادل  رحلة  يف  املشاركة  أجل  من  والرشكاء 

عام  يف  مارس  شهر  خالل  إجرائها  وتم  واحد  أسبوع  مدتها  كانت 

2018. لقد حددت جميع املشاركات أنفسهن عىل أنهن معلامت يف 

الفصول الدراسية، يف حني حدد املشاركني الذكور أنفسهم عىل 

أنهم إداريني أو مدراء مناهج أو مندويب وزارة الرتبية والتعليم.     

التطوير  أنشطة  من  نشاطني  إكامل  املشاركني  جميع  من  تطّلب 

للمشاركة.  أسايس  كرشط  املؤسسة  قبل  من  املقدمة  املهني 

اختيار  مبجرد  الطلبات.  بتقييم  املؤسسة  موظفو  قام  ذلك  بعد 

ورشة  إكامل  منهم  الطلب  تم  الربنامج،  يف  للمشاركة  املشاركني 

عمل ما قبل السفر من أجل بحث مشكلة - مامرسة محددة. املقصود 

ببحث مشكلة - مامرسة، عموماً وعىل نطاق واسع، أنه نهج للبحث 

اإلجرايئ الذي يركز عىل مشكلة أو قضية داخل الصف أو املدرسة 

إيجاد  أو  تغيريها  عىل  املعلمني  قدرة  نطاق  ضمن  تقع  التي 

مقدمة  مبثابة  السفر  قبل  ما  ورشة  كانت   .)Mills ، 2007( لها  حل 

التي  مامرسة   - مشكلة  بحث  ومرشوع  التبادل  لربنامج  تعريفية 

املصلحة  أصحاب  إىل  وتقدميها  استكاملها  املشاركني  عىل  كان 

يف وزارة الرتبية والتعليم بعد عودتهم من رحلة التبادل. تراوحت 

تكنولوجيا  استخدام  ذاتياً  املعلمون  اختارها  التي  املوضوعات 

لتعزيز  واسرتاتيجيات  التعليم،  عملية  خالل  واالتصاالت  املعلومات 

مشاركة الوالدين، واملامرسات التي بإمكانها دعم أداء الطلبة يف 

 .) PISA( التقييامت الدولية مثل برنامج تقييم الطلبة الدويل

أنشطة برنامج تبادل املعلمني

لتحديد  املعلمني  دعوة  متت  السفر،  قبل  ما  عمل  ورشة  خالل 

املقارنة  نهج  باستخدام  بحثها  عليهم  كان  التي  مامرسة  مشكلة 

كسياق بحثي. ال يسعى استخدام نهج املقارنة كسياق بحثي إىل 

عىل  التعرف  إىل  أيضاً  يسعى  بل  فحسب،  األخرى  الثقافات  فهم 

الثقافات  لبقية  متثيلنا  وكيفية  معرفتنا  ومستوى  فهمنا  »طريقة 

 Cummings ،( املعرفة«  تعزيز  عملية  خالل  من  )ومامرساتهم( 

2014، الصفحة رقم 128(.

اإلماراتيني  للمعلمني  املخصصة  امليداين  العمل  أنشطة  تضمنت 

الثقافية  الرحالت  املستضيف  البلد  إىل  القصرية  زيارتهم  خالل 

أساليب  عىل  للتعرف  الصفية  والزيارات  املدينة،  معامل  ملشاهدة 

املعلمني،  تدريب  ملواقع  امليدانية  والزيارات  املتّبعة،  التدريس 

وحضور مجموعة من اللقاءات مع مندويب وزارة الرتبية والتعليم. 

تجربة  وبعد  وأثناء  قبل  منتظمة  اتصاالت  عىل  الفوج  أعضاء  حافََظ 

التطبيق  قدم   .  WhatsApp تطبيق  استخدام  خالل  من  التبادل 

التبادل،  البلد قبل وأثناء  اللوجستية واألنشطة داخل  للخدمات  قناة 

الزيارة  رحلة  بعد  املشاركني  بني  العالقات  عىل  للحفاظ  ومساحة 

الراعي يف  إىل فيتنام. قام املوظفون املنتسبون إىل الرشيك 

الفورية  الرتجمة  عمليات  بتسهيل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

تخصيص  تم  كام  فيتنام.  يف  التبادل  أنشطة  أثناء  متواصلة  بصورة 

التي  التبادل،  رحلة  يف  والتفكري  التأمل  أجل  من  للمشاركني  وقت 

اليومية  املالحظات  تدوين  خالل  من  واحداً،  أسبوعاً  مدتها  كانت 

يف  تدوينها  عليهم  كان  التي  توضيحية  ورسوم  مذكرات  بشكل 

ختام األنشطة امليدانية اليومية التي قام طاقم الربنامج بتيسريها 

.)Harold ، 2012و Stephenson، Dada ؛Stevenson، 2010و Harold(

 

اإلطار املفاهيمي ومراجعة األدبيات 

تتوفر مجموعة واسعة من األدبيات حول التفكري النقدي يف سياق 

التطوير املهني للمعلمني. ومع ذلك، ال توجد إال معلومات قليلة 

حول دور التفكري النقدي عىل عملية نقل املعلومات الرتبوية بعد 

تجربة التبادل الدولية. بناًء عىل ذلك، فإن الغاية من هذه املراجعة 

املوجزة لألدبيات هو تنسيق النتائج املستخلصة من منحة التطوير 

النقدي  التفكري  مجاالت  يف  املعلم  عىل  تركز  التي  املهني 

هذه  أهداف  إلثراء  واسع،  نطاق  عىل  الثقافات،  بني  والتعليم 

الدراسة ونتائجها. ميكن أن تدعم تجارب التطوير والتدريب املهني 

 Maynes( للمعلمني  العاملية  والعقلية  الثقايف  االنفتاح  الدولية 

مخرجات  من  اثنتان  هاتان  كانت   .)Julien-Schultz ، 2012 و   ، Allison

الدولية. خالل القسم  تبادل املعلمني  الرسمية لربنامج  التعلم غري 

النقدي يف  التفكري  التايل، سأستخلص من األدبيات مواضيع تخص 

عىل  الضوء  تسليط  أجل  من  التعاوين  املهني  التطوير  إعدادات 

أهمية السياق لدعم عملية التبادل الرتبوية الدولية. 

التفكري النقدي يف التطوير املهني التعاوين  

الذي  النقدي  للتفكري   )Brookfield 2008( مفهوم  باعتامد  أقوم 

يعرفه عىل أنه بحث »عالقات القوة التي تسمح، أو تعزز، مجموعة 

يتحدث   .)294 رقم  )الصفحة  غريها«  عىل  املامرسات  من  معينة 

يتعلق  فيام  وبحثها«  االفرتاضات  عىل  »التعرف  عن   Brookfield

باألفكار واملواقف الطبيعية التي تحدث خالل حياتنا اليومية )2008، 

النقدي  التفكري  يحدث  املعالجة،  خالل  من   .)295 رقم  الصفحة 

»خارج الفصل الدرايس، بعيداً عن التخصصات واألقسام األكادميية، 

ويتمركز بشكل مبارش يف قلب تجاربنا« )Brookfield ، 2008، الصفحة 

رقم 295(. وعليه، يصبح تعزيز استخدام التفكري النقدي أكرث أهمية 

بالنسبة للمشارك يف الربنامج الذي قد يعاين بسبب الغربة والبعد 

الثقايف أثناء زيارة دولة جديدة والتعرف عىل أنشطة ومامرسات 

بالتناسب،  املستضيف.  للبلد  الدراسية  الفصول  يف  جديدة  ثقافية 

اللغة  مادة  معلمي  مع  تعاونها  خالل  من   )Ahn 2020( وجدت 

يساعد  قد  الحرج  الوضع  بأن  أخرى،  لغوية  خلفيات  من  اإلنجليزية 

املعلمني من التفاعل مع الهوية والثقافة من خالل التفكري النقدي. 

النقدي  التفكري  )Ahn 2016( إىل أن املشاركة يف أنشطة  يستنتج 

داخل  طالبهم  مع  ذاتها  األساليب  استخدام  من  للمعلمني  تسمح 

الصغرية  »التغيريات  تحقيق  يف  يساهم  مام  الدراسية،  الفصول 

داخل مجتمعاتهم« )الصفحة رقم 78(.      

 Dodman و Fox( يحذر كل من ،)Brookfield 2008( كام هو الحال مع

و Holincheck 2019( من أنه ال ميكن اعتبار كل أنواع التأمالت نقدية. 

التأملية  األنشطة  عىل  نقدي  إطار  تطبيق  بدون  أنه  يرون  فهم 

املعلمون  يقوم  أن  املرجح  من  املعلومات،  استخالص  أنشطة  أو 

فقط بالتعبري عن تجاربهم وفقاً لوجهات نظرهم، بدالً من التعامل 

تدوينهم  فرتة  طوال  النقدي  التفكري  استخدام  أو  املواقف  مع 

للمعلومات. وهم يجادلون بأنه بدون التفكري النقدي، فمن املرجح 

آرائهم  عىل  تركز  بطرق  تجاربهم  املعلمني  نظر  وجهات  تصف  أن 

بالتايل،  ودولية.  اجتامعية  قضايا  تجاه  الشخصية  نظرهم  ووجهات 

التبادل  برامج   خالل  من  الثقافية  النمطية  الصور  تعزيز  خطر  يصبح 

  Fox( الدولية أكرب بدون وجود توجيه ثقايف واستخالص للمعلومات

، و Dodman ، و Holincheck ، 2019(.  تعد الفرص املنظمة ملامرسة 
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جداً  رضورية  التبادل  تجربة  أثناء  النقدي  والتأمل  التفكري  مهارات 

لدعم فهم املعلمني األوسع لالنفتاح الثقايف يف مامرسات نقل 

يف  الخطر  هذا  من  الحد  طرق  إحدى  تتمثل  الرتبوية.  املعلومات 

تركيز التفكري النقدي عىل األنشطة التي يتم تنفيذها يومياً. سوف 

تم  التي  األدبيات  الخاصة، واملقتبسة من  التوصية  تناول هذه  يتم 

تناولها أثناء مناقشة النتائج التالية. 

األهمية الحرجة والتعاون والسياق 

ضمن  الدولية  املهني  التطوير  برامج  يف  املعلمني  مشاركة  تعد 

نسبياً،  املتبعة  الجديدة  التجارب  أو  النامذج  من  عمل،  مجاميع 

حد  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  فيتنام  إىل  بالنسبة 

سواء. الحظ كل من )Nguyen 2017( و )Bui 2013( أن عملية التطوير 

من  املعلمني  متكني  يف  دوماً  تنجح  ال  املدرسة  داخل  املهني 

التي  والرتبوية  واالجتامعية  والسياسية  الثقافية  املجاالت  فهم 

Bui ، 2013؛  )Nguyen ، 2017؛  املعلومات  نقل  عملية  عىل  تؤثر 

التفكري النقدي والتعاون  Saito و Atencio ، 2013(. ميكن أن يدعم 

أن  التبادل. كام ميكنها أيضاً  أثناء برامج  التجارب الثقافية للمعلمني 

تحافظ عىل استدامة التغريات التي يتم تنفيذها بعد تجربة التبادل 

ومناذج  املعلمني  بتجارب  املتعلقة  األدبيات  تشري  معاً،  الدولية. 

التدريب  برنامج  يف  املشاركني  أن  إىل  التعاونية  املهني  التطوير 

التفكري  لتطوير  ومخصصة  محددة  فرص  إىل  يحتاجون  قد  املهني 

.)Lee ، 2005( النقدي من أجل تعزيز عملية النقل الرتبوي

الرسمية يف  التطوير املهني  يختلف تفاعل املعلمني مع عملية 

التباين  هذا  تحديد  يتم  وفيتنام.  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

عىل  العام  للتعليم  التحتية  البنية  لدعم  املوارد  توافر  خالل  من 

املستويني الوطني ودون الوطني. إن مشاركة املعلمني مدفوعة 

أيضاً بأولويات السياسة التي تهم كال البلدين، عىل التوايل. يساعد 

السياسة عىل وصول املعلمني إىل  تأثري توافر املوارد وأولويات 

عىل  املعلمني.  مشاركة  يف  التباين  تفسري  يف  املهني  التطوير 

هذه  يف  املشاركون  اإلماراتيون  املعلمون  أكد  املثال،  سبيل 

التطوير  أنشطة  من  ساعة   100 إكامل  عليهم  يتعني  أنه  الدراسة 

التطوير  أنشطة  التقييم يف  الرتكيز عىل  يُظهر  املهني كل عام. 

العربية  اإلمارات  دولة  اهتامم  اإلماراتيني  للمعلمني  املهني 

توافر  عن  فضالً  األكرب،  التعليم  أجندة  ضمن   PISA باختبار  املتحدة 

باملقابل،  للمعلمني.  املهني  التطوير  عملية  لدعم  املوارد  ونرش 

يتلقون  بأنهم  فيتنام  من  التبادل  برنامج  يف  املعلمون  أفاد 

اإلماراتيني.  بزمالئهم  مقارنة  بكثري  أقل  مهني  وتطوير  تدريب 

 Tanaka و     Tsukui و    Saito( قبل  من  أجريت  التي  الدراسة  توضح 

املعلمون  يحتاج  قد  الحقيقة.  هذه  فيتنام  يف  للمعلمني   )2008

الفيتناميون إىل تدريب محدد لتطوير اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة 

 Tsukui و Saito( واسرتاتيجيات االتصال لتقييم مامرساتهم الخاصة

 .)Tanaka ، 2008 و

البيانات واألساليب املتبعة 

للمقارنة  املعلمني  استخدام  هذه  السياسة  ورقة  تبحث 

املهني التطوير  تجارب  خالل  النقدي  للتفكري   كإطار 
الدولية القصرية املدى.1

املهني  التبادل  برنامج  يف  معلامً  عرش  تسعة  شارك  إجامالً، 

فقط  لتشمل  البيانات  تحليل  عملية  حد  تم  فيتنام.  يف  للمعلمني 

رحلة  بعد  املتابعة  مقابالت  إجراء  عىل  وافقوا  الذين  املشاركني 

التبادل الفيتناميه. تشمل العينة األخرية مدونات مفّصلة حول جميع 

ستة  من  فرعية  عينة  مع  الفردية  واملقابالت  اليومية  األنشطة 

مشاركني يف الربنامج التبادل. تتم مناقشة إجراءات التحليل النوعي 

املدونات  وتحليل  تنظيم  يف  املستخدمة   )Creswell، 2006(

اليومية للمشاركني اإلماراتيني يف الربنامج  أدناه. 

املدونات اليومية 

يومي  بشكل  مالحظاتهم  تدوين  اإلماراتيون  املشاركون  من  تطّلب 

عملية  فيتنام.  إىل  العميل  التدريب  برنامج  يف  مشاركتهم  حول 

التدوين اليومية، خاصة عند استخدامها يف تحليل املعلومات، تعد 

»دمج  يف  أيضاً  وتساعد  فهمها«  أجل  من  األحداث  »لتفكيك  أداة 

الخربات والتجارب، وحل املشكالت، والحد من شدة اإلجهاد والتوتر« 

تحديد  تم   .)6 رقم  الصفحة   ،Murica ، 2013 و   Prout و   ،  Lowe(

امليداين  العمل  نهاية  يف  يومية  مدونات  سبعة  تدوين  إكامل 

نظرهم  لوجهات  املشاركني  تدوين  املتطلبات  اشتملت  يوم.  لكل 

املشاركة  وبعد  املشاركة،  وأثناء  املشاركة،  قبل  تجاربهم  حول 

 6 من  مدونة   31 تضمني  تم  إجاميل،  بشكل  امليدانية.  الزيارة  يف 

مشاركني من أجل تحليلها. تم ترميز إدخاالت دفرت املدونات اليومية 

يف ثالث أقسام متكررة، مام أسفر عن 110 من املقتطفات املميزة، 

55 رمزاً )مبا يف ذلك الرموز الرئيسية والفرعية(، و 554 رمز تطبيقي 

مميز. 

املشاركني  عىل  كان  التي  اليومية،  املطالب  جميع  توفري  تم 

وتسليمها  كتيب  يف  تجميعها  تم  التي  العربية  باللغة  تدوينها، 

الكتيب  تضمن  فيتنام.  إىل  املغادرة  قبل  الربنامج  يف  للمشاركني 

البحث.  مرشوع  حول  ومعلومات  الخطية  املوافقة  استامرات  أيضاً 

املوافقة  استامرات  بتعبئة  الدراسة  يف  املشاركني  جميع  قام 

من  والتأمالت  البيانات  جميع  ترجمة  إعادة  متت  ذلك،  بعد  الخطية. 

اللغة العربية إىل اللغة اإلنجليزية من أجل تحليلها وحفظها. 

النتائج 

تجارب  أثناء  أكرب  ثقافية  مشاركة  تعزيز  النقدي  التفكري  بإمكان 

مدونات  تحليل  إىل  االستناد  خالل  من  الدولية.  املهني  التطوير 

املشاركني اإلماراتيني يف الربنامج، تركز النتائج التي متت مناقشتها 

البعض:  بعضهام  مع  عالقة  ذات  موضوعني  عىل  القسم  هذا  يف 

برامج  يف  املشاركني  املعلمني  خربات  تعزيز  يف  الوقت  دور 

يف  املعلمني  مشاركة  ومستوى  الدولية،  املهني  التطوير 

مامرسات التفكري النقدي.

الرسعة

ورقة  يف  البحث  قيد  الدويل  املعلمني  تبادل  برنامج  إعداد  تم 

من  لفوج  املدى  قصرية  زيارة  منوذج  شكل  عىل  هذه  السياسة 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  اإلقامة  مدة  كانت  املشاركني. 

وشاركت  مجموعة.  لكل  فقط  أيام  ستة  فيتنام(  من  )واملجاميع 

التي  السفر،  قبل  ما  عمل  ورشة  يف  فقط  اإلماراتية  املجموعة 

1 برنامج التبادل والدراسة البحثية التي متت مناقشتها يف ورقة السياسة هذه مدعومة من قبل مؤسسة القاسمي لبحوث السياسات.
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هذه  أهداف  إحدى  ذلك،  عىل  بناًء  تأملية.  فقرة  عىل  اشتملت 

حيث  من   – الزمنية  للمدة  ميكن  التي  الكيفية  بحث  هو  الدراسة 

املستضيف،  البلد  يف  املشاركني  إقامة  مدة  عىل  االستناد 

التبادل  عملية  أثناء  الوقت  تنظيم  فيها  تم  التي  الطريقة  وكذلك 

النقدي  التفكري  عملية  يف  املعلمني  مشاركة  عىل  التأثري  من   –

ركز  للربنامج،  املتسارعة  الطبيعة  بسبب   .)2012 وآخرين،   Conway(

اسرتاتيجية  كنتيجة  الثقايف«  »االنفتاح  أهمية  عىل  الربنامج  قادة 

الثقافية  املشاركة  خربات  بني  التوازن  تحقيق  إن  التبادل.  لتجربة 

التطوير  لنامذج  كبرياً  تحدياً  ميثل  املهني  التطوير  فرص  مع 

كال لدمج  الجهود  من  الكثري  بذل  تم  ذلك،  ومع  الدولية.   املهني 

النوعني من الخربات يف الربنامج .      

شكلت توقعات املعلمني حول تجربة زيارتهم إىل فيتنام وجهات 

الذين  املعلمني  للزيارة.  املخصصة  الزمنية  املدة  حول  نظرهم 

ذكروا يف مدوناتهم بأنهم كانوا يتوقعون املشاركة يف األنشطة 

الثقافية والزيارات امليدانية، كانوا أكرث عرضة لإلشارة إىل أن املدة 

اآلخرين.  باملشاركني  مقارنة  تحدي،  مبثابة  كانت  املخصصة  الزمنية 

املخصصة  الزمنية  املدة  بأن  اعتربوا  أنهم  املعلمون  ذكر  عندما 

للزيارة كانت مبثابة تحدياً، فرسوا ذلك بعدم وجود وقت كاٍف إلكامل 

املشاريع الخاصة مبشكلة املامرسة، أو التواصل مع أفراد أرسهم 

يف  املشاركة  أو  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  وزمالئهم 

اإلطالع  مثل  املستضيف،  البلد  يف  الرسمية  غري  الثقافية  األنشطة 

عىل املعامل السياحية أو التسوق. أوىص أحد املعلمني، بالنسبة 

للسياحة  واحد  يوم  تخصيص  »يجب  املستقبلية،  التبادل  لرحالت 

والرتفيه مسبقاً ألنه رضوري جداً لتخفيف من ضغط العمل والشعور 

ذلك  ألن  املستمرة،  واألنشطة  الجوالت  بسبب  الناجم  باإلرهاق 

إيجابية  نفسية(  )نتائج  وإعطاء  فّعالة  مشاركة  تعزيز  عىل  يساعد 

للمشاركني. 

برنامج  يف  النقدي  التفكري  مهارات  ملامرسة  الوقت  تخصيص  تم 

كان  التي  اليومية  التدوين  أنشطة  خالل  من   2018 املعلمني  تبادل 

عىل املشاركني تدوينها يف نهاية كل يوم. فقد اجتمع املشاركون 

يف ختام أنشطة كل يوم ملناقشة وتوضيح وجهات نظرهم حول 

اليوم. كانت  التي كان عليهم استكاملها وتدوينها لذلك  الواجبات 

للتعبري  كأشكال  خيارات  التوضيحية  والرسومات  الكتابية  النصوص 

التأميل ميكن للمشاركني استخدامها يف مدوناتهم اليومية. كانت 

للمشاركني  سمح  أنه  يعني  مام  رسمية،  غري  هذه  التفكري  جلسات 

بالتأمل ضمن مجموعات صغرية أو كان بإمكانهم الجلوس مبفردهم 

للتفكري والتأمل يف حال رغبتهم بذلك. تُسلط هذه النتائج املختارة 

الفرتة  تجاه  الشخصية  املشاركني  نظر  وجهات  عىل  الضوء  معاً 

الزمنية التي تم تخصيصها – أوالً كمصدر ميكن االستفادة منه لدعم 

واالنغامس  للرتفيه  كفرصة  ثم  ومن  فيهم،  الخاصة  الربنامج  نتائج 

الثقايف. 

التأمل العاطفي 

الفردية  املشاركني  ملدونات  املوضوعي  التحليل  نتائج  وضحت 

التفكري  يتطلب  العاطفي.  التأمل   – التأميل  للتعبري  أخرى  طريقة 

النقدي استجواب السلطة يف سياق السياسات واملامرسات التي 

العاطفي  التأمل  يتأثر  ال  حني  يف   ،)Brookfield، 2019( التجربة  تنري 

وال يهتم بالقوى الهيكلية واملؤسسية التي تشكل الحياة املهنية 

للمعلمني. وبدالً من ذلك، فإنه يشري إىل وعي املعلمني باالختالف 

دون إضفاء الطابع الشخيص أو وضع سياق لسياقاتهم التعليمية 

التأمل  املعلم  يستخدم  هنا،  الدراسية.  الفصول  داخل  الخاصة 

العاطفي إليصال تجربته يف الربنامج:

السكان،  كرثة  من  الرغم  عىل  أنه  انتباهي  جذب  الذي  األمر 

بأنفسهم،  أنفسهم  ويخدمون  بسالم،  يعيشون  أنهم  إال 

ويدعمون بعضهم البعض، مل أرى شخصني يتشاجران، وأنهم 

املالبس  ويرتدون  مبالغة،  دون  متواضعاً  طعاماً  يتناولون 

ودودون  وهم  وجوههم،  عىل  دامئاً  واالبتسامة  البسيطة، 

وكرماء مع الزوار.

كام يتضح من الفقرة السابقة، يشري التأمل العاطفي إىل استخدام 

يف  تجاربهم  لوصف  والعاطفية  الغنية  لألوصاف  املشاركني 

املعلومات  لتوصيل  الرسد  صياغة  العاطفي  التأمل  يعيد  الربنامج. 

حول حسن النية من خالل التبادل الثقايف. فيام ييل توضيح للطريقة 

التي يستخدم فيها مدرس آخر التأمل العاطفي للتعبري عن وجهة 

نظره حول زيارته ملدرسة ابتدائية يف ريف فيتنام:

إىل  عودتهم  أثناء  املسؤوليات  الطلبة  يتحمل  كيف  أحببت 

املنزل، والنظافة داخل املدرسة، والتعاون داخل الصف. أحببت 

عىل  املعلمني  وحث  الجدد  املعلمني  بتدريب  املدير  اهتامم 

مواصلة تعليمهم لالرتقاء بعملية التدريس. 

للمعلمني  جداً  رضوري  النقدي  التفكري  يعترب  تقدم،  ما  عىل  بناًء 

من أجل نقل املعلومات الرتبوية التي قاموا مبالحظتها خالل تجربة 

مطالبة   ،)Holincheck 2019 و   Dodman و   Fox( يؤكد  كام  التبادل. 

التفكري  هذا  يكون  أن  دون  من  تجاربهم،  يف  بالتفكري  املعلمني 

السلبي  الثقايف  التحيز  املطاف  نهاية  يف  يعزز  قد  وبّناء،  نقدي 

القائم. بدالً من ذلك، يحتاج املعلمون إىل الفرص الرسمية والغري 

رسمية ملامرسة التفكري النقدي خالل تجارب لدعم واستدامة نقل 

و   ،Colón‐Muñiz( واملطلوب  الصحيح  بالشكل  الرتبوية  املعلومات 

 .)Brignoni ، 2010 و ،SooHoo

التوصيات

من  أولية  مرحلة  يكون  قد  العاطفي  التأمل  أن  إىل  تحلييل  يقرتح 

عملية تكوين معنى أكرب ميارسها املعلمون خالل أنشطة التطوير 

الطابع  إضفاء  يساعد  أن  ميكن  املدى.  القصرية  الدولية  املهني 

املؤسيس عىل الروتني، والراحة، والتفكري، كأنشطة مخصصة إىل 

بالتايل  يساعد  مام  للمعلمني  النقدي  التفكري  عملية  دعم  زيادة 

عىل نقل املعلومات الرتبوية بالشكل الصحيح واملطلوب.    

مثل  املدى  القصرية  الدولية  الربامج  خالل  كبري  دور  الوقت  يلعب 

من  واملشاركني  املؤسسة  موظفي  من  كل  أكد  التبادل.  برنامج 

من  متكنهم  عدم  بسبب  كثرياً  عانوا  بأنهم   2018 التبادل  مجموعة 

املعلوماتية،  واألنشطة  الثقايف،  التبادل  أنشطة  بني  املوازنة 

كانت  التي  الخارج  إىل  سفرهم  أثناء  والتأمل  االسرتاحة،  ومحاولة 

مدتها أسبوع واحد. كام تم توضيحه يف نتائج ورقة السياسة هذه، 

قد يؤثر التعب املرتبط بالسفر، إىل جانب صعوبات اللغة واالنغامس 

للمامرسات  سياق  لتحديد  املشاركني  قدرات  عىل  سلباً  الثقايف، 

أنشطة  وخالل  الدراسية،  للفصول  زياراتهم  أثناء  يالحظونها  التي 

التوصيات  تشدد  يوم.   كل  نهاية  عند  املخصصة  والتأمل  التفكري 

رضوري  كرشط  الكافية  الراحة  عىل  الحصول  أهمية  عىل  التالية 

لتعزيز عمليتي التفكري النقدي ونقل املعلومات. 
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 1. الحصول عىل الراحة لتعزيز

عملية التفكري والتأمل

للراحة  مخصص  وقت  إىل  الحاجة  إىل  اإلماراتيون  املعلمون  أكد 

واالستجامم ألن ذلك يساعدهم عىل التفكري والتأمل يف تجاربهم، 

تنفيذ مهام جدول  وبالوقت ذاته يسمح لهم من املحافظة عىل 

األعامل املتنوع وامليلء باألنشطة. كام تم تدوينه، فإن الهدف من  

TEP ، كام عرب عنه مسؤويل املؤسسة، هو تطوير شعور املعلمني 

باالنفتاح الثقايف كنتيجة اسرتاتيجية لتجربة التبادل. إن إضفاء الطابع 

جدول  ضمن  كأنشطة  والتفكري،  والراحة،  الروتني،  عىل  املؤسيس 

الثقافة، املتجسد  األعامل ميكن أن يعزز بشكل أفضل من استطالع 

يف املامرسات الرتبوية، وتبادل املعلومات بني الثقافات.    

2. منظامت متقدمة كدعامات هيكلية 

التجارب  لتعزيز  أساسية  وهياكل  أنظمة  هي  املتقدمة  املنظامت 

يف  املشاركني  تزويد  بإمكانها  النحو،  هذا  عىل  والتوقعات. 

الرتبوية  املعلومات  وتبادل  نقل  لهم  يتيح  عمل  بإطار  الربنامج 

يف  املتقدمة  املنظامت  تضمني  طرق  إحدى  تتمثل  الثقافات.  بني 

للمجموعة  مصغرة  اجتامعات  عقد  خالل  من  الربنامج  أعامل  جدول 

ميكن  االجتامعات  هذه  خالل  من  يوم.  كل  بداية  يف  بأكملها 

استعراض أنشطة اليوم، ويتم أيضاً إنشاء مساحة تسمح للمشاركني 

محددة  تعليمية  أهدافاً  وتحديد  وتعليقاتهم،  أسئلتهم  طرح  من 

عىل املشاركني الرتكيز عليها والتي يتم تأملها يف نهاية اليوم 

 Colón‐Muñiz ،( كجزء من استنتاجاتهم التي عليهم التوصل إليها

SooHoo  و Brignoni ، 2010؛ Conway  وآخرين، 2012(.  

بانتظام ضمن  التي يتم إدخالها  تعترب وجبات الطعام من األنشطة 

الثقافية.  للمشاركة  فرص  متثل  ألنها  التبادل  أنشطة  أعامل  جداول 

بناًء عىل ذلك، قد يحتاج املشاركون إىل بعض التوجيه حول األطعمة 

والعادات التي سيواجهونها أثناء زيارتهم للدولة املستضيفة. يجب 

تحديد األوقات املخصصة لتناول الوجبات ضمن جدول األعامل عندما 

باإلضافة  األخرى.  امليدانية  أو  املدرسية  الزيارات  من  جزءاً  تكون  ال 

والتأمل  للراحة  الغذاء  بعد  ساعة  تخصيص  يؤدي  قد  ذلك،  إىل 

للمجموعة  امليرسة  التفكري  جلسات  خالل  أكرب  مشاركة  تعزيز  إىل 

.)Murica ، 2013 و Lowe ، Prout( بأكملها يف نهاية كل يوم

االستنتاج

باختصار، تقرتح ورقة السياسة هذه بأن التفكري النقدي رضورية من 

الدولية  التطوير املهني  تجارب  بعد  نقل املعلومات  أجل مامرسة 

التي  الرسمية  وغري  الرسمية  الفرص  من  كل  تعد  املدى.  القصرية 

تعزز عملية التفكري والتأمل رضورية لدعم عملية النقل الرتبوي بعد 

تجربة التطوير املهني الدولية. يتطلب النقل الرتبوي بني الثقافات 

خالل  تسهيله  الصعب  من  يكون  قد  والذي  النقدي،  التفكري  إىل 

الزيارات القصرية املدى. 

لتمكني  هادف  بشكل  اليومية  املدونات  متطلبات  تصميم  تم 

صياغة  تم  النقدي.  التفكري  مهارات  مامرسة  من  املشاركني 

التعرف عىل توقعات وتجارب  املطالب عىل مدار األسبوع من أجل 

املشاركني، وأية تحديات قد واجهوها خالل األنشطة اليومية. يدعم 

تأخر املشاركني يف تفاعلهم مع عملية التفكري النقدي الحاجة إىل 

التوجيه الثقايف قبل السفر، باإلضافة إىل تخصيص الفرص املنظمة 

ملامرسة مهارات التفكري النقدي خالل تجربة التبادل. 

من  كبري  عدد  توظف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ألن  نظراً 

)Ridge 2010؛  الذكور  مدارس  يف  خاصة  املغرتبني،  املعلمني 

أبحاث  Kirk و Napier ، 2009(، هناك حاجة إىل إجراء  Ridge 2009؛ 

العاملني  املغرتبني  املعلمني  فهم  كيفية  الستكشاف  مستقبلية 

وتحديد  تربوياً،  أمراً  باعتباره  النقدي  للتفكري  اإلمارات  دولة  يف 

االسرتاتيجيات التي تسمح بتوسيع نطاق لنقل املعلومات بعد تجربة 

التبادل الدولية خارج نطاق الفصل الدرايس. من خالل التعاون معاً، 

التنمية   ويعزز  املعلمني  تعليم  عملية  إثراء  البحث  هذا  سيساعد 

املهنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
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غير  مؤسسة  وهي  الخيمة  رأس  في  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  تقع 

رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت   2009 عام  في  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

إثراء القطاع العام المحلي، وخاصة التعليم، من خالل تزويد التربويين وموظفي الحكومة  في رأس الخيمة 

بالمواد الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم،

األفراد  بين  العالقات  تعزّز  التي  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 

والمؤسسات.

لمعرفة المزيد عن أعمالنا البحثية، والمنح، واألنشطة، والبرامج يرجى زيارة موقعنا:

www.alqasimifoundation.com

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تطوير البحوث، ودعم العقول

ص.ب : 12050، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 8060 233 7 971+، فاكس: 8070 233 7 971+

info@alqasimifoundation.rak.ae :الربيد اإللكرتوين

www.alqasimifoundation.com

و  األفراد  بحوث  نرش  اىٕل  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مبؤسسة  الخاصة  السياسة  أوراق  سلسلة  تهدف 

املؤسسات التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب. و تعرب النتائج و االستنتاجات عن آراء أصحابها املٔولفني و 

تعترب كمرجع ملٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.


