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واقع ممارسة مدرس اللغة للعمل األكادميي 
 بكليات الرتبية مبنطقة الرياض

 *عزيزة سعد علي الرويس

 

 في دول العالم املتقدمة، تغيرت بناء عليها األدوار املطلوبة من املعلمين وأعضاء هيئة  -امللخص
ً
 كبيرا

ً
شهدت النظم التعليمية تطورا

الحالي إلى استقصاء األدوار األكاديمية التي يمارسها مدرس اللغة اإلنجليزية بكليات التربية بمنطقة الرياض. التدريس. وقد هدف البحث 

في واعتمد البحث على املنهج الوصفي املسحي لتحديد تلك األدوار األكاديمية واملقارنة بين درجات ممارستها لدى مدرسات اللغة اإلنجليزية 

 من مدرسات اللغة اإلنجليزية في كليات التربية  30اض. وتكونت عينة البحث من كليات التربية بمنطقة الري
ً
مدرس لغة تم اختيارهن عشوائيا

بجامعات منطقة الرياض. وتضمنت أدوات البحث استبانة موجهة ملدرسات اللغة اإلنجليزية للوقوف على مدى ممارستهن لألدوار 

 للنظم اإلدارية السائدة بالجامعة األكاديمية. وأظهرت نتائج البحث وجود تفاوت 
ُ
بين مدرسات اللغة في ممارسة أدوارهن األكاديمية وفقا

 .التي يتبعن لها. وأوص ى البحث بأهمية تأهيل وتطوير األداء ملدرس اللغة بالجامعات قبل وأثناء الخدمة لضمان جودة األداء األكاديمي

 

 .زية، أدوار املعلم الحديثة، سياق التعلم، املعتقدات الشخصيةالتدريس الفعال، اللغة اإلنجليالكلمات املفتاحية: 
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 بكليات األكادميي للعمل اللغة مدرس ممارسة واقع
 الرياض مبنطقة الرتبية

 املقدمة. 1

مستقبل التعليم، يحظى تدريس اللغات األجنبية بأهمية خاصة في      

خاصة إذا ما كانت لغة عاملية تسيطر على مجاالت حيوية يقوم عليها 

اقتصاد الدول وتطورها العلمي والتقني في كافة املجاالت. وتمثل اللغة 

 في عصرنا الحالي. لذلك اتجهت 
ً
 هاما

ً
اإلنجليزية لغة عاملية تلعب دورا

يد مناهجها وتطوير الجهات املعنية عن التعليم في مختلف الدول لتجو 

 أداء املعلمين والبيئة التعليمية، بما يضمن

 .تحقيق األهداف املنشودة من تعليمها ألفراد املجتمع

ويشكل مجال تدريس اللغة اإلنجليزية أكثر من مجرد تحديد مقرر       

 
ً
دراس ي أو خطة تدريسية للمؤسسة التعليمية، حيث يلعب املعلم دورا

 في تنمية 
ً
مهارات املتعلمين وتجويد مخرجات التعلم. فقد أصبح حيويا

 للعملية التعليمية ال يقف دوره على مجرد مستقبل 
ً
املتعلم محورا

 في 
ً
 جذريا

ً
لتعليمات املعلم، لذلك شهد القرن الواحد والعشرين تغيرا

أدوار املعلم الحديثة. وأصبحت جودة تدريس اللغة اإلنجليزية مرتبطة 

ي يمارس األدوار املتنوعة بما يلبي حاجة البيئة باملدرس الفعال الذ

 
ً
التعليمية. ومن ناحية أخرى، فإن تعلم اللغة االنجليزية لم يعد مقتصرا

على اكتساب املفردات أو القواعد النحوية فقط، بل يتوقف تعلم اللغة 

على ممارسة اللغة واستخدامها لدى املتعلم؛ كما ويقاس إتقان اللغة من 

طالب على استخدام وتوظيف اللغة، وليس عن طريق خالل قدرة ال

 .املعرفة الكمية عن اللغة وحسب

وقد أكد التربويون أن "إتقان مهارات التواصل والتعلم الذاتي،      

وامتالك القدرة على التفكير الناقد، والتمكن من فهم علوم العصر 

واإلنتاج، والقدرة وتقنياته املتطورة، واكتساب مهارات تطبيقها في العمل 

على عرض املادة العلمية، واإلدارة الصفية الفاعلة وتهيئة بيئة صفية 

جيدة، والقدرة عل استخدام التقويم املستمر والتغذية الراجعة أثناء 

التدريس، تمثل الحد األدنى ملعلم مدرسة املستقبل حتى نضمن بنسبة 

 ].1عالية تحسين نوعية املخرجات" ]

درس اللغة كلغة أجنبية بحاجة في امتالك هذه الكفايات وبالتالي فإن م

الالزمة ملمارسة الدور املأمول في تقوية مخرجات التعلم لدراسة اللغة 

 .اإلنجليزية

 دراسةالمشكلة . 2

 على مختلف املستويات، وفي ظل      
ً
 كبيرا

ُ
يشهد عصرنا الحاضر تحوال

 للمعرفة إلى  هذه التطورات لم يعد دور املعلم يقتصر على كونه
ً
ناقال

الطالب فحسب، فقد تعددت األدوار املطلوبة ممن يمارسون مهنة 

التدريس في القرن الواحد والعشرين، لتشمل دور املوجه، والباحث، 

 .واملستشار، والخبير، وامليسر للعملية التعليمية

وقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية توظيف األدوار املطلوبة        

يمارسون مهنة التدريس بما يتناسب مع التطورات الحديثة ومع  ملن

[؛ أبو 3[؛ سعود ]2متطلبات جيل األلفية الثالثة، كدراسات حسين ]

وقد الحظت الباحثة من خالل خبرتها  [.5[؛ يونس]4السمح ورحال ]

التدريسية في كليات التربية باململكة العربية السعودية، التفاوت الكبير في 

األكاديمية التي تمارسها مدرسات اللغة اإلنجليزية في تلك الكليات.  األدوار

 على العملية 
ً
كما تؤثر السياقات التي تعمل بها مدرسة اللغة تأثيرا هاما

التعليمية ألن اإلطارات التعليمية املختلفة التي تعمل بها مدرسات اللغة 

للقيام بهذا  تستلزم منهن القيام بأدوار مختلفة. وهذا ما دفع الباحثة

البحث الستقصاء األدوار األكاديمية التي يمارسها مدرس اللغة اإلنجليزية 

 .بكليات التربية بمنطقة الرياض

 دراسةالأسئلة 

، تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي
ً
 :وعلى نحو أكثر تحديدا

بكليات ما األدوار األكاديمية التي تمارسها مدرسات اللغة اإلنجليزية 

 التربية بمنطقة الرياض؟

 :وتتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ما األدوار األكاديمية التي تمارسها مدرسات اللغة اإلنجليزية بكلية التربية 

 بجامعة نورة بن عبد الرحمن بالرياض؟

بية ما األدوار األكاديمية التي تمارسها مدرسات اللغة اإلنجليزية بكلية التر 

 بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األدوار األكاديمية التي تمارسها 

مدرسات اللغة اإلنجليزية بكلية التربية بجامعة نورة بن عبد الرحمن 

 وكلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟

 دراسةالأهداف ب. 

 :ي إلى تحقيق األهداف التاليةهدف البحث الحال

التعرف على األدوار األكاديمية التي تمارسها مدرسات اللغة اإلنجليزية 

 .بكليات التربية بمنطقة الرياض

التعرف على الفروق بين مستويات ممارسة األدوار األكاديمية ملدرسات 

 .اللغة اإلنجليزية بكليات التربية بمنطقة الرياض

 دراسةالج. أهمية 

 :تمد البحث أهميته من االعتبارات التاليةاس

يعد استجابة ملا تنادي به التوجهات العاملية واملحلية بتوظيف األدوار     

املطلوبة ملن يمارسون مهنة التدريس بما يتناسب مع التطورات الحديثة 

 .ومع متطلبات جيل األلفية الثالثة

تضمين األدوار  يفيد مطوري برامج اعداد املعلم بكليات التربية في

الحديثة في املناهج وأساليب التقويم والتطبيق العملي بما يضمن جودة 

 .املخرجات

 للباحثين       
ً
يوفر البحث الحالي قاعدة معرفية يمكن أن تكون منطلقا

والباحثات لتطبيق املزيد من الدراسات في مجال تقويم األدوار األكاديمية 

من في حكمهم، وتكوين نواة ملشروعات للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس و 

 بحثية مستقبلية في مجال تطوير برامج اعداد 

 .املعلمين وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس
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قلة الدراسات التي بحثت في موضوع األدوار األكاديمية ملدرس اللغة 

تناولت املوضوع -في حدود علم الباحثة-بالجامعات، حيث ال توجد دراسة 

 .التعليم الجامعي السعوديفي مرحلة 

 لدراسةاد. فرضية 

قامت الباحثة بصياغة فرضية البحث الحالي وفًقا لألطر النظرية ونتائج 

 :الدراسات السابقة كالتالي

( بين 0.05مستوى  ال توجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية )عند -

اإلنجليزية متوسطات درجات ممارسة األدوار األكاديمية ملدرسات اللغة 

بكلية التربية بجامعة نورة بن عبد الرحمن واألدوار األكاديمية ملدرسات 

 .اللغة اإلنجليزية بكلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 اإلطار النظري . 3

تؤكد األدبيات املتعلقة بتدريس اللغات األجنبية على أهمية توفر صفة       

 إللهام املتعلمين بأشكال جديدة اإلبداع لدى مدرس اللغة، 
ً
ليكون مصدرا

للتعلم وتطوير مهاراتهم اللغوية. وتقع على عاتق مدرس اللغة مسؤولية 

الوقوف على حاجات الطالب وأساليب تعلمهم، ملعرفة متى يحتاج 

 ،
ً
الطالب إلى املساعدة ومتى يكونون قادرين على مواصلة العمل ذاتيا

ههم في تعلم مهارات اللغة وتيسير التعامل والكتشاف املشكالت التي تواج

 ].6معها ]

وفي هذا الجزء، تتناول الباحثة مواصفات املدرس الفعال، والعوامل 

 .املؤثرة في ممارسة أدوار املدرس، واألدوار املطلوبة من مدرس اللغات

 املدرس الفعال

عندما نتأمل في وظيفة املعلم بصفة عامة، نجد أنه يقض ي معظم      

يوم في الفصل الدراس ي، إال أن عنصر التدريس الفعلي هو جزء من ال

؛ فاملعلم الفعال يدرك أن التعليم ينطوي 
ً
العمل فقط وليس العمل كامال

على ممارسة أدوار متعددة لضمان سير اليوم الدراس ي والنمو املتكامل 

 .للمتعلمين من مختلف الجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية

دريس الفعال هو "ذلك النمط من التدريس الذي ُيفعل من دور والت     

الطالب في التعلم، فال يكون الطالب فيه متلق للمعلومات فقط، بل 

 عن املعلومة بشتى الوسائل املمكنة" ]
ً
 وباحثا

ً
عرف 7مشاركا

ُ
[. كما ت

مهارات التدريس الفعال بأنها "مجموعة العمليات السلوكية التدريسية 

املعلم في نشاطه التعليمي داخل وخارج حجرة الدراسة  التي يظهرها

 ].8لتحقيق أهداف املادة التي يقوم بتدريسها" ]

[ ملجموعة من املبادئ واألسس 10[، وعطية ]9وقد أشار الديب ]

 :للتدريس الفعال وهي

 .إيجابية املتعلمين، ومدى مشاركتهم في التعلم

الخبرات السابقة للمتعلم، بواسطة أن تنبني الخبرات الجديد للتعلم على 

 .املدرس وفعاليته في الربط بينهم

 .تحفير الدافعية لدى املتعلمين نحو التعلم واشعارهم بمدى حاجتهم له

 .زيادة فعالية التعليم بتوظيف دور الحواس وتنوعها منافذها

مدى مراعاة قدرات املتعلمين وميولهم وحاجاتهم في اختيار املوضوعات 

 .يجيات التدريس واألنشطة وأساليب التقويمواسترات

 للعملية التعليمية، وليس 
ً
توظيف دور املتعلم وتفعليه ليكون محورا

 .مجرد متلقي سلبي

 .توظيف نتائج البحوث والدراسات في مجال التدريس

 عندما يتجاوز دوره مجرد تقديم 
ً
وفي ضوء ذلك، يصبح املدرس فعاال

األدوار الرئيسية التي يؤديها في العملية املعلومات، ملمارسة مجموعة من 

 .التعليمية، تساعد على تفعيل دور املتعلم ومشاركته

 للتغيرات التي طرأت على تدريس اللغة االنجليزية في الجامعات من     
ً
ونظرا

حيث أهداف املناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا باإلضافة ملتطلبات 

يطور مدرس ي اللغة االنجليزية سوق العمل؛ لقد بات من الضروري أن 

أدوارهم من تعليم اللغة التقليدي الى ممارسة أدوار أكاديمية متنوعة 

مين ومحفزين ومتعلمين وباحثين ] ِّ
 
 ].11كمدربين ومنظ

 على     
ً
ْفَرض حاليا

ُ
 التي ت

ً
وقد أكد التربويون املتطلبات األكثر تعقيدا

 مدرس اللغة بالجامعات، والطبيعة املتغيرة مله
ً
ام عملهم واملتضمنة أدوارا

. كما 
ً
أكاديمية جديدة باإلضافة للتنوع الحاصل في أدوارهم القائمة حاليا

حدث تحول كبير في نظرة التربويين من االعتقاد بأن الشخص املتمكن 

 ].12يستطيع عمل كل ش يء الى االعتراف بمدى التعقيد للعمل األكاديمي ]

 أدوار مدرس اللغة

والخالدي الدور بأنه "مجموعة األنشطة السلوكية التي ُيعرف األسطل 

نة في املجتمع".  يتوقع أن يقوم بها الفرد الذي يشغل مكانة اجتماعية معي 

فمفهوم الدور يشير للوظيفة وللمهام املنتظرة من صاحبها املكلف بها 

[13.[ 

 ]:14وهناك ثالثة مفاهيم مرتبطة بالدور ]

بين أدوار مدرس اللغة والسلوكيات التي  الدور كسلوك: وهنا يكون الربط

 .تنسجم مع محيط العمل

الدور كشخصية: ويتمحور هذا املفهوم حول الصفات الثابتة ملدرس 

 لالنتماء ملجتمع املدرسين
ً
 .اللغة التي تشكل رابطا

الدور كتوقع: وهنا تبرز عالقته بالتوقع املنتظر سواء من قبل املدرسين 

 .ين من حولهمأنفسهم أو من قبل اآلخر 

وقد تناولت األدبيات العديد من األدوار الحديثة للمعلمين في العصر       

 للمدرس؛ مصنفة 
ً
الحاضر، حيث حدد هاردن وكروسبي اثني عشر دورا

م،  ر، والخبير املقي  ِّ
َيس 
ُ
في ست فئات: مزود املعلومات، والقدوة، وامل

ط، ومطور املوارد ] ِّ
 
لغات أو املعلمين [. وليس كل مدرس ي ال15واملخط

بصفة عامة على علم بكل هذه األدوار، ألن بعضهم يمارس معظمها، بينما 

 أقل؛ وبالتالي من املهم الوقوف على مدى 
ً
يمارس البعض اآلخر أدوارا

ممارسة هذه األدوار وتحديد االحتياجات التدريبية التي تضمن ممارستها 

 .بالشكل املطلوب

ممارسة املعلمين ألدوار متعددة مثل  وقد أكد بروان على أهمية     

 كمصدر للمعرفة. ويلخص مفتاح 
ً
املراقب، املدير، وامليسر؛ وأيضا

التدريس التفاعلي في االهتمام بالجزء الخاص بالتواصل غير التوجيهي، 

وتمكين الطالب من االنتقال من دور االعتماد الكلي على املعلم إلى 

[ 
ً
 ].16االستقالل التام نسبيا

 ملا ذكره هارمر، أن ممارسة املدرس ألدوار متعددة تجعل منه      
ً
ووفقا

 من املستبد 
ً
الشخص الديمقراطي الذي يتقاسم القيادة مع الطالب بدال

الذي يتحكم في كل ما يدور في الفصل الدراس ي، مما يعزز استقاللية 

املتعلم حيث ال يتعلم الطالب فقط من تلقاء أنفسهم ولكنهم يتحملون 

 مسؤولية ذلك الذي يتعلمونه من خالل استخدام العمل الجماعي أيض
ً
ا

 للمتعلم أكثر 
ً
والتعلم باألقران والتعلم الذاتي. فيصبح املعلم هنا مرجعا
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من كونه مجرد مصدر للمعرفة، ولخص هارمر األدوار املطلوبة من 

[، كما يتضح من الشكل 17املعلمين عامة ومدرس ي اللغة بشكل خاص ]

(1:) 

 
 املعلمين أدوار  1 شكل

 املحاضر أو املعلومات مقدم

 للمدرس التقليدية املسؤوليات من املحاضر أو املعلومات مقدم يعد    

 موضوع في الطالب إلى والفهم واملعارف املعلومات نقل على يعمل الذي

 كأحد للمدرس التقليدي الدور  إلى يؤدي وهذا دراستهم؛ مراحل في مناسب

 .املحاضرات سياق في املعلومات مقدمي

 املتحكم

ا الدراس ي الفصل عن كاملة مسؤولية مسؤول املدرس ويعد       يفعله وعمَّ

 الدور  بهذا املدرس ويضطلع كما. يقولونه وكيف يقولونه وما الطالب

 والتطبيق للممارسة تقنيات إلى يحتاج جديد لغة درس تقديم يتم عندما

 .املتعلم تقدم ملدى الصحيح والتقييم للغة الدقيق

 املحفز

 كيفية بشأن اقتراحات ويقدم املشاركة على الطالب املدرس يشجع    

 املدرس يساعد أن ينبغي ال كما. معين تمرين أو ما لنشاط الطالب متابعة

 .الضرورة عند إال الطالب

 املرجع

 املساعدة لتقديم استعداد على املتحرك املرجع من نوع املدرس يعد     

 او اليها يفتقرون لغوية مساعدة بأي تزويدهم أو األمر لزم إذا للطلبة

 اتاحة املدرس على ويجب. التواصلية األنشطة أداء عند يحتاجونها

 .الحاجة عند استشارته يمكن بحيث للمتعلمين الفرصة

م   املقي 

 ويمارس. الطالب أداء جودة مدى ملعرفة الدور  بهذا املدرس يضطلع    

  ذلك وتنظيم للطلبة والتصحيح الراجعة التغذية تقديم
ً
 .ألدائهم تبعا

 املنظم

 نجاح يتوقف حيث أهمية، وأكثرها صعوبة؛ األدوار أكثر هذا يكون  ربما    

 الطالب معرفة وعلى الجيد، التنظيم على والتمارين األنشطة من العديد

 
ً
 .به القيام عليهم يتعين ما تحديدا

 املشارك

  الصف في العام الجو تحسين إلى الدور  هذا يؤدي   
ً
 عندما خصوصا

 النشاط على الهيمنة عدم هنا األفضل ومن. ما نشاط في املدرس يشارك

 .الطالب مع تنفيذه عند التمرين أو

 :املدرب

  املدرس يكون 
ً
 للمتعلمين، املهارات تنمية في دوره يمارس عندما مدربا

 .لإلتقان للوصول  املناسب النموذج وتقديم

 في والتدريس الدروس لتخطيط األساس ي الدور  عن النظر وبغض

 الكليات في أخرى  بأدوار اللغات مدرس ي يقوم الدراسية، الفصول 

 :التالي النحو على[ 18] كوكس لها أشار كما التعليمية، واملؤسسات

 واضحة معايير لوضع املحلي املجتمع وأعضاء والزمالء، اإلدارة، مع العمل

 .لطالبنا تحقيقها يمكن

 املؤثرة املشكالت مع التعامل على تساعد التي القرارات صنع في املشاركة

 .طالبنا تعليم على

 .معهم الدراسية الخطط وتنسيق الجدد املدرسين على اإلشراف

 املؤسسة ملنسوبي املهارات لتطوير التدريبية الدورات تقديم

 ومعالجة اللغات تدريس لتطوير العلمية والدراسات األبحاث تطبيق

 .مشكالتها

 .الطالب عند واملستقل النشط التعلم تعزيز

 البحث لهم تتيح التي التكنولوجية وباملهارات بالكفايات، الطالب تزويد

 في أفكارهم عن والتعبير والتواصل وتحليلها وتنظيمها املعلومات عن

 .الوسائط من متنوعة أشكال

 املعلومات وتبادل التواصل من أمورهم وأولياء والطالب املعلمين تمكين

 .اإلنترنت عبر

 يعمل والذي املشروعات؛ على القائم التعاوني التعلم في الطالب إشراك

 املشروعات على والعمل املشاكل معالجة على زمالئهم مع الطالب فيه

 .الحقيقي للعالم طبيعتها في واملشابهة واملعقدة التوسعية

  يكون  فردي أو تفاضلي بتعليم الطالب تزويد
ً
  مصمما

ً
  لتلبية خصيصا

 املختلفة اإلنجاز ومستويات االهتمامات ذوي  الطالب احتياجات

 متفاوتة. تعلم وأساليب

 للطالب األكاديمي األداء بتقييم والطالب اآلخرين للمدرسين السماح

 .واألقران

 اللغة مدرس أدوار في املؤثرة العوامل. ج
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 لعملهم املعلمين أداء كيفية على تؤثر التي العوامل من العديد هنالك    

  وتؤثر
ً
 لتحقيق يستخدمونها التي االستراتيجيات تحديد على أيضا

 ألن التعليم على املعلمون  فيها يعمل التي السياقات تؤثر كما أهدافهم،

 بأدوار املعلمون  يقوم أن بالضرورة وتتطلب مختلفة التعليمية األوضاع

 ال قد معين مجتمع في مهم هو فما املختلفة؛ األوضاع تلك ملالئمة متنوعة

 في التباس يحدث قد وبالتالي آخر؛ مجتمع في األهمية نفس له يكون 

 .ألخرى  ثقافة من بها األمور  تفسير يتم التي الطريقة

 التي األدوار على تؤثر التي واملعقدة املختلفة العوامل من العديد وتظهر     

 وفهم تقدير الضروري  ومن. الدراسية الفصول  في اللغة مدرس يمارسها

 على. األدوار تلك ممارسة في التفاوت سبب نفهم ان أردنا إذا العوامل هذه

  لألدوار املالزمة والنفسية االجتماعية العوامل أن من الرغم
ً
 تكون  ما غالبا

 عالقة على ترتكز الدراسية الفصول  في اللغة تعلم عملية فإن خافية،

 .رئيس بشكل باملتعلم املعلم

 التي اللغة مدرس أدوار في املؤثرة العوامل إلى[ 19] ريتشاردز أشار وقد

 (:2) الشكل لخصها

 
 2 شكل

 اللغة مدرس أدوار  في املؤثرة العوامل

 :الشخصية

 مجتمعي، لقاء أي إلى الخاصة شخصياتهم يمثلون  االفراد جميع إن    

 وعادة الشخصية، تشكيل في رئيس ي عامل االجتماعية الحياة أن والواقع

 وأسلوبه املدرس شخصية التدريس ي الدور  ممارسة آلية تعكس ما

 .الخاص

 :املعتقدات

  الشخصية املعتقدات تختلف    
ً
  اختالفا

ً
 مما املدرسين، بين ملحوظا

 ملمارستها، يميلون  التي األكاديمية واألدوار املهنية املواقف على ينعكس

  .خاللها من مهاراتهم تطوير على ويحرصون 

 :التعليمية البيئات

 املعلومات وتكنولوجيا التعلم سياق من كل التعليمية البيئة تتضمن     

 مدى في كبيرة بنسبة تؤثر التي واملادية البشرية واإلمكانات واالتصاالت،

 .آخر حساب على ما لدور  املدرس ممارسة

 :املؤسسية الثقافة

 الثقافة وتؤثر كما للمؤسسة، اإلداري  الهيكل املعلمين أدوار تعكس     

 على التركيز ومدى املتبعة واألنظمة القواعد على مؤسسة كل في السائدة

 تؤثر ومبادئها وآلياتها اإلدارية فالقيادة. املؤسسة تلك والتزامات حقوق 

 .املطلوبة أدواره ممارسة على اقباله ومدى املعلم شخصية في كبير بشكل

 :السعودية العربية اململكة في التعليم. د

 جامعة 24 السعودية العربية اململكة في الوطني التعليم نظام يشمل     

 من والعديد الكليات من كبير وعدد مدرسة 24,000 من وأكثر حكومية

. ومواطنة مواطن لكل متاح النظام وهذا. والتدريبية التعليمية املؤسسات

 وتخصص. الصحية والخدمات والكتب املجاني التعليم للطالب ويوفر

 ذلك في بما للتعليم، العامة امليزانية إجمالي من%  25 من أكثر الحكومة

 .املنهي التدريب

 أنحاء جميع في املجاالت كافة في الشاملة التنموية األعمال وتنفذ     

 يعد. ذلك من استثناءً  ليس العالي والتعليم السعودية العربية اململكة

. البلدان من بلد أي في الناجحة للتنمية أساسية دعامة العالي التعليم

 وزارة إنشاء على 8/5/1395 تاريخ في 1/236 رقم امللكي املرسوم ونص

 ويكون  العالي للتعليم الوطنية السياسة بتنفيذ لالضطالع العالي التعليم

  العالي التعليم وزير
ً
 املتعلقة الحكومية السياسة تنفيذ عن مسؤوال

  الجامعي التعليم يلقى كما. الجامعي بالتعليم
ً
  دعما

ً
 أتاح الدولة من سخيا

 من ضخمة مخصصات التطبيقية العلوم وكليات الجديدة للجامعات

 العربية اململكة في والعشرين األربع الحكومية الجامعات وتتضمن. امليزانية

 كبير عدد خاصة كلية 18و خاصه جامعات ست الى باإلضافة السعودية

 البحث في املعاصرة املنهجيات التعليم وزارة وتعتمد. التخصصات من

 .االستراتيجي والتخطيط العلمي

 تواجههم التي املستمرة التغيرات العالي التعليم في العاملون  أدرك ولقد    

 باملنافسة انتهاءً  وليس التمويل إلى الخصخصة من ابتداءً  امليدان؛ في

 على حرصوا فقد لذا. املتقلبة العمل سوق  متطلبات عن ناهيك األجنبية

 املدروسة واملعالجة املستقبلي التخطيط خالل من للتغيرات االستعداد

 والتقييم املدروس التوسع إلى أدى بدوره وهذا العالي التعليم ملعايير

 املحلية املساعي تحاكي التي واملنظمات البرامج إنشاء خالل من الذاتي

 .سواء حد على والعاملية

 السابقة . الدراسات4

 والعربية املحلية السابقة الدراسات الجزء هذه في الباحثة تتناول      

 بمهنة يقوم ملن املتنوعة األدوار ممارسة بموضوع العالقة ذات واألجنبية

 في منها اإلفادة بهدف وذلك عليها؛ االطالع للباحثة أتيح والتي التدريس،

 وكذلك منهجها، وتحديد الحالية الدراسة إجراء إلى الحاجة توضيح

 املستخدمة األدوات على والتعرف العلمي، البحث خطوات على الوقوف

 الدراسة أدوات بناء في منها واإلفادة تصميمها، وكيفية الدراسات، هذه في
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 قدمته وما نتائج من إليه توصلت ما أهم معرفة عن فًضال هذا الحالية،

 إطارها وتأصيل الحالية الدراسة بناء في تفيد ومقترحات توصيات من

 تاريخًيا ترتيًبا مرتبة الجزء هذا في السابقة الدراسات عرض وتم. النظري 

 الدراسات أهمية لبيان الباحثة من تعقيب ثم األحدث، إلى األقدم من

 .الحالية للدراسة السابقة

 املدرسين ممارسة مدى على التعرف إلى كوفمان دراسة هدفت فقد    

 عبر املهنية للتنمية برنامج من نقلوها التي واألساليب املتنوعة لألدوار

 لجمع واملالحظة واالختبارات املقابالت على االعتماد وتم االنترنت،

 استخدموا املعلمين أن النتائج إلى الدراسة وتوصلت. البيانات

 عبر التدريب برنامج من تعلموها التي واالستراتيجيات التكنولوجيا

 أدوارهم تنوع على وأثرت كبيرة، بدرجة الدراسية فصولهم داخل االنترنت؛

[20.[ 

 مدرسات بها تقوم التي األدوار أهم تحديد إلى الجفري  دراسة وسعت    

 بقسم املعلمات للطالبات التدريسية املهارات إكساب في اإلنجليزية اللغة

 الدراسة في الباحثة استخدمت وقد. القرى  أم بجامعة اإلنجليزية، اللغة

 تكونت عمدية عينة على االستبانة تطبيق وتم التحليلي، الوصفي املنهج

 إلى الدراسة وتوصلت اإلنجليزية، اللغة قسم من معلمة طالبة( 31) من

 تجاه منها املطلوب بالدور  اإلنجليزية اللغة مدرسة قيام في قصور  هناك أن

 صياغة مهارات املعلمة الطالبة وإكساب تنمية في املعلمة؛ الطالبة

 الصف وإدارة تدريس وطرق  للدروس والتحضير واإلعداد األهداف

 ].21] التعليمية الوسائل واستخدام

 لدورهم املدرسين ممارسة مدى معرفة إلى دروزة دراسة وهدفت     

 تحسين على تساعدهم التي األمور  ومعرفة اإلنترنت، عصر في منهم املتوقع

 من عشوائية عينة الباحثة استخدمت ولقد. نظرهم وجهة من أدائهم

 بلغت فلسطين من الغربية الضفة في الشمال محافظات مدارس معلمي

(653 ) 
ً
 املعلم ممارسة مدى قاست استبانة عليهم ووزعت ومعلمة، معلما

 وتوصلت الوصفي، املنهج الباحثة واستخدمت مجاالت، أربعة في لدوره

 في مرتفع جيد بشكل دوره الفلسطيني املدرس يمارس أنه إلى الدراسة

 التحكم على التالميذ تشجيع مجال ويليه التدريس، تصميم مجال

 البيئة مع التفاعل على تشجيعهم مجال ثم لتعلمهم، الذاتي والضبط

 األدوات استخدام مجال في املمارسات أدنى كانت حين في التعليمية،

 ].22] التعليمية والوسائل

 في املساند املعلم دور  إلى التعرف إلى مهاني رندة دراسة هدفت كما     

 بوكالة مدارس في الدائم املعلم نظر وجهة من التعليمية العملية تحسين

 التحليلي، الوصفي املنهج الباحثة واستخدمت غزة، بمحافظات الغوث

 من الدراسة عينة وتكونت ومعلم، معلما( 3324) الدراسة مجتمع وبلغ

(599 ) 
ً
  معلما

ً
 فقرة( 62) وشملت استبانة، بإعداد الباحثة وقامت. ومعلمة

 العالقات التقويم، التنفيذ، التخطيط،: )هي مجاالت، ة أربع على موزعة

 إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت ،(اإلنسانية

 التعليمية العملية تحسين في لدوره املساند املعلم ممارسة لدرجة

 والتنفيذ التخطيط مجال في غزة بمحافظات الغوث وكالة بمدارس

 ].23] التعليمية املنطقة ملتغير تعزى  والتقويم،

 املدرس ي اإلصالح في املعلم دور  معرفة إلى واملزين العيد دراسة وهدفت     

 من معلما( ١٥٦) من الدراسة عينة وتكونت االلكترونية، املدرسة ضوء في

 لتحقيق استبانة أداة استخدمت والثانوية، األساسية املرحلة معلمي

  دالة فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد الدراسة، أهداف
ً
 إحصائيا

 اإلصالح في املعلم دور  حول  الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين

 معلمي لصالح وذلك املستقبلية، اإللكترونية املدرسة ضوء في املدرس ي

 التعليم في تدريبية دورات لديهم من وكذلك العلمي، التخصص

 ].24] االلكتروني

 أهمية تقدير في السابقة الدراسات تلك مع الحالية الدراسة وتتفق      

 التدريس، سلك في يعملون  ملن ممارستها املطلوب األدوار على التعرف

 في تتميز أنها إال. بامليدان توظيفها في املطلوب بالدور  قيامهم ومدى

 بكليات اإلنجليزية اللغة مدرس يمارسها التي األكاديمية األدوار استقصاء

 .الرياض بمنطقة التربية

  السابقة الدراسات من الحالي البحث استفادة أوجه

 النظري  اإلطار تدعيم في السابقة الدراسات من الباحثة استفادت -

 .الحالي للبحث

 الحالي للبحث مالئمة منهجية اختيار في السابقة الدراسات ساعدت -

 .له املناسبة

 اإلحصائية األساليب أنسب معرفة في السابقة الدراسات ساعدت - 

 .األخرى  الدراسات بنتائج ومقارنتها الحالي البحث نتائج الستقراء

 . الطريقة واإلجراءات5

 الدراسة أ. منهج

 األكاديمية األدوار الستقصاء املسحي الوصفي املنهج الحالي البحث وظف

 .الرياض بمنطقة التربية بكليات اإلنجليزية اللغة مدرس يمارسها التي

 الدراسة ب. عينة

 في اإلنجليزية اللغة مدرسات جميع من األصلي البحث مجتمع تألف      

 مجموعة من البحث عينة تكونت بينما الرياض، بمنطقة التربية كليات

 نورة بجامعة التربية كليات من انجليزية لغة مدرسة 30 شملت عشوائية

 كال تنتمي حيث. العزيز عبد بن سطام األمير وجامعة الرحمن عبد بنت

 .الرياض ملنطقة الجامعتين

 الدراسة أدوات. ج

 ذات واألدبيات السابقة الدراسات مراجعة ضوء في الباحثة قامت    

 في اإلنجليزية اللغة تدريس في العملية وخبرتها الدراسة، بموضوع العالقة

 كليات في اإلنجليزية اللغة ملدرسات موجهة استبانة بإعداد التربية كلية

 خاصة جزئية من االستبانة تكونت وقد. الرياض بمنطقة التربية

 اللغة، ملدرس األكاديمية األدوار بطبيعة وتعريف الشخصية، باملعلومات

 .االستبانة على االستجابة لتسجيل مختصرة وتعليمات

 األولية صورتها في عرضها خالل من االستبانة صدق من التحقق تم وقد    

 بهدف الجامعات، أساتذة من املتخصصين املحكمين من مجموعة على

 الصحة إلى إضافة تقيسها، التي لألهداف مالءمتها مدى ومعرفة تحكيمها

 التعديالت إلجراء الغرض، لهذا أعدت استبانة خالل من وذلك العلمية،

 إجراء بعد االستبانة صالحية على املحكمين رأي واتفق. عليها املطلوبة

 الباحثة قامت االستبانة، صدق من التحقق وبعد. التعديالت بعض

، اختيارهن تم لغة، مدرسة( 15) على بتطبيقها
ً
 إلى ينتمون  بحيث عشوائيا

 مدى من والتأكد األساسية، البحث عينة أفراد من وليسوا البحث مجتمع

 وضوح تبين حيث. لتطبيقها املناسب والزمن االستبانة مفردات وضوح
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 االتساق عن الكشف تم كما العبارات، ووضوح االستبانة تعليمات

 الكلية بالدرجة العبارات ترابط من التأكد خالل من لالستبانة الداخلي

 كل بين االرتباط معامالت بحساب له الداخلي االتساق قياس وتم. لألداة

 االتساق مدى اتضح وقد. لها الكلية والدرجة االستبانة عبارات من عبارة

 القيمة ذات االرتباط معامالت خالل من االستبانة لعبارات الداخلي

 .املرتفعة

 كرونباخ، ألفا طريقة الباحثة استخدمت االستبانة ثبات من وللتأكد      

 من أعلى كانت حيث مرتفعة نسبة وهي( 0.84) لألداة ألفا قيمة بلغت وقد

 ويجعلها الثبات من عالية بدرجة تتصف األداة أن على يدل مما( 0.7)

 .الحالي البحث عينة على للتطبيق صالحة

 الدراسة إجراءات. د

 :يلي ما البحث إجراءات شملت

 الصلة ذات واألدبيات السابقة الدراسات بمراجعة الباحثة قامت    

 ملدرس األكاديمية باألدوار يتعلق وما عام، بشكل املعلمين أدوار بموضوع

 في منها واالستفادة تحليلها بغرض وذلك خاص، بشكل اإلنجليزية اللغة

 مشكلة معالجة في وتوظيفها البحث، وأدوات النظري  اإلطار إعداد

 .البحث وإجراءات

 وقياس اإلنجليزية اللغة ملدرسات األكاديمية األدوار استبانة اعداد تم

 .الالزمة التعديالت واجراء وثباتها صدقها

 التربية كليات من انجليزية لغة مدرسة 30 شملت عشوائية عينة اختيرت

 .العزيز عبد بن سطام األمير وجامعة الرحمن عبد بنت نورة بجامعة

 بجامعة التربية كليات من البحث عينة أفراد جميع على االستبانة تطبيق

 .العزيز عبد بن سطام األمير وجامعة الرحمن عبد بنت نورة

 على اإلحصائية اإلجراءات تطبيق بعد ومناقشتها النتائج تحليل تم

 .عليها الحصول  تم التي البيانات

 .النتائج إلى استنادا والتوصيات االستنتاجات إلى التوصل تم

 ومناقشتها النتائج. 6

  الجزء هذا يتناول 
ً
 وفروضه ألسئلته وفقأ ومناقشتها البحث لنتائج عرضا

 :التالي النحو على

 تمارسها التي األكاديمية األدوار ما: األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 الرحمن عبد بن نورة بجامعة التربية بكلية اإلنجليزية اللغة مدرسات

 تم التي االستبانة، نتائج تحليل خالل من عليه اإلجابة وتمت بالرياض؟،

. نورة بجامعة التربية بكلية اللغة مدرسات من البحث عينة على تطبيقها

 واالنحرافات الحسابية، املتوسطات بحساب الباحثة قامت حيث

 .املعيارية

 نورة بجامعة التربية كلية في ممارسة األكثر األدوار أن النتائج وكشفت    

 والباحث، واملشارك، واملستشار، االحتياجات، ومحلل املحاضر، هي

 كان بينما. مرتفع ممارسة مستوى  على حصلت حيث الجودة، ومراقب

  واملقيم واملنظم، امليسر، أدوار ممارسة مستوى 
ً
 األدوار أما. متوسطا

 منخفض ممارسة مستوى  على وحصلت اإلطالق على ممارسة األقل

 .واملخطط واملحفز، واملوجه، واإلداري، املناهج، ومطور  املدرب، فكانت

 تمارسها التي األكاديمية األدوار ما: الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج أما

 عبد بن سطام األمير بجامعة التربية بكلية اإلنجليزية اللغة مدرسات

 االستبانة، نتائج تحليل خالل من عليه اإلجابة تمت فقد بالخرج؟، العزيز

 بجامعة التربية بكلية اللغة مدرسات من البحث عينة على تطبيقها تم التي

 الحسابية، املتوسطات بحساب الباحثة قامت حيث. سطام األمير

 .املعيارية واالنحرافات

 األمير بجامعة التربية كلية في ممارسة األكثر األدوار أن النتائج وكشفت

 واملستشار، واملشارك، والباحث، وامليسر، املحاضر، أدوار هي سطام

 واملدرب، املنظم، أدوار ممارسة مستوى  كان حيث في. الجودة ومراقب

  واملقيم االحتياجات، ومحلل
ً
 على ممارسة األقل األدوار أما. متوسطا

 مطور  أدوار فكانت منخفض ممارس مستوى  على وحصلت اإلطالق

 .واملخطط واملحفز، واملوجه، واإلداري، املناهج،

 إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج أما

 التربية بكلية اإلنجليزية اللغة مدرسات تمارسها التي األكاديمية األدوار بين

 عبد بن سطام األمير بجامعة التربية وكلية الرحمن عبد بن نورة بجامعة

 :التالية الفرضية اختبار تم السؤال هذا على لإلجابة العزيز؟،

 بين( 0.05 مستوى  عند) إحصائية داللة ذات إحصائية فروق توجد ال -

 اإلنجليزية اللغة ملدرسات األكاديمية األدوار ممارسة درجات متوسطات

 ملدرسات األكاديمية واألدوار الرحمن عبد بن نورة بجامعة التربية بكلية

 .العزيز عبد بن سطام األمير بجامعة التربية بكلية اإلنجليزية اللغة

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات بحساب الباحثة قامت وقد       

 التربية، بكليتي اللغة ملدرسات األكاديمية األدوار ممارسة ملستوى  املعيارية

 T-test for independent) مستقلتين لعينتين( ت) اختبار استخدام وتم

Sample) ذات فروق وجود( 1) جدول  من يتضح كما النتائج وأظهرت 

 درجات متوسطات بين (α≤0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة

 التربية بكلية اإلنجليزية اللغة ملدرسات األكاديمية األدوار بعض ممارسة

 اللغة ملدرسات األكاديمية واألدوار الرحمن عبد بن نورة بجامعة

 كأدوار العزيز عبد بن سطام األمير بجامعة التربية بكلية اإلنجليزية

 االحتياجات، ومحلل واملدرب، والباحثـ، واملنظم، واملخطط، امليسر،

 ينص الذي البحث فرض رفض يعني مما. املناهج ومطور  الجودة، ومراقب

( 0.05 مستوى  عند) إحصائية داللة ذات إحصائية فروق توجد ال: " على

 اللغة ملدرسات األكاديمية األدوار ممارسة درجات متوسطات بين

 األكاديمية واألدوار الرحمن عبد بن نورة بجامعة التربية بكلية اإلنجليزية

 عبد بن سطام األمير بجامعة التربية بكلية اإلنجليزية اللغة ملدرسات

 ."العزيز

 االكاديمية لألدوار ( ت)واختبار الحسابية املتوسطات 1 جدول 

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط العدد الكلية األدوار

 دالة 0.000 4.239 15.41 75.07 15 التربية بجامعة نورة امليسر

 11.33 90.14 15 التربية بجامعة سطام

 دالة 000. 6.712 3.40 29.67 15 التربية بجامعة نورة املخطط
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 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط العدد الكلية األدوار

 3.38 23.67 15 التربية بجامعة سطام

 غير دالة 235. 1.200 5.52 92.75 15 التربية بجامعة نورة املحاضر

 4.49 95.38 15 التربية بجامعة سطام

 غير دالة 590. 542. 4.98 28.78 15 التربية بجامعة نورة املحفز

 3.55 29.42 15 التربية بجامعة سطام

 دالة 0.008 2.655 14.97 74.28 15 التربية بجامعة نورة املنظم

 11.83 77.45 15 التربية بجامعة سطام

 غير دالة 145. 1.478 7.62 36.78 15 التربية بجامعة نورة املوجه

 5.33 34.13 15 التربية بجامعة سطام

 دالة 0.000 4.239 11.33 90.14 15 التربية بجامعة نورة الباحث

 15.41 85.07 15 التربية بجامعة سطام

 دالة 0.000 3.616 29.17 59.35 15 التربية بجامعة نورة املدرب

 21.79 67.60 15 التربية بجامعة سطام

 غير دالة 0.683 0.408 14.13 87.34 15 التربية بجامعة نورة املشارك

 13.27 87.85 15 التربية بجامعة سطام

 غير دالة 0.700 0.385 11.14 89.48 15 التربية بجامعة نورة املستشار

 12.06 89.95 15 التربية بجامعة سطام

 دالة 0.008 2.655 11.83 87.45 15 التربية بجامعة نورة محلل االحتياجات

 14.97 74.28 15 التربية بجامعة سطام

 دالة 0.031 2.167 11.27 83.26 15 نورةالتربية بجامعة  مراقب الجودة

 12.78 80.55 15 التربية بجامعة سطام

 غير دالة 864. 172. 3.41 27.94 15 التربية بجامعة نورة اإلداري 

 3.57 27.77 15 التربية بجامعة سطام

 غير دالة 0.896 0.131 14.12 75.76 15 التربية بجامعة نورة املقيم

 12.77 75.92 15 بجامعة سطامالتربية 

 دالة 013. 2.572 4.33 30.67 15 التربية بجامعة نورة مطور املناهج

 3.93 27.83 15 التربية بجامعة سطام

 األدوار بعض ممارسة درجات بين الفروق السابق الجدول  أظهر وقد       

 عبد بن نورة بجامعة التربية بكلية اإلنجليزية اللغة ملدرسات األكاديمية

 التربية بكلية اإلنجليزية اللغة ملدرسات األكاديمية واألدوار الرحمن

 ممارسة مستوى  أن يتضح حيث. العزيز عبد بن سطام األمير بجامعة

 اإلنجليزية اللغة مدرسات بين أعلى كانت وامليسر واملنظم، املدرب، أدوار

 ممارستها بدرجة مقارنة العزيز عبد بن سطام األمير بجامعة التربية بكلية

 ممارسة مستوى  أن حين في. الرحمن عبد بن نورة بجامعة التربية بكلية

 ومطور  الجودة، ومراقب االحتياجات، ومحلل والباحثـ، املخطط، أدوار

 بجامعة التربية بكلية اإلنجليزية اللغة مدرسات بين أعلى كانت املناهج،

 األمير بجامعة التربية بكلية ممارستها بدرجة مقارنة الرحمن عبد نب نورة

 السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة تلك وتتفق. العزيز عبد بن سطام

 التدريسية لألدوار املمارسات مستوى  في تفاوت وجود أظهرت التي

  ،[21] الجفري، كدراسات للمدرسين

 ].23] ومهاني، ،[22] دروزة،

 الباحثة قامت السابقة، الدراسات ونتائج النظرية األطر ضوء وفي

 األدوار ممارسة في التفاوت هذا وجود إليها تعود التي العوامل بتحديد

 الرياض، بمنطقة التربية بكليات اإلنجليزية اللغة ملدرسات األكاديمية

 :التالية النقاط في تلخيصها يمكن والتي

 الهيكل اإلنجليزية اللغة ملدرسات االكاديمية األدوار طبيعة تعكس    

 كل في السائدة الثقافة وتؤثر كما إليها، ينتمون  التي للمؤسسة اإلداري 

 ومبادئها، وآلياتها اإلدارية والقيادة املتبعة واألنظمة القواعد على مؤسسة

 ممارسة على اقباله ومدى اللغة مدرس شخصية في كبير بشكل تؤثر مما

 .املطلوبة أدواره

  الشخصية املعتقدات تختلف
ً
  اختالفا

ً
 ينعكس مما البشر، بين ملحوظا

 ملدرسات األكاديمية واألدوار املهنية واملواقف التدريسية األساليب على

  من مهاراتهم تطوير على ويحرصون  ملمارستها، يميلون  والتي اللغة

 .خاللها

 التي التعليمية البيئة إلى االكاديمية األدوار بممارسة التفاوت يعود

 واإلمكانات واالتصاالت، املعلومات وتكنولوجيا التعلم سياق تتضمن

 ما لدور  املدرس ممارسة مدى في كبيرة بنسبة تؤثر التي واملادية البشرية

 .آخر حساب على

 التوصيات. 7

 :التالية بالتوصيات الخروج يمكن نتائج من له التوصل تم ما ضوء في

 األدوار توصيف دقة يضمن بما األكاديمي العمل ولوائح األنظمة تطوير 

 .محلهم يقوم ومن بالجامعات التدريس هيئة أعضاء من املطلوبة املهنية
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 توظيف على بالجامعات اللغات ومدرس ي التدريس هيئة أعضاء تشجيع

 املهنية مهاراتهم وتطوير األكاديمي، بالوسط املتنوعة األكاديمية األدوار

 .العام مدار على املتنوعة والتطويرية التدريبية البرامج بتنظيم

 وحدات التربية بكليات البكالوريوس وبرامج املعلمين اعداد برامج تضمين

 أثناء ممارستها تقويم على والحرص للمعلم الحديثة األدوار عن تدريسية

 .امليدانية التربية

 األكاديمية األدوار ممارسة يتطلبها التي الالزمة االمكانات توفير ضرورة

 املتنوعة، التعلم ومصادر االلكتروني، التعلم ادارة نظم من بالجامعات

 تحسين في دورها لتفعيل الالزمة التجهيزات وتوفير ومادي، فني ودعم

 .األداء مستوى 
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THE REALITY OF THE LANGUAGE 

TEACHER PRACTICE OF ACADEMIC 

WORK IN THE FACULTIES OF 

EDUCATION IN RIYADH 
 

AZIZAH SAAD AL ROWAIS 

Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, Saudi Arabia 

 

ABSTRACT_ Educational systems have undergone great development in developed countries, and the 

required roles of teachers and faculty have changed. The current research aims at investigating the 

academic roles of the English teacher in the colleges of education in Riyadh region. The research was 

based on the descriptive approach to identify these academic roles and compare the degree of their 

practice with English teachers in the faculties of education in Riyadh region. The research sample 

consisted of 30 language teachers randomly selected from English language teachers at the colleges of 

education at the universities of Riyadh region. The research tools included a questionnaire for English 

language teachers to assess their practice of academic roles . The results showed that there was a 

diversity between language teachers in the degree of practice of their academic roles, according to the 

prevailing administrative systems at the university they follow. The research recommended the 

importance of development of the performance of language teachers in universities before and during the 

service to ensure the quality of academic performance. 

 

Keywords: Effective teaching, English Language, Modern Teacher's Roles, Context of Learning, Personal 

Beliefs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


