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 رشكر وتقدی
المؤلفون بخالص الشكر والتقدیر لإلسھامات الھامة التي قام بھا العدید من األشخاص الذین قدموا الكثیر  میتقد

 : لكل منإلنجاح ھذه الدراسة وھذا التقریر، ویتقدمون بالشكر بشكٍل خاص 
وزارة التربیة والتعلیم، وبشكٍل خاص، المھندسة فریال عقل (مدیرة وحدة تنسیق الجھات المانحة)،  •

، لدعمھا المتواصل وتعاونھا المستمر. ونتقدم بالشكر أیضاً، من ضابط االتصال المباشر لناوھي 
الدكتورة خولة أبو الھیجاء (مركز التدریب والتعلیم) لدعمھا الذي ال یقدر بثمن لمكّون التدریب، 

 ،دایة األنشطةمنذ ب ذات الحماسة العالیةوالدكتورة وفاء العبدالت (المناھج) وفریقھا لمشاركتھم 
لوال مشاركة والتزام السادة لتنسیقي الذي لعبھ منذ البدایة. وللدكتور أحمد موسى العجارمة للدور ا

بدءاً من تصور مشروع التدخل، إلى  ،المذكورین، لما كان لھذه الدراسة أن تنجح. وتعتبر ھذه الدراسة
"ملكاً" المعلمین، والدراسة الختامیة وتدریب وتعلیم  ،تطویر المواد، وتدریب المدربین (المشرفین)

 وقد كانت جمیع النتائج أكثر واقعیة وجدارةً باالھتمام لھذه األسباب.  ،لوزارة التربیة والتعلیم
عددھم كبیر جداً بحیث یتعذر ذكر الجمیع ھنا،  أنعدد كبیر من موظفي وزارة التربیة والتعلیم (حیث  •

دون بالتدخل. مشروع )، الذین ساھموا في مختلف مراحل للحصول على قائمة شاملة 3أنظر الملحق 
 اھتمامھم والتزامھم وحماسھم، لما كان باإلمكان إجراء ھذا التدخل. 

]، األردن) USAIDانجي حداد، وألیسون واینر، ولي كوھین (الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة [ •
]سابقا، األردن)، الذین جعلوا USAIDالدولیة [وسوزان العیاري (موظفة الوكالة األمیركیة للتنمیة 

 إجراء الدراسة أمراً ممكناً، والذین أبدوا اھتماماً والتزاماً بالعملیة طوال فترة الدراسة. 
وفتحي العشري، المتخصصین في اللغة العربیة، الذین قدموا الدعم التقني خالل جمیع  ،وائل صالح •

ً لنجاح  التدخل. وقد كانت القیادةمشروع مراحل  والخبرة التقنیة والمھنیة التي قدموھا أمراً أساسیا
 التدخل.مشروع 

خالد الدجاني وسامر غنام والفریق العامل في الدجاني لالستشارات، الذین أداروا األمور اللوجستیة  •
 مسح األساسیة في الدراسة. الللمشروع، من تنظیم ورش العمل المختلفة إلنتاج المواد وإدارة عملیات 

كریس كامیسكي، وجوناثان ستیرن، ووجنیفر بریسلي، وتریسي كالین، ولي نوردسترم من آر. تي.  •
 ،ھام أخذ العینات، وتنقیح البیانات، ومعالجة البیاناتمللقیام ب RTI Internationalآي. إنترناشیونال 

المرتبطة بھذه والقیاسات النفسیة الالزمة إلنشاء وإدارة مجموعة واسعة من البیانات  ،والتحلیل
 الدراسة. 

 جوناثان ستیرن ولي نوردستروم، لمساھماتھما في كتابة التقاریر.  •
، وكیت باتشلدر من آر. تي. آي. إنترناشیونال ھیربیندن،و أبھیجیت نیمبالكر، ودیفید  -ایمي ملكاھي •

RTI International .لقیامھم بتقدیم التوجیھات العامة، واإلشراف، وإدارة الدراسة ، 
في األردن لما قدمتھ من  RTI Internationalتغرید سلیمان من مكتب آر. تي. آي. إنترناشیونال  •

اھتمام ودعم على المستوى المحلي، وبصفٍة خاصة، لجھودھا الدؤوبة في الحفاظ على قاعدة بیانات 
 زیارات المشرف. 

، لتحریر وتخطیط RTI Internationalوغیل ھایز من آر. تي. آي. إنترناشیونال  ،ھینكل -إلین لوھر •
 الشكل النھائي لھذا التقریر.

 ،والطلبة ،والمعلمین ،لم یكن لھذا العمل ان ینجح لوال تعاون ومساھمة مدیري المدارس وأخیرا، •
 والمجتمعات المشمولة في الدراسة، والذین، یجب عدم الكشف عن ھویتھم ألسباٍب واضحة.
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 الملخص التنفیذي
 

 الخلفیة
فھم أفضل وتحقیق ، یتعلق بالمھارات األساسیة افیم التعلیمیة المؤسسةعلى  ضوء النظرة الدقیقةفي 

األردنیة التي ترتبط مع أداء الطلبة، قامت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  لخصائص المدارس
USAID األردن، بالشراكة مع وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، بالتعاقد مع آر. تي. آي. إنترناشیونال /

InternationalRTI  صناعة القرارات (البیانات ضمن مشروع البیانات التربویة في  2011في عام
)، SSMEاإلدارة المدرسیة ( فاعلیةمدى ، ألخذ صورة حول 16، أمر تنفیذ المھمة رقم )IIالتعلیمیة 

) وتقییم مھارات الحساب للصفوف EGRAوالتي تتضمن إجراء تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى (
 .2012/ 2011ن في نھایة العام الدراسي )، في عینة من المدارس االبتدائیة في األردEGMAاألولى (

 %80على بدقة عندما یتمكن من اإلجابة  الفھم القرائىعلى  اأن الطفل یكون قادرَ  اومن المسلم بھ عمومً 
أو أكثر من أسئلة الفھم القراءي المرتبطة بنص لمستوى الصف. وقد كشف المسح الوطني ألداء طلبة 

من  %17) في األردن أن 2012(المسح الوطني لعام  2012عام الصفوف األولى في القراءة والحساب ل
متوسط معدل طالقة كانوا یقرؤون ببدقة أو أكثر من أسئلة الفھم  %80الطلبة الذین تمكنوا من اإلجابة عن 

سرعة القراءة  متوسط). وكان cwpmكلمة صحیحة في الدقیقة ( 41.5القراءة الشفویة یساوي  في
كلمة صحیحة في الدقیقة،  15.2المسجلة، مع ذلك، أقل بكثیر من ھذا المعدل (فقد قرأ طلبة الصف الثاني 

للسماح للطلبة  اوھي معدالت بطیئة جدً  ،صحیحة في الدقیقة) ةكلم 23.7ن قرأ طلبة الصف الثالث في حی
 بالقراءة مع الفھم.

لى بنود الجمع والطرح من المستوى األول األكثر إجرائیة بشكل فیما یتعلق بالحساب، أجاب الطلبة ع
للطرح  %75.9للجمع و %81.6للطرح في الصف الثاني، و %79.4للجمع و %83.6 -صحیح وبكل ثقة
(في الصف الثالث) في  %27(في الصف الثاني) و %31وانخفض أداء الطلبة بنسبة  -في الصف الثالث

(في الصف الثاني)  %47جمع من المستوى الثاني، وبنسبة أكبر من الجمع من المستوى األول إلى ال
(في الصف الثالث) في الطرح من المستوى األول إلى الطرح من المستوى الثاني. وتشیر ھذه  %41و

النتائج في األردن إلى أن التحفیظ یلعب دوراً كبیراً في الطریقة التي یعرف بھا األطفال الحساب 
 ویتعلمونھ.

 التدخل  عمشرو وصف
بشكٍل واضحٍ جداً أن األطفال األردنیین في الصفوف األولى لم یتمكنوا  2012كشف المسح الوطني لعام 

من  افریدً  ادخل تجریبي لمدة سنة واحدة تحدیً . وشكلت فرصة إجراء تالمسائلمن حل  أوالفھم القرائى من 
أداء الطلبة في القراءة والحساب في فترة التدخل أكبر أثر ممكن على مشروع دث نوعھ: كیف یمكن أن یحُ 

 ؟ زمنیة قصیرة
قد كشف أن الطلبة ال یتلقون تعلیمات كافیة في المھارات األساسیة  2012وكان المسح الوطني لعام 

في تُدََرس في معالجة ھذا القصور من قبل معلمیھم أو المناھج التي كانت  الضعفللقراءة والحساب، مع 
بعد مناقشات مع فریق المناھج وكبار المشرفین على مادتي القراءة ، وا سبقوفى ضوء م. 2012عام 

تطویر برنامج تدخل من شأنھ أن یدعم المعلمین في توفیر ر تقر والحساب في وزارة التربیة والتعلیم
 ممارسة یومیة متعمدة، ومنظمة، ومناسبة تنمویاً للمھارات األساسیة للقراءة والحساب.

إلعادة باستخدام الروتین  حسابالقراءة وفى الدقیقة من كل حصة  15أول  تدریسوسیطلب من المعلمین 
النظر في المھارات التأسیسیة وتعزیزھا. ویقومون بذلك كل یوم، بحیث یشعر الطلبة بھذا النشاط كجزء 

 راسي. من برنامج الصفوف الدراسیة باعتباره نشاط روتیني "إحمائي" لدرس المنھاج الد
على أنھا غیر متطورة  2012وباإلضافة إلى معالجة المھارات التأسیسیة التي حددھا المسح الوطني لعام 

بما فیھ الكفایة لدى طلبة الصف الثاني والصف الثالث، سیتم أیضاً تصمیم أنشطة مختلفة لكل من المھارات 
بممارسات تربویة تستند بشكٍل أكبر إلى التي ستتم معالجتھا من خالل الروتین الیومي لتعریف المعلمین 

 :حالیة اإلجابة عن األسئلة اآلتیةالدراسة الوھدفت ، األبحاث
والمنظمة، والمناسبة تنمویاً  ،ھل تدعم الممارسة الیومیة للمھارات األساسیة من خالل األنشطة المتعمدة

 ؟الفھم القرائى وحل المسائل الحسابیةاألطفال لیصبحوا قادرین على 
 ؟بإخالص وثقةا الشروط التي تساعد المعلمین على تنفیذ الروتین الیومي واألنشطة المرتبطة م •
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التدخل من قبل فریقین من الكتاب، أحدھما للقراءة واآلخر للحساب. وشملت الفرق مشروع مواد ُطِوَرت 
 من طلبة الصف كلیعملون في تدریس الذین معلمین الو ،مشرفینالو ،ةمناھج الدراسیالأعضاء لجان 

ً واحداً  RTI Internationalتي. آي. إنترناشیونال   .والثالث. وقد عینت آر ،والثاني ،األول خبیراً فنیا
أثناء عملیة تطویر المواد. وقد وضعت ثالث مجموعات من فى لكل موضوع لتوفیر القیادة والتوجیھ 

، ) كتاب الحل للطالب3(الیومیة، و ) مالحظات الدرس2م، () دلیل للمعل1المواد لكل موضوع وصف: (
عملیة لتزوید المعلمین بالمنطق التربوي للنھج التدریسي ل؛ كمصدردلیل المعلم لكل موضوع  تطوروقد 

مجموعة من  تكیفیة إجراء األنشطة المرتبطة بالمھارات المختلفة. وقد وضعللتدخل وإلعطاء توجیھات ا
 حظات الدرس المھارات التي سیتم إدراجھا في كل روتینمالحظات الدرس الیومیة للمعلم. وحددت مال

م استخدامھا في كل مھارة. وكان كتاب حل ت، فضالً عن األنشطة التي سیالحصةمن ) دقیقة  15الـ (
 للعمل الیومي المستقل للطلبة. مصدرالطالب بمثابة 

التعلیم، بدعم التدریب والدعم المستمر للمعلمین بشكل حصري من خالل مشرفین من وزارة التربیة و نفذ
) تدریب 1رحلتین: (التدریب على م وأجرى . RTI Internationalتي. آي. إنترناشیونال  .تقني من آر

 RTIونالیون في آر. تي. آي. إنترناشیتدریب المعلمین. وتولى الخبراء التقن )2و( المدربین
International  تدریب المدربین (المشرفین في وزارة التربیة والتعلیم)، في حین تولى مشرفو وزارة

ً من وزارة التربیة والتعلیم مش 20 وقد ُعیَّنَ التربیة والتعلیم تدریب المعلمین.  التدخل. مشروع في رفا
ونسقوا التدریب والدعم في الصف  مواقدوباإلضافة إلى التدریب الذي قدمھ المشرفون للمعلمین، فإنھم 

 للمعلمین المشاركین في منطقتھم. جلسة "تامل"شھریة
 

 التنفیذ
صف  347معلم في  400بواسطة أكثر من  2014/ 2013التدخل خالل العام الدراسي مشروع نُِفذَ 

 طالب وطالبة تقریباً. 12000إلى  ووصل المشروع مدرسة،  43دراسي في 
ً للخطة،  اكبیرً  كانالتدخل مشروع تنفیذ المضي بأن وعلى الرغم من  تجدر اإلشارة إلى أن إال أنھ وفقا

التحدیات اللوجستیة وتحدیات ترتبط بتحویل  -األمر لم یكن یخلو من التحدیات التي تتضمن فئتین رئیسیتین
ركزیة لعملیة صنع رؤیة التدخل إلى حیز التنفیذ. وتتعلق التحدیات اللوجستیة بالطبیعة البیروقراطیة والم

القرار داخل وزارة التربیة والتعلیم، والتي أدت إلى إیجاد معلمین لم یبدؤوا التدریب كما ھو مخطط 
تضمن التحدي األكبر الذي واجھھ قد ومعلمین تم تعیینھم في المدارس بعد أن تم االنتھاء من التدریب. و

الصعوبة الرئیسیة التي  وقد كانتمشاركین. التدخل بنجاح تقاسم رؤیة التدخل مع المعلمین المشروع 
بین رؤیة ما عدم التطابق  والتي تتمثل فيالجدیدة  األسالیب التربویةاستیعاب  فيواجھھا المعلمون 

 التدخل وأسالیب التدریس والمنھجیات السائدة بین المعلمین.مشروع 
 

 2014المسح الختامي لعام 
. وألن التدخل كان مھتماً 2014لقیاس تأثیر التدخل التجریبي، تم إجراء المسح الختامي في شھر أیار من 

فقط بتحسین القراءة والحساب، شملت عملیة المسح الختامیة تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى 
EGRA  وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولىEGMA  ،أداة  فاعلیة مدى  حولأدوات  ولم تقم بتقییم

البیانات من مجموعة واسعة من المصادر،  ُجِمعَت. وقد 2012من مسح عام  SSMEاإلدارة المدرسیة 
التدخل. وشملت مشروع للحصول على فھم أفضل لتأثیر التدخل والمتغیرات التي تؤثر على فرص نجاح 

ل معلمي الصف الثاني والثالث للطلبة ، والذي تم استكمالھ من قباستبیان المعلم الشفوي) 1ھذه المصادر (
، الذي تم استكمالھ من قبل استبیان المعلم المكتوب) 2( في مدارس المجموعة التجریبیة مالذین تم تقییمھ

) 3(. التدخل في مدارس المجموعة التجریبیةمشروع معلمي الصف األول والثاني والثالث الذین نفذوا 
) 4(. استكمالھ من قبل جمیع الطلبة في مدارس المجموعة التجریبیة، الذي تم استبیان الطالب الشفوي
التي یتم إرسالھا عن طریق خدمة الرسائل القصیرة، والتي یتم استكمالھا من قبل  تقاریر زیارات المشرف

اإلخالص الذي تم فیھ مدى المشرفین في كل مرة تتم فیھا زیارة المعلم لتوفیر مصدر جید للبیانات عن 
یتم االحتفاظ بھ في قاعدة البیانات التي تم تطویرھا والحفاظ  مشاركة المعلمین) سجل 5لتدخل. (تنفیذ ا

حالة المعلم، وعدد أیام التدریب التي قام المعلمون  ج المعلومات المرتبطة بالتدخل عنعلیھا إلدرا
 ة لفریق المشروع.المالحظات المیدانی) 6باستكمالھا، وعدد زیارات المشرف التي تلقاھا المعلم. و (

مدرسة ضمن المجموعة  110مدرسة ( 151 على 2014العینة النھائیة للمسح الختامي لعام  وقد اشتملت
-2012طالب في العامین ( 5911 لــمدرسة ضمن المجموعة التجریبیة). تم جمع البیانات  41الضابطة و
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المجموعة الضابطة؛  ضمن 2159طالب ( 2976ھو  2012حیث كان عدد الطلبة في عام  )،2014
ضمن  2129طالب ( 2935ھو  2014ضمن المجموعة التجریبیة) وعدد الطلبة في عام  817و

العینة ممثلة للمجتمع السكاني  حتى تكونضمن المجموعة التجریبیة). و 806المجموعة الضابطة؛ و
ساب جمیع الدرجات المذكورة في ھذه الدراسة باستخدام تحاوقد تم  ساب الترجیحاتتحاالوطني، تم 

الطالب. وقد تم اختبار المساواة، لضمان أن االختالفات في الدرجات ناتجة عن االختالفات في  ترجیحات
القدرة ولیس االختالفات في صعوبة االختبار، لحساب درجات قابلة للمقارنة على األشكال المختلفة 

 ألساس ونھایة المدة).لالختبار (تقییمات خط ا
التغیر بالنسبة للزمن في متغیر النتیجة وللحد من تأثیر التحیز في االختیار من خالل مقارنة متوسط 

التغیر بالنسبة للزمن في النتیجة للمجموعة الضابطة، تم تحدید تأثیر للمجموعة التجریبیة مع متوسط 
 ).DIDالتدخل باستخدام منھجیة الفرق في الفروقات (

وللتأكد من أن أدوات التقییم تقیس البناءات المقصودة منھا، تم اختبار كل من تقییم مھارات القراءة 
للتأكد من موثوقیتھا.  EGMAوتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى  EGRAللصفوف األولى 

ھارات الحساب وتقییم م EGRAوأشارت قیم ألفا كرونباخ لكل من تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى 
لتقییم مھارات  α  =0.86(أن األدوات أظھرت اتساقاً داخلیاً جیداً في المتوسط EGMA للصفوف األولى 

لتقییم خط  EGMAلتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى  0.90و EGRAالقراءة للصفوف األولى 
لتقییم مھارات الحساب  0.85و EGRAلتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى  α   =0.85األساس؛ و

 لتقییم نھایة المدة). EGMAللصفوف األولى 
 

 النتائج
، تم على نحو أكثر تحدیدالتدخل. مشروع ادرجات مركبة للقراءة والحساب لتحدید التأثیر الكلي ل استُْحِدثت

القراءة في القراءة الشفویة والفھم القرائي لحساب درجة شاملة للقراءة؛ وتم طالقة استخدام درجات 
استخدام درجات العدد المفقود والجمع والطرح من المستوى الثاني الستحداث درجة شاملة للحساب. 

ال والطلبة الذین  لمبتدئیناواستخدمت ھذه الدرجات لتصنیف الطلبة إلى طلبة ال یجیدون القراءة أو القراء 
في القراءة والحساب، والطلبة الذین یجیدون المبتدئون یجیدون الحساب أو المبتدئون في الحساب، والطلبة 

 مھارات القراءة والحساب.
، سواء في مدارس المجموعة 2014-2012یعرض التغییرات في ھذه الفئات ما بین عامي  .ES1الشكل 

 الضابطة أو المجموعة التجریبیة.
 

لتدخل. ففي حین أن نسبة الطلبة الذین ال مشروع االشاملة لالفاعلیة دلیالً مباشراً على  ES1یقدم الشكل 
یجیدون القراءة أو القراء المبتدئون والطلبة الذین ال یجیدون الحساب أو المبتدئون في الحساب ظلت ثابتة 

الطلبة الذین ال یجیدون نخفاضات كبیرة في نسبة انسبیاً عبر السنوات للمجموعة الضابطة، إال أنھ حدثت 
الحساب أو المبتدئون في الحساب في مدارس  ال یجیدون القراءة أو القراء المبتدئون والطلبة الذین

في الحساب). باإلضافة إلى  %22إلى  %30في القراءة ومن  %19إلى  %32المجموعة التجریبیة (من 
ة والحساب ثابتة في مدارس المجموعة ذلك، في حین تبقى نسبة الطلبة الذین یجیدون مھارات القراء

في  %24إلى  %13الضابطة، تزداد كل من ھذه النسب بشكل كبیر في مدارس المجموعة التجریبیة (من 
جرائھ. إل مخطًطاالتدخل بالضبط ما كان مشروع قد أحدث ففي الحساب).  %24إلى  %14القراءة ومن 

ً أي مكاسب في مدارس ا ، 2014-2012لمجموعة الضابطة ما بین عامي وفي حین لم یكن ھناك عملیا
كانت ھناك مكاسب كبیرة في مدارس المجموعة التجریبیة من حیث خفض نسبة الطلبة الذین لدیھم أدنى 

وال مستوى أداء وزیادة نسبة الطلبة الذین كان لدیھم أعلى مستوى أداء. وتعد ھذه النتائج واعدةً للغایة، 
 ة دراسیة واحدة فقط.نھ تم تنفیذ التدخل لسنسیما أ

 
 
 
 
 

وتقییم  EGRA. األثر اإلجمالي للعالج لفئات تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ES1الشكل 
 EGMAمھارات الحساب للصفوف األولى 

 
 

 األردن -الوطني ألداء طلبة الصفوف األولى في القراءة والحساب: المسح IIالبیانات التعلیمیة 
 3  تقریر تحلیل أثر التدخالت

 
 



 

 
 

 EGRAمھارات القراءة للصفوف األولى  لتقییمللمھام الفرعیة  DIDویظھر تحلیل الفرق في الفروقات 
أن التدخل كان لھ أثر كبیر على طلبة مدارس المجموعة التجریبیة لكل معیار من معاییر تقییم مھارات 

. وكان أقل تأثیر للمھمة الفرعیة المعنیة بالكلمات المخترعة، والتي EGRAالقراءة للصفوف األولى 
ألصوات الحروف، والتي لتدخل. وقد وجد أن أكبر تأثیر كان عملیة انتیجةً ل %4.1أظھرت زیادة بنسبة 

نقطة تقریباً في نسبة اإلجابات الصحیحة. ویظھر  14كان المقصود من التدخل فیھا توفیر زیادة مقدارھا 
أنھ  EGMAللمھام الفرعیة لتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى  DIDتحلیل الفرق في الفروقات 

الرقم، إال أن درجات المھام الفرعیة الخمسة التعرف على ن عدم وجود تأثیر كبیر على مھمة على الرغم م
حققت المھمة الفرعیة المعنیة بالجمع والطرح من قد لتدخل. ومشروع ااألخرى ازدادت بشكٍل كبیر نتیجةً ل

 .%15.5المستوى الثاني أكبر مكاسب، بزیادة قدرھا 
وتكشف دراسة آثار ھذا التدخل على الطلبة الذكور واإلناث، عموما، تفوق اإلناث على الذكور في العینة، 
مما یثیر مسألة فیما إذا كان ھناك تأثیرات مختلفة للتدخل على أساس النوع االجتماعي. الجواب ھو نعم. 

ور في أي مھمة فرعیة من مھام التدخل مكاسب كبیرة في التحصیل بالنسبة للطلبة الذكمشروع ولم یوفر 
. على العكس من ذلك، وجد تحقیق مكاسب كبیرة بالنسبة EGRAتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى 

للطالبات اإلناث في كل مھمة فرعیة. وقد تم إیجاد نتائج مماثلة في المھام الفرعیة لتقییم مھارات الحساب 
ل مكاسب كبیرة في تحصیل الطالبات اإلناث في التدخمشروع . فقد أحدث EGMAللصفوف األولى 

عالوةً على ذلك، كان أداء الذكور.  للطالب  مھمة ات جمیع المھام الفرعیة، في حین لم یحدث أي زیاد
الطالبات اإلناث في مدارس البنات أفضل من أداء الطلبة في المدارس المختلطة، والذین كان أداؤھم أفضل 

الذكور. وكانت ھذه الفروق ذات داللة إحصائیة في جمیع المھام الفرعیة  من الطلبة الذكور في مدارس
وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى  EGRAتقریباً لتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى 

EGMA. 
 العوامل الرئیسیة وتأثیرھا على النتائج

 ُعِرفَتقد فالتي كان أداؤھا أعلى ما یمكن،  لتحدید العوامل التي ترتبط مع الصفوف المدرسیة والمناطق 
في  %10الصفوف المدرسیة التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن على أنھا تلك التي حققت زیادةً ال تقل عن 

 %20أو التي حققت زیادة ال تقل عن  ،عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة (أو الحساب) في الصف الثاني
قراءة (أو الحساب) في الصف الثالث. وتعرف المناطق التي كان أداؤھا في عدد الطلبة الذین یجیدون ال
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والتي حققت أكبر زیادات في ، 12عة من مناطق مشروع التدخل الـ أعلى ما یمكن بأنھا المناطق األرب
 .2014-2012أعداد الطلبة الذین یجیدون القراءة أو الحساب بین عامي 

 كشف تحلیل المتغیرات عما یلي:لقد 
سیة التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن كانوا في الصفوف المدر ونالمشرفزارھم من المعلمین الذین  93% •

فقط من المعلمین  %41في القراءة (أي أكبر زیادة في عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة)، بالمقارنة مع 
 مرة. 16الذین أفادوا بأن عدد مرات زیارة المشرف كانت أقل  من 

ین الذین حضروا كال الدورتین التدریبیتین كانوا في الصفوف المدرسیة التي كان من المعلم 63% •
في الصفوف المدرسیة  نفقط من ھؤالء المعلمی %11أداؤھا أعلى ما یمكن في الحساب، بالمقارنة مع 

 الذین لم یحضروا كال الدورتین التدریبیتین.
نات كانت ضمن الصفوف المدرسیة من صفوف الحساب في مدارس الب 89من صفوف القراءة و 65% •

 التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن.
من الصفوف المدرسیة التي قام فیھا المعلمون بتصحیح جمیع األعمال في كتاب حل الطالب  84% •

 كانت ضمن الصفوف المدرسیة التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن في الحساب. 
مراقبة فھم الطلبة عن طریق طلب الحصول على من الصفوف المدرسیة التي قام فیھا المعلمون ب 80% •

 المزید من التفسیرات كانت ضمن الصفوف المدرسیة التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن في الحساب.
من الصفوف المدرسیة التي قام فیھا المعلمون باتباع المالحظات واإلجراءات الروتینیة للتدخل  69% •

 ن أداؤھا أعلى ما یمكن في الحساب.بإخالص كانت ضمن الصفوف المدرسیة التي كا

، أدلى المعلمون عموماالتدخل. مشروع مقابالت مع المعلمین لالستفسار عن تجربتھم مع  وأُجریت
المجیبون بأموٍر إیجابیة أكثر من تلك السلبیة فیما یتعلق بالجوانب الكلیة للمشروع: فقد شعر غالبیة 

لبي تجاه اثنین فقط المشروع، في حین شعر األغلبیة بشكٍل سالمعلمین بشكل إیجابي تجاه ستة من عناصر 
على الجانب اإلیجابي، أكد المعلمون أن الطلبة استمتعوا بالمشروع، وأنھ أدى إلى تطویر من العناصر. 

مھارات التفكیر ومھارات الطلبة بشكٍل عام، وأنھ كان لھ أثر إیجابي على التعلم، وأنھ أدى إلى إحداث 
ات المعلمین. ومن الجوانب اإلیجابیة األخرى التي ذكرھا حوالي نصف المجیبین تدریب تحسن في مھار

جانب السلبي، أشار المعلمون إلى لل أما بالنسبةقدم من قبل المعلمین المشرفین علیھم. المشروع والدعم المُ 
ر من الوقت أو الجھد أن المشروع أدى إلى زیادة أعباء العمل الملقاة على عاتق المعلمین وأنھ تطلب الكثی

 اإلستجابةلمواكبة المتطلبات التعلیمیة (على سبیل المثال، تصحیح كتاب الحل للطلبة). وعلى الرغم من 
فیما إذا كان ینبغي االستمرار بإجراء  ُسئَِل المعلمونعندما إال أنھ التدخل، مشروع للغایة نحو  اإلیجابیة

ستمرار بشكل كبیر، بھامش یساوي خمسة إلى واحد االلح ارسھم، لم تكن إجاباتھم في صاالتدخل في مد
ً ما ھي األسباب التي دفعت غالبیة المعلمین إلى إطالق ھذا الحكم؛ ومع  تقریباً. ولیس من الواضح تماما

ً إضافیاً، كما ورد في  ،بالتالي ،إضافة وأنھ یشكلار المعلمین للمشروع على أنھ ذلك، فإن اعتب عبئا
 اء التدریب یمكن أن تعطي بعض التفسیر.أثنفى المناقشات و

 الدروس المستفادة
ة الذین یجیدون القراءة والطلبة لبس فیھ أنھ من الممكن زیادة عدد الطلبال أثبت مشروع التدخل بشكٍل 

ومنظمة، تتناسب  ،مدروسة اتاألولى من خالل تقدیم ممارس الدراسیةالذین یجیدون الحساب في الصفوف 
تنمویا مع المھارات األساسیة للقراءة والحساب. والمعنى الضمني یمكن أن یكون ھناك الكثیر مما یمكن 

التدخل الذي یتناول بشكل منھجي تلك العناصر الرئیسیة لبرنامج التعلیم والتعلم  مشروعمن خالل  تحقیقھ
 نامج بأكملھ.تبدو بأنھا ناقصة، بدالً من استبدال البر ، والتيفقط

 
من التشجیع الذي سببتھ النتائج اإلیجابیة للمشروع، إال أنھ من المھم دراسة المكونات  وعلى الرغم

الدروس التي من شأنھا  -المختلفة لمشروع التدخل لمعرفة واستكشاف الدروس التي یمكن االستفادة منھا
 : ، وھى على النحو التالىلنجاحأن تثري التدخالت المستقبلیة وأن تؤدي إلى تحسین فرصھا في ا

التدخل الستكشاف كیفیة تأثیر دور مشروع على الرغم من أنھ لم یتم وضع المسح أو  النوع االجتماعي.
النوع االجتماعي للمعلم والطالب على أداء الطالب، إال أن النتائج كشفت أن الذكور، بشكل عام، ال 

عالوةً على ذلك، تشیر طریقة التي تستفید منھا اإلناث. الیستفیدون من التعلیم في الصفوف األولى بنفس 
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ً إلى أن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین نوع المدرسة (مدرسة إناث، ومدرسة ذكور،  النتائج أیضا
للطلبة. من الواضح جدا أن  لم واألداء بحسب النوع االجتماعيلمعرسة مختلطة)، والنوع االجتماعي لومد

دارس األردنیة المستقبل سوف تحتاج إلى فھم أفضل لدینامیات النوع االجتماعي في الم مشاریع التدخل في
واعیة التصمیم لضمان استفادة الطلبة الذكور من التدخل كما ھو الحال بالنسبة  وإلى اتخاذ قرارات

 للطالبات اإلناث.
تدخل على نسبة الطلبة . ساھمت الزیارات الصفیة من قبل المشرفین على أثر الدعم الصفوف المدرسیة

الذین یجیدون القراءة والحساب في صف المعلم. فقد أدى إعطاء قدر أكبر من الدعم المتكرر في تنفیذ 
التدخل ھذه، كان من الواضح أیضاً أنھ مشروع في حالة دراسة  ،. وعلى الرغم من ذلكفاعلیةتدخل أكثر 

ھ التدخل (مرة كل أسبوعین). لقدر الذي كان یأمللم یتمكن جمیع المشرفین من زیارة الصفوف المدرسیة با
تحتاج مشاریع التدخل المستقبلیة إلنشاء آلیات لتعظیم قدرة المعلمین المدربین (المشرفین)  وسوف

 للحضور لھذا العمل.
كان لھ تأثیر كبیر على نجاح التنفیذ. و معلمون متغیراً . كانت نسبة التدریب الذي حضره التدریب المعلمین

ن لدى المعلمون الذین حضروا جزءاً أكبر من التدریب نسبة أكبر من الطلبة الذین یجیدون القراءة وكا
التدریب. وسوف تحتاج من والحساب في صفوفھم المدرسیة من المعلمین الذین حضروا جزءاً أقل 

ھو متوقع مشاریع التدخل المستقبلیة إلى دراسة العوامل التي تمنع المعلمین من حضور التدریب كما 
 وإیجاد سبل للتعامل مع ذلك.

لتربویات الجدیدة في في استیعاب ا . واجھ المعلمون صعوباتترجمة رؤیة التدخل إلى ممارسة
لتدخل عدم وجود الكثیر من المشاكل األساسیة مشروع اتعكس بعض انتقادات المعلمین لحیث ممارساتھم. 

لتدخل وأسالیب التدریس والمنھجیات السائدة لدى ا مشروعفي التدخل، وإنما عدم التطابق بین رؤیة 
المعلمین. وسوف تحتاج مشاریع التدخل المستقبلیة إلى استكشاف طرق مختلفة لتعریف المعلمین على 

 ممارسات تربویة، بما في ذلك دور ممارسة المجتمعات القائمة على شبكة اإلنترنت.
 

 الخاتمة والتوصیات
ھذه الستكشاف فیما إذا كانت الممارسة الیومیة للمھارات األساسیة من التدخل مشروع تم وضع دراسة 

خالل أنشطة مدروسة، ومنظمة، ومناسبة تنمویاً یمكن أن تدعم األطفال لیصبحوا قادرین على القراءة مع 
الفھم وحل الحساب مع الفھم. وفي حال كان األمر كذلك، ما الظروف التي تساعد المعلمین على تنفیذ 

 ة الروتینیة الیومیة واألنشطة المرتبطة بھا بإخالص وثقة.األنشط
التدخل أحدث بالضبط األثر المقصود منھ. وفي حین أنھ لم یكن مشروع أظھرت النتائج بوضوح تام أن 

، كانت ھناك مكاسب 2014-2012ھناك عملیاً أي مكاسب في مدارس المجموعة الضابطة ما بین عامي 
لتجریبیة في خفض نسبة الطلبة الذین كان مستوى أدائھم أدنى ما یمكن كبیرة في مدارس المجموعة ا

وزیادة نسبة الطلبة الذین كان مستوى أدائھم أعلى ما یمكن. وتعتبر ھذه النتائج بأنھا واعدة للغایة، وخاصة 
 أنھ تم تنفیذ التدخل لسنة دراسیة واحدة فقط.

شئة من االجتماع مع أقسام الوزارة، وممثلین عن شملت التوصیات الرئیسیة النا ،في عرض نتائج التدخل
 الجھات المانحة، والمنظمات غیر الحكومیة التي تعمل في مجال تعلیم الصفوف األولى ما یلي:

دراسة نوعیة لمساعدة وزارة التربیة والتعلیم وأصحاب المصلحة اآلخرین على تحقیق فھم  إجراء •
یم المدرسي في السنوات األولى بنفس القدر الذي تستفید فیھ عدم استفادة الطلبة الذكور من التعللأفضل 

 الطالبات اإلناث.
على المدى القصیر، یمكن لوزارة التربیة والتعلیم استكشاف جدوى استخدام المعلمات اإلناث فقط،  •

 وإلى إیجاد المدارس المختلطة ومدارس اإلناث فقط في الصفوف األولى.
یجب أن یتم تخفیض عدد المعلمین التي یكون كل مشرف مسؤوالً عنھم، للسماح للمشرفین بأن یكونوا  •

 في توجیھ المعلمین ودعمھم. فاعلیةأكثر 
أثناء الخدمة. یمكن أن تكون ھذه المكافأة فى یحتاج المعلمون إلى المكافأة للمشاركة في أنشطة التدریب  •

غیر مباشرة، من خالل النقاط المعتمدة التي یتم الحصول علیھا كجزء  مباشرة، على شكل مكافأة مالیة، أو
 وترقیتھ، وتثبیتھ في العمل. ،من برنامج التطویر المھني المستمر الذي یؤثر في توظیف المعلم

 التدخل بحاجة إلى االنتباه لضمان إشعار المعلمین بأن:مشروع منفذو  •
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یقومون بھ، وإنما ھي داعمة وتشكل جزءاً ال یتجزأ من أنشطة التدخل لیست إضافات إلى العمل الذي  -
 األمور التي یقومون بھا.

التدخل أنشطة من قبل وزارة التربیة والتعلیم وترتبط بشكل مباشر مع المناھج مشروع أنشطة  -
 الدراسیة.

نامج تشجیع المعلمین على االلتزام باستكشاف منھجیات جدیدة؛ وتبادل قصص النجاح المتعلقة بأثر البر •
مع المعلمین من خالل مجموعة من وسائل اإلعالم، بما في ذلك ممارسة المجتمعات القائمة على شبكة 

وضع مقاالت قصیرة للفیدیو. وینبغي أن تعرض أشرطة تاإلنترنت لوسائل التواصل االجتماعي. وأن 
الصفوف المدرسیة الفیدیو ھذه المنھجیات المطلوبة التي یجري تنفیذھا بنجاح من قبل المعلمین في 

 التقلیدیة.

 المعاییر واألھداف
، وضع المشاركون الذین یمثلون مختلف أقسام الوزارة المعاییر 2014في ختام المسح الختامي لعام 

وتقییم  EGRAمن التقریر) لتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى  21الجدول واألھداف (الواردة في 
استندت المعاییر على نتائج الطلبة األردنیین في الصف قد . وEGMAمھارات الحساب للصفوف األولى 

، والتي تم إثراؤھا من قبل مجموعة من المعاییر 2014الثاني والصف الثالث في المسح الوطني لعام 
لسیاق األردني، وتقدیم الدعم التقني من قبل الباحثین الذین قادوا ل ودرایتھمالدولیة، وخبرة المشاركین 

. واستندت األھداف ضمن خطة الخمس RTI Internationalر. تي. آي. إنترناشیونال فریق بحث آ
 سنوات على أدلة تأثیر التدخل المحتمل، كما یمكن مالحظتھ في ھذا التقریر.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األردن -الوطني ألداء طلبة الصفوف األولى في القراءة والحساب: المسح IIالبیانات التعلیمیة 
 7  تقریر تحلیل أثر التدخالت

 
 



 

 
 

 األردن -الوطني ألداء طلبة الصفوف األولى في القراءة والحساب: المسح IIالبیانات التعلیمیة 
 8  تقریر تحلیل أثر التدخالت

 
 

 الخلفیة 1
 2012المسح الوطني لعام  1.1

التعلیمیة  المؤسسة التي یتمتع بھا الطلبة في المھارات األساسیةثاقبة على نظرة في سبیل إلقاء 
 ،ة بشكٍل أفضلفھم خصائص المدارس األردنیة التي ترتبط مع أداء الطلبمن أجل و ُمخصصة لھمال

مع وزارة التربیة والتعلیم األردنیة،  بالتعاون/ األردن، USAID قامت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة
بیانات المشروع  بموجب 2011في عام  RTI International رناشیونالآر. تي. آي. إنت التعاقد معب

دارة اإلفعالیة  للحصول على صورة حول مدى) IIالتعلیمیة البیانات ( اتالقرار التربویةفي صناعة
) وتقییم EGRA(والتي تتضمن إجراءتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى )، SSMEة (یالمدرس

عینة من المدارس االبتدائیة في األردن في نھایة  ضمن)، EGMA( األولىمھارات الحساب للصفوف 
، المعلومات القائمة على األدلةتثري أن المعقودة على ذلك بل اماآل وتمثلت. 2011/2012 الدراسي العام

 الحاجة. ما تقتضیھ حسب أو ، المستقبلیةقرارات السیاسة التعلیمیة ، الالمسحوالتي سوف تنتحعنعملیة 
المسح الوطني ألداء طلبة الصفوف األولى في القراءة  -مشروعفي المستخدمة د تم مواءمة األدوات وق

المواءمة التي تم عقدھا خالل ورشة عمل من سیاق األردني بما یتناسبمع ال 1-األردنوالحساب في 
تقییم مھارات القراءة  تم تطویر إصدارات مختصرة منوقد . والتعلیم وزارة التربیة بالتعاون مع

وذلك باستخدام مواد  ،)EGMA( مھارات الحساب للصفوف األولى) وتقییم EGRA(للصفوف األولى 
تم ، ةللطلبإجراء التقییمات الشفویة الفردیة باإلضافة إلى و. ین الثاني والثالثالمناھج الدراسیة للصف

المدرسة المتاحة في قوائم جرد للموارد داد وتم إعمدیري المدارس والمعلمین، إجراء مقابالت أیضاً مع 
الوطني الذي مسح مشروع الكجزء من والحساب دروس القراءة قد تم مشاھدة ، ووالصفوف المدرسیة

 .SSME)ھدف إلى تشكیل صورة حول مدى فعالیة اإلدارة المدرسیة (
في األردن في  حكومیةمدرسة ابتدائیة  156من تتألف على الصعید الوطني  ُممثلةعینة  تشاركقد و

الصف واحد من معلمي ومعلم الثاني الصف  واحد من معلمي تم اختیار معلم ،كل مدرسة ومنالدراسة. 
إلجراء  عشوائيٍ  بشكلٍ  صفوفمن ھذه ال صف من كل طالب 10عشوائي، وتم اختیار  الثالث بشكل

للصفوف األولى وتقییم مھارات الحساب  ،)EGRAتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى (
)EGMA(،  طالب 3120تجربتھم مع المدرسة. وقد تم اختیار  للحدیث حولوإجراء مقابالت معھم 

 ومع، الذین وقع علیھم االختیارمقابالت مع المعلمین وتم إجراء الللمشاركة في عملیات التقییم والمقابلة. 
 ي الذي تم اختیاره أثناء تدریسھ لدرسالثانالصف  ینبمشاھدة ورصد معلمالباحث وقام أحدمدیر المدرسة، 

ً  وقام. ودرس حسابقراءة  وقد . التي تم اختیارھا والغرف الصفیة سیةالمدر بجرد اللوازم الباحثون أیضا
 . 2012عام  شھر أیار منجمع البیانات في نھایة  عملیة تم االنتھاء من

ً  إجراؤه الذي تم )،EGRAقد تألف تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى (و اللغة  وباستخدام شفویا
) 2، (الحروف تاوأص) معرفة 1: (وھي ،مھام فرعیة )، من خمسMSAالعربیة الفصحى الحدیثة (

، والفھم القرائي) 4، (تصلمنص ل الشفویةفي القراءة الطالقة و) 3، (والتعرف على الكلمات المخترعة
الكلمات غیر المألوفة  والقدرة على قراءةوتعتبر معرفة أصوات الحروف . ياالستماعوالفھم ) 5و(

 لفھم. لالمھارات األساسیة الالزمة للقراءة بطالقة ومن واحد  مقطعٍ والمكونة من 
القراءة الشفویة  في لتحدید الطالقة ،)EGRAتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ( كجزء منو
)ORF ،(وقد تم استخدامدقیقة واحدة.  خاللقصیر  نصمن  ممكن قدرأكبر قراءة ب تم تكلیف الطلبة 

الثاني من الصف تمكن طلبة ، في المتوسط ).ORFلتقییم الطالقة في القراءة الشفویة (نتائج ھذه المھمة 
كلمة صحیحة  23.7 الثالث من قراءة الصف تمكن طلبةكلمة صحیحة في الدقیقة، في حین  15.2قراءة 

. وقد أظھرت األبحاث أن الصف الثالثإلى  الصف الثانيإلى تطور األداء من  مما یشیر، في الدقیقة
، 2012في دراسة عام و. یتم تحدیدھاحتى یتمكن من فھم ما قرأبأقل سرعة من أن یقرأ ال بد  القارئ

بشكل صحیح من أسئلة الفھم القرائي سؤال أي  عنالذین لم یتمكنوا من اإلجابة  الطلبة ھ حتىتبین بأن
جمیع  عناإلجابة  تمكنوا منأولئك الذین أن ، وكلمتین صحیحتین في الدقیقة بسرعة أقل منؤون یقر

سلم بھ عموما أن الطفل . ومن المُ كلمة صحیحة في  الدقیقة 49.3سرعة ب یقرؤوناألسئلة بشكل صحیح 
المرتبطة  يئالقراالفھم أو أكثر من أسئلة  %80 عن اإلجابة بشكل صحیحمن مكن تعندما ی ویفھمیقرأ 

-األولاألولى (الصفوف الثالثة في ھذا التقریر لإلشارة إلى سنوات المدرسة  بشكٍل عامستخدم تعلى الرغم من أن "الصفوف األولى" 1
. في تم تقییم طلبة الصفین الثاني والثالث فقط، 2014لعام  المسح الوطنيذلك في  بعدو، 2012في حالة المسح الوطني  إال أنھ )،الثالث
 ) معنیة.الثالث -األول( ةالثالث الصفوفتدخل، كانت جمیع النشاط 

                                                      



 

أو أكثر من  %80 عناإلجابة  تمكنوا من ة الذینالطلب وقد تبین أنمستوى الصف. یتالءم مع نص ب
. كلمة صحیحة في الدقیقة 41.5یساوي بمعدل طالقة ھم من یقرؤونبشكل صحیح  الفھم القرائي أسئلة
معدل سرعة الطلبة كان أقل أي أن سجل أقل بكثیر من ھذا المعدل، سرعة القراءة المُ كان متوسط وقد 

أسئلة الفھم  فيأداء الطالب  لم یكنلذلك،  القراءة مع الفھم. ونتیجةً  بكثیر من السرعة الالزمة لیتمكنوا من
 ً  لمناھج الدراسیة. لالمبادئ التوجیھیة  تتطلبكما  قویا

كثر األالفرعیة  المھامة في أداء الطلب بالنظر إلىمفاجئة  القرائي فھمودرجات السرعات القراءة  ولم تكن
 عن أي بند من بنودصحیح  بشكلٍ  الطلبة من اإلجابةمن  %24.1ولم یتمكن مھارة القراءة. لتأسیسیة 

عن أي بند من بنود صحیح  بشكلٍ  من الطلبة من اإلجابة %47.1لم یتمكن ، وأصوات الحروفمھمة 
 ھذه المھارات األساسیة أمرٌ  بیرةفياتكقدرفإن إمتالك ، مع ذلك. ةخترعالتعرف على الكلمات الممھمة 

إلى أنھ القراءة الطالقة في مھارات القراءة األساسیة و وتشیر العالقة القائمة بین. الجیدینلقراء لضروریٌ 
لتحسین  التعرف على الكلمات المخترعةمعرفة أصوات الحروف ومھارات مھارات تعزیز ال بد من 

 . القرائي القراءة الشفویة والفھمفي الطالقة 
ً  الذي تم إجراؤه، )EGMAیتألف تقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (و مھام  ، من ستشفویا

(أنماط  والتعرف على الرقم المفقود) 3، (اتالكمی ومقارنة) 2، (التعرف على الرقم) 1: (وھي ،فرعیة
) 6، (ى الثانيمن المستو الجمع والطرح) و5من المستوى األول (الجمع والطرح و) 4العدد)، (

تھاوتشتمل على إجرائیة في طبیعمن المستوى األول الجمع والطرح قد كانت مھام . ووالمسائل اللفظیة
 تم تكلیف حیث، 20أقل من أرقام تتكون من منزلة واحدة أو منزلتین بحیث یكون المجموع/ الفرق 

الجمع مھام  كانتفي حین ثم إعطاء اإلجابة. من دون استخدام ورقة وقلم و ھذه المسائلحل ب ةالطلب
ربط األرقام المفاھیم الریاضیة مثل  معرفة ةالطلب ت منأكثر صعوبة وتطلب من المستوى الثانيوالطرح 

 حل. في الالقلم الورقة واستخدام ب ة، تم السماح للطلبوفي ھذه المسائلعشرات. بال
كثر إجرائیة بشكل من المستوى األول األوالطرح  الجمع وا عن مسائلأجاب ةعلى الرغم من أن الطلبو

الجمع  في %81.6، وفي الطرح لطلبة الصف الثاني %79.4والجمع  في%83.6 بنسبة -وبثقةصحیح 
) الثاني (في الصف %31انخفض بنسبة  ةطلبإال أن أداء ال -الثالثالصف في الطرح لطلبة  %75.9و
 وبنسبة تزید عن، ى المستوى الثاني في عملیة الجمعالمستوى األول إل ) منالثالثالصف في ( %27و

المستوى األول إلى المستوى الثاني في عملیة  ) من3الصف في ( %41) والثاني الصففي ( 47%
على  اً كون قادرییجب أن الثاني  الصفالطالب في ألردن على أن في االمناھج الدراسیة تنص الطرح. 

، الثالثفي الصف أما . منازلثالث وأربع  مكونة من داً اعدعلى أمل تالجمع والطرح التي تشمھام أداء 
. منازل خمس تشمل أعداداً مكونة منالجمع والطرح التي  مھامعلى أداء الطالب قادراً ون كیجب أن یف

لألرقام المكونة من منزلتین من مشروع تقییم مھارات الحساب الجمع والطرح  تبین أن مسائلمع ذلك، 
ً  ) قد شكلتEGMA(للصفوف األولى  اإلجابة  الثاني منالصف  حیث تمكن طلبةالعینة،  ةلطلب تحدیا

من  الطرح مسائلمن  %32و ،مسائاللجمع من المستوى الثانيفقط من  %52.7 عن بشكل صحیح
مسائل فقط من  %55 عن بشكل صحیح الثالث الصفأجاب طلبة ، وعلى نحو مشابھ. المستوى الثاني

 . ح من المستوى الثانيالطر مسائلمن  %35الجمع من المستوى الثاني وعن 
تحفیظ إلى أن الاألردن  في 2012) لعام EGMAتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (تشیر نتائج 

على المھارات  األطفالبھا عرف تفي الطریقة التي ی كبیراً  یلعب دوراً (أي الحفظ عن ظھر قلب) 
 ةالطلبأداء أن بتبین التي نتائج للواضح التجاه خالل االمن  اإلیحاءھذا  وقد تم تأیید. الحسابیة ویتعلمونھا

حفظھا عن ظھر قلب المعرفة التي یمكن وھي  -البنود اإلجرائیة التي تعتمد على المعرفةفي  كان جیداً 
ما ینبغي أن معاً ل تطبیقالوالفھم والبنود التي تتطلب المھام في ملحوظ  بشكلٍ  وأن أداءھم انخفض -أیضاً 

 ). ا(بدال من حفظھ ةً إجرائی معرفةً  كونی
إال أنھ ، الحسابیة مھاراتالبعض  في ن جداً یمرتاح ة كانواالطلبأن الرغم من بتشیر التقییمات إلى أنھ و

ً  یتوجب تعزیز  ، على الرغم مننحو مشابھوعلى . جیداً  فھمھم النظري من قبل معلمین مدربین تدریبا
 %80 والحصول على درجات تساويمن الطالقة والفھم  مستوى عالٍ بالقراءة  ة منبعض الطلب تمكن

في الالزمة وة ویفتقرون إلى القطالقة بون ؤال یقر ةغالبیة الطلب إال أن، في الفھم القرائيأو أكثر 
 .األول لصففي ا مھارات القراءة والكتابة األساسیة التي تدرس عادةً 
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 مكونات مشروع التدخلوصف  1.2
 األساس المنطقي والوصف 1.2.1

 
لعام  (المسح الوطني 2012لعام  الحسابألداء طلبة الصفوف األولى في القراءة والوطني المسح  أوضح
یتمكنوا من فھم النصوص التي أن األطفال األردنیین في الصفوف األولى لم إلى ) بوضوح 2012

تدخل تجریبي لمدة سنة مشروع فرصة إجراء  وشكلت. فھم المسائل الحسابیة التي یحلونھاأو یقرؤونھا 
 ً لتدخل على أداء مشروع اأكبر أثر ممكن ل تحقیق: كیف یمكن یتمثل بما یلي من نوعھ فریداً  واحدة تحدیا

 قصیرة؟ حصةفي  والحسابالطلبة في القراءة 
وتقییم مھارات الحساب في  )EGRAتقییم مھارات القراءة في الصفوف األولى ( باإلضافة إلىو

مجموعة أدوات تشكیل عدة تقییمات من  2012 لعام ، شمل المسح الوطني)EGMAالصفوف األولى (
على وجھ  الصفیة، وكشفت المشاھدات. )(SSMEصورة حول مدى فعالیة اإلدارة المدرسیة 

 ویعني ذلك أنك الیوم. لصفحة الكتاب المدرسي لذ یحدده محتوىومي الخصوص، أن محتوى الدرس الی
ً طلبتھم المعلمین یدرسون   إیالء اھتمام بسیط فیمالجدول زمني یحدد ما سیتم تدریسھ في كل یوم مع  وفقا

نتائج التقییم، بما یفعلونھ المعلمون ع ئلعندما سُ وعلى استعداد تنموي لمحتوى الدرس.  إذا كان األطفال
مواءمة أنھم استخدموا نتائج التقییم للتخطیط ألنشطة تعلیمیة أو ب 2012فقط في عام منھم  %22 ادأف

 .ةتدریسھم لتلبیة احتیاجات الطلبطریقة 
ن من وزارة ومسؤول الذي شارك فیھ،2012خالل عام  المستخدم ج الدراسياتحلیل المنھوقد كشف 

لمسح مشروع ال األساس الذي بُني علیھبمثابة  إجراؤه لیكونوالذي تم  ،من قسم المناھج والتعلیم التربیة
أن  إلى 2012 لعام . وكشفت نتائج المسح الوطنيالخاصة ، مجموعة من الحاالت2012 لعام الوطني

 تتم معالجةعلى ذلك، لم  . عالوةً أصوات الحروفمھمة قراءة في  اً جید لم یكنالصف الثالث  أداء طلبة
تطلبت ، ھو األمر في الحسابكما والصف األول. التي تلي منھاج ھذه المھارة في المناھج الدراسیة 

، أربع منازلأو  ثالث أرقام مكونة من جمع وطرحأن یقوم الطالب بلصف الثاني لالمناھج الدراسیة 
لم لصف الثاني ا ةنصف طلبتبین من خالل المسح أن ، ومع ذلكوذلك باستخدام طریقة العمود الرأسي، 

 صحیح. بشكلٍ  19من العدد  3یتمكنوا من طرح العدد 
ما یتعلق فی يكافالتعلیم العلى  ةالطلب عدم حصول 2012 لعام ختصار، كشف المسح الوطنياب
بإمكانیة تنبؤھا البحوث  التي أشارتالمھارات التأسیسیة  وھي -والحسابالمھارات التأسیسیة للقراءة ب

معالجة ھذا التقصیر من قبل المعلمین بأمل ضئیل وجود مع  -والحساببالنجاح في المستقبل في القراءة 
 .2012المستخدم خالل عام  ج الدراسياالمنھأو 

 بعد مناقشات مع فریق المناھج في وزارة التربیة والتعلیم وكبار المشرفین علىو على ھذه الخلفیة،وبناًء 
تدخل الذي من شأنھ أن یدعم المعلمین برنامج مشروع التطویر تقرر القیام ب ،والحسابالقراءة  مساقي

ً  تتناسبمنظمة، وفي توفیر ممارسة یومیة مدروسة،   .والحسابمع المھارات األساسیة للقراءة  تنمویا
سترجاع ال أو درس حسابدقیقة من كل درس قراءة  15أول  بتخصیصالمعلمین  وتقرر أن یتم تكلیف

ھذا  سوف یجعل الطلبة یشعرون بأن كل یوماألمر في ذلك . أن القیام بھارات التأسیسیةتعزیز المو
حماء" روتیني "لإل أي أنھ أصبح بمثابة إجراء -الصفوف المدرسیةمن برنامج  اً أصبح جزء النشاط
اإلجراءات من  صبح جزءاً أ حتىدقیقة سمة رئیسیة 15نشاط الـ وقد كانج. امنھال المقرر في لیومالدرس 
 ةالطلب یألف عندما بأنھالذي یقول المنطق ا على معتمدً كل یوم، في  الشكلنفس  واتخذ ةالیومی یةالروتین

ھذا  تطلبی لن ، وبالتاليبسرعةبھذا اإلجراء  یقومفمن المتوقع أن ، یةالروتیناإلجراءات ن) و(والمعلم
 ستھا.ممارو لمھارات األساسیة الرئیسیةزم لالال التعرض؛ حیث سیوفر من التفسیر راً كبی اإلجراء قدراً 
من مھارات ثالثة ما یصل إلى الیومي  يالروتین سوف یعالج اإلجراءتحسین القراءة، ومن أجل 

 يالروتین سوف یعالج اإلجراء، وبالنسبة للحسابكل یوم. في خمسة الالمھارات األساسیة المختلفة 
الصف األول المخصص لكل مھارة من الوقت  اختالف مقدارمع الیومي ثالثة مھارات أساسیة مختلفة 

ر للعد بالمقارنة مع في الصف األول یتم تخصیص وقت أكب).1 الشكلالصف الثالث (انظر  وحتى
ً  الصف الثالث، األرقام من الصف األول إلى الصف للتالعب بوتزداد كمیة الوقت المخصص یومیا

 الثالث.
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 .الصف حسب الیومیة، الروتینیة اإلجراءات ضمن ةلثالثالحساب ا مھاراتل الوقت تخصیص. 1الشكل 

 
، والحسابالقراءة في الروتینیة  من خالل اإلجراءاتمن المھارات التي ینبغي معالجتھا  مھارة لكلو

یضمن س). من جھة، 1الصفیة المختلفة (انظر الجدول  األنشطةاستخدام عدد محدود من  تقرر أن یتم
فإنھ سیؤدي جمیع جوانب المھارات؛ ومن جھة أخرى،  معالجةمن شأنھ  والذيالتنوع  القیام بذلك إحداث

 تدریب المعلمین والتي یجب أن یعتادعلیھا تتطلبالصفیة المختلفة التي  األنشطةحد من عدد أیضاً إلى ال
 .الطلبة

بأنھا غیر متطورة  2012 لعام المسح الوطنيالتي أشار إلیھا  ،ةمعالجة المھارات التأسیسی باإلضافة إلى
ستتم ، سیتم تصمیم أنشطة مختلفة لكل من المھارات التي بالقدر الالزم لدى طلبة الصفین الثاني والثالث

ارسات التربویة ممالمزید من البالمعلمین  لتعریف ةالیومی یةالروتین معالجتھا من خالل اإلجراءات
أن مثل ھذه الممارسات  ،التربویة ھذه البحوثمن خالل  ،. ومن المعروفالتربویة البحوثالقائمة على 

، كان من المأمول طارالتأسیسیة. في ھذا اإل والحسابدعم وتطویر مھارات القراءة  تساعد فيالتربویة 
مقارنةً بتلك كثر فعالیة األتربویة الممارسات بالالمعلمین على تعریف التدخل مشروع  یعملأن 

. ومع ذلك، 2012 لعام المسح الوطني الممارسات التي لوحظ استخدامھا في الصفوف األولى خالل
البرنامج إلى القیام بذلك عن طریق  سعىمن إدخال ھذه الممارسات من خالل التعلیم المباشر،  بدالً و

ن في والمعلمسیقوم  ،ةالیومی یةالروتیناإلجراءات من  مختلفة كجزءالنشطة األالقیام ب فمن خالل. الدمج
كان ب ثقة المعلمین في ممارسة األنشطة، ااكتس ومعأكثر فعالیة.  األمر بتطبیق سلوكیات تربویة واقع

 تربویة.ال على قیمتھ وأن یتعرفوا یقومون بھعلى ما كانوا ذلك نعكس ی أن یُرجى
 

 الروتینیة اإلجراءت ضمن استخدامھا تم التي واألنشطة تناولھا تم التي القراءة مھارات. أ 1الجدول 
 الیومیة

 

 األنشطة المھارة
 . األصواتتمییز •  الوعي الصوتي

 . مزج األصوات• 
 . األصواتبتالعب ال• 

 . أصوات الحروف مع تشكیل قصیر•  أصوات الحروف
 . أصوات الحروف مع تشكیل طویل• 
 . والطویل التمییز بین التشكیل القصیر• 
 . الكلمات المخلوطة•

 

 المفردات:

 
 . مفاھیم السیاق• 
 . اتالكلم التعائ• 
 . المرادفات• 
 . إضافة الصفة• 
 . المفرداتشبكة • 
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 األنشطة المھارة
 

 الفھم:

 توقع عنوان النص من خالل الصورة.• 
 توقع األحداث الواردة في النص. •
 . تلخیصال• 
 . الذاتيالتنظیم • 
 إجابة األسئلة المباشرة وغیر المباشرة. •

 . كتابة الحروف • :الكتابة
 . كتابة الكلمات •
 . كتابة الجمل •
 . الكتابة الوظیفیة •
 . الكتابة اإلبداعیة •

 
 الروتینیة اإلجراءت ضمن استخدامھا تم التي واألنشطة تناولھا تم التي الحساب مھارات. ب 2الجدول 
 الیومیة

 األنشطة المھارة

 . باستخدام الواحداتالعد •  العد عن ظھر قلب:
 . العدأغاني وأناشید • 
 . العد في خطوات• 

 . باستخدام الواحداتعد مجموعات صغیرة من األعداد •  العد العقالني:
 . عد مجموعات صغیرة من األعداد• 
 . باستخدام الواحداتتقدیر وعد مجموعات كبیرة من األعداد • 
 . العد في مجموعات• 
 . عد مجموعات كبیرة من األعداد في مجموعات• 

 .  المكونة من منزلة واحدةرقام یة على األحسابالعملیات ال•  التالعب باألرقام:
 . ، والمئات، وآالفاتمضاعفات العشر العملیات الحسابیة على• 
  .ھاوالطرح من إلى مضاعفات العشرة الف)، بما في ذلك الجمعاآلمئات ووالعشرات (إكمال ال• 
 . العشرات (مئات وآالف)ربط األرقام ب• 
 . والتنصیفالمضاعفة • 

 المشاكل التي تدعم تطویر:  حل المسائل:
 . مقارنة)ال، ووالتجمیع، مسائل التغییرالجمع والطرح (• 
 . )وتشكیل المجموعات(المشاركة  ةقسمال• 
 . )أسھمكة أو التي تتضمن وجود شكل لشبالجمع والمواقف تكرار الضرب (• 
 . نسبةال، بما في ذلك تقاسم والحصة، والمعدلالنسبة، والكسور، • 
 

 
باعتبارھا السبیل  تھامتابعبن ولمعلملیقوم االدرس  نصوص، تشمل التدخالت تطویر الدولفي بعض 

في التدخل مشروع تصمیم تقرر أن ال یستخدم جدیدة. لھذا،  تربویةالمعلمین على أسالیب  لتعریف
أن نظام التعلیم في  :أھمھا ،مجموعة متنوعة من األسبابوذلك لالدروس،  نصوص 2012 لعام األردن

ن ھذا القصد م ولم یكن. غرفھم الصفیةكیفیة إدارة  بشكٍل عامن والمعلمیعرف فیھ  ، حیثاألردن وظیفي
عم المعلمین في تطویر المناھج التربویة التي من شأنھا دعم تطویر د، وإنما یةدارة الصفاإلالتدخل تعلیم 
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لتحقیق ذلك، و. وتؤیدھا البحوث التربویةالطرق التي تدعمھا بالتأسیسیة  والحسابمھارات القراءة 
وتقرر عدد محدود من األنشطة التي تھدف إلى تطویر مھارات معینة.  التدخل علىمشروع اعتمد 
 .فقط محتوىوبتغییر الالصف األول أو الثالث،  ةھذه األنشطة بنفس الطریقة مع طلب إجراء

 :یلي تھدف لإلجابة عمالتدخل مشروع اكانت األسئلة البحثیة لو
نشطة تتناسب تنمویاً مع األ، ةمنظمو، ةمتعمد بطریقةھل الممارسة الیومیة للمھارات األساسیة  •

 وعلى حل المسائل الحسابیة ھامع فھمالنصوص على قراءة  لیكونوا قادرینألطفال لالمناسبة 
 ؟ھامع فھم

واألنشطة المرتبطة  ةالیومی یةالروتیناإلجراءات ما الظروف التي تساعد المعلمین على تنفیذ  •
 بإخالص وثقة؟

 الموادالتعلیمیة 1.2.2
 لمادة وآخر المؤلفین؛ فریق لمادة القراءة من من قبل فریقین التعلیمیة لمشروع التدخل المواد تم تطویر
 األردنیة، التربیة والتعلیم وزارة من أعضاء 10 من المؤلفین فریق ،تألف مادة دراسیة ولكل. الحساب

 األول والثانيفریق واحد لكل من الصف  -اصأشخ ثالثة یتكون كل منھا من فرق ثالثة مسؤولو :وھم
 ومعلم یدرس ھذا ومشرف، للمادة الدراسیة، المناھج لجنة في عضو من فریق كل ویتكون والثالث،

 على تطویرالمواد تم وقد .التربیة والتعلیم وزارة قبل من الفریق أعضاء ترشیح وقد تم. الصف
المرحلة الثانیة، تم  وخالل ،األول الدراسي الفصل مواد تم وضع المرحلة األولى، خالل: مرحلتین

أسابیع  أربعة التطویریة حوالي المراحل ھذه من مرحلة وتطلبت كل. الثاني الدراسي الفصل وضع مواد
 .ستكمالھالیتم ا

ً  بتعیین خبیراً  RTI International قامت أر. تي. آي. إنترناشیونال  مادة دراسیة لكل واحداً  فنیا
 معظم الفنیین الخبراء أمضى البدایة، في. المواد تطویر عملیة أثناء والتوجیھ القیادة لالضطالع بمھام

الصفوف األولى  لتدریس القائمة البحوثو نھجمال لمناقشة مكونات المؤلفین فریق مع األول األسبوع
 .والحساب القراءة لمادتي

آر. تي. تجارب وخبرات  التصمیم من مرحلة من األول في األسبوع تمت االستفادة وبالنسبة للقراءة،
 في (EGRP) للصفوف األولى القراءة برنامج تعلیم في RTI International آي. إنترناشیونال

 األول للصف مدرسة 60 في (EGRP) للصفوف األولى القراءة برنامج تعلیم تجریب تم حیث. مصر
 المدارس في األول طلبة الصف أصبح سنة، من أقل وفي. والثالث الثاني یتم استخدامھ للصفین أن قبل

 صوت آخر من أصوات الحروف في 19على  -لمتوسطفي ا -قادرین على التعرف 60 النموذجیة الـ
أي  العام، بدایة في األساسدراسة في بالمقارنة مع ما كانوا علیھ الدراسي العام نھایة في الواحدة الدقیقة

من  الضابطة اثنین المجموعة في الطلبة اكتسب نفسھ، الوقت وفي. %194 كانت بنسبة أن الزیادة
 بدراسةمقارنةً  فقط %21 مقدارھا بنسبة أي أن الزیادة كانت الواحدة، الدقیقة في أصوات الحروف فقط

 األساس.
والحساب للصفوف  تدریس القراءة على القائم للمنھج العناصرالرئیسیة حول المناقشات وبعد إجراء

ً  المواد تصمیم فرق قامت األولى،  في التعلیمیة التي سیتم استخدامھا المواد بنیة لتطویر بالعمل معا
 ویُشار إلیھ باسم( المعلم دلیل) 1: (المواد التعلیمیة من مجموعات ثالثة وقد تقررتطویر. مشروع التدخل

 المعلمین حیث یوجد لدى حدوث خلط لدى المعلمین، لتفادي مشروع التدخل في" المعلم مالحظات"
 .الطالب كتاب أنشطة) 3(و الیومیة، الدرس مالحظات) 2( ،)المعلم" "دلیل ڊما یسمى  بالفعل

 المعلم) مالحظات( المعلم دلیل
 بالمنطق المعلمین لتزوید مصدر عتبارهاب موضوع لكل) المعلم مالحظات( المعلم دلیل تطویر تم

 المرتبطة األنشطة إجراء فیما یتعلق بكیفیة لتوجیھ لمشروع التدخل معا التدریسي للنھج التربوي
 قبل من وتم تنقیحھا فنیین خبراء قبل من المالحظات ھذه تم وضع وقد). 1 الجدول( المختلفة بالمھارات

 المؤلفین. فرق فریق من كل
 األسباب التي تجعل توضح تفصیلیة على مالحظات موضوع لكل المعلم دلیل یتضمن. التربوي المنطق

) أي أنھا أساسیة( األھمیة بالغ أمراً  الیومیة اإلجراءات الروتینیة في الُمستھدفة المھارات مھارة من كل
لو أنھا  كما شاملة لم تكن المالحظات أن من الرغم وعلى. والحساب القراءة مھارات الطلبة في لتطویر

 إال أنھا تقدم خلفیة المھارات، یتعلق بأھمیة كتاب مدرسي وفصالً من مقرر جامعیأ من كانت جزءاً 
 .الیومیة المدرسیة أنشطتھم في على استخدام المنھجیة المعلمین لتشجیع كافیة منطقیة
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. خطط دروسعدم تزوید المعلمین ب مشروع التدخل تصمیم في تقرر سابقا، ناقشنا كما.إجراءاألنشطة
 لم تكن لتبرر األردن في والمعلمین المدارس أن حالة من الرغم وعلى وقد كان قرار التصمیم مدروسا،

لم تسمح  ، إال أن واقع اإلطارالزمني)الدروس إعطاء كیفیة حیث یعرف المعلمون( النھج ھذا إتباع مثل
ً بتطویر  كل من دقیقة 15 أول خالل الیومیة تم إجراءاألنشطة في حال ولكن. الدروس ھذه مثل أیضا

ً األمور المتوقعة أن یعرف المعلمون ال بد ،بدقة درس  تم وبالتالي،. نشطةاأل ھذه إلجراء منھم أیضا
نشاط من األنشطة  كل وإدارة إجراء كیفیة حول شامل دلیل أجل توفیرمن للمعلممن  المالحظات تصمیم
كتابتھا  تتمعلى الرغم من أن الدروس لم  نشاط. لكل بواقع سلسلة واحدة من النصوص، ُمصغرة كسلسلة
المعلم خلقت مالحظات مالحظات الدرس وإال أن المعلم، نفسھا التي یجب أن یقولھا الكلمات  إلعطاء

 ً  بیئة منظمة للغایة. معا
 لألساس الوصف الكافي لم تعمل على إعطاء ھذه المعلم مالحظات أن األوان، فوات ولكن تبین بعد

ً  دقیقة 15 نشاط الـ إلجراء المنطقي  مشروع التدخل من أن وقد كشف تنفیذ. درس كل بدایة في یومیا
 وقد أدى ھذا األساسیة، للمھارات الیومیة للممارسة المنطقي األساسى بالقدر الكاف یفھموا لم المعلمین

كان  فیما إذا معرفة غیرالممكن فمن. واإلحباط حدوث حالة من اإللتباس إلى بدوره، الفھم، في العجز
 األقل على ولكن واإلحباط، االلتباس مثل ھذه تمنع حدوث وشمولیة أن یمكن للمالحظات األكثر وصفیة

ً  األكثر كان یمكن أن یكون الوصف  .مرجعیة بمثابة) والمدربین( للمعلمین وضوحا
 الیومیة الدرس مالحظات

 في وتم نشر ذلك. للدرس لیقوم المعلم بإتباعھا الیومیة المالحظات من تم وضع مجموعة صف، لكل
 صفحاتٍ  معین على بیومٍ الخاصة  والحساب مع مراعاة أن تتم كتابة مالحظات القراءة واحد، كتابٍ 

المالحظات  سیتمكن من رؤیة لذلك الیوم، مالحظات الدرس كتاب المعلم یفتح عندما وھكذا،. متقابلة
 تم وقد .البعض في مقابل بعضھا الخاصة بدرس الحساب لذلك الیوم والمالحظات القراءة الخاصة بدرس

 الیوم -السادس عشر االسبوع" إلى األول"الیوم  -األسبوع األول" الكتاب بدءاً من صفحات ترقیم
 دراسي. فصل ولكل مادة لكل " الخامس

 15 القیام بھا خالل اإلجراء الروتیني ذو الـ ینبغي التي المھارات دمجالكتاب، تم  في صفحة كل في
 حول تفاصیل تم إعطاء ذلك، على عالوةً . مھارة ضمن كل سیتم تطبیقھا التي األنشطة فضالًعن دقیقة،

 خالل الستخدامھا ذلك إلى وما ،..الخ والمسائل واألرقام، الحروف أو الكلمات، باستخدام نشاط كل
ً  2 الشكل ویبین. النشاط ً  زوجا  الدراسي للفصل الدرس مالحظات المتقابلة من من الصفحات نموذجیا
 الثاني. للصف الثاني
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 الیومیة الدرس مالحظات في المتقابلة الصفحات مننموذج . 2الشكل 

 
 وشكل محتوى لتوجیھ للدرس المالحظات الیومیة باستخدام أن یقوم المعلمون المتوقع من كان

یقوم  أن المتوقع من وكان. دقیقة من كل درس 15 الیومیة التي ستستغرق أول اإلجراءات الروتینیة
 مالحظات دقیقة األولى من الدرس بالرجوع إلى 15 الیومیة للـ لإلجراءات الروتینیة بالتخطیط المعلمون

 المستخدمة األنشطة وخصوصا، دقیقة، 15 خالل ھذه الـ معالجتھا ینبغي التي المھارات وتحدید الدرس
 ھذا إجراء بكیفیة أنفسھم لتذكیر المعلم دلیل إلى المعلمون بالرجوع شیرومن ثم ی. المھارات تلك لتطویر
أو المسائل التي / أو األعداد/ أو الكلمات/ بما یتناسب مع الحروف بذلك القیام كیفیة في وللتفكیر النشاط،

أن  كان من المأمول مھارة، لكل األنشطة من محدود عدد ھناك وألن. الیوم ذلك في سیتم التعرض لھا
. النشاط ھذا إجراء لالضطالع على كیفیة المعلم دلیل إلى الرجوع إلى مرورالوقت تقل حاجة المعلم مع

ً  المتوقع من كان مماثلة، وبطریقةٍ   طوال النشاط لنفس الصف في الطلبة أنھ ومع تكرار تعرض أیضا
ً فشیئاً،وستصبح الـ الدراسي، الفصل  فإن حاجتھم لشرح ما ینبغي القیام بھ في كل مرة سوف تقل شیئا

في  حدث بالضبطما  ھو ھذا وفي المجمل،. یومیة روتینیة" إحماء"بمثابة عملیة  بالفعل دقیقة 15
 في طبیعي بشكل یحدث التطورال ھذا فإن الحال، وبطبیعة. مشروع التدخل فیھا تنفیذ الصفوف التي تم

شیوعاً بینھا  وكان األمر األكثر إحباطھم تجاه عدة أمور، عن فقد عبر بعض المعلمین الصفوف، جمیع
 التوقعات بأنھ لم یكن بإمكانھم تحقیقفقد كان یشعر المعلمون . اإلجراءات إلتمام الالزم ھوالوقت

 بشكل أكبرتحت بند"  عدم كفایة الوقت" وستتم مناقشة قضیة. دقیقة 15 غضون في المرتبطة بكل یوم
 ).4 انظرالقسم( المستفادة الدروس

 صف لكل التسلسل وخرائط النطاق أوالً بتطویر وتحدید المؤلفین فرق قام الدرس، مالحظات عند وضع
 مناسبة یوم كل التي سیتم التدرب علیھا األساسیة المھارات مجموعة أن من للتأكد اسيدر فصل وكل

بمثابة  والتسلسل النطاق وقد كان. الدراسي الفصل خالل األحیان من كثیر في وأنھ سیتم الرجوع إلیھا
 . األساسیة للمھارات مسارتنموي

وتحدیداً  والتسلسل، تطویرالنطاق في محددا تحدیاً  تطویر مواد القراءة الفریق المسؤول عن وقد واجھ
الثالث كانوا یواجھون  طلبة الصف أن 2012 الوطني لعام المسح وقد كشف. الثالث للصف بالنسبة

كانت اإلجراءات  وبالتالي األخرى، األساسیة والمھارات الحروف أصوات صعوبة بالغة في مھمة
 حال تمت ممارسة مھمة التعرف على أصوات وفي. المھارة ھذه لمعالجة الیومیة ضروریة الروتینیة
للقلیل من  فإنھا ستحتاج ٍل أكبر في الصفین األول والثاني،بشك) المھارات من وغیرھا( الحروف
 األول والثاني والثالث كل من الصف في التدخل ھذا نظراً لتنفیذ ذلك، ومع. الصف الثالث في االھتمام
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 وخاصة( الحروف أصوات على مھمة العمل من المزید إلى الثالث احتاج طلبة الصف واحد، وقتٍ  في
 الصف الثالث قد وصلوا لو أن طلبة الحال بالمقارنة مع ما كان سیكون علیھ) األول الدراسي الفصل في
 الوحیدة كانت المھارات السبب، ولھذا. الثاني الصف في استكملوا األنشطة أن بعد الثالث الصف إلى
 ،الوعي الصوتي ھي مھارات الثالث، الصف في األول الدراسي الفصل في باالھتمام حظیت التي

 وأما المھارات). والجمل والكلمات، الحروف كتابة على والتي تقتصر( والكتابة الحروف، وأصوات
فقد  )واإلبداعیة الوظیفیة الكتابة( والكتابة ،)ستیعابالاالفھم ( المفردات،-1الجدول في المدرجة األخرى

فقد تمثلت في أنھ  المنھجیة،ه ھذ على المترتبة وبالنسبة لآلثار. الثاني فقط الدراسي الفصل في تقدیمھا تم
 التي كان فیھا طلبة الصف المدارس أي في -المدارس في والثالثة الثانیة للسنة في حال تم استخدام المواد

الثاني یتبعونھا من الصف  والتي كان فیھا طلبة الصف ،الصف الثاني من الثالث یتبعون ھذه المنھجیة
 . المواد مراجعة فإنھ ال بد من األول،

تنطبق بنفس  في القراءة أعاله المذكورة المشكلة المسؤول عن مادة الحساب بأن ولم یشعر الفریق
النمو  توقعات بناًءعلى المختلفة للسنوات مواد فقد قاموا بتطویر ذلك من وبدالً  القدرعلى مادة الحساب،

 فإن مواد مستمٍر، بشكلٍ  المواد في حال تم تنفیذ أنھ المنھجیة في وتتمیز ھذه. للطلبة والتطورالطبیعي
أدركنا في وقٍت  ذلك، ومع. القراءة بنفس القدر الذي ستحتاجھ مواد إلى المراجعة تحتاج لن الحساب

 الذین قاموا بتنفیذ المعلمون عنھ أعرب رالعام الذيالشعو في كان یمكن أن یساھم القرار ھذا متأخر بأن
ً  جداً، صعبة كانت الحساب مواد والمتمثل في أن المواد  . األول الدراسي الفصل في وخصوصا
 الطالب عملكتاب 

 تُمكن التي) الیومیة الدرس ومالحظات المعلم وھي دلیل( وصفھا سبق التي المصادر إلى باإلضافة
 أیضاً  تقرر األساسیة، المھارات ممارسة من دقیقة 15 الیومیة التي تستغرق باإلجراءاتمن القیام  المعلم
 للعمل یكون كتاب حل الطالب بمثابة مصدر أن المتوقع من وكان. كتب حل الطلبة من سلسلة تطویر
 قیقة،د 15األساسیة لمدة  إلى ممارسة الصف كامالً للمھارات باإلضافة أي أنھ للطلبة: المستقل الیومي

 التي عمل علیھا للمھارات ُمستقلة بإجراء ممارسة إشراكھم شأنھا من التي سیكون لدى الطلبة المصادر
" إضافیة مصادر" كتب حل الطالب وقد قدمت. الدرس بدایة في دقیقة 15 خالل الـ مع الصف المعلم

 ولكن دقیقة، 15 من الـ كجزءیتم استخدام كتاب حل الطالب  أن المتوقع من یكن ولم. والطلبة للمعلمین
یقوم بھ  عمل في تحدید المعلم یرغب عندما الدرس من آخر وقت في استخدامھ كان یمكن ذلك من بدالً 

في كتاب الحل  یعمل الطلبة أن المتوقع من ولكن كان وما إلى ذلك، المنزلیة، تعیین الواجبات أو الطلبة،
ً  واحدة بواقع صفحة ً  المتوقع من وكان. یومیا كتب الحل وأن  في الطلبة عمل المعلمون أن یرصد أیضا

 .بالتغذیة الراجعة یقوموا بتزویدھم
 الوعي الصوتي على مادة القراءة في األساسیة للمھارات الیومیة الممارسة من دقیقة 15 نظراً لتركیز الـ

 السابق القسم في انظرالمناقشة( األول الدراسي الفصل وأصوات الحروف بشكل حصري خالل
بشكل  األول الدراسي الفصل في ركز كتاب الطالب في مادة القراءة ،")الیومیة الدرس مالحظات"

 واشتمل كتاب الحل للقراءة. فقط) والجمل والكلمات، الحروف،( الكتابة مھارات تطویر على حصري
ً  الثاني الدراسي الفصل خالل  تلك بفھم المتعلقة واألنشطة لتتم قراءتھا، قصیرة قصصعلى  أیضا

 . والوظیفیة اإلبداعیة الكتابة وأنشطة المفردات، من ومجموعة ، القصص
 

 والتدریب الدعم 1.2.3
من  فنيٍ  بدعمٍ  التربیة والتعلیم وزارة موظفي قبل التعلیمیة من تطویرالمواد غرارالكیفیة التي تم بھا على

ً  للمعلمین المستمر وتقدیم الدعم التدریب تنفیذ تم ،RTI International آر. تي. آي. إنترناشیونال  أیضا
 RTIآر. تي. آي. إنترناشیونال من فني وبدعمٍ  والتعلیم التربیة مشرفي وزارة قبل من بشكل حصري

International . 
 تدریب وقد تم تقدیم. المعلمین وتدریب) 2( المدربین تدریب) 1: (مرحلتین على وقد تم إجراءالتدریب

آر. تي.  الخبراءالفنیین في قبل من) والتعلیم التربیة والمقصود بھم ھم المشرفون في وزارة( المدربین
 في وزارة المشرفین قبل من المعلمین تدریب تقدیم تم حین في ،RTI International آي. إنترناشیونال

 بدایة الفصل قبل األولى المجموعة وقد عقدت. التدریب من مجموعتین ھناك وكان. والتعلیم التربیة
في  ،)2013 عامن م شھر حزیران إلى شھر آب من( 2013/2014 الدراسي العام من األول الدراسي

 ). 2014 شھر شباط من عام في( الثاني الدراسي الفصل قبل بدایة الثانیة المجموعة حین تم عقد
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تمت  بحیث 2012 الوطني لعام المسح عینة من التجریبیة لمشروع التدخل المدارس اختیار وقد تم
 مدیریة( أكثر من كل منطقة أو ،أربعة تكون أن واألفضل األقل، على مدرستین ھناك مراعاة أن یكون

 وسیتم عرض. لمدرستین والدعم التدریب لتقدیم استعداد على األقل على واحد مشرف بوجود) میدانیة
 . التقریر ھذا من2.2.2 القسم في العالجیة اختیارالمدارس في المجموعة عملیة تفاصیل
 وقد أحیلت إلیھم مسؤولیة تدریب. التدخل في عملیة والتعلیم التربیة مشرف من وزارة 20 تعیین وقد تم

الضوء على المناطق التعلیمیة  3الشكل یسلط .منطقة تعلیمیة 12 في مدرسة 43 في معلم 300 من أكثر
أو  اثنانظالل من اللون األخضر بالمناطق الملونة كان لكل منطقة من التدخل، حیث مشروع في دراسة 

مشرف واحد فقط  فیھا كان ظالل من اللون األزرقبأكثر من المشرفین، في حین أن المناطق الملونة 
مشروع في  تعلیمیةوالمدارس، والمعلمین في كل منطقة  ،عدد المشرفین 2الجدول مرتبط بھا. ویبین 

 التدخل في الجدول األرقام على الخریطة.ع مشرو مناطقأرقام وتوافق التدخل. 
 األول الدراسي الفصل تدریب

من خالل  2013/2014 العام الدراسي من األول الدراسي للفصل) المدربین( المشرفین تم إجراء تدریب
شھر حزیران  نھایة في أیام 10 األولى التي استغرقت تم إجراءالجلسة التدریبیة وقد. جلستین تدریبیتین

 قبل بدایة شھر على أن یتم استكمالھا 2012/2013 الدراسي العام نھایة مع لیتزامن ذلك 2013 عام من
إلى  وقد ھدفت ھذه الدورة بعد شھررمضان، أیام 5 وتم إجراء الدورة الثانیة التي استغرقت. رمضان
 الشھر في تغطیتھا تمت التي المواد الزالوا واثقین من المشرفین أن للتأكد من المعلومات "إنعاش"

 تدریب وتم إعطاء. المعلمین لتدریب اللوجستیة الترتیبات من بالعدید للقیام استخدمت والتي السابق
 وتزامن. الدراسي العام بدء مع لیتزامن ذلك 2013 عام آب من شھر من أسبوعین مدى على المعلمین
في  مجيء الطلبة، قبل المدرسة إلى المعلمونفیھ  یأتي الذي األسبوع مع األول األسبوع خالل التدریب

 . الذي یأتي فیھ الطلبة إلى المدرسة األول األسبوع مع الثاني األسبوع حین تزامن
مشروع  ھیكلیة على 2013/2014 الدراسي العام من األول الدراسي خالل الفصل التدریب وقد ركز
 . والحساب ھارات القراءةمب المرتبطة المختلفة األنشطة وممارسة واسعة وتضمن إجراء نمذجة التدخل،
 والمعلمین والمدارس، ،المشرفین وتوزیع التدخلمشروع  مناطق. 3الجدول 

 عدد المعلمین عدد المدارس عدد المشرفین التدخلمنطقة 
1 2 4 38 

2 2 4 21 

3 1 2 13 

4 1 4 17 

5 2 4 20 

6 3 3 34 

7 2 6 59 

8 2 6 64 

9 2 4 23 

10 1 2 8 

11 1 2 16 

12 1 2 34 

 347 43 20 المجموع
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 والمشرفین المدارس مع المناطق عتناء بشكل مدروس في اختیارتم اال مشروع التدخل، تصمیم وعند

ً  المشرفین من األقل على ثنینكل ا كأن یعمل  باإلشراف واحد قیام كل مع ،دیریة التعلیمیةمال نفس في معا
ً  یعمالن المشرفین من إثنین وجود أوالً، أن ذو شقین: لھذا المبرر وكان. مدرستین على أنھما  یعني معا

ً . التدخل فترة خالل البعض بعضھما ودعم القضایا مناقشة على قادرین سیكونان  ثنینا أن وجود:  ثانیا
ً  التدریب یقومان بإجراء المشرفین من  مع عادة ترتبط التي( الخسائر في تخفیف یساعد أن شأنھ من معا

. آخر إلى مستوى من نقلھا حیث یتم الرسالة التي یحملھا مشروع التدخل في) التعاقبي التدریب نموذج
 ومدروس،بشكل متعمد  الجنوب في مناطق ثالث ختیارا تم التربیة والتعلیم، وزارة من خاٍص  وبطلبٍ 

لتحقیق  بشكٍل تقلیدي الجنوب في وتناضل المدارس. منطقة لكل فقط مشرف واحد وجود من الرغم على
من شأنھ أن  مشروع التدخل في المدارس وبالتالي فإن تضمین ھذه2التوجیھي، امتحانات في نتائج جیدة

ً  یكون أن یمكن لھذا لتدخل كان إذا فیما لمعرفة ھتماملال مثیرة فرصة یتیح  . البیئة ھذه في ناجحا
 تدریب في الجمع تم التفكیر في المشرفین، من ثنیناالتي ال یوجد فیھا  المناطق بعض ولتعویض
). ،الخ3و 2 المناطق في المعلمین تدریب بین الجمع مثل( المجاورة المناطق في المدارس من المعلمین
التي تعوق تنفیذ  الرئیسیة العقبات من ثنینا بسبب وجود ببساطة ممكنة االستراتیجیة تلك لم تكن لألسف،

في حین . التي یقتضیھا ذلك للمسافات وتمثلت العقبة األولى في عدم السماح للمعلمات بالسفر. الخطة ھذه
 الذین یومي للمشرفین تدریب بدل دفع حیث یتم. المشرفین على الخطة عتراضاب تمثلت العقبة الثانیة

یتم  التدریب، المدربین من ثنینا تقاسم وفي حال. والتعلیم التربیة ةلوزار المعلمین یقومون بتدریب
الذي كان یمكن أن یحصل علیھ فیما لو  البدل نصف على مدرب بحیث یحصل كل "بدل الدفع"، مقاسمة

 . قام بإعطاء التدریب وحده
 

 بھذا سعداء بالقیاملم یكن أولئك  لھا، المشرفین أكثر من أو اثنین التي تم تخصیص المناطق في وحتى
ً  التدریب  وإن كان ذلك معاً، التدریب إجراء في شرعوا النھایة، ولكنھم في. ذكره الذي سبق للسبب معا

 . مضض على
 ونالفنی الخبراء قام ،2013 من عام في شھرآب المعلمین تدریب األسبوعین اللذین تم خاللھما وخالل

لمتابعة  مراكزالتدریب من بزیارة كل مركز RTI International من آر. تي. آي. إنترناشیونال
عن األسئلة  ولإلجابة الذین یقومون بالتدریب، للمشرفین الدعم الالزم ولتقدیم عملیة التدریب، ورصد

 . المشاركون المعلمون التي یطرحھا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ویتم منح الطلبة . التوجیھي ھو عبارة عن امتحان الثانویة العامة األردنیة الذي یخضع لھ الطلبة األردنیین في نھایة تعلیمھم الثانوي2
إن شھادة التوجیھي أو ما یعادلھا ھي متطلب . وھي شھادة الثانویة العامة األردنیة -الذین یجتازون ھذا االمتحان شھادة التوجیھي

 .بة الذین یخططون لاللتحاق بالجامعة في األردن للحصول على درجة البكالوریوس وإكمال الدراسات العلیاأساسي للطل

                                                      



 

 (صورة منقحة) إلجراءالتدخل المخصصة التدریب مناطق. 3الشكل 
 

 
 

تعني  الزرقاء والمناطق المشرفین، من أكثر أو ثنیناتعني وجود  الخضراء المناطق: العنوان التفسیري
 . یرتبط بھا فقط واحد مشرف وجود

 
 الثاني الدراسي الفصل تدریب

إلى  الثانیة الجولة ھذه أدت أوالً،. الثاني الدراسي الفصل بدایة قبل التدریب من الثانیة الجولة تم إعطاء
ً  التي تم وضعھا أخیراً، الثاني الدراسي الفصل على مواد والمعلمین المشرفین تعریف أدت إلى : وثانیا
 . األول الدراسي الفصل خالل برزت التي والمخاوف القضایا معالجة

 في 2013/2014 العام الدراسي من الثاني الدراسي للفصل) المدربین( المشرفین تدریب وقد تم إجراء
شھر  من األول األسبوع خالل المعلمین بینما تم إجراء تدریب. 2014 شھر كانون األول من عام نھایة
 . الثاني الدراسي الفصل  بدایة ذلك مع لیتزامن شباط
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مركز  بزیارة كل RTI International الفنیین من آر. تي. آي. إنترناشیونال الخبراء قام ى،أخر ومرةً 
 مع ذلك،. أثناء عملیة التدریبفى  للمشرفین الدعم وتقدیم ورصد التدریب، لمتابعة التدریب مراكز من

 المصغرة التركیز مناقشات تمت من خالل ما یسمى بمجموعات بعقد ونالفنی الخبراء قام المناسبة، وبھذه
 وخبراتھم التي حصلوا علیھا خالل تجاربھم مناقشة على لتشجیعھم المشاركین، وذلك المعلمین مع

 وعلى. الخاطئة المفاھیم من عدداً  وأبرزت ،جداً  مھمة المناقشات ھذه وكانت. األول الدراسي الفصل
ً  كان مشروع التدخل بأن شعورھم عن أعربوا المعلمین من أن الرغم الطلبة قد  وأن جیداً، برنامجا

 : المخاوف من متكررتان مجموعتان إال أنھ ظھرت وأن الطلبة استفادوا منھا، استمتعوا باألنشطة،
 15 التي تستغرق اإلجراءات الروتینیة الیومیة محتوى بین عالقة أي المعلمون لم یر: أوالً  •

 كبیر قلق مصدر ذلك وكان. الیوم لھذا 3المدرسي) الكتاب صفحة(الدراسي  والمنھاج دقیقة
 . لھم

•  ً ً  الیومیة اإلجراءات الروتینیة أن المعلمون الحظ: ثانیا لیتم  دقیقة 15 أكثرمن تستغرق ما غالبا
" استكمال" على تؤثرعلى قدرتھم حیث شعروا بأنھا ھذا إزاء بالقلق وقد شعروا استكمالھا،

 . الدراسیة المناھج
 الخاطئة المفاھیم أیضاً عن إال أنھا تعبر جداً، من أنھا حقیقیة الرغم على المعلمین ھذه، إن مخاوف

 .)4 انظرالقسم( المستفادة إطارالدروس في تتم مناقشتھا وسوف للبرنامج
 الدعم المستمر للغرف الصفیة

ً  قام المشرفون الذي قدموه للمعلمین، التدریب إلى باإلضافة والدعم داخل الغرفة  بتقدیم التدریب أیضا
 . تھم التعلیمیةامدیری في المشاركین للمعلمین تأمل شھریة بعقد جلسة كما قاموا لصفیة،ا

الروتینیة  قیامھم باإلجراءات على كیفیة طالعلال مدارسھم في المشاركین بزیارة المعلمین قام المشرفون
على  المشرفین حث وقد تم. مشروع التدخل أنشطة تنفیذ في لھم العام الدعم ومن أجل توفیر الیومیة
بتعبئة نموذج المشاھدة  قام المشرفون زیارة، وفي كل. أسبوعین كل األقل على مرة معلم كل زیارة
 وزودت ھذه. SMS طریق رسالة قصیرة عن المشروع لموظفي النموذج ھذا عن ملخص وتقدیم

حدید لھم ت أتاحت مراقبة ورصد آلیة المشروع تتضمنھا، لموظفي التي القصیرة، والبیانات الرسائل
باإلضافة إلى أنھا سمحت لھم  والمشرف الذي قام بالزیارة المرات، وعدد المعلمین الذین تتم زیارتھم،

 تقان كلا مدى وإلى المشرف، إلى عدد مرات زیارة التي تشیر التقاریر وقد تم تقدیم. التنفیذ جودة برصد
 . أشھر ثالثة كل )ETCلمركز التعلیم والتدریب ( إجراءات لعملیة تنفیذ معلم

 ویعتبر تأثیر. آخر مشرٍف إلى من ملحوظ فعالً للمدارس بشكلٍ  المشرفین وقد تفاوت عدد مرات زیارة
ً  محوراً  الزیارات تكرارھذه  . التقریر ھذا من 3  القسم في التحلیل من مھما

 المعلمین مع يشھرالجتماع بالترتیب  أیضا المشرفون قام المدرسیة، الزیارات إلى باإلضافة أخیراً،
وقد تفاوت عدد . المستفادة والدروس التنفیذ قضایا لمناقشة منطقتھم، في التي المدارس من المشاركین

 .آخر إلى مشرفٍ  من ملحوظ بشكل وحضورالمعلمین، الشھریة، الجلسات مرات عقد ھذه
 

 مشروع التدخلتنفیذ  1.3
 

 في ومعلمةم معلّ  400أكثر من  من قبل 2013/2014 الدراسي تدخل خالل العاممشروع ال نُِفذَ 
سیتم و. وطالبةٍ  طالبٍ 12000مجموع عدد الطلبة إلى حوالي  مدرسة، لیصل 43في  غرفة صفیة347

 .من ھذا التقریر 3تدخل في القسم التحلیل أثر مشروع 
 

الكتاب المدرسي لوزارة التربیة والتعلیم المستخدم في جمیع المدارس، وال یقصد بھ " المنھاج الدراسي"یقصد المعلمون في األردن بـ3
بطریقة منھجیة، حیث یتوقع أن یصل جمیع المعلمین الذین ) المنھاج الدراسي( المدرسي في األردن، یتبع الكتاب. الخطة الدراسیة

لذلك الیوم " المنھاج" وبالتالي، ینظرإلى صفحة الكتاب في یوم معین باسم. یعلمون الصف نفسھ إلى نفس الصفحة في نفس الیوم
 .المحدد

                                                      



 

 مشروع التدخلالتحدیات التي تواجھ تنفیذ  1.4
 

ً والتدخل إلى حد كبیر مشروع تنفیذ سارت عملیة  سیكون من السذاجة أال  ومن جھٍة أخرى،للخطة،  فقا
ضمن التدخل مشروع  تالتحدیات التي واجھوقد جاءت من التحدیات.  تدخل شھد مجموعةً النعترف بأن 

 .ملموٍس  إلى واقعٍ التدخل المتعلقة بنقل رؤیة والتحدیات  ،اللوجستیةوھما: التحدیات  فئتین أساسیتین،
 تخاذ القرارات داخل وزارة التربیةا فيالبیروقراطي والمركزي  بالطابعالتحدیات اللوجستیة  طترتب

حیث ، والتعلیم وزارة التربیةلنشاط بمثابة  منذ البدایة التدخل كانمشروع على الرغم من أن و. والتعلیم
وتدریب  ،التدریب في تصمیم التدخل، وتطویر المواد، وإجراءوالتعلیم وزارة التربیة  وموظفشارك 

ً  وزارة التربیة والتعلیم إال أن ،مشروعالوتقییم أنشطة  رصد المعلمین، والمشاركة في في  ساھمت أیضا
تفاق على مواعید توضیح ذلك، تم االولالتدخل. مشروع بعض التحدیات اللوجستیة في تنفیذ  إیجاد

 منذ شھر كانون األول من عام یةوزارة الترب فيالمعلمین  عم 2014 في شھر شباط من عامالتدریب 
لم یكن قد تم بعد التوقیع على كتاب  ،أول أیام التدریبحد . ومع ذلك في یوم الخمیس الذي سبق األ2013

قدرة ال إلى تھدیدھذا التأخیر وأدى التربیة والتعلیم.  لوزارة ن قبل األمین العاممالتدریب  السماح بإجراء
إبالغ  باإلمكانلم یعد  اتضح أنھ، فعندما تم توقیع الكتابیوم األحد،  في بدء التدریب كما ھو مقررعلى 

وقت البدء ومكان التدریب. وكانت النتیجة أن العدید من المعلمین قد بجمیع المعلمین المشاركین 
 ط.فق أیام 5 التي كانت مدتھاالتدریب في الیوم الثاني من الدورة  واإلىنضما

ً  ینمالمعلّ  تغییر اتالتعامل مع لوجستیوشكل واقع  مشروع تنفیذ  عندواجھتھ تمت مخر آ لوجستیاً  تحدیا
 مما أدى إلى عدم معرفة 2013/2014التدخل. كان التدریب خالل األسبوع األول من العام الدراسي 

سیقومون أنھم بتدخل التي سیتم فیھا إجراء مشروع اللتدریس في المدارس الُمكلفین باالعدید من المعلمین 
التدریب في  وابدأقد دریس في تلك المدارس حتى الیوم الثاني أو الثالث من األسبوع، وھو یعني أنھم التب

. باإلضافة إلى ذلك، تم تعیین فقط مایأ 10 الذي استمر لمدة لـ التدریب برنامج الیوم الثالث أو الرابع من
ھؤالء المعلمین  جوب حضوربوقیادة المشروع  حث، وعلى الرغم من البدالءعدد كبیر من المعلمین 

لم  الءألن المعلمین البد ذلككان  ،من ناحیةضمھم. لالمشرفین قبل من  ترددكان ھناك إال أنھ لتدریب، ل
 أنھم منھمبدا الذین  ن ذلك بسبب المشرفینكا ،ومن ناحیٍة أخرىفي وظائفھم،  سیبقونمتى  یعرفوا إلى
، العام الدراسيعلى مدار وطویلة.  لفترةٍ  یستمروا في وظائفھملتدریب المعلمین الذین لن  ینغیر مستعد

ً من الصفوف المدرسیة 300معلم في  400 حوالي دّرس التدخل. مشروع في  كةمشارال صف تقریبا
في ستمراریة التنفیذ اصعوبة في ضمان  إلى خلق التبدیل (أي تغییر المعلمین)ھذا المستوى من وأدى 

 ل.التدخمشروع في  مشاركةال الصفوف المدرسیة
إال أن تأثیرھا على المشروع، لھا كان أنھ للغایة، و التحدیات اللوجستیة كانت حقیقیةً أن على الرغم من و

لتدخل مع المعلمین مشروع ارؤیة  ةشاركھو النجاح في مالمشروع الذي واجھھ التحدي األكبر 
المھارات في  ةتدخل في تحسین أداء الطلبالمشروع یأمل  : أوالً  :نالتدخل شقیّ  ةرؤیلكانت وشاركین. المُ 
إجراء و ھافھمالنصوص وقراءة یزداد عدد الطلبة القادرین على بحیث  والحسابلقراءة ل ساسیةاأل

ً 2012عام لكان علیھ الحال في المسح الوطني  مع ما ھا بالمقارنةفھمالعملیات الحسابیة و یأمل  :. ثانیا
البحث القائم على مدخل تدریس القراءة  على مناھج متنوعة،تعریف المعلمین إلى التدخل مشروع 
 الـ إجراءات التي ستتم ممارستھا ضمن، یةنھجمال هھذتؤدي ، على أمل أن للصفوف األولى والحساب

15  ً  م.بشكل عا والحسابتدریس القراءة في المعلم  إلى التأثیر على المنھجیات التي یتبعھا ،دقیقة یومیا
 تدخل، كان ھناك دائماً مشروع التنفیذ والمتعلقة بالمشروع  وموظفالتي قام بھا  اتفي جمیع االجتماعو

التي زارة التربیة والتعلیم، لوجتماعات مع موظفي المكتب الرئیسي االفي  ثالثة مواضیع متكررة. سواءً 
ستخالص ال مع المشرفین تم عقدھاأو في االجتماعات التي  ؛لمعلمین والمشرفینستماع إلى ایتم فیھا اال

لموظفي  ھمالمعلمین تعلیقات خالل إبداءأو  ؛عن تجاربھم مع المعلمینوالتي تحدثوا خاللھا المعلومات، 
التدخل مشروع تطابق ی) لم 1مراكز التدریب، كانت الرسالة ھي نفسھا: ( ةاریزقاموا ب المشروع، عندما

شعر الطلبة ) 3، (إلجرائھا جداً  طویالً وقتاً تدخل مشروع الأنشطة  استغرقت) 2، (الدراسي جاالمنھمع 
والذي كان ( جداً  ةٌ )، أو سھلالحساب وھو على األغلب حال مھارات( جداً  ةٌ صعبھا نشطة إما أنبأن األ

 ).لقراءةعلى األغلب حال مھارات ا
وزارة المدرسي ل كتابال، فإنھم یشیرون إلى الدراسي جافي األردن عن المنھ ونالمعلمیتحدث عندما 

ویتبع . أي أنھم ال یشیرون بذلك إلى الخطة الدراسیةستخدم في جمیع المدارس. التعلیم المُ بیة والتر
جمیع  حیث ینبغي أن یصل، ومنتظمة متعمدةج) بطریقة امنھال( المدرسي كتابالن في األردن والمعلم
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لذلك، عندما قال المعلمون أن  لى نفس الصفحة في نفس الیوم.إالصف نفسھ  الذین یدرسونالمعلمین 
یعني أن محتوى (المفاھیم والمھارات) فإن ذلك المناھج الدراسیة، مع تطابق تالتدخل لم مشروع أنشطة 

مع العلم مدرسي لذلك الیوم. الكتاب في الال تتالءم مع محتوى الصفحة  معینٍ  یومٍ لتدخل مشروع المواد ل
من بعضھما  ناثناال یتقارب نأ توقع أبداً یكن من الملم التدخل، مشروع من وجھة نظر تصمیم  أنھ

لمھارات األساسیة في القراءة اتعزیز  ھودقیقة  15 الـ ذيكان القصد من نشاط التدخل فقد . البعض
حماء" قبل بدء الدرس القائم على المناھج إ" نشاط یومي أي أن ذلك بمثابة -عاموالحساب بشكٍل 

معالجة الثغرات التي  التدخل أیضاً مشروع ھذا التقریر، كان القصد من  فياً سابقنا قشاكما نوالدراسیة. 
أنشطة  دقیقة 15 الـ حماء"إ"تضمن  ،الثالثلصف مادة القراءة لي فتم تحدیدھا في المناھج الدراسیة. ف

ً  الدراسیة لھا المناھجال تُخصص ف، وھي المھارة التي وحرأصوات الب ترتبطمعنیة  ً في  وقتا كافیا
 الصفطلبة  لدىغیر موجودة بأنھا  2012 لعام المسح الوطني التي وجدمھارة ال ھا، ولكنالثالث الصف
ً إال أنھ و. الثالث وطرح  من جمع الثانيالصف یتوقع أن یتمكن طلبة ، حسابلالدراسیة لمناھج لل وفقا

تطویر مھارات بتدخل وقام الطلبة من خالل مشروع ال ،منازلأربعة من ومنازل  ثالثأرقام مكونة من 
مختلفة الحسابیة الستراتیجیات االرقام بطالقة ومرونة باستخدام مجموعة واسعة من األالتعامل مع 

وقد كان ینظر إلیھا كذلك ھذه األمثلة (إلى  النظر وبما أنھ یمكنفقط. أرقام مكونة من منزلتین  باستخدام
ً معلم یتدخل مشروع ال توضح أن بأنھامن قبل المعلمین)  بالفعل  فإنالمناھج الدراسیة،  كن متقاربا

مختلفة  التدخل كانت أنشطةقد . وفي جعلھا غیرمتطابقة مدالرئیسیة تكمن  في أنھ تم التعالنقطة 
المرحلة معالجة الثغرات التي تم تحدیدھا في إلى التدخل كان یأمل مشروع ألن ؛صراحةب

 یستسھلوا تبني مثللم  المعلمین غیر أن .لدراسیةا المناھج التي لم ولن تعالجھاثغرات وھي ال،التأسیسیة
 .ھذا المفھوم

 األمر في بدایة ،دقیقة 15ل خالل ایوم  لكلتدخل الن الستكمال أنشطة والمعلمیعاني كان من المتوقع أن 
 وحیث كانتأنشطة التدخل،  الالزمة فيالخبرة  عندما لم یكن لدى المعلمین في البدایة،وعلى األقل. 

یعانون أن نتوقع أنھم سوف والمعقول  المنطقي، كان من الصفوففي  ةللطلببالنسبة نشطة جدیدة األ
ً  15 بكل وضوح، ینظر إلى الـدقیقة.  15 حتى یتمكنوا من استكمالھا خالل  "فترةً باعتبارھا  دقیقة دائما

المعلمین  كتساباھ مع أنبدقیقة. وبالتالي، كان من المتوقع  20إلى  10الزمن، تتراوح بین " من قصیرةً 
یتمكن الطلبة مرة، سوف بعد  لنفس النشاط مرةً  ومع تعریض الطلبةمختلف األنشطة،  والخبرة في ثقةلل

الستكمال الذي سیتم تخصیصھ یومیاً الوقت وسیقل والتلقائیة، والطالقة،  ،مزید من الثقةبلقیام بھا ا من
ً واألنشطة.   ؤونبدیس ممعرفة فوائد األنشطة، فإنھبالمعلمین  مع بدءھ أن بالطبع، كان من المأمول أیضا

 ً ً  لدرسلج المكون ایصال المنھإلالتدخل مشروع في  تم استخدامھادمج األنشطة التي ب أیضا ي أ -أیضا
 بشكٍل عام.التدریس عملیة التربویة القائمة على البحوث للتدخل في  یاتنھجمال م سیعتمدونأنھ

ً یع المعلمین تشجتم  ھأن ذكرهومن الجدیر  أنشطة عند تطبیق دقیقة  15 وا الـتجاوزیعلى أال أیضا
 ینھوا القدر الُمخصص مندقیقة، حتى لو  15تم تشجیعھم على التوقف بعد و. یةیومالتدخل مشروع ال

ن بشأن والمعلم ھو أنھ ینبغي أن ال یقلقدقیقة  15وقف بعد التكان مبرر واألنشطة لھذا الیوم.  تلك
مشروع تنفیذ  عندیخسرون الكثیر من الوقت قد بأنھم  بسبب شعورھم"استكمال المناھج الدراسیة" 

 .التدخل
دقیقة لكل  15 االلتزام بالـأن المشكلة الحقیقیة التي منعت المعلمین من ب وتشیر المالحظة المذكورة أعاله

بتفصیل كبیر كیف یجب أن  واالمعلمین شرح، كشفت المالحظات الصفیة أن شقین. أوالً  ھي ذات نشاط
التي قام بغض النظر عن عدد المرات صفوفھم،  فيالنشاط فیھا  أجرواكل نشاط في كل مرة  یتم إجراء

الحد من عدد  ومن خاللالتدخل. مشروع من  المقصودلم یكن ھذا ھو واألنشطة.  بھا الصف بتلك
ة بشكٍل ن والطلبوالمعلمیألف ت، كان من المأمول أن المھارامھارة من األنشطة المستخدمة لتطویر كل 

ببساطة دون الحاجة لقضاء الوقت في مناقشة كیف یمكن أن یتم ھذا  بحیث یقومون بھااألنشطة  كبیرٍ 
 ً في الصف بثقة مع المفھوم أو  ةجمیع الطلب یندمج، كافح المعلمین أیضا لوقف النشاط ما لم النشاط. ثانیا

كل مفھوم أن یتقن كل طالب في الصف نشطة الروتینیة الیومیة بالنسبة لألتوقع الم من ولم یكنالمھارة. 
 ةالطلبیقوم لتدخل أن مشروع امن ذلك، كان المبرر ل إلى المرحلة التالیة. بدالً  أن یتابعأو مھارة قبل 

ً ممارسة یومالتكرار أن یقوموا بالمفاھیم والمھارات كل یوم، و بممارسة تقان امن  بدالً وبعد یوم.  ا
المفاھیم والمھارات مع مرور بالثقة الطلبة  كان یفترض أن یكتسب ،واحد المفھوم أو المھارة في یومٍ 

 .مجموعة من الظروف المختلفة ضمنفي النھایة استخدامھا بطالقة ومرونة أن یتم الوقت، و
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 بالضرورة مریحة ،دفعة واحدةعلى ولیس  ،الوقتمرور مع مفھوم المھارة أو الكرة تطویر ولم تكن ف
 .دقیقة 15 في الیومي النشاطالحتواء المعلمون  عانى، اوأسباٍب أخرى غیرھلھذا السبب، و. للمعلمین

 لسائالموشكلت للغایة.  صعبةٌ ة الذین خاضوا األنشطة بأنھا الطلب من شعور، اشتكى المعلمون أخیراً و
ھو  الحسابفي أنشطة  الكالمیة لئاسمال الھدف منكان و. ٍل على ذلكمثا خیر الحسابفي  الكالمیة

تتناسب مع المستوى خطة  لخلقلة، سأالمھم لھذه فھممحاولة اختبار مدى و ةالطلب عرض مسألة على
ل ئاسموتدفع اللھم. ومفھومة بالنسبة  یةلة بطریقة منطقسأ، ولحل المومستوى النمو للطلبة العمري
ھا میتعلفي  نوالمعلم التي یرغب "المسائل الحسابیة لحل" ةالمستخدمة في ھذه الطریقة الطلب الكالمیة

 : "إذااألولالصف  طالبعلى سبیل المثال، إذا سأل المعلم ف. بشكٍل مباشر الحساب ھمتدریس قبل، لھم
الفالفل عدد أقراص ثالثة، كم أطفالھا البالتساوي بین  قامت بتوزیعھاالفالفل قرص من  12أم  كان لدى

فإما أن یقوم . لةسأحل الممن بسھولة سیتمكن  األولالصف  فإن طالب" ؟فلكل ط علیھا سیحصلالتي 
من الممكن أن یقوم  ،في المقابلرسم صورة. ی )، أو أنأشیاء ملموسةعدادات (باستخدام النموذج  بوضع
 أن كل طفل سیحصل على أربعة أن یستنتجباستخدام األرقام و التوزیعرسم تمثیل ب، الثانيالصف  طالب

 ةصعب المسألةھذه  لن تظلحل المشكلة، ووضع خطة ب ةسمح للطلب وفي حالالفالفل.  أقراص من
" المسائل اللفظیة"تبقى . مع ذلك، في ریاض األطفالطالب لأو حتى  األولالصف في لطالب بالنسبة 

لة، ومن سأیل الممعادلة لتمث لوضعلة، سأمالقراءة  الطلبة كیفیةتعلیم بن والمعلمحیث یقوم أكثر تقلیدیة، 
، الثالثة طفالعلى األ 12 الـ الفالفل التي ستقوم بتوزیع أقراصاألم  ة مسألةفي حالو. المعادلةثم حل 

كتابة معادلة لتمثیل أن یقوم الطلبة بتوقع مإذا كان ال ،بالطبع. و□= 3÷  12المعادلة ھي: فستكون 
ھؤالء  ، ألناألولالصف قدرات طلبة  أصعب منكون تلة سسأھذه الم فإنحل ھذه المعادلة،  لة ثمسأالم

بوضع األطفال  یقوم توقع ھو أنمإذا كان الو. األولفي الصف األطفال لم یتعلموا بعد عملیة القسمة 
العقل؛  عبر المھمةوتعلم العادات الریاضیة  وحلھا سألةلمیصبح باإلمكان أن یتم التوصل لخطة وحلھا، 

فلن یتم التوصل ، وحلھا معادلة بوضعاألطفال  یقوم توقع ھو أنملإذا كان االنقیض من ذلك، وعلى 
 سألة أو حلھا.لمل

بالقیام لألطفال  اللفظیة إلى السماحل سائمفي الالتدخل أن یؤدي مشروع توقع مالمن كان أنھ من الواضح 
إلى ونظراً مع ذلك، ول. سائحاولة حل ھذه المبوضع خطط تتناسب مع مستواھم العمري والتطوري لم

ن، وجد والمعلم ة التي یستخدمھاالتعلیم السائد یةنھجمعن  ختلف كثیراً ت تالتدخل كان مشروع طریقة أن
 .للغایة أن المواد كانت صعبةً  اشتكوا من، مالتدخل، وبدورھ مشروع صعوبة في تبني فلسفة ھؤالء

غیر أمٌر  بأنھالمتكررة الموضوعات بمثل تالذي یالذي یعترض عملیة التنفیذ والتحدي ال یمكن اعتبار 
ال بد ، حقیقةتربویة بدیلة. في مشاریع محاوالت إلدخال المعلمین فیھا ال تبذل التيسیاقات المألوف في 

ن في والمعلم واجھھا لصعوبات التيإلى التعریف باالنقاش ھنا ویخدم التحدیات. من توقع مواجھة 
حیث أنھ ال یمكن تدخل، التي تم توجیھھا لمشروع ال تربویة جدیدة وبعض االنتقاداتسلوكیات استیعاب 

عدم تطابق بین رؤیة التدخل وأسالیب التدریس ھي عبارة عن  وإنماكل مع التدخل، امشاعتبارھا ك
 .المعلمینلدى  السائدةیات والمنھج
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وبسبب . 2014 شھر أیار من عام في، تم إجراء دراسة ختامیة التجریبيالتدخل مشروع لقیاس أثر 

ملت عملیة المسح الختامیة تشاقد ف، والحسابالقراءة مھارات تحسین  علىالتدخل فقط مشروع  اقتصار
) وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى EGRAتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى (على 

)EGMA( فقط. 
لتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى  األساس المنطقيبالتفصیل  2012 لعام لمسحاتقریر  وقد ناقش

)EGRA) وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (EGMA(،4 ھ ال وبالتالي كان ھناك شعور بأن
تقییم مھارات  على الرغم من أنو. 2014مرة أخرى في تقریر عام  يالمنطقاألساس  حاجة لتناول

والممارسة  ،أداءالطلبة في القراءة والحساب. 2012دن.  -أ. مولكاھي ،إي. كوشیتكوفا ،سي. كمینسكي ،ب. كولینز ،أ. ،برومباشیر4
للوكالة RTI International قامت بإعداده آر. تي. آي. إنترناشیونال . 2.3و 2.2 القسم. التربویة، واإلدارة المدرسیة في األردن

 یمكن الوصول إلیھا من خالل الرابط التالي. USAIDاألمریكیة للتنمیة الدولیة 
https://www.eddataglobal.org/countries/index.cfm?fuseaction=pubDetail&ID=425 

 )2014، آب، 15(تم الدخول إلى الرابط في 

                                                      

https://www.eddataglobal.org/countries/index.cfm?fuseaction=pubDetail&ID=425
https://www.eddataglobal.org/countries/index.cfm?fuseaction=pubDetail&ID=425


 

 2012عام ) لEGMA) وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (EGRAة للصفوف األولى (القراء
صورة عن مدى فعالیة  من دراسة ألنھا تشكل جزءاً لألدوات إصدارات مختصرة  عبارة عنكانت 

تم إرجاع تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ، 2014في عام  SSME)( اإلدارة المدرسیة
)EGRAات الحساب للصفوف األولى () وتقییم مھارEGMA(  الكاملة  ھاإصداراتصورة إلى

 .من البیاناتأغنى مجموعة للحصول على 
 

 )EGRAتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ( 1.5.1
 

 2012 لعامي )EGRAبین إصدارات تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ( 3 الجدول یقارن
تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى  في اإلضافیة الفرعیة المھام من مھمتین وقد تم إدراج. 2014و
)EGRA( یتم تقییمھا لم والتي بشكٍل مباشر عالجھا التدخل التي المھارات لتقییم ،2014 في إصدار عام 

 . مالءواإل المقاطع، أسماء: وھي ،2012 في عام
 

 )EGRA( األولى للصفوف القراءة مھارات تقییم ألداة الفرعیة المھام. 4الجدول 
المھمة الفرعیة لتقییم 

مھارات القراءة 
للصفوف األولى 

)EGRA( 2012 2014 المھارة 

 الوصف
 یُطلب من الطفل أن یقوم بـ...

 
(التعرف على أصوات 

 الحروف)
 (محددة بوقت معین)

  بما یتوافق مع  -المبدأ األبجدي
 أصوات الحروف

 

الصوت الذي یعطیھ كل ..نطق 
أثناء النظر إلى صفحة فى  ،حرف

حرف  100مطبوعة تحتوي على 
من الحروف األبجدیة في ترتیٍب 
عشوائي بالحروف الكبیرة 

 والحروف الصغیرة.
 الكلمات غیر المألوفة
 (محددة بوقت معین)

  بما یتوافق مع  -المبدأ األبجدي
 أصوات الحروف والطالقة الشفویة 

شيء  50..قراءة قائمة مكونة من 
 ،كلمات ذات معنىال تعتبر 

وقد تم بناء  مطبوعة على صفحة،
ھذه األشیاء من الھجاء ولكنھا 

 لیست كلمات حقیقیة.
 القراءة الشفویة

 (محددة بوقت معین)
   الطالقة (القراءة التلقائیة للكلمات

 في سیاق معین)
...القراءة الجھریة لقصة قصیرة 

مع مستوى الصف مطبوعة  تتناسب
 على صفحة.

 الفھم القرائي
(غیر محددة بوقت 

 معین)

  عن خمسة أسئلة  الفھم ً ...اإلجابة شفویا
 یطرحھا الُمقیم حول القصة. 

 
 الفھم االستماعي

(غیر محددة بوقت 
 معین)

  والمعاني  ،فھم اللغة الشفویة
 والمفردات

 

ستماع إلى قصة یقرأھا المقیم ...اال
ثم اإلجابة شفویاً عن  ،قراءةً جھریةً 

خمسة أسئلة یطرحھا الُمقیم حول 
 القصة.

 أسماء المقاطع
 (محددة بوقت معین)

   البدء بمھارات فك الترمیز
 والتعرف على المقاطع في اللغة

 

مقطع  50...قراءة قائمة مكونة من 
 معروضة بترتیٍب عشوائي.

 اإلمالء
 (جملة)

(غیر محددة بوقت 
 معین)

  والھجاء/ معرفة  ،قواعد اإلمالء
 ،والمعرفة اللغویة ،الصوتیات

 ومھارات القواعد

 ،ومعرفة قواعد اإلمالء ،...كتابة
واستخدام القواعد بشكٍل جید خالل 

 تمرین إمالئي.
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 )EGMAتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى ( 1.5.2
 

 2012 لعامي )EGMAللصفوف األولى (بین إصدارات تقییم مھارات الحساب  4الجدول  یقارن
 2012وعلى الرغم من أنھ تم تضمین جمیع المھارات الفرعیة التي تم تقییمھا في إصدار عام . 2014و

، 2014رى في عام إال أنھ تم تقییم بعض المھارات الفرعیة بطریقٍة أخ ،2014مرةً أخرى في تقییم عام 
لم یتم  2012ة بوقت معین خالل تقییم عام التي كانت ُمحددفإن بعض المھارات الفرعیة  ،وبالتحدید أكثر

 .2014تحدیدھا بوقت معین في تقییم عام 
 

 )EGMA( األولى للصفوف الحساب مھارات تقییم ألداة الفرعیة المھام. 5الجدول 
 

المھمة الفرعیة 
لتقییم مھارات 

الحساب للصفوف 
 المھارة EGMA( 2012 2014األولى (

 الوصف
 یُطلب من الطفل أن یقوم بـ...

 
 المھام التي تقیم المعرفة اإلجرائیة (االستذكار)

محددة  التعرف على األعداد
 بزمن

 ثانیة 30

محددة 
 بزمن

 ثانیة 60

رموز  القدرة على تعرف
توبة. إن لم األعداد المك

تعرف یتمكن الطلبة من 
فإنھم لن یتمكنوا  ،األعداد

من القیام بالعملیات 
 .الحسابیة

...ذكر أسماء األعداد المعروضة في 
عدد. وتتفاوت  20الصفحة التي تضم 

األعداد بین أعداد مكونة من منزلة أو 
 منزلتین أو ثالث منازل. 

 

الجمع والطرح من 
المستوى األول 

 (الحقائق األساسیة)
 
 

محددة 
 بزمن

 ثانیة 30

محددة 
 بزمن

 ثانیة 60

المعرفة والشعور بالثقة 
حیال عملیات الجمع 
والطرح األساسیة. ومن 
المتوقع أن یتمتع الطلبة 
بشيء من التلقائیة/ الطالقة 
عند التعامل مع الحقائق 
الحسابیة األساسیة كھذه 
باعتبارھا مھارات حسابیة 

 تأسیسیة.

...حل مسائل الجمع/ الطرح والتي 
باقي  یكون فیھا حاصل الجمع أو

دون اسخدام  ،20الطرح أقل من 
الورقة والقلم. وتتفاوت المسائل بین 
مسائل تتضمن أرقاًم مكونة من منزلة 
واحدة ومسائل یتم فیھا القفز 

(یتم استخدام عشر بنود  5بالعشرات.
 .في مھمة الجمع والطرح)

 المھام التي تقیم المعرفة المفاھیمیة (التطبیق)
تمییز الكمیات 

 األعداد) (مقارنة
 

محددة 
 بزمن

 ثانیة 60

غیر 
محددة 
 بزمن

القدرة على إصدار األحكام 
الفروقات من فیما یتعلق ب

خالل مقارنة الكمیات، 
والتي یتم تمثیلھا باستخدام 

 األعداد.

...تحدید العدد األكبر في زوج من 
 دىماألعداد. وتستخدم األزواج 

متفاوت من األعداد التي تتراوح بین 
من أعداد مكونة من منزلة زوج مكون 

واحدة  إلى خمسة أزواج یتكون كل 
منھا من أعداد مكونة من منزلتین وإلى 
أربعة أزواج یتكون كل منھا من أعداد 

 مكونة من ثالث منازل. (عشر بنود)

على سبیل المثال، . رح التي تتضمن االنتقال من مرحلة عشریة إلى أخرىتشیر عملیة "القفز بالعشرات"إلى حاالت الجمع والط5
وإن إحدى االستراتیجیات المألوفة التي یمكن اعتمادھا من قبل ." القفز بالعشرات" على 6+  28و 6+  8 تنطوي المسألتین التالیتین 

 ."العشراتإكمال " أو" وضع" األطفال عند إجراء عملیة القفز بالعشرات عقلیاً وذلك بـ
34=  4+  30=  4+  2+  28=  6+  28، و14=  4+  10=  4+  2+  8= 6+  8مثل:    
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المھمة الفرعیة 
لتقییم مھارات 

الحساب للصفوف 
 المھارة EGMA( 2012 2014األولى (

 الوصف
 یُطلب من الطفل أن یقوم بـ...

 
الرقم المفقود (أنماط 

 األرقام)
 

محددة 
 بزمن

 ثانیة 60

غیر 
محددة 
 بزمن

 األنماط تمییز على لقدرةا
 إكمالھا.و
 

...تحدید الرقم المفقود ضمن نمط 
واحد منھا غیر  ،مكون من أربعة أعداد

موجود. وتتضمن األنماط المستخدمة 
العد التصاعدي والتنازلي بفارق رقم 

أو اثنین.  ،أو عشرة ،أو خمسة ،واحد
 (عشر بنود)

الجمع والطرح من 
 6المستوى الثاني.

 

محددة 
 بزمن

 ثانیة 60

غیر 
محددة 
 بزمن

ة على استخدام وتطبیق القدر
للجمع  جرائیةاإلالمعرفة 

والطرح التي تم تقییمھا في 
لمستوى المھارة الفرعیة ل

لحل مسائل الجمع  األول
 والطرح األكثر تعقیداً.

 

...حل مسائل الجمع/ الطرح التي 
تتضمن معرفة وتطبیق حقائق الجمع 
والطرح التي تم تقییمھا في المھمة 

األول. وقد ُسمح  الفرعیة للمستوى
للطلبة باستخدام أي استراتیجیة 

بما في ذلك استخدام الورقة  ،یریدونھا
والقلم التي یقدمھا المقیّم. وتمتد المسائل 
إلى جمع وطرح األرقام المكونة من 

بما في ذلك مضاعفات العدد  ،منزلتین
عشرة. (خمسة بنود لمھمة الجمع 

 والطرح)
 المسائل اللفظیة

 
غیر 

محددة 
 بزمن 

 بنود 3

غیر 
محددة 
 بزمن

 بنود 6

القدرة على تفسیر حالة (یتم 
ً للطالب)  ،تقدیمھا شفویا

 وحل المسألة. ،ووضع خطة
 

 ً  ،...حل المسائل التي یم تقدیمھا شفویا
بما  ،باستخدام أي استراتیجیة یریدھا

في ذلك استخدام الورقة والقلم و/ أو 
العدادات التي یقدمھا المقیّم. وتم التعمد 
بأن تكون األعداد المتضمنة في 

للسماح بتقییم  ،المسائل صغیرة
المھارات المستھدفة دون إحداث أي 
 ارتباك أو التباس بین المسائل

والذي یمكن أن  الحسابیة والمھارات
 ھذه یمتم تصم وقد. األداء یعیق

 الستحضار من المسائل الحاالت
. المختلفة الحسابیة والعملیات الحاالت

 )بنود ستة(
 
 

من تقییم مھارات الحساب للصفوف األولى  2014و 2012 بین إصداري عام تغییرات إحداث تم
)EGMA :اختبار عام إجراء دورة خالل بالنسبة للمقیمین أقل الوقت ضغط كان) 1() لألسباب التالیة 

أدوات تقییم صورة حول مدى فعالیة اإلدارة  من الكبیرة وذلك ألن المجموعة المدارس في 2014
 ،2014 یتم تنفیذھا خالل إصدارعام لم 2012 تم تنفیذھا خالل إصدارعام التي )SSMEالمدرسیة (

مھاراتھم  إلثبات أكبر للطلبة فرصة بإعطاء الفرعیة المھام بعض من التوقیت أدت إزالة عامل) 2(
 . الحسابیة

 
 

من المھام الفرعیة للجمع والطرح من المستوى األول ألنھ أكثر  كانت المھام الفرعیة للجمع والطرح من المستوى الثاني مفاھیمیة6
بعبارة أخرى ،في الوقت الذي ال تعتبر فیھ المھام . مھارات المستوى األولیجب أن یفھم الطلبة ما یقومون بھ وأن یعملوا على تطبیق 

ألنھ مع الوقت والممارسة، یعمل الطلبة على اكتساب بعض التلقائیة مع أنواع  ستوى الثاني بأنھا مفاھیمیة محضة،الفرعیة للم
ھام الفرعیة للمستوى األول، وخاصةً لطلبة الصف أي أنھا كانت أكثر مفاھیمیة من الم -العناصرالموجودة في ھذه المھام الفرعیة

 .الثاني

                                                      



 

 للبیانات إضافیة مصادر 1.5.3
التدخل والمتغیرات التي تؤثر على فرص نجاح مشروع في سبیل تحقیق مستوى أفضل من فھم تأثیر 

 التدخل، تم جمع بیانات من مجموعة واسعة من المصادر. وتشمل ھذه المصادر ما یلي: 
وتم إعطاؤھا لمعلمي طلبة الصف الثاني والثالث الذین تم تقییمھم في  االستبانة الشفویة للمعلمین: •

یة على ثالثة جوانب للمعلمین في مدارس والشف ستباناتاالوركزت مدارس المجموعة العالجیة. 
) 2) خصائص الخلفیة التي جاء منھا المعلمون (مثل الخبرة، والتدریب)، (1المجموعة العالجیة: (

قیامھم راءة والحساب (مثل عدد المرات التي قاموا فیھا بتنفیذ اإلجراءات الروتینیة، تنفیذھم لمكونات الق
 التدخل. مشروع ) تصوراتھم وتوقعاتھم المرتبطة ب3مالحظات الدرس)، ( تباعاب

مشروع : وتم إعطاؤھا لمعلمي الصف األول والثاني والثالث الذین نفذوا االستبانة المكتوبة للمعلمین •
ارس المجموعة العالجیة. وباإلضافة إلى جمع بعض المعلومات األساسیة حول المعلمین، التدخل في مد

لتدخل من حیث المواد ا مشروعالحساب لوانة المكتوبة من المعلمین مناقشة مكونات القراءة بطلبت االست
مشروع، ودور التي تم استخدامھا، وعملیة التنفیذ، وتصوراتھم وتوقعاتھم لكیفیة استجابة الطلبة لھذا ال

المشرفین في تدریب ودعم المعلمین في الوقت الذي یقومون فیھ بتنفیذ المشروع. وضمن كل بند من 
لب من المعلمین تحدید طُ  ،واستجابة الطلبة، ودور المشرف) ،والتنفیذ ،البنود السابقة (وھي المواد

 علق بتغیرات ممكنة. األمور التي اختبروھا سواء كانت إیجابیة أو سلبیة وتقدیم توصیات تت
، یةالعالجالمجموعة في مدارس  ةجمیع الطلبتم إعطاؤھا ل (النسخة الكاملة):ة الشفویة للطلبة ستباناال •

كان من الصعب أن نسأل قد التدخل. ومشروع على  ةلقیاس رد فعل الطلب ةاالستبان هتم استخدام ھذوقد 
تدخل فقد كان ال -التدخل باعتباره عنصر غریبحیث أنھم لم یختبروا مباشرة عن التدخل،  ةالطلب

ما إذا كان فیمعرفة  ةستباناال تلھذا السبب، حاولو. والحسابالقراءة  دروسھم في ببساطة جزء من
. یة وفیما إذا قد استمتعوا بذلك أم الروتینال ضمن اإلجراءاتنشطة األ ة قد قاموا بالفعل بأداءالطلب

عمل الطلبة في كتاب حل الطالب وفیما إذا كان  كیفیةمعرفة  ةاناالستب تباإلضافة إلى ذلك، حاول
ً الذین شاركوا في االستبان ةالطلب وقد سئلال. المعلمون یقومون بتصحیح كتاب الحل أم   ة الشفویة أیضا

 ضمن ةمؤشر الثروة للطلبحتى یصبح باإلمكان إدراج لثروة، لنموذجیة الالمتغیرات بأسئلة تتعلق 
 نحدارات المحسوبة في الدراسة.من اال ألي ضابطكون بمثابة عامل یالبیانات ل  مجموعة

في  ةجمیع الطلبتم إعطاؤھا ل: المتغیرات المتعلقة بالثروة فقط) (نسخةة الشفویة للطلبة ستباناال •
نموذجیة الالمتغیرات باألسئلة المتعلقة  منفقط  ةاالستبان هتكون ھذت، والمجموعة الضابطةمدارس 

كون بمثابة عامل یمجموعة البیانات ل ضمن ةمؤشر الثروة للطلبحتى یصبح باإلمكان إدراج  ،روةلثل
 نموذجتوفر اإلجابات على  تقاریر زیارة المشرف: نحدارات المحسوبة في الدراسة.من اال ألي ضابط

 والتي یتم تقدیمھامعلم (ة الاریزیقوم بھا بمن قبل المشرف في كل مرة یتم تعبئتھ ي ذالولمعلم ل المشاھدة
ً  جیداً  ) مصدراً SMS خالل الرسائل القصیرة من  المعلم في إخالص  فیما یتعلق بمدىللبیانات  أیضا

 التدخل. مشروع تنفیذ 
تتعلق تضمن معلومات علیھا بحیث ت تم تطویر قاعدة بیانات للمعلمین والحفاظ بیانات مشاركة المعلم: •

 : من حیثتدخل بمشروع ال
قد تركوا  أنھمأو  ؟التدخلمشروع في  أي ھل ما زالوا مشاركین ین،وضع المعلم -

 تنفیذ التدخل.  وتوقفوا عنمدارسھم 
تم  اللتانتدریبیتین (الدورتین من الن والمعلم ھاحضر التيعدد أیام التدریب  -

 ).2014 وشھر شباط من عام 2013إعطاؤھما في شھر آب من عام 
 ن. ولمعلماالتي حصل علیھا عدد زیارات المشرف  -

یحتفظ بھا موظفو المشروع في التي میدانیة المالحظات وھي ال: مشروعالفریق لالمالحظات المیدانیة  •
، ویشمل ذلك، على والصفوف ،والمدارس ،الدورات التدریبیة عند قیامھم بزیارةجمیع مراحل المشروع 

التدخل في خمس مشروع تنفیذ  عند المعلمین مشاھدةوجھ الخصوص، المالحظات التي اتخذت خالل 
 واخر الفصل الدراسي الثاني.آمدارس مختلفة في 
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 (إجراءات البحث) المنھجیة 2
 

 تصمیم البحث 2.1
، فضالً عن أنشطة التدخل. تم تصمیم التقییمات األساسیة والختامیةتصمیم البحث  5الجدول یمثل 

 أنشطة التدخل، وباألخص:  فاعلیةالبحوث لتقییم 
الیومیة للمھارات األساسیة من خالل األنشطة المدروسة، والمنظمة، ھل تدعم الممارسة  •

والتي تتناسب مع المستوى التطوري لألطفال لیتمكنوا من قراءة النصوص وفھمھا وحل 
 المسائل الحسابیة وفھمھا؟

ما الظروف التي تساعد المعلمین على تنفیذ اإلجراءات الروتینیة الیومیة واألنشطة المرتبطة  •
 وثقة؟بإخالص 

 المدة ونھایة ،األساس وخط ،التدخل دراسات تنفیذ. 6الجدول 

 
 العام الدراسي

2011 /2012  
 العام الدراسي

 2012 /2013  
 العام الدراسي

2013 /2014  
 التنفیذ تطویر المواد – نشاط التدخل

 أیار  تقییم الطلبة
 2012  أیار   

2014 
 2,129   2,159  المجموعة العالجیة

 806   817  المجموعة الضابطة

 2,935   2,976  المجموع

 
 العینة 2.2

 
  2012العینة المستخدمة في عام  2.2.1

من تتكون ئمة بتقدیم قاردن األ في) EMIS( التربویة المعلومات إدارة نظمقامت وحدة ، 2012في عام 
تم  ،ومن ھذه القائمة مدرسة. 2227بلغ مجموعھا والتي بتدائیة الحكومیة في الدولة، جمیع المدارس اإل

كما تم أیضاً ، الثانيالصف بلتحاق لم تتوافر فیھا إمكانیة اال التي ؛ وھي المدارسمدرسة 162إزالة 
بقي ما مجموعھ  وبالتالي،. ؛ لم تتوافر فیھا إمكانیة االلتحاق بالصف الثالثمدرسة إضافیة 31 إزالة

 المدارسوقد اشتملت . علیھ عینة الدراسة تم اختیارالذي والنھائي ة مجتمع الدراسفي  مدرسة 2043
 . والثالث الثاني ینالصفطالب وطالبة في  175571 الُمدرجة حوالي 2043الـ

 2043الـ  تم تصنیف المدارسلیتم تضمینھا في الدراسة، ، عشوائیة من المدارسالعینة الوقبل اختیار
كور، وإناث، وحسب النوع االجتماعي لطلبة المدرسة (ذ وجنوب)، ووسط، حسب اإلقلیم (شمال،

كل منطقة، كان الھدف ھو استخالص وضمن لكي تشكل ھذه المدارس عینة من تسع شرائح. ومختلطة) 
مدرسة من  20، واإلناثمدارس مدرسة من  15، والذكور مدارسمدرسة من  15من مكونة عینة 

. ومع ذلك، ضمن كل شریحةمن القوة اإلحصائیة ممكن أقصى قدر بتطبیق مختلطة، للسماح الرس امدال
مدرسة من  11في الجنوب، تم اختیار  الذكور ومدارس اإلناثلوجود عدد صغیر من مدارس  نظراً و

إضافة مدارس إضافیة إلى  تتموقد في تلك المنطقة.  من مدارس اإلناثمدرسة  14الذكور و سمدار
في حین وصل عدد  ،ةمدرس 156 س العینة العشوائیة إلىوبالتالي وصل عدد مدارالمختلفة  الشرائح

 طالب وطالبة.  3063الطلبة إلى 
لتحاق بالصفین الثاني ومجموع تعدادات االالمدارس حسب المنطقة  تصنیف، تم وضمن كل شریحة

لتحاق تعدادات اإل یتناسب مع متساوٍ  احتمالإعطاء كل مدرسة المدارس مع ومن ثم تم اختیار . والثالث
، لیتم بدیلتینالمختارة، تم اختیار مدرستین من المدارس لكل مدرسة و. الثاني والثالثبالصفین 

في حال كانت تلك لمشاركة أو التي تم اختیارھا ضمن العینة من االمدرسة في حال عدم تمكن استخدامھا 
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لتحاق افر إمكانیة االتتولم ستبدال تسع مدارس لألسباب التالیة: اتم وقد . لذلك غیر مؤھلةالمدرسة 
تم إغالق مدرسة وتم تقییم مدرستین أثناء الدراسة التجریبیة؛ و ؛ست مدارسبالصفین الثاني والثالثفي 

 غیر مسمى. واحدة إلى أجلٍ 
. من مدارس العینة/ المعلمین في كل مدرسة الصفوفختیار أخذ عینات االوشملت المرحلة الثانیة من 

 ،جمیع شعب الصف الثانيمختارة، تم إدراج ال من المدارس كل مدرسة ىإلبعد وصول فریق البحث و
ً  الثانيالصف ار إحدى شعب اختیثم تم  ً احتماالً إعطاء كل منھا مع  عشوائیا . وتكررت عملیة  متساویا

 . نفسھا في شعب الصف الثالثاالختیار 
تم  ویة للطلبة من الشعب التيساتم تاحتماالباختیار عشوائي  ،ختیاراالوشملت المرحلة الثالثة من 

 ً ً الثاني الصف شعبة اختیار عملیة بعد و. اختیارھا عشوائیا تلك الشعبة إلى  بالذھابمقیم ال سیقوم، عشوائیا
 وفي حال كان عدد الطلبة الحاضرینبشكل عشوائي.  الشعبةمن تلك  طالب 10اختیار یقوم بختارة ومُ ال

 لشعبةبالنسبة  ات. ویتبع نفس اإلجراءتلقائیاً  الشعبةفي تلك  الطلبةكافة باختیار مقیم یقوم الأو أقل،  10
 . الثالثالصف 

 
 2014العینة المستخدمة في عام 2.2.2

تم ، 2014المستخدمة في بحث عام  ولیةاألعینة الواجب توافرھا في الاألساسیة  المعاییر وضع بعد
، تم . أوالً خضاعھا لمشروع التدخلعینة إلالمن داخل  یةعینات ھادفة لتحدید المدارس العالج استخدام

ما ال  والتي تضممنطقة الفي عاملین ال یقل عن ثالثة مشرفین  التي یوجد فیھا مااختیار مناطق التعلیم 
) استبعاد ETCلتعلیم والتدریب (الب من مركز العینة. بعد ذلك، طُ مختارة ضمن یقل عن أربع مدارس 

اختیار  ، تمتعلیمیة. في ھذه المرحلة تدخالتتخضع لأو  حالیةشاریع في م تشاركعینة من ال أي مدارس
معاییر وھي المناطق التي انطبقت علیھا  ،في العینة األولیةالتي تم اختیارھا منطقة  38 الـ منمنطقة  12

 ، تمالتي تم تحدیدھا 12لـ من المناطق ا ةفي خمسو. المناطقفي  یةاالختیار، وتم تحدید المدارس العالج
في ثالث مناطق أخرى، تم اختیار جمیع المدارس ولتدخل. امشروع مدارس العینة ل جمیعاختیار 

 التي تفصلھا عنالمسافة الجغرافیة  من الدراسة بسببالمدرسة تلك ، وتم استبعاد باستثناء مدرسة واحدة
على قربھا من  بناءً  یةالمتبقیة، تم اختیار المدارس العالج ةاألربع المناطقفي وخرى. األمدارس ال

وزارة قبل  تم تعیینھم منقبل مشرفین  الذي سیتم تقدیمھ منتسھیل دعم المدرسة لبعضھا البعض و
ت التي سیتم لتدخالل لیتم إخضاعھامدرسة  45التدخل. في النھایة، تم اختیار في عملیة التربیة والتعلیم 

 سباب التي تمت مناقشتھا في مكانٍ ألمج لفي بدایة البرنامن الدراسة  انمدرست وقد خرجت. إجراؤھا
تدخل. كان من الضروري استبعاد بیانات لمشروع المدرسة  43 تم إخضاعآخر في ھذه الوثیقة. وھكذا، 

 . األساسیة لھمابیانات بسبب عدم توافر المن التحلیل  یتینلمدرستین عالج
 110 الـ الضابطةمجموعة الفي مدارس  والطلبةجمع البیانات، تم اختیار الصفوف  خالل عملیةو

 . 2012باستخدام النھج المبین أعاله لخط أساس عام 
الصفوف  ، قدر اإلمكان، لتمثلبشكٍل ھادف تدخل إلجراء لمدارساختیار الشعب والصفوف في اتم و

لمسح ا تمكنلضمان  وتم القیام بذلك. ممكنقدر  ةً بأكبرتدخل مثالیالظروف  التي یمكن أن تكون فیھا
مكنة. أفضل الظروف المُ في ظل  مشروع التدخلتم تنفیذ  في حالقیاس ما یمكن تحقیقھ  من الختامي

التي سیتم إخضاعھا  الدراسیة في المدارس والصفوفلتحقیق ھذا االختیار، تم تصنیف المعلمین و
 ،یةالتدریب دوراتجمیع الما إذا كان المعلم قد حضر فی) 1ھي: (و ،تدخل وفقا ألربعة معاییرلمشروع ال
) 3. (كمعلم للصفنفس المعلم الذي كان قد بدأ العام ھو  ،في المسح الختامي ،ما إذا كان المعلمفی) 2(

على  ن للمعلمین. وبناءً والمشرف أعطاھا ) التصنیفات التي4( ؛المعلم من قبل المشرف مدى تكرار زیارة
"، الً یفضاألقل ت"األكثر تفضیال" إلى " من یةفي المدارس العالج تم ترتیب الصفوفھذه التصنیفات، 

في القائمة (في ترتیب أعلى  اللذین حصال علىوالمعلم (للمقابلة الشفویة)  الشعبة ینمقیمالفریق واختار 
ما إذا فیأو / و ،ما إذا كان المعلم في المدرسة في یوم المسحمسألة فیكل صف)، مع األخذ في االعتبار 

ختارة المُ  الصفوففي  ة. وقد تم اختیار الطلبإجراء مقابلة معھللموافقة على كان المعلم على استعداد 
 . 2012بنفس الطریقة التي تم تطبیقھا في عام  ت متساویةاحتماالإعطاء عشوائي، مع بشكل 

مجموعة الضمن مدرسة  110مدرسة ( 151باختصار، تتكون العینة النھائیة لھذه الدراسة من 
 خاللطالب  5911لـتم جمع البیانات وقد ). التجریبیةالمدارس ضمن مجموعة مدرسة  41و ،الضابطة
طالب ضمن  2159( 2012طالب في عام  2976بحیث تم جمعھا لـ )، 2014-2012( العامین

 2129( 2014طالب في عام  2935) والتجریبیةمجموعة الطالب ضمن  817و ؛الضابطةمجموعة ال
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 وتشمل). 5 (انظرالجدول ).التجریبیةمجموعة الطالب ضمن  806و ؛الضابطةمجموعة الطالب ضمن 
  :اإلضافیة ما یلي البیانات مصادر
 . معلم للصفین الثاني والثالث 72 تم تعبئتھا من قبل: االستبانات الشفویة للمعلمین •
 . معلم للصفوف األول والثاني والثالث 233 تم تعبئتھا من قبل: المكتوبة للمعلمین االستبیانات •
 . زیارة التي تم القیام بھا للصفوف 2171من الـ  المعلمین تقاریر مشاھدة/ تدریب •
 الدورات زاروا الذین المشروع قبل موظفي التي تم إعدادھا من والتقاریر المیدانیة المالحظات •

 .التدخل وتنفیذ التدریب لمشاھدة والمدارس التدریبیة
 

 االحصائیات الوصفیة 2.3
ویتبین من . یةالعالج وحالتھم بعد إخضاعھم لإلجراءاتفي الصفوف  ةخصائص الطلب 6 الجدولیلخص 

ً للنوع االحتماعينسبة المدارس و نسبة الطالبات،الجدول بأن  ومدارس ، مدارس الذكور(أي  تبعا
الفرق البارز ویُالحظ أن عبر الصفوف.  الطلبة متشابھة بشكٍل كبیرالمختلط)، وعمر المدارسة ، واإلناث

، التجریبیةمجموعة الفي  مدارس اإلناثالمدارس في  لطالباتعلى األنسبة الالوحید في ھذا الجدول ھو 
 . الضابطةمجموعة المقارنة مع 

 
 الطالب مستوى – النھائیة للعینة الوصفیة اإلحصاءات. 7الجدول 

 الجمیع الصف الثالث الصف الثاني الخصائص الفئة

 جمیع المدارس

 %53.5 %54.4 %52.8 إناث

 %46.5 %45.6 %47.2 ذكور

 %17.4 %19.2 %15.6 مدرسة للذكور فقط

 %12.6 %13.0 %12.2 مدرسة لإلناث فقط

 %70.1 %67.8 %72.2 مدرسة مختلطة

 8.3 8.9 7.8 العمر

 المدارس العالجیة

 %54.7 %53.2 %56.2 إناث

 %45.3 %46.8 %43.8 ذكور

 %17.2 %18.0 %16.4 مدرسة للذكور فقط

 %18.9 %18.6 %19.1 مدرسة لإلناث فقط

 %63.9 %63.4 %64.5 مدرسة مختلطة

 8.3 8.9 7.8 العمر

مدارس المجموعة 
 الضابطة

 %53.0 %54.9 %51.2 إناث

 %47.0 %45.1 %48.8 ذكور

 %17.5 %19.8 %15.2 مدرسة للذكور فقط

 %9.7 %10.4 %9.0 مدرسة لإلناث فقط

 %72.9 %69.8 %75.8 مدرسة مختلطة

 8.3 8.8 7.8 العمر
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 الترجیح 2.4

معكوس احتمال  الترجیحات على أنھاساب تحاالوطني، تم  لمجتمع الدراسةمثلة عینة مُ الجعل في سبیل 
یمكن أن والطالب) بحیث  ،والمدرسة ،الشریحةلترجیح (للكل طالب. تم تطبیق ثالث مراحل  االختیار
وقد تم احتساب كل على المستوى الوطني الشامل.  الطلبةمثلة ألداء مُ  درجات الطلبةعینة تكون 

 بین. على النحو المُ  ترجیحات الطلبةھذه الدراسة باستخدام الدرجات التي تم ذكرھا في 
 

 المعادلةإجراءات  2.5
ھذه حالة في وختبار (اللمختلفة  نماذج على قارنةالماحتساب درجات ھو  المعادلةالغرض من اختبار إن 

للتأكد من أن  المعادلة حیث تتم إجراءات). ةیئنھاال اتتقییمالخط األساس وتم استخدام تقییم الدراسة، 
 ختبار. االولیس االختالفات في صعوبة ، ت ھي نتیجة االختالفات في القدرةدرجاالاالختالفات في 

في  للمعادلةم اثنین من التصامیم المختلفة ااستخدتم ، ھادن وتجریباألر في التقییمات وإستنادا على بناء
على الرغم من أن نموذج و) نموذج التنبؤ الخطي. 2و( المتسلسلة) المساواة الخطیة 1ھذه الدراسة: (

متغیرة قابلة للمقارنة عبر أشكال  درجاتوفر ی إال أنھ، ةتقنیال عملیات المعادلة ال یعتبر منالتنبؤ الخطي 
لقراءة الشفویة، ا) طالقة 1تم استخدام ھذه التقنیة لنتائج المھام الفرعیة الثالثة: (وقد مختلفة من التقییم. 

 ھمنفسأة التجریبیین الطلبخضع ھذه المھام الفرعیة، وفي . ي) الفھم االستماع3، و(ئيفھم القراال) 2(و
 2012 عامي كل منلنماذج االختبار ل) 2014 دراسة عامو 2012عام  دراسة( الدراستین في كلتا

في واألخرى  ،2012في عام  إحداھاواحدة، المجموعة ال. وتمثل ھذه العملیة اثنین من تصامیم 2014و
ً أی التي یمكن استخدامو، 2014عام  نفس  درجاتساب تحا، كان من الممكن لك. لذالمعادلةإلجراء  ھمامن ا

 وختبار أسھل أمن اال 2014إصدار عام  ما إذا كانفیوتحدید ، الثالثة كل معیار من المعاییرعلى  الطلبة
ً  2014 درجات عام، من أجل ضبط 2012 عام أصعب من إصدار لذلك. في نھایة المطاف، تم  وفقا

 درجات لیتعدولم یتم لقراءة الشفویة. ا: طالقة وھي ،فقط من ھذه المھام الفرعیة الثالثة ةتعدیل واحد
ل یتعد یتم لمفي كال اإلصدارین. و بشكٍل كبیرشابھة تألن المتوسطات والتوزیعات كانت م ئيقراالالفھم 

وجود أشارت في النھایة إلى حیث  ،التوزیعات بطرق غیر متوقعة بسبب اختالف الفھم االستماع درجات
 . قیاس بنیات مختلفة قلیالً كال اإلصدارین ب احتمالیة قیامأدلة على 

ً ولم یتم تجریب   ةعادلمتمجموعات غیر وإنما ضمت تلك المھام الفرعیة  ما تبقى من المھام الفرعیة معا
التثبیتي ختبار االتصمیم  على أنھشار إلیھ یُ تثبیتي اختبار إجراء ) مع 2014و 2012طلبة عامي (

، أو تثبیتيبار اختتم استخدام  ،2014و 2012 وفي نماذج عامي). NEAT(للمجموعات غیر المتعادلة 
 معالقدرة في ختبار، لتقدیر أي اختالفات من أشكال االفرعیة من البنود المشتركة لكل شكل مجموعة 

أي اختالفات في  مع ضبط، النموذجالفرق في صعوبة  یمكن تقدیرلذلك،  . ونتیجةً ضبطھاوالزمن 
ھذه  تم إجراءنتائج. وقد الاإلعالن عن قبل  امساواة الخطیة وتعویضھال متسلسلةباستخدام القدرة، 
فروقات المخاوف بشأن تعدیل  لتقلیل، فقط المجموعة الضابطة مدارسمن  ةباستخدام طلب المعادلة
 ،من المھام الفرعیة مھام ثالثلمساواة إجراء . ولم یتسن غیر الئقبشكٍل  التي نتجت عن التدخل النتائج
) مقارنة 2(وعدة مرات عبر السنوات)،  تیةالتثبیالبنود تم استخدام ) أصوات الحروف (1: (وھي

 قلیالً  اً عددالتي استخدمت ( المسائل اللفظیة) 3)، و(من المثبتات جداً  قلیلالتي استخدمت عدد ( اتكمیال
 ). ثبتاتمن الم جداً 
التي  والمسائل اللفظیة، اتمقارنة الكمیو، ياالستماعالفھم أصوات الحروف، و درجات مھام استثناءوب
مھام التي تم معادلتھا للھذه الدراسة على القیم  ھا فيذكرتستند جمیع الدرجات التي تم ، تسویتھاتتم لم 

 الفرعیة. 

 التدخلمشروع ) لتحدید أثر DID( "الفروقات الفرق في"منھجیة  2.6
تدخل من تأثیر التحیز في االختیار مشروع ال أثر) لتحدید DID( الفروقات" الفرق فيتعمل منھجیة "

مع متوسط  یةمجموعة العالجلمتغیر النتیجة ل على تقییدالتغیر على مر الزمن من خالل مقارنة متوسط 
. وتقدر ھذه الطریقة الفرق األساسي بین الضابطةلمجموعة انتیجة  التغیر على مر الزمن في

 اإلجراءاتبعد  الفروقمع  وتقوم بمقارنتھاالتدخل) عملیة (قبل  والضابطة التجریبیةمجموعات ال
األساس بین  عند خط. الفرق 4 الشكل من خاللھذا النھج ل. ویتضح األساس المنطقي التجریبیة
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=  C، التجریبیةمجموعة ال=  T= الفرق،  2012C – 2012T = 2012Diff)Diffھو  المجموعات
نفس ھو  المجموعاتالفرق الختامي بین یمكن توقع أن یكون تدخل،  إجراء ). دونالضابطةمجموعة ال

عالج ال. مع ذلك، فإن Diff 2014= C 2014T+2012أي أناألساس،  عند خطالفرق بین المجموعتین 
، ویمكن تحدید تأثیر العالج عن طریق حساب الفرق التجریبیةمجموعة درجات الرفع من شأنھ فعال ال

، على التجریبیةمجموعة لل(النتیجة المتوقعة  Diff2014C+2012) وجریبیةالتمجموعة ال(نتائج  2014Tبین 
 ).والضابطة التجریبیةن تیمجموعالأساس الفرق المبدئي بین 

 
فرعیة على أنھ الفرق بین متوسط مھمة ) لكل األثرتأثیر العالج (أو  سابحتافي ھذا التقریر، یتم 

، ناقص 2014 في عام ومدارس المجموعة الضابطةمدارس المجموعة العالجیة في  الطلبةدرجات 
في عام  مدارس المجموعة العالجیة ومدارس المجموعة الضابطةفي  الطلبةدرجات الفرق بین متوسط 

) على NI( للتعرف على الرقم) TE) (األثرتأثیر العالج (أو  حتسابایمكن  . على سبیل المثال،2012
 النحو التالي: 

)C2012NI – T2012(NI –) C2014NI – T2014TE = (NI 
 

 المجموعةعرفات مُ  ھي NIإلى جانب رمز المھمة الفرعیة السفلیة األرقام ھو تأثیر العالج، و TEحیث 
آثار العالج لجمیع  وقد تم احتساب). 2012/2014والعام ( ،)T /C( المجموعة الضابطةمقابل  یةالعالج

ثر أل ُمنحازةغیر  اتتأثیر العالج ھذا تقدیر یعطينھایة، في الونفس الصیغة. استخدام المھام الفرعیة ب
 . یةالعالج على طلبة المجموعةالتدخل 

 
 التدخلمشروع  أثر تحدید في "الفروقات في الفرق" منھجیة توضیح. 4الشكل 

 

 المصداقیةتقدیرات  2.7
مصداقیة كل من تقییم  ، تم اختبارالبنیات المقصودةتقوم بقیاس تقییم المن أن أدوات  لغایات التأكد

قد ). وEGMAلصفوف األولى (تقییم مھارات الحساب ل) وEGRA(لصفوف األولى ل مھارات القراءة
تقییم مھارات ) وEGRA(لصفوف األولى ل تقییم مھارات القراءة من أشارت قیم ألفا كرونباخ لكل

متوسط بتساق الداخلي مستوًى جید من االأظھرت  األدواتأن  )EGMAلصفوف األولى (الحساب ل
)α =0.86 لصفوف األولى ل لتقییم مھارات القراءة)EGRAلصفوف لتقییم مھارات الحساب ل 0.90) و
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لصفوف األولى ل لتقییم مھارات القراءة α =0.86أن خط األساس، و ات) لتقییمEGMAاألولى (
)EGRA(، لصفوف لتقییم مھارات الحساب ل 0.85و) األولىEGMAبشكٍل الختامیة).  اتتقییمل) ل

 اتقیاس بناء أساسي واحد: قدرب اتتقییمال قیام كل تقییم منعلى  دلیالً ھذه  معاییر المصداقیة تقدم، عام
قدرة الصفوف األولى ) وEGRA(لصفوف األولى ل لتقییم مھارات القراءةالقراءة  في وف األولىالصف

لتقییمات الختامیة، كانت وفیما یتعلق با .)EGMAلصفوف األولى (الحساب لفي الحساب لتقییم مھارات 
ي في تقییم االستماعالفھم و ،)EGMA(لصفوف األولى ل في تقییم مھارات الحساب المشاكل اللفظیة
تقع أسفل  المصداقیةتقدیرات ھي الوحیدة التي كانت فیھا ) EGRA(لصفوف األولى ل مھارات القراءة

ً یتم تفسیر ، وبالتالي یجب أن 0.70تقلیدیة التي تساوي الفصل ال نقطة  لذلك. نتائج ھذه المھام الفرعیة وفقا
 

 
 النتائج 3

 التدخلمشروع أثر  3.1
 وتقییم مھارات الحساب )EGRA(لصفوف األولى ل تشیر نتائج تقییم مھارات القراءة، بشكٍل عام

القراءة  رفع مستوى التحصیل فيالتدخل كان ناجحا في مشروع إلى أن  )EGMA(لصفوف األولى ل
تأثیر التدخل على المھام الفرعیة الفردیة في وستتم مناقشة . یةالعالجالمجموعة والریاضیات في مدارس 

تأثیر اللتحدید للقراءة والحساب المركبة  ستحداث الدرجاتاللحصول على انطباع عام، تم و. 3.2القسم 
ئي القراالفھم وفي القراءة الشفویة القة الطتم استخدام درجات ، وعلى وجھ التحدیدلتدخل. عملیة االكلي ل

 حسب تعریف الفئات الثالث التالیة:  للقراءة لحساب النتیجة اإلجمالیة
 
الطالقة في القراءة الشفویة : مبتدئ / قارئال یجید القراءة. 1

صفر لعدد الكلمات الصحیحة في أكبر من أو یساوي 
 .)1فئة ال( %0یساوي  يئالقراالفھم و 7الدقیقة

لعدد  0أكبر من الطالقة في القراءة الشفویة : قارئ ناشئ .2
، 0أكبر من  ئيالقراالفھم والكلمات الصحیحة في الدقیقة 

 .)2(الفئة  %80ولكن أقل من 
لعدد  0أكبر من الطالقة في القراءة الشفویة : الجید . القارئ3

ال یقل عن  ئيالقراالفھم والكلمات الصحیحة في الدقیقة 
 .)3فئة ال( 80%

تم استخدام درجات ، للحساب قیاس العاموفي سبیل إیجاد ال
 الفئات الثالث التالیة:  ستحداثمن المستوى الثاني ال الجمع والطرح ودرجات المفقود إیجاد الرقم

ى الثاني مستوال منو/ أو الجمع والطرح  المفقود رقم: المبتدئ في الحساب/ یجید مھارات الحسابال . 1
 .)1فئة ال( %30أقل من 

 .)2(الفئة  %30فوق الثاني  مستوىمن الوالجمع والطرح المفقود  كل من الرقم: في الحساب . ناشئ2
فئة ال( %80فوق الثاني مستوى من ال والجمع والطرح كل من الرقم المفقود: یجید مھارات الحساب. 3

3(. 
كما بقیت ھاتین الفئتین  ،واسع " على نطاقیجید مھارات الحساب" "الجید "القارئ فئتي وقد تم استخدام

 . التقریر فترة خاللتسقة مُ 
 المجموعة سواء بالنسبة لمدارس 2014-2012 بین عامي التغیرات في ھذه الفئات 5 الشكلیعرض 
لعملیة على الفعالیة الشاملة  اً مباشر دلیالً ویقدم ھذا الشكل . ومدارس المجموعة الضابطة التجریبیة

ئون" بتدراء المأو القفئة الطلبة الذین "ال یجیدون القراءة" نسبة الوقت الذي بقیت فیھ في ولتدخل. ا
ً والطلبة الذین "ال یجیدون مھارات الحساب" أو "المبتدئون في الحساب" ثابتة ن في عبر السنوات  سبیا

جیدون القراءة" فئة الطلبة الذین "ال یكبیر في نسبة  إال أنھ تبین أن حدث انخفاض، الضابطةمجموعة ال
ئون" والطلبة الذین "ال یجیدون مھارات الحساب" أو "المبتدئون في الحساب" في بتدقراء المأو ال

). الحسابفي  %٪22إلى  %30 منفي القراءة و %19إلى  %32(من  یةالعالجالمجموعة  مدارس

cwpm7.عدد الكلمات الصحیحة في الدقیقة : 

ً  الوقت الذي لم یُحقق فیھفي   عملیا
المجموعة أي مكاسب في مدارس 

، 2014-2012 الضابطة بین عامي
في كانت ھناك مكاسب كبیرة 

من  یةالعالج المجموعة مدارس
مستوى حیث تخفیض نسبة أدنى 

داء وزیادة نسبة أعلى من األ
 داء.مستوى من األ

 

                                                      



 

دون" والطلبة الذین الجی القراءفئة "من الطلبة نسبة  في الوقت الذي بقیت فیھباإلضافة إلى ذلك، 
 النسب بشكل ملحوظ في مدارس ھذه ازدادات، المجموعة الضابطةمدارس "یجیدون الحساب" ثابتة في 

 ). وبعبارةٍ الحسابفي  %24إلى  %14 منفي القراءة و %24إلى  %13من ( یةالعالج المجموعة
في عملیة أي مكاسب وفي الوقت الذي لم یُجنى فیھ . تماماً المھمة التي ُوضع ألجلھا أدى التدخلأخرى، 
المجموعة مدارس في ، كانت ھناك مكاسب كبیرة 2014-2012 المجموعة الضابطة بین عاميمدارس 

وتعتبر داء. مستوى من األداء وزیادة نسبة أعلى مستوى من األ من حیث تخفیض نسبة أدنى التجریبیة
سنة دراسیة واحدة فقط. كما كان خالل تدخل ال سیما أن تنفیذ الو، بشكٍل كبیرواعدة بأنھا ھذه النتائج 

ینبغي بالتحدید مالحظة بأن إحدى المناطق في الجنوب كانت من بین المناطق األربعة للتدخل التي كان 
 أداؤھا أعلى ما یمكن، سواء في القراءة أو في الحساب، مما یدل على أن التدخل كان ناجحا أیضاً ھنا.

 
 

 وتقییم) EGRA( األولى للصفوف القراءة مھارات تقییم فئات ضمن للعالج اإلجمالي األثر. 5الشكل 
 )EGMA( األولى للصفوف الحساب مھارات

 

 وصفیةالتحلیالت ال 3.2
ً إال أنھ أنھ من المفید مناقشة اآلثار العامة، على الرغم من  الفرعیة الفردیة المھام فحص ت من المھم أیضا

 )EGMA(لصفوف األولى ل وتقییم مھارات الحساب) EGRA(لصفوف األولى ل لتقییم مھارات القراءة
الخطوة األولى في ھذه وتتمثل . ثبات عملیات التدخل لمدى درجة للتمكن من تحقیق فھم كامل وكلي

إجراء مشروع : مرحلة ما قبل 2012األساس ( دراسة مرحلة الطلبة فيدرجات  تحدید فيالعملیة 
مدارس  في كان ذلك التدخل) سواءً مشروع  إجراء بعدمرحلة ما : 2014الختامیة (المرحلة التدخل) و
لحساب تأثیر العالج  المعاییر، كما سیتم استخدام ھذه ومدارس المجموعة الضابطة التجریبیة المجموعة

ً وفرعیة. مھمة ) لكل األثر(أو  الدرجات في جمیع عن متوسط  عامةً  لمحةً  7ل الجدولذلك، یقدم  وفقا
 یةعالجالمجموعة ال في مدارس للطلبة) EGRA(لصفوف األولى ل لتقییم مھارات القراءةالمھام الفرعیة 

ً ھذه العملیة عرض كما تقدم. 2014و 2012 يعامالمجموعة الضابطة خالل و  دراسة اً لدرجاتمقارن ا
وأولئك تدخل یخضعون لعملیات الالمھام الفرعیة ألولئك الذین  فيختبار درجات االاألساس ومكاسب 

في  المخترعة بشكل صحیحكلمات لقراءة الالصف األول  یشیرعلى سبیل المثال، ف. الذین ال یخضعون لھ
في عام  متوسط قراءة الكلمات المخترعة بشكٍل صحیح في مدارس المجموعة الضابطةأن إلى 7الجدول 
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قراءة الكلمات المخترعة بشكٍل صحیح في مدارس المجموعة  في حین بلغ متوسط  ،%5.9 ھو 2012
المجموعة في مدارس نسبة القراءة بشكٍل صحیح  ت، ازداد2014في عام  ،.ومع ذلك%5.5العالجیة
في المدارس  ازدادت درجة قراءة الطلبة بشكٍل صحیح، في حین %7.9إلى لتصل  قلیالً  الضابطة

بدأ وقد ). %11.6(إلى  2012 بالمقارنة مع درجتھم في عامثر من الضعف الخاضعة لمشروع لتدخل أك
ً  ةالطلب تأثیر كبیر على  كان لھتدخل تبین أن مشروع ال، لكن 2012في عام  في نفس المستوى تقریبا

 ینطبقالتجاه یبدو أن ھذا او. المجموعة الضابطة ، بالمقارنة مع مدارس2014عام الدرجات في زیادة 
في القسم  بشكٍل مباشردرجة في الجدول، ولكن سیتم اختبار ھذه اآلثار غالبیة المھام الفرعیة المُ على 
 ). DID(الفروقات" الفرق فيمنھجیة "، وذلك باستخدام 3.3

إال أن الفھم مھام فرعیة محددة،  درجات ھي 7الجدولفي  درجةالمعاییر المُ من أن غالبیة  الرغمب
ن تمكنوا من الحصول على درجة الذی للطلبةظھر النسبة المئویة یھو متغیر مشتق  %80بنسبة  ئيالقرا
المھام الفرعیة . باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن ئيالقراالفھم  في قسمعلى األقل  80%

 . 2012، ولیس في عام 2014فقط في عام قد تم اختبارھا مالء واإلطع االمقألصوات 
 

  اإلجابات نسبة -)EGRA( األولى للصفوف القراءة مھارات لتقییم الفرعیة المھام. 8ل الجدو
 العالجیة/ الضابطة مجموعاتال وفي سنة كل في الصحیحة

تقییم المھمة الفرعیة في 
لصفوف مھارات القراءةل

 المجموعة العالجیة المجموعة الضابطة السنة )EGRA(األولى 

 أصوات الحروف*
2012 54.4% 47.7% 

2014 64.9% 71.8% 

 الكلمات المخترعة
2012 5.9% 5.5% 

2014 7.9% 11.6% 

الطالقة في القراءة الشفویة 
(عدد الكلمات الصحیحة في 

 الدقیقة)

(عدد الكلمات  19.2 2012
 الصحیحة في الدقیقة)

(عدد الكلمات  20.0
 الصحیحة في الدقیقة)

(عدد الكلمات  22.2 2014
 الصحیحة في الدقیقة)

(عدد الكلمات  28.0
 الصحیحة في الدقیقة)

 القراءة الشفویة
2012 34.0% 37.2% 

2014 31.7% 47.1% 

 الفھم القرائي
2012 34.6% 33.6% 

2014 33.8% 45.0% 

 %80الفھم القرائي بنسبة 
2012 17.0% 13.8% 

2014 17.9% 24.2% 

 الفھم االستماعي
2012 42.4% 42.1% 

2014 67.2% 74.1% 

 %76.7 %63.8 2014 أصوات المقاطع*

 %55.1 %40.0 2014 اإلمالء

 * یشیر ذلك إلى أنھ تم إحتساب درجة المھمة الفرعیة كنسبة مئویة لإلجابات الصحیحة من المحاوالت التي تم القیام بھا.

من مھام تقییم مھارات القراءة للصفوف  فرعیة مھمة لكل یةالصفر الدرجات نسبة 8الجدول یعرض 
. في المجموعة الضابطةو یةعالجالمجموعة المدارس في  2014و 2012 يفي عام )EGRAاألولى (
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 في الوقت الذي لم یتبین فیھ. على سبیل المثال، نخفاض""اشكل  علىھذه الحالة، تأتي اآلثار اإلیجابیة 
 ً  ،في مدارس المجموعة الضابطة یة في مھمة أصوات الحروففرالصالدرجات أي تغییر في نسبة  عملیا

ً ال تخفضانو في عام  %28.4من  ت(انخفض یةجالعالالمجموعة في مدارس  نسبة إلى النصف تقریبا
، من للدرجات العامة يالعالج نتائج التدخل). باإلضافة إلى حساب 2014في عام  %15.7إلى  2012

 ً سیتم استكشاف ھذه اآلثار و. یةالصفر الدرجات لحد منیة في االعالجالتدخل  النتائجحساب  الممكن أیضا
 . 3.3في القسم 

 
 في الصفریة الدرجات -)EGRA( األولى للصفوف القراءة مھارات لتقییم الفرعیة المھام. 9الجدول 

 یةالعالج/ الضابطة مجموعاتال وفي سنة كل
تقییم المھمة الفرعیة في 

لصفوف مھارات القراءةل
 المجموعة العالجیة المجموعة الضابطة السنة )EGRA(األولى 

 أصوات الحروف*
2012 22.1% 28.4% 

2014 21.2% 15.7% 

 الكلمات المخترعة
2012 47.8% 45.3% 

2014 30.7% 16.3% 
الطالقة في القراءة الشفویة 
(عدد الكلمات الصحیحة في 

 الدقیقة)

2012 22.2% 15.9% 

2014 9.1% 4.0% 

 الفھم القرائي
2012 32.2% 27.3% 

2014 34.1% 18.6% 

 الفھم االستماعي
2012 22.1% 28.4% 

2014 21.2% 15.7% 

 %45.3 %47.8 2012 أصوات المقاطع*

 %16.3 %30.7 2014 اإلمالء

 
 جداولویعادل  )EGMA( ما یتعلق بتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى 10و 9 الجداولتعرض 

الزیادة كانت غالبیة المھام الفرعیة، في أعاله.بینة المُ  )EGRAللصفوف األولى ( ةتقییم مھارات القراء
مر وھو األ( المجموعة الضابطةمدارس في  منھا ھنا أكبر یةالعالج المجموعة مدارسفي درجات الفي 

 ). ةتدخل ناجحنتیجة تقدیم عملیات متوقع ال
نسبة  یكن انخفاض م، ل)EGRAلتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى (على عكس المھام الفرعیة و

) أكبر في EGMAلتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (المھام الفرعیة  في یةالصفرالدرجات 
على یة أنھ حتمالا علىوفر ھذا االختالف أدلة أولیة ی. من جھة، یمكن أن یةالعالج المجموعة مدارس

الدرجات في تقییم مھارات الحساب للصفوف األولى  یةفعالبید یمكن أن یزالتدخل مشروع الرغم من أن 
)EGMA( ،أخرى،  . من ناحیةٍ المتدنيداء الطلبة ذوي األاستھداف بنفس الفعالیة في  إال أنھ قد ال یكون
لتقییم ر من المھام الفرعیة كثیفي  2012عام  یة فيالصفر الدرجاتعلى النقیض من ذلك، كانت و

 أمر انخفاض كبیرفإن تحقیق منخفضة بالفعل، وبالتالي ) EGMAمھارات الحساب للصفوف األولى (
         أكثر صعوبة. 

وتقییم مھارات  )EGRAفي تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ( الطلبة درجات 11 الجدولیقدم 
من المھام  مھمة ونوع المدرسة لكل، النوع االجتماعيحسب ) EGMAالحساب للصفوف األولى (

ھو تفوق اإلناث على الذكور ھذا الجدول  فيالنظر  وما یلفت. یةالعالجالمجموعة مدارس في الفرعیة 
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معاییر تقییم ثمانیة من  فيداللة إحصائیة  ي ذاتھ اتقوالفریتبین من الجدول أن ھذه جمیع المھام. و في
معاییر تقییم مھارات الحساب ثالثة من في تسعة و) الEGRAف األولى (مھارات القراءة للصفو

ً أن . ) الستةEGMAللصفوف األولى ( ً كما ویتضح أیضا نجاح  على مؤشر نوع المدرسة ھو أیضا
في في المدارس المختلطة  أداء الطلبةأفضل من  اإلناثفي جمیع مدارس الطلبةحیث كان أداء الطالبات 

 . ھو األسوأ الذكورفي مدارس حین كان أداء الطلبة 
 

 المئویة النسبة -)EGMA( األولى للصفوف الحساب مھارات لتقییم الفرعیة المھام. 10الجدول 
 یةالعالج/ الضابطة مجموعاتال وفي سنة كل في الصحیحة لإلجابات

تقییم المھمة الفرعیة في 
لصفوف ل مھارات الحساب

 المجموعة العالجیة  المجموعة الضابطة السنة )EGMA(األولى 

 التعرف على الرقم
2012 78.4% 82.4% 

2014 84.6% 92.6% 

 مقارنة الكمیات
2012 69.9% 72.9% 

2014 78.9% 89.4% 

 الرقم المفقود
2012 49.0% 54.2% 

2014 58.3% 72.3% 

الجمع والطرح من المستوى 
 األول

2012 31.3% 34.9% 

2014 52.9% 63.1% 

الجمع والطرح من المستوى 
 الثاني

2012 39.2% 39.9% 

2014 43.5% 59.8% 

 المسائل اللفظیة
2012 40.6% 38.7% 

2014 57.6% 68.7% 

 
 الصفریة الدرجات -)EGMA( األولى للصفوف الحساب مھارات لتقییم الفرعیة المھام. 11الجدول 

 یةالعالج/ الضابطة مجموعاتال وفي سنة كل في
تقییم المھمة الفرعیة في 

 لصفوفل الحسابمھارات 
 المجموعة العالجیة المجموعة الضابطة السنة )EGMA(األولى 

 التعرف على الرقم
2012 1.2% 0.0% 

2014 0.3% 0.0% 

 مقارنة الكمیات
2012 3.8% 2.1% 

2014 2.0% 0.1% 

 المفقودالرقم 
2012 5.1% 2.4% 

2014 3.1% 0.4% 
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تقییم المھمة الفرعیة في 
 لصفوفل الحسابمھارات 

 المجموعة العالجیة المجموعة الضابطة السنة )EGMA(األولى 
الجمع والطرح من المستوى 

 األول
2012 9.7% 4.4% 

2014 2.3% 0.4% 

الجمع والطرح من المستوى 
 الثاني

2012 7.0% 5.4% 

2014 13.4% 5.4% 

 المسائل اللفظیة
2012 32.3% 31.1% 

2014 7.3% 3.0% 

 
 الحساب مھارات وتقییم) EGRA( األولى للصفوف القراءة مھارات تقییم في الطلبة درجات. 12الجدول 

 المدرسة ونوع االجتماعي النوع حسب) EGMA( األولى للصفوف
تقییم مھارات القراءة للصفوف 

) وتقییم مھارات EGRAاألولى (
الحساب للصفوف األولى 

)EGMA/( 
 (درجات العالج)

 النوع االجتماعي 
 (متوسط الدرجات)

 نوع المدرسة
 (متوسط الدرجات)

مدارس  إناث ذكور
المدارس  مدارس اإلناث الذكور

 المختلطة

 t53.1%  43.4% %39.9 * %48.8 %40.0 أصوات الحروف

 * %11.4 *** %14.8 %8.2 *** %13.8 %8.8 الكلمات المخترعة
الطالقة في القراءة الشفویة (عدد 

 ** 27.8 *** 33.0 22.0 *** 30.8 24.4 الدقیقة)الكلمات الصحیحة في 

 * %47.4 ** %56.6 %34.1 *** %53.0 %39.1 القراءة الشفویة

 ** %45.5 *** %55.0 %32.7 ** %49.7 %40.1 الفھم القرائي

 %23.6 *%31.2 %17.2 %26.3 %21.6 %80الفھم القرائي بنسبة 

 *** %75.2 *** %79.2 %63.4 * %76.9 %70.5 الفھم االستماعي

 ** %34.5 *** %38.2 %26.5 *** %37.3 %29.8 أصوات المقاطع

 * %54.9 ** %66.5 %40.9 *** %62.6 %45.5 اإلمالء

 * %93.1 ** %94.9 %88.0 * %93.9 %90.9 التعرف على الرقم

  t89.3% ** %93.5 %84.1 %90.6 %87.8 مقارنة الكمیات

 %72.9 %75.3 %66.2 %73.1 %71.4 الرقم المفقود

  t64.7%  57.9% 67.5% ** t63.0% %61.1 الجمع والطرح من المستوى األول

 %58.4 *** %70.4 %51.0 ** %64.3 %54.1 الجمع والطرح من المستوى الثاني

 %68.0 * %74.5 %63.4 %70.3 %66.6 المسائل اللفظیة

p<.10, * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 t 
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 الفرق فيمنھجیة"بواسطة  نتائج التدخل العالجيتحدید  -التدخل مشروع أثر  3.3
 )DID("الفروقات

(أو تأثیر التدخل) في ھذه  نتائج التدخل العالجيأنسب طریقة لحساب إن منھجیة، الفي قسم  أشرناكما 
ه حدد ھذتأكثر،  . ببساطةٍ DID)( منھجیة "الفرق في الفروقات" استخدامھي من خالل الدراسة 

طلبة المجموعة من أداء  فیھأفضل المجموعة العالجیة مدارس  المقدار الذي كان أداء طلبة یةھجالمن
األساس  دراسةدرجات النسبیة (أي  ھمتدخل، بالمقارنة مع نقطة انطالقإجراء عملیات البعد  الضابطة
 ). 2012 في عام

لتقییم مھارات القراءة للصفوف لمھام الفرعیة ل(DID)  یة "الفرق في الفروقات"نھجمیتم عرض نتائج 
 مدارس  ةیبین ھذا الجدول أن التدخل كان لھ أثر كبیر على طلبو. 12 الجدولفي ) EGRAاألولى (

كان أصغر  وقد .)EGRAتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ( في جمیع معاییر یةلعالجالمجموعة ا
 وقد وجد أنلتدخل. عملیة ا نتیجة %4.1نسبة رتفاعا با، والتي أظھرت مھمة الكلمات المخترعةتأثیر ل

ً  نقطة 14 إلى زیادة بمقدارالتدخل  أدى فیھاأصوات الحروف، والتي كان في مھمة أكبر تأثیر  في  تقریبا
فروق في عام ال متوسط مالء تظھر فقططع واإلامقالأصوات تأثیر  نسبة اإلجابات الصحیحة. (الحظ أن

 نتائج التدخل12 الجدولالعمود األخیر في  یقدم .)آثار التدخل فيوبالتالي ال ینبغي تفسیرھا  2014
التدخل كان لھ أثر كبیر على زیادة مشروع على الرغم من أن و، یةالصفر على الدرجات العالجي

درجات الكبیر من نسبة  فقط في الحد بشكلٍ  إنھ كان فعاالً إال الدرجات في جمیع المھام الفرعیة، 
 . ةخترعالمأصوات الحروف والكلمات  یة في مھامالصفر

 
 

 للصفوف القراءة مھارات لتقییم الفرعیة المھام على) يالعالجالتدخل  نتائج( تأثیرالتدخل. 13الجدول 
 )EGRA( األولى

تقییم مھارات القراءة المھمة الفرعیة في 
 األثر (الدرجات الصفریة) األثر (% لإلجابات الصحیحة) )EGRAاألولى (للصفوف 

 * %11.9- * %13.6 أصوات الحروف

 * %11.9- *** %4.1 الكلمات المخترعة
الطالقة في القراءة الشفویة (عدد الكلمات 

 1.3 * 5.0 الصحیحة في الدقیقة)

 n/a ** %12.8 القراءة الشفویة

  %10.6- ** %12.7 الفھم القرائي

 n/a * %9.5 %80الفھم القرائي بنسبة 

  %3.8- * %7.1 الفھم االستماعي

 *** %6.4- *** %12.9 ^أصوات المقاطع

 *** %12.4- *** %15.3 ^اإلمالء

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001 
 فقط. وھذه القیم ھي متوسط الفرق لتأثیر التدخل. 2014تشیر إلى المھام التي جرى تقییمھا في عام  ^

ً مرئی تمثیالً  6 الشكل یعرض  عامياختبارھا في  التي تم المھام الفرعیة الخمس الكبرى فيالتدخل  ألثر ا
المجموعة  مدارسطلبة التغیر في درجات  الشكلزرقاء في ھذا الخطوط وتمثل ال. 2014و 2012

 وتمثل .یةالعالج المجموعة مدارسطلبة التغییر في درجات  ةبرتقالیالخطوط في حین تمثل ال. الضابطة
مدارس  نفس مسار في حال تبعت یةعالجمدارس المجموعة الما كان سیحدث لرمادیة الخطوط ال

ویمكن تدخل. أن یحدث لو لم یتم إخضاع تلك المدارس لعملیات ال یتوقع أي ما كان، المجموعة الضابطة
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. 2014 عام الفرق بین الخط البرتقالي والخط الرمادي فيمن خالل تدخل مشروع الإلى تأثیر  اإلشارة
 . 12 الجدول) في لإلجابات الصحیحة %األثر (عمود  وردت فيالتي  القیمھي نفس  الفروقاتھذه و
 

لتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى التدخل في المھام الفرعیة مشروع  إلى أثر وباإلنتقال
)EGMA( ،للشكل الذي تم فیھ عرض نتائج تقییم مھارات القراءة ماثل شكل مُ بالنتائج  تم عرض

ً و. )EGRAللصفوف األولى ( لمھام ل(DID) یة "الفرق في الفروقات"نھجمتم عرض نتائج لذلك،  وفقا
عدم من رغم وعلى ال .13 الجدولفي ) EGMAرات الحساب للصفوف األولى (لتقییم مھاالفرعیة 

خمسة األخرى بشكل الالمھام الفرعیة في جمیع درجات الادت دزا، للتعرف على الرقموجود تأثیر كبیر 
أكبر المكاسب، بزیادة  الثاني مستوىوقد حققت مھمة الجمع والطرح من اللتدخل. نتیجةً لعملیة اكبیر 

ً  ھي المھمة الفرعیة الوحیدة ،وكانت ھذه المھمة. %15.5قدرھا  من مھام تقییم مھارات الحساب  أیضا
 -للتدخل نتیجةً  یةالصفرالدرجات نخفاض كبیر في نسبة ا )التي حصل فیھاEGMAللصفوف األولى (

ً  %6 بمقدار یةلدرجات الصفرانخفضت ا ارات تقییم مھمن المھم أن نالحظ أنھ بالمقارنة مع و. تقریبا
مھمة الجمع والطرح من المستوى الثاني ومھمة المسائل وباستثناء ) EGRAالقراءة للصفوف األولى (

منخفضة  )EGMAالدرجات الصفریة في تقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (، كانت اللفظیة
 األساس. عند خطبالفعل 
 للصفوف القراءة مھارات لتقییم الفرعیة المھام على(نتائج التدخل العالجي)  تأثیرالتدخل. 6الشكل 
  الفروقات -في الفرق منھجیة -)EGRA( األولى
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 للصفوف الحساب مھارات لتقییم الفرعیة المھام على) يالعالج نتائج التدخل( تأثیرالتدخل. 14الجدول 
 )EGMA( األولى

الفرعیة لتقییم مھارات الحساب المھمة 
 )EGMAللصفوف األولى (

األثر (النسبة المئویة لإلجابات 
 األثر (الدرجات الصفریة) الصحیحة)

 %0.9 %3.9 التعرف على األرقام

  %0.2- ** %7.6 مقارنة الكمیات

 %0.0 ** %9.3 الرقم المفقود

 %3.5 ** %6.7 الجمع/ الطرح من المستوى األول

 * %5.9- *** %15.5 الطرح من المستوى الثانيالجمع/ 

  %3.1- *** %13.0 المسائل اللفظیة

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 
ً ) بشكٍل مرئّيٍ EGMAتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (ل آثار یتمثقد تم و  .7 الشكل، في أیضا

 التجریبیةبالنسبة لطلبة مدارس المجموعة  مع مرور الوقت سواءً ویتبین من الشكل أن ازدیاد الدرجات 
ھذه المھام الوقت الُمخصص ل لمعیارمن المھام الفرعیة ھو نتیجة  في عددٍ أو المجموعة الضابطة 

مزید من وھو ما سمح بشكل ٍ فعال للطلبة بأخذ ال( 2014-2012والذي تم تغییره فیما بین عامي الفرعیة 
فإن أحد الجوانب الھامة رجات). ومع ذلك، الدي زیادة متوسط األسئلة، وبالتال عنالوقت لإلجابة 

 یُمكننا من إحتساب المقدار الذي كان فیھ أداء الطلبةھو أنھ  )DIDالفروقات" ( الفرق في" لمنھجیة
 درجاتالفي  فروقاتاالعتبار أیة  بعین(بعد األخذ  2014في عام  یةالعالجالمجموعة مدارس في أفضل 

. المختلفة التقییمات في ثبات معیار الوقتالتدخل ال یعتمد على مشروع ). لذلك، فإن تأثیر 2012عام  في
والمجموعة  تجریبیةالمن المجموعة  ة مدارس كل� أن طلب 4الشكل  یتضح منفي نھایة المطاف، 

التدخل  لھذا كانولكن  ،2012في عام  شابھة جداً تم بدرجاتمن األحیان  في كثیرٍ  قد بدؤوا الضابطة
  .2014عام  في تقییمعند إجراء ال التجریبیةالمجموعة مدارس لدى طلبة مكاسب أكبر بكثیر 
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 للصفوف الحساب مھارات لتقییم الفرعیة المھام على(نتائج التدخل العالجي)  تأثیرالتدخل. 7الشكل 
 )DID" (الفروقات في الفرق"منھجیة -)EGMA( األولى

 

 النوع االجتماعيتأثیر التدخل حسب  3.4
من فإنھ لفي األردن،  خاصةٍ  المساواة بین الجنسین في التعلیم، وذلك بصفةٍ  نظراً ألھمیةعام،  بشكلٍ 

ً  الطلبةالتدخل على  مشروعالمفید دراسة آثار  اإلناث على الذكور في العینة،  تفوقت، والطالبات. عموما
النوع لتدخل على أساس مشروع إذا كانت ھناك تأثیرات مختلفة ل فیماالسؤال المتعلق مما یثیر 
ً و. االجتماعي . نعمھو  على السؤال السابق ، فإن الجواب15 والجدول 14 الجدولللنتائج الواردة في  وفقا

لتدخل مكاسب كبیرة في تحصیل ایكن لمشروع لم  حیث14الجدول  رؤیة ذلك بوضوح من خاللویمكن 
على و. )EGRAمن المھام الفرعیة لتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ( في أّيٍ الذكور  الطلبة
وبالنسبة فرعیة. مھمة لطالبات في كل بالنسبة لمكاسب كبیرة  یمكن مالحظة تحقیق، من ذلك العكس

المھام الفرعیة  مھام من ثالثةفي نخفاض كبیر ا إلى إحداث التدخلمشروع  أدى، یةالصفر للدرجات
 الذكور.  بالنسبة للطلبة كبیر أي تأثیر یكن لھولكن لم بالنسبة للطالبة، 
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 األولى للصفوف القراءة مھارات تقییم في (نتائج التدخل العالجي) تأثیرالتدخل. 15الجدول 
)EGRA ( ً  الصفریة والدرجات الصحیحة لإلجابات المئویة النسبة -)الجنس( االجتماعي للنوع وفقا

تقییم مھارات القراءة المھمة الفرعیة ل
 األثر (الدرجات الصفریة) األثر (% لإلجابات الصحیحة) )EGRAللصفوف األولى (

 إناث ذكور إناث ذكور 
 * %12.0- %11.1- ** %17.1 %8.9 أصوات الحروف

 ** %19.3- %2.4- *** %5.9 %1.7 الكلمات المخترعة
الشفویة (عدد الكلمات الطالقة في القراءة 

 1.2 1.8 * 6.1 3.2 الصحیحة في الدقیقة)

 n/a n/a ** %14.9 %8.2 القراءة الشفویة

 * %12.4- %7.6- *** %15.4 * %8.9 الفھم القرائي

 n/a n/a * %11.0  %7.3 %80بنسبة  الفھم القرائي

  %4.4- %2.9- * %8.4 %5.2 الفھم االستماعي

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 
. ویبین )EGMAلتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى ( لمھام الفرعیةبالنسبة لمماثلة  تم إیجاد نتائج

في جمیع  اإلناث لطالباتامكاسب كبیرة في تحصیل  أدى إلى حدوثتدخل مشروع ال نأ 15 الجدول
اإلناث الطالبات  وقد حققت ،الذكور ةللطلببالنسبة أي زیادات كبیرة في حین لم یحقق المھام الفرعیة، 

 ً ً نخفاضا أیضا في حین ؛ في مھمة الجمع والطرح من المستوى الثاني یةالصفر الدرجات نسبةفي  اً كبیر ا
 فيالذكور  ةلطلبیة بالنسبة لالصفر إلى إحداث أي إنخفاض ملموس في الدرجاتتدخل یؤدِّ مشروع اللم 

قد ازدادت في مھمة التعرف  لطالباتالدرجات الصفریة ل أنفرعیة. على الرغم من أنھ یبدو مھمة أي 
 )DIDما ھو إال أثر من صنع اإلنسان لمنھجیة "الفرق في الفروقات" (ذا في الواقع إال أن ھ ،على الرقم

ي كل ف %0طلبة المجموعة الضابطة عند  بقي في حین، الضابطةعدد طلبة المجموعة بسبب تخفیض 
 .2014وعام  2012 عام من

 
 األولى للصفوف الحساب مھارات تقییم على(نتائج التدخل العالجي) تأثیرالتدخل. 16الجدول 

)EGMA .(الصفریة والدرجات الصحیحة لإلجابات المئویة النسبة -االجتماعي النوع حسب 
 الحسابتقییم مھارات المھمة الفرعیة ل

 األثر (الدرجات الصفریة) لإلجابات الصحیحة)األثر (%  )EGMAللصفوف األولى (
 إناث ذكور إناث ذكور 

 * %1.2 %0.7 * %5.8 %1.5 التعرف على األرقام

  %1.1 %1.8- ** %9.7 %5.0 مقارنة الكمیات

 %1.4 %1.4- *** %12.2 %6.0 الرقم المفقود

  %4.3 %2.5 *** %9.4 %3.5 الجمع/ الطرح من المستوى األول

 * %7.3- %4.2- *** %21.7 %7.8 الطرح من المستوى الثانيالجمع/ 

  %7.7- %2.2 *** %20.2 %4.6 المسائل اللفظیة

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 
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وقد مختلطة فقط. اللجمیع المھام الفرعیة باستخدام المدارس  یةالعالجاإلجراءات آثار لقد تم إعادة تقییم 

، وبالتالي بناًء على میول المدارس المختلطة إلى التفوق على مدارس الذكور التقیماتإعادة  تم استكمال
أو  ،(ذكر طالبأو مختلطة) ونوع ال ،أو إناث ،(ذكور المدرسة بین نوعفصل أن یتم المن المھم  كان

وذلك  ،المدارس المختلطة فيحتى  بالنسبة للطلبة الذكور فعاالً التدخل مشروع  لم یكنمع ذلك، . أنثى)
وتقییم مھارات الحساب  ،)EGRAلتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ( جمیع المھام الفرعیة في

للطالبات بالنسبة أن ھذا التدخل كان أكثر نجاحا  تبین. في نھایة المطاف، )EGMAللصفوف األولى (
) وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى EGRAفي تقییم مھارات القراءة للصفوف األولى (

)EGMA(،  ھذه البیاناتأن یتم التوصل إلى السبب المؤدي إلى ذلك باستخدام ولكن من غیر الممكن .
 في الدراسات المستقبلیة.  من البحث تستحق المزید ھذا الفرق بین الجنسین قضیةً ویعتبر 

 نتائجالتحلیل العوامل الرئیسیة وتأثیرھا على  3.5
 

 ما یمكنأعلى اختبار الصفوف المدرسیة والمناطق التي كان أداؤھا . 3.5.1
الطلبة تؤثر على نسبة من شأنھا أن المشرف التي وتفاصیل خصائص المعلم، والتدریب، قبل النظر في 

 تتم دراسةمن المھم أن سابق)،  في وقتٍ تمت اإلشارة إلى ذلك (كما  الذین یجیدون القراءة والحساب
ھذه ولغرض . ما یمكن أعلى التي كان أداؤھا والمناطق بالصفوف المدرسیةرتبط العوامل التي ت

التي حققت زیادةً تلك أنھا  ما یمكن على أعلى ؤھاأداالتي كان  المدرسیة الصفوفتعریف  تمالتحلیالت، 
التي حققت  أو ،الثاني) في الصف الحساب(أو  عدد الطلبة الذین یجیدون القراءةفي  %10قل عن ال ت

. وتعرف الثالثالصف عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة (أو الحساب) في في  %20 زیادة ال تقل عن
والتي  12 الـ تدخلمشروع الربعة من مناطق ما یمكن بأنھا المناطق األ أعلى ؤھاأداالتي كان المناطق 

(أي  2014-2012 ب بین عامية أو الحساالقراء أعداد الطلبة الذین یجیدون زیادات فيأكبر  حققت
 ن األداء). لث العلوي من المناطق من حیث تحسالث
تم ، ما یمكنأعلى  ؤھاأداالمدرسیة التي كان  والصفوفلتحدید الخصائص التي ترتبط مع المناطق و

. التي كان أداؤھا أفضل ما یمكنوالمناطق بالنسبة للصفوف المدرسیة ھذه الخصائص، متوسط تحدید 
وسائل بسیطة.  اتباع تفسیر النتائج علىویتضمن . 16الجدول تم عرض نتائج ھذه التحلیالت في وقد 

قائمة الصفوف الدراسیة التي كان أداؤھا أفضل ما یمكن العمود األول ضمن یشیر على سبیل المثال، 
وف الصفكانت في إلیھم  زیارات المشرف  الذین أفادوا بتكرارمن المعلمین  %93 نسبة نإلى أ

عدد الطلبة الذین یجیدون أكبر زیادة في التي حققت (أي  المدرسیة التي تمیز أداؤھا بأنھ أعلى ما یمكن
 أفادوا بأن عدد مرات زیارة المشرف كانت أقل منالذین المعلمین  فقط من %41)، بالمقارنة مع القراءة

بالرمز المرجعیة  المجموعات إلى تمت اإلشارةأكثر من فئتین،  التي تتضمنللمتغیرات  بالنسبة .ةمر 16
"ref"  .من المعلمین  %91لمعلمین أن المستوى التعلیمي لعلى سبیل المثال، یظھر متغیر فبین قوسین

أو لقراءة في ا (سواءً  كانوا في الصفوف التي تمیز أداؤھا بأنھ أفضل ما یمكنالحاصلین على الدبلوم 
درجة البكالوریوس، والدبلوم العالي، وحملة درجة  حملة لدىأقل بكثیر  في حین كانت النسبة ،)الحساب

 . ما یمكن أعلى ؤھاأدا الصفوف التي كانالماجستیر في 
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 یمكن ما أعلى أدؤھا كان التي والمناطق المدرسیة بالصفوف المرتبطة الخصائص. 17الجدول 

 العدد مسمى القیمة المتغیر

التي كان أداؤھا أعلى الصفوف 
 المناطق التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن ما یمكن

 الحساب القراءة الحساب القراءة

زیارات المتكررة ال
 من قبل المشرفین

 - * %17 - * %41 62 غیر متكررة

 - * %85 - * %93 9 متكررة
حضور المعلمین 
لكالً من الدورات 

 التدریبیة

 * %0 - * %11 - 8 ال

 * %33 - * %63 - 63 نعم

نوع المدرسة (حسب 
 الجنس)

 - * ref( 22 31% * 46% * 0%ذكور (

 -  t38% * %89 * %65 18 إناث

 - * %34 - - 41 مختلطة

كتب حل الطلبة التي 
تم تصحیحھا من قبل 

 المعلم

 * %0 - - - 3 ال یوجد

 * %0 - * %24 - 7 أقل من النصف

 - - * %49 - 44 أكثر من النصف

 * ref( 17 - 84% * - 53%جمیعا (

رصد المعلم لفھم 
 الطلبة

 * ref( 10 - 34% * - 0%ال یطرح أسئلة (

 * %21 - - - 23 یطرح أسئلة

 * %44 - * %80 - 38 توضیح وشرح إضافي

المستوى التعلیمي 
 للمعلم

 - * ref( 9 91% * 91% * 60%دبلوم (

 - - * %53 * %47 48 درجة البكالوریوس

 - - * t57%  30% 12 دبلوع عالي

 - * %5 * %33 * %33 4 درجة الماجستیر

 خبرة المعلم

 - - - * %58 16 سنوات 5 <

 - - - - 19 سنوات 5-7

 - - -  t33% 18 سنة 8-14

 - - - * ref( 19 71%أو أكثر ( 15

مشاركة الطلبة في 
الحصص التي تمت 

 مشاھدتھا

 ref( 6 26% * - 0% 0%یمكن (أدنى ما 

 * t54%  - t25%  43% 30 متوسطة

 * %18 * %42 - * %53 35 فعالة

استخدام المعلم 
 لمالحظات الدرس

 - - - - 1 ال یتبعھا

 - - * %27 - 22 یتبع المالحظات
یتبع المالحظات 

 - - * %69 - 48 واإلجراءات الروتینیة 

*** p<.001, * p<.05, ** p<.01, p<.10 t 
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التي كان أداؤھا أعلى ما  والمناطق بالصفوف إلى االرتباطالعدید من الخصائص  میلعلى الرغم من 

ً أصغر  كان الفروقاتحجم إال أن ، الدراسیة المواضیع ضمن یمكن على مستوى المناطق.  فیھا جمیعا
ذوو األداء األعلى عبر ن والمعلم ینتشر(أي  المناطقفي  أكبربشكل  ملموس تجانس ھناكوھذا یعني أن 

التي كانت النسبة المئویة ). مع ذلك، من المھم أن نالحظ أن ھناك العدید من الخصائص المناطق
بالنسبة على سبیل المثال، ف. ما یمكن أعلى ؤھاأداالتي كان صفر في المناطق تساوي  فیھا لمعلمینل
ً  لم یكن، دنیةالطلبة في صفوفھم متمشاركة كانت لمعلمین الذین ل  ؤھاأدا المناطق التي كان في منھم أیا

فھم على سوء متابعة ورصد . وینطبق الشيء نفسھ الحسابفي القراءة أو في  سواءً  ما یمكن أعلى
 أي من الدوراتعدم حضور على ، والطلبة وعلى عدم تصحیح ومتابعة كتب تمارین حل، ةالطلب

 عدد الطلبة الذین یجیدون الحسابفي  دةأكبر زیا بتحقیق األمورھذه  یة ارتباطكیفعلى ، ویةالتدریب
المالحظة  وتستحق وعلى أفضل إنجازات مدارس الذكور في زیادة عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة.

التي كان أداء الطلبة فیھا  مناطقالفي  اإلناث من مدارس %38تقع  ففي حین: أن تتم إعادتھااألخیرة 
في ھذه المناطق. ومن المثیر  أي مدرسة من مدارس الذكور لم تتواجداءة)، لقرفي ا( أعلى ما یمكن

الصفوف والمناطق التي كان أداء الطلبة فیھا أعلى مع  بشكٍل ثابتٍ ال توجد خصائص ترتبط أنھ  لالھتمام
 الموضوعین. ما یمكن في كال 

 
 دور المشرف  3.5.2

، خالل من الصفوف المدرسیة 72 لزیارة المشرف المشاھدة لبیانات التقییم بیانات حزمة تضمن ت
على  بناءً و. 2014 وحتى شھر نیسان من عام 2013 شھر أیلول من عاممن  28 الدراسیة الـ األسابیع

فیما المشرفین  والتعرف على إفاداتالمعلمین  مدى تكرار زیارة ستكشافاھذه المعطیات، من الممكن 
ھتمام من المثیر لإل ،على ذلك . عالوةً المعاییرنوعة من مجموعة مت ضمنالمعلمین  یتعلق بأداء

أعداد الطلبة الذین یجیدون القراءة في  الحاصلة والزیادات المعاییراستكشاف وجود عالقات بین ھذه 
 . والذین یجیدون الحساب

تستخدم ، الصفوف المدرسیةالتدریب والمشرف على مستوى الخاصة ب متغیراتال وبسبب توافر جمیع
 وقد تم إجراءمتغیرات تابعة. كل صف كفي  الحسابو ةالقراءالطلبة الذین یجیدون التحلیالت نسبة  ھذه

في  الطلبة. باإلضافة إلى ذلك، تم استخدام نسبة للطلبة الذین یجیدون القراءة والحسابتحالیل منفصلة 
كعنصر تحكم في كل  2012في عام  الطلبة الذین یجیدون القراءة والحسابكل فصل دراسي في فئات 

عدد الطلبة أدلة على وجود تأثیر على زیادة  بتوفیرالنتائج  تقوم ذلك لضمان أنالقیام بنموذج. وقد تم 
ً  اإلشارةمن مجرد  ، بدالً الذین یجیدون القراءة والحساب إلى  إلى أن بعض الفصول الدراسیة تمیل دائما

نماذج من معامالت  كل معاملیمكن تفسیر ، وبالتالي. مرتفعأن یكون فیھا طلبة من ذوي التحصیل ال
عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة أو الحساب في حال إجراء الزیادة المتوقعة في  انحدار ھذه على أنھاال

عدد في النموذج، بما في ذلك  آخر كل شيء مع تثبیتالمتغیر المستقل (في لتغییر وحدة واحدة من ا
  ).2012األساس في عام  دراسة دون القراءة أو الحساب عندالطلبة الذین یجی

مباشر، كان من الضروري تحدید متغیرات بشكٍل التدریب والمشرف المعاییر المتعلقة بقبل النظر في و
الطلبة الذین ھذه ھي المتغیرات التي تؤثر على نسبة وفي النماذج النھائیة.  التي یلزم إدراجھا التحكم

وبسبب اقتصار في النماذج النھائیة.  لیس من الضرورة التصریح عنھا ولكن والحسابیجیدون القراءة 
. في البدایة، تم اختبار متغیرات التحكمإدراج التزام الحكمة في دراسي، من المھم  صف 72 علىعینة ال

طالب من الطلبة الذین  2014نسبة للصفوف من خالل إرجاعھا إلى مجموعة من الخصائص المحتملة 
ً للصف) طالب آخر من الطلبة الذین یجیدون الحساب 2014و(یدون القراءة یج ، الصفحجم و، تبعا

أو  ،أو إناث ،ونوع المدرسة (ذكور ،والنوع االجتماعي للمعلم ،وكتاب حل الطالب، الطالب وتغیب
 . 17 الجدول، والثروة. یتم عرض نتائج ھذه التحلیالت األولیة في مختلطة)
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 المشرف لتحلیل التحكم متغیرات. 18الجدول 

 الطلبة الذین یجیدون الحساب الطلبة الذین یجیدون القراءة المتغیر
 *** 12.57 *** 27.79 الصف

 0.26 0.08- حجم الصف

 15.05- 19.88- تغیب الطالب

 0.11 0.10 كتاب حل الطالب

 ** 8.43- ** 10.45- المعلمات اإلناث

 - - )refمدارس الذكور (

 *** 20.84 * 22.56 مدارس اإلناث

 ** 9.92 *** 16.48 المدارس المختلطة

 0.86- 6.41- الثروة

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

 
، الصف)، یمكن مالحظة أن عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة والحسابالنظر عن النتیجة (أي  وبصرف

أو مختلطة) ھي العوامل الوحیدة التي یمكن  ،أو إناث ،ونوع المدرسة (ذكور، للمعلموالنوع اإلجتماعي 
الصفوف على مستوى  ممكنأداء الطلبة الذین حققوا أعلى  بكثیر من التغیرات في نسبةأن تتنبأ 
زیادة برتبط وجود الطالب في الصف الثالث یأعاله أن  17الجدول یبین على سبیل المثال، ف. المدرسیة

مع (وجود الطالب في الصف الثاني ، بالمقارنة مع الطلبة الذین یجیدون القراءةنقطة في نسبة  28درھا ق
ؤدي ی قد لوجود المعلماتمعامل السلبي العلى الرغم من أن و). نموذجفي الكل شيء ثابت الحفاظ على 

، من حسابالقراءة والمستوى التحصیل في تأثیر سلبي على لوجود المعلمات بأن  عتقاداالفي البدایة إلى 
وجمیع ( اإلناثجمیع المعلمین في مدارس  وألنالمدرسة.  ذلك یرتبط مع نوعالمھم أن ندرك أن 

التفسیر التالي ھو كان في ھذه العینة) ھم من اإلناث،  باستثناء معلم واحدفي المدارس المختلطة المعلمین 
الطلبة الذین یجیدون القراءة ارتفاع نسب بمدارس المختلطة وال اإلناثاألنسب: ترتبط جمیع مدارس 

الطلبة الذین نسب أقل من  الذكورلمعلمات في مدارس وقد كان ل. والحساب بالمقارنة مع مدارس الذكور
مثل ھذا وبسبب وجود . الذكورفي مدارس  المعلمین الذكورمن  منظرائھمن یجیدون القراءة والحساب 

 ،النھائيفي النموذج فقط  أن یتم تضمین أحدھمامن الضروري ذین المتغیرین، اخل الكبیر بین ھالتد
النوع االجتماعي للمعلم على أنسب  تم اختیار، إضافي عاملتقدیر المدرسة نوع ونظراً لحاجة متغیر 

ألھمیتھ  . باإلضافة إلى ذلك، تم اختیار الصف كعنصر تحكم نظراً عوامل التحكم بالنوع االجتماعي
في الدراسات على آثار الثروة  القاطعةالثروة في جمیع النماذج بسبب األدلة  وقد تم إدراج عامل، الكبیرة

 . السابقة في التعلیم
المتعلقة  ساب تأثیر المتغیراتتحإ، تم التحكممتغیرات لنماذج التي تم إنشاؤھا لتحدید كما ھو الحال مع ا

 یجیدون القراءة والحساب في الصفوف المدرسیة بشكلٍ الطلبة الذین التدریب والمشرف على نسبة ب
واحد من في  ملموسةمعامالت االنحدار (األثر) لجمیع المتغیرات التي كانت  18الجدول منفصل. ویقدم 

الطلبة الذین یجیدون نسبة  في زیادةعلى أنھا التأثیر ال. ویمكن تفسیر األرقام في عمود لعلى األق النماذج
تدریب أو المشرف. على سبیل ال بالنسبة لمتغیروحدة واحدة بمقدار زیادة عند إحداث  الحساب/ القراءة

إن . معین المشرف لمعلمالتي قام بھا المتغیر األول في الجدول ھو العدد اإلجمالي للزیارات فإن المثال، 
. مشرفقام بھا الأتي من كل زیارة إضافیة ی الطلبة الذین یجیدون القراءةعلى نسبة  %1.5بنسبة تأثیر ال

عدد في  في المئة 9.4 بمقدار الدورات التدریبیة یؤدي، في المتوسط، إلى زیادة كلحضور فإن وبالمثل، 
 . الطلبة الذین یجیدون القراءة
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 والمشرف التدریب متغیرا – والحساب القراءة یجیدون الذین الطلبة عدد التأثیرعلى. 19الجدول 

 المتغیر
الطلبة الذین یجیدون 

 القراءة
الطلبة الذین یجیدون 

 الحساب
  t0.77% * %1.5 العدد الكلي لزیارات المشرف (المعلم)

 * %14.6 * %27.2 مرة أو أكثر) 16زیارات متكررة (

 * n/a 0.14% العدد الكلي لزیارات المشرف (المدرسة)

 n/a * %2.1 األیام التي تم حضورھا -التدریب األول

 n/a * %9.5 تم حضوره كامالً  -التدریب الثاني

 * %14.8 * %9.4 تم حضور كال التدریبین

 * %1.1 * %0.84 مجموع أیام التدریب
أن یكون المعلم قد وصل إلى الصفحة المتوقعة في كتاب حل 

 * %14.5 * %15.4 التمارین عند زیارة المشرف (نسبة)

 * %8.0 * %8.0 مالحظات ما بعد الدرس

 t3.2%  n/a متابعة ورصد فھم الطالب

 2012درجات عام  ،الثروة ،النوع االجتماعي للمعلم ،تم تثبیت عوامل: الصف
p<.10 t،* p<.05, ** p<.01, *** p<.001  

 
 نسبة في الملموسةلزیادة ترتبط باالتدریب والمشرف المرتبطة ب متغیراتمن التسعة أن  18الجدول یبین 

منھا ترتبط بالزیادة الملموسة في نسبة الطلبة  وسبعة في الصفوف المدرسیة الذین یجیدون القراءةالطلبة 
 والذيزیارات المشرف (تكرار  ھو ، كان العامل األكثر أھمیةالنتیجتین تاوفي كل الذین یجیدون الحساب.

 وقد ارتبط تكرار. علم)التي تم القیام بھا للم من عدد الزیارات %20على أساس أفضل  حتسابھتم ا
 %15 مقدارھا وزیادة الطلبة الذین یجیدون القراءةفي نسبة  %27 مقدارھا زیارات المشرف مع زیادة

. باإلضافة إلى ذلك، فإن العدد اإلجمالي لزیارات المشرف لكل الطلبة الذین یجیدون الحسابفي نسبة 
لعدد اإلجمالي للزیارات على مستوى ل، ولكن كان النتیجتین تاكان لھا تأثیر ملموس على كلمعلم 

في الوقت الذي كان . أما بالنسبة للتدریب، أثراً ملموساً على عدد الطلبة الذین یجیدون الحسابالمدرسة 
إال أن ، أثٌر كبیٌر على عدد الطلبة الذین یجیدون القراءةتدریب المرتبطة بالربعة األجمیع المتغیرات ل فیھ

ھما المتغیران الوحیدان اللذان كان  التي تم حضورھا التدریب مجموع أیام وزیادة  التدریبینحضور كال
الجدول من  یةالصفوف الثالثة السفلوتشیر . الطلبة الذین یجیدون الحسابزیادة نسبة  في لھما تأثیر

من الواضح أن و. عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة والحساب تأثیر تصنیفات المشرف على إلى18
 بدقة مالحظات الدرس واتباعفي كثیر من األحیان  كتاب الحلمن  ةالمتوقعلم إلى الصفحة وصول المع

 . بالنسبة لعدد الطلبة الذین یجیدون القراءة والذین یجیدون الحساب والفوائد المكاسببتحقیق ترتبط 
من المھم أن نفھم أنھا لیست إال أنھ ، اً واضح كان 18الجدول لمعامالت في ا على الرغم من أن تفسیرو

أن یكون أخرى،  بعبارةٍ مستویات المتغیرات المستقلة. اختالف بسبب  بشكل مباشرقابلة للمقارنة 
لتحدید األثر والمشرف.  زیاراتكثر أھمیة من حضور كال التدریبین أأن  وحدهال یعني معامل أكبر، ال

 ). 9والشكل  8الشكل ظر من الضروري توحید ھذه اآلثار (انالنسبي لكل مقیاس، 
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 بالتدریب المرتبطة المتغیرات تأثیر أحجام -القراءة یجیدون الذین الطلبة عدد التأثیرعلى. 8الشكل

 والمشرف

 
 

 تمت تسویتھا(أو أحجام التأثیر)، والتي  التي تم توحیدھامعامالت ال 9والشكل  8الشكل ویبین كل من 
تأثیر الحجام ألتفسیر محدد  الوقت الذي یعُتبر فیھ إعطاء. لذلك، في بشكل مباشرلتكون قابلة للمقارنة 

ً  وفر قدراً إال أنھ ی، اً معقدأمراً  الوقت الذي على سبیل المثال، في ف. معیارمن التأثیر النسبي لكل  بسیطا
یبین )، 18الجدول (  التدریبینكالحضور معامل  معامل زیارات المشرف للمعلمین أصغر من كان فیھ
ً الدورات التدریبیة  كلة حضور یزیارات المعلم ھي في الواقع ضعف فعالفعالیة أن  5الشكل  ، تقریبا

وتوضح ھذه . معیار) في كل واحد نحراف معیاريا بوجود التغیر النسبي (أيحدوث نفس بالنظر إلى 
بعد  الطلبة الذین یجیدون القراءةالمشرف على نسبة المعاییر المرتبطة بثر أل كبیروجود إسقاط  األشكال

تتشابھ بشكل أكبر عندما یتعلق األمر متكررة وزیارات المعلمین، إال أن التأثیرات النسبیة الزیارات ال
الجدول  فيتفسیر المعامالت یعتبر . في نھایة المطاف، نسبة الطلبة الذین یجیدون الحسابفي  ةلزیادبا

18  ً التأثیر النسبي لكل متغیر. لذلك، من  إمكانیة قیاستأثیر الحجم  أشكال توفركن ، ولأكثر وضوحا
 عند تفسیر ھذه النتائج.  واألشكالالمھم أن ننظر إلى كل من الجدول 
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 بالتدریب المرتبطة المتغیرات تأثیر أحجام -الحساب یجیدون الذین الطلبة عدد التأثیرعلى. 9الشكل 
 والمشرف

 

 
 

 تحلیل بیانات المعلم ودور المعلم،  3.5.3
من  نوعینكان ھناك وقد فقط.  المجموعة العالجیةالمعلمین في مدارس الخاصة ب ستباناتاستكمال االتم 

 بعض من طلبتھافقط لمعلمي الصفوف التي تم اختیار  ة شفویة تم استخدامھا) استبان1االستبانات: (
) وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى EGRAم مھارات القراءة للصفوف األولى (تقییستكمال ال
)EGMAوالصف  ،والصف الثاني ،تم إعطاؤھا لجمیع معلمي الصف األول ةمكتوب ة) استبان2() و

، وتم الشفویة ةستبانمن خالل اال معلم/ صف 72بیانات  استكمال، تم وفي المحصلةفي المدرسة.  الثالث
 . ةمكتوبال ةاالستبان معلم عن 233إجابات جمع 

 الملحوظ التباینبعض  التي تفسرالغرض من ھذا القسم ھو استكشاف المتغیرات على مستوى المعلم إن 
) وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى EGRAم مھارات القراءة للصفوف األولى (في نتائج تقیی

)EGMA(  تحصیل الطلبة وجھ التحدید، الفرق بین مستویات ، وعلىالتجریبیةالمجموعة في مدارس 
 تخصعلى ثالثة جوانب  الشفویة. تركز االستبانات یةالعالجاإلجراءات قبل وبعد  والحساب القراءةفي 

الخبرة،  مثلن (والمعلمالتي جاء منھا ) خصائص الخلفیة 1: (یةالعالج المجموعة المعلمین في مدارس
یقوم (على سبیل المثال، عدد المرات التي  والحسابالقراءة وعناصر ) تنفیذ مكونات 2(والتدریب)، و

) تصوراتھم 3مالحظات الدرس)، و(ل ومدى استخدامھم، الروتینیة جراءاتاإل تباعالمعلمون فیھا با
 . بحدّ ذاتھلتدخل عملیات ال
 

 ) ة الشفویةانب(االست ةبتحصیل الطلبخصائص المعلم المرتبطة 
المدارس مجموعة في  الشفویة اتتم الحصول علیھا من االستبانالتي بیانات المعلم، یمكن من خالل 

 كما التدریب والمشرفلذلك الذي تم إجراؤه على البیانات المتعلقة ب ماثلتحلیل مُ  إجراء، یةالعالج
ل قریب لما تم بشكنحدار الخطي نموذج اال تم استخداممن أجل االستمراریة، وأعاله.  بالشكل موضح

الطلبة الذین العالقة، بین المتغیرات على مستوى المعلم ونسبة " الكتشاف نوع 18الجدول وصفھ في 
تم تثبیت ، في حین 2014" في صفوفھم في عام الطلبة الذین یجیدون الحساب"" ویجیدون القراءة

الطلبة الذین یجیدون طالب، ونسبة لل االقتصادي المستوىو،لمعلموالنوع االجتماعي ل ،الصف عوامل
وقد تم ). 2012 وھي سنةاألساس (خطة في صفوفھم خالل سنة والطلبة الذین یجیدون الحساب  القراءة

والتي لم  16الجدول في  فعالً  للمتغیرات التي لم یتم تحدیدھا 19الجدول  عرض معامالت االنحدار في
ً ت  .تم مناقشتھا سابقا
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 الطلبة ونسبة القراءة یجیدون الذین الطلبة ىنسبة عل المعلم متغیراتل المتوقع تأثیرال. 20الجدول 
 الحساب یجیدون الذین

 مسمى القیمة المتغیر
العد
 د

الطلبة الذین یجیدون 
 القراءة

الطلبة الذین یجیدون 
 الحساب

 معلم ھذا الصف فقط
   ref( 53نعم (

 ** %3.35- ** %5.53- 13 ال

 معلم دائم أو بدیل
   ref( 63دائم (

 ** %14.14- ** %10.79- 3 بدیل

قام بحضور ورشة عمل تدریبیة 
 أیام 10مدتھا 

   ref( 57نعم (

 %19.89- ** %20.52- 3 أكثر من النصف

 * %13.69- * %9.77- 5 ال

قام بحضور ورشة عمل تدریبیة 
 أیام 5مدتھا 

   ref( 48نعم (

 t% 8.48- -6.8% 5 ال

 t% 8.7- -1.77% 10 أكثر من النصف

 t% 14.75- 0.75% 3 أقل من النصف

 2012وعدد الطلبة الذین یجیدون القراءة والطلبة الذین یجیدون الحساب في عام  ،والثروة ،لنوع االجتماعي للمعلموا ،تم تثبیت عوامل: الصف
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001, p<.10 t 

 ةبیانات استبان تحلیلوجد من خالل ، 16الجدول  التي تم إیرادھا فيباإلضافة إلى خصائص المعلم 
 الطلبة الذین یجیدون القراءةثنین من خصائص المعلم اإلضافیة التي ترتبط بشكل كبیر مع نسبة االمعلم 

 ، كما ھو موضح أدناه. 2014في عام  المدرسیةفي الصفوف  والطلبة الذین یجیدون الحساب
ً  على مدار السنة یعلمون صفاً واحداً معلمین عدة ، ارتبط وجود أوالً  الطلبة الذین سلبیا مع نسبة  ارتباطا

حد الصفوف التي التزم فیھا معلم وا، بالمقارنة مع یجیدون القراءة والطلبة الذین یجیدون الحساب
معلمین على مدار  الصفوف التي توكل بتدریسھا عدة لدى ان، كوعلى وجھ التحدید. بتدریس كل صف

وعدد أقل من الطلبة الذین یجیدون أقل) نقطة مئویة  5.5( عدد أقل من الطلبة الذین یجیدون القراءةالسنة 
 العام الدراسي.  بتدریسھا طوال احدٌ الصفوف التي توكل معلٌم وأقل) من نقطة مئویة  3.4( الحساب

 ً ً تبین أن وجود ، ثانیا ً  مدرس بدیل یرتبط سلبا والطلبة الذین  الطلبة الذین یجیدون القراءةمع نسبة أیضا
البدالءإلى أن یكون في صفوفھم عدد ن یالمعلم تمیل صفوف. الصفوف المدرسیةفي  یجیدون الحساب

 ین یجیدون الحسابالطلبة الذأقل) وعدد أقل من نقطة مئویة  10.8( أقل من الطلبة الذین یجیدون القراءة
، كانت غالبیة المعلمین في 10الشكل كما رأینا في و. یندائمالالمعلمین مقارنةً بأقل) نقطة مئویة  14.1(

 %86( وندائمھم معلمون  یة الذین قاموا باإلجابة على أسئلة االستبانة الشفویةعالجالمجموعة المدارس 
وكانت المدارس )، %18اإلناث ( البدالء منعلمین مؤقتین. وكان جمیع المعلمین م ولیسفي المتوسط) 

الذكور  مدارسمعبالمقارنة ) %20على نطاق أوسع ( المختلطة أكثر میالً الستخدام المعلمین البدالء
 . ومدارس اإلناث
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 والبدالء الدائمین المعلمین نسبة. 10الشكل 

 
 

خدمة للتدریب أثناء الأیام  5و أیام أ 10 التي استمرت لمدة عملال اتمشاركة المعلمین في ورش أن وجد
الطلبة الذین نسبة یمكن أن تُسھم في التنبؤ ب والحسابتنفیذ مشروع القراءة  والتي تم إجراؤھا عند

لب من طُ  في االستبانات،والمعلمین.  صفوففي والطلبة الذین یجیدون الحساب  یجیدون القراءة
أثناء  لتدریبلأیام  5و أ أیام 10 التي استمرت ورشة العمل واحضركانوا قد ذا تحدید فیما إالمعلمین 

كانوا قد إذا اإلفادة عما لب من المعلمین ، طُ وعلى وجھ التحدید. والحسابمشروع القراءة ضمن الخدمة 
 التدریبأنھم لم یحضروا ، أو ھاصفأقل من نأو ، ھاأكثر من نصف وأ، یةالتدریبالدورات  وا جمیعحضر

العمل  اتالنسبة المئویة للمعلمین الذین شاركوا في ورش 12 و 11 الشكلویوضح . على اإلطالق
ورشة الكاملة لمدة الحضور أقل من یتبین أن نحدار، نموذج االومن خالل التدریبیة ومدى مشاركتھم. 

والطلبة الذین  الطلبة الذین یجیدون القراءةسلبیا مع نسبة ارتباطاً ارتبط قد  أیام 10 التي استمرت العمل
 ن الذین حضروا أكثر من خمسة أیامیالمعلمفي حین تبین أن الدراسیة.  الصفوففي  یجیدون الحساب
في صفوفھم عدد أقل من الطلبة الذین یجیدون إلى أن یكون  ون، یمیلأیام 10أقل من و، من ورشة العمل

، یمیل وعلى نحو مماثلأیام التدریب.  جمیعنقطة مئویة أقل) من المعلمین الذین حضروا  20.5( القراءة
إلى أن یكون في صفوفھم عدد أقل من الطلبة الذین من التدریب  جزءٍ  حضروا أيلم یالمعلمون الذین 
بالمقارنة ة أقل) نقطة مئوی 13.7( والطلبة الذین یجیدون الحسابنقطة مئویة أقل)  9.8( یجیدون القراءة

الذین أجابوا على أسئلة  أن معظم المعلمینإلى  11الشكل الذین أتموا التدریب. ویبین  مع المعلمین
 10لمدة التي استمرت العمل التدریبیة  اتجمیع ورش قد أتموافي المتوسط)  %82( االستبانة الشفویة

ورشة  أتموامن المعلمین  %77تلطة (أیام. وكانت نسبة المشاركة أقل إلى حد ما، في المدارس المخ
 وقد أتمالعمل).  اتورش منھن %78 اللواتي أتمت( ومن المعلمات)، أیام 10 التي استمرت لـ العمل
التدریب،  مدارس اإلناث جمیعو الذكورمن المعلمین في مدارس  %90الذكور وحوالي المعلمین جمیع 

 ولم تكنفي المدارس المختلطة. یعملن تدریب، الن لم یحضرمعظم المعلمات اللواتي مما یوحي بأن 
ً شائعأمراً جزئیة الالمشاركة  أكثر من نصف أیام التدریب،  بحضوراثنین من المعلمین فقط  فقد أفاد: ا

 .الدورات التدریبیة وعدم استكمال جمیع
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 أیام 10 لـ استمر الذي التدریب مشروع عمل ورشة في المعلمین مشاركة. 11الشكل 

 
 

أیام كانت أقل: في  5لمدة التي استمرت أن معدالت المشاركة في ورشة العمل التدریبیة  12الشكل یبین 
كثر منھم أ %12 في حین استكملجمیع أیام التدریب  قد حضروامن المعلمین  %72 وجد أن ،مجموعال

 لم یشاركفي حین  الدورة التدریبیة؛ نصفأقل من  منھم %5 واستكمل الدورة التدریبیة: نصفمن 
 ةلمشاركة بنسبإلى ان الذكور وأخرى، اتجھ المعلم على اإلطالق. مرةً  منھم في الدورة التدریبیة 11%

أو  یةالتدریبالدورة أقل من نصف من المعلمات  %20 فاستكملت حوالي: اإلناث تعلماأعلى من الم
مدارس اإلناث في إلى العمل ھذه المعلمات  تمیلوق. اإلطالأنھن لم یحضرن الدورة التدریبیة على 

جمیع أنواع اً بالنسبة لكن متساوییلى التدریب ربما لم الحصول عوالمدارس المختلطة، مما یشیر إلى أن 
ً من خالل ال ضمن المشروعالحصول على التدریب ویمكن المساواة في فرص المدارس.   .مضي قدما

 
 أیام 5 لمدة استمر ذيال التدریب مشروع عمل ورشة في المعلمین مشاركة. 12الشكل 

 
 

 ) ة الشفویة(االستبان الصفوف المدرسیةمشروع لإلجرءات الروتینیة في تنفیذ المعلمین 
لقراءة لالروتینیة  لإلجراءاتالمعلمین  إفادة المشرفین بتنفیذأن فعالً إثبات ھذا التقریر  لقد تم في
الذین كانوا یتبعون مالحظات فقد تبین أن المعلمین : اترتبط مع نتائج البرنامج المرغوب فیھ والحساب
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تقنیات الرصد للتحقق  والذین استخدموا، في كتاب الحل الصفحة المتوقعة والذین وصلوا إلىالدرس، 
حصیل في تین لدیھم مستویات عالیة من التتدریبیال تیندورال كال واحضرالذین و ،من فھم الطلبة

ً  ُطلب منالمعلم،  ةفي استبانوفھم. صفو تنفیذ توضیح الشكل الوصفي لكیفیة قیامھم ب المعلمین أیضا
النسبة المئویة للمعلمین  13الشكل . ویبین والحسابولمكونات القراءة  بشكٍل عامإلجراءات الصفیة: ا

ً والحساب تالقراءة اإلجراءات الروتینیة الخاصة بأن ب أفادواالذین  دقیقة.  15أطول من  ستغرق وقتا
الغالبیة العظمى من إال أن دقیقة،  15ستغرق یة بحیث تروتینھ تم تصمیم اإلجراءات العلى الرغم من أنو

ً أفادوا بأنھا غالمعلمین  ً تما  البا ً  %90أشار فقد : من ذلك أطول ستغرق وقتا أن تنفیذ ب من المعلمین عموما
 ، أو دائماً أو في معظم األحیانفي بعض األحیان، لمدرسیة یستغرق یة في الصفوف اروتیناإلجراءات ال

ً للنوع االجتماعي للمعلم یختلف وخصص لذلك. أكثر من الوقت المُ  فقد أفاد ونوع المدرسة: ذلك تبعا
ً  والمعلمین المعلمات عدد ثلثيحوالي   أنإلى ) من اإلناث في المدارس المختلطة (الذین ھم أیضا

ً ت یةنالروتی اإلجراءات في وھذا. فقط بالذكور  المعلمین ثأفاددقیقة، في حین  15أكثر من  ستغرق دائما
الروتینیة في جراءات إلحداثة النسبیة للل ما، نظراً  ھذه النتائج، إلى حدٍّ الوقت الذي یمكن توقع فیھ 
ال تشیر إلى األمور التي  ھذه البیانات إال أنلھؤالء المعلمین والمدارس، الصفوف المدرسیة بالنسبة 

ً  وتلمح. الوقت الُمخطط لھأطول من یة لفترة روتینجراءات الاإل تتسبب في استغراق  إلى ھذه النتائج أیضا
ھذه ھي النقاط التي سیتم و. ذلك لتنفیذوقصر الوقت الُمخصص األنشطة  المتعلقة بكثرةمخاوف المعلمین 

 مناقشتھا أدناه. 
 

 للقراءة الروتینیة اإلجراءات استغراق تكرار مدى ما:  التالي السؤال عن المعلمین إجابة. 13الشكل 
 دقیقة؟ 15 أكثرمن والحساب

 
     

ً یالمعلم ُطلب من   دلیل  فيحدد أنشطة الدرس كما ھو مُ  یتبعون فیھا بدقةعدد المرات التي  تحدید ن أیضا
معظم  أفادالشكل،  نالحظ منكما و. 14الشكل تم عرض ردودھم في وقد مالحظات الدرس. والمعلم 

 مرةً ومتكرر.  أو بشكلٍ بدقة طوال الوقت أنشطة المشروع كافة تباعھم بامجموع) الفي  %90المعلمین (
، كانت بشكٍل عاملمعلم ونوع المدرسة. ل النوع االجتماعيحسب  الفروقاتبعض  تبین وجودأخرى، 

دائم أنشطة  بأنھن یتبعن بشكلٍ  لإلفادة میالً في المدارس المختلطة أكثر  والمعلمات المعلمات، بشكٍل عام،
 كانعلى التوالي)، في حین  %74و %73والمالحظات ( دلیل المعلمحدد في المشروع كما ھو مُ 

 %52و %57أفاد للقیام بذلك ( في مدارس الذكور أقل احتماالً والمعلمون  ،الذكور، بشكٍل عامن والمعلم
ً من ھؤالء المعلمین بأنھم یتبعون  على التوالي حدد). من جھة، على النحو المُ  الروتینیة جراءاتاإل دائما

متابعة األنشطة ل یمیلون، بشكٍل عام، الذكور والمعلمین الذكورعلى الرغم من أن المعلمین في مدارس 
 نصوصعن  أكثر میالً لالبتعادعلى األقل)، كان ھؤالء المعلمین وفقاً إلفاداتھم في أكثر األحیان (

ً أحدٌ  ذكرلم یأخرى،  ت. من ناحیةٍ اوقبعض األفي الدرس  ما یتبعون  أنھم نادراً  من المعلمین تقریبا
. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن نفس المعلمین الذین أو أنھم ال یتبعونھا على اإلطالق قدمةنصوص المُ ال

في مدارس  والمعلمات المعلمات بشكٍل عام(أي  بشكٍل دائم بدقةأنشطة المشروع  بأنھم یتبعونأفادوا 
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ً  الروتینیةجراءات اإلأن اإلفادة بالبنات) ھم نفس المعلمین الذین یمیلون إلى  ً  تستغرق دائما أطول من  وقتا
 . االوقت المخصص بالنسبة لھ

 
 القراءة في المشروع أنشطة كل اتباع مدى ما: التالي السؤال عن المعلمین إجابة. 14الشكل 

ً  بدقة والحساب  الدرس؟ مالحظات في إلیھا المشار للتعلیمات وفقا

 
 

مشروع لمحددة العناصر الموارد ولل بالتفصیلالتالیة توضیح استخدام المعلمین  18-15األشكالتحاول 
التي تم األوصاف  15 الشكلویعرض . ھم المتعلقة بتلك األمورتصوراتوالحساب، كما توضح القراءة 

ة في الیومی یةالروتین ضمن اإلجراءاتللمعلمین في دلیل المعلم حول كیفیة إجراء األنشطة  إعطاؤھا
وفي حال درسوا ھذه المالحظات،  فیما إذا كانوا قد المعلمین قد تم طرح أسئلة على. والصفوف المدرسیة

إلى أن جمیع  األدلةتشیر و وجدوا ذلك مفیداً.طلب منھم تحدید فیما إذا كانوا قد األمر كذلك،  كان
 ً تجدر و. مفیدة أو مفیدة جداً  ھاأنوأنھم وجدوا ب ،ما ھذه المالحظات إلى حدٍّ  وااستخدم قد المعلمین تقریبا

بالمقارنة  الحسابھذه الموارد في مكون  فیما یخص متناقضین أكثر قلیالً  كانوااإلشارة إلى أن المعلمین 
في  والمعلمات العامالت المعلمات اإلناث بشكٍل عامن (وال سیما والمعلم وكان؛ مع مكون القراءة

وبصرف . أنھ محاید (ال یضر وال ینفع)غیر مفید أو بأنھ المعلم  دلیللتقییم  میالً ) أكثر اإلناثمدارس 
 ین المنفذین. من قبل المعلم جیدٍ  ھذه الموارد بشكلٍ  بشكٍل عام أنھ تم استخدام وتلقيظھر ی، عن ذلك النظر

 
ً  المعلم دلیل یقدم: التالي السؤال عن المعلمین إجابة. 15الشكل   ضمن األنشطة إجراء لكیفیة وصفا

 مفیدةً  وجدتھا نعم،ھل الجواب إذاكان المالحظات؟ ھذه بدراسة قمت ھل.  الیومیة الروتینیة اإلجراءات
 مفیدة؟ غیر أم ،)تنفع تضروال ال( محایدة أم مفیدة، أم جداً،
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ً بمالحظاتالمعلمین  تزویدتم  إعطاء  درس خاللتُ ن أ نبغيالدروس التي ی تصف التيالدرس  أیضا
 وااستخدمقد ن والمعلم فیما إذا كان 16الشكل . ویبین والحسابكونات القراءة الروتینیة لم جراءاتاإل

إلى أن  اإلجاباتتشیر وواضحة ومفھومة.  وجدوا بأنھاإذا فیما كان األمر كذلك،  وفي حالھذه الموارد، 
عدم استخدامھا. بمن المعلمین  جداً  قلیلٌ  عددٌ أفاد فقط المعلمین یمیلون إلى دراسة مالحظات الدرس: 

مالحظات  الذین أفادوا باستخدامن والمعلمكان ، 15الشكل المعلمین في  إجاباتكما ھو الحال مع و
 %93وجد بشكٍل عام أن (على سبیل المثال،  جداً  ةواضحة أو واضح العتبارھاأكثر میالً الدرس 

على التوالي، واضحة أو  والحسابالقراءة في مالحظات الدرس  ن یقّرون بأنمعلمیالمن  %87و
ً  أكبر اختالف وجود). مع ذلك، یظھر جداً  ةواضح مدرسة: تبعاً للنوع االجتماعي للمعلمین ونوع ال أیضا

باستخدام مالحظات  اإلفادةفي  اإلناثوالمعلمات في مدارس  وت المعلمات اإلناث بشكٍل عامتسابینما ف
اإلناث كانت المعلمات ، الذكور مدارسبشكٍل عام والمعلمین العاملین في  المعلمین الذكور معالدرس 

 .ھمیةأأكثر بأنھا ھذه الموارد  للنظر إلى میالً أكثر  ناثمدارس اإلبشكٍل عام والمعلمات في 
 

ً  المعلم دلیل یقدم: التالي السؤال عن المعلمین إجابة. 16الشكل   ضمن األنشطة إجراء لكیفیة وصفا
 وجدتھا ھل نعم، الجواب كان إذا المالحظات؟ ھذه سةبدرا قمت ھل. الیومیة الروتینیة اإلجراءات

 غیرمفیدة؟ أم ،)تنفع وال تضر ال( محایدة أم مفیدة، أم جداً، مفیدةً 

 
 

تباع ابن والمعلم قامعندما  یومّيٍ  ستخدامھا على أساٍس ا ة بكتب الحل بنیةتم تزوید جمیع الطلبوقد 
اإلشارة إلى ما إذا كان ن یالمعلم وقد ُطلب من. في صفوفھم والحسابالقراءة في الروتینیة  اإلجراءات

ُطلب منھم تحدید مدى تكرار قیامھم كان األمر كذلك،  وفي حال، طلبتھم قد عملوا في كتب الحل ھذه
ً  جمیع المعلمین أفادكما ھو مبین، وھذا السؤال.  عن إجابات المعلمین 17 الشكل ویبین. بذلك إلى  تقریبا

الغالبیة  أفادت، ومن بین ھؤالءما على األقل.  إلى حدٍّ  وا في كتب الحلعملالطلبة في صفوفھم قد  أن
 %89( وفي كتب حل الحسابمن المعلمین)  %99القراءة (كتب حل العظمى أن الطالب یعملون في 

 . بشكٍل یومي أو یوماً بعد یوممن المعلمین) 
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 ھل. للطلبة المكتوبة الیومیة األنشطة لحل كتابا یعرض: التالي السؤال عن المعلمین إجابة. 17الشكل 
ً  أو یومي، بشكلٍ  بذلك یقومون كانوا لھ نعم، الجواب كان إذا الكتب؟ ھذه في بالعمل طالبك قام  یوما
 في األسبوع؟ واحدة مرة من أقل أو ،األسبوع في واحدةً  مرةً  أو األقل، على یومٍ  بعد

 
 

 ً مكونات القراءة لتنفیذ المعلمین  والتي تمثل مدىأعاله المرسومة  األشكالالصورة في  تبدو، عموما
والنظر إلى ذلك معظم المعلمین باستخدام الموارد المتاحة  فقد أفاد( إیجابیةً كثر أو أقل أ والحساب

ً وإیجابیة)، ب . مھمةعلى أنھا موارد ینظرون إلى الفقط من المعلمین  عدداً قلیالً إلى أن  تشیر البیانات أیضا
إلى أن  الصفوفمن قبل المعلمین في تم إتباعھا  التيتنفیذ الاألسئلة حول سلوكیات ویمكن أن تشیر 

 أن واحداً  17الشكل ظھر یإخالص. على سبیل المثال، بتدخل البعض المعلمین ال یقومون بعملیات 
 یومي.  على أساٍس  كتب حل الحسابتقریبا من بین كل ثالثة معلمین اختار عدم استخدام 

 
 ) ة الشفویةانبفي األردن (االست والحسابلمشروع القراءة  بالنسبة تصورات المعلمین

في تنفیذ  متجربتھ حول أن یبدوا آراءھمالمعلمین  من المعلم أیضاً طلبت االستبانات الشفویة الخاصة ب
من بنود  تكون عددٌ وقد على وجھ التحدید.  والحسابالقراءة مكونات عام و مشروع التدخل بشكلٍ 

تحدید فیما إذا كانوا یتفقون لب من المعلمین طُ قد تدخل وبعملیة البعض العبارات التي تتعلق من  ةاالستبان
 الشكلویوضح ). ین(محاید أنھم ال یتفقون وال یختلفون معھا، أو أو یختلفون معھا ،مع ھذه العبارات

 .من االستبانة، نتائج ھذه البنود 18
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 والحساب القراءة مكوني في بالتدخالت یتعلق فیما للمعلمین الشاملة التصورات. 18الشكل 

 
 

وتعتبر ھذه نتیجة . معھا عددٌ قلیٌل منھم اختلففي حین ، العبارات بشكٍل عاماتفق معظم المعلمین مع 
ً  -إیجابي لمشروع بشكلٍ حیث تشیر ھذه النتیجة إلى أنھ كان یُنظر إلى -مھمة  تسلیط  ولكن من المھم أیضا

 المعلمین من قبلفي ھذا الصدد بشكٍل كبیر  لتزام بھایتم االالضوء على جوانب المشروع التي لم 
 عامٍ  بشكلٍ  ینن داعموالمعلمكان "ك بعض االختالف مع عبارات مثل: فقد كان ھنال. المنفذین

"، هتنفیذیتم ط لالتخطیمن  "كان ھناك وقت كافٍ ونشطة المشروع"، أل أولیاء األمور "دعمو ،للمشروع"
أنھ لم یكن المعلمین المجیبین من ". في الواقع، رأى أكثر من نصف یاً و"كان التدریب الذي تلقیتھ كاف

ة معلمین أنھ یوجد وقٌت كاٍف ثالث من كلواحد فقط فقد رأى قررة (لتخطیط لألنشطة المُ كاٍف ل وقتھناك 
التدریب الذي حصلوا علیھ غیر  بأن) %23نسبة صغیرة فقط من المعلمین (حوالي  وقد رأت). لذلك
القراءة  على مستویات التحصیل فيإیجابي  أن المشروع قد أثر بشكلٍ  على االتفاق العامغیر أن . كافٍ 

تحسین فھمھم لمختلف عناصر القراءة أدى إلى ، وفي العملیة التعلیمیةساعدھم مما ، والحساب
لوا حول دعم أولیاء األمور والمعلمین شاؤم عندما سئتمیالً لل ن أكثریالمعلم وقد تبین أنوالحساب، 

 وادعمیلم  أولیاء األمورمن المعلمین أن  %45نشطة المشروع. ورأى ما یقرب من ألاآلخرین 
 أنشطة المشروع.  وادعمیمن المعلمین أن المعلمین اآلخرین لم  %23 في حین رأى ،المشروع
ً  یتم النظر إلیھاكان  والتيالمشروع في ناصر ع 10 المتعلقة بأھم البیانات 20الجدول یلخص  أو  سلبا

 ً  ینالمعلم أدلى المجیبون من، وبشكٍل متوازن. ة الشفویةستباناال الذین أجابواعنمن قبل المعلمین  إیجابا
غالبیة فقد شعر الجوانب الشاملة للمشروع: ب فیما یتعلقسلبیة العبارات المن أكثر إیجابیة  بعبارات

اثنین بشكٍل سلبي حیال غلبیة األ شعرالمشروع، في حین من عناصر المعلمین بإیجابیة نحو ستة عناصر 
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 وأنھ أدى إلىالمشروع، بتمتعون سی الطلبةعلى الجانب اإلیجابي، أكد المعلمون أن ومن العناصر فقط. 
أنھ التعلم، و عملیة إیجابي على كان لھ أثرٌ وأنھ عام،  مھارات التفكیر ومھارات الطالب بشكلٍ تطویر 

نصف أشار إلیھا نحو ن مھارات المعلمین. وكانت الجوانب اإلیجابیة األخرى التي یأدى إلى تحس
قدم من قبل المعلمین المشرفین علیھم. والدعم المُ  ،مشروعضمن ال تقدیمھالمجیبین ھي التدریب الذي تم 

حیث  كاھلھم، لقاة علىالمُ  عباءاألزیادة أدى إلى شروع على الجانب السلبي، أشار المعلمون إلى أن المو
). ةطلبتصحیح كتب حل المتطلبات التعلیمیة (مثل المواكبة جل الكثیر من الوقت أو الجھد أل لب منھمتطُ 

) عدم وجود التشجیع والدعم 1( التي تمت اإلشارة إلیھا ھي الجوانب السلبیة األخرى في حین كانت
 لدورات التدریبیة. الزمنیة لمدة ال) 2قیام بأعمال التنفیذ، و(والحوافز للمعلمین لل

 
 تصورات -والحساب القراءة بمشروع المتعلقة والسلبیة اإلیجابیة الجوانب مجمل. 21الجدول 
 المعلمین

مجمل الجوانب اإلیجابیة 
 للمشروع

عدد المعلمین 
 )73(ن= 

مجمل الجوانب السلبیة 
 للمشروع

عدد المعلمین 
 )73(ن= 

 64 زیادة األعباء الملقاة على كاھل المعلم 70 استمتع الطلبة بالمشروع

أو  ،یحتاج إلى الكثیر من الوقت 58 یطور مھارات التفكیر
 54 الجھد للتصحیح

عدم  ،عدم كفایة التشجیع أو الدعم 55 لھ أثر إیجابي على عملیة التعلم
 25 وجود حوافز

 21 والمدة الزمنیة) ،التدریب (التوقیت 53 عملیة التعلمتدعم األنشطة 

 18 سرعة تغیر المعلمین 52 تطور مھارات الطلبة

 9 والعرض) ،التدریب (المحتوى 52 تطور مھارات التعلیم

والمواد  ،عدم وضوح األھداف 47 التدریب
 5 المستخدمة

عدم وجود تأثیر إیجابي على العملیة  46 دعم المشرف
 5 التعلیمیة

 4 االفتقار إلى دعم المشرف 20 تشجیع المدرسة/ المنطقة

 1 تسبب المشرف في إحداث ارباك 13 استمتع أولیاء األمور بالمشروع
 
 
ً من  قد ُطلبو مكونات القراءة التي ترتبط بجوانب المشروع ر ملیا بیبأن یقوموا بالتفك المعلمین أیضا

والحساب والتي أشار إلیھا المعلمون لقراءة المتعلقة باجوانب المشروع  19الشكل یعرض . والحساب
مالحظات الدرس)، ومالحظات المعلمین،  مثلمواد التدخل (تمت اإلشارة إلى أن أنھا إیجابیة. وقد على 

الجوانب اإلیجابیة  تُعتبر جمیعھا من ،أنشطة المشروعب تمتع الطلبةلمنھج الرسمي، ول األنشطةدعم و
المعلمین  ر أنمن الجدیر بالذك ،من ذلكعلى الرغم و. والحساب على حدٍّ سواءالقراءة ات لمكون

بالمقارنة مع  الحسابھذه الجوانب في سیاق مكونات حیال  أقلإیجابیة المجیبین یمیلون إلى الشعور ب
 مكونات القراءة.
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 المعلمین تصورات -والحساب القراءة بمكونات یتعلق فیما للبرنامج اإلیجابیة الجوانب. 19الشكل 

 
 

. على یةً سلب التي تبین بأنھا تعتبرالمشروع  والحساب فيجوانب مكونات القراءة  20الشكل یعرض 
معظم إال أن سلبیة، المجیبین بأنھا من قبل واردة قد تم تسمیتھا جوانب الالمن  كبیراً عدداً  الرغم من أن

ن من جوانب مكونات اجانببرز . مع ذلك، المجیبینالمعلمین  آراء من %10لم تتعد نسبة الـ تلك اآلراء 
أكثر من نصف المعلمین فقد شعر . باعتبارھما سلبیان بالنسبة لعدد كبیر من المجیبین والحسابالقراءة 
ً  الحساب مكونأن  المجیبین ً على حدٍّ سواء یتطلبان ) والحساب(القراءة  عنصريوأن  جداً  كان صعبا  وقتا

مكون بدرجة الصعوبة المتصورة المرتبطة  ةالحظم ،بشكٍل خاص. ومن المثیر لالھتمام، جداً  طویالً 
صعوبة بالنسبة لعدد كثر الحساب بأنھ أمكون  إلى نظركان یُ حیث القراءة؛ مكون بالمقارنة مع  الحساب

تنفیذ، وعدد األنشطة القدار الوقت الذي یستغرقھ مالمعلمین بالنسبة لقلق  ویعكس المعلمین.كبیر من 
أطول من  وقتٍ یة لروتینوالمتعلقة بتكرار استغراق اإلجراءات الالمطلوبة، النتائج السابقة في ھذا التقریر 

لتدخل. باختصار، یبدو أن لتاح تخطیط المُ الوقت عدم كفایة وحول  الصففي لھا خصص الوقت المُ 
 للمعلمین في مدارس ھو من أھم األولویات بالنسبة، الغرف الصفیة الوقت، داخل وخارجموضوع 
 المعلمین بدالً  الُملقاة على كاھل عباءاألھذا التدخل یضیف إلى  أن ، ویمكن اعتباریةالعالج المجموعة

 .ھامن التخفیف من
 

 المعلمین تصورات -والحساب القراءة بمكونات تتعلق والتي للبرنامج السلبیة الجوانب. 20الشكل 

 
 
ین ھو الذي طلب فیھ منھم لمعلمة الشفویة الموجھة لستبانفي اال ھطرح تمؤال مباشر أكثر سربما كان و

. ویبین إیقافھینبغي  أنھ أو مدارسھمالتدخل في مواصلة إجراء  جبتحدید فیما إذا كانوا یشعرون بأنھ ی
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من المعلمین ساحقة الغلبیة حیث تبین أن األ، یةالعالج المجموعة المعلمین في مدارس إجابات 21 الشكل
 یُطلب من لم، بفارق ما یقرب من خمسة إلى واحد. لألسف، مواصلة إجراء التدخل لم تكن تفضل

من  ،لكن. واألسباب المحددة التي دفعتھم إلى اختیار ھذه اإلجابة اإلشارة إلىالبند في ھذا المعلمین 
كانت نتائج معظمھا والتي خرى، األمع أسئلة التصور الموجھة  ه اإلجابةھذأن یتم جمع  المثیر لالھتمام

أدى إلى تعزیز مھارات الطالب قد أن التدخل على المعلمین  معلى الرغم من اتفاق معظأي أنھ إیجابیة. 
وأنھ ، عملیة التعلیمتحسین وإلى ر)، على ھذا التأثی نتائج الدراسة دلیالً  حیث تقدم( والحسابفي القراءة 

سیختارون عدم االستمرار في المشروع. لیس من كانوا غالبیة المعلمین إال أن ، ةللطلباً بالنسبة ممتع كان
 ً المشروع  في ھذالكن تجربة المعلمین  ه اإلجابة؛ھذباإلدالء بغالبیة المعلمین  قاملماذا  الواضح تماما

مناقشات وخالل التدریب، قد ال، كما ورد في ةإضافی اءعبمل على تشكیل أأي أنھا تع ،إضافة باعتباره
التدخل عملیات صممي ، ینبغي أن تشجع ھذه النتائج مُ األمر كذلكإذا كان و. لذلك بعض التفسیر یعطي

ترتبط ھذه التصورات حیث ، بعین االعتبار المشروع ودورهفیما یتعلق بتصورات المعلمین  على أخذ
 استدامة المشروع. بنھایة، الالتنفیذ، وفي في ملكیة أصحاب المصلحة، واإلخالص  معبشكل أساسي 

 
 في االستمرار مدرستك على ینبغي بأنھ تعتقد ھل: التالي السؤال عن المعلمین إجابة. 21الشكل 
 والحساب؟ القراءة مشروع منھجیة

 
 

 ) ةمكتوبة الستباناالفي األردن ( والحساباستجابة المعلمین لمشروع القراءة 
طلبة مدارس جمیع معلمي قبل من  عنھااإلجابة ت الذي تم ةمنظمال ةالشفوی ةستباناالباإلضافة إلى 

، األولالصف  أجاب جمیع معلمي الذین تم تقییمھم في عملیة المسح الختامي، مجموعة التجریبیةال
ً  لمجموعة العالجیةاي مدارس ف ،والصف الثالث ،الثاني الصفو  هتضمن ھذوت. ةمكتوب ةاستبان عن أیضا

 معلم 233 وقد أجابحریة. تتطلب صیاغة اإلجابات بأسئلة مفتوحة  ،معظمھا في ،مكتوبةة الاالستبان
تجاھات المشتركة بین لتحدید المواضیع واإل ھاوتلخیص ،ینالمعلم إجابات، وتم ترمیز ةاالستبان على

ً و. اإلجابات مع مكتوبة الالستبانات عن اجابات المعلمین إربط لم یكن باإلمكان ، ة الشفویةلالستبان خالفا
تتسم بأنھا  بیانات الخطیة وتعطي اإلجابات. الطلبة الذین یجیدون القراءة والحساب في صفوفھمنسبة 
ن االعتبار یجب أن تؤخذ بعی والتي واضحة جداً النماط األتوفر بعض  فھيأكثر من كمیة؛ مع ذلك  نوعیة

 . ھذه التدخل عملیةعند التفكیر في 
تدخل من المن  والحسابالقراءة  يمن مكون مكتوبة، طلب من المعلمین مناقشة كالالستبیانات االفي و

لھذا المشروع، ودور المشرفین في تدریب  ةستجابة الطلبالالمعلمین  حیث المواد، والتنفیذ، وتصور
 ،والتنفیذ ،الموادوھي ( البنود السابقة وضمن كل بند منالمشروع.  بتنفیذعند قیامھم ودعم المعلمین 
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إیجابیة  تحدید األمور التي اختبروھا سواء كانت لب من المعلمینطُ ، ، ودور المشرف)واستجابة الطلبة
  .ممكنةتغیرات إجراء سلبیة وتقدیم توصیات تتعلق ب وأ

على  التي تم إعطاؤھاالرئیسیة تلخص اإلجابات  بیانیةً  اً رسوم من ھذا التقریر أالمرفق  ویتضمن
لمعلمون لموظفي المشروع اإلجابات التي أدلى بھا اتؤكد ھذه و ومدى تكرارھا.االستبانات المكتوبة 

قبل یتم إیصالھا من  والتي كان 2014عام من شباط  شھرإلى أماكن التدریب في  ھمخالل زیارات
بین موظفي المشروع، لتجمع  التأمل تم تنظیمھاالل جلسات موظفي المشروع خإلى المشرفین 
ویمكن تلخیص المشروع. خالل فترة تنفیذ والعاملین في وزارة التربیة في مناسبات عدة  ،والمشرفین
 رئیسیة على النحو التالي:اإلجابات ال

 
 المیزات اإلیجابیة للتدخل:  •

 . والحسابالقراءة في تحسین مھاراتھم  ة علىساعد التدخل الطلب -
 المشاركة.فرصة أنھا تتیح لھم و، مغزى حیث یشعرون بأنھا ذاتاألنشطة، بتمتع الطلبة سی -
 ھمفي تطویر مھارات ةدعم الطلبساھم في و، التي تم تحدیدھا تناول المشروع نقاط الضعف -

 األساسیة/ التأسیسیة. 
 یس. التدرفي الة المعلمین على أسالیب جدیدة وفعَ  في تعریفالتدخل ساھم  -
ً  ن دوراً ولعب المشرف -  . ھمفي تدریب المعلمین ودعم حاسما

  
 المیزات السلبیة للتدخل:  •

عن  ولم یكن المعلمون راضینالمعلمین.  لقاة على كاھلالمُ  ء العملاعبإلى أضاف التدخل أ -
 ھذا العبء اإلضافي. ب" ون"مثقل تحدید األسباب التي دفعتھم إلى الشعور بأنھم قلیلٍ طلب من عدٍد ھذا، و
األضعف.  ةالطلبشار إلیھا بأنھا فئة للفئة المُ  وخاصة بالنسبة للطلبةصعبة  الحسابمواد كانت  -

 في الفصل الدراسي األول.  خاصةً  -الصعوبة ولم تكن مواد القراءة بنفس درجة
في  ةالتنمویمن مختلف المستویات  ةیة لجمیع الطلبفالكا بالدرجةالتدخل  یتم إجراءلم  -

في  ةالحال بالنسبة ألقوى الطلب ھوالشعور بالملل أو اإلحباط (كما  ة إلىبعض الطلببالصفوف، مما أدى 
 ). الحسابفي  ةلطلبألضعف االقراءة و

ومناھجھم التدخل عملیات صلة بین لم یتمكن المعلمون في جمیع األوقات من الشعور بوجود  -
لم  ةالیومی یةالروتینتضمنة في اإلجراءات المُ ألن األنشطة شعروا باإلحباط فقد ، وبشكٍل خاص. الدراسیة

 الدراسیة (أي الكتب المدرسیة الخاصة بھم).  جمناھالأنشطة ذلك الیوم في  معمباشر بشكٍل تكن مرتبطة 
اإلجراءات والدراسیة المناھج  الكافي الستكمال نھ لم یكن لدیھم الوقتالمعلمون بأ شعر -
مشروع أنشطة  إتمامأنھم ال یستطیعون منھم ب ، شعر الكثیروبشكٍل خاصللتدخل.  ةالیومی یةالروتین

 دقیقة التي تم تخصیصھا لھم.  15 خالل  الـ ةالتدخل الیومی
األنشطة الصفیة عند إجراء التدریب و/ أو لم یتمكنوا  ةن قادرین على نمذجوالمشرفلم یكن  -

 خالل زیارات الدعم.  صفوفھمفي  عرض ذلكمن 
 

 على التدخل:  إجراؤھالتنقیحات التي ینبغي الخاصة با توصیاتال •
 . التي یجب استكمالھاوعدد األنشطة  لھا وخاصة الوقت الالزم -األنشطة زخمتقلیل  -
ً الج (اجعل العالقة بین أنشطة التدخل والمنھ -  . كتاب) أكثر وضوحا

 
ة االستبان عن اإلجاباتلب منھم)، أعطت توصیات (كما طُ ھم للالمعلمین وتقدیممخاوف على الرغم من 

أكثر  وأنھم ینظرون إلیھ بشكلعلى قیمة التدخل  قد تعرفوا فعالً أن المعلمین باالنطباع السائد  المكتوبة
ً إیجابیة من   . اعتباره أمراً سلبیا

 مكتوبةال ةستبانالمعلمین على اال إجاباتأنھا سلبیة في إلیھا على  التي تمت اإلشارة السماتھذه وتعكس 
على سبیل المثال، لم یكن فالمشروع ودوره. المتعلقة بسوء الفھم والتصورات الخاطئة  ي،أساسبشكٍل 
 بشكل صریح لضمانتم تصمیمھ  وإنما، الدراسي جابالتوازي مع المنھ أن یتم إجراؤهتدخل من الالقصد 

عام الوطني الذي تم إجراؤه في  مسحالتمت اإلشارة إلیھا في لمھارات األساسیة التي لمارسة الیومیة المُ 
الطریقة التي أن سوء فھم المعلمین ویعكس . على أنھا المھارات التي ال یتم تطویرھا بشكٍل جید 2012

ما یمكن أن یختبره المعلمون في  كافٍ  لتدخل لم تتوقع بشكلٍ لعامة الالتدریب والدعوة تم اتباعھا في تقدیم 
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 للمعلمین كانتیجابیة التغذیة الراجعة اإل وعلى الرغم من أن ،ذا األمرمعالجة ھ التاليتجربة التدخل وب
 ،التي تمت إثارتھاالجوانب السلبیة التي تم تحدیدھا، والمخاوف إال أن ، ة بشكٍل عامومثیر ةمشجع

بوضوح الجوانب التي یجب أن تحظى باھتمام  تظھر ،اتتحسینجراء الإل التي تم تقدیمھا االقتراحاتو
االقتراحات والمخاوف  تعكس ،وبشكٍل خاصھذا المشروع.  یة الحتضانالمستقبلات في التدریب والدعو

واختباره  التدخل)مشروع ( النشاط وفي حال عدم اعتبارملكیة المشروع. أیضاً بعض األمور المتعلقة ب
 منذ البدایة. ه فرص نجاح اعتمادفستتم عرقلة ، والتعلیم بیةنشاط من وزارة التركمن قبل المعلمین 
بأن مدارسھم ینبغي أن ة فیما یتعلق بشعورھم شفویة الستباناالالمعلمین على  إجاباتعند النظر في 

بأنھ تدخل من ھذا النوع من قبل المعلمین المشروع تم اعتبار أنھ طالما یتضح ، أو ال المشروعبتستمر 
البرنامج بحماس، بغض النظر عن الفوائد التي  واعتمدی نھاج الرسمي، فإن المعلمین لإضافة إلى المن
 في ذلك. یمكن أن یروھا

 
 

 الدروس المستفادة 4
الطلبة الذین یجیدون القراءة والطلبة ال لبس فیھ أنھ من الممكن زیادة عدد  تدخل بشكلٍ مشروع ال أثبت

ومنظمة،  ،مدروسةمن خالل تقدیم ممارسة  األولى الصفوف المدرسیةفي  والذین یجیدون الحساب
أي مكاسب عملیا  وفي الوقت الذي لم یتم تحقیق .والحسابلمھارات األساسیة للقراءة مع اتنمویا  تتناسب

مدارس في مكاسب كبیرة  تم تحقیق، 2014و 2012 المجموعة الضابطة ما بین عاميفي مدارس 
الطلبة الذین وزیادة نسبة  ما یمكنأدنى ة الذین كان مستواھم الطلبفي تخفیض نسبة  یةالعالجالمجموعة 

تدخل لسنة مشروع الذ ینفتم تخاصة أنھ وواعدة للغایة، بأنھا ھذه النتائج وتعد . ؤھم أعلى ما یمكنأداكان 
 دراسیة واحدة فقط. 

التدخل، بما في ذلك تلك مشروع لمتغیرات التي أثرت على ا موجزا حولھذا القسم من التقریر  ویقدم
یتم تحلیل ھذه سعلى ذلك،  . عالوةً ذالتنفیقللت من فعالیة التي زادت من فعالیة التدخل وتلك التي 

 ذلك لمشروعلتطبیقات المستقبلیة أو ما شابھ الُمستفادة والمتوقعة من ا الدروس ستخالصالالمتغیرات 
 التدخل في األردن. 

زیادة في نسبة األداء  یةالعالجالمجموعة في مدارس  ةنتائج الطلبظھرت أعلى المستوى العام أو الكلي، 
أكثر، فقد بینت  يعلى مستوى تفصیلو. والحسابلقراءة المتدني في انخفاض في نسبة األداء إالعالي و

ً  الطلبةالتدخل كان لھ أثر كبیر على أداء مشروع النتائج أن   من خفض ، وأنھلجمیع المھام الفرعیة تقریبا
من المھام الفرعیة  مھمة في كل عن جمیع البنودبشكل صحیح الذین لم یتمكنوا من اإلجابة  ةنسبة الطلب

 . یة)صفرالدرجات ال(
الممارسة الیومیة للمھارات األساسیة للقراءة فیما إذا كانت لبحث األساس لالتدخل  وقد وضع مشروع

مع  بالعملیات الحسابیةمع الفھم والقیام  قراءةالقادرین على ال ةعدد الطلبمن زید تیمكن أن  والحساب
بإخالص تدخل مشروع التم تنفیذ أنھ عام،  ، یبدو بشكلٍ التي تم جمعھا مجموعة األدلةبین من و. فھمھا

یمكن  الذيالكثیر  ثمةقد یكون المعنى الضمني أن واألثر المطلوب.  ذلككان ل وقد كبیر، ولیس العكس،
منھجي تلك العناصر الرئیسیة لبرنامج التعلیم ویعالج بشكل ل الذي یتناول ھذا التدخخالل من  كتسابھا

 . من استبدال البرنامج بأكملھ بدالً  ،ت أنھا غیر مكتملةثبتأالتي و ،فقط والتعلم
 على سلوكیات المعلمین في حال تم تعریفالتدخل أنھ  مشروعلرؤیة  ةمركزیال أحد التوقعاتكان وقد 

تنفیذ عدد محدود من بالقیام بالمعلمین أي من خالل تكلیف ، عملیة "الدمج"تربویة أكثر فعالیة من خالل 
 ھذه فوائد ون علىعرفیتالمعلمین سفإن  ،بعنایة على أساس منتظم (یومي) ةنظممُ ال یةروتیناإلجراءات ال

في ھذه وفي تدریسھم.  المنھجیة همن ھذوتضمین شيء استیعاب وسیقومون بشكٍل عام ب یةنھجمال
ممارسات التدخل بالفعل  بإدراجالمعلمین  قیام التدخل، من غیر الممكن معرفة مدىمشروع المرحلة من 

 إجاباتمن  یتضح). ومع ذلك، قیامھم بذلكالبعض  ادعاءتدریسھم (على الرغم من طرق عام في  بشكلٍ 
ة قد استمتعوا الطلب أنالمعلمون ویدعي التدخل. مشروع فوائد من یشعرون بوجود أنھم بالمعلمین 

 والحساب قد تحسنفي القراءة  ئھمأداظھر أن مستوى  استفادوا من التدخل ألنھھم أنشطة التدخل وأنب
ً ویدعي المعلموالتدخل. مشروع ألنشطة  نتیجةً  قد أدى إلى تعریفھم على التدخل مشروع أن  ن أیضا

 یس. التدرفي عملیة أكثر فعالیة  جدیدة منھجیات
دراسة المكونات  إال أنھ من المھم، للمشروع یجابیةاإلنتائج الذي سببتھ التشجیع وعلى الرغم من ال

من شأنھا الدروس التي  -منھاستفادة التي یمكن اال الدروس ستكشافلمعرفة وا لتدخلامشروع المختلفة ل
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ما تبقى من ھذا القسم ویتناول في النجاح.  اتحسین فرصھأن تؤدي إلى التدخالت المستقبلیة و أن تثري
 الدراسة.  ھابعض القضایا األساسیة التي أثارت

 

 النوع االجتماعي 4.1
خارج نطاق ھذه الدراسة. ومع ویعتبر شرح بعض النتائج بأنھ معقدة،  النوع االجتماعي قضیةقضیة إن 

وفیما یلي عرض . علیھا وتأملھا والتفكر بھا تسلیط الضوء تطلبتالنتائج الفتة للنظر بحیث  كانتذلك، 
 النوع االجتماعي: الُمتعلقة بلنتائج الرئیسیة ل

لتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى  جمیع المھام الفرعیة فيالبنین  تفوقت البنات على •
)EGRA) وتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (EGMA(داللة  ذوالفرق كان . و

لتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ، تسعةالمن المھام الفرعیة  مھام نیةثمافي ، إحصائیة
)EGRA (لتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى ستة المن المھام الفرعیة  مھام ثالثةفي و
)EGMA( . 

والذین كان  ،في المدارس المختلطة ةأفضل من أداء الطلب اإلناثمدارس  كان أداء الطالبات في •
ھذه فروق ذات داللة وقد كانت . الذكورفي مدارس ة الطلبأداء بدوره، أفضل من  أداؤھم

ً لتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى ( إحصائیة في جمیع المھام الفرعیة ) EGRAتقریبا
 . )EGMAوتقییم مھارات الحساب للصفوف األولى (

وجود  لتقصيتحلیل دقیق بإجراء فرعیة في البیانات ال تسمح العینة العلى الرغم من أن أحجام  •
لطالب من حیث التأثیر على النوع االجتماعي للمعلم والنوع االجتماعي لعالقة إحصائیة بین 

إلى أن أداء الطلبة الذین تقوم بتدریسھم أدلة كافیة تشیر، بصفة عامة،  إال أنھ یوجداألداء، 
 ر. ن ذكوومعلمة الذین یدرسھم أفضل من أداء الطلب معلمات إناث

النوعین االجتماعیین بأنھ في حین كان لمشروع  لكل من الذكور واإلناثیة ثار العالجاآلتشیر  •
على عام  تبین بأن الطلبة الذكور حصلوا بشكلٍ ، الطالبات اإلناثتأثیر قوي على أداء التدخل 

 التدخل. مشروع فائدة ضئیلة أو معدومة من 
 ھيلقراءة في ا 8نسبة الصفوف التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن ، كانتاإلناثمدارس  في •

على و. %89 ت نسبة الصفوف التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن في الحساب ھيوكان 65%
 نسبة الصفوف التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن في مدارس الذكور ھي النقیض من ذلك، كانت

بأنھ لم یكن ھناك الفت للنظر، ومن ال. فقط في القراءة والحساب على التوالي %46و 31%
داء أل 9الصفوف التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن في المناطقبین أي صف في مدارس الذكور 

 القراءة. 

الدراسة لتقصي  ىكما لم تسع، النوع االجتماعيدور مشروع التدخل ھذه لتحقق من  دراسةیتم إجراء لم 
؛ ومع ذلك، تشیر النتائج بوضوح إلى النوع االجتماعي للمعلموال دور  ،لطالبالنوع االجتماعي لدور 
مزید من ھ ال بد من إجراء الفي المدارس األردنیة وأنوقضیة ھامة ھو مسألة  النوع االجتماعيأن 

تدخل سوف لمشروع لأن المشاریع المستقبلیة  ستفادة، من الواضح جداً . من حیث الدروس المُ تالتحلیال
في اتخاذ قرارات واعیة إلى المدارس األردنیة و في النوع االجتماعيلدینامیات تحتاج إلى فھم أفضل 

 . الذي تسفید فیھ اإلناثقدر نفس المن التدخل ب الذكور ستفادةاالتصمیم لضمان 
 
 
 

في عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة (أو  %10تم تعریف الصفوف المدرسیة التي كان أداؤھا أعلى یمكن على أنھا تلك التي حققت زیادةً ال تقل عن 8
 في عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة (أو الحساب) في الصف الثالث. %20تي حققت زیادة ال تقل عن أو ال ،الحساب) في الصف الثاني

(أي الثلث العلوي من  2014-2012بین عامي والتي حققت أكبر زیادات في أعداد الطلبة الذین یجیدون القراءة أو الحساب فیما  12وتعرف المناطق التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن بأنھا المناطق األربعة من مناطق التدخل الـ  9

 المناطق من حیث تحسن األداء). 

 

                                                      



 

 الغرف الصفیةدعم  4.2
تنفیذ في دور المشرفین في تقدیم الدعم المدرسي للمعلمین بشكٍل أساسي بتدخل التصمیم تنفیذ یرتبط 

ً  المعلمین بزیارةالمعلمین  ن قاموا بتدریبنفس المشرفین الذیوقد قام التدخل. مشروع  في صفوفھم  أیضا
 أن زیارات. ویتضح من البیانات لھ تنفیذ التدخل من قبل المعلم، وتقدیم المشورة والدعم ورصد لمراقبة

الذین یجیدون القراءة والطلة الذین الطلبة التدخل على نسبة مشروع أثر زیادة في  تالمشرفین ساھم
المشرف مع زیادة یقوم بھا رتبط كل زیارة إضافیة ت، وبشكٍل خاصفي صف المعلم.  یجیدون الحساب

 الطلبة الذین یجیدون الحسابفي نسبة  %0.8 و الطلبة الذین یجیدون القراءةفي نسبة  %1.5رھا اقدم
 في الصف. 

المعلمین في صفوفھم مرة  بزیارةن والمشرفیقوم التدخل، كان من المأمول أن مشروع تصمیم  وعند
لبیانات المتوفرة خالل فترة التنفیذ، وتبین من خالل ا .من الشھر كل أسبوع ثانيفي واحدة على األقل 

 زیارة 16 على من المعلمین %10 حصل حواليمرة لكل معلم. وقد  16بأن تكرار الزیارات وصل إلى 
أو أكثر خالل فترة التدخل  زیارة 16 وقد ارتبطت تكرار الزیارات بواقعثر خالل فترة التدخل. أو أك

الطلبة الذین في نسبة  %15 مقدارھا وزیادة الطلبة الذین یجیدون القراءةفي نسبة  %27 مقدارھا زیادةب
 . المعلمینھؤالء الصفوف الدراسیة لفي  یجیدون الحساب

للمعلمین، الذین  وعلى الغرفة الصفیةالمدارس على  المستنددعم الھ ھو أن الدرس الذي یمكن تعلمإن 
فكلما زاد تكرار تقدیم التدخل. مشروع ینفذون تدخل من ھذا النوع، من شأنھ أن یعزز النجاح في تنفیذ 

في حالة ھذا التدخل، یبقى السؤال لماذا زار بعض المشرفین وفعالیة التنفیذ.  فإن ذلك سیزید منالدعم، 
نسبة  22الشكل للقیام بذلك. ویلخص  التي دفعتھمأكثر من غیرھا، وما ھي العوامل  الصفوف المدرسیة

أكثر م تتم زیارتھم لأن غالبیة المعلمین ویتضح من ھذا الشكل زیارات المشرف. تكرار المعلمین حسب 
 شھر. في ال واحدة من مرة

ما یحدث أثناء وبعد الزیارة ال یقل فإن زیارة المعلمین. بن ببساطة ولمشرفأن یقوم ا، بالطبع، وال یكفي
في القسم  وأجابوا عنھان فوالمشر ھارصد التيجوانب التنفیذ، وستتم مناقشة . نفسھا أھمیة عن الزیارة

4.4 . 
 

 المدرسیة الصفوف على القائمة المشرف دعم زیارات تكرار. 22الشكل 

 

 

 المعلمین تدریب 4.3
التدریب الذي حضره  نسبة فھو ،التنفیذ نجاح على كبیر تأثیر لھ كان الذي اآلخر أما بالنسبة للمتغیر

 الذین المعلمین فقد كانت نسبة الطلبة الذین یجیدون القراءة والحساب أعلى في صفوف. المعلمون
 ومن. حضروا جزءاً أصغر من التدریب الذین المعلمین بالمقارنة مع من التدریبجزءاً أكبر  حضروا

 وجھ وعلى. األمر ینطبق على الحساب بشكٍل أكبر مقارنةً بالقراءة نالحظ أن ھذا أن لالھتمام المثیر
 یحضروا أي جزء من الدورتین لم الصفوف الدراسیة التي یدرسھا معلمون، من أي تكن لم الخصوص،

 . بین الصفوف التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن یبیتین، منالتدر
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الطلبة الذین  نسبة كان ذلك على كبیر،سواء تأثیر لھ كان للتدریب المعلمین أن حضور من الرغم وعلى
على مادة  كان أكبر إال أن األثر یجیدون القراءة أو نسبة الطلبة الذین یجیدون الحساب في الصف،

تطلباً  أكثر البدایة، منذ الریاضیات، مواد كانت أوال،. لذلك الُمحتملة التفسیرات من عدد وھناك. الحساب
 خالل القراءة مواد زدادت المتطلبات المعرفیة التي تطلبتھاا المقابل، في. القراءة مواد وإلحاحا من

 في المعلمین أن افتراض یمكن ثانیاً،). 1.2.2 القسم في انظرالمناقشة( فقط الثاني الدراسي الفصل
 نقاشات في سیاق ذلك المعلمون وقد ذكر: الحسابأفضل في القراءة مقارنة ب أنفسھم ھم األولى الصفوف

لمشروع  األسس التربویة شكلت وأخیراً،. التدریبیة الزیارات خالل تم إجراؤھا التي التركیز مجموعات
ً  تحوالً  في مادة الحساب التدخل التي  السائدة في الصفوف المدرسیة التربویة السیاسات من: دراماتیكیا

 واإلجراءات ،والصیغ ،والقواعد ،الحقائق تحفیظ من خاللھا لمادة الحساب بأنھا تتطلب یُنظر كان
أنشطة ا باعتباره التي تنظر إلى مادة الحساب األسس التربویة إلى عن أسئلة اإلجابات لتحدید الالزمة

 . المشكالت خاللھاحلیتم من  وذات معنى، ذات مغزى،
تتم  التي اللوجستیة التحدیات إلى بالنظر جیداً، كان عام، بشكلٍ  التدریب، أن حضور من الرغم وعلى

 أن إلى اإلشارة یجب إال أنھ ،)1.4 القسم في المناقشة انظر( التدریبیة الدورات ترتیب عند مواجھتھا
في  ،أیام 10جمیع أیام الدورة التدریبیة األولیة التي استغرقت  یحضروا لم المعلمین من %20 من أكثر

 الفصل بدایة في أیام 5 منھم جمیع أیام الدورة التدریبیة (المتابعة) التي استغرقت %38 حین لم یحضر
 . الثاني الدراسي

 للتدریب حضورالمعلمین. 23الشكل

 

 

 التنفیذوالدقة في عملیة  اإلخالص 4.4
 الطرق من مجموعةً  زیاراتھم للصفوف المدرسیة حول المشرفون قدمھا توفر التغذیة الراجعة التي

 المشرفونأفاد الخصوص، وجھ على. التدخلمشروع  في تنفیذ المعلمین مدى إخالص لتقییم المختلفة
 مدى) 2( بتنفیذه؛ المعلم الذي یقوم) الدرس مالحظات في( الُمحدد الدرس) 1( المعلومات المتعلقة بـ نع
 المعلم كان إذا) 3. (بالمقارنة مع المستوى الذي یجب أن یكونوا علیھ الدرس لمالحظات تباع المعلمینا

 أي إلى) 5( الدرس في الطلبة مشاركة نوع) 4. (الدرس أثناء الطلبة فھم بفعالیة مدى یراقب ویرصد
 البیانات، تحلیل في. وفیما إذا قام المعلمون بتصحیح ھذه الكتب ،عمل الطلبة في كتب الحل مدى

 . تأثیرالتدخل مع إیجابي بشكل المتغیرات ھذه جمیع ارتبطت
 نسبة في %15 بنسبة زیادة مع الدرس المتوقعة من مالحظات الصفحة وقد ارتبط وصول المعلم إلى

من الصفوف  %70 الواقع، كان في. الطلبة الذین یجیدون القراءة والحساب في الصفوف المدرسیة
الصفوف التي كان  في الحساب بین الدرس ومالحظات المعلم دلیل المعلمون اتبع فیھا التي المدرسیة

 الطلبة، میالةً ألن تكون مشاركة معلموھا على وكانت الصفوف التي شجع. ما یمكن مستوى أدائھا أعلى
وأما الصفوف المدرسیة . أو الحساب سواًء في القراءة من بین الصفوف التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن،

فلم یكن أي صف منھا  الدروس، في بفعالیة المشاركة على الطلبة التي لم یقم المعلمون فیھا بتشجیع
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 ذلك، تبین أن إلى باإلضافة. الحساب أو ضمن الصفوف التي كان أداؤھا أعلى ما یمكن في القراءة
من خالل طلب أن  لما یتم تعلیمھ الطلبة فیھا مدى فھم المعلمون عتاب صفوف الحساب التي من 80%

 من%44 وكانت ،من بین الصفوف التي كان مستوى أدائھا أعلى ما یمكن المادة، یقوم الطلبة بشرح
في الوقت الذي كانت  أخیرا،. التي كان مستوى أدائھا أعلى ما یمكن المناطق صفوف الحساب ھذه في

لصفوف ا بین بتصحیح كتاب حل الطالب، المعلمون صفوف الحساب التي یقوم فیھامن  %85 فیھ نسبة
التي كان  صفوف الحساب ھذه في المناطق من %53 وكانت ما یمكن، التي كان مستوى أدائھا أعلى

لم یكن أي صف من الصفوف التي قام معلموھا بتصحیح ما یقل عن نصف كتاب  ،أداؤھا أعلى ما یمكن
أعلى  في المناطق التي كان أداؤھا ،لتي لم یقم معلموھا بتصحیح أي جزء من كتاب الحلحل الطالب أو ا

 . ما یمكن
 

 مشاھدتھا تمت التي الصفیة الغرف خصائص. 24الشكل 

 
 

في تلبیة ) 2171=  ن( الصفوف التي تمت مشاھدتھا المعلمین في لتزاما مدى 24 الشكلیلخص
ً  التنفیذ، في التوقعات  یتبین أنھ في الوقت الذي قام بھ الشكل، ھذا من. سابقا تم مناقشتھا التي للمعاییر وفقا
 ،لمشروع التدخل الطالب حول والمرتكزة التشاركي التدریس طرق تنفیذ في المعلمین من عدد أكبر

وتطلب وصول  الدرس، ومالحظات المعلم دلیل في موضح ھو كما تباع اإلجراءات الروتینیةقاموا با
 . وقیامھم بتصحیح كتب حل الطلبة المزید من التحسین المتوقعة الصفحة المعلمین إلى

 أكبر تأثیر المرتبطة بإحداث المعلم إجراءات من مجموعة ھناك أن ھو تعلمھ یمكن الذي إن الدرس
 المعلمین؛ فمنقیامھم بزیارة  عند المشرفین قبل من اإلجراءات ھذه متابعة ویمكن. لمشروع التدخل

 . مشروع التدخل نجاح كبیرعلى تأثیر أن یكون للمشرفین یمكن للمعلمین، المناسب الدعم توفیر خالل

 الصف معلمي في التغییرات 4.5
، بحیث توكل إلیھ المھام طوال العام خالل العام الذي تم فیھ إجراء التدخل واحد للصف معلم تعیینارتبط 

كان  التحدید، وجھ وعلى. التدخلمشروع  تأثیر مع إیجابي التدخل، بشكلالدراسي الذي تم فیھ مشروع 
 أقل السنة مدار على معلمین الصفوف المدرسیة التي یدرسھا عدة عدد الطلبة الذین یجیدون القراءة في

ً ) أقل مئویة نقطة 5.5(  مئویة نقطة 3.4( وعدد الطلبة الذین یجیدون الحساب في ھذه الصفوف أقل أیضا
 من. بأكملھ الدراسي العام مدار على مسؤول واحد فیھا معلم كان التي بالمقارنة مع الصفوف) أقل

یدرسھا معلم واحد  كان الصفوف من %78 أن تبین العالجیة، لمدارس المجموعة البیانات مجموعة
 . خالل العام الدراسي واحد منھا أسندت فیھا المھمة ألكثرمن معلم %22 وأن طوال العام الدراسي،

 یمكن الذي إال أن الدرس تجنبھ، یمكن أمر ال الدراسي العام خالل المعلمین أمر تغییر وتبدیل أن حین في
 ُخمس من فقد تعرض أكثر( المعلمین في تبدیل وتغییر األردن یوجد نسبة عالیة في أنھ ھو تعلمھ

 الدراسي العامخالل  واحد من معلم أكثر إلى تغییر مشروع التدخل الصفوف المشاركة في
 آلیات بناء إلى یحتاج مشروع التدخل تصمیم أن ھو للتدخل الضمني إن المعنى). 2013/2014

 . لتبدیل وتغییر المعلمین لالستجابة
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 الممارسة إلى الرؤیة ترجمة 4.6
 انظر( صفیة ممارسات إلى التدخل رؤیة ترجمة لتحدي النقاش من جزء كبیر تخصیص بالفعل تم لقد

 القسم في التدخل حول مشروع واإلجابات التي تم إعطاؤھا المعلمین خبرات ویكشف تحلیل). 1.4 القسم
 الجوانب أكثر من قد أشاروا إلى الجوانب اإلیجابیة أن المعلمین من الرغم على عامة، بصفة أنھ، 3.5.3
 باالستمرار في تنفیذ مدارسھم أن تقوم ینبغي كان إذا إال أنھ عندما سئلوا عما لمشروع لتدخل، السلبیة

 . غالبیتھم بـ "ال" أجاب التدخل،
مجموعات  ومناقشات المختلفة، االستبانات خالل من جمعھا تم التي المعلمین جمیع وبترجیح إجابات

 المرتبطة اإلیجابیة الجوانب جمیع من الرغم على أنھ یتضح لصفوفھم، المباشرة والمشاھدة التركیز،
 ولیس الدراسیة المناھج إلى باإلضافة تنفیذه یجب أن یتم بأنھ أمر التدخل المعلمون اعتبر بالتدخل،

ً إضافی فقد شعروا أنھ یشكل عبءً  ،وبالتالي. الدراسیة المناھجلدعم بالضرورة  من العدید وقد سأل. ا
 " ضافي؟العبءاإل ھذا یجب تحمیلنا مثل لماذا: "المعلمین

 النوع، ھذا من تدخل تنفیذ عند بھ القیام الذي یجب العمل من الكثیر ھناك أن ھو الُمستفاد إن الدرس
 وزارة برنامج من باإلضافة إلى كونھ جزء عملھم یدعم بأن مشروع التدخل المعلمین شعور لضمان

 .عام بشكل التربیة والتعلیم
 

 
 الخاتمة والتوصیات 5

 
التدخل الستكشاف فیما إذا كانت الممارسة الیومیة للمھارات األساسیة من خالل مشروع تم وضع دراسة 

ً یمكن أن تدعم األطفال لیصبحوا قادرین على   الفھم القرائى أنشطة مدروسة، ومنظمة، ومناسبة تنمویا
تساعد المعلمین على تنفیذ سوحل الحساب مع الفھم. وفي حال كان األمر كذلك، ما الظروف التي 

 شطة الروتینیة الیومیة واألنشطة المرتبطة بھا بإخالص وثقة.األن
التدخل أحدث بالضبط األثر المقصود منھ. وفي حین أنھ لم یكن مشروع أظھرت النتائج بوضوح تام أن 

ً أي مكاسب في مدارس المجموعة الضابطة ما بین عامي  ، كانت ھناك 2014-2012ھناك عملیا
التجریبیة في خفض نسبة الطلبة الذین كان مستوى أدائھم أدنى ما  مكاسب كبیرة في مدارس المجموعة

یمكن وزیادة نسبة الطلبة الذین كان مستوى أدائھم أعلى ما یمكن. وتعتبر ھذه النتائج بأنھا واعدة للغایة، 
 وخاصة أنھ تم تنفیذ التدخل لسنة دراسیة واحدة فقط.

  والتوصیات ورشة عمل النشر 5.1
، استضافت وزارة التربیة والتعلیم والوكالة 2014أیلول من عام  18-16ة بین في الفترة الواقع

في عمان. وقد تم إجراء ورشة العمل  (اإلعالن) ورشة عمل النشر USAIDاألمریكیة للتنمیة الدولیة 
ھذه الستعراض نتائج المسح الوطني ألداء طلبة الصفوف األولى في القراءة والحساب (األردن): تقریر 

التدخل، ودراسة اآلثار المترتبة على ھذه النتائج، وتقدیم التوصیات المرتبطة بھذا مشروع تحلیل أثر 
 لطلبة في القراءة والحساب في األردن.التقریر، ووضع معاییر وأھداف لتحصیل ا

 ،مشاركاً ممثالً لمختلف أقسام الوزارة 50إلى  40في الیوم األول من ورشة العمل، حضر ما یقرب من 
وممثلین عن الجھات المانحة والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال تعلیم الصفوف األولى. 

 على وضع التوصیات المرتبطة بھذا التقریر. الیوم األول من ورشة العمل للتركیز وُخِصَص 
ولوضع التوصیات التالیة، تم ترتیب المشاركین في مجموعات غطت الدروس المستفادة األساسیة الستة 

كل مجموعة تقریرھا في الجلسة  قدمت) المنبثقة من ھذا التقریر. بعد فترة من المداوالت، 4(انظر القسم 
صیات كل مجموعة من قبل جمیع المشاركین في ورشة العمل. وتمثل تو ونوقشتالعامة لورشة العمل. 

 التوصیات التالیة االقتراحات المقدمة من قبل جمیع المشاركین في ورشة العمل.
 

 النوع االجتماعي
التدخل الستكشاف كیفیة تأثیر دور النوع االجتماعي مشروع على الرغم من أنھ لم یتم وضع المسح أو 

ى أداء الطالب، إال أن النتائج كشفت أن الذكور، بشكل عام، ال یستفیدون من التعلیم للمعلم والطالب عل
عالوةً على ذلك، تشیر النتائج أیضاً إلى أن طریقة التي تستفید منھا اإلناث. في الصفوف األولى بنفس ال
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تلطة)، ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین نوع المدرسة (مدرسة إناث، ومدرسة ذكور، ومدرسة مخ
 للطلبة.  لم واألداء بحسب النوع االجتماعيوالنوع االجتماعي للمع

 توصیات المشاركین في ورشة العمل:
إجراء دراسة نوعیة لمساعدة وزارة التربیة التعلیم وغیرھا من أصحاب المصلحة من أجل تحقیق  .1

تستفید فیھ الطالبات فھم أفضل لألسباب التي تجعل الطلبة الذكور ال یستفیدون بالقدر نفسھ الذي 
اإلناث من التعلیم المدرسي في السنوات األولى. بشكٍل عام، تحتاج دراسة الستكشاف كیف ولماذا 
تختلف المدرسة وخبرات التعلم بین الطلبة الذكور واإلناث. وتشمل المتغیرات التي تحتاج الدراسة 

، والنوع االجتماعي للطالب. ینبغي والنوع االجتماعي للمعلم ،إلى أخذھا في االعتبار نوع المدرسة
ھذه مثل أن  ، حیثأن توفر نتائج ھذه الدراسة معلومات حول طبیعة أنشطة التدخل المستقبلیة

 األنشطة ینبغي أن تنص على القضایا التي أثارتھا الدراسة.
ناث استكشاف جدوى استخدام المعلمات اإل  - على المدى القصیر - یمكن لوزارة التربیة والتعلیم .2

فقط في الصفوف األولى، ألن األدلة تشیر إلى أن أداء طلبة المعلمات اإلناث یفوق أداء طلبة 
 المعلمین الذكور.

استكشاف جدوى إیجاد المدارس المختلطة  -على المدى القصیر  -یمكن لوزارة التربیة والتعلیم    .3
أن الطلبة في ھذه المدارس وذلك ألن األدلة تشیر إلى  ،ومدارس اإلناث فقط في الصفوف األولى

 یتفوقون بشكٍل عام على طلبة مدارس الذكور.
تطویر وحدات تدریب المعلمین المدرجة في برامج اإلعداد قبل الخدمة، والتحفیز، وأثناء الخدمة  .4

لتوعیة المعلمین إلى ضرورة إیجاد صفوف مدرسیة شاملة لكال الجنسین والتي یتم فیھا إیالء اھتمام 
تطویر وحدات محددة لدعم  ،اجات األطفال الذكور واإلناث. وباإلضافة إلى ذلكمتساو الحتی

 المعلمین الذكور في خلق أجواء صفوف مدرسیة داعمة.
 تكلیف المدیریات المیدانیة بزیادة دعمھا والزیارات اإلشرافیة لجمیع مدارس الذكور. .5

 دعم الصفوف المدرسیة
التدخل على نسبة مشروع یتضح من بیانات الدراسة أن الزیارات الصفیة للمشرفین ساھمت في أثر  

الطلبة الذین یجیدون القراءة والحساب في صف المعلم. فقد أدى زیادة تكرار الدعم إلى تنفیذ تدخل أكثر 
ً أ ،فعالیة. وعلى الرغم من ذلك نھ لم یتمكن جمیع في حالة دراسة التدخل ھذه، كان من الواضح أیضا

 المشرفین من زیارة الصفوف المدرسیة بالقدر الذي كان یأمل بھ التدخل (مرة كل أسبوعین).
 توصیات المشاركین في ورشة العمل:

تحدید عدد زیارات الدعم للمعلمین تبعاً "للحاجات"، كأن تتم زیارة المعلمین الذین یتم تحدیدھم بأنھم  .1
متكرر أكثر من المعلمین الذین ال یحتاجون إلى نفس المستوى من  بحاجة إلى مزید من الدعم بشكل

 الدعم.
المشرفون والمدیریات المیدانیة للمراقبة بشكٍل فعال ومتكرر لكیفیة تنفیذ المدرسین للمناھج  احتیاج .2

 والبرامج الجدیدة في صفوفھم، لزیادة احتماالت التنفیذ الفعال.
 رف مسؤوالً عنھم، لسماح المشرفین بأن یكونوا أكثرتخفیض عدد المعلمین الذین یكون كل مش .3

 في توفیر توجیھ المعلمین ودعمھم. فاعلیة 
 تطویر تدریب خاص للمشرفین یتناول استراتیجیات التوجیھ والدعم الفعالة. .4

 مشاركة المعلمین في التدریب أثناء الخدمة
وا مجموعتین من الدورات التدخل أن یحضرمشروع كان من المتوقع من المعلمین المشاركین في 

أیام قبل  5) دورة تدریبیة لمدة 2أیام قبل بدایة العام الدراسي و( 10) دورة تدریبیة لمدة 1التدریبیة: (
 %20بدایة الفصل الدراسي الثاني. وعلى الرغم من أن الحضور، بشكل عام، كان جیداً، إال أن أكثر من 

من المعلمین لم  %38أیام، و 10ولیة للتدریب لمدة من المعلمین لم یحضروا جمیع أیام الدورة األ
. وعلى الرغم من الثاني دراسيالفصل الأیام في بدایة  5یحضروا جمیع أیام التدریب الذي استمر لمدة 

كانت نسبة التدریب الذي حضره المعلمون، متغیر لھ تأثیر كبیر على نجاح التنفیذ. وكان المعلمون  ،ذلك
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بر من التدریب لدیھم نسبة أكبر من الطلبة الذین یجیدون القراءة والحساب في الذین حضروا جزءاً أك
 صفوفھم المدرسیة من المعلمین الذین حضروا جزءاً أقل من التدریب.

 توصیات المشاركین في ورشة العمل:
أثناء الخدمة بأن تكون أكثر استجابة الحتیاجات   - بشكل عام - بیئة سیاسات التدریب احتیاج  .1

أثناء الخدمة. وتتضمن اقتراحات  فى المعلمین، وكذلك إلى تسھیل حضور المعلمین لبرامج التدریب
 محددة ما یلي:

ساعات التدریب أثناء الخدمة تستجیب الحتیاجات وواقع المعلمین، وبصفة خاصة المعلمات جعل  -
 اج للرعایة.اللواتي لدیھن عائالت تحت

 توفیر دور الحضانة في أماكن التدریب ألبناء المعلمین الذین حضروا التدریب. -
أثناء الخدمة خالل ساعات فى دعم المعلمین في المدارس لیصبحوا قادرین على حضور التدریب  -

 .ین بدالً منھم للتدریس فى صفوفھممعلمالدوام المدرسي، من خالل توفیر 
یمكن أن تكون ھذه وأثناء الخدمة.  فى مكافأة للمشاركة في أنشطة التدریبن إلى الیالمعلم احتیاج .2

المكافأة مباشرة، على شكل مكافأة مالیة، أو غیر مباشرة، من خالل النقاط المعتمدة التي یتم الحصول 
وترقیتھ، وتثبیتھ في  ،علیھا كجزء من برنامج التطویر المھني المستمر الذي یؤثر في توظیف المعلم

 مل.الع
، من ھذا التدخل لمشروعأثناء الخدمة على منھجیات تدخل محددة فى تخفیض الحاجة إلى التدریب  .3

خالل إعادة النظر في محتوى برامج التدریب قبل الخدمة لتشمل بشكل متعمد أكثر وحدات لمنھجیات 
ل المسائل) قائمة على البحوث لتعلیم القراءة (منھجیة الصوتیات) والحساب (التعلم القائم على ح

 للصفوف األولى.

 اإلخالص في التنفیذ
إن تحلیل مجموعة واسعة من بیانات المسح یشیر بوضوح إلى أن مجموعة من اإلجراءات التي یقوم بھا 
المعلم ترتبط مع زیادة تأثیر التدخل (على سبیل المثال، الوصول إلى الصفحة الصحیحة من البرنامج، 

الطلبة، وضمان عمل الطلبة كتب الحل الخاصة بھم، وتصحیح عمل  وتتبع مالحظات النشاط ورصد فھم
ائم بسیطة عند زیارتھم الطلبة في كتب الحل). یمكن رصد ھذه اإلجراءات من قبل المشرفین باستخدام قو

ومن خالل رصد المعلمین من حیث إخالصھم في تأدیة ھذه األعمال، یمكن أن یكون  للمعلمین.
 التدخل.مشروع س) تأثیر كبیر على نجاح للمشرفین (ومدیري المدار

 توصیات المشاركین في ورشة العمل:
یتحمل المشرفون ومدیرو المدارس قدراً أكبر من المسؤولیة لرصد إخالص المعلمین في تنفیذ ھذا  .1

ً بمجموعة عملیة التدخل. وھذا الرصد ھو أقل ارتباطاً باإلخالص التربوي في  التنفیذ وأكثر ارتباطا
مؤشرات ثنائیة بسیطة (نعم/ ال): على سبیل المثال، إذا كان المعلمون قد وصلوا إلى  واسعة من

 الصفحة الصحیحة (نعم/ ال)، الخ.

 التغییرات في معلم الصف
التدخل ارتبط ارتباطاً إیجابیاً مع مشروع إن تعیین معلم واحد فقط للصف طوال العام الذي تم فیھ إجراء 

من  %22من الصفوف معلم واحد طوال العام، وكان لـ  %78التدخل، كان لـ تأثیر التدخل. في حالة ھذا 
الصفوف أكثر من معلم واحد طوال العام. ولكن إذا نظرنا بواقعیة، نجد أن التغیرات في المعلمین خالل 

 العام الدراسي، أمٌر ال یمكن تجنبھ.
 توصیات المشاركین في ورشة العمل:

یات لالستجابة لتغییر المعلمین. یمكن لھذه اآللیات، كحد أدنى، أن تحتاج برامج التدخل أن تشمل آل .1
تتناول كیف سیتم تدریب بدیل المعلم أو من یحل مكانھ بعد أن تم بالفعل تدریب المعلمین الدائمین في 
المدرسة، وھل یتوقع من المعلمین المؤقتین أن یشاركوا في أنشطة التدریب أثناء الخدمة للتدخل أم 

 ال.
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 ة رؤیة التدخل إلى ممارسةترجم
لم یكن التحدي المتمثل في ترجمة منھجیة التدخل (الرؤیة) في الممارسات الصفیة ضعیفاً. ویمكن إیجاد 

من ھذا التقریر. وباختصار، واجھ  4.6والقسم  1.4القسم مناقشات مفصلة حول ھذه التحدیات في 
مارساتھم. وتعكس بعض انتقادات المعلمین المعلمون صعوبات في استیعاب أسالیب تربویة جدیدة في م

للتدخل عدم وجود الكثیر من المشاكل األساسیة في التدخل، وإنما عدم التطابق بین رؤیة (رؤى) التدخل 
 وأسالیب التدریس والمنھجیات السائدة لدى المعلمین. 

 توصیات المشاركین في ورشة العمل:
 ار المعلمین بأن:منفذو التدخل بحاجة إلى االنتباه لضمان إشع  .1

أنشطة التدخل ھي لیست إضافات إلى العمل الذي یقومون بھ، وإنما ھي داعمة وتشكل جزءاً ال  -
 یتجزأ من األمور التي یقومون بھا.

أنشطة التدخل ھي أنشطة من قبل وزارة التربیة والتعلیم وترتبط بشكل مباشر مع المناھج  -
مین التي تربط المنھجیات بأدلة البحث مفیدة. الدراسیة. سوف تكون ملخصات المعلومات للمعل

وسوف یساعد توفیر ملخصات مماثلة لآلباء واألمھات المعلمین والمدارس في التعامل مع أسئلة 
 ولي األمر وتوقعاتھ.

 تنفیذ البرنامج الناجح وأداء الطلبة یرتبط بترقیتھم وتثبیتھم في العمل. -
ھجیات جدیدة؛ وتبادل قصص النجاح المتعلقة بأثر تشجیع المعلمین على االلتزام باستكشاف من .2

البرنامج مع المعلمین من خالل مجموعة من وسائل اإلعالم، بما في ذلك ممارسة المجتمعات القائمة 
 على شبكة اإلنترنت من خالل وسائل التواصل االجتماعي. 

المطلوبة التي یجري وضع مقاالت قصیرة للفیدیو. وینبغي أن تعرض أشرطة الفیدیو ھذه المنھجیات  .3
تنفیذھا بنجاح من قبل المعلمین في الصفوف المدرسیة التقلیدیة. یمكن استخدام أشرطة الفیدیو ھذه 
من قبل المدربین في أنشطة التدریب أثناء الخدمة وإتاحتھا للمعلمین من خالل الشبكة الداخلیة لوزارة 

اإلنترنت من خالل وسائل التواصل التربیة والتعلیم ممارسة المجتمعات القائمة على شبكة 
 االجتماعي.

 المعاییر واألھداف 5.2
كجزء من ورشة عمل النشر التي استضافتھا وزارة التربیة والتعلیم والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

USAID  وضع المشاركون الذین یمثلون مختلف 2014أیلول من عام  18-16في الفترة الواقعة بین ،
وتقییم مھارات الحساب  EGRAأقسام الوزارة معاییر وأھداف لتقییم مھارات القراءة للصفوف األولى 

 في الیوم الثاني من ورشة العمل. EGMAللصفوف األولى 
على نتائج الطلبة األردنیین في الصف الثاني والصف الثالث  21الجدول واستندت المعاییر الواردة في 

، وتم إثراؤھا من قبل مجموعة من المعاییر الدولیة، وخبرة المشاركین 2014في المسح الوطني لعام 
ومعرفتھم بالسیاق األردني، والدعم الفني المقدم من قبل الباحثین الذین قادوا فریق بحث آر. تي. آي. 

 .RTI Internationalإنترناشیونال 
من قبل المشاركین، بدعم من  21الجدول وقد تم تحدید األھداف ضمن خطة الخمس سنوات الواردة في 

الخبراء التقنیین استناداً إلى أدلة تأثیر التدخل المحتمل، كما ھو موضح في ھذا التقریر. وباإلضافة إلى 
ً أن العدید من التوصیات الوا ردة في ھذا التقریر سیتم تنفیذھا وأنھ سیتم ذلك، تفترض األھداف أیضا

 تضافر الجھود المبذولة من قبل جمیع الجھات المعنیة في تطبیق ھذه التوصیات.
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. معاییر األداء واألھداف ضمن خطة الخمس سنوات في مادتي القراءة والحساب للصفین 21الجدول 
 الثاني والثالث (مجتمعة).
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 المعیار
كلمة  23

صحیحة في 
 الدقیقة

كلمة  46
صحیحة في 

 الدقیقة
 صحیحة %70 صحیحة %80 صحیحة 80%

       

 النسبة المئویة للطلبة في المعیار
 %39 %16 %17.9+++ %7.5 %5.3 *2014 الفعلیة لعام

ضمن خطة الخمس 
 %58 %40 %57 %35 %31 سنوات

       

 النسبة المئویة للدرجات الصفریة
 %3.1 %13.4 %34.1 %9.1 %30.7 2014الفعلیة في عام 

ضمن خطة الخمس 
 __++ %5 %13 %5 %13 سنوات

) خالل شھر أیار من عام EGRA & EGMAمجتمعة وتستند إلى المسح الوطني لتقییم مھارات القراءة والحساب للصفوف األولى (ھي للصفین الثاني والثالث  2014* الفعلیة في عام 

2014 

 .عند خط األساس كان مقبوالً أصال ** تم وضع الھدف الذي لیس ضمن خطة الخمس سنوات نظراً إلى أن األداء

 )%17.1( 2012للمعیار مشابھة جداً للقیمة التي تم استحداثھا في المسح الوطني لعام  2014لعام *** الحظ أن النسبة المئویة الفعلیة للطلبة 
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 )233االستبانة المكتوبة (العدد=  عن: ملخص إجابات المعلمین 1الملحق 
 
 

 تحسینھا؟ یمكن وأأو سلبیة،  ،انت إیجابیةأي األمور ك -قراءةالمواد . 1.1الشكل
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 یمكن تحسینھا؟ وأأو سلبیة،  ،انت إیجابیةأي األمور ك -قراءةمكون ال تنفیذ. 1.2 الشكل
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لتحسین  ایمكن تغییرھ وأأو سلبیة،  ،كانت إیجابیة ما األمور التي -القراءة ة لمكون. استجابة الطلب1.3 الشكل
 ؟ ةاستجابة الطلب
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لتحسین  ایمكن تغییرھ وأأو سلبیة،  ،كانت إیجابیة األمور التي ما -القراءة لمكون. دعم المشرف 1.4 الشكل
 القراءة؟ لمكون دعم المشرفین 
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 یمكن تحسینھا؟ وأأو سلبیة،  ،انت إیجابیةأي األمور ك -الحسابمواد . 1.5الشكل
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 یمكن تحسینھا؟ وأأو سلبیة،  ،انت إیجابیةأي األمور ك -مكون الحساب تنفیذ. 1.6 الشكل
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لتحسین  ایمكن تغییرھ وأأو سلبیة،  ،كانت إیجابیة ما األمور التي -الحساب ة لمكون. استجابة الطلب1.7 الشكل
 ؟ ةاستجابة الطلب
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لتحسین  ایمكن تغییرھ وأأو سلبیة،  ،كانت إیجابیة األمور التي ما -الحساب لمكون. دعم المشرف 1.8 الشكل
 ؟ لمكون الحسابدعم المشرفین 
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 (EGRA)إجراءات المقیم لتطبیق أداة 



  
  Form __ 

1 

 2012لمقيّم انموذج تعليمات أداة تقييم مهارات القراءة في المرحلة األساسية: 
  

  تعليمات عامة
  

ا من المرح مع من  (انظر  الذي سيخضع للتقييم بحيث تبدأ معه بمحادثة بسيطة حول مواضيع تهمه الطفل المهم أن تضفي جوًّ
  وليست بالمهمة الصعبة.، بمثابة لعبة سيستمتع بها  اتقريبً  المثال أدناه). أشعره بأن هذا التقييم هو

  ، بصوت عال وبوضوح وتمّهل.فقط من المهم جدًّا أن تقرأ محتوى المربعات 
عندي ....... من األطفال، عمرهم .......؛  ،سكن  في____. أريد أن  أتكلم معك عن نفسيصباح الخير. اسمي____ أ

  عندي في البيت........، الرياضة التي أمارسها ...............، إلخ]
.  إذا 2تكلم لي عن نفسك وعن عائلتك؟ [انتظر الجواب؛ إذا كان التلميذ غير متحمس للكالم، وّجه إليه السؤال رقم .1

  بارتياح، انتقل لفقرة الموافقة الشفهية]. تكلم
  ما اللعبة التي تحبها؟ .2
  

  ةالموافقة الشفهي
 

وأحاول أن أفهم كيف يتعلم األطفال ، وزارة التربية والتعليم  في عمللماذا أنا معك اليوم. أنا أ لكاسمح لي أن أقول 
  .عشوائي للقيام بهذا االختبار بشكل تم اختياركلقد القراءة. 

  تتعاون معي في هذه العملية. ولكن إذا لم ترد المشاركة، فلك ذلك.  أحب أن
  وبعض الكلمات و قصة قصيرة بصوت عال.، سأطلب منك أن تقرأ بعض الحروف حيث  سنلعب لعبة القراءة

  في القراءة. الوقت الذي تحتاجه سأستعمل هذه الساعة ألحسب
  المدرسية.أي تأثير على عالماتك وليس له ، ا امتحانً  ليسهذا 

  سأسألك  بعض األسئلة  األخرى عن عائلتك.
  .اعليه إجاباتك أي أحد ختبار. لن يرىلن أكتب اسمك على ورقة اال

مشكلة م ترد الجواب عن أي سؤال، فال إذا بدأنا ولو ، مرة أخرى، أنت غير ملزم بالمشاركة إذا لم تكن  ترغب في ذلك
  .في ذلك

  هل  لديك سؤال ؟هل أنت مستعد؟
  نعم في هذا المربع(×)إذا حصلت على الموافقة الشفهية للطفل ضع عالمة 

  لم تحصل على الموافقة، اشكر الطفل وانتقل للطفل الذي بعده واستعمل نفس االستمارة) ا(إذ
  تاریخ  التقییم1.

 2011- 03- 15=  2011آذار  15:مثال
  الیوم:__    الشھر:__    السنة: __

    . المحافظة:2
    . مدیریة التربیة والتعلیم:3
    . اسم المدرسة4
    لمدرسة:ل الرقم الوطني. 5
  فترة واحدة  o  .  فترة دوام الطفل6

o فترة صباحیة  
o فترة مسائیة  

    المقّیم.اسم 7
    (ذاتي) .رمز المقیم:8
  )2(الثاني  o    . الصف:9

o ) 3الثالث(  
    . الشعبة:10
    . رقم الطفل:11
  الشھر:__  السنة: __  . تاریخ میالد الطفل:12
  طفل o  . جنس الطفل:13

o طفلة  
  ____ : _____  :باالختباروقت البدء 14.

  صباًحا (اختر واحدة منھا)□ 
  مساءً □ 
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601  أصوات الحروف تعرف على ال- 1القسم  ثانية  


، ثانية 60بعد مرور 
  .'توقف'للطفل ستقول

 


إذا تردد الطفل في 
قراءة الحرف لمدة تزيد 

أشر  ،ثوانٍ  3عن 
للحرف الذي يليه وقل : 

  ".لنكمل من فضلك"
 


: قاعدة التوقف المبّكر

إذا وضعت عالمة ( / 
 اإلجابات ) على  جميع 

في السطر األول على 
ولم يصحح   طأأنها خ

الطفل أي خطأ من 
" شكراأخطائه، قل "

وأوقف التمرين. ضع 
في المربع (×) عالمة 

الموجود في أسفل 
الصفحة وانتقل للتمرين 

  الذي بعده. 

 
 ًاقرأ قدر ماتستطيع منها (اقرأ صوت  ،وحركات عربية اهذه ورقة تضم حروف

  الحرف وليس اسمه). 
 ".َملَْعبكما في كلمة "" "لـهو  ] " "لـ أشر إلى الحرف[مثال، صوت هذا الحرف 

  
وأشر إلى الحرف "كـ"تمرين: قل لي صوت هذا الحرف [بهذاال و اآلن لنقم[:  
ـك": جيد، صوت هذا الحرف هو"  
ـك": صوت هذا الحرف هو" 

  
] ـالفتحة ـَ◌َ أشر إلى  لنجرب مثاالً آخر: قل لي صوت هذه الحركة:[  
" أحسنت، صوت هذه الحركة هو "ــَـ : 
 ِـ ": صوت هذه الحركة هو "ــ 

  
هل فهمت المطلوب منك؟  

عندما أقول لك "لنبدأ"، اقرأ صوت الحروف بدقة وبأكبر سرعة ممكنة. سنبدأ من هنا 
بأصبعك [أشر  إلى الحرف األول في السطر األول،  وتتبع معه ونكمل بهذه الطريقة 

  هل أنت مستعد؟ لنبدأ .على الحروف الموجودة في  السطر األول بأكمله]
 

 على أي خطأ يرتكبه الطفل. (/)عالمة بوضوحضع  
التي وضعتها  (/)حول عالمة  قم بوضع دائرة     ،في حالة قيام الطفل بتصحيح نفسه

 .مسبقا له
 ) على آخر حرف قرأه الطفل.]ضع العالمة (  
  

  كـ  ــَـلـ:مثال
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 بــ تــ ف هـ ــة ج ــة حـ ـــه نــ )10(

ـ )20( ـِ  ب ة فــ ــهــ خ س ز قــ و ـ

 صــ ــة خ ز و ق ــغــ ب ص ق )30(

 ــعــ ض شــ ط ــهــ و نــ ي ظ ذ )40(

 غ بــ د غ ي ن ق ش خـ ء )50(

 ب ض ذ ح ث فــ ســ ط ن م )60(

 تــ ح ـــه ضــ ـــه ج ق ث ط ــعــ )70(

 ل ظ جـ ــهــ خـ ذ د جـ ص و )80(

 ز عــ خ مــ ء ث خـ ذ لــ س )90(

ـُـ ب ذ و ح ــعــ ضــ ــهــ هـ خـ )100(  ـ

           

   :(عدد الثواني) الوقت المتبقي من وقت التمرين  

   )ألن الطفل؛  أوقفت هذا الجزء من التقييم في حال□في هذا المربع×) ضع عالمة 
  .من الكلمات في السطر األول بشكل صحيح اأيًّ  لم يقرأ
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602  : قراءة المقاطع2القسم  ثانية  


، ثانية 60بعد مرور 
  ستقول 'توقف'.

 


إذا تردد الطفل   في 
قراءة كلمة لمدة تزيد 

ثواٍن. أشر  3عن 
وقل:  التاليةللكلمة 

  ".فضلكلنكمل من "
 


: قاعدة التوقف المبّكر

إذا وضعت عالمة ( / 
 إلجابات ) على  جميع ا

في السطر األول ألنها 
خاطئة ولم يصحح 

أي خطأ من  الطفل
" شكراأخطائه، قل "

وأوقف التمرين. ضع 
في  المربع (×) عالمة 

الموجود في أسفل 
الصفحة وانتقل للتمرين 

  الذي بعده.

 
 المقطع)اقرأ قدر ماتستطيع منها (اقرأ  وحركات عربية،مقاطَع هذه ورقة تضم .  
عْ  مقطع "أشر إلى ال[لمقطع هذا ا نقرأمثال، 

ُ
عْ  كما في كلمة ""] " أ

ُ
 ". أ

  
را" مقطعوأشر إلى ال[اقرأ هذا المقطع تمرين: بهذاال و اآلن لنقم "[:  
 ،را"كذا هنقرأ هذا المقطع : جيد "  
 : را"نقرأ هذا المقطع " 

  
 :المقطع أشر إلى   [ اقرأ لي هذا المقطعلنجرب مثاالً آخر  :[  
 ،هو " نقرأ هذا المقطع: أحسنت   " 
 :نقرأ هذا المقطع هكذا "  " 

  
هل فهمت المطلوب منك؟  

بدقة وبأكبر سرعة ممكنة. سنبدأ من هنا ونكمل بهذه الطريقة  المقطععندما أقول لك "لنبدأ"، اقرأ 
الموجودة في  السطر  لمقاطعاألول في السطر األول،  وتتبع معه بأصبعك على ا المقطع [أشر  إلى

  هل أنت مستعد؟ لنبدأ .األول بأكمله]
 

 على أي خطأ يرتكبه الطفل. (/)عالمة بوضوحضع  
حول عالمة ( / ) التي  قم بوضع دائرة      ،في حالة قيام الطفل بتصحيح نفسه

  له وضعتها مسبقا
 ) على آخر كلمة قرأها الطفل.]ضع العالمة (  
  

ْع: مثال
ُ
   را  أ

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
فو دي )10( ِب هِ  يم زِ  َظ ِحب َوْق
رُ  ءُ  )20( ُك ْسرَ  قو بقَ  اْل  رِ  ِق ٌه 
إِ  مَ  )30( كو ذي َظ جا وحَ  هَ  دي  يَْح
ىل طو )40( ِة ذا ًحا ًدا رٍ  ِت  رو ِهْم
دَ  نِ  )50( ِب َكث ِمْح ــئِ  َصوْ  ِمْن ٌن دا
لَْت  ها )60( ِق ِض ِعْن ار دا جا ةٍ  ِف
َصوْ  ِض  )70( ْل

َ
أ ْن

َ
أ ُعْص َهـ مُ  َحْت  ُس   رُ 

َفنْ  قا )80( رى َخ قَة َد ـِه  َط  ُع
يَغْ  َنعْ  )90( رٍ  ِكْن إِ  ُت ِعنْ  َمنْ  َمزْ  خ
حا خْ رَ  خ )100( ج

َ
أ َيْن يف ْقهَ  با كو  زْ َد  

           

 
  :(عدد الثواني) الوقت المتبقي من وقت التمرين  

   )لم  ألن الطفل أوقفت هذا الجزء من التقييم في حال□في هذا المربع×) ضع عالمة
  .من الكلمات في السطر األول بشكل صحيح ايقرأأيًّ 
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603  قراءة كلمات مخترعة -    3القسم  ثانية    


، ثانية 60بعد مرور 
  ستقول 'توقف'.

 


إذا تردد الطفل   في 
قراءة كلمة لمدة تزيد عن 

 التاليةثواٍن. أشر للكلمة  3
  ".لنكمل من فضلكوقل: "

 


: إذا قاعدة التوقف المبّكر
وضعت عالمة ( / ) على 
جميع األجوبة في السطر 

األول ألنها خاطئة ولم 
أي خطأ  يصحح الطفل

" شكرا" من أخطائه، قل
وأوقف التمرين. ضع 

في  المربع (×) عالمة 
الموجود في أسفل 

الصفحة وانتقل للتمرين 
  الذي بعده.

 
    هذه بعض الكلمات المخترعة. اقرأ بشكل صحيح  أكبر عدد ممكن منها. ال

 ". الفَالَّطُ  تقرأ حرفا بحرف بل اقرأ الكلمة بالكامل. مثالً هذه الكلمة المخترعة هي "
  

 شالَِميذُ لى كلمة إأشر [ قرأ الكلمة التالية:ااآلن:[  
  " ،شالَِميذُ  :أحسنت"  

 : "  ُالَِميذُ شَ هذه الكلمة المخترعة هي ": " بشكل صحيح، قل شالَِميذ" 
  
 أشر إلى كلمة "ناِسبَ [لنجرب اآلن كلمة أخرى: اقرأ هذه الكلمة[":  
 ًناِسَب " :جيد جدا " ،  
: المخترعة هي "ناِسَب"هذه الكلمة  

  
عندما  أقول لك "ابدأ"،  اقرأ الكلمات بدقة وبأكبر سرعة ممكنة. سنبدأ من هنا ونكمل 

أشر  إلى الكلمة األولى في السطر األول، وتتبع معه بأصبعك الكلمات بهذه الطريقة [
  ].في السطر األول بأكمله

  هل أنت مستعد؟ لنبدأ
  
 على أي خطأ يرتكبه الطفل. (/)عالمة بوضوحضع  
قم بوضع دائرة     حول عالمة ( / ) التي  ،في حالة قيام الطفل بتصحيح نفسه

  وضعتها مسبقا له
 ) على آخر كلمة قرأها الطفل.]ضع العالمة (  
  

        ناِسبَ      الَِميذُ شَ      الفَالَّطُ  :مثال
  

 5 4 3 2 1 
يغ فِْع جيها (5)

َ
ُ  أ ِ  َريْلَُم صا

يّف قاٍط  َغيَْسُم قَبري َسْحَت (10)
ُ
 أ

ِشبُّ َفْمُض (15)
ُ
  َسعيَمةُ  َذىل أ

 َشْمَد ثَْوَل  ِميِه صاِلب خابَُة (20)

 تَْشبِرونَ  تِماجي نَبُرَ  أَظي بُجى (25)

 َخناًء مَخَْب  ُجْدُء قَِبَسُه َسْمُه (30)

ْمَشنُ  را تاري خَتُْم (35)
َ
 ضا أ

 َذْف سا خِصل داَف حَمُْب (40)

فا (45)
َ
 اْغَفيَص بِلْخُ  قِما َسلَْعُب أ

(50) ّ ُ
ً  أ  قَْدُحْن شاوَ  ما فُّداسا

      

 
  :(عدد الثواني) الوقت المتبقي من وقت التمرين  

   )لم  ألن الطفل أوقفت هذا الجزء من التقييم في حال□في هذا المربع×) ضع عالمة
  .من الكلمات في السطر األول بشكل صحيح ايقرأأيًّ 
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ً    .ب – 4القسم  فهم المقروء   أ 4القسم   قراءة نص شفهيا


  أدناه. سئلةووجه إليه األ اسحب نص القصة من أمام الطفل
   ثانية على األكثر كي يجيب عن كل سؤال. 15اترك للطفل  

المقابل لكل سطر قرأه الطفل حتى تصل إلى السطر الذي يحتوي وّجه السؤال 
  .القراءة عنالتي تشير إلى مكان توقف الطفل و العالمة( ])

بأقصى سرعة وقصة قصيرة، ركز جيدًا واقرأها بشكل صحيح و بصوت عال  هذه
بعض األسئلة حول ما قرأته. هل فهمت المطلوب منك؟ حين  سأسألكممكنة. حين تنتهي، 

  ة. مستعد؟ لنبدأ.اءبالقر ابدأأقول لك "لنبدأ"، 

 سأوجه إليك اآلن بعض األسئلة حول القصة التي قرأت. أجب عن األسئلة
  بشكل صحيح.

  

  60ثانية  
   توقف'، ستقول ثانية 60بعد مرور'.  
  ثواٍن في قراءة الكلمة. أشر إلى الكلمة التالية وقل :  3لىحين يتردد الطفل لمدة تزيد ع
  "لنكمل من فضلك"
  إذا وضعت عالمة (/) على جميع الكلمات في السطر األول على أنها خطأ قاعدة التوقف المبّكر :

في المربع الموجود (×) " وأوقف التمرين. ضع عالمة شكًراولم يصحح الطفل أي خطأ من أخطائه، قل "
 الصفحة وانتقل إلى التمرين الذي بعده.في أسفل 

في الخانة التي تتناسب مع إجابة الطفل، و من ثم انتقل إلى (×) مة ضع عال
  السؤال الذي یلیھ. 

 على أي خطأ یرتكبھ الطفل اثناء القراءة. ضع العالمة (  ( / )عالمة بوضوحضع[  (
  على آخر كلمة قرأھا الطفل.

غير  صحيحة
  صحيحة

ال 
  إجابة

 

   
َفِة - ْفَن َجلََس يارسٌ يف َصباِح يَْوِم الُْعْطلَِة؟ َعـــــىل رشْ

َ
أ

ِ ِ  9  َمزنِ
ِ يف َصباِح يَـــــْوِم الُْعـــــْطلَـــِة، ِ َفِة َمزنِ  َجلََس يارسٌ َعـــــىل رشْ

َليِب 22   سمع يارس فجأة ؟ رصاخ ىف الشارع ماذا  -2    ُب كوًبا ِمَن احلْ بل،يرشَ
َ
ةً َسِمَع رصاًخا يف الّشارِِع. َغَظَر ِمْن أ

َ
 الّساِخِن. َوَفْجأ

ْطفاُل َفَتالَعبوَن؟ بِطائٍِر َصغريٍ -3   
َ
ْطفاِل 31  بِماذا اكَن األ

َ
ِه.َفَرأى َنْعَض األ  َفَتالَعبوَن بِطائٍِر َصغري َوَقَع ِمْن ُعشِّ

وِل إىل-4       َع يارسٌ بِالزنُّ رسَ
َ
ْطفاِل؟ملِاذا أ

َ
  األ

 42  نصحهم بإخدة الطائر
عيدواَزَل ُمرسًِخ، ن   

َ
ِه؛َونََصَحُهْم قائِالً:  أ  اكئن ضعيف ؛َفُهوَ الّطائَِر إىل ُعشِّ

ِه؟ لرتخه -5       مِّ
ُ
ِه لرتْخهُ    52  ملِاذا حيْتاُج الّطائُِر إىل أ مِّ

ُ
ْطفاُل َقليالً،حيْتاُج ِمْثلَنا إىل أ

َ
َر األ  .قالوا: َصَدْقَتفَفَكّ

 

      :(عدد الثواني) الوقت المتبقي من وقت التمرين 
       في حال أوقفت هذا الجزء من التقييم□في هذا المربع(×) ضع عالمة 

  .لم يقرأ أي كلمة في السطر األول بشكل صحيح ألن الطفل
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X 2014  فهم المسموع -   5القسم
 

X
(كلمة كل ثانية تقريبًا). قل   للطفل: يقرأ المقيّم بصوت عال النص التالي ولمرة واحدة فقط وبتأّنٍ

  
   .سأقرأ عليك قصة قصيرة بصوت عال، مرة واحدة فقط. و بعد ذلك  سأوّجه إليك بعض األسئلة

  فضلك وأجب عنها بشكل صحيح. هل فهمت المطلوب منك؟اسمع جيدًا من 
  
َْذَهَب إىِل َقَملِِه. تَناَوَل فُطوَرهُ،  ُعمَّ لَبَِس " ِ باِح اْكاكِِر نَشيًطا؛  ٍد يف الصَّ بو حُمَمَّ

َ
اْستَْيَقَظ أ

افَِئ. َوِعْنَدما َفَتَح اْكاَب تََوقََّف قائِالً: ُسْبحاَن اهللاِ  ّ َّ ا ِ مْجََل َهذا الَْمْنَظَر! ِمْعَطَفُه الّصو
َ
 ! ما أ

بْناَءهُ ُمناِديًا: نََزَل اخكَّلُْج، تَعالَْوا َواْغُظروا إىِل 
َ
ْفَقَظ أ

َ
ٍد وَأ بو حُمَمَّ

َ
ْنَيُض. خَد أ

َ
ْرُض بِساٌط أ

َ
األ

بْناُء  َفرِحنَي، وََخرَجوا َولَِعبوا بِاخكَّ 
َ
لِْج. ُعمَّ َصَنعوا اخكُّلوِج اْكَْيضاءِ َويِهَ تَتَساَقُط. َغَهَض األ

  رَُجالً ثَلِْجيًّا مَجيالً"
غير  ةصحيح

 ةصحيح
   ال إجابة

باِح اْكاكِِر؟       ي اْستَْيَقَظ يف الصَّ َّ   أبو حممدَمِن ا
َّهاَب؟       ٍد ا بو حُمَمَّ

َ
راَد أ

َ
ْفَن أ

َ
  إىل عملهأ

ُة؟       يِّ َفْصٍل َحَدثَِت الِْقصَّ
َ
  يف فصل الشتاء يف أ

  فرحينَكْيَف نََهَض األَْبناُء؟       
  َرُجالً ثَْلِجيًّا َجميالًماذا َصنََع األَْبناُء ِمَن الثَّْلجِ؟       
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 X   X  : اإلمالء6القسم 
  قم بإعطاء الطفل قلماً وورقة

 
 

  .كاملة مرة واحدة. ثم أرجوك أصغي إلي جیداً. سوف أقرأ الجملة سوف أقرأ علیك جملة قصیرة
سوف أقرؤھا على أجزاء بحیث تتمكن من كتابة ما تسمعھ. سوق أقرؤھا مرة ثالثة حتى تتمكن من 

  مراجعة كتابتك. ھل فھمت المطلوب؟ حسناً، أصغ:
  

 مرة واحدة، كلمة واحدة في كل ثانية. اآلتية اقرأ الجملة 
 

   .   نظَر وائٌل إىل اّجحلة ِ
 

 ثوان بعد قراءة مجموعة من الكلمات 5ثانیة، توقف لمدة اقرأ الجملة مرة 
 

]   نظرَ ] ثوان 5توقف بعد  
]   وائٌل ] ثوان 5توقف بعد  

]   إىل] ثوان 5توقف بعد  
    النّحلةِ ] ثوان 5توقف بعد 

 
  الطفل) واقرأ الجملة كاملة. ثانیة (في حال لم ینتھ 15ر لمدة انتظ

  
 .  ِنظَر وائٌل إىل اّجحلة  

 

 صحیح الكلمة
 اكمل فقط إذا تضمنت الكلمة على خطأ

 شكل الحرف إبدال  إضافة حذف

 نظرَ 
  0  .................................................  ال

 1  ...............................................  نعم

 888.  ......  ال أعرف أو رفض اإلجابة

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

 وائٌل 
  0  .................................................  ال

 1  ...............................................  نعم

 888.  ......  ال أعرف أو رفض اإلجابة

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

 إىل
  0  .................................................  ال

 1  ...............................................  نعم

 888.  ......  ال أعرف أو رفض اإلجابة

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

 النّحلةِ 
  0  .................................................  ال

 1  ...............................................  نعم

 888.  ......  ال أعرف أو رفض اإلجابة

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

  0  .............  ال

 1  ..........  نعم

 



 

  

 (EGRA) أوراق التحفیز ألداة



  1القسم 

   ـــَـ          ـ       لـ
ـــه نــ ــة حــ ج ــة هــ ف تــ بــ
و ــِـ ز قــ س خ ــهــ فــ ة ب
ص ق ــغــ ب ق و ز خ ــة صــ
نــ  ذ و ــهــ شــ ض ــعــ
خــ ء ق ش ن غ د بــ غ
ن م ســ  فــ ث ح ذ ض ب
ق ث ــعــ ج ـــه ضــ ـــه ح تــ
ص و د جــ ذ خــ ــهــ جــ ل
لــ س خــ ذ ث ء مــ خ عــ ز
هــ خــ ضــ ــهــ ــعــ ح و ذ ب ــُـ

 



  2القسم 

  سى      را     أُعْ 
فو د ِه بِ  مي َوْق ِز ِحب تى  َ  

ُر ءُ  قو كُ  ْسرَ  ِر ِق اْل َقب  هٌ 
ِإ مَ  و ذ  َ َحو جا د َه  َحْ 
لى طو ذا ةِ  ًحا رو ًدا ِت ٍر  ِهمْ 
َد نِ  َث بِ  ِمْح ِمْن ٌن َصْو ِئــ  دا
َلْت ها ِض قِ  ِعْن ٍة را جا دا  فِ 
َأْن َألْ  َصْو ضِ  ُعْص ُس ـَه َحْت ُم  رُ 
َیْن قا ر  َخ َقة ُع َد  َ ـِه  خى
ِْن رٍ  َغْي َعْ  ِإ َمْز ُت َمْن ِعْن  عا
حا َرْخ عا َأج َتْن ْ في َه و ا  َدْز 

 



  3القسم

 ُ         ناِسبَ      َشَالِمیذُ     الَفالَّ
ِفْع جیها أَغي صاِلُد َلُم َرْ
َغَْسُم َقبیر َسْحتَ   ٍ قا ُأّفي
َذلى ُأِشبُّ َْمُض  َمُة َسع سى
ِه صاِلُب خاَةُ  ِم َثْوَل َشْمَد
َنُبَر َأظي ُبجى ِتماجي َتْشِبروَن
ُجْدُء َقَِسُه َسْمهُ  َخْمَب َخناًء
را تار َتْخمُ  َأْمَشُن ضا
سا عاِصَل داَف َمْحبُ  َذْف
ِقماسي َسْلَعُب َأفا ِبْلُخ َص اْنَف
ماصي ُفّداسًا ُأّحي شاَو  َقْدُحْن



  4 القسم 
 
 

اِح َیـــــْوِم اْلُعـــــْطَلـــِة، اِسرٌ َجَلَس  َْشَرُب  َعـــــلى ُشْرَفِة َمْنِزِلِه في َص
الّشاِرِع. َنَظَر ِمْن وًا ِمَن اْلَحلیِب الّساِخِن. َوَفْجَأًة َسِمَع ُصراًخا في 

ِه. أَْعلى،  َفَرأ َْعَض اَألْطفاِل َیَتالَعبوَن ِطاِئٍر َصغیٍر َوَقَع ِمْن ُعشِّ
ِه؛ َفُهَو   نٌ ائِ نَزَل ُمْسِرًعا، َوَنَصَحُهْم قاِئًال:  أَعیدوا  الّطاِئَر ِإلى ُعشِّ

ًال، فقالوا:  عیفٌ َض  َر اَألْطفاُل َقل َّ ِه ِلَتْرعاُه َف  ؛ َْحتاُج ِمْثَلنا ِإلى ُأمِّ
 َدْقَت.َص 



 

 

 (EGMA)إجراءات المقیم لتطبیق أداة   
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 60 ثانية    A  التعرف الى األعداد1المھمة :

 
 60( المحدد الوقت انتهاء عند •

 .التوقيت ساعة ضمن) ثانية
 

 
  بندال عند طالبال توقف إذا •

 .ثوان 5 لمدة

عندما أقول إبدأ ، أقرأ  تقرأ كل عدد. فیما یلي بعض األعداد، أرید منك أن
الى  الیمیناألعداد. سأصمت وأستمع الیك. أبدا من ھذا العدد وتابع  من 

 الیسار  سطرا بسطر.
  ؟ابدأ من ھنا . ھل أنت مستعد(اشر الى اول عدد) 

  ابدأ
  ؟ما ھو ھذا العدد  



اجابة بدون أو صحيح غير( / )  
  طالبعند آخر بند اجابه ال( ] )  


١ ٧ ٠ ١٣ ٣٠ 

٦٦ ٧٥ ٤٩ ٢٣ ٥٨ 

٨١ ٩١ ٧٤ ٨٤ ٦٢ 
 ٨٩٨ ٠٠٧ ٥٧٠ ٢٤٥ ١٠٣ 

 بالثواني)( المتبقى الوقت *      *
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     B1  تمرين – مقارنة األعداد:  2 المهمة
  
  

  ؟ أكبر أيهما.  العددين هذين إلى انظر

األكبر. لنتابع هو ٨ صحیح 
 ]  ٤إلى  أشر.      [ ٨ العدد هو هذا ] ٨ إلى أشر[.   هو األكبر ٨العدد 

. لنتابع. ٤ من أكبر ٨ العدد.   ٤ هو العدد هذا


 ؟ أكبر أيهما.  العددين هذين إلى انظر

األكبر. لنتابع هو ١٢ صحیح 
إلى  أشر.      [١٠ العدد هو هذا ] ١٠ إلى أشر[.   هو األكبر ١٢العدد 

. لنتابع. ١٠ من أكبر ١٢ العدد.   ١٢ هو العدد هذا ]  ١٢


 
      B2 & B3  األعداد مقارنة:  2 المهمة 

 
في حال أعطى الطفل أربع    •

 إجابات خاطئة بشكل متتالي
 

 
  بندال عند طالبال توقف إذا •

 .ثوان 5 لمدة

 كرر مع كل بند)(  أكبر أيها كل عددين وأخبرني الى أنظر
اجابة بدون أو صحيح غير( / )   

 ٤ ٦ ٦ ٥٩ ٧٣ ٧٣  

 ٣٥ ٢٣ ٣٥ ١٣٢ ١٢٥ ١٣٢  

 ٢٩ ٣٤ ٣٤ ٥٩١ ٢٧١ ٥٩١  

 ٥٨ ٦٨ ٦٨ ٦٠٥ ٦٥٠ ٦٥٠  

 ٧٦ ٧٤ ٧٦ ٨٧٦ ٨٧٤ ٨٧٦  
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     C1   تمرين -الناقص  لعدد: ا3المھمة 
 
  

 المناسب؟ العدد هو ما ,٤  ,٢,  ١ التالية األعداد الحظ
    

 (٣)  ٤  ٢  ١   

 آخر مثال الى لننتقل.  ٣ صحيح
. واآلن قم بتردید االعداد معي   (مع اإلشارة إلى كل عدد  ٣ھنا  العدد ھو 

 .  لننتقل الى مثال آخر٣,إذن العدد المناسب ھو ٤ , ٣  ,٢,  ١ على حدة)؛


 ما ھو العدد المناسب (أشر إلى الفراغ)  ١٥,  ١٠، ٥ التالیةالحظ األعداد 
    

  (٢٠)  ١٥  ١٠  ٥   

 لنتابع.  ٢٠ صحيح
,و االن قم بتردید االعداد معي, (مع اإلشارة إلى كل  ٢٠العدد المناسب  ھو 

  .لنتابع .٢٠, إذن العدد المناسب ھو ٢٠ , ١٥  ,١٠,    ٥عدد على حدة)؛ 


 

      C3 & C2  الناقص العدد: 3 المهمة
 

في حال أعطى الطفل    •
أربع إجابات خاطئة بشكل 

 متتالي
 

 
  بندال عند الطالب توقف إذا •

 .ثوان 5 لمدة

 المستطيل داخل المناسب العدد ضع: النوع هذا من أخرى أسئلة لدينا يلي فيما
(كرر هذه المالحظة لكل بند). الفارغ


اجابة بدون أو صحيح غير( / )   
           6            1
         

 ٤٢٩  ٤٣٠  ٤٣١  ٤٢٨   ٤  ٥   ٦   ٧
         

           7            2
         

 ٣٤  ٣٢  ٣٨  ٣٦   ١٩   ١٦  ١٧    ١٨
         

           8            3
         

 ٧٥  ٨٠  ٨٥  ٧٠   ٠٦   ٣٠   ٤٠   ٥٠  
         

           9            4
         

  ٢٠٦   ٦٣٠  ٦٤٠  ٦٥٠   ٨٠٠   ٥٠٠  ٦٠٠   ٧٠٠
         

           10            5
         

 ١٣  ١٨  ٨  ٨   ٣   ٢  ٤   ٦
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 60 ثانية    D2 & D1  مھمة الA4 : 1المستوى  –عملیة الجمع 

 
 المحدد الوقت انتهاء عند •

 ساعة ضمن) ثانية 60(
 .التوقيت

 
 

  بندال عند الطالب توقف إذا •
 .ثوان 5 لمدة

جد ). االسفل الى االعلى من األسئلة على یدك مرر( الجمع أسئلة بعض إلیك
السؤال  الى أنتقل الناتج. معرفة من تتمكن لم أذا ناتج الجمع لكل مما یأتي.

  .التالي
  )االول السؤال الى أشر( ھنا  من أبدأ...... مستعد؟ أنت ھل



اجابة بدون أو صحيح غير( / )  
 طالبعند آخر بند اجابه ال( ] )  


                

 ( ١٤ ) = ٢١ + ٢  ( ٣ ) = ٢ + ١ 

 ( ١٧ ) = ٣ + ٢ = ( ٥ ) ١٣ + ٤ 

 ( ٨١  ) = ٥١ + ٣  ( ٨ ) = ٧ + ١ 

 ( ١٤ ) = ٣ + ٤ = ( ٧ ) ٩ + ٥ 

 ( ٧١  ) = ٤ + ٤ = ( ٨ ) ٨ + ٩ 

 ( ٣١  ) = ٠ + ٦ = ( ٦) ٧ + ٦ 

 ( ١٦ ) = ٦+ ٤ = ( ١٠ ) ٨ + ٨ 

 ( ٢١  ) = ٢ + ٧ = ( ٩ ) ١ + ١١ 

 ( ٣١  ) = ٥ + ٥ = ( ١٠ ) ١٠ + ٣ 

 ( ٧١  ) = ٢ + ٨ = ( ١٠ ) ٧ + ١٠ 

 بالثواني)( المتبقى الوقت *      *
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     D3  مھمةال  B4 : 2المستوى  –عملیة الجمع 
 

جابة في اإل طالبإذا اخطأ ال •
عن أول خمسة بنود في 

  المستوى االول.  
في حال أعطى الطفل أربع    •

 إجابات خاطئة بشكل متتالي
 

 
 ستخدامبا الطالب قام ذاإ  •

 كاستخدام(فعالة  غير طرق
 اطلب ،)األصابع واإلشارات

 طريقة يستخدم أن طالبال من
 المسألة.  لحل أخرى

  بندال عند طالبال توقف إذا •
 .ثوان 5 لمدة

  ورقة وقلم

 .یمكنك استخدام القلم والورقة اذا شئت . االخرى الجمع اسئلة بعض إلیك
  ابدأ من ھنا



اجابة بدون أو صحيح غير( / )   
                 

( ١٩ ) = ١٦ + ٣ 

( ٢٥ ) = ٧١ + ٨  

( ٧٣  ) = ٤١  + ٣٢  

( ٦٠ ) = ٢٣ + ٣٧ 

( ٦٤ ) = ٣٨ + ٢٦ 
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 60 ثانية    E2 & E1  مھمةال A5 : 1 المستوى –عملیة الطرح 

 
 المحدد الوقت انتهاء عند •

 ساعة ضمن) ثانية 60(
 .التوقيت

 
 

  بندال عند الطالب توقف إذا •
 .ثوان 5 لمدة

). االسفل الى االعلى من األسئلة على یدك مرر( الطرح أسئلة بعض إلیك
 الى أنتقل. الناتج معرفة من تتمكن لم إذا. یأتي مما لكل الطرح ناتج جد

 .التالي السؤال
)االول السؤال الى أشر(  ھنا من ابدأ...... مستعد؟ أنت ھل



اجابة بدون أو صحيح غير( / )  
 طالبعند آخر بند اجابه ال( ] )  


                

 ( ٢١  ) = ٣ – ١ = ( ٢ ) ١٤ – ٢ 

 ( ١٣ ) = ٥ – ٢ = ( ٣ ) ١٧ – ٤ 

 ( ٥١  ) = ٨١ – ٣  ( ٧ ) = ٨ – ١ 

 ( ٦ ) = ٧ – ٤ = ( ٣ ) ١٤ – ٨ 

 ( ٨ ) = ٧١ – ٩  ( ٤ ) = ٨ – ٤ 

 ( ٦ ) = ٣١ – ٧  ( ٨ ) = ٨ – ٠ 

 ( ٨ ) = ١٠ – ٤ = ( ٦ ) ١٦ – ٨ 

 ( ١ ) = ٢١ – ١١  ( ٢ ) = ٩ – ٧ 

 ( ١٠ ) = ٣١ – ٣  ( ٥ ) = ١٠ – ٥ 

 ( ٧ ) = ٧١ – ١٠  ( ٢ ) = ١٠ – ٨ 

 بالثواني)( المتبقى الوقت *      *
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      E3  مھمةالB 5 :2 المستوى – الطرح عملیة 

 
جابة إذا اخطأ الطالب في اإل •

عن أول خمسة بنود في 
  المستوى االول.  

في حال أعطى الطفل أربع    •
 إجابات خاطئة بشكل متتالي

 
 

 ستخدامبا الطالب قام أذا أ •
 كاستخدام(فعالة  غير طرق

 اطلب ،)األصابع واإلشارات
 طريقة يستخدم أن الطالب من

 المسألة.  لحل أخرى
  بندال عند الطالب توقف إذا •

 .ثوان 5 لمدة

  ورقة وقلم

. شئت اذا والورقة القلم استخدام یمكنك.  االخرى الطرح اسئلة بعض إلیك
 ھنا من ابدأ


اجابة بدون أو صحيح غير( / )   
                 

( ١٦ ) = ١٩ – ٣ 

( ٧١  ) = ٢٥ – ٨ 

( ٣٢  ) = ٤١  – ٧٣  

( ٣٢  ) = ٦٠ – ٣٧ 

( ٢٨) = ٤٥ – ٢٦  
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       المسائل الكالمیة : 6  مھمةال 

 
في حال أعطى    •

الطفل أربع إجابات 
خاطئة بشكل 

 متتالي
 

 
 

حال توقف في  •
الطفل عند سؤال 

. (ولم ثواني ٥ لمدة
یحاول استعمال 

العدادات، أو 
األصابع، أو الورقة 

 والقلم)
 أو
في حال لم یجب  •

الطفل عن السؤال 
ثانیة  ٣٠ بعد مرور

على توجیھ السؤال 
 لھ.

 
:  تشیر مالحظة

عبارات" [توقف 
وتحقق من الطفل] في 

كل مسألة إلى أنك 
یجب أن تتأكد من فھم 

طفل لما قلتھ قبل أن ال
تكمل. قد تحتاج لسؤال 

 الطفل، "ھل فھمت؟"
 

  .عدادات، ورقة، وقلم

لدي بعض المسائل الحسابیة وسوف أطلب منك حلھا. ھذه بعض األشیاء التي یمكن أن تساعدك. 
تستطیع استعمالھا إذا احتجت لھا، ولكنك لست مجبراً على استعمالھا. استمع جیداً لكل  من ھذه 

المسائل. سأكرر المسألة في حال احتجت إلى ذلك. جید، لنبدأ


 ً    اذكر مثاالً تدریبیا
  [ توقف وتحقق من الطفل] ركب ثالثة أطفال في حافلة.

  نزل طفل من الحافلة. [ توقف وتحقق من الطفل]
   كم عدد األطفال الذین بقوا في الحافلة؟



 بحل تمرین إضافيھذا صحیح. بقي طفالن في الحافلة. لنقم 
  تخیل ھذه المعدودات أطفاالً.

  قم باختیار ثالثة أطفال. ركب ھؤالء االطفال في حافلة.
  نزل طفل من الحافلة. أشر إلى الطفل الذي سیقوم بالنزول من الحافلة من خالل المعدودات.

  كم عدد األطفال الذین تركوا الحافلة؟
  لنقم بحل تمارین إضافیةھذا صحیح. تبقى طفلین في الحافلة، 



   ١المسألة  ٥اإلجابة الصحیحة: 

--    . [ توقف وتحقق من الطفل]عند عالء قصتان  
  أھداه والده ثالث قصص . [ توقف وتحقق من الطفل]

 كم قصة أصبح معھ ؟
 

  ٢المسألة  ٣اإلجابة الصحیحة: 
 --   [ توقف وتحقق من الطفل] حافلة فیھا سبعة أطفال  

أربعة منھم ذكور و الباقي إناث [توقف وتحقق من الطفل]
 ؟كم عدد اإلناث 

 

 ٣المسألة  ٥ اإلجابة الصحیحة:
  

--    . توقف وتحقق من أم عندھا ثمانیة أبناء ولدیھا ثالث حبات من التفاح ]
  الطفل]

  كل منھم حبة واحدة؟ كم حبة تفاح إضافیة تحتاج األم حتى یأخذ
 

 ٤المسألة  ٧ اإلجابة الصحیحة:
 

 --   [توقف وتحقق من الطفل]  عند ماجد عدد من الخراف 
 اشترى ثالثة خراف اخرى  [توقف وتحقق من الطفل]

 [توقف وتحقق من الطفل]فأصبح عنده عشرة خراف   
 فكم خروفا كان عنده ؟ 

 

 ٥المسألة  ٣اإلجابة الصحیحة :
 

 --    وزعت معلمة  اثنتي عشرة  قطعة من الحلوى على أربعة  أطفال
بالتساوي . [توقف وتحقق من الطفل]

كم قطعة حلوى أخذ كل طفل ؟ 
 

 ٦المسألة  ٨ اإلجابة الصحیحة:
  

--   [ توقف وتحقق من الطفل].  زرع  عمر صفین من األشجار  
  أربع اشجار. [ توقف وتحقق من الطفل]في كل صف 

 كم شجرة زرع ؟

 



 

 

 (EGMA) أوراق التحفیز ألداة  

 



A 

 
 

 

١ ٧ ٠ ١٣ ٣٠ 

٦٦ ٧٥ ٤٩ ٢٣ ٥٨ 

٨١ ٩١ ٧٤ ٨٤ ٦٢ 

١٠٣ ٢٤٥ ٥٧٠ ٧٠٠ ٨٩٨ 

 

 

 



B1 

 

 

 

 

 

٤ ٨ 

١٢ ١٠ 



B2 

 

٤ ٦ 

٣٥ ٢٣ 

٢٩ ٣٤ 

٥٨ ٦٨ 

٧٦ ٧٤ 

 



B3 

 

٥٩ ٧٣ 

١٣٢ ١٢٥ 

٥٩١ ٢٧١ 

٦٠٥ ٦٥٠ 

٨٧٦ ٨٧٤ 



C1 

 

 

 

 

             

             

 ١   ٢       ٤  

             

 

 

             

             

     ٥   ١٠   ١٥  

             

 



C2 

 

             

             

     ٤   ٥   ٦  

             

 

 

             

             

 ١٦   ١٧      ١٩  

             

 

 

             

             

 ٣٠       ٥٠   ٦٠   

             

 

 

             

             

 ٦٠٠   ٧٠٠   ٨٠٠     

             

 

 

             

             

     ٢   ٤   ٦  

             

 



C3 

 
 

 
            

             

 ٤٢٨   ٤٢٩       ٤٣١  

             

 

 

             

             

 ٣٨      ٣٤   ٣٢  

             

 

 

             

             

 ٧٠   ٧٥      ٨٥  

             

 

 

             

             

     ٦٥٠   ٦٤٠   ٦٣٠  

             

 

 

             

             

 ٣   ٨      ١٨  

             

 

 

 

 



D1 

 

iiiii = ٢ + ١ 

iiiii = ٣ + ٢ 

iiiii = ٧ + ١ 

iiiii = ٣ + ٤ 

iiiii = ٤ + ٤ 

iiiii = ٠ + ٦ 

iiiii = ٦+ ٤ 

iiiii = ٢ + ٧ 

iiiii = ٥ + ٥ 

iiiii = ٢ + ٨ 

 



D2 

 

iiiii = ١٢ + ٢ 

iiiii = ١٣ + ٤ 

iiiii = ١٥ + ٣ 

iiiii = ٩ + ٥ 

iiiii = ٨ + ٩ 

iiiii = ٧ + ٦ 

iiiii = ٨ + ٨ 

iiiii = ١ + ١١ 

iiiii = ١٠ + ٣ 

iiiii = ٧ + ١٠ 



D3 

 

iiiii = ١٦ + ٣ 

iiiii = ١٧ + ٨ 

iiiii = ٢٣ + ١٤ 

iiiii = ٢٣ + ٣٧ 

iiiii = ٣٨ + ٢٦ 

 



E1 

 

iiiii = ٣ – ١ 

iiiii = ٥ - ٢ 

iiiii = ٨ – ١ 

iiiii = ٧ – ٤ 

iiiii = ٨ – ٤ 

iiiii = ٨ - ٠ 

iiiii = ١٠ – ٤ 

iiiii = ٩ - ٧ 

iiiii = ١٠ - ٥ 

iiiii = ١٠ - ٨ 

 



E2 

 

iiiii = ١٤ – ٢ 

iiiii = ١٧ - ٤ 

iiiii = ١٨ – ٣ 

iiiii = ١٤ – ٨ 

iiiii = ١٧ – ٩ 

iiiii = ١٣ – ٧ 

iiiii = ١٦ - ٨ 

iiiii = ١٢ – ١١ 

iiiii = ١٣ – ٣ 

iiiii = ١٧ – ١٠ 



E3 

iiiii = ١٩ - ٣ 

iiiii = ٢٥ – ٨ 

iiiii = ٣٧ – ١٤ 

iiiii = ٦٠ – ٣٧ 

iiiii = ٥٤ – ٢٦ 

 



 

 

 

  

 استبانة الطالب: (المدارس العالجیة)



Reading and mathematics project – pupil questionnaire 1 
 
 
1.  
 

Starting time  

[Use 24-hour time HH:MM] 

   
_*___:___*_ 

   
_*___:___*_ 

 وقت البدء
ساعة، ساعة :  24( استعمل توقیت 

 دقیقة )

 

2.   
Interview date [DD/MM/YY] 
 

  
_*___/ _*___/ _*___ 

  
_*___/ _*___/ _*___ 

  (الیوم/ الشھر/ السنة) :تاریخ المقابلة

3.  

 
Interview status 

 
Refused  .................................................. 1 

Thank student and end interview 

Partially completed  ................................ 2 

Completed .............................................. 3 

 
 1 ..............................................  رفض اإلجابة

المقابلة نھِ اشكر الطالب وا 

 2 ..................................... بعض المقابلة أجریت 

 3 .....................................  المقابلة كاملة أجریت

 
 
 

 المقابلةحالة 

 

4.   
[Is the student a girl?] 
 

 
No ............................................................ 0 

Yes ........................................................... 1 

 
 0 .............................................................. ال

 1 ............................................................ نعم

 
 )ھل الطالب أنثى؟(

 

5.   
How old are you? 
 

 
Range: 5-12 

Years ..............................................  _____ 

 
 12 -5الفئة العمریة: 

  _____ ............................................. السنوات

 
 كم عمرك؟

 

6.   
What grade are you in?  
 
[Note: If not in [grade being 
assessed], thank student 
and explain that you are 
only assessing [grades being 
assessed] 
 

 
Grade 2 ................................................... 1 

Grade 3 ................................................... 2 

 

 
 1 ..................................................... 2 الصف

 2 ..................................................... 3 الصف

 

 
 ما صفك؟

 
من  كان الطفل لیس إذا(مالحظة: 

ضمن الصفوف الخاضعة للتقییم، 
شكر الطالب واشرح لھ أنك تقوم ا

 قییم الصفوف الخاضعة للتقییم فقط)بت
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Reading and mathematics project – pupil questionnaire 2 
 
7.   

What grade were you in last 
year?  
 
[Do not verify by asking if 
child is repeating] 
 

 
Grade 1 ................................................... 1 

Grade 2 ................................................... 2 

Grade 3 ................................................... 3 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 1 ..................................................... 1 الصف

 2 ..................................................... 2 الصف

 3 ..................................................... 3 الصف

 888 ............................. / رفض اإلجابةأعرفال 

 
 

 العام الماضي؟ كنت في في أي صف
 
تتحقق من الطالب إن كان یعید  ال(

 الصف أم ال)

 

8.  

Did you go to preschool or 
kindergarten? 

 
No ............................................................ 0 

Yes ........................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 0 .............................................................. ال

 1 ............................................................ نعم

 888 ............................. / رفض اإلجابةأعرفال 

 
 

 روضة؟حضانة أو  دخلتھل 

 

 I want to ask you a few 
questions about your Arabic 
lessons. 

سؤالك بعض األسئلة حول أرغب في   
 دروس اللغة العربیة

 

9.  
 
Please can you tell me about 
some of the activities that 
you do in your Arabic 
lessons? 
 
[Do not read options, tick 
ALL that apply, see clue 
sheet for coding responses] 
 

 
Phonemic awareness .............................. 1 

Letter Sounds .......................................... 1 

Vocabulary .............................................. 1 

Comprehension....................................... 1 

Writing .................................................... 1 

Other ....................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 1 ............................................. الوعي الصوتي

 1 ............................................ صوت الحروف

 1 ..................................................... المفردات

 1 .............................................. الوعي القرائي

 1 ........................................................ الكتابة

 1 ........................................................ أخرى

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
 

عن بعض األنشطة إخباري  یمكنك ھل
في دروس اللغة  التي قمت بھا

 ؟العربیة
 
 

نما اختر كل الخیارات، وإ(ال تقرأ 
نظر ورقة الخیارات المناسبة. ا

 )لمعرفة ترمیز اإلجابات المساعدة
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Reading and mathematics project – pupil questionnaire 3 
 
10.   

Which of the activities that 
you have just described do 
you enjoy the most? 
 
[Do not read options, tick 
ALL that apply, see clue 
sheet for coding responses] 
 
[Note: you should only tick 
options already ticked in 
question 9] 
 

 
Phonemic awareness .............................. 1 

Letter Sounds .......................................... 1 

Vocabulary .............................................. 1 

Comprehension....................................... 1 

Writing .................................................... 1 

Other ....................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 

 1 ............................................. الوعي الصوتي

 1 ............................................ صوت الحروف

 1 ..................................................... المفردات

 1 .............................................. الوعي القرائي

 1 ........................................................ الكتابة

 1 ........................................................ أخرى

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
 ما األنشطة األكثر متعة لك من ضمن

 األنشطة التي ذكرتھا سابقاً؟
 

نما اختر كل (ال تقرأ الخیارات، وإ
نظر ورقة الخیارات المناسبة. ا

 )المساعدة
 

(مالحظة: ینبغي علیك اختیار نفس 
الخیارات التي تم اختیارھا في السؤال 

 )9رقم 

 

11.   
Which of the activities that 
you have just described do 
you find hard or difficult? 
 
[Do not read options, tick 
ALL that apply, see clue 
sheet for coding responses] 
 
[Note: you should only tick 
options already ticked in 
question 9] 
 

 
Phonemic awareness .............................. 1 

Letter Sounds .......................................... 1 

Vocabulary .............................................. 1 

Comprehension....................................... 1 

Writing .................................................... 1 

Other ....................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 

 1 ............................................. الوعي الصوتي

 1 ............................................ صوت الحروف

 1 ..................................................... المفردات

 1 .............................................. الوعي القرائي

 1 ........................................................ الكتابة

 1 ........................................................ أخرى

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
شعرت ما ھي األنشطة التي 

من األنشطة التي ذكرتھا بصعوبتھا 
 سابقاً؟

 
(ال تقرأ الخیارات، وإنما اختر كل 

 نظر ورقةاالخیارات المناسبة. 
 )لمعرفة ترمیز اإلجابات المساعدة

 
(مالحظة: ینبغي علیك اختیار نفس 

الخیارات التي تم اختیارھا في السؤال 
 )9رقم 
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Reading and mathematics project – pupil questionnaire 4 
 
12.  [Show the child the project 

workbook for reading in 
his/her grade] 
 
Do you have one of these 
workbooks? If yes, may I 
please see it?  
 
[If yes, please note how 
many pages were used. 
Make a positive comment 
regarding the student’s 
work. Do not comment on 
negative grades or teacher 
comments.] 

 
No reading workbook available .............. 0 

 If no, skip to Error! Reference 
source not found. 

Record the page number of the last page 
with writing on it............................  _____ 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 0 ........................................... الكراسة تتوفر لم

  14، انتقل للسؤال رقم لم تتوفرإذا 

 _____علیھا كتابة ت توجدسجل رقم آخر صفحة كان

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
كراسة الطالب  یشاھدالطالب  دع(

 للقراءة الخاصة بصفھ)
 

ھل تمتلك مثل ھذه الكراسة؟ إذا كانت 
 اإلجابة نعم، ھل یمكن أن تریني إیاھا؟

 
 

، الكراسة حینھا (إذا كان الطالب یملك
الرجاء مالحظة عدد األوراق التي 

ثم قل  الكراسة استخدمھا الطالب من
شیئاً إیجابیاً حول عمل الطالب في 

الكراسة. ال تذكر أي مالحظة سلبیة 
حول العالمات المتدنیة أو مالحظات 

 المعلم على الكراسة)

 

13.  

[Note how many comments 
or corrections the teacher 
provides on the pages with 
pupil writing.] 

 
None ....................................................... 0 

Less than half of the pages ..................... 1 

One half of the pages .............................. 2 

More than one half of the pages ............ 3 

All pages .................................................. 4 

 
 0 ...................................................... ال یوجد

 1 .................................. أقل من نصف الصفحات

 2 ........................................... نصف الصفحات

 3 ................................ أكثر من نصف الصفحات

 4 ............................................... كل الصفحات

 
 

(انتبھ للمالحظات أو التصحیحات 
ت في صفحا التي وضعھا  المعلم

 الكراسة حول ما كتبھ الطالب)

 

14.  

How often do you work in 
this workbook in class? 

 
Never....................................................... 0 

Once a week ........................................... 1 

A few times per week ............................. 2 

Every day ................................................. 3 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 0 ............................................................ أبداً 

 1 ............................................ مرة في األسبوع

 2 .................................. بضع مرات في األسبوع

 3 .......................................................... یومیاً 

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
 
 

كم مرة تستخدم كراسة الطالب في 
 الصف؟
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Reading and mathematics project – pupil questionnaire 5 
 
15.  Where do you work in this 

workbook? At school, at 
home, both at school and at 
home? 
 
[Tick ALL that apply] 

 
At school ................................................. 1 

At home .................................................. 2 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 1 ................................................. في المدرسة

 2 ................................................... في المنزل

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
درسة أم تستخدم الكراسة؟ في المأین 

 رسة مًعا؟المنزل والمدالمنزل أم في 

 

16.  
 
Please show me the 
activities in the workbook 
that you like doing the most. 
 
[Do not read options, tick 
ALL the activities that apply, 
see clue sheet for coding 
responses] 

 
Phonemic awareness .............................. 1 

Letter Sounds .......................................... 1 

Vocabulary .............................................. 1 

Comprehension....................................... 1 

Writing .................................................... 1 

Other ....................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 

 1 ............................................. الوعي الصوتي

 1 ............................................ صوت الحروف

 1 ..................................................... المفردات

 1 .............................................. الوعي القرائي

 1 ........................................................ الكتابة

 1 ........................................................ أخرى

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
 
 

التي تجدھا  أرجو أن تریني األنشطة
كراسة الطالب األكثر متعة لك من 

 بك؟الخاصة 

 

 I want to ask you a few 
questions about your 
mathematics lessons. 

أرغب في سؤالك بعض األسئلة عن   
 دروس الحساب

 

17.   
Please can you tell me about 
some of the activities that 
you do in your mathematics 
lessons? 
 
[Do not read options, tick 
ALL that apply, see clue 
sheet for coding responses] 
 

 
Counting .................................................. 1 

Manipulating numbers ........................... 1 

Solving problems .................................... 1 

Other ....................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 1 ........................................................... العد

 1 ............................................ التالعب باألرقام

 1 ................................................. حل المسائل

 1 ........................................................ أخرى

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
ھل یمكن أن تخبرني عن بعض 
األنشطة التي تقوم بھا في درس 

 ؟الحساب
 
 
(ال تقرأ الخیارات، وإنما اختر كل (

نظر ورقة المناسبة. االخیارات 
 )المساعدة لمعرفة ترمیز اإلجابات
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Reading and mathematics project – pupil questionnaire 6 
 
18.   

Which of the activities that 
you have just described do 
you enjoy the most? 
 
[Do not read options, tick 
ALL that apply, see clue 
sheet for coding responses] 
 
[Note: you should only tick 
options already ticked in 
question 17] 
 

 
Counting .................................................. 1 

Manipulating numbers ........................... 1 

Solving problems .................................... 1 

Other ....................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 1 ........................................................... العد

 1 ............................................ التالعب باألرقام

 1 ................................................. حل المسائل

 1 ........................................................ أخرى

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
ما ھي األنشطة التي وجدتھا أكثر 

 متعة  من األنشطة التي ذكرتھا سابقاً؟
 

(ال تقرأ الخیارات، وإنما اختر كل 
الخیارات المناسبة. أنظر ورقة 

 )المساعدة لمعرفة ترمیز اإلجابات
 

ینبغي علیك اختیار نفس (مالحظة: 
الخیارات التي تم اختیارھا في السؤال 

 )17رقم 

 

19.   
Which of the activities that 
you have just described do 
you find hard or difficult? 
 
[Do not read options, tick 
ALL that apply, see clue 
sheet for coding responses] 
 
[Note: you should only tick 
options already ticked in 
question 17] 
 

 
Counting .................................................. 1 

Manipulating numbers ........................... 1 

Solving problems .................................... 1 

Other ....................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 1 ........................................................... العد

 1 ............................................ التالعب باألرقام

 1 ................................................. حل المسائل

 1 ........................................................ أخرى

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
شعرت ما ھي األنشطة التي 

من األنشطة التي ذكرتھا بصعوبتھا 
 سابقاً؟

 
نما اختر كل (ال تقرأ الخیارات، وإ
نظر ورقة الخیارات المناسبة. ا

 )المساعدة لمعرفة ترمیز اإلجابات
 

 (مالحظة: ینبغي علیك اختیار نفس
الخیارات التي تم اختیارھا في السؤال 

 )17رقم 
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Reading and mathematics project – pupil questionnaire 7 
 
20.  [Show the child the project 

workbook for mathematics 
in his/her grade] 
 
Do you have one of these 
workbooks? If yes, may I 
please see it?  
 
[If yes, please note how 
many pages were used. 
Make a positive comment 
regarding the student’s 
work. Do not comment on 
negative grades or teacher 
comments.] 

 
No mathematics worbook available ....... 0 

 If no, skip to Error! Reference 
source not found. 

Record the page number of the last page 
with writing on it............................  _____ 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 0 ............................... نسخة من الكراسةتتوفر ال 

  22، انتقل للسؤال رقم لم تتوفرإذا 

 _____سجل رقم آخر صفحة كان علیھا كتابة

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

الطالب یرى كراسة الطالب (دع 
 للحساب الخاصة بصفھ)

 
ھل تمتلك مثل ھذه الكراسة؟ إذا كانت 
 اإلجابة نعم، ھل یمكن أن تریني إیاھا؟

 
(إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء 

مالحظة عدد األوراق التي استخدمھا 
الطالب من الكراسة ثم قل شیئاً 

إیجابیاً حول عمل الطالب في 
ي مالحظة سلبیة الكراسة. ال تذكر أ

حول العالمات المتدنیة أو مالحظات 
 المعلم على الكراسة)

 

21.  

[Note how many comments 
or corrections the teacher 
provides on the pages with 
pupil writing.] 

 
None ....................................................... 0 

Less than half of the pages ..................... 1 

One half of the pages .............................. 2 

More than one half of the pages ............ 3 

All pages .................................................. 4 

 
 0 ...................................................... ال یوجد

 1 .................................. أقل من نصف الصفحات

 2 ........................................... نصف الصفحات

 3 ................................ أكثر من نصف الصفحات

 4 ............................................... كل الصفحات

 
 

(انتبھ للمالحظات أو التصحیحات 
 في صفحات المعلم وضعھاالتي 

في  الطالب عملالكراسة حول 
 )الكراسة

 

22.  

How often do you work in 
this workbook in class? 

 
Never....................................................... 0 

Once a week ........................................... 1 

A few times per week ............................. 2 

Every day ................................................. 3 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 0 ............................................................ أبداً 

 1 ............................................ مرة في األسبوع

 2 .................................. بضع مرات في األسبوع

 3 .......................................................... یومیاً 

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
كم مرة تستخدم كراسة الطالب في 

 الصف؟
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Reading and mathematics project – pupil questionnaire 8 
 
23.  Where do you work in this 

workbook? At school, at 
home, both at school and at 
home? 
 
[Tick ALL that apply] 

 
At school ................................................. 1 

At home .................................................. 2 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 

 1 ................................................. في المدرسة

 2 ................................................... في المنزل

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
أین تستخدم الكراسة؟ في المدرسة أم 
 المنزل أم في المنزل والمدرسة مًعا؟

 
 (اختر كل الخیارات المناسبة)

 

24.   
Please show me the 
activities in the workbook 
that you like doing the most. 
 
[Do not read options, tick 
ALL the activities that apply, 
see clue sheet for coding 
responses] 

 
Counting .................................................. 1 

Manipulating numbers ........................... 1 

Solving problems .................................... 1 

Other ....................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 

 1 ........................................................... العد

 1 ............................................ التالعب باألرقام

 1 ................................................. حل المسائل

 1 ........................................................ أخرى

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
أرجو أن تریني األنشطة التي تجدھا 

األكثر متعة لك من كراسة الطالب 
 الخاصة بك؟

 

 Now I would like to ask you 
some questions about your 
household. 

أود ان اطرح علیك بضعة اسئلة عن   
 منزلك. 

 

25.  
Apart from school books, do 
you have books that you can 
read at home? 

 
No ............................................................ 0 

Yes ........................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 
 0 .............................................................. ال

 1 ............................................................ نعم

 888 ............................. ال أعرف/ رفض اإلجابة

 
لكتب الدراسیة، ھل یوجد إلى ا إضافة

 لدیك كتب أخرى تقرأھا في البیت؟

 

26.  

During the week, how often 
do you read aloud to 
someone at home? 

 
No, never .................................................. 0 

Yes, once a week ....................................... 1 

Yes, 2-3 times per week ............................ 2 

Yes, every day ........................................... 3 

Don’t know/Refuse ............................... 888 

 
 0 ......................................................... ال، أبداً 

 1 ............................... نعم، مرة واحدة في األسبوع

 2 .............................. مرات في األسبوع 3-2نعم، 

 3 ......................................................عم، یومیاً ن

 888 .............................. ال أعرف / رفض اإلجابة

 
بصوت خالل األسبوع،  ھل تقرأ عادة 

 مسموع لشخص آخر في المنزل؟
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Reading and mathematics project – pupil questionnaire 9 
 
27.  

During the week, does 
someone at home read to 
you? If yes, how often? 

 
No, never .................................................. 0 

Yes, once a week ....................................... 1 

Yes, 2-3 times per week ............................ 2 

Yes, every day ........................................... 3 

Don’t know/Refuse ............................... 888 

 

 0 ......................................................... ال، أبداً 

 1 ............................... نعم، مرة واحدة في األسبوع

 2 .............................. في األسبوعمرات  3-2نعم، 

 3 ......................................................تعم، یومیاً 

 888 .............................. ال أعرف / رفض اإلجابة

 
 

خالل األسبوع، ھل یوجد ھناك من 
كانت یقرأ معك في المنزل؟ إذا 

 كم مرة؟اسأل: ، اإلجابة (نعم)

 

28.  
 
Does your mother know how 
to read? 
 

 

No ............................................................ 0 

Yes ........................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 

 0 .............................................................. ال

 1 ............................................................ نعم

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 ھل تستطیع والدتك القراءة؟

 

29.  

Does your father know how 
to read? 
 

 

No ............................................................ 0 

Yes ........................................................... 1 

Don’t know/Refuse ............................. 888 

 

 0 .............................................................. ال

 1 ............................................................ نعم

 888 ............................ ال أعرف / رفض اإلجابة

 
 ھل یستطیع والدك القراءة؟

 

30.  

Does your family have the 
following items in your 
home? 

Read answer options aloud. 

 Point to appropriate 
pictograms. 

 No Yes -- -- ال نعم  

ھل تمتلك عائلتك أي من األشیاء 
 في المنزل؟ اآلتیة 

 
 اقرأ خیارات األجوبة بصوت عالٍ 

 
 أشر إلى الصورة المناسبة 

 

Radio 0 1 888 888 1 0 جھاز رادیو 

Television 0 1 888 888 1 0 تلفاز 

Bicycle 0 1 888 888 1 0 دراجة ھوائیة 

Vehicle 0 1 888 888 1 0 سیارة 

Computer 0 1 888 888 1 0 جھاز حاسوب 

Air conditioner  0 1 888 888 1 0 مكیف ھوائي 

Water cooler  0 1 888 888 1 0 مبرد ماء 

Microwave  0 1 888 888 1 0 مایكروویف 
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31.  

Where do you normally get 
your water from at home? 
 
Read answer options aloud.  
 Point to appropriate 
pictograms.  
Tick only ONE response. 

River, stream or lake  ................................ 1 

Well or borehole  ...................................... 2 

Communal tap  ......................................... 3 

Water pipe / tap in your home  ................ 4 

Water truck or tank .................................. 5 

Other ......................................................... 6 

Don’t know/Refuse ............................... 888 

 1 ...................................... جدولأو  بحیرةنھر أو 

 2 ......................................................  بئر الماء

 3 ..............................................  صنبور عمومي

 4 ...................... أنبوب میاه / صنبور ماء في المنزل

 5 .......................................... ماء / صھریجخزان

 6 .......................................................... أخرى

 888 .............................. رفض اإلجابة أعرف /ال 

من أین تحصل على الماء في منزلك 
 عادة؟

 اقرأ خیارات األجوبة بصوت عالٍ 
 

 أشر إلى الصورة المناسبة 
 

 إجابة واحدة فقط.اختر 

 

32.  

How is food most often 
cooked at your home? 

Read answer options aloud.  
 Point to appropriate 
pictograms.  
Tick only ONE response. 

Firewood  .................................................. 1 

A charcoal burner ..................................... 2 

A kerosene stove ...................................... 3 

A gas stove  ............................................... 4 

An electric stove/cooker ........................... 5 

Other ......................................................... 6 

Don’t know/Refuse ............................... 888 

 1 ........................................................  الحطب

 2 ....................................................... منقل فحم

 3 ....................................................... فرن كاز

 4 ......................................................  فرن غاز

 5 ................................................. فرن كھربائي

 6 .......................................................... أخرى

 888 .............................. رفض اإلجابةأعرف / ال 

 كیف یطبخ الطعام في منزلك عادة؟
 

 اقرأ خیارات األجوبة بصوت عالٍ 
 

 أشر إلى الصورة المناسبة 
 

 .اختر إجابة واحدة فقط
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33.  What type of toilet does 
your family use at your 
home?  
 
Read answer options aloud.  
 Point to appropriate 
pictograms.  
Tick only ONE response. 

 

Pit toilet .................................................... 1 

Toilet outside your home  ......................... 2 

Toilet inside your home ............................ 3 

Don’t know/Refuse ............................... 888 

 1 ........................ األرضحمام على شكل جورة في 

 2 ..................................... مرحاض خارج المنزل

 3 ...................................... مرحاض داخل المنزل

 888 ............................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

ما نوع الحمام الذي تستعملھ عائلتك 
 في المنزل؟

 
 اقرأ خیارات األجوبة بصوت عالٍ 

 
 أشر إلى الصورة المناسبة 

 
 .اختر إجابة واحدة فقط

 

 

34.   
Ending time  
[Use 24-hour time HH:MM] 
 

   
_*___: ___*_ 

   
_*___: ___*_ 

 
 وقت النھایة

ساعة، ساعة :  24استعمل توقیت [
 ]دقیقة

 

 Thank you very much!    ًشكراً جزیال  
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 أوراق التحفیز الستبانة الطالب



 تلفاز  جهاز راديو

   

 سيارة  دراجة هوائية

 

 

 مكيف هوا  جهاز حاسوب

 
 

 مايكروويف  مربد ماء

 

 

Pupil Questionnaire (Jordan 2014): Question 30 



 برئ املاء  نهر أو حبرية أو جدول

   

 صنبور عمويم

 

 أنبوب مياه / صنبور ماء يف املزنل

 
 

ماءخزان/ صهريج   

   

Pupil Questionnaire (Jordan 2014): Question 31   



 منقل فحم  احلطب

   

 فرن ذلز  فرن اكز

   

 فرن كهربا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupil Questionnaire (Jordan 2014): Question 32 



 محام بل شلك جورة يف األرض

 

 مرحاض خارج املزنل

   

 مرحاض داخل املزنل

   

 

 

 

 

 

 

Pupil Questionnaire (Jordan 2014): Question 33 
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Reading and mathematics project: Teacher questionnaire 1 
 
1.  
 

 
Starting time 
[Use 24-hour time HH:MM] 
 

  
  

 
 وقت البدء

 )ساعة، ساعة : دقیقة 24استعمل توقیت ( 

 

2.   
Interview date [DD/MM/YY] 
 

  
_*___/ _*___/_*___ 

 
 .  )یوم/شھر/سنة ( تاریخ المقابلة  ___*_ /___*_/___*_

 

3.  

 
Interview status 

 
Refused  Thank teacher and end 
interview ....................................... 1 

Partially completed   ...................... 2 

Completed  .................................... 3 
 

 
 وقم بإنھاء اشكر المعلم     رفض اإلجابة  

 1 ............................................. المقابلة

 2 ................................. تمت بشكل جزئي

 3 .................................. تمت بشكل كامل

 . حالة المقابلة

 

4.  

 [Is the teacher female?] 

 
No .................................................. 0 

Yes ................................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1 ................................................... نعم

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

 قابلتھ معلمة؟ ھل من یجري مُ 

 

4a 

[Is this the grade 2 teacher?] 

 
No .................................................. 0 

Yes ................................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1 ................................................... نعم

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

 ثاني؟ھل ھذا معلم صف 

 

 I would like to begin by asking you 
a few questions about your class. 

 
 أود البدء بسؤالك بعض األسئلة حول صفك. 

 

5.  
In this class, how many boys are 
enrolled? 

 
Boys ....................................... ***** 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 ***** ........................................ ذكور

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة
الذكور المسجلین في ھذا كم عدد الطالب 

 الصف؟
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Reading and mathematics project: Teacher questionnaire 2 
 
6.  
 In this class, how many girls are 

enrolled? 

 
Girls ........................................ ***** 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 ***** ........................................ إناث 

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.
 كم عدد الطالبات المسجالت في ھذا الصف ؟

 

7.   
How many boys in your class this 
school year are repeaters? 
 

 
Boys ....................................... ***** 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 ***** ........................................ ذكور

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة
كم عدد الطالب الذكور المعیدین لھذا الصف، 

 في ھذه السنة الدراسیة؟

 

8.   
How many girls in your class this 
school year are repeaters? 
 

 
Girls ........................................ ***** 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 ***** ........................................ إناث 

 888. ............... أعرف أو أرفض اإلجابة. ال
الصف في ھذه  بات المعیدات لھذاكم عدد الطال

 السنة الدراسیة ؟  

 

9.  
On a typical day, how many 
students are absent? 

 
Students absent  .................... ***** 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 ***** ....................... عدد الطلبة الغائبین

 888 ................ ال أعرف أو أرفض اإلجابة.
 الغائبین عادة؟كم عدد الطلبة 

 

10.   
On a typical day, how many 
students are late? We define “late” 
to be arriving at least 15 minutes 
after the start of the first class. 
 

 
Students late  ......................... ***** 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 ***** .................... عدد الطلبة المتأخرین

 888. ................ ال أعرف أو أرفض اإلجابة
كم عدد الطلبة المتأخرین عادة؟ نقصد 

دقیقة  15"بالمتأخرین" الطلبة الذین یصلون بعد 
 من بدء الحصة الدراسیة األولى على األقل . 

 

11.   
Have you been the only teacher to 
teach reading and mathematics to 
this class since the beginning of the 
school year? If no, how any other 
teachers, as far as you know, have 
taught reading and mathematics to 
this class? [Read all the options to 
the teacher; only circle one 
response] 
 

 
Yes ................................................. 1 

No, one other teacher ................... 2 

No, two other teachers ................. 3 

No, three or more other teachers . 4 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1. .................................................. نعم

 2 ................................ ال، معلم واحد آخر

 3. ................................ ال، معلمان آخران

 4 .......................... ال، ثالثة معلمین آخرین

 888 ................. ال أعرف أو أرفض اإلجابة

ھل كنت المعلم الوحید الذي قام بتدریس القراءة 
والحساب لھذا الصف منذ بدء العام الدراسي 

، كم عدد الالحالي؟ في حال كانت اإلجابة 
اآلخرین الذین قاموا بتدریس الحساب المعلمین 

اقرأ والقراءة لھذا الصف بحسب معلوماتك ؟ (
الخیارات المتاحة على المعلم، ثم ضع دائرة 

  حول الخیار الذي یمثل اإلجابة) .
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Reading and mathematics project: Teacher questionnaire 3 
 
 Now I would like to ask you a few 

questions about yourself 
 

 اآلن، أود سؤالك بعض األسئلة عن نفسك 
 

12.  

 
What is your highest level of 
academic education? 
 

 
Diploma ......................................... 1 

Bachelor’s degree .......................... 2 

Higher diploma .............................. 3 

Master’s degree ............................. 4 

PhD ................................................ 5 

Other (specify): .............................. 6 

_____________________________ 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ................................................ دبلوم

 2 ......................................... بكالوریوس

 3 ......................................... دبلوم عالي

 4 ............................................ ماجستیر

 5 ............................................. دكتوراه

 6 ....................................... (حدد)أخرى 

____________________________ 

 888 ...................... ال یدري/ رفض اإلجابة

 ما  أعلى تحصیل علمي/أكادیمي حصلت علیھ ؟

 

13.   
For how many years have you been 
a teacher? 
 

 
Years  ..................................... ***** 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 ***** .................................... السنوات

 888 ..................... ال یدري/ رفض اإلجابة.
 ما سنوات الخبرة كمعلم ؟

 

14.  

Are you a substitute or a permanent 
teacher at this school? 

 
Permanent teacher ........................ 1 

Substitute teacher ......................... 2 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... معلم أصیل

 2 ........................................... معلم بدیل

 888 ...................... ال یدري/ رفض اإلجابة

 ھل أنت معلم بدیل أم أصیل في ھذه المدرسة؟

 

15.  

 
In this school and in this shift what 
grades do you teach reading to? 
[Do not read the options; circle ALL 
that apply.] 
 

 
Grade 1 .......................................... 1 

Grade 2 .......................................... 1 

Grade 3 .......................................... 1 

Grade 4 or higher .......................... 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ........................................... 1الصف 

 1 ........................................... 2الصف 

 1 ........................................... 3الصف 

 1 ................................. أو أعلى 4الصف 

 888 .................. اإلجابةال أعرف أو رفض 

ما الصفوف التي قمت بتدریس القراءة لھا في 
ال تقرأ ھذه المدرسة وفي ھذه الفترة؟ ( 

الخیارات، وإنما ضع دائرة حول الخیار 
 ) .  المناسب
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Reading and mathematics project: Teacher questionnaire 4 
 
16.  

 
In this school and in this shift what 
grades do you teach mathematics 
to? [Do not read the options; circle 
ALL that apply.] 
 

 
Grade 1 .......................................... 1 

Grade 2 .......................................... 1 

Grade 3 .......................................... 1 

Grade 4 or higher .......................... 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ........................................... 1الصف 

 1 ........................................... 2الصف 

 1 ........................................... 3الصف 

 1 ................................. أو أعلى 4الصف 

 888 .................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

ما  الصفوف التي قمت بتدریس الحساب لھا في 
ال تقرأ ھذه المدرسة وفي ھذه الفترة؟ (

دائرة حول الخیار الخیارات، وإنما ضع 
 ). المناسب

 

17.   
During your pre-service training, did 
you receive any specific training on 
how to teach early grade (grade 1 
to 3) reading? 
 

 
No .................................................. 0 

Yes ................................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1 ................................................... نعم

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

ھل حصلت على أي تدریب خاص عن تدریس 
) 3إلى  1للصفوف األولى (الصف  القراءة

 ؟ما قبل الخدمةخالل حضورك لتدریب 

 

18.   
Not including the training for the 
reading and mathematics project: 
have you attended any in-service 
training on how to teach early 
grade (grade 1 to 3) reading? 
 

 
No .................................................. 0 

Yes ................................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1 ................................................... نعم

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

ھل تلقیت أي تدریب آخر فى أثناء  الخدمة عن 
إلى  1للصفوف األولى (الصف  القراءةتدریس 

 ؟غیر تدریب مشروع القراءة والحساب) ، 3

 

19.   
During your pre-service training, did 
you receive any specific training on 
how to teach early grade (grade 1 
to 3) mathematics? 
 

 
No .................................................. 0 

Yes ................................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1 ................................................... نعم

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

ھل تلقیت أي تدریب خاص عن تدریس 
) 3إلى  1للصفوف األولى (الصف  الحساب

 ؟تدریب ما قبل الخدمةخالل 

 

20.   
Not including the training for the 
reading and mathematics project: 
have you attended any in-service 
training on how to teach early 
grade (grade 1 to 3) mathematics? 
 

 
No .................................................. 0 

Yes ................................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1 ................................................... نعم

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

ھل تلقیت أي تدریب فى أثناء  الخدمة حول  
إلى  1للصفوف األولى (الصف  الحسابتدریس 

 ؟غیر تدریب مشروع القراءة والحساب) ، 3
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Reading and mathematics project: Teacher questionnaire 5 
 
 Now I would like to ask you some 

GENERAL questions about the 
reading and mathematics project 
that you and your school have 
been involved in. Let us begin with 
the training 

  

أرغب في أن أوجھ إلیك بعض األسئلة العامة 
اآلن عن مشروع القراءة والحساب الذي 
 اشتركت فیھ أنت ومدرستك. دعنا نبدأ بالتدریب

 

21.  Did you attend the 10 day teacher 
training workshop that took place 
before the start of the school year 
(in August 2013)? If yes, did you 
attend all the days, more than half 
of the days, or less than half of the 
days? [Read all the options to the 
teacher; only circle one response] 
 
If yes, skip to 23 

 
No .................................................. 0 

Yes, all days .................................... 1 

Yes, more than half of the days ..... 2 

Yes, less than half of the days ....... 3 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1. ..................................... نعم، كل األیام

 2 ....................... نعم، أكثر من نصف األیام

 3 ....................... نعم، أقل من نصف األیام.

  888ال أعرف أو رفض اإلجابة ..................

ھل حضرت ورشة العمل التدریبیة التي امتدت 
). 2013لعشرة أیام قبل بدء العام الدراسي (آب 

في حال كانت اإلجابة بنعم، ھل كنت حاضًرا 
في كل األیام، أم ألكثر من نصفھا، أم أقل من 

( اقرأ جمیع الخیارات على المعلم، ثم نصفھا؟ 
 ) . ضع دائرة حول خیار واحد فقط یمثل اإلجابة

 
 

في حال كانت اإلجابة بنعم فتخطى إلى السؤال 
 23 رقم

 

22.  

 
Why did you not attend the 
training? [Do not read the options; 
just circle all that apply.] 

 
I was not teaching at the school .... 1 

I was not notified on time ............. 1 

I was ill ........................................... 1 

I did not want to attend ................ 1 

Other (specify): .............................. 1 

____________________________ 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................. لم أكن أدرس في ھذه المدرسة

 1. ............. لم یتم إبالغي في الوقت المطلوب

 1. ...................................... كنت مریضاً 

 1. ..................... لم أكن أرغب في الحضور

 1. ...................................... أخرى (حدد)

____________________________ 

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

ال تقرأ الخیارات، لماذا لم تحضر التدریب؟ ( 
 ). ضع دائرة حول الخیارات التي تمثل اإلجابة

 

 

1st draft April 2014 



Reading and mathematics project: Teacher questionnaire 6 
 
23.   

Did you attend the 5 day teacher 
training workshop that took place 
before the start of the school year 
(in February 2014)? If yes, did you 
attend all the days, more than half 
of the days, or less than half of the 
days? [Read all the options to the 
teacher; only circle one response] 
 
If yes, skip to 25 

 
No .................................................. 0 

Yes, all days .................................... 1 

Yes, more than half of the days ..... 2 

Yes, less than half of the days ....... 3 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1. ..................................... نعم، كل األیام

 2 ....................... نعم، أكثر من نصف األیام

 3 ....................... نعم، أقل من نصف األیام.

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة

ھل حضرت ورشة العمل التدریبیة التي امتدت 
لخمسة أیام قبل بدء العام الدراسي (شباط 

). في حال كانت اإلجابة نعم، ھل 2014
حضرت كل األیام، أم لكثر من نصفھا، أم أقل 

اقرأ جمیع الخیارات على المعلم، من نصفھا؟ ( 
ثم ضع دائرة حول خیار واحد فقط یمثل 

 ). اإلجابة
 
 

ت اإلجابة نعم، انتقل إلى السؤال في حال كان
 25 رقم

 

24.  

 
Why did you not attend the 
training? [Do not read the options; 
just circle all that apply.] 

 
I was not teaching at the school .... 1 

I was not notified on time ............. 1 

I was ill ........................................... 1 

I did not want to attend ................ 1 

Other (specify): .............................. 1 

____________________________ 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................. لم أكن أدرس في ھذه المدرسة

 1. ............. لم یتم إبالغي في الوقت المطلوب

 1. ...................................... كنت مریضاً 

 1. ..................... لم أكن أرغب في الحضور

 1. ...................................... أخرى (حدد)

____________________________ 

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

تقرأ الخیارات، ال لماذا لم تحضر التدریب؟ ( 
ضع دائرة حول الخیارات التي تمثل اإلجابة 

 ). فقط

 

 Next I want to get a sense of your 
overall impression of the reading 
and mathematics project. 
Please respond to each of the 
following statements by indicating 
whether you strongly agree, agree, 
are neutral about the statement, 
disagree or strongly disagree.  

  
أرغب اآلن في التعرف على انطباعك العام 

 حول مشروع القراءة والحساب.
 

أرجو اإلجابة عما یلي بموافق بشدة، أو غیر 
موافق، أو غیر موافق بشدة، أو موافق، أو 

 محاید. 
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25.  

I understand the goals of the 
reading and mathematics project.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

 . أنا أفھم أھداف مشروع القراءة والحساب

 

26.  

The training I received for the 
reading and mathematics project 
was adequate.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

كان التدریب الذي حصلت علیھ لمشروع 
 القراءة والحساب كافًیا.

 

27.  

I feel confident about implementing 
the reading and mathematics 
project in my class.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ اإلجابة.ال أعرف أو رفض 

أشعر بالثقة حول تطبیق مشروع القراءة 
 والحساب في صفي.
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28.  

Sufficient guidance and support was 
provided by the supervisor to help 
me implement the reading and 
mathematics project 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

حصلت على دعم وتوجیھ المشرف التربوي 
لمساعدتي في تطبیق مشروع القراءة 

 والحساب. 

 

29.  

I have sufficient planning time to 
implement the reading and 
mathematics project routines.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ رفض اإلجابة.ال أعرف أو 

یوجد لدي الوقت الكافي للتخطیط لتطبیق روتین 
 مشروع القراءة والحساب . 

 

30.  

The reading and mathematics 
project has positively impacted 
student achievement.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

لقد كان لمشروع القراءة والحساب أثرا إیجابًیا 
 على مستوى التحصیل لدى الطالب. 
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31.  

Students in this school are more 
enthusiastic about learning because 
of the reading and mathematics 
project.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... بشدةال أوافق 

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

یبدي الطالب في ھذه المدرسة حماسة أكثر 
 للتعلم بسبب مشروع القراءة والحساب. 

 

32.  

Parents support the reading and 
mathematics project activities with 
their children.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

یدعم أولیاء األمور أطفالھم في تنفیذ أنشطة 
 مشروع القراءة والحساب. 

 

33.  

Teachers in this school are generally 
supportive of the reading and 
mathematics project.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ اإلجابة.ال یعرف أو رفض 

یدعم المعلمون في المدرسة مشروع القراءة 
 والحساب بشكل عام . 
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34.  

The instructional materials provided 
to implement the reading and 
mathematics project were 
sufficient.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال یعرف أو رفض اإلجابة.

المواد التدریسیة والتعلیمیة المزودة لتطبیق 
 مشروع القراءة والحساب كانت كافیة . 

 

 Next I would like to ask you some 
more specific questions about the 
reading and mathematics project 
that you and your school have 
been involved in. Let us begin with 
the reading 

 
 

أرغب اآلن أن أوجھ إلیك بعض األسئلة 
المحددة عن مشروع القراءة والحساب الذي 

  اشتركت فیھ أنت ومدرستك. دعنا نبدأ بالقراءة

 

35.  

Because of the reading and 
mathematics project, I have a 
greater understanding of: 
 
The role of phonics and phonemic 
awareness in the reading process.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ أوافقال 

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

بسبب مشروع القراءة والحساب، أصبح لدي 
 فھم أفضل لـ:

 
دور األصوات والوعي الصوتي في عملیة 

 القراءة. 
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36.  

Because of the reading and 
mathematics project, I have a 
greater understanding of: 
 
The role of letter sounds in reading.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

بسبب مشروع القراءة والحساب، أصبح لدي 
 فھم أفضل لـ:

 
 دور صوت األحرف في القراءة. 

 

37.  

Because of the reading and 
mathematics project, I have a 
greater understanding of: 
 
The role of vocabulary in the 
reading process.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

بسبب مشروع القراءة والحساب، أصبح لدي 
 فھم أفضل لـ:

 
 دور المفردات فى تنمیة عملیة القراءة . 

 

38.  

Because of the reading and 
mathematics project, I have a 
greater understanding of: 
 
The role of comprehension in 
reading.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

القراءة والحساب، أصبح لدي  بسبب مشروع
 فھم أفضل لـ:

 
 دورالفھم القرائي في القراءة الناجحة. 
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39.  

Because of the reading and 
mathematics project, I have a 
greater understanding of: 
 
The role of writing (creative and 
functional).  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

بسبب مشروع القراءة والحساب، أصبح لدي 
 فھم أفضل لـ:

 
 لدور الكتابة ( اإلبداعیة والوظیفیة) . 

 

40.  

The reading and writing project has 
supported me in the teaching of the 
reading curriculum. 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

لقد ساعدني مشروع الكتابة والقراءة في تعلیم  
 منھاج القراءة.

 

41.  

The reading and mathematics 
project and training has improved 
my teaching of reading. 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

حّسن مشروع القراءة والحساب والتدریب من 
 مستوى تقدیمي فى تدریس القراءة . 
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42.  

The reading and mathematics 
project has: 
 
Improved the reading performance 
of students in my class. 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

 لقد مكن مشروع القراءة والحساب من:
 

 تحسین مستوى القراءة لدى الطالب في صفي. 
 

 

 Let us turn our attention to 
mathematics 

 
 دعنا اآلن ننتقل لمادة الحساب 

 

43.  

Because of the reading and 
mathematics project, I have a 
greater understanding of: 
 
The role of counting in developing 
numeracy skills. 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

بسبب مشروع القراءة والحساب، أصبح لدي 
 فھم أفضل لـ:

 
 دور العد في تطویر المھارات الحسابیة . 

 

44.  

Because of the reading and 
mathematics project, I have a 
greater understanding of: 
 
The role of manipulating numbers 
in developing numeracy skills. 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

بسبب مشروع القراءة والحساب، أصبح لدي 
 فھم أفضل لـ:

 
دور التالعب باألرقام في تطویر المھارات 

 الحسابیة . 
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45.  

Because of the reading and 
mathematics project, I have a 
greater understanding of: 
 
The role of problem solving in 
developing numeracy skills. 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

والحساب، أصبح لدي بسبب مشروع القراءة 
 فھم أفضل لـ:

 
دور حل المسائل في تطویر المھارات 

 الحسابیة. 

 

46.  

The reading and writing project has 
supported me in the teaching of the 
mathematics curriculum. 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

لقد ساعدني مشروع الكتابة والقراءة في تعلیم  
 منھاج الریاضیات.

 

47.  

The reading and mathematics 
project and training has improved 
my teaching of mathematics.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ اإلجابة. ال أعرف أو رفض

ن مشروع القراءة والحساب والتدریب من  حسَّ
 مستوى تدریسي لمادة الحساب
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48.  

The reading and mathematics 
project has: 
 
Helped students with their 
mathematics 

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

 تمكن مشروع القراءة والحساب من:
 

 مساعدة الطالب في الحساب  . 

 

 Next I want to ask you some 
questions about implementing the 
activities of the reading and 
mathematics project in your class.  

  
أرغب في سؤالك اآلن بعض األسئلة حول 

تطبیق أنشطة مشروع القراءة والحساب في 
 صفك.

 

49.  

How often did the reading and 
mathematics routine last more than 
15 minutes? Always, frequently, 
sometimes, rarely or never.  

 
Always ............................................ 1 

Frequently ..................................... 2 

Sometimes ..................................... 3 

Rarely ............................................. 4 

Never ............................................. 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ................................................. دائماً 

 2. ...................................... بشكل متكرر

 3. ............................................... أحیاناً 

 4. ................................................ نادراً 

 5. .................................................. أبداً 

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

یستغرق روتین مشروع القراءة والحساب مدة 
 دقیقة: 15تزید عن 

 

50.  

How often did you follow the 
reading and mathematics project 
activities exactly as instructed in the 
Lesson Notes? Always, frequently, 
sometimes, rarely or never. 

 
Always ............................................ 1 

Frequently ..................................... 2 

Sometimes ..................................... 3 

Rarely ............................................. 4 

Never ............................................. 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ................................................. دائماً 

 2. ...................................... بشكل متكرر

 3. ............................................... أحیاناً 

 4. ................................................ نادراً 

 5. .................................................. أبداً 

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

ما مدى اتباعك ألنشطة مشروع القراءة 
والحساب كما ینبغي وفقاً للتعلیمات في دلیل 

متكرر، أحیاناً، نادراً أم المعلم؟ دائماً، بشكل 
 أبداً.
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 I now want to ask you about the 
materials that were supplied to 
you for the reading and 
mathematics project. 

أرغب اآلن أن أسألك عن المواد التي تم   
 تزویدك بھا لمشروع القراءة والحساب

 

51.  

The teacher manual provided a 
description how to conduct the 
activities in the daily routine.  For 
reading: did you study these notes? 
If yes, were they very helpful, 
helpful, neutral, not helpful or very 
unhelpful? 

 
No .................................................. 1 

Yes, very helpful ............................ 2 

Yes, helpful .................................... 3 

Yes, neutral .................................... 4 

Yes, not helpful .............................. 5 

Yes, very unhelpful ........................ 6 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................................................... ال

 2. .................................... نعم، مفیدة جداً 

 3. ......................................... نعم، مفیدة

 4. ........................................ نعم، محاید

 5. ................................... نعم، غیر مفیدة

 6. .................. نعم، غیر مفیدة على اإلطالق

 888. ................ .ال أعرف أو رفض اإلجابة

مالحظات تصف كیفیة  دلیل المعلملقد وفر 
إجراء األنشطة في الروتین الیومي . فیما 

: ھل درست ھذه المالحظات؟ إذا القراءةیخص 
كانت اإلجابة نعم، فھل كانت ھذه المالحظات 
مفیدة جداً أم مفیدة أم محایدة أم غیر مفیدة أم 

 غیر مفیدة على اإلطالق؟ .

 

52.  

The daily lesson notes described 
which activities you should do 
during the daily session with you 
class.  For reading: did you study 
these each day notes? If yes, were 
they very clear, clear, neutral, not 
clear or very confusing? 

 
No .................................................. 1 

Yes, very clear ................................ 2 

Yes, clear ........................................ 3 

Yes, neutral .................................... 4 

Yes, not clear ................................. 5 

Yes, very confusing ........................ 6 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................................................... ال

 2. ................................ نعم، واضحة جداً 

 3. ...................................... نعم، واضحة

 4. ........................................ نعم، محاید

 5. ................................ نعم، غیر واضحة

 6. .................................. نعم، مربكة جداً 

 888. ................ .ال أعرف أو رفض اإلجابة

األنشطة التي مذكرات الدروس الیومیة تصف  
ینبغي علیك تطبیقھا خالل الروتین الیومي في 

: ھل درست القراءةالصف. فیما یخص 
مالحظات كل یوم؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ھل 
كانت المالحظات واضحة جداً أم واضحة أم 

 محایدة أم غیر واضحة أم مربكة جداً؟
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53.  

The student workbook provided 
daily written activities for the 
students.  For reading: did your 
students work in these books? If 
yes, did they do so daily, at least 
every second days, once a week, 
less than once per week? 

 
No .................................................. 1 

Yes, daily ........................................ 2 

Yes, every second day ................... 3 

Yes, once a week ........................... 4 

Yes, less than once a week ............ 5 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................................................... ال

 2. ......................................... نعم، یومًیا

 3. ................................... نعم، كل یومین

 4. ........................... نعم، مرة في األسبوع

 5. ................. نعم، أقل من مرة في األسبوع

 888. ................ .ال أعرف أو رفض اإلجابة

األنشطة الیومیة للطالب.  كراسة الطالبتوفر 
بالعمل في : ھل قام طالبك القراءةفیما یخص 

ھذه الكراسة ؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ھل كان 
ذلك بشكل یومي، أم على األقل كل یومین أم 
 مرة في األسبوع أم أقل من مرة في األسبوع؟

 

54.  

The teacher manual provided a 
description how to conduct the 
activities in the daily routine.  For 
mathematics: did you study these 
notes? If yes, were they very 
helpful, helpful, neutral, not helpful 
or very unhelpful? 

 
No .................................................. 1 

Yes, very helpful ............................ 2 

Yes, helpful .................................... 3 

Yes, neutral .................................... 4 

Yes, not helpful .............................. 5 

Yes, very unhelpful ........................ 6 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................................................... ال

 2. .................................... نعم، مفیدة جداً 

 3. ......................................... نعم، مفیدة

 4. ........................................ نعم، محاید

 5. ................................... نعم، غیر مفیدة

 6. .................. نعم، غیر مفیدة على اإلطالق

 888. ................ .ال أعرف / أرفض اإلجابة

وصفاً حول كیفیة اجراء دلیل المعلم وفر 
األنشطة في الروتین الیومي. فیما یخص 

: ھل درست ھذه المالحظات؟ إذا الحساب
ماكانت اإلجابة نعم ،  فھل كانت ھذه 

المالحظات مفیدة جداً/ أم مفیدة أم محایدة أم 
 غیر مفیدة أم غیر مفیدة على اإلطالق ؟ . 

 

55.  

The daily lesson notes described 
which activities you should do 
during the daily session with you 
class.  For mathematics: did you 
study these each day notes? If yes, 
were they very clear, clear, neutral, 
not clear or very confusing? 

 
No .................................................. 1 

Yes, very clear ................................ 2 

Yes, clear ........................................ 3 

Yes, neutral .................................... 4 

Yes, not clear ................................. 5 

Yes, very confusing ........................ 6 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................................................... ال

 2. ................................ نعم، واضحة جداً 

 3. ...................................... نعم، واضحة

 4. ........................................ نعم، محاید

 5. ................................ نعم، غیر واضحة

 6. .................................. نعم، مربكة جداً 

 888. ................ .ال أعرف أو رفض اإلجابة

األنشطة التي مذكرات الدروس الیومیة تصف 
ینبغي علیك  تطبیقھا خالل الروتین الیومي في 

: ھل درست  الحسابالصف. فیما یخص 
مالحظات كل یوم؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ھل 
كانت المالحظات واضحة جداً أم واضحة أم 

 محایدة أم غیر واضحة أم مربكة جداً؟ . 
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56.  

The student workbook provided 
daily written activities for the 
students.  For mathematics: did 
your students work in these books? 
If yes, did they do so daily, at least 
every second days, once a week, 
less than once per week? 

 
No .................................................. 1 

Yes, daily ........................................ 2 

Yes, every second day ................... 3 

Yes, once a week ........................... 4 

Yes, less than once a week ............ 5 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................................................... ال

 2. ......................................... نعم، یومًیا

 3. ................................... نعم، كل یومین

 4. ........................... نعم، مرة في األسبوع

 5. ................. نعم، أقل من مرة في األسبوع

 888. ................ .ال أعرف أو رفض اإلجابة

األنشطة الیومیة للطالب.  كراسة الطالبتوفر 
فیما یخص الحساب: ھل قام طالبك بالعمل في 

ھذه الكراسة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ھل كان 
ذلك بشكل یومي، أم على األقل كل یومین أم 

 مرة في األسبوع أم أقل من مرة في 
 األسبوع ؟  . 

 

 We are almost finished, I want to 
ask you about the support that you 
received from the supervisor.   

 
 

نحن على وشك االنتھاء، ولكنني أرید أن 
أسألك قبل ذلك عن الدعم الذي حصلت علیھ 

 من قبل المشرف.

 

57.  

How often did the supervisor visit 
your class? Once a week, once 
every two weeks, once a month, 
only once or twice in the semester, 
or not at all. 

 
Once a week .................................. 1 

Once every two weeks .................. 2 

Once a month ................................ 3 

Once or twice a semester .............. 4 

Not at all ........................................ 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................................. مرة في األسبوع

 2. ................................ مرة كل اسبوعین

 3. .................................... مرة في الشھر

 4. ............ مرة أو مرتان في الفصل الدراسي

 5. .................................................. أبداً 

 888. ................ .ال أعرف أو رفض اإلجابة

كانت زیارات المشرف لحصتي: مرة في 
األسبوع، مرة كل اسبوعین، مرة في الشھر، 

 مرة أو مرتین في الفصل الدراسي أو أبداً 

 

58.  
In terms of the number of support 
visits that you received from the 
supervisor, did the supervisor visit 
you: too often, just the right 
number of times, too seldom? 

 
Too often ....................................... 1 

Just right ........................................ 2 

Too seldom .................................... 3 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ............................................. متكررة

 2. ................................................ كافیة

 3. ............................................... نادرة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

بالنسبة  لعدد زیارات الدعم من قبل المشرف 
لحصتك، ھل كانت زیاراتھ: متكررة أم كافیة أم 

 نادرة؟

 

 

1st draft April 2014 



Reading and mathematics project: Teacher questionnaire 19 
 
59.  

When the supervisor visited you did 
he/she give you feedback about 
your implementation of the reading 
and mathematics routines? If yes, 
was the feedback very helpful, 
helpful, neutral, not helpful or very 
unhelpful? 

 
No .................................................. 1 

Yes, very helpful ............................ 2 

Yes, helpful .................................... 3 

Yes, neutral .................................... 4 

Yes, not helpful .............................. 5 

Yes, very unhelpful ........................ 6 

Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 .................................................... ال

 2. .................................... نعم، مفیدة جداً 

 3. ......................................... نعم، مفیدة

 4. ........................................ نعم، محاید

 5. ................................... نعم، غیر مفیدة

 6. .................. نعم، غیر مفیدة على اإلطالق

 888. ................ .اإلجابةال أعرف / أرفض 

ھل قام المشرف عند زیارتھ لك في الصف 
بإعطائك التغذیة الراجعة حول تطبیقك لروتین 
القراءة والحساب؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ھل 
كانت التغذیة الراجعة مفیدة جداً أم مفیدة أم 
محاید أم غیر مفیدة أم غیر مفیدة على 

 اإلطالق؟

 

60.  

How do you respond to the 
following statement: I felt 
encouraged to communicate 
concerns, questions, and 
constructive ideas regarding the 
reading and mathematics project to 
the supervisor and my head 
teacher.  

 
Strongly agree ................................ 1 

Agree ............................................. 2 

Neutral ........................................... 3 

Disagree ......................................... 4 

Strongly disagree ........................... 5 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 1 ......................................... أوافق بشدة

 2. ............................................... أوافق

 3. ............................................... محاید

 4. ............................................ ال أوافق

 5. ..................................... ال أوافق بشدة

 888. ................ ال أعرف أو رفض اإلجابة.

كیف تجیب عن اإلفادة التالیة: "أشعر بالتشجیع 
لتوصیل مخاوفي وأسئلتي وأفكاري البناءة حول 
مشروع القراءة والحساب للمشرف ومدیر 

 المدرسة؟

 

 Finally, I want to ask you some 
overriding impressions of the 
reading and mathematics 
programme 

  
أخیراً، أرغب في سؤالك عن بعض االنطباعات 

 المؤثرة لمشروع القراءة والحساب
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61.  

What are the overall aspects that 
you think are positive?  
 
[Do not read the options; just circle 
all that apply.] 

 
Project had positive impact on 
learning .......................................... 1 

Activities support learning ............. 1 

Development of thinking skills ...... 1 

Improvement of student skills ....... 1 

Improvement of teaching skills ..... 1 

Training .......................................... 1 

Supervisor support (visits, feedback 
and monthly meetings) ................. 1 

Encouragement of school and/or 
district ............................................ 1 

Parents enjoyed the project .......... 1 

Other ............................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 

 
لقد كان للمشروع أثر إیجابي على عملیة 

 1التعلم............................................ 

 1تدعم االنشطة عملیة التعلم......................

 1مھارات التفكیر...........................تنمیة 

 1تنمیة مھارات الطلبة............................

 1تنمیة مھارات التدریس.........................

 1التدریب..........................................

دعم المشرف (الزیارات، التغذیة الراجعة 
 1...................واللقاءات الشھریة) .........

 1تشجیع المدرسة و/ أو المنطقة ...............

 1لقد استمتع أولیاء األمور بھذا المشروع ......

 1غیر ذلك ........................................

 888ال أعرف أو أرفض اإلجابة................

ما الجوانب الشاملة التي تعتقد بأنھا كانت 
ال تقرأ الخیارات، فقط قم بوضع إیجابیة؟ (

 ) . دائرة حول الخیارات المناسبة

 

62.  

What are the aspects with respect 
to reading that you think are 
positive?  
 
[Do not read the options; just circle 
all that apply.] 

 
Students enjoyed the activities ..... 1 

Activities and materials support the 
curriculum ..................................... 1 

Materials (teacher notes, lesson 
notes, workbooks) ......................... 1 

Other ............................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 

 
 1لقد استمتع الطلبة باإلنشطة ....................

لقد عملت األنشطة والمواد على دعم وتعزیز 
 1المنھاج...........................................

( مالحظات المعلم، مذكرات الدروس،  المواد
 1كراسة الطالب) .................................

 1غیر ذلك ........................................

 888ال أعرف أو أرفض اإلجابة ...............

ما الجوانب التي تعتقد بأنھا أیجابیة فیما یخص 
بوضع ال تقرأ الخیارات، فقط قم ؟ (القراءة

 ).دائرة حول الخیارات المناسبة
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63.  

What are the aspects with respect 
to mathematics that you think are 
positive?  
 
[Do not read the options; just circle 
all that apply.] 

 
Students enjoyed the activities ..... 1 

Activities and materials support the 
curriculum ..................................... 1 

Materials (teacher notes, lesson 
notes, workbooks) ......................... 1 

Other ............................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 

 
 1لقد استمتع الطلبة باإلنشطة ....................

لقد عملت األنشطة والمواد على دعم وتعزیز 
 1المنھاج...........................................

المعلم، مذكرات الدروس، المواد ( مالحظات 
 1كراسة الطالب) .................................

 1غیر ذلك ........................................

 888ال أعرف أو أرفض اإلجابة ...............

ما الجوانب التي تعتقد بأنھا أیجابیة فیما یخص 
ال تقرأ الخیارات، فقط قم بوضع ؟ (الحساب
 ).ول الخیارات المناسبةدائرة ح

 

 

64.  

What are the overall aspects that 
you think are frustrating or 
negative? [Do not read the options; 
just circle all that apply.] 

 
Objectives of project and materials 
not clear ......................................... 1 

Increased workload for teachers ... 1 

Training (dates/timing; duration; 
arrangements) ............................... 1 

Training (content, presentation) ... 1 

Supervisors not providing support 
(visits and feedback) ...................... 1 

Supervisors creating confusion 
(feedback) ...................................... 1 

Project did not have a positive 
impact on learning ......................... 1 

Insufficient  encouragement and 
support, no reward ........................ 1 

Too much time/effort required to 
mark the student workbooks ........ 1 

Teachers transferring in and out of 
school ............................................ 1 

Other ............................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 

 
 1لم تكن أھداف ومواد المشروع واضحة ......
 1زیادة عبء العمل على المعلمین ..............
التدریب (المواعید/ األوقات، المدة الزمنیة، 

 1الترتیبات) ......................................
 1التدریب (المحتوى، العرض) ................

ال یقوم المشرفین بتقدیم الدعم ( الزیارات 
 1والتغذیة الراجعة) .............................

(التغذیة  یحدث المشرفین حالة من اإلرباك
 1الراجعة) .......................................

لم یكن للمشروع أثر إیجابي على عملیة  
 1التعلم.............................................

عدم وجود الدعم والتشجیع الكافي، وإنعدام  
 1الحوافز .........................................

قت كبیرین لمتابعة كراسة الحاجة لجھد وو
 1الطلبة وتصحیحھا .............................
 1انتقال المعلمین داخل وخارج المدرسة .......
 1غیر ذلك ........................................

 888ال أعرف أو أرفض اإلجابة ...............

التي تعتقد بأنھا كانت  الشاملةما  الجوانب 
ال تقرأ الخیارات، فقط قم أو سلبیة؟ ( ُمحبطة

 ) . بوضع دائرة حول الخیارات المناسبة
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65.  

What are the aspects with respect 
to reading that you think are 
frustrating or negative?  
 
[Do not read the options; just circle 
all that apply.] 

 
Activities did not support the 
curriculum ..................................... 1 

Activities too time consuming/too 
many for each day ......................... 1 

Activities too difficult .................... 1 

Activities too easy .......................... 1 

Students did not enjoy the  
activities ......................................... 1 

Other ............................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 

 1ال تعمل اإلنشطة على تعزیز المنھاج .......

من الوقت/ أي تستھلك اإلنشطة إلى الكثیر 
 1الكثیر من األنشطة لكل یوم ................. 

 1االنشطة صعبة جدا ............................

 1االنشطة سھلة جدا .............................

 1ال یستمتع الطلبة باالنشطة.....................

 1غیر ذلك ........................................

 888عرف أو أرفض اإلجابة ...............ال أ

ما الجوانب التي تعتقد بأنھا ُمحبطة أو سلبیة 
ال تقرأ الخیارات، فقط قم ؟ (القراءةفیما یخص 

 ).بوضع دائرة حول الخیارات المناسبة
 

 

66.  

What are the aspects with respect 
to mathematics that you think are 
frustrating or negative?  
 
[Do not read the options; just circle 
all that apply.] 

 
Activities did not support the 
curriculum ..................................... 1 

Activities too time consuming/too 
many for each day ......................... 1 

Activities too difficult .................... 1 

Activities too easy .......................... 1 

Students did not enjoy the  
activities ......................................... 1 

Other ............................................. 1 

Don’t know/Refuse .................... 888 

 
 1ال تعمل اإلنشطة على تعزیز المنھاج .......

تستھلك اإلنشطة إلى الكثیر من الوقت/ أي 
 1الكثیر من األنشطة لكل یوم ................. 

 1االنشطة صعبة جدا ............................

 1جدا .............................االنشطة سھلة 

 1ال یستمتع الطلبة باالنشطة.....................

 1غیر ذلك ........................................

 888ال أعرف أو أرفض اإلجابة ...............

ما الجوانب التي تعتقد بأنھا ُمحبطة أو سلبیة 
فقط قم  ال تقرأ الخیارات،؟ (القراءةفیما یخص 

 ).بوضع دائرة حول الخیارات المناسبة
 

 

67.  

Do you think your school should 
continue the approach of the 
reading and mathematics project? 

 
No .................................................. 0 
 
Yes ................................................. 1 
 
Don’t know/Refuse .................... 888 
 

 0 .................................................... ال

 1 ................................................... نعم

 888. ................. ال أعرف أو رفض اإلجابة
االستمرار ھل تعتقد بأنھ ینبغي على مدرستك 

 في استخدام نھج مشروع القراءة والحساب؟
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68.  Ending time [Use 24-hour time 

HH:MM] 
 
    

 وقت النھایة 
 ]ساعة، ساعة : دقیقة 24استعمل توقیت [

 

 Thank you very much.    ًشكراً جزیال  
 

 

1st draft April 2014 



  

 استبانة المعلم: المدرسة العالجیة: جمیع المعلمین المشاركین



Reading and mathematics project – open response teacher questionnaire 1 
 
Dear Teacher, 
 
Thank you very much for implementing the reading and mathematics 
project activities in your classroom. 
 
In order to learn from the experience we would like to ask you to write 
some thoughts under the headings that follow.  Do not feel obliged to 
write a very long paragraph, however the more detail you can provide the 
more helpful it will be as we try to learn from your experience. 
 
It is not necessary for you to write in each space – only write in a space if 
you have an important message to communicate. 
 
Thank you for your care in responding to these questions. 
 
Please be aware that the information you provide in this questionnaire 
will be treated confidentially.  The reason we ask you to provide your 
name is so that we can link your responses to the other data that we 
have for you, for example the number of days that you attended training 
etc.  Our researchers will replace your name with the ID number that we 
have for your data on the database and nobody can link you to that code. 
If, however, you prefer not to provide your name then that will be 
perfectly acceptable. 

 عزیزي المعلم،
 

 . القراءة والحساب في صفك لتطبیق أنشطة مشروع شكراً لك
 

تكم في تطبیق المشروع، نود منكم كتابة بعض المالحظات التي لدیكم تجربلنتمكن من االستفادة من 
التفاصیل التي  ولكن كلما كان ھناك المزید من الالحقة. ال توجد ضرورة  لإلطالةاألقسام  حسب

 نرغب في التعلم من تجربتكم. ، كلما كان ذلك أفضل إلنناتقدمونھا
 
 

الرجاء الكتابة فقط ذلك أو في حال عدم وجود ما تضیفھ. د ضرورة للكتابة إن لم ترغب في ال توج
 إیصالھا.في حال وجود فكرة مھمة ترید 

 
 

 ھذه األسئلة. عنلك على اإلجابة شكراً 
 

وسبب السؤال عن  نرجو العلم بأننا سنتعامل مع المعلومات المقدمة من خالل ھذه االستمارة بسریة.
موجودة لدینا وتتعلق بك، مثل عدد االسم ھو من أجل أن نعمل ربط بین اجاباتك ومعلومات أخرى 

 باستبدال اسمك برقم التمییز الخاص ببیاناتكسیقوم باحثونا   أیام التدریب التي قمت بحضورھا.
وال یمكن ألحد ربطك بھذا الكود. واذا رغبت بعدم ذكر اسمك، فیمكن الموجودة في قاعدة البیانات 

   قبول ذلك.
 
 

 Name:_________________ :االسم ______________________  

 School name: _________________  المدرسة:اسم _________________  

 School code: _________________ :كود المدرسة _________________  

  Please tick the correct response: Please tick the correct response:   

 
 Gender 

Male ....................................... iiii 

Female ................................... iiii 

 iiii ......................................... ذكر

 iiii ......................................... أنثى
 الجنس: 

 



Reading and mathematics project – open response teacher questionnaire 2 
 

 

What Grade do you teach? 

Grade 1 .................................. iiii 

Grade 2 .................................. iiii 

Grade 3 .................................. iiii 

 iiii ............................... الصف األول

 iiii ............................... الصف الثاني

 iiii ............................... الصف الثالث

 ؟دریسھما ھو الصف الذي تقوم بت

 

  
Have you been the only teacher 
to teach reading and 
mathematics to this class since 
the beginning of the school 
year? If no, how any other 
teachers, as far as you know, 
have taught reading and 
mathematics to this class? [Only 
select one response] 
 

 
Yes ......................................... iiii 

No, one other teacher ........... iiii 

No, two other teachers ......... iiii 

No, three or more other 
teachers ................................. iiii 

 

  iiii. ......................................... نعم

 iii I ........................ ال، معلم واحد آخر

  iiii. ....................... ال، معلمان آخران

 iii I ................. ال، ثالثة معلمین آخرین

 

ھل كنت المعلم الوحید الذي قام بتدریس 
القراءة والحساب لھذا الصف منذ بدء العام 

، الالدراسي الحالي؟ في حال كانت اإلجابة 
كم عدد المعلمین اآلخرین الذین قاموا 

والقراءة لھذا الصف بتدریس الحساب 
اقرأ الخیارات المتاحة بحسب معلوماتك ؟ (

یار على المعلم، ثم ضع دائرة حول الخ
  الذي یمثل اإلجابة) .

 

 

 
What is your highest level of 
academic education? 
 

 
Diploma ................................. iiii 

Bachelor’s degree .................. iiii 

Higher diploma ...................... iiii 

Master’s degree .................... iiii 

PhD ........................................ iiii 

Other ..................................... iiii 

 

 iiii .......................................... دبلوم

 iiii .................................. بكالوریوس

 iiii ................................... دبلوم عالي

 iiii ...................................... ماجستیر

 iiii ....................................... دكتوراه

 iiii ................................ (حدد)أخرى 

ما  أعلى تحصیل علمي/أكادیمي حصلت 
 علیھ ؟

 

  
For how many years have you 
been a teacher? 
 

 
Years  .............................. ***** 

 

 ما سنوات الخبرة كمعلم ؟ ***** .............................. السنوات

 

 
Are you a substitute or a 
permanent teacher at this 
school? 

 
Permanent teacher ............... iiii 

Substitute teacher ................. iiii 

 iiii ................................. معلم أصیل

 iiii ................................... معلم بدیل

ھل أنت معلم بدیل أم أصیل في ھذه 
 المدرسة؟
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 Did you attend the 10 day 
teacher training workshop that 
took place before the start of 
the school year (in August 
2013)? If yes, did you attend all 
the days, more than half of the 
days, or less than half of the 
days? [Only select one 
response] 
 

 
No .......................................... iiii 

Yes, all days ........................... iiii 

Yes, more than half of the days
 ............................................... iiii 

Yes, less than half of the days iiii 

 iiii .............................................. ال

  iii. .............................. نعم، كل األیام

 iiii ................ نعم، أكثر من نصف األیام

iiii ................. نعم، أقل من نصف األیام.
 ............................................. .888 

ھل حضرت ورشة العمل التدریبیة التي 
امتدت لعشرة أیام قبل بدء العام الدراسي 

). في حال كانت اإلجابة بنعم، 2013(آب 
ھل كنت حاضًرا في كل األیام، أم ألكثر 

( اقرأ جمیع من نصفھا، أم أقل من نصفھا؟ 
الخیارات على المعلم، ثم ضع دائرة حول 

 ) . خیار واحد فقط یمثل اإلجابة

 

  
Did you attend the 5 day 
teacher training workshop that 
took place before the start of 
the school year (in February 
2014)? If yes, did you attend all 
the days, more than half of the 
days, or less than half of the 
days? [Only select one 
response] 

 
No .......................................... iiii 

Yes, all days ........................... iiii 

Yes, more than half of the days
 ............................................... iiii 

Yes, less than half of the days iiii 

 iiii .............................................. ال

  iii. .............................. نعم، كل األیام

 iiii ................ نعم، أكثر من نصف األیام

iiii ................. نعم، أقل من نصف األیام.
 ............................................. .888 

ھل حضرت ورشة العمل التدریبیة التي 
امتدت لخمسة أیام قبل بدء العام الدراسي 

). في حال كانت اإلجابة نعم، 2014(شباط 
ھل حضرت كل األیام، أم لكثر من نصفھا، 

اقرأ جمیع الخیارات أم أقل من نصفھا؟ ( 
على المعلم، ثم ضع دائرة حول خیار واحد 

 ). فقط یمثل اإلجابة
 

 

READING لقراءةا 
Materials – READING  
(teacher notes describing the activities, lesson notes describing what to 
do in class each day, and workbooks for students) 

 القراءة –المواد 
 

یومیا في كل (یقدم الدلیل اإلرشادي وصًفاً لألنشطة، ویقدم دلیل أنشطة المعلم الیومیة ما ینبغي فعلھ 
 حصة، بینما ُتعطى الكراسة للطالب)

What was positive/good/helpful about the reading materials?  التي وجدتھا في مواد القراءة؟ اإلیجابیاتما 
 

What was negative/bad/unhelpful about the reading materials?  التي وجدتھا في مواد القراءة؟ السلبیاتما 
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What could be improved with regard to the reading materials?  ؟القراءةفي مواد  تحسینھاما الجوانب التي یمكن 

 

Implementation – READING  القراءة -التطبیق 
What did you experience  as positive in implementing the reading 
component of the project? 

 في المشروع؟ القراءةمكون  تطبیقالتي رأیتھا خالل تجربتك في  اإلیجابیة الجوانبما 

 

What did you experience  as negative in implementing the reading 
component of the project? 

 في المشروع؟ القراءةمكون  تطبیقالتي رأیتھا خالل تجربتك في  الجوانب السلبیةما 

 

What could be improved with regard to the implementation of the 
reading component of the project? 

 في المشروع؟ القراءة مكون تطبیقفیما یخص  تحسینھاالتي یمكن  ما الجوانب

 

Student response – READING  القراءة -استجابة الطالب 
What did you experience as positive about the students’ response to the 
reading component of the project? 

 في المشروع؟ القراءةلمكون  استجابة الطالبالتي الحظتھا حول  اإلیجابیةما الجوانب أو األمور 
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What did you experience as negative about the students’ response to the 
reading component of the project? 

 في المشروع؟ القراءةلمكون  استجابة الطالبالتي الحظتھا حول  السلبیةما الجوانب أو األمور 

 

What could be changed to improve the students’ response to the 
reading component of the project? 

 في المشروع؟ القراءةلمكون  تجابة الطالباسما الجوانب أو األمور التي یمكن تغییرھا لتحسین 

 

Supervisor support – READING 
(training, classroom support and monthly meetings) 

 القراءة –دعم المشرف 
 (التدریب، الصف، االجتماعات الشھریة والدعم)

What did you experience as positive about the supervisor’s role on the 
implementation of the reading component of the project? 

في  القراءةفي تطبیق مكون دور المشرف التي الحظتھا حول  اإلیجابیةما الجوانب أو األمور 
 المشروع؟

 

What did you experience as negative about the supervisor’s role on the 
implementation of the reading component of the project? 

في  القراءةفي تطبیق مكون دور المشرف التي الحظتھا حول  السلبیةما الجوانب أو األمور 
 المشروع؟

 

What could be improved in terms of the supervisor’s role in the 
implementation of the reading component of the project? 

في  القراءةفي تطبیق مكون المشرف  بدورفیما یتعلق  تحسینھاما الجوانب أو األمور التي یمكن 
 المشروع؟
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MATHEMATICS الحساب 
Materials – MATHEMATICS  
(teacher notes describing the activities, lesson notes describing what to 
do in class each day, and workbooks for students) 

 الحساب –المواد 
 

(یقدم الدلیل اإلرشادي وصفاً لألنشطة، ویقدم دلیل أنشطة المعلم الیومیة ما ینبغي فعلھ یومیا في كل 
 حصة، بینما ُتعطى الكراسة للطالب)

What was positive/good/helpful about the mathematics materials?  ؟ الحسابالتي وجدتھا في مواد  اإلیجابیاتما 
 

What was negative/bad/unhelpful about the mathematics materials?  ؟الحسابالتي وجدتھا في مواد  السلبیاتما 
 

What could be improved with regard to the mathematics materials?  ؟الحسابفي مواد  تحسینھاما الجوانب التي یمكن 
 

Implementation – MATHEMATICS  الحساب -التطبیق 
What did you experience as positive in implementing the mathematics 
component of the project? 

 في المشروع؟ الحسابمكون  تطبیقالتي رأیتھا خالل تجربتك في  الجوانب اإلیجابیةما 

 

What did you experience as negative in implementing the mathematics 
component of the project? 

 في المشروع؟ الحسابمكون  تطبیقالتي رأیتھا خالل تجربتك في  الجوانب السلبیةما 
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What could be improved with regard to the implementation of the 
mathematics component of the project? 

 في المشروع؟ الحساب مكون تطبیقفیما یخص  تحسینھاالتي یمكن  ما الجوانب

 

Student response – MATHEMATICS  الحساب –استجابة الطالب 
What did you experience as positive about the students’ response to the 
mathematics component of the project? 

 في المشروع؟ الحسابلمكون  استجابة الطالبالتي الحظتھا حول  اإلیجابیةما الجوانب أو األمور 

 

What did you experience as negative about the students’ response to the 
mathematics component of the project? 

 في المشروع؟ الحسابلمكون  استجابة الطالبالتي الحظتھا حول  السلبیةما الجوانب أو األمور 

 

What could be changed to improve the students’ response to the 
mathematics component of the project? 

 في المشروع؟ الحسابلمكون  استجابة الطالبما الجوانب أو األمور التي یمكن تغییرھا لتحسین 

 

Supervisor support – MATHEMATICS 
(training, classroom support and monthly meetings) 

 الحساب –دعم المشرف 
 (التدریب، الصف، االجتماعات الشھریة والدعم)

What did you experience as positive about the supervisor’s role on the 
implementation of the mathematics component of the project? 

في  الحسابفي تطبیق مكون دور المشرف التي الحظتھا حول  اإلیجابیةما الجوانب أو األمور 
 المشروع؟
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What did you experience as negative about the supervisor’s role on the 
implementation of the mathematics component of the project? 

في  الحسابفي تطبیق مكون دور المشرف التي الحظتھا حول  السلبیةما الجوانب أو األمور 
 المشروع؟

 

What could be improved in terms of the supervisor’s role in the 
implementation of the mathematics component of the project? 

في  الحسابفي تطبیق مكون المشرف  بدورفیما یتعلق  تحسینھاما الجوانب أو األمور التي یمكن 
 المشروع؟

 

OTHER أخرى 
Is there anything else that you want to say about the reading and 
mathematics project? 

 ھل یوجد ھناك شئ آخر تود أن تضیفھ حول مشروع القراءة والحساب؟
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 تقریر زیارة المشرف –التدخل الوطني في القراءة والحساب 

 تعلیمات للمشرف

 . أو معلمة  ةلكل معلم ئة تقریر زیارة المشرف على الورق مرة واحدة لكل درس تتم مالحظتھیرجى إتمام تعب •

 .تقریرین، فیجب إتمام تعبئة درسي القراءة والحسابرس كل من ة تدمعلممعلم أو یرجى مالحظة أنھ في حال كنت تالحظ  •

 . التقریر في نھایة كل زیارة/ المعلم  ةقع المعلمویتأكد من أن   •

 . 077952991730  على رقم من خالل إرسال رسالة نصیة قصیرةتقدیم التقریر یتم  •

 .  من التقریر وتقدیمھا مع طلب بدل المواصالت (الورقیة) بالنسخة األصلیةیرجى االحتفاظ  •

 أسئلة المالحظ

 اإلجابة في الرسالة القصیرة السؤال  

 رمز المشرف   .1
 (انظر قائمة المشروع) 

 *_ _* رمز المشرف
 رقم المدرسة الوطني   .2

   (انظر قائمة المدارس)
 لزیارتھ؟ما الصف الذي قمت بزیارتھ/ تخطط   .3

 * A * :1الصف 
 * Bi *  :2الصف 
 * Ci *  :3الصف 

 ؟/ ھا /تخطط لزیارتھ/ ھا  قمت بزیارتھ الذى ة المعلمالمعلم أو من   .4
 *_ _* رمز المعلم .  من خانتین من قائمة المدارس) (ادخل رمًزا

 ھل قمت بالزیارة كما كان مخطًطا ؟   .5
، وأرسل الرسالة اكتب السبب في المساحة  أدناه في حال كانت اإلجابة بال، (

 . جوبة إلى ھذا السؤال فقط)القصیرة باأل
 ...................................................................................................  
 
 ...................................................................................................  

 * D *  ال:
 E *i * : نعم

 وقت بدء المالحظة  .6
 *_ _* ساعة: )كدقائق 45كساعة و  09أدخل  09:45ساعة: مثالً  24(یرجى إتمام نموذج 

 *_ _* دقائق:
 ما الدرس الذي قمت بمالحظتھ؟  .7

لقراءة والحساب، في حال تمت مالحظة كل (یرجى إتمام تقریر منفصل لكل من ا
 . منھما)

 * Fi *  القراءة:
 * G * : الحساب

 كم عدد الذكور وعدد اإلناث الحاضرین؟  .8
 *_ _* ذكور: (قم بعد األطفال)

 *_ _* إناث:
 اث الغائبین؟كم عدد األطفال الذكور واإلن  .9

 *_ _* الذكور:  المدرسة و كشف معلومات الصف)(حدد ذلك من خالل كشف 
 *_ _* اإلناث:

 اب التمارین الخاص بالمشروعما عدد الطالب الذین أحضروا معھم كت  .10
 *_ _* عدد الطالب: (الحساب/القراءة)؟
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 المعلم من مالحظات الدروس؟تناولھا ما الصفحة التي   .11
 )13=  13و ص 02=  2دخل قیمة من خانتین،مثالً  صا(

 *_ _* رقم الصفحة:
  مالحظات الدروس بشكل جید؟ ةالمعلم المعلم أو  ھل اتبع  .12

 * H * مالحظات الدروس. ةالمعلم یتبع المعلم أو لم 
 *Ii i * اتبع المعلم أو  المعلمة مالحظات الدروس ، ولكنھ لم یتبع التمارین كما ھو موضح في مالحظات المعلم. 

مالحظات الدروس والتمارین كما ھو موضح في مالحظات المعلم لكنھ ارتكب العدید من اتبع المعلم أو المعلمة 
 * Ji * .  األخطاء

اتبع  المعلم أو المعلمة مالحظات الدروس والتمارین كما ھو موضح في مالحظات المعلم لكنھ ارتكب بعض 
 * K * .  األخطاء

  ھل راقب المعلم أو  المعلمة فھم الطالب بشكل جید؟  .13

 * L * لم یوجھ المعلم أو  المعلمة أیة أسئلة للطالب . 
قام المعلم أو  المعلمة بتوجیھ أسئلة للطالب ، ولكنھا أسئلة ال تستعمل لمراقبة فھم الطالب (مثال: أسئلة التذكر 

 * M * واإلعادة فقط).
 * N * تقدم أیة مساعدة أخرى.قام المعلم أو  المعلمة بتوجیھ أسئلة لمراقبة فھم الطالب، ولكنھا لم 

 * O * قام المعلم أو  المعلمة بتوجیھ أسئلة للطالب لمراقبة فھمھم، كما قدمت المساعدة/توضیحاً إضافیاً.
  ھل قام المعلم أو  المعلمة بتقدیم دعم لفھم الطالب؟  .14

 * P * عند تقدیم أحد الطالب إلجابة خاطئة، قامت المعلمة بتوبیخھ أو معاقبتھ. 
 * Q * عند تقدیم أحد الطالب إلجابة خطأ ، طلبت المعلمة  من الطالب أن یحاول مرة أخرى أو انتقلت إلى طالب آخر.

عند تقدیم أحد الطالب إلجابة خطأ ، وجھ المعلم أو  المعلمة سؤاالً توضیحیاً، یرشد الطالب، أو یخفف من المھمة 
 * R * بالشكل المناسب

  مشاركة الطالب  .15

 * S * یشارك الطالب عندما یطلب منھم ذلك، ولكنھم ال یتطوعون . 
 * T * یشارك الطالب عندما یطلب منھم، كما یتطوع بعض الطالب. 

 * U * یشارك الطالب بشكل تفاعلي (بما في ذلك إظھار الرغبة في أن یسألوا ویجیبوا، وأن یخمنوا).
  حوار الطالب   .16

 * V * النقاشات.ال یشارك الطالب في 
 * W * مشاركة الطالب في النقاش محدودة باإلجابة عن األسئلة التي طلب منھم اإلجابة عنھا.

 * X * مشاركة الطالب في النقاش محدودة بین بعض الطالب الذین یبادرون بطرح موضوعات، األسئلة، واإلجابة عنھا.
 * Y * الطالب أنماطاً تفاعلیةً مناسبة للموافقة أو عدم الموافقة. یعبر الطالب عن آرائھم ویدافعون عنھا.  ویستعمل
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 دون أیة مالحظات إضافیة على خلف ھذه الصفحة: 
  

 ما نسبة الطالب القادرین على اإلجابة بشكل صحیح عن األسئلة؟  .17
 بما في ذلك: القراءة بطالقة عندما یطلب منھم ذلك

 * Zi * ):%0ال أحد (
 * A * :)%50أقل من النصف (< 

 * B * :)%50أكثر من النصف (> 
 * C * :)%100(الجمیع 

ما نسبة كتب التمارین التي عمل الطالب على حل التمارین فیھا خالل األیام   .18
 الماضیة وحتى الدرس الحالي؟

 كتب تمارین. 8إلى  4اعتمد في إجابتك على تحلیلك لعینة عشوائیة مكونة من 

 * D * ):%0ال أحد (
 *E i * :)%50أقل من النصف (< 

 * Fi * :)%50أكثر من النصف (> 
 * G * :)%100الجمیع (

ما نسبة التمارین المحلولة في كتب الطالب للتمارین والتي تم تصحیحھا من قبل   .19
 المعلم؟

كتب  8إلى  4اعتمد في إجابتك على تحلیلك لنفس العینة العشوائیة المكونة من 
 .18تمارین ، والتي اعتمدت علیھا لإلجابة عن السؤال 

 * H * ):%0ال أحد (
 *Ii i * :)%50النصف (<  أقل من

 J *i * :)%50أكثر من النصف (> 
 * K * :)%100الجمیع (

 نھایة وقت المالحظة  .20
 45كساعة و  09أدخل  9:45ساعة: مثل، للساعة  24(یرجى إتمام تعبئة نموذج 

 كدقیقة
 *_ _* ساعة:
 *_ _* دقائق:

  كیف كانت استجابتك للمعلمة بعد الدرس؟  .21
مالحظات درس الیوم مع الجزء المقابل لھ في دلیل المعلم من أجل التوضیح للمعلم أو للمعلمة ناقشت كل جزء من 

 * Li * ما تحتاج فعلھ للوصول إلى التوقعات
ناقشت بعض جوانب مالحظات الدرس واألجزاء المقابلة لھا في دلیل المعلم من أجل التوضیح للمعلم أو للمعلمة أنھا 

 * M * إلى اآلن.أنھا محدود  التوقعات 
شجع المعلم أو  المعلمة على التقدم التي تحرزه وناقشت معھا بعض األمور التي یمكن أن تطورھا (مع الرجوع أو 

 * N * عدم الرجوع إلى مالحظات الدروس ودلیل المعلم).
أن تخبر المجوعة عن نجاحھا أثنیت على التقدم الممتاز الذي أحرزه المعلم أو المعلمة. شجع المعلم أو  المعلمة على 

 * O * في اجتماع المنطقة التالي.

  توقیع المشرف:

  توقیع المعلمة:

  تاریخ المالحظة:
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 مالحظات (یستعمل في واعتماداً على التغذیة الراجعة للمعلم وعلى النقاشات على مستوى المدیریة)
 

 طورھا:طویرھا، بما في ذلك كیف یمكن أن تعلى ت ةالمعلم یعمل المعلم أو التمارین التي یجب أن 
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 

 قدم الدعم لطالبھ بطریقة فعالة: أن تللمعلم أو المعلمة جوانب الدرس التي یظھر أن الطالب یجدون صعوبة فیھا وكیف یمكن 
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 

 على تمارین التدخل ومواده وأنشطتھ: ةالمعلمحول حصول  المخاوف
 
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 

 أخرى:
 
 ............................................................................................................................................................... ̀  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 



 

 : قائمة بأسماء المساھمین في العمل من وزارة التربیة والتعلیم3الملحق 
 

 الدور (األدوار) القسم االسم

 نمدیریة تربیة قصبة عما أحمد كلبونة
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب، ورشة عمل مواءمة أدوات التقییم  

 مدیریة تربیة العقبة  بسام بدیر 
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب  
 ورشة عمل مواءمة أدوات التقییم  إدارة مركز التدریب التربوي  ثائرة أبو دیة 

 تربیة مأدبا مدیریة   جھاد أبو الركب 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم 

 مدیریة تربیة لواء ماركا  جھاد أبو رزق 
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 
 إلثرائیة إعداد وتطویر المواد ا إدارة المناھج والكتب المدرسیة  خالد الجدوع 

 إدارة مركز التدریب التربوي  ختام السواریس 

تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 
اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة، 

 ورشة عمل مواءمة أدوات التقییم 

 إدارة المناھج والكتب المدرسیة  د. أحمد السالمات

إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، تدریب 
المعلمات على المواد اإلثرائیة المعلمین و

 ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة

 إدارة االمتحانات واالختبارات  د. أحمد العجارمة 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم 

 إدارة المناھج والكتب المدرسیة  د. أسامة جرادات 
ل إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عم

 مواءمة أدوات التقییم 

 إدارة مركز التدریب التربوي  د. آمال البعجاوي 

إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 
مواءمة أدوات التقییم، تدریب المعلمین 

والمعلمات على المواد اإلثرائیة ومتابعتھم 
 داخل الغرف الصفیة 

 مدیریة تربیة الزرقاء الثانیة  د. بسمة معمر 
اد وتطویر المواد اإلثرائیة، إجراء المسح إعد

 الوطني لمھارات القراءة والحساب 

 مدیریة تربیة عجلون  د. حسان الربابعة 

إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 
مواءمة أدوات التقییم، إجراء المسح الوطني 

 لمھارات القراءة والحساب 

 مدیریة تربیة القویسمة  د. خالد النجار 

إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 
مواءمة أدوات التقییم، تدریب المعلمین 

والمعلمات على المواد اإلثرائیة ومتابعتھم 
داخل الغرف الصفیة، إجراء المسح الوطني 

 لمھارات القراءة والحساب 

 إدارة مركز التدریب التربوي  د. خولة أبو الھیجا 
ع التعلیمي التجریبي تقدیم الدعم لتنفیذ المشرو

 لمھارات القراءة والحساب

 مدیریة تربیة الكورة  د. راضي الشناق
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 مدیریة تربیة الرمثا  د. سمیة جردات

تدریب المعلمین والمعلمات على المواد  
غرف الصفیة، اإلثرائیة ومتابعتھم داخل ال

إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 
 والحساب 

 مدیریة تربیة الرمثا  د. شاكر القاعود
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 د. عاید العظمات 
مدیریة تربیة البادیة الشمالیة 

 الشرقیة 
راءة إجراء المسح الوطني لمھارات الق

 والحساب  
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 الدور (األدوار) القسم االسم

 مدیریة تربیة العقبة  د. علي الخلیفات 
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب  

 مدیریة تربیة جرش د. علي عبد الباقي
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 مدیریة تربیة الرصیفة  د. فاطمة البرصان 

ب المعلمین والمعلمات على المواد تدری 
اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة، 

إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 
 والحساب 

 مدیریة تربیة بني كنانة  د. قسیم حمادنة
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 تحانات واالختبارات إدارة االم د. محمد كنانة 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم 

 مدیریة تربیة لواء ماركا  د. محمود الجراح
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 إدارة مركز التدریب التربوي  د. ملیحة الدمخ
تنفیذ المشروع التعلیمي التجریبي تقدیم الدعم ل

 لمھارات القراءة والحساب

 إدارة مركز التدریب التربوي  د. نایف الرفاعي 
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة 

 مدیریة تربیة الرصیفة  د. نوال ماضي

تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 
یة، اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصف

ورشة عمل مواءمة أدوات التقییم، إجراء 
 المسح الوطني لمھارات القراءة والحساب  

 مدیریة تربیة عجلون  رابعة المومني

تدریب المعلمین والمعلمات على المواد  
اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة، 

إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 
 والحساب 

 بیة القویسمة مدیریة تر  رائد عقل 
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 مدیریة تربیة بني عبید ریحان المصطفى 
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب  

 مدیریة تربیة القصر ریما الزریقات 
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب  

 مدیریة تربیة قصبة المفرق  م الحراحشةسلی
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 مدیریة تربیة عجلون  سمیح المومني
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 
 إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة  المدرسیة  إدارة المناھج والكتب شادیة غرایبة 

 إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة  مدرسة شذى البو 

 إدارة المناھج والكتب المدرسیة  عصام شطناوي 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم

 مدیریة تربیة جرش عفاف العتوم

لمواد تدریب المعلمین والمعلمات على ا
اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة، 
ورشة عمل مواءمة أدوات التقییم، إجراء 

 المسح الوطني لمھارات القراءة والحساب  

 مدرسة  عفاف عرار 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم
 واد اإلثرائیة إعداد وتطویر الم وزارة التربیة والتعلیم  عال أبو جابر 

 إدارة مركز التدریب التربوي  عماد العارضة 
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 
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 الدور (األدوار) القسم االسم
 إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة  إدارة المناھج والكتب المدرسیة  عماد نعامنة 

 مدیریة تربیة لواء ماركا  عمر أبو سیف 
مسح الوطني لمھارات القراءة إجراء ال

 والحساب  

 مدیریة تربیة قصبة السلط فتحیة بزبز
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب  

 مدیریة تربیة قصبة المفرق فالح المشاقبة
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 یة البادیة الجنوبیة مدیریة ترب قاسم شقیرات

تدریب المعلمین والمعلمات على المواد  
اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة، 

إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 
 والحساب 

 الفي البقوم
مدیریة تربیة البادیة الشمالیة 

 الشرقیة 
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب  

 تربیة لواء ماركا  مدیریة النا عرفة 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم

 وحدة التنسیق التنموي  م. فلایر عقل 
تقدیم الدعم لتنفیذ المشروع التعلیمي التجریبي 

 لمھارات القراءة والحساب

 مدیریة تربیة الطفیلة  محمود القطامین

مواد تدریب المعلمین والمعلمات على ال 
اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة، 

إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 
 والحساب 

 إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة  مدرسة منتھى الترتیر 

 مدیریة تربیة األغوار الجنوبیة  منصور العونھ

تدریب المعلمین والمعلمات على المواد  
صفیة، اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف ال

إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 
 والحساب 

 مدیریة تربیة لواء ماركا  منى الحجة 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم

 مدرسة نادرة الصلیبي 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم

 عین الباشا  مدیریة تربیة نزار الدقس 
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب  

 مدیریة تربیة وادي السیر  نھایة الریماوي 
إجراء المسح الوطني لمھارات القراءة 

 والحساب  

 إدارة االمتحانات واالختبارات  نوار افتیحة 
ورشة عمل مواءمة أدوات التقییم، إجراء 

 الحساب المسح الوطني لمھارات القراءة و

 مدیریة تربیة الزرقاء األولى  نوال الحمبوظ
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم

 مدیریة تربیة عجلون  ھاني الجبالي
تدریب المعلمین والمعلمات على المواد 

 اإلثرائیة ومتابعتھم داخل الغرف الصفیة 

 كتب المدرسیة إدارة المناھج وال وفاء العبدالالت 
تقدیم الدعم لتنفیذ المشروع التعلیمي التجریبي 

 لمھارات القراءة والحساب

 مدرسة وفاء صومان 
إعداد وتطویر المواد اإلثرائیة، ورشة عمل 

 مواءمة أدوات التقییم
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