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الثالثة األولى في المملكة األردنية الهاشمية وسبل التحسين  األساسية واقع التعليم والتعلم في الصفوف
 في ضوء خبرات بعض الدول العالمية واإلقليمية

 
 التنفيذي الملخص

 
 الصفوف الثالثةهو الوقوف على واقع التعليم والتعلم في  ةالحالي من الدراسة الهدف الرئيس يعد  

السبل في  تقديم أنجعالواقع، ثم  هذا شكلت العوامل التيجميع  . فضاًل عن دراسةفي األردن ىاألول
 أعد   ولتحقيق هذا الهدف،اإلقليمية والدولية.  ردنيتناغم ومكانة األ تحسيناً نه وتحسي تجويد الواقع

لما يجب أن  ومحدداً  عاماً  اً ة جسدت إطار يمرجع شروطاً  واالجتماعي األردني المجلس االقتصادي
واقع التعليم  البحث عن يتم فيهالدراسة  شكلت هذه الشروط مخططاً  إذذه، البحثي وينفيقوم به الفريق 

في ضوء خبرات وسبل التحسين  ،والتعلم في الصفوف الثالثة األولى في المملكة األردنية الهاشمية
 .ض الدول العالمية واإلقليميةبع
 
شكلت في مجملها جميع  ،وثالثين سؤاالً  ثالثةالمجلس  هاقدمالشروط المرجعية التي  وشملت 

إلجابة لتقيد بالللشروط المرجعية و  األطراف ذات العالقة. واستناداً  لكلالمحاور والمجاالت واألدوار 
 الع عام لمجتمع الدراسة ونطاقها.الل استطمن خ هلمحثي عبعن أسئلة الدراسة فقد شرع الفريق ال

عينة طبقية عشوائية من مختلف أقاليم المملكة األردنية الهاشمية. ولتحقيق أهداف  ولذلك فقد اختيرت
ثليث في جمع تعلى منهجيتي البحث النوعي والكمي، مع التركيز على طريقة ال مداعت  الدراسة، 
 معت بيانات الدراسة باستخدامج   ،قًا لما سبق ذكرهوف. و (Triangulation approach)البيانات 

محتوى الوثائق المحلية ، وتحليل (Semi-structured interview)االستبانة، والمقابلة شبه المقننة 
وحللت البيانات الكمية باستخدام البرنامج  .(Focus group) بؤريةمجموعات الال، و والعالمية

لِّلت البي(SPSS)اإلحصائي  Grounded)انات الكمية باستخدام منهجية النظرية المتجذرة ، كما ح 
theory approach). 

 
 

، في األردن الصفوف األساسية الثالثة األولىواقع التدريس في الدراسة عن  وكشفت نتائج
ر العملية عناصكل من: فيها ل قعالوا، و لهذه الصفوفوالصعوبات التي تواجه العملية التدريسية 
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تنمية ، و نولوجية المدرسيةالبيئات المادية والصحية والتك، و تقييم مستوى التعلم، و علميةالتعليمية الت
القراءة والكتابة والحساب والتفكير( ودور المعلم في تنميتها، والقيم مهارات التالميذ األساسية )

كما كشفت المناهج الحكومية والدولية والتعليم الخاص. واالتجاهات وسبل تنميتها لدى التالميذ، و 
العالمية التعليم  نماذجمحتوى الوثائق المحلية والعالمية عن إجراء مقارنة لعينة من نتائج تحليل 

 ، خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات ذات العالقة.. وبناًء على ذلكواإلقليمية
 
 (.الصفوف األساسية الثالثة األولى،طرائق التدريس: الكلمات المفتاحية)
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الثالثة األولى في المملكة األردنية الهاشمية وسبل التحسين  األساسية واقع التعليم والتعلم في الصفوف
 في ضوء خبرات بعض الدول العالمية واإلقليمية

 
 (1)(Background of the study)خلفية الدراسة 

 
حرردوث مجموعررة مررن التغيرررات  علميررة ومعرفيررة وتقنيررة فضرراًل عررن اتتمررر المجتمعررات البشرررية بثررور 

 فرري تهرراومواجه كافررة التغيرررات والتحرروالت فرري مختلررف مجرراالت الحيرراة، األمررر الررذي اسررتدعى مواكبررة
التغيررر لمفهرروم االسررتثمار مررن الجانررب الصررناعي إلررى جانررب  سرريما فرري ظررل   الو مختلررف المجرراالت، 

برذلت األنظمرة التربويرة  ،البشررية جرل السرعي لتنميرة المروارد. ومرن أالموارد البشرية وتنميتهرا استثمار
داللرة  واتريذ افي مختلف بلدان العالم جهودها لتحسرين جرودة التعلريم وجرودة نتاجرات الرتعلم، لتصربح

الصرررفوف فررري تنميررة شخصرررية التلميرررذ منرررذ  (Meaningful Learning Outcomes)ومعنررى 
 موارد البشرية. المنطلق الرئيس لعملية تنمية ال التي تعد   األساسية الثالثة األولى

 
المنطلرق الررئيس  عردِّهاب نظرة واقعية جرادةنظر إلى التربية متطلبات التنمية البشرية، بات ي   وفي ظل  

الترري تحظررى بهررا  –وتتجسررد تلررك النظرررة المميررزة  ،عليرره فرري تقرردم مختلررف نررواحي الحيرراةي عتمررد  الررذي
يرة فري سربيل تطروير مفراهيم المرتعلم من خرالل السرعي الردؤوب الرذي تمارسره العمليرة التربو  -التربية 

دراكرره، فضرراًل عررن مسرراهمتها فرري تنميررة قدراترره العقليررة الناقرردة وكفاياترره المعرفيررة والمهاريررة  ووعيرره وا 
من يسًا وفاعاًل في مجتمعه. و بغية تحقيق ذاته، وتفعيل دوره االجتماعي ليبقى عنصرًا رئ واالنفعالية

ى ًا علررى إعررداد التلميررذ القررادر علررللتربيررة أصرربص منصررب   الهرردف الرررئيس إن  ذلررك، يمكررن القررول خررالل 
ف مرررع مختلرررف متطلبرررات ه مرررن التوافرررق والتكي رررن رررالبنَّررراء، بحيرررث يمكِّ ممارسرررة عمليرررات التفكيرررر السرررليم 

 التنمية البشرية.
 

المهمرة الرئيسرة فري تحقيرق ذلرك  فرنن   ،اًل فري عمليرات التنميرة المجتمعيرةفراع وليصبص التلميذ عنصراً 
بشرررررية لرررردى أفررررراد مؤسسررررة مجتمعيررررة، هرررردفها تحقيررررق التنميررررة ال ونهرررراعلررررى عرررراتق المدرسررررة ك لقررررىت  

                                                 
 املعتمد يف كافة دول العامل لتوثيق البحوث الرتبوية. APA Styleسهاب يف اخللفية النظرية، جتنباً من طغيان اجلانب النظري على اجلانب العملي. كما التزم الباحثون بالتوثيق حسب أسلوب مل يتم اإل1
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-Post)التنميرررة البشررررية الفاعلرررة فررري عصرررر مرررا بعرررد الحداثرررة  يررررى التربويرررون أن   لهرررذاو  ،مجتمعهرررا
Modernism)  تعتمد على جودة األداء المدرسري، الرذي يسرعى إلرى إحرداث تربيرة شراملة لشخصرية
هرذا األمرر أسرهم فري ظهرور االتجراه المعاصرر الرذي ينرادي بالمدرسرة الفاعلرة  مدرسرة  التلميرذ. ولعرل

القرن الحادي والعشرين، تلك المدرسة التي تسعى إلى إعداد التالميذ منذ الصفوف األساسية الثالثة 
، وذلرك فري ظرل امرتالكهم لمهرارات العلرم كافرة األولى ليصبحوا قرادرين علرى مواجهرة تحرديات الحيراة

 .(Carusi, 2003; Doppelt, 2009)لمعرفة واإلبداع وا
 

المعاصرررة،  طرائقررهو  الترردريس سررتراتيجياتإويعتمررد نجررام المدرسررة الفاعلررة فرري قرردراتها علررى توظيررف 
م، واتجاهرررراتهم عررررزى إلررررى دورهررررا فرررري تشرررركيل معررررارف التالميررررذ، ومهرررراراتهولعررررل السرررربب فرررري ذلررررك ي  

 ,Revell)لبحررث، واالستقصرراء، وحررل المشرركالت وذلررك مررن خررالل عمليررات ا ،ومنظررومتهم القيميررة
في تحقيق الهدف الرئيس للتربية بمقدار  ستراتيجيات التدريس وطرائقهإترتبط فاعلية  لهذا. و (2008

ما يتعلمه التالميذ من معارف ومهارات وقيم واتجاهات، تجعلهرم قرادرين علرى التعراي  مرع المجتمرع 
 الكبير في مراحل حياتهم المختلفة.

 
تسعى لتمكين التلميذ في  طرائقهالتدريس و  ستراتيجياتإ التوجهات التربوية المعاصرة فنن   اًء علىوبن

تحقيررق اج المعرفررة وتوظيفهررا فرري الحيرراة. فإنترر ليصرربص قررادرًا علررى الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى
تتصرف  كونهرا ،بسرمات الشخصرية النشرطة والفاعلرة فري مجتمعهرا هلدى التلميذ يسهم فري صربغ ذلك
للتطررور. فضرراًل عررن أنهررا مدركررة ولررديها اإلحسرراس الكبيررر لمررا  قاللية التفكيررر ومرونترره وقابليتررهباسررت

 .Hamza &Friedel, 2006; Griffith, 2006)يدور حولها بكل كفاءة واقتدار )
 

، يررتمكن التلميررذ مررن إنترراج المعرفررة مررن طرائقررهالترردريس و  سررتراتيجياتإلالتوظيررف الفاعررل  وفرري ظررل  
عرردم تقليرررد ل تطرروير قدراترره علررى عررردم قبررول أي شرريء دون عمليررة التسررراؤل حولرره وتفحصرره، و خررال

التوظيرف الفاعرل  إن  يمكرن القرول  لهذاهًا حياتيًا لدى التلميذ. و توجيصبص ذلك  إذاآلخرين بأعمالهم، 
برداعي اً ناقرد تفكيرراً زيز مهارات التالميرذ ليفكرروا أسهم في تع طرائق التدريسل  ;Hodson, 2009)اً وا 

Tolvanen, Jansson, Vesterinen&Aksela, 2014; Leden& Hansson, 2015) . 
 

وتعزيررررز مهررررارات التفكيررررر العلمرررري لرررردى التالميررررذ يحترررراج إلررررى وجررررود بيئررررات تعليميررررة تعلميررررة تتسررررم 
أجررواء  بالديمقراطيررة، ومررنص الحريررة الكاملررة لمطفررال لممارسررة حقرروقهم فرري التعبيررر واللعررب فرري ظررل  

ولعررل هررذا األمررر يسررتلزم مررن القررائمين   واالحترررام والثقررة فرري التعامررلمن والمررودة والتقرردير مفعمررة برراأل
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مرررن التعررراون مرررا برررين المدرسرررة  ساسرررية الثالثرررة األولرررى إحرررداث نررروععلرررى إدارة مررردارس الصرررفوف األ
 ، والتريالتلميرذبشأن تعريف جميع أطراف العملية التعليميرة بحقروق  اإلنسانوالمركز الوطني لحقوق 

فري  التلميرذالمعاصررة، والتري فيهرا تلبيرة كاملرة لحقروق  طرائرق التردريسيمكن مراعاتهرا أثنراء توظيرف 
 التلميرذغيراب مراعراة حقروق  فري ظرل   يترأت ىعلى أهمية ذلك  التأكيدالعملية التعليمية التعلمية. ولعل 
نرت دراسرة ا السرياق، بي  . وفري هرذالصفوف األساسية الثالثرة األولرىفي العملية التعليمية التعلمية في 

( غيرررراب مراعرررراة التكامررررل والترررروازن والشررررمول فرررري تحقيررررق مبرررراد  حقرررروق 2116الربابعررررة والجرررررام )
. فضرراًل عررن ترردني االهتمررام بهررا فرري منرراهج التربيررة االجتماعيررة والوطنيررة فرري مرحلررة التعلرريم اإلنسرران

 األساسي.  
 

 مرن خراللبكفايرات المعلرم ومهاراتره  دريسطرائرق الترالتوظيرف الفاعرل ل ت صرلوعالوة على ما تقدم، ي
المحرور الررئيس للرتعلم.  الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىتوفير بيئات تعلمية تسهم في جعل تلميذ 

 Pupil-Centered Learning Model)ولعررل ظهررور نمرروذج الررتعلم المتمركررز علررى التلميررذ 
(PCLM)) فررري  تيجيات التررردريس وطرائقرررهسرررتراإالمنطلرررق الرررذي يجرررب أن تتعامرررل معررره جميرررع  يؤكرررد

المواقررررف التعليميررررة التعلميررررة. وهررررذا النمرررروذج يؤكررررد علررررى الرررردور الفاعررررل ألفكررررار التالميررررذ، وتحملهررررم 
 المسؤولية الذاتية للتعلم.

 
أن  مررن المعاصرررة، ال بررد   طرائررق الترردريسولتفعيررل نمرروذج الررتعلم المتمركررز علررى التلميررذ أثنرراء تبنرري 

ضرمان إشرراك التالميرذ فري المواقرف التعليميررة  علرى ة الثالثرة األولرىالصرفوف األساسري ومعلمر يعمرل
مع خبرراتهم السرابقة  فرالتعلم فري جميرع  نهولية نحو تعلمهم، وربط ما يتعلمو لهم المسؤ يالتعلمية وتحم

 والإضررافة إلرى مررنحهم الفررص الكاملررة ليتخررذوا قررارات بشررأن تعلمهررم عمليرة بنائيررة. المراحرل العمريررة 
األمررر يسررتلزم  ، والدافعيررة الداخليررة للررتعلم. ولهررذا فررنن  (Curiosity)لتلميررذ يتسررم بالفضررولية ا سرريما أن  

 األخالقرري تزويرد التالميرذ بمهرام تعلميرة تمكرنهم مرن المبرادرة الذاتيرة، وتشرجعهم علرى النقرا  والحروار
الت إبداعيرة مثرل: كما ال بدَّ من تشجيع التالميرذ علرى إثرارة تسراؤ  ،لذي يقوم على االنفتام والمساواةا

 .(Marlow, 2009; Taneri, 2012)...ك لموضوع كذاماذا لو حدث كذا؟ ما تصور 
 

سرررعت جاهررردة لتفعيرررل نمررروذج الرررتعلم  الررردول المتقدمرررة وفررري ضررروء التوجهرررات التربويرررة المعاصررررة فرررنن  
 National core curriculumشدَّد نظام التعليم الفنلنردي وفي هذا السياق ،ز على التلميذالمتمرك

for basic education (NCC), 2004; Finnish National Agency for Education 
(FNAE), 2014)) ذلررك مررن خررالل الوثررائق  دأ كِّرر علررى أهميررة الررتعلم المتمركررز علررى المررتعلم، و
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رررر وميررررة الفنلنديررررةالحك ت علررررى ضرررررورة أن يررررتعلم التلميررررذ ذاتيررررًا ابتررررداًء مررررن الصررررف األول الترررري نص 
 ،ك من خالل ممارسة األنشرطة التعلميرة فري الهرواء الطلرق لمختلرف المباحرث الدراسريةاألساسي، وذل

الفلسفة التي تكمن وراء ذلك أن تنفيذ األنشرطة فري  بهدف تحقيق األهداف التعليمية المنشودة. ولعل  
إضافة إلى تحقيق أهرداف تعلميرة تسرهم  ،التلميذ يتحمل مسؤولية تعلمهالهواء الطلق يسهم في جعل 

الصررفوف األساسررية لمتمثلررة فرري تنميررة الرروعي البيئرري لرردى التلميررذ منررذ ا التلميررذي صررقل شخصررية فرر
حوا بنرررراة المسررررتقبل مجتمعيررررًا ب. كمررررا يسررررعى هررررذا اإلجررررراء إلررررى تمكررررين التالميررررذ ليصررررالثالثررررة األولررررى

 .(Jeronen,Jeronen&Raustia, 2009; Jeronen, &Jeronen, 2012)واقتصاديًا وبيئيًا 
 

سرتراتيجيات التردريس إالتوجهات العالمية التي تؤكد على الدور النشط للمتعلم، فنن فاعليرة  وفي ظل  
حاسمًا في تفعيل نموذج التعلم  التي تلعب دوراً  باشرًا بطبيعة البيئة المدرسيةترتبط ارتباطًا م وطرائقه

على   (Treputtharat&Tayiam, 2014)تربويونالالمتمركز على التلميذ. وفي هذا السياق يؤكد 
ت اإليجابيرة نحرو المدرسرة البيئة المدرسية تؤثر إيجابًا على تعلرم التالميرذ وتشركل لرديهم االتجاهرا أن  

مررن الرضررا.  األمررر الررذي يررنعكس علررى مسررتوى عررال   خصوصررًا،مليررة التعليميررة التعلميررة ، والععمومرراً 
البيئرررة  أن  (Treputtharat&Tayiam, 2014)  وتايرررام وفررري هرررذا السرررياق، يؤكرررد تريبوتهرررارات

 التالميرذالمدرسية تشكل مكونًا من المكونات التي تحقق الرضا لدى أفرادها، وذلك من خرالل تزويرد 
ممررا يترتررب عليرره أعلررى مسررتوى فرري  ،ةبالعديررد مررن األنشررطة الداخليررة والخارجيررة فرري البيئررة المدرسرري

 الن ء.األداء التعلمي لدى المتعلمين فضاًل عن تحقيق التربية الصحيحة لدى 
 

ا على أداء ال يقتصر دوره الصفوف األساسية الثالثة األولىالبيئة المدرسية الفاعلة لتالميذ  كما أن  
المدرسرررة الفاعلرررة تقررروم بتنفيرررذ سلسرررلة مرررن األنشرررطة التعلميرررة مرررن خرررالل  ن  إ أنشرررطتها الداخليرررة، برررل

وزارة األوقرراف، االنفتررام علررى مؤسسررات المجتمررع المحلرري مثررل مؤسسررات وزارة الصررحة ومؤسسررات 
التربررويين  مررا يؤكرد ذلررك أن   ، ووزارة الثقافرة، ومراكررز الشررباب. ولعرل  اإلنسررانوالمركرز الرروطني لحقروق 

أكرردوا أن تحسررين جررودة التعلرريم فرري مدرسررة القرررن الحررادي والعشرررين لررم يكررن مقتصرررًا علررى أنشررطة 
 ف األساسرررية الثالثرررة األولرررىالصرررفو عمليرررة إعرررداد التلميرررذ فررري  المدرسرررة وفعالياتهرررا الداخليرررة، برررل إن  

ليصرربص مواطنررًا صررالحًا فرري مجتمعررة يسررتلزم مررن المدرسررة أن تقرريم عالقررات مررع مختلررف المؤسسررات 
 بحيث تمارس دورًا فاعاًل في تحقيق النتاجات التعلمية المنوي تحقيقها. ،المجتمعية

 
 إن   إذحقيرق نتاجرات الرتعلم، منطلقرًا رئيسرًا لت تعد   طرائق التدريسإن  يمكن القول  بناًء على ما سبقو 

إشرراك مختلررف  التركيرز علررى الصرفوف األساسررية الثالثرة األولررىتحقيرق فاعليتهرا يسررتلزم مرن معلمرري 
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عرض مواقف تمثل أرقى النماذج للموضوعات الدراسية ذات الصلة بتحسين في مؤسسات المجتمع 
هم للتفاعررل البنَّرراء والمباشررر فرري هجررودة تعلررم التالميررذ  أي أن تكررون هررذه النمرراذج قرردوة للطلبررة، وترروج

البيئة المجتمعية، وذلك بغرض تمكيرنهم مرن المررور بخبررات تعلميرة تسراعدهم علرى توظيرف مفراهيم 
يمكرن أن يطررم معلمرو الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى  لهرذاتنوعة في حياتهم اليوميرة. و تربوية م

بعرردِّها ويمارسرها بكررل مهرارة، ويلتررزم بهرا ميررذ يكتسربها التلف، مفراهيم متعرددة ذات صررلة بجوانرب الحيرراة
دعروة  الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىيمكن لمعلمري  . وفي هذا السياقمن منظومته القيمية اً جزء

مسررؤولين مررن مؤسسررات المجتمررع المحلرري لمناقشررة التالميررذ وترردريبهم وترروعيتهم بالعديررد مررن المفرراهيم 
ال  –علرررى سررربيل المثرررال فكيريرررة، لتصررربص سرررلوكات ممارسرررة، لتفالحياتيرررة مرررن خرررالل إثرررارة مهررراراتهم ا

 إجراء اآلتي: الصفوف األساسية الثالثة األولىيمكن لمعلمي  –الحصر 
 
لين مرررن وزارة األوقررراف للحرررديث عرررن مفررراهيم اإلنفررراق، والصررروم والصرررالة وأثرررر كرررل و دعررروة مسرررؤ  (1

خرالل الرفرق برالحيوان  في تحقيق التوازن البيئري مرن اإلنسان، ودور اإلنسانمنهما على صحة 
بتنظرريم اإلنفرراق والررتحكم برره فرري ضرروء  صررلسررلوك التلميررذ ليكتسررب سررلوكات تتمررن أجررل توجيرره 

 .عليه الصالة والسالم محمدوذلك استنادًا لمعايير ربانية ونبوية من سيرة سيدنا  ظروفه،
افرررة الجسرررم دعررروة مسرررؤولين مرررن وزارة الصرررحة لتنميرررة البنررراء المعرفررري لررردى التالميرررذ للعنايرررة بنظ (2

 صرلفضراًل عرن تنميرة مهرارات وقريم تتوصحته، ونظافة المنزل، ونظافة المنطقرة المحيطرة بره. 
يكرون لهرا أكبررر األثرر فرري لم عررادات غذائيرة صرحيحة وسررليمة مررن أجرل إكسرابه ،بمفراهيم الغرذاء

 تعويده على ممارسة السلوك الصحي في كبره.
 وحمايتها، والرفق بالحيوان. ية بالبيئةلبيئة للحديث عن العنادعوة مسؤولين من وزارة ا (3
سرمة بعردِّها اهيم العمرل التطروعي مفر عرندعوة مسرؤولين مرن المجلرس األعلرى الشرباب للحرديث  (4

 الصالص.  المواطن من سمات
 

ولتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في تشكيل بنية معرفية ومهارية وقيمية فاعلة لدى التالميذ، فقد 
 Willis, 2011; Bucciol& Veronesi, 2014; Lusardi)ات التربوية أكدت العديد من الدراس

& Mitchell, 2014; Lucey, 2016)  توظيرف الردور النشرط للتالميرذ مرن خرالل علرى أهميرة
إكسرررابه برررالمفهوم المنررروي  صرررلةمرررن األنشرررطة المت علرررى سلسرررلة تقررروم طرائرررق تررردريساالعتمررراد علرررى 

 ,Al-Barakat& Al-Karasenh) لبركرات والكراسرنةدراسرة ا بي نرتللتالميرذ. وفري هرذا السرياق 
ليصرررربحوا مررررواطنين  التالميررررذتحسررررين جررررودة تعلررررم  ، الترررري أ جريررررت فرررري البيئررررة األردنيررررة، أن  (2005

تسررررتلزم ترررردريبهم علررررى المفرررراهيم الوطنيررررة مررررن أجررررل اكتسرررراب  (Effective citizens)صررررالحين 
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ويررتم ذلرك مرن خرالل التركيرز علرى سلسرلة مررن مهاراتهرا، والتري بردورها تصربص سرلوكًا قيميرًا ممارسرًا، 
أهميرة  على (Danes &Dunrud, 2005)ودانرود األنشطة العملية. وفي السياق نفسه، أكَّد دانز

من اكتساب المفاهيم الوطنية بعيدًا عن تلقينها، مع إعطراء الجرزء  التلميذتقديم أنشطة عملية تمكِّن 
 وكًا حياتيًا.د ليصبص المفهوم سلالكبير للتوجيه واإلرشا

 
 ، فبرررزتالتنميررة البشرررية الشرراملةودورهررا فرري  طرائررق الترردريستضررص أهميررة مررا تقرردم، تمررن خررالل و 

طموحرات وزارة التربيرة والتعلريم فري المملكرة األردنيرة الهاشررمية لتؤكرد علرى أهميرة مرحلرة التعلريم فرري 
متوازنررة لمختلررف جوانررب انطالقررًا مررن دورهررا فرري إحررداث تنميررة  ،الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى

التعلم لردى التلميرذ. ولتحقيرق ذلرك قامرت وزارة التربيرة والتعلريم برنجراء عمليرة تطروير متكاملرة لجميرع 
الصرفوف فري آليرات التعلريم والرتعلم التركيرز علرى تطروير  يعرد  إذ العملية التعليمية التعل مية.  مكونات

لعملية التربوية التي حظيرت باهتمرام كبيرر، والتري واحدًا من أبرز مكونات ا األساسية الثالثة األولى
من خاللها يمكرن تحسرين جرودة نتاجرات الرتعلم المعرفيرة والمهاريرة والوجدانيرة المنروي إكسرابها لبنراء 

م 2116توجه وزارة التربيرة والتعلريم فري تبنري مبرادرة القرراءة والكتابرة لعرام  يعد  كما . التلميذشخصية 
التي تسعى من خاللهرا إلرى تعزيرز قردرات التالميرذ علرى ممارسرة مهرارات واحدًا من أبرز التوجهات 

 التفكير الناقد خالل تعلمهم المهارات القرائية والرياضية. 
 

 study) the of (Statement الدراسة مشكلة
 

 أجرل مرن العرام  التعلريم مراحرل فري التعليميرة األنظمرة مخرجرات لتجويرد الماسرة الحاجرة مرن انطالقاً 
 تيال واإلصالحية التطويرية للجهود وتعزيزاً  المعلوماتية، والثورة الرقمي العصر في التغيرات مواكبة
 مررال وفقرراً و  الهاشررمية، األردنيررة مملكررةال فرري - اختصاصرره حسررب كررل   - الوطنيررة المؤسسررات تتبناهررا
مررن  ألرف   111أن  ،المملكررة فري والتعلرريم التربيرة وزارة مررن 2113 عرام مررن األول كرانون فرري صردر
علرى جميرع  ال يستطيعون القراءة والحساب، أضرحى لزامراً  الصفوف األساسية الثالثة األولىتالميذ 

ر كافة إمكانياتها من أجل البحرث المستدام، وتسخ   عمل على التطويرالعالقة، أن ت المؤسسات ذات
ميذ في هذه م أفضل الحلول وأنجعها، من أجل مساعدة التالوالتقصي في جذور هذه المشكلة، وتقد  

)وزارة التربيررررررة  المرحلرررررة العمريررررررة الحرجرررررة علررررررى البنرررررراء الشرررررمولي الراقرررررري لمكونررررررات الرررررتعلم لررررررديهم
 . (2112والتعليم،
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 اقتصرررادي اً  مجتمرررع ألي نهضررروي مشرررروع أي فررري للبنررراء األساسررريَّة الركيرررزة العمريرررة الفئرررة هرررذه وتعرررد  
 واقرع يشركله بمرا المعرفرة تعميرق الحرال تضرييق ولرذلك مسرتدامة. مجتمعيَّرة تنميرة لتحقيرق واجتماعيَّراً 
 وكررذلك .موضرروعي غيررر وأ %111 موضرروعياً  الرروزارة تقيرريم أكرران سررواء المرحلررة هررذه فرري اإلنجرراز
 فرري البحررث إلررى إضررافة منهررا، المررأمول لتحقيررق للتالميررذ تعلميررة بيئررات مررن ي قرردَّم مررا دراسررة ضرررورة
 سرررلوكات تجسررردها تعلميرررة نتاجرررات مرررن حقرررقيت فيمرررا والمرررؤثرة العالقرررة ذات العناصرررر جميرررع أدوار

 أرقرى مرع المرحلرة هرذه فري التعلريم واقرع مقارنرة األهميرة مرن هأن ر كمرا المختلفرة. البيئرات فري التالميرذ
 المجرررال، هرررذا فررري العالميرررة التعلررريم نمررراذج مرررن لعررردد االبتررردائي التعلررريم مجرررال فررري العالميرررة النمررراذج
 الظررروف فرري معهررا تتقرراطع والترري األردنيررة البيئررة مررن القريبررة الرردول مررن عرردد تجررارب إلررى إضررافة
 التنمويررررة أشررررواطها وقطعررررت المرحلررررة هررررذه مررررع إيجابيررررة بكررررل تعاملررررت الترررري واالجتماعيررررة الثقافيررررة

 معررايير ضررمن الحقيقيررة تطررويرال َوْصررَفات إيجرراد أجررل مررن كلرره وهررذا المجررال. هررذا فرري واإلصررالحية
 أعلرررررى إلرررررى الهاشررررمية األردنيرررررة المملكررررة فررررري ائياالبترررررد بررررالتَّعليم الوصرررررول بقصررررد الجرررررودة، عاليررررة

 النمروذج يحتاج إذ كاماًل، الجيل وتهدد بل التعليم، مستقبل تهدد التي األخطاء وتجاوز المستويات،
 الجوانررررب بكافَّررررة متهررررت شررررموليَّة تحليليررررة نظرررررة إلررررى األردن فرررري االبترررردائي التَّعلرررريم تطررررويرل المثررررالي

نات مختلف في والجودة النَّوعيَّة على ومبنيًّا شموليًّا يكون أن يجب التطوير إن   إذ والمجاالت،  مكو 
 به. والمتأثرة المؤثرة العوامل لجميع عميقة دراسة علىو  االبتدائي، التعليم نظام

 
 المنظرررررومي المنحرررررى هررررري: عليهرررررا، وتقررررروم الدراسرررررة هرررررذه تتبناهرررررا التررررري األساسرررررية المبررررراد  ومرررررن

(Approach Systematic) العناصررر جميرع فري والبحررث الدراسرة مشركلة أبعراد مررع التعامرل فري 
 وأدوارهرا، العالقرة ذات األطرراف وكافة بينها، فيما العالقات وطبيعة تدرسها، التي أو بها، صلةالمت
 تنراط ال جماعية ومسؤولية تشاركية عملية األولى الثالثة األساسية الصفوف في التعليم عملية ألن  

 والروزارات المؤسسرات جميرعو  والبيئرة، المدرسرةو  األسررة، الجهرات: ميرعج فيهرا تتحرد برل واحردة بجهرة
 والفنيررررة اللوجسررررتية األدوار واقررررع علررررى الوقرررروف فررررنن   وبالتررررالي .عمومرررراً  والتعلرررريم بالتربيررررة ت صررررلةالم

 الصرفوف فري التعلريم فري ترؤثر التي الوطنية المؤسسات تؤديها التي والخدمية ةيوالصح واألكاديمية
 مرن المؤسسرات هرذه من متوقع هو ما ذلك من واألهم جوهرية، قضية هي األولى ثةالثال األساسية

 التوصرريات تصررا  حتررى االبترردائي، التعلرريم أجررل مررن لعملهررا الناظمررة واللرروائص بررالقوانين ةمقررر   أدوار
 .اً ومثمر  اً ومنتج اً ممنهج أداءً  أدوارها أداء على المؤسسات زلتحفي الالزمة

 
 الثالثررة الصررفوف فرري التالميررذ مررع واإلنجررازات األداءات ألفضررل والتطرروير التحسررين تحقيررق أن كمررا

 ومنها: الجوهرية، األمور من لعدد والمتوقع للواقع معمقة دراسة من ينطلق األولى
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 ،جوهريرة تعلميرة مخرجات بعدِّها والحساب والكتابة القراءة الثالث األساسية المهارات تعليم .1
 الواقررع تقيرريم مررن بررد   ال إذ ،المرحلررة هررذه فرري للتالميررذ لتطرروروا الررتعلم تقيرريم خاللهررا مررن يررتم

 ثرم الدرجرة؟ لهرذه األردن فري التالميذ مستوى وصل ولماذا والحساب، والكتابة القراءة لتعليم
 سررراليب،األ ،قائرررطر ال) التدريسررية واإلجرررراءات المؤسسررية، الممارسرررات أفضررل علرررى التعرررف

 تحقيررررق وبالتررررالي المسررررتويات، أفضررررل تحقيررررق فرررري تسررررهم الترررري نمرررراط(األ سررررتراتيجيات،اإل
 المخرجات. لهذه المأمول النوعي التحسين

 وآليررررات ومعوقاتهررررا، القيميررررة، التنشرررئة طبيعررررة علررررى التعرررررف مرررن بررررد   ال إذ :القرررريم منظومرررة .2
 واألدوار العالقرة، ذات والجهات لتالميذ،ل سابهاإك أنماط( ستراتيجيات،غ أساليب، ،قائطر )

 هذه في قيمياً  التالميذ بتهيئة البدء يفيةوك والمتوقع( الواقع )دراسة ذلك لتحقيق بها اطةالمن
 المرحلة.

 والبحررث المرحلررة، هررذه فرري الناقررد التفكيررر علررى التركيررز يجررب إذ :المختلفررة التفكيررر مهررارات .3
 مررن المسررتويات أفضررل لتحقيررق التالميررذ لرردى فكيرررالت أنمرراط لتنميررة اإلمكانيررات أفضررل فرري

 الالحقة. للمراحل داداتواالستع القدرات
 تعلرريمال متطلبررات مررع التعامررل علررى ينقررادر  كررانوا إن معرفررة يجررب إذ :وكفايرراتهم ونالمعلمرر .4

 ومررررا الالزمررررة واألدائيررررة المعرفيررررة لكفايرررراتا مررررن همتلكونرررري ومررررا المرحلررررة، هررررذه فرررري والررررتعلم
 األهررررداف تحقيرررق وبرررين بيرررنهم تحرررول التررري الصرررعوبات علرررى التعرررر ف ثرررم ،إليررره يحتررراجون
  المرجوة.

 بيئرررات أفضررل تررروفير يررتم إذ ومتجررردد، مهررم متعل ررر مصرردر بعررردِّها واسررتخداماتها، التكنولوجيررا .5
 الحياة. حيثيات في لها األمثل التوظيف على القادر الواعي الرقمي الجيل لتربية التعلم

 ميةالتعل البيئات توفير في المساهمة على قدرتها ومدى المختلفة، وأدوارها المدرسية اإلدارة .6
 التعلمية. النتاجات أفضل تحقيق على التالميذ تساعد التي

 والرررتعلم التعلررريم عمليرررة فررري والمتعرررددة المختلفرررة وأدوارهرررا العالقرررة ذات الوطنيرررة المؤسسرررات .7
 فلسررفة مررع االنسررجام ضرررورة علررى التأكيررد مررع ،األولررى الثالثررة األساسررية الصررفوف لتالميررذ
 وتعلمهم. التالميذ لتعليم أولية تمهيدية مرحلة عدِّهاب االبتدائي التعليم في التكاملي الدور

 
 فررري التعلررريم درسرررت قرررد التررري الميدانيرررة التربويرررة والدراسرررات النظرررري األدب مرررن الكثيرررر ثمرررة أن   شرررك وال

 قائررررطر لل األمثررررل العملرررري والتطبيررررق النظررررري التأصرررريل أجررررل مررررن ،األولررررى الثالثررررة األساسررررية الصررررفوف
 الثالثرررة األساسرررية الصرررفوف لتالميرررذ المناسررربة التعليميرررة واألنمررراط تدريسررريةال سرررتراتيجياتواإل واألسررراليب
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 موضررروعية مراعررراة مرررع بيرررنهم، فيمرررا تختلرررف التررري تعلمهرررم، أنمررراط مرررن باألسررراس تنطلرررق والتررري ،األولرررى
 المختلفة. التعلم مباد  مراعاة إلى إضافة بينهم، فيما الفردية للفروق

 
واقع التعليم والتعلم في الصفوف لدراسة في محاولتها الكشف عن تتمثل مشكلة ا ،ذكره سبق لما وفقاً و 

خبرات بعض الدول العالمية الثالثة األولى في المملكة األردنية الهاشمية وسبل التحسين في ضوء 
 :تحديداً  اآلتيةالدراسة اإلجابة عن األسئلة حاولت. و واإلقليمية

 
 المملكرة فري األولرى للصرفوف الثالثرة التردريس وىلمسرت والواقع المسرتقبلي الحالي الواقع هو ما .1

 األردنية الهاشمية؟
 وما الصفوف األساسية الثالثة األولى؟ في األساسي التعليم مراحل في الحالي التالميذ عدد ما .2

 المستقبل؟ في المتوقع همعدد
 ولىالصفوف األساسية الثالثة األ في الواحدة الشعبة ضمن الواحد الصف في التالميذ عدد ما .3

 في األردن؟
 الصفوف األساسية الثالثة األولى في الواحدة الشعبة ضمن الواحد الصف في التالميذ عدد ما .4

 ؟العالمية واإلقليمية والتعلم نماذج التعليم بعض ضوء في
 الصفوف األساسية الثالثة األولى؟ مناهج طبيعة ما .5
 في صفوف األساسية الثالثة األولىال في التالميذ تدريس حاليًا في المتبعة طرائق التدريس ما .6

 األردن؟
 الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى فري التالميرذ تردريس فري حاليراً  المتبعرة طرائرق التردريس مرا .7

 ؟التنموي   والمستوى الخصائص في لمردن المماثلة الدول في عالميًا وخصوصاً 
 الصفوف األساسية الثالثة األولى؟ طلبة تواجه التي الصعوبات ما .8
 الصفوف األساسية الثالثة األولى؟ معلمو عليها بناء ي عي ن التي األسس ام .9

 الصفوف األساسية الثالثة األولى؟ معلمي تواجه التي الصعوبات ما .11
 الصفوف األساسية الثالثة األولى؟ في طلبتنا على طب قت التي الدولية االختبارات ما .11
 وفري دول عالميرًا، األولرى الثالثرة فوفللص الدراسي التحصيل مستوى يحتله الذي المستوى ما .12

 سنحصرل عليهرا التري النتيجرة وراء الكامنرة األسرباب ومرا التنمروي؟ المسرتوى فري األردن تماثرل
 الدراسة؟ إعداد عند

 بأفضل النتائج؟ للخروج التلميذو  والمعلم المنهاج ة:الثالث التعليمية العملية عناصر نهيئ كيف .13
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 المرافرق )بمجرال النظافرة صرليت فيمرا وخاصرة ،المختلفرة هرافقمراو  المدرسرية البيئرة نهيرئ كيرف .14
 منذ الصفوف األساسية الثالثة األولى وتمكينهم التالميذ الستعماالت صالحة لتكون (الصحية
دراك بوعي المدرسية البيئة مع للتعامل  ونظام؟ وا 

 وقراف والمركرزاأل وزارة مرن كرل دور وما التالميذ؟ لدى اإليجابية واالتجاهات القيم ننمي كيف .15
 ؟هذا المجال  في اإلنسان لحقوق الوطني

 المدارس؟ في الخفي المنهاج نفع ل كيف .16
 لهم؟ بتوفيرها التالميذ لصالص الحديثة التكنولوجيا دور نفعل كيف .17
والبررامج  المتحركرة الرسروم خرالل مرن التعليميرة العمليرة فري المرئري اإلعرالم دور نفع رل كيرف .18

 وغيرها؟ الثقافية
 الطبيرة المخبريرة الفحوصرات توفير في الصحة وزارة مع بالتعاون والتعليم التربية وزارة دور ما .19

 التلميرذحالرة  متابعة على تساعد التي المدرسية التغذيةوفحص  الدم فحوصات جراءالالزمة إل
 والجسدية؟ الذهنية

الثالثرة  الصرفوف األساسرية فري التعليميرة العمليرة دعرم فري والشرباب الثقافرة وزارتري دور مرا .21
 األولى؟

 ؟المعلمات وأ المعلمون :الدنيا األساسية المرحلة لصفوف التدريس بعملية بالقيام األجدر من .21
 التعليم؟ في العالمية للتنافسية وفقاً  األردن في األساسي التعليم يحتله الذي المستوى ما .22
 منرذ لردى طلبتنرا ناقردال والتفكيرر التفكيرر ومهرارتي والحساب والكتابة القراءة مهارات ننمي كيف .23

 بالتعليم؟ التحاقهم
 التالميذ؟ لدى والحساب والكتابة القراءة مهارات لتنمية مهيأ األردني المعلم هل .24
 التالميذ؟ لدى الناقد والتفكير التفكير مهارتي لتنمية مهيأ األردني المعلم هل .25
د المدرسي الزي يؤثر هل .26  ليمية؟التع العملية سير على سلباً  وإيجابًا أ الموح 
 المدرسية؟ للحقيبة الزائد الوزن عبء نخفف كيف .27
 المدرسي؟ للمنهاج اإللكتروني البديل توفير نستطيع هل .28
الظرروف  تعليميرًا وفرق أبنرائهم دعرم فري األهرالي يمكرن أن يقروم بره الرذي النفسري مرا الردور .29

  السائدة؟ والسياسية واالجتماعية االقتصادية
 الصفوف األساسية الثالثة األولى؟ في التالميذ تدريس في المتبعة األساليب هي ما .31
 تفعيرل أسراليب ومرا فيهرا؟ التلميرذ مي قريَّ  التي المدة وما عليه؟ بناء التالميذ مي قيَّ  الذي المعيار ما .31

 اإلعرداد حيرث مرن التقيريم هرذا عرن المسرؤولة الجهرات نفعليرا؟ وَمر مطب قرة هري وهرل ذلرك؟
 والنتائج؟
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فري  المطروحرة المنراهج برين مرا الرتعلم ومخرجرات  التالميرذ على جالمناه بين االختالف أثر ما .32
 المنهاج األجنبي؟ تدرس التي بالمدارس صليت فيما خاصة الخاص والقطاع الحكومي القطاع
 العربية؟ اللغة يمس   ضرر أو خلل ثمة وهل

الخاصرة،  المردارس إلرى الحكوميرة المردارس مرن التالميرذ انتقرال علرى المترتبرة اآلثرار مرا .33
 وبالعكس؟

 
 (Rational of the study)األساس المنطقي للدراسة 

 
محررورًا رئيسررًا فرري مكونررات العمليررة التعليميررة التعلميررة، والوسرريلة الحاضررنة  تعررد   طرائررق الترردريسن  أبمررا 

األنظمررة التربويررة الترري تسررعى  ، فررنن  اليوميررة الحيرراة فرري لتحقيررق النتاجررات التعلميررة الالزمررة لرردى التالميررذ
طرروير جررودة نتاجاتهررا التعلميررة يجررب أن تركررز جاهرردة مررن خررالل مسررارات إصررالحها التربرروي علررى تإلررى 

فالدراسة الحالية تستمد أهميتها  لذلكيئات التعليمية التعلمية. و المستخدمة في الب طرائق التدريستطوير 
ية داعمرة مرن أجرل تهيئرة بيئرات صرف طرائرق التردريسالبحرث فري  مرن حداثرة موضروعها وأصرالته، إذ إن  

مرن القضرايا الملحرة التري ينبغري علرى التربرويين التصردي لهرا  فتنميرة أرقرى نتاجرات  لتعلم التالميرذ  يعرد  
مرررر فررري غايرررة فررري مرررراحلهم التدريسرررية المبكررررة أ الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررىالرررتعلم لررردى تالميرررذ 
األمررر الررذي يررنعكس  ،ف الجوانرربلررفرري توسرريع مرردارك التلميررذ مررن مخت فرراعالً  إسررهاماً األهميررة، إذ يسررهم 

رلم فري تعرد   الصفوف األساسية الثالثة األولى سيما أن   والإيجابًا على تعلمه بصورة عامة،   التعليمري   الس 
 .الالحقة التعليمية ي غذي المراحل الذي الشريان بمثابة

الممارسرات رقرى أهميرة توظيرف أ ون مرنوضروعية لمرا ينرادي بره المرب ركما تشكل هذه الدراسة استجابة م
 إعررادة ضرررورةعلررى  فرري البيئررات التعليميررة التعلميررة. إضررافة إلررى نررداءاتهم الترري تؤكرردالتعليميررة التعلميررة 

عادةو  المناهج الدراسية في النظر  بما يؤثر إيجابًا على تعلم التالميذ. المعلمين، تأهيل ا 
 

فرري  الممارسررات التعليميررة التعلميررةدور الدراسررة الحاليررة اسررتجابة لالهتمررام التربرروي العررالمي برر ىأت  ترركمررا ت
تهيئرررة بيئرررات تعلميرررة فاعلرررة، تسرررهم فررري تحقيرررق النمرررو األكررراديمي واالجتمررراعي واالنفعرررالي لررردى تالميرررذ 

فررري هرررذه  التالميرررذ حاجرررات علرررى الوقررروفإضرررافة إلرررى دورهرررا فررري ، الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررى
 هرررا. وهرررذه االسرررتجابة التررري نبعرررت منلهرررم ائيرررةالنم والخصرررائص ميرررولهم واتجاهررراتهم ومراعررراة ،الصرررفوف
 التعلرريم مرردخالت بررين الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى فرري الحاصررل الخلررل فرري ظررل   برررزتالدراسررة 

علررريم، لتطررروير متناغمرررة مرررع الجهرررود التررري تبرررذلها وزارة التربيرررة والت تشرررك لتفضررراًل عرررن أنهرررا  ،ومخرجاتررره
 .هذه الصفوفالمناهج المدرسية ل
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كيفيرة تحقيرق أسرمى  حرول والتوصريات النترائج مرن مجموعرة الدراسرة الحاليرة م  ، تقرد  لمرا ذ كرَر سرابقاً وفقًا و 

 أصرحاب أن يسرتخدمها يمكرن النتاجات التعلمية لدى تالميذ الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى، والتري
 .وتطويره األردن م فيجودة التعلي بتحسين العالقة ذات الجهات وجميع والتعليم التربية وزارة في القرار

 
جراءاتها منهجية الدراسة  وا 

منهجيتررررررري البحرررررررث  التررررررري اسرررررررتندت علرررررررى تعرررررررد هرررررررذه الدراسرررررررة مرررررررن الدراسرررررررات الوصرررررررفية التحليليرررررررة
. وترم تنفيرذ الدراسرة (Quantitative research)والبحرث الكمري  (Qualitative research)النروعي

 على النحو اآلتي:
 

 مجتمع الدراسة وعينتها
جتمررع البحررث مررن جميررع معلمرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى فرري جميررع مررديريات التربيررة يترألف م
 نيمروزعال ،المعلمراتو  ينمعلمرمرن ال( 14210والبرال  عرددهم ) م في المملكرة األردنيرة الهاشرمية،والتعلي

ع الدراسة ( توزيع أفراد مجتم1)رقم . ويوضص الجدول ومديرياتها لمملكة األردنيةا على جميع محافظات
 على مستوى األقاليم:

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة على مستوى األقاليم1) رقم الجدول

 المجموع اإلقليم
 6514 الوسط
 5331 الشمال
 2375 الجنوب
 14211 المجموع

بصرورة طبقيرة عشروائية مرن مختلرف  اختيرروا ،( معلرم  ومعلمرة  2511دراسرة فقرد تكونرت مرن )أمرا عينرة ال
سررمت ق  إذ المملكررة األردنيررة الهاشررمية،  فرري)الجنرروب، والوسررط، والشررمال( س التابعررة لجميررع أقرراليم المرردار 

رر بعشرروائيةثررم تررم  االختيررار المملكررة إلررى ثررالث طبقررات  فرراإلقليم يشررك ل الطبقررة،  ،دةمررن كررل طبقررة علررى ح 
اإلنرراث، وبعرردها الررذكور و  أرقررام لكررل مررن مرردارس ، إذ َحرردِّدتمرردارس الررذكور واإلنرراث والعشرروائية شررملت

قيرة العشروائية وبالترالي كانرت أعرداد العينرة الطب % من كل أقليم.15تعادل  سحب عشوائي بنسبة أ جر ي
قلريم الشرمال معلمرًا ومعلمرة، وا   511قلريم الجنروب المعلمرات، وا  و  مرن المعلمرين 1116قليم الوسرط  من إ
عرررردد  أي أن   ،اسررررتبانة 1678 سررررتردادوبعررررد توزيررررع أداة الدراسررررة الرئيسررررة، تررررمَّ ا .معلمررررًا ومعلمررررة 854

مررروزعين علرررى كافرررة مرررديريات التربيرررة  ،%(67، بنسررربة قررردرها )معلمرررًا ومعلمرررةً  1678المسرررتجيبين بلررر  
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( يوضرررص توزيرررع أفرررراد عينرررة الدراسرررة علرررى مختلرررف 2)رقرررم والتعلررريم فررري مختلرررف المحافظرررات. والجررردول 
 محافظات المملكة.

 راسة على مستوى األقاليم( توزيع أفراد عينة الد2)رقم الجدول 
 النسبة المئوية المجموع اإلقليم
 %34.62 581 الوسط
 %31.41 527 الشمال
 %27.77 466 الجنوب

 6.19 114 (2)بال
 %111 1678 المجموع

 
يري مدمديرًا من  25و ،ومعلمة اً معلم 151على  العينة ملتتشابعينة المقابالت فقد  صلوفيما يت
 من رؤساء أقسامخمسة ، و الصفوف األولى مشرفيمشرفًا تربويًا من  15، وىالصفوف األول مدارس
طرائق المناهج و في مجال  خبيراً  15من شكلت العينة تدوائر، كما ال تربية والتعليم ومديريوزارة ال
، التالميذور أولياء أممن فردًا  131من مؤلفة عينة  اختيرت. كما في الجامعات األردنية التدريس
وزارة األوقاف،  اتمديريخمسة من مدرسية، و الصحة المديري لى اختيار عينة خمسة من إضافة إ

عينة  أما .شبابلومديريات اة وزارة الثقافخمسة من ، و اإلنسان وممثلين من المركز الوطني لحقوق
 وكل مجموعة تراوحت ما بين ثالثة إلى أربعة أفراد. ،مجموعات 11 مجموعات البؤرية( فقد اختيرت)ال
 

 أدوات الدراسة
 على األدوات التالية: اعت مدمن أجل تحقيق أهداف الدراسة، 

 االستبانة .1
 المقابلة شبه المقننة .2
 مجموعة التركيز .3
 تحليل محتوى الوثائق المحلية والعالمية .4

 
 دة:يما يأتي الحديث عن كل أداة على ح  فو 

 االستبانة -أوال

                                                 
 تدل على أن املستجيب مل يقم بتحديد اإلقليم الذي ينتمي إليه.2
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ررد ت والدراسررات  التربرروي ألدبإلررى كتررب ان خررالل الرجرروع ف الدراسررة، وذلررك مرراسررتبانة لتحقيررق أهرردا أ ع 
طرائررق فرري مجررال المنرراهج و  ووجهررات نظرررهم تصررورات الخبررراء، و إلنجليزيررةاالتربويررة المتنوعررة العربيررة و 

 باآلتي: صلاالستبانة على ثالثة جوانب تت ملتتشا. و التدريس
مرررن حيرررث  ولرررىالصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األبطبيعرررة التررردريس فررري  صرررلالصرررعوبات التررري تت .1

 المعلمين والتالميذ وبيئات التعلم والتدريس. 
حترروى كتررب الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى، وتقيرريم تعلررم مبطبيعررة  صررلالصررعوبات الترري تت .2

 .التالميذ
تناولررت درجررة اسررتخدام معلمرري الصررفوف األساسررية الثالثررة  إذ، سررتراتيجيات الترردريس وطرائقررهإ .3

 المعتمدة عالميًا.  وطرائقهستراتيجيات التدريس األولى إل
التعرف على وجهات نظر المعلمين من حيث ممارساتهم في تنمية مجموعة من الجوانب أثناء  .4

 القيم واالتجاهات، ومهارات التفكير، ومهارات القراءة والكتابة. مثل تنميةتدريس التالميذ 
للتالميرذ، ودور كرل  تحقيرق الردعم النفسريلت نظر المعلمين فري دور األسررة التعرف على وجها .5

 من وزارة الصحة ووزارة األوقاف، ووزارة الثقافة في دعم تعلم التالميذ.
التعرف على وجهات نظر المعلمين حول المناهج الوطنية والعالمية وأثرها علرى تعلرم التالميرذ،  .6

 .ودور المرافق والبيئات المدرسية في تعلم التالميذ
 

ن تكررو  إذ ، موزعررة علررى ثالثررة أجررزاء، ( فقرررة112مررن ) لهرراسررتبانة ككونررت االوبنرراًء علررى مررا تقرردم، فقررد ت
الصررفوف األساسررية الثالثررة بصررعوبات تواجرره فاعليررة الترردريس فرري  صررل( فقرررة تت82الجررزء األول مررن )

را الجرزء سرتراتيجيات التردريس وطرائقرهإباسرتخدام  صرل( فقرة تت21ن الجزء الثاني من )األولى، وتكوَّ  . أمَّ
الصرفوف األساسرية بوجهرات نظرر معلمري  تتصرل هرذه األسرئلة إذ ،( سرؤاالً 25مل علرى )لثالث فقد اشرتا

مررن حيررث ممارسرراتهم فرري تنميررة القرريم واالتجاهررات، ومهررارات التفكيررر، ومهررارات القررراءة  الثالثررة األولررى
تحقيررق الرردعم النفسررري لدور األسررررة فرري وجهرررات نظرررهم لرردى تالميرررذهم. فضررال عررن والحسرراب والكتابررة 

دور كرذلك يذ، ودور كل من وزارة الصحة ووزارة األوقراف، ووزارة الثقافرة فري دعرم تعلرم التالميرذ، و للتالم
 . هم أيضاً ، ودور المرافق والبيئات المدرسية في تعلمهمتعلم فيالمناهج الوطنية والعالمية وأثرها 

 
الصرررفوف  فررريس بصرررعوبات تواجررره فاعليرررة التررردري رتبطاألول مرررن االسرررتبانة المررر برررالجزء صرررلوفيمرررا يت

رررد د، فقررد سرررتراتيجيات الترردريس وطرائقرررهإباسررتخدام  صرررلثرررة األولررى، والجرررزء الثرراني المتاألساسررية الثال  ح 
مقيرراس خماسرري مترردرج علررى نمررط ليكرررت، لتحديررد درجررة موافقررة أفررراد عينررة البحررث لكررل فقرررة مررن فقرررات 

راالمقياس، وكانت درجات مستويات تقدير االستجابة )كبيرة جدًا، كبيرة  ، متوسطة، قليلة، قليلة جردًا(. أمَّ
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نظر المعلمين إزاء كرل  عكس وجهةيتدريج ثنائي )نعم، ال( ل الجزء الثالث من االستبانة فقد است خدم فيه
بررردورهم فررري تنميرررة القررريم واالتجاهرررات، ومهرررارات التفكيرررر، ومهرررارات القرررراءة والكتابرررة لررردى  رتبطقضرررية تررر

تحقيق الدعم النفسي للتالميذ، ودور كل من وزارة لدور األسرة  فيعن وجهات نظرهم  تالميذهم. فضالً 
لعالميررة وأثرهررا الصررحة ووزارة األوقرراف، ووزارة الثقافررة فرري دعررم تعلررم التالميررذ، ودور المنرراهج الوطنيررة وا

 .تعلمهم أيضاً ، ودور المرافق والبيئات المدرسية في همعلى تعلم
 

 صدق االستبانة
علررى  ع رضررتة، ومرردى توافقهررا مررع أهررداف الدراسررة وشررمولها لمجاالتهررا، للتأكررد مررن صرردق محترروى األدا

والقيراس والتقرويم، وعلرى خمسرة مرن مشررفي  ختصاصات المناهج وأساليب التردريسمحكمين في ا ةسبع
متنوعررة تمثلررت بحررذف  ومعلميهررا. وقررد أبرردى المحكمررون ملحوظررات الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى

آخررر، إلررى احرردة، ونقررل بعررض الفقرررات مررن مجررال لتصرربص فقرررة و  اآلخررر ودمررج بعضررها ،بعررض الفقرررات
ن الجرزء األول مرن ) ( فقررة موزعرة علرى 73واقترام بعض الفقررات الجديردة. وعلرى هرذا األسراس فقرد تكروَّ

ررا الجررزء الثالررث فقرردية ترردريس. جسررتراتيا  ( طريقررة و 18ي اشررتمل علررى )مجرراالت. والجررزء الثرران ةخمسرر  أم 
 اًل.( سؤا21على ) اشتمل

 
 ثبات االستبانة

الصررفوف األساسررية ( معلمررًا مررن معلمرري 25علررى عينررة مكونررة مررن ) و زِّعررتللتأكررد مررن ثبررات االسررتبانة، 
ررب مررن خررارج العينررة الترري طبقررت عليهررا اسررتبانة البحررث،  الثالثررة األولررى س  معامررل االتسرراق الررداخلي وح 

يوضرص قريم معامرل االتسراق  (3)قم ر ، والجدول (Cronbach-Alpha)ألفا -باستخدام معادلة كرونباخ
 الداخلي ألجزاء االستبانة.

 
 (: قيم معامل االتساق الداخلي ألجزاء االستبانة3)رقم الجدول 

 معامل الثبات عدد فقرات الجزء معامل االتساق الداخلي
 1.95 73 الجزء األول
 1.87 18 الجزء الثاني

 1.76 21 لجزء الثالثا
 



 

 

 22 

الثالثة األساسية  التعليم والتعلم في الصفوفواقع 
 في ضوء خبرات بعض الدول وسبل التحسين األولى

 

قررريم معامرررل االتسررراق الرررداخلي لالسرررتبانة بأجزائهرررا الثالثرررة مناسررربة ومقبولرررة  ن  أ (3)رقرررم يظهرررر الجررردول 
(، والجرزء الثالرث 1.87(، والجرزء الثراني )1.95بلر  معامرل الثبرات للجرزء األول ) إذألغراض تطبيقهرا، 

 لثبات االستبانة. اً مناسب هذه القيم مقبولة وتعطي مؤشراً  (. ومن وجهة نظر تربوية فنن  1.76)
 

ومعلمرررة مرررن معلمررري  معلرررم 2511ة مرررن االسرررتبانة علرررى عينرررة مكونررر و زِّعرررتضررروء مرررا تقررردم، فقرررد وفررري 
المملكرة  فريمروزعين علرى مختلرف أقراليم )الوسرط والشرمال والجنروب(  الصفوف األساسية الثالثة األولى

وقرد  %(،67.12أي مرا نسربته ) 1678بلر  العائرد منهرا  إذ ،وبعد ذلك تم استردادها ،األردنية الهاشمية
لررتوبعررد ذلررك  أعطيررت الحريررة الكاملررة للمسررتجيب ليعبررر عررن وجهررة نظررره. كافررة البيانررات إلررى ذاكرررة  أ دخ 

ل لرتالحاسوب، ثرم  حسربت المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة السرتجابات أفرراد  إذإحصرائيًا  ح 
 الدراسة على االستبانة بأجزائها الثالثة. ةعين
 

خماسريًا )كبيررة جردًا، كبيررة، متوسرطة، قليلرة، قليلرة  تشرك لعلرى فقررات االسرتبانة  السرتجابةوبما أن سلم ا
لجردًا(، فقرد  رروِّ المتوسرطات الحسررابية دون  إذ اعت مرردتمررن أجرل تسررهيل تفسرير النترائج، ليصربص ثالثيرًا  ح 

لتردل علرى درجرة  3‚66إلرى  2‚33لتدل علرى درجرة لقليلرةل، والمتوسرطات الحسرابية ضرمن الفئرة  2‚33
 لتدل على درجة لكبيرةل. 3‚66لمتوسطةل، والمتوسطات الحسابية األكبر من 

 
 (Semi-structured interview)المقابلة شبه المقننة  -ثانيا  

رررد  طرائرررق التررردريسبتفعيرررل  صرررلةشرررف عرررن العديرررد مرررن الجوانرررب المتالمقابلرررة شررربه المقننرررة للكى علررر اعت م 
هذه األداة  أعد  الباحثونوف األساسية الثالثة األولى، و وتحسين جودة مخرجات التعلم لدى تالميذ الصف

األدب كتب إضافة إلى الرجوع إلى ال التدريس المدرسي والجامعي، بناًء على خبرتهم في مج طو روهاو 
. ووفقررًا لهررذا اإلجررراء تمك ررن الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىالصررلة بجررودة الترردريس فرري  ذيالتربرروي 

والقيررراس  طرائرررق التررردريساالختصررراص فررري المنررراهج و  وذو  حك مهرررا( سرررؤااًل 27البررراحثون مرررن صرررياغة )
. وفررري ضررروء ومشررررفيها الصرررفوف األساسرررية األولرررىم الرررنفس التربررروي، وعررردد مرررن معلمررري والتقرررويم وعلررر

ضافة  ةملحوظات المحكمين جرى حذف ثماني اثنين آخرين، وعليه أصبص سؤالين أسئلة وتعديل اثنين وا 
حرول  ينالبراحث الطمئنران، وكران هرذا اإلجرراء مردعاة سرؤاالً  21في صورتها النهائية  عدد أسئلة المقابلة

معلمرين  ةتسرع مرع -تكرررت مررتين –صدق األداة. وتم  التأكرد مرن ثبرات األداة مرن خرالل إجرراء مقابلرة 
ة عشرر ثالثر الثانيرة فاصرل زمنري مدتره المقابلرةمن خارج أفراد عينة الدراسة، وقد تخلل المقابلة األولرى و 

أحرد البراحثين آخرر مرن  تحليرل   أ جرريذاتره تحلرياًل للمقرابالت، ثرم   الررئيس يومًا. وبعد ذلك أجرى الباحرث
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ن عرردم وجررود اخررتالف فرري تحليررل البيانررات، ممررا يعطرري مؤشرررًا فقررد تبرري   بنرراًء علررى مررا سرربق. و المشرراركين
 ساق تام بين التحليلين.على وجود ات  

 
 نرررراء جمررررع البيانررررات، راعررررى الباحررررث منهجيررررة البحررررث النرررروعيوللحصررررول علررررى مصررررداقية عاليررررة أث

(Creswell, 2012; Gerring, 2011; Glaser & Strauss, 1999; Muijs,  2004; 
Oliver, 2000; Pole & Lampard, 2002):وذلك وفقًا لما يأتي ، 

ة فري الرذين أبردوا رغبر والمشررفين ومرديري المردارس بيان الهردف مرن الدراسرة وغرضرها للمعلمرين .1
 ي تعاملأن المعلومرات التري سيحصرل عليهرا الباحرث سر علرىهروا ن بِّ المشاركة في المقابالت. كما 

 ألغراض البحث العلمي. ستخدم إال  معها بسرية كاملة، ولن ت  
 وتدوينها. من المشاركين لتسجيل المقابلة سابقةالحصول على الموافقة ال .2
 ابلة مع مراعاة ظروف المستجيب.تحديد الزمان والمكان المناسبين إلجراء المق .3
والمسرتجيب قبرل البردء بالمقابلررة   جرري المقابلرةواالحتررام واأللفرة بررين مرن ي   الرود   مرنبنراء عالقرة  .4

 بغرض توفير ظروف مناسبة إلجراء المقابلة. 
 مفرري التعبيرر عررن رأيهرر تهممررن درجرة دقرر وقمنرا بالتأكررد، ينأسررئلة المقابلرة علررى المسررتجيب ط رحرت .5

عررادة طرررم بعررض األسررئلة فرري نهايررة المقابلررة بصرري  متنوعررة تتضررمن الفكرررة نفسررها مررن خررالل إ
رحرررت فررري المررررة األولرررى، وهرررذا اإلجرررراء ينبرررئ أيضرررًا عرررن مررردى التررري حملتهرررا األسرررئلة التررري ط  

 مصداقية استجابات أفراد عينة الدراسة.
 

حرث منهجيرة تحليرل األبحراث ولتحليل البيانات التي ج معت من خالل المقابلة شبه المقننرة، اسرتخدم البا
 ;Bryman,  2012; Burton; Buckingham & Saunders, 2004))النوعيررة )انظررر

Connolly,  2007; Cohen, Monion& Morrison, 2011; Creswell, 2012; Gerring, 
2011; Glaser & Strauss, 1999; ; Muijs,  2004; Pole & Lampard, 2002)  المتمثلة

رردت إذ، (Grounded Theory Approach)التجذيريررة أو المتجررذرة بطريقررة النظريررة  األفكررار  اعت م 
للسرررمات أو  توصرررلنا ثرررم  يهرررا مرررن خرررالل المقرررابالت، عل حصرررلناالتررري ظهررررت مرررن بيانرررات الدراسرررة التررري 

 من خالل ما يأتي: (Categories)الخصائص 
 القراءة الفاحصة لكل كلمة وجملة وعبارة ذكرها أفراد الدراسة. (1
 اد الترميز لالستجابات.اعتم (2
 .(Sub-categories)المتقاربة في مجاالت فرعية  األفكار وضع األفكار المتشابهة أو (3
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 Main)ضرررررمن المجموعرررررات الرئيسرررررة  (Sub-categories)وضرررررع المجررررراالت الفرعيرررررة  (4
Categories). 

 –زمالء للبيانرات مرن خرالل قيرام أحرد الر الررئيس التحقق من ثبات التحليل الرذي قرام بره الباحرث (5
برين  كشفت هذه العملية عن توافرق ترام   إذبنعادة عملية التحليل،  – أحد أعضاء الفريق البحثي

 (Main Categories)بتحليررررل البيانررررات، وفقررررًا للمجرررراالت الرئيسررررة  صررررلالمحللررررين فيمررررا يت
 . ويؤكد هذا اإلجراء سالمة عملية التحليل ودقتها. (Sub-categories)والمجاالت الفرعية 

 اب التكرارات والنسب المئوية لالستجابات كما توزعت ضمن المجاالت الفرعية. حس (6
 

 (Focus Group) أو الجماعات البؤرية  التركيز مجموعة-ثالثا  
مجموعرة  نالبراحثيتتضمن اختيار الباحث أو كال المقابالت الجماعية التي أشمن  شكالً  هذه األداة تعد  
يكرون فيهرا مجرال ، فالوقت نفسره مهني معين، وتتم فيمجال في أو ن في مجال معر األفراد المتميزيمن 

وضروع أو م ىز فيهرا علريررككران التداخرل المجموعرة التري مرن األسرئلة المحرددة  والمناقشة بعرددللتفاعل 
وأشهر من كتب حرول لمجموعرات التركيرزل أو مرا  الفريق البحثي.أكثر من الموضوعات المطروحة من 

ا الشررهير الجماعررات البؤريررة بررين مرربهاالبؤريررةل ديفيررد سررتيوارت وزميلرره فرري كتيصررطلص عليرره لالجماعررات 
ذي صردر منره العردد الثالرث فري الر (Focus groups: theory and practice) والتطبيرقالنظريرة 

علرررى وجهرررات النظرررر المتعرررددة ضرررمن سرررياق  يرررتم التركيرررز ه المجموعرررات. ومرررن خرررالل هرررذ2115عرررام
أسراتذة الجامعرات، و المردارس، والمعلمرين،  مديريمع ذلك  قد ن فِّذو المجموعة بخالف المقابالت الفردية. 

ممثلرررري المركررررز الرررروطني لحقرررروق و والتعلرررريم،  التربيررررةشررررراف التربرررروي فرررري وزارة واإل ،راء االختبرررراراتخبررررو 
 ارة الثقافة.وز و  ،اإلنسان

 
 محتوى الوثائق المحلية والعالمية  تحليل -رابعا  
ات مررن مختلررف الوثررائق جمررع البيانررإلررى ق البحررث الوصررفية الترري تسررعى ائررتحليررل المحترروى مررن طر  يعررد  

تحليررل المعلومررات المضررمنة فرري تلررك الوثيقررة بقصررد إذ يجررري بعررده المسررجلة،  والمصررورة أ المكتوبررة أو
. وفرري الدراسررة Posner, 2004) 1986الخالرردي، ) موضرروعيةاسررتنتاجات التوصررل إلررى تفسرريرات و 

للررتالحاليررة   عرردِّهاالدراسررة )فئررات التحليررل( بالوثررائق واألبحرراث والدراسررات الخاصررة بموضرروعات هررذه  ح 
 وثائق مكتوبة إلى ما تتضمنه من تلك المواضيع بقصد التوصل إلى تفسيرات واستنتاجات موضوعية.

 

https://books.google.com/books/about/Focus_groups.html?id=-tp8AAAAIAAJ
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 المباشرر االتصرال إمكانيرة لرم ترتص، فمرن حيرث الزمران والمكران للصرعوبة األداة نظرا هذه است خدمتقد و 
اتبرررع البررراحثون فررري هرررذه الدراسرررة األسرررلوب الوصرررفي  إذ ،فررري الررردول المسرررتهدفة فررري البحرررث باألشرررخاص

سئلتها من خالل تحليرل الوثرائق الرسرمية التري تصردر أالتحليلي  كونه المناسب لبعض أهداف الدراسة و 
زارات التربيررة والتعلرريم فرري الرردول المسررتهدفة، إضررافة إلررى تحليررل األبحرراث والدراسررات الترري أجريررت عررن و 

طبيعررة المنرراهج مررن حيررث األهررداف وكررذلك تحليررل  ،وعات الترري اهتمررت بهررا هررذه الدراسررةضررمن الموضرر
تعلريم، ودور المكانة والترتيرب العرالمي لمسرتوى الو والتقويم،  طرائق التدريسالمدرسية و  والمحتوى والكتب
، دور البيئرررررة المحليرررررة، و دور المدرسرررررة، و دور وزارة التربيرررررة والتعلررررريم، و دور األهرررررلو  المرررررتعلم والمعلرررررم،

عردد و  أسس تعيرين المعلمرين وعمليرات إعردادهم،، و البيئة المدرسية، و مصادر التعلم، و اإلشراف التربويو 
بالموضرروعات  صررلةالوثررائق المت جميررع بتحليررلأيضررًا . وقررام البرراحثون فرري الصررف الواحررد حاليرراً  التالميررذ
وحدة تحليل في جميع الوثائق الرسرمية والمقراالت  كل موضوع من الموضوعات السابقة ع دَّ إذ ، السابقة

 وقد روعي في عملية تحليل محتوى الوثائق الرسمية والمقاالت ما يلي:. إليهاالتي تم الوصول 
 للتصنيف. اً إطار  المذكورة سابقاً موضوعات الدراسة  ع دَّت .1
رردَّ  .2 الفكرررة أكبررر وحرردات تحليررل  عررد  وت   ،وحرردة تحليررل أو فكرررة كررل موضرروع مررن موضرروعات الدراسررة ع 

كنعان، جاهات والقيم والمعتقدات )وهي وحدة أساسية في تحليل االت ،المحتوى وأهمها وأكثرها فائدة
 . لفةفي هذه الدراسة لتحليل موضوعات الدراسة المخت است خدمتقد و ( 38، م 1995

 الهدف من عملية التحليل، وهو التعرف على موضوعات الدراسة.  تحديد .3
قراءة محتوى الوثائق الرسمية والمقاالت والدراسات التي أجريت في مواضيع الدراسة قراءة متمعنة،  .4

 ن.يحتى اتضص المعنى لدى الباحث
لدراسررات الترري أجريررت تحديررد موضرروعات الدراسررة الررواردة فرري محترروى الوثررائق الرسررمية واألبحرراث وا .5

 في أي من موضوعات الدراسة.
 للتحليل. موضوعات الدراسة هدفاً  ت عد   .6
 تقديم التفسيرات واالستنتاجات الموضوعية المبنية على نتائج التحليل. .7
 

 ومناقشتها نتائج الدراسة
المملكة األردنية  واقع التعليم والتعلم في الصفوف الثالثة األولى فيإلى الكشف عن الحالية هدفت الدراسة 

، أجابت الدراسة ذلك. ولتحقيق في ضوء خبرات بعض الدول العالمية واإلقليميةالهاشمية وسبل التحسين 
صيغت تلك األسئلة بكل عناية وشمولية وموضوعية، لتعكس في  إذالحالية عن ثالثة وثالثين سؤااًل، 

في  الصفوف األساسية الثالثة األولىفي  مجملها أدوار جميع العناصر والمكونات المسؤولة عن التعليم
األردن، وما يؤثر فيه، وما يصف واقعه، إضافة إلى ما هو متوقع أن يكون عليه سواء بالرجوع إلى 



 

 

 26 

الثالثة األساسية  التعليم والتعلم في الصفوفواقع 
 في ضوء خبرات بعض الدول وسبل التحسين األولى

 

النتائج بعد  صيغتتجارب من نماذج إقليمية و/أو عالمية. وقد  من خالل النظريات والدراسات الحديثة، أو
. ومتعددة ختلفةت بحثية متعددة ومتنوعة من مصادر مباستخدام أدوا ج معت هائل من البيانات تحليل كم  

كما في الشكل التالي ويليه اآلتية  المحاور على تم  التركيزالكبير ألسئلة الدراسة،  دوفي ضوء العد
 :تفصيالت النتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( محاور نتائج الدراسة1)رقم الشكل 
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 ومناقشتها وتفسيرها على النحو اآلتي: (1)رقم في الشكل ردة الوا يمكن عرض نتائج المحاورو 
 

 .في األردن الصفوف األساسية الثالثة األولىواقع التدريس في  -ومناقشتها  المحور األولنتائج 
 لمسرتوى المسرتقبليو  الحراليين الواقعبر صرلتت( 3)يسرعى المحرور األول إلرى اإلجابرة عرن أربعرة أسرئلة 

لواقع أعرداد التالميرذ  عرضردنية الهاشمية. فضاًل عن األ المملكة في األولى ثةللصفوف الثال التدريس
. ولتحقيرق نمراذج التعلريم العالميرة واإلقليميرةبعرض ومقارنتهرا مرع  ،في تلك الصفوف في الشرعبة الواحردة

                                                 
 هذا احملور باألسئلة اآلتية: صليت 3

 األردنية اهلامشية؟ اململكة يف األوىل للصفوف الثالثة التدريس ملستوى املستقبليالواقع و  احلايل الواقع هو ما 
 املستقبل؟ يف هم املتوقععدد وما الصفوف األساسية الثالثة األوىل؟ يف األساسي التعليم مراحل يف احلايل التالميذ عدد ما 
 يف األردن؟ الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف الواحدة الشعبة ضمن الواحد الصف يف التالميذ عدد ما  
 ؟ضوء النماذج التعليمية التعلمية العاملية واإلقليمية يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف الواحدة الشعبة ضمن الواحد الصف يف التالميذ عدد ما 
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رد   ية الثالثرة لمعلمري الصرفوف األساسر انةاسرتب تذلك فقد تم الرجوع إلى وثائق وزارة التربية والتعليم، وأ ع 
 األولى. فضاًل عن إجراء مقابالت شبه مقننة مع مشرفي وزارة التربية والتعليم للصفوف الثالثة األولى.

 
، الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىالمسرتقبلي فري واقعره بواقع المستوى التدريسي الحالي و  صلوفيما يت

إلرى  لرم يررقَ  لصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىاالواقرع الفعلري للتردريس فري  فقد بينت نتائج االستبانة أن  
 رقرم الممارسات التدريسية يغلب عليها الطابع التقليدي. ويوضص ذلرك الجردول إن  إذ المستوى المطلوب، 

(4.) 
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على واقع التدريس الحالي للصفوف 4)رقم الجدول  
 ثالثة األولىال

 الفقرات م
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 (4)التقدير

 كبيرة 65.71 1.222 3.29 قلة استخدام أجهزة الحاسوب في تنفيذ األنشطة التعلمية. 1
 كبيرة 58.77 1.097 2.94 عدم توظيف مواقف من الحياة اليومية لتنظيم تعلم التالميذ. 2

3 
ف التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون من ضعف ضع

 .البصر ضعفالسمع أو 
 كبيرة 58.20 1.202 2.91

 كبيرة 57.99 1.112 2.90 التالميذ للقراءة الحرة. عدم تحفيز 4
 كبيرة 58.02 1.136 2.90 الحديثة والمعاصرة. طرائق التدريسعدم وجود قناعة لدى المعلم بجدوى  5
 كبيرة 57.65 1.136 2.88 الحديثة والمعاصرة. طرائق التدريسإتقان المعلم لكيفية توظيف ضعف  6
 كبيرة 57.41 1.130 2.87 الحديثة والمعاصرة. طرائق التدريسعدم إلمام المعلم ب 7
 كبيرة 55.69 1.151 2.78 قلة استخدام وسائل تعليمية متنوعة )الحاسوب، السبورة، اللوحات(. 8

9 
تنويع في أساليب عرض المادة التعليمية )المجموعات، الحوار عدم ال

 .والمناقشة(
 كبيرة 54.84 1.117 2.74

 كبيرة 54.42 1.188 2.72 .عدم استجابة المعلمين الستفسارات التالميذ وأسئلتهم بوضوم 11
 كبيرة 54.35 1.135 2.72 .ضعف تشجيع التالميذ على المشاركة والمناقشة أثناء الحصة 11

12 
م أساليب تقويم متنوعة )امتحانات، واجبات، تقارير وأبحاث، استخداقلة 

 .قوائم الشطب، ساللم التقدير(
 متوسطة 53.18 1.157 2.66

 متوسطة 53.03 1.134 2.65 .التالميذعدم مراعاة الفروق الفردية بين  13
 كبيرة 69.53 862. 3.48 المجموع الكلي
                                                 

يدل على درجة متوسطة، وأكثر من  3.66 -2.33يدل على درجة قليلة، ومن   2.33تم تحويل المتوسطات الحسابية إلى درجات تقدير في ضوء اآلتي: أقل من  4

 يدل على درجة كبيرة. 5 -3.66
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يعراني مرن  الصفوف األساسية الثالثرة األولرىالواقع الفعلي للتدريس في  أن   (4رقم )يتضص من الجدول 
  األمر 3.48مجال بل  المتوسط العام للفقرات في هذا ال إذنوعية التدريس،  فية تؤثر دصعوبات متعد

 العديرردة، مررن الصررعوبات انييعرر علررى أن هررذا الواقررع درجررة تقرردير الواقررع التدريسرري مررن خرراللالررذي يرردل 
من درجرة تقردير لكبيررةل توزعرت ضر 11-1حرظ أن الفقررات ( يال4)رقم الجدول  فيالمتأمل  أن  خاصة و 

الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة الواقرررع غيرررر الفعرررال للتررردريس فررري  فررري ثرصرررعوبات التررري ترررؤ الب صرررلفيمرررا يت
 الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىواقررع الترردريس فرري تكشررف هررذه النتررائج أن أسررباب ضررعف . و األولررى
. ولعرل الحديثة والمعاصرة، وهذا ما أكدته الفقررة الخامسرة طرائق التدريسقناعة بجدوى العدم ي فتكمن 

في إتقان كيفية توظيف  الصفوف األساسية الثالثة األولىأداء معلمي ضعف  السبب في ذلك يعود إلى
 ئرق التردريسطراهرذا يردل علرى عردم إلمرامهم بو   فري عمليرة التردريس الحديثرة والمعاصررة طرائق التدريس

 . الحديثة والمعاصرة
 
الصرفوف فري فنن هذا الواقع التدريسي  (4)رقم في ضوء النتائج الواردة في الجدول بناء على ما تقدم و 

تكنولوجيررا المعلومررات قلررة اسررتخدام انعكررس سررلبًا علررى بيئررات الررتعلم مررن حيررث  األساسررية الثالثررة األولررى
عدم توظيف مواقف من الحياة اليومية لتنظيم تعلم ، و تعلميةفي تنفيذ األنشطة ال استخدام الحاسوبمثل 

مرع ذوي االحتياجرات الخاصرة الرذين خاصرة  التالميرذمع الفروق الفردية برين ضعف التعامل ، و التالميذ
عرردم التنويررع فرري التالميررذ للقررراءة الحرررة، و  البصررر، وعرردم تحفيررزضررعف يعررانون مررن ضررعف السررمع أو 
عردم اسرتجابة المعلمرين الستفسرارات ، و ة )المجموعرات، الحروار والمناقشرة(أساليب عرض المادة التعليمي
قلرررة ، و ضرررعف تشرررجيع التالميرررذ علرررى المشررراركة والمناقشرررة أثنررراء الحصرررة، و التالميرررذ وأسرررئلتهم بوضررروم

 .م أساليب تقويم متنوعة )امتحانات، واجبات، تقارير وأبحاث، قوائم الشطب، ساللم التقدير(استخدا
 
مؤشررات إيجابيرة  عرط  تلرم فري األردن،  الصفوف األساسية الثالثرة األولرىلواقع التدريس في  هذه النتائجف

، التي تؤكد على أهمية توظيف نظريات التعلم المعاصرة في ظل   خاصةو  ،على جودة ممارسات التعليم
 مراذج عالميرة،ننموذج التعلم المتمركز على التلميرذ. وعنرد مقارنرة هرذه النترائج مرع وفقًا ل طرائق التدريس

سرتراتيجيات التردريس إذلك يخالف التوجهرات العالميرة للردول المتقدمرة التري تشردد برأن توظرف أرقرى  فنن  
 National coreأكرد نظرام التعلريم الفنلنردي وفي هرذا الخصروص للتعلم. ليصبص التلميذ مركزاً  وطرائقه

curriculum for basic education (NCC), 2004; Finnish National Agency for 
Education (FNAE), 2014))  على أهمية التعلم المتمركز على المتعلم  أي أن يتعلم التلميرذ ذاتيرًا

 المتنوعة. ابتداًء من الصف األول األساسي، وذلك من خالل ممارسة األنشطة التعلمية 
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 سرئلةتشركل األ ذإ ،دروسفري تنظريمهم للر التالميرذتركرز علرى جميرع  طرائرق تردريستسرود  وفي سرنغافورة
 ,Hogan and Colleaguesالسرائدة فري سرنغافورة  طرائرق التردريس% مرن 61المنظمرة  اتجابرواإل

 % من الدروس من خالل النشاطات ومجموعات العمل.51تقدم أكثر من ف(. أم ا في بريطانيا (2009
في دولة قطر  ة األولىالصفوف األساسية الثالثالتعليم في  لمردن يتضص جليًا أن   وفي الدول المشابهة

للرتعلم مرع  اً محرور بعردِّه  التلميرذسرتراتيجيات التردريس المتبعرة عالميرًا مرن حيرث التركيرز علرى إيعتمد على 
بحيرث يكرون  ،مراعاة حاجاته الفرديرة، والتركيرز علرى العمرل التطبيقري والتعراوني والتفراعلي وروم الفريرق

تنويرع األنشرطة التعليميرة المقدمرة سرواء أكانرت أنشرطة نشطًا فري عمليرة الرتعلم، وذلرك مرن خرالل  التلميذ
 صفية أو غير صفية.

 
وثررائق وزارة  تررم مراجعررة ، فقرردالصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىفرري  التالميررذوللكشررف عررن واقررع أعررداد 

الصرررفوف  فررري األساسررري لتعلررريممراحرررل ا فررري للتالميرررذ الحرررالي عرررددال عرررن كشرررفت إذوالتعلررريم،  (5)التربيرررة
في  % سنوياً 5العدد بمعدل هذا يزداد ، و تلميذًا وتلميذة 363181قد بل   الذي الثالثة األولى األساسية

الصرررفوف  فررري الواحررردة الشرررعبة ضرررمن الواحرررد الصرررف فررري التالميرررذ عرررددأمرررا الصرررف األول األساسررري. 
وزارة مقابلررة رئرريس قسررم التقيرريم والمتابعررة فرري  بخصوصرره تررم   ، فقرردفرري األردن األساسررية الثالثررة األولررى

في الصف الواحد على مستوى المملكة األردنيرة يبلر   التالميذأفاد بقوله: لنسبة عدد  إذالتربية والتعليم، 
 و شعبةل.أفي كل صف  اً تلميذ 26.6

 
مشرررفي وزارة و  مررع رئيسررة قسررم اإلشررراف التربرروي فرري وزارة التربيررة والتعلرريم، كشررفت نتررائج المقررابالتكمررا 

 كثافررةو السرركانية، تختلررف مررن منطقررة إلررى أخرررى، وذلررك حسررب الكثافررة  الترري ذأعررداد التالميرر عررنالتربيررة 
  .هافيب المنطقة التي يقطنون سفي الشعب ح التالميذ

 
 (الصرفيةفري الغررف ) فيهرا التالميرذعردد  الكثافة السكانية القليلة يترراوم المناطق ذاتأن على  وهذا يدل
ررا فري المنراطق السرركاتلميرذاً  (15-5)مرا برين  الكثافرة السركانية المتوسررطة، كمرا فري األريرراف  اتنية ذ. أم 

را أعرداد تلميرذاً  (35- 16)برين  (فري الغرفرة الصرفية الواحردة) فيهرا التالميرذفقد تراوم أعرداد   التالميرذ. أم 
مررا بررين  عرردد التالميررذ فيهررا تررراوم، فقررد ضرمن الشررعبة الواحرردة فرري المنرراطق السرركانية ذات الكثافررة العاليرة

ال  –ومنهررا علررى سرربيل المثررال  تلميررذاً  (51)وفرري بعررض المرردارس وصررل العرردد إلررى  ًا،ذتلميرر (36-51)

                                                 
طالب الصفوف األساسية الثالثة األوىل لعام يف الصفوف الثالثة األوىل جمتمعة، فقد متَّ مراجعة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا املعلومات، وُزوِّدنا باألعداد مبوجب نشرة أعداد حلصول على أعداد التالميذ متَّ ا 5

6102/6102. 
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تجراوز العردد فري الغرفرة الصرفية  ، فقردإربردمدرسة ميسرون الدمشرقية فري مديريرة تربيرة قصربة  –الحصر 
 تلخيصها فيما يلي:يمكن لعدة أسباب  . وهذه النتيجة يمكن أن تعودتلميذاً  51

ليرررة فررري المررردن مرررع قلرررة عررردد المررردارس فررري الحررري الواحرررد  األمرررر الرررذي وجرررود كثافرررة سررركانية عا .1
 .التالميذاستدعى زيادة عدد 

علررى مررديري المرردارس إلبقرراء أبنررائهم فرري المدرسررة  التالميررذوجررود إلحررام شررديد مررن أوليرراء أمررور  .2
 كنهم،القريبة منهم. ولعل العديد من أولياء األمرور ذكرروا أنهرم يفضرلون المردارس القريبرة مرن سر

 بكلفة المواصالت. صلوذلك لدوافع اقتصادية تت
فرري المرردارس  التلميررذ أقسرراط ارتفرراع تكلفررة فرري ظررل  الحكوميررة المرردارس وجررود إقبررال شررديد علررى  .3

 تلميذألف  51 علىالخاصة. ولعل ما يؤكد ذلك ما نشرته وزارة التربية والتعليم بانتقال ما يزيد 
 من المدارس الخاصة إلى الحكومية.

 
سررنغافورة يررزداد حسررب  متوسررط حجررم الصررف فري أن   نتبري   ،نمرراذج عالميررةارنررة هررذه النتيجرة مررع عنرد مقو 

، وفي الصف الثاني ( تلميذاً 29.4متوسط عدد تالميذ الصف األول األساسي ) يتضص أن   المستوى، إذ
 أن     أيتلميرذاً  37، بينما يزداد في الصف الثالث األساسي حيرث يصرل إلرى تلميذًا ( 29.5األساسي )

 ,Ministry of Education (Singapore)) حجرم الصرف يرزداد مرع التقردم فري المسرتوى التعليمري
إلى مزيد مرن الرعايرة  إلى أن التالميذ في الصفين األول والثاني يحتاجون تعزى . وهذه النتيجة(2017

ألساسية في اليابان متوسط عدد التالميذ في الصف الواحد في المرحلة اكما تبين النتائج أن  واالهتمام.
 . (OECD, 2017)تلميذاً  27هو 
 

ررا فرري فنلنرردا ف بلرر   إذالعشرررين،  فرري مسررتوى التعلرريم األساسرري لررم يتعرردَّ  التالميررذمتوسررط عرردد  أن   نتبرري  أم 
وفري . . وهرذا يردل علرى العردد النمروذجي فري صرفوف التعلريم األساسري (OECD, 2017)اً تلميرذ( 19)

 تررتعل مالميررذ إلررى مجموعررة صررفية يررتم علررى تقسرريم الت يقررومجررراء تربرروي إ ثمررةحالررة تجرراوز هررذا العرردد، ف
 .متفرق عليره تربويراً  توافر بيئرات صرفية واسرعة تسرمص برالتعلم التعراوني. ولعرل هرذا الحرل   تعاونيًا في ظل  

 American Educational Research)مرا يؤكرد ذلرك أن المنظمرة األمريكيرة للبحرث التربروي  رب مراو 
Association)  لمسررتويات التعلريم األولررى  أن البيئررة الصرفية 2118ذكررت فرري اجتماعهرا السررنوي لعرام

 عرن تحس رنكشرف  (Empirical evidence)الردليل الميرداني  إن  إذ  تكرون مكتظرة بالتالميرذ، ال  يجرب أ
لرررردى التالميررررذ فرررري الصررررفوف قليلررررة العرررردد، بينمررررا يررررنخفض مسررررتوى أداء التالميررررذ فرررري  التفاعررررل الصررررفي

 &Blatchford, Bassett, & Brown, P., 2008; Konstantopoulosa) ثيرة العددالصفوف ك
Sun,2013) 
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اتفقررت هررذه النتيجررة مررع  دمررع الرردول المشررابهة لررمردن فقررمقارنررة عرردد التالميررذ فرري الصررف الواحررد وعنررد 

مررن المرردن ذات الكثافررة السرركانية تعرراني  اتضررص أن   إذفرري المملكررة العربيررة السررعودية،  وضررع الصررفوف
فري المنراطق  ًا في الصف الواحرد، بينمرا يقرل  تلميذ 41 على العدد يزيد إذ ،ازدحام التالميذ في الصفوف

القروية والجبلية قليلة الكثافة السكانية. وبالتالي فنن التربويين ترذمروا فري المملكرة العربيرة السرعودية مرن 
الكثافررة  إن   إذ، التلميررذدرجررة اسررتيعاب  المتمثلررة بضررعف اآلثررار السررلبية لزيررادة العرردد فرري الغرررف الصررفية

زيادة األعرداد، كمرا أنره ال يسرتطيع أن  العالية ال تتيص للمعلم اإلجابة عن األسئلة داخل الصف في ظل  
المتردني. كمرا أنره ال  المسرتوى التعليمريالمتوسرط و  للتالميرذ ذوي المسرتوى التعليمري يعطي اهتمامًا كافيراً 

وال  م القريم والسرلوك ألن وقرت الحصرة قصرير جرداً يمشركالت الخاصرة بتعلرمعالجة العديرد مرن ال يستطيع
متوسرط المقابرل فرنن النتيجرة الحاليرة ال تتوافرق مرع فري و  .الدرس اليومي على الوجه األكمل تنفيذيكفي ل
 تلميذًا. 2117البال د في المرحلة االبتدائية في قطر في الصف الواح التالميذعدد 

 
فري  التالميرذزيرادة أعرداد  لى مستوى المملكة األردنية الهاشمية يتضرص جليرًا أنوفي ضوء هذه النتائج ع

للتحقررق مررن صررحة البيانررات الترري . و يواجرره التعلرريم فرري المملكررة األردنيررة بيئررات الررتعلم تشرركل مأزقررًا كبيررراً 
%( 74.46) ن  إ –نتررائج االسررتبانةكمررا كشررفتها  -أقرروال المعلمررين  أكرردتالمقابلررة،  ةأدلررى بهررا أفررراد عينرر

فري الغررف الصرفية تشرركل  التالميررذيررون أن كثررة أعرداد  الصرفوف األساسرية الثالثررة األولرىمرن معلمري 
جرودة التعلرريم فرري  فرريأحررد األسرباب الترري أثررت  ي عررد  بالترالي هرذاو  كبيرررًا فري تحسررين جرودة التعلرريم.عائقرًا 

م فرري القررراءة والكتابررة وذلررك   األمررر الررذي انعكررس علررى الضررعف العرراالصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى
أن زيررادة أعررداد بررويمكررن تفسررير ذلررك  بنرراًء علررى االختبررارات الوطنيررة الترري عقرردتها وزارة التربيررة والتعلرريم.

 مرررن خرررالل التلقرررينعلرررى المعلرررم عتمرررد تقليديرررة ت طرائرررق تررردريستقرررود المعلمرررين لالعتمررراد علرررى  التالميرررذ
 قائرطر حالة نوم وخمول، وهذه الطريقرة هري مرن الفي  مدداً ر الذي يجعل التالميذ يقضون   األموحْسب

 التي تقتل النشاط عند المتعلم.
 

الصهفوف األساسهية التي تواجهه العمليهة التدريسهية فهي  الصعوبات -ومناقشتهانتائج المحور الثاني 
 .الثالثة األولى

 (:2) رقم الصعوبات في هذا المجال بجانبين، وذلك كما في الشكل تتصلو 
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 التههي تواجههه العمليههة التدريسههية فههي الصههفوف األساسههية الثالثههة األولههى الصههعوبات(: 2) مرقهه الشههكل

 
 
بالكشررف  المرررتبطينمررن أسررئلة الدراسررة،  (6)السررؤالين الثررامن والعاشرررعررن جابررة اإلهررذا المحررور ب صررليت

ن ومعلميهررا. ولاجابررة عررن هررذي عررن الصررعوبات الترري تواجرره طلبررة الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى
هذا الجانرب. ويمكرن عررض الصرعوبات التري تواجره تالميرذ الصرفوف  تنتضمَّ  بانةاست تد  ع  أ   السؤالين،

 .(5) رقم األساسية الثالثة األولى في الجدول
 

 بتالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى صلةافات المعيارية للصعوبات المت(: المتوسطات الحسابية واالنحر 5) رقم الجدول 

 ةالرتب
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة المئوية
 التقدير

 كبرية 71.95% 996. 3.60 قلة املخزون اللغـوي عنـد التالميـذ الـذي يساعدهم يف التعبري عن أفكارهم. 0
 كبرية 69.73% 1.079 3.49 لدى التالميذ حنو املدرسة. وجود اجتاهات سلبية 6

3 
 لتالميذ يف الدراسة.ضعف رغبة ا

3.47 1.071 
 

%569.45 
 كبرية

 كبرية 69.30% 1.100 3.46  عدم تعاون أولياء أمور التالميذ مـع اإلدارة املدرسية. 4
 كبرية 68.50% 1.057 3.42 وجود قلق لدى التالميذ من االمتحانات. 5
 ةكبري  65.59% 1.109 3.28 عدم اهتمام التالميذ بالواجبات البيتية.  2

                                                 
 :هذا احملور بالسؤالني اآلتيني صليت 6

 ؟ية الثالثة األوىلالصفوف األساس طلبة تواجه اليت الصعوبات ما 
 ؟الصفوف األساسية الثالثة األوىل معلمي تواجه ليتا الصعوبات ما 
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 بتالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى صلةافات المعيارية للصعوبات المت(: المتوسطات الحسابية واالنحر 5) رقم الجدول 

 الفقرات ةالرتب
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة المئوية
 التقدير

 كبرية 63.91% 1.083 3.20 قلة تركيز التالميذ وانتباههم يف غرفة الصف. 2
 كبرية 63.29% 1.097 3.16 .قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفـسية للتالميذ 8
 كبرية 63.03% 1.089 3.15  .ضعف االتصال بني املـعلم وأولياء أمور التالميذ 9

 كبرية 61.70% 1.056 3.09 لتالميذ.العقلية لدى ا القدراتضعف  01
 كبرية 56.36% 1.097 2.82 ضعف حاسة البصر أو السمع.مثل ضعف قدرات التالميذ احلسية  00
 كبرية 54.27% 1.121 2.71 خوف لدى التالميذ من املعلم.وجود  06
 كبرية 54.06% 1.105 2.70 معاناة بعض التالميذ مـن بعـض األمراض اجلسمية. 03
 كبيرة 63.93% 753. 3.20 موع الكليالمج

 
 إذ، الصرفوف األساسرية الثالثرة األولررىبرأداء تالميرذ  صرل( وجرود ضرعف كبيرر يت5) رقرم يظهرر الجردول

، وهذا يتوزع ضمن درجة تقدير كبيرة للصرعوبات 63.93%لجميع الفقرات  ةالعام النسبة المئوية تبلغ
حررررظ يال نفسررررهوالمتأمررررل للجرررردول  .الثالثررررة األولررررىالصررررفوف األساسررررية الترررري تواجرررره تعلررررم التالميررررذ فرررري 

يسرهم  الرذي عنررد التالميررذ المخرزون اللغرويفي وجود ضعف أكدوا  من أفراد عينة الدراسة %71.95أن
ر علررى اتجاهرراتهم ودافعيررتهم نحررو أث رر قررد هررذا األمررر ويمكررن أن لتعبيررر عررن أفكررارهم.فرري امسرراعدتهم  فرري

وجرود  أكدوا من المستجيبين 69.73% عم ا نسبتهة الثانية كشفت ولعل ما يؤكد ذلك أن الفقر  ،المدرسة
ضعف رغبرة التالميرذ أكدوا منهم  69.45%عن أن  فضالً  لدى التالميذ نحو المدرسة. اتجاهات سلبية

 في الدراسة.
 

وجرررود قلرررة اهتمرررام  إلرررى( يمكرررن اإلشرررارة 5) رقرررم الجررردول فررريفررري ضررروء البيانرررات الرررواردة  وبصرررورة عامرررة
الجوانرررررب النفسرررررية والوجدانيرررررة والمعرفيرررررة والصرررررحية  فررررري صرررررفوف األساسرررررية الثالثرررررة األولرررررىالبتالميرررررذ 

ل هررذا الوضررع غيررر المقبررول مررن خررالل عرردم تعرراون أوليرراء أمررور التالميررذ مرررع اإلدارة واالجتماعيررة. وتمثَّرر
 متحانررات،مررن اال يهمالبيتيررة، ووجرود قلررق لرد المدرسرية، ممررا ترترب عليرره عردم اهتمررام التالميررذ بالواجبرات

فضراًل عرن قلرة اهتمرام  ،خروف لرديهم مرن المعلرمالجرود و  بسرببوانتباههم في غرفة الصف  هموقلة تركيز 
ذلرك نراتج عرن ضرعف االتصرال برين المررعلم وأوليراء أمرور  ولعرل   ،هرملنواحي الصحية والنفرسية لاألهل با
ضرعف حاسرة  مثرلالحسرية  العقلية لردى التالميرذ، وضرعف قردراتهم القدراتإضافة إلى ضعف  ،التالميذ
 مرن بعرض األمراض الجسمية. هممعاناة بعضو السمع، حاسة  والبصر أ

 (.6) رقم في الجدول الصفوف األساسية الثالثة األولىلصعوبات التي تواجه معلمي ا ويمكن عرض
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 وف األساسية الثالثة األولىبمعلمي الصف صلةافات المعيارية للصعوبات المت(: المتوسطات الحسابية واالنحر 6) رقم لجدولا

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

1 
في تدريس الصفوف  التقليدية قائطر على الاعتماد بعض المعلمين 
 .األساسية الثالثة األولى

 كبيرة %64.43 1.100 3.22

 كبيرة 62.81% 1.058 3.14 مصادر التعلم. قلة اقتناع بعرض المعلمرين بجردوى تنويع 2
 كبيرة 62.17% 1.117 3.11 انتقال المعلمين ذوي الكفاءة العالية إلى األعمال اإلدارية. 3
 كبيرة 62.17% 1.103 3.11 .ضعف إلمام بعض المعلمرين بأساليب التقويم الحديثة 4

5 
ائية عدم اهتمام بعض المعلمين في معالجة صعوبات التعلم )القر 

 .والكتابية والحسابية( عند التالميذ
 كبيرة %59.74 1.171 2.99

6 
الصفوف األساسية الثالثة ندرة المعلمين المتخصصين في تدريس 

 أكاديميًا ومسلكيًا. األولى
 كبيرة %59.63 1.134 2.98

 كبيرة 58.92% 1.096 2.95  .ضعف القدرة لدى بعض المعلمين علرى إدارة الصف 7
 كبيرة 58.69% 1.174 2.93 إلعداد المهني للمعلمين أكاديميًا وتربويًا.ضعف ا 8
 كبيرة 58.33% 1.119 2.92 .افتقار المعلم إلى مهرارات االترصال والتواصل مع التالميذ 9

 كبيرة 60.77% 841. 3.04 المجموع الكلي
 

 صررلصررعوبات متنوعررة تت جانررب تظهررر وجررودبهررذا ال صررلة(  أن الفقرررات المت6)رقررم يتبررين مررن الجرردول 
 – 3.22تراوحت متوسطات الفقرات لهذا الجانب ما بين إذ  ،الصفوف األساسية الثالثة األولىبمعلمي 
مررررن أبرررررز  أن   ولالجررررد مررررنهررررذا المجررررال سررررجل درجررررات صررررعوبة كبيرررررة. ويتضررررص    بمعنررررى أن  2.92

طرائرق هرو سريادة  ثرة األولرىالصرفوف األساسرية الثالالصعوبات التي تواجه فاعلية األداء التدريسي في 
رررا نسررربتهؤكرررد ذلرررك أن الفقررررة األولرررى كشرررفت التقليديرررة فررري بيئرررات تعلرررم التالميرررذ. ولعرررل مرررا ي التررردريس  عم 

فررري تررردريس الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة  التقليديرررة قائرررطر مرررن المسرررتجيبين يعتمررردون علرررى ال %64.43
ص أن األسرباب الكامنرة وراء هرذه النتيجرة يسرتخل نفسره الجردول أيضًا من بياناتالوالمتأمل في  .األولى

قلرررة اقتنررراع بعررررض المعلمررررين بجرررردوى تنويرررع مصرررادر الرررتعلم، وانتقرررال المعلمرررين ذوي الكفررراءة  عرررزى إلرررىت  
العاليررة إلررى األعمررال اإلداريررة، وضررعف إلمررام بعررض المعلمرررين بأسرراليب التقررويم الحديثررة، وعرردم اهتمررام 

لم )القرائية والكتابية والحسابية( عند التالميذ، ونردرة المعلمرين بعض المعلمين في معالجة صعوبات التع
أكاديميرررًا ومسرررلكيًا، وضرررعف القررردرة لررردى  الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررىالمتخصصرررين فررري تررردريس 
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بعض المعلمين علرى إدارة الصرف، وضرعف اإلعرداد المهنري للمعلمرين أكاديميرًا وتربويرًا، وافتقرار المعلرم 
 .الترصال والتواصل مع التالميذإلى مهرارات ا

 
 ، فرنن  مع نماذج تعليم عالمية الصفوف األساسية الثالثة األولىوبمقارنة هذا الوضع السائد لدى تالميذ 

النتررائج فرري هررذا المجررال تظهررر أن التربيررة للتلميررذ فرري سررنغافورة تقرروم علررى أسرراس إحررداث تربيررة متوازنررة 
-ام التعليمرري المركررزيمررا سرراعد علررى ذلررك هررو سرريادة النظررالجوانررب. ولعررل جميررع مررن  تلميررذوشرراملة لل

ألن مررديري المرردارس  ،الررذي يعنرري أن صررناعة القرررار التعليمرري تررتم علررى مسررتوى المدرسررةالالمركررزي، 
 صررلالمدرسررة مسررؤولية أكبررر فيمررا يت ، وفرري الوقررت نفسرره تتحمررلالتالميررذوالمعلمررين هررم األكثررر معرفررة ب

 ,Chua 2014; Ng 2010)توجهات التربوية العامة للنظام المركزي بانسجام نظامها ومبادراتها مع ال
ررفرري مرحلررة القرردرة، إذ  ةر ( دخلررت سررنغافو 2111-1997عررام ) . ومنررذ(2013 ن والمرردارس و نص المعلمررم 
وتعزيررز مهرراراتهم فرري الررتعلم مرردى  هموميررول التالميررذ مررن المرونررة والمسررؤولية الذاتيررة لتنميررة قرردرات مزيررداً 

نظرررام تعليمررري متعررردد المسرررارات يناسرررب التنررروع فررري  إيجرررادهررردف الررررئيس وراء ذلرررك هرررو الحيررراة. وكررران ال
 .(Mourshed et al. 2010; Goh and Gopinathan 2008) التالميذمستويات 

 
الصررفوف غالبيررة الصررعوبات لرردى تالميررذ  ن  إوفرري ضرروء نتررائج هررذا المحررور مررن الدراسررة، يمكررن القررول 

. ولعررل مررا )المحاضرررة( التقليديررة طرائررق الترردريسإلررى سرريطرة  عررزىت   معلمرريهمو  األساسررية الثالثررة األولررى
المملكرة المتحردة.  مثرليؤكد ذلك أن هذا النوع من الصعوبات ال يعاني منه التالميذ في الدول المتقدمة 

النشرط لردى عينرة مرن التالميرذ البريطرانيين، خلصررت  طرائرق الترردريسوفري معررض الحرديث عرن فاعليرة 
التقليديرة ترؤثر سرلبًا علرى أداء التالميرذ،  طرائرق التردريسن  أإلرى  (Mulongo, 2013)دراسة ميولونجرو

على التعلم النشط والمتمركز على التلميرذ أسرهمت فري تطروير اتجاهرات  تي تقومال طرائق التدريسبينما 
 إيجابية نحو الدروس والبيئات الصفية ومعلمي المدرسة.
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 العملية التعليمية التعلمية عناصر -اقشتهاومننتائج المحور الثالث 
 (.3) رقم كما في الشكليمكن تمثيل نتائج هذا المحور 

 العملية التعليمية التعلمية عناصر( 3) رقم الشكل

 
 

السرادس والسرابع والتاسرع والثالرث و  الخرامس :التالية سئلةباأل صلةذا المحور نتائج الدراسة المتيعرض ه
الصفوف األساسية الثالثة  محتوى مناهج طبيعةهذه األسئلة برررر:  رتبطت إذ(، 7)عشر والحادي والعشرين

 بالقيرام األجردر ن، وَمرالصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى معلمرو عليهرا بنراءً  ي عي ن التي ، واألسساألولى
 العملية ناصرع تهيئة أم المعلمات، وكيفية المعلمون   :الدنيا األساسية المرحلة لصفوف التدريس بعملية

                                                 
 :األسئلة اآلتية عن جابةاإلهذا احملور ب صليت 7

 أم املعلمات؟ املعلمون :الدنيا األساسية املرحلة لصفوف التدريس بعملية بالقيام األجدر من 
 ؟ىلالصفوف األساسية الثالثة األو  مناهج طبيعة ما 
 بأفضل النتائج؟ للخروج التلميذو  واملعلم املنهاج ة:الثالث التعليمية العملية عناصر هنيئ كيف 
 األردن؟ يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف التالميذ تدريس يف حالياً  املتبعة سرتاتيجياتهوأساليبه وإ طرائق التدريس ما 
 ؟ضوء بعض مناذج التعليم والتعلم العاملية واإلقليمية يف وخصوصاً  عاملياً  الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف ميذالتال تدريس يف حاليا املتبعة طرائق التدريس ما 
 ؟الصفوف األساسية الثالثة األوىل معلمو عليها بناءً  يُعنّي  اليت األسس ما 
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المعتمرررردة فرررري ترررردريس الصررررفوف  طرائررررق الترررردريستحديررررد بأفضررررل النتررررائج، و  للخررررروج ةالثالثرررر التعليميررررة
 األساسية األولى. 

 
لِّلرررت، فقرررد الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررىعرررن طبيعرررة منررراهج  وللكشرررف المالمرررص  علرررى للوقررروف ح 

ررراهجهررراالمعاصررررة لتطررروير من بطبيعرررة منررراهج  صرررلن أي صرررعوبات تتللكشرررف عررر انةاسرررتب تدَّ . كمرررا أ ع 
طرائرق مرن حيرث محتواهرا وأسرلوب إخراجهرا فضراًل عرن الكشرف عرن  الصفوف األساسية الثالثرة األولرى

على التوجهرات العالميرة.  تي تقومذلك في ضوء مالمص تطويرها ال. و الصفوف هذه السائدة في التدريس
لرم  الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىكترب  ، كشرفت نترائج تحليرل البيانرات أن  بناء على مرا سربق ذكررهو 

كمرررا (. 7)رقرررم فررري الجررردول  تواكرررب التوجهرررات العالميرررة فررري عمليرررات تطويرهرررا. ولعرررل ذلرررك يظهرررر جليررراً 
  الصفوف. هذه معلمو بموجبها ي عي ن التي األسس أ جريت مقابلة شبه مقننة للكشف عن

ارية لصعوبات محتوى كتب الصفوف األساسية الثالثة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي7) رقم الجدول
 األولى

المتوسههههههط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحهههههراف 
 المعياري

النسههههههبة 
 المئوية

درجههههههههههة 
 التقدير

1 
يركررز محترروى كتررب الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى علررى 

 70.97 894. 3.55 الجانب المعرفي بدرجة كبيرة.
 كبيرة

2 
الترري تناولهررا محترروى كتررب الصررفوف  كثرررة عرردد الموضرروعات
 األساسية الثالثة األولى.

3.53 .862 70.64 
 كبيرة

 كبيرة 70.64 913. 3.53 التركيز على تقديم أكبر كم معرفي. 3

4 
قلرررة وجرررود مواقرررف لتوجيررره التالميرررذ لتوظيرررف التكنولوجيرررا فررري 

 .تعلم محتوى الكتب
3.31 1.067 66.28 

 كبيرة

5 
ب ألنشررررطة تسررررهم فرررري توجيرررره ضررررعف تضررررمين محترررروى الكترررر

 التالميذ لاحساس بمشكالت بيئتهم المحلية.
3.30 .988 66.08 

 كبيرة

6 
قلرررة تركيرررز محتررروى كترررب الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررى 

 على الجانب المهاري.
3.28 .979 65.57 

 كبيرة

7 
ضرعف تركيرز محترروى الكترب علررى تضرمين أسررئلة قرادرة علررى 

 .لتعلمإثارة دافعية التالميذ ل
3.26 .944 65.22 

 كبيرة

8 
قلرررة تنررراول محتررروى كترررب الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررى 

 موضوعات نابعة من الحياة.
3.25 .912 65.07 

 كبيرة

 كبيرة 64.43 981. 3.22عرررررض المحترررروى علررررى اسررررتثارة خبرررررات عمليررررة عرررردم تركيررررز  9
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يواجره نقراط ضرعف  الرذي الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىمحتوى كترب  عن (7)رقم يكشف الجدول 

أن  نفسرره% مررن أفررراد عينررة الدراسررة. كمررا يظهررر الجرردول 65.68ته أكررد علررى ذلررك مررا نسررب إذمتعررددة، 
بمحتروى الكتررب سررجلت درجررات تقردير كبيرررة تؤكررد علررى وجرود نقرراط ضررعف فرري  صررلةجميرع الفقرررات المت
أن نتررائج تحليررل مررن . وال أدل علررى ذلررك 2.98و  3.55متوسررطاتها مررا بررين  تراوحررتفتصررميم الكتررب، 
ي فالنترائج متناغمة مرع نترائج االسرتبانة. وبالترال وردت ثالثة األولىالصفوف األساسية الالمحتوى لكتب 

وذلرك علرى  ،مرع نتاجرات الرتعلم المرجرو تحقيقهرا محتروى الكترب عرن عردم تررابطفي هرذا المجرال تكشرف 
مسررتويات النتاجررات المعرفيررة والوجدانيررة والمهاريررة  أي أن المحترروى لررم يبرررز الترروازن بررين المسررتويات، 

 لوجداني مع إبراز االهتمام بالجانب المعرفي. وا المهاريتركيز على الجانبين قلة ال نتبي  ف
 

وجررود عرردد كبيررر مررن الموضرروعات الترري تناولهررا محترروى كتررب عررن وفرري ضرروء مررا تقرردم، كشررفت النتررائج 
  أي التركيرز علرى الكرم علرى حسراب جرودة المحتروى التعليمري. ولعرل الصفوف األساسية الثالثة األولرى

هرو عبرارة عرن كرم معرفري،  الرذي المحتوىبراالهتمرام الكبيرر ة من الدراسة يمكن أن تعود إلى هذه النتيج
غفال الجوانب التي تؤثر على السلوك األدائي و   الوجداني. السلوكوا 

 
علررى اسررتثارة  ركررزلررم ي الررذي الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىى كتررب محتررو  عررنالنتررائج  تكشررفكمررا 

ضررراًل عرررن ضرررعف التركيرررز علرررى األنشرررطة التررري تسرررهم فررري توجيررره التالميرررذ خبررررات التالميرررذ السرررابقة. ف
لاحسرراس بمشرركالت بيئررتهم المحليررة. ولعررل هررذا الجانررب مررن النتررائج يظهررر عرردم انسررجام المحترروى مررع 

خاصرة نمروذج الرتعلم الرذي يؤكرد و  ،النماذج التدريسية التي تسهم في تمكين التلميذ من اكتساب المعرفرة
نابعرًا مرن الحيراة اليوميرة وقرادرًا  الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىمحتروى كترب  علرى ضررورة أن يكرون

 .التالميذ السابقة

11 
ية الثالثرررة األولرررى قلرررة تركيرررز محتررروى كترررب الصرررفوف األساسررر

 على الجانب القيمي.
3.21 .969 64.23 

 كبيرة

11 
يسهم في تنميرة مهرارات التفكيرر  عرضاً عرض محتوى الكتب 

 الناقد.
3.16 .953 63.13 

 كبيرة

12 
عدم مراعاة التنوع في الموضوعات التي تناولها محتوى كترب 

 61.95 990. 3.10 الصفوف األساسية الثالثة األولى.
 كبيرة

13 
عرررردم وجررررود ترررررابط بررررين صررررياغة المحترررروى ونتاجررررات الررررتعلم 

 المنوي تحقيقها لدى التالميذ.
2.98 1.029 59.56 

 كبيرة

 كبيرة 65.68 579. 3.28 المجموع الكلي
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التلميررذ يكتسررب معارفرره مررن الواقررع الحيرراتي. وبالتررالي  سرريما أن   والعلررى معالجررة المشرركالت المجتمعيررة، 
في ضعف تركيز محتوى الكتب على تضمين أسئلة قادرة على إثارة دافعيرة  تكمنفنن مظاهر الضعف 

، والتري تعرد مرن الصفوف األساسية الثالثة األولىبطبيعة بيئات التعلم في  صلوفيما يت الميذ للتعلم.الت
تشركل عراماًل فراعاًل فري تحديرد فاعليرة المنهراج،  االمكونات الرئيسة في العملية التعليمية التعلميرة  كونهر

( 8)رقررم علم. والجرردول كشررفت نتررائج االسررتبانة عررن وجررود عرردد مررن الصررعوبات الترري تواجرره بيئررات الررت
 هذه الصعوبات:يظهر 

 لصفوف األساسية الثالثة األولىلالحسابية واالنحرافات المعيارية لصعوبات بيئات التعلم (: المتوسطات 8) رقم الجدول 

 الرتبة
 الفقرات

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة التقدير

 كبرية 76.88 1.046 3.84 عيق توظيف طرائق التدريس املعاصرة.كثرة األعباء التدريسية ت 0
 كبرية 74.46 1.138 3.72 كثرة أعداد التالميذ يف الغرف الصفية. 6
 كبرية 73.78 1.154 3.69 .الوسائل التعليميةصادر التعلم وإنتاج عدم وجـود قاعة خاصة مل 3
 كبرية 71.95 1.147 3.60  .يةعدم ختصيص ميزانية لشراء األجهزة واملواد التعليم 4
 كبرية 70.63 1.091 3.53 ضعف إمكانيات املدارس لتفعيل طرائق التدريس احلديثة واملعاصرة. 5
 كبرية 69.07 1.198 3.45 .عدم توافر الشروط الـصحية لدورات املياه الصحية 2
 كبرية 68.71 1.188 3.44 ندرة توافر اجملسمات والنماذج التعليمية. 2
 كبرية 68.14 1.065 3.41 عدم إتاحة الفرص الكافية للمعلمني لتوظيف طرائق التدريس احلديثة واملعاصرة. 8
 كبرية 66.53 1.219 3.33 عدم توافر مقاعد مرحية للتالميذ.  9

 كبرية 66.60 1.206 3.33 عدم توافر مواد إجراء التجارب الالزمة لتالميذ الصفوف األوىل. 01
 كبرية 66.51 1.186 3.33 .لدراسية غري مالئمة ملمارسة التعليم الفعالالقاعات ا 00
 كبرية 65.98 1.294 3.30 عدم وجود استقاللية يف جلوس التالميذ؛ أي عدم توفري مقعد خاص لكل تلميذ. 06
 كبرية 64.62 1.255 3.23 عدم وجود خمتربات مدرسية. 03

 كبيرة 69.53 862. 3.48 المجموع الكلي

 
 
 الصفوف األساسية الثالثة األولرى( أن بيئات التعلم التي ينفذ من خاللها منهاج 8)رقم وضص الجدول ي

% مررن أفررراد عينررة الدراسررة أن 69.53أكررد  إذلررم تكررن ذات فاعليررة فرري تحسررين جررودة األداء التدريسرري، 
هذه  خاصة أن  و  ،يبيئات التعلم تعاني من العديد من الصعوبات التي تحول دون فاعلية األداء التدريس

جوانررب الضررعف فرري  مررن المالمررص الرئيسررة لبيئررات الررتعلم الفاعلررة. وفرري ضرروء ذلررك فررنن   الصررعوبات تعررد  
. ولعررل هررذه المتوسررطات 3.23 – 3.69بيئررات الررتعلم سررجلت متوسررطات حسررابية عاليررة تراوحررت بررين 

عف فرري كثررة األعبرراء الكبيررة تعكرس وجررود ضرعف كبيررر يعترري بيئرات تعلررم التالميرذ. وتتمثررل نقراط الضر
طرائرق توظيرف  عدم   األمر الذي انعكس علىالصفوف األساسية الثالثة األولىالتدريسية لدى معلمي 
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كمرا تبرين مرن خرالل النترائج  كثرة أعداد التالميذ في الغرف الصرفية.المعاصرة خاصة في ظل  التدريس
م مررع التوجهررات العالميررة فرري اكتسرراب ءتررواتلررم  الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىأن بيئررات الررتعلم فرري 

عردم وجررود ل، اً مميرز  تفعريالً لمحسوسرات لرم يفعرل علرى ا معتمردعل السبب في ذلرك أن الرتعلم الالمعرفة. ول
نترراج قاعرة خاصررة ل وعرردم تخصرريص ميزانيررة لشررراء األجهررزة والمررواد  الوسررائل التعليميرة،مصررادر الررتعلم وا 

وعردم تروافر مرواد  ذج التعليميرة، وعردم وجرود مختبررات مدرسرية،ونردرة تروافر المجسرمات والنمرا التعليمية،
 .الصفوف األساسية الثالثة األولىإجراء التجارب الالزمة لتالميذ 

 
م لر ، إذسرلباً  التلميرذمكرن أن ترؤثر علرى نفسرية إضافة إلى ما تقدم، تظهر النترائج أن البيئرات المدرسرية ي

عرردم ترروافر مقاعررد مريحررة للتالميررذ، والقاعررات الدراسررية لذلررك للغرررف الصررفية، و  تترروافر الشررروط الرررصحية
عردم تروفير لاسرتقاللية فري جلروس التالميرذ   عردم وجرودإضافة إلرى مالئمة لممارسة التعليم الفعال، غير 

 .تلميذ مقعد خاص لكل  
 

بأسس اختيار معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى واختيار األجردر للتردريس فري تلرك  صلوفيما يت
هررذه علمرري أداء م وخبررراء تقيرريم والتعلرريم الصررفوف، كشررفت نتررائج مقابلررة عرردد مررن مسررؤولي وزارة التربيررة

لم يرتم  تهمغالبيكما بينت النتائج أن  هم،عدم وجود معايير وأسس عالمية معتمدة الختيار  عنالصفوف 
تبررار قرردرات اخ جررريأاألخيرررة  ر وأسررس معينررة. وفرري السررنوات الخمررسفرري ضرروء معررايي أصررال اختيررارهم

إضرافة  ديروان الخدمرة المدنيرة، يجريهرا الصفوف األساسية الثالثرة األولرىتخصصية في تخصص معلم 
كشرف تحقيقة ال األسس  وهذه .نجليزيةشخصية، واختبارات قدرات في اللغتين العربية واإلالمقابلة إلى ال

كمرا أظهررت النترائج  .األولرى الصفوف األساسرية الثالثرةعن كفايات ومهارات المعلم ليصبص مدرسًا في 
  أي الصفوف األساسية الثالثرة األولرىعن وجود تفضيل لدى أولياء أمور التالميذ بتأنيث التدريس في 

يحتاج إلى  التلميذالسبب في ذلك يعود إلى أن  ، ولعل  الصفوف التالميذ في هذه قيام المعلمات بتدريس
ترردريس اإلنرراث أفضررل  كررون أن  أن   عررنفضرراًل  ،نثررى، وهررذا يمكررن أن تحققرره األتينرعايررة وأمومررة كبيررر 

أشرار رئريس قسرم  . وفري هرذا السرياقالتالميرذاألنثى عندها قدرات على التحمل والصبر في التعامل مرع 
 أنوجرد  2112عرام المسص الوطني الذي تم في  أن نتائجإلى قييم في وزارة التربية والتعليم المتابعة والت

 .من الذكور ضلأف ناثتدريس المعلمات اإل
 

خلصررت  ،ىالثالثررة األولرر الصررفوف األساسرريةالترري يجررب أن تعتمررد فرري  طرائررق الترردريسب صررلوفيمررا يت
هرري  نمرراذج التعلرريم العالميررة واإلقليميررةالسررائدة فرري  سررتراتيجيات الترردريس وطرائقررهإالنتررائج إلررى أن أبرررز 

ررر ذيالررر علرررى التلميرررذ ركرررزةالم طرائرررق التررردريس االستقصررراء، والرررتعلم التعررراوني، لت شرررم إذ ،لهرررا محررروراً  د  ع 
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السرررتقراء، اوالرررتعلم بالمشرررروع، والحررروار والنقرررا ، والمحاكررراة )القررردوة(، والعصرررف الرررذهني، واالسرررتنتاج، و 
 ولعررب األدوار، والتمثيررل الرردرامي، والقصررص، والررتعلم الررذاتي، والزيررارات الميدانيررة، واأللعرراب التعليميررة،

 على الحاسوب، والتعلم المدمج.  مذي يقو والعروض العملية، والتعلم ال
 

أجرل ، ومرن النمراذج العالميرة واإلقليميرةسرتراتيجيات التدريسرية السرائدة فري واإل قائطر وفي ضوء تحديد ال
 فررري حاليررراً  المتبعرررة هسرررتراتيجياتا  و  هوأسررراليب طرائرررق التررردريسبالبحرررث عرررن  صرررلالسرررؤال المت عرررن جابرررةاإل

لهذا الغرض، وكشرفت  انةاستب تدَّ األردن، أ ع   في ثة األولىالصفوف األساسية الثال في التالميذ تدريس
 ( يعرض ذلك.9)رقم وجود تباين بين النظرية والتطبيق. والجدول  عن نتائج التحليل اإلحصائي

 
 

في الصفوف األساسية الثالثة األولى في  المتبعة ستراتيجياتها  وأساليبه و  طرائق التدريس(: 9) رقم الجدول
 األردن

 م
 ستراتيجياتها  وأساليبه و  ق التدريسطرائ

المتبعة في الصفوف األساسية الثالثة 
 األولى في األردن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

 كبيرة 78.19 928. 3.91 القصص 1
 كبيرة 77.66 917. 3.88 التعلم التعاوني 2
 رةكبي 74.95 890. 3.75 الحوار والنقا  3
 كبيرة 72.25 914. 3.61 المحاكاة )القدوة( 4
 كبيرة 70.79 981. 3.54 لعب األدوار 5
 كبيرة 68.55 1.003 3.43 التمثيل الدرامي 6
 كبيرة 66.98 1.097 3.35 األلعاب التعليمية 7
 كبيرة 65.55 883. 3.28 االستنتاج 8
 كبيرة 65.33 915. 3.27 العصف الذهني 9
 كبيرة 65.09 975. 3.25 المحاضرة 11
 كبيرة 63.65 1.065 3.18 على الحاسوب ذي يقومالتعلم ال 11
 كبيرة 62.66 869. 3.13 االستقراء 12
 كبيرة 61.70 977. 3.09 التعلم الذاتي 13

 كبيرة 59.68 1.073 2.98 المشروع 14

 كبيرة 57.07 1.203 2.85 التعلم المدمج 15
 كبيرة 56.64 1.092 2.83 االستقصاء 16
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في الصفوف األساسية الثالثة األولى في  المتبعة ستراتيجياتها  وأساليبه و  طرائق التدريس(: 9) رقم الجدول
 األردن

 م
 ستراتيجياتها  وأساليبه و  ق التدريسطرائ

المتبعة في الصفوف األساسية الثالثة 
 األولى في األردن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

 كبيرة 56.46 1.151 2.82 الزيارات الميدانية 17
 كبيرة 65.71 568. 3.29 المجموع الكلي

 
نمرراذج التعلرريم والررتعلم العالميررة السررائدة فرري  سررتراتيجيات الترردريس وطرائقررهإ ( أن  9) رقررم يظهررر الجرردول

توسررطات مرتفعررة تراوحررت مررا سررجلت م جميعهررا إن   إذ، اسررتخدامًا كبيررراً  مسررتخدمة فرري األردنواإلقليميررة 
سرتراتيجيات واإل قائرطر لل الصفوف األساسية الثالثة األولرىتوظيف معلمي ومع  . 3.35 – 2.82بين 

المعلمررين يقرردمون  علررى المحاضرررة  أي أن   ترري تقررومال طرائررق الترردريسسرريطرة ل ثمررة هإال أن ررالمعاصرررة، 
طرائرررق ترري تؤكررد علررى ضرررورة االبتعرراد عررن التوجهررات العالميررة الالمعرفررة جرراهزة. وهررذا ال يتوافررق مررع 

 .على المحاضرة تي تقومال التدريس
 
فري  التقليديرة طرائرق التردريس سريادةعمليرات التفكيرر العلمري ألن ممارسرة سرلبًا علرى تؤثر هذه النتيجة و 

ر عمرا يجرول فري لتعبيراتعلرم التالميرذ تسرهم فري إعاقرة ، الصفوف األساسية الثالثة األولىبيئات تدريس 
قيام التالميذ بتقديم أي فكررة لرديهم تشرير  إن   إذ ،(Pupils’ cognitive structures) بنيتهم المعرفيةأ

مرن خرالل انغماسره فرري  هراوينمي أفكراره يطرور أنإلرى درجرة التفكيرر لرديهم فضراًل عرن أنهرا تتريص للمرتعلم 
 (Mulongo,2013)ة فرري الرردول المتقدمرر نتررائج الدراسررات التربويررة وقررد خرجررتمهررام تعلميررة متنوعررة. 

علررى الررتعلم النشررط تسررهم فرري ترقيررة  ترري تقررومال طرائررق الترردريسلتؤكررد أن البيئررات الصررفية الترري تسررتخدم 
خاصة التري تشرجع التلميرذ علرى و  قائطر . وقد ع دَّت هذه الالتالميذتويات األداء التعلمي لدى أفضل مس

 اسيًا يجب أن يتام للتلميذ. المشاركة الصفية شرطًا أس
 
 تقييم مستوى التعليم في الصفوف األساسية الثالثة األولى - ائج المحور الرابع ومناقشتهانت
، 22، 12، 11) :نتائج هرذا المحرور باإلجابرة عرن أربعرة أسرئلة مرن أسرئلة الدراسرة ذوات األرقرام صلتت

ألساسرية الصرفوف ا تالميرذ علرى طب قرت التري الدوليرة االختبرارات إلرى تحديرد نروع  التي تهردف، (8)(31
                                                 

 األسئلة اآلتية:عن جابة اإلهذا احملور ب صليت 8
 ؟الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف طلبتنا على طّبقت اليت الدولية االختبارات ما 
 الدراسة؟ إعداد عند سنحصل عليها يتال النتيجة وراء الكامنة األسباب وما التنموي؟ املستوى يف األردن متاثل دول ويف ،عاملياً  األوىل الثالثة للصفوف الدراسي التحصيل مستوى حيتله الذي املستوى ما 
 التعليم؟ يف العاملية للتنافسية وفقا األردن يف األساسي التعليم لهحيت الذي املستوى ما 
 والنتائج؟ اإلعداد حيث من التقييم هذا عن املسؤولة اجلهات نفعليا؟ وم   مطّبقة هي وهل ذلك؟ تفعيل أساليب وما فيها؟ التلميذ يُقّيم اليت املدة وما عليه؟ بناء التالميذ يُقّيم الذي املعيار ما 
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 لردولكرذلك لو  عالميرًا، لصرفوفلهرذه ا الدراسري التحصريل مسرتوى يحتله الذي الثالثة األولى، والمستوى
 عنرد سنحصرل عليهرا التري النتيجة وراء الكامنة ألسباباتحديد ، و التنموي المستوى في لمردن المماثلة
 فري العالميرة وفقرًا للتنافسرية دناألر  فري األساسري التعلريم يحتلره الرذي المسرتوىومعرفرة  الدراسرة، إعرداد

للكشرررف عرررن الصرررعوبات التررري تواجررره تقيررريم تعلرررم  ت اسرررتبانةيرررق الهررردف مرررن ذلرررك، و زِّعرررالتعلررريم. ولتحق
رررت التالميرررذ، و  والتقيررريم  تعلررريم فررري مرررديرتي التررردريب التربرررويمقابلرررة عررردد مرررن مسرررؤولي وزارة التربيرررة والتم 

ارات دوليررة علررى تالميررذ الصررفوف األساسررية الثالثررة اختبرر عرردم تطبيررق أي عررن التربرروي. وكشررفت النتررائج
أكرردت  لررذلكفرري مختلررف بلرردان العررالم. و  نفسررها الصررفوفهررذه األولررى، بغرررض مقارنررة أدائهررم مررع تالميررذ 

ساسررية الثالثررة األولررى لرررم رئيسررة قسررم االمتحانررات فرري وزارة التربيررة والتعلرريم برررأن: لتالميررذ الصررفوف األ
 بتحديد مستوى أدائهم األكاديمي في مختلف المباحثل. صلألي تجربة دولية تت ايتعرضو 

 
لتعليم األساسي في الصفوف األساسية الثالثة امستوى ل تحديد وفي ضوء هذه النتيجة ال يوجد أي

السبب في ذلك يعود إلى غياب وجود اختبارات  األولى وفقًا للتنافسية العالمية في التعليم. ولعل  
ذ في الصفوف األساسية الثالثة األولى. وفي هذا الصدد عبر رئيس قسم معيارية لتقييم أداء التالمي

م يفي وزارة التربية والتعل المعيارية االختبارات أن معالتقييم والمتابعة في وزارة التربية والتعليم بقوله: ل
 ثالألداء التالميذ في مختلف مراحل التعليم، ومنها على سبيل الم ثاقبة تزود أصحاب القرار بنظرة

 الرابع وحتى الصف من التالميذ أداء تقييم والعلوم، إذ تسهم في الحساب دراسة في العالمية التوجهات
 أجل من المعيارية  أي الموحدة أي نوع من االختبارات يطبق ال اآلن ولغاية أنه إالالثامن،  الصف
 .األولىل الصفوف األساسية الثالثة في األساسية في المهارات التالميذ أداء تقييم
 
، يمكن القول إن  هرذا القصرور يعرد  مؤشررًا غيرر فاعرل فري تنميرة أداء تعلرم التالميرذ وفقًا للنتيجة السابقةو 

 سرريما أن   والفرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى للمهررارات األساسررية فرري القررراءة والكتابررة والحسرراب، 
 األساسرية،  للمهرارات التالميرذ إتقران فهرم جرةتطبيرق االختبرارات العالميرة المعياريرة يسرهم فري تحديرد در 

 المهرارات هرذه مبكررةإكسراب التالميرذ منرذ المراحرل العمريرة ال فري التعلريم األساسري نجرام أسرباب وفهرم
غياب االمتحانات المعيارية العالمية فنن  صورة تقدم التالميذ فري المهرارات األساسرية  بسبباألساسية. و 

 كيفية حول بمعلومات ستزود مسؤولي وزارة التربية والتعليم االختباراتأن هذه خاصة و ستكون ضبابية، 
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تسرعى  التري ألنظمرة التعلريم ومحوريرة أساسرية المعلومرات وتعرد  هرذه نحرو أفضرل، علرى جهودهرا توجيره
 .مدارسها في التعليم نوعية لتحسين جاهدة

 
الثالثرررة األولرررى، فقرررد طبقرررت غيررراب االختبرررارات الدوليرررة المطبقرررة علرررى تالميرررذ الصرررفوف األساسرررية  مرررعو 

 والحسراب القرراءة لتقيريم الروطني المسرص ، ومنهرا مشرروعالصرفوفهرذه اختبرارات وطنيرة علرى تالميرذ 
 باالشرتراك األردن،/الدوليرة للتنمية األمريكية الوكالة (، إذ تعاقدت2112)عام األولى  للصفوف الثالثة

 مدى حول صورة تقديم إطار في لمبحاث العالمية جلتراين معهد مع األردنية، والتعليم التربية وزارة مع
تقرديم صرورة حرول مردى كرذلك ، و لصرفوفهرذه ال والحسراب القرراءة لتقيريم الروطني المسرص فعاليرة مشرروع
 تقيريم المسرص يتعلمونهرا. وتضرمن التري األساسرية للمهرارات التالميرذ في إكسراب المدرسية فاعلية اإلدارة

 فري )إيجمرا( األولرى للصرفوف الحسراب مهارات ، وتقييم)إيجرا( ة األولىالثالث للصفوف القراءة مهارات
 العينة. ضمن لتكون اختيرت التي األردنية األساسية المدارس

 
إال أن هرم  اإلجرائيرة، الحسرابية المهرارات بعرضالتالميرذ  معرفرةمرع   ههرذا المسرص أنر وأظهررت نترائج

 مردربين معلمرين هم  األمرر الرذي يؤكرد الحاجرة إلرىلردي المفاهيميرة ق التفكيررائرطر  تعزيرز إلرى يحتراجون
العردد  . كما بينت النتائج أن  التالميذ لم يحققوا مستويات عليا مرن الفهرم القرائري، إذ تبرين أن  اً جيدتدريبًا 

 في الدرجات من أكثر أو %10 على ويحصلون والفهم، الطالقة من عال   بمستوى يقرؤون همالقليل من
 ست ردرَّ  التري األساسرية القرراءة مهرارات إلرى ويفتقررون بطالقرة ال يقررؤون العظمرى لبيرةالغا أن   إال الفهم،
 .التعلم نتاجاتو  المنهاج بين ما الترابط عدم حالة من األول. وهذا كله يظهر الصف في عادة

 
، الثالثرة األولرىما تقدم، وللتعررف علرى المعيرار المعتمرد فري تقيريم تالميرذ الصرفوف األساسرية  وفي ظل  

عتمرررد علررى مالحظرررة المعلرررم الصرررفية ألداء التالميرررذ ا الرررذي تقيررريم الرررتعلموضررع  عرررنكشرررفت النترررائج فقررد 
على الورقرة  تي تقومإضافة إلى االختبارات ال لمختلف المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب.

 والقلم. 
 

 عوبات تقييم تعلم تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لص11) رقم الجدول

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقدير

 كبيرة 69.15 1.008 3.46 تتم أغلب عمليات التقييم من خالل االختبارات. 1
 كبيرة 68.20 946. 3.41في تكرار ما ورد  تمحور حولم التركيز على طرم أسئلة تيت 2
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تعلرم التالميرذ  تقيريم توظيرف فري ذي يشكل عراماًل مرؤثراً ن  الطابع العام الأ (11رقم )يتضص من الجدول 
سيما  والجودته،  فيالصعوبات التي تؤثر من لم يسجل درجات عالية من التميز، بل عانى من العديد 

. ولعرل السربب فري 3.46 – 3.44متوسطات عاليرة تراوحرت مرا برين  جلالصعوبات سهذه مستوى  أن  
، وضرعف فري تصرميم الكترب لصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىاعزى إلى ضعف في أداء معلمري ذلك ي  

أن علررى إلررى توظيررف التوجهررات العالميررة فرري تحسررين جررودة التقيرريم، الترري تؤكررد  المدرسررية الترري لررم تسررعَ 
سيادة االختبرارات ال يمكرن أن  أن  كما . وحسب أداة للتعلم، وليس لتحديد مستوى تعلم التلميذ التقييم يعد  

 سرريما أن   وال، الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىرة راقيررة لتحسررين جررودة الررتعلم فرري تسررهم فرري تقررديم صررو 
 (.3.46هذه الفقرة شكلت أعلى متوسط حسابي )

 
الجروهر الررئيس  وهذه النتائج تظهر أن األداء التدريسي قائم على أساس تزويرد التالميرذ بالمعرارف، وأن  

  األمر الذي انعكس سلبًا على تجاهل التركيز علرى تنميرة اً كبير  تركيزاً مناهج يركز على الكم المعرفي لل

 .المحتوى التعليمي
 كبيرة 67.71 921. 3.39 توظيف التقويم للتعرف على ما يكتسبه التالميذ من معارف. 3

4 
استخدام التقويم الذي يساعد في تحديد جوانب القوة والضعف في 

 أداء التالميذ.
 كبيرة 66.96 951. 3.35

 كبيرة 66.44 947. 3.32 .تعلمهم ذاتياً في تالميذ أسئلة تركز على تقييم ال ضعف تضمين 5
 كبيرة 66.41 928. 3.32 توظيف التقويم للتعرف على ما يكتسبه التالميذ من مهارات. 6

7 
قلة وجود أسئلة تقييمية تتطلب إجابتها الرجوع إلى مصادر تعلمية 

 .متنوعة
 كبيرة 65.65 982. 3.28

يذ على تساؤالت محيرة تستدعي قلة التركيز في تقييم تعلم التالم 8
 غير تقليدية. حلوالً 

 كبيرة 65.61 972. 3.28

9 
قلة وجود فرص تقييم التالميذ من خالل العمل والممارسة 

 .واألنشطة
 كبيرة 64.30 939. 3.22

11 
قلة تضمين توظيف أسئلة مرتبطة بنتاجات التعلم المنوي تحقيقها 

 لدى التالميذ.
 كبيرة 64.12 925. 3.21

 كبيرة 62.79 968. 3.14 ستراتيجياته.ا  ضعف التنويع في أدوات التقييم و  11

 عادالً  توزيعاً ة الدراسية المقررة لالمتحان توزيع األسئلة على الماد 12
 ًا.ومناسب

 كبيرة 68.89 1.043 3.44

 كبيرة 66.35 584. 3.32 المجموع الكلي
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جررانبي المهررارات ومنظومررة القرريم واالتجاهررات. وتعطرري هررذه النتيجررة مؤشرررًا علررى االهتمررام بتقررديم الكررم 
 المعرفي بعيدًا عن نوعية تعلم التالميذ.

 
برالتقييم البنررائي  صرل، يتاً يسررئ اً معيرار بعردِّه الملمرص الغائرب عررن عمليرة التقيريم،  وفري ضروء مرا تقردم، فرنن  

سريما  وال، الصفوف األساسية الثالثة األولرىالذي يفترض أن يحتل مكانة مرموقة في تقييم تعلم تالميذ 
قليميرةنا عندما نقارن هذه النتيجة مع أن   ، نجرد أن التقيريم البنرائي والتقيريم البرديل نماذج تعليمية عالميرة وا 
لرم التالميرذ. وفري هرذا السرياق، تؤكرد الدراسرات التربويرة واألدب التربروي  لتقيريم تع انالرئيس انالمحور  ماه

(Black &Wiliam, 2001; Gardner, 2009; National Research Council (NRC), 
1999; Stiggins&Popham, 2008) جميررع األنشررطة  نأن التقيرريم البنررائي والتقيرريم البررديل يشررمال

المعلررم أو التالميررذ أنفسررهم  بغرررض الحصررول علررى معلومررات الترري تحرردث فرري بيئررات الررتعلم سررواء مررن 
، بحيث تكون على شكل تغذية راجعة، والتي يترتب عليها تعرديل األنشرطة التعليميرة التالميذبشأن تعلم 

يؤكرررد علرررى  إذ، التالميرررذالتعلميرررة. وهرررذا النررروع مرررن التقيررريم يهررردف إلرررى تكييرررف التعلررريم ليناسرررب حاجرررات 
فرري العمليررة التعليميررة التعلميررة، مررن حيررث  (Learner centered - learning)ركزيررة المررتعلم م

، وفحصها، ونقدها، وتطبيقها في مواقف حياتية ؤهالتفكير، والوصول للمعرفة، وبناممارساتهم لمهارات ا
 متنوعة.

 
وفرري ضرروء مررا تقرردم، أكرردت مختلررف األنظمررة التربويررة فرري الرردول المتقدمررة أن التقيرريم البنررائي ينطلررق فرري 

لسررررفته مررررن تزويررررد المعلمررررين والتالميررررذ بالتغذيررررة الراجعررررة، الترررري يسررررتخدمها المعلررررم لمراجعررررة ممارسرررراته ف
 التدريسية في الغرفة الصفية، ويستخدمها التالميذ لمعرفة مستوى تعلمهم. 

 
ييم التق ، يمكن االستنتاج أن  نماذج التعليم العالمية واإلقليميةاالطالع على عملية التقييم في  من خاللو 

 ، بينمرا فري األردن والردول(Assessment for Learning) من أجرل الرتعلم صدرالدول المتقدمة في 
وليس لغررض  (Assessment of Learning)بغرض قياس التعلم  صدرالمماثلة لمردن فنن التقييم 

 إحداث التعلم  أي تقييم التعلم. 
 

وجمرع األدلرة  ترهد حدوث الرتعلم لقيراس درجعب  (Assessment of Learning)ويستخدم تقييم التعلم 
 اً تقييمرربعردِّه لنرروع مرن التقيريم يمكررن أن يسرتخدم مرن أجرل تحديررد المسرتويات الدراسرية للطلبررة، ومثرل هرذا ا

هذا االستخدام ال يتواءم مع أحدث النظريات النفسية والتربوية، ومنها نظرية الرتعلم فنن . وبالتالي اً نهائي
 . (Constructivist learning theory)البنائي 
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مررن أجررل  فيحرردث فرري بيئررات الررتعلم (Assessment for Learning)أمررا التقيرريم مررن أجررل الررتعلم 
، والتخطيط للمراحل القادمرة للتردريس، وتزويرد التالميرذ بتغذيرة راجعرة، تلميذتشخيص الحاجات الفردية لل

تالميذ، تساعد علرى توجيره التردريس م معلومات مستمرة حول تعلم اليبغرض تحسين جودة تعلمهم، وتقد
، المشار إليه عند بنري حمرد (Stiggins, et al, 2007) هوزمالؤ  غرفة الصفية، ويوضص ستيجنزفي ال

رقرم (، مجاالت المقارنة بين التقييم من أجل التعلم وتقييم التعلم، وذلك كمرا فري الجردول 7-8، 2116)
(11.) 
 
 
 
 
 
 
 

 نة بين التقييم من أجل التعلم وتقييم التعلم(: مجاالت المقار 11) رقم الجدول
 

 مجال المقارنة
في ضوء بعض نماذج  التقييم من أجل التعلم

 التعليم والتعلم العالمية
Assessment for Learning 

في النموذج اإلقليمي  تقييم التعلم
 والوطني

Assessment of Learning 

هم في تحقيق تعزيز إنجازات التالميذ، ومساعدت أسباب التقييم
 المعايير

قياس إنجازات التالميذ في مرحلة زمنية 
 معينة ألغراض كتابة التقارير والمساءلة

 اآلخرون حول التالميذ التالميذ حول أنفسهم بنتائج التقييم المعنيون

 تركيز التقييم
تمكين التالميذ من تحقيق إنجازات محددة 

المعلم  ختارهابناء على األهداف التي ي
 يق المعاييرلتحق

بالمدرسة،  صلةمعايير اإلنجاز المت
 لمين، والتالميذ ألغراض المساءلةوالمع

 عمليات تتم بعد حدوث التعلم عمليات تحدث أثناء التعلم زمن تنفيذ التقييم

األطراف األساسية لنتائج 
 التقييم

 التالميذ، والمعلمون، وأولياء األمور
متخذو القرار، ومخططو البرامج، 

لمون، شرفون التربويون، والمعوالم
 والتالميذ، وأولياء األمور

االستخدامات األساسية 
 للتقييم

رؤية واضحة لتحسين تعلمهم، تزويد التالميذ ب
المعلمين على تشخيص حاجات التالميذ  مساعدةو 

ميذ، وفرزهم حسب تحديد قدرات التال
 إنجازاتهم، والترفيع الصفي.
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 مجال المقارنة
في ضوء بعض نماذج  التقييم من أجل التعلم

 التعليم والتعلم العالمية
Assessment for Learning 

في النموذج اإلقليمي  تقييم التعلم
 والوطني

Assessment of Learning 
األهل على االطالع  مساعدةجابة لها، و واالست

 م ودعم التعلمئهعلى تقدم أبنا

 دور المعلم

عالم التالميذ  تحويل المعايير إلى أهداف صفية، وا 
ت التقييم، وتعديل بناء عملياو عن أهداف التعلم، 

على نتائج التقييم، وتقديم تغذية  التدريس بناءً 
شراك التالميذ في التقييمو  راجعة وصفية للطلبة.  ا 

بحذر لضمان الدقة ومقارنة إدارة االختبار 
النتائج، واستخدام النتائج لمساعدة التالميذ 
لتحقيق المعايير، وتفسير النتائج لمهل، 

م لعمل تقرير حول ترفيع وبناء التقيي
 التالميذ

 التلميذدور 

التقييم الذاتي والمحافظة على سير التقدم، 
والمساهمة في بناء األهداف، واالستفادة من نتائج 

ييم الصفي ليكون قادًرا على أن يكون أفضل التق
 في المرات القادمة.

يدرس لتحقيق المعايير، وتنفيذ االختبار، 
والسعي لتحقيق أعلى درجات ممكنة، 

 وتجنب الفشل.

 اإليمان بأن النجام في التعلم يمكن تحقيقه. الحافز األساسي للتقييم
لحوافز، والترهيب من الترغيب من خالل ا

 بخالل العقا

 أمثلة على أدوات التقييم
استخدام ساللم تقدير لفظية لقياس تعلم التالميذ، 

 للطلبة، وتغذية راجعة وصفية لهم والتقييم الذاتي

اختبارات اإلنجاز، واالمتحانات النهائية، 
مستوى، وتقييمات واختبارات تحديد ال

 الدورات القصيرة

لصههفوف لديههة والصههحية والتكنولوجيههة المدرسههية الما البيئههات - ومناقشههتها تههائج المحههور الخههامسن
 الثالثة األولى

 
البيئرات الماديرة والصرحية والتكنولوجيرة المدرسرية لتالميرذ نتائج هذا المحور بالكشرف عرن طبيعرة  صلتت

. وتعكرررس نترررائج هرررذا المحرررور إجابرررات أسرررئلة الدراسرررة ذوات األرقرررام الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررى
 المدرسرررية والصرررحية، البيئرررة تهيئرررة كيفيرررةهرررذه األسرررئلة ب رتبط(. وتررر9( )28، 27، 26، 19، 17، 14)

                                                 
 األسئلة اآلتية: عن جابةاإلهذا احملور ب لصيت 9

 البيئة مع للتعامل ىلالصفوف األساسية الثالثة األو منذ  ومتكينهم التالميذ الستعماالت صاحلة لتكون الصحية املرافق نظافةمبجال  صليت فيما وخاصة ،املختلفة املرافق ضمنها من اليت املدرسية البيئة هنيئ كيف 
 ونظام؟ وإدراك بوعي املدرسية

 هلم؟ بتوفريها التالميذ لصاحل احلديثة التكنولوجيا دور نفعل كيف 
 واجلسدية؟ الذهنية التلميذحالة  متابعة على تساعد اليت املدرسية والتغذية الدم فحوصات جراءإل الطبية املخربية الفحوصات توفري يف الصحة وزارة مع بالتعاون والتعليم الرتبية وزارة دور ما 
 التعليمية؟ العملية سري على أم سلباً  إجياباً املوّحد  املدرسي لزيا يؤثر هل 
 املدرسية؟ للحقيبة الزائد الوزن عبء خنفف كيف 
 املدرسي؟ للمنهاج اإللكرتوين البديل توفري نستطيع له 
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، ولتحقيرق ذلركالحديثرة، وأثرر الحقيبرة المدرسرية والرزي المدرسري علرى التالميرذ.  التكنولوجيرا دور وتفعيل
مررردارس ورؤسررراء أقسرررام  مرررديريمقرررابالت مرررع قطررراع كبيرررر مرررن أصرررحاب العالقرررة مرررن معلمرررين و  أ جريرررت

سية، والمتخصصين في مجرال التعلريم التكنولروجي، وأوليراء األمرور، وخبرراء وزارة األشرغال الصحة المدر 
 و زِّعتالعامة، وخبراء التربية المسؤولين عن متابعة البيئات المدرسة المادية، وفي ضوء عملية التحليل 

 في ثالثة أجزاء كما في الشكل التالي: وفقًا للمقابالتاالستجابات 
 المادية والصحية والتكنولوجية المدرسية للصفوف الثالثة األولى البيئات( 4) رقم الشكل

 
 

 :أعاله وتاليا توضيح األجزاء
 

 الجزء األول: البيئات الصحية والمادية
رضررت ع   إذالنتررائج فرري أربعررة مجموعررات )فئررات( رئيسررية،  ترضررفرري ضرروء اسررتجابات أفررراد الدراسة،ع  

أقسرام الصرحة، والبعرد الثراني  مرديريوهما رؤية   عدينوفقًا لب الجزءاألولى والثانية من هذا  تانالمجموع
الشرركل  بيرران لعررل  ، و اً منفرررد عرضرراً عرضررتا قررد الرابعررة فو الثالثررة  تررانالمرردارس، أمررا المجموع مررديريرؤيررة 

 :قبل التفصيل فيه عن هذا الجزء عاماً  اً التالي يعطي تصور 
 

 ( البيئات الصحية والمادية5)رقم الشكل 
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 ص هذا الجزء كاآلتي:وضَّ مكن أن ي  وي
  ثررل هررذا مي :أقسههام الصههحة المدرسههية التابعههة لمههديريات وزارة الصههحة مههديريالبعههد األول: رؤيههة

 الصررحة الررذين تمررت مقررابلتهم لرروزارةأقسررام الصررحة المدرسررية فرري مررديريات الصررحة  مررديريرؤيررة البعررد 
خدمات منظمة  ثمة هأنإلى أشار الجميع  إذ ،حول مجال الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للحديث

 :المديرينومجانية وشاملة وفاعلة يقدمها قسم الصحة المدرسية، ويؤكد ذلك ما قاله أحد 
علرررررى المررررردارس الحكوميرررررة والخاصرررررة والمراكرررررز الخاصرررررة  اإلشررررررافوزارة الصرررررحة مسرررررؤولة عرررررن  لتعرررررد  

فري تقرديم دعرم صرحي  ة والتعلريمة التربيرومراكز معاقين( بالتنسيق مع وزار  ورياضهم طفالاألات )حضان
الفحوصررات فرري المرردارس الحكوميررة عررن  إجررراءس، وذلررك مررن خررالل ر نهج للطلبررة فرري المرردامررمررنظم وم

أمرررا بخصررروص   اتعلرررى المحافظررر ينالمراكرررز الصرررحية المررروزع وأطبررراءة يطريرررق قسرررم الصرررحة المدرسررر
 ،المررردارس إداراتي األجررر مررن مررن القطرراع الخررراص مرردفوع أطبرراءلمرردارس الخاصررة فيررتم التعاقررد مرررع ا

مررن كررل  اً فربعض المرردارس تقتطررع عشرررين أو ثالثرين دينررار  ،التالميررذوعرادة مررا تسررتوفى تلرك األجررور مررن 
علرى القطراع الخراص مرن مسرتودع  المطراعيم تروزع مجانراً  ن  برأ علمراً  ،أجرة لمطباء المتعاقد معهرم تلميذ

 المطاعيم ضمن سلسلة المطاعيم للحمايةل.
 

)فئترررين( رئيسرررتين، وعررردد مرررن  ت نترررائج المقرررابالت أن هرررذه الرؤيرررة تجسررردت فررري مجمررروعتينوقرررد أظهرررر 
 :عنهالهذه الرؤية، وبعده بيان تفصيلي  اً )الفئات( الفرعية، والشكل التالي يعطي تصور  المجموعات

 
 رؤية مديري أقسام الصحة المدرسية التابعة لمديريات وزارة الصحة(: 6) رقم الشكل
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 .الخدمات الصحية الوقائيةلرئيسية األولى: المجموعة ا
أقسرام الصرحة، هرو التنظريم والمتابعررة  مرديريعلرى لسران  قرابالت أن أهرم مرا أ شرير إليرهأشرارت نترائج الم

 فبعررررد تحليررررل .وهررررذه هرررري الخرررردمات الصررررحة الرسررررمية المقدمررررة مررررن وزارة الصررررحة للمرررردارس والمراقبررررة،
فرررررري أربررررررع  و زِّعررررررتمررررررن المقررررررابالت،  ول عليهررررررااسررررررتجابات رؤسرررررراء أقسررررررام الصررررررحة الترررررري تررررررم الحصرررررر

 حسب اآلتي: مجموعات)فئات( فرعية،
 :الررروزارة ممثلرررة  أن  علرررى أشرررارت نترررائج المقرررابالت تأكيرررد أفرررراد الدراسرررة  الفحهههص الصهههحي العهههام

يشررمل  بأقسررام الصررحة المدرسررية تقرردم فرري بدايررة كررل عررام دراسرري الفحررص الطبرري العررام، الررذي
 :المديرينقال أحد  إذ .وحسبول طالب المدرسة في الصف األ

تعمرم علرى المراكرز الصرحية المنتشررة  ،ليقوم قسم الصحة المدرسية بوضع خطة تنفيذيرة سرنوية
وتسرمى بالصرحة المدرسرية  (،الفحرص العرام) التالميرذللقيام بفحرص  والمحافظات المديرياتفي 

 ."العامة
 أقسام الصحة  مديريعلى لسان بعض  رسمياً  أظهرت نتائج المقابالت تأكيداً : توفير المطاعيم

قرررال ن الصرررف األول ولغايرررة الصرررف العاشرررر، فالررروزارة تقررردم المطررراعيم للطلبرررة مررر المدرسرررية، أن  
  أحدهم:

والرابررع والسرررابع  األول :)الصرررفوف التالميررذتطعرريم سررنوية ومنتظمرررة لفئررة تنفررذ الرروزارة حمرررالت ل
، التالميرذيرتم تطعريمهم ضرد شرلل  ألولاطرالب الصرف  بالمطاعيم المقررة لهم، فمرثالً  والعاشر(

 ل.المتعارف عليها بالحصبة األلمانية MMRثنائي كبار و
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  وفري تعليرق األسرنانأن الروزارة تروفر بررامج صرحية لفحرص  ،بينرت النترائج كرذلك :األسنانفحص ،
 الصحة، يقول: مديريلهذا األمر ورد على لسان أحد  ومفصالً  ربما يكون شامالً 

هدف ي الذي،األساسيين الثاني والثالث فينالمضمضمة بفلورايد الصوديوم للصنامج توفر الوزارة بر ل
، وللمرردارس أسررابيعيرروم باألسرربوع ولمرردة عشرررة  ويخصررص لرره األسررنانالتقليررل مررن نسرربة نخررر  إلررى

 .لبالصيدليات ت باعهذه المادة توفرها وزارة الصحة وال  ن  بأ الحكومية الخاصة، علماً 
 أن مررن الخرردمات الترري تقرردمها وزارة الصررحة هرري  إلررى شررارت نتررائج المقررابالتأ: التغذيههة المدرسههية

 أشارت تعليقات عدد من رؤساء أقسام الصحة، منها: إذمراقبة التغذية المدرسية، 
 مراقبررة برنررامج التغذيررة المدرسررية  إذ ومررن الخرردمات الصررحية الترري تقرردمها وزارة الصررحة لمطفررالل

 . لالصحية الالزمة لهم األغذيةلفقراء على تناول بعض ا التالميذيساعد هذا البرنامج 

 وتعليق يقول:  
تشررمل الفواكرره والتمررر لرربعض المرردارس فرري  إفطررارتقررديم وجبررة  فرري ليتمثررل برنررامج التغذيررة المدرسررية

 ومنطقة المزار ولواء الكورة والعقبةل.  األغوارمثل بعض مدارس  ،المناطق الفقيرة
 :وأضاف آخر

 أهميتهل.  عرض لمشاكل ال أريد الخوض فيها رغميسية قد غذية المدر برنامج الت ن  إل

 المجموعة الرئيسية الثانية: الخدمات الصحية الرقابية والمتابعة المنظمة.
دور  ممثلرة بأقسرام الصرحة المدرسرية أيضراً  الصرحة أشارت نتائج المقابالت وبعرد تحليلهرا إلرى أن لروزارة

م الصحة المدرسية في مديريات محافظات المملكة. وربما يصرف هرذه الرقابة والمتابعة، من خالل أقسا
 قال: إذ، نالمديريالخدمات ما ورد على لسان أحد 

من خالل الزيرارات الدوريرة لمردارس  الفحوصات والتأكد من تنفيذها يقوم قسم الصحة المدرسية بمتابعةل
رسرررالهووضرررعها بتقريرررر متكامرررل  الصرررادرة عنهرررا،القطررراعين العرررام والخررراص وجمرررع التقرررارير الشرررهرية   وا 

الترري برردورها تقرروم بزيررارات عشرروائية لمتابعررة قسررم الصررحة المدرسررية  ،لمديريررة الصررحة المدرسررية بررالوزارة
 .بالمحافظاتل

أدوار رقابيررة أخررررى،  ثمررةعررن دور الرروزارة فرري مراقبررة الفحوصرررات العامررة ومتابعررة المطرراعيم،  وعوضرراً 
 ية كما هو مبين تاليًا:)فئات( فرع تمثلت في أربع مجموعات

  :الفحوصرات والمطراعيم ت أن دور الروزارة يتجراوز متابعرةأظهررت نترائج المقرابالالصحة المدرسهية 
أشرار خبرراء الصرحة  . وفري هرذا السرياق،فير بيئة صرحية مدرسرية نظيفرةتتم متابعة تو  إذ ،ومراقبتها

أطبررراء المراكرررز الصرررحية مديريرررة الصرررحة تضرررع خطرررة تعمرررم علرررى المراكرررز الصرررحية، إذ يقررروم  ن  برررأ
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الصررحة بالكشررف علررى المرردارس الحكوميررة والخاصررة للتأكررد مررن سررالمة السرراحات وسررالمة  وومراقبرر
 مياه الشرب ودورات الصرف الصحي ونظافتها. وقد تحدث أحدهم قائاًل:

 األولكل مدارس المحافظة لفحص فائض الكلورين في بدايرة الفصرل الدراسري من خذ عينات أليتم 
اسرتثناء،  مرا% لجميرع مردارس المحافظرة دون111نسربة التكرون  أنويجب  ،الدراسي الثانيوالفصل 

غلرررب المررردارس عرررن طريرررق قسرررم البيئرررة والرقابرررة علرررى أعينرررات للفحرررص الجرثرررومي مرررن  ت ؤخرررذكمرررا 
 ".الغذاء

 :م للطلبرررة مرررن أهرررم العنايرررة بالغرررذاء الرررذي يقرررد   أشرررارت نترررائج المقرررابالت أن   المقاصهههف المدرسهههية
م تررررتإن متابعررررة الرررروزارة  إذ مدرسررررية،يرررات الترررري يجسرررردها اهتمررررام الرررروزارة بنظافرررة المقاصررررف الاألولو 

 :يوضص هذه السمة المديرينونظام متابعة منتظم، وربما ما قاله أحد  بموجب قانون
تقررروم أقسرررام الصرررحة المدرسرررية بزيرررارات للمررردارس والكشرررف علرررى المقاصرررف المدرسرررية واألغذيررررة ل

المسموم ببيعها  واألغذيةنوعة حسب لاشتراطات صحية للمقاصف المدرسية المسموم ببيعها والمم
المتابعة  أثناء.وأنه في ..2118لسنة  47الصحة العامة رقم ومن قانون  /3/4والممنوعة، المادة 

ذا لم تلتزم يطبق عليهم  ،اإلدارة المدرسية بذلك ت نب هللمقاصف المدرسية وضبط أي مواد مخالفة  وا 
 . لالعامة قانون الصحة

 :مديريرة الصرحة تبرذل الجهرود الدوريرة مرن أجرل مسراعدة  ظهررت النترائج برأن  أ سالمة المرافق ونظافتهها
دراكهررا علررى فهررم البيئررة المدرسررية السررليمة والنظيفررة التالميررذ أقسررام الصررحة  مررديري، وقررد أوضررص أحررد وا 

 المدرسية، بقوله:
الصرررحة  برررويقررروم أطبررراء المراكرررز الصرررحية ومراق إذعمرررم علرررى المراكرررز الصرررحية، تضرررع الررروزارة خطرررة ت  ل 

لشرررب ودورات بالكشررف علررى المرردارس الحكوميررة والخاصررة للتأكررد مررن سررالمة السرراحات وسررالمة ميرراه ا
 .الالصرف الصحي ونظافته

 :أشارت نتائج المقابالت أن من الخدمات التي تقدمها وزارة الصرحة فري المردارس هري  التثقيف الصحي
 شارت تعليقات عدد من رؤساء أقسام الصحة، منها:أ إذالتثقيف الصحي، 

 ي مررررن خررررالل النشرررررات والبروشررررروراتحلتقرررردم وزارة الصررررحة ومررررن خررررالل هررررذه األقسرررررام التثقيررررف الصرررر
 ل.بالتطعيم ةخاصة تلك الخاصو  ،والبوسترات الدورية

لتثقيرف وذلك ضمن برنامج ا ،الصحي اإلعالمتقوم وزارة الصحة بالتوعية والتثقيف الصحي من خالل ل
 .التي أ عد ت لذلكل خططالبرامج و الحسب  ،الصحي المدرسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة

 
  :حول الخدمات الصحية المدارس مديريرؤية البعد الثاني 

 هذا البعد يمكن تقديم تصور من خالل الشكل التالي:ل تفصيل وقبل البدء ببيان
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 خدمات الصحيةحول ال رؤية مديري المدارس(: 7) رقم الشكل

 
 

 (.الخدمات الصحية الوقائية) األولى موعة الرئيسةالمج
رأيهرم يتوافرق مرع مرا يرراه رؤسراء  ، فرنن  نفسرها القضرايا المدارس حرول مديريبنتائج مقابالت  صلفيما يت

) مثررررل الفحررررص العررررام، عمومرررًا، نا عررررن تررروافر بعررررض الخرررردمات مرررا تحرررردث إذاأقسرررام الصررررحة المدرسررررية 
المدارس إلى القيام بنجراء الفحص الطبي العرام لمطفرال فري الصرف  يمدير أشار غالبية  إذ(، واألسنان

 ، ولكررن إذا أخرذنا التفاصريل للفئررات -أنهرا شركلية  بعضررهممرع تأكيرد - ،األسررنانوفحرص  وحْسرب األول
، ومجراالت الخردمات الصرحية ةمثل:المضمضة لمسنان، والتغذية المدرسري الفرعية(مجاالت ال) األخرى

المردارس الرذين تمرت  يريوبنجماع جميرع مرد -يراه مديرو المدارس اً ثمة تعارض فنن    والمراقبة والمتابعة
حرردى مررديرات المرردارس إالمسررؤولون فرري أقسررام الصررحة المدرسررية، وربمررا تعليررق  يررراهمقارنررة  -مقررابلتهم

رر انطباعرراً  ييعطرر  إذع المررردارس، برردورها مرر صررلمررا تقدمرره وزارة الصررحة فيمرررا يت عرررن حقيقررة رض  غيررر م 
 قالت:
تكمرن  هريف ،مفعلرة ليسرتواقعيرة و  وغيرر متابعرة شركلية ال فائردة منهرا، هري متابعة وزارة الصرحة لإن  
 ل.وحسب تعبئة السجالت في
 

االكتفراء بتقرديم عردد مرن التعليقرات التري ربمرا تعكرس واقرع  المردارس، ترم   مرديريوفري ضروء مقرابالت 
 اتفرق إذ ،ذات المجرالين الرئيسريين السرابقينحسرب رؤيرتهم لر بقةبفئاته الفرعية الساالخدمات الصحية 
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الررذي ظهررر مررن خررالل مضررمون التعليقررات المشررتركة  هررذا الواقررع فرري وصررف مقررابلتهم عنررد تهمغررالبي
 المدارس: مديرييقول أحد  إذ ،حول كل مجال

ألول المطرراعيم للصررف ال يقتصررر دور الصررحة المدرسررية علررى إجررراء الفحررص الطبرري العررام وتقررديم 
، ويرتم تثبيرت نتيجرة الفحرص التالميرذبفحص عام ألسنان  األسنانإضافة إلى قيام طبيب األساسي، 
 .لاألمرلولي  االصحية وتزويده التلميذعلى بطاقة 

 ويضيف آخر:
غياب للتثقيف الصحي فري المردارس، وغيراب فحرص الميراه فري معظرم المردارس، وعردم تطبيرق  ثمةل

 فلورايد في المدارسل.برنامج المضمضة لمسنان بال
بررل ولررم يحضررر موظفررو الصررحة  .يررتم تنفيررذ برنررامج المضمضررمة ال“ي المرردارس: مرردير أحررد يقررول و 

 .لهذا العام إطالقاً  للمدرسة

 :ويضيف آخر
متابعرة  فحوصرات لمسرنان، وأن   إجرراءل تهتم وزارة الصحة بتقديم المطراعيم للطلبرة بانتظرام، ولرم يرتم 

بالمدرسرررة  التالميرررذ أعرررداد ن  برررأ ، علمررراً التالميرررذللطلبرررة قليلرررة وال تخررردم  وزارة الصرررحة للوضرررع الصرررحي
 كبيرةل.

 ما قالته مديرة إحدى المدارس:  أيضاً  ومن التعليقات
 التالميرذضعف التغذية يرؤثر علرى  ن  بأ وهي معدومة علماً  ،ل ال يتم تقديم أي خدمات تتعلق بالتغذية

 وصحتهمل
 :وتعليق آخر

وبالتررالي تررؤثر علرررى  ،يدويررة (دشرررات)تحررديث للررردورات الصررحية وال يوجررد بهررا ل تعرراني مدرسررتي مررن 
 النظافة الشخصية للطلبةل.

 تحدث مدير مدرسة أساسية بقوله:
 وهذا ما هو مثبت في ،ل فحص للمياهل منذ وجودي في هذه المدرسة لمدة ثالث سنوات لم يتم عم

 ل.سجل المدرسة الصحي
 

 خدمات الصحية الرقابية والمتابعة المنظمةال المجموعة الرئيسية الثانية:
بمررا حررول رؤيررتهم لحقيقررة الرردور لرروزارة الصررحة  المرردارس أيضرراً  مررديرييقرردم هررذا الجررزء عرردة تعليقررات ل

، ونبردأ فري البعرد األول ةالصحية الرقابية والمتابعة المنظمة لذات المجاالت المرذكور  الخدماتب صليت
 تعليقه:المدارس في  مديريهنا بما قاله أحد 
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ل مررن الصررعوبات الكبيرررة الترري تعترررض تنفيررذ أهررداف الصررحة المدرسررية هرري االعتمرراد علررى المراكررز 
 مررا يغطرري أكثررر مررن مركررز صررحي ممررا يعيررق وغالبرراً  ،الصررحية الترري ال يترروافر فيهررا إال طبيررب واحررد

 .الصحية .... مما يعني عدم الكفايةل التالميذمتابعة حاالت  جراءإ
 مدير آخر إلحدى المدارس  إذ يقول: هذا الوضع ويؤكد 

اليوجرررد طبيرررب متفرررر  للصرررحة المدرسرررية، بحيرررث تنررراط الخررردمات الصرررحية لطلبرررة المررردارس بأطبررراء ل 
 ال يستطيعون مغادرة المركرز الصرحي لكرون طبيرب واحرد الصحية للمدارس الحكومية، وغالباً  المراكز

 يخدم البيئة المحليةل.

 :مديرات المدارس وتقول إحدى

 همرا األسرنان والتطعريم ضرد   :فحوصات دوريرة لنراحيتين ي طبيب المركز الصحي التابع للمنطقةيجر ل
ذلرررك فررري سرررجالت المدرسرررة  ، وي ثَب رررتسرررابع(والرابرررع، وال، ولاألالسرررارية لررربعض الصرررفوف ) األمرررراض
 ل.الصحية

 وتعليق آخر: 
 ضرة للطلبة فري مدارسرهم مرنو محاألم يتم تقديم أي دورة  ل ال يوجد تثقيف منظم، فعلى سبيل المثال

 .لقسم التثقيف الصحي المدرسي في المسؤولين
 وفي تعليق آخر:  

ق الوقايرة ائرالمخردرات وطر  ضررارأالعام ومكافحة المخدرات عن  األمنلتم إعطاء محاضرات من رجال 
يررة دورات أو لقرراءات صررحية توعو  : ولمسررف لررم يررتم تنفيررذ أيوقواعررده رالسرري آليرراتوكررذلك حررول  ،منهررا

 للطلبةل.
 قال: لبرنامج التغذية المدرسية  إذ مسؤولي التربية حقيقة الدور الرقابي لخص أحد وقد

منهرا العقبرة  ،د مرن المنراطقدمن خالل برنرامج التغذيرة المدرسرية للمردارس فري عرالرقابة تزود الوزارة ل
يرة علرى الكميرات وتوزيعهرا رقابة من موظفي الرقابة والتفتي  في مرديرات الترب ثمة ها أن  واألغوار، كم

  لوجودة المواد...

 :ولذلك فنن ما تقوم به وزارة الصحة يمكن أن يوصف بأنه

  :  .يقتصر على بضع الصفوف، وعلى بعض العقاقير إذغير كاف 
  :ال يأتي هاوبعضفي بعض السنوات يأتي الطبيب إذ غير ممنهج. 
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 منرردوب  ثمررةبررل  ،ن الرروزارةال يوجررد طرراقم طبرري مرر أي: أو منسررق لرره غيررر مقصررود أو مخطررط
 .وهو الطبيب العام العامل في مراكز وزارة الصحة

  غيررررر شررررامل سررررواء للمرررردارس، أو إن وجررررد لرررربعض المرررردارس فننرررره ال يشررررمل جميررررع الجوانررررب
 اآلخر عدم وجود متابعة(. بعضهموجود متابعة، وأكد  بعضهمأكد  إذ) ،الصحية

 

 لمدرسية ونظافتهاالمجموعة الرئيسية الثالثة: البيئة المادية ا

 المررردارس ومررردير فررري ضررروء تحليرررل نترررائج المقرررابالت، ظهرررر عررردد كبيرررر مرررن االسرررتجابات التررري قررردمها 
هرذه  و زِّعرتلتصف بعض اآلليات التي يمكن من خاللها تهيئة البيئة المدرسية الصحية النظيفة، وقرد 

 وهي كاآلتي:   ،خرىاألفئتين رئيسيتين، وكل فئة اشتملت على عدد من الفئات  على االستجابات
 

  األولى: سالمة األبنية المدرسية الدائمة
على أسئلة المقابلرة لهرذه الفئرة الفرعيرة فري فئترين  المديرينعت استجابات زِّ في ضوء عملية التحليل، و  

 فرعيتين، وهما:
 لرىإ المردارس مرديريعدد من استجابات  تفقد أشار  :البناء السليم الخالي من التصدعات والتشققات 

أحررررد  قررررالإذ  والتشررررققات، التصرررردعاتمررررن البيئررررة المدرسررررية تكررررون آمنررررة بسررررالمة األبنيررررة وخلوهررررا  أن  
 :المديرين

عيرروب فرري البنرراء، وتحترروي علررى مالعررب  يررة سررليمة وقويررة وال يوجررد فيهررا أيعنرردما تكررون األبنل
نن ذلرك ف  والطابور الصباحي بأريحية من قضاء أوقات الفسص التالميذومساحات مريحة تمكن 

 ل.ي...التالميذيشكل بيئة داعمة لعمليات التعليم والتفاعل 
 المردارس، فري االسرتجابات التري قردموها علرى  مرديريأكرد كثيرر مرن  :عمليات الصيانة المسهتمرة

 :أحدهم قال إذ، ،منة وصحية أيضاً آنة في المحافظة على بيئة مدرسية أهمية أعمال الصيا
ات مررن أجرررل المررديريمررن المتابعررة والتواصرررل مررع  البررد   حتررى نحرررص علررى بيئررة صرررحية وآمنررة،ل

. وهرذا ةدورير لعمرل صريانة مروالير األوتروف استقدام فررق الصريانة للمرافرق غيرر الصرحية والتالفرة،
والمعلمين فري المدرسرة مرن حيرث اإلعرالن  التالميذتفعيل حقيقي ومسؤول لدور خالل يتأتى من 

 .لومالحظة أي خلل يمكن أن يحدث

  :نظافة البيئة المدرسية الثانية:
كيفيررة تهيئررة البيئررة المدرسررية اآلمنررة والصررحية والنظيفررة  هرروا أشررارت إليرره نتررائج المقررابالت مررن أهررم مرر

 ثالث فئات، وهي: على التي و زِّعتالمدارس االستجابات  مديريقدم عدد من  قد، و عليهاالمحافظة و 
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  قائرطر الالمردارس اسرتجابات حرول  ور مرديقدم  :ق المحافظة على نظافة البيئة المدرسيةائطر 
يمكن أن تستخدم في المدرسة وتسرهم فري تهيئرة بيئرة نظيفرة وصرحية، وقرد ورد عردد مرن  التي

 ق على شكل تعليقات مختصرة وسريعة، منها:ائتلك الطر 
 ،بنشررراف مربيررات الصرررفوف التالميررذعررن طريررق حمررالت النظافررة المسرررتمرة مررن  (1

 وكذلك تنظيف الساحات والحمامات.
 لهررررررررررررررررررررررررررررا، المخصصررررررررررررررررررررررررررررة األمرررررررررررررررررررررررررررراكنالنفايررررررررررررررررررررررررررررات فرررررررررررررررررررررررررررري  إلقرررررررررررررررررررررررررررراء (2

 نظافة الحمامات والغرف الصفية. االهتمام بو  
 المحافظين. التالميذمسابقات وتعزيز التنظيم  (3
 بعد الطابور بنظافة الساحة. التالميذمشاركة  (4
 .دوار على الصفوف لتنظيف الساحات العامةاألتوزيع  (5
 .لموراق وأخرىتخصيص صناديق للخبز  (6
 .األرضعلى  األوراقمن يرمي  معاقبة (7

 
  أشررارت نتررائج المقررابالت فرري عرردد مررن  .دور اإلدارة المدرسههية فههي نظافههة البيئههة المدرسههية

 ، ومنها:االستجابات إلى دور إدارة المدرسة في الحفاظ على الصحة المدرسية
 .المدرسية بنشر الوعي الصحي اإلذاعةتفعيل  (1
 نشر ملصقات داخل المدرسة.  (2
 وعاملة النظافة. الميذالتمراقبة  (3
 عطاء محاضرات عن النظافة لمطفال.إ (4
 .اً دوريلمسؤولة عن النظافة واألذنة القيام بمتابعة اللجنة الصحية ا (5
 .التالميذعطل قد يهدد صحة  أيالصيانة الفورية في حال حدوث  طلب (6
 الطبيب للمدرسة.   إحضار (7

 
 أشرارت نترائج المقرابالت  ة المدرسهية:محافظة على النظافهلتواجه اإلدارة المدرسية ل قاتو مع

ل بيئرة مدرسرية يشركلت تواجره اإلدارة المدرسريةقرات التري و بد  من إزالرة عردد مرن المع الأنه إلى 
 منها: ،صحية ونظيفة

 .نظافة المستمرة والنظافة الشخصيةقلة التوعية من األهل بال .1
 .موضوع النظافة وعدم تعاون المعلمات في التالميذعدم التزام  .2
 .ةالهائل التالميذ عدادأ .3
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 .بضرورة رمي النفايات في سلة المهمالت إدراك التالميذقلة  .4
 .المدرسة عن بعضها أجنحةتباعد  .5
 .عن القيام بواجباتهم من تنظيف للصفوف والساحات األذنةتقاعس  .6
 صحية والتالفة.ال غيرى استقدام صيانة للمرافق تأخر رد الكتب الرسمية بالموافقة عل .7
 .ةلعمل صيانة دوري أموالعدم توفر  .8

 
 الجزء الثاني: الزي المدرسي

وجرررود اخرررتالف فررري اآلراء حرررول مررردى أثرررر الرررزي  إلرررىأشرررارت نترررائج المقرررابالت حرررول الرررزي المدرسررري 
أكدوا على  الذين تمت مقابلتهم مديري المدارسجميع  أن   تبي ن إذالموحد على سير العملية التعليمية، 

 اً أفرراد الدراسرة قرد قردموا عردد هرذا االتفراق إال أن   مرعالتقيرد بره. ولكرن  يجربالزي المدرسي ضررورة  أن  
 علىهذه االستجابات  و زِّعتمن االستجابات التي توضص حقيقة الزي في بيئات التعلم المدرسي، وقد 

 وهما: ،فئتين

 رسري للرزي المد إلرى أن   الرذين تمرت مقرابلتهم مرديري المردارسأشرار جميرع  :أوال: اآلثار اإليجابيهة
. وقرد ورد نفسره الوقرت واألهرل والمدرسرة فري التلميرذمن اإليجابيرات التري تعرود برالنفع علرى  اً عدد

 عدد كبير من التعليقات من أفراد الدراسة توضص هذه اإليجابيات، نذكر منها:
الفرروارق وتقلرريص الحررواجز االجتماعيررة  إزالررةيجابيررات، تكمررن فرري إلل للررزي المدرسرري العديررد مررن ا

 عمليرة انضرباط داخلري وخلقفي الطابور وداخل الصف،  التالميذتحسين مظهر و ، ميذالتالبين 
 ل.األمور أولياءالمالية عن  األعباء فيوتخف لدى التالميذ،

والنظررام، وفكرررة الررزي الموحررد )يوحررد الفقيررر والغنرري( ويلغرري  ل الررزي المدرسرري يربرري علررى االلتررزام
 بناء الذات ال التعلق بالمظهرل. على فكرة التالميذالفوارق المادية ويؤسس 

 في اختيار الزي المناسب للمدرسةل. واألهل التلميذيجابي يكمن في راحة إلا األثرل 

 
 إلرى أن للررزي المدرسرري  أفرراد الدراسررة الرذين تمررت مقرابلتهم أشررار عردد مررن: ثانيها: اآلثههار السههلبية

د أورد أفرررراد الدراسرررة تعليقرررات بعرررض السرررلبيات التررري تلقررري بأثرهرررا فررري بيئرررات الرررتعلم المدرسررري. وقررر
 توضص هذه السلبيات، نذكر منها:

لنررواحي الماديررة إلررى ا -ربمررا –والسرربب يعررود ،فرري مدرسررتي التالميررذل الررزي المدرسرري ال يتقيررد برره 
 لل.. فالزي مكلف لكثير من األسر.للطلبة .
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 التلميررذترره لكررون المحافظررة علررى نظاف دوام سررلبية تكمررن فرري للررزي عرردد مررن اآلثررار الترري ربمررا تعررد  ل
 ًال.يرتديه يومي

يحبرون التغييرر والتبرديل،  التالميرذلطلبرة واألهرل الشرعور بالملرل، وألن لالرزي المدرسري قرد يسربب  ل
 .وربما قد يكون الزي غالي الثمنل

 
 الجزء الثالث: تفعيل البيئة التكنولوجية

من االستجابات  اً أفراد الدراسة عدد باستخدام التكنولوجيا، أورد صلةفي ضوء نتائج أسئلة المقابلة المت
أظهرررت االسررتجابات  إذفرري أفضررل المسرتويات،  التالميرذمكانيررة تفعيررل التكنولوجيرا لتعزيررز تعلررم إحرول 

برررين الخبرررراء الرررذين تمرررت مقرررابلتهم علرررى توظيرررف التكنولوجيرررا فررري عمليرررة الرررتعلم فررري  اً ماعرررإج ثمرررة أن  
حسرررب مرررا  )مجرررال( االت االسرررتخدام أكثرررر مرررن فئرررةمجررر وو زِّعرررت، الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررى

 ثم يليه التفصيل: عاما،ً  ، والشكل التالي يقدم توضيحاً عكسته استجابات أفراد الدراسة
 تفعيل البيئة التكنولوجية(: 8)رقم الشكل 

 
 
توظيف التكنولوجيرا فري الرتعلم  إمكانية إسهاممت مقابلتهم إلى : أشار غالبية من تحوسبة الدروس.1
فرري تعميررق المعرفررة لرردى  برردورها الترري تسررهم حوسههبة بعههض الههدروسمررن خررالل  الصررفوف الثالثررةي فرر

يقرررول  إذ ،اإلسرررالميةمنررراهج العلررروم والتربيرررة  مثرررلتحتررروي علرررى جوانرررب تطبيقيرررة معرفيرررة  إذ ،التالميرررذ
 أحدهم:
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محوسربة لكتروني للمنهاج المدرسي وذلك من خالل تفعيرل الحصرص الإلل نعم نستطيع تعزيز البديل ا
المترروافرة  واألجهررزةخاصررة العلرروم والتربيررة االجتماعيرة، وتجهيررز مختبرررات الحاسرروب و  ،لربعض الرردروس

 ل.إلكترونياً  فيه من أجل عرض الحصص
 ، قال أحد أفراد الدراسة:وفي تعليق أكثر وضوحاً 

لكن ليس و  ،لىالصفوف األساسية الثالثة األو إمكانية لتفعيل التكنولوجيا في تدريس  ثمة هأعتقد أنل 
نمالجميع المواد الدراسية  لبعضرها، مثرل التربيرة اإلسرالمية والعلروم شرريطة تروفير متطلبرات التعلريم  وا 

 .مختصينلوفنيين  وأجهزةلكتروني من مختبرات اإل
 وأكد قول آخر ذلك:

ا تررروفير االحتياجرررات الالزمرررة بالمررردارس مرررن أجهرررزة هرررأهم ،لكرررن بشرررروطو يمكرررن تفعيرررل التكنولوجيرررا ل
 واسيب، وتدريب المعلمين على كيفية توظيف التكنولوجيال.ح

 
بعهده ا أنره يمكرن تفعيرل التكنولوجيرا  إلرى : أشرار عردد مرن الخبرراءأداة تواصهل بهين المعلهم واأل هل.2

أي  إلررى حررل   الوصررول ةمررن أجررل متابعررة أوليرراء األمررور ألبنررائهم، وسررهول أداة للتواصههل مههع األ ههل،
 :قولهصف أحد أفراد الدارسة ذلك، ب، ويالتالميذمشكلة تعتري مسيرة 

عطراء  التكنولوجيراربما يكون تفعيل ل مرن خرالل إجرراء حروارات التغذيرة الراجعرة برين المعلرم واألسررة وا 
 ل.التالميذلتغلب على السلبيات التي قد يصادفها هو ل، والمناقشة بعض الواجبات الكتابية

 
ر دمصرربعرردِّها توظيررف التكنولوجيررا  دراسررة إلررى أن  : أشررار عرردد مررن أفررراد المصههدر لتعزيههز الههتعلم. 3

معينرررة، أو المسررراعدة فررري تسرررهيل تعلرررم بعرررض األفكرررار  اهيمالحاجرررة لتوضررريص مفررر عنرررد سرررتخدمي   تعلرررم
ل أفضل استخدام الحاسوب واللوم النراطق فري إيصرال بعرض األفكرار، . إذ قال أحدهم:والموضوعات

 ل.تلميذهداف معينة للوأرى أن استخدام الحاسوب يجب أن يكون لتحقيق أ
 ة المعرفية والعلميرة التري تسرتدعيخاصو التكنولوجيا لتدريس بعض الجوانب  ستخدمأ خر:لآوأضاف 

 ل.نمو الزهرة، التلوث، الكوارث البيئيةمثل مراحل على الحاسوب،  اً توضيحي اً عرض
الررذهن مفكررار فرري داعمررة ومعررززة ومرسررخة ل اً دروسرربعرردِّها اسررتعمال التكنولوجيررا يكررون ويقررول آخررر: ل

 .بعد التوضيص في الصف من خالل الكتاب والدفتر والسبورة(ل)
 
أنره يمكرن أن يرتم تفعيرل  إلرى : أشار عدد من أفرراد الدراسرةصدر لتنويع الخبرات وتغيير الروتين. م4

 الهر أن االسرتخدام ي، ممرا يعنرحيهث تغييهر الهروتينمهن أداة لتغييهر بيئهات الهتعلم، بعهده ا التكنولوجيا 
ما يمكن أن يغير في بيئرة الرتعلم وينشرطها فري بعرض األوقرات، وقرد برين  من خاللربما يكون جزئيًا، 



 

 

 63 

الثالثة األساسية  التعليم والتعلم في الصفوفواقع 
 في ضوء خبرات بعض الدول وسبل التحسين األولى

 

أنررا أميررل إلررى توظيررف التكنولوجيررا فرري بعررض الموضرروعات مررع طلبررة ل فررراد الدراسررة ذلررك بقولرره:أأحررد 
ة يحترراجون فرري هررذه المرحررل العمريرر التالميررذ، ألننرري علررى يقررين أن الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى

 ل.سهولةيق لتصل إليهم المعلومة بإلى خبرات تثير المتعة والتشو 
الجررذب واإلثررارة  وتعمررل علررىنرروع مررن التجديررد وتغييررر الررنمط التقليرردي لمطفررال، إنهررا وأضرراف آخررر:ل  

 .لأسهل من خاللها ويصبص التعلم ،التالميذدراك الحسي والمعرفي لدى وزيادة الفهم واإل
 

ات إلررى وجهررات : أشررارت نتررائج المقررابالت، ومررن خررالل عرردد مررن االسررتجابكترونههيرفههض المههنهج اإلل
مقررابلتهم  تأكررد غالبيررة مررن تمرر إذم سررؤال حررول البررديل اإللكترونرري للمنهرراج، نظررر مختلفررة عنرردما ط ررر  

مرن التعليقرات التري تشركل أسرباب  اً رفض فكرة المنهاج اإللكتروني في بيئتنرا األردنيرة، وقرد قردموا عردد
 :مع عدد من التعليقات األسبابذكر  وعدم التأييد، وتالياً الرفض 

 
 :تأثر الصحة والتفكير .1

 لكترونيرةإلل البديل اإللكتروني للمنهاج يفقرد الكتراب قيمتره الحقيقيرة، ناهيرك عرن ترأثيرات المنراهج ا
 .لعموماً خرى مثل التفكير والصحة األ

ضررعاف لكترونيرةشررغف زائرد لملعرراب اإل وخلرق التالميررذنتبراه التشررتيت فيره لالمنهراج اإللكترونرري   وا 
 .لالتفكير الراقي

 .لوالحد   التلميذل من مشكالت المنهاج اإللكتروني إضعاف مهارة الكتابة وتقييد فكر 
 
 :أثر التفاعل االجتماعي الوجداني والقيم. 2
، يالرذين لرديهم ضرعف فري التحصريل الدراسروخاصرة  التالميرذالمنهاج اإللكتروني ال يجيرده كرل ل

، التالميرررذلررردى  ةالوجدانيررر وانررربداخرررل الصرررف ويعيررق تنميرررة القررريم والج التلميرررذويقلررل مرررن تفاعرررل 
 ل.التالميذالحد من تفكير  إلىإضافة 

 األنانيرةو  بصعوبة تنمية الجانرب القيمري صلةلكتروني تلك المتمشكالت المنهاج اإل أكثر من ن  إل
 .وقلة التفاعل داخل الغرف الصفيةل

 بأنرررره التلميررررذإلررررى التركيررررز علررررى المعرفررررة، وسررررلبية دور  التالميررررذج اإللكترونرررري بلسرررريؤول المنهررررا
سيكتسب المعلومات من غير التحليل الذي يجريه المعلم من خالل التفاعل والمشاركة التي تبني 

 .مع المنهاج اإللكترونيل التالميذ... هذا ما سيفتقده بينهما  جسور االحترام والثقة والمحبة
 
 :والمحادثةالكتابة  تيهار تأثر م. 3
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 التلميرذوقرع يوقد  ،قلل من دور المعلميتراجع المهارات الكتابية و  إلىاستخدام الحاسوب يؤدي  إنل
 إضررافة إلررى صررعوبة هررذه التكنولوجيررا لهررذه الفئررة العمريررة ،فرري سررلوكيات خاطئررة ال تتناسررب وعمررره

 .لوتعقيدها
 .لالمحادثة والحوار ميذالتالتعليم ب صلةمن أكثر السلبيات تلك المت إنل

ولكررن آنيررة، فالكترراب الررذي بررين يرردي  التالميررذلكترونيررة مسررلية ومقبولررة لرردى لقررد تكررون المنرراهج اإل
كرذلك يمكرن أن و  ،يرتعلم مرن خاللره الكتابرةيمكرن أن و  ،ذهرب، وحيثمرا أينمرا كران هيبقى مع التلميذ

 ل. ية األخرىأو األنشطة غير الصفأعماله البيتية  ال يتجزأ من اً يكون جزء
 
 اإلمكانات المادية والبشرية:. 4
فري  ومفقرودلطبع غيرر موجرود فري مدراسرنا وهرذا برا تحتيرة... بنيةيحتاج المنهاج اإللكتروني إلى ل

 .ل...يق المالي أكبر بكثير من الطمومغالبية مناطق المملكة، فالمع
وبما أن  ،واألهلوالمعلمين  ميذالتالثقافة تكنولوجية لدى إلى طبيق المنهاج اإللكتروني، يحتاج تل

 .لالتالميذفمن الصعب أن يطبق بنجام على جميع  ،هذا غير موجود
 

القهههراءة والكتابهههة تنميهههة مههههارات التالميهههذ األساسهههية ) - نتهههائج المحهههور السهههادس ومناقشهههتها
 :والتفكير( ودور المعلم في تنميتها

 فرري تنميررة ألساسررية الثالثررة األولررىالصررفوف انتررائج هررذا المحررور بالكشررف عررن دور معلمرري  صررلتت
الصرفوف األساسرية الثالثرة لتالميذ  الناقد والتفكير التفكير ومهارتي والحساب والكتابة القراءة مهارات
وقرد (. 10()25، 24، 23) :. وتعكس نتائج هذا المحرور إجابرات أسرئلة الدراسرة ذوات األرقراماألولى

ى لمطرر والنظريرات العلميرة والتربويرة التري تناولرت المحترو  تحليل هو المحوركان مصدر نتائج هذا 
رر إذتعلرريم التفكيررر وتعلمرره    .بخصرروص ذلررك مررن المراجررع والرردوريات العلميررةمراجعررة عرردد كبيررر  تتم 

إجراء المقابالت الشخصية شبه المقننة مع عردد مرن أصرحاب الخبررات فري ذات المجرال إضافة إلى 
مرن أسراتذة الجامعرة  لردى التالميرذ ارفين بأهمية تنميرة التفكيررمن العاملين في التعليم االبتدائي، والع

                                                 
 األسئلة اآلتية:عن جابة اإلهذا احملور ب صليت 10

 بالتعليم؟ التحاقهم منذ لدى طلبتنا الناقد والتفكري التفكري ومهاريت واحلساب والكتابة القراءة مهارات ننمي كيف 
  ؟التالميذ لدى واحلساب والكتابة القراءة مهارات لتنمية أمهي األردين املعلم هل 
 ؟التالميذ لدى الناقد والتفكري التفكري مهاريت لتنمية مهيأ األردين املعلم هل 
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فررري هرررذه المرحلرررة،  ط برررالمعلمين األردنيررريناوالمشررررفين التربرررويين، وكرررذلك معررررفتهم بواقرررع الررردور المنررر
 وقدراتهم. 

الشركل الترالي، ثرم يلري ذلرك  عمومراً عدد من المجاالت، يبينها وقدمت نتائج الدراسة هذا المحور في 
 كل مجال.ل تفصيل

 
 

 المجال األول: مهارات القراءة والكتابة والحساب:
غير مهيئين لتنمية مهارات األولى  الصفوف الثالثةمعلمي  أن   إلى أشارت جميع مصادر البيانات 

السرربب أو الرردليل وراء القرار)الرررأي(،  عررنوعنررد االسررتعالم  ،لههدى الطلبههة القههراءة والكتابههة والحسههاب
مررررن االسررررتجابات الترررري تشرررركل فرررري مضررررمونها  اً كبيررررر  اً تمررررت مقررررابالتهم عرررردد قرررردم المشرررراركون الررررذين

تفصررررريالت كثيررررررة لمسرررررباب التررررري يرونهرررررا وراء هرررررذه المشررررركلة. وفررررري ضررررروء عمليرررررة التحليرررررل لهرررررذه 
(، iesCategor-Mainاالسرررررررتجابات، ترررررررم وضرررررررعها فررررررري عررررررردد مرررررررن الفئرررررررات أو المجموعرررررررات، )

 تمثلت باآلتي:،  iesrCatego-(Sub)الفئات الفرعية مجموعات أو الو 
 
مررن أهررم أسررباب ضررعف المعلمررين فرري  أن   الررذين تمررت مقررابلتهميرررى كثيررر مررن  :: ضههعف المعرفههةأوال  

الررذين ويصررف أحررد ، تنميررة القررراءة والكتابررة والحسرراب، الضررعف فرري محترروى بنيررتهم المعرفررة العلميررة
 بقوله: ق وبلوا

فرري كثيررر مررن األحيرران  الثالثررة األولررىالصررفوف األساسررية معلررم  ...لنقررل بكررل  صررراحة ووضرروم إن  ل
ة حرردوثها وبعررض القواعررد القررراءة والكتابررة أو ماهيتهررا وكيفيرر ترريتنقصرره المعرفررة الكافيررة بطبيعررة عملي

 ،...التالميررذوبالتررالي يررنعكس ذلررك علررى اإلجررراءات الترري يقرروم المعلررم بهررا أثنرراء ترردريس  الحسررابية،
ذلررك ألن اإلجررراءات و و الحسرراب أمررر ضررروري ومهررم  فعمليررة تحديررد مفهرروم دقيررق للقررراءة والكتابررة أ

القررراءة والحسرراب  ترريتوقررف علررى مفهومنررا لعمليتنتبعهررا فرري معالجررة درس القررراءة أو الحسرراب  الترري
 تينل.المقصود

 ويضيف آخر:
القرررراءة  تيلكررري يررردرس المعلرررم القرررراءة بطريقرررة منهجيرررة ومنظمرررة عليررره أن يعررررف: لمررراذا يعل رررم مهرررار ل 

وهررذا مررا  ،بمفرراهيم الرروعي الصرروتي نظريررًا وعمليرراً  اإللمررام عليررهفا يعل ررم؟ وكيررف يعل ررم؟  والكتابررة؟ ومرراذ
 ل.كان يظهر عكسه لدى المعلمين
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مرن أسرباب معانراة المعلمرين وضرعف  أن   مقرابلتهم تن تمرمر: يررى عردد مقبهل الخدمهة اإلعهداد: ثانيا  
تمرت  الرذينل الخدمرة، فيصرف أحرد قب دادعاإلوالكتابة والحساب هو ضعف  القراءةتنمية في قدرتهم 
 قائاًل:الوضع  مقابلتهم

واطالعرري  التلميررذمرن خررالل خبرترري وعملري فرري الجامعررات، وفرري تردريس طلبررة معلررم الصرف وتربيررة ل
غالبرررًا مررا تميرررل إلرررى الجانرررب  وجرردت أن هرررا ،علررى كثيرررر مرررن المررواد التررري يرررتم تدريسررها فررري الجامعرررات

 ىال يعطررر بحيرررث مرررن الخرررارج اً صرررفيو و  اً تاريخيررر بيرررة عمومررراً مهرررارات اللغرررة العر النظرررري الرررذي يتنررراول 
 ل.عميقاً  الفرصة لبناء مفهوم سليم عن تلك المهارات وفهمها فهماً  التلميذ

 
أشرارت البيانرات التري ترم الحصرول عليهرا مرن وثرائق وزارة : : تدريب المعلمين في أثناء الخدمةثالثا  

حاجررات ثمررة ضرروء التقييمرات الترري أجرتهررا للمعلمرين أن  وفري الرروزارةاهتمررام  التربيرة والتعلرريم، أن جرل  
األساسررية لمبحثرري اللغررة العربيررة والرياضرريات. ومثررال علررى ذلررك مررا أرسررلته  مهرراراتالللترردريب علررى 

الموافررق ه  1436 عررام القعرردة يذمررن  12وزارة التربيررة والتعلرريم للمررديريات فرري كتابهررا الصررادر فرري 
الصررفوف المتضررمن الحاجررات التدريبيررة لمعلمرري  14/6/41211، بكترراب رقررم م ت/م27/8/2115

علمررين لتطرروير مكمررا يراهررا المشرررفون. بالتررالي فررنن التركيررز علررى ترردريب ال األساسررية الثالثررة األولررى
علرى عردم أهليرتهم  دلريالً  عرد  ي  ءة والكتابرة لردى التالميرذ، ربمرا وا قادرين على تنمية القراحتعلمهم ليصب

 كما يجب لهذه المهمة. 
 

أشارت نتائج االختبارات إلرى  إذ: في االختبارات والتقييمات المستمرة التالميذ: نتائج اختبارات رابعا  
ضعف التالميذ فري مهرارات القرراءة والكتابرة والحسراب، ولريس أدل علرى ذلرك مرن تقريرر وزارة التربيرة 

قاعرد الدراسرة فري علرى م تلميرذألرف  111 إذ إن    2113 عرام مرن األول كانون في الصادر والتعليم
ال يسررتطيعون قررراءة الحررروف العربيررة أو اإلنجليزيررة، إضررافة إلررى  الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى

ا يؤكررد اهتمررام الرروزارة بتنفيررذ مبررادرة تعلرريم القررراءة والكتابررة مررن خررالل ذوهرر ،ضررعف قرردراتهم الرياضررية
 تدريب المعلمين.

 
أشار تحليرل الوثرائق الخاصرة بأنشرطة وزارة التربيرة  :: البرامج العالجية والحصص اإلضافيةخامسا   

رم برنرامج والتعليم، أنه داللة على عدم أهلية المعلمرين لتنميرة مهرارات القرراءة والكتابرة والحسراب، ط ر
صردر قررار وزارة التربيرة والتعلريم  إذ، الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىالتعليم العالجي للتالميذ في 

بواقرع ورشررتين فري األسرربوع مرن السرراعة الثانيررة  22/9/2114رنررامج يروم االثنررين برأن يكررون بدايرة الب
 وحتررى السرراعة الخامسررة مسرراء لمرردارس الفترررة الواحرردة، ومررن السرراعة الثامنررة والنصررف صررباحاً  ظهررراً 
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رقرررررررم م  لمررررررردارس الفتررررررررة المسرررررررائية، كمرررررررا فررررررري كتررررررراب حترررررررى الحاديرررررررة عشررررررررة والنصرررررررف صرررررررباحاً 
 .م15/9/2114الموافق ه  1435 عام القعدة ذي من 21بتاريخ  14/6/48842ت/
 

بنضرررافة  المرررديرياتأوعرررزت وزارة التربيرررة والتعلرريم إلرررى  إذطهههرر برنهههامج حصهههص التقويهههة اإلضهههافية:
الجردول(، ركرزت جميعهرا علرى الكتابرة والقرراءة والحسراب،  لرىحصص إلى الجدول الدراسي )زائدة ع

 يذمرررن  4بتررراريخ  3/114/51791التعلررريم رقرررم كمررا فررري الجررردول المرفرررق فررري كترراب وزارة التربيرررة و 
 .م28/9/2114الموافقه  1435 عام الحجة

 
علررى عرردم قرردرة  التركيررز علررى تعلرريم القررراءة والكتابررة والحسرراب مررن أجررل تنميررة مهاراتهررا دلرريالً  كررانو 

، والرردليل ممررن أداء أعمررالهم كمررا هررو مطلرروب مررنه الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىالمعلمررين فرري 
مرا واسرعة ل تردريب، بالتعاون مع أكاديميرة الملكرة رانيرا مرن عمليرات ما تقوم به الوزارة فعالً  ذلك على
مبرادرة بعد التنسيق مع القرائمين علرى  ،ىاألول الصفوف الثالثةمعلم من معلمي  13111 لىع يزيد

 األولى. الصفوف الثالثةتعليم القراءة والحساب في ب RAMP الرامب
 

 :التفكير والتفكير الناقد لدى طلبتنا منذ التحاقهم بالتعليم اارتالمجال الثاني: مه
ن، و المعلمرر ومررن ضررمنهمفرري ضرروء نتررائج تحليررل البيانررات ظهررر أن الرررأي المشررترك للغالبيررة العظمررى 

 عرنوعنرد االسرتعالم  المعلم األردني غيهر مهيهأ لتنميهة مههارتي التفكيهر والتفكيهر الناقهد. يرون برأن  
مرررررن  اً بيرررررر ك م عرررررددًا راء القرار)الررررررأي(، قررررردم المشررررراركون الرررررذين تمرررررت مقرررررابالتهالسررررربب أو الررررردليل و 

االستجابات التي تشكل في مضمونها تفصيالت كثيرة لمسباب التي يرونها وراء هذه المشكلة. وفي 
رررررررعتلتحليرررررررل لهرررررررذه االسرررررررتجابات، ضررررررروء عمليرررررررة ا فررررررري عررررررردد مرررررررن الفئرررررررات أو المجموعرررررررات،  و ض 

(CategoryMain و ،)الفرعية الفئاتأو ت مجموعاال (iesCategor-(Sub  ،:تمثلت باآلتي 
 

 إلرى : أشرارت اسرتجابات عردد مرن الخبرراءبتنمية التفكيهر صلةة المتميأوال : األنشطة التعليمية التعل
هرري  طبيعررة  ،لتنميررة التفكيررر أعلررى قرررارهم بررأن المعلررم غيررر مهيرر مررن األسررباب الترري يرونهررا دلرريالً  أن  

فررري أثنررراء تدريسررره لمختلرررف المباحرررث التفكيرررر  التررري تهررردف إلرررى تنميرررة لتعلميرررةالتعليميرررة ا األنشرررطة
تنميرة التفكيرر لردى المعلرم فري  تعكرس عردم اهتمرام هراأن   إلرى الخبراء بعضالتي كما أشار و الدراسية، 

مررن المعلمررين فرري تنميررة التفكيررر لرردى إلررى ضررعف القرردرة واالسررتعداد  التالميررذ، ممررا قررد يشررير أيضرراً 
وصف غالبية مرن تمرت مقرابلتهم  إذ، ربما ضعف  الدافعية والقناعة لديهم في هذا األمر أو التالميذ

 األنشطة التفكيرية للتالميذ، والخبرات التي تقدم لهم وترتبط بالتفكير بأنها: 
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 األحيران ردود أفعررال، ال أغلرب: بمعنرى أنهرا غيررر منظمرة وغيرر مقصرودة، وكانررت فري عشهوائية 
 :الذين ق وبلواإذ قال أحد  ،ن المعلم أو من التالميذ أنفسهمتثار م أو أسئلة قد ستفساراتا
 وردتالتالميرذ علرى التفكيرر برل  كنت أرى أن المعلمرين يطرحرون تسراؤالت ال تهردف إلرى حرث  " 

 .لتفكير أو تنمية التفكير لدى التالميذللمهارات  منها أنه يقصد ال أعتقدو صدفة، 
 صرد منهرا تنميرة التفكيرر، برل البحرث عرن معرفرة أو إجابرة يتضرص أن الخبررات لرم يق :غير  ادفهة

 :الذين ق وبلوالتفكير، وقد علق أحد لمعرفي ربما يستدعي عمليات عقلية لسؤال 
لولرررذلك أعتقرررد أن تنميرررة التفكيرررر كانرررت غايرررة غائبرررة، فقرررد الحظرررت مرررن خرررالل الخطرررط اليوميرررة 

نشرطة حترى وجرود إشرارات فري األللمعلمرين عردم وجرود أهرداف بقصرد تنميرة مهرارات التفكيرر، أو 
 .لهدفها االهتمام بالتفكير...

  :يبرردو أن األنشررطة الترري كرران يقرردمها المعلمررون متقطعررة، وربمررا يوضررص ذلررك مررا غيههر منتظمههة
 أشارت إليه إحدى التعليقات:

حررظ الثبررات فرري األنشررطة الترري تثيررر التفكيررر أو تهررتم بتنميررة التفكيررر عنررد التالميررذ، ل لررم أكررن أال
 بررالمقرر إال  بهررا لحصررص يوجررد فيهررا أنشررطة، وكثيررر مررن الحصررص ال يكررون االهتمررام فرربعض ا

 ل.ونقل المعارف والمعلومات...
 أن اهتمرام المعلمرين بتنميرة مهرارات التفكيرر متغيررة مرن معلرم إلرى  إلرى أشرارت النترائج :شخصية

أحرررد  ، فيقرررولاً آخرررر، وعنرررد المعلرررم الواحرررد مرررن حصرررة إلرررى أخررررى، والهررردف ربمرررا يكرررون شخصررري
 الخبراء:

ولكررررن فرررري  ،حصررررصبعررررض الكنررررت أالحررررظ بعررررض المعلمررررين يطرحررررون األسررررئلة للتفكيررررر فرررري " 
ن يحرراولون االهتمررام بررالتفكير أو إظهررار يمعلمرر ثمررة أن   ، كمرراأخرررى تجررد ذلررك معرردوماً  حصررص  
فكرران جررواب  ،، وهررذا األمررر كرران محررور نقررا  مررع كثيررر مررنهمال يهتمررون مررنهمو  بررذلك االهتمررام

 ل.اإلعدادعلم ذلك في برامج أحدهم لم نت
 

 :ف آخريويض
 إشعارييهدف إلى كنت أشعر أن المعلم عندما يطرم سؤال تفكير أو قضية تثير التفكير كان ل 

 ل.األسئلةفي بأنه ينوع 
 
حرل األسرئلة  ًا للطلبة فريإخفاق ثمة: أشارت نتائج تحليل النتائج أن تحصيل التالميذ وتقييمهم: ثانيا  

االمتحررران الررروطني لضررربط نوعيرررة التعلررريم الرررذي عقدتررره إدارة االمتحانرررات فررري فكيرررر التررري تتطلرررب الت
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للطلبرررة فررري  علَّررمالرررذي يشرررير إلررى حقيقرررة مرررا ي  م للصرررف الرابررع، و يواالختبررارات فررري وزارة التربيررة والتعلررر
مسرتوى  أن   إلى أشار إذ، 2115-2114في نهاية العام الدراسي  الصفوف األساسية الثالثة األولى

% فررري االختبرررارات الورقيرررة. علرررى مسرررتوى 22 يعرررادل مهرررارات اللغرررة العربيرررةلللطلبرررة  ان التررراماإلتقررر
 % لنفس المستوى. 23لكتروني وفي االمتحان اإل ،المملكة

 
تحسرررين تحصررريل التالميرررذ تقيررريم أو أنشرررطة الكمررا بينرررت النترررائج أن مرررا تقررروم بررره الررروزارة مرررن عمليرررات 

تقانهمللمهارات  تنميتهرا، وربمرا يردلل إلرى إلرى مهرارات التفكيرر أو الحاجرة  اق فيهرلهرا، ال يرتم التطرر  وا 
علرررى ذلرررك بعرررض القررررارات التررري اتخرررذتها وزارة التربيرررة والتعلررريم بخصررروص معالجرررة الضرررعف لرررردى 

 المرديرياتبعض تعميم وزارة التربية التعليم لالتالميذ وتحسين إنجازهم وتحصليهم، ومنها ما رود في 
الصررفوف األساسررية الثالثررة فرري  التالميررذبخصرروص تشرركيل لجرران لتقيرريم  -ات تجريبيررةلتكررون عينرر -

 كررران التركيرررز علرررى مرررادتي الرياضررريات واللغرررة العربيرررةفهم مرررن المهرررارات األساسرررية، يرررنوتمك األولرررى
عررال، واألغرروار  المصرردر: تعمرريم الرروزارة  لمررديريات تربيررة ألويررة القويسررمة، وسررحاب، وديررر) .بوحْسرر

، الموافرررق 1436 رجرررب 2خ األولررى الصرررادر بتررراري الصرررفوف الثالثرررةوع: الجنوبيررة، وبصررريرا، بموضررر
 (.14/6/19677/ ت،مرقم  12/4/2115
 

 عردم تهيئرة المعلرم بي نرت األسرباب التري أن مرنإلى أشارت النتائج : تدريب المعلمين وتهيئتهم: ثالثا  
ضرروء عمليررة تحليررل  ترردريب المعلمررين وتهيئررتهم، ففرريالحاجررة إلررى لتنميررة التفكيررر لرردى التالميررذ هرري 

 الفئة، وهي: هذهاستقراء عدد من الجوانب أو المكونات التي من الممكن أن تشكل  االستجابات، تم  
أن محتررروى الرردورات التدريبيرررة ال يتضررمن خبررررات وأنشرررطة  إلررى أشرررارت النترررائج المحتههوى التهههدريبي:

يرة التفكيرر لردى التالميرذ. وهرذا مرتبطة بالتفكير أو بتنميرة مهرارات المعلمرين ليكونروا قرادرين علرى تنم
 قال أحدهم: إذ، الوزارةما ورد على لسان أصحاب العالقة ومنفذي الدورات التدريبية للمعلمين في 

والتري تنظمهرا الروزارة  ىاألولر الصرفوف الثالثرةغالبية الدورات التدريبيرة التري تقردم للمعلمرين فري  ل إن  
علرررى  ينتررردريب المعلمررروال يرررتم  ،عمومررراً  هسررراليبوأ موضررروعات طرائرررق التررردريسعلرررى  تقتصررررنفسرررها 

 ......اً ومقصود اً فعلي تدريباً مهارات التفكير طرائق خاصة بتنمية 
 

 وآخر قال: 
عنررررد حصررررر الحاجررررات التدريبيررررة للمعلمررررين ال يررررتم إال تحديررررد حرررراجتهم فرررري مبحثرررري اللغررررة العربيررررة ل

 ل.المهارات األساسية للمبحثين والرياضيات متضمناً 
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ة المعلمرين ال يرغبرون فري االلتحراق أن غالبير إلرى أشرارت النترائجلمعلمين وتحفيز م: دافعية ا -
عنى بالمهارات التري تسرهم فري مسراعدة المعلمرين علرى تنميرة التفكيرر الدورات التدريبية التي ت  ب

، والتعليرق الترالي يلخرص الروزارةمع جهات خرارج وتنسقها  الوزارةلدى المتعلمين، التي تنظمها 
 بقوله: الذين ق وبلواعلق أحد  إذسمة، هذه ال

أثناء الخدمة يتمثرل بمرا تقروم بره أكاديميرة  ب المعلمين على مهارات التفكيراالهتمام بتدري إن"
ال تشررررمل جميررررع  ، إال  أن هرررراعلمررررين لترررردريبهم فرررري ور  قصرررريرةالملكررررة رانيررررا مررررن اسررررتقطاب للم

لرذلك نالحرظ أن الغالبيرة العظمرى و  ،مرغبتهلر وفقراً بل تترك براب التسرجيل للمعلمرين المعلمين، 
 .لفي التدريب الرغبة ممنهم ليس لديه

كمرا هرو مبرين  ،ط بالمشررفيننراأن الردور الم إلى تحليلال: أشارت نتائج دور اإلشراف التربوي -
ن فرري كترراب وزارة التربيررة والتعلرريم المبرريَّ  ،الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىفرري مهررام مشرررفي 

 مرن 22ربية والتعليم في كافة المحافظرات والمنراطق واأللويرة )الصرادر فري الت مديريالموجه ل
، يركررررز علررررى مررررادتي (14/6/4391برررررقم م ت م،6/9/2115الموافررررق  ه1436 القعرررردة يذ

 االرياضرريات والحسرراب، ممررا قررد يشررير إلررى ضررعف االهتمررام بمهررارات التفكيررر، واالهتمررام بهرر
ي حاجات التالميذ ويساعد المعلمين علرى يلب  ل ومخططاً  داخل غرفة الصف ال يكون مقصوداً 

 أداء هذا الدور.
 

  2119دراسررة )الجعررافرة والخرابشررة،  مثررلأظهرررت نتررائج بعررض الدراسررات عههن ذلههه كلههه  وعوضهها  
 ,Ashour&Hawamdeh ;1995  الزيادات، 2111  قطامي وقطامي، 2117مرعي ونوفل، 

لناقررد، قصررور برررامج إعررداد المعلمررين وتررأهيلهم ق تنميررة التفكيررر ايررأهررم العوامررل الترري تع ( أن  2012
سررابهم مهررارات التفكيررر الناقررد لعرردم تركيزهررا علررى ذلررك، إكتحررول دون الترري وترردريبهم أثنرراء الخدمررة 

ذهران األوضعف القدرة على االنتقرال برالتعليم مرن الرنمط التقليردي الرذي يعتمرد علرى التلقرين وحشرو 
مررن قرردرًا كافيرًا  التلميرذر الرذي يردعو إلررى ضررورة مررنص بقردر هائرل مررن المعلومرات، إلررى الرنمط اآلخرر

أن المعلررم األردنرري حتررى  علررى والتفاعررل مررع المحرريط. ممررا قررد يؤكررد االعتمرراد علررى ذاترره فرري التعلرريم
أ لتنميررة مهررارات التفكيررر والتفكيررر الناقررد للتالميررذ فرري بعررد الترردريب الررذي يتلقرراه فرري الرروزارة غيررر مهي رر

 .األولىالصفوف األساسية الثالثة 
 

فر في المردارس مروارد اأنه ال تتو  إلى أشارت نتائج الدراسة :ا: جا زية بيئات التعلم ومصادر رابعا  
المعلمررين علررى إعررداد خبرررات وأنشررطة  ةومسررتلزمات ترردعم عمليررة ترروفير بيئررات تسررهم فرري مسرراعد
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رات مررن مصررادر هررذه الخبرر إليرره تعلميررة تنمرري التفكيررر لرردى التالميررذ بأنماطرره المختلفررة، ومررا تحترراج
 :لواتي تمت مقابلتهنإحدى التعلم داعمة ومحفزة للعمل الفردي والجماعي. وقد قالت 

 إن   إذالمشكلة ليست عند المعلم وحده، بل هي أيضًا في توفير بيئة التعلم ومستلزمات التعلم،  ن  لإ
أعرداد أن   افة إلرىغير متاحة، إضر ةمساعدلالبيئة الصفية غير مجهزة واإلمكانات المادية الالزمة ل

 ل.لتنمية التفكير لدى التالميذ اً في الصف الواحد، فربما ذلك يشكل عائق كبيرة التالميذ
 

التفاعررل الصررفي وخبرررات الررتعلم  أن إلررىأشررارت النتررائج  : التفاعههل الصههفي وخبههرات الههتعلم:خامسهها  
األسرئلة التري تطررم والتري  مرن خرالل على التفكيرر والتفكيرر الناقرد انللتالميذ ال تحفز  انتقدماللتين 

كثيررر مررن األحيرران علررى يركررز المعلررم فرري  إذيوظفهررا المعلررم فرري ترردريس اللغررة العربيررة أو الحسرراب، 
أثنراء الترردريس فرري الصرف الدراسرري مررن مسرتويات دنيررا تنمرري الحفرظ وال تقرريس مهررارات  طررم أسررئلة

أن اإلجابرة عرن  إضرافة إلرىكيرر، ات العليرا للتفالمسرتوي ونفكثير مرن المعلمرين يهملر ،التفكير الناقد
، أو أن المعلرررم نفسررره يجيرررب عرررن األسرررئلة التررري يطرحهرررا وال يعطررري اً جماعيررر سرررئلة قرررد ترررتمهرررذه األ

ين ويشرررراهدون مررررالتالميررررذ فرصررررة كافيررررة للتفكيررررر، وقررررد وصررررف أحررررد الخبررررراء الررررذين يتررررابعون المعل
 قال:  إذ، سويغهاميدان هذه الحالة مع طرم لتالحصص في ال

حرول  مركزج المناخ الصفي التقليدي المتطور التالميذ، وهذا هو نتاتالمعلمين يهم   أداء بعضل
علرررى الترديرررد والتكررررار  تقررروميجيرررب مرررن خرررالل ممارسرررات  التلميرررذالمعلم يسرررأل و فرررالمعلرررم األردنررري، 

إن وقررت الحصررة ال يكفررري  قولرررهب سرروِّ سررأل المعلرررم عررن السرربب يوالحفررظ مررن غيررر فهرررم. وعنرردما ن
من إدارة المدرسة بننهاء تدريس الكتراب  طاَلبالكتاب المدرسي طويل وهو م ن  أأو  ،إلنهاء الدرس

 .لللمهارات من عدمه التالميذالوقت المحدد بغض النظر عن إتقان في 
 

تحتروي  أن الكترب غيرر مصرممة أو ال إلرى الرذين ق وبلرواأشرار عردد مرن  ية:: الكتهب المدرسهسادسا  
يم خبررررات تعلميرررة تسررراعد علرررى توظيرررف التفكيرررر والتفكيرررر مرررن تصرررم علرررى أنشرررطة تمكرررن المعلمرررين

 :الذين ق وبلواالناقد، فقال أحد 
، ومصرادر الرتعلم المتروفرة الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىفري  المعرفري أرى أن محتوى الكتبل 

فيهررررا ال تسرررراعد المعلررررم أو تحفررررزه حتررررى علررررى التفكيررررر بررررالتفكير الناقررررد، فغالبيررررة أهررررداف الوحرررردات 
تهرا تركرز علرى ه إلى تنمية مهارات التفكير الناقد، بل تكاد غالبيوجودة في أدلة المعلمين ال توجَّ الم

ذلرك سرينمي  فرال أعتقرد أن  بعرض النتاجرات للجانرب الوجرداني،  وعلرى اً كبيرر  تركيرزاً الجانب المعرفري 
 ل.ناقدالتفكير الر و يفكتجانبي ال
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من التحديات الفكرية والعقلية، وال تركرز إال على  المناهج والكتب المدرسية تخلو ن  :لإوأضاف آخر
غراق   .لفي سيل من المعلومات التالميذالمحتوى وا 

 
لتنميرة مهرارات القرراءة  يرةكاف تهيئةالمعلم األردني غير مهيأ  يمكن القول إن   وتأكيدًا على ما سبق،

نظررررة متأملرررة فررري نترررائج  وفررري. والكتابرررة والحسررراب ومهرررارتي التفكيرررر والتفكيرررر الناقرررد لررردى التالميرررذ
كيف هو: و  ،من أسئلة الدراسة الحالية اً واحدبعدِّه م دِّ الذي ق   تساؤل المهمالسؤالين السابقين، يبقي ال

ننمههي مهههارات القهههراءة والكتابههة والحسههاب ومههههارتي التفكيههر والتفكيههر الناقهههد لههدى طلبتنهها قبهههل 
 التحاقهم بالتعليم؟ 

التوصررل إليرره بعررد تحليررل  مرراد علررى اسررتجابات الخبررراء، ومررا تررم  تررم االعت ،هررذا السررؤال نلاجابررة عرر
ة الترري مررن الممكررن أن يرراألدب التربرروي التجريبرري والنظررري حررول أفضررل السرربل والممارسررات التعليم

تسرررراعد فرررري تنميررررة مهررررارات القررررراءة والكتابررررة ومهررررارتي التفكيررررر والتفكيررررر الناقررررد، وقررررد تررررم تصررررنيف 
التفكيررر والتفكيررر الناقررد، والثرراني  اي فرري قسررمين، وهمررا: مهارترراالسررتجابات ومضررامين األدب النظررر 

 الحساب.و مهارات القراءة والكتابة 
 
 التفكير والتفكير الناقد: اأوال : مهارت 

اللغررة )القررراءة والكتابررة(  رتيأنرره مررن الصررعب أن نفصررل بررين تنميررة مهررا إلررى األدب التربرروي أشررار
التربوي أن تنميرة مهرارات ن األدب بي   إذوالتفكير الناقد، التفكير  تيالحساب عن تنمية مهار مهارة و 

مرن أهرم النتاجرات التعلميرة لردى التالميرذ الرذين  ومهارات التفكير الناقرد تحديردًا، يعرد   عموماً  التفكير
العالقرة القائمرة برين  :، وذلرك لعردة أسرباب، أهمهراالصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىسيلتحقون في 

ارات اللغرررة والحسررراب مرررن أهرررم وسرررائل التفكيرررر وأدواتررره، فتنميرررة مهررر عررردِّ تفكيرررر، بغرررة والحسررراب والالل
تطررررو ر القرررردرات  ن  ألرررردى التالميررررذ وقرررردراتهم الرياضررررية، و  ونموِّهررررا اللغررررة التفكيررررر تررررؤدي إلررررى تطررررو ر

ن فعررل التفكيررر أو نشرراطه هررو حركررة لغويررة رمزيررة  ،التفكيررر لتطررويرواللغررة يعررود برردوره  الرياضررية وا 
عقلرره ومررا فالتلميررذ عنرردما يفك ررر أو يقرروم بحركررة لغويررة أو عمليررة رياضررية فمررا يسررتعمله  ورياضررية،
 التفكيرر ولكن ه ال ينفصرل عمرا يفك رر بره. ويعرد   ،واألرقام واستخداماتها هو اللغة وتصوراتها يفكر به

تفجررر المعرفررة وتنرروع ب الموصرروفالناقررد أحررد الضرررورات الترري يقتضررينها العصررر الررذي نعرري  فيرره 
 .صادرهام
 

مررع تغيررات العصررر ومرا يشررهده  نسرجمالتري ت لمهمررةمهرارات التفكيررر الناقرد مررن الموضروعات ا وتعرد  
التالميرررذ هرررذه المهرررارات وكرررانوا  مرررن تحررروالت وانفجرررار معرفررري هائرررل، وتررررزداد أهميتهرررا كلمرررا أكسررربنا
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حليرررل، توظيرررف التمرررن خرررالل سرررتخدامها فررري تعلرررم اللغرررة والحسررراب وا فهرررارين علرررى كيفيرررة توظيقررراد
والتفسير، والتقييم، واالستنتاج، وتجنب االعتقادات غير الصحيحة، والتمييرز برين الحقائررق واآلراء، 
وتقويم حقيقة كل ادعاء معرفي أو قيمي في ضروء الردليل الرذي يدعمره برداًل مرن القفرز إلرى النتائررج 

 . ,Maclure)(1991 دون أدلة نستند إليها في الحكم، فهذه مهارات التفكير الناقد
 

كما أن التنفس عمليرة فية التنفس لانسان، التفكير بعمل (Maclure, 1991)ويشبره الباحث مكلير
عنره لانسران فري حياتره  أشربه مرا يكرون بنشراط طبيعري ال غنرى، فرنن التفكيرر اإلنسرانالزمة لحياة 

 اليومية.
 

ومهارتي التفكير  ة والحساباللغ تيبين تنمية مهار  المتصلة ى طبيعة العالقةولمزيد من التأكيد عل
خررر، وذلررك ألن حقرق نفررس األثررر فرري الجانررب اآلت أنهررا أن تنميررة أي منهمررا ال شررك اقررد،والتفكيرر الن

المرررواد األساسرررية التررري سرررتقدم فيهرررا األنشرررطة التفكيريرررة والتررري تسرررهم فررري تنميرررة التفكيرررر هررري اللغرررة 
غاية من  في كر، وهي عمليةاللغة هي مرآة الف( أن Chomskyوالحساب، وقد أشار تشومسكي )

، فهرو مرزود بالكفايرة وهو مزود بعقل مكيف ومهيأ الكتسرابها فطريراً  اإلنسانيولد  إذالتعقيد والدقة، 
التفكيرية العقلية التي تمك نه من تأدية السلوك اللغروي إلرى جانرب امرتالك قردرات أخررى مميرزة قرادرة 

علررى المعلررم أن (. وبطبيعررة الحررال 9911)تشومسرركي، علررى اكتسرراب اللغررة مررن المحرريط الخررارجي 
علررى  كمررا أن قرردرة المعلررميرردرك طبيعررة هررذه العالقررة وأهميتهررا، ممررا سررينعكس علررى تعلرريم التالميررذ، 

اللغرررة يعررد مررن المقومرررات األساسرري ة لنجاحررره.  التلميررذالتحديررد الرردقيق للوظرررائف الترري يسررتخدم فيهرررا 
نما تتطلب تدريبًا كافيًا. مهمة فمهمة التدريب على التفكير الناقد ليست  سهلة، وا 

 
فههي ة عههدهة اتجا ههات عالميههثمههة بههالتفكير والتفكيههر الناقههد أن  صههلوقههد أشههار األدب التربههوي المت

 تعليم التفكير، يمكن اختصار ا في ثالثة اتجا ات،  ي:
 Teaching Aboutعرن محتروى المرواد الدراسرية ) التدريس المباشر للتفكير ومهاراتره بعيرداً  -أوالً 

Thinkingبمفررراهيم التفكيرررر  صرررللمرررنهج المدرسررري وحررردات دراسرررية تت(: فررري هرررذا االتجررراه يحررروي ا
 هررذا االتجرراه يحترراج إلررى وقررت أطررول فرري حررين أن  الترردريس فرري  لكررن...  نواعررهأومصررادره وأسسرره و 

من الطول والحشو، ويصير التفكير في هذه الحالرة موضروعًا مثرل الطاقرة والعولمرة  عانيالمناهج ت
 حديات المرور...وت
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 Learning ،Teachingدمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي، أو التعليم برالتفكير ) -ثانياً 
By Thinking أصحاب هذا االتجاه أن العمليرات العقليرة التري يرتم تعلمهرا بهرذه الطريقرة  سوِّ ي(: و

ز التفكيرررر هررو وسررريلة مرررن  ن  أمرررن خرررالل جميررع المرررواد الدراسرررية، وهررذا يعنررري  ةمشررترك طريقرررةب ت عررز 
فرضرريات ويجررري تجررارب، ويتأمررل ويالحررظ  علررى وضررعأن يعمررل  التلميررذعلررى  ن  أوسررائل الررتعلم، و 
بتقرديم األدلرة  وتأكيردهاأ معرفرة قديمرةتعرديل لو ألرى معرفرة جديردة إلوصرول من أجرل اويحلل ويقارن 

 .عليها
 

رة للتفكيرر، ومرن عناصرر هرذه التهيئرة: التعليم من أجرل التفكيرر  مرن خرالل تهيئرة البيئرة المثير-ثالثاً 
مفكرر، بينمرا  تلميرذهرو  فري هرذه العمليرةفرالمنتج الررئيس ، صياغة األنشطة واألسئلة المثيرة للتفكيرر

 لمعرفة من خالل البحث والتفكير.ا إلى وصل تلميذالمنتج الرئيس في االتجاه الثاني )أعاله( هو 
 
، بؤريرةجموعرات المالأفرراد الدراسرة فري أثنراء المقرابالت و ،  وفي ضوء ما قدمه وفقًا لما ذكر سابقاً و 

أن تحررررص وزارة التربيررررة والتعلررريم، وجميرررع القررررائمين علرررى التعلرررريم والرررتعلم فرررري  يررررى فريرررق البحررررث
تسعى إلى تحقيقه عبر  غائياً  كون تنمية التفكير هدفاً ت، على أن الصفوف األساسية الثالثة األولى

م مررع البيئررات التعلميررة ءوا، مررن خررالل تبنرري االتجاهررات الترري تتررولررىالصررفوف األساسررية الثالثررة األ
إلررى التنرراغم واالنسررجام فرري مصررادر الررتعلم  إضررافةمررع مكوناتهررا،  المنرروي إعرردادها وتتفاعررل إيجابيرراً 

، كمررا يجررب أن تراعررى الصررفوف هررذه تلفررة والمتعررددة فرريواسررتخداماتها فرري المباحررث الدراسررية المخ
بعض اإلجررراءات الترري تأخررذ بالحسرربان بررقررد يسررتلزم ذلررك القيررام  . كمرراهررافي لفرديررة للتالميررذالفررروق ا

جميررع العناصررر والعوامررل المشررتركة فرري مهررارات اللغررة والحسرراب وتنميررة مهررارات التفكيررر والتفكيررر 
مصررادر ب وأ البيئررة،ب وأبررالمعلم نفسرره،  صررلةالتعليم سررواء المتبررقررد لرردى التالميررذ قبررل االلتحرراق النا

 تحديد بعضها كما أشار إلى ذلك الخبراء الذين تمت مقابلتهم، وهي كاآلتي: ويمكن التعلم،
صرررور، فرعيرررة )م الكتررراب المدرسررري ومرررا فيررره مرررن مصرررادر تعلررر ن  إ: المنههها ج ومصهههادر الهههتعلم -

ولذلك التلميذ والمعلم، من مصادر التعلم المتاحة لكل من  هو( نصوص، أسئلة، نشاطات،...
توفير الخبرات التعلمية المناسبة يساعد المعلم على  تصميماً ها من تهيئة الكتب وتصميم بد   ال

 لتنمية التفكير.
، تحترروي علررى أنشررطة وثابتررة: يررتم تصرميم برررامج تدريبيررة متخصصررة صرادقة تههدريب المعلمههين -

يكرون محورهرا التلميرذ بحيرث  هاتنفيرذثرم العمرل علرى  ،خبررات تعلميرة إعدادتساعد المعلم على 
مررن  ر الناقررد، فررال بررد  يررالتفكيررر والتفك تيهررار ماللغررة والحسرراب و  تيمهررار  ي تنميررةولرريس المعلررم فرر

فالتالميررررذ ال يتعلمررررون   والتنفيررررذ والمتابعرررة لكافررررة مررررا يلرررزم عررررداداإلوجرررود المعلررررم القررررادر علرررى 
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في التفكير الناقد بفاعلية وحدهم، بل يحتاجون إلى إرشاد وتعليم مباشر. فالمعلم هو  االندماج
 ستراتيجية محددة.إط لتعليمها، ويقوم بتعليمها وفق رة المراد تنميتها ويخطالذي يختار المها

المراجعة الدقيقة للمجاالت والمحاور والنتاجات التعلمية التري انطلقرت إذ تجب : نتاجات التعلم -
منها المناهج للمباحث المختلفة، وتحديد أشكال التفكير وأنماطه التي تسعى هذه المنراهج إلرى 

 شكيلها وتنميتها لدى التالميذ.تحقيقها، وت
الصرفوف األساسرية الثالثرة تقييم التكامرل المفتررض برين المباحرث الدراسرية فري وجب : التكامل -

بحيررث  فرري تعلرريم مهررارات التفكيررر نهررج تكرراملي يوتبنرر ،، للتأكررد مررن وجرروده فيمررا بينهررااألولررى
منظم ومتدرج من حيث  تتكامل فيه استخدامات مصادر التعلم داخل المبحث الواحد، وبتقاطع

 .الصفوف األساسية الثالثة األولىالسهولة والصعوبة بين جميع المباحث وعبر 
عنرررررى بتحديرررررد مهرررررارات التفكيرررررر تشررررركيل فريرررررق عمرررررل متخصرررررص ي  وجرررررب : تحديهههههد المههههههارات -

 ومستوياتها، وتحليل المناهج في ضوئها، للتعرف على جوانب القصور.
راسية باألنشطة التفكيرية، التي تراعي النمو االرتقائي تضمين المناهج الدوجب : مراحل النمو -

وجررب ، كمررا خرررىاألوالترردرج إلررى المسررتويات  تالميررذ، مررن خررالل توظيررف المحسوسرراتلرردى ال
 الفروق الفردية. مراعاة

متنوعررة ومتعررددة، بحسررب  بأنشررطة ال صررفية التالميررذاالهتمررام بتزويررد وجررب : أنشههطة متنوعههة -
شررررراك جميررررع عناصررررر العمليررررة التعليميررررة  المجرررراالت المعرفيررررة، وتوظيررررف البيئررررة المحيطررررة، وا 

 .فيها التعلمية
بررررامج  تقيررريم قررردرات التالميرررذ والرررذكاءات المتعرررددة لرررديهم، وتحديررردوجرررب  الهههذكاءات المتعهههددة: -

وتبنري المواهرب فيمرا  واإلبرداع، من أجل تنمية المهارات ء تلك البرامجبنا -وربما –خاصة بهم
 بينهم.

 تبنيها.( و التفكير المختلفة )الناقد، اإلبداعي، ...أنواع اصة في تنمية إعداد برامج خ -
 

 : مهارات القراءة والكتابة والحساب: ثانيا  
 كرررنيممررن اإلجرررراءات والخطررروات  اً عرررددثمرررة أن  بؤريررة إلرررىالمجموعرررات الأشررارت نترررائج المقرررابالت و 

 ورد على لسان الخبراء، وهي:والحساب كما  ي تنمية مهارات القراءة والكتابةلتسهم ف باعهاات
من إعداد المنهاج والكتاب المدرسي من خبراء  أنه ال بد   إلى : أشار بعض الخبراءالكتب المدرسية . أ

وال يترك األمر للصدفة والعشوائية، وهذا يتطلب من صانع  ،متخصصين في تعليم القراءة والكتابة للطلبة
ومدخل  ،رؤية واضحةو  ،وتخطيط لغوي واضص ،اضحةو  السياسة المنهاجية أن يكون لديه سياسة لغوية

تعليم ب صلة إذا كانت النظريات المتمحدد يستند إليه في بناء المنهاج والكتاب المدرسي، وهذا ال يتأتى إال  
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ز يركِّ  ناءً لمدرسية وأنشطتها وتدريباتها ببنى الكتب ابذلك ت  و ة في ذهن صانع القرار إجرائيًا. اللغة واضح
التركيز ويتم  ًا.مباشر  تدريباً للتدريب على المهارة  له الفرصة الكافية امتتفوما يؤديه من أدوار،  لمتعلمعلى ا

مفتام عملية  على تعليم الحرف لتحقيق مبدأ التهجي القرائي الذي يعد   األساسيين في الصفين األول والثاني
ل لديهم مبدأ التهجي الحروف وتشكَّ  قد أتقنوا قراءة التالميذيكون  األساسي القراءة. وفي الصف الثالث

والعمل على تنمية  ،تبدأ المرحلة التالية من تعليم القراءة والكتابة بالتركيز على الطالقة ، وبعدهاالقرائي
 مهارات االستيعاب القرائي.  

الكتابة القراءة و  تيمهار  ةحتى نكون قادرين على تنمي إلى أننا: أشار عدد من الخبراء اإلجراءات التدريسية . ب
 :م ا يليم بد   الف ،للتالميذ منذ التحاقهم بالتعليم

 التلميررذأهمهررا: ترردريب ،   وذلررك ألسررباب كثيرررةيوميرراً  وأناشههيد م التالميههذاسههتخدام قصههص  .1
ده علرىق السرليم ومخرارج الحرروف، على النط  حسرن االسرتماع واالنتبراه، وهرو كمرا أنهرا تعروِّ

، وتكسربه مهرارة اسرتخدام  التلميذإغناء معجم إضافة إلى أساس تعلم القراءة والكتابة،  اللغوي 
إن تعليم المفردات هو األساس في تعلم اللغرة  .ة وتراكيب وأساليب لغوي ة متنوعةألفاظ جديد

( أن اسرررتماع Norton, 2003وثمرررة عالقرررة وثيقرررة برررين القرررراءة والكتابرررة. وتؤكرررد نرررورتن )
ة لرديهم، ويجعلهرم قرادرين علرى أن يعب رروا التالميذ لمناشيد والقصص يشحذ العمليرات العقلي ر

لغويًّررا عررن حاجرراتهم وأفكررارهم ومشرراعرهم، ويطرربعهم بأسرراليبها الرشرريقة، وموسرريقاها الجميلررة، 
 وأنغامها الرقيقة.

الررنفس التربرروي  م: مررن الموضرروعات الترري يتناولهررا علررثالثالهه الههذاكراتأنشههطة التههدرب علههى  .2
فيمرا إن  األمرر مختلرف طويلة المدى(، ولكرن أقرول و  المدى متوسطةقصيرة المدى و الذاكرة )

يتم التدريب على تنمية مهارة الكتابرة  إذ والكتابة الختالف الفهم والغاية بتعليم القراءة صليت
 در بمررن أجررل التَّرر التالميررذمررن خررالل ترروفير سلسررلة مررن األنشررطة اليوميررة لكررل حرررف يتعلمرره 

علرى إدراك الحررف عنرد رؤيتره،  التلميرذدرة بقر صلأربع ذاكرات، هي: )ذاكرة بصرية تت على
علرى إدراك الحررف عنرد  التلميرذبقردرة  صرلوذاكررة سرمعية تت ،األحرفمثل استخدام بطاقات 

علررى  التلميررذبقرردرة  صررلوذاكرررة نطقيررة صرروتية تت ،سررماعه، مثررل معرفررة الحرررف عنررد سررماعه
ابرررة الحررررف كتابرررة علرررى كت التلميرررذبقررردرة  صرررل، وذاكررررة يدويرررة تتسرررليماً  نطرررق الحررررف نطقررراً 

 .اإلتقانأجل من لتحقيق التعلم الفعال  ، وماسبق ذكرهسليمة(
يتخررذ المعلررم النمرروذج الصرروتي فرري تعلرريم  إذ: أشررار الخبررراء إلررى توظيررف النمذجررة، النمذجههة .3

يكرررون شرررعار المعلرررم الرررتعلم مرررن أجرررل و  ه،ركرررز عليررريفررري الصرررف األول و  القرررراءة خصوصررراً 
الحرررف الحررالي،  التالميررذحرررف آخررر إال بعررد أن يررتقن  أي ال ينتقررل مررن حرررف إلررى اإلتقرران

فالكترراب هنررا لرريس غايررة بررل   الكترراب علررى وهنررا يجررب أن يكررون التركيررز علررى الررتعلم ولرريس
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 اإلشرررافيررأتي دور  ثررماصررة بررتعلم القررراءة والكتابررة، للمهررارات الخ التالميررذالغايررة هرري إتقرران 
أمرررام طلبتررره،  اً أن يكرررون المعلرررم أنموذجررر كمرررا يجررربسرررابقًا.  يرشررروالمتابعرررة والمسررراءلة كمرررا أ  

 في هذه المرحلة يتعلمون بالتقليد والمحاكاة. التالميذف
إلررى المحسوسررات ونفررورهم مررن  التالميررذ: أشررار أحررد الخبررراء إلررى ميررل توظيههف المحسوسههات .4

المعنويات، فينبغري علرى المعلرم أن يفسرص لهرم المجرال للحرديث عرن األشرياء المحسوسرة فري 
، فعلرررى ومحررردوديتها ، ونظررررًا النحصرررار المحسوسرررات فرري البيئرررة المدرسررريةالصررف والمدرسرررة

علرررى الحرررديث  التالميرررذالمعلرررم أن يسرررتعين بنمررراذج األشرررياء، أو صرررورها، مرررن أجرررل تشرررجيع 
 عنها.

فرري عمليرررة تعلرررم  التلميرررذوتعظررريم دور  ،التلميررذالمتمركررز حرررول  سهههتراتيجيات الهههتعلم النشهههطإ .5
 القراءة والكتابة.

أن من أهرم اإلجرراءات التري تمكرن التالميرذ مرن تنميرة مهرارات  إلى ر الخبراء: أشاالممارسة .6
ولعررب  فرررص اإللقرراء إتاحررةمررن خررالل  سررام المجررال أمررامهم للممارسررةالقررراءة والكتابررة هرري إف
بهم علرى مواقرف التعبيرر الشرفوي  المختلفرة، مثرل الحرديث عرن خبررات ياألدوار، ثم يمكن تردر 

، يقروم المعلرم بتهيئتهرا لهرمالتي توجد فري كتربهم والصرور التري  ومشاهداتهم والصور التالميذ
مجراالت للتعبيرر الالقصرص واالسرتماع إليهرا وغيرر ذلرك مرن المواقرف التري تبردو فيهرا  وقص  

.  الشفوي 
 

تفعيههل المههنهج  تعزيههز القههيم واالتجا ههات لههدى التالميههذ وسههبل -نتههائج المحههور السههابع ومناقشههتها
 تهايالخفي/ غير الرسمي في تنم

تعزيرررز القررريم فررري  الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررىنترررائج هرررذا المحرررور برررنبراز دور معلمررري  صرررلتت
الصررفوف لتالميررذ  تفعيررل المررنهج الخفرري/ غيررر الرسررمي فرري تنميتهررا واالتجاهررات لرردى التالميررذ وسرربل

كرز حقروق وزارة األوقراف، ومر  :. كما تظهرر نترائج هرذا المحرور دور كرل مرناألساسية الثالثة األولى
الصرفوف تالميرذ ، ووزارة الثقافة والشباب، واإلعالم المرئي في تعزيز المنظومة القيميرة لردى اإلنسان

، 15) :. وتعكررس نترررائج هرررذا المحرررور إجابررات أسرررئلة الدراسرررة ذوات األرقررراماألساسررية الثالثرررة األولرررى
مرع بيانرات نوعيرة. لاجابة عن هذه األسرئلة ترم االعتمراد علرى أدوات جو (. 11()29، 21، 18، 16

                                                 
 ية:األسئلة اآلت عن جابةاإلهذا احملور ب صليت 11

 ذلك؟ يف اإلنسان حلقوق الوطين األوقاف واملركز وزارة من كل دور وما ؟التالميذ لدى اإلجيابية واالجتاهات القيم ننمي كيف 
 املدارس؟ يف اخلفي املنهاج نفّعل كيف 
 وغريها؟ والربامج الثقافية املتحركة الرسوم خالل من التعليمية العملية يف املرئي اإلعالم دور نفّعل كيف 
 األوىل؟ ةالثالث الصفوف يف التعليمية العملية دعم يف والشباب الثقافة وزاريت دور ام 
 السائدة؟ والسياسية واالجتماعية الظروف االقتصادية وفق تعليميا أبنائهم دعم يف األهايل قد يقوم به الذي النفسي ما الدور  
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أمرا النوعيررة فقررد تمثلررت بررنجراء المقررابالت الشخصررية شرربه المقننررة مررع عرردد مررن أصررحاب الخبرررة ذات 
الصررفوف مررن معلمرري  ( معلمرراً 41تمرت مقابلررة ) إذ  تحديرردًا( المعلمررين) بؤريررةموعررات المجالالعالقرة و 

وزارة  مررررنمسررررؤولين و  ،يينالجامعررررة والمشرررررفين التربررررو ، وعرررردد مررررن أسررراتذة األساسرررية الثالثررررة األولررررى
 .اإلنسانالمركز الوطني لحقوق  منالشباب، ومسؤولين وزارة الثقافة و وزارة األوقاف و 

 
. وبعرررد عمليرررة -غنيرررة ةكونرررت بيانرررات خامررر-وبعرررد تحليرررل البيانرررات تبرررين أنهرررا قرررد قررردمت اسرررتجابات 

يم واالتجاهرات للطلبرة )خبرات( كبيرة ومثمررة فري مجرال تنميرة القر تعلمية اً فرص ثمةالتحليل ظهر أن 
وقبلها، يمكن أن تسهم فري تأسريس مترين لبنراء منظومرة قيميرة  الصفوف األساسية الثالثة األولىفي 

بعد تحليل البيانات أنه يمكن تقسيم هذه الخبرات التعلمية حسب مصرادر نتج  إذ. التالميذراقية لدى 
مجرررال علرررى عررردد مرررن المصرررادر  مل كرررلتشررريأو توفيرهرررا فررري مجرررالين رئيسرررين، تكوينهرررا أو وجودهرررا 

الخبرات التي توفرهرا )ويقصد به: الرئيسي األول فهو المنهج الرسمي  المصدر)المجال(أما الفرعية. 
المعلررم مررن خررالل عمليررة التعلرريم لمختلررف يوفرهررا الترري تعلم الصررفية المقصررودة والمخططررة( بيئررات الرر

ج غيرررر الرسرررمي أو مرررا يمكرررن تسرررميته الثررراني فهرررو المرررنه المقرررررات. أمرررا المصررردر)المجال( الرئيسررري
أو يتعرضرروا لهررا ولكررن  التالميررذبررالمنهج الخفرري )ويقصررد برره: الخبرررات الترري مررن الممكررن أن يمررر بهررا 

كمرررا  هرررا، برررل ربمرررا تتعرررد مصرررادرها،خارجالمدرسرررة أو دون تخطررريط أو دون قصرررد مرررن المعلرررم داخرررل 
 يع العام للمجالين:حول التوز  عاماً  . والشكل التالي يعطي تصوراً (وضص الحقاتسي

 
 

 ( مصادر تعزيز القيم9) رقم الشكل
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بجميررع  يتمثررل المررنهج الرسررمي أن إلررى ال بررد مررن اإلشررارة بدايررة المصههدر األول: المههنهج الرسههمي:
الخبررررات واألنشرررطة التررري توفرهرررا المدرسرررة بطريقرررة مقصرررودة ومنظمرررة ومخططرررة. وفررري ضررروء نترررائج 

ن، يجروعتين رئيسرتين، وأخررى فرعيرة، كمرا فري الشركلين التراليالمقابالت تم تقسيم هرذه الخبررات فري م
 ويليهما التفصيل:
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( الخبرات داخل الغرفة 11) رقم الشكل
الصفية

 
 

 الصفية الغرفة خارج ( الخبرات11) رقم الشكل
 

 
 

مهن خهالل المباحهث الدراسهية المختلفهة وداخهل  تهتمه  فالخبرات التي تنظم من خهالل المهنهج الرسهمي
المجموعرررة. وفررري ضررروء  همرررن أفرررراد العينرررة إلرررى هرررذ قوبلررروامرررن  كمرررا أشرررار غالبيرررةدرسهههة، أسهههوار الم

 ل في مجموعتين فرعيتين:مثَّ استجاباتهم فنن هذه الخبرات يمكن أن ت  
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أكد غالبية الخبراء أن تنمية القيم واالتجاهات داخل غرفرة الصرف، ترتم مرن  أوال: داخل غرفة الصف:
 خالل عدد من المدخالت:

 القريم عردد مرن يرتم تضرمين إذ :ا  مباشهر  ا  تدريسهي ا  موضهوعبعهدهه واالتجا هات  تنظيم تعلهم القهيم قائطر 
مباحررث اللغررة  فرري هررذا المجررالالمقصررود و ، اً ومدروسرر اً منظمرر تضررميناً فرري الكتررب الدراسررية  واالتجاهررات

ص ذلك تعليق أ  قال:إذ حد الخبراء، العربية، والتربية اإلسالمية، والتربية االجتماعية والوطنية. وقد وض 
منظومرررة قررريم متكاملرررة وتوزيعهرررا علرررى مباحرررث اللغرررة العربيرررة والتربيرررة اإلسرررالمية والتربيرررة  إعررردادإن ل
اهرات، ممرا لهرذه القريم واالتج ومتكاملرةخبرات تعلمية متنوعرة  عدادإالجتماعية، سيمكن المعلمين من ا

 .لةومنظم ةمباشر  تنميةسيؤدي إلى تنميتها 
 تنظرريم تعلررم القرريم واالتجاهررات( قائررطر ) إلررى اإلجررراءات التدريسررية الررذين ق وبلررواابات وقررد أشررارت اسررتج

عليهرررا، وهررري:  قوبلررروافقرررد اتفرررق غالبيرررة مرررن  التررري مرررن الممكرررن أن تصرررلص لتررردريس القررريم واالتجاهرررات،
النمذجرة مرن و الرتعلم بالمالحظرة، و العروض المسررحية، و الشخصيات، ولعب الدور،  صتقم  و األلعاب، 

 حتذى بها، وذلك على النحو اآلتي:واقعية ي   تقديم نماذج خالل
 

. أشرارت اسرتجابات أفرراد تضمين الهدف الوجداني في كل حصة تدريسية لجميع المباحث المدرسية
أحرد القريم  ه يحددأنه عندما يخطط المعلم ألي موضوع في أي من المباحث الدراسية، فنن  إلى الدراسة 

مرررن  المجررراالت الثالثرررةبرررين مرررن  يسرررعى إلرررى إكسرررابه للطلبرررة اً وجرررداني اً هررردف بعررردِّه ويختررراره واالتجاهرررات
 :الذين ق وبلواقول أحد هو على ذلك  الدليل(. و ةوالوجداني ةوالمهاري ةاألهداف )المعرفي

رسالة وجدانية، تسرهم  هذا اللقاء في كل لقاء بين المعلم وطلبته داخل غرف الصف يجب أن يحملل 
كرررار هررذا بررين جميررع المررواد مررن شررأنه أن يعررزز البنرراء ، وتالتالميررذعنررد  تجاهرراتالقرريم واالفرري تنميررة 

 .لالوجداني للطلبة

تكرار الهدف الوجداني بين المباحث الدراسية من شأنه أن يعطي للمعلم مجاالت  إن  ل  ويضيف آخر:
ب المحتروى حسر طرائرق التردريسالتري تحرددها  ية متعددة تسهم في تنويع الخبرراتإضافية وبيئات تعلم

 ل.من خالل مصادر التعلم المختلفةالمعرفي 
 

أكرد عردد مرن الخبرراء أن  إذ، توظيف التكامل بهين موضهوعات المباحهث الدراسهية والقهيم واالتجا هات
ق مختلفة، مرن خرالل توظيرف ائمجاالت تنمية القيم واالتجاهات داخل غرفة الصف يمكن أن يتم بطر 

ويلخرص ذلرك مرا  ،التالميرذار وأمثلرة وبرين قريم معينرة تمرس حيراة ، برين مرا يطررم مرن أفكرمبدأ التكامل



 

 

 82 

الثالثة األساسية  التعليم والتعلم في الصفوفواقع 
 في ضوء خبرات بعض الدول وسبل التحسين األولى

 

يم واالتجاهات ال يقتصر على كتب التربيرة اإلسرالمية واللغرة العربيرة والتربيرة القن تنمية لإقاله أحدهم:
أثنرراء ترردريس المبحررث الواحررد  م تعلررم موضرروع القرريم واالتجاهرراتبررل يمكررن للمعلررم أن يررنظ ،االجتماعيررة

يرربط المعلرم  إذوهرذا مرا يسرمى بالتكامرل،  األمثلرة خرالل وذلرك مرن ،طبيعة المحتوىبغض النظر عن 
 .لخاصة في مباحث العلوم والرياضياتو بين قيم معينة كلما أتيص له المجال 

 
قردم الخبرراء مرن أفرراد الدراسرة الرذين تمرت  :: الخبرات التهي توفر ها المدرسهة خهارج غرفهة الصهفثانيا  

 هرة)فئرات( فرعيرة، تشركل خبررات موج ستجابات التي ترم توزيعهرا فري مجموعراتمن اال اً مقابلتهم، عدد
 نحو تنمية القيم واالتجاهات، وهي كاآلتي:

 لبرامج اإلذاعة المدرسية المهمالدور  أن   إلى الذين ق وبلوا: أشار عدد من برامج اإلذاعة المدرسية. 1
التي تقدمها المناهج الدراسية المختلفة، فيقول في تنمية القيم واالتجاهات التي تعزز منظومة القيم  هو

 :الذين ق وبلواأحد 
عناوين برامج اإلذاعة المدرسرية، بمرا ينسرجم والقريم  من اً عدد يمكن أن يجلس المعلمون ويختاروال

 ل.لتعلمه ولو معرفياً  البمدرسية، لتعزيزها أو لتهيئة الطالتي تطرم في الكتب ال
 

 ويضيف آخر: 
 فري اإلعرداد للقريم التالميرذعية المدرسية لها دور كبير في تنمية القيم، يكفري أن مشراركة البرامج اإلذال

 ....اً نظموم اً مقصود توجيهاً رس توجه هذه البرامج االمدفمن شأنه تعزيز هذه القيم، لذلك  والتقديم لها
خاصرة إذا و طلبرة لل توجيره الرسرائل القيميرة الصرباحية برامج اإلذاعة المدرسية مهمرة فريويعلق آخر: ل

 ليأتي دور المعلم المشرف على هذه البرامج... بعدهامت بطابع شيق ومؤثر، و دِّ ما ق  
 

ق التي يمكرن مرن ائمن الطر  أكد عدد كبير من الخبراء أن   إذ :للمنهج الرسمي برنامج للقيم مواز  . 2
بحيث يرتم  م، يقدم أسبوعياً عنى بتنمية القيخاللها تنمية القيم واالتجاهات، هو تصميم برنامج مستقل ي  

أو  الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى والترري ينفررذها معلمرر تنرراول القيمررة مررن خررالل عرردد مررن األنشررطة
 :معلم القيم، والتعليق التالي يوضص هذه السمة

ن يرررتم الطررررم فررري حصرررة ة برررالقيم، علرررى أيمكرررن تنميرررة القررريم مرررن خرررالل تصرررميم منررراهج خاصرررل 
 ،التالميرذبرل ربمرا مجموعرة كبيررة مرن  اً معينر اً صرف فة الصف، وال تخرص  ، وتنفذ خارج غر يةأسبوع

الصرفوف ، يمكن أن يشرترك فيهرا طلبرة التالميذمشاركات أوسع ل اً ولكن تصا  بعناية وتوفر فرص
 .ىاألول الثالثة

 :وأضاف آخر
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ي شرركل برنررامج ترردريبي، يعطرر ىيمكررن تنميررة القرريم واالتجاهررات، بتنظرريم مررنهج خرراص بررالقيم، علررل 
خارج غرفة الصف في قاعة للقيم مجهزة باألدوات الالزمرة  يوماً    ولكن لكل صف  المقصود يومياً 
 .لالصفوف األساسية الثالثة األولىتام لجميع طلبة ت  المدرسة،  في

تفراق االإلرى  الذين ق وبلواأشارت عدد من استجابات   :المشاركة باالحتفاالت والمناسبات واألعياد. 3
 ق الترري مررن الممكررن أن تنمرري القرريم واالتجاهررات، هرري ترروفير الفرررص للطلبررةائررن مررن الطر علررى أ بيررنهم

مررن  ومخطررط ضررمن إطررار مررنظم ملحوظرراتهم. وتسررجيل واألعيررادالمناسرربات و بالمشرراركة باالحتفرراالت 
 :قيل ، ففي إحدى التعليقاتالتالميذط بايحدد فيه طبيعة الدور المن إذ ،المعلم
 واألعيررادفرري تنظرريم االحتفرراالت الخاصررة بالمناسرربات  التالميررذشررراك إ علررىالمدرسررة  عملررتلررو ل 

نتيجرة للمشراركة  بررزتالقريم ويعمقهرا لرديهم، ألنهرا  الوطنية والدينيرة، ال شرك أن ذلرك سيرسرخ هرذه
 ل.تنمية القيم هي الممارسات العملية ذجوالعمل والممارسة، وأفضل نما

المناسرربات الوطنيررة أو الدينيررة، و ل االحتفرراالت حررو  التالميررذعنررد الحررديث مررع لوفرري تعليررق آخررر:  
خاصرة إذا و ، ويغرسرها فريهم وكثيررة كبيررةواتجاهرات  اً في نفوسهم قيمر ذلك يعزز واالجتماعية، فنن  
 ل.مباشرةشرة أو غير امب ةهذه المناسبات ووجهوها نحو القيم بطريق مونما استثمر المعل

 
ق التلقائية فري تنميرة القريم ائن الخبراء إلى أن من الطر : أشار عدد مالمشاركة باألعمال التطوعية. 4

واالتجاهات، هي تروفير فررص المشراركة باألعمرال التطوعيرة داخرل المدرسرة أو خارجهرا ولكرن بتنظريم 
 من التعليقات، منها: اً عدد الذين قوبلواالمدرسة وتخطيطها. وقد قدم 

 تكمرن فري، التالميرذويسر ومحبة مرن  ةهولمي القيم واالتجاهات بسنق حية أو تلقائية تائطر  مةث ل
أهميتهرا لهرم وللمجتمرع، ومراذا يعنرري  ، وبيرانفيهررا مشراركتهم زيرباألعمرال التطوعيرة، وتعز  إشرغالهم

 .لوجودهم بها
 وتعليق آخر:

يمكررن أن يتحرراور المعلمررون ويتفقرروا علررى عرردد مررن القرريم، ويتحرردثوا عنهررا، ويربطوهررا باألعمررال ل 
 األعمررالللقرريم بطبيعررة  التالميررذويكررون اكتسرراب  ،المدرسررة، ويخططرروا لهرراالتطوعيررة الترري تنظمهررا 

 .لوالمشاركات
 

أشار عدد من الخبراء إلى أنه يمكن تعزيز القيم واالتجاهات لدى  :تصميم لوحات القيم المدرسية. 5
يمكن تصميم لوحات القيم التي  في إشراكهم، من خالل الصفوف األساسية الثالثة األولىفي  التالميذ

،  وحكمراً أقرواالً و أحاديرث نبويرة، و رآنيرة، تحمل هرذه اللوحرات آيرات ق إذوزيعها في أماكن من المدرسة، ت
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. ويؤكررد ذلررك مررا قالرره عليهرراباالنتبرراه  التالميررذتوجيرره  يررتم كلمررات،و شررعارات، و لوحررات و شررعبية،  أمثرراالً و 
 ، في تعليقه:الذين ق وبلوا دأح

خررالل تعليررق بعررض اللوحررات التوعويررة فرري ممرررات المدرسررة يمكررن أن نسررهم فرري تنميررة القرريم، مررن ل
 ، برررررألوان زاهيرررررة جذابرررررة وكرررررالم جميرررررل، تتنررررراول أحرررررداث أو مناسررررربات أوالتالميرررررذوأمررررراكن تجمرررررع 

كرررون فررري مضرررمونها قررريم رائعرررة وسرررلوكات ي، و عليهرررا لالنتبررراه التالميرررذ زيررريمكرررن تحفو  ،أحاديرررث...
 ل.أخالقية جميلة

 وقول آخر:
لوحرات جداريرة عرن قيمرة  التالميرذيصرمم مرع  قردالمعلم فرأللروان والكرالم المختصرر، يحبون ا التالميذل 

فري  شرراك طلبترهإ يمكرنو المعلرم حقيقرة النترائج المتوقعرة،  المهم أن يخطط لها بعنايرة ويعررفو أو قيم، 
 ل.فضلاألوهذا هو  هذا العمل

 
إذا  خفيراً  اً ربمرا تمثرل منهجره أن جميع ما ذكر من الخبرات داخل الصف أو خارجر إلىاإلشارة تجدر و 

ل الخبرررات مررن خررالل التخطرريط والتنظرريم، وحصررر التوقعررات مررن مرروالرروعي بمج تبرراه عليررهاالن يررتملررم 
مررن الخبرررات غيررر المقصررودة الترري ربمررا تسررهم فرري تشرركيل نتاجررات  الخبرررات مررا أمكررن، حتررى يررتم الحررد  

لثرراني سرريكون مجررال الفهررم تعلميررة غيررر مقصررودة وربمررا خطيرررة. وفرري معرررض الحررديث عررن المصرردر ا
 .لهذا األمر كما هو مبين أدناه أكثر وضوحاً 

 
 المصدر الثاني: المنهج غير الرسمي )المنهج الخفي(:

جسررده جميررع الخبرررات واألنشررطة الترري توفرهررا وسررائط تالمررنهج الخفرري  أن  إلررى مررن اإلشررارة  ال بررد   بدايررة
يمكرررن تفعيلررره وتوظيفررره فررري تعلرررم  إذ، ر قصررردقصرررد أو بغيرربالتربيررة الرسرررمية وغيرررر الرسرررمية المختلفرررة، 

خارج المدرسة أو/ وداخلها، والتي من الممكن أن تشكل أثرًا كبيرًا في تنمية القيم واالتجاهات  التالميذ
هرذه الخبررات  ن  أاإلشارة إلرى  مات أخرى. ومن الضرورةيتعل أي يكون ذلك من خالل أو التالميذلدى 

 خاصررة فرريو  أو عرردم تنميتهررا، التالميررذالقرريم لرردى  ثررر فرري تنميررةكبيررر األ خفرري كلهررا أو بعضررها مررنهج
وقرد ضرمت وسرائط التربيرة مرن خرارج المدرسرة فري هرذه الدراسرة األولى من أعمارهم،  الثماني سنواتال

. أمررا داخررل اإلنسررانوزارة األوقرراف، ووزارة الشررباب، ووزارة الثقافررة، والمركررز الرروطني لحقرروق و األسرررة، 
 شرركل كررل وسرريط مجرراالً  أنفسررهم. إذ التالميررذو اإلدارة، و المعلمررين، و لبيئررة المدرسررية، المدرسررة فتمثلررت با

مرن   اً كبيرر   اً عدد ثمةأن  إلى الذين ق وبلواشارت استجابات أ لقدلهذا المجال الرئيسي،  ( فرعياً اً )مصدر 
و مؤسسرات الخبرات واألنشطة التعلمية التري مرن الممكرن أن تنمري القريم واالتجاهرات وتوفرهرا جهرات أ

 .، ثم يليه التفصيل لذلكموجزاً  غير مؤسسة المدرسة. والشكل التالي يقدم إيضاحاً 
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 غير الرسميالمنهج (: المنهج الرسمي و 12) رقم الشكل
 

أ
القريم  ة التري تروفر خبررات تعلرميرإلرى أن األسررة مرن أهرم المؤسسرات المجتمع الرذين ق وبلرواأشرار غالبيرة  : األسرة:وال  أ

عن الخبرات المقصودة على مستوى األسرة إلى خبررات غيرر  الحديث ربما يشير عوضاً  ذا، وهوتنميتها اهاتواالتج
األبنراء سرلوكات غيرر مرغوبرة وغيرر مقصرودة برل ومرفوضرة   إكسرابخطيرًا يؤدي إلرى  خفياً  مقصودة تشكل منهجاً 

 :هراء هذا الحل بقولغريبة وخطيرة عن ثقافة األسر والمجتمع. وقد وصف أحد الخب ألنها تعد  
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 .ة والتقليد من الصغاراالكبار( يمثلون نماذج سلوكية قابلة للمالحظة والمحاك واألخوةالكبار )اآلباء  إن  ل 
واتجاهرات تضربط سرلوكاتهم  مرن السرلوكات اإليجابيرة التري تمثرل قيمراً  اً الصرغار عردد إكسابعندها يمكن 

 ل.فيهان يئات التي يتواجدو في جميع مفاصل حياتهم وتفاعالتهم في جميع الب
 

لطبيعة الخبرات التي يمكن أن تقدمها األسر وتسهم في تنميرة القريم واالتجاهرات  وقد قدمت النتائج وصفاً 
أهرم طريقرة تسرهم فري  القهدوةأشارت نترائج المقرابالت مرع جميرع مرن تمرت مقرابلتهم أن كما  .التالميذلدى 
سررلوكات األهررل المختلفررة داخررل البيئررة األسرررية  كورة، إذ إن  فرري جميررع المجرراالت المررذ القرريم وتنميتهررا تعلررم

، وتاليا تصنيف السرتجابات أفرراد الدراسرة الرذين تمرت يتم االقتداء بها وبكافة أشكالها تعد نماذجوخارجها 
التي يمكن أن تشكل خبرات أسرية فيها القردوة وفيهرا التربيرة علرى عدد من المجاالت الفرعية مقابلتهم في 

 القيم.
 

 نموذجراً  تكرون يجرب أن التالميرذ  فيهرا يأن البيئرة التري يعر إلرى أشرارت نترائج المقرابالت البيئة األسرية:
مها و/أو اتفررق والمباشرررة الترري قررد   التعليقررات السررريعة ، وقرردوة حسررنة ليررتعلم األبنرراء القرريم. وربمررا أن  إيجابيرراً 

، في تنمية القيم واالتجاهات سرية التي تسهممن طبيعة البيئة األ اً توضص جزء الذين ق وبلواعليها عدد من 
 ومنها: 

 لتجنب المشاجرات بين األزواج واألبناءل. .1
 ل.اً ليكون وقت نوم األسرة وتناول الطعام منظم .2
قرريم  فثمررةلنظافررة غرررف النرروم، ورتابررة غرررف الضرريوف ومكرران تنرراول الطعررام ) .3

 للنوم والنظافة والطعام(ل.
ومنهررا )كذبررة بيضرراء....  ،مررن اآلبرراء افيهرر لتجنررب الممارسررات غيررر المرغرروب .4

 ل.بابا غير موجود
لمالحظرررررررررة منظمرررررررررة لرررررررررموالد فررررررررري كرررررررررل أرجررررررررراء المنرررررررررزل )وهرررررررررو يأكرررررررررل....  .5

 .ينام...يشاهد...يسمع... ويتكلم على الهاتف(ل
 :مثررل ،لتكرررار بعررض الجمررل علررى مسررامع األبنرراء وتعليقهررا فرري أرجرراء المنررزل .6

 .ال يحبه الناسل اذبالمسامص كريم... الك
 .الصراخ والتدخين والسب والشتم وغيرهامثل:  ،التالميذتجنب ممارسة بعض األفعال أمام  .7
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ق التري تسرهم فري تنميرة القريم وذات ائرمرن الطر  : أشرارت نترائج المقرابالت إلرى أن  األسهرة الدوريهة جلسة
يجمررع الررذي تحرررص األسرررة علررى اللقرراء الرردوري المنررتظم  إذعالقررة باألسرررة، هرري تشرركيل مجلررس األسرررة 

علررى حسررن االسررتماع والتحرراب والتعرراي  أواًل، ثررم الحررديث عررن قرريم  قرروم اللقرراء بيررنهم، ويهرراجميررع أفراد
ألسرررة ، بحيررث تتنرراول ااً دوريرر مسررؤولية كررل جلسررةأن يتررول ى فرررد مررن أفررراد األسرررة  ، ويمكررنبعينهررا ثانيرراً 

 :الذين ق وبلواأحد  ذلك كما يؤكدالحديث عن قيمة من القيم، 
من القيم على أفراد األسرة، على أن تكرون الجلسرة اجتماعيرة عاطفيرة  اً ع األب عددجلسة ويوز   عقدأن ت  ل

 بروك... وهرذا ب والفريسأ هيمنة الواتس بين أفراد األسرة الواحدة المتحابة من التقارب والتعاي  في ظل  
 .لدور الكبار بالطبع

 
مبنراء وكمرا أشرارت االسرتجابات هري الردعم من أهرم الخبررات التري تقردم ل :الدعم االجتماعي والوجداني

والمسرراعدة الترري تعبررر عررن المحبررة والتعرراطف مررع األبنرراء لتعزيررزهم المعنرروي والمررادي، فاألبنرراء بحاجررة 
دائمررة إلررى الرردعم سررواء المررادي أو المعنرروي، وهررذا الرردعم كمررا أشررار أحررد الخبررراء، يررؤدى إلررى ثقررة ذاتيررة 

لى و  انسانلجتماعية االتنمية الكبيرة تقود إلى   :الذين ق وبلواأحد  قال   إذاآلخرين عتعامله اإليجابي ما 
في نفسه الثقة باآلخرين وبنفسه، وعنردما  بنىوممن يحب، ت   ى الدعم من والديهعل التلميذكلما حصل ل 

مسراعدة األبنراء علرى  والصردق والتصرديق وعردم الشرك والخروف، ولرذلك المحبرة قريمكون تتوجرد الثقرة سرت
قلرق، الوعردم  مراناألب التلميرذن احتياجاتهم، أو مساعدة األبناء على اختيار أصدقائهم، يشعر التعبير ع

ن لديره ديره، أو إخوانره، أو حترى زمالئره ألوالمرن وهذا سيوفر له فرص التفكير باآلخرين بنيجابية سواء 
 .لنماذج عملية

 
األسرررراليب التررري تعرررزز القرررريم التعزيرررز وتجنررررب العقررراب مرررن أهرررم  ربمرررا يعرررد   : التعزيهههز وتجنهههب العقههههاب

ذا  ، ززِّ ع ر محمروداً  ، فكلمرا أزهرر االبرن سرلوكاً تنميتهرا عنرد األبنراءفري يرغب األهرل واالتجاهات، التي  وا 
لررذين مررا ارتكررب الخطررأ ال ي تسرررع بالعقرراب، وقررد أشررار إلررى ذلررك غالبيررة مررن تمررت مقررابلتهم، فيقررول أحررد ا

 :ق وبلوا
ب يقرررود إلرررى الطاعرررة والرغبرررة والدافعيرررة الذاتيرررة وقبرررول النصرررائص العقررراب يقرررود إلرررى العصررريان، والثررروال 

 ل.قيم...الطلب از ثم والتوجيه، فعزز وانصص... عز  
 

الزيرارات االجتماعيرة التري تقروم بهرا األسرر تشركل  أن  إلرى أشرار عردد مرن الخبرراء  :الزيارات االجتماعيهة
رتبط بالمناسبات االجتماعية، ودور الرعايرة لتعلم القيم االجتماعية وممارستها، خاصة تلك التي ت اً فرص

 والفقراء، والجيران، وقد أشارت تعليقات بعض الخبراء إلى ذلك، فقال أحدهم:
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مررردحهم حرررال او  األرحرررامخاصرررة و إلرررى األقرررارب،  كصرررحبهم فررري زياراتررراالقررريم  التالميرررذتعلررريم  أردتإذا ل 
 ل.بية...ألقارب بكل إيجاا ، وتكلم عنهم أمامعندهمبفعل حسن  قيامهم

 
 آخر: وأضاف

إلكسرراب  مناسرربة اً فرصرر عتقررد أن الزيررارات الترري نقرروم بهررا فرري تأديررة بعررض الواجبررات االجتماعيررة تعررد  ل أ
ألن   جيرردة، مثررل اصررطحابهم إلررى صررالة الجماعررة، والمناسرربات سررواء األفرررام أو األحررزان اً قيمرر التالميررذ

من القيم وتقوي ارتباطهم  اً ختلفة تعزز لديهم كثير مشاركة األبناء في فعاليات االحتفاالت والمناسبات الم
 .لأسرهم ومجتمعهموببأدوارهم االجتماعية 

 :الذين ق وبلواوقال أحد 
فري توزيرع  مزيارة بعض األسرر الفقيررة وأشرركهمعك في قيم لدى أطفالك اصحبهم الإذا أردت أن تنمي ل 
 باصطحو  ،نفسه التلميذ الطفل أو ل ممتلكاتمن خالطعمة على الفقراء، و األدوات و األمواد و الهدايا و ال

 .لفي زيارات المرضى كذلك األبناء
 

اإلشرارة إلرى أن تتبنرى األسرر بعرض  إذ تمرتوقد طرم هذه الفكرة عدد مرن الخبرراء،  :المبادرات األسرية
 تهم:ذين تمت مقابلالمبادرات العائلية الخاصة بها داخل نطاق األسرة ويلتزم بها الجميع، ومما طرحه ال

ومرن يلترزم  ،قات الصرالةبين األبناء حول من يحافظ على أو  يمكن أن تعمل األسرة على إقامة مسابقةل
 ، ومرن يتعراونمرن يسراعد فري أعمرال البيرتو  األكثر لطفًا مرع الجيرران،من و  أكثر من اآلخر، بالمواعيد

 ل.في أعمال الحديقة المنزلية
 ، أو حفرظحفظ سورة في الشرهر (:حافظ)في بيتنا  ،مثل :مبادراتالمما يمكن أن تنفذه بعض األسر ل و 

مرع ربرط ذلرك كلره برالقيم، بحيرث يحفرظ األوالد أبيرات مرن الشرعر.  (:شراعر)فري بيتنرا  أو ،أحاديث نبوية
 مبرررادرة علرررى تنفيرررذ تناتعررراون أسرررر تفل :فكررررة طررررم يمكرررن، كمرررا أو أمثرررال ذات ارتبررراط برررالقيم ،قصرررصوال

 .لال نظافة منزلنبعنوان:
 

بههالمنهج  صررلينالنظررري والتربرروي المت ينأنرره فرري ضرروء مراجعررة اإلطررار ب مررن التأكيررد والتررذكير بررد   ال كمررا
، يجب أن يدرك جميع أصحاب العالقة وفي مقردمتها األسررة، أنره فري حرال وفررت األسرر خبررات الخفي
مرا  ، ألن  خطيرر جرداً   هي مهنهج خفهيهذه الخبررات  وممارسات عكس ما هو مذكور أعاله فنن   اً وفرص
مرن تنميرة  ، فبردالً القريم األسررة والمجتمرع واتجاهاتهمر عن هذه الخبرات هي سلوكات مغرايرة تمامراً  سينتج

لررم يكررن فرري  إذبررل وخطيرررة،  ة فحسرربلبيالقرريم واالتجاهررات اإليجابيررة سرريتم بنرراء قرريم واتجاهررات ليسررت سرر
األسر  تتنب ه أن ج. لذلك يجبحسبان األسرة أن ما تقوم به من ممارسات ستؤدي باألبناء إلى هكذا نتائ
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مرررا تشررركله التفررراعالت واألنشرررطة األسررررية اليوميرررة الداخليرررة والخارجيرررة واللفظيرررة وغيرررر اللفظيرررة  علرررى أن
بررذلك يررتم توجيرره األسررر إلررى حقيقررة ممارسررة المررنهج و  "،فههيه خ "مههنهجاليوميررة مررن خبرررات تعلميررة يسررمى 

النهاية في تقود  ،ةالتي ربما تشكل سلوكات خطير الخفي في بيوتهم وتوعيتهم بالنتاجات غير المقصودة 
. فالمنهج الخفري يمكرن االمجتمع وعلى البيئات التي يعيشون فيه وعلى رين عليهايأبناء خطتشكيل إلى 

األسرر  همرن األخرذ بمرا تسرتطيع لرذلك ال برد   . ي ردركال  حقرق أفضرل النتاجرات، ويمكرن أتأن يوجه بطريقة 
 .أرباب األسر من ومدركاً  منهج الخفي موجهاً مما هو مذكور أعاله ليكون ال

 
الثقافررة التابعررة لرروزارة  مررديريأشررارت نتررائج المقررابالت الترري أجريررت مررع عرردد مررن  أنشههطة وزارة الثقافههة:

لرروزارة الثقافررة فرري بنرراء المنظومررة القيميررة للمجتمررع بمررا تقرروم برره مررن  المهررمالرردور إلررى الثقافررة والشررباب 
ات والمراكررز الثقافيررة يوعررة ومتعررددة علررى مسررتوى المملكررة مررن خررالل المرردير ات ثقافيررة متنيررأنشررطة وفعال

 ذلركمرن  ، ولريس أدل  الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىفي  التالميذخاصة لفئة و المنتشرة في المملكة، 
 الثقافة: مديريا قاله أحد م على

نررراء المنظومرررة عنرررى ببت   أنهرررا ل برررد   مؤسسرررة تريرررد النجرررام واالسرررتمرار فيررره ال ي  أ أن   علرررى ديرررالتأك يجررربل
ارترأت  لكلرذو   مرحلة التأثير الكبرى هي مرحلة ما قبل السبع سنوات ومعروف أن   ،هاالقيمية عند أطفال

سرهام بنهروض عمل كرم مرن األنشرطة المتنوعرة مرن أجرل اإلافة في مديرياتها وداخل الوزارة مديريات الثق
 .لالمجتمع القيمي

 
بفئررة  صررلالرروزارة خاصررة بتنميررة القرريم تت أنشررطة تقرردمها ثمررةأن  إلررى تهموقررد أشررار جميررع مررن تمررت مقررابل
 :هما قالو ل حرفياً  مايلي ، ونسردذ في المدارسنفَّ ، وت  الصفوف األساسية الثالثة األولى

 .وتعزيزها وذلك من خالل طباعتها وتعميم نشرها وتعليمها التالميذالتركيز على قصص  .1
خاصررة إذا علمنررا أنرره فرري الرروطن العربرري و  ،عرري هررذه الفئررةقصررص تراة اب إلررى كتابررتوجيرره الكت رر .2

يزيد على ثالثين مليون طفرل دون  ، فعندنا ماوتلبيها الحاجة ال يوجد قصص أطفال تكفي كامالً 
 .2116وقصصهم للعام الماضي التالميذيوجد أكثر من ثمانية كتب في أدب  الصف الرابع وال

 ل والمسرم إليصراليطفال من خالل تفعيل دور التمثعملت الوزارة على تفعيل مفهوم المسرم لم .3
 .التالميذ إلىالوصول من القيمة المتعثرة 

 :مثرل ،قيام بعض الكوادر المؤهلة فري الروزارة بتفعيرل القصرص لمطفرال مرن خرالل عررض بررامج .4
 ومراكررزهم التالميررذبالعنايررة  إلررى دور تقرروم المتخصصررات بزيررارات منظمررة إذبرنررامج لمامررا أمررلل، 

 عند طلبتنا. ببناء أخالقيات عالية صلةم المتمية القيلتن
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وتوقيررع  ،سسررتقبلية بتفعيررل المسرررم فرري المرردار م طموحرراترؤى و  ثمررةأشررارت نتررائج المقررابالت أن كمررا  
لبنرراء قرريم أخالقيررة  ،علررى التشرراركية ةقائمرر ةتكامليرر دوارألبنرراء  ،مررع وزارة التربيررة والتعلرريم ةاتفاقيرات شررراك

نساني وتحقيرق  ،تعزز الحروار وتسرهم فري تعزيرز الررؤى الملكيرة السرامية بنبرذ العنرف والتطررف ،ةوديني ةوا 
  .نحو االعتدال والوسطية التالميذالسمو واالرتقاء بفكر 

 
 الحاليررة أي   وضررمن برامجهررا لرروزارة الشررباب أنرره ال يوجررد إلررى : أشررارت المقررابالتأنشههطة وزارة الشههباب

هرذه المرحلرة العمريرة. فري فري  ةجوانرب تعلميرة أخررى خاصر أو أي  في تنمية القيم  تاسهاما  و  اتاهتمام
، وهرري ةسررنثنترري عشرررة ة العمريررة فرروق سررن االالفئررة المسررتهدفة مررن وزارة الشررباب هرري المرحلرر حررين أن  

 ماتعادل الصف السادس.
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 :اإلنسانالمركز الوطني لحقوق 
فري  اإلنسرانمركرز الروطني لحقروق المردارس والمعلمرين، حرول دور المديري شارت نتائج المقابالت مع أ

شرررامل ومتخصرررص لهرررا و  مباشرررر دوروجرررود  عررردم مرررع، وتنميتهرررا القررريم واالتجاهرررات ر خبررررات تعلرررميتررروف
 ثمرةالتعلريم، إال أن و رسرمي مرع جميرع المردارس فري الواقرع، ومرع وزارة التربيرة تنسيق مرنظم ومخطرط و وب

ل المركررز السررنوية، وتظهررر فرري تقرراريره درج علررى خطررة أعمرراتتمثررل بعرردد مررن  األنشررطة الترري ت رر اً جهررود
أظهرت المقابالت مع ممثلين من المركز الوطني  إذ، التالميذخاصة تلك التي ترتبط بحقوق و  ،السنوية
تصف هذه الجهرود وحقيقرة العمرل الرذي يرتم التي ، ومن خالل ما قدموا من االستجابات اإلنسانلحقوق 
 تتمثل هذه الجهود في اآلتي:   إذالقادمة،  دةمأو ذلك المزمع تنفيذها في ال اآلنتنفيذه 

 
فرري المقررابالت الترري تمررت معهررم أن دور  اإلنسرران : أشررار ممثلررو المركررز الرروطني لحقرروقأوال : المنهها ج

المركز يكمن في تحليل المناهج التي تقدمها الوزارة، وتقديم المشورة لوزارة التربية والتعلريم حولهرا لتحقرق 
 المركرز كمرا قرال ي يصرف حقيقرة الردور الرذي يتكفرل برهالتعليق الترال القيم، ولعل   من جوانب تنمية اً جانب
 أحد األفراد الذين تمت مقابلتهم: عنه

تطرحهررا الرروزارة  يررتم تحليررل المنرراهج والكتررب الترري إذيقرروم المركررز بعرردد مررن األنشررطة الترري تعررزز القرريم، ل
ز لديرره عرز  والقريم الترري يجرب أن ت   التلميرذقروق بح تصررلمررع المعرايير الدوليرة التري ت هراتوافق علرىوالتعررف 

 .لبول اآلخرمثل التسامص وقَ 
 

 اإلنسانهو أن المركز الوطني لحقوق  الذين ق وبلوامما أشارت إليه استجابات  : ثانيا: تدريب المعلمين
مرررن خرررالل تررردريب المعلمرررين بعقرررد ور  عمرررل لهرررم ودورات،  التالميرررذفررري تنميرررة القررريم لررردى  اً يلعرررب دور 

 لتعليق التالي يوضص ذلك:وا
الهتمررام ا علررىتحفررز المعلمررين  إذلمررين، تحرروي أمثلررة مررن الواقررع، مررن الرردورات للمع اً يقرردم المركررز عررددل

 .لبمختلف الفروقات بينهم التالميذبول اآلخرين، مما سينعكس على ية، وقَ اإلنسانبالقيم 
 

هم في المركز الوطني لحقوق لي المركز أن  أشارت نتائج المقابالت مع ممث إذ: ثالثا: النشرات اإلرشادية
 أحد أفراد الدراسة:وقد أكد ذلك يعدون نشرات إرشادية تعزز القيم،  اإلنسان

عررردا إرشررراديةنقررروم فررري المركرررز بتصرررميم لوحرررات ل  ذات ارتبررراط  تجسرررد قيمررراً  تحررروي صررروراً ها بحيرررث دوا 
فررة، وتكررون الصررور قريبررة مررن واقررع فرري المواقررف الحياتيررة المختل التالميررذبررالحقوق والواجبررات الخاصررة ب

 ل.التالميذوتحريم عمل  ،ومن القيم التي نركز عليها احترام التنوع ،، وجاذبة سهلة الفهم والتأثيرالتالميذ
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يسررمى بالمسرررم  نشرراطاً  أعررد   إليرره ممثلررو المركررز هررو أن المركررز : وممررا أشررار: المسههرر التفههاعليرابعهها  
مثلررين لتقررديم عررروض مسرررحية ميدانيررة يحضرررها اآلبرراء واألمهررات، التعاقررد مررع م فيرره يررتم إذالتفرراعلي، 

 الدارسة: أفراد، ثم مناقشتها معهم، وكما قال أحد التالميذقوق ح ويوضحون لهم
ن الممكررن أن يكررون لهررا أثررر كبيررر علررى شررروعات الرائرردة والمتميررزة الترري مررمررن الم هررذا يتوقررع أن يكررونل

تفراعلهم مرع أطفرالهم  لومرن خرال ،همئأبنراء واألمهرات لحقروق نظر اآلبا وجهة تحسين لاألبناء من خال
 .لبالتالي تنمية القيم لديهمو 
 :ويضيف أحد ممثلي المركز 
ربررد ثررم فرري إتقررديم العررروض فرري  مرردة( الحررالي 5لهررذه التجربررة، وسرريكون شررهر أيررار) اإلعرردادنجحنررا فرري ل

ًا بمررا تكررون األمررور الماليررة معيقررل أن يكررون التعمرريم لكررل منرراطق المملكررة، ولكررن ر و مررن المؤمررو  عمرران،
 ل.المملكة كلها مناطقالتجربة على  يحول دون تعميم

 
 وزارة األوقاف 

وزارة األوقرراف فرري تنميررة القرريم أن دور  علررى بررين أفررراد الدراسررة الررذين تمررت مقررابلتهم إجمرراع ثمررةكرران 
مررا يف غيررر مطبررق رهررذا الرردو  ، إال أن  ساسرريأمحرروري و  الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررىلرردى طلبررة 

توافقررت اسررتجابات  إذيكررون عليرره الحررال،  أن الوضررع الررذي يجرربوصررف فرري قرردموه مررن اسررتجابات 
مرروظفي األوقرراف مررع اسررتجابات المعلمررين حررول عرردم وجررود دور حقيقرري فعررال ومررنظم ومخطررط وفررق 

 يقول أحدهم: إذالتعليق التالي يوضص ذلك،  ولعل   ة،ينخطة زمنية مع
 اإلرشرراديةيررذكر لرروزارة األوقرراف فرري تنميررة القرريم باسررتثناء بعررض المحاضرررات دور حقيقرري يوجررد ال ل

وقراف، فالردور المخطرط وتستضيف فيها خطباء وأئمة مرن وزارة األ ،الوعظية التي تنظم من المدرسة
 .لغير موجود الصفوف األساسية الثالثة األولىولطلبة  لجميع المدارسالمنظم 

 
 قاف:األو  مديريويعزز ذلك قول أحد  
 مرديريوباالتفراق مرع وزارة التربيرة والتعلريم أو  األوقاف ال يوجد دور مخطط ومتفق عليه من دوائر ل

 فررري هررذا المجرررالقصررد أ، و ةالمرردارس ضررمن برنرررامج زمنرري محررردد، بررل هرري أنشرررطة تكرراد تكرررون فرديرر
 ل.طالب المرحلة االبتدائية

مرررن  اً عررردد هاومرررديرو  زارة األوقرررافو  م موظفررروفقرررد قرررد   علرررى أهميتررره زارة األوقرررافو  غيررراب دور مرررعو 
ظمررت بالتنسرريق مررع المرردارس سرريكون لهررا كبيررر األثررر فرري بقررت ون  النشرراطات الترري مررن الممكررن لررو ط  

 عمومررراً األوقررراف مرررع طلبرررة المررردارس تفعيرررل دور وزارة  إن  ل :تنميرررة القررريم واالتجاهرررات، وقرررال أحررردهم
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أثرر كبيرر فري الصرالم، ونشرر برذور سريكون لره  خصوصراً  الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىوطلبة 
 .لالمهم أن يطبق  ولكن في هذه المرحلة العمرية الحرجة التالميذالخير في نفوس 

س وهرري كمررا وردت ر الممكررن أن توجرره للمرردامررن األوقرراف إلررى عرردد مررن األنشررطة التري  ومرردير وأشرار 
 يلي:  كما أفراد الدراسة على لسان

وه سررم  ومررا ة ر الزيررامررن خررالل  المرردارس فرري خطبائهرراي وزارة األوقرراف الميررداني و نشرراط واعظرر .1
رشرررادهونصرررحهم  لهرررمواالسرررتماع  مرررع التالميرررذ المجالسرررة والمحررراورةب والموعظرررة  بالحكمرررة موا 

 الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىالحروار واللقراء البعردي مرع الخطيرب وطلبرة  إن   إذالحسرنة، 
 .واروالمناقشة والح ينمي لديهم القيم من خالل المالحظة

 ومررن خاللهررا يجوبررون المملكررة شرررقاً  األئمررةجتمررع فيهررا يالترري  واإلرشررادية الملتقيررات الوعظيررة .2
ويلقررون المحاضرررات  ،ويتواصررلون مررع النرراس ويررزورون الجميررع فرري مدارسررهم وقررراهم ،وغربرراً 

سرد الحقرد والحمثرل:  ،المجتمعيرة األمراضمن  اً والسلبيات وكثير  األخطاءويعالجون  ،والندوات
يرررذاءيررررة واالعترررداء والعنرررف و والغ فررري حرررل  األمرررور وأوليررراءويتعررراونون مرررع الجميرررع  ،يناآلخرررر  ا 

 .مشكالت أبنائهم )حبذا لو أنها تخصص ضمن برنامج مدرسي منظم(
متنوعررة تبرردأ بالسررماحة واليسررر  قيمرراً  التالميررذالمراكررز الصرريفية فرري المسرراجد ممررا يكسررب  إقامررة .3

ونبررذ العنررف وتررربيتهم علررى القرريم النبيلررة والمحبررة  الميررذالتوبنرراء فكررر االعترردال والوسررطية عنررد 
 مما يساهم في صقل مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو عمل الخير.

بررز فيهرا فكررة العمرل التطروعي والنشراطات ت إذ والسعي إليهرا إلقامة االحتفاالت الدينية الحث   .4
فالنشرررريد   أمررررورهم يرررراءأولبوجررررود  التالميررررذجامعررررات يعلمررررون  أسرررراتذةهررررا فيويشررررترك  ،المختلفررررة

 .ل والمحاضرات تسهم في غرس القيم عندهميوالتمث
ات فررري التلميرررذتوجيرره و  اإلنررراثمررردارس  إلررىتفعيررل دور الواعظرررات وذلرررك مررن خرررالل ذهرررابهن  .5

 .نحو القيم الصفوف األساسية الثالثة األولى
 بيرروتإلررى الالررذهاب ب يقمررن األوقرراففرري وزارة  نلجرران متخصصررة مررن النسرراء وتعييررنه إنشرراء .6

يررتم اختيررارهن وفررق و  ،ملتزمررات دينيرراً و المتجررددة  متخصصررات بالبيئررة أو الطاقررة ويكررن   صررباحاً 
الصرفوف األساسرية مرحلرة  فري خاصرةو تجراه األوالد  دور األسررة توضريص اهدفه معايير عالية

والعطرررف  علررى ذلررك، عررن مواضرريع مثرررل الحفرراظ علررى البيئررة وكيفيرررة التحفيررز الثالثررة األولررى
 يمهم قيم الدين الحنيف. عليهم وتعل

بلباس يبعث الهيبرة وبمحاضررات تعرزز المدارس وحضور الطابور الصباحي  أئمة إلى إرسال .7
 مفهوم القيم.
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 دور اإلعالم المرئي في العملية التعليمية من خالل الرسوم المتحركة والبرامج الثقافية وغير ا
، بما توفره من فرص وخبررات تعلميرة جيداً  ةالمؤثر من وسائط التربية غير الرسمية  اإلعالموسائل  تعد  

مرن  اإلعالم سواء، وربما يعد   تجسدها مجمل البرامج والفعاليات التي تقدمها للصغار والكبار على حد  
، مرن حيرث طبيعرة وتنظيمهرا آليرات متابعتره توجيره أهم أدوات المنهج الخفي وأكثرها خطورة إذا لم يرتم  

 العمليرررة فررري المرئررري اإلعرررالم للتعررررف علرررى دورو  .أوقرررات عرضرررها أوعرررة، البررررامج أو سررراعات المتاب
مقابلرة عردد مرن الخبرراء فرري  توغيرهررا، فقرد تمر والبررامج الثقافيرة المتحركرة لرسرومخرالل ا مرن التعليميرة

تصررنيفها فرري عرردد مررن  مررن االسررتجابات، تررم   اً كبيررر  اً عرردد ذين تمررت مقررابلتهمهررذا المجررال. وقررد قرردم الرر
 :ما يليوهي ك ،لهذا الدور تشكل في مجملها أشكاالً  الفئات، التي

أن غالبيرة مرن تمرت مقرابلتهم، إلرى : أ شرارت نترائج تحليرل المقرابالت ةيهبرامج ثقافيهة وأفهالم كرتون -
المرئررري فررري تنميرررة القررريم واالتجاهرررات لررردى طلبرررة  اإلعرررالممحررروري لوسرررائل الدور إلرررى الررر أشررراروا 

الرذين ثقافيرة، وقرال أحرد بررامج أفرالم كرتونيرة و  إعرداديمكرن  إذ، الصفوف األساسية الثالثة األولرى
 :ق وبلوا

منظومررة  التالميررذ إكسررابيمكن اسررتغاللها وتوظيفهررا فرري فررلمررا ألفررالم الكرتررون مررن سررحر وجاذبيررة ل
هم األلرروان السرراطعة، واألصرروات الرنانررة والحركررات هررر فرري هررذا السررن وقبلرره تب التالميررذقرريم كاملررة، ف

 .لالمثيرة
 االسررررتجابات قسررررمت أشرررركال البرررررامج الثقافيررررة واألفررررالم الكرتونيررررة فرررري ثررررالث فئرررراتوفرررري ضرررروء 

 :  ما يلي)مجموعات(، وهي ك
 

لم أو البرنامج حول قيمة بذاتها، يأحداث الف : بمعنى أن تدور كل  ةبرامج وأفالم حول قيم محدد .1
د الخبراء على حد االنفعالي للطلبة، فيرى أحالبعد ضمن مواصفات معينة، تراعي البعد النفسي و 

تكون أن  :منها ،وتغير االتجاهات، ولكن علينا إدراك حقائق القيمالكرتون تصنع  فالمأإن ل: قوله
العمرية،  فئةي الحاجة واالهتمام في هذه التحاكالمشاهد جاذبة  البرامج أو األفالم قصيرة المدة، فيها

 ل.قيملاناء والباطن العميق بدف الظاهر منها للمتعة واالنبساط، واله
القصص التاريخية من أهم المصادر  أن   الذين ق وبلواد غالبية : أك  برامج وأفالم حول قصص تاريخية .2

في مختلف المراحل )مع مالحظة أنه كلما  التالميذالتي من الممكن أن تبني القيم واالتجاهات لدى 
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قية تشكل في أعمالها ة، كان أثرها أكبر(، والتي تعرض شخصيات عظيمة حقييالقصص حقيق تكان
 قال: إذبتعليقه  ذلك قتدى، وقد أوضص أحد الخبراءوسيرها نماذج قيمة ت  

تصررف الترري لعظمرراء االقصررص التاريخيررة فيهررا العظررة والخبرررة وقرروة التررأثير، فعنرردما نقرررأ قصررص ل
فنذا  هم مت لمطفال بطريقة تناسبدِّ ، فكيف إذا ق  جداً  اً أخالقهم في موقف معين يكون التأثير قوي

ذا  ،الصدق أردنا  ل.العدل هذا عمر أردناهذا الصديق وا 
ولكرن برأداء  ،كبرارالفنمرا أن يكرون مرن خرالل   وقد أشرارت النترائج، أن تقرديم القصرص مهرم جرداً 

وصررف ذلررك  إذوهررذا ربمررا يكررون أفضررل،  ،مناسررب للصررغار، أو أن يكررون مررن الصررغار أنفسررهم
 تعليق أحد الخبراء حين قال:

مجررال التررأثير فيهررا أكبررر  فررنن   مررا  أو يسرررد قصررة حررول قيمررة يررةقصررة تاريخ لتلميررذاعنرردما يقرردم ل
لى مزيد من االستماع واالنتباه،  التالميذألنه يفتص أفق عمق أوأوسع و  لمجال المحاكاة والتقليد، وا 
 .لمعًا  العقلي والمعرفي المستويينتحاكي فاللغة 

 
الذين ائج المقابالت ومن خالل االستجابات التي قدمها أشارت نت :التالميذالبرامج الميدانية وتجارب  .3

الصفوف  القيم واالتجاهات لدى تالميذ ةيماإلعالم المرئي والمسموع في تنمن أدوار وسائل  أن   قوبلوا
يعرض فيها إذ  ،هاوتقديم هاوتسجيل برامج من الميدان ما يرتبط بعرضهو  األساسية الثالثة األولى

مج في مجموعات أو فئات مت هذه البراس  القيم، وفي ضوء التحليل، ق  برتباط ذات اال التالميذتجارب 
 :ما يليوهي ك

 
إلى  الذين قوبلوا: أشارت استجابات بعض وقصص النجار الرائعة ذات االرتباط بالقيم التالميذسير  . أ

 برامجال إعداد فيتكمن ق اإلعالمية سواء التلفزيونية أو اإلذاعية المؤثرة في تنمية القيم ائمن الطر  أن  
ن نفس سنهم، الحديث عن سير نجاحهم أو سير نجام أشخاص يعرفونهم متتيص المجال للطلبة  التي

إلى  في تعليقه الذين قوبلوا، وقد أشار أحد ًا إيجابيةتحمل في مضمونها قيم إذفي مجاالت معينة 
أو  نفسه النجام لطلبة في السن برامج لمطفال حول سير يمكن أن تعد  ل قال: إذكيفية اإلشارة للقيم، 

النجام، مثل المثابرة، وعلو الهمة، و عن سيرهم، وعن قيم التميز  التالميذ ايتكلم فيه - أكبر منهم
يتكلمون عن أنفسهم في برامج إذاعية  التالميذمن القيم، المهم أن ندع  -التحمل وغيرها و  الصبر،و 

 .لأو تلفزيونية، أو يتكلمون عن غيرهم
لى حياة و  ،المدرسةو المرئية يجب أن تخرج إلى الميدان  اإلعالموسائل ر: لوقال آخ ثمرة ، فالتالميذا 

وجميررع  ،فرري األسرررو للطلبررة فرري المدرسررة وفرري الحرري  واألمانررةالكثيررر مررن قصررص النجررام والوفرراء 
 .لامواقف تفاعلهم التي يمكن أن تشكل نماذج مثيرة للغير، يمكن محاكاته
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أنره  واأكردالرذين قوبلروا مرن  اً أن عردد إلرى أشرارت النترائج :ية حهول القهيمعروض األنشطة المدرسب. 
وذلرررك، مرررن خرررالل القيرررام بالزيرررارات الميدانيرررة للمررردارس  اإلعرررالميمكرررن تنميرررة القررريم مرررن خرررالل وسرررائل 

شررراركوا فررري أنشرررطة القررريم المدرسرررية،  الرررذين التالميرررذألنشرررطة، ومقابلرررة االمنظمرررة والمنسرررقة، وتسرررجيل 
قريم وسيشراهدهم الأنفسهم يتحدثون عن  التالميذ شاهدن، ولذلك سهاوعرض همئوآرا هماتعانطبا وتسجيل

 :الذين قوبلواما علق أحد هم، كالذين يتابعون التالميذكل 
وتسرجيل  عليره ببرامج القيم من زيارات للميدان واالطرالع ونو البرامج أو المهتمما يقوم به معد   إن  ل

 ،صررل لثقافررة القرريم فرري المجتمررع كلررهيسى ىصررفوف الثالثررة األولررلل أنشررطة القرريم فرري المرردارس خاصررة
 ل.سيتابعه جميع أطفال الوطنو 

 وأضاف آخر:
وسؤالهم عن مشاركتهم وحديثهم عن  التالميذ، ومقابلة وحْسب تسجيل الحدث األمر هما يحتاج كل  ل

يرة اعاستخدمت الد خاصة إذا ماو ينتظر اآلخرون دورهم، سو ، باعتزاز التالميذعندها سيتكلم  ،القيم
ذا مررا عرررف موعررد عرررض النشرراطات فسرريتابعهررالجاذبررة ل ه برنررامج قيمرري إن رر ،األهررل هاذه البرررامج وا 

 ل.وطني
 

 إلى الذين قابلناهمأشارت استجابات  تسجيل المسابقات الثقافية واألناشيد العلنية حول القيم وبثها: . ج
إلذاعة أو التلفزيون، هي إجراء مسابقات ثقافية من ا نفذمن بين األنشطة الميدانية التي يمكن أن ت   أن  

القيم في سياق من التنظيم والهدفية، ومن ثم عرضها  علنية في مسرم المدرسة عن القيم أو تخص  
هذا  الذين قابلناهم. وقد وصف أحد التالميذ، لكي يشاهدها أكبر عدد ممكن من التالميذفي برامج 

 ، قائاًل:اً دقيق وصفاً النشاط 
 وعلمها والتعليم وزارة التربيةمن  درايةب هامديريو  المدارس مع معلمي سابقيتم تنسيق ربما ل

، التي ستطرم المجاالت جميع على واالتفاقبخصوص تسجيل مسابقات ثقافية حول القيم، 
مسابقات ذات وثمة نحو القيم،  اً سباق ثمةالجميع أن  المهم أن تسجل ويعلم ،تنفيذهاوآليات 

 .لالصفوف األساسية الثالثة األولىلطلبة  ارتباط بالقيم
عندما تنظم في عروض تلفزيونية أو إذاعية  المدارساألنشطة التنافسية في ل :وأكد آخر بقوله

التنافس والجوائز عند العرض لمدرسة  التالميذمحفزة ومثيرة، خاصة إذا شاهد  ال شك  بستكون 
 .لللحديث عن ثقافة القيم المدارسو لمهل  اً هذا سيكون محفز  تقد أن  فأع ،ما

ن أن تنظيم ي: أشارت نتائج المقابالت ومن خالل استجابات التربويتنظيم برامج حوارية للطلبة وبثها . د
 اإلعالممن األدوار المهمة لوسائل  وتنفيذها تعد   إعدادهافي  التالميذالبرامج الحوارية التي يشارك 

، وقد الصفوف األساسية الثالثة األولىفي  التالميذ المرئي والمسموع التي تسهم في تنمية القيم لدى
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ة أو آي تلميذستكون في ضوء قدراتهم، فربما يعرض كل  التالميذمشاركة  إن  أحد الذين قوبلوا:ل قال
سيتم التدرب  فال شك   هذهمثل  سجل برامججملة، ألنه في حال تقرر أن ت   وأ ، أو يتكلم بكلمةاً حديث

سيبدعون، وهذا يعتمد على طبيعة القيم التي من  وجيههم وتدريبهم حتماً إن تم ت التالميذعليها، و 
 .لالتالميذالممكن أن يتكلم عنها 

 
 

 الحكومية والدولية والتعليم الخاص والحكومي المنا ج -ومناقشتها نتائج المحور الثامن
الخراص. فضراًل إبرراز دور كرل مرن المنراهج الحكوميرة والدوليرة والتعلريم تتنراول نترائج هرذا المحرور 

ترأثير علرى ما تعكسه من و ، الخاصة المدارس إلى الحكومية المدارس من التالميذعن أثر انتقال 
 عرن جابرةاإلنتائج هذا المحرور ب صل. وتتالصفوف األساسية الثالثة األولىمخرجات تعلم تالميذ 

أداة المقابلرررة اسرررتخدام  ولتحقيررق ذلرررك، تررم  (. 12()29، 21، 18، 16، 15) سررئلة ذوات األرقررراماأل
مررع عرردد مررن أوليرراء األمررور والمعلمررين ومررديري المرردارس، وكرران مررن بررين أوليرراء األمررور عرردد مررن 

فرري مجررالين،  الترري و ز عررتمررن االسررتجابات  اً الخبررراء التربررويين، وقررد قرردم أفررراد الدراسررة هررؤالء عرردد
ع المجررراالت الشررركل الترررالي يوضرررص باختصرررار توزيرررو مرررن الفئرررات الفرعيرررة،  اً مجرررال عررردد كرررل   ضرررم  

 والفئات:

                                                 
 األسئلة اآلتية: عن جابةاإلهذا احملور ب صليت 12

 ذلك؟ يف اإلنسان حلقوق الوطين األوقاف واملركز وزارة من كل دور وما ؟التالميذ لدى اإلجيابية واالجتاهات لقيما ننمي كيف 
 املدارس؟ يف اخلفي املنهاج نفّعل كيف 
 وغريها؟ والربامج الثقافية املتحركة الرسوم خالل من التعليمية العملية يف املرئي اإلعالم دور نفّعل كيف 
 األوىل؟ ةالثالث الصفوف يف التعليمية العملية دعم يف والشباب لثقافةا وزاريت دور ما 
 السائدة؟ والسياسية واالجتماعية الظروف االقتصادية وفق اً تعليمي أبنائهم دعم يف األهايل ميكن أن يقوم به الذي النفسي ما الدور  
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التعليم المنا ج الحكومية والدولية والتعليم الخاص و  (13) رقم الشكل
الحكومي

 

 
 دولية والمنا ج الوطنيةبين المنا ج ال االختالف -األولالمجال 

ثمرة عرددًا في ضوء عملية التحليل للمقابالت مع عدد من الخبراء وأولياء األمور، أظهرت النترائج أن 
لرؤيررة أفررراد الدارسررة لطبيعررة االخررتالف بررين المنرراهج  االسررتجابات، عكسررت جميعهررا وصررفاً  مررن اً كبيررر 

المنهها ج الوطنيههة أفضههل مههن المنهها ج الدوليههة بالنسههبة  أن   الررذين أكرردواالدوليررة والمنرراهج الوطنيررة، 
يررق علبمهررارات اللغررة العربيررة، والجانررب القيمرري، وربمررا يعبررر الت صررلخاصررة مررا يتو ، لبيئتنهها ومجتمعنهها

 من أفراد الدراسة، وهي: لدى الكثيرينمفرداتها  تكررت إذ ةالتالي، حقيقة هذه الرؤي
يكفرررري أن مناهجنررررا ، ك االسررررم أو الصررررفةوال يغررررر   ،ل المنرررراهج الوطنيررررة ال تقررررارن مررررع المنرررراهج الدوليررررة

ا وديننررا لغتنررا الترري تركررز علررى قيمنررا وأخالقنررا ومصررادر تميزنررا وعزتنرر، قرردم بهرراالوطنيررة بلغتنررا الترري ت  
فهررري تنمررري الجوانرررب الوطنيرررة والمحافظرررة علرررى  وتاريخنرررا وجغرافيتنرررا، لغتناالعربيرررة األصررريلة الجميلرررة،

مهمررا قرردمت مررن معررارف  باللغررة اإلنجليزيررة منرراهجالم كررل مررا تقررد   المرردارس الدوليررة فغالبرراً  أمررا ،البيئررة
 ديننا هو األهمل.، و لغتنا هي األهمو  ،هي األهم األخالقف
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 مررن األبعرراد الترري تناولهررا أفررراد الدراسررة فرري اً فئررة بعررد يررع االسررتجابات فرري فئتررين، تمثررل كررل  وقررد تررم توز 
 :ما يليكالمفاضلة بين المناهج الوطنية والمناهج الدولية، 

 
المنراهج الوطنيرة  تفضريل فريمت د  تمحرورت معظرم االسرتجابات التري ق ر اللغة والدين والقيم واألخهالق: 

للمنراهج الدوليرة هرو الترأثير السرلبي لهرذه  الررفضبية والدين واألخالق، وسبب العر  اهتمامها باللغة حول
مرن التعليقرات التري تصرف  اً موا عرددالمناهج على الدين واللغرة العربيرة واألخرالق حسربما يررون، وقرد قرد  

 ذلك، ومنها: 
 ما قاله أفراد الدارسة:

 سوتغررررر  ،الحكررررومي شرررراملة للعرررراداتالمنرررراهج المطروحررررة فرررري القطرررراع  إن  ، إذ ل االخررررتالف كبيررررر جررررداً 
أمررا الدراسررة للمنهرراج الرردولي فررال تركررز إال علررى  العربيررة، التلميررذوتنمرري لغررة  لهررم،مفيرردة  اً قيمرر التالميررذب

 وتمحو اللغة العربيةل. األجنبيةاللغة 
 ة،يركز المنهاج الوطني على تنمية الجوانب الديني إذ الوطني يختلف عن المنهاج الدولي،المنهاج  لإن  

المنهراج الرردولي يركرز علررى  ، فرري حرين أن  التالميرذوالوطنيرة، والعرادات والقرريم اإلسرالمية وتطروير تفكيررر 
 على التقليد األعمى مع مرور الزمنل. وحث ه ،التلميذير فكر يوتغ ،وعلى قيم الغرب ،نجليزيةاللغة اإل

 
 اً قيمررر فيرررهوترسرررخ  التلميرررذس وعرررادات حسرررنة فررري نفررر اً ألنهرررا تنمررري قيمررر ل دراسرررة المنررراهج الوطنيرررة أفضرررل

دراسررة  علررى اللغررة العربيررة. بينمررا حررب الرروطن يعتمررد، كمررا أن  االعتررزاز بررالوطن وقيمرره :مثررل ،يجابيررةإ
 .للعدم شمولها لعادات المواطن المناهج الدولية أقل أهمية نظراً 

 
خررر مررن أبعرراد كررزت حررول بعررد آًا مررن االسررتجابات الترري ر قرردم أفررراد الدراسررة عرردد :المهههارات التفكيريههة

 من التعليقات التي تصف ذلك، ومنها: اً وهو رعايتها للتفكير، وقد قدموا عدد ،تفضيل المناهج الوطنية
أي  إلررىدون اللجرروء  األردنيررةالررذين درسرروا المنرراهج الوطنيررة  - وحسررب تجرراربي الحياتيررة - التالميررذ إنل

 المراتب العليا في التعليمل. إلىووصلوا  ،وأكثر علماً  قدرة على التفكير من المدارس الدولية كانوا أكثر
، ولكرررن أبنرررائهم وتفكيررررهم القرررادر علرررى تطررروير أدمغرررة وحررردهالمنهررراج األجنبررري هرررو  لالنررراس يعتقررردون أن  
 كمررا أن هررا تعمررل علررى إحيرراء القرريم، مهررارات عديرردة كررالتفكير فرري جميررع المراحررل،ثريررة بمناهجنررا الوطنيررة 

 الث بدأت المناهج باالشتمال على احتواء القصصل.والثاني والث األولالصفوف  فمثالً 
، علريهم المنهاج قد )ينمي أو يهدم( أجيالنا القادمة هي مبالغة في مدى ترأثير الكترب المدرسرية فكرة أن  ل

وتشرركيل وعيرره، وزيررادة آفاقرره  التلميررذصررياغة شخصررية  ن  دور مهررم ولكررن األهررم دور األسرررة ألفللمنهرراج 
 كلها تقع على األسرةل.وتنمية مهاراته وقدراته 
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المناهج األجنبية أفضل  ن  إيان حقيقة وهي الرد على من يقول وربما يأتي هذا التعليق على التفكير لبل 
لهرذا،  سرويغاً التعليرق الترالي ت من العربية، ألنها تساعد على تنمية التفكير واالهتمام باإلبداع، وربما يعد  

 إذ يقول:
األجنبيررة تنمرري التفكيررر لرردى األبنرراء والعمليررات العقليررة وتترريص مجرراالت  المنرراهج يررذهب بعضررهم إلررى أن  ل

مرن  تركرز علرى التفكيرر برل وترعراه ن منهاجنرا أيضراً إأقرول  انرأو البحث وحل المشكالت والتفكيرر الناقرد، 
 ؟ل.لماذا ننتقص من مناهجناف ،اؤنكلف بها أبناالتي ي   وغيرها من األعمال خالل المشروعات

 
ن كان ما تقدم يشير إلى أيهما أفضل، فنن  اء األمورأولي يالتتفض  ما يرأتي يعرزز تلرك النترائج ألن   : وا 

أن الغالبيررة  إلررى، فقررد أشررارت نتررائج الدارسررة همئأبنررا منرراهجلموا تفضرريالتهم واختيررارهم أوليرراء األمررور قررد  
المناهج الوطنية  اؤهمأبنأفراد الدراسة من أولياء األمور يفضلون أن يدرس من  الذين قوبلوا منالعظمى 

جررابتهم عنهررااأل ولرريس الدوليررة. وبسررؤالهم عررن الترري  ترتيررب األسررباب حسررب نسرربة االتفرراق تررم   ،سررباب وا 
مناسرررربتها ، و التلميررررذالمنرررراهج الوطنيررررة ذات عالقررررة مباشرررررة ب ، وهرررري:وردت علررررى لسرررران أفررررراد الدراسررررة

وأمته، التي يمر بها الوطن  األمورهم أعن تاريخ وطنه و يتعلم  التلميذكما أن األولى، للصفوف الثالثة 
ان التروجيهي ضرمن المنهراج الروطني هرو معيرار امتحر كمرا أن   .مته ووطنهألدينه و  التلميذتعزيز انتماء و 

أن الغالبية العظمى قرد أشراروا إلرى أهميرة المنراهج الوطنيرة إال أن عرددًا مرن  معو  لجامعة.إلى االدخول 
دوليررة، وعنررد االسررتعالم عررن السرربب كانررت اإلجابررات تتمحررور حررول أوليرراء األمررور يفضررلون المنرراهج ال

 ( تنويع الثقافة لديهم.2( تنمية قدراتهم باللغة اإلنجليزية. 1: أمرين
 

 المجال الثاني: التعليم الخاص والتعليم العام)الحكومي(
 اً عردد ثمرةأن في ضوء عملية التحليرل للمقرابالت مرع عردد مرن الخبرراء وأوليراء األمرور، أظهررت النترائج 

 في بعدين: قسمتمن االستجابات،  اً كبير 
 

لرؤيررة أفررراد الدارسررة عررن  عكسررت االسررتجابات جميعهررا وصررفاً  البعههد األول: تفضههيالت أوليههاء األمههور:
يفضرررل  مرررنانقسرررم أفرررراد العينرررة برررين  إذتفضررريالت أوليررراء األمرررور برررين التعلررريم الخررراص والتعلررريم العرررام، 

 المدارس الحكومية. المدارس الخاصة وبين من يفضل
 

يفضرل غالبيرة اآلبراء  إذ. المدارس الخاصة أفضل مهن المهدارس الحكوميهة نه إول المجموعة األولى تق
منها، ترم  السبب، ورد على لسان أفراد الدراسة عدداً  هم إلى المدارس الخاصة، وبسؤالهم عنئإرسال أبنا

 ترتيبها حسب نسبة االتفاق، وهي:
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 أفضل للتعليم. تأهيالً  ون مؤهلونمادية ومعلم مكانياتإالمدارس الخاصة لديها  .1
 مناسبة داخل الصفوف.  التالميذ أعداد .2
 . األهلومرونة التواصل مع  التلميذزيادة االهتمام المتواصل ب .3
 أكبر من المدارس الحكومية. إمكانياتالمدارس الخاصة ملتزمة بالتدريس والنظام ولديها  .4
 مية التي ال يوجد عليها مراقبة لدرجة التسيب.الرقابة أفضل من المدارس الحكو  .5
 أفضل. توصيالً ثر سهولة في توصيل المعلومات ق التعليمية المستخدمة فيها أكائالطر   .6
 االهتمام بعمل وسائل تعليمية. .7

الغالبيررة العظمررى  أن   مررع ،المجموعههة الثانيههة تفضههل المههدارس الحكوميههة علههى الخاصههة فرري حررين أن  
مررن أوليرراء األمررور يفضررلون المرردارس  اً دارس الخاصررة علررى العامررة إال أن عررددأشرراروا إلررى تفضرريل المرر

( المدارس 1الحكومية على الخاصة، وعند االستعالم عن السبب كانت اإلجابات تتمحور حول أمرين: 
د كمرا أك ر تروفر الوسرائل التكنولوجيرة.( 2 أقويراء نو العلم والمعارف ولديها معلم حيثالحكومية قوية من 

خبررررة المعلمرررين  إن  ل :يقرررول أحررردهم إذالنفسررري،  مواسرررتقراره ينمررروليررراء األمرررور علرررى خبررررة المعلبعرررض أ
كبيررررة ولرررديهم اسرررتقرار مرررادي أصرررحاب خبررررة واسرررعة و  مهم فررري المررردارس الحكوميرررة أفضرررل ألنهرررءوعطرررا
 . لأفضل ونفسي

 
واد. نفرس المر در سانت تيهماكل أنه ال وجود لفروق بين المدرستين ألن  إلى اآلخر  بعضهمأشار  حين في

رررلأوليررراء األمررور:  وقررال أحرررد صرررة فررري المرردارس الحكوميرررة والخا المعلمرررين المررردارس الحكوميررة ألن أفضِّ
 فررري نظررررية يرررالحكومالمرردارس إذا أخلررص المعلرررم سرررتكون  كلرررذل ،نفرررس المنرراهج تقريبررراً  أبناءنرررا يدرسررون

 .أفضل دائماً 
 
 

الصههفوف األساسههية والحكوميههة علههى الههتعلم فههي  البعههد الثههاني: تههأثير التعلههيم فههي المههدارس الخاصههة
 :الثالثة األولى

متضاربة بين مؤيد ومعارض لطبيعة الترأثير،  راءآمن االستجابات عكست  اً كبير  اً قدم أفراد الدراسة عدد
 وفي ضوء عملية التحليل أمكن وضع االستجابات في مجموعتين:

 
 إذ لى المدارس الحكومية مهن المهدارس الخاصهة،المنتقلين إ التالميذالمجموعة األولى: تأثر تحصيل 

علههى مسههتوى مرردارس الحكوميررة أفضررل ويسررهم فرري التررأثير الأن االنتقررال إلررى  إلررى أشررار أفررراد الدراسررة
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فرري المرردارس  التالميررذغالبيررة مررن تمررت مقررابلتهم يرررون أن تحصرريل  إن   إذ، الحقيقههي التالميههذتحصههيل 
ذلرك عردد مرن أفرراد الدراسرة بعردد مرن األمرور،  سرو  وقرد أفضرل مرن المردارس الخاصرة،  الحكومية يكون

تأهيلرره، ويوضررص ذلررك بعررض التعليقررات الترري وردت علررى لسرران بعررض أفررراد و : عطرراء المعلررم منهررا أوالً 
 الدراسة، ومنها:

يكرون أفضرل لم يالتعلر مرن الثبرات، بالترالي يرنعكس علرى عطاء المعلرم فري المردارس الحكوميرة فيره نروعل 
 .أيضًال تكون أفضلونتائج التعلم 
 ويقول آخر:

الوظيفررة الترري  وغيررر مرردفوع برردوافع شخصررية ألن   اً عطرراء المعلررم فرري المرردارس الحكوميررة يكررون تلقائيررل 
ضرده شركاوى مرن  تقرد مة للطلبرة، فرال يخراف أن يرفيها نروع مرن االسرتقرار، ويعطري عالمرات حقيق يؤديها
 ل.موراأل أولياء

ربمررا يلجررأ إلررى رفررع العالمررات وتقررديم  ة،الخاصرر المرردارسالمعلررم فرري  ن  :ل إويعررزز آخررر هررذا الرررأي بقولرره
وهرذا لسران حرال كثيرر  ،خشرية مرن الشركاوى ة، بغرض النظرر عرن المسرتوى الحقيقريعالمات غير واقعير

 .لمن المعلمين
غالبيررة  األمررور إلررى أن نتررائج المرردارس الحكوميررة أفضررل، وقررال أحرردهم، ءفرري حررين أشررار عرردد مررن أوليررا

 .لكة في الثانوية العامة من المدارس الحكوميةأوائل المم
 

تعزيهز بعهض القهيم يسرهم فري إلى أنه كما أشار بعض الخبراء  ،االنتقال إلى المدارس الحكومية كما أن  
 لهذا األثر ما قاله أحد أفراد الدارسة: سويغاً ويلخص ت ،مثل الجدية واال تمام التالميذواالتجا ات لدى 

التررردريس بغرررض النظرررر عرررن  همهرررم األولمجرررال فيهرررا للمجرررامالت، والمعلمرررون  المررردارس الحكوميرررة الل 
مرن أصرحاب المردارس،  لعقوبرات اتعرضو قد  التالميذومواقفه، فكثير من المعلمين الذين احتكوا ب التلميذ

 قد التلميذأن  كما ،م وعملهمؤثر على اهتمامهت مجاملةويجاملونهم  التالميذ وناعير المعلمون لذلك كان 
ضرعيفًا  التلميرذلرو كران حترى مرا يرسرب  الحكوميرة بينمرا فري المردارس الخاصرة نرادراً  المدارسسب في ير 

 ل.جداً 
ويررررتم التواصررررل بررررين األسررررر  ة،جيررررد متابعررررةتم متابعتهررررا : للررررو أن المرررردارس الحكوميررررة تررررويضرررريف آخررررر

بمرا ا أفضرل شريء فيهر كرل  فرنن  خاصة في بعض األحياء أو القررى وتشكل فيها مجالس آباء  والمدرسة،
 ل.أفضلستكون تبعًا لذلك  التالميذنتائج و أفضل سيكون  عطاء المعلمفي ذلك 
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 أن   إلررىأشرراروا فمررن أفررراد الدراسررة خررالف هررذا الرررأي،  قلرريالً  داً عررد ثمررة فرري حررين أن   :المجموعههة الثانيههة
ارس لخاصهههة أفضهههل مهههن تحصهههيلهم فهههي المهههدالمنتقلرررين إلرررى المررردارس ا التالميرررذنتاجرررات الرررتعلم علرررى 

 :خاصة التكنولوجية لديهم، ويوضص ذلك ما قاله أحد أولياء األمورو على مستوى المهارات  الحكومية
 

أفضرل فري  التالميرذ الحكومية، ومستوىمنه من المدارس  الخاصة أكبر المدارسالتعليم في ل االهتمام ب
دارس ومتابعة ألعمالهم من الممراقبة  ثمةبعض المدارس تتعاقد مع معلمين متميزين، و  ن  كل شيء، أل

ون التغذيررة ممررور يشررتركون فرري مجررالس إدارة المدرسررة ويقررداألأوليرراء  إن بعررض، حتررى متابعررة منتظمررة
 .لالتالميذعلى مستوى  الحفاظالراجعة باستمرار، من أجل 

حسرب  ةمن التعليقات تمثل الدوافع وراء تميز المدارس الخاصر اً وقد قدم من دعم وجهة النظر هذه عدد
 ة نظرهم، وهي:وجه

 المدارس الخاصة تخضع للرقابة والمتابعة. .1
مرن التطروير  برد   لرذلك ال ،المدارس الخاصة تمثل مجال أعمال وفيهرا مصرالص ومنرافع شخصرية .2

 .والحرص على السمعة القوية
أردت أن : لإذا الدراسررة أفرررادكمررا قررال أحررد و . مجررال التنررافس بررين المرردارس الخاصررة كبيررر جررداً  .3

 سرمعتك العمليرة قويرة. تكرونوتقدم خدمة عاليرة الجرودة و  عليك أن تكون قوياً  قوياً  تكون منافساً 
علررررى  ولكررررن حفاظررراً  أمثلرررة،بمثابررررة يشررررير إلرررى أسررررماء مررردارس  أراد أن وبرررالطبع فررررنن  بعضرررهم)

 .(أخالقيات البحث لم نذكرها
 .متابعة حقيقة لدور األسر ثمة  .4

 ن  أل بررين المرردارس الحكوميررة والخاصررة، التالميررذقررال مررنهم مررن قررال إنرره ال أثررر النت المجموعههة الثانيههة:
 . التعلم مشكلة لمخرجات ذلك سببيالعام قد ال  التالميذمع عدد  نسبة االنتقال قياساً 

 
 النماذج التعليمية التعلمية العالمية واإلقليميةائج مقارنة أنظمة التعليم في نت
قليمية في األردن مع واقع التعلم والتعليمالمقارنة بين  مع أثناء عررض النترائج،  نماذج تعليمية عالمية وا 
علريم فري خاصة فري المحراور الثالثرة األولرى، إالَّ أن هرذا الجرزء هردف إلرى إجرراء مقارنرة برين أنظمرة التو 

دولررة مشررابهة لررمردن. بعرردِّها مررن جهررة ودولررة قطررر  تينمتقرردم ترريندولبعرردِّهما كررل مررن فنلنرردا وسررنغافورة 
مراجعة الوثائق الرسمية ألنظمة التعليم في تلك الدول. فضاًل عن مراجعة الدراسات  وإلجراء المقارنة تم

التربويررة. وتمررت المقارنررة مررن حيررث الهرردف العررام مررن التعلرريم فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى، 
عدادهم، و الصفوف هذه يوأسس اختيار معلم يم تقيو  ، والمناهج، والهدف من التقييم،طرائق التدريس، وا 
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( مالمررص 12)رقررم دور األسرررة، واإلشررراف التربرروي. ويظهرر الجرردول ، و الصرفوف هررذه تعلرم التالميررذ  فرري
  المقارنة.

 
 
 

النماذج التعليمية التعلمية العالمية واإلقليمية بعض (: نتائج مقارنة أنظمة التعليم في 12)رقم الجدول 
 والوطنية

 

 مجال المقارنة
 تعليم وتعلم أمثلة من نماذج الميةع وتعلم أمثلة من نماذج تعليم

 التعليم في األردن إقليمية
 قطر سنغافورة فنلندا

الهدف العام من 
 التهههههههههههههههههههههههدريس 

 التعليمو 
 

ومسرراندته نحررو  التلميررذدعررم نمررو 
مواطنرررررة مسرررررؤولة فررررري المجتمرررررع 

وتزويررررررررردهم  ،إنسرررررررررانيًا وأخالقيررررررررراً 
بالمعرررررررررررارف والمهرررررررررررارات التررررررررررري 

 .يحتاجونها في الحياة

ميررررررررررذ علررررررررررى مسرررررررررراعدة التال
اكتشاف مرواهبهم واسرتثمارها 

وكرررررررررذلك  ،بأفضرررررررررل طريقرررررررررة
مساعدة التالميذ علرى إدراك 
أقصى طاقاتهم وتنمية حبهم 

 للتعلم مدى الحياة.

إعررداد اإلنسرران القطررري للتكي ررف 
 لرررررره، مررررررع المسررررررتقبل واستشرررررررافه

وسرررررررررررعة االسررررررررررتجابة للتغييررررررررررر 
المالئرررررررررررررررم، وتنميرررررررررررررررة قررررررررررررررردرات 
المتعلمررررررررررررررين علررررررررررررررى اإلبررررررررررررررداع 

 .واالبتكار

ن المررررررؤمن تكرررررروين المررررررواط
إلررررى برررراا تعررررالى المنتمرررري 

وطنرررررررره وأمترررررررره، المتحلرررررررري 
بالفضرررررررررررررررائل والكمررررررررررررررراالت 

النرررررررررامي فررررررررري  ،اإلنسرررررررررانية
مختلررف جوانررب الشخصررية 
الجسمية والعقليرة والروحيرة 

 والوجدانية واالجتماعية.
أسهههههس اختيههههههار 
معلمي الصفوف 
األساسهههههههههههههههههههههية 
 الثالثة األولى 

 

اختيرررررار أفضرررررل التالميرررررذ لمهنرررررة  -
لتعلررررررررررريم وتررررررررررردريبهم ليصررررررررررربحوا ا

 تربويين ذوي مهنية عالية.

يتمتررررررررررررررع المعلمررررررررررررررون فرررررررررررررري 
سرررررررنغافورة بمسرررررررتوى مهنرررررررري 

ويتم اختيارهم من برين  ،عال  
الثلرررث األول للطلبرررة األعلرررى 
فرررررررررري التحصرررررررررريل العلمرررررررررري.  
ويراعرررى فرررري اختيرررار المعلررررم 

 السمات التالية:
 حب التعليم -1
القرررررردرة علررررررى التواصررررررل  -2

 بفاعلية مع اآلخرين
الررررررررررررررررررررررروم الخالقررررررررررررررررررررررة  -3

 واإلبداعية
 الثقة بالنفس -4

 

يررتم االختيررار وفقررًا الختبررار  -
 معرفي، ومقابلة شخصية.

لررررررم يررررررتم انتقرررررراء المعلمررررررين  -
ليصربحوا معلمررين مررن ذوي 
الكفرررررررررررراءة فرررررررررررري المرحلررررررررررررة 

 الثانوية )التوجيهي(.
ال توجررررررررررررررررررد مواصررررررررررررررررررفات  -

 شخصية للمعلم.
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 مجال المقارنة
 الميةع وتعلم أمثلة من نماذج تعليم

 تعليم وتعلم أمثلة من نماذج
 التعليم في األردن إقليمية

 قطر سنغافورة فنلندا
 الخصائص القيادية -5
 نموذج يحتذى به -6

 معلمينإعداد ال
 

 انيوجرررررررررد فررررررررري فنلنررررررررردا برنامجررررررررر
ن يتميزان بمعرايير عاليرة اأكاديمي

إلعررداد المعلمررين. وهمررا: برنررامج 
إعررررررداد معلررررررم الصررررررف للمرحلررررررة 
االبتدائيررررة وبرنررررامج إعررررداد معلررررم 
مبحرررررث للمرحلرررررة الثانويرررررة. ويرررررتم 
اختيررار المعلمررين مررن بررين أعلررى 

ن التالميرررررررررررررررذ فررررررررررررررري % مررررررررررررررر11
ويررررررررررتم  .التحصرررررررررريل األكرررررررررراديمي

معلمررين لبرنررامج إعررداد اختيررار ال
 معلم الصف على مرحلتين . 

ممرررن انهررروا  التالميرررذيرررتم اختيرررار 
المرحلة الثانوية العليا مرن خرالل 
اختبررررار كترررررابي ومعيررررراري موحرررررد 
لجميررع الجامعررات. وفرري المرحلررة 
الثانويرررة تعقرررد كرررل جامعرررة علرررى 
حرردة عمليررة اختيررار ثانيررة للطلبررة 
مررررررررررررررررررن خررررررررررررررررررالل المقررررررررررررررررررابالت 

علررررررررررررى  واالسررررررررررررتبانات المبنيررررررررررررة
 الشخصية.

وتركرررررررز بررررررررامج إعرررررررداد معلمررررررري 
الصررررررررررررررررررف علررررررررررررررررررى المعرفررررررررررررررررررة 
التخصصررررررررررررررررررررررررررية والمعرفررررررررررررررررررررررررررة 

 البيداغوجية.

يخضرررررررع معلمرررررررو الصرررررررفوف  -
األساسرررررررية الثالثرررررررة األولرررررررى 
لبرررررامج إعررررداد قبررررل الخدمررررة 
وأثناءهررررررررا تعررررررررد  مررررررررن أرقررررررررى 
البرررررررررامج العالميررررررررة وتتميررررررررز 

 بجودتها ونوعيتها.
يررررتم الترررردريب أثنرررراء الخدمررررة  -

بررررررين  مررررررن خررررررالل التواصررررررل
المعلمررررررين ضررررررمن المدرسررررررة 
الواحرررررررررردة ومجموعررررررررررة مررررررررررن 
المرررردارس، وتبررررادل الخبرررررات 

تقررررررررررردم الحكومرررررررررررة و بيرررررررررررنهم، 
للدراسرررات  اً السرررنغافورية منحررر

العليرررررا، ومجتمعرررررات للتنميرررررة 
المهنيررررررة، وبررررررررامج التررررررردريب 

 )واحد لواحد( وغيرها.
تشترط الحكومرة السرنغافورية  -

علررى ضرررورة قيررام المرردارس 
علمررررين، بالتنميررررة المهنيررررة للم

إذ يجب على كل مدرسة أن 
تكرررررررررررون مجتمعرررررررررررًا للتنميرررررررررررة 

يتوجرررب علرررى كرررل فالمهنيرررة، 
المعلمررررررررررررررررررررررين المشرررررررررررررررررررررراركة 
واالنخررراط فرري تعلررم زمالئهررم 

لمررررردارس وأن علرررررى مرررررديري ا
هرررررررذه  ترررررررولي مسرررررررؤولية إدارة

 المجتمعرررررررررررررررررات المدرسرررررررررررررررررية
 .وقيادتها

منررررذ أن أطلقررررت مبررررادرة تطرررروير 
يم فرري قطررر )تعلرريم لمرحلررة التعلرر

جديرررردة( كرررران االهتمررررام بقضررررية 
إعداد المعلمرين وتردريبهم، إذ ترم 
إنشرررراء مكتررررب التطرررروير المهنرررري 
الترررررابع لهيئرررررة التعلررررريم برررررالمجلس 
األعلرررررررى للتعلررررررريم والرررررررذي يقررررررروم 

سررررتراتيجيات ا  و  اتبوضررررع سياسرررر
ي لكافرررة خاصررة برررالتطوير المهنررر

فررررري أعضررررراء الهيئرررررة التدريسرررررية 
  إذ يتكفررررررل المرررررردارس المسررررررتقلة

بتقررررررررديم عررررررررردد مرررررررررن الخررررررررردمات 
 أهمها:

توفير برنامج إعداد المعلمرين  -
وتررررررردريب الرررررررراغبين مرررررررنهم فررررررري 

 االلتحاق بمهنة التدريس. 
التطوير المهني للمعلمين في  -
سرررتراتيجيات التررردريس ومحتررروى إ

 المواد الدراسية.
تقديم الردعم والعرون للمعلمرين  -

 الجدد.
تقررررررديم برررررررامج تطويريررررررة فرررررري  -
قيررادة لمررديري المرردارس والهيئررة ال

 اإلدارية في المدارس المستقلة.
 

يوجررررررررررررد برنررررررررررررامج إعررررررررررررداد  -
لمعلمرررررري الصررررررف، إذ يررررررتم 
اختيررررررررار المعلررررررررم لبرنررررررررامج 
معلرم الصرف حسرب رغبترره 
وأحيانررررررًا حسررررررب الشررررررواغر 

 المتوافرة.
ال يوجررررررررد برنررررررررامج إعررررررررداد  -

لمعلمرررري الصررررفوف العليررررا، 
 الرابع األساسي فصاعدًا.

صرص ال يوجد تردريب متخ -
لمعلمررررررري الصرررررررف لتنميرررررررة 
معررررررررررررارفهم التخصصررررررررررررية، 

 ومعارفهم البيداغوجية.
ترررم إطرررالق مشرررروع مبرررادرة  -

القررراءة والكتابررة والررذي ينفررذ 
 والتعلريم التربيرة وزارةمرن 
 تراينجررل معهررد ومررن

 آي.ترري.رآ( لمبحرراث
 RTI) انترناشررريونال

International)  إذ 
 مرع جنرب إلرى جنبراً  عمرال
 األساسري التعلريم خبرراء

 والحسراب القرراءة علمريوم
 وذلك ) ألردنيين)اينيالمحل
 بتصاميم الخروج جلأ من
 لتقيريم مختصررة (نمراذج(

 في الحساب وتقييم القراءة
الصفوف األساسرية الثالثرة 
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 مجال المقارنة
 الميةع وتعلم أمثلة من نماذج تعليم

 تعليم وتعلم أمثلة من نماذج
 التعليم في األردن إقليمية

 قطر سنغافورة فنلندا
ورة تتررام للمعلمررين فرري سررنغاف -

فررررررررررررررص عديررررررررررررردة للتنميرررررررررررررة 
مرررون يحصرررل المعلفالمهنيررة، 

على رواتب تنافس تلك التي 
يحصررررررل عليهرررررررا الموظفرررررررون 
المررررررررررردنيون ذوو المرررررررررررؤهالت 
المكافئرررررررررة فررررررررري القطاعرررررررررات 
الحكوميرررررررة األخررررررررى، وتلرررررررك 
الترررررررررررررري يحصررررررررررررررل عليهررررررررررررررا 
الموظفررررررررون ذوو المررررررررؤهالت 
المشررررررررررررابهة فرررررررررررري القطرررررررررررراع 
الخرراص. ويحظررى المعلمررون 
فررررررررررررري سرررررررررررررنغافورة بتقررررررررررررردير 

.  مجتمعي عال 

يجمرا إيجررا( األولرى،  )وا 
 منرراهج مررواد باسررتخدام

 والثالررث الثرراني ينالصررف
 األساسيين.

 طرائههق التههدريس
 السائدة

 

وفقررررررررًا  ريسطرائررررررررق الترررررررردتتنرررررررروع  -
كمررا  ،تلميررذألسرراليب الررتعلم لكررل 

تررررتم عمليرررررة تقرررررويم التالميرررررذ بمرررررا 
 .تلميذيتناسب مع وضع كل 

علررررررررى  طرائررررررررق الترررررررردريستقرررررررروم  -
مركررررررز  هررررررو المررررررتعلم أن أسرررررراس

التعلم إذ يستخدم التعلم التعراوني 
والررررتعلم القررررائم علررررى االستقصرررراء 
وحررررل المشرررركالت وذلررررك بطريقررررة 

 منتظمة.
الررررتعلم  يررررتم التركيررررز علررررى تفريررررد -

 لقدرات التالميذ. وفقاً 
التركيرررز علرررى التعررراون برررداًل مرررن  -

التنررافس، إذ يررتم تشررجيع التالميررذ 
علررى التعرراون فيمررا بيررنهم وتبررادل 

ار والعمررررررل معررررررا إلنجررررررام األفكرررررر

طرائررررق يررررتم االعتمرررراد علررررى  -
التعليميرررررررة ولررررررريس  التررررررردريس

التعلميررررة والتررررري يكررررون فيهرررررا 
األسررررررراس فررررررري  المعلرررررررم هرررررررو

العمليررررررة التعليميررررررة التعلميررررررة 
 .التلميذوليس 

 طرائرررررررررررق التررررررررررردريستسرررررررررررود  -
القائمرررررررررررررة علرررررررررررررى األسرررررررررررررئلة 
 واإلجابررة المنظمررة، ويختلررف
هرررذا الرررنمط مرررن التعلررريم عرررن 

فرررري الغرررررف الصررررفية  أمثلترررره
فرررررري الرررررردول الغربيررررررة. ففرررررري 
بريطانيرررا علرررى سررربيل المثرررال 

% مررررن 51تقرررردم أكثررررر مررررن 
الررررررررررررررردروس مرررررررررررررررن خرررررررررررررررالل 

جموعررررررررررررررات النشرررررررررررررراطات وم

علررررررى  طرائررررررق الترررررردريستركررررررز  -
 اً محرررررررور بعررررررردِّه  التلميرررررررذمركزيرررررررة 

يرررررة التعليميرررررة مرررررع مراعرررررراة ملللع
حاجاتررره الفرديررررة والتركيررررز علررررى 
العمررررررررررل التطبيقرررررررررري والتعرررررررررراوني 

بحيرررث  ،والتفررراعلي وروم الفريرررق
نشرررطًا فررري عمليرررة  التلميرررذيكرررون 

الررررتعلم وذلررررك مررررن خررررالل تنويررررع 
سرواء األنشطة التعليمية المقدمة 

أكانررررت أنشررررطة صررررفية أو غيررررر 
 طرائررق الترردريسصررفية. وتشررمل 

طريقررة الررتعلم التعرراوني والطريقررة 
االسرررررررررررررررررررررررررتنباطية والطريقرررررررررررررررررررررررررة 
االسرررررررررررررتقرائية وطريقرررررررررررررة حرررررررررررررل 
المشررررررررركالت وطريقرررررررررة الحررررررررروار 
والمناقشررة وطريقررة لعررب األدوار 

علررى  سطرائررق الترردريتقرروم  -
أسرررررررراس المررررررررتعلم والمعلررررررررم 
والمحترررررروى، وهررررررذا بالتررررررالي 
يؤثر علرى جرودة مخرجرات 

 التعلم.
 طرائرررررررررق التررررررررردريستتنررررررررروع  -

حيرررررررررررث تناسرررررررررررب جميرررررررررررع ب
 .عموماً التالميذ 

يرررررتم التركيرررررز علرررررى الرررررتعلم  -
 الجمعي.

يرررررتم التركيرررررز علرررررى الرررررتعلم  -
التنافسرررررررررررررري بررررررررررررررداًل مررررررررررررررن 

 التعاوني. 
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 مجال المقارنة
 الميةع وتعلم أمثلة من نماذج تعليم

 تعليم وتعلم أمثلة من نماذج
 التعليم في األردن إقليمية

 قطر سنغافورة فنلندا
بعيررررررررردًا عرررررررررن  بعضررررررررراً  بعضرررررررررهم

التنافسررررررررررررية. ونتيجررررررررررررة للثقافررررررررررررة 
المجتمعية فري المجتمرع الفنلنردي 
والترررررررررري يسرررررررررراعد فيهررررررررررا القرررررررررروي 

فانعكسرت هرذه الثقافرة الضعيف، 
علررررررررى الثقافررررررررة داخررررررررل الغرررررررررف 
الصرررررررفية إذ يقررررررروم التالميرررررررذ ذوو 
القررررررررررردرات األكاديميرررررررررررة العاليرررررررررررة 
بمسرررراعدة التالميررررذ ذوي القرررردرات 
األكاديميررررة المتدنيررررة مررررع انعرررردام 

 أي نوع من التنافس.

 العمل.
 

والمحاكاة وأسلوب دراسرة الحالرة 
وطريقررررة طرررررم األسررررئلة وطريقررررة 

ب مجموعررررررررررات العمررررررررررل وأسررررررررررلو 
المحاضررررررات وطريقرررررة العررررررض 

قامرررررة المعرررررارض  ،اإليضررررراحي وا 
والترررررردريس مررررررن خررررررالل الفنررررررون 

ودراسرررررة  ،والرررررتعلم باالستكشررررراف
الحالررة وطريقررة الخرررائط الذهنيررة 
وطريقة العصف الذهني وغيرها 

ق )وزارة التعلرررررررررريم ائررررررررررمررررررررررن الطر 
  2118والتعلررررررررررررررررريم العرررررررررررررررررالي، 

المجلررررررررررررس األعلررررررررررررى للتعلرررررررررررريم، 
2114. ) 

 
يوجررد منهرراج وطنرري موحررد إذ إن   - المنا ج

وط العريضة لرذلك المنهراج الخط
 ال تتجاوز العشر صفحات.

عطى المعلمرون حريرة كبيررة فري ي   -
الغرفررررررررررررة الصررررررررررررفية، إذ يمكررررررررررررن 

ديل دروسرررررررررررررهم للمعلمررررررررررررين تعرررررررررررر
هرا لتفري فيوالسررعة التري يعلمرون 
 باحتياجات كل طفل.

-  

االعتمررررررررراد علرررررررررى المنهررررررررراج 
يفرري بررالغرض الررذي الرروطني 

أي  الررذي صرررمم ألجلررره، وأن
يمررررررا مبرررررادرة مررررررن المدرسررررررة ف

بالمنهرراج تعررد  مكملررة  صررليت
للمنهررررررراج الررررررروطني وليسرررررررت 

 بديلة عنه.

ررة  منهرراج وطنرري، إذ قامررت ثم 
 بنعرداد التعلريم تطروير مبرادرة
 والتوقعات تتوافق مناهج معايير
 يتعلمره أن يجرب لمرا الدوليرة
 التري المهرارات وتبرينذ، التلمير
 يكتسرربها أن للمررتعلم ينبغري
 علررى قررادراً  ويكررون ويتقنهررا
ركرز بنراء  وقرد. بكفراءة توظيفهرا

 الفرروق المنراهج علرى مراعراة
 والتركيرز التالميرذ، برين الفرديرة
 للعملية اً محور بعدِّه  التلميذ على

 علرى تشرجيعه مرع التعليميرة
 الناقرد والتفكيرر والتحليل البحث

 .واالبتكاري
 

يوجررد منهرراج وطنرري موحررد  -
إذ إن  الخطرررررروط العريضررررررة 
لرررررذلك المنهررررراج ال تتجررررراوز 

 ات.العشر صفح
عطرررى المعلمرررون حريرررة ي  ال  -

لتعررديل المنهرراج، بررل يوجررد 
 التزام حرفي.

ال تقرررررروم المدرسررررررة بنعررررررداد  -
 مواد منهاجية مساندة.

إعداد التالميرذ لالمتحانرات  -هدف التقييم تحديد مسرتوى أداء يهررررردف التقيررررريم إلرررررى تحديرررررد تحقيررررررق فرررررري مسرررررراعدة التالميررررررذ  -الههههههههههدف مهههههههههن 
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 مجال المقارنة
 الميةع وتعلم أمثلة من نماذج تعليم

 تعليم وتعلم أمثلة من نماذج
 التعليم في األردن إقليمية

 قطر سنغافورة فنلندا
األهررررررداف الوطنيررررررة مررررررن خررررررالل  التقييم

العمل مرع طلبرتهم بطريقرة تجعرل 
مررررنهم متعلمررررين متميررررزين ولررررريس 

 إعدادهم للتقدم لالمتحانات.

مسررررتوى الررررتعلم، واسررررتخدامه 
لالرتقرررراء بأفضررررل مسررررتويات 

 التعلم عند التالميذ.

ولرررررريس لتحقيررررررق األهررررررداف  التلميذ.
 الوطنية. 

تقيههههههههههيم تعلههههههههههم 
 التالميذ

يوجرررد فررري المررردارس اختبرررارات ال  -
تالميرررذ معياريرررة عالميرررة موحررردة ل

الصررررررررررفوف األساسررررررررررية الثالثررررررررررة 
 األولى  كونها مرحلة تأسيسية.

يقرروم المعلمررون بررنجراء اختبررارات  -
للطلبرررررة فررررري المررررردارس مرررررن دون 
إعطرررراء عالمررررات للطلبررررة ولكررررن 
 الهرردف مررن هررذه االختبررارات هررو
متابعرررررررة تقررررررردم التالميرررررررذ دراسررررررريًا 

 تغذية راجعة للمعلمين.وبعدِّها و 

يوجرررررررررررد فررررررررررري المررررررررررردارس ال  -
معياريررررررة عالميررررررة اختبررررررارات 

موحررررررردة لتالميرررررررذ الصرررررررفوف 
األساسررررررية الثالثررررررة األولررررررى  

 كونها مرحلة تأسيسية.
يتعررررررررررررض التالميرررررررررررذ فررررررررررري   -

المرردارس فرري سررنغافورة لعرردة 
اختبررررررررررررررارات فرررررررررررررري نهايرررررررررررررررة 
الصررررفوف األساسررررية الثالثررررة 
األولررررررى. ويررررررتم إعررررررداد هررررررذه 
االختبارات بعناية، وتتضرمن 
هرررررررذه االختبرررررررارات: اختبرررررررار 

الموهرررروبين برنررررامج التالميررررذ 
التربرررروي فرررري الصررررف الرابررررع 

نررررررات نهايررررررة المرحلررررررة وامتحا
كمررررررا يررررررتم تقيرررررريم  .االبتدائيررررررة

التالميرررررررذ مرررررررن المعلرررررررم مرررررررن 
خررررررالل االختبررررررارات والتقيرررررريم 

 ي.و الشف
-  

يوجررد فرري المرردارس اختبررارات ال  -
معياريرررة عالميرررة موحررردة لتالميرررذ 
الصرررررررررفوف األساسرررررررررية الثالثرررررررررة 
 األولى  كونها مرحلة تأسيسية.

يئررررررة التقيرررررريم مسررررررؤولية تتررررررولى ه -
تحديررررررد مرررررردى تحقيررررررق التالميررررررذ 
والمعلمررررررين ألهرررررردافهم وعمررررررا إذا 
كرران التالميررذ يتعلمررون بالطريقررة 
المطلوبررررررررة وأن المدرسررررررررة تقرررررررروم 
بعملهرررررررررررررررررا وفرررررررررررررررررق األهرررررررررررررررررداف 

ولهررذا فللهيئررة دوران  ،المرصررودة
أساسررررررررررريان همرررررررررررا مراقبرررررررررررة أداء 
المرررردارس والتالميررررذ والمعلمررررين، 
بالغهررررررررررررم بنتيجررررررررررررة أدائهررررررررررررم،  وا 

مسرررررررررراعدتهم علررررررررررى التطرررررررررروير و 
وتحسرررين األداء. والررردور الثررراني 

متخررررذي أوليرررراء األمررررور و  تزويررررد
القرررار بالمعلومررات الالزمررة عررن 
مرررردى تحقيررررق المدرسررررة لرررردورها. 
وهرررذه المعلومرررات سرررتعمل علرررى 
تمكين أولياء األمور من اختيرار 
المدرسررررررررة األفضرررررررررل ألبنرررررررررائهم، 
وتمكررررين النظررررام مررررن تقيرررريم أداء 

 ارس. كل مدرسة من المد
-  

يوجرررررررررد فررررررررري المررررررررردارس ال  -
اختبرررارات معياريرررة عالميرررة 
موحرررردة لتالميرررررذ الصرررررفوف 
األساسرررية الثالثرررة األولررررى  

 كونها مرحلة تأسيسية.
يقرررررررروم المعلمررررررررون بررررررررنجراء  -

اختبررررررررررارات للطلبررررررررررة فرررررررررري 
المرررررردارس بهرررررردف إعطرررررراء 

 عالمات للطلبة.

 إذ غياب اإلثراء األكاديمي - يقضررررري معظرررررم اآلبررررراء وقترررررًا يقهههوم أوليهههاء األمهههور بمسهههاعدة  - دور األسرة
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 مجال المقارنة
 الميةع وتعلم أمثلة من نماذج تعليم

 تعليم وتعلم أمثلة من نماذج
 التعليم في األردن إقليمية

 قطر سنغافورة فنلندا
 أبنهههههائهم دراسهههههيا  فهههههي المنهههههزل 

ليكونههههوا مسههههتعدين للههههتعلم فههههي 
المدرسهههة، كمههها يرافقهههونهم إلهههى 

كافههة  يقههدمون لهههممدارسهههم. و 
أشهههههههههههكال الهههههههههههدعم النفسهههههههههههي 

 واالجتماعي.
 

طررروياًل ويبرررذلون الكثيرررر مرررن 
الجهررد والمرروارد لرفررع مسررتوى 
 القدرات األكاديمية ألبنائهم.

يقرررررررروم معظررررررررم اآلبرررررررراء كمررررررررا  -
ج بوضرررررع أبنرررررائهم فررررري بررررررام

لاثررراء األكررراديمي والررردروس 
 الخصوصية. 

تسرررعى وزارة التربيرررة والتعلررريم  -
فررررري سرررررنغافورة إلرررررى إشرررررراك 
أوليرررررراء األمررررررور فرررررري تعلرررررريم 
أبنررائهم بننشرراء موقررع خرراص 
بأوليررررررراء األمرررررررور لتزويررررررردهم 
بالمصررررررررادر المختلفررررررررة فرررررررري 
كيفيررررررررررررررة رعايررررررررررررررة أبنررررررررررررررائهم 
طالعهرررررررررم علرررررررررى النظرررررررررام  وا 

 التعليمي وتطوراته. 
ربيررررررررررررة تخصررررررررررررص وزارة التو  -

والتعلررررريم جرررررزءًا مرررررن موازنرررررة 
المررررردارس لتمكرررررين المدرسرررررة 
مرررررن التعررررراون والتفاعرررررل مرررررع 
أوليرررررررراء األمررررررررور ومشرررررررراركة 

 الخبرات المختلفة. 
إن  الجهرررررررررود الكبيررررررررررة التررررررررري 
تبرررذلها وزارة التربيررررة والتعلرررريم 
في سنغافورة لتعزيز مشاركة 
أوليررراء األمرررور فررري الجوانرررب 
التعليميررررة المختلفررررة ألبنررررائهم 

تحصرريلهم األكررراديمي  وزيررادة
تأكيررررد علررررى أنرررره فرررري جزيرررررة 
تخلو من المصادر الطبيعية 

يقرروم أوليرراء أمررور التالميرررذ  -
م دراسيًا مع بمساعدة أبنائه

قلررررررررررررررة الرررررررررررررردعم النفسرررررررررررررري 
 واالجتماعي.
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 مجال المقارنة
 الميةع وتعلم أمثلة من نماذج تعليم

 تعليم وتعلم أمثلة من نماذج
 التعليم في األردن إقليمية

 قطر سنغافورة فنلندا
فالمواهرررب والقررردرات البشررررية 
تمثررررررررررل العامررررررررررل اإلنترررررررررراجي 
الوحيرررد الرررذي يمكرررن تطررررويره 
للحفررررررررراظ علرررررررررى اسرررررررررتمرارية 
الدولرررررررررررررة والمجتمرررررررررررررع فررررررررررررري 

 سنغافورة .
 اإلشراف التربوي

 
ألغت فنلندا نظرام اإلشرراف علرى 

تشررررررررجع  أصرررررررربحت المرررررررردارس إذ
المعلمرررررين علرررررى عمليرررررة التقرررررويم 
الررررررذاتي فرررررري نهايررررررة كررررررل سررررررنة. 
وألغررررررت عمليررررررة اإلشررررررراف علررررررى 
المرردارس بنرراًء علررى الثقررة الكبيرررة 
برررالمعلمين مرررن التربرررويين وعامرررة 

نيررررت هررررذه الثقررررة فرررري الشررررعب. وب
المعلرررررم علرررررى أسررررراس أن المعلرررررم 
الررررررذي تررررررم اختيرررررراره بعنايررررررة وتررررررم 
تدريبررررره وفقرررررًا ألفضرررررل المعررررررايير 
وتخرررج فرري برنررامج إعررداد عررالي 

كافرة فئرات الشرعب  د هتعالجودة، 
معررد ًا بمهنيررة عاليررة ولديرره القرردرة 
العاليررررررررررة والضرررررررررررورية لتحقيررررررررررق 

 أهداف المنهاج.
كمرررررا أن مرررررردير المدرسرررررة يعمررررررل 

 المشرف المقيم. عمل

م متميررز مررن أجررل إنترراج تعلرري
 الدولررررررررة لتنميررررررررة احتياجررررررررات

فررنن  وزارة التربيررة  ومتطلباتهررا
والتعلرررررررررررريم فرررررررررررري سررررررررررررنغافورة 
مسررررررؤولة مباشرررررررة عررررررن أداء 
المرررردارس مررررن خررررالل برررررامج 

 التنمية المهنية.

يوجرررررد نظرررررام إشرررررراف مرررررن وزارة 
 التربية والتعليم.

يوجررد نظررام إشررراف لتحديررد  -
صررفي ولرريس أداء المعلررم ال

 لتطوير أداء المعلم.
مررررررررررررررردير المدرسرررررررررررررررة و إن  -

مكل رررررررف بعمرررررررل المشررررررررف، 
ولكنرررره غيررررر مؤهررررل للقيرررررام 
بمهرررررررررام اإلشرررررررررراف الفنيرررررررررة 

 التخصصية.
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 التوصهههههههههههههههههههههيات
بكرل مرن وزارة التربيرة  صرلى مجموعة من التوصيات، التي تتفي ضوء نتائج الدراسة، تم التوصل إل 
لتعلرررريم، ووزارة الصررررحة، ووزارة التنميررررة االجتماعيررررة، ووزارة الثقافررررة، ووزارة اإلعررررالم، ووزارة األوقرررراف وا

والشؤون والمقدسات اإلسالمية، والمركز الوطني لحقوق اإلنسان. ويمكن عررض هرذه التوصريات لكرل 
 :وذلك على النحو اآلتي وزارة ومركز على حدة،

 
 :توصيات وزارة التربية والتعليم

 :، في ضوء المجاالت اآلتيةبوزارة التربية والتعليم صلةيمكن اقترام التوصيات المت
التوصريات بهرذا  تررتبط :األولرى فري األردن الصرفوف الثالثرةبواقع التدريس فري  صلتوصيات تت -أوالً 

 الصرررفوف الثالثرررةالدراسرررة المتأنيرررة والمراجعرررة العمليرررة الشررراملة لقضرررية ضرررعف أداء معلمررري الجانرررب ب
ج التدريسرررية تصرررميم البررررام، و ألولرررى فررري إتقررران كيفيرررة توظيرررف طرائرررق التررردريس الحديثرررة والمعاصررررةا

الحديثرة دعم إلمام معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى بطرائق التردريس في العالجية التي تسهم 
أثنرراء  هملييوتررأه الصررفوفهررذه إعررداد برررامج تدريبيررة لمعلمرري . فضرراًل عررن والمعاصرررة، وتطبرريقهم لهررا

 :ما يليي كوه ،الخدمة، بحيث تتمركز حول عدد من القضايا والمحاور
تحسين الممارسات التعليمية التعلمية لدى معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى في توظيف  .1

من الصف األول األساسي مع  التلميذطرائق التدريس القائمة على نموذج التعلم المتمركز على 
لفردية، والتركيز على العمل التطبيقي والعمل التعاوني والعمل التفاعلي وروم مراعاة حاجاته ا

نشطًا في عملية التعلم، وذلك من خالل تنويع األنشطة التعليمية  التلميذالفريق بحيث يكون 
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المقدمة سواء أكانت أنشطة صفية أو غير صفية، وهذا أ سوة بنظام التعليم الفنلندي، وسنغافورة 
االستقصاء، والتعلم التعاوني، والتعلم بالمشروع،  :مثل ،ن التدريس على هذه الطرائقوقطر. ويمك

والحوار والنقا ، والمحاكاة )القدوة(، والعصف الذهني، واالستنتاج، واالستقراء، ولعب األدوار، 
روض والتمثيل الدرامي، والقصص، والتعلم الذاتي، والزيارات الميدانية، واأللعاب التعليمية، والع

 .العملية، والتعلم القائم على الحاسوب، والتعلم المدمج
أساليب التقويم في والتواصل مع التالميذ، والتنويع استخدام مصادر التعلم، وأنماط إدارة الصف،  .2

الذين لديهم صعوبات  التالميذالحديثة، وتحسين مهرارات االترصال للطلبة، وكذلك التواصل مع 
 .بية والحسابية( عند التالميذالتعلم )القرائية والكتا

مراجعة التفاوت في أعداد التالميذ في الصف الواحد ضمن الشعبة الواحدة في الصفوف األساسية  .3
ًا تلميذ 31-25 من التالميذ يتجاوز عدد ال  كيد بأأالثالثة األولى في األردن، وذلك من خالل الت

ن زاد على ذلك فيمكن توظيف ما ، الواحد فهذا الحجم الطبيعي للصففي الشعبة الواحدة،  وا 
 .يسمى بمساعد المدرس المعمول به في بريطانيا

 
بالصهعوبات التهي تواجهه العمليهة التدريسهية فهي الصهفوف األساسهية الثالثهة  صهلتوصيات تت -ثانيا  

 :األولى
تحفيررررز االهتمررررام وتركيررررزه فرررري الجوانررررب النفسررررية والوجدانيررررة والمعرفيررررة والصررررحية واالجتماعيررررة  .1

ترتم معالجرة كثيرر مرن األمرور مثرل  إذمسرتوى العمرل داخرل الصرف وحسرب، ميذ ليس على للتال
الواجبرررات البيتيرررة، وقلرررق االمتحانرررات، وتحفيرررز التالميرررذ، وتركيرررز التالميرررذ وانتبررراههم فررري غرفرررة 

 مرن خرالل التفعيرل الصف، واالهتمام برالنواحي الصرحية والنفررسية للتالميرذ، وهرذا لرن يتحقرق إال  
لمشرراركة األسرررية وأوليرراء األمررور فرري تحمررل المسررؤولية، مررن خررالل تأسرريس مررا يسررمى الحقيقرري ل

، ( Teacher Association-Parent) جمعية اآلباء والمعلمرين أو مجلرس اآلبراء والمعلمرين
حقيقيررررًا  ليررررًا فرررري المرررردارس، بررررل يكررررون تفعرررريالً ال يكررررون علررررى غرررررار مررررا هررررو معمررررول برررره حا إذ

ة االستعانة بما هو معمول به في بريطانيا، إذ يتم بناء منظومة لذلك، ويمكن للوزار  ومتخصصاً 
 .اً شكلي ال اً فعلي تفعيالً هذه المجالس بحيث يفعل الدور قيم وسياسات وصالحيات ل

الالمركزي، والذي يعني أن  صناعة القرار التعليمي تتم علرى  -تطبيق النظام التعليمي المركزي .2
والمعلمين هم األكثر معرفة بالتالميرذ، وفري الوقرت نفسره  مستوى المدرسة  ألن  مديري المدارس

بانسررجام نظامهررا ومبادراتهررا مررع التوجهررات التربويررة  صررلولية أكبررر فيمررا يتتتحمررل المدرسررة مسررؤ 
العامررة للنظررام المركررزي، إذ يررتم مررنص المعلمررين والمرردارس مزيرردًا مررن المرونررة والمسررؤولية الذاتيررة 

وتعزيز مهاراتهم في التعلم مدى الحياة، وقد ط بِّق هذا النظام في لتنمية قدرات التالميذ وميولهم 
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سنغافورة وكان الهدف الرئيس وراء ذلك إيجاد نظام تعليمي متعردد المسرارات يناسرب التنروع فري 
 .مستويات التالميذ

 
 بعناصر العملية التعليمية التعلمية صلتوصيات تت -ثالثا  

األولرى لتصربص منسرجمة مرع نتاجرات  الثرةالصرفوف الثإعادة النظر في محتوى كتب  .1
 .التعلم المنوي تحقيقها لدى تالميذ تلك الصفوف

إجرررراء عمليرررة التحليرررل المسرررتمر للمنررراهج وكتبهرررا مرررن خرررالل إجرررراء دراسرررات علميررررة  .2
محكمرررة اإلعرررداد، يقررروم بهرررا المتخصصرررون مرررن خرررارج الررروزارة للوقررروف علرررى المالمرررص 

األولى وكتبها  وذلك لتصبص تلرك المنراهج  الصفوف الثالثةالمعاصرة لتطوير منهاج 
برررراز  قرررادرة علرررى تحقيرررق كافرررة مسرررتويات النتاجرررات المعرفيرررة والوجدانيرررة والمهاريرررة  وا 

 ةوالوجدانيررر ةالمهاريررر وانررربالتررروازن برررين المسرررتويات والمحتررروى، فررري التركيرررز علرررى الج
 .ةوالمعرفي

مسرألة التركيررز  األولررى لترتخلص مرن الصرفوف الثالثرةإعرادة النظرر فري محترروى كترب  .3
على الكم على حساب جودة المحتوى التعليمي، وعدم إغفال الجوانب التي ترؤثر فري 
السلوك األدائي والسلوك الوجداني، وضررورة انسرجام المحتروى مرع النمراذج التدريسرية 

خاصررة نمرروذج الررتعلم البنررائي، و  ،الترري تسررهم فرري تمكررين التلميررذ مررن اكتسرراب المعرفررة
األولررى نابعررًا مررن  الصررفوف الثالثررةة أن يكررون محترروى كتررب الررذي يؤكررد علررى ضرررور 

 سريما أن   والالحياة اليومية، وقادرًا علرى تنميرة وعري التالميرذ بالمشركالت المجتمعيرة، 
 .التلميذ يكتسب معارفه من الواقع الحياتي

األولررى  األمررر  الصررفوف الثالثررةإعررادة النظررر بالعرربء التدريسرري الكبيررر لرردى معلمرري  .4
 .س على ضعف أدائهم في بيئات التعلمالذي انعك

خاصررة فرري المرردن لحررل المشرركلة الضررخمة الترري تعرراني و التوسررع فرري األبنيررة المدرسررية  .5
 .منها بيئات التعلم، والمتمثلة بكثرة أعداد التالميذ في الغرف الصفية

مراجعرررة أسرررس اختيرررار معلمررري الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررى ليكرررون االختيرررار  .6
س فري تلرك الصرفوف، مررن خرالل وجرود معرايير وأسرس عالميرة معتمرردة األجردر للتردري

األولررى، وكررذلك إجررراء اختبررارات قرردرات تخصصررية  الصررفوف الثالثررةالختيررار معلمرري 
األولرى تجريهرا جهرات ذات عالقرة لريس بالقيراس  الصفوف الثالثةفي تخصص معلم 

 فوف الثالثرررةالصرررفررري مجرررال التعلررريم والرررتعلم فررري  أيضررراً  خبرررراءبوالتقرررويم وحسرررب برررل 
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األولى، تبنى على أسرس حقيقيرة تكشرف عرن كفايرات المعلرم ومهاراتره ليصربص مدرسرًا 
 .الصفوف هذه في

الصرفوف إجراء دراسرة فعليرة شراملة لجميرع أطرراف العالقرة حرول تأنيرث التردريس فري  .7
، وذلرك نظررًا لمرا يحتراج إليره الصفوف هذه األولى  أي قيام المعلمات بتدريس الثالثة
فضاًل عن أن  تردريس  ،من رعاية وأمومة كبيرة، وهذا يمكن أن تحققه األنثى ذالتالمي

اإلنررراث أفضرررل  كرررون األنثرررى عنررردها قررردرات علرررى التحمرررل والصررربر فررري التعامرررل مرررع 
 .التالميذ

 
 ح التقييم منحى  تعليميا  تعلميا  بتقييم تعلم التالميذ ليصب صلتوصيات تت -رابعا  
المركررز  هرو أن  التلميررذ علرى ميررذ علرى المنحررى العرالمي الرذي يؤكررداالعتمراد فري تقيرريم تعلرم التال -

ولتحقيق ذلك، فنن األمر يستلزم مرن أصرحاب  (Pupil Centered learning) الرئيس للتعلم
 ما يلي: القرار إجراء

مرن متابعرة المعلمررين ، لتمكيرنهم هرامدرسرية واإلشرراف التربروي وتفعيلبنراء قردرات القيرادات ال .1
 .مفهوم التقييم البنائي في ظل   اً ومستمر  اً دوري ماً تقييوتقييمهم 

 .تطوير المنهاج الدراسي بعناصره المختلفة ليتوافق مع متطلبات التقييم البنائي .2
 .دريب التالميذ على ممارسة التقييم الذاتي ألدائهم، ومنحهم الثقة لممارسة ذلكت .3
رًا معياريرًا لتقيريم أداء العمل على بناء اختبار وطني متخصص وموجه، بحيث يكون اختبرا .4

ر بنظررة ثاقبرة، وصرورة حقيقيرة د أصرحاب القررازوَّ األولرى، وي ر الصرفوف الثالثرةالتالميذ فري 
معلومررات حرررول كيفيررة توجيررره  تررروفيري المهررارات األساسرررية، وكررذلك تقررردم التالميررذ فرررحررول 

ي تسرعى جهودهم نحو األفضل، وتعد  هذه المعلومات أساسية ومحورية ألنظمة التعلريم التر
 .جاهدة لتحسين نوعية التعليم في مدارسها

عقرررد دورات تدريبيرررة لمعلمررري الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة األولرررى لتررردريبهم علرررى توظيرررف  .5
إجراءات التقييم البنائي، والتقييم البديل ليشمل جميع األنشطة التي تحدث في بيئات التعلم 

أداة رئيسررررة لررررتعلم بعرررردِّها قيرررريم ميررررذ أنفسررررهم  لغرررررض توظيررررف التسررررواء مررررن المعلررررم أو التال
التالميرررذ، بحيرررث تكرررون علرررى شررركل تغذيرررة راجعرررة، والتررري يترترررب عليهرررا تعرررديل األنشرررطة 
التعليميرررة التعلميرررة. وهرررذا النررروع مرررن التقيررريم يهررردف إلرررى تكييرررف التعلررريم ليناسرررب حاجرررات 

ة في العملير (Learner centered- Learning) التالميذ، إذ يؤكد على مركزية المتعلم
لمعرفرة، وبنائهرا، إلرى اساتهم لمهارات التفكير، والوصول التعليمية التعلمية، من حيث ممار 

 .وفحصها، ونقدها، وتطبيقها في مواقف حياتية متنوعة
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الصرفوف توزيع نشرات توعويرة تسرهم فري نشرر ثقافرة التقيريم البرديل برين التالميرذ، ومعلمري  .6
 .ألموراألولى، ومديري المدارس، وأولياء ا الثالثة

االعتمرراد علررى أدوات تقيرريم صررادقة وواقعيررة تحرردد مسررتويات الررتعلم المختلفررة لرردى تالميرررذ  .7
 .األولى الصفوف الثالثة

مراجعرررة صرررياغة األسرررئلة التقييميرررة فررري محتررروى كترررب تالميرررذ الصرررفوف األساسرررية الثالثرررة  .8
، ياتهام األسرئلة فري ضروء نتاجرات الرتعلم المعرفيرة بكافرة مسرتو يتصرماألولرى بحيرث تراعري 

التنرروع فرري مسررتويات األسررئلة لتشررمل ، و تسررتند األسررئلة إلررى مبرردأ التقيرريم القررائم علررى األداءو 
تتضررمن األسررئلة مواقررف ، و مسررتويات التفكيررر بحيررث تترريص فرصررًا للتفكيررر الناقررد واإلبررداعي

ترررتبط األسررئلة بمواقررف حياتيررة ة، و يررة تسررتدعي تقررديم وجهررات نظررر متنوعرروقضررايا اجتماع
 .عيل مبدأ التعلم من البيئة وعن البيئة وألجل البيئةتسهم في تف

 
 
 

 :باإلدارة المدرسية صلتوصيات تت -خامسا  
قسررام الصررحية المدرسررية فرري مررديريات التربيررة للتعرررف علررى الخرردمات األالتنسرريق الكامررل مررع  .1

ر األولى وبقية الصفوف، والتقييم المستم الصفوف الثالثةالصحية الواجب توفيرها للطلبة في 
راجعة الدورية للمديريات، التي ستقوم بدورها بالمتابعرة مرن االلتزام بها، وتقديم التغذية اللمدى 

 .خالل الوزارة مع الجهات ذات العالقة
عنايررة بالغررذاء الررذي يقرردم للطلبررة متابعررة تفعيررل آليررات عمررل المقاصررف المدرسررية ونظافتهررا، وال .2

 .انتظامنظافة المقاصف المدرسية بوزارة بأهم األولويات التي يجسدها اهتمام البعدِّه 
االهتمررام بررالتثقيف الصررحي مررن خررالل عقررد المحاضرررات واللقرراءات التثقيفيررة الصررحية للطلبررة،  .3

 .بالتعاون مع الجهات ذات العالقة حتى يتم ضمان المتابعة من الجميع بمن فيهم التالميذ
لبيئرة المدرسرية الصرحية النظيفرة، تفعيل برنامج رقابي فعال عن مردى الترزام المردارس بتروفير ا .4

إذ يمكن تشجيع المدارس على تبني حمالت النظافة المستمرة من التالميذ بنشراف المعلمين، 
لقررراء النفايرررات فررري األمررراكن المخصصرررة  ،ومرررا يرافقهرررا مرررن تنظيرررف السررراحات والحمامرررات، وا 

 .ومتابعة نظافة الحمامات والغرف الصفية
تنظريم  الصحية المدرسية النظيفة مثل: يات التي تحقق البيئةيمكن للمدرسة تبني بعض الفعال .5

مشراركة التالميرذ بعرد الطرابور ، و المسابقات وتعزيز التالميرذ المحرافظين علرى البيئرة المدرسرية
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تخصررررريص ، و توزيرررررع األدوار لتنظيرررررف السررررراحات العامرررررة علرررررى الصرررررفوف، و بنظافرررررة السررررراحة
 .األوراق على األرض معاقبة من يرمي، و صناديق للخبز وأخرى لموراق

إيالء الزي المدرسي العناية الكبيرة والرعاية الالزمرة مرن خرالل المتابعرة والتركيرز علرى التقيرد   .6
به من جميع التالميذ، وال بد  في هذا السياق مرن التثقيرف الردوري والمسرتمر بأهميتره، ليصربص 

المدرسرية وغيرهرا مرن أدوات جزءًا من ثقافة التالميذ، فيمكن تقديم التوعيرة مرن خرالل اإلذاعرة 
 .التواصل مع التالميذ

تحفيررز األهررل بضرررورة متابعررة األبنرراء بالتقيررد بررالزي، لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري خلررق بيئررة  .7
مدرسررية تقرروم علررى العدالررة والمسرراواة، تسرراهم فرري عمليررة االنضررباط الررذاتي الررداخلي وتخفررف 

 األعباء المالية عن أولياء األمور.
شررغال العامررة للمراقبررة الكاملررة الهندسررية، وبالتعرراون مررع وزارة األسررم اإلنشرراءات التنسرريق مررع ق  .8

على البنية المدرسية ومدى ومالءمتها لتكون بيئات تعلمية آمنة، من خالل عمليرات المتابعرة 
 .والتواصل مع المديريات من أجل استقدام فرق الصيانة للمرافق غير الصحية والتالفة

 
 
 

 :بتحسين القراءة والحساب والتفكير صلتوصيات تت -سادسا  
بعرررد تنميرررة القررردرات  اً محوريررر تراتيجية توجيهيرررة تأهيليرررة تعمررردسرررإالبحرررث والدراسرررة إلمكانيرررة تبنررري  .1

المهنيررة وتطرروير األداء التدريسررري إلررى تنميرررة المعررارف الخاصرررة ببنيررة القرررراءة والكتابررة والحسررراب 
سررتراتيجيات إا  المعرفرري، وتقرروم أساسررًا علررى نعررومهررارات التفكيررر، وربمررا تكررون بمثابررة دورات اإل

 .التعلم الذاتي، مع وجود توظيف حقيقي ألنماط التحفيز وأشكاله نحو تحقيق هذه الغاية
الجهررود الحاليررة الترري تبررذلها فرري تطرروير أداء طلبررة مررن خررالل ضرررورة إيررالء وزارة التربيررة والتعلرريم  .2

عقرررد شرررراكة حقيقرررة مرررع بررررامج إعرررداد  يرررقعرررن طر أوسرررع وذلرررك  األولرررى اهتمامررراً  الصرررفوف الثالثرررة
نميررة قرردراتهم وتحفيررز هررذه البرررامج علررى تنبرري المنهجيررات الناجحررة فرري ت ،المعلمررين قبررل الخدمررة

مررررن مشررررروعات الرررردعم الترررري تشررررترك الرررروزارة فيهررررا مررررع الجهررررات الداخليررررة  اً جررررزءبعرررردِّها المهنيررررة 
م المبادرة حزمرة مرن األنشرطة إذ تطر  RAMP) ومثال حي على هذا مبادرة )الرامب، ،والخارجية

والفعاليررات الترري مررن المفترررض أن ينفررذها المعلمررون فرري الميرردان. ففرري حررال تواصررلت الرروزارة مررع 
الجامعات التي تطرم هذه البرامج وتم التنسيق معهم، من المتوقرع أن تردعم عمليرة تطروير بررامج 

 .ت المرجوةإعداد المعلمين قبل الخدمة بما يسهم في تحقيق األهداف والغايا
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مرررن أجرررل الوقررروف  أيضررراً لتالميرررذ لرة فررري عمليرررات التقرررويم للمعلمرررين أثنررراء الخدمرررة و اسرررتمرار الررروزا .3
المستمر على حاجات المعلمرين التدريبيرة علرى تردريس المهرارات األساسرية لمبحثري اللغرة العربيرة 

أجررل تطرروير  مررن كبيرررتين شررمولية وتكامليررةب رياضرريات وتنميررة مهررارات التفكيررر أثنرراء الخدمررةوال
تعلمهم ليصبحوا قادرين على تنمية القراءة والكتابة ومهارات التفكير لدى التالميذ ليكونوا مرؤهلين 
لهررذه المهمررة. وبررذلك يكررون تعلرريم المعلمررين للطلبررة علررى مهررارات اللغررة العربيررة والتفكيررر منظمررًا، 

 .جماعياً و ومقصودًا، وهادفًا، 
عالجيررة مثررل حصررص التقويررة اإلضررافية، الترري أثبتررت جرردواها امج الاسررتمرار الرروزارة فرري تقررديم البررر  .4

فررري نطررراق واسرررع مرررع المرررديريات التررري ترررم التطبيرررق فيهرررا وركرررزت جميعهرررا علرررى الكتابرررة والقرررراءة 
 .في هذا المجال نحو التفكير أيضاً ساب، كما يمكن توجيه االهتمام والح

ى إلررى أنشررطة محفررزة علررتعزيررز محترروى الكتررب برربعض الموضرروعات الترري تحفررز التفكيررر، وتقررود  .5
تعزيز مصادر تعلمية تسهم في تقديم المسراعدة للمعلرم  يركز في هذا المجال علىالتفكير، وربما 

بعررد تدريبرره فرري تحقيررق ذلررك لرردى التالميررذ، مثررل الصررور والرسرروم واألشرركال وغيرهررا مررن مصررادر 
 .التعلم الممكن تضمينها في الكتب

جهيررز المرردارس بمرروارد ومسررتلزمات ترردعم عمليررة ترروفير ترردعيم بيئررات الررتعلم المحفررزة مررن خررالل ت .6
بيئات تسهم في مساعدة المعلمين على إعداد خبرات وأنشطة تعلميرة تنمري التفكيرر لردى التالميرذ 
بأنماطه المختلفة، وتحسن من تعلمهم القراءة والكتابة وما تحتاج هرذه الخبررات مرن مصرادر تعلرم 

 .داعمة ومحفزة للعمل الفردي والجماعي
ات خررراذ الررروزارة بعرررض اإلجرررراءات مرررن أجرررل اإلسرررهام فررري مسررراعدة المعلمرررين علرررى تنميرررة مهرررارات  .7

 :التفكير لدى التالميذ، منها
عنى بتحديد مهارات التفكير ومستوياتها، وتحليل تشكيل فريق عمل متخصص ي   - أ

 .المناهج في ضوئها، للتعرف على جوانب القصور
كيرية، التي تراعي النمو االرتقائي لدى تضمين المناهج الدراسية باألنشطة التف  - ب

التالميذ، من خالل توظيف المحسوسات، والتدرج إلى مستويات أخرى، وتراعي 
 .الفروق الفردية

االهتمررررام بتزويررررد التالميررررذ بأنشررررطة ال صررررفية، متنوعررررة ومتعررررددة، بحسررررب  - ج
شررررراك جميررررع عناصررررر  المجررراالت المعرفيررررة، وتوظيررررف البيئررررة المحيطرررة، وا 

 .فيها ليمية التعلميةالعملية التع
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تقييم قدرات التالميذ والرذكاءات المتعرددة لرديهم، وتحديرد بررامج خاصرة بهرم  -د
بناء تلك البرامج، من أجل تنميرة المهرارات واإلبرداع وتبنري المواهرب  -وربما –

 .فيما بينهم
 ....( أو تبنيها إعداد برامج خاصة في تنمية التفكير المختلفة )الناقد، اإلبداعي، -ه               

 الصرفوف الثالثرةضرورة أن يكون لدى الوزارة تنميرة التفكيرر هردفًا غائيرًا تسرعى إلرى تحقيقره عبرر  .8
األولرى، مرن خررالل تبنري أي مررن اتجاهرات التنميررة التري تتنرراغم والواقرع واإلمكانيررات والقردرات فرري 

 :الميدان ومنها
 Teaching) المرواد الدراسريةالتردريس المباشرر للتفكيرر ومهاراتره بعيردًا عرن محتروى  - أ

About Thinking). 
، Learning) دمرررج مهرررارات التفكيرررر فررري المحتررروى الدراسررري، أو التعلررريم برررالتفكير - ب

Teaching By Thinking). 
   من خالل تهيئة البيئة المثيرة للتفكير، ومن عناصر هذه  ،التعليم من أجل التفكير -ج          

  .ئلة المثيرة للتفكيرالتهيئة: صياغة األنشطة واألس
ومررن اإلجررراءات التدريسررية الترري توصرري الدراسررة بترردريب المعلمررين عليهررا لتمكيررنهم مررن تحسررين  .9

 :مهارتي القراءة والكتابة للتالميذ منذ التحاقهم بالتعليم
تحققهررا، أهمهررا: ترردريب يررتم   وذلررك ألسررباب كثيرررة اً يوميرر وأناشرريدهم التالميررذاسررتخدام قصررص  - أ

 حسررن االسررتماع واالنتبرراه، وهررو التلميررذد يررنطررق السررليم ومخررارج الحررروف، وتعو علررى ال التلميررذ
كسرابه مهرارة اسرتخدام  التلميرذإضرافة إلرى إغنراء معجرم أساس تعلم القراءة والكتابة،  ، وا  اللغروي 

 ،تعلرريم المفررردات هررو األسرراس فرري تعلررم اللغررةفألفرراظ جديرردة وتراكيررب وأسرراليب لغوي ررة متنوعررة، 
 .ة بين القراءة والكتابةوثمة عالقة وثيق

الررنفس التربرروي  مأنشررطة الترردرب علررى الررذاكرات الررثالث: مررن الموضرروعات الترري يتناولهررا علرر - ب
 (.طويلة المدىمتوسطة المدى و و ة المدى قصير الذاكرة )

النمذجرررة: إذ يتخرررذ المعلرررم النمررروذج الصررروتي فررري تعلررريم القرررراءة خصوصرررًا فررري الصرررف األول  -ج
أي ال ينتقل من حررف إلرى حررف  ،شعار المعلم التعلم من أجل اإلتقان وأن يكون ،والتركيز عليه

علرى الرتعلم ولريس  فري هرذا المجرال التركيرز وجربالتالميذ الحررف الحرالي، و  آخر إال بعد أن يتقن
 .الكتابعلى 

توظيرررف المحسوسرررات: ينبغررري علرررى المعلرررم أن يفسرررص للطلبرررة المجرررال للحرررديث عرررن األشرررياء  -د
، ومحردوديتها المحسوسرات فري البيئرة المدرسرية المدرسة، ونظرًا النحصارالمحسوسة في الصف و 
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فعلرررى المعلرررم أن يسرررتعين بنمررراذج األشرررياء، أو صرررورها، مرررن أجرررل تشرررجيع التالميرررذ علرررى الحرررديث 
 .عنها
فري عمليرة تعلرم القرراءة  التلميرذوتعظريم دور  التلميرذستراتيجيات التعلم النشط المتمركز حرول إ -ه

 .والكتابة
لممارسة: إفسام المجال أمامهم للممارسة من خالل إتاحرة فررص اإللقراء، ولعرب األدوار، ثرم ا -و

 التالميررررذالحررررديث عررررن خبرررررات  :يمكررررن ترررردريبهم علررررى مواقررررف التعبيررررر الشررررفوي  المختلفررررة، مثررررل
ومشررراهداتهم والصرررور التررري توجرررد فررري كتررربهم والصرررور التررري يهيئهرررا المعلرررم لهرررم، وقرررص  القصرررص 

. و وغيرررر ذلرررك مررن المواقرررف التررري تبررردو ف واالسررتماع إلررريهم، فررري هرررذا يهرررا مجرراالت للتعبيرررر الشرررفوي 
 .يمكن تفعيل المختبرات اللغوية في المدارس، لما توفره من فرص الممارسة المجال

 
 :بتفعيل التكنولوجيا صلتوصيات تت -سابعا  
انرب يمكن للوزارة حوسبة بعض الدروس لعدد من المباحرث خاصرة تلرك التري تحتروي علرى جو  .1

 .تطبيقية معرفية مثل مناهج العلوم والتربية اإلسالمية
ترردريب المعلررم علررى توظيررف األدوات التكنولوجيررة فرري عمليررات التواصررل مررع األهررل، مررن أجررل  .2

 .حل أي مشكلة تعتري مسيرة التالميذإلى الوصول  ةمتابعة أولياء األمور ألبنائهم، وسهول
لوجية المختلفة كمصادر تعلم تسرتخدم لتوضريص تحفيز المعلمين على توظيف المصادر التكنو  .3

 .المفهومات المنوي تعلمها والمساعدة في تسهيل تعلم بعض األفكار والموضوعات
توجيه المعلمين إلرى أن اسرتخدام المصرادر التكنولوجيرة ربمرا يكرون جزئيرًا، ويعررض مرا يمكرن  .4

 .أن يغير في بيئة التعلم وينشطها في بعض األوقات
 :ج اإللكتروني وذلك لمسباب التاليةرفض تبني المنه .5
 .تأثيره على الصحة والتفكير .1
 .تأثيره السلبي على التفاعل االجتماعي الوجداني والقيم .2
 .تأثيره على مهارات الكتابة والمحادثة .3
 .ةضعف اإلمكانات المادية والبشري .4
 :بكيفية تعزيز القيم واالتجا ات لدى التالميذ صلتوصيات تت -ثامنا  
، والمقصرود هنرا اً ومدروسر اً منظم تضميناً  عددًا من القيم واالتجاهاتكتب المدرسية تضمين ال .1

مباحث اللغة العربية، والتربيرة اإلسرالمية، والتربيرة االجتماعيرة والوطنيرة. مرع ضررورة التركيرز 
علررى أن تقررد م هررذه القرريم مررن خررالل طرائررق تنظرريم تعلررم القرريم واالتجاهررات، ومنهررا: األلعرراب، 

ر، والعروض المسرحية، والتعلم بالمالحظرة، والنمذجرة مرن ادو خصيات، ولعب األوتقمص الش
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حتررذى بهررا مررن األسرررة والمدرسررة والقريررة، وتعلرريم القرريم باإلشررارات خررالل تقررديم نمرراذج واقعيررة ي  
)ترميرررز بعرررض األفعرررال والممارسرررات برررردياًل للغرررة المنطوقرررة(، والزيرررارات الميدانيرررة، القصررررص 

 (.مية، واجتماعية، وسياسية، وجمالية، ووطنيةبأنواعها )دينية، وعل
توجيه المعلمين لتضمين الهدف الوجداني في كل حصرة تدريسرية لجميرع المباحرث المدرسرية.  .2

أحرررد القررريم  فعنررردما يخطرررط المعلرررم ألي موضررروع فررري أي مرررن المباحرررث الدراسرررية، فنن ررره يحررردد
االت مررررن األهررررداف )المعرفرررري بررررين الثالثررررة مجرررر اً وجررررداني اً هرررردفبعرررردِّها واالتجاهررررات ويختارهررررا 

 .للطلبة اوالمهاري والوجداني( التي يسعى إلى إكسابه
ترردريب المعلمررين وتحفيررزهم علررى توظيررف التكامررل بررين موضرروعات المباحررث الدراسررية والقرريم  .3

واالتجاهات، من خالل توظيف مبدأ التكامل، بين ما يطرم من أفكار وأمثلة وبين قريم معينرة 
 .تمس  حياة التالميذ

تفعيل دور اإلذاعة المدرسية في تنمية القيم واالتجاهات التي تعزز منظومة القيم التي تقدمها  .4
 .المناهج الدراسية المختلفة

يررتم  إذ ،عنررى بتنميررة القرريم، يقررد مها التالميررذ أسرربوعياً تحفيررز المعلمررين لتصررميم برررامج مسررتقلة ت   .5
األولررى أو  الصررفوف الثالثررةلمررو تنرراول القيمررة، مررن خررالل عرردد مررن األنشررطة، الترري ينفررذها مع

 .معلم القيم
تشررجيع التالميررذ مررن خررالل اإلدارة المدرسررية والمعلمررين بترروفير الفرررص للطلبررة للمشرراركة فرري  .6

ن إطررررار مررررنظم مررررن المعلررررم االحتفرررراالت والمناسرررربات واألعيرررراد. وتسررررجيل ملحوظرررراتهم، ضررررم
 .يحدد فيه طبيعة الدور المناط بالتالميذ إذومخطط 

مؤسسات المجتمع المحلي مرن أجرل إشرراك التالميرذ باألعمرال التطوعيرة، وتروفير التنسيق مع  .7
 .فرص المشاركة بها داخل المدرسة أو خارجها ولكن بتنظيم المدرسة وتخطيطها

شررراك التالميررذ بهررا، الترري  .8 تحفيررز المرردارس علررى االهتمررام بتصررميم لوحررات القرريم المدرسررية، وا 
تحمرل هرذه اللوحرات آيرات قرآنيرة، وأحاديرث نبويرة،  إذوزيعها فري أمراكن مرن المدرسرة، يمكن ت

هوحات وشعارات، وكلمات، وأقوااًل، وحكمًا، ول  .هاعلي تنبهللميذ التال وي وج 
 

 بين وزارة التربية والتعليم ووزارة األوقاف بإحداث التعاون صلتوصيات تت -تاسعا  
تاحة فرص التواصرل  ،االرتباط بالقيم التنسيق مع وزارة األوقاف حول تنفيذ األنشطة والفعاليات ذات وا 

 انتظرررامب األولررى ورجرررال العلررم الشرررعي مررن خطبرراء وأئمررة وعلمرراء الصررفوف الثالثررةبررين التالميررذ فرري 
رررسررريما أن مرررن نترررائج الدراسرررة مرررا ت  ال و  ،ضرررمن إطرررار زمنررري بتخطررريطو  وزارة  ل إلرررى إمكانيرررة تنفيرررذوص 

 :مثل ،في المدارس نشطة والفعالياتبعض األ األوقاف



 

 

 121 

الثالثة األساسية  التعليم والتعلم في الصفوفواقع 
 في ضوء خبرات بعض الدول وسبل التحسين األولى

 

 ةهم ومحرراورتهم فرري المدرسرريلررإإتاحررة الفرررص للطلبررة بااللتقرراء بالعلمرراء ومجالسررتهم واالسررتماع  .1
 .وتنظيم جلسات حوارية ووعظية مع التالميذ

تنظررريم محاضررررات ونررردوات عرررن األمرررراض المجتمعيرررة مثرررل الحقرررد والحسرررد والغيررررة واالعترررداء  .2
 .والعنف وذلك في إطار قصصي مؤثر على طالب هذه المرحلة

إقامررة المراكررز الصرريفية فرري المسرراجد ممررا يكسررب التالميررذ قيمررًا متنوعررة تبرردأ بالسررماحة واليسررر  .3
ونبرذ العنرف وترربيتهم علرى القريم النبيلرة والمحبرة  ،وبناء فكر االعتدال والوسرطية عنرد التالميرذ

 .مما يساهم في صقل مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو عمل الخير
 

 :بوزارة الصحة صلتوصيات تت
ضرررورة عرردم ربررط المراكررز الصررحية التابعررة لرروزارة الصررحة بعمررل الخرردمات الصررحية المقدمررة  .1

 .للمدرسة
 .التنسيق الكامل مع مديري المدارس والمهتمين بهذا الشأن في وزارة التربية والتعليم .2
)نشرررات بوسررترات..(، حتررى  البررد  مررن اهتمررام وزارة الصررحة بعمليررة التثقيررف الصررحي المدرسررية .3

شررراك األهررل فرري هررذا جميررع األطرررافدرايررة وعلررم بمررا هررو مطلرروب مررن علررى  لكرريكررون ال ، وا 
لضمان حصول جميع التالميذ على الخردمات  ،الموضوع والتواصل معهم من خالل المدارس

 .الصحية المقررة لهم بموجب قوانين وزارة الصحة
خرردمات الصررحية نشرررات ت رروز ع علررى األطررراف ذات العالقررة، تحرردد بموجبهررا ال إعرردادالبررد  مررن  .4

 .التي يتوجب على أقسام الصحة تقديمها للطلبة في المدارس
برعاية المدارس ومتابعتها من خالل تحدي  صلةمراجعة وزارة الصحة للسياسات الصحية المت .5

آليات واضحة وشاملة ومتكاملة للطلبرة وحسرب متطلبرات المرحلرة العمريرة، وال برد  مرن الرقابرة 
الرردوري لهررا، ووضررع المعررايير لضررمان جررودة عمررل أقسررام الصررحة  لكررل هررذه األعمررال والتقيرريم

 على النحو التالي: المدرسية. حتى يكون عمل وزارة الصحة
 .العمرية احليع العقاقير المخصصة لهذه المر جمكافيًا، يشمل جميع الصفوف، و  .1
 .اً ومستمر  اً سنوي ،ممنهجاً  .2
 .دلدور واح اً مقصودًا ينفذه طاقم طبي تابع للوزارة وموجه .3
 .شاماًل لجميع للمدارس .4

 
 :بوزارة التنمية االجتماعية صلوصيات تتت
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تصميم نشرات توعوية توجه لمسرر مرن أجرل تعرريفهم الردور الرذي تمثلره النمراذج األسررية فري  .1
 .قدوة لمبناء، وبذلك توجه الخبرات األسرية )بوصفها منهجًا خفيًا( لتنمية القيمالتشكيل 

األسررررر بأسرررراليب الرررردعم والمسرررراعدة الترررري تعبررررر عررررن المحبررررة  تنظرررريم فعاليررررات لقرررراءات تعرررررف .2
والتعررراطف مرررع األبنررراء لتعزيرررزهم المعنررروي والمرررادي، فاألبنررراء بحاجرررة دائمرررة إلرررى الررردعم سرررواء 

 .المادي أو المعنوي. كما تعرفهم بأساليب التعزيز المختلفة، وخطورة استخدام العقاب
األسررية  لبيئراتريب اآلباء على كيفية توفير اتوجه نحو تد التيتنظيم دورات الرعاية األسرية  .3

تكررون نموذجررًا إيجابيررًا، وقرردوة حسررنة ليررتعلم األبنرراء القرريم. ويمكررن ل التالميررذالترري يعرري  فيهررا 
 :توجيه األسر نحو عدد من األنشطة الفعالة في التوجيه القيمي لمبناء، مثل

علرررى اللقررراء  فيررره ذ تحررررصتشررركيل مجلرررس األسررررة إجلسرررة األسررررة الدوريرررة: توجررره األسرررر إلرررى  .1
الدوري المنتظم الذي يجمع جميع أفراد األسرة، ويقوم على حسن االستماع والتحاب والتعاي  

ؤوليتها فرد من أفرراد أواًل، ثم الحديث عن قيم بعينها ثانيًا، ويمكن في كل جلسة أن يتولى مس
 .األسرة الحديث عن قيمة من القيم هكذا تتناولف، اً دوري األسرة

توجيرره األسررر لتبنرري بعررض المبررادرات العائليررة الخاصررة بهررا داخررل نطرراق  :مبررادرات األسررريةال .2
األسرررة ويلتررزم بهررا الجميررع، وتوجرره نحررو قرريم بعينهررا مثررل المسررابقات أو القيررام بعمررل مررا مثررل 

 .مساعدة اآلخرين، وجمع الحكم وحفظ سور من القرآن الكريم
زيررررارات فيمررررا بينهررررا لتشرررركل فرصررررًا لررررتعلم القرررريم توجيرررره األسررررر لتنظرررريم  :الزيررررارات االجتماعيررررة .3

 ،االجتماعيررررة وممارسررررتها، خاصررررة تلررررك الترررري ترررررتبط بالمناسرررربات االجتماعيررررة، ودور الرعايررررة
 .والفقراء، والجيران

عرررن المحبرررة والتعررراطف مرررع  لتعبيررررمرررن خرررالل ااالجتمررراعي والمسررراعدة: وذلرررك  توجيررره الررردعم .4
 .ناء بحاجة دائمة إلى الدعم سواء المادي أو المعنوياألبناء لتعزيزهم المعنوي والمادي، فاألب

 
 :بوزارة الثقافة صلتوصيات تت

تنظرريم أنشررطة وفعاليررات ثقافيررة متنوعررة ومتعررددة علررى مسررتوى المملكررة مررن خررالل المررديريات  -1
 .األولى الصفوف الثالثةخاصة لفئة التالميذ في و والمراكز الثقافية المنتشرة في المملكة، 

لرعاية الثقافية، من خالل االستئناس بأصحاب العالقرة مرن الخبرراء التربرويين، تصميم برامج ا -2
أثنراء العطرل الطويلرة، مرع ضررورة مراعراة المتابعرة  خاصةو وتصميم البرامج المناسبة والفعالة 

 .والرقابة والجودة في األداء، وأال يقتصر النشاط على مكان دون آخر
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هادف في جميع مناطق المملكة من خرالل التواصرل ضرورة العمل الشامل المنظم المخطط ال -3
مكانيررة تنظرريم لقرراءات دوريررة مررع المرردا األولررى،  الصررفوف الثالثررةالتالميررذ مررن فئررة مررع رس وا 

 :مثل ،وتنفيذ بعض األنشطة في المدارس
تعزيررز مسررابقات قصررص لمطفررال ذات ارتبرراط بررالقيم بعررد أن تررتم طباعتهررا وتعميمهررا  - أ

 .ونشرها في جميع المدارس
فري ال توجرد أنره  خاصرةو  ،كتابات وقصرص تراعري هرذه الفئرة كتابة اب إلىتوجيه الكت   - ب

، فعندنا ما يزيرد علرى ثالثرين هاوتلبي الحاجة قصص أطفال تكفي الوطن العربي كامالً 
 التالميرررذمليرررون طفرررل دون الصرررف الرابرررع وال يوجرررد أكثرررر مرررن ثمانيرررة كترررب فررري أدب 

 .2116وقصصهم للعام الماضي
مفهوم المسرم لمطفال مرن خرالل تفعيرل دور التمثيرل والمسررم إليصرال القيمرة تفعيل  -جر

 .التالميذالمتعثرة الوصول إلى 
 :بالمركز الوطني لحقوق اإلنسان صلتوصيات تت

بالمنراهج، فرال يكتفري الردور بالمراجعرة والمشرورة، برل ينطلرق  صرلتعزيز جهرود المركرز فيمرا يت .1
حقوق اإلنسان هي القيم التي تضبط العالقرات برين النراس،  إلى الشراكة وتعزيز الفعالية، ألن  

لذلك يمكن االستفادة من تجربتهم فيما يخدم عملية تأليف المناهج مرن أجرل تعزيرز القريم لردى 
 .التالميذ

، مررررن خررررالل توسرررريع نطرررراق ترررردريب وتعميمرررره تعميمررررًا كافيرررراً  ترررردريب المعلمررررين مشررررروعتعزيررررز  .2
لمعرفرررة  التالميرررذتعلررريم فررري  بتوضررريص دورهرررم صرررل، تتور  عمرررل لهرررمو  دورات المعلمرررين بعقرررد

 .حقوقهم وسبل التمسك بها ورعايتها
ويرررع أسررراليب النشرررر والتوعيرررة، ، ويمكرررن تنالتالميرررذتعمررريم النشررررات اإلرشرررادية التررري تعرررزز قررريم  .3

في عملية التعميم وعملية النشر من خالل برامج مصورة ومنظمة  التلميذشراك إ يمكن كذلكو 
 .لهذه الغاية

ع قاعدة التعاقد مع ممثلين لتقديم عروض مسرحية يتوسب وتعميمها المسرم التفاعلي ةدعم فكر  .4
، ثم مناقشتها معهم، لتصل التالميذتتناول تعريفهم بحقوق  ،تميدانية يحضرها اآلباء واألمها

 .في هذه العملية توسيع مشاركة اآلباءكذلك العمل على إلى جميع أقاليم المملكة، و 
 
 
 

 :بوزارة اإلعالم صلتت توصيات
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عنرى بتربيرة تفعيل اإلعالم المرئي واستغالل كافة وسائله المتاحة في تنظيم الفعاليات واألنشطة التري ت  
 :، مثلالتالميذالقيم لدى 

إعداد األفالم الكرتونية والبررامج الثقافيرة، فربمرا تكرون حرول قريم محرددة  بمعنرى أن تردور  (1
ل قيمررة بررذاتها، ضررمن مواصررفات معينررة، تراعرري البعررد لررم أو البرنررامج حررو كررل أحررداث الف  

تعرررررض  إذ مج وأفررررالم حررررول قصررررص تاريخيررررةالنفسرررري والبعررررد االنفعررررالي للطلبررررة، أو برررررا
 .شخصيات عظيمة حقيقية تشكل في أعمالها وسيرها نماذج قيمية تقتدى

يرررتم التسرررجيل  إذتجرررارب التالميرررذ فررري الميررردان،  تسرررجيل البررررامج الميدانيرررة التررري تعكرررس (2
  ةالرائعرر اتنجاحررالقيم، مثررل سررير التالميررذ وقصررص البررلتجررارب التالميررذ ذات االرتبرراط 

نجرام لحرديث عرن سرير نجراحهم أو سرير ل المجرال لهرم فري بررامج تتريص وكذلك مشراركتهم
تحمرل فري مضرمونها قيمرًا معينرة.  أشخاص يعرفونهم من نفس سنهم فري مجراالت معينرة

الزيرررارات الميدانيرررة  ول القررريم، فمرررن خررراللأو مرررن خرررالل عرررروض األنشرررطة المدرسرررية حررر
للمدارس المنظمة والمنسقة، وتسجيل األنشطة، ومقابلة التالميذ الذين شاركوا في أنشطة 

 أنفسررهم يتحرردثون عررن همهررم وعرضررها، سنشرراهدالقرريم المدرسررية وتسررجيل انطباعرراتهم وآرائ
سررجيل المسررابقات الررذين يتررابعونهم. أو مررن خررالل ت التالميررذالقرريم وسيشرراهدهم كررل  هررذه

في  اإلذاعة أو التلفزيون هاالثقافية واألناشيد العلنية حول القيم وبثها، التي يمكن أن تنفذ
لكري  التالميرذفي سياق من التنظيم والهدفية، ومن ثم عرضرها فري بررامج  رم المدرسةمس
 يشرارك بررامج حواريرة للطلبرة وبثهرا. أو مرن خرالل تنظريم همشاهدها أكبر عدد ممكن مني

 .التالميذ في إعدادها و تنفيذها
 

 :بوزارة األوقاف صلتوصيات تت
لتعررف لالنمرو فري مجرال االستعانة بخبراء التربية وعلماء نفس من خالل القيام بدراسة علمية  .1

 .على خصائص مرحلة الطفولة اً دقيق تعر فاً 
 .تحديد منظومة قيم خاصة تتناغم والخصائص النمائية لمطفال .2
رروضررع برنررامج وعظرر .3 األولررى، يضررم القرريم المحوريررة الواجرررب  الصررفوف الثالثررةه لطلبررة ي موج 

علرررى تنميتهرررا فررري هرررذه المرحلرررة، مرررع التركيرررز علرررى إعرررداده فررري إطرررار ترررأثيري جررراذب يعتمرررد 
 .صص اإلسالمي المحفز والمؤثرالقَ 

تزويررررد المرررردارس بأنشررررطة إضررررافية موزعررررة زمنيررررًا مررررع تحديررررد كامررررل وواف  لمررررا تحتاجرررره مررررن  .4
 .موارد، والغايات المتوقعة منهامستلزمات و 
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 المالحق

 ستبانةاال
     معلمة الصفوف الثالثة األولىمعلم/  عزيزي

 تحية طيبة وبعد،،،
واقع التعليم والتعلم في الصفوف الثالثة األولى في  إلى الكشف عن تهدف دراسةبنجراء  يقوم الباحثون      

 تكمال. والسفي ضوء خبرات بعض الدول العالمية واإلقليميةالمملكة األردنية الهاشمية وسبل التحسين 
في  بعناصر العملية التعليمية التعلمية ى آرائكم حول الصعوبات التي تتصلإجراءات تحقيق هدف الدارسة، سيتم التعرف عل

 مقناعتكأمام كل فقرة تعكس درجة )×( التكرم بوضع إشارة منكم رجو ن األولى. وبناًء على ذلك األساسية ةالصفوف الثالث
سرية ستعامل ببأن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها  التأكيد ال بدَّ منو  ردة تاليًا.بمضمونها في جميع المجاالت الوا

                                                                          م.، مع بال  شكرنا وتقديرنا لحسن تعاونكوحْسبتخدم إال ألغراض البحث العلمي تامة، ولن تس
 الفريق البحثي                                                                                                                     

 الجزء األول: معلومات عامة

 أنثى      ذكر                الجنس: -1

http://bostonpublicschools.org/cms/lib07/MA01906464/Centricity/Domain/99/stiggins_assessment.pdf
http://bostonpublicschools.org/cms/lib07/MA01906464/Centricity/Domain/99/stiggins_assessment.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article
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أكثر من    ت        سنوا 6-11          سنوات فأقل   5     عدد سنوات الخبرة التدريسية: -2
 سنوات 11
 ماجستير فأعلى       أهيل تربويدبلوم ت     بكالوريوس دبلوم كلية مجتمع     المؤهل العلمي:  -3
 الثالث األساسي     الثاني األساسي    األول األساسي   الصف الذي تدرسه:     – 4
 إقليم الشمال الجنوب      إقليم      إقليم الوسط  فيه المدرسة:   موقع اإلقليم الذي -5
 اسم المدرسة............................ اسم المديرية التي تدرس فيها .............................. -6
 وكالة الغوث      خاصة       حكومية المدرسة:  نوع  -7

الحديثة والمعاصرة في الصفوف الثالثة  هأساليبطرائقه وو التدريس اتستراتيجيإهذا الجزء بصعوبات توظيف  يتصل الجزء الثاني:       

 األولى.

 

 بمحتوى كتب الصفوف األساسية الثالثة األولى وأسلوب عرضها لمجال األول: الصعوبات التي تتصلا
 الفقرات م

 درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة 
 قليلة قليلة متوسطة كبيرة جدا  

 جدا  
      لموضوعات التي تناولها محتوى كتب الصفوف األولى.كثرة عدد ا 1
      موضوعات نابعة من الحياة.لقلة تناول محتوى كتب الصفوف األولى  2

3 
عدم وجود ترابط بين صياغة المحتوى ونتاجات التعلم المنوي تحقيقها 

 لدى التالميذ.
  

   

      بدرجة كبيرة.يركز محتوى كتب الصفوف األولى على الجانب المعرفي  4
      قلة تركيز محتوى كتب الصفوف األولى على الجانب القيمي. 5

6 
ضعف تضمين محتوى الكتب ألنشطة تسهم في توجيه التالميذ 

 لاحساس بمشكالت بيئتهم المحلية.
  

  
 

7 
ضعف تركيز محتوى الكتب على تضمين أسئلة قادرة على إثارة دافعية 

 .التالميذ للتعلم
  

   

8 
قلة وجود مواقف لتوجيه التالميذ لتوظيف التكنولوجيا في تعلم محتوى 

 .الكتب
  

   

      يسهم في تنمية مهارات التفكير الناقد. عرضاً عرض محتوى الكتب  9
      التركيز على تقديم أكبر كم معرفي. 11

11 
عدم مراعاة التنوع في الموضوعات التي تناولها محتوى كتب الصفوف 

 ولى.األ
  

   

      .عدم تركيز عرض المحتوى على استثارة خبرات التالميذ السابقة 12
      قلة تركيز محتوى كتب الصفوف األولى على الجانب المهاري. 13
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 بتقييم تعلم التالميذ صلالمجال الثاني: صعوبات تت

 الفقرات م
 درجات التقدير لوجود الصعوبة

 قليلة ليلةق متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 جدا  

14 
قلة تضمين توظيف أسئلة مرتبطة بنتاجات التعلم المنوي تحقيقها لدى 

   التالميذ.
   

      .قلة وجود فرص تقييم التالميذ من خالل العمل والممارسة واألنشطة 15
      تتم أغلب عمليات التقييم من خالل االختبارات. 16
      ستراتيجياته.ا  أدوات التقييم و  ضعف التنويع في 17

يتم التركيز على طرم أسئلة تركز على تكرار ما ورد في المحتوى  18
  .التعليمي

     

قلة وجود أسئلة تقييمية تتطلب إجابتها الرجوع إلى مصادر تعلمية  19
 .متنوعة

     

      ضعف تضمين أسئلة تركز على تقييم الطلبة لتعلمهم ذاتيا 21

21 
تقييم تعلم التالميذ على تساؤالت محيرة تستدعي حلوال قلة التركيز في 

 غير تقليدية.
  

   

      توظيف التقويم للتعرف على ما يكتسبه التالميذ من معارف. 22
      توظيف التقويم للتعرف على ما يكتسبه التالميذ من مهارات. 23

24 
ي أداء استخدام التقويم الذي يساعد في تحديد جوانب القوة والضعف ف

 التالميذ.
  

   

25 
 عادالً  توزيعاً ة الدراسية المقررة لالمتحان توزيع األسئلة على الماد

 ًا.ومناسب
  

   

 
 بالمعلمين صلالمجال الثالث: صعوبات تت

 الفقرات م
 ةدرجات التقدير لوجود الصعوب

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جدا  

 جدا  
       كاديميًا وتربويا.أمين ضعف اإلعداد المهني للمعل 26
       انتقال المعلمين ذوي الكفاءة العالية إلى األعمال اإلدارية. 27
      قلة اقتناع بعرض المعلمرين بجردوى تنويع مصادر التعلم. 28
     ندرة المعلمين المتخصصين في تدريس الصفوف األولى أكاديميًا  29
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 الفقرات م
 ةدرجات التقدير لوجود الصعوب

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جدا  

 جدا  
 ومسلكيًا.

31 
في تدريس الصفوف  على الطرائق التقليديةين اعتماد بعض المعلم

  .الثالثة األولى
  

   

       .ضعف إلمام بعض المعلمرين بأساليب التقويم الحديثة 31
      .ضعف القدرة لدى بعض المعلمين علرى إدارة الصف 32
       .افتقار المعلم إلى مهرارات االترصال والتواصل مع التالميذ 33

34 
معالجة صعوبات التعلم )القرائية بم بعض المعلمين م اهتماعد

   والكتابية والحسابية( عند التالميذ.
   

 
 بالتدريس صلالمجال الرابع: صعوبات تت

 الفقرات م
 درجات التقدير لوجود الصعوبة

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 جدا  

      .لتهم بوضومعدم استجابة المعلمين الستفسارات التالميذ وأسئ 35
      قلة استخدام أجهزة الحاسوب في تنفيذ األنشطة التعلمية. 36
      عدم توظيف مواقف من الحياة اليومية لتنظيم تعلم التالميذ. 37
      .ضعف تشجيع التالميذ على المشاركة والمناقشة أثناء الحصة 38

39 
اجبات، تقارير م أساليب تقويم متنوعة )امتحانات، و استخداقلة 

   .وأبحاث، قوائم الشطب، ساللم التقدير(
   

عدم التنويع في أساليب عرض المادة التعليمية )المجموعات، الحوار  41
 .والمناقشة(

     

      .عدم مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة 41
      قلة استخدام وسائل تعليمية متنوعة )الحاسوب، السبورة، اللوحات(. 42

43 
ضعف التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون من 

   .ضعف السمع أو البصر
   

      لقراءة الحرة.على التالميذ لعدم تحفيز المعلمين  44
      عدم إلمام المعلم بطرائق التدريس الحديثة والمعاصرة. 45
     ثة عدم وجود قناعة لدى المعلم بجدوى طرائق التدريس الحدي 46
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 الفقرات م
 درجات التقدير لوجود الصعوبة

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 جدا  

 والمعاصرة.

47 
ضعف إتقان المعلم لكيفية توظيف طرائق التدريس الحديثة 

 والمعاصرة.
  

   

 
 ببيئات التعلم صلالمجال الخامس: صعوبات تت

 الفقرات م
 درجات التقدير لوجود الصعوبة

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 جدا  

48 
ظيف طرائق التدريس الحديثة عدم إتاحة الفرص الكافية للمعلمين لتو 

 والمعاصرة.
  

   

      ضعف إمكانيات المدارس لتفعيل طرائق التدريس الحديثة والمعاصرة. 49
      كثرة أعداد التالميذ في الغرف الصفية. 51
      كثرة األعباء التدريسية تعيق توظيف طرائق التدريس المعاصرة. 51
نتاج مصادر عدم وجرود قاعة خاصة ل 52       .الوسائل التعليميةالتعلم وا 
       .عدم تخصيص ميزانية لشراء األجهزة والمواد التعليمية 53
      .لدورات المياه الصحية دم توافر الشروط الرصحيةع 54
      عدم توافر مقاعد مريحة للتالميذ.  55

56 
خاص عدم وجود استقاللية في جلوس التالميذ  أي عدم توفير مقعد 

 لكل تلميذ.
  

   

      عدم وجود مختبرات مدرسية. 57
      عدم توافر مواد إجراء التجارب الالزمة لتالميذ الصفوف األولى. 58
      .الالقاعات الدراسية غير مالئمة لممارسة التعليم الفع   59
      ندرة توافر المجسمات والنماذج التعليمية. 61

 
 بالتالميذ صلت تتادس: صعوباالمجال الس

 الفقرات م
 درجات التقدير لوجود الصعوبة

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 جدا  

      لدى التالميذ نحو المدرسة. وجود اتجاهات سلبية 61
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 الفقرات م
 درجات التقدير لوجود الصعوبة

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 جدا  

      ضعف رغبة التالميذ في الدراسة. 62
       .ضعف االتصال بين المرعلم وأولياء أمور التالميذ 63
      د قلق لدى التالميذ من االمتحانات.وجو  64

ضعف حاسة البصر أو مثل ضعف قدرات التالميذ الحسية  65
  .السمع

     

      معاناة بعض التالميذ مرن بعرض األمراض الجسمية. 66
      .قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفرسية للتالميذ 67
      .خوف لدى التالميذ من المعلموجود  68
       .قلة تركيز التالميذ وانتباههم في غرفة الصف 69
      عدم اهتمام التالميذ بالواجبات البيتية. 71
       عدم تعاون أولياء أمور التالميذ مرع اإلدارة المدرسية. 71

72 
قلة المخزون اللغروي عنرد التالميرذ الرذي يساعدهم في التعبير عن 

 أفكارهم.
  

   

      العقلية لدى التالميذ. القدراتضعف  73
 

 
لصفوف الثالثة ل معلميستخدمها ال التيه أساليبالتدريس وطرائقه و  ستراتيجياتإ ذا الجزء ب صلالجزء الثالث: يت

 ( في المربع الذي يعبر عن درجة استخدامه لكل مما وارد أدناه.Xاألولى؛ لذا يرجى وضع إشارة )

 الفقرات م
  الستخدامدرجات تقدير ا

 الفقرات
 درجات تقدير االستخدام

كبيرة 
متوس كبيرة جدا  

 طة
قلي
 لة

قليلة 
كبيرة  م جدا  

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جدا  
 جدا  

      القصص 11      المحاضرة 1

الحوار  2
 والنقا 

التعلم  11     
 التعاوني

     

المحاكاة  3
 )القدوة(

      المشروع 12     
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 في ضوء خبرات بعض الدول وسبل التحسين األولى

 

 الفقرات م
  الستخدامدرجات تقدير ا

 الفقرات
 درجات تقدير االستخدام

كبيرة 
متوس كبيرة جدا  

 طة
قلي
 لة

قليلة 
كبيرة  م جدا  

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جدا  
 جدا  

 العصف 4
 الذهني

الزيارات  13     
 الميدانية

     

5 
 االستنتاج

  
   

14 
األلعاب 
 التعليمية

     

6 
 االستقراء

  
   

15 
العروض 

 العملية
     

7 
التمثيل 
   الدرامي

   
16 

التعلم 
القائم على 
 الحاسوب

     

التعلم  17      لعب األدوار  8
 المدمج

     

      قصاءاالست 18      التعلم الذاتي 9
 

 
( في X) لصفوف الثالثة األولى حول مجموعة من القضايا؛ لذا يرجى وضع إشارةفي امعلم ال ذا الجزء برأي  صلالجزء الرابع: يت

 .رأيهالمربع الذي يعبر عن 

 الفقرات م
              
 ال نعم

لدى الطلبة في  هل تركز في ممارستك التدريسية على تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية 1
 األولى؟    ةالصفوف الثالث

  

هل ترى أن المركز الوطني لحقوق اإلنسان يلعب دورًا في تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية  2
 األولى؟ ةلدى تالميذ الصفوف الثالث

  

د ن على تنمية مهارات التفكير والتفكير الناقو علمي الصفوف الثالثة األولى قادر هل تعتقد أن م 3
  واإلبداعي؟

  

  صبحوا قادرين على تنمية يهل ترى أن معلمي الصفوف الثالثة األولى يحتاجون إلى تدريب ل  4
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 الفقرات م
              
 ال نعم

 مهارات التفكير لدى التالميذ؟

5 
األولى بحاجة لدورات تدريبية ليكونوا قادرين على تنمية  ةهل ترى أن معلمي الصفوف الثالث
 مهارات القراءة والكتابة لدى التالميذ؟

  

6 
يمتلكون طرائق تدريس تمكنهم من تحسين مهارتي  األولى هل ترى أن معلمي الصفوف الثالثة .1

 القراءة والكتابة للتالميذ؟
  

   هل تعتقد أن األسرة تسهم في تحقيق الدعم النفسي لتعلم التالميذ؟ 7

المتحركة هل ترى وجود أي دور لاعالم المرئي في العملية التعليمية من خالل الرسوم  8
 والبرامج الثقافية وغيرها؟     

  

   األولى؟ الثالثة في تنمية القيم لدى التالميذ في الصفوف همهل يقوم خطباء المساجد بدور  9

11 
 ةفي دعم العملية التعليمية في الصفوف الثالث هماهل تقوم كل من وزارتي الشباب والثقافة بدور 

 األولى؟  
  

   ك في المدارس الخاصة؟ئاسة أبنادر  أن تكون هل تفضل 11
   ك في المدارس الحكومية؟ئدراسة أبناأن تكون هل تفضل  12
   األولى المناهج الوطنية؟الثالثة هل تفضل أن يدرس التالميذ في الصفوف  13
   األولى المناهج الدولية؟    الثالثة هل تفضل أن يدرس التالميذ في الصفوف  14
   تكم ذات بيئة صحية مناسبة؟  هل ترى أن مدرس 15
   الوضع الصحي للتالميذ؟    بمتابعة هل تقوم وزارة الصحة 16
   هل تشعر بالرضا عن دور وزارة الصحة في متابعة األطفال؟ 17
   لوزن الزائد للحقيبة المدرسية يشكل أي ضرر على التالميذ؟اهل ترى أن  18
   ضرورة؟   عد  المدرسي الموحد ي هل ترى أن الزي   19
   هل ترى أن مدرستك مكيفة صيفًا وشتاًء؟ 21
   هل تشعر أن المرافق المدرسية مناسبة لتنفيذ كافة األنشطة المنهاجية؟ 21
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الثالثة األساسية  التعليم والتعلم في الصفوفواقع 
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 (*)أدوات البحث النوعي )المقابلة، والمجموعات البؤرية(أسئلة 
 

نعم         األولى؟     ةفوف الثالثهل تركز على تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لدى الطلبة في الص .2
  ال 

 إذا كانت إجابتك بنعم، ما اإلجراءات التي توظفها لتنمية منظومة القيم عند التالميذ؟ 
دورًا للمركز الوطني لحقوق اإلنسان في تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لدى الطلبة في  ثمةهل ترى أن  .3

 ال      نعم    األولى؟     ةالصفوف الثالث
ذا كانت إجابتك بررر )ال(، ما الدور الذي يفترض أن يقوم   إذا كانت إجابتك بنعم، ما الدور الذي يقوم به؟ وا 

 به.
ن على تنمية مهارات التفكير والتفكير الناقد و هل تعتقد أن معلمي الصفوف الثالثة األولى قادر  .4

 ال  نعم           واإلبداعي؟
ما اإلجراءات التي توظفها لتنمية مهارات التفكير والتفكير الناقد واإلبداعي عند  إذا كانت إجابتك بنعم،

 التالميذ؟ 
 األولى ليكونوا قادرين على تنمية التفكير للطلبة؟ ةما حاجات معلمي الصفوف الثالث .5
لقراءة األولى ليحسنوا مهارتي ا ةبرأيك، ما هي مهارات التفكير التي يحتاجها الطلبة في الصفوف الثالث .6

 والكتابة لدى الطلبة؟
األولى ليحسنوا مهارتي القراءة  ةبرأيك، ما هي مهارات التفكير التي يحتاجها الطلبة في الصفوف الثالث .7

 والكتابة لدى الطلبة؟
األولى ليكون قادرا على تعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب  ةما الذي يحتاجه معلم الصفوف الثالث .8

 ؟فالصفو  هذه لطلبة
 كانت األولى يعانون في تعليم مهارات القراءة الكتابة والحساب، إذا ةهل ترى أن معلمي الصفوف الثالث .9

ذاف ،نعمإجابتك   ال، لماذا؟ كانت لماذا؟ وا 
 على الكتابة؟ ةأساليب تنمية قدرة التالميذ في الصفوف الثالثبرأيك ما أفضل  .11
 نهاج والمعلم والطالب للخروج بأفضل النتائج؟: المةكيف نهيئ عناصر العملية التعليمية الثالث .11

                                                 
اإلجابة إم ا  طرم عليه سؤال لتسوي و ال، بل إذا كانت اإلجابة نعم أو ال  فنن المستجيب سي  اإلجابة عن السؤال بنعم ألمقابلة شبه المقننة غير مقتصرة أسئلة ا *
 .لماذا، أو كيفبررر 
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 ال نعم         لمسرة في تحقيق الدعم النفسي  لتعلم األبناء؟ اً دور  ثمةهل تعتقد أن  .12
ذا كانت إجابتك بررر )ال(، فإذا كانت إجابتك بنعم،   فترض أن ما الدور الذي ي  فما الدور الذي تقوم به؟ وا 

 ؟تقوم به
اعالم المرئي في العملية التعليمية من خالل الرسوم المتحركة والبرامج هل ترى وجود أي دور ل .13

 ال نعم         الثقافية وغيرها؟      
ذا كانت إجابتك بررر )ال(، فإذا كانت إجابتك بنعم،   فترض أن ما الدور الذي ي  فما الدور الذي يقوم به؟ وا 

 ؟يقوم به
   األولى؟   الثالثة ية القيم لدى التالميذ في الصفوفدور لخطباء المساجد في تنم ثمة برأيك، هل .14

 ال نعم     
ذا كانت إجابتك بررر )ال(، فإذا كانت إجابتك بنعم،   فترض أن ما الدور الذي ي  فما الدور الذي يقومون به؟ وا 

 ؟به ايقومو 
كيف و األولى؟  الثالثة لعلماء الدين في تنمية القيم لدى التالميذ في الصفوف دور ثمة برأيك هل  .15

 يمكن تفعيل هذا الدور؟
القيم  ةعمال...( التي من الممكن أن تنظمها وزارة األوقاف لتسهم في تنمياألبرأيك ما النشاطات ) .16

 األولى؟ ةلدى التالميذ في الصفوف الثالث
  األولى؟  ةفي دعم العملية التعليمية في الصفوف الثالث هل ترى أن لوزارتي الشباب والثقافة دوراً  .17

 ال نعم    
ذا كانت إجابتك بررر )ال(،  ذيما الدور الف إذا كانت إجابتك بنعم،  ما الدور الذي فتقوم به كل وزارة؟ وا 
 ؟ترض أن تقوم به كل وزارة على حدةفي  
 برأيك لماذا يجب تفعيل دور وزارتي الشباب والثقافة في دعم العملية التعلمية التعليمية في الصفوف .18

 ى؟األول الثالثة
 ال نعم     األولى؟  ةلكترونية للصفوف الثالثإهل تؤيد أن تكون المناهج  .19

ذا كانت إجابتك بررر )ال(،  سوي أرجو تفإذا كانت إجابتك بنعم،    السبب. سوي أرجو تفالسبب، وا 
 األولى؟ ةبرأيك، ما هو أفضل استخدام للتكنولوجيا في الصفوف الثالث  .21
 األولى؟ ةيا في الصفوف الثالثسلبيات توظيف التكنولوجهي ما  .21
 ؟األولى ةإيجابيات توظيف التكنولوجيا في الصفوف الثالثهي ما  .22
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إذا كانت ال   نعم     دراسة األبناء في المدرسة الخاصة أم الحكومية؟ أن تكون هل تفضل  .23
ذا كانت إجابتك بررر )ال(،  سوي أرجو تفإجابتك بنعم،   .السبب سوي أرجو تفالسبب، وا 

 ال نعم     فضل أن يدرس األبناء المناهج الوطنية أو الدولية؟    هل ت .24
ذا كانت إجابتك بررر )ال(،  سوي أرجو تفإذا كانت إجابتك بنعم،    .السبب سوي أرجو تفالسبب، وا 
 ال نعم     هل ترى أن مدرستكم ذات بيئة صحية مناسبة؟   .25

ذا  سوي أرجو تفإذا كانت إجابتك بنعم،    .السبب سوي أرجو تفكانت إجابتك بررر )ال(، السبب، وا 
 ما دور إدارة المدرسية في الحفاظ على الصحة المدرسية؟  .26
 مدرسة؟الما هي معوقات النظافة والصحة المدرسية التي تواجه مدير  .27
 األسباب؟هي هل ترى مدرستكم بيئة صحية ونظيفة؟ ما  .28
 ال نعم     لبة؟   للط ومتابعته الوضع الصحيبتحسين هل تقوم وزارة الصحة  .29
 ال نعم     هل تشعر بالرضا عن دور وزارة الصحة في متابعة األطفال؟ .31
 األولى؟  ةلوزن الزائد للحقيبة المدرسية أي خطورة على التالميذ في الصفوف الثالثلى أن هل تر  .31

 ال نعم    
  ال نعم     المدرسي الموحد ضرورة؟  هل ترى أن للزي   .32

 
 
 


