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

الملخص التنفيذي
يعد الهدف الرئيس من الدراسة الحالية هو الوقوف على واقع التعليم والتعلم في الصفوف الثالثة

األولى في األردن .فضالً عن دراسة جميع العوامل التي شكلت هذا الواقع ،ثم تقديم أنجع السبل في

تجويد الواقع وتحسينه تحسيناً يتناغم ومكانة األردن اإلقليمية والدولية .ولتحقيق هذا الهدف ،أعد

إطار عاماً ومحدداً لما يجب أن
المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني شروطاً مرجعية جسدت
اً
يقوم به الفريق البحثي وينفذه ،إذ شكلت هذه الشروط مخططاً لدراسة يتم فيها البحث عن واقع التعليم
والتعلم في الصفوف الثالثة األولى في المملكة األردنية الهاشمية ،وسبل التحسين في ضوء خبرات

بعض الدول العالمية واإلقليمية.

وشملت الشروط المرجعية التي قدمها المجلس ثالثة وثالثين سؤاالً ،شكلت في مجملها جميع

المحاور والمجاالت واألدوار لكل األطراف ذات العالقة .واستناداً للشروط المرجعية وللتقيد باإلجابة

عن أسئلة الدراسة فقد شرع الفريق البحثي عمله من خالل استطالع عام لمجتمع الدراسة ونطاقها.

ولذلك فقد اختيرت عينة طبقية عشوائية من مختلف أقاليم المملكة األردنية الهاشمية .ولتحقيق أهداف

الدراسة ،اعتمد على منهجيتي البحث النوعي والكمي ،مع التركيز على طريقة التثليث في جمع

البيانات ) .(Triangulation approachووفقاً لما سبق ذكره ،جمعت بيانات الدراسة باستخدام
االستبانة ،والمقابلة شبه المقننة ) ،(Semi-structured interviewوتحليل محتوى الوثائق المحلية

والعالمية ،والمجموعات البؤرية ) .(Focus groupوحللت البيانات الكمية باستخدام البرنامج
اإلحصائي) ،(SPSSكما حلِّلت البيانات الكمية باستخدام منهجية النظرية المتجذرة (Grounded
).theory approach

وكشفت نتائج الدراسة عن واقع التدريس في الصفوف األساسية الثالثة األولى في األردن،
والصعوبات التي تواجه العملية التدريسية لهذه الصفوف ،والواقع فيها لكل من :عناصر العملية
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التعليمية التعلمية ،وتقييم مستوى التعلم ،والبيئات المادية والصحية والتكنولوجية المدرسية ،وتنمية
مهارات التالميذ األساسية (القراءة والكتابة والحساب والتفكير) ودور المعلم في تنميتها ،والقيم
واالتجاهات وسبل تنميتها لدى التالميذ ،والمناهج الحكومية والدولية والتعليم الخاص .كما كشفت

نتائج تحليل محتوى الوثائق المحلية والعالمية عن إجراء مقارنة لعينة من نماذج التعليم العالمية
وبناء على ذلك ،خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات ذات العالقة.
واإلقليمية.
ً
(الكلمات المفتاحية :طرائق التدريس،الصفوف األساسية الثالثة األولى).
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خلفية الدراسة ))1((Background of the study
تمررر المجتمعررات البش ررية بثررورات علميررة ومعرفيررة وتقنيررة فض رالً عررن حرردوث مجموعررة مررن التغي ررات

والتحروالت فرري مختلررف مجرراالت الحيرراة ،األمررر الررذي اسررتدعى مواكبررة كافررة التغيررات ومواجهتهررا فرري

مختلررف المجرراالت ،وال سرريما فرري ظررل التغيررر لمفهرروم االسررتثمار مررن الجانررب الصررناعي إلررى جانررب
استثمار الموارد البشرية وتنميتهرا .ومرن أجرل السرعي لتنميرة المروارد البشررية ،برذلت األنظمرة التربويرة
في مختلف بلدان العالم جهودها لتحسرين جرودة التعلريم وجرودة نتاجرات الرتعلم ،لتصربحا ذواتري داللرة

ومعنررى )Outcomes

 (Meaningful Learningفرري تنميررة شخصررية التلميررذ منررذ الصررفوف

األساسية الثالثة األولى التي تعد المنطلق الرئيس لعملية تنمية الموارد البشرية.

وفي ظل متطلبات التنمية البشرية ،بات ينظر إلى التربية نظرة واقعية جرادة بع ِّردها المنطلرق الررئيس

الررذي يعتمررد عليرره فرري تقرردم مختلررف نرواحي الحيرراة ،وتتجسررد تلررك النظررة الممي رزة – الترري تحظررى بهررا
التربية  -من خرالل السرعي الردؤوب الرذي تمارسره العمليرة التربويرة فري سربيل تطروير مفراهيم المرتعلم
ووعيرره واد اركرره ،فض رالً عررن مسرراهمتها فرري تنميررة قد ارترره العقليررة الناقرردة وكفاياترره المعرفيررة والمهاريررة

واالنفعالية بغية تحقيق ذاته ،وتفعيل دوره االجتماعي ليبقى عنص اًر رئيساً وفاعالً في مجتمعه .ومن

خررالل ذلررك ،يمكررن القررول إن الهرردف ال ررئيس للتربيررة أصرربص منصررباً علررى إعررداد التلميررذ القررادر عل رى
البنرراء ،بحيررث ِّ
ممارسررة عمليررات التفكيررر السررليم َّ
يمكن ره مررن التوافررق والتكي رف مررع مختلررف متطلبررات
التنمية البشرية.
وليصبص التلميذ عنص اًر فراعالً فري عمليرات التنميرة المجتمعيرة ،فرنن المهمرة الرئيسرة فري تحقيرق ذلرك

تلقر ررى علر ررى عررراتق المدرسر ررة كونهر ررا مؤسسر ررة مجتمعير ررة ،هررردفها تحقير ررق التنمي ررة البش ر ررية لررردى أف ر رراد
1

مل يتم اإلسهاب يف اخللفية النظرية ،جتنباً من طغيان اجلانب النظري على اجلانب العملي .كما التزم الباحثون بالتوثيق حسب أسلوب  APA Styleاملعتمد يف كافة دول العامل لتوثيق البحوث الرتبوية.
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مجتمعهررا ،ولهررذا يرررى التربوي ررون أن التنميررة البش ررية الفاعلررة ف رري عصررر مررا بعررد الحداث ررة (Post-
) Modernismتعتمد على جودة األداء المدرسري ،الرذي يسرعى إلرى إحرداث تربيرة شراملة لشخصرية

التلميرذ .ولعرل هرذا األمرر أسرهم فري ظهرور االتجراه المعاصرر الرذي ينرادي بالمدرسرة الفاعلرة مدرسرة
القرن الحادي والعشرين ،تلك المدرسة التي تسعى إلى إعداد التالميذ منذ الصفوف األساسية الثالثة
األولى ليصبحوا قرادرين علرى مواجهرة تحرديات الحيراة كافرة ،وذلرك فري ظرل امرتالكهم لمهرارات العلرم

والمعرفة واإلبداع ).(Carusi, 2003; Doppelt, 2009

ويعتمررد نجررام المدرسررة الفاعلررة فرري قرردراتها علررى توظيررف إسررتراتيجيات الترردريس وطرائقرره المعاصررة،

ولعر ررل السر رربب فر رري ذلر ررك يعر ررزى إلر ررى دورهر ررا فر رري تشر رركيل معر ررارف التالمير ررذ ،ومهر رراراتهم ،واتجاهر رراتهم
ومنظررومتهم القيميررة ،وذلررك مررن خررالل عمليررات البحررث ،واالستقصرراء ،وحررل المشرركالت

(Revell,

) .2008ولهذا ترتبط فاعلية إستراتيجيات التدريس وطرائقه في تحقيق الهدف الرئيس للتربية بمقدار
ما يتعلمه التالميذ من معارف ومهارات وقيم واتجاهات ،تجعلهرم قرادرين علرى التعراي

الكبير في مراحل حياتهم المختلفة.

مرع المجتمرع

اء على التوجهات التربوية المعاصرة فنن إستراتيجيات التدريس وطرائقه تسعى لتمكين التلميذ في
وبن ً
الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ليصرربص قرراد اًر علررى إنت راج المعرفررة وتوظيفهررا فرري الحيرراة .فتحقيررق

ذلك لدى التلميذ يسهم فري صربغه بسرمات الشخصرية النشرطة والفاعلرة فري مجتمعهرا ،كونهرا تتصرف

باسررتقاللية التفكيررر ومرونترره وقابليترره للتطررور .فض رالً عررن أنهررا مدركررة ولررديها اإلحسرراس الكبيررر لمررا
يدور حولها بكل كفاءة واقتدار (.(Hamza &Friedel, 2006; Griffith, 2006

وفرري ظررل التوظيررف الفاعررل إلسررتراتيجيات الترردريس وطرائقرره ،يررتمكن التلميررذ مررن إنترراج المعرفررة مررن
خررالل تطرروير قد ارترره علررى عرردم قبررول أي شرريء دون عمليررة التسرراؤل حولرره وتفحصرره ،وعرردم تقليررد
اآلخرين بأعمالهم ،إذ يصبص ذلك توجهاً حياتياً لدى التلميذ .ولهذا يمكرن القرول إن التوظيرف الفاعرل

لطرائق التدريس أسهم في تعزيز مهارات التالميرذ ليفكرروا تفكير اًر ناقرداً وابرداعياً ;(Hodson, 2009
).Tolvanen, Jansson, Vesterinen&Aksela, 2014; Leden& Hansson, 2015

وتعزير ررز مهر ررارات التفكير ررر العلمر رري لر رردى التالمير ررذ يحتر رراج إلر ررى وجر ررود بيئر ررات تعليمير ررة تعلمير ررة تتسر ررم

بالديمقراطيررة ،ومررنص الحريررة الكاملررة لمطفررال لممارسررة حقرروقهم فرري التعبيررر واللعررب فرري ظررل أج رواء

مفعمررة برراألمن والمررودة والتقرردير واالحتررام والثقررة فرري التعامررل ولعررل هررذا األمررر يسررتلزم مررن القررائمين
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عل ررى إدارة م رردارس الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة األول ررى إح ررداث ن رروع م ررن التع رراون م ررا ب ررين المدرس ررة
والمركز الوطني لحقوق اإلنسان بشأن تعريف جميع أطراف العملية التعليميرة بحقروق التلميرذ ،والتري
يمكن مراعاتهرا أثنراء توظيرف ط ارئرق التردريس المعاصررة ،والتري فيهرا تلبيرة كاملرة لحقروق التلميرذ فري

العملية التعليمية التعلمية .ولعل التأكيد على أهمية ذلك يترأتى فري ظرل غيراب م ارعراة حقروق التلميرذ
في العملية التعليمية التعلمية في الصفوف األساسية الثالثرة األولرى .وفري هرذا السرياق ،بينرت د ارسرة

الربابعرررة والج ر ررام ( )2116غير رراب م ارعر رراة التكامر ررل والت ر روازن والشر ررمول فررري تحقير ررق مبر رراد حقر رروق
اإلنسرران .فضرالً عررن ترردني االهتمررام بهررا فرري منرراهج التربيررة االجتماعيررة والوطنيررة فرري مرحلررة التعلرريم

األساسي.

وعالوة على ما تقدم ،يتصرل التوظيرف الفاعرل لط ارئرق التردريس بكفايرات المعلرم ومها ارتره مرن خرالل
توفير بيئات تعلمية تسهم في جعل تلميذ الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى المحرور الررئيس للرتعلم.

(Pupil-Centered Learning Model

ولعررل ظهررور نمرروذج الررتعلم المتمركررز علررى التلميررذ

)) (PCLMيؤكررد المنطلررق الررذي يجررب أن تتعامررل معرره جميررع إسررت ارتيجيات الترردريس وطرائقرره فرري
المواق ررف التعليمي ررة التعلمي ررة .وه ررذا النم رروذج يؤك ررد عل ررى ال رردور الفاع ررل ألفك ررار التالمي ررذ ،وتحمله ررم

المسؤولية الذاتية للتعلم.
ولتفعيررل نمرروذج الررتعلم المتمركررز علررى التلميررذ أثنرراء تبنرري ط ارئررق الترردريس المعاص ررة ،ال بررد مررن أن

يعمرل معلمرو الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى علرى ضرمان إشرراك التالميرذ فري المواقرف التعليميررة

التعلمية وتحميلهم المسؤولية نحو تعلمهم ،وربط ما يتعلمونه مع خبرراتهم السرابقة فرالتعلم فري جميرع
الم ارحرل العمريررة عمليرة بنائيررة .إضررافة إلرى مررنحهم الفررص الكاملررة ليتخررذوا قر اررات بشررأن تعلمهررم وال

سرريما أن التلميررذ يتسررم بالفضررولية ) ،(Curiosityوالدافعيررة الداخليررة للررتعلم .ولهررذا فررنن األمررر يسررتلزم
تزويرد التالميرذ بمهرام تعلميرة تمكرنهم مرن المبرادرة الذاتيرة ،وتشرجعهم علرى النقرا

والحروار األخالقرري

الذي يقوم على االنفتام والمساواة ،كما ال َّ
بد من تشجيع التالميرذ علرى إثرارة تسراؤالت إبداعيرة مثرل:
ماذا لو حدث كذا؟ ما تصورك لموضوع كذا.(Marlow, 2009; Taneri, 2012)...

وفرري ضرروء التوجهررات التربويررة المعاص ررة فررنن الرردول المتقدمررة سررعت جاهرردة لتفعيررل نمرروذج الررتعلم

المتمركز على التلميذ ،وفي هذا السياق َّ
شدد نظام التعليم الفنلنردي National core curriculum
for basic education (NCC), 2004; Finnish National Agency for Education
)) (FNAE), 2014علررى أهميررة الررتعلم المتمركررز علررى المررتعلم ،و أ ِّك رد ذلررك مررن خررالل الوثررائق
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رداء مر ررن الصر ررف األول
الحكومير ررة الفنلندير ررة التر رري نص ر رت علر ررى ضر رررورة أن ير ررتعلم التلمير ررذ ذاتي ر راً ابتر ر ً
األساسي ،وذلك من خالل ممارسة األنشرطة التعلميرة فري الهرواء الطلرق لمختلرف المباحرث الد ارسرية،
بهدف تحقيق األهداف التعليمية المنشودة .ولعل الفلسفة التي تكمن وراء ذلك أن تنفيذ األنشرطة فري

الهواء الطلق يسهم في جعل التلميذ يتحمل مسؤولية تعلمه ،إضافة إلى تحقيق أهرداف تعلميرة تسرهم
ف ري صررقل شخصررية التلميررذ المتمثلررة فرري تنميررة الرروعي البيئرري لرردى التلميررذ منررذ الصررفوف األساسررية

الثالث ررة األول ررى .كم ررا يس ررعى ه ررذا اإلجر رراء إل ررى تمك ررين التالمي ررذ ليصر ربحوا بن رراة المس ررتقبل مجتمعير راً
واقتصادياً وبيئياً ).(Jeronen,Jeronen&Raustia, 2009; Jeronen, &Jeronen, 2012

وفي ظل التوجهات العالمية التي تؤكد على الدور النشط للمتعلم ،فنن فاعليرة إسرتراتيجيات التردريس
وطرائقه ترتبط ارتباطاً مباش اًر بطبيعة البيئة المدرسية التي تلعب دو اًر حاسماً في تفعيل نموذج التعلم

المتمركز على التلميذ .وفي هذا السياق يؤكد التربويون ) (Treputtharat&Tayiam, 2014على
أن البيئة المدرسية تؤثر إيجاباً على تعلرم التالميرذ وتشركل لرديهم االتجاهرات اإليجابيرة نحرو المدرسرة
عمومراً ،والعمليررة التعليميررة التعلميررة خصوصراً ،األمررر الررذي يررنعكس علررى مسررتوى عررال مررن الرضررا.
وفرري هررذا السررياق ،يؤك ررد تريبوتهررارات وتايررام )2014

(Treputtharat&Tayiam,

أن البيئ ررة

المدرسية تشكل مكوناً من المكونات التي تحقق الرضا لدى أفرادها ،وذلك من خرالل تزويرد التالميرذ
بالعديررد مررن األنشررطة الداخليررة والخارجيررة فرري البيئررة المدرسررية ،ممررا يترتررب عليرره أعلررى مسررتوى فرري

األداء التعلمي لدى المتعلمين فضالً عن تحقيق التربية الصحيحة لدى الن ء.
كما أن البيئة المدرسية الفاعلة لتالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى ال يقتصر دورها على أداء
أنش ررطتها الداخلي ررة ،ب ررل إن المدرس ررة الفاعل ررة تق رروم بتنفي ررذ سلس ررلة م ررن األنش ررطة التعلمي ررة م ررن خ ررالل
االنفتررام علررى مؤسسررات المجتمررع المحلرري مثررل مؤسسررات و ازرة الصررحة ومؤسسررات و ازرة األوقرراف،

والمركرز الرروطني لحقروق اإلنسرران ،وو ازرة الثقافرة ،وم اركررز الشررباب .ولعرل مررا يؤكرد ذلررك أن التربررويين

أكرردوا أن تحسررين جررودة التعلرريم فرري مدرسررة القرررن الحررادي والعش ررين لررم يكررن مقتص ر اًر علررى أنشررطة

المدرسررة وفعالياتهررا الداخلي ررة ،بررل إن عمليررة إع ررداد التلميررذ فرري الص ررفوف األساسررية الثالثررة األول ررى
ليصرربص مواطن راً صررالحاً فرري مجتمعررة يسررتلزم مررن المدرسررة أن تقرريم عالقررات مررع مختلررف المؤسسررات

المجتمعية ،بحيث تمارس دو اًر فاعالً في تحقيق النتاجات التعلمية المنوي تحقيقها.

بناء على ما سبق يمكن القول إن طرائق التدريس تعد منطلقراً رئيسراً لتحقيرق نتاجرات الرتعلم ،إذ إن
و ً
تحقيرق فاعليتهرا يسررتلزم مرن معلمرري الصرفوف األساسررية الثالثرة األولررى التركيرز علررى إشرراك مختلررف
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مؤسسات المجتمع في عرض مواقف تمثل أرقى النماذج للموضوعات الدراسية ذات الصلة بتحسين

جررودة تعلررم التالميررذ أي أن تكررون هررذه النمرراذج قرردوة للطلبررة ،وترروجههم للتفاعررل َّ
البنرراء والمباشررر فرري
البيئة المجتمعية ،وذلك بغرض تمكيرنهم مرن المررور بخبررات تعلميرة تسراعدهم علرى توظيرف مفراهيم

تربوية متنوعة في حياتهم اليوميرة .ولهرذا يمكرن أن يطررم معلمرو الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى

مفراهيم متعرددة ذات صررلة بجوانرب الحيرراة ،فيكتسربها التلميررذ ويمارسرها بكررل مهرارة ،ويلتررزم بهرا بعر ِّردها

جزءاً من منظومته القيمية .وفي هذا السياق يمكن لمعلمري الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى دعروة
مسررؤولين مررن مؤسسررات المجتمررع المحلرري لمناقشررة التالميررذ وترردريبهم وترروعيتهم بالعديررد مررن المفرراهيم

الحياتيررة مررن خررالل إثررارة مهرراراتهم التفكيريررة ،لتصرربص سررلوكات ممارسررة ،فعلررى سرربيل المثررال – ال

الحصر – يمكن لمعلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى إجراء اآلتي:

 )1دعرروة مسررؤولين مررن و ازرة األوقرراف للحررديث عررن مفرراهيم اإلنفرراق ،والصرروم والصررالة وأثررر كررل
منهما على صحة اإلنسان ،ودور اإلنسان في تحقيق التوازن البيئري مرن خرالل الرفرق برالحيوان

مررن أجررل توجيرره سررلوك التلميررذ ليكتسررب سررلوكات تتصررل بتنظرريم اإلنفرراق والررتحكم برره فرري ضرروء

ظروفه ،وذلك استناداً لمعايير ربانية ونبوية من سيرة سيدنا محمد عليه الصالة والسالم.

 )2دعرروة مسررؤولين مررن و ازرة الصررحة لتنميررة البنرراء المعرفرري لرردى التالميررذ للعنايررة بنظافررة الجسررم

وصحته ،ونظافة المنزل ،ونظافة المنطقرة المحيطرة بره .فضرالً عرن تنميرة مهرارات وقريم تتصرل

بمفراهيم الغرذاء ،مررن أجرل إكسرابهم عررادات غذائيرة صرحيحة وسررليمة ليكرون لهرا أكبررر األثرر فرري
تعويده على ممارسة السلوك الصحي في كبره.

 )3دعوة مسؤولين من و ازرة البيئة للحديث عن العناية بالبيئة وحمايتها ،والرفق بالحيوان.

 )4دعوة مسرؤولين مرن المجلرس األعلرى الشرباب للحرديث عرن مفراهيم العمرل التطروعي بع ِّردها سرمة
من سمات المواطن الصالص.

ولتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في تشكيل بنية معرفية ومهارية وقيمية فاعلة لدى التالميذ ،فقد

أكدت العديد من الدراسات التربوية (Willis, 2011; Bucciol& Veronesi, 2014; Lusardi
) & Mitchell, 2014; Lucey, 2016علرى أهميرة توظيرف الردور النشرط للتالميرذ مرن خرالل

االعتمرراد علررى ط ارئررق ترردريس تقرروم علررى سلسررلة مررن األنشررطة المتصررلة بررالمفهوم المنرروي إكسررابه
للتالميرذ .وفري هرذا السرياق بينرت د ارسرة البركرات والك ارسرنة (Al-Barakat& Al-Karasenh,

) ،2005الت رري أجري ررت ف رري البيئ ررة األردني ررة ،أن تحس ررين ج ررودة تعل ررم التالمي ررذ ليص رربحوا مر رواطنين
ص ررالحين ) (Effective citizensتس ررتلزم ت رردريبهم علر ررى المف رراهيم الوطني ررة م ررن أج ررل اكتسر رراب
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مهاراتهرا ،والتري بردورها تصربص سرلوكاً قيميراً ممارسراً ،ويررتم ذلرك مرن خرالل التركيرز علرى سلسرلة مررن
األنشطة العملية .وفي السياق نفسهَّ ،
أكد دانز ودانرود )(Danes &Dunrud, 2005على أهميرة

تقديم أنشطة عملية ِّ
تمكن التلميذ من اكتساب المفاهيم الوطنية بعيداً عن تلقينها ،مع إعطراء الجرزء

الكبير للتوجيه واإلرشاد ليصبص المفهوم سلوكاً حياتياً.

ومررن خررالل مررا تقرردم ،تتضررص أهميررة ط ارئررق الترردريس ودورهررا فرري التنميررة البش ررية الشرراملة ،فبرررزت
طموحرات و ازرة التربيرة والتعلريم فري المملكرة األردنيرة الهاشررمية لتؤكرد علرى أهميرة مرحلرة التعلريم فرري

الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،انطالق راً مررن دورهررا فرري إحررداث تنميررة متوازنررة لمختلررف جوانررب
التعلم لردى التلميرذ .ولتحقيرق ذلرك قامرت و ازرة التربيرة والتعلريم برنجراء عمليرة تطروير متكاملرة لجميرع

مكونات العملية التعليمية التعلمية .إذ يعرد التركيرز علرى تطروير آليرات التعلريم والرتعلم فري الصرفوف
األساسية الثالثة األولى واحداً من أبرز مكونات العملية التربوية التي حظيرت باهتمرام كبيرر ،والتري
من خاللها يمكرن تحسرين جرودة نتاجرات الرتعلم المعرفيرة والمهاريرة والوجدانيرة المنروي إكسرابها لبنراء

شخصية التلميذ .كما يعد توجه و ازرة التربيرة والتعلريم فري تبنري مبرادرة القرراءة والكتابرة لعرام 2116م
واحداً من أبرز التوجهات التي تسعى من خاللهرا إلرى تعزيرز قردرات التالميرذ علرى ممارسرة مهرارات
التفكير الناقد خالل تعلمهم المهارات القرائية والرياضية.

مشكلة الدراسة )(Statement of the study
انطالقاً مرن الحاجرة الماسرة لتجويرد مخرجرات األنظمرة التعليميرة فري م ارحرل التعلريم العرام مرن أجرل
مواكبة التغيرات في العصر الرقمي والثورة المعلوماتية ،وتعزي اًز للجهود التطويرية واإلصالحية التي
تتبناهررا المؤسسررات الوطنيررة  -كررل حسررب اختصاصرره  -فرري المملكررة األردنيررة الهاشررمية ،ووفقراً لمررا

صردر فرري كرانون األول مررن عرام  2113مررن و ازرة التربيرة والتعلرريم فري المملكررة ،أن  111ألرف مررن
تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى ال يستطيعون القراءة والحساب ،أضرحى ل ازمراً علرى جميرع

المؤسسات ذات العالقة ،أن تعمل على التطوير المستدام ،وتسخر كافة إمكانياتها من أجل البحرث
والتقصي في جذور هذه المشكلة ،وتقدم أفضل الحلول وأنجعها ،من أجل مساعدة التالميذ في هذه

المرحل ر ررة العمري ر ررة الحرج ر ررة عل ر ررى البن ر رراء الش ر ررمولي ال ارق ر رري لمكون ر ررات ال ر ررتعلم ل ر ررديهم (و ازرة التربي ر ررة
والتعليم.)2112،
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وتعررد هررذه الفئررة العمريررة الركي رزة األساس رريَّة للبنرراء فرري أي مشررروع نهضرروي ألي مجتمررع اقتص ررادياً
َّ
َّ
مجتمعيرة مسرتدامة .ولرذلك يقتضري الحرال تعميرق المعرفرة بمرا يشركله واقرع
اجتماعيراً لتحقيرق تنميرة
و

اإلنجرراز فرري هررذه المرحلررة سرواء أكرران تقيرريم الررو ازرة موضرروعياً  %111أو غيررر موضرروعي .وكررذلك
ضرررورة د ارسررة مررا يقر َّردم مررن بيئررات تعلميررة للتالميررذ لتحقيررق المررأمول منهررا ،إضررافة إلررى البحررث فرري
أدوار جمي ررع العناص ررر ذات العالق ررة والم ررؤثرة فيم ررا يتحق ررق م ررن نتاج ررات تعلمي ررة تجس رردها س ررلوكات

التالميرذ فري البيئرات المختلفرة .كمرا أنره مرن األهميرة مقارنرة واقرع التعلريم فري هرذه المرحلرة مرع أرقرى
النمرراذج العالميررة فرري مجررال التعلرريم االبترردائي لعرردد مررن نمرراذج التعلرريم العالميررة فرري هررذا المجررال،

إضررافة إلررى تجررارب عرردد مررن الرردول القريبررة مررن البيئررة األردنيررة والترري تتقرراطع معهررا فرري الظررروف
الثقافير ررة واالجتماعير ررة التر رري تعاملر ررت بكر ررل إيجابير ررة مر ررع هر ررذه المرحلر ررة وقطعر ررت أش ر رواطها التنموير ررة
صررفَات التطرروير الحقيقيررة ضررمن معررايير
واإلصررالحية فرري هررذا المجررال .وهررذا كلرره مررن أجررل إيجرراد َو ْ
عالير ررة الجر ررودة ،بقصر ررد الوصر ررول بر ررالتَّعليم االبتر رردائي فر رري المملكر ررة األردنير ررة الهاشر ررمية إلر ررى أعلر ررى
المستويات ،وتجاوز األخطاء التي تهدد مستقبل التعليم ،بل وتهدد الجيل كامالً ،إذ يحتاج النمروذج
المثر ررالي لتطر رروير التَّعلر رريم االبتر رردائي فر رري األردن إلر ررى نظ ر ررة تحليلير ررة شر ررموليَّة تهر ررتم بكافَّر ررة الجوانر ررب
والمجاالت ،إذ إن التطوير يجب أن يكون شموليًّا ومبنيًّا على َّ
النوعيَّة والجودة في مختلف مكونات
نظام التعليم االبتدائي ،وعلى دراسة عميقة لجميع العوامل المؤثرة والمتأثرة به.
وم ر ررن المب ر رراد األساس ر ررية الت ر رري تتبناه ر ررا ه ر ررذه الد ارس ر ررة وتق ر رروم عليه ر ررا ،ه ر رري :المنح ر ررى المنظ ر ررومي

( )Systematic Approachفري التعامرل مررع أبعراد مشركلة الد ارسرة والبحررث فري جميرع العناصررر

المتصلة بها ،أو التي تدرسها ،وطبيعة العالقات فيما بينها ،وكافة األطرراف ذات العالقرة وأدوارهرا،
ألن عملية التعليم في الصفوف األساسية الثالثة األولى عملية تشاركية ومسؤولية جماعية ال تنراط

بجهرة واحردة برل تتحرد فيهرا جميرع الجهرات :األسررة ،والمدرسرة والبيئرة ،وجميرع المؤسسرات والرو ازرات
المتصر ررلة بالتربير ررة والتعلررريم عموم ر راً .وبالتر ررالي فر ررنن الوقر رروف علر ررى واقر ررع األدوار اللوجسر ررتية والفنير ررة
واألكاديمية والصحية والخدمية التي تؤديها المؤسسات الوطنية التي ترؤثر فري التعلريم فري الصرفوف

األساسية الثالثة األولى هي قضية جوهرية ،واألهم من ذلك ما هو متوقع من هرذه المؤسسرات مرن
أدوار مقرررة بررالقوانين والل روائص الناظمررة لعملهررا مررن أجررل التعلرريم االبترردائي ،حتررى تصررا التوصرريات

ومثمر.
اً
أداء ممنهجاً ومنتجاً
الالزمة لتحفيز المؤسسات على أداء أدوارها ً

كمررا أن تحقيررق التحسررين والتطرروير ألفضررل األداءات واإلنجررازات مررع التالميررذ فرري الصررفوف الثالثررة
األولى ينطلق من دراسة معمقة للواقع والمتوقع لعدد من األمور الجوهرية ،ومنها:
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 .1تعليم المهارات األساسية الثالث القراءة والكتابة والحساب ِّ
بعدها مخرجات تعلميرة جوهريرة،
يررتم مررن خاللهررا تقيرريم الررتعلم والتطررور للتالميررذ فرري هررذه المرحلررة ،إذ ال بررد مررن تقيرريم الواقررع

لتعليم القراءة والكتابة والحساب ،ولماذا وصل مستوى التالميذ فري األردن لهرذه الدرجرة؟ ثرم

طرئ رق ،األسرراليب،
التعرررف علررى أفضررل الممارسررات المؤسسررية ،واإلج رراءات التدريسررية (ال ا
اإلسر ررتراتيجيات ،األنمر رراط) التر رري تسر ررهم فر رري تحقير ررق أفضر ررل المسر ررتويات ،وبالتر ررالي تحقير ررق
التحسين النوعي المأمول لهذه المخرجات.

 .2منظوم ررة الق رريم :إذ ال ب ررد م ررن التع رررف عل ررى طبيع ررة التنش ررئة القيمي ررة ،ومعوقاته ررا ،وآلي ررات
(طرائق ،أساليب ،غستراتيجيات ،أنماط) إكسابها للتالميذ ،والجهات ذات العالقرة ،واألدوار

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

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

 .4المعلم رون وكفايرراتهم :إذ يجررب معرفررة إن كررانوا قررادرين علررى التعامررل مررع متطلبررات التعلرريم
وال ررتعلم ف رري ه ررذه المرحلر ررة ،وم ررا يمتلكونر ره م ررن الكفاير ررات المعرفي ررة واألدائي ررة الالزم ررة ومر ررا
يحت رراجون إلي رره ،ث ررم التع رررف عل ررى الص ررعوبات الت رري تح ررول بي ررنهم وب ررين تحقي ررق األه ررداف

المرجوة.

 .5التكنولوجيررا واسررتخداماتها ،بعر ِّردها مصرردر تعل رم مهررم ومتجرردد ،إذ يررتم ترروفير أفضررل بيئررات
التعلم لتربية الجيل الرقمي الواعي القادر على التوظيف األمثل لها في حيثيات الحياة.

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

 .7المؤسس ررات الوطني ررة ذات العالق ررة وأدواره ررا المختلف ررة والمتع ررددة ف رري عملي ررة التعل رريم وال ررتعلم
لتالميررذ الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،مررع التأكيررد علررى ضرررورة االنسررجام مررع فلسررفة

الدور التكاملي في التعليم االبتدائي ب ِّ
عدها مرحلة تمهيدية أولية لتعليم التالميذ وتعلمهم.

وال شررك أن ثم ررة الكثي ررر م ررن األدب النظ ررري والد ارس ررات التربويررة الميداني ررة الت رري ق ررد درس ررت التعل رريم ف رري
طرئ ر رق
الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة األول ررى ،م ررن أجر ررل التأص رريل النظ ررري والتطبي ررق العمل رري األمث ررل لل ا
واألسرراليب واإلسررتراتيجيات التدريسررية واألنمرراط التعليميررة المناسرربة لتالميررذ الصررفوف األساسررية الثالثررة
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األولررى ،والترري تنطلررق باألسرراس مررن أنمرراط تعلمهررم ،الترري تختلررف فيمررا بيررنهم ،مررع م ارعرراة موضرروعية
للفروق الفردية فيما بينهم ،إضافة إلى مراعاة مباد التعلم المختلفة.
ووفقاً لما سبق ذكره ،تتمثل مشكلة الدراسة في محاولتها الكشف عن واقع التعليم والتعلم في الصفوف
الثالثة األولى في المملكة األردنية الهاشمية وسبل التحسين في ضوء خبرات بعض الدول العالمية

واإلقليمية .وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلةاآلتية تحديداً:

 .1ما هو الواقع الحالي والواقع المسرتقبلي لمسرتوى التردريس للصرفوف الثالثرة األولرى فري المملكرة
األردنية الهاشمية؟

 .2ما عدد التالميذ الحالي في مراحل التعليم األساسي في الصفوف األساسية الثالثة األولى؟ وما
عددهم المتوقع في المستقبل؟

 .3ما عدد التالميذ في الصف الواحد ضمن الشعبة الواحدة في الصفوف األساسية الثالثة األولى
في األردن؟

 .4ما عدد التالميذ في الصف الواحد ضمن الشعبة الواحدة في الصفوف األساسية الثالثة األولى
في ضوء بعض نماذج التعليم والتعلم العالمية واإلقليمية؟

 .5ما طبيعة مناهج الصفوف األساسية الثالثة األولى؟

 .6ما طرائق التدريس المتبعة حالياً في تدريس التالميذ في الصفوف األساسية الثالثة األولى في
األردن؟

 .7مرا ط ارئرق التردريس المتبعرة حاليراً فري تردريس التالميرذ فري الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى
عالمياً وخصوصاً في الدول المماثلة لمردن في الخصائص والمستوى التنموي؟

 .8ما الصعوبات التي تواجه طلبة الصفوف األساسية الثالثة األولى؟

 .9ما األسس التي يعين بناء عليها معلمو الصفوف األساسية الثالثة األولى؟

 .11ما الصعوبات التي تواجه معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى؟

 .11ما االختبارات الدولية التي طبقت على طلبتنا في الصفوف األساسية الثالثة األولى؟
 .12ما المستوى الذي يحتله مستوى التحصيل الدراسي للصفوف الثالثرة األولرى عالميراً ،وفري دول
تماثرل األردن فري المسرتوى التنمروي؟ ومرا األسرباب الكامنرة وراء النتيجرة التري سنحصرل عليهرا

عند إعداد الدراسة؟

 .13كيف نهيئ عناصر العملية التعليمية الثالثة :المنهاج والمعلم والتلميذ للخروج بأفضل النتائج؟
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 .14كيرف نهيرئ البيئرة المدرسرية وم ارفقهرا المختلفرة ،وخاصرة فيمرا يتصرل بمجرال النظافرة( الم ارفرق
الصحية) لتكون صالحة الستعماالت التالميذ وتمكينهم منذ الصفوف األساسية الثالثة األولى
للتعامل مع البيئة المدرسية بوعي وادراك ونظام؟

 .15كيف ننمي القيم واالتجاهات اإليجابية لدى التالميذ؟ وما دور كرل مرن و ازرة األوقراف والمركرز
الوطني لحقوق اإلنسان في هذا المجال؟

 .16كيف نفعل المنهاج الخفي في المدارس؟

 .17كيف نفعل دور التكنولوجيا الحديثة لصالص التالميذ بتوفيرها لهم؟

 .18كيرف نفعرل دور اإلعرالم المرئري فري العمليرة التعليميرة مرن خرالل الرسروم المتحركرة والبررامج
الثقافية وغيرها؟

 .19ما دور و ازرة التربية والتعليم بالتعاون مع و ازرة الصحة في توفير الفحوصرات الطبيرة المخبريرة
الالزمة إلجراء فحوصات الدم وفحص التغذية المدرسية التي تساعد على متابعة حالرة التلميرذ
الذهنية والجسدية؟

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

 .21من األجدر بالقيام بعملية التدريس لصفوف المرحلة األساسية الدنيا :المعلمون أو المعلمات؟
 .22ما المستوى الذي يحتله التعليم األساسي في األردن وفقاً للتنافسية العالمية في التعليم؟

 .23كيف ننمي مهارات القراءة والكتابة والحساب ومهرارتي التفكيرر والتفكيرر الناقرد لردى طلبتنرا منرذ
التحاقهم بالتعليم؟

 .24هل المعلم األردني مهيأ لتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى التالميذ؟
 .25هل المعلم األردني مهيأ لتنمية مهارتي التفكير والتفكير الناقد لدى التالميذ؟
 .26هل يؤثر الزي المدرسي الموحد إيجاباً أو سلباً على سير العملية التعليمية؟
 .27كيف نخفف عبء الوزن الزائد للحقيبة المدرسية؟

 .28هل نستطيع توفير البديل اإللكتروني للمنهاج المدرسي؟

 .29مرا الردور النفسري الرذي يمكرن أن يقروم بره األهرالي فري دعرم أبنرائهم تعليميراً وفرق الظرروف
االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة؟

 .31ما هي األساليب المتبعة في تدريس التالميذ في الصفوف األساسية الثالثة األولى؟

 .31ما المعيار الذي ي َّ
قيم التالميذ بناء عليه؟ وما المدة التي يق َّريم التلميرذ فيهرا؟ ومرا أسراليب تفعيرل
ومرن الجهرات المسرؤولة عرن هرذا التقيريم مرن حيرث اإلعرداد
ذلرك؟ وهرل هري مطبقرة فعليرا؟ َ
والنتائج؟
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 .32ما أثر االختالف بين المناهج على التالميرذ ومخرجرات الرتعلم مرا برين المنراهج المطروحرة فري
القطاع الحكومي والقطاع الخاص خاصة فيما يتصل بالمدارس التي تدرس المنهاج األجنبي؟
وهل ثمة خلل أو ضرر يمس اللغة العربية؟

 .33مرا اآلثرار المترتبرة علرى انتقرال التالميرذ مرن المردارس الحكوميرة إلرى المردارس الخاصرة،
وبالعكس؟
األساس المنطقي للدراسة )(Rational of the study
بمررا أن ط ارئررق الترردريس تعررد محررو اًر رئيس راً فرري مكونررات العمليررة التعليميررة التعلميررة ،والوسرريلة الحاضررنة
لتحقيررق النتاجررات التعلميررة الالزمررة لرردى التالميررذ فرري الحيرراة اليوميررة ،فررنن األنظمررة التربويررة الترري تسررعى

إلررى تطرروير جررودة نتاجاتهررا التعلميررة يجررب أن تركررز جاهرردة مررن خررالل مسررارات إصررالحها التربرروي علررى
تطوير طرائق التدريس المستخدمة في البيئات التعليمية التعلمية .ولذلك فالدراسة الحالية تستمد أهميتها

مرن حداثرة موضروعها وأصرالته ،إذ إن البحرث فري ط ارئرق التردريس مرن أجرل تهيئرة بيئرات صرفية داعمرة

لتعلم التالميرذ يعرد مرن القضرايا الملحرة التري ينبغري علرى التربرويين التصردي لهرا فتنميرة أرقرى نتاجرات
الررتعلم لرردى تالميررذ الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى فرري م رراحلهم التدريسررية المبك ررة أمررر فرري غايررة
األهميررة ،إذ يسررهم إسررهاماً فرراعالً فرري توسرريع مرردارك التلميررذ مررن مختلرف الجوانررب ،األمررر الررذي يررنعكس

إيجاباً على تعلمه بصورة عامة ،وال سيما أن الصفوف األساسية الثالثة األولى تعرد فري السرلم التعليمري
بمثابة الشريان الذي يغذي المراحل التعليمية الالحقة.

كما تشكل هذه الدراسة استجابة موضروعية لمرا ينرادي بره المربرون مرن أهميرة توظيرف أرقرى الممارسرات

التعليميررة التعلميررة فرري البيئررات التعليميررة التعلميررة .إضررافة إلررى نررداءاتهم الترري تؤكررد علررى ضرررورة إعررادة
النظر في المناهج الدراسية واعادة تأهيل المعلمين ،بما يؤثر إيجاباً على تعلم التالميذ.
كمررا تت رأتى الد ارسررة الحاليررة اسررتجابة لالهتمررام التربرروي العررالمي ب ردور الممارسررات التعليميررة التعلميررة فرري
تهيئ ررة بيئ ررات تعلمي ررة فاعل ررة ،تس ررهم ف رري تحقي ررق النم ررو األك رراديمي واالجتم رراعي واالنفع ررالي ل رردى تالمي ررذ

الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة األول ررى ،إض ررافة إل ررى دوره ررا ف رري الوق رروف عل ررى حاج ررات التالمي ررذ ف رري ه ررذه
الصررفوف ،وم ارعرراة مي ررولهم واتجاهرراتهم والخص ررائص النمائيررة لهررم .وه ررذه االسررتجابة الت رري نبعررت منه ررا

الد ارسررة برررزت فرري ظررل الخلررل الحاصررل فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى بررين مرردخالت التعلرريم
ومخرجاترره ،فض رالً عررن أنهررا تشرركلت متناغمررة مررع الجهررود الترري تبررذلها و ازرة التربيررة والتعلرريم ،لتطرروير

المناهج المدرسية لهذه الصفوف.
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ووفقاً لمرا ذك َرر سرابقاً ،تقردم الد ارسرة الحاليرة مجموعرة مرن النترائج والتوصريات حرول كيفيرة تحقيرق أسرمى
النتاجات التعلمية لدى تالميذ الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى ،والتري يمكرن أن يسرتخدمها أصرحاب

القرار في و ازرة التربية والتعليم وجميع الجهات ذات العالقة بتحسين جودة التعليم في األردن وتطويره.

منهجية الدراسة واجراءاتها

تع ر ر ررد ه ر ر ررذه الد ارس ر ر ررة م ر ر ررن الد ارس ر ر ررات الوص ر ر ررفية التحليلي ر ر ررة الت ر ر رري اس ر ر ررتندت عل ر ر ررى منهجيت ر ر رري البح ر ر ررث

النروعي) (Qualitative researchوالبحرث الكمري ) .(Quantitative researchوترم تنفيرذ الد ارسرة
على النحو اآلتي:

مجتمع الدراسة وعينتها
يترألف مجتمررع البحررث مررن جميررع معلمرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى فرري جميررع مررديريات التربيررة

والتعليم في المملكرة األردنيرة الهاشرمية ،والبرال عرددهم ( )14210مرن المعلمرين والمعلمرات ،المروزعين
على جميع محافظات المملكة األردنية ومديرياتها .ويوضص الجدول رقم ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة

على مستوى األقاليم:

الجدول رقم ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة على مستوى األقاليم
اإلقليم

المجموع

الوسط

6514

الشمال

5331

الجنوب

2375

المجموع

14211

أمرا عينرة الد ارسرة فقرد تكونرت مرن ( )2511معلرم ومعلمرة ،اختيرروا بصرورة طبقيرة عشروائية مرن مختلرف
المرردارس التابعررة لجميررع أقرراليم (الجنرروب ،والوسررط ،والشررمال) فرري المملكررة األردنيررة الهاشررمية ،إذ قسررمت

المملكررة إلررى ثررالث طبقررات ثررم تررم االختيررار بعشروائية مررن كررل طبقررة علررى حردة ،فرراإلقليم يشرركل الطبقررة،

والعش روائية شررملت مرردارس الررذكور واإلنرراث ،إذ َحر ِّرددت أرقررام لكررل مررن مرردارس الررذكور واإلنرراث ،وبعرردها
أجري سحب عشوائي بنسبة تعادل  %15من كل أقليم .وبالترالي كانرت أعرداد العينرة الطبقيرة العشروائية
من إقليم الوسرط  1116مرن المعلمرين والمعلمرات ،واقلريم الجنروب  511معلمراً ومعلمرة ،واقلريم الشرمال
 854معلم ر راً ومعلمر ررة .وبعر ررد توزير ررع أداة الد ارسر ررة الرئيسر ررة ،تر ر َّرم اسر ررترداد  1678اسر ررتبانة ،أي أن عر رردد

المسررتجيبين بلر ر  1678معلمر راً ومعلم رةً ،بنس رربة ق رردرها ( ،)%67م رروزعين علررى كاف ررة م ررديريات التربي ررة
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والتعلرريم فرري مختلررف المحافظررات .والجرردول رقررم ( )2يوضررص توزيررع أف رراد عينررة الد ارسررة علررى مختلررف
محافظات المملكة.
الجدول رقم ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة على مستوى األقاليم
اإلقليم

المجموع

النسبة المئوية

الوسط

581

%34.62

الشمال

527

%31.41

الجنوب
بال()2

466

%27.77

114

6.19

المجموع

1678

%111

وفيما يتصل بعينة المقابالت فقد اشتملت العينة على  151معلماً ومعلمة ،و 25مدي اًر من مديري

مدارس الصفوف األولى ،و 15مشرفاً تربوياً من مشرفي الصفوف األولى ،وخمسة رؤساء أقسام من
و ازرة التربية والتعليم ومديري الدوائر ،كما تشكلت العينة من  15خبي اًر في مجال المناهج وطرائق

التدريس في الجامعات األردنية .كما اختيرت عينة مؤلفة من  131فرداً من أولياء أمور التالميذ،
إضافة إلى اختيار عينة خمسة من مديري الصحة المدرسية ،وخمسة من مديريات و ازرة األوقاف،

وممثلين من المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،وخمسة من و ازرة الثقافة ومديريات الشباب .أما عينة

(المجموعات البؤرية) فقد اختيرت  11مجموعات ،وكل مجموعة تراوحت ما بين ثالثة إلى أربعة أفراد.

أدوات الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،اعتمد على األدوات التالية:
 .1االستبانة

 .2المقابلة شبه المقننة
 .3مجموعة التركيز

 .4تحليل محتوى الوثائق المحلية والعالمية
وفيما يأتي الحديث عن كل أداة على حدة:

أوال -االستبانة

2

تدل على أن املستجيب مل يقم بتحديد اإلقليم الذي ينتمي إليه.
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أعرردت اسررتبانة لتحقيررق أهررداف الد ارسررة ،وذلررك م رن خررالل الرجرروع إلررى كتررب األدب التربرروي والد ارسررات
التربويررة المتنوعررة العربيررة واإلنجليزيررة ،وتصررورات الخب رراء ووجهررات نظرررهم فرري مجررال المنرراهج وط ارئررق

التدريس .واشتملت االستبانة على ثالثة جوانب تتصل باآلتي:

 .1الص ررعوبات الت رري تتص ررل بطبيع ررة الت رردريس ف رري الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة األول ررى م ررن حي ررث
المعلمين والتالميذ وبيئات التعلم والتدريس.

 .2الصررعوبات الترري تتصررل بطبيعررة محترروى كتررب الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،وتقيرريم تعلررم
التالميذ.

 .3إسررتراتيجيات الترردريس وطرائقرره ،إذ تناولررت درجررة اسررتخدام معلمرري الصررفوف األساسررية الثالثررة
األولى إلستراتيجيات التدريس وطرائقه المعتمدة عالمياً.

 .4التعرف على وجهات نظر المعلمين من حيث ممارساتهم في تنمية مجموعة من الجوانب أثناء
تدريس التالميذ مثل تنمية القيم واالتجاهات ،ومهارات التفكير ،ومهارات القراءة والكتابة.

 .5التعرف على وجهات نظر المعلمين فري دور األسررة لتحقيرق الردعم النفسري للتالميرذ ،ودور كرل
من و ازرة الصحة وو ازرة األوقاف ،وو ازرة الثقافة في دعم تعلم التالميذ.

 .6التعرف على وجهات نظر المعلمين حول المناهج الوطنية والعالمية وأثرها علرى تعلرم التالميرذ،
ودور المرافق والبيئات المدرسية في تعلم التالميذ.
راء علررى مررا تقرردم ،فقررد تكونررت االسررتبانة كلهررا مررن ( )112فقررة ،موزعررة علررى ثالثررة أجرزاء ،إذ تكررون
وبنر ً
الجررزء األول مررن ( )82فق ررة تتصررل بصررعوبات تواجرره فاعليررة الترردريس فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة

أمرا الجرزء
وتكون الجزء الثاني من ( )21فقرة تتصرل باسرتخدام إسرتراتيجيات التردريس وطرائقرهَّ .
األولىَّ ،
الثالث فقد اشرتمل علرى ( )25سرؤاالً ،إذ تتصرل هرذه األسرئلة بوجهرات نظرر معلمري الصرفوف األساسرية
الثالثررة األولررى مررن حيررث ممارسرراتهم فرري تنميررة القرريم واالتجاهررات ،ومهررارات التفكيررر ،ومهررارات الق رراءة
والكتابررة والحسرراب لرردى تالميررذهم .فضررال عررن وجهررات نظرررهم فرري دور األس ررة لتحقيررق الرردعم النفسرري

للتالميذ ،ودور كل من و ازرة الصحة وو ازرة األوقراف ،وو ازرة الثقافرة فري دعرم تعلرم التالميرذ ،وكرذلك دور
المناهج الوطنية والعالمية وأثرها في تعلمهم ،ودور المرافق والبيئات المدرسية في تعلمهم أيضاً.

وفيم ررا يتص ررل ب ررالجزء األول م ررن االس ررتبانة المر ررتبط بص ررعوبات تواج رره فاعلي ررة الت رردريس ف رري الص ررفوف
األساسررية الثالثررة األولررى ،والجررزء الثرراني المتصررل باسررتخدام إسررتراتيجيات الترردريس وطرائقرره ،فقررد حرردد
مقيرراس خماسرري مترردرج علررى نمررط ليكرررت ،لتحديررد درجررة موافقررة أفرراد عينررة البحررث لكررل فقررة مررن فقررات

أمرا
المقياس ،وكانت درجات مستويات تقدير االستجابة (كبيرة جداً ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جرداً)َّ .
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الجزء الثالث من االستبانة فقد استخدم فيه تدريج ثنائي (نعم ،ال) ليعكس وجهة نظر المعلمين إزاء كرل
قضررية ت ررتبط برردورهم ف رري تنميررة القرريم واالتجاه ررات ،ومهررارات التفكيررر ،ومه ررارات الق رراءة والكتابررة ل رردى
تالميذهم .فضالً عن وجهات نظرهم في دور األسرة لتحقيق الدعم النفسي للتالميذ ،ودور كل من و ازرة
الصررحة وو ازرة األوقرراف ،وو ازرة الثقافررة فرري دعررم تعلررم التالميررذ ،ودور المنرراهج الوطنيررة والعالميررة وأثرهررا

على تعلمهم ،ودور المرافق والبيئات المدرسية في تعلمهم أيضاً.
صدق االستبانة
للتأكررد مررن صرردق محترروى األداة ،ومرردى توافقهررا مررع أهررداف الد ارسررة وشررمولها لمجاالتهررا ،عرضررت علررى

سبعة محكمين في اختصاصات المناهج وأساليب التردريس والقيراس والتقرويم ،وعلرى خمسرة مرن مشررفي
الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ومعلميهررا .وقررد أبرردى المحكمررون ملحوظررات متنوعررة تمثلررت بحررذف
بعررض الفق ررات ،ودمررج بعضررها اآلخررر لتصرربص فق ررة واحرردة ،ونقررل بعررض الفق ررات مررن مجررال إلررى آخررر،
واقترام بعض الفقررات الجديردة .وعلرى هرذا األسراس فقرد تك َّرون الجرزء األول مرن ( )73فقررة موزعرة علرى

خمس رة مجرراالت .والجررزء الثرراني اشررتمل علررى ( )18طريقررة واسررتراتيجية ترردريس .أمررا الجررزء الثالررث فقررد

اشتمل على ( )21سؤاالً.
ثبات االستبانة

للتأكررد مررن ثبررات االسررتبانة ،وِّزعررت علررى عينررة مكونررة مررن ( )25معلمراً مررن معلمرري الصررفوف األساسررية

الثالثررة األولررى مررن خررارج العينررة الترري طبقررت عليهررا اسررتبانة البحررث ،وحسررب معامررل االتسرراق الررداخلي
باستخدام معادلة كرونباخ-ألفا ) ،(Cronbach-Alphaوالجدول رقم ( )3يوضرص قريم معامرل االتسراق

الداخلي ألجزاء االستبانة.

الجدول رقم ( :)3قيم معامل االتساق الداخلي ألجزاء االستبانة
معامل االتساق الداخلي

عدد فقرات الجزء

معامل الثبات

الجزء األول

73

1.95

الجزء الثاني

18

1.87

الجزء الثالث

21

1.76
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يظهررر الجرردول رق ررم ( )3أن قرريم معام ررل االتسرراق الررداخلي لالس ررتبانة بأجزائهررا الثالث ررة مناسرربة ومقبول ررة
ألغراض تطبيقهرا ،إذ بلر معامرل الثبرات للجرزء األول ( ،)1.95والجرزء الثراني ( ،)1.87والجرزء الثالرث

( .)1.76ومن وجهة نظر تربوية فنن هذه القيم مقبولة وتعطي مؤش اًر مناسباً لثبات االستبانة.

وفرري ضرروء مررا تقرردم ،فقررد وِّزعررت االسررتبانة علررى عينررة مكون رة مررن  2511معلررم ومعلمررة مررن معلمرري
الصفوف األساسية الثالثة األولى مروزعين علرى مختلرف أقراليم (الوسرط والشرمال والجنروب) فري المملكرة

األردنية الهاشمية ،وبعد ذلك تم استردادها ،إذ بلر العائرد منهرا  1678أي مرا نسربته ( ،)%67.12وقرد
أعطيررت الحريررة الكاملررة للمسررتجيب ليعبررر عررن وجهررة نظرره .وبعررد ذلررك أدخلررت كافررة البيانررات إلررى ذاكررة

الحاسوب ،ثرم حللرت إحصرائياً إذ حسربت المتوسرطات الحسرابية واالنح ارفرات المعياريرة السرتجابات أفرراد
عينة الدراسة على االستبانة بأجزائها الثالثة.

وبما أن سلم االسرتجابة علرى فقررات االسرتبانة تشركل خماسرياً (كبيررة جرداً ،كبيررة ،متوسرطة ،قليلرة ،قليلرة

جرداً) ،فقرد حر ِّرول ليصربص ثالثيراً مررن أجرل تسررهيل تفسرير النترائج ،إذ اعتمرردت المتوسرطات الحسررابية دون
 2‚33لتدل علرى درجرة لقليلرةل ،والمتوسرطات الحسرابية ضرمن الفئرة  2‚33إلرى  3‚66لتردل علرى درجرة
لمتوسطةل ،والمتوسطات الحسابية األكبر من  3‚66لتدل على درجة لكبيرةل.
ثانيا -المقابلة شبه المقننة )(Semi-structured interview

اعتمررد عل رى المقابلررة شرربه المقننررة للكشررف عررن العديررد مررن الجوانررب المتصررلة بتفعيررل ط ارئررق الترردريس
وتحسين جودة مخرجات التعلم لدى تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى ،وأعد الباحثون هذه األداة

بناء على خبرتهم في مجال التدريس المدرسي والجامعي ،إضافة إلى الرجوع إلى كتب األدب
وطوروها ً
التربرروي ذي الصررلة بجررودة الترردريس فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى .ووفق راً لهررذا اإلج رراء تمكررن
البرراحثون مررن صررياغة ( )27س رؤاالً حكمهررا ذوو االختصرراص فرري المنرراهج وط ارئررق الترردريس والقيرراس
والتق ررويم وعلر رم ال ررنفس الترب رروي ،وع رردد م ررن معلم رري الص ررفوف األساس ررية األول ررى ومشر ررفيها .وف رري ض رروء

ملحوظات المحكمين جرى حذف ثمانية أسئلة وتعديل اثنين واضافة سؤالين اثنين آخرين ،وعليه أصبص
عدد أسئلة المقابلة في صورتها النهائية  21سرؤاالً ،وكران هرذا اإلجرراء مردعاة الطمئنران البراحثين حرول

صدق األداة .وتم التأكرد مرن ثبرات األداة مرن خرالل إجرراء مقابلرة – تكرررت مررتين -مرع تسرعة معلمرين
من خارج أفراد عينة الدراسة ،وقد تخلل المقابلة األولرى والمقابلرة الثانيرة فاصرل زمنري مدتره ثالثرة عشرر

يوماً .وبعد ذلك أجرى الباحرث الررئيس ذاتره تحلريالً للمقرابالت ،ثرم أجرري تحليرل آخرر مرن أحرد البراحثين
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راء علررى مررا سرربق فقررد تبررين عرردم وجررود اخررتالف فرري تحليررل البيانررات ،ممررا يعطرري مؤشر اًر
المشرراركين .وبنر ً
على وجود اتساق تام بين التحليلين.
وللحص ررول عل ررى مص ررداقية عالي ررة أثن رراء جم ررع البيان ررات ،ارع ررى الباح ررث منهجي ررة البح ررث الن رروعي
;2004

(Creswell, 2012; Gerring, 2011; Glaser & Strauss, 1999; Muijs,

) ،Oliver, 2000; Pole & Lampard, 2002وذلك وفقاً لما يأتي:

 .1بيان الهردف مرن الد ارسرة وغرضرها للمعلمرين والمشررفين ومرديري المردارس الرذين أبردوا رغبرة فري

المشاركة في المقابالت .كما نِّبهروا علرى أن المعلومرات التري سيحصرل عليهرا الباحرث سريتعامل

معها بسرية كاملة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 .2الحصول على الموافقة السابقة من المشاركين لتسجيل المقابلة وتدوينها.

 .3تحديد الزمان والمكان المناسبين إلجراء المقابلة مع مراعاة ظروف المستجيب.
 .4بنراء عالقرة مرن الرود واالحتررام واأللفرة بررين مرن يجرري المقابلرة والمسرتجيب قبرل البردء بالمقابلررة
بغرض توفير ظروف مناسبة إلجراء المقابلة.

 .5طرحرت أسررئلة المقابلرة علررى المسررتجيبين ،وقمنرا بالتأكررد مررن درجرة دقرتهم فرري التعبيرر عررن رأيهرم
مررن خررالل إعررادة طرررم بعررض األسررئلة فرري نهايررة المقابلررة بصرري متنوعررة تتضررمن الفك ررة نفسررها

الت رري حملته ررا األس ررئلة الت رري طرح ررت ف رري المر ررة األول ررى ،وه ررذا اإلجر رراء ينب ررئ أيضر راً ع ررن م رردى
مصداقية استجابات أفراد عينة الدراسة.

ولتحليل البيانات التي جمعت من خالل المقابلة شبه المقننرة ،اسرتخدم الباحرث منهجيرة تحليرل األبحراث
النوعيررة (انظررر ;2012; Burton; Buckingham & Saunders, 2004

((Bryman,

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

بطريقررة النظريررة التجذيريررة أو المتجررذرة ) ،(Grounded Theory Approachإذ اعتمرردت األفكررار

الت رري ظه رررت م ررن بيان ررات الد ارس ررة الت رري حص ررلنا عليه ررا م ررن خ ررالل المق ررابالت ،ث ررم توص ررلنا للس ررمات أو
الخصائص ) (Categoriesمن خالل ما يأتي:

 )1القراءة الفاحصة لكل كلمة وجملة وعبارة ذكرها أفراد الدراسة.
 )2اعتماد الترميز لالستجابات.

 )3وضع األفكار المتشابهة أو األفكار المتقاربة في مجاالت فرعية ).(Sub-categories
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 )4وضر ررع المجر رراالت الفرعير ررة ) (Sub-categoriesضر ررمن المجموعر ررات الرئيسر ررة

(Main

).Categories

 )5التحقق من ثبات التحليل الرذي قرام بره الباحرث الررئيس للبيانرات مرن خرالل قيرام أحرد الرزمالء –
أحد أعضاء الفريق البحثي – بنعادة عملية التحليل ،إذ كشفت هذه العملية عن توافرق ترام برين

المحلل ررين فيم ررا يتص ررل بتحلي ررل البيان ررات ،وفقر راً للمج رراالت الرئيس ررة )Categories

(Main

والمجاالت الفرعية ) .(Sub-categoriesويؤكد هذا اإلجراء سالمة عملية التحليل ودقتها.

 )6حساب التك اررات والنسب المئوية لالستجابات كما توزعت ضمن المجاالت الفرعية.
ثالثا-مجموعة التركيز أو الجماعات البؤرية )(Focus Group
تعد هذه األداة شكالً من أشكال المقابالت الجماعية التي تتضمن اختيار الباحث أو البراحثين مجموعرة

من األفراد المتميزين في مجال معرفي أو مجال مهني معين ،وتتم في الوقت نفسره ،فيكرون فيهرا مجرال

للتفاعل والمناقشة بعردد مرن األسرئلة المحرددة داخرل المجموعرة التري كران التركيرز فيهرا علرى موضروع أو
أكثر من الموضوعات المطروحة من الفريق البحثي .وأشهر من كتب حرول لمجموعرات التركيرزل أو مرا
يصررطلص عليرره لالجماعررات البؤريررةل ديفيررد سررتيوارت وزميلرره فرري كتابهم را الشررهير الجماعررات البؤريررة بررين

النظريرة والتطبيرق ( )Focus groups: theory and practiceالرذي صردر منره العردد الثالرث فري
ع ررام .2115وم ررن خ ررالل ه ررذه المجموع ررات ي ررتم التركي ررز عل ررى وجه ررات النظ ررر المتع ررددة ض ررمن س ررياق
المجموعة بخالف المقابالت الفردية .وقد نفِّذ ذلك مع مديري المردارس ،والمعلمرين ،وأسراتذة الجامعرات،

وخب ر رراء االختبرررارات ،واإلش ر رراف التربررروي فر رري و ازرة التربير ررة والتعل رريم ،وممثلر رري المركر ررز ال رروطني لحقر رروق

وزرة الثقافة.
اإلنسان ،و ا

رابعا -تحليل محتوى الوثائق المحلية والعالمية
طرئ رق البحررث الوصررفية الترري تسررعى إلررى جمررع البيان رات مررن مختلررف الوثررائق
يعررد تحليررل المحترروى مررن ا

المكتوبررة أو المصررورة أو المسررجلة ،إذ يجررري بعررده تحليررل المعلومررات المضررمنة فرري تلررك الوثيقررة بقصررد
التوصررل إلررى تفسرريرات واسررتنتاجات موضرروعية( الخالرردي .(Posner, 2004 1986 ،وفرري الد ارسررة

الحاليررة حللررت الوثررائق واألبحرراث والد ارسررات الخاصررة بموضرروعات هررذه الد ارسررة (فئررات التحليررل) بعر ِّردها
وثائق مكتوبة إلى ما تتضمنه من تلك المواضيع بقصد التوصل إلى تفسيرات واستنتاجات موضوعية.
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وقد استخدمت هذه األداة نظ ار للصرعوبة مرن حيرث الزمران والمكران ،فلرم ترتص إمكانيرة االتصرال المباشرر
باألشررخاص فرري الرردول المسررتهدفة فرري البحررث ،إذ اتبررع البرراحثون فرري هررذه الد ارسررة األسررلوب الوصررفي
التحليلي كونه المناسب لبعض أهداف الدراسة وأسئلتها من خالل تحليرل الوثرائق الرسرمية التري تصردر

عررن و ازرات التربيررة والتعلرريم فرري الرردول المسررتهدفة ،إضررافة إلررى تحليررل األبحرراث والد ارسررات الترري أجريررت
ضررمن الموضروعات الترري اهتمررت بهررا هررذه الد ارسررة ،وكررذلك تحليررل طبيعررة المنرراهج مررن حيررث األهررداف
والمحتوى والكتب المدرسية وطرائق التدريس والتقويم ،والمكانة والترتيرب العرالمي لمسرتوى التعلريم ،ودور

الم ر ررتعلم والمعل ر ررم ،ودور األه ر ررل ،ودور و ازرة التربي ر ررة والتعل ر رريم ،ودور المدرس ر ررة ،ودور البيئ ر ررة المحلي ر ررة،
واإلشراف التربوي ،ومصادر التعلم ،والبيئة المدرسية ،وأسس تعيرين المعلمرين وعمليرات إعردادهم ،وعردد

التالميررذ فرري الصررف الواحررد حالي راً .وقررام البرراحثون أيض راً بتحليررل جميررع الوثررائق المتصررلة بالموضرروعات
السابقة ،إذ ع َّد كل موضوع من الموضوعات السابقة وحدة تحليل في جميع الوثائق الرسرمية والمقراالت
التي تم الوصول إليها .وقد روعي في عملية تحليل محتوى الوثائق الرسمية والمقاالت ما يلي:

إطار للتصنيف.
اً
 .1ع َّدت موضوعات الدراسة المذكورة سابقاً
 .2عر َّرد كررل موضرروع مررن موضرروعات الد ارسررة وحرردة تحليررل أو فك ررة ،وتعررد الفك ررة أكبررر وحرردات تحليررل
المحتوى وأهمها وأكثرها فائدة ،وهي وحدة أساسية في تحليل االتجاهات والقيم والمعتقدات (كنعان،
 1995م )38 ،وقد استخدمت في هذه الدراسة لتحليل موضوعات الدراسة المختلفة.

 .3تحديد الهدف من عملية التحليل ،وهو التعرف على موضوعات الدراسة.

 .4قراءة محتوى الوثائق الرسمية والمقاالت والدراسات التي أجريت في مواضيع الدراسة قراءة متمعنة،
حتى اتضص المعنى لدى الباحثين.

 .5تحديررد موضرروعات الد ارسررة الرواردة فرري محترروى الوثررائق الرسررمية واألبحرراث والد ارسررات الترري أجريررت
في أي من موضوعات الدراسة.

 .6تعد موضوعات الدراسة هدفاً للتحليل.

 .7تقديم التفسيرات واالستنتاجات الموضوعية المبنية على نتائج التحليل.
نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع التعليم والتعلم في الصفوف الثالثة األولى في المملكة األردنية

الهاشمية وسبل التحسين في ضوء خبرات بعض الدول العالمية واإلقليمية .ولتحقيق ذلك ،أجابت الدراسة

الحالية عن ثالثة وثالثين سؤاالً ،إذ صيغت تلك األسئلة بكل عناية وشمولية وموضوعية ،لتعكس في
مجملها أدوار جميع العناصر والمكونات المسؤولة عن التعليم في الصفوف األساسية الثالثة األولى في
األردن ،وما يؤثر فيه ،وما يصف واقعه ،إضافة إلى ما هو متوقع أن يكون عليه سواء بالرجوع إلى
25

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

النظريات والدراسات الحديثة ،أو من خالل تجارب من نماذج إقليمية و/أو عالمية .وقد صيغت النتائج بعد
تحليل كم هائل من البيانات جمعت باستخدام أدوات بحثية متعددة ومتنوعة من مصادر مختلفة ومتعددة.
وفي ضوء العدد الكبير ألسئلة الدراسة ،تم التركيز على المحاور اآلتية كما في الشكل التالي ويليه
تفصيالت النتائج:

الشكل رقم ( )1محاور نتائج الدراسة
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ويمكن عرض نتائج المحاور الواردة في الشكل رقم ( )1ومناقشتها وتفسيرها على النحو اآلتي:
نتائج المحور األول ومناقشتها  -واقع التدريس في الصفوف األساسية الثالثة األولى في األردن.

يسرعى المحرور األول إلرى اإلجابرة عرن أربعرة أسرئلة ( )3تتصرل برالواقعين الحرالي والمسرتقبلي لمسرتوى

التدريس للصفوف الثالثة األولى في المملكة األردنية الهاشمية .فضالً عن عرض لواقع أعرداد التالميرذ
في تلك الصفوف في الشرعبة الواحردة ،ومقارنتهرا مرع بعرض نمراذج التعلريم العالميرة واإلقليميرة .ولتحقيرق

 3يتصل هذا احملور باألسئلة اآلتية:
ما هو الواقع احلايل والواقع املستقبلي ملستوى التدريس للصفوف الثالثة األوىل يف اململكة األردنية اهلامشية؟



ما عدد التالميذ احلايل يف مراحل التعليم األساسي يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل؟ وما عددهم املتوقع يف املستقبل؟



ما عدد التالميذ يف الصف الواحد ضمن الشعبة الواحدة يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف األردن؟



ما عدد التالميذ يف الصف الواحد ضمن الشعبة الواحدة يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف ضوء النماذج التعليمية التعلمية العاملية واإلقليمية؟
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ذلك فقد تم الرجوع إلى وثائق و ازرة التربية والتعليم ،وأعردت اسرتبانة لمعلمري الصرفوف األساسرية الثالثرة
األولى .فضالً عن إجراء مقابالت شبه مقننة مع مشرفي و ازرة التربية والتعليم للصفوف الثالثة األولى.
وفيما يتصل بواقع المستوى التدريسي الحالي وواقعره المسرتقبلي فري الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى،
ررق إلرى
فقد بينت نتائج االستبانة أن الواقرع الفعلري للتردريس فري الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى لرم ي َ
المستوى المطلوب ،إذ إن الممارسات التدريسية يغلب عليها الطابع التقليدي .ويوضص ذلرك الجردول رقرم
(.)4
الجدول رقم ( :) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على واقع التدريس الحالي للصفوف
الثالثة األولى

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

الفقرات

المئوية

التقدير()4

1

قلة استخدام أجهزة الحاسوب في تنفيذ األنشطة التعلمية.

3.29

1.222

65.71

كبيرة

2

عدم توظيف مواقف من الحياة اليومية لتنظيم تعلم التالميذ.

2.94

1.097

58.77

كبيرة

2.91

1.202

58.20

كبيرة

4

عدم تحفيز التالميذ للقراءة الحرة.

2.90

1.112

57.99

كبيرة

5

عدم وجود قناعة لدى المعلم بجدوى طرائق التدريس الحديثة والمعاصرة.

2.90

1.136

58.02

كبيرة

6

ضعف إتقان المعلم لكيفية توظيف طرائق التدريس الحديثة والمعاصرة.

2.88

1.136

57.65

كبيرة

7

عدم إلمام المعلم بطرائق التدريس الحديثة والمعاصرة.

2.87

1.130

57.41

كبيرة

8

قلة استخدام وسائل تعليمية متنوعة (الحاسوب ،السبورة ،اللوحات).

2.78

1.151

55.69

كبيرة

2.74

1.117

54.84

كبيرة

11

عدم استجابة المعلمين الستفسارات التالميذ وأسئلتهم بوضوم.

2.72

1.188

54.42

كبيرة

11

ضعف تشجيع التالميذ على المشاركة والمناقشة أثناء الحصة.

2.72

1.135

54.35

كبيرة

2.66

1.157

53.18

متوسطة

عدم مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ.

2.65

1.134

53.03

متوسطة

المجموع الكلي

3.48

.862

69.53

كبيرة

م

3

9

12
13

المتوسط

ضعف التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون من ضعف
السمع أو ضعف البصر.

عدم التنويع في أساليب عرض المادة التعليمية (المجموعات ،الحوار
والمناقشة).

قلة استخدام أساليب تقويم متنوعة (امتحانات ،واجبات ،تقارير وأبحاث،
قوائم الشطب ،ساللم التقدير).

 4تم تحويل المتوسطات الحسابية إلى درجات تقدير في ضوء اآلتي :أقل من  2.33يدل على درجة قليلة ،ومن  3.66 -2.33يدل على درجة متوسطة ،وأكثر من
 5 -3.66يدل على درجة كبيرة.
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يتضص من الجدول رقم ( )4أن الواقع الفعلي للتدريس في الصفوف األساسية الثالثرة األولرى يعراني مرن
صعوبات متعددة تؤثر في نوعية التدريس ،إذ بل المتوسط العام للفقرات في هذا المجال  3.48األمر

الررذي يرردل مررن خررالل درجررة تقرردير الواقررع التدريسرري علررى أن هررذا الواقررع يعراني مررن الصررعوبات العديرردة،
وخاصة أن المتأمل في الجدول رقم ( )4يالحرظ أن الفقررات  11-1توزعرت ضرمن درجرة تقردير لكبيررةل

فيمررا يتصررل بالصررعوبات الترري تررؤثر فرري الواقررع غيررر الفعررال للترردريس فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة

األولررى .وتكشررف هررذه النتررائج أن أسررباب ضررعف واقررع الترردريس فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى
تكمن في عدم القناعة بجدوى طرائق التدريس الحديثة والمعاصرة ،وهذا ما أكدته الفقررة الخامسرة .ولعرل

السبب في ذلك يعود إلى ضعف أداء معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى في إتقان كيفية توظيف

طرائق التدريس الحديثرة والمعاصررة فري عمليرة التردريس وهرذا يردل علرى عردم إلمرامهم بط ارئرق التردريس
الحديثة والمعاصرة.
وبناء على ما تقدم في ضوء النتائج الواردة في الجدول رقم ( )4فنن هذا الواقع التدريسي فري الصرفوف

األساسررية الثالثررة األولررى انعكررس سررلباً علررى بيئررات الررتعلم مررن حيررث قلررة اسررتخدام تكنولوجيررا المعلومررات

مثل استخدام الحاسوب في تنفيذ األنشطة التعلمية ،وعدم توظيف مواقف من الحياة اليومية لتنظيم تعلم
التالميذ ،وضعف التعامل مع الفروق الفردية برين التالميرذ خاصرة مرع ذوي االحتياجرات الخاصرة الرذين
يعررانون مررن ضررعف السررمع أو ضررعف البصررر ،وعرردم تحفيررز التالميررذ للق رراءة الح ررة ،وعرردم التنويررع فرري

أساليب عرض المادة التعليمية (المجموعرات ،الحروار والمناقشرة) ،وعردم اسرتجابة المعلمرين الستفسرارات
التالمي ررذ وأس ررئلتهم بوض رروم ،وض ررعف تش ررجيع التالمي ررذ عل ررى المش رراركة والمناقش ررة أثن رراء الحص ررة ،وقل ررة

استخدام أساليب تقويم متنوعة (امتحانات ،واجبات ،تقارير وأبحاث ،قوائم الشطب ،ساللم التقدير).

فهذه النتائج لواقع التدريس في الصفوف األساسية الثالثرة األولرى فري األردن ،لرم تعرط مؤشررات إيجابيرة
على جودة ممارسات التعليم ،وخاصة في ظل نظريات التعلم المعاصرة ،التي تؤكد على أهمية توظيف

طرائق التدريس وفقاً لنموذج التعلم المتمركز على التلميرذ .وعنرد مقارنرة هرذه النترائج مرع نمراذج عالميرة،

فنن ذلك يخالف التوجهرات العالميرة للردول المتقدمرة التري تشردد برأن توظرف أرقرى إسرتراتيجيات التردريس

وطرائقه ليصبص التلميذ مرك اًز للتعلم .وفي هرذا الخصروص أكرد نظرام التعلريم الفنلنردي National core

curriculum for basic education (NCC), 2004; Finnish National Agency for
)) Education (FNAE), 2014على أهمية التعلم المتمركز على المتعلم أي أن يتعلم التلميرذ ذاتيراً
ابتداء من الصف األول األساسي ،وذلك من خالل ممارسة األنشطة التعلمية المتنوعة.
ً
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وفي سرنغافورة تسرود ط ارئرق تردريس تركرز علرى جميرع التالميرذ فري تنظريمهم للردروس ،إذ تشركل األسرئلة
واإلجابرات المنظمرة  %61مرن ط ارئرق التردريس السرائدة فري سرنغافورة Hogan and Colleagues,

) .)2009أما في بريطانيا فتقدم أكثر من  %51من الدروس من خالل النشاطات ومجموعات العمل.
وفي الدول المشابهة لمردن يتضص جلياً أن التعليم في الصفوف األساسية الثالثة األولى في دولة قطر
رور للرتعلم مرع
يعتمد على إسرتراتيجيات التردريس المتبعرة عالميراً مرن حيرث التركيرز علرى التلميرذ بع ِّرده مح اً
مراعاة حاجاته الفرديرة ،والتركيرز علرى العمرل التطبيقري والتعراوني والتفراعلي وروم الفريرق ،بحيرث يكرون

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

وللكشررف عررن واقررع أعررداد التالميررذ فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،فقررد تررم مراجعررة وثررائق و ازرة

التربيررة( )5والتعلرريم ،إذ كشررفت عررن العرردد الحررالي للتالميررذ فرري م ارحررل التعلرريم األساسرري فرري الصررفوف
األساسية الثالثة األولى الذي قد بل  363181تلميذاً وتلميذة ،ويزداد هذا العدد بمعدل  %5سنوياً في
الص ررف األول األساس رري .أم ررا ع رردد التالمي ررذ ف رري الص ررف الواح ررد ض ررمن الش ررعبة الواح رردة ف رري الص ررفوف
األساسررية الثالثررة األولررى فرري األردن ،فقررد تررم بخصوصرره مقابلررة رئرريس قسررم التقيرريم والمتابعررة فرري و ازرة

التربية والتعليم ،إذ أفاد بقوله :لنسبة عدد التالميذ في الصف الواحد على مستوى المملكة األردنيرة يبلر
 26.6تلميذاً في كل صف أو شعبةل.

كمررا كشررفت نتررائج المقررابالت مررع رئيسررة قسررم اإلشرراف التربرروي فرري و ازرة التربيررة والتعلرريم ،ومشررفي و ازرة

التربيررة عررن أعررداد التالميرذ الترري تختلررف مررن منطقررة إلررى أخرررى ،وذلررك حسررب الكثافررة السرركانية ،وكثافررة

التالميذ في الشعب حسب المنطقة التي يقطنون فيها.
وهذا يدل على أن المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة يترراوم عردد التالميرذ فيهرا (فري الغررف الصرفية)

مرا برين ( )15-5تلميرذاً .أمررا فري المنراطق السرركانية ذات الكثافرة السركانية المتوسررطة ،كمرا فري األريرراف

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

( )51-36تلميرذاً ،وفرري بعررض المرردارس وصررل العرردد إلررى ( )51تلميررذاً ومنهررا علررى سرربيل المثررال – ال
5

وزِّودنا باألعداد مبوجب نشرة أعداد طالب الصفوف األساسية الثالثة األوىل لعام
متَّ احلصول على أعداد التالميذ يف الصفوف الثالثة األوىل جمتمعة ،فقد متَّ مراجعة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا املعلوماتُ ،

.6102/6102
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الحصر – مدرسة ميسرون الدمشرقية فري مديريرة تربيرة قصربة إربرد ،فقرد تجراوز العردد فري الغرفرة الصرفية
 51تلميذاً .وهذه النتيجة يمكن أن تعود لعدة أسباب يمكن تلخيصها فيما يلي:

 .1وجررود كثافررة سرركانية عاليررة فرري المرردن مررع قلررة عرردد المرردارس فرري الحرري الواحررد األمررر الررذي
استدعى زيادة عدد التالميذ.

 .2وجررود إلحررام شررديد مررن أوليرراء أمررور التالميررذ علررى مررديري المرردارس إلبقرراء أبنررائهم فرري المدرسررة

القريبة منهم .ولعل العديد من أولياء األمرور ذكرروا أنهرم يفضرلون المردارس القريبرة مرن سركنهم،

وذلك لدوافع اقتصادية تتصل بكلفة المواصالت.

 .3وجررود إقبررال شررديد علررى المرردارس الحكوميررة فرري ظررل ارتفرراع تكلفررة أقسرراط التلميررذ فرري المرردارس

الخاصة .ولعل ما يؤكد ذلك ما نشرته و ازرة التربية والتعليم بانتقال ما يزيد على  51ألف تلميذ

من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
وعنرد مقارنررة هررذه النتيجرة مررع نمرراذج عالميررة ،تبرين أن متوسررط حجررم الصررف فري سررنغافورة يررزداد حسررب

المستوى ،إذ يتضص أن متوسط عدد تالميذ الصف األول األساسي ( )29.4تلميذاً ،وفي الصف الثاني

األساسي ( )29.5تلميذاً  ،بينما يزداد في الصف الثالث األساسي حيرث يصرل إلرى  37تلميرذاً أي أن
حجرم الصرف يرزداد مرع التقردم فري المسرتوى التعليمري (Ministry of Education (Singapore),

) .2017وهذه النتيجة تعزى إلى أن التالميذ في الصفين األول والثاني يحتاجون إلى مزيد مرن الرعايرة
واالهتمام .كما تبين النتائج أن متوسط عدد التالميذ في الصف الواحد في المرحلة األساسية في اليابان

هو  27تلميذاً ).(OECD, 2017

أمررا فرري فنلنرردا فتبررين أن متوسررط عرردد التالميررذ فرري مسررتوى التعلرريم األساسرري لررم يتعر َّرد العش ررين ،إذ بل ر

( )19تلميرذاً ) .(OECD, 2017وهرذا يردل علرى العردد النمروذجي فري صرفوف التعلريم األساسري .وفري

حالررة تجرراوز هررذا العرردد ،فثمررة إج رراء تربرروي يقرروم علررى تقسرريم التالميررذ إلررى مجموعررة صررفية يررتم تررتعلم

تعاونياً في ظل توافر بيئرات صرفية واسرعة تسرمص برالتعلم التعراوني .ولعرل هرذا الحرل متفرق عليره تربويراً.

وربمرا مرا يؤكرد ذلرك أن المنظمرة األمريكيرة للبحرث التربروي (American Educational Research
) Associationذكررت فرري اجتماعهرا السررنوي لعرام  2118أن البيئررة الصرفية لمسررتويات التعلريم األولررى

يجرب أال تكرون مكتظرة بالتالميرذ ،إذ إن الردليل الميرداني ) (Empirical evidenceكشرف عرن تحسرن
التفاع ررل الص ررفي ل رردى التالمي ررذ ف رري الص ررفوف قليل ررة الع رردد ،بينم ررا ي ررنخفض مس ررتوى أداء التالمي ررذ ف رري
الصفوف كثيرة العدد &(Blatchford, Bassett, & Brown, P., 2008; Konstantopoulosa

)Sun,2013
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وعنررد مقارنررة عرردد التالميررذ فرري الصررف الواحررد مررع الرردول المشررابهة لررمردن فق رد اتفقررت هررذه النتيجررة مررع
وضررع الصررفوف فرري المملكررة العربيررة السررعودية ،إذ اتضررص أن المرردن ذات الكثافررة السرركانية تعرراني مررن
ازدحام التالميذ في الصفوف ،إذ يزيد العدد على  41تلميذاً في الصف الواحرد ،بينمرا يقرل فري المنراطق
القروية والجبلية قليلة الكثافة السكانية .وبالتالي فنن التربويين ترذمروا فري المملكرة العربيرة السرعودية مرن

اآلثررار السررلبية لزيررادة العرردد فرري الغرررف الصررفية المتمثلررة بضررعف درجررة اسررتيعاب التلميررذ ،إذ إن الكثافررة
العالية ال تتيص للمعلم اإلجابة عن األسئلة داخل الصف في ظل زيادة األعرداد ،كمرا أنره ال يسرتطيع أن
يعطي اهتماماً كافيراً للتالميرذ ذوي المسرتوى التعليمري المتوسرط والمسرتوى التعليمري المتردني .كمرا أنره ال

يستطيع معالجة العديرد مرن المشركالت الخاصرة بتعلريم القريم والسرلوك ألن وقرت الحصرة قصرير جرداً وال

يكفي لتنفيذ الدرس اليومي على الوجه األكمل .وفري المقابرل فرنن النتيجرة الحاليرة ال تتوافرق مرع متوسرط

عدد التالميذ في الصف الواحد في المرحلة االبتدائية في قطر البال  2117تلميذاً.

وفي ضوء هذه النتائج على مستوى المملكة األردنية الهاشمية يتضرص جليراً أن زيرادة أعرداد التالميرذ فري

بيئررات الررتعلم تشرركل مأزقراً كبير اًر يواجرره التعلرريم فرري المملكررة األردنيررة .وللتحقررق مررن صررحة البيانررات الترري

أدلررى بهررا أفرراد عينرة المقابلررة ،أكرردت أقروال المعلمررين  -كمررا كشررفتها نتررائج االسررتبانة– إن ()%74.46

مرن معلمري الصرفوف األساسرية الثالثررة األولرى يررون أن كثررة أعرداد التالميررذ فري الغررف الصرفية تشرركل
عائقراً كبير اًر فري تحسررين جرودة التعلرريم .وهرذا يعررد بالترالي أحررد األسرباب الترري أثررت فرري جرودة التعلرريم فرري

الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى األمررر الررذي انعكررس علررى الضررعف العررام فرري القرراءة والكتابررة وذلررك

راء علررى االختبررارات الوطنيررة الترري عقرردتها و ازرة التربيررة والتعلرريم .ويمكررن تفسررير ذلررك برأن زيررادة أعررداد
بنر ً
التالمي ررذ تق ررود المعلم ررين لالعتم رراد عل ررى ط ارئ ررق ت رردريس تقليدي ررة تعتم ررد عل ررى المعل ررم م ررن خ ررالل التلق ررين
طرئرق
وحسب األمر الذي يجعل التالميذ يقضون مدداً في حالة نوم وخمول ،وهذه الطريقرة هري مرن ال ا
ْ
التي تقتل النشاط عند المتعلم.
نتائج المحور الثاني ومناقشتها -الصعوبات التي تواجهه العمليهة التدريسهية فهي الصهفوف األساسهية

الثالثة األولى.

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

يتصررل هررذا المحررور باإلجابررة عررن السرؤالين الثررامن والعاشررر( )6مررن أسررئلة الد ارسررة ،المررتبطين بالكشررف

عررن الصررعوبات الترري تواجرره طلبررة الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ومعلميهررا .ولاجابررة عررن هررذين

تضمنت هذا الجانرب .ويمكرن عررض الصرعوبات التري تواجره تالميرذ الصرفوف
السؤالين ،أعدت استبانة
َّ
األساسية الثالثة األولى في الجدول رقم (.)5

الجدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات المتصلة بتالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى
الفقرات

الرتبة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

النسبة المئوية

درجة
التقدير

0

قلة املخزون اللغـوي عنـد التالميـذ الـذي يساعدهم يف التعبري عن أفكارهم.

3.60

.996

%71.95

كبرية

6

وجود اجتاهات سلبية لدى التالميذ حنو املدرسة.

3.49

1.079

%69.73

كبرية

3.47

1.071

3

ضعف رغبة التالميذ يف الدراسة.

%569.45

كبرية

4

عدم تعاون أولياء أمور التالميذ مـع اإلدارة املدرسية.

3.46

1.100

%69.30

كبرية

5

وجود قلق لدى التالميذ من االمتحانات.

3.42

1.057

%68.50

كبرية

2

عدم اهتمام التالميذ بالواجبات البيتية.

3.28

1.109

%65.59

كبرية

 6يتصل هذا احملور بالسؤالني اآلتيني:


ما الصعوبات اليت تواجه طلبة الصفوف األساسية الثالثة األوىل؟



ما الصعوبات اليت تواجه معلمي الصفوف األساسية الثالثة األوىل؟
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الجدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات المتصلة بتالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى
المتوسط

االنحراف

النسبة المئوية

درجة

الفقرات

2

قلة تركيز التالميذ وانتباههم يف غرفة الصف.

3.20

1.083

%63.91

كبرية

8

قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفـسية للتالميذ.

3.16

1.097

%63.29

كبرية

9

ضعف االتصال بني املـعلم وأولياء أمور التالميذ .

3.15

1.089

%63.03

كبرية

01

ضعف القدرات العقلية لدى التالميذ.

3.09

1.056

%61.70

كبرية

00

ضعف قدرات التالميذ احلسية مثل ضعف حاسة البصر أو السمع.

2.82

1.097

%56.36

كبرية

06

وجود خوف لدى التالميذ من املعلم.

2.71

1.121

%54.27

كبرية

03

معاناة بعض التالميذ مـن بعـض األمراض اجلسمية.

2.70

1.105

%54.06

كبرية

3.20

.753

%63.93

كبيرة

الرتبة

الحسابي

المجموع الكلي

المعياري

يظهرر الجردول رقرم ( )5وجرود ضرعف كبيرر يتصرل برأداء تالميرذ الصرفوف األساسرية الثالثرة األولررى ،إذ

بلغت النسبة المئوية العامة لجميع الفقرات  ،%63.93وهذا يتوزع ضمن درجة تقدير كبيرة للصرعوبات
الت رري تواج رره تعل ررم التالمي ررذ ف رري الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة األول ررى .والمتأم ررل للج رردول نفس رره يالح ررظ

أن %71.95من أفراد عينة الدراسة أكدوا وجود ضعف في المخرزون اللغروي عنررد التالميررذ الرذي يسرهم

فرري مسرراعدتهم فرري التعبيررر عررن أفكررارهم .ويمكررن أن هررذا األمررر قررد أثرر علررى اتجاهرراتهم ودافعيررتهم نحررو
المدرسة ،ولعل ما يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية كشفت عما نسبته  %69.73من المستجيبين أكدوا وجرود
اتجاهات سلبية لدى التالميذ نحو المدرسة .فضالً عن أن  %69.45منهم أكدوا ضعف رغبرة التالميرذ

في الدراسة.

وبصررورة عامررة فرري ضرروء البيانررات ال رواردة فرري الجرردول رقررم ( )5يمكررن اإلشررارة إلررى وجررود قلررة اهتمررام
بتالمير ررذ الصر ررفوف األساسر ررية الثالثر ررة األولر ررى فر رري الجوانر ررب النفسر ررية والوجدانير ررة والمعرفير ررة والصر ررحية
واالجتماعيررة .وتمثَّرل هررذا الوضررع غيررر المقبررول مررن خررالل عرردم تعرراون أوليرراء أمررور التالميررذ مررع اإلدارة
المدرسرية ،ممررا ترترب عليرره عردم اهتمررام التالميررذ بالواجبرات البيتيررة ،ووجرود قلررق لرديهم مررن االمتحانررات،

وقلة تركيزهم وانتباههم في غرفة الصف بسربب وجرود الخروف لرديهم مرن المعلرم ،فضرالً عرن قلرة اهتمرام

األهل بالنواحي الصحية والنفرسية لهرم ،ولعرل ذلرك نراتج عرن ضرعف االتصرال برين المررعلم وأوليراء أمرور
التالميذ ،إضافة إلى ضعف القدرات العقلية لردى التالميرذ ،وضرعف قردراتهم الحسرية مثرل ضرعف حاسرة

البصر أو حاسة السمع ،ومعاناة بعضهم مرن بعرض األمراض الجسمية.

ويمكن عرض الصعوبات التي تواجه معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى في الجدول رقم (.)6
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التقدير
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الجدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات المتصلة بمعلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

التقدير

3.22

1.100

%64.43

كبيرة

2

قلة اقتناع بعرض المعلمرين بجردوى تنويع مصادر التعلم.

3.14

1.058

%62.81

كبيرة

3

انتقال المعلمين ذوي الكفاءة العالية إلى األعمال اإلدارية.

3.11

1.117

%62.17

كبيرة

4

ضعف إلمام بعض المعلمرين بأساليب التقويم الحديثة.

3.11

1.103

%62.17

كبيرة

2.99

1.171

%59.74

كبيرة

2.98

1.134

%59.63

كبيرة

7

ضعف القدرة لدى بعض المعلمين علرى إدارة الصف.

2.95

1.096

%58.92

كبيرة

8

ضعف اإلعداد المهني للمعلمين أكاديمياً وتربوياً.

2.93

1.174

%58.69

كبيرة

2.92

1.119

%58.33

كبيرة

3.04

.841

%60.77

كبيرة

الرتبة
1

5
6

9

المتوسط

الفقرات
اعتماد بعض المعلمين على الطرائق التقليدية في تدريس الصفوف
األساسية الثالثة األولى.

عدم اهتمام بعض المعلمين في معالجة صعوبات التعلم (القرائية
والكتابية والحسابية) عند التالميذ.
ندرة المعلمين المتخصصين في تدريس الصفوف األساسية الثالثة
األولى أكاديمياً ومسلكياً.

افتقار المعلم إلى مهرارات االترصال والتواصل مع التالميذ.
المجموع الكلي

يتبررين مررن الجرردول رقررم ( )6أن الفقررات المتصررلة بهررذا الجانررب تظهررر وجررود صررعوبات متنوعررة تتصررل

بمعلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى ،إذ تراوحت متوسطات الفقرات لهذا الجانب ما بين – 3.22
 2.92بمعنر ررى أن هر ررذا المجر ررال سر ررجل درجر ررات صر ررعوبة كبي ر ررة .ويتضر ررص مر ررن الجر رردول أن مر ررن أبر رررز
الصعوبات التي تواجه فاعلية األداء التدريسي في الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى هرو سريادة ط ارئرق

الترردريس التقليديررة فرري بيئررات تعلررم التالميررذ .ولعررل مررا يؤكررد ذلررك أن الفق ررة األولررى كشررفت عمررا نسرربته
طرئ رق التقليديررة فرري ترردريس الصررفوف األساسررية الثالث ررة
 %64.43مررن المسررتجيبين يعتمرردون علررى ال ا

األولى .والمتأمل في البيانات أيضاً من الجردول نفسره يسرتخلص أن األسرباب الكامنرة وراء هرذه النتيجرة
تعررزى إلررى قلررة اقتنرراع بع ررض المعلم ررين بج رردوى تنويررع مصررادر الررتعلم ،وانتقررال المعلمررين ذوي الكفرراءة
العاليررة إلررى األعمررال اإلداريررة ،وضررعف إلمررام بعررض المعلم ررين بأسرراليب التقررويم الحديثررة ،وعرردم اهتمررام

بعض المعلمين في معالجة صعوبات التعلم (القرائية والكتابية والحسابية) عند التالميذ ،ونردرة المعلمرين
المتخصصررين فرري ترردريس الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى أكاديمي راً ومسررلكياً ،وضررعف القرردرة لرردى

35

درجة

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

بعض المعلمين علرى إدارة الصرف ،وضرعف اإلعرداد المهنري للمعلمرين أكاديميراً وتربويراً ،وافتقرار المعلرم

إلى مهرارات االترصال والتواصل مع التالميذ.

وبمقارنة هذا الوضع السائد لدى تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى مع نماذج تعليم عالمية ،فرنن
النتررائج فرري هررذا المجررال تظهررر أن التربيررة للتلميررذ فرري سررنغافورة تقرروم علررى أسرراس إحررداث تربيررة متوازنررة

وشرراملة للتلميررذ مررن جميررع الجوانررب .ولعررل مررا سرراعد علررى ذلررك هررو سرريادة النظ رام التعليمرري المركررزي-
الالمركررزي ،الررذي يعنرري أن صررناعة الق ررار التعليمرري تررتم علررى مسررتوى المدرسررة ،ألن مررديري المرردارس

والمعلمررين هررم األكثررر معرفررة بالتالميررذ ،وفرري الوقررت نفسرره تتحمررل المدرسررة مسررؤولية أكبررر فيمررا يتصررل
بانسجام نظامها ومبادراتها مع التوجهات التربوية العامة للنظام المركزي (Chua 2014; Ng 2010,

) .2013ومنررذ عررام ( )2111-1997دخلررت سررنغافورة فرري مرحلررة القرردرة ،إذ مرنص المعلمرون والمرردارس
مزيررداً مررن المرونررة والمسررؤولية الذاتيررة لتنميررة قرردرات التالميررذ وميررولهم وتعزيررز مهرراراتهم فرري الررتعلم مرردى
الحيرراة .وكرران الهرردف ال ررئيس وراء ذلررك هررو إيجرراد نظررام تعليمرري متعرردد المسررارات يناسررب التنرروع فرري

مستويات التالميذ ).(Mourshed et al. 2010; Goh and Gopinathan 2008

وفرري ضرروء نتررائج هررذا المحررور مررن الد ارسررة ،يمكررن القررول إن غالبيررة الصررعوبات لرردى تالميررذ الصررفوف

األساسررية الثالثررة األولررى ومعلمرريهم تعررزى إلررى سرريطرة ط ارئررق الترردريس التقليديررة (المحاض ررة) .ولعررل مررا
يؤكد ذلك أن هذا النوع من الصعوبات ال يعاني منه التالميذ في الدول المتقدمة مثرل المملكرة المتحردة.

وفري معررض الحرديث عرن فاعليرة ط ارئرق الترردريس النشرط لردى عينرة مرن التالميرذ البريطرانيين ،خلصررت

دراسة ميولونجرو) (Mulongo, 2013إلرى أن ط ارئرق التردريس التقليديرة ترؤثر سرلباً علرى أداء التالميرذ،
بينما طرائق التدريس التي تقوم على التعلم النشط والمتمركز على التلميرذ أسرهمت فري تطروير اتجاهرات
إيجابية نحو الدروس والبيئات الصفية ومعلمي المدرسة.
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نتائج المحور الثالث ومناقشتها -عناصر العملية التعليمية التعلمية
يمكن تمثيل نتائج هذا المحور كما في الشكل رقم (.)3

الشكل رقم ( )3عناصر العملية التعليمية التعلمية

يعرض هذا المحور نتائج الدراسة المتصلة باألسئلة التالية :الخرامس والسرادس والسرابع والتاسرع والثالرث
عشر والحادي والعشرين( ،)7إذ ترتبط هذه األسئلة بر رر :طبيعة محتوى مناهج الصفوف األساسية الثالثة

ومرن األجردر بالقيرام
األولى ،واألسس التي يعين بن ً
راء عليهرا معلمرو الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرىَ ،
بعملية التدريس لصفوف المرحلة األساسية الدنيا :المعلمون أم المعلمات ،وكيفية تهيئة عناصر العملية
 7يتصل هذا احملور باإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 من األجدر بالقيام بعملية التدريس لصفوف املرحلة األساسية الدنيا :املعلمون أم املعلمات؟
 ما طبيعة مناهج الصفوف األساسية الثالثة األوىل؟
 كيف هنيئ عناصر العملية التعليمية الثالثة :املنهاج واملعلم والتلميذ للخروج بأفضل النتائج؟
 ما طرائق التدريس وأساليبه وإسرتاتيجياته املتبعة حالياً يف تدريس التالميذ يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف األردن؟



ما طرائق التدريس املتبعة حاليا يف تدريس التالميذ يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل عاملياً وخصوصاً يف ضوء بعض مناذج التعليم والتعلم العاملية واإلقليمية؟
عني بناءً عليها معلمو الصفوف األساسية الثالثة األوىل؟
ما األسس اليت يُ ّ

37

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

التعليمي ررة الثالثر رة للخ ررروج بأفض ررل النت ررائج ،وتحدي ررد ط ارئ ررق الت رردريس المعتم رردة ف رري ت رردريس الص ررفوف
األساسية األولى.
وللكش ررف ع ررن طبيع ررة من رراهج الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة األول ررى ،فق ررد حلِّل ررت للوق رروف عل ررى المالم ررص

المعاصر ررة لتط رروير مناهجه ررا .كم ررا أعر ر َّدت اس ررتبانة للكش ررف عر رن أي ص ررعوبات تتص ررل بطبيع ررة من رراهج
الصفوف األساسية الثالثرة األولرى مرن حيرث محتواهرا وأسرلوب إخراجهرا فضرالً عرن الكشرف عرن ط ارئرق

التدريس السائدة في هذه الصفوف .وذلك في ضوء مالمص تطويرها التي تقوم على التوجهرات العالميرة.
وبناء على مرا سربق ذكرره ،كشرفت نترائج تحليرل البيانرات أن كترب الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى لرم
تواكررب التوجهررات العالميررة فرري عمليررات تطويرهررا .ولعررل ذلررك يظهررر جلي راً فرري الجرردول رقررم ( .)7كمررا

أجريت مقابلة شبه مقننة للكشف عن األسس التي يعين بموجبها معلمو هذه الصفوف.

الجدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصعوبات محتوى كتب الصفوف األساسية الثالثة
األولى
الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المتوسههههههط االنحهههههراف النسههههههبة درجههههههههههة

الفقرات

الحسابي

المعياري

المئوية

3.55

.894

70.97

3.53

.862

70.64

3.53

.913

70.64

3.31

1.067

66.28

3.30

.988

66.08

3.28

.979

65.57

3.26

.944

65.22

3.25

.912

65.07

عر رردم تركير ررز عملير ررة عر رررض المحتر رروى علر ررى اسر ررتثارة خب ر ررات 3.22

.981

64.43

يركررز محترروى كتررب الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى علررى

الجانب المعرفي بدرجة كبيرة.

كث ررة عرردد الموضرروعات الترري تناولهررا محترروى كتررب الصررفوف
األساسية الثالثة األولى.
التركيز على تقديم أكبر كم معرفي.
قلررة وج ررود مواق ررف لتوجي رره التالمي ررذ لتوظي ررف التكنولوجي ررا ف رري
تعلم محتوى الكتب.
ض ررعف تض ررمين محت رروى الكت ر رب ألنش ررطة تس ررهم ف رري توجير رره
التالميذ لاحساس بمشكالت بيئتهم المحلية.
قلررة تركيررز محترروى كتررب الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى
على الجانب المهاري.
ضرعف تركيرز محترروى الكترب علررى تضرمين أسررئلة قرادرة علررى
إثارة دافعية التالميذ للتعلم.
قلررة تن رراول محترروى كت ررب الصررفوف األساس ررية الثالثررة األول ررى
موضوعات نابعة من الحياة.
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التالميذ السابقة.
11
11
12
13

قلررة تركيررز محترروى كتررب الصررفوف األساس رية الثالثررة األولررى
على الجانب القيمي.
عرض محتوى الكتب عرضاً يسهم في تنميرة مهرارات التفكيرر

الناقد.

عدم مراعاة التنوع في الموضوعات التي تناولها محتوى كترب

الصفوف األساسية الثالثة األولى.

عر رردم وجر ررود ت ر ررابط بر ررين صر ررياغة المحتر رروى ونتاجر ررات الر ررتعلم
المنوي تحقيقها لدى التالميذ.

المجموع الكلي

3.21

.969

64.23

3.16

.953

63.13

3.10

.990

61.95

2.98

1.029

59.56

3.28

.579

65.68

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يكشف الجدول رقم ( )7عن محتوى كترب الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى الرذي يواجره نقراط ضرعف

متعررددة ،إذ أكررد علررى ذلررك مررا نسرربته  %65.68مررن أف رراد عينررة الد ارسررة .كمررا يظهررر الجرردول نفسرره أن
جميرع الفقررات المتصررلة بمحتروى الكتررب سررجلت درجررات تقردير كبيررة تؤكررد علررى وجرود نقرراط ضررعف فرري
تصررميم الكتررب ،فتراوحررت متوسررطاتها مررا بررين  3.55و  .2.98وال أدل علررى ذلررك مررن أن نتررائج تحليررل

المحتوى لكتب الصفوف األساسية الثالثة األولى وردت متناغمة مرع نترائج االسرتبانة .وبالترالي فالنترائج
في هرذا المجرال تكشرف عرن عردم تررابط محتروى الكترب مرع نتاجرات الرتعلم المرجرو تحقيقهرا ،وذلرك علرى
مسررتويات النتاجررات المعرفيررة والوجدانيررة والمهاريررة أي أن المحترروى لررم يبرررز الت روازن بررين المسررتويات،

فتبين قلة التركيز على الجانبين المهاري والوجداني مع إبراز االهتمام بالجانب المعرفي.
وفرري ضرروء مررا تقرردم ،كشررفت النتررائج عررن وجررود عرردد كبيررر مررن الموضرروعات الترري تناولهررا محترروى كتررب

الصفوف األساسية الثالثة األولرى أي التركيرز علرى الكرم علرى حسراب جرودة المحتروى التعليمري .ولعرل

هذه النتيجة من الدراسة يمكن أن تعود إلى االهتمرام الكبيرر برالمحتوى الرذي هرو عبرارة عرن كرم معرفري،
واغفال الجوانب التي تؤثر على السلوك األدائي والسلوك الوجداني.
كمررا كشررفت النتررائج عررن محترروى كتررب الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى الررذي لررم يركررز علررى اسررتثارة

خب ررات التالمي ررذ الس ررابقة .فضر رالً ع ررن ض ررعف التركي ررز علررى األنش ررطة الت رري تس ررهم ف رري توجي رره التالمي ررذ
لاحسرراس بمشرركالت بيئررتهم المحليررة .ولعررل هررذا الجانررب مررن النتررائج يظهررر عرردم انسررجام المحترروى مررع
النماذج التدريسية التي تسهم في تمكين التلميذ من اكتساب المعرفرة ،وخاصرة نمروذج الرتعلم الرذي يؤكرد

علرى ضررورة أن يكرون محتروى كترب الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى نابعراً مرن الحيراة اليوميرة وقراد اًر
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علررى معالجررة المشرركالت المجتمعيررة ،وال سرريما أن التلميررذ يكتسررب معارفرره مررن الواقررع الحيرراتي .وبالتررالي
فنن مظاهر الضعف تكمن في ضعف تركيز محتوى الكتب على تضمين أسئلة قادرة على إثارة دافعيرة

التالميذ للتعلم .وفيما يتصل بطبيعة بيئات التعلم في الصفوف األساسية الثالثة األولى ،والتري تعرد مرن

المكونات الرئيسة في العملية التعليمية التعلميرة كونهرا تشركل عرامالً فراعالً فري تحديرد فاعليرة المنهراج،

كشررفت نتررائج االسررتبانة عررن وجررود عرردد مررن الصررعوبات الترري تواجرره بيئررات الررتعلم .والجرردول رقررم ()8

يظهر هذه الصعوبات:

الجدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصعوبات بيئات التعلم للصفوف األساسية الثالثة األولى
الفقرات

المتوسط

االنحراف

النسبة

0

كثرة األعباء التدريسية تعيق توظيف طرائق التدريس املعاصرة.

3.84

1.046

76.88

كبرية

6

كثرة أعداد التالميذ يف الغرف الصفية.

3.72

1.138

74.46

كبرية

3

عدم وجـود قاعة خاصة ملصادر التعلم وإنتاج الوسائل التعليمية.

3.69

1.154

73.78

كبرية

4

عدم ختصيص ميزانية لشراء األجهزة واملواد التعليمية.

3.60

1.147

71.95

كبرية

5

ضعف إمكانيات املدارس لتفعيل طرائق التدريس احلديثة واملعاصرة.

3.53

1.091

70.63

كبرية

2

عدم توافر الشروط الـصحية لدورات املياه الصحية.

3.45

1.198

69.07

كبرية

2

ندرة توافر اجملسمات والنماذج التعليمية.

3.44

1.188

68.71

كبرية

8

عدم إتاحة الفرص الكافية للمعلمني لتوظيف طرائق التدريس احلديثة واملعاصرة.

3.41

1.065

68.14

كبرية

9

عدم توافر مقاعد مرحية للتالميذ.

3.33

1.219

66.53

كبرية

01

عدم توافر مواد إجراء التجارب الالزمة لتالميذ الصفوف األوىل.

3.33

1.206

66.60

كبرية

00

القاعات الدراسية غري مالئمة ملمارسة التعليم الفعال.

3.33

1.186

66.51

كبرية

06

عدم وجود استقاللية يف جلوس التالميذ؛ أي عدم توفري مقعد خاص لكل تلميذ.

3.30

1.294

65.98

كبرية

03

عدم وجود خمتربات مدرسية.

3.23

1.255

64.62

كبرية

3.48

.862

69.53

كبيرة

الرتبة

الحسابي

المجموع الكلي

المعياري

المئوية

يوضص الجدول رقم ( )8أن بيئات التعلم التي ينفذ من خاللها منهاج الصفوف األساسية الثالثة األولرى
لررم تكررن ذات فاعليررة فرري تحسررين جررودة األداء التدريسرري ،إذ أكررد  %69.53مررن أفرراد عينررة الد ارسررة أن
بيئات التعلم تعاني من العديد من الصعوبات التي تحول دون فاعلية األداء التدريسي ،وخاصة أن هذه

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

الكبيررة تعكرس وجررود ضرعف كبيررر يعترري بيئرات تعلررم التالميرذ .وتتمثررل نقراط الضرعف فرري كثررة األعبرراء

التدريسية لدى معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى األمر الذي انعكس على عدم توظيرف ط ارئرق
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التدريس المعاصرة خاصة في ظل كثرة أعداد التالميذ في الغرف الصرفية .كمرا تبرين مرن خرالل النترائج
أن بيئررات الررتعلم فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى لررم تت رواءم مررع التوجهررات العالميررة فرري اكتسرراب

رز ،لعردم وجررود
المعرفة .ولعل السبب في ذلرك أن الرتعلم المعتمرد علرى المحسوسرات لرم يفعرل تفعريالً ممي اً
قاعرة خاصررة لمصررادر الررتعلم وانترراج الوسررائل التعليميرة ،وعرردم تخصرريص ميزانيررة لشرراء األجهرزة والمرواد

التعليمية ،ونردرة تروافر المجسرمات والنمراذج التعليميرة ،وعردم وجرود مختبررات مدرسرية ،وعردم تروافر مرواد
إجراء التجارب الالزمة لتالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى.

إضافة إلى ما تقدم ،تظهر النترائج أن البيئرات المدرسرية يمكرن أن ترؤثر علرى نفسرية التلميرذ سرلباً ،إذ لرم

تتروافر الشررروط الررصحية للغرررف الصررفية ،وذلررك لعرردم تروافر مقاعررد مريحررة للتالميررذ ،والقاعررات الد ارسررية
غير مالئمة لممارسة التعليم الفعال ،إضافة إلرى عردم وجرود اسرتقاللية فري جلروس التالميرذ لعردم تروفير

مقعد خاص لكل تلميذ.

وفيما يتصل بأسس اختيار معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى واختيار األجردر للتردريس فري تلرك

الصررفوف ،كشررفت نتررائج مقابلررة عرردد مررن مسررؤولي و ازرة التربيررة والتعلرريم وخب رراء تقيرريم أداء معلمرري هررذه
الصفوف عن عدم وجود معايير وأسس عالمية معتمدة الختيارهم ،كما بينت النتائج أن غالبيتهم لم يرتم

اختيررارهم أصررال فرري ضرروء معررايير وأسررس معينررة .وفرري السررنوات الخمررس األخي ررة أجررري اختبررار قرردرات
تخصصية في تخصص معلم الصفوف األساسية الثالثرة األولرى يجريهرا ديروان الخدمرة المدنيرة ،إضرافة

إلى المقابلة الشخصية ،واختبارات قدرات في اللغتين العربية واإلنجليزية .وهذه األسس حقيقة ال تكشرف
عن كفايات ومهارات المعلم ليصبص مدرساً في الصفوف األساسرية الثالثرة األولرى .كمرا أظهررت النترائج
عن وجود تفضيل لدى أولياء أمور التالميذ بتأنيث التدريس في الصفوف األساسية الثالثرة األولرى أي

قيام المعلمات بتدريس التالميذ في هذه الصفوف ،ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن التلميذ يحتاج إلى
رعايررة وأمومررة كبيرررتين ،وهررذا يمكررن أن تحققرره األنثررى ،فض رالً عررن أن ترردريس اإلنرراث أفضررل كررون أن
األنثى عندها قدرات على التحمل والصبر في التعامل مرع التالميرذ .وفري هرذا السرياق أشرار رئريس قسرم

المتابعة والتقييم في و ازرة التربية والتعليم إلى أن نتائج المسص الوطني الذي تم في عرام  2112وجرد أن
تدريس المعلمات اإلناث أفضل من الذكور.
وفيمررا يتصررل بط ارئررق الترردريس الترري يجررب أن تعتمررد فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األول رى ،خلصررت

النتررائج إلررى أن أبرررز إسررتراتيجيات الترردريس وطرائقرره السررائدة فرري نمرراذج التعلرريم العالميررة واإلقليميررة هرري

ط ارئررق الترردريس المرك رزة علررى التلميررذ ال رذي ع رد محررو اًر لهررا ،إذ شررملت االستقصرراء ،والررتعلم التعرراوني،
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والررتعلم بالمشررروع ،والح روار والنق ررا  ،والمحاكرراة (القرردوة) ،والعص ررف الررذهني ،واالسررتنتاج ،واالس ررتقراء،
ولعررب األدوار ،والتمثيررل الرردرامي ،والقصررص ،والررتعلم الررذاتي ،والزيررارات الميدانيررة ،واأللعرراب التعليميررة،

والعروض العملية ،والتعلم الذي يقوم على الحاسوب ،والتعلم المدمج.

وفي ضوء تحديد الطرائق واإلسرتراتيجيات التدريسرية السرائدة فري النمراذج العالميرة واإلقليميرة ،ومرن أجرل

اإلجابررة عررن الس رؤال المتصررل بالبحررث عررن ط ارئررق الترردريس وأسرراليبه واسررتراتيجياته المتبعررة حالي راً فرري
تدريس التالميذ في الصفوف األساسية الثالثة األولى في األردن ،أع َّدت استبانة لهذا الغرض ،وكشرفت
نتائج التحليل اإلحصائي عن وجود تباين بين النظرية والتطبيق .والجدول رقم ( )9يعرض ذلك.

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

طرائق التدريس وأساليبه واستراتيجياته
المتبعة في الصفوف األساسية الثالثة

المتوسط

االنحراف

النسبة

درجة

الحسابي

المعياري

1

القصص

3.91

.928

78.19

2

التعلم التعاوني

3.88

.917

77.66

كبيرة

3

الحوار والنقا

3.75

.890

74.95

كبيرة

4

المحاكاة (القدوة)

3.61

.914

72.25

كبيرة

5

لعب األدوار

3.54

.981

70.79

كبيرة

6

التمثيل الدرامي

3.43

1.003

68.55

كبيرة

7

األلعاب التعليمية

3.35

1.097

66.98

كبيرة

8

االستنتاج

3.28

.883

65.55

كبيرة

9

العصف الذهني

3.27

.915

65.33

كبيرة

11

المحاضرة

3.25

.975

65.09

كبيرة

11

التعلم الذي يقوم على الحاسوب

3.18

1.065

63.65

كبيرة

12

االستقراء

3.13

.869

62.66

كبيرة

13

التعلم الذاتي

3.09

.977

61.70

كبيرة

14

المشروع

2.98

1.073

59.68

كبيرة

15

التعلم المدمج

2.85

1.203

57.07

كبيرة

16

االستقصاء

2.83

1.092

56.64

كبيرة

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

طرائق التدريس وأساليبه واستراتيجياته
المتبعة في الصفوف األساسية الثالثة
األولى في األردن

17

الزيارات الميدانية
المجموع الكلي

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

2.82

1.151

56.46

3.29

.568

65.71

درجة

المئوية

التقدير
كبيرة
كبيرة

يظهررر الجرردول رقررم ( )9أن إسررتراتيجيات الترردريس وطرائقرره السررائدة فرري نمرراذج التعلرريم والررتعلم العالميررة
واإلقليميررة مسررتخدمة فرري األردن اسررتخداماً كبي ر اًر ،إذ إن جميعهررا سررجلت متوسررطات مرتفعررة تراوحررت مررا

طرئرق واإلسرتراتيجيات
بين  .3.35 – 2.82ومع توظيف معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولرى لل ا

المعاص ررة ،إال أن ره ثمررة سرريطرة لط ارئررق الترردريس الترري تقرروم علررى المحاض ررة أي أن المعلمررين يقرردمون
المعرفررة جرراهزة .وهررذا ال يتوافررق مررع التوجهررات العالميررة الترري تؤكررد علررى ضرررورة االبتعرراد عررن ط ارئررق

التدريس التي تقوم على المحاضرة.
وتؤثر هذه النتيجة سرلباً علرى ممارسرة عمليرات التفكيرر العلمري ألن سريادة ط ارئرق التردريس التقليديرة فري
بيئات تدريس الصفوف األساسية الثالثة األولى ،تسرهم فري إعاقرة تعلرم التالميرذ التعبيرر عمرا يجرول فري

أبنيتهم المعرفية ) ،(Pupils’ cognitive structuresإذ إن قيام التالميذ بتقديم أي فكررة لرديهم تشرير
إلرى درجرة التفكيرر لرديهم فضرالً عرن أنهرا تتريص للمرتعلم أن يطرور أفكراره وينميهرا مرن خرالل انغماسره فرري

مهررام تعلميررة متنوعررة .وقررد خرجررت نتررائج الد ارسررات التربويررة فرري الرردول المتقدم رة )(Mulongo,2013
لتؤكررد أن البيئررات الصررفية الترري تسررتخدم ط ارئررق الترردريس الترري تقرروم علررى الررتعلم النشررط تسررهم فرري ترقيررة

أفضل مستويات األداء التعلمي لدى التالميذ .وقد ع َّدت هذه الطرائق وخاصة التري تشرجع التلميرذ علرى
المشاركة الصفية شرطاً أساسياً يجب أن يتام للتلميذ.

نتائج المحور الرابع ومناقشتها  -تقييم مستوى التعليم في الصفوف األساسية الثالثة األولى
تتصل نتائج هرذا المحرور باإلجابرة عرن أربعرة أسرئلة مرن أسرئلة الد ارسرة ذوات األرقرام،22 ،12 ،11( :
 ،)8()31التي تهردف إلرى تحديرد نروع االختبرارات الدوليرة التري طبقرت علرى تالميرذ الصرفوف األساسرية

 8يتصل هذا احملور باإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما االختبارات الدولية اليت طبّقت على طلبتنا يف الصفوف األساسية الثالثة األوىل؟

ما املستوى الذي حيتله مستوى التحصيل الدراسي للصفوف الثالثة األوىل عاملياً ،ويف دول متاثل األردن يف املستوى التنموي؟ وما األسباب الكامنة وراء النتيجة اليت سنحصل عليها عند إعداد الدراسة؟

ما املستوى الذي حيتله التعليم األساسي يف األردن وفقا للتنافسية العاملية يف التعليم؟

ما املعيار الذي يُقيّم التالميذ بناء عليه؟ وما املدة اليت يُقيّم التلميذ فيها؟ وما أساليب تفعيل ذلك؟ وهل هي مطبّقة فعليا؟ ومن اجلهات املسؤولة عن هذا التقييم من حيث اإلعداد والنتائج؟
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الثالثة األولى ،والمستوى الذي يحتله مسرتوى التحصريل الد ارسري لهرذه الصرفوف عالميراً ،وكرذلك للردول

المماثلة لمردن في المستوى التنموي ،وتحديد األسباب الكامنة وراء النتيجة التري سنحصرل عليهرا عنرد

إعرداد الد ارسرة ،ومعرفرة المسرتوى الرذي يحتلره التعلريم األساسري فري األردن وفقراً للتنافسرية العالميرة فري
التعل رريم .ولتحقي ررق اله رردف م ررن ذل ررك ،وِّزعر رت اس ررتبانة للكش ررف ع ررن الص ررعوبات الت رري تواج رره تقي رريم تعل ررم

التالميررذ ،وتمررت مقابلررة عرردد مررن مسررؤولي و ازرة التربيررة والتعلرريم فرري مررديرتي الترردريب التربرروي والتقيرريم
التربرروي .وكشررفت النتررائج عررن عرردم تطبيررق أي اختبرارات دوليررة علررى تالميررذ الصررفوف األساسررية الثالثررة
األولررى ،بغرررض مقارنررة أدائهررم مررع تالميررذ هررذه الصررفوف نفسررها فرري مختلررف بلرردان العررالم .ولررذلك أكرردت
رئيسررة قسررم االمتحانررات فرري و ازرة التربيررة والتعلرريم بررأن :لتالميررذ الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى لررم

يتعرضوا ألي تجربة دولية تتصل بتحديد مستوى أدائهم األكاديمي في مختلف المباحثل.

وفي ضوء هذه النتيجة ال يوجد أي تحديد لمستوى التعليم األساسي في الصفوف األساسية الثالثة
األولى وفقاً للتنافسية العالمية في التعليم .ولعل السبب في ذلك يعود إلى غياب وجود اختبارات

معيارية لتقييم أداء التالميذ في الصفوف األساسية الثالثة األولى .وفي هذا الصدد عبر رئيس قسم

التقييم والمتابعة في و ازرة التربية والتعليم بقوله :لمع أن االختبارات المعيارية في و ازرة التربية والتعليم

تزود أصحاب القرار بنظرة ثاقبة ألداء التالميذ في مختلف مراحل التعليم ،ومنها على سبيل المثال

التوجهات العالمية في دراسة الحساب والعلوم ،إذ تسهم في تقييم أداء التالميذ من الصف الرابع وحتى
الصف الثامن ،إال أنه ولغاية اآلن ال يطبق أي نوع من االختبارات المعيارية أي الموحدة من أجل
تقييم أداء التالميذ في المهارات األساسية في الصفوف األساسية الثالثة األولىل.

ووفقاً للنتيجة السابقة ،يمكن القول إن هرذا القصرور يعرد مؤشر اًر غيرر فاعرل فري تنميرة أداء تعلرم التالميرذ
فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى للمهررارات األساسررية فرري الق رراءة والكتابررة والحسرراب ،وال سرريما أن
تطبيرق االختبرارات العالميرة المعياريرة يسرهم فري تحديرد درجرة فهرم إتقران التالميرذ للمهرارات األساسرية،

وفهرم أسرباب نجرام التعلريم األساسري فري إكسراب التالميرذ منرذ الم ارحرل العمريرة المبكررة هرذه المهرارات

األساسية .وبسبب غياب االمتحانات المعيارية العالمية فنن صورة تقدم التالميذ فري المهرارات األساسرية
ستكون ضبابية ،وخاصة أن هذه االختبارات ستزود مسؤولي و ازرة التربية والتعليم بمعلومات حول كيفية
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توجيره جهودهرا علرى نحرو أفضرل ،وتعرد هرذه المعلومرات أساسرية ومحوريرة ألنظمرة التعلريم التري تسرعى
جاهدة لتحسين نوعية التعليم في مدارسها.
ومررع غيرراب االختبررارات الدوليررة المطبقررة علررى تالميررذ الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،فقررد طبقررت
اختبرارات وطنيرة علرى تالميرذ هرذه الصرفوف ،ومنهرا مشرروع المسرص الروطني لتقيريم القرراءة والحسراب

للصفوف الثالثة األولى عام ( ،)2112إذ تعاقدت الوكالة األمريكية للتنمية الدوليرة/األردن ،باالشرتراك
مع و ازرة التربية والتعليم األردنية ،مع معهد تراينجل لمبحاث العالمية في إطار تقديم صورة حول مدى

فعاليرة مشرروع المسرص الروطني لتقيريم القرراءة والحسراب لهرذه الصرفوف ،وكرذلك تقرديم صرورة حرول مردى
فاعلية اإلدارة المدرسية في إكسراب التالميرذ للمهرارات األساسرية التري يتعلمونهرا .وتضرمن المسرص تقيريم

مهارات القراءة للصفوف الثالثة األولى) إيج ار( ،وتقييم مهارات الحسراب للصرفوف األولرى (إيجمرا) فري

المدارس األساسية األردنية التي اختيرت لتكون ضمن العينة.

وأظهررت نترائج هرذا المسرص أنره مرع معرفرة التالميرذ بعرض المهرارات الحسرابية اإلجرائيرة ،إال أنهرم
طرئرق التفكيرر المفاهيميرة لرديهم األمرر الرذي يؤكرد الحاجرة إلرى معلمرين مردربين
يحتراجون إلرى تعزيرز ا

تدريباً جيداً .كما بينت النتائج أن التالميذ لم يحققوا مستويات عليا مرن الفهرم الق ارئري ،إذ تبرين أن العردد

القليل منهم يقرؤون بمستوى عال من الطالقة والفهم ،ويحصلون على  %10أو أكثر من الدرجات في
ردرس
الفهم ،إال أن الغالبيرة العظمرى ال يقررؤون بطالقرة ويفتقررون إلرى مهرارات القرراءة األساسرية التري ت َّ
عادة في الصف األول .وهذا كله يظهر حالة من عدم الترابط ما بين المنهاج ونتاجات التعلم.

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

فقررد كشررفت النتررائج عررن وضررع تقيرريم الررتعلم الررذي اعتمررد علررى مالحظررة المعلررم الصررفية ألداء التالميررذ
لمختلف المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب .إضافة إلى االختبارات التي تقوم على الورقرة

والقلم.

الجدول رقم ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصعوبات تقييم تعلم تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

التقدير

1

تتم أغلب عمليات التقييم من خالل االختبارات.

3.46

1.008

69.15

كبيرة

2

يتم التركيز على طرم أسئلة تتمحور حول تكرار ما ورد في

3.41

.946

68.20

كبيرة

الرتبة

المتوسط

الفقرات
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المحتوى التعليمي.
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

توظيف التقويم للتعرف على ما يكتسبه التالميذ من معارف.
استخدام التقويم الذي يساعد في تحديد جوانب القوة والضعف في
أداء التالميذ.
ضعف تضمين أسئلة تركز على تقييم التالميذ في تعلمهم ذاتياً.
توظيف التقويم للتعرف على ما يكتسبه التالميذ من مهارات.

قلة وجود أسئلة تقييمية تتطلب إجابتها الرجوع إلى مصادر تعلمية
متنوعة.
قلة التركيز في تقييم تعلم التالميذ على تساؤالت محيرة تستدعي

حلوالً غير تقليدية.

قلة وجود فرص تقييم التالميذ من خالل العمل والممارسة

واألنشطة.
قلة تضمين توظيف أسئلة مرتبطة بنتاجات التعلم المنوي تحقيقها
لدى التالميذ.
ضعف التنويع في أدوات التقييم واستراتيجياته.
توزيع األسئلة على المادة الدراسية المقررة لالمتحان توزيعاً عادالً

ومناسباً.

المجموع الكلي

3.39

.921

67.71

كبيرة

3.35

.951

66.96

كبيرة

3.32

.947

66.44

كبيرة

3.32

.928

66.41

كبيرة

3.28

.982

65.65

كبيرة

3.28

.972

65.61

كبيرة

3.22

.939

64.30

كبيرة

3.21

.925

64.12

كبيرة

3.14

.968

62.79

كبيرة

3.44

1.043

68.89

كبيرة

3.32

.584

66.35

كبيرة

يتضص من الجدول رقم ( )11أن الطابع العام الذي يشكل عرامالً مرؤث اًر فري توظيرف تقيريم تعلرم التالميرذ

لم يسجل درجات عالية من التميز ،بل عانى من العديد من الصعوبات التي تؤثر في جودته ،وال سيما

أن مستوى هذه الصعوبات سجل متوسطات عاليرة تراوحرت مرا برين  .3.46 – 3.44ولعرل السربب فري
ذلك يعزى إلى ضعف في أداء معلمري الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى ،وضرعف فري تصرميم الكترب
رع إلررى توظيررف التوجهررات العالميررة فرري تحسررين جررودة التقيرريم ،الترري تؤكررد علررى أن
المدرسررية الترري لررم تسر َ
التقييم يعد أداة للتعلم ،وليس لتحديد مستوى تعلم التلميذ وحسب .كما أن سيادة االختبرارات ال يمكرن أن

تسررهم فرري تقررديم صررورة راقيررة لتحسررين جررودة الررتعلم فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،وال سرريما أن

هذه الفقرة شكلت أعلى متوسط حسابي (.)3.46

وهذه النتائج تظهر أن األداء التدريسي قائم على أساس تزويرد التالميرذ بالمعرارف ،وأن الجروهر الررئيس
كبير األمر الذي انعكس سلباً على تجاهل التركيز علرى تنميرة
للمناهج يركز على الكم المعرفي تركي اًز اً
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جررانبي المهررارات ومنظومررة القرريم واالتجاهررات .وتعطرري هررذه النتيجررة مؤش ر اًر علررى االهتمررام بتقررديم الكررم

المعرفي بعيداً عن نوعية تعلم التالميذ.

رار رئيسراً ،يتصرل برالتقييم البنررائي
وفري ضروء مرا تقردم ،فرنن الملمرص الغائرب عررن عمليرة التقيريم ،بع ِّرده معي اً
الذي يفترض أن يحتل مكانة مرموقة في تقييم تعلم تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولرى ،وال سريما

أننا عندما نقارن هذه النتيجة مع نماذج تعليمية عالميرة واقليميرة ،نجرد أن التقيريم البنرائي والتقيريم البرديل
هما المحوران الرئيسان لتقيريم تعلرم التالميرذ .وفري هرذا السرياق ،تؤكرد الد ارسرات التربويرة واألدب التربروي

(Black &Wiliam, 2001; Gardner, 2009; National Research Council (NRC),

) 1999; Stiggins&Popham, 2008أن التقيرريم البنررائي والتقيرريم البررديل يشررمالن جميررع األنشررطة
الترري تحرردث فرري بيئررات الررتعلم س رواء مررن المعلررم أو التالميررذ أنفسررهم بغرررض الحصررول علررى معلومررات
بشأن تعلم التالميذ ،بحيث تكون على شكل تغذية راجعة ،والتي يترتب عليها تعرديل األنشرطة التعليميرة
التعلميررة .وهررذا النرروع مررن التقيرريم يهرردف إلررى تكييررف التعلرريم ليناسررب حاجررات التالميررذ ،إذ يؤكررد علررى

مركزيررة المررتعلم ) (Learner centered - learningفرري العمليررة التعليميررة التعلميررة ،مررن حيررث
ممارساتهم لمهارات التفكير ،والوصول للمعرفة ،وبناؤها ،وفحصها ،ونقدها ،وتطبيقها في مواقف حياتية

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

فلس ررفته م ررن تزوي ررد المعلم ررين والتالمي ررذ بالتغذي ررة الراجع ررة ،الت رري يس ررتخدمها المعل ررم لمراجع ررة ممارس رراته
التدريسية في الغرفة الصفية ،ويستخدمها التالميذ لمعرفة مستوى تعلمهم.

ومن خالل االطالع على عملية التقييم في نماذج التعليم العالمية واإلقليمية ،يمكن االستنتاج أن التقييم
في الدول المتقدمة صدر من أجرل الرتعلم ) ،(Assessment for Learningبينمرا فري األردن والردول
المماثلة لمردن فنن التقييم صدر بغرض قياس التعلم ) (Assessment of Learningوليس لغررض
إحداث التعلم أي تقييم التعلم.

ويستخدم تقييم التعلم ) (Assessment of Learningبعد حدوث الرتعلم لقيراس درجتره وجمرع األدلرة

مرن أجرل تحديررد المسرتويات الد ارسرية للطلبررة ،ومثرل هرذا النرروع مرن التقيريم يمكررن أن يسرتخدم بع ِّرده تقييمراً
نهائياً .وبالتالي فنن هذا االستخدام ال يتواءم مع أحدث النظريات النفسية والتربوية ،ومنها نظرية الرتعلم

البنائي ).(Constructivist learning theory
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أمررا التقيرريم مررن أجررل الررتعلم ) (Assessment for Learningفيحرردث فرري بيئررات الررتعلم مررن أجررل
تشخيص الحاجات الفردية للتلميذ ،والتخطيط للمراحل القادمرة للتردريس ،وتزويرد التالميرذ بتغذيرة راجعرة،
بغرض تحسين جودة تعلمهم ،وتقديم معلومات مستمرة حول تعلم التالميذ ،تساعد علرى توجيره التردريس

في الغرفة الصفية ،ويوضص ستيجنز وزمالؤه ) ،(Stiggins, et al, 2007المشار إليه عند بنري حمرد

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

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

مجال المقارنة

التقييم من أجل التعلم في ضوء بعض نماذج

تقييم التعلم في النموذج اإلقليمي

Assessment for Learning

Assessment of Learning

التعليم والتعلم العالمية

تعزيز إنجازات التالميذ ،ومساعدتهم في تحقيق قياس إنجازات التالميذ في مرحلة زمنية

أسباب التقييم
المعنيون بنتائج التقييم

المعايير

معينة ألغراض كتابة التقارير والمساءلة

التالميذ حول أنفسهم

اآلخرون حول التالميذ

تمكين التالميذ من تحقيق إنجازات محددة
تركيز التقييم

بناء على األهداف التي يختارها المعلم
لتحقيق المعايير

زمن تنفيذ التقييم

عمليات تحدث أثناء التعلم

األطراف األساسية لنتائج
التقييم
االستخدامات
للتقييم

والوطني

معايير اإلنجاز المتصلة بالمدرسة،
والمعلمين ،والتالميذ ألغراض المساءلة
عمليات تتم بعد حدوث التعلم
متخذو

التالميذ ،والمعلمون ،وأولياء األمور

والمشرفون

القرار،

ومخططو

التربويون،

والتالميذ ،وأولياء األمور

البرامج،
والمعلمون،

األساسية تزويد التالميذ برؤية واضحة لتحسين تعلمهم ،تحديد قدرات التالميذ ،وفرزهم حسب
ومساعدة المعلمين على تشخيص حاجات التالميذ إنجازاتهم ،والترفيع الصفي.
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مجال المقارنة

التقييم من أجل التعلم في ضوء بعض نماذج

تقييم التعلم في النموذج اإلقليمي

التعليم والتعلم العالمية

والوطني

Assessment for Learning

Assessment of Learning

واالستجابة لها ،ومساعدة األهل على االطالع
على تقدم أبنائهم ودعم التعلم
تحويل المعايير إلى أهداف صفية ،واعالم التالميذ
دور المعلم

عن أهداف التعلم ،وبناء عمليات التقييم ،وتعديل

النتائج ،واستخدام النتائج لمساعدة التالميذ
لتحقيق المعايير ،وتفسير النتائج لمهل،

بناء على نتائج التقييم ،وتقديم تغذية
التدريس
ً
وبناء التقييم لعمل تقرير حول ترفيع
راجعة وصفية للطلبة .واشراك التالميذ في التقييم
التالميذ
التقييم الذاتي والمحافظة على سير التقدم،

دور التلميذ

إدارة االختبار بحذر لضمان الدقة ومقارنة

والمساهمة في بناء األهداف ،واالستفادة من نتائج

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

قادر على أن يكون أفضل
التقييم الصفي ليكون ًا
وتجنب الفشل.
في المرات القادمة.

الترغيب من خالل الحوافز ،والترهيب من

الحافز األساسي للتقييم

اإليمان بأن النجام في التعلم يمكن تحقيقه.

أمثلة على أدوات التقييم

استخدام ساللم تقدير لفظية لقياس تعلم التالميذ ،واختبارات تحديد المستوى ،وتقييمات
والتقييم الذاتي للطلبة ،وتغذية راجعة وصفية لهم
الدورات القصيرة

خالل العقاب
اختبارات اإلنجاز ،واالمتحانات النهائية،

نتههائج المحههور الخههامس ومناقشههتها  -البيئههات الماديههة والصههحية والتكنولوجيههة المدرسههية للصههفوف

الثالثة األولى

تتصل نتائج هذا المحور بالكشرف عرن طبيعرة البيئرات الماديرة والصرحية والتكنولوجيرة المدرسرية لتالميرذ
الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى .وتعكررس نتررائج هررذا المحررور إجابررات أسررئلة الد ارسررة ذوات األرقررام

( .)9( )28 ،27 ،26 ،19 ،17 ،14وتر ررتبط ه ررذه األس ررئلة بكيفي ررة تهيئ ررة البيئ ررة المدرس ررية والص ررحية،
 9يتصل هذا احملور باإلجابة عن األسئلة اآلتية:
كيف هنيئ البيئة املدرسية اليت من ضمنها املرافق املختلفة ،وخاصة فيما يتصل مبجال نظافة املرافق الصحية لتكون صاحلة الستعماالت التالميذ ومتكينهم منذ الصفوف األساسية الثالثة األوىل للتعامل مع البيئة

املدرسية بوعي وإدراك ونظام؟
كيف نفعل دور التكنولوجيا احلديثة لصاحل التالميذ بتوفريها هلم؟

ما دور وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة يف توفري الفحوصات الطبية املخربية إلجراء فحوصات الدم والتغذية املدرسية اليت تساعد على متابعة حالة التلميذ الذهنية واجلسدية؟

املوحد إجياباً أم سلباً على سري العملية التعليمية؟

هل يؤثر الزي املدرسي ّ
كيف خنفف عبء الوزن الزائد للحقيبة املدرسية؟

هل نستطيع توفري البديل اإللكرتوين للمنهاج املدرسي؟
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وتفعيل دور التكنولوجيرا الحديثرة ،وأثرر الحقيبرة المدرسرية والرزي المدرسري علرى التالميرذ .ولتحقيرق ذلرك،
أجريررت مقررابالت مررع قطرراع كبيررر مررن أصررحاب العالقررة مررن معلمررين ومررديري مرردارس ورؤسرراء أقسررام

الصحة المدرسية ،والمتخصصين في مجرال التعلريم التكنولروجي ،وأوليراء األمرور ،وخبرراء و ازرة األشرغال

العامة ،وخبراء التربية المسؤولين عن متابعة البيئات المدرسة المادية ،وفي ضوء عملية التحليل وِّزعت

االستجابات وفقاً للمقابالت في ثالثة أجزاء كما في الشكل التالي:

الشكل رقم ( )4البيئات المادية والصحية والتكنولوجية المدرسية للصفوف الثالثة األولى

وتاليا توضيح األجزاء أعاله:
الجزء األول :البيئات الصحية والمادية
فرري ضرروء اسررتجابات أف رراد الدراسة،عرض رت النتررائج فرري أربعررة مجموعررات (فئررات) رئيسررية ،إذ عرضررت

المجموعتان األولى والثانية من هذا الجزء وفقاً لبعدين وهما رؤية مرديري أقسرام الصرحة ،والبعرد الثراني

رؤيررة مررديري المرردارس ،أمررا المجموعترران الثالثررة والرابعررة فقررد عرضررتا عرضراً منفرررداً ،ولعررل بيرران الشرركل
تصور عاماً عن هذا الجزء قبل التفصيل فيه:
التالي يعطي
اً

الشكل رقم ( )5البيئات الصحية والمادية
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ويمكن أن ي َّ
وضص هذا الجزء كاآلتي:

 البعههد األول :رؤيههة مههديري أقسههام الصههحة المدرسههية التابعههة لمههديريات وزارة الصههحة :يمثررل هررذا
البعررد رؤيررة مررديري أقسررام الصررحة المدرسررية فرري مررديريات الصررحة لررو ازرة الصررحة الررذين تمررت مقررابلتهم
للحديث حول مجال الخدمات الصحية التي تقدمها الو ازرة ،إذ أشار الجميع إلى أنه ثمة خدمات منظمة
ومجانية وشاملة وفاعلة يقدمها قسم الصحة المدرسية ،ويؤكد ذلك ما قاله أحد المديرين:

لتعر ررد و ازرة الص ر ررحة مسر ررؤولة ع ر ررن اإلشرر رراف علر ررى الم ر رردارس الحكومي ر ررة والخاصر ررة والم ارك ر ررز الخاص ر ررة
(حضانات األطفال ورياضهم ومراكز معاقين) بالتنسيق مع وزارة التربيرة والتعلريم فري تقرديم دعرم صرحي

مررنظم ومم رنهج للطلبررة فرري المرردارس ،وذلررك مررن خررالل إج رراء الفحوصررات فرري المرردارس الحكوميررة عررن
طري ررق قس ررم الص ررحة المدرسر رية وأطب رراء الم ارك ررز الص ررحية الم رروزعين عل ررى المحافظر رات أم ررا بخص رروص

المرردارس الخاصررة فيررتم التعاقررد مررع أطبرراء مررن القطرراع الخرراص مرردفوعي األجررر مررن إدارات المرردارس،
رار مررن كررل
وعرادة مررا تسررتوفى تلرك األجررور مررن التالميررذ ،فربعض المرردارس تقتطررع عشررين أو ثالثرين دينر اً

تلميذ أجرة لمطباء المتعاقد معهرم ،علمراً برأن المطراعيم تروزع مجانراً علرى القطراع الخراص مرن مسرتودع
المطاعيم ضمن سلسلة المطاعيم للحمايةل.

وق ررد أظه رررت نت ررائج المق ررابالت أن ه ررذه الرؤي ررة تجس رردت ف رري مجم رروعتين (فئت ررين) رئيس ررتين ،وع رردد م ررن
تصور لهذه الرؤية ،وبعده بيان تفصيلي عنها:
المجموعات (الفئات) الفرعية ،والشكل التالي يعطي
اً
الشكل رقم ( :)6رؤية مديري أقسام الصحة المدرسية التابعة لمديريات وزارة الصحة
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المجموعة الرئيسية األولى :الخدمات الصحية الوقائية.
أشرارت نترائج المقرابالت أن أهرم مرا أشرير إليره علرى لسران مرديري أقسرام الصرحة ،هرو التنظريم والمتابعررة
والمراقبر ررة ،وهر ررذه هر رري الخر رردمات الصر ررحة الرسر ررمية المقدمر ررة مر ررن و ازرة الصر ررحة للمر رردارس .فبعر ررد تحلير ررل

اس ر ررتجابات رؤس ر رراء أقس ر ررام الصرر ررحة الت ر رري ت ر ررم الحص ر ر رول عليه ر ررا م ر ررن المقر ر ررابالت ،وِّزع ر ررت ف ر رري أربرر ررع
مجموعات(فئات) فرعية ،حسب اآلتي:

 الفحهههص الصهههحي العهههام :أشررارت نتررائج المقررابالت تأكيررد أف رراد الد ارسررة علررى أن الررو ازرة ممثلررة
بأقسررام الصررحة المدرسررية تقرردم فرري بدايررة كررل عررام د ارسرري الفحررص الطبرري العررام ،الررذي يشررمل

طالب المدرسة في الصف األول وحسب .إذ قال أحد المديرين:

ليقوم قسم الصحة المدرسية بوضع خطة تنفيذيرة سرنوية ،تعمرم علرى الم اركرز الصرحية المنتشررة
في المديريات والمحافظات للقيام بفحرص التالميرذ (الفحرص العرام) ،وتسرمى بالصرحة المدرسرية

العامة".

 توفير المطاعيم :أظهرت نتائج المقابالت تأكيداً رسمياً على لسان بعض مديري أقسام الصحة
المدرسررية ،أن الررو ازرة تقرردم المطرراعيم للطلبررة م رن الصررف األول ولغايررة الصررف العاشررر ،فقررال

أحدهم:

لتنفررذ الررو ازرة حمررالت تطعرريم سررنوية ومنتظمررة لفئررة التالميررذ (الصررفوف :األول وال اربررع والسررابع

والعاشر) بالمطاعيم المقررة لهم ،فمرثالً طرالب الصرف األول يرتم تطعريمهم ضرد شرلل التالميرذ،
ثنائي كبار و MMRالمتعارف عليها بالحصبة األلمانيةل.
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 فحص األسنان :بينرت النترائج كرذلك ،أن الرو ازرة تروفر بررامج صرحية لفحرص األسرنان ،وفري تعليرق
ربما يكون شامالً ومفصالً لهذا األمر ورد على لسان أحد مديري الصحة ،يقول:

لتوفر الو ازرة برنامج المضمضمة بفلورايد الصوديوم للصفين الثاني والثالث األساسيين،الذي يهدف

إلررى التقليررل مررن نسرربة نخررر األسررنان ويخصررص لرره يرروم باألسرربوع ولمرردة عش ررة أسررابيع ،وللمرردارس
الحكومية الخاصة ،علماً بأن هذه المادة توفرها و ازرة الصحة وال تباع بالصيدلياتل.

 التغذيههة المدرسههية :أشررارت نتررائج المقررابالت إلررى أن مررن الخرردمات الترري تقرردمها و ازرة الصررحة هرري
مراقبة التغذية المدرسية ،إذ أشارت تعليقات عدد من رؤساء أقسام الصحة ،منها:

لومررن الخرردمات الصررحية الترري تقرردمها و ازرة الصررحة لمطفررال مراقبررة برنررامج التغذيررة المدرسررية إذ
يساعد هذا البرنامج التالميذ الفقراء على تناول بعض األغذية الصحية الالزمة لهمل.
وتعليق يقول:

ليتمثررل برنررامج التغذيررة المدرسررية فرري تقررديم وجبررة إفطررار تشررمل الفواكرره والتمررر لرربعض المرردارس فرري

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

لإن برنامج التغذية المدرسية قد يعرض لمشاكل ال أريد الخوض فيها رغم أهميتهل.
المجموعة الرئيسية الثانية :الخدمات الصحية الرقابية والمتابعة المنظمة.
أشارت نتائج المقابالت وبعرد تحليلهرا إلرى أن لرو ازرة الصرحة ممثلرة بأقسرام الصرحة المدرسرية أيضراً دور

الرقابة والمتابعة ،من خالل أقسام الصحة المدرسية في مديريات محافظات المملكة .وربما يصرف هرذه

الخدمات ما ورد على لسان أحد المديرين ،إذ قال:

ليقوم قسم الصحة المدرسية بمتابعة الفحوصات والتأكد من تنفيذها من خالل الزيرارات الدوريرة لمردارس

القط رراعين الع ررام والخ رراص وجم ررع التق ررارير الش ررهرية الص ررادرة عنه ررا ،ووض ررعها بتقري ررر متكام ررل وارس رراله

لمديريررة الصررحة المدرسررية بررالو ازرة ،الترري برردورها تقرروم بزيررارات عش روائية لمتابعررة قسررم الصررحة المدرسررية
بالمحافظاتل.

وعوض راً عررن دور الررو ازرة فرري مراقبررة الفحوصررات العامررة ومتابعررة المطرراعيم ،ثمررة أدوار رقابيررة أخرررى،
تمثلت في أربع مجموعات (فئات) فرعية كما هو مبين تالياً:

 الصحة المدرسهية :أظهررت نترائج المقرابالت أن دور الرو ازرة يتجراوز متابعرة الفحوصرات والمطراعيم
ومراقبتها ،إذ تتم متابعة توفير بيئة صرحية مدرسرية نظيفرة .وفري هرذا السرياق ،أشرار خبرراء الصرحة

ب ررأن مديري ررة الص ررحة تض ررع خط ررة تعم ررم عل ررى الم ارك ررز الص ررحية ،إذ يق رروم أطب رراء الم ارك ررز الص ررحية

53

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

ومراقب رو الصررحة بالكشررف علررى المرردارس الحكوميررة والخاصررة للتأكررد مررن سررالمة السرراحات وسررالمة
مياه الشرب ودورات الصرف الصحي ونظافتها .وقد تحدث أحدهم قائالً:

ليتم أخذ عينات من كل مدارس المحافظة لفحص فائض الكلورين في بدايرة الفصرل الد ارسري األول
والفصل الدراسي الثاني ،ويجب أن تكرون النسربة  %111لجميرع مردارس المحافظرة دونمرا اسرتثناء،

كمررا تؤخ ررذ عين ررات للفح ررص الجرث ررومي م ررن أغل ررب المرردارس ع ررن طري ررق قس ررم البيئ ررة والرقاب ررة عل ررى

الغذاء".

 المقاصهههف المدرسهههية :أش ررارت نت ررائج المق ررابالت أن العناي ررة بالغ ررذاء ال ررذي يق رردم للطلب ررة م ررن أه ررم
األولوي ررات الت رري يجس رردها اهتم ررام ال ررو ازرة بنظاف ررة المقاص ررف المدرس ررية ،إذ إن متابع ررة ال ررو ازرة ت ررتم
بموجب قانون ونظام متابعة منتظم ،وربما ما قاله أحد المديرين يوضص هذه السمة:

لتق رروم أقس ررام الص ررحة المدرس ررية بزي ررارات للم رردارس والكش ررف عل ررى المقاص ررف المدرس ررية واألغذي ررة
المسموم ببيعها والممنوعة حسب لاشتراطات صحية للمقاصف المدرسية واألغذية المسموم ببيعها
والممنوعة ،المادة  /4/3ومن قانون الصحة العامة رقم  47لسنة ...2118وأنه في أثناء المتابعة
للمقاصف المدرسية وضبط أي مواد مخالفة تنبه اإلدارة المدرسية بذلك ،واذا لم تلتزم يطبق عليهم

قانون الصحة العامةل.

 سالمة المرافق ونظافتهها :أظهررت النترائج برأن مديريرة الصرحة تبرذل الجهرود الدوريرة مرن أجرل مسراعدة
التالميررذ علررى فهررم البيئررة المدرسررية السررليمة والنظيفررة وادراكهررا ،وقررد أوضررص أحررد مررديري أقسررام الصررحة
المدرسية ،بقوله:

ل تضررع الررو ازرة خطررة تعمررم علررى الم اركررز الصررحية ،إذ يقرروم أطبرراء الم اركررز الصررحية ومراقبررو الصررحة
بالكشررف علررى المرردارس الحكوميررة والخاصررة للتأكررد مررن سررالمة السرراحات وسررالمة ميرراه الشرررب ودورات

الصرف الصحي ونظافتهال.

 التثقيف الصحي :أشارت نتائج المقابالت أن من الخدمات التي تقدمها و ازرة الصرحة فري المردارس هري
التثقيف الصحي ،إذ أشارت تعليقات عدد من رؤساء أقسام الصحة ،منها:
لتقر رردم و ازرة الصر ررحة ومر ررن خر ررالل هر ررذه األقسر ررام التثقير ررف الص ر رحي مر ررن خر ررالل النش ر ررات والبروشر ررورات

والبوسترات الدورية ،وخاصة تلك الخاصة بالتطعيمل.

لتقوم و ازرة الصحة بالتوعية والتثقيف الصحي من خالل اإلعالم الصحي ،وذلك ضمن برنامج التثقيرف
الصحي المدرسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة ،حسب البرامج والخطط التي أعدت لذلكل.

 البعد الثاني :رؤية مديري المدارس حول الخدمات الصحية
وقبل البدء ببيان تفصيل لهذا البعد يمكن تقديم تصور من خالل الشكل التالي:
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الشكل رقم ( :)7رؤية مديري المدارس حول الخدمات الصحية

المجموعة الرئيسة األولى (الخدمات الصحية الوقائية).
فيما يتصل بنتائج مقابالت مديري المدارس حرول القضرايا نفسرها ،فرنن رأيهرم يتوافرق مرع مرا يرراه رؤسراء
أقس ررام الص ررحة المدرس ررية إذا م ررا تح رردثنا ع ررن تر روافر بع ررض الخ رردمات عمومر راً ( ،مث ررل الفح ررص الع ررام،
واألسنان) ،إذ أشار غالبية مديري المدارس إلى القيام بنجراء الفحص الطبي العرام لمطفرال فري الصرف

وحسرب وفحرص األسررنان- ،مرع تأكيرد بعضررهم أنهرا شركلية  ، -ولكررن إذا أخرذنا التفاصريل للفئررات
األول ْ
األخرى (المجاالت الفرعية) مثل:المضمضة لمسنان ،والتغذية المدرسرية ،ومجراالت الخردمات الصرحية
والمراقبة والمتابعة فنن ثمة تعارضاً يراه مديرو المدارس -وبنجماع جميرع مرديري المردارس الرذين تمرت

مقررابلتهم -مقارنررة ي رراه المسررؤولون فرري أقسررام الصررحة المدرسررية ،وربمررا تعليررق إحرردى مررديرات المرردارس

يعط ري انطباع راً غيررر م ررض عررن حقيقررة مررا تقدمرره و ازرة الصررحة فيمررا يتصررل برردورها م رع المرردارس ،إذ

قالت:

لإن متابعة و ازرة الصرحة هري متابعرة شركلية ال فائردة منهرا ،وغيرر واقعيرة وليسرت مفعلرة ،فهري تكمرن

في تعبئة السجالت وحسبل.

وفري ضروء مقرابالت مرديري المردارس ،ترم االكتفراء بتقرديم عردد مرن التعليقرات التري ربمرا تعكرس واقرع
الخدمات الصحية بفئاته الفرعية السابقة حسرب رؤيرتهم لرذات المجرالين الرئيسريين السرابقين ،إذ اتفرق
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غررالبيتهم عنررد مقررابلتهم فرري وصررف هررذا الواقررع الررذي ظهررر مررن خررالل مضررمون التعليقررات المشررتركة
حول كل مجال ،إذ يقول أحد مديري المدارس:

ل يقتصررر دور الصررحة المدرسررية علررى إج رراء الفحررص الطبرري العررام وتقررديم المطرراعيم للصررف األول

األساسي ،إضافة إلى قيام طبيب األسنان بفحص عام ألسنان التالميرذ ،ويرتم تثبيرت نتيجرة الفحرص
على بطاقة التلميذ الصحية وتزويدها لولي األمرل.
ويضيف آخر:

لثمة غياب للتثقيف الصحي فري المردارس ،وغيراب فحرص الميراه فري معظرم المردارس ،وعردم تطبيرق
برنامج المضمضة لمسنان بالفلورايد في المدارسل.

ويقررول أحررد مررديري المرردارس“ :ال يررتم تنفيررذ برنررامج المضمضررمة .بررل ولررم يحضررر موظفررو الصررحة
للمدرسة إطالقاً هذا العامل.
ويضيف آخر:

ل تهتم و ازرة الصحة بتقديم المطراعيم للطلبرة بانتظرام ،ولرم يرتم إجرراء فحوصرات لمسرنان ،وأن متابعرة

و ازرة الصررحة للوضررع الصررحي للطلبررة قليلررة وال تخرردم التالميررذ ،علم راً بررأن أعررداد التالميررذ بالمدرسررة

كبيرةل.

ومن التعليقات أيضاً ما قالته مديرة إحدى المدارس:

ل ال يتم تقديم أي خدمات تتعلق بالتغذية ،وهي معدومة علماً بأن ضعف التغذية يرؤثر علرى التالميرذ

وصحتهمل

وتعليق آخر:

ل تعرراني مدرسررتي مررن تحررديث للرردورات الصررحية وال يوجررد بهررا (دشررات) يدويررة ،وبالتررالي تررؤثر علررى

النظافة الشخصية للطلبةل.

تحدث مدير مدرسة أساسية بقوله:

ل منذ وجودي في هذه المدرسة لمدة ثالث سنوات لم يتم عمل فحص للمياه ،وهذا ما هو مثبت في

سجل المدرسة الصحيل.
المجموعة الرئيسية الثانية :الخدمات الصحية الرقابية والمتابعة المنظمة
يقرردم هررذا الجررزء عرردة تعليقررات لمررديري المرردارس أيضراً حررول رؤيررتهم لحقيقررة الرردور لررو ازرة الصررحة بمررا

يتصل بالخدمات الصحية الرقابية والمتابعة المنظمة لذات المجاالت المرذكورة فري البعرد األول ،ونبردأ
هنا بما قاله أحد مديري المدارس في تعليقه:
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ل مررن الصررعوبات الكبي ررة الترري تعترررض تنفيررذ أهررداف الصررحة المدرسررية هرري االعتمرراد علررى الم اركررز
الصررحية الترري ال يت روافر فيهررا إال طبيررب واحررد ،وغالب راً مررا يغطرري أكثررر مررن مركررز صررحي ممررا يعيررق

إجراء متابعة حاالت التالميذ الصحية  ....مما يعني عدم الكفايةل.
ويؤكد هذا الوضع مدير آخر إلحدى المدارس إذ يقول:

ل اليوجررد طبيررب متفررر للصررحة المدرسررية ،بحيررث تنرراط الخرردمات الصررحية لطلبررة المرردارس بأطبرراء
المراكز الصحية للمدارس الحكومية ،وغالباً ال يستطيعون مغادرة المركرز الصرحي لكرون طبيرب واحرد
يخدم البيئة المحليةل.

وتقول إحدى مديرات المدارس:
ليجري طبيب المركز الصحي التابع للمنطقة فحوصات دوريرة لنراحيتين :همرا األسرنان والتطعريم ضرد
األمر رراض الس ررارية ل رربعض الص ررفوف (األول ،وال ارب ررع ،والس ررابع) ،ويثَب ررت ذل ررك ف رري س ررجالت المدرس ررة
الصحية.ل
وتعليق آخر:
ل ال يوجد تثقيف منظم ،فعلى سبيل المثال لم يتم تقديم أي دورة أو محاضرة للطلبة فري مدارسرهم مرن

المسؤولين في قسم التثقيف الصحي المدرسيل.
وفي تعليق آخر:

وطرئرق الوقايرة
ا
لتم إعطاء محاضرات من رجال األمن العام ومكافحة المخدرات عن أضررار المخردرات

منهررا ،وكررذلك حررول آليررات السررير وقواعررده :ولمسررف لررم يررتم تنفيررذ أي دورات أو لقرراءات صررحية توعويررة
للطلبةل.

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

لتزود الو ازرة الرقابة من خالل برنرامج التغذيرة المدرسرية للمردارس فري عردد مرن المنراطق ،منهرا العقبرة
واألغوار ،كما أنه ثمة رقابة من موظفي الرقابة والتفتي

وجودة المواد...ل

في مرديرات التربيرة علرى الكميرات وتوزيعهرا

ولذلك فنن ما تقوم به و ازرة الصحة يمكن أن يوصف بأنه:
 غير كاف :إذ يقتصر على بضع الصفوف ،وعلى بعض العقاقير.

 غير ممنهج :إذ يأتي الطبيب في بعض السنوات وبعضها ال يأتي.
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 غيررر مقصررود أو مخطررط لرره أو منسررق :أي ال يوجررد طرراقم طبرري مرن الررو ازرة ،بررل ثمررة منرردوب
وهو الطبيب العام العامل في مراكز و ازرة الصحة.

 غي ررر ش ررامل سر رواء للم رردارس ،أو إن وج ررد ل رربعض الم رردارس فنن رره ال يش ررمل جمي ررع الجوان ررب
الصحية( ،إذ أكد بعضهم وجود متابعة ،وأكد بعضهم اآلخر عدم وجود متابعة).

المجموعة الرئيسية الثالثة :البيئة المادية المدرسية ونظافتها
فرري ضرروء تحليررل نتررائج المقررابالت ،ظهررر عرردد كبيررر مررن االسررتجابات الترري قرردمها مررديرو المرردارس
لتصف بعض اآلليات التي يمكن من خاللها تهيئة البيئة المدرسية الصحية النظيفة ،وقرد وِّزعرت هرذه

االستجابات على فئتين رئيسيتين ،وكل فئة اشتملت على عدد من الفئات األخرى ،وهي كاآلتي:
األولى :سالمة األبنية المدرسية الدائمة

في ضوء عملية التحليل ،وِّزعت استجابات المديرين على أسئلة المقابلرة لهرذه الفئرة الفرعيرة فري فئترين
فرعيتين ،وهما:

 البناء السليم الخالي من التصدعات والتشققات :فقد أشارت عدد من استجابات مرديري المردارس إلرى
أن البيئرررة المدرسر ررية تكر ررون آمنر ررة بسر ررالمة األبنير ررة وخلوهر ررا مر ررن التصر رردعات والتشر ررققات ،إذ قر ررال أحر ررد
المديرين:

لعنرردما تكررون األبنيررة سررليمة وقويررة وال يوجررد فيهررا أي عيرروب فرري البنرراء ،وتحترروي علررى مالعررب
ومساحات مريحة تمكن التالميذ من قضاء أوقات الفسص والطابور الصباحي بأريحية فنن ذلرك
يشكل بيئة داعمة لعمليات التعليم والتفاعل التالميذي...ل.

 عمليات الصيانة المسهتمرة :أكرد كثيرر مرن مرديري المردارس ،فري االسرتجابات التري قردموها علرى
أهمية أعمال الصيانة في المحافظة على بيئة مدرسية آمنة وصحية أيضاً، ،إذ قال أحدهم:

لحتررى نحرررص علررى بيئررة صررحية وآمنررة ،البررد مررن المتابعررة والتواصررل مررع المررديريات مررن أجررل
استقدام فررق الصريانة للم ارفرق غيرر الصرحية والتالفرة ،وتروفير األمروال لعمرل صريانة دوريرة .وهرذا

يتأتى من خالل تفعيل حقيقي ومسؤول لدور التالميذ والمعلمين فري المدرسرة مرن حيرث اإلعرالن
ومالحظة أي خلل يمكن أن يحدثل.

الثانية :نظافة البيئة المدرسية:
مررن أهررم مرا أشررارت إليرره نتررائج المقررابالت هررو كيفيررة تهيئررة البيئررة المدرسررية اآلمنررة والصررحية والنظيفررة
والمحافظة عليها ،وقد قدم عدد من مديري المدارس االستجابات التي وِّزعت على ثالث فئات ،وهي:
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طرئرق
 طرائق المحافظة على نظافة البيئة المدرسية :قدم مرديرو المردارس اسرتجابات حرول ال ا
التي يمكن أن تستخدم في المدرسة وتسرهم فري تهيئرة بيئرة نظيفرة وصرحية ،وقرد ورد عردد مرن
تلك الطرائق على شكل تعليقات مختصرة وسريعة ،منها:

 )1عررن طريررق حمررالت النظافررة المسررتمرة مررن التالميررذ بنش رراف مربيررات الصررفوف،
وكذلك تنظيف الساحات والحمامات.

 )2إلقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراء النفاير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات فر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري األمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراكن المخصصر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة لهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا،
واالهتمام بنظافة الحمامات والغرف الصفية.

 )3تنظيم المسابقات وتعزيز التالميذ المحافظين.
 )4مشاركة التالميذ بعد الطابور بنظافة الساحة.

 )5توزيع األدوار على الصفوف لتنظيف الساحات العامة.
 )6تخصيص صناديق للخبز وأخرى لموراق.
 )7معاقبة من يرمي األوراق على األرض.

 دور اإلدارة المدرسههية فههي نظافههة البيئههة المدرسههية .أشررارت نتررائج المقررابالت فرري عرردد مررن
االستجابات إلى دور إدارة المدرسة في الحفاظ على الصحة المدرسية ،ومنها:
 )1تفعيل اإلذاعة المدرسية بنشر الوعي الصحي.
 )2نشر ملصقات داخل المدرسة.

 )3مراقبة التالميذ وعاملة النظافة.
 )4إعطاء محاضرات عن النظافة لمطفال.

 )5القيام بمتابعة اللجنة الصحية المسؤولة عن النظافة واألذنة دورياً.

 )6طلب الصيانة الفورية في حال حدوث أي عطل قد يهدد صحة التالميذ.
 )7إحضار الطبيب للمدرسة.
 معوقات تواجه اإلدارة المدرسية للمحافظة على النظافهة المدرسهية :أشرارت نترائج المقرابالت
إلى أنه ال بد من إ ازلرة عردد مرن المعوقرات التري تواجره اإلدارة المدرسرية لتشركيل بيئرة مدرسرية
صحية ونظيفة ،منها:

 .1قلة التوعية من األهل بالنظافة المستمرة والنظافة الشخصية.
 .2عدم التزام التالميذ وعدم تعاون المعلمات في موضوع النظافة.
 .3أعداد التالميذ الهائلة.
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 .4قلة إدراك التالميذ بضرورة رمي النفايات في سلة المهمالت.
 .5تباعد أجنحة المدرسة عن بعضها.

 .6تقاعس األذنة عن القيام بواجباتهم من تنظيف للصفوف والساحات.

 .7تأخر رد الكتب الرسمية بالموافقة على استقدام صيانة للمرافق غير الصحية والتالفة.
 .8عدم توفر أموال لعمل صيانة دورية.
الجزء الثاني :الزي المدرسي
أشررارت نتررائج المقررابالت حررول الررزي المدرسرري إلررى وجررود اخررتالف فرري اآلراء حررول مرردى أثررر الررزي
الموحد على سير العملية التعليمية ،إذ تبين أن جميع مديري المدارس الذين تمت مقابلتهم أكدوا على

أن الزي المدرسي ضررورة يجرب التقيرد بره .ولكرن مرع هرذا االتفراق إال أن أفرراد الد ارسرة قرد قردموا عردداً
من االستجابات التي توضص حقيقة الزي في بيئات التعلم المدرسي ،وقد وِّزعت هذه االستجابات على

فئتين ،وهما:

 أوال :اآلثار اإليجابيهة :أشرار جميرع مرديري المردارس الرذين تمرت مقرابلتهم إلرى أن للرزي المدرسري
عدداً من اإليجابيرات التري تعرود برالنفع علرى التلميرذ واألهرل والمدرسرة فري الوقرت نفسره .وقرد ورد
عدد كبير من التعليقات من أفراد الدراسة توضص هذه اإليجابيات ،نذكر منها:

ل للررزي المدرسرري العديررد مررن اإليجابيررات ،تكمررن فرري إ ازلررة الف روارق وتقلرريص الح رواجز االجتماعيررة

بين التالميذ ،وتحسين مظهر التالميذ في الطابور وداخل الصف ،وخلق عمليرة انضرباط داخلري

لدى التالميذ ،وتخفيف األعباء المالية عن أولياء األمورل.

ل الررزي المدرسرري يربرري علررى االلت رزام والنظررام ،وفك ررة الررزي الموحررد (يوحررد الفقيررر والغنرري) ويلغرري
الفوارق المادية ويؤسس التالميذ على فكرة بناء الذات ال التعلق بالمظهرل.

ل األثر اإليجابي يكمن في راحة التلميذ واألهل في اختيار الزي المناسب للمدرسةل.
 ثانيها :اآلثههار السههلبية :أشررار عردد مررن أفرراد الد ارسررة الرذين تمررت مقرابلتهم إلرى أن للررزي المدرسرري
بعررض السررلبيات الترري تلقرري بأثرهررا فرري بيئررات الررتعلم المدرسرري .وق رد أورد أف رراد الد ارسررة تعليقررات

توضص هذه السلبيات ،نذكر منها:

ل الررزي المدرسرري ال يتقيررد برره التالميررذ فرري مدرسررتي ،والسرربب يعررود– ربمررا -إلررى الن رواحي الماديررة
للطلبة  ...فالزي مكلف لكثير من األسرل.ل
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لللررزي عرردد مررن اآلثررار الترري ربمررا تعررد سررلبية تكمررن فرري دوام المحافظررة علررى نظافترره لكررون التلميررذ
يرتديه يومياًل.

ل الرزي المدرسري قرد يسربب للطلبرة واألهرل الشرعور بالملرل ،وألن التالميرذ يحبرون التغييرر والتبرديل،
وربما قد يكون الزي غالي الثمنل.

الجزء الثالث :تفعيل البيئة التكنولوجية
في ضوء نتائج أسئلة المقابلة المتصلة باستخدام التكنولوجيا ،أورد أفراد الدراسة عدداً من االستجابات

حرول إمكانيررة تفعيررل التكنولوجيرا لتعزيررز تعلررم التالميرذ فرري أفضررل المسرتويات ،إذ أظهرررت االسررتجابات
أن ثمررة إجماع راً ب ررين الخب رراء ال ررذين تمررت مق ررابلتهم علررى توظيررف التكنولوجي ررا فرري عملي ررة الررتعلم ف رري
الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،ووِّزعررت مج راالت االسررتخدام أكثررر مررن فئررة (مجررال) حسررب مررا
عاما ،ثم يليه التفصيل:
ً
عكسته استجابات أفراد الدراسة ،والشكل التالي يقدم توضيحاً
الشكل رقم ( :)8تفعيل البيئة التكنولوجية

.1حوسبة الدروس :أشار غالبية من تمت مقابلتهم إلى إمكانية إسهام توظيف التكنولوجيرا فري الرتعلم

فري الصررفوف الثالثررة مررن خررالل حوسههبة بعههض الههدروس الترري تسررهم برردورها فرري تعميررق المعرفررة لرردى
التالمي ررذ ،إذ تحت رروي عل ررى جوان ررب تطبيقي ررة معرفي ررة مث ررل من رراهج العل رروم والتربي ررة اإلس ررالمية ،إذ يق ررول
أحدهم:
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ل نعم نستطيع تعزيز البديل اإللكتروني للمنهاج المدرسي وذلك من خالل تفعيرل الحصرص المحوسربة
لربعض الرردروس ،وخاصررة العلرروم والتربيررة االجتماعيرة ،وتجهيررز مختبررات الحاسرروب واألجهرزة المتروافرة
فيه من أجل عرض الحصص إلكترونياًل.

وفي تعليق أكثر وضوحاً ،قال أحد أفراد الدراسة:

ل أعتقد أنه ثمة إمكانية لتفعيل التكنولوجيا في تدريس الصفوف األساسية الثالثة األولى ،ولكن ليس
لجميع المواد الدراسية وانما لبعضرها ،مثرل التربيرة اإلسرالمية والعلروم شرريطة تروفير متطلبرات التعلريم

اإللكتروني من مختبرات وأجهزة وفنيين مختصينل.
وأكد قول آخر ذلك:

ليمكررن تفعي ررل التكنولوجيررا ولك ررن بشررروط ،أهمهر را ت رروفير االحتياجررات الالزم ررة بالمرردارس م ررن أجهررزة
حواسيب ،وتدريب المعلمين على كيفية توظيف التكنولوجيال.
بعهد ا
.2أداة تواصهل بهين المعلهم واأل هل :أشرار عردد مرن الخبرراء إلرى أنره يمكرن تفعيرل التكنولوجيرا ه
أداة للتواصههل مههع األ ههل ،مررن أجررل متابعررة أوليرراء األمررور ألبنررائهم ،وسررهولة الوصررول إلررى حررل أي
مشكلة تعتري مسيرة التالميذ ،ويصف أحد أفراد الدارسة ذلك ،بقوله:

لربما يكون تفعيل التكنولوجيرا مرن خرالل إجرراء حروارات التغذيرة الراجعرة برين المعلرم واألسررة واعطراء
بعض الواجبات الكتابية والمناقشة ،هو للتغلب على السلبيات التي قد يصادفها التالميذل.
 .3مصههدر لتعزيههز الههتعلم :أشررار عرردد مررن أفرراد الد ارسررة إلررى أن توظيررف التكنولوجيررا بعر ِّردها مصردر
تعلررم يسررتخدم عنررد الحاجررة لتوضرريص مف راهيم معينررة ،أو المسرراعدة فرري تسررهيل تعلررم بعررض األفكررار
والموضوعات .إذ قال أحدهم:ل أفضل استخدام الحاسوب واللوم النراطق فري إيصرال بعرض األفكرار،
وأرى أن استخدام الحاسوب يجب أن يكون لتحقيق أهداف معينة للتلميذل.

وأضاف آخر:ل أستخدم التكنولوجيا لتدريس بعض الجوانب وخاصة المعرفية والعلميرة التري تسرتدعي

عرضاً توضيحياً على الحاسوب ،مثل مراحل نمو الزهرة ،التلوث ،الكوارث البيئيةل.
ويقررول آخررر :ليكررون اسررتعمال التكنولوجيررا بعر ِّردها دروسراً داعمررة ومعررززة ومرسررخة لمفكررار فرري الررذهن

(بعد التوضيص في الصف من خالل الكتاب والدفتر والسبورة)ل.

 .4مصدر لتنويع الخبرات وتغيير الروتين :أشار عدد من أفرراد الد ارسرة إلرى أنره يمكرن أن يرتم تفعيرل

التكنولوجيا بعه هد ا أداة لتغييهر بيئهات الهتعلم ،مهن حيهث تغييهر الهروتين ،ممرا يعنري أن االسرتخدام لهرا

ربما يكون جزئياً ،من خالل ما يمكن أن يغير في بيئرة الرتعلم وينشرطها فري بعرض األوقرات ،وقرد برين
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أحررد أف رراد الد ارسررة ذلررك بقولرره :لأنررا أميررل إلررى توظيررف التكنولوجيررا فرري بعررض الموضرروعات مررع طلبررة
الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،ألننرري علررى يقررين أن التالميررذ فرري هررذه المرحررل العمريرة يحترراجون
إلى خبرات تثير المتعة والتشويق لتصل إليهم المعلومة بسهولةل.

وأضرراف آخررر:ل إنهررا نرروع مررن التجديررد وتغييررر الررنمط التقليرردي لمطفررال ،وتعمررل علررى الجررذب واإلثررارة
وزيادة الفهم واإلدراك الحسي والمعرفي لدى التالميذ ،ويصبص التعلم من خاللها أسهلل.

رفههض المههنهج اإللكترونههي :أشررارت نتررائج المقررابالت ،ومررن خررالل عرردد مررن االسررتجابات إلررى وجهررات
نظررر مختلفررة عنرردما طرررم س رؤال حررول البررديل اإللكترونرري للمنهرراج ،إذ أكررد غالبيررة مررن تم رت مقررابلتهم
رفض فكرة المنهاج اإللكتروني في بيئتنرا األردنيرة ،وقرد قردموا عردداً مرن التعليقرات التري تشركل أسرباب

الرفض وعدم التأييد ،وتالياً ذكر األسباب مع عدد من التعليقات:
 .1تأثر الصحة والتفكير:

ل البديل اإللكتروني للمنهاج يفقرد الكتراب قيمتره الحقيقيرة ،ناهيرك عرن ترأثيرات المنراهج اإللكترونيرة

األخرى مثل التفكير والصحة عموماًل.

لالمنهراج اإللكترونرري فيره تشررتيت النتبراه التالميررذ وخلرق شررغف ازئرد لملعرراب اإللكترونيرة واضررعاف

التفكير الراقيل.

ل من مشكالت المنهاج اإللكتروني إضعاف مهارة الكتابة وتقييد فكر التلميذ والحدل.
 .2أثر التفاعل االجتماعي الوجداني والقيم:
لالمنهاج اإللكتروني ال يجيرده كرل التالميرذ وخاصرة الرذين لرديهم ضرعف فري التحصريل الد ارسري،
ويقلررل مررن تفاعررل التلميررذ داخررل الصررف ويعيررق تنميررة القرريم والجوانررب الوجداني رة لرردى التالميررذ،

إضافة إلى الحد من تفكير التالميذل.

لإن من أكثر مشكالت المنهاج اإللكتروني تلك المتصلة بصعوبة تنمية الجانرب القيمري واألنانيرة
وقلة التفاعل داخل الغرف الصفيةل.

لسررريؤول المنهر رراج اإللكترونر رري بالتالميرررذ إلر ررى التركير ررز علر ررى المعرفرررة ،وسر ررلبية دور التلمي ررذ بأنر رره
سيكتسب المعلومات من غير التحليل الذي يجريه المعلم من خالل التفاعل والمشاركة التي تبني

جسور االحترام والثقة والمحبة بينهما  ...هذا ما سيفتقده التالميذ مع المنهاج اإللكترونيل.
 .3تأثر مهارتي الكتابة والمحادثة:
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لإن استخدام الحاسوب يؤدي إلى تراجع المهارات الكتابية ويقلل من دور المعلم ،وقد يوقرع التلميرذ
فرري سررلوكيات خاطئررة ال تتناسررب وعمرره ،إضررافة إلررى صررعوبة هررذه التكنولوجيررا لهررذه الفئررة العمريررة
وتعقيدهال.

لإن من أكثر السلبيات تلك المتصلة بتعليم التالميذ المحادثة والحوارل.
لقررد تكررون المنرراهج اإللكترونيررة مسررلية ومقبولررة لرردى التالميررذ ولكررن آنيررة ،فالكترراب الررذي بررين يرردي

التلميذ يبقى معه أينمرا كران ،وحيثمرا ذهرب ،ويمكرن أن يرتعلم مرن خاللره الكتابرة ،وكرذلك يمكرن أن
يكون جزءاً ال يتج أز من أعماله البيتية أو األنشطة غير الصفية األخرىل.
 .4اإلمكانات المادية والبشرية:
ليحتاج المنهاج اإللكتروني إلى بنية تحتيرة ...وهرذا برالطبع غيرر موجرود فري مد ارسرنا ومفقرود فري
غالبية مناطق المملكة ،فالمعيق المالي أكبر بكثير من الطموم...ل.

لتطبيق المنهاج اإللكتروني ،يحتاج إلى ثقافة تكنولوجية لدى التالميذ والمعلمين واألهل ،وبما أن
هذا غير موجود ،فمن الصعب أن يطبق بنجام على جميع التالميذل.
نتهههائج المحهههور السهههادس ومناقشهههتها  -تنميهههة مههههارات التالميهههذ األساسهههية (القهههراءة والكتابهههة
والتفكير) ودور المعلم في تنميتها:

تتصررل نتررائج هررذا المحررور بالكشررف عررن دور معلمرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى فرري تنميررة

مهارات القراءة والكتابة والحساب ومهارتي التفكير والتفكير الناقد لتالميذ الصرفوف األساسرية الثالثرة
األولى .وتعكس نتائج هذا المحرور إجابرات أسرئلة الد ارسرة ذوات األرقرام .)10()25 ،24 ،23( :وقرد
كان مصدر نتائج هذا المحور هو تحليل المحتروى لمطرر والنظريرات العلميرة والتربويرة التري تناولرت

تعلرريم التفكيررر وتعلمرره إذ تمرت مراجعررة عرردد كبيررر مررن الم ارجررع والرردوريات العلميررة بخصرروص ذلررك.
إضافة إلى إجراء المقابالت الشخصية شبه المقننة مع عردد مرن أصرحاب الخبررات فري ذات المجرال
من العاملين في التعليم االبتدائي ،والعارفين بأهمية تنميرة التفكيرر لردى التالميرذ مرن أسراتذة الجامعرة

 10يتصل هذا احملور باإلجابة عن األسئلة اآلتية:



كيف ننمي مهارات القراءة والكتابة واحلساب ومهاريت التفكري والتفكري الناقد لدى طلبتنا منذ التحاقهم بالتعليم؟



هل املعلم األردين مهيأ لتنمية مهارات القراءة والكتابة واحلساب لدى التالميذ؟



هل املعلم األردين مهيأ لتنمية مهاريت التفكري والتفكري الناقد لدى التالميذ؟
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والمش ررفين التربررويين ،وكررذلك مع ررفتهم بواقررع الرردور المن راط بررالمعلمين األردنيررين فرري هررذه المرحلررة،
وقدراتهم.

وقدمت نتائج الدراسة هذا المحور في عدد من المجاالت ،يبينها عمومراً الشركل الترالي ،ثرم يلري ذلرك

تفصيل لكل مجال.

المجال األول :مهارات القراءة والكتابة والحساب:

أشارت جميع مصادر البيانات إلى أن معلمي الصفوف الثالثة األولى غير مهيئين لتنمية مهارات

القهراءة والكتابههة والحسههاب لههدى الطلبههة ،وعنررد االسررتعالم عررن السرربب أو الرردليل وراء القرار(الررأي)،
رر م ررن االس ررتجابات الت رري تش رركل ف رري مضر ررمونها
ق رردم المش رراركون ال ررذين تم ررت مق ررابالتهم ع رردداً كبي ر اً
تفص ر رريالت كثير ر ررة لمس ر ررباب الت ر رري يرونه ر ررا وراء ه ر ررذه المش ر رركلة .وف ر رري ض ر رروء عملي ر ررة التحلي ر ررل له ر ررذه

االس ر ر ررتجابات ،ت ر ر ررم وض ر ر ررعها ف ر ر رري ع ر ر رردد م ر ر ررن الفئ ر ر ررات أو المجموع ر ر ررات،)Main-Categories( ،
والمجموعات أو الفئات الفرعية ( ، (Sub-Categoriesتمثلت باآلتي:
أوال :ضههعف المعرفههة :يرررى كثيررر مررن الررذين تمررت مقررابلتهم أن مررن أهررم أسررباب ضررعف المعلمررين فرري
تنميررة الق رراءة والكتابررة والحسرراب ،الضررعف فرري محترروى بنيررتهم المعرفررة العلميررة ،ويصررف أحررد الررذين

قوبلوا بقوله:
ل...لنقررل بكررل ص رراحة ووضرروم إن معلررم الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى فرري كثيررر مررن األحيرران
تنقصرره المعرفررة الكافيررة بطبيعررة عمليترري الق رراءة والكتابررة أو ماهيتهررا وكيفيرة حرردوثها وبعررض القواعررد

الحسررابية ،وبالتررالي يررنعكس ذلررك علررى اإلج رراءات الترري يقرروم المعلررم بهررا أثنرراء ترردريس التالميررذ،...

فعمليررة تحديررد مفهرروم دقيررق للق رراءة والكتابررة أو الحسرراب أمررر ضررروري ومهررم وذلررك ألن اإلج رراءات

الترري نتبعهررا فرري معالجررة درس الق رراءة أو الحسرراب تتوقررف علررى مفهومنررا لعمليترري الق رراءة والحسرراب
المقصودتينل.

ويضيف آخر:
ل لكرري يرردرس المعلررم الق رراءة بطريقررة منهجيررة ومنظمررة عليرره أن يعرررف :لمرراذا يعلررم مهررارتي الق رراءة
والكتابررة؟ ومرراذا يعلررم؟ وكيررف يعلررم؟ فعليرره اإللمررام بمفرراهيم الرروعي الصرروتي نظريراً وعمليراً ،وهررذا مررا

كان يظهر عكسه لدى المعلمينل.
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ثانيا :اإلعهداد قبهل الخدمهة :يررى عردد ممرن تمرت مقرابلتهم أن مرن أسرباب معانراة المعلمرين وضرعف
قدرتهم في تنمية القراءة والكتابة والحساب هو ضعف اإلعداد قبل الخدمرة ،فيصرف أحرد الرذين تمرت
مقابلتهم الوضع قائالً:

لمرن خررالل خبرترري وعملري فرري الجامعررات ،وفرري تردريس طلبررة معلررم الصرف وتربيررة التلميررذ واطالعرري

علررى كثيررر مررن الم رواد الترري يررتم تدريسررها فرري الجامعررات ،وجرردت أنهررا غالب راً مررا تميررل إلررى الجانررب

النظررري الررذي يتنرراول مهررارات اللغررة العربيررة عموم راً تاريخي راً ووصررفياً مررن الخررارج بحيررث ال يعط رى

التلميذ الفرصة لبناء مفهوم سليم عن تلك المهارات وفهمها فهماً عميقاًل.

ثالثا :تدريب المعلمين في أثناء الخدمة :أشرارت البيانرات التري ترم الحصرول عليهرا مرن وثرائق و ازرة
التربيرة والتعلرريم ،أن جرل اهتمررام الررو ازرة وفري ضرروء التقييمرات الترري أجرتهررا للمعلمرين أن ثمررة حاجررات

للترردريب علررى المهررارات األساسررية لمبحثرري اللغررة العربيررة والرياضرريات .ومثررال علررى ذلررك مررا أرسررلته
و ازرة التربيررة والتعلرريم للمررديريات فرري كتابهررا الصررادر فرري  12مررن ذي القعرردة عررام  1436ه الموافررق

2115/8/27م ،بكترراب رقررم م ت 41211/6/14/المتضررمن الحاجررات التدريبيررة لمعلمرري الصررفوف
األساسررية الثالثررة األولررى كمررا ي ارهررا المش ررفون .بالتررالي فررنن التركيررز علررى ترردريب المعلمررين لتطرروير
تعلمهم ليصبحوا قادرين على تنمية الق ارءة والكتابرة لردى التالميرذ ،ربمرا يعرد دلريالً علرى عردم أهليرتهم

كما يجب لهذه المهمة.

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

والتعليم الصادر في كانون األول مرن عرام  2113إذ إن  111ألرف تلميرذ علرى مقاعرد الد ارسرة فري
الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ال يسررتطيعون قرراءة الحررروف العربيررة أو اإلنجليزيررة ،إضررافة إلررى

ضررعف قرردراتهم الرياضررية ،وه رذا يؤكررد اهتمررام الررو ازرة بتنفيررذ مبررادرة تعلرريم الق رراءة والكتابررة مررن خررالل
تدريب المعلمين.
خامسا :البرامج العالجية والحصص اإلضافية :أشار تحليرل الوثرائق الخاصرة بأنشرطة و ازرة التربيرة
والتعليم ،أنه داللة على عدم أهلية المعلمرين لتنميرة مهرارات القرراءة والكتابرة والحسراب ،طررم برنرامج
التعليم العالجي للتالميذ في الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى ،إذ صردر قررار و ازرة التربيرة والتعلريم
برأن يكررون بدايرة البرنررامج يروم االثنررين  2114/9/22بواقرع ورشررتين فري األسرربوع مرن السرراعة الثانيررة

ظهر اًر وحتررى السرراعة الخامسررة مسرراء لمرردارس الفت ررة الواحرردة ،ومررن السرراعة الثامنررة والنصررف صررباحاً
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حت ر ر ررى الحادي ر ر ررة عشر ر ر ررة والنص ر ر ررف ص ر ر ررباحاً لم ر ر رردارس الفتر ر ر ررة المس ر ر ررائية ،كم ر ر ررا ف ر ر رري كت ر ر رراب رق ر ر ررم م

ت 48842/6/14/بتاريخ  21من ذي القعدة عام  1435ه الموافق 2114/9/15م.

طهههرر برنهههامج حصهههص التقويهههة اإلضهههافية:إذ أوعررزت و ازرة التربيررة والتعلرريم إلررى المررديريات بنضررافة
حصص إلى الجدول الدراسي (زائدة علرى الجردول) ،ركرزت جميعهرا علرى الكتابرة والقرراءة والحسراب،
كمررا فرري الجرردول المرفررق فرري كترراب و ازرة التربيررة والتعلرريم رقررم  51791/114/3بترراريخ  4مررن ذي

الحجة عام  1435ه الموافق2114/9/28م.

وكرران التركيررز علررى تعلرريم الق رراءة والكتابررة والحسرراب مررن أجررل تنميررة مهاراتهررا دلرريالً علررى عرردم قرردرة
المعلمررين فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى مررن أداء أعمررالهم كمررا هررو مطلرروب مررنهم ،والرردليل
على ذلك ما تقوم به الو ازرة فعالً ،بالتعاون مع أكاديميرة الملكرة رانيرا مرن عمليرات تردريب واسرعة لمرا

يزيد على  13111معلم من معلمي الصفوف الثالثة األولى ،بعد التنسيق مع القرائمين علرى مبرادرة
الرامب  RAMPبتعليم القراءة والحساب في الصفوف الثالثة األولى.
المجال الثاني :مهارتا التفكير والتفكير الناقد لدى طلبتنا منذ التحاقهم بالتعليم:
فرري ضرروء نتررائج تحليررل البيانررات ظهررر أن الررأي المشررترك للغالبيررة العظمررى ومررن ضررمنهم المعلمرون،

يرون برأن المعلم األردني غيهر مهيهأ لتنميهة مههارتي التفكيهر والتفكيهر الناقهد .وعنرد االسرتعالم عرن

رر م ر ررن
السر رربب أو الر رردليل وراء القرار(الرر ررأي) ،قر رردم المش ر رراركون الر ررذين تم ر ررت مقر ررابالتهم ع ر رردداً كبير ر اً
االستجابات التي تشكل في مضمونها تفصيالت كثيرة لمسباب التي يرونها وراء هذه المشكلة .وفي

ضر ر رروء عملير ر ررة التحلير ر ررل لهر ر ررذه االسر ر ررتجابات ،وضر ر ررعت فر ر رري عر ر رردد مر ر ررن الفئر ر ررات أو المجموعر ر ررات،
( ،)MainCategoryوالمجموعات أو الفئات الفرعية ( ، (Sub-Categoriesتمثلت باآلتي:
أوال :األنشطة التعليمية التعلمية المتصلة بتنمية التفكيهر :أشرارت اسرتجابات عردد مرن الخبرراء إلرى
أن مررن األسررباب الترري يرونهررا دلرريالً علررى قررارهم بررأن المعلررم غيررر مهيرأ لتنميررة التفكيررر ،هرري طبيعررة
األنش ررطة التعليمي ررة التعلمي ررة الت رري ته رردف إل ررى تنمي ررة التفكي ررر ف رري أثن رراء تدريس رره لمختل ررف المباح ررث

الدراسية ،والتي كما أشار بعض الخبراء إلرى أنهرا تعكرس عردم اهتمرام المعلرم فري تنميرة التفكيرر لردى
التالميررذ ،ممررا قررد يشررير أيض راً إلررى ضررعف القرردرة واالسررتعداد مررن المعلمررين فرري تنميررة التفكيررر لرردى

التالميذ أو ربما ضعف الدافعية والقناعة لديهم في هذا األمر ،إذ وصف غالبية مرن تمرت مقرابلتهم
األنشطة التفكيرية للتالميذ ،والخبرات التي تقدم لهم وترتبط بالتفكير بأنها:
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 عشهوائية :بمعنرى أنهرا غيررر منظمرة وغيرر مقصرودة ،وكانررت فري أغلرب األحيران ردود أفعررال ،ال
استفسارات أو أسئلة قد تثار من المعلم أو من التالميذ أنفسهم ،إذ قال أحد الذين قوبلوا:

" كنت أرى أن المعلمرين يطرحرون تسراؤالت ال تهردف إلرى حرث التالميرذ علرى التفكيرر برل وردت
صدفة ،وال أعتقد أنه يقصد منها مهارات للتفكير أو تنمية التفكير لدى التالميذل.

 غير ادفهة :يتضرص أن الخبررات لرم يقصرد منهرا تنميرة التفكيرر ،برل البحرث عرن معرفرة أو إجابرة
لسؤال معرفي ربما يستدعي عمليات عقلية للتفكير ،وقد علق أحد الذين قوبلوا:

لول ررذلك أعتق ررد أن تنمي ررة التفكي ررر كان ررت غاي ررة غائب ررة ،فق ررد الحظ ررت م ررن خ ررالل الخط ررط اليومي ررة

للمعلمرين عردم وجرود أهرداف بقصرد تنميرة مهرارات التفكيرر ،أو حترى وجرود إشرارات فري األنشرطة
هدفها االهتمام بالتفكير...ل.

 غيههر منتظمههة :يبرردو أن األنشررطة الترري كرران يقرردمها المعلمررون متقطعررة ،وربمررا يوضررص ذلررك مررا
أشارت إليه إحدى التعليقات:
ل لررم أكررن أالحررظ الثبررات فرري األنشررطة الترري تثيررر التفكيررر أو تهررتم بتنميررة التفكيررر عنررد التالميررذ،

فرربعض الحصررص يوجررد فيهررا أنشررطة ،وكثيررر مررن الحصررص ال يكررون االهتمررام بهررا إال بررالمقرر
ونقل المعارف والمعلومات...ل.

 شخصية :أشرارت النترائج إلرى أن اهتمرام المعلمرين بتنميرة مهرارات التفكيرر متغيررة مرن معلرم إلرى
آخ ررر ،وعن ررد المعل ررم الواح ررد م ررن حص ررة إل ررى أخ رررى ،واله رردف ربم ررا يك ررون شخص ررياً ،فيق ررول أح ررد

الخبراء:

" كن ررت أالح ررظ بع ررض المعلم ررين يطرح ررون األس ررئلة للتفكي ررر ف رري بع ررض الحص ررص ،ولك ررن ف رري
حصررص أخرررى تجررد ذلررك معرردوماً ،كمررا أن ثمررة معلم رين يحرراولون االهتمررام بررالتفكير أو إظهررار
االهتمررام بررذلك ومررنهم ال يهتمررون ،وهررذا األمررر كرران محررور نقررا
أحدهم لم نتعلم ذلك في برامج اإلعدادل.

مررع كثيررر مررنهم ،فكرران ج رواب

ويضيف آخر:
ل كنت أشعر أن المعلم عندما يطرم سؤال تفكير أو قضية تثير التفكير كان يهدف إلى إشعاري
بأنه ينوع في األسئلةل.

ثانيا :تحصيل التالميذ وتقييمهم :أشارت نتائج تحليل النتائج أن ثمة إخفاقاً للطلبة فري حرل األسرئلة
الت رري تتطل ررب التفكي ررر ف رري االمتح رران ال رروطني لض رربط نوعي ررة التعل رريم ال ررذي عقدت رره إدارة االمتحان ررات
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واالختبررارات فرري و ازرة التربيررة والتعل ريم للصررف ال اربررع ،والررذي يشررير إلررى حقيقررة مررا يعلَّررم للطلبررة فرري
الصفوف األساسية الثالثة األولى في نهاية العام الدراسي  ،2115-2114إذ أشار إلى أن مسرتوى

اإلتقر ران الت ررام للطلب ررة لمه ررارات اللغ ررة العربي ررة يع ررادل  %22ف رري االختب ررارات الورقي ررة .عل ررى مس ررتوى

المملكة ،وفي االمتحان اإللكتروني  %23لنفس المستوى.

كمررا بينررت النتررائج أن مررا تقرروم برره الررو ازرة مررن عمليررات التقيرريم أو أنشررطة تحسررين تحصرريل التالميررذ
للمهارات واتقانهم لهرا ،ال يرتم التطررق فيهرا إلرى مهرارات التفكيرر أو الحاجرة إلرى تنميتهرا ،وربمرا يردلل
عل ررى ذل ررك بع ررض القر ر اررات الت رري اتخ ررذتها و ازرة التربي ررة والتعل رريم بخص رروص معالج ررة الض ررعف ل رردى

التالميذ وتحسين إنجازهم وتحصليهم ،ومنها ما رود في تعميم و ازرة التربية التعليم لبعض المرديريات
 -لتكررون عينرات تجريبيررة -بخصرروص تشرركيل لجرران لتقيرريم التالميررذ فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة

األول ررى وتمكي ررنهم م ررن المه ررارات األساس ررية ،فك رران التركي ررز عل ررى م ررادتي الرياض رريات واللغ ررة العربي ررة
وحسرب( .المصرردر :تعمرريم الررو ازرة لمررديريات تربيررة ألويررة القويسررمة ،وسررحاب ،وديررر عررال ،واألغروار
ْ
الجنوبيررة ،وبصرريرا ،بموض روع :الصررفوف الثالثررة األولررى الصررادر بترراريخ  2رجررب  ،1436الموافررق
 2115/4/12رقم ت،م .)19677/6/14/

ثالثا :تدريب المعلمين وتهيئتهم :أشارت النتائج إلى أن مرن األسرباب التري بينرت عردم تهيئرة المعلرم
لتنميررة التفكيررر لرردى التالميررذ هرري الحاجررة إلررى ترردريب المعلمررين وتهيئررتهم ،ففرري ضرروء عمليررة تحليررل
االستجابات ،تم استقراء عدد من الجوانب أو المكونات التي من الممكن أن تشكل هذه الفئة ،وهي:

المحتههوى التهههدريبي :أشررارت النتررائج إلررى أن محترروى الرردورات التدريبيررة ال يتضررمن خب ررات وأنشررطة
مرتبطة بالتفكير أو بتنميرة مهرارات المعلمرين ليكونروا قرادرين علرى تنميرة التفكيرر لردى التالميرذ .وهرذا

ما ورد على لسان أصحاب العالقة ومنفذي الدورات التدريبية للمعلمين في الو ازرة ،إذ قال أحدهم:

ل إن غالبية الدورات التدريبيرة التري تقردم للمعلمرين فري الصرفوف الثالثرة األولرى والتري تنظمهرا الرو ازرة
نفسررها تقتصررر علررى موضرروعات ط ارئررق الترردريس وأسرراليبه عموم راً ،وال يررتم ترردريب المعلم رين علررى

طرائق خاصة بتنمية مهارات التفكير تدريباً فعلياً ومقصوداً......
وآخر قال:

لعنر ررد حصر ررر الحاجر ررات التدريبير ررة للمعلمر ررين ال ير ررتم إال تحدير ررد حر رراجتهم فر رري مبحثر رري اللغر ررة العربير ررة
والرياضيات متضمناً المهارات األساسية للمبحثينل.
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 دافعية المعلمين وتحفيز م :أشرارت النترائج إلرى أن غالبيرة المعلمرين ال يرغبرون فري االلتحراقبالدورات التدريبية التي تعنى بالمهارات التري تسرهم فري مسراعدة المعلمرين علرى تنميرة التفكيرر
لدى المتعلمين ،التي تنظمها الو ازرة وتنسقها مع جهات خرارج الرو ازرة ،والتعليرق الترالي يلخرص

هذه السمة ،إذ علق أحد الذين قوبلوا بقوله:

"إن االهتمام بتدريب المعلمين على مهارات التفكير أثناء الخدمة يتمثرل بمرا تقروم بره أكاديميرة
الملك ررة راني ررا م ررن اس ررتقطاب للمعلم ررين لت رردريبهم ف رري ور قص رريرة ،إال أنه ررا ال تش ررمل جمي ررع
المعلمين ،بل تترك براب التسرجيل للمعلمرين وفقراً لررغبتهم ،ولرذلك نالحرظ أن الغالبيرة العظمرى
منهم ليس لديهم الرغبة في التدريبل.

 دور اإلشراف التربوي :أشارت نتائج التحليل إلى أن الردور المنراط بالمشررفين ،كمرا هرو مبرينفرري مهررام مش ررفي الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،المبر َّرين فرري كترراب و ازرة التربيررة والتعلرريم

الموجه لمديري التربية والتعليم في كافة المحافظرات والمنراطق واأللويرة (الصرادر فري  22مرن

ذي القع رردة 1436ه المواف ررق 2115/9/6م ،بر ررقم م ت ،)4391/6/14يرك ررز عل ررى م ررادتي

الرياضرريات والحسرراب ،ممررا قررد يشررير إلررى ضررعف االهتمررام بمهررارات التفكيررر ،واالهتمررام به را

داخل غرفة الصف ال يكون مقصوداً ومخططاً ليلبي حاجات التالميذ ويساعد المعلمين علرى
أداء هذا الدور.

وعوضهها عههن ذلههه كلههه أظهرررت نتررائج بعررض الد ارسررات مثررل د ارسررة (الجعررافرة والخرابشررة2119 ،
مرعي ونوفل 2117 ،قطامي وقطامي 2111 ،الزيادات; Ashour&Hawamdeh, 1995 ،
 )2012أن أهررم العوامررل الترري تعيرق تنميررة التفكيررر الناقررد ،قصررور بررامج إعررداد المعلمررين وتررأهيلهم
وترردريبهم أثنرراء الخدمررة الترري تحررول دون إكسررابهم مهررارات التفكيررر الناقررد لعرردم تركيزهررا علررى ذلررك،
وضعف القدرة على االنتقرال برالتعليم مرن الرنمط التقليردي الرذي يعتمرد علرى التلقرين وحشرو األذهران

بقردر هائرل مررن المعلومرات ،إلررى الرنمط اآلخرر الرذي يردعو إلررى ضررورة مررنص التلميرذ قررد اًر كافيراً مررن

االعتمرراد علررى ذاترره فرري التعلرريم والتفاعررل مررع المحرريط .ممررا قررد يؤكررد علررى أن المعلررم األردنرري حتررى
بعررد الترردريب الررذي يتلقرراه فرري الررو ازرة غيررر مهيرأ لتنميررة مهررارات التفكيررر والتفكيررر الناقررد للتالميررذ فرري

الصفوف األساسية الثالثة األولى.

رابعا :جا زية بيئات التعلم ومصادر ا :أشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال تتوافر في المردارس مروارد
ومسررتلزمات ترردعم عمليررة ترروفير بيئررات تسررهم فرري مسرراعدة المعلمررين علررى إعررداد خب ررات وأنشررطة
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تعلميررة تنمرري التفكيررر لرردى التالميررذ بأنماطرره المختلفررة ،ومررا تحترراج إليرره هررذه الخبررات مررن مصررادر
تعلم داعمة ومحفزة للعمل الفردي والجماعي .وقد قالت إحدى اللواتي تمت مقابلتهن:

لإن المشكلة ليست عند المعلم وحده ،بل هي أيضاً في توفير بيئة التعلم ومستلزمات التعلم ،إذ إن
البيئة الصفية غير مجهزة واإلمكانات المادية الالزمة للمساعدة غير متاحة ،إضرافة إلرى أن أعرداد

التالميذ كبيرة في الصف الواحد ،فربما ذلك يشكل عائقاً لتنمية التفكير لدى التالميذل.
خامسهها :التفاعههل الصههفي وخبهرات الههتعلم :أشررارت النتررائج إلررى أن التفاعررل الصررفي وخبررات الررتعلم
اللتين تقدمان للتالميذ ال تحفزان على التفكيرر والتفكيرر الناقرد مرن خرالل األسرئلة التري تطررم والتري
يوظفهررا المعلررم فرري ترردريس اللغررة العربيررة أو الحسرراب ،إذ يركررز المعلررم فرري كثيررر مررن األحيرران علررى

طررم أسررئلة أثنراء الترردريس فرري الصرف الد ارسرري مررن مسرتويات دنيررا تنمرري الحفرظ وال تقرريس مهررارات
التفكير الناقد ،فكثير مرن المعلمرين يهملرون المسرتويات العليرا للتفكيرر ،إضرافة إلرى أن اإلجابرة عرن
ه ررذه األس ررئلة ق ررد ت ررتم جماعير راً ،أو أن المعل ررم نفس رره يجي ررب ع ررن األس ررئلة الت رري يطرحه ررا وال يعط رري
التالميرررذ فرصر ررة كافيرررة للتفكير ررر ،وقرررد وصرررف أحرررد الخب ر رراء ال ررذين يتر ررابعون المعلم ر رين ويشر رراهدون

الحصص في الميدان هذه الحالة مع طرم لتسويغها ،إذ قال:
لأداء بعض المعلمين يهم

تطور التالميذ ،وهذا هو نتاج المناخ الصفي التقليدي المتمركز حرول

المعلررم األردن رري ،فر رالمعلم يس ررأل والتلمي ررذ يجي ررب م ررن خ ررالل ممارس ررات تق رروم عل ررى التردي ررد والتكرررار
والحفررظ مررن غيررر فهررم .وعنرردما نسررأل المعلررم عررن السرربب يسر ِّرو بقولرره إن وقررت الحصررة ال يكفرري

إلنهاء الدرس ،أو أن الكتاب المدرسي طويل وهو مطالَب من إدارة المدرسة بننهاء تدريس الكتراب

في الوقت المحدد بغض النظر عن إتقان التالميذ للمهارات من عدمهل.

سادسا :الكتهب المدرسهية :أشرار عردد مرن الرذين قوبلروا إلرى أن الكترب غيرر مصرممة أو ال تحتروي
علررى أنشررطة تمكررن المعلمررين مررن تصررميم خب ررات تعلميررة تسرراعد علررى توظيررف التفكيررر والتفكيررر

الناقد ،فقال أحد الذين قوبلوا:

ل أرى أن محتوى الكتب المعرفري فري الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى ،ومصرادر الرتعلم المتروفرة
فيه ررا ال تسر رراعد المعلر ررم أو تحف ر رزه حت ررى علر ررى التفكير ررر برررالتفكير الناق ررد ،فغالبير ررة أه ررداف الوحررردات

الموجودة في أدلة المعلمين ال َّ
توجه إلى تنمية مهارات التفكير الناقد ،بل تكاد غالبيتهرا تركرز علرى
رر وعلرى بعرض النتاجرات للجانرب الوجرداني ،فرال أعتقرد أن ذلرك سرينمي
الجانب المعرفري تركير اًز كبي اً
جانبي التفكير والتفكير الناقدل.
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وأضاف آخر:لإن المناهج والكتب المدرسية تخلو من التحديات الفكرية والعقلية ،وال تركرز إال على

المحتوى واغراق التالميذ في سيل من المعلوماتل.

وتأكيداً على ما سبق ،يمكن القول إن المعلم األردني غير مهيأ تهيئة كافيرة لتنميرة مهرارات القرراءة
والكتابررة والحس رراب ومهررارتي التفكي ررر والتفكيررر الناق ررد لرردى التالمي ررذ .وفرري نظرررة متأملررة ف رري نت ررائج

السؤالين السابقين ،يبقي التساؤل المهم الذي ق ِّدم ِّ
بعده واحداً من أسئلة الدراسة الحالية ،وهو :كيف
ننمههي مهههارات القهههراءة والكتابههة والحسههاب ومههههارتي التفكيههر والتفكيههر الناقهههد لههدى طلبتنهها قبهههل

التحاقهم بالتعليم؟

لاجابررة عرن هررذا السرؤال ،تررم االعتمرراد علررى اسررتجابات الخب رراء ،ومررا تررم التوصررل إليرره بعررد تحليررل
األدب التربرروي التجريبرري والنظررري حررول أفضررل السرربل والممارسررات التعليمي رة الترري مررن الممكررن أن
تس رراعد ف رري تنمي ررة مه ررارات القر رراءة والكتاب ررة ومه ررارتي التفكي ررر والتفكي ررر الناق ررد ،وق ررد ت ررم تص ررنيف

االسررتجابات ومضررامين األدب النظررري فرري قسررمين ،وهمررا :مهارترا التفكيررر والتفكيررر الناقررد ،والثرراني
مهارات القراءة والكتابة والحساب.
أوال :مهارتا التفكير والتفكير الناقد:
أشررار األدب التربرروي إلررى أنرره مررن الصررعب أن نفصررل بررين تنميررة مهررارتي اللغررة (الق رراءة والكتابررة)
ومهارة الحساب عن تنمية مهارتي التفكير والتفكير الناقد ،إذ بين األدب التربوي أن تنميرة مهرارات

التفكير عموماً ومهارات التفكير الناقرد تحديرداً ،يعرد مرن أهرم النتاجرات التعلميرة لردى التالميرذ الرذين
سيلتحقون في الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى ،وذلرك لعردة أسرباب ،أهمهرا :العالقرة القائمرة برين

اللغررة والحسرراب والتفكيررر ،بعر ِّرد اللغررة والحسرراب مررن أهررم وسررائل التفكيررر وأدواترره ،فتنميررة مهر رارات
ونموه ررا ل رردى التالمي ررذ وق رردراتهم الرياض ررية ،وأن تط ررور الق رردرات
التفكي ررر ت ررؤدي إل ررى تط ررور اللغ ررة ِّ

الرياضررية واللغررة يعررود برردوره لتطرروير التفكيررر ،وان فعررل التفكيررر أو نشرراطه هررو حركررة لغويررة رمزيررة
ورياضررية ،فالتلميررذ عنرردما يفكررر أو يقرروم بحركررة لغويررة أو عمليررة رياضررية فمررا يسررتعمله عقلرره ومررا

يفكر به هو اللغة وتصوراتها واألرقام واستخداماتها ،ولكنه ال ينفصرل عمرا يفكرر بره .ويعرد التفكيرر

الناقررد أحررد الضرررورات الترري يقتضررينها العصررر الررذي نعرري

فيرره الموصرروف بتفجررر المعرفررة وتنرروع

مصادرها.
وتعرد مهرارات التفكيررر الناقرد مررن الموضروعات المهمررة التري تنسرجم مررع تغيررات العصررر ومرا يشررهده
مررن تح روالت وانفجررار معرف رري هائررل ،وت ررزداد أهميته ررا كلمررا أكسرربنا التالمي ررذ هررذه المهررارات وك ررانوا
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قررادرين علررى كيفيررة توظيفه ررا واسررتخدامها فرري تعل ررم اللغررة والحسرراب م ررن خررالل توظيررف التحلي ررل،
والتفسير ،والتقييم ،واالستنتاج ،وتجنب االعتقادات غير الصحيحة ،والتمييرز برين الحقائررق واآلراء،

وتقويم حقيقة كل ادعاء معرفي أو قيمي في ضروء الردليل الرذي يدعمره بردالً مرن القفرز إلرى النتائررج

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

ويشبره الباحث مكلير) (Maclure, 1991التفكير بعملية التنفس لانسان ،فكما أن التنفس عمليرة
الزمة لحياة اإلنسران ،فرنن التفكيرر أشربه مرا يكرون بنشراط طبيعري ال غنرى عنره لانسران فري حياتره

اليومية.

ولمزيد من التأكيد على طبيعة العالقة المتصلة بين تنمية مهارتي اللغة والحساب ومهارتي التفكير

والتفكيرر الناقررد ،أن تنميررة أي منهمررا ال شررك أنهررا تحقرق نفررس األثررر فرري الجانررب اآلخررر ،وذلررك ألن
الم رواد األساس ررية الت رري س ررتقدم فيه ررا األنش ررطة التفكيري ررة والت رري تس ررهم ف رري تنمي ررة التفكي ررر ه رري اللغ ررة

والحساب ،وقد أشار تشومسكي ( )Chomskyأن اللغة هي مرآة الفكر ،وهي عملية في غاية من

التعقيد والدقة ،إذ يولد اإلنسان وهو مزود بعقل مكيف ومهيأ الكتسرابها فطريراً ،فهرو مرزود بالكفايرة

التفكيرية العقلية التي تمكنه من تأدية السلوك اللغروي إلرى جانرب امرتالك قردرات أخررى مميرزة قرادرة
علررى اكتسرراب اللغررة مررن المحرريط الخررارجي (تشومسرركي .)1991 ،وبطبيعررة الحررال علررى المعلررم أن
يرردرك طبيعررة هررذه العالقررة وأهميتهررا ،ممررا سررينعكس علررى تعلرريم التالميررذ ،كمررا أن قرردرة المعلررم علررى

التحديررد الرردقيق للوظررائف الترري يسررتخدم فيهررا التلميررذ اللغررة يعررد مررن المقومررات األساسررية لنجاحرره.

فمهمة التدريب على التفكير الناقد ليست مهمة سهلة ،وانما تتطلب تدريباً كافياً.

وقههد أشههار األدب التربههوي المتصههل بههالتفكير والتفكيههر الناقههد أن ثمههة عه ههدة اتجا ههات عالمي هة فههي
تعليم التفكير ،يمكن اختصار ا في ثالثة اتجا ات ،ي:
أوالً -التدريس المباشر للتفكير ومها ارتره بعيرداً عرن محتروى المرواد الد ارسرية ( Teaching About
 :)Thinkingف رري ه ررذا االتج رراه يح رروي الم ررنهج المدرس رري وح رردات د ارس ررية تتص ررل بمف رراهيم التفكي ررر

ومصررادره وأسسرره وأنواعرره ...لكررن الترردريس فرري هررذا االتجرراه يحترراج إلررى وقررت أطررول فرري حررين أن

المناهج تعاني من الطول والحشو ،ويصير التفكير في هذه الحالرة موضروعاً مثرل الطاقرة والعولمرة
وتحديات المرور...
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ثانياً -دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي ،أو التعليم برالتفكير (Teaching ،Learning
سو أصحاب هذا االتجاه أن العمليرات العقليرة التري يرتم تعلمهرا بهرذه الطريقرة
 :)By Thinkingوي ِّ

تعررزز بطريقررة مشررتركة مررن خررالل جميررع الم رواد الد ارسررية ،وهررذا يعنرري أن التفكيررر هررو وسرريلة مررن
وسررائل الررتعلم ،وأن علررى التلميررذ أن يعمررل علررى وضررع فرضرريات ويجررري تجررارب ،ويتأمررل ويالحررظ
ويحلل ويقارن من أجرل الوصرول إلرى معرفرة جديردة أوتعرديل لمعرفرة قديمرة أوتأكيردها بتقرديم األدلرة

عليها.

ثالثاً-التعليم من أجرل التفكيرر مرن خرالل تهيئرة البيئرة المثيررة للتفكيرر ،ومرن عناصرر هرذه التهيئرة:
صياغة األنشطة واألسئلة المثيرة للتفكيرر ،فرالمنتج الررئيس فري هرذه العمليرة هرو تلميرذ مفكرر ،بينمرا

المنتج الرئيس في االتجاه الثاني (أعاله) هو تلميذ وصل إلى المعرفة من خالل البحث والتفكير.
ووفقاً لما ذكر سابقاً ،وفي ضوء ما قدمه أفرراد الد ارسرة فري أثنراء المقرابالت والمجموعرات البؤريرة،
ي رررى فري ررق البح ررث أن تح رررص و ازرة التربي ررة والتعل رريم ،وجمي ررع الق ررائمين عل ررى التعل رريم وال ررتعلم ف رري
الصفوف األساسية الثالثة األولى ،على أن تكون تنمية التفكير هدفاً غائياً تسعى إلى تحقيقه عبر

الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى ،مررن خررالل تبنرري االتجاهررات الترري تت رواءم مررع البيئررات التعلميررة

المنرروي إعرردادها وتتفاعررل إيجابيراً مررع مكوناتهررا ،إضررافة إلررى التنرراغم واالنسررجام فرري مصررادر الررتعلم
واسررتخداماتها فرري المباحررث الد ارسررية المختلفررة والمتعررددة فرري هررذه الصررفوف ،كمررا يجررب أن ت ارعررى

الفررروق الفرديررة للتالميررذ فيهررا .كمررا قررد يسررتلزم ذلررك القيررام ب ربعض اإلج رراءات الترري تأخررذ بالحسرربان
جميررع العناصررر والعوامررل المشررتركة فرري مهررارات اللغررة والحسرراب وتنميررة مهررارات التفكيررر والتفكيررر

الناقررد لرردى التالميررذ قبررل االلتحرراق ب رالتعليم س رواء المتصررلة بررالمعلم نفسرره ،أو بالبيئررة ،أو بمصررادر
التعلم ،ويمكن تحديد بعضها كما أشار إلى ذلك الخبراء الذين تمت مقابلتهم ،وهي كاآلتي:

 المنههها ج ومصهههادر الهههتعلم :إن الكترراب المدرسرري ومررا فيرره مررن مصررادر تعل رم فرعيررة (صررور،نصوص ،أسئلة ،نشاطات )...،هو من مصادر التعلم المتاحة لكل من التلميذ والمعلم ،ولذلك

ال بد من تهيئة الكتب وتصميمها تصميماً يساعد المعلم على توفير الخبرات التعلمية المناسبة
لتنمية التفكير.

 تههدريب المعلمههين :يررتم تصرميم بررامج تدريبيررة متخصصررة صرادقة وثابتررة ،تحترروي علررى أنشررطةتساعد المعلم على إعداد خبررات تعلميرة ،ثرم العمرل علرى تنفيرذها بحيرث يكرون محورهرا التلميرذ

ولرريس المعلررم فري تنميررة مهررارتي اللغررة والحسرراب ومهررارتي التفكيررر والتفكيرر الناقررد ،فررال بررد مررن
وج ررود المعل ررم الق ررادر عل ررى اإلع ررداد والتنفي ررذ والمتابع ررة لكاف ررة م ررا يل ررزم فالتالمي ررذ ال يتعلم ررون
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االندماج في التفكير الناقد بفاعلية وحدهم ،بل يحتاجون إلى إرشاد وتعليم مباشر .فالمعلم هو
الذي يختار المهارة المراد تنميتها ويخطط لتعليمها ،ويقوم بتعليمها وفق إستراتيجية محددة.

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

تحقيقها ،وتشكيلها وتنميتها لدى التالميذ.

 التكامل :وجب تقييم التكامرل المفتررض برين المباحرث الد ارسرية فري الصرفوف األساسرية الثالثرةاألولررى ،للتأكررد مررن وجرروده فيمررا بينهررا ،وتبن ري نهررج تكرراملي فرري تعلرريم مهررارات التفكيررر بحيررث
تتكامل فيه استخدامات مصادر التعلم داخل المبحث الواحد ،وبتقاطع منظم ومتدرج من حيث

السهولة والصعوبة بين جميع المباحث وعبر الصفوف األساسية الثالثة األولى.

 تحديهههههد المههههههارات :وجر ررب تشر رركيل فرير ررق عمر ررل متخصر ررص يعنر ررى بتحدير ررد مهر ررارات التفكير رررومستوياتها ،وتحليل المناهج في ضوئها ،للتعرف على جوانب القصور.

 مراحل النمو :وجب تضمين المناهج الدراسية باألنشطة التفكيرية ،التي تراعي النمو االرتقائيلرردى التالميررذ ،مررن خررالل توظيررف المحسوسررات والترردرج إلررى المسررتويات األخرررى ،كمررا وجررب
مراعاة الفروق الفردية.

 أنشههطة متنوعههة :وجررب االهتمررام بتزويررد التالميررذ بأنشررطة ال صررفية متنوعررة ومتعررددة ،بحسرربالمجر رراالت المعرفير ررة ،وتوظير ررف البيئر ررة المحيطر ررة ،واش ر رراك جمير ررع عناصر ررر العملير ررة التعليمير ررة

التعلمية فيها.

 الهههذكاءات المتعهههددة :وجررب تقيرريم قرردرات التالميررذ والررذكاءات المتعررددة لررديهم ،وتحديررد ب ررامجخاصة بهم– وربما -بناء تلك البرامج ،من أجل تنمية المهارات واإلبرداع وتبنري المواهرب فيمرا
بينهم.

 إعداد برامج خاصة في تنمية أنواع التفكير المختلفة (الناقد ،اإلبداعي )... ،وتبنيها.ثانيا :مهارات القراءة والكتابة والحساب:
أشررارت نتررائج المقررابالت والمجموعررات البؤريررة إلررى أن ثمررة عرردداً مررن اإلج رراءات والخط روات يمكررن

اتباعها لتسهم في تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب كما ورد على لسان الخبراء ،وهي:

أ .الكتب المدرسية :أشار بعض الخبراء إلى أنه ال بد من إعداد المنهاج والكتاب المدرسي من خبراء
متخصصين في تعليم القراءة والكتابة للطلبة ،وال يترك األمر للصدفة والعشوائية ،وهذا يتطلب من صانع
السياسة المنهاجية أن يكون لديه سياسة لغوية واضحة ،وتخطيط لغوي واضص ،ورؤية واضحة ،ومدخل

محدد يستند إليه في بناء المنهاج والكتاب المدرسي ،وهذا ال يتأتى إال إذا كانت النظريات المتصلة بتعليم
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اللغة واضحة في ذهن صانع القرار إجرائياً .وبذلك تبنى الكتب المدرسية وأنشطتها وتدريباتها بناء ِّ
يركز
ً
مباشر .ويتم التركيز
اً
على المتعلم وما يؤديه من أدوار ،فتتام له الفرصة الكافية للتدريب على المهارة تدريباً
في الصفين األول والثاني األساسيين على تعليم الحرف لتحقيق مبدأ التهجي القرائي الذي يعد مفتام عملية
َّ
وتشكل لديهم مبدأ التهجي
القراءة .وفي الصف الثالث األساسي يكون التالميذ قد أتقنوا قراءة الحروف

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

ب .اإلجراءات التدريسية :أشار عدد من الخبراء إلى أننا حتى نكون قادرين على تنمية مهارتي القراءة والكتابة
للتالميذ منذ التحاقهم بالتعليم ،فال بد مما يلي:

 .1اسههتخدام قصههص التالميههذ وأناشههيد م يومي راً وذلررك ألسررباب كثي ررة ،أهمهررا :ترردريب التلميررذ
على النطق السرليم ومخرارج الحرروف ،كمرا أنهرا تع ِّروده علرى حسرن االسرتماع واالنتبراه ،وهرو
أساس تعلم القراءة والكتابة ،إضافة إلى إغناء معجم التلميذ اللغوي ،وتكسربه مهرارة اسرتخدام

ألفاظ جديدة وتراكيب وأساليب لغوية متنوعة .إن تعليم المفردات هو األساس في تعلم اللغرة
وثمررة عالقررة وثيقررة ب ررين الق رراءة والكتابررة .وتؤك ررد نررورتن (2003

 )Norton,أن اس ررتماع

التالميذ لمناشيد والقصص يشحذ العمليرات العقليرة لرديهم ،ويجعلهرم قرادرين علرى أن يعبرروا
ًّ
لغويررا عررن حاجرراتهم وأفكررارهم ومشرراعرهم ،ويطرربعهم بأسرراليبها الرشرريقة ،وموسرريقاها الجميلررة،
وأنغامها الرقيقة.

 .2أنشههطة التههدرب علههى الههذاكرات الهثالث :مررن الموضرروعات الترري يتناولهررا علرم الررنفس التربرروي
الذاكرة (قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى) ،ولكرن أقرول إن األمرر مختلرف فيمرا
يتصل بتعليم القراءة والكتابة الختالف الفهم والغاية إذ يتم التدريب على تنمية مهارة الكتابرة

مررن خررالل ترروفير سلسررلة مررن األنشررطة اليوميررة لكررل حرررف يتعلمرره التالميررذ مررن أجررل التَّردرب
على أربع ذاكرات ،هي( :ذاكرة بصرية تتصل بقردرة التلميرذ علرى إدراك الحررف عنرد رؤيتره،
مثل استخدام بطاقات األحرف ،وذاكررة سرمعية تتصرل بقردرة التلميرذ علرى إدراك الحررف عنرد

سررماعه ،مثررل معرفررة الحرررف عنررد سررماعه ،وذاكررة نطقيررة صرروتية تتصررل بقرردرة التلميررذ علررى
نط ررق الح رررف نطقر راً س ررليماً ،وذاكر ررة يدوي ررة تتص ررل بق رردرة التلمي ررذ عل ررى كتاب ررة الح رررف كتاب ررة

سليمة) ،وماسبق ذكره لتحقيق التعلم الفعال من أجل اإلتقان.

 .3النمذجههة :أشررار الخبرراء إلررى توظيررف النمذجررة ،إذ يتخررذ المعلررم النمرروذج الصرروتي فرري تعلرريم
القر رراءة خصوصر راً ف رري الص ررف األول ويرك ررز علير ره ،ويك ررون ش ررعار المعل ررم ال ررتعلم م ررن أج ررل
اإلتقرران أي ال ينتقررل مررن حرررف إلررى حرررف آخررر إال بعررد أن يررتقن التالميررذ الحرررف الحررالي،
وهنررا يجررب أن يكررون التركيررز علررى الررتعلم ولرريس علررى الكترراب فالكترراب هنررا لرريس غايررة بررل
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الغايررة هرري إتقرران التالميررذ للمهررارات الخاصررة بررتعلم الق رراءة والكتابررة ،ثررم يررأتي دور اإلش رراف
والمتابع ررة والمس رراءلة كم ررا أشر رير س ررابقاً .كم ررا يج ررب أن يك ررون المعل ررم أنموذجر راً أم ررام طلبت رره،

فالتالميذ في هذه المرحلة يتعلمون بالتقليد والمحاكاة.

 .4توظيههف المحسوسههات :أشررار أحررد الخبرراء إلررى ميررل التالميررذ إلررى المحسوسررات ونفررورهم مررن
المعنويات ،فينبغري علرى المعلرم أن يفسرص لهرم المجرال للحرديث عرن األشرياء المحسوسرة فري
الصررف والمدرسررة ،ونظ ر اًر النحصررار المحسوسررات فرري البيئررة المدرسررية ومحرردوديتها ،فعلررى
المعلررم أن يسررتعين بنمرراذج األشررياء ،أو صررورها ،مررن أجررل تشررجيع التالميررذ علررى الحررديث

عنها.

 .5إسهههتراتيجيات الهههتعلم النشهههط المتمركررز حررول التلميررذ ،وتعظرريم دور التلميررذ فرري عمليررة تعلررم
القراءة والكتابة.

 .6الممارسة :أشار الخبراء إلى أن من أهرم اإلجرراءات التري تمكرن التالميرذ مرن تنميرة مهرارات
القرراءة والكتابررة هرري إفسررام المجررال أمررامهم للممارسررة مررن خررالل إتاحررة فرررص اإللقرراء ولعررب
األدوار ،ثم يمكن تردريبهم علرى مواقرف التعبيرر الشرفوي المختلفرة ،مثرل الحرديث عرن خبررات

التالميذ ومشاهداتهم والصور التي توجد فري كتربهم والصرور التري يقروم المعلرم بتهيئتهرا لهرم،
وقص القصرص واالسرتماع إليهرا وغيرر ذلرك مرن المواقرف التري تبردو فيهرا المجراالت للتعبيرر

الشفوي.
نتههائج المحههور السههابع ومناقشههتها -تعزيههز القههيم واالتجا ههات لههدى التالميههذ وسههبل تفعيههل المههنهج

الخفي /غير الرسمي في تنميتها

تتصررل نتررائج هررذا المحررور بررنبراز دور معلمرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى فرري تعزيررز القرريم
واالتجاهررات لرردى التالميررذ وسرربل تفعيررل المررنهج الخفرري /غيررر الرسررمي فرري تنميتهررا لتالميررذ الصررفوف
األساسية الثالثة األولى .كما تظهرر نترائج هرذا المحرور دور كرل مرن :و ازرة األوقراف ،ومركرز حقروق

اإلنسان ،وو ازرة الثقافة والشباب ،واإلعالم المرئي في تعزيز المنظومة القيميرة لردى تالميرذ الصرفوف
األساسررية الثالثررة األولررى .وتعكررس نتررائج هررذا المحررور إجابررات أسررئلة الد ارسررة ذوات األرقررام،15( :
 .)11()29 ،21 ،18 ،16ولاجابة عن هذه األسرئلة ترم االعتمراد علرى أدوات جمرع بيانرات نوعيرة.

 11يتصل هذا احملور باإلجابة عن األسئلة اآلتية:



كيف ننمي القيم واالجتاهات اإلجيابية لدى التالميذ؟ وما دور كل من وزارة األوقاف واملركز الوطين حلقوق اإلنسان يف ذلك؟




نفعل املنهاج اخلفي يف املدارس؟
كيف ّ
نفعل دور اإلعالم املرئي يف العملية التعليمية من خالل الرسوم املتحركة والربامج الثقافية وغريها؟
كيف ّ

ما دور وزاريت الثقافة والشباب يف دعم العملية التعليمية يف الصفوف الثالثة األوىل؟



ما الدور النفسي الذي قد يقوم به األهايل يف دعم أبنائهم تعليميا وفق الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة؟
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أمرا النوعيررة فقررد تمثلررت بررنجراء المقررابالت الشخصررية شرربه المقننررة مررع عرردد مررن أصررحاب الخبررة ذات
العالقرة والمجموعررات البؤريررة (المعلمررين تحديررداً) إذ تمرت مقابلررة ( )41معلمراً مررن معلمرري الصررفوف
األساس ررية الثالث ررة األول ررى ،وع رردد م ررن أس رراتذة الجامع ررة والمشر ررفين الترب ررويين ،ومس ررؤولين م ررن و ازرة

األوقاف وو ازرة الثقافة وو ازرة الشباب ،ومسؤولين من المركز الوطني لحقوق اإلنسان.

وبعررد تحليررل البيانررات تبررين أنهررا قررد قرردمت اسررتجابات -كونررت بيانررات خام رة غنيررة .-وبعررد عمليررة

التحليل ظهر أن ثمة فرصاً تعلمية (خبرات) كبيرة ومثمررة فري مجرال تنميرة القريم واالتجاهرات للطلبرة

في الصفوف األساسية الثالثة األولى وقبلها ،يمكن أن تسهم فري تأسريس مترين لبنراء منظومرة قيميرة
راقية لدى التالميذ .إذ نتج بعد تحليل البيانات أنه يمكن تقسيم هذه الخبرات التعلمية حسب مصرادر
تكوينهررا أو وجودهررا أو توفيرهررا فرري مجررالين رئيسررين ،يش رتمل كررل مجررال علررى عرردد مررن المص ررادر

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

المق ررررات .أم ررا المص رردر(المجال) الرئيس رري الث رراني فه ررو الم ررنهج غي ررر الرس ررمي أو م ررا يمك ررن تس ررميته
بررالمنهج الخفرري (ويقصررد برره :الخبررات الترري مررن الممكررن أن يمررر بهررا التالميررذ أو يتعرضروا لهررا ولكررن

دون تخطرريط أو دون قصررد مررن المعلررم داخررل المدرسررة أو خارجهررا ،بررل ربمررا تتعررد مصررادرها ،كمررا

سيتوضص الحقا) .والشكل التالي يعطي تصو اًر عاماً حول التوزيع العام للمجالين:

الشكل رقم ( )9مصادر تعزيز القيم
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المصههدر األول :المههنهج الرسههمي :بدايررة ال بررد مررن اإلشررارة إلررى أن المررنهج الرسررمي يتمثررل بجميررع
الخب ررات واألنشررطة الترري توفرهررا المدرسررة بطريقررة مقصررودة ومنظمررة ومخططررة .وفرري ضرروء نتررائج
المقابالت تم تقسيم هرذه الخبررات فري مجروعتين رئيسرتين ،وأخررى فرعيرة ،كمرا فري الشركلين التراليين،
ويليهما التفصيل:
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الشكل رقم ( )11الخبرات داخل الغرفة
الصفية

الشكل رقم ( )11الخبرات خارج الغرفة الصفية

تهتم مهن خهالل المباحهث الدراسهية المختلفهة وداخهل
فالخبرات التي تنظم من خهالل المهنهج الرسهمي ه
أسهههوار المدرسهههة ،كم ررا أش ررار غالبي ررة م ررن قوبلر روا م ررن أفر رراد العين ررة إل ررى ه ررذه المجموع ررة .وف رري ض رروء
استجاباتهم فنن هذه الخبرات يمكن أن تمثَّل في مجموعتين فرعيتين:
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أوال :داخل غرفة الصف :أكد غالبية الخبراء أن تنمية القيم واالتجاهات داخل غرفرة الصرف ،ترتم مرن
خالل عدد من المدخالت:

مباشهر :إذ يرتم تضرمين عردد مرن القريم
ا
طرائق تنظيم تعلهم القهيم واالتجا هات بعهدهه موضهوعا تدريسهيا
واالتجاهررات فرري الكتررب الد ارسررية تضررميناً منظمراً ومدروس راً ،والمقصررود فرري هررذا المجررال مباحررث اللغررة

العربية ،والتربية اإلسالمية ،والتربية االجتماعية والوطنية .وقد وضص ذلك تعليق أحد الخبراء ،إذ قال:

لإن إع ررداد منظوم ررة ق رريم متكامل ررة وتوزيعه ررا عل ررى مباح ررث اللغ ررة العربي ررة والتربي ررة اإلس ررالمية والتربي ررة
االجتماعية ،سيمكن المعلمين من إعداد خبرات تعلمية متنوعرة ومتكاملرة لهرذه القريم واالتجاهرات ،ممرا
سيؤدي إلى تنميتها تنمية مباشرة ومنظمةل.

طرئرق تنظرريم تعلررم القرريم واالتجاهررات)
وقررد أشررارت اسررتجابات الررذين قوبلروا إلررى اإلجرراءات التدريسررية ( ا
الترري مررن الممكررن أن تصررلص لترردريس القرريم واالتجاهررات ،فقررد اتفررق غالبيررة مررن قوبل روا عليهررا ،وهرري:

األلعاب ،وتقمص الشخصيات ،ولعب الدور ،والعروض المسررحية ،والرتعلم بالمالحظرة ،والنمذجرة مرن
خالل تقديم نماذج واقعية يحتذى بها ،وذلك على النحو اآلتي:
تضمين الهدف الوجداني في كل حصة تدريسية لجميع المباحث المدرسية .أشرارت اسرتجابات أفرراد
الدراسة إلى أنه عندما يخطط المعلم ألي موضوع في أي من المباحث الدراسية ،فننه يحدد أحرد القريم
واالتجاهررات ويخترراره بعر ِّرده ه رردفاً وجرردانياً يسررعى إل ررى إكسررابه للطلبررة مررن ب ررين المجرراالت الثالثررة م ررن

األهداف (المعرفية والمهارية والوجدانية) .والدليل على ذلك هو قول أحد الذين قوبلوا:

ل في كل لقاء بين المعلم وطلبته داخل غرف الصف يجب أن يحمل هذا اللقاء رسالة وجدانية ،تسرهم

فرري تنميررة القرريم واالتجاهررات عنررد التالميررذ ،وتك ررار هررذا بررين جميررع الم رواد مررن شررأنه أن يعررزز البنرراء
الوجداني للطلبةل.

ويضيف آخر :ل إن تكرار الهدف الوجداني بين المباحث الدراسية من شأنه أن يعطي للمعلم مجاالت
إضافية وبيئات تعلمية متعددة تسهم في تنويع الخبررات التري تحرددها ط ارئرق التردريس حسرب المحتروى

المعرفي من خالل مصادر التعلم المختلفةل.

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

مبدأ التكامل ،برين مرا يطررم مرن أفكرار وأمثلرة وبرين قريم معينرة تمرس حيراة التالميرذ ،ويلخرص ذلرك مرا
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قاله أحدهم:لإن تنمية القيم واالتجاهات ال يقتصر على كتب التربيرة اإلسرالمية واللغرة العربيرة والتربيرة
االجتماعيررة ،بررل يمكررن للمعلررم أن يررنظم تعلررم موضرروع القرريم واالتجاهررات أثنرراء ترردريس المبحررث الواحررد
بغض النظر عن طبيعة المحتوى ،وذلرك مرن خرالل األمثلرة وهرذا مرا يسرمى بالتكامرل ،إذ يرربط المعلرم
بين قيم معينة كلما أتيص له المجال وخاصة في مباحث العلوم والرياضياتل.

ثانيا :الخبرات التهي توفر ها المدرسهة خهارج غرفهة الصهف :قردم الخبرراء مرن أفرراد الد ارسرة الرذين تمرت
مقابلتهم ،عدداً من االستجابات التي ترم توزيعهرا فري مجموعرات (فئرات) فرعيرة ،تشركل خبررات موجهرة
نحو تنمية القيم واالتجاهات ،وهي كاآلتي:

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

أحد الذين قوبلوا:

ليمكن أن يجلس المعلمون ويختاروا عدداً من عناوين برامج اإلذاعة المدرسرية ،بمرا ينسرجم والقريم
التي تطرم في الكتب المدرسية ،لتعزيزها أو لتهيئة الطالب ولو معرفياً لتعلمهل.

ويضيف آخر:

لالبرامج اإلذاعية المدرسية لها دور كبير في تنمية القيم ،يكفري أن مشراركة التالميرذ فري اإلعرداد للقريم
والتقديم لها من شأنه تعزيز هذه القيم ،لذلك فالمدارس توجه هذه البرامج توجيهاً مقصوداً ومنظماً....

ويعلق آخر :لبرامج اإلذاعة المدرسية مهمرة فري توجيره الرسرائل القيميرة الصرباحية للطلبرة وخاصرة إذا

ما ق ِّدمت بطابع شيق ومؤثر ،وبعدها يأتي دور المعلم المشرف على هذه البرامج...ل

 .2برنامج للقيم مواز للمنهج الرسمي :إذ أكد عدد كبير من الخبراء أن من الطرائق التي يمكرن مرن
خاللها تنمية القيم واالتجاهات ،هو تصميم برنامج مستقل يعنى بتنمية القيم ،يقدم أسبوعياً بحيث يرتم
تنرراول القيمررة مررن خررالل عرردد مررن األنشررطة الترري ينفررذها معلمرو الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى أو

معلم القيم ،والتعليق التالي يوضص هذه السمة:

ل يمك ررن تنمي ررة الق رريم م ررن خ ررالل تص ررميم من رراهج خاصر رة ب ررالقيم ،عل ررى أن ي ررتم الط رررم ف رري حص ررة

أسبوعية ،وتنفذ خارج غرفة الصف ،وال تخرص صرفاً معينراً برل ربمرا مجموعرة كبيررة مرن التالميرذ،
ولكن تصا بعناية وتوفر فرصاً أوسع لمشاركات التالميذ ،يمكن أن يشرترك فيهرا طلبرة الصرفوف

الثالثة األولى.
وأضاف آخر:
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ل يمكررن تنميررة القرريم واالتجاهررات ،بتنظرريم مررنهج خرراص بررالقيم ،علرى شرركل برنررامج ترردريبي ،يعطري
يومياً المقصود ولكن لكل صف يوماً خارج غرفة الصف في قاعة للقيم مجهزة باألدوات الالزمرة

في المدرسة ،تتام لجميع طلبة الصفوف األساسية الثالثة األولىل.

 .3المشاركة باالحتفاالت والمناسبات واألعياد :أشارت عدد من استجابات الذين قوبلوا إلرى االتفراق
الطرئرق الترري مررن الممكررن أن تنمرري القرريم واالتجاهررات ،هرري ترروفير الفرررص للطلبررة
ا
بيررنهم علررى أن مررن
بالمشرراركة باالحتفرراالت والمناسرربات واألعيرراد .وتسررجيل ملحوظرراتهم ضررمن إطررار مررنظم ومخطررط مررن

المعلم ،إذ يحدد فيه طبيعة الدور المناط بالتالميذ ،ففي إحدى التعليقات قيل:

ل لررو عملررت المدرسررة علررى إش رراك التالميررذ فرري تنظرريم االحتفرراالت الخاصررة بالمناسرربات واألعيرراد
الوطنية والدينيرة ،ال شرك أن ذلرك سيرسرخ هرذه القريم ويعمقهرا لرديهم ،ألنهرا بررزت نتيجرة للمشراركة

والعمل والممارسة ،وأفضل نماذج تنمية القيم هي الممارسات العمليةل.

وفرري تعليررق آخررر :لعنررد الحررديث مررع التالميررذ حررول االحتفرراالت والمناسرربات الوطنيررة أو الدينيررة،

واالجتماعية ،فنن ذلك يعزز في نفوسهم قيمراً واتجاهرات كبيررة وكثيررة ويغرسرها فريهم ،وخاصرة إذا

ما استثمر المعلمون هذه المناسبات ووجهوها نحو القيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرةل.

 .4المشاركة باألعمال التطوعية :أشار عدد من الخبراء إلى أن من الطرائق التلقائية فري تنميرة القريم
واالتجاهات ،هي تروفير فررص المشراركة باألعمرال التطوعيرة داخرل المدرسرة أو خارجهرا ولكرن بتنظريم
المدرسة وتخطيطها .وقد قدم الذين قوبلوا عدداً من التعليقات ،منها:

ل ثمة طرائق حية أو تلقائية تنمي القيم واالتجاهات بسهولة ويسر ومحبة مرن التالميرذ ،تكمرن فري

إشرغالهم باألعمرال التطوعيرة ،وتعزيرز مشراركتهم فيهررا ،وبيران أهميتهرا لهرم وللمجتمرع ،ومراذا يعنرري
وجودهم بهال.

وتعليق آخر:

ل يمكررن أن يتحرراور المعلمررون ويتفق روا علررى عرردد مررن القرريم ،ويتحرردثوا عنهررا ،ويربطوهررا باألعمررال

التطوعيررة الترري تنظمهررا المدرسررة ،ويخططروا لهررا ،ويكررون اكتسرراب التالميررذ للقرريم بطبيعررة األعمررال
والمشاركاتل.

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

توزيعها في أماكن من المدرسة ،إذ تحمل هرذه اللوحرات آيرات قرآنيرة ،وأحاديرث نبويرة ،وأقرواالً وحكمراً،
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وأمثرراالً شررعبية ،ولوحررات وشررعارات ،وكلمررات ،يررتم توجيرره التالميررذ باالنتبرراه عليهررا .ويؤكررد ذلررك مررا قالرره

أحد الذين قوبلوا ،في تعليقه:

ليمكررن أن نسررهم فرري تنميررة القرريم ،مررن خررالل تعليررق بعررض اللوحررات التوعويررة فرري ممررات المدرسررة

وأمر رراكن تجمر ررع التالمير ررذ ،بر ررألوان زاهير ررة جذابر ررة وكر ررالم جمير ررل ،تتنر رراول أحر ررداث أو مناسر رربات أو

أحاديررث ،...ويمكررن تحفي رز التالميررذ لالنتبرراه عليهررا ،ويكررون فرري مضررمونها قرريم رائعررة وسررلوكات
أخالقية جميلةل.

وقول آخر:

ل التالميذ يحبون األلروان والكرالم المختصرر ،فرالمعلم قرد يصرمم مرع التالميرذ لوحرات جداريرة عرن قيمرة
أو قيم ،والمهم أن يخطط لها بعنايرة ويعررف المعلرم حقيقرة النترائج المتوقعرة ،ويمكرن إشرراك طلبتره فري
هذا العمل وهذا هو األفضلل.
وتجدر اإلشارة إلى أن جميع ما ذكر من الخبرات داخل الصف أو خارجره ربمرا تمثرل منهجراً خفيراً إذا

لررم يررتم االنتبرراه عليرره والرروعي بمجم رل الخب ررات مررن خررالل التخطرريط والتنظرريم ،وحصررر التوقعررات مررن
الخبررات مررا أمكررن ،حتررى يررتم الحررد مررن الخبررات غيررر المقصررودة الترري ربمررا تسررهم فرري تشرركيل نتاجررات
تعلميررة غيررر مقصررودة وربمررا خطيررة .وفرري معرررض الحررديث عررن المصرردر الثرراني سرريكون مجررال الفهررم

أكثر وضوحاً لهذا األمر كما هو مبين أدناه.

المصدر الثاني :المنهج غير الرسمي (المنهج الخفي):
بدايررة ال بررد مررن اإلشررارة إلررى أن المررنهج الخفرري تجسررده جميررع الخب ررات واألنشررطة الترري توفرهررا وسررائط

التربيررة الرسررمية وغيررر الرسررمية المختلفررة ،بقصررد أو بغي رر قصررد ،إذ يمكررن تفعيلرره وتوظيفرره فرري تعلررم
التالميذ خارج المدرسة أو /وداخلها ،والتي من الممكن أن تشكل أث اًر كبي اًر في تنمية القيم واالتجاهات
لدى التالميذ أو يكون ذلك من خالل أي تعليمات أخرى .ومن الضرورة اإلشارة إلرى أن هرذه الخبررات

كلهررا أو بعضررها مررنهج خفرري كبيررر األثررر فرري تنميررة القرريم لرردى التالميررذ أو عرردم تنميتهررا ،وخاصررة فرري

السنوات الثماني األولى من أعمارهم ،وقرد ضرمت وسرائط التربيرة مرن خرارج المدرسرة فري هرذه الد ارسرة
األس ررة ،وو ازرة األوقرراف ،وو ازرة الشررباب ،وو ازرة الثقافررة ،والمركررز الرروطني لحقرروق اإلنسرران .أمررا داخررل

المدرسررة فتمثلررت بالبيئررة المدرسررية ،والمعلمررين ،واإلدارة ،والتالميررذ أنفسررهم .إذ شرركل كررل وسرريط مجرراالً

رر مرن
(مصدر) فرعياً لهذا المجال الرئيسي ،لقد أشارت استجابات الذين قوبلوا إلى أن ثمة عدداً كبي اً
اً
الخبرات واألنشطة التعلمية التري مرن الممكرن أن تنمري القريم واالتجاهرات وتوفرهرا جهرات أو مؤسسرات

غير مؤسسة المدرسة .والشكل التالي يقدم إيضاحاً موج اًز ،ثم يليه التفصيل لذلك.
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الشكل رقم ( :)12المنهج الرسمي والمنهج غير الرسمي

أ

أوال :األسرة :أشرار غالبيرة الرذين قوبلروا إلرى أن األسررة مرن أهرم المؤسسرات المجتمعيرة التري تروفر خبررات تعلرم القريم
واالتجاهات وتنميتها ،وهذا الحديث ربما يشير عوضاً عن الخبرات المقصودة على مستوى األسرة إلى خبررات غيرر

مقصودة تشكل منهجاً خفياً خطي اًر يؤدي إلرى إكسراب األبنراء سرلوكات غيرر مرغوبرة وغيرر مقصرودة برل ومرفوضرة
ألنها تعد غريبة وخطيرة عن ثقافة األسر والمجتمع .وقد وصف أحد الخبراء هذا الحل بقوله:
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ل إن الكبار (اآلباء واألخوة الكبار) يمثلون نماذج سلوكية قابلة للمالحظة والمحاكاة والتقليد من الصغار.
عندها يمكن إكساب الصرغار عردداً مرن السرلوكات اإليجابيرة التري تمثرل قيمراً واتجاهرات تضربط سرلوكاتهم
في جميع مفاصل حياتهم وتفاعالتهم في جميع البيئات التي يتواجدون فيهال.

وقد قدمت النتائج وصفاً لطبيعة الخبرات التي يمكن أن تقدمها األسر وتسهم في تنميرة القريم واالتجاهرات

لدى التالميذ .كما أشارت نترائج المقرابالت مرع جميرع مرن تمرت مقرابلتهم أن القهدوة أهرم طريقرة تسرهم فري
تعلررم القرريم وتنميتهررا فرري جميررع المجرراالت المررذكورة ،إذ إن سررلوكات األهررل المختلفررة داخررل البيئررة األس ررية
وخارجها وبكافة أشكالها تعد نماذج يتم االقتداء بها ،وتاليا تصنيف السرتجابات أفرراد الد ارسرة الرذين تمرت
مقابلتهم في عدد من المجاالت الفرعية التي يمكن أن تشكل خبرات أسرية فيها القردوة وفيهرا التربيرة علرى

القيم.

البيئة األسرية :أشرارت نترائج المقرابالت إلرى أن البيئرة التري يعري

فيهرا التالميرذ يجرب أن تكرون نموذجراً

إيجابي راً ،وقرردوة حسررنة ليررتعلم األبنرراء القرريم .وربمررا أن التعليقررات الس رريعة والمباش ررة الترري قرردمها و/أو اتفررق

عليها عدد من الذين قوبلوا توضص جزءاً من طبيعة البيئة األسرية التي تسهم في تنمية القيم واالتجاهات،
ومنها:

 .1لتجنب المشاجرات بين األزواج واألبناءل.
 .2ليكون وقت نوم األسرة وتناول الطعام منظماًل.

 .3لنظافررة غرررف النرروم ،ورتابررة غرررف الضرريوف ومكرران تنرراول الطعررام (فثمررة قرريم
للنوم والنظافة والطعام)ل.

 .4لتجنررب الممارسررات غيررر المرغرروب فيه را مررن اآلبرراء ،ومنهررا (كذبررة بيضرراء....
بابا غير موجود.ل

 .5لمالحظر ر ر ررة منظمر ر ر ررة لر ر ر ررموالد فر ر ر رري كر ر ر ررل أرجر ر ر رراء المنر ر ر ررزل (وهر ر ر ررو يأكر ر ر ررل....
ينام...يشاهد...يسمع ...ويتكلم على الهاتف)ل.

 .6لتك ررار بعررض الجمررل علررى مسررامع األبنرراء وتعليقهررا فرري أرجرراء المنررزل ،مثررل:
المسامص كريم ...الكاذب ال يحبه الناسل.

 .7تجنب ممارسة بعض األفعال أمام التالميذ ،مثل :الصراخ والتدخين والسب والشتم وغيرها.
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الطرئرق التري تسرهم فري تنميرة القريم وذات
ا
جلسة األسهرة الدوريهة :أشرارت نترائج المقرابالت إلرى أن مرن
عالقررة باألس ررة ،هرري تشرركيل مجلررس األسررة إذ تحرررص األس ررة علررى اللقرراء الرردوري المنررتظم الررذي يجمررع
جميررع أفرادهررا ،ويقرروم اللقرراء بيررنهم علررى حسررن االسررتماع والتحرراب والتعرراي

أوالً ،ثررم الحررديث عررن قرريم

بعينهررا ثاني راً ،ويمكررن أن يتررولى فرررد مررن أف رراد األس ررة مسررؤولية كررل جلسررة دوري راً ،بحيررث تتنرراول األس ررة
الحديث عن قيمة من القيم ،كما يؤكد ذلك أحد الذين قوبلوا:

لأن تعقد جلسة ويوزع األب عدداً من القيم على أفراد األسرة ،على أن تكرون الجلسرة اجتماعيرة عاطفيرة
بين أفراد األسرة الواحدة المتحابة من التقارب والتعاي

في ظل هيمنة الواتس أب والفريس بروك ...وهرذا

بالطبع دور الكبارل.
الدعم االجتماعي والوجداني :من أهرم الخبررات التري تقردم لمبنراء وكمرا أشرارت االسرتجابات هري الردعم
والمسرراعدة الترري تعبررر عررن المحبررة والتعرراطف مررع األبنرراء لتعزيررزهم المعنرروي والمررادي ،فاألبنرراء بحاجررة
دائمررة إلررى الرردعم س رواء المررادي أو المعنرروي ،وهررذا الرردعم كمررا أشررار أحررد الخب رراء ،يررؤدى إلررى ثقررة ذاتيررة

كبيرة تقود إلى التنمية االجتماعية لانسان والى تعامله اإليجابي مع اآلخرين إذ قال أحد الذين قوبلوا:

ل كلما حصل التلميذ على الدعم من والديه وممن يحب ،تبنى في نفسه الثقة باآلخرين وبنفسه ،وعنردما
توجرد الثقرة سرتتكون قريم المحبرة والصردق والتصرديق وعردم الشرك والخروف ،ولرذلك مسراعدة األبنراء علرى

التعبير عن احتياجاتهم ،أو مساعدة األبناء على اختيار أصدقائهم ،يشعر التلميرذ باألمران وعردم القلرق،
وهذا سيوفر له فرص التفكير باآلخرين بنيجابية سواء مرن والديره ،أو إخوانره ،أو حترى زمالئره ألن لديره

نماذج عمليةل.

التعزيهههز وتجنهههب العقههههاب :ربم ررا يع ررد التعزي ررز وتجن ررب العق رراب م ررن أه ررم األس رراليب الت رري تع ررزز الق رريم

واالتجاهات ،التي يرغب األهرل فري تنميتهرا عنرد األبنراء ،فكلمرا أزهرر االبرن سرلوكاً محمروداً عرِّزز ،واذا

مررا ارتكررب الخطررأ ال يتسرررع بالعقرراب ،وقررد أشررار إلررى ذلررك غالبيررة مررن تمررت مقررابلتهم ،فيقررول أحررد الررذين
قوبلوا:

ل العق رراب يق ررود إل ررى العص رريان ،والثر رواب يق ررود إل ررى الطاع ررة والرغب ررة والدافعي ررة الذاتي ررة وقب ررول النص ررائص
والتوجيه ،فعزز وانصص ...عزز ثم اطلب القيم...ل.

الزيارات االجتماعيهة :أشرار عردد مرن الخبرراء إلرى أن الزيرارات االجتماعيرة التري تقروم بهرا األسرر تشركل
فرصاً لتعلم القيم االجتماعية وممارستها ،خاصة تلك التي ترتبط بالمناسبات االجتماعية ،ودور الرعايرة
والفقراء ،والجيران ،وقد أشارت تعليقات بعض الخبراء إلى ذلك ،فقال أحدهم:
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ل إذا أردت تعل رريم التالمي ررذ الق رريم اص ررحبهم ف رري زيا ارتر رك إل ررى األق ررارب ،وخاص ررة األرح ررام وام رردحهم ح ررال
قيامهم بفعل حسن عندهم ،وتكلم عنهم أمام األقارب بكل إيجابية...ل.
وأضاف آخر:
ل أعتقررد أن الزيررارات الترري نقرروم بهررا فرري تأديررة بعررض الواجبررات االجتماعيررة تعررد فرصراً مناسرربة إلكسرراب
التالميررذ قيمراً جيرردة ،مثررل اصررطحابهم إلررى صررالة الجماعررة ،والمناسرربات سرواء األفررام أو األحرزان ألن
كثير من القيم وتقوي ارتباطهم
مشاركة األبناء في فعاليات االحتفاالت والمناسبات المختلفة تعزز لديهم اً
بأدوارهم االجتماعية وبأسرهم ومجتمعهمل.

وقال أحد الذين قوبلوا:

ل إذا أردت أن تنمي القيم لدى أطفالك اصحبهم معك في زيارة بعض األسرر الفقيررة وأشرركهم فري توزيرع

الهدايا والمواد واألدوات واألطعمة على الفقراء ،ومن خالل ممتلكات الطفل أو التلميذ نفسه ،واصطحب
األبناء كذلك في زيارات المرضىل.
المبادرات األسرية :وقد طرم هذه الفكرة عدد مرن الخبرراء ،إذ تمرت اإلشرارة إلرى أن تتبنرى األسرر بعرض
المبادرات العائلية الخاصة بها داخل نطاق األسرة ويلتزم بها الجميع ،ومما طرحه الذين تمت مقابلتهم:
ليمكن أن تعمل األسرة على إقامة مسابقة بين األبناء حول من يحافظ على أوقات الصرالة ،ومرن يلترزم

بالمواعيد أكثر من اآلخر ،ومن األكثر لطفاً مرع الجيرران ،ومرن يسراعد فري أعمرال البيرت ،ومرن يتعراون

في أعمال الحديقة المنزليةل.

ل ومما يمكن أن تنفذه بعض األسر المبادرات :مثل ،في بيتنا (حافظ) :حفظ سورة في الشرهر ،أو حفرظ
أحاديث نبوية ،أو فري بيتنرا (شراعر) :بحيرث يحفرظ األوالد أبيرات مرن الشرعر .مرع ربرط ذلرك كلره برالقيم،

والقص ررص ،أو أمث ررال ذات ارتب رراط ب ررالقيم ،كم ررا يمك ررن ط رررم فكر ررة :فلتتع رراون أس رررتنا عل ررى تنفي ررذ مب ررادرة
بعنوان:ل نظافة منزلنال.

كمررا ال بررد مررن التأكيررد والتررذكير بأنرره فرري ضرروء مراجعررة اإلطررارين النظررري والتربرروي المتصررلين بههالمنهج

الخفي ،يجب أن يدرك جميع أصحاب العالقة وفي مقردمتها األسررة ،أنره فري حرال وفررت األسرر خبررات
وفرصاً وممارسات عكس ما هو مذكور أعاله فنن هذه الخبررات هي مهنهج خفهي خطيرر جرداً ،ألن مرا

سينتج عن هذه الخبرات هي سلوكات مغرايرة تمامراً لقريم األسررة والمجتمرع واتجاهاتهمرا ،فبردالً مرن تنميرة
القرريم واالتجاهررات اإليجابيررة سرريتم بنرراء قرريم واتجاهررات ليسررت سرلبية فحسررب بررل وخطيررة ،إذ لررم يكررن فرري
حسبان األسرة أن ما تقوم به من ممارسات ستؤدي باألبناء إلى هكذا نتائج .لذلك يجب أن تتنبه األسر
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علررى أن مررا تشرركله التفرراعالت واألنشررطة األس ررية اليوميررة الداخليررة والخارجيررة واللفظيررة وغيررر اللفظيررة

هي" ،وبررذلك يررتم توجيرره األسررر إلررى حقيقررة ممارسررة المررنهج
اليوميررة مررن خبررات تعلميررة يسررمى "مههنهج خفه ه
الخفي في بيوتهم وتوعيتهم بالنتاجات غير المقصودة التي ربما تشكل سلوكات خطيرة ،تقود في النهاية

إلى تشكيل أبناء خطيرين عليها وعلى المجتمع وعلى البيئات التي يعيشون فيها .فالمنهج الخفري يمكرن
أن يوجه بطريقة تحقرق أفضرل النتاجرات ،ويمكرن أال يردرك .لرذلك ال برد مرن األخرذ بمرا تسرتطيعه األسرر
مما هو مذكور أعاله ليكون المنهج الخفي موجهاً ومدركاً من أرباب األسر.
أنشههطة وزارة الثقافههة :أشررارت نتررائج المقررابالت الترري أجريررت مررع عرردد مررن مررديري الثقافررة التابعررة لررو ازرة
الثقافررة والشررباب إلررى الرردور المهررم لررو ازرة الثقافررة فرري بنرراء المنظومررة القيميررة للمجتمررع بمررا تقرروم برره مررن
أنشررطة وفعالي رات ثقافيررة متنوعررة ومتعررددة علررى مسررتوى المملكررة مررن خررالل المررديريات والم اركررز الثقافيررة

المنتشرة في المملكة ،وخاصة لفئة التالميذ في الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى ،ولريس أدل مرن ذلرك
على ما قاله أحد مديري الثقافة:

ليجررب التأكي رد علررى أن أي مؤسسررة تريررد النجررام واالسررتمرار فيرره ال بررد لهررا أن تعنررى ببنرراء المنظومررة
القيمية عند أطفالها ،ومعروف أن مرحلة التأثير الكبرى هي مرحلة ما قبل السبع سنوات ولرذلك ارترأت

مديريات الثقافة في مديرياتها وداخل الو ازرة عمل كرم مرن األنشرطة المتنوعرة مرن أجرل اإلسرهام بنهروض

المجتمع القيميل.

وقررد أشررار جميررع مررن تمررت مقررابلتهم إلررى أن ثمررة أنشررطة تقرردمها الررو ازرة خاصررة بتنميررة القرريم تتصررل بفئررة

الصفوف األساسية الثالثة األولى ،وتنفَّذ في المدارس ،ونسرد مايلي حرفياً لما قالوه:

 .1التركيز على قصص التالميذ وتعزيزها وذلك من خالل طباعتها وتعميم نشرها وتعليمها.

 .2توجيرره الكت راب إلررى كتاب رة قصررص ت ارعرري هررذه الفئررة ،وخاصررة إذا علمنررا أنرره فرري الرروطن العربرري
كامالً ال يوجد قصص أطفال تكفي الحاجة وتلبيها ،فعندنا ما يزيد على ثالثين مليون طفرل دون
الصف الرابع وال يوجد أكثر من ثمانية كتب في أدب التالميذ وقصصهم للعام الماضي.2116

 .3عملت الو ازرة على تفعيل مفهوم المسرم لمطفال من خالل تفعيل دور التمثيل والمسرم إليصرال
القيمة المتعثرة من الوصول إلى التالميذ.

 .4قيام بعض الكوادر المؤهلة فري الرو ازرة بتفعيرل القصرص لمطفرال مرن خرالل عررض بررامج ،مثرل:
برنررامج لمامررا أمررلل ،إذ تقرروم المتخصصررات بزيررارات منظمررة إلررى دور العنايررة بالتالميررذ وم اركررزهم

لتنمية القيم المتصلة ببناء أخالقيات عالية عند طلبتنا.
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كمررا أشررارت نتررائج المقررابالت أن ثمررة رؤى وطموحررات مسررتقبلية بتفعيررل المسرررم فرري المرردارس ،وتوقيررع
اتفاقيرات شرراكة مررع و ازرة التربيررة والتعلرريم ،لبنرراء أدوار تكامليرة قائمرة علررى التشرراركية ،لبنرراء قرريم أخالقيررة
وانسانية ودينية ،تعزز الحروار وتسرهم فري تعزيرز الررؤى الملكيرة السرامية بنبرذ العنرف والتطررف ،وتحقيرق
السمو واالرتقاء بفكر التالميذ نحو االعتدال والوسطية.

أنشههطة وزارة الشههباب :أشررارت المقررابالت إلررى أنرره ال يوجررد لررو ازرة الشررباب وضررمن برامجهررا الحاليررة أي
اهتمامات واسهامات في تنمية القيم أو أي جوانرب تعلميرة أخررى خاصرة فري هرذه المرحلرة العمريرة .فري
حررين أن الفئررة المسررتهدفة مررن و ازرة الشررباب هرري المرحل رة العمريررة فرروق سررن االثنترري عش ررة سررنة ،وهرري
ماتعادل الصف السادس.
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المركز الوطني لحقوق اإلنسان:
أشارت نتائج المقابالت مع مديري المردارس والمعلمرين ،حرول دور المركرز الروطني لحقروق اإلنسران فري
ترروفير خب ررات تعلررم القرريم واالتجاهررات وتنميتهررا ،مررع عرردم وجررود دور مباشررر لهررا وشررامل ومتخصررص

وبتنسيق مرنظم ومخطرط ورسرمي مرع جميرع المردارس فري الواقرع ،ومرع و ازرة التربيرة والتعلريم ،إال أن ثمرة

جهرروداً تتمثررل بعرردد مررن األنشررطة الترري ت ردرج علررى خطررة أعمررال المركررز السررنوية ،وتظهررر فرري تقرراريره

السنوية ،وخاصة تلك التي ترتبط بحقوق التالميذ ،إذ أظهرت المقابالت مع ممثلين من المركز الوطني
لحقوق اإلنسان ،ومن خالل ما قدموا من االستجابات التي تصف هذه الجهرود وحقيقرة العمرل الرذي يرتم
تنفيذه اآلن أو ذلك المزمع تنفيذها في المدة القادمة ،إذ تتمثل هذه الجهود في اآلتي:
أوال :المنهها ج :أشررار ممثلررو المركررز الرروطني لحقرروق اإلنسرران فرري المقررابالت الترري تمررت معهررم أن دور
المركز يكمن في تحليل المناهج التي تقدمها الو ازرة ،وتقديم المشورة لو ازرة التربية والتعلريم حولهرا لتحقرق
جانباً من جوانب تنمية القيم ،ولعل التعليق الترالي يصرف حقيقرة الردور الرذي يتكفرل بره المركرز كمرا قرال
عنه أحد األفراد الذين تمت مقابلتهم:

ليقرروم المركررز بعرردد مررن األنشررطة الترري تعررزز القرريم ،إذ يررتم تحليررل المنرراهج والكتررب الترري تطرحهررا الررو ازرة
والتعررف علرى توافقهرا مررع المعرايير الدوليرة التري تتصررل بحقروق التلميرذ والقريم الترري يجرب أن تعرزز لديرره

مثل التسامص وقَبول اآلخرل.

ثانيا :تدريب المعلمين :مما أشارت إليه استجابات الذين قوبلوا هو أن المركز الوطني لحقوق اإلنسان
دور ف رري تنمي ررة الق رريم ل رردى التالمي ررذ م ررن خ ررالل ت رردريب المعلم ررين بعق ررد ور عم ررل له ررم ودورات،
يلع ررب اً
والتعليق التالي يوضص ذلك:

ليقرردم المركررز عرردداً مررن الرردورات للمعلمررين ،تحرروي أمثلررة مررن الواقررع ،إذ تحفررز المعلمررين علررى االهتمررام
بالقيم اإلنسانية ،وقَبول اآلخرين ،مما سينعكس على التالميذ بمختلف الفروقات بينهمل.

ثالثا :النشرات اإلرشادية :إذ أشارت نتائج المقابالت مع ممثلي المركز أنهم في المركز الوطني لحقوق
اإلنسان يعدون نشرات إرشادية تعزز القيم ،وقد أكد ذلك أحد أفراد الدراسة:

ل نق رروم ف رري المرك ررز بتص ررميم لوح ررات إرش ررادية واع رردادها بحي ررث تح رروي ص ررو اًر تجس ررد قيمر راً ذات ارتب رراط
بررالحقوق والواجبررات الخاصررة بالتالميررذ فرري المواقررف الحياتيررة المختلفررة ،وتكررون الصررور قريبررة مررن واقررع

التالميذ ،وجاذبة سهلة الفهم والتأثير ،ومن القيم التي نركز عليها احترام التنوع ،وتحريم عمل التالميذل.
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رابعهها :المسههرر التفههاعلي :وممررا أشررار إليرره ممثلررو المركررز هررو أن المركررز أعررد نشرراطاً يسررمى بالمسرررم

التفرراعلي ،إذ يررتم فيرره التعاقررد مررع ممثلررين لتقررديم عررروض مسرررحية ميدانيررة يحضرررها اآلبرراء واألمهررات،
ويوضحون لهم حقوق التالميذ ،ثم مناقشتها معهم ،وكما قال أحد أفراد الدارسة:

ليتوقررع أن يكررون هررذا مررن المشررروعات ال ارئرردة والمتمي رزة الترري م رن الممكررن أن يكررون لهررا أثررر كبيررر علررى
األبناء من خالل تحسين وجهة نظر اآلباء واألمهرات لحقروق أبنرائهم ،ومرن خرالل تفراعلهم مرع أطفرالهم
وبالتالي تنمية القيم لديهمل.

ويضيف أحد ممثلي المركز:

لنجحنررا فرري اإلعررداد لهررذه التجربررة ،وسرريكون شررهر أيررار( )5الحررالي مرردة تقررديم العررروض فرري إربررد ثررم فرري

عمرران ،ومررن المؤم رول أن يكررون التعمرريم لكررل منرراطق المملكررة ،ولكررن ربمررا تكررون األمررور الماليررة معيق راً
يحول دون تعميم التجربة على مناطق المملكة كلهال.
وزارة األوقاف
كرران ثمررة إجمرراع بررين أفرراد الد ارسررة الررذين تمررت مقررابلتهم علررى أن دور و ازرة األوقرراف فرري تنميررة القرريم
لرردى طلبررة الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى محرروري وأساسرري ،إال أن هررذا الرردور غيررر مطبررق فيمررا
قرردموه مررن اسررتجابات فرري وصررف الوضررع الررذي يجررب أن يكررون عليرره الحررال ،إذ توافقررت اسررتجابات
مرروظفي األوقرراف مررع اسررتجابات المعلمررين حررول عرردم وجررود دور حقيقرري فعررال ومررنظم ومخطررط وفررق

خطة زمنية معينة ،ولعل التعليق التالي يوضص ذلك ،إذ يقول أحدهم:

لال يوجررد دور حقيقرري يررذكر لررو ازرة األوقرراف فرري تنميررة القرريم باسررتثناء بعررض المحاض ررات اإلرشررادية
الوعظية التي تنظم من المدرسة ،وتستضيف فيها خطباء وأئمة مرن و ازرة األوقراف ،فالردور المخطرط

المنظم لجميع المدارس ولطلبة الصفوف األساسية الثالثة األولى غير موجودل.
ويعزز ذلك قول أحد مديري األوقاف:

ل ال يوجد دور مخطط ومتفق عليه من دوائر األوقاف وباالتفراق مرع و ازرة التربيرة والتعلريم أو مرديري
المرردارس ضررمن برنررامج زمنرري محرردد ،بررل هرري أنشررطة تكرراد تكررون فردي رة ،وأقصررد فرري هررذا المجررال

طالب المرحلة االبتدائيةل.

وم ررع غي رراب دور و ازرة األوق رراف عل ررى أهميت رره فق ررد ق رردم موظف ررو و ازرة األوق رراف وم ررديروها ع رردداً م ررن

النشرراطات الترري مررن الممكررن لررو طبقررت ونظمررت بالتنسرريق مررع المرردارس سرريكون لهررا كبيررر األثررر فرري

تنمي ررة الق رريم واالتجاه ررات ،وق ررال أح رردهم :لإن تفعي ررل دور و ازرة األوق رراف م ررع طلب ررة الم رردارس عمومر راً
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وطلبة الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى خصوصراً سريكون لره أثرر كبيرر فري الصرالم ،ونشرر برذور

الخير في نفوس التالميذ في هذه المرحلة العمرية الحرجة ولكن المهم أن يطبقل.

وأشرار مررديرو األوقرراف إلررى عرردد مررن األنشررطة التري مررن الممكررن أن توجرره للمرردارس وهرري كمررا وردت

على لسان أفراد الدراسة كما يلي:

 .1نشرراط واعظ ري و ازرة األوقرراف الميررداني وخطبائهررا فرري المرردارس مررن خررالل الزيررارة ومررا سررموه
بالمجالس ررة والمح رراورة م ررع التالمي ررذ واالس ررتماع له ررم ونص ررحهم وارش ررادهم بالحكم ررة والموعظ ررة

الحسرنة ،إذ إن الحروار واللقراء البعردي مرع الخطيرب وطلبرة الصرفوف األساسرية الثالثرة األولرى
ينمي لديهم القيم من خالل المالحظة والمناقشة والحوار.

 .2الملتقيررات الوعظيررة واإلرشررادية الترري يجتمررع فيهررا األئمررة ومررن خاللهررا يجوبررون المملكررة ش ررقاً
وغرب راً ،ويتواصررلون مررع النرراس ويررزورون الجميررع فرري مدارسررهم وق رراهم ،ويلقررون المحاض ررات
وكثير من األمراض المجتمعيرة ،مثرل :الحقرد والحسرد
والندوات ،ويعالجون األخطاء والسلبيات
اً

والغي ررة واالعتررداء والعنررف وايررذاء اآلخرررين ،ويتعرراونون مررع الجميررع وأوليرراء األمررور فرري حررل
مشكالت أبنائهم (حبذا لو أنها تخصص ضمن برنامج مدرسي منظم).

 .3إقامررة الم اركررز الصرريفية فرري المسرراجد ممررا يكسررب التالميررذ قيمراً متنوعررة تبرردأ بالسررماحة واليسررر
وبنرراء فكررر االعترردال والوسررطية عنررد التالميررذ ونبررذ العنررف وترربيتهم علررى القرريم النبيلررة والمحبررة
مما يساهم في صقل مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو عمل الخير.

 .4الحث إلقامة االحتفاالت الدينية والسعي إليهرا إذ تبررز فيهرا فكررة العمرل التطروعي والنشراطات
المختلف ررة ،ويش ررترك فيه ررا أس رراتذة جامع ررات يعلم ررون التالمي ررذ بوج ررود أولي رراء أم ررورهم فالنش رريد
والتمثيل والمحاضرات تسهم في غرس القيم عندهم.

 .5تفعيررل دور الواعظررات وذلررك مررن خررالل ذهررابهن إلررى مرردارس اإلنرراث وتوجيرره التلميررذات فرري
الصفوف األساسية الثالثة األولى نحو القيم.

 .6إنشرراء لجرران متخصصررة مررن النسرراء وتعييررنهن فرري و ازرة األوقرراف يقمررن بالررذهاب إلررى البيرروت
صررباحاً ويكررن متخصصررات بالبيئررة أو الطاقررة المتجررددة وملتزمررات دينيراً ،ويررتم اختيررارهن وفررق
معايير عالية هدفها توضريص دور األسررة تجراه األوالد وخاصرة فري مرحلرة الصرفوف األساسرية

الثالثررة األولررى عررن مواضرريع مثررل الحفرراظ علررى البيئررة وكيفيررة التحفيررز علررى ذلررك ،والعطررف
عليهم وتعليمهم قيم الدين الحنيف.

 .7إرسال أئمة إلى المدارس وحضور الطابور الصباحي بلباس يبعث الهيبرة وبمحاضررات تعرزز
مفهوم القيم.

93

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

دور اإلعالم المرئي في العملية التعليمية من خالل الرسوم المتحركة والبرامج الثقافية وغير ا
تعد وسائل اإلعالم من وسائط التربية غير الرسمية المؤثرة جيداً ،بما توفره من فرص وخبررات تعلميرة
تجسدها مجمل البرامج والفعاليات التي تقدمها للصغار والكبار على حد سواء ،وربما يعد اإلعالم مرن

أهم أدوات المنهج الخفي وأكثرها خطورة إذا لم يرتم توجيره آليرات متابعتره وتنظيمهرا ،مرن حيرث طبيعرة
البر ررامج أو س رراعات المتابع ررة ،أو أوق ررات عرض ررها .وللتع رررف عل ررى دور اإلع ررالم المرئ رري ف رري العملي ررة

التعليميرة مرن خرالل الرسروم المتحركرة والبررامج الثقافيرة وغيرهررا ،فقرد تمرت مقابلرة عردد مرن الخبرراء فرري
رر مررن االسررتجابات ،تررم تصررنيفها فرري عرردد مررن
هررذا المجررال .وقررد قرردم ال رذين تمررت مقررابلتهم عرردداً كبير اً

الفئات ،التي تشكل في مجملها أشكاالً لهذا الدور ،وهي كما يلي:

 برامج ثقافيهة وأفهالم كرتونيهة :أشرارت نترائج تحليرل المقرابالت إلرى أن غالبيرة مرن تمرت مقرابلتهم،أش رراروا إل ررى الر ردور المح رروري لوس ررائل اإلع ررالم المرئ رري ف رري تنمي ررة الق رريم واالتجاه ررات ل رردى طلب ررة
الصفوف األساسية الثالثة األولرى ،إذ يمكرن إعرداد أفرالم كرتونيرة وبررامج ثقافيرة ،وقرال أحرد الرذين

قوبلوا:

للمررا ألفررالم الكرتررون مررن سررحر وجاذبيررة فريمكن اسررتغاللها وتوظيفهررا فرري إكسرراب التالميررذ منظومررة

قرريم كاملررة ،فالتالميررذ فرري هررذا السررن وقبلرره تبهرررهم األلروان السرراطعة ،واألصروات الرنانررة والحركررات
المثيرةل.

وفر رري ضر رروء االسر ررتجابات قسر ررمت أشر رركال الب ر ررامج الثقافير ررة واألفر ررالم الكرتونير ررة فر رري ثر ررالث فئر ررات

(مجموعات) ،وهي كما يلي:

 .1برامج وأفالم حول قيم محددة :بمعنى أن تدور كل أحداث الفيلم أو البرنامج حول قيمة بذاتها،
ضمن مواصفات معينة ،تراعي البعد النفسي والبعد االنفعالي للطلبة ،فيرى أحد الخبراء على حد

قوله :لإن أفالم الكرتون تصنع القيم وتغير االتجاهات ،ولكن علينا إدراك حقائق ،منها :أن تكون

البرامج أو األفالم قصيرة المدة ،فيها المشاهد جاذبة تحاكي الحاجة واالهتمام في هذه الفئة العمرية،

والهدف الظاهر منها للمتعة واالنبساط ،والباطن العميق بناء القيمل.

 .2برامج وأفالم حول قصص تاريخية :أكد غالبية الذين قوبلوا أن القصص التاريخية من أهم المصادر
التي من الممكن أن تبني القيم واالتجاهات لدى التالميذ في مختلف المراحل (مع مالحظة أنه كلما

94

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

كانت القصص حقيقية ،كان أثرها أكبر) ،والتي تعرض شخصيات عظيمة حقيقية تشكل في أعمالها
وسيرها نماذج قيمة تقتدى ،وقد أوضص أحد الخبراء ذلك بتعليقه إذ قال:

لالقصررص التاريخيررة فيهررا العظررة والخبررة وقرروة التررأثير ،فعنرردما نقر أر قصررص العظمرراء الترري تصررف
أخالقهم في موقف معين يكون التأثير قوياً جداً ،فكيف إذا ق ِّدمت لمطفال بطريقة تناسبهم فنذا

أردنا الصدق ،هذا الصديق واذا أردنا العدل هذا عمرل.

وقد أشرارت النترائج ،أن تقرديم القصرص مهرم جرداً فنمرا أن يكرون مرن خرالل الكبرار ،ولكرن برأداء

مناسررب للصررغار ،أو أن يكررون مررن الصررغار أنفسررهم ،وهررذا ربمررا يكررون أفضررل ،إذ وصررف ذلررك
تعليق أحد الخبراء حين قال:

لعنرردما يقرردم التلميررذ قصررة تاريخيررة أو يسرررد قصررة حررول قيمررة مررا فررنن مجررال التررأثير فيهررا أكبررر
وأوسع وأعمق ألنه يفتص أفق التالميذ لمجال المحاكاة والتقليد ،والى مزيد من االستماع واالنتباه،

فاللغة تحاكي المستويين العقلي والمعرفي معاً ل.

 .3البرامج الميدانية وتجارب التالميذ :أشارت نتائج المقابالت ومن خالل االستجابات التي قدمها الذين
قوبلوا أن من أدوار وسائل اإلعالم المرئي والمسموع في تنمية القيم واالتجاهات لدى تالميذ الصفوف
األساسية الثالثة األولى هو ما يرتبط بعرض برامج من الميدان وتسجيلها وتقديمها ،إذ يعرض فيها

تجارب التالميذ ذات االرتباط بالقيم ،وفي ضوء التحليل ،قسمت هذه الب ارمج في مجموعات أو فئات
وهي كما يلي:
أ .سير التالميذ وقصص النجار الرائعة ذات االرتباط بالقيم :أشارت استجابات بعض الذين قوبلوا إلى

أن من الطرائق اإلعالمية سواء التلفزيونية أو اإلذاعية المؤثرة في تنمية القيم تكمن في إعداد البرامج

التي تتيص المجال للطلبة الحديث عن سير نجاحهم أو سير نجام أشخاص يعرفونهم من نفس سنهم،
في مجاالت معينة إذ تحمل في مضمونها قيماً إيجابية ،وقد أشار أحد الذين قوبلوا في تعليقه إلى

كيفية اإلشارة للقيم ،إذ قال:ل يمكن أن تعد برامج لمطفال حول سير النجام لطلبة في السن نفسه أو

أكبر منهم  -يتكلم فيها التالميذ عن سيرهم ،وعن قيم التميز والنجام ،مثل المثابرة ،وعلو الهمة،

والصبر ،والتحمل وغيرها  -من القيم ،المهم أن ندع التالميذ يتكلمون عن أنفسهم في برامج إذاعية
أو تلفزيونية ،أو يتكلمون عن غيرهمل.

وقال آخر :لوسائل اإلعالم المرئية يجب أن تخرج إلى الميدان والمدرسة ،والى حياة التالميذ ،فثمرة

الكثيررر مررن قصررص النجررام والوفرراء واألمانررة للطلبررة فرري المدرسررة وفرري الحرري وفرري األسررر ،وجميررع
مواقف تفاعلهم التي يمكن أن تشكل نماذج مثيرة للغير ،يمكن محاكاتهال.
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ب .عروض األنشطة المدرسية حهول القهيم :أشرارت النترائج إلرى أن عردداً مرن الرذين قوبلروا أكردوا أنره
يمكررن تنميررة القرريم مررن خررالل وسررائل اإلعررالم وذلررك ،مررن خررالل القيررام بالزيررارات الميدانيررة للمرردارس

المنظم ررة والمنس ررقة ،وتس ررجيل األنش ررطة ،ومقابل ررة التالمي ررذ ال ررذين ش رراركوا ف رري أنش ررطة الق رريم المدرس ررية،
وتسجيل انطباعاتهم وآ ارئهم وعرضها ،ولذلك سنشاهد التالميذ أنفسهم يتحدثون عن القريم وسيشراهدهم

كل التالميذ الذين يتابعونهم ،كما علق أحد الذين قوبلوا:

لإن ما يقوم به معدو البرامج أو المهتمون ببرامج القيم من زيارات للميدان واالطرالع عليره وتسرجيل

أنشررطة القرريم فرري المرردارس خاصررة للصررفوف الثالثررة األولرى ىسيصررل لثقافررة القرريم فرري المجتمررع كلرره،
وسيتابعه جميع أطفال الوطنل.
وأضاف آخر:

وحسب ،ومقابلة التالميذ وسؤالهم عن مشاركتهم وحديثهم عن
لكل ما يحتاجه األمر تسجيل الحدث ْ
القيم ،عندها سيتكلم التالميذ باعتزاز ،وسينتظر اآلخرون دورهم ،وخاصة إذا ما استخدمت الدعايرة

الجاذبررة له رذه الب ررامج واذا مررا عرررف موعررد عرررض النشرراطات فسرريتابعها األهررل ،إن ره برنررامج قيمرري
وطنيل.
ج .تسجيل المسابقات الثقافية واألناشيد العلنية حول القيم وبثها :أشارت استجابات الذين قابلناهم إلى
أن من بين األنشطة الميدانية التي يمكن أن تنفذ من اإلذاعة أو التلفزيون ،هي إجراء مسابقات ثقافية
علنية في مسرم المدرسة عن القيم أو تخص القيم في سياق من التنظيم والهدفية ،ومن ثم عرضها

في برامج التالميذ ،لكي يشاهدها أكبر عدد ممكن من التالميذ .وقد وصف أحد الذين قابلناهم هذا

النشاط وصفاً دقيقاً ،قائالً:

لربما يتم تنسيق سابق مع معلمي المدارس ومديريها بدراية من و ازرة التربية والتعليم وعلمها
بخصوص تسجيل مسابقات ثقافية حول القيم ،واالتفاق على جميع المجاالت التي ستطرم،

وآليات تنفيذها ،المهم أن تسجل ويعلم الجميع أن ثمة سباقاً نحو القيم ،وثمة مسابقات ذات

ارتباط بالقيم لطلبة الصفوف األساسية الثالثة األولىل.

وأكد آخر بقوله :لاألنشطة التنافسية في المدارس عندما تنظم في عروض تلفزيونية أو إذاعية

ستكون بال شك محفزة ومثيرة ،خاصة إذا شاهد التالميذ التنافس والجوائز عند العرض لمدرسة
محفز لمهل والمدارس للحديث عن ثقافة القيمل.
ما ،فأعتقد أن هذا سيكون
اً

د .تنظيم برامج حوارية للطلبة وبثها :أشارت نتائج المقابالت ومن خالل استجابات التربويين أن تنظيم
البرامج الحوارية التي يشارك التالميذ في إعدادها وتنفيذها تعد من األدوار المهمة لوسائل اإلعالم
المرئي والمسموع التي تسهم في تنمية القيم لدى التالميذ في الصفوف األساسية الثالثة األولى ،وقد
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قال أحد الذين قوبلوا:لإن مشاركة التالميذ ستكون في ضوء قدراتهم ،فربما يعرض كل تلميذ آية أو
حديثاً ،أو يتكلم بكلمة أو جملة ،ألنه في حال تقرر أن تسجل برامج مثل هذه فال شك سيتم التدرب
عليها ،والتالميذ إن تم توجيههم وتدريبهم حتماً سيبدعون ،وهذا يعتمد على طبيعة القيم التي من

الممكن أن يتكلم عنها التالميذل.

نتائج المحور الثامن ومناقشتها -المنا ج الحكومية والدولية والتعليم الخاص والحكومي
تتنراول نترائج هرذا المحرور إبرراز دور كرل مرن المنراهج الحكوميرة والدوليرة والتعلريم الخراص .فضرالً

عن أثر انتقال التالميذ من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة ،وما تعكسه من ترأثير علرى

مخرجات تعلم تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى .وتتصل نتائج هذا المحرور باإلجابرة عرن

األسررئلة ذوات األرقررام ( .)12()29 ،21 ،18 ،16 ،15ولتحقيررق ذلررك ،تررم اسررتخدام أداة المقابلررة
مررع عرردد مررن أوليرراء األمررور والمعلمررين ومررديري المرردارس ،وكرران مررن بررين أوليرراء األمررور عرردد مررن

الخبرراء التربررويين ،وقررد قرردم أف رراد الد ارسررة ه رؤالء عرردداً مررن االسررتجابات الترري وزعررت فرري مجررالين،

ض ررم ك ررل مج ررال ع رردداً م ررن الفئ ررات الفرعي ررة ،والش رركل الت ررالي يوض ررص باختص ررار توزير رع المج رراالت
والفئات:

 12يتصل هذا احملور باإلجابة عن األسئلة اآلتية:



كيف ننمي القيم واالجتاهات اإلجيابية لدى التالميذ؟ وما دور كل من وزارة األوقاف واملركز الوطين حلقوق اإلنسان يف ذلك؟





نفعل املنهاج اخلفي يف املدارس؟
كيف ّ
نفعل دور اإلعالم املرئي يف العملية التعليمية من خالل الرسوم املتحركة والربامج الثقافية وغريها؟
كيف ّ

ما دور وزاريت الثقافة والشباب يف دعم العملية التعليمية يف الصفوف الثالثة األوىل؟



ما الدور النفسي الذي ميكن أن يقوم به األهايل يف دعم أبنائهم تعليمياً وفق الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة؟
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الشكل رقم ( )13المنا ج الحكومية والدولية والتعليم الخاص والتعليم
الحكومي

المجال األول -االختالف بين المنا ج الدولية والمنا ج الوطنية
في ضوء عملية التحليل للمقابالت مع عدد من الخبراء وأولياء األمور ،أظهرت النترائج أن ثمرة عردداً

رر مررن االسررتجابات ،عكسررت جميعهررا وصررفاً لرؤيررة أف رراد الدارسررة لطبيعررة االخررتالف بررين المنرراهج
كبير اً
الدوليررة والمنرراهج الوطنيررة ،الررذين أكرردوا أن المنهها ج الوطنيههة أفضههل مههن المنهها ج الدوليههة بالنسههبة

لبيئتنهها ومجتمعنهها ،وخاصررة مررا يتصررل بمهررارات اللغررة العربيررة ،والجانررب القيمرري ،وربمررا يعبررر التعليررق
التالي ،حقيقة هذه الرؤية إذ تكررت مفرداتها لدى الكثيرين من أفراد الدراسة ،وهي:

ل المن رراهج الوطني ررة ال تق ررارن م ررع المن رراهج الدولي ررة ،وال يغ رررك االس ررم أو الص ررفة ،يكف رري أن مناهجن ررا

الوطنيررة بلغتنررا الترري تقرردم بهررا ،لغتنررا الترري تركررز علررى قيمنررا وأخالقنررا ومصررادر تميزنررا وعزتن را وديننررا
وتاريخن ررا وجغرافيتن ررا ،لغتناالعربي ررة األص رريلة الجميل ررة ،فه رري تنم رري الجوان ررب الوطني ررة والمحافظ ررة عل ررى

البيئررة ،أمررا المرردارس الدوليررة فغالب راً مررا تقرردم كررل المنرراهج باللغررة اإلنجليزيررة مهمررا قرردمت مررن معررارف

فاألخالق هي األهم ،ولغتنا هي األهم ،وديننا هو األهمل.
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وقررد تررم توزيررع االسررتجابات فرري فئتررين ،تمثررل كررل فئررة بعررداً مررن األبعرراد الترري تناولهررا أفرراد الد ارسررة فرري
المفاضلة بين المناهج الوطنية والمناهج الدولية ،كما يلي:

اللغة والدين والقيم واألخهالق :تمحرورت معظرم االسرتجابات التري قردمت فري تفضريل المنراهج الوطنيرة
حول اهتمامها باللغة العربية والدين واألخالق ،وسبب الررفض للمنراهج الدوليرة هرو الترأثير السرلبي لهرذه
المناهج على الدين واللغرة العربيرة واألخرالق حسربما يررون ،وقرد قردموا عردداً مرن التعليقرات التري تصرف

ذلك ،ومنها:

ما قاله أفراد الدارسة:

ل االخ ررتالف كبير ررر جر ررداً ،إذ إن المن رراهج المطروحرررة فر رري القطررراع الحك ررومي شر رراملة للعر ررادات ،وتغر رررس
بالتالميررذ قيم راً مفيرردة لهررم ،وتنمرري لغررة التلميررذ العربيررة ،أمررا الد ارسررة للمنهرراج الرردولي فررال تركررز إال علررى

اللغة األجنبية وتمحو اللغة العربيةل.

لإن المنهاج الوطني يختلف عن المنهاج الدولي ،إذ يركز المنهاج الوطني على تنمية الجوانب الدينية،
والوطنيرة ،والعرادات والقرريم اإلسرالمية وتطروير تفكيررر التالميرذ ،فرري حرين أن المنهراج الرردولي يركرز علررى

اللغة اإلنجليزية ،وعلى قيم الغرب ،وتغيير فكر التلميذ ،وحثه على التقليد األعمى مع مرور الزمنل.

ل د ارسررة المنرراهج الوطنيررة أفضررل ألنهررا تنمرري قيم راً وعررادات حسررنة فرري نف رس التلميررذ وترسررخ فيرره قيم راً

إيجابيررة ،مثررل :االعت رزاز بررالوطن وقيمرره ،كمررا أن حررب الرروطن يعتمررد علررى اللغررة العربيررة .بينمررا د ارسررة
المناهج الدولية أقل أهمية نظ اًر لعدم شمولها لعادات المواطنل.
المهههارات التفكيريههة :قرردم أف رراد الد ارسررة عرردداً مررن االسررتجابات الترري ركررزت حررول بعررد آخررر مررن أبعرراد
تفضيل المناهج الوطنية ،وهو رعايتها للتفكير ،وقد قدموا عدداً من التعليقات التي تصف ذلك ،ومنها:

لإن التالميررذ  -وحسررب تجرراربي الحياتيررة  -الررذين درسروا المنرراهج الوطنيررة األردنيررة دون اللجرروء إلررى أي
من المدارس الدولية كانوا أكثر قدرة على التفكير وأكثر علماً ،ووصلوا إلى المراتب العليا في التعليمل.

لالنرراس يعتق رردون أن المنه رراج األجنب رري ه ررو وح ررده الق ررادر عل ررى تط رروير أدمغ ررة أبن ررائهم وتفكي رررهم ،ولك ررن

مناهجنررا الوطنيررة ثريررة بمهررارات عديرردة كررالتفكير فرري جميررع الم ارحررل ،كمررا أنهررا تعمررل علررى إحيرراء القرريم،

فمثالً الصفوف األول والثاني والثالث بدأت المناهج باالشتمال على احتواء القصصل.

لفكرة أن المنهاج قد (ينمي أو يهدم) أجيالنا القادمة هي مبالغة في مدى ترأثير الكترب المدرسرية علريهم،

فللمنهرراج دور مهررم ولكررن األهررم دور األسررة ألن صررياغة شخصررية التلميررذ وتشرركيل وعيرره ،وزيررادة آفاقرره
وتنمية مهاراته وقدراته كلها تقع على األسرةل.
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ل وربما يأتي هذا التعليق على التفكير لبيان حقيقة وهي الرد على من يقول إن المناهج األجنبية أفضل
من العربية ،ألنها تساعد على تنمية التفكير واالهتمام باإلبداع ،وربما يعد التعليرق الترالي تسرويغاً لهرذا،

إذ يقول:

ليررذهب بعضررهم إلررى أن المنرراهج األجنبيررة تنمرري التفكيررر لرردى األبنرراء والعمليررات العقليررة وتترريص مجرراالت
البحث وحل المشكالت والتفكيرر الناقرد ،وأنرا أقرول إن منهاجنرا أيضراً تركرز علرى التفكيرر برل وترعراه مرن

خالل المشروعات وغيرها من األعمال التي يكلف بها أبناؤنا ،فلماذا ننتقص من مناهجنا؟ل.

تفضيالت أولياء األمور :وان كان ما تقدم يشير إلى أيهما أفضل ،فنن ما يرأتي يعرزز تلرك النترائج ألن
أوليرراء األمررور قرردموا تفضرريالتهم واختيررارهم لمنرراهج أبنررائهم ،فقررد أشررارت نتررائج الدارسررة إلررى أن الغالبيررة

العظمى من الذين قوبلوا من أفراد الدراسة من أولياء األمور يفضلون أن يدرس أبناؤهم المناهج الوطنية
ولرريس الدوليررة .وبس رؤالهم عررن األسررباب واجررابتهم عنهررا ،تررم ترتيررب األسررباب حسررب نسرربة االتفرراق الترري

وردت علر ررى لسر رران أف ر رراد الد ارسر ررة ،وهر رري :المنر رراهج الوطنير ررة ذات عالقر ررة مباش ر ررة بالتلمير ررذ ،ومناسر رربتها

للصفوف الثالثة األولى ،كما أن التلميذ يتعلم عن تاريخ وطنه وأهم األمور التي يمر بها الوطن وأمته،
وتعزيز انتماء التلميذ لدينه وأمته ووطنه .كمرا أن امتحران التروجيهي ضرمن المنهراج الروطني هرو معيرار

الدخول إلى الجامعة .ومع أن الغالبية العظمى قرد أشراروا إلرى أهميرة المنراهج الوطنيرة إال أن عردداً مرن
أوليرراء األمررور يفضررلون المنرراهج الدوليررة ،وعنررد االسررتعالم عررن السرربب كانررت اإلجابررات تتمحررور حررول

أمرين )1 :تنمية قدراتهم باللغة اإلنجليزية )2 .تنويع الثقافة لديهم.
المجال الثاني :التعليم الخاص والتعليم العام(الحكومي)

في ضوء عملية التحليرل للمقرابالت مرع عردد مرن الخبرراء وأوليراء األمرور ،أظهررت النترائج أن ثمرة عردداً

كبير من االستجابات ،قسمت في بعدين:
اً

البعههد األول :تفضههيالت أوليههاء األمههور :عكسررت االسررتجابات جميعهررا وصررفاً لرؤيررة أف رراد الدارسررة عررن
تفض رريالت أولي رراء األم ررور ب ررين التعل رريم الخ رراص والتعل رريم الع ررام ،إذ انقس ررم أفررراد العين ررة ب ررين م ررن يفض ررل

المدارس الخاصة وبين من يفضل المدارس الحكومية.
المجموعة األولى تقول إ هن المدارس الخاصة أفضل مهن المهدارس الحكوميهة .إذ يفضرل غالبيرة اآلبراء
إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة ،وبسؤالهم عن السبب ،ورد على لسان أفراد الدراسة عدداً منها ،ترم
ترتيبها حسب نسبة االتفاق ،وهي:
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 .1المدارس الخاصة لديها إمكانيات مادية ومعلمون مؤهلون تأهيالً أفضل للتعليم.
 .2أعداد التالميذ مناسبة داخل الصفوف.

 .3زيادة االهتمام المتواصل بالتلميذ ومرونة التواصل مع األهل.

 .4المدارس الخاصة ملتزمة بالتدريس والنظام ولديها إمكانيات أكبر من المدارس الحكومية.
 .5الرقابة أفضل من المدارس الحكومية التي ال يوجد عليها مراقبة لدرجة التسيب.
.6

الطرائق التعليمية المستخدمة فيها أكثر سهولة في توصيل المعلومات توصيالً أفضل.

 .7االهتمام بعمل وسائل تعليمية.

فرري حررين أن المجموعههة الثانيههة تفضههل المههدارس الحكوميههة علههى الخاصههة ،مررع أن الغالبيررة العظمررى
أشرراروا إلررى تفضرريل الم ردارس الخاصررة علررى العامررة إال أن عرردداً مررن أوليرراء األمررور يفضررلون المرردارس
الحكومية على الخاصة ،وعند االستعالم عن السبب كانت اإلجابات تتمحور حول أمرين )1 :المدارس

الحكومية قوية من حيث العلم والمعارف ولديها معلمون أقويراء  )2تروفر الوسرائل التكنولوجيرة .كمرا أكرد
بع ررض أولي رراء األم ررور عل ررى خبر ررة المعلمر رين واس ررتقرارهم النفس رري ،إذ يق ررول أح رردهم :لإن خبر ررة المعلم ررين

وعطرراءهم ف رري الم رردارس الحكومي ررة أفض ررل ألنهر رم أصررحاب خبر ررة واس ررعة وكبيرررة ول ررديهم اس ررتقرار م ررادي
ونفسي أفضلل.
في حين أشار بعضهم اآلخر إلى أنه ال وجود لفروق بين المدرستين ألن كلتيهما تدرسان نفرس المرواد.
وقررال أحررد أوليرراء األمررورِّ :
أفضررل المرردارس الحكوميررة ألن المعلمررين فرري المرردارس الحكوميررة والخاصررة

يدرسررون أبناءنررا نفررس المنرراهج تقريب راً ،لررذلك إذا أخلررص المعلررم سررتكون المرردارس الحكومي رة فرري نظررري

أفضل دائماً.

البعههد الثههاني :تههأثير التعلههيم فههي المههدارس الخاصههة والحكوميههة علههى الههتعلم فههي الصههفوف األساسههية
الثالثة األولى:

كبير من االستجابات عكست آراء متضاربة بين مؤيد ومعارض لطبيعة الترأثير،
قدم أفراد الدراسة عدداً اً
وفي ضوء عملية التحليل أمكن وضع االستجابات في مجموعتين:

المجموعة األولى :تأثر تحصيل التالميذ المنتقلين إلى المدارس الحكومية مهن المهدارس الخاصهة ،إذ

أشررار أف رراد الد ارسررة إلررى أن االنتقررال إلررى المرردارس الحكوميررة أفضررل ويسررهم فرري التررأثير علههى مسههتوى
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تحصههيل التالميههذ الحقيقههي ،إذ إن غالبيررة مررن تمررت مقررابلتهم يرررون أن تحصرريل التالميررذ فرري المرردارس
الحكومية يكون أفضرل مرن المردارس الخاصرة ،وقرد سرو ذلرك عردد مرن أفرراد الد ارسرة بعردد مرن األمرور،
منهررا أوالً :عطرراء المعلررم وتأهيلرره ،ويوضررص ذلررك بعررض التعليقررات الترري وردت علررى لسرران بعررض أف رراد

الدراسة ،ومنها:

ل عطاء المعلرم فري المردارس الحكوميرة فيره نروع مرن الثبرات ،بالترالي يرنعكس علرى التعلريم ليكرون أفضرل
ونتائج التعلم تكون أفضل أيضاًل.

ويقول آخر:

ل عطرراء المعلررم فرري المرردارس الحكوميررة يكررون تلقائي راً وغيررر مرردفوع برردوافع شخصررية ألن الوظيفررة الترري
يؤديها فيها نروع مرن االسرتقرار ،ويعطري عالمرات حقيقيرة للطلبرة ،فرال يخراف أن تقردم ضرده شركاوى مرن

أولياء األمورل.

ويعررزز آخررر هررذا الررأي بقولرره:ل إن المعلررم فرري المرردارس الخاصرة ،ربمررا يلجررأ إلررى رفررع العالمررات وتقررديم
عالمات غير واقعيرة ،بغرض النظرر عرن المسرتوى الحقيقري خشرية مرن الشركاوى ،وهرذا لسران حرال كثيرر

من المعلمينل.

فرري حررين أشررار عرردد مررن أوليرراء األمررور إلررى أن نتررائج المرردارس الحكوميررة أفضررل ،وقررال أحرردهم ،غالبيررة
أوائل المملكة في الثانوية العامة من المدارس الحكومية.

كما أن االنتقال إلى المدارس الحكومية ،كما أشار بعض الخبراء إلى أنه يسرهم فري تعزيهز بعهض القهيم
واالتجا ات لدى التالميذ مثل الجدية واال تمام ،ويلخص تسويغاً لهذا األثر ما قاله أحد أفراد الدارسة:

ل المرردارس الحكوميررة ال مجررال فيهررا للمجررامالت ،والمعلمررون همهررم األول الترردريس بغررض النظررر عررن

التلميذ ومواقفه ،فكثير من المعلمين الذين احتكوا بالتالميذ قد تعرضوا لعقوبرات مرن أصرحاب المردارس،

لذلك كان المعلمون يراعون التالميذ ويجاملونهم مجاملة تؤثر على اهتمامهم وعملهم ،كما أن التلميذ قد
يرسب في المدارس الحكوميرة بينمرا فري المردارس الخاصرة نراد اًر مرا يرسرب حترى لرو كران التلميرذ ضرعيفاً

جداًل.

ويض رريف آخ ررر :لل ررو أن الم رردارس الحكومي ررة تر رتم متابعته ررا متابع ررة جي رردة ،وي ررتم التواص ررل ب ررين األس ررر

والمدرسة ،وتشكل فيها مجالس آباء خاصة في بعض األحياء أو القررى فرنن كرل شريء فيهرا أفضرل بمرا

في ذلك عطاء المعلم سيكون أفضل ونتائج التالميذ ستكون تبعاً لذلك أفضلل.
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المجموعههة الثانيههة :فرري حررين أن ثمررة عرردداً قلرريالً مررن أفرراد الد ارسررة خررالف هررذا الررأي ،فأشرراروا إلررى أن
نتاجررات الررتعلم علررى التالميررذ المنتقلررين إلررى المرردارس الخاصهههة أفضهههل مهههن تحصهههيلهم فهههي المهههدارس

الحكومية على مستوى المهارات وخاصة التكنولوجية لديهم ،ويوضص ذلك ما قاله أحد أولياء األمور:

ل االهتمام بالتعليم في المدارس الخاصة أكبر منه من المدارس الحكومية ،ومستوى التالميرذ أفضرل فري
كل شيء ،ألن بعض المدارس تتعاقد مع معلمين متميزين ،وثمة مراقبة من المدارس ومتابعة ألعمالهم
متابعررة منتظمررة ،حتررى إن بعررض أوليرراء األمررور يشررتركون فرري مجررالس إدارة المدرسررة ويقرردمون التغذيررة
الراجعة باستمرار ،من أجل الحفاظ على مستوى التالميذل.

وقد قدم من دعم وجهة النظر هذه عدداً من التعليقات تمثل الدوافع وراء تميز المدارس الخاصرة حسرب

وجهة نظرهم ،وهي:

 .1المدارس الخاصة تخضع للرقابة والمتابعة.

 .2المدارس الخاصة تمثل مجال أعمال وفيهرا مصرالص ومنرافع شخصرية ،لرذلك ال برد مرن التطروير
والحرص على السمعة القوية.

 .3مجررال التنررافس بررين المرردارس الخاصررة كبيررر جررداً .وكمررا قررال أحررد أف رراد الد ارسررة :لإذا أردت أن

تكون منافساً قوياً عليك أن تكون قوياً وتقدم خدمة عاليرة الجرودة وتكرون سرمعتك العمليرة قويرة.

(وب ررالطبع ف ررنن بعض ررهم أراد أن يش ررير إل ررى أس ررماء م رردارس بمثاب ررة أمثل ررة ،ولك ررن حفاظر راً عل ررى
أخالقيات البحث لم نذكرها).

 .4ثمة متابعة حقيقة لدور األسر.
المجموعههة الثانيههة :مررنهم مررن قررال إنرره ال أثررر النتقررال التالميررذ بررين المرردارس الحكوميررة والخاصررة ،ألن
نسبة االنتقال قياساً مع عدد التالميذ العام قد ال يسبب ذلك مشكلة لمخرجات التعلم.
نتائج مقارنة أنظمة التعليم في النماذج التعليمية التعلمية العالمية واإلقليمية
مع المقارنة بين واقع التعلم والتعليم في األردن مع نماذج تعليمية عالمية واقليمية أثناء عررض النترائج،
وخاصة فري المحراور الثالثرة األولرى ،إالَّ أن هرذا الجرزء هردف إلرى إجرراء مقارنرة برين أنظمرة التعلريم فري

كررل مررن فنلنرردا وسررنغافورة بعر ِّردهما دولتررين متقرردمتين مررن جهررة ودولررة قطررر بعر ِّردها دولررة مشررابهة لررمردن.

وإلجراء المقارنة تم مراجعة الوثائق الرسمية ألنظمة التعليم في تلك الدول .فضالً عن مراجعة الدراسات
التربويررة .وتمررت المقارنررة مررن حيررث الهرردف العررام مررن التعلرريم فرري الصررفوف األساسررية الثالثررة األولررى،

وأسس اختيار معلمي هذه الصفوف ،واعدادهم ،وطرائق التدريس ،والمناهج ،والهدف من التقييم ،وتقييم
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تعلرم التالميررذ فرري هررذه الصرفوف ،ودور األسررة ،واإلشرراف التربرروي .ويظهرر الجرردول رقررم ( )12مالمررص
المقارنة.

الجدول رقم ( :)12نتائج مقارنة أنظمة التعليم في بعض النماذج التعليمية التعلمية العالمية واإلقليمية
والوطنية

مجال المقارنة

أمثلة من نماذج تعليم وتعلم

أمثلة من نماذج تعليم وتعلم عالمية
فنلندا

إقليمية

سنغافورة

التعليم في األردن

قطر
تك ر رروين المر ر رواطن المر ر ررؤمن

الهدف العام من دعررم نمررو التلميررذ ومسرراندته نحررو

التهههههههههههههههههههههههدريس مواطن ر ررة مس ر ررؤولة ف ر رري المجتم ر ررع مسر ر ر ر رراعدة التالمير ر ر ر ررذ علر ر ر ر ررى إعررداد اإلنسرران القطررري للتكيررف بر رراا تعر ررالى المنتمر رري إلر ررى

والتعليم

إنس ر ر ر ررانياً وأخالقير ر ر ر راً ،وتزوي ر ر ر رردهم اكتشاف مرواهبهم واسرتثمارها م ر ررع المس ر ررتقبل واستشر ر ررافه ل ر رره ،وطنر ر ر رره وأمتر ر ر رره ،المتحلر ر ر رري

بالمع ر ر ر ر ررارف والمه ر ر ر ر ررارات الت ر ر ر ر رري بأفض ر ر ر ررل طريق ر ر ر ررة ،وك ر ر ر ررذلك وسر ر ر ر رررعة االسر ر ر ر ررتجابة للتغيير ر ر ر ررر بالفضر ر ر ر ر ر ررائل والكمر ر ر ر ر ر رراالت
يحتاجونها في الحياة.

مساعدة التالميذ علرى إدراك المالئ ر ر ر ر ر ر ررم ،وتنمي ر ر ر ر ر ر ررة ق ر ر ر ر ر ر رردرات اإلنسر ر ر ررانية ،النر ر ر ررامي فر ر ر رري
أقصى طاقاتهم وتنمية حبهم المتعلم ر ر ر ر ر ررين عل ر ر ر ر ر ررى اإلب ر ر ر ر ر ررداع مختلررف جوانررب الشخصررية

للتعلم مدى الحياة.

واالبتكار.

الجسمية والعقليرة والروحيرة

والوجدانية واالجتماعية.
هههههار اختير ررار أفضر ررل التالمير ررذ لمهنر ررة يتمت ر ر ر ر ر ررع المعلم ر ر ر ر ر ررون ف ر ر ر ر ر رري
أسهههههس اختيه -
معلمي الصفوف التعل ر ر ر ر رريم وت ر ر ر ر رردريبهم ليص ر ر ر ر رربحوا س ر ر ررنغافورة بمس ر ر ررتوى مهن ر ر رري

األساسهههههههههههههههههههههية تربويين ذوي مهنية عالية.
الثالثة األولى

عال ،ويتم اختيارهم من برين
الثلررث األول للطلبررة األعلررى

ف ر ر ر رري التحص ر ر ر رريل العلم ر ر ر رري.
وي ارع ررى ف رري اختي ررار المعل ررم
السمات التالية:

 يررتم االختيررار وفقراً الختبررارمعرفي ،ومقابلة شخصية.

 لر ر ررم ير ر ررتم انتقر ر رراء المعلمر ر ررينليصربحوا معلمررين مررن ذوي
الكف ر ر ر ر رراءة ف ر ر ر ر رري المرحل ر ر ر ر ررة

 -1حب التعليم
 -2الق ر رردرة عل ر ررى التواص ر ررل
بفاعلية مع اآلخرين
 -3الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررروم الخالقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
واإلبداعية

 -4الثقة بالنفس
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 -5الخصائص القيادية
 -6نموذج يحتذى به
إعداد المعلمين

ان يخضر ر ررع معلمر ر ررو الصر ر ررفوف
يوجر ر ر ررد فر ر ر رري فنلنر ر ر رردا برنامج ر ر ر ر -

 -يوجرر ر ر ر ررد برن ر ر ر ر ررامج إعر ر ر ر ر ررداد

أكاديميان يتميزان بمعرايير عاليرة األساس ر ر ررية الثالث ر ر ررة األول ر ر ررى

لمعلم ر رري الصر ر ررف ،إذ ير ر ررتم

إلعررداد المعلمررين .وهمررا :برنررامج لب ر ررامج إعر ررداد قبر ررل الخدمر ررة
إعر ر ررداد معلر ر ررم الصر ر ررف للمرحلر ر ررة وأثناءه ر ر ررا تع ر ر ررد م ر ر ررن أرق ر ر ررى

االبتدائي ررة وبرن ررامج إع ررداد معل ررم الب ر ر ر ررامج العالمير ر ر ررة وتتمير ر ر ررز
مبحر ررث للمرحلر ررة الثانوير ررة .وير ررتم بجودتها ونوعيتها.
رى ير ررتم التر رردريب أثنر رراء الخدمر ررة
اختيررار المعلمررين مررن بررين أعلر -

 %11م ر ر ر ر ر ر رن التالمير ر ر ر ر ر ررذ فر ر ر ر ر ر رري م ر ررن خ ر ررالل التواص ر ررل ب ر ررين
التحص ر ر ر رريل األك ر ر ر رراديمي .وي ر ر ر ررتم المعلمر ر ررين ضر ر ررمن المدرسر ر ررة
اختيررار المعلمررين لبرنررامج إعررداد الواحر ر ر ر رردة ومجموعر ر ر ر ررة مر ر ر ر ررن
معلم الصف على مرحلتين .

المر رردارس ،وتبر ررادل الخب ر ررات

ي ررتم اختي ررار التالمي ررذ مم ررن انهر روا بير ر ر ر ررنهم ،وتقر ر ر ر رردم الحكومر ر ر ر ررة
المرحلة الثانوية العليا مرن خرالل السررنغافورية منح راً للد ارسررات

اختبر ررار كتر ررابي ومعير رراري موحر ررد العلير ررا ،ومجتمع ر ررات للتنمي ر ررة
لجميررع الجامعررات .وفرري المرحلررة المهنير ر ررة ،وب ر ر ررامج التر ر رردريب
الثانوي ررة تعق ررد ك ررل جامع ررة عل ررى (واحد لواحد) وغيرها.

حرردة عمليررة اختيررار ثانيررة للطلبر-رة تشترط الحكومرة السرنغافورية
مر ر ر ر ر ر ر ر ررن خر ر ر ر ر ر ر ر ررالل المقر ر ر ر ر ر ر ر ررابالت علررى ضرررورة قيررام المرردارس
واالسر ر ر ر ر ررتبانات المبنير ر ر ر ر ررة علر ر ر ر ر ررى بالتنمير ررة المهنير ررة للمعلمر ررين،
الشخصية.

إذ يجب على كل مدرسة أن

وترك ر ر ررز بر ر ر ررامج إع ر ر ررداد معلم ر ر رري تك ر ر ر ر ررون مجتمعر ر ر ر ر راً للتنمي ر ر ر ر ررة

الص ر ر ر ر ر ر ر ررف عل ر ر ر ر ر ر ر ررى المعرف ر ر ر ر ر ر ر ررة المهنيررة ،فيتوجررب علررى كررل

التخصص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررية والمعرف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة المعلم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررين المش ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراركة
البيداغوجية.

واالنخ رراط فرري تعلررم زمالئهررم

وأن علر ررى مر ررديري المر رردارس
ت ر ر ررولي مس ر ر ررؤولية إدارة ه ر ر ررذه

منر ررذ أن أطلقر ررت مبر ررادرة تطر رروير
التعل ريم فرري قطررر (تعلرريم لمرحلررة
جدير رردة) كر رران االهتمر ررام بقضر ررية
إعداد المعلمرين وتردريبهم ،إذ ترم

اختي ر ر ررار المعل ر ر ررم لبرن ر ر ررامج

معلرم الصرف حسرب رغبترره
وأحيان ر ر راً حسر ر ررب الش ر ر رواغر
المتوافرة.

إنشررراء مكت ررب التطررروير المهنر رري
 ال يوج ر ر ررد برن ر ر ررامج إع ر ر رردادالتر ررابع لهيئر ررة التعلر رريم بر ررالمجلس
لمعلمررري الصر ررفوف العلير ررا،
األعل ر ر ررى للتعل ر ر رريم وال ر ر ررذي يق ر ر رروم
الرابع األساسي فصاعداً.
بوضر ررع سياسر رات واسرررتراتيجيات
 ال يوجد تردريب متخصرصخاصررة بررالتطوير المهن ري لكافررة
لمعلم ر ر رري الص ر ر ررف لتنمي ر ر ررة
أعضر رراء الهيئر ررة التدريسر ررية ف ر رري
مع ر ر ر ر ررارفهم التخصص ر ر ر ر ررية،
المر ر رردارس المسر ر ررتقلة إذ يتكفر ر ررل
ومعارفهم البيداغوجية.
بتقر ر ر ررديم عر ر ر رردد مر ر ر ررن الخر ر ر رردمات
 ت ررم إط ررالق مش ررروع مب ررادرةأهمها:
القرراءة والكتابررة والررذي ينفررذ
 توفير برنامج إعداد المعلمرينمرن و ازرة التربيرة والتعلريم
وتر ر رردريب الر ر ر رراغبين م ر ر ررنهم ف ر ر رري
ومررن معهررد تراينجررل
االلتحاق بمهنة التدريس.
لمبحرراث) آر.ترري.آي
 التطوير المهني للمعلمين فيانترناش رريونال (RTI
إس ررتراتيجيات الت رردريس ومحت رروى
) Internationalإذ
المواد الدراسية.
عمرال جنبراً إلرى جنرب مرع
 تقديم الردعم والعرون للمعلمرينخبرراء التعلريم األساسري
الجدد.
ومعلمري القرراءة والحسراب
 تقر ر ررديم ب ر ر ررامج تطويرير ر ررة فر ر رريالمحليين(األردنيين ( وذلك
القيررادة لمررديري المرردارس والهيئررة
من أجل الخروج بتصاميم
اإلدارية في المدارس المستقلة.
)نمراذج) مختصررة لتقيريم

المجتمعر ر ر ر ر ر ر ررات المدرس ر ر ر ر ر ر ر ررية

القراءة وتقييم الحساب في

وقيادتها.

الصفوف األساسرية الثالثرة
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 -تتررام للمعلمررين فرري سررنغافورة

األولرى )،إيجر ار وايجمرا (

فر ر ر ر ر رررص عدير ر ر ر ر رردة للتنمير ر ر ر ر ررة

باسررتخدام م رواد منرراهج

المهنيررة ،فيحصررل المعلمررون

الصررفين الثرراني والثالررث

على رواتب تنافس تلك التي

األساسيين.

يحصر ر ررل عليهر ر ررا الموظفر ر ررون
المر ر ر ر رردنيون ذوو المر ر ر ر ررؤهالت
المكافئر ر ر ررة فر ر ر رري القطاعر ر ر ررات
الحكومير ر ررة األخر ر رررى ،وتلر ر ررك
التر ر ر ر ر ر رري يحصر ر ر ر ر ر ررل عليهر ر ر ر ر ر ررا

الموظف ر ر ررون ذوو المر ر ر ررؤهالت
المشر ر ر ر ر ررابهة فر ر ر ر ر رري القطر ر ر ر ر رراع
الخرراص .ويحظررى المعلمررون
ف ر ر ر ر ر رري س ر ر ر ر ر ررنغافورة بتق ر ر ر ر ر رردير

مجتمعي عال.

رق تركر ر ررز ط ارئر ر ررق التر ر رردريس علر ر ررى
هدريس تتن ر ر رروع ط ارئ ر ر ررق الت ر ر رردريس وفقر ر ر ر-اً ير ررتم االعتمر رراد علر ررى ط ارئر ر -
طرائههق الته -
رور
السائدة
ألسرراليب الررتعلم لكررل تلميررذ ،كمررا الت ر ر رردريس التعليمي ر ر ررة ول ر ر رريس مركزير ر ررة التلمي ر ر ررذ بع ر ر ر ِّرده مح ر ر ر اً
 تقرروم ط ارئررق الترردريس علررىتر ررتم عملير ررة تقر ررويم التالمير ررذ بمر ررا التعلمير ررة والتر رري يكر ررون فيهر ررا للعملي ر ررة التعليمي ر ررة م ر ررع م ارع ر رراة
أسر ر ر رراس المر ر ر ررتعلم والمعلر ر ر ررم
المعلر ر ررم هر ر ررو األسر ر رراس فر ر رري حاجات رره الفردي ررة والتركي ررز عل ررى
يتناسب مع وضع كل تلميذ.
والمحت ر رروى ،وه ر ررذا بالت ر ررالي
 تق ر ر رروم ط ارئ ر ر ررق الت ر ر رردريس علر ر ر ررى العملي ر ررة التعليمي ر ررة التعلمي ر ررة العم ر ر ر ررل التطبيق ر ر ر رري والتع ر ر ر رراونييؤثر علرى جرودة مخرجرات
والتف رراعلي وروم الفري ررق ،بحي ررث
أس ر رراس أن المر ر ررتعلم هر ر ررو مركر ر ررز وليس التلميذ.
التعلم.
راوني تسر ر ر ر ررود ط ارئر ر ر ر ررق الت ر ر ر ر رردريس يكررون التلميررذ نشررطاً فرري عمليررة
التعلم إذ يستخدم التعلم التع -
 تتنر ر ر رروع ط ارئر ر ر ررق التر ر ر رردريسوال ررتعلم الق ررائم عل ررى االستقص رراء القائمر ر ر ر ر ررة علر ر ر ر ر ررى األسر ر ر ر ر ررئلة ال ررتعلم وذل ررك م ررن خ ررالل تنوي ررع
بحير ر ر ر ررث تناسر ر ر ر ررب جمير ر ر ر ررع
وح ررل المش رركالت وذل ررك بطريق ررة واإلجابررة المنظمررة ،ويختلررف األنشطة التعليمية المقدمة سرواء
التالميذ عموماً.
هررذا الررنمط مررن التعلرريم عررن أكانر ررت أنشر ررطة صر ررفية أو غير ررر
منتظمة.
 ير ررتم التركير ررز علر ررى الر ررتعلم ير ررتم التركير ررز علر ررى تفرير ررد الر ررتعلم أمثلت رره فر رري الغر رررف الصر ررفية صررفية .وتشررمل ط ارئررق الترردريسالجمعي.
فر ر رري الر ر رردول الغربير ر ررة .ففر ر رري طريقررة الررتعلم التعرراوني والطريقررة
وفقاً لقدرات التالميذ.
 ير ررتم التركير ررز علر ررى الر ررتعلم التركي ررز عل ررى التع رراون ب رردالً م ررن بريطانيررا علررى سرربيل المثررال االسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتنباطية والطريقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررةالتنافسر ر ر ر ر ر رري بر ر ر ر ر ر رردالً مر ر ر ر ر ر ررن
التنررافس ،إذ يررتم تشررجيع التالميررذ تقر رردم أكثر ررر مر ررن  %51مر ررن االس ر ر ر ر ر ررتقرائية وطريق ر ر ر ر ر ررة ح ر ر ر ر ر ررل
التعاوني.
علررى التعرراون فيمررا بيررنهم وتبررادل الر ر ر ر ر ر رردروس مر ر ر ر ر ر ررن خر ر ر ر ر ر ررالل المش ر ر ر رركالت وطريق ر ر ر ررة الحر ر ر ر روار
األفك ر ر رار والعمر ر ررل معر ر ررا إلنجر ر ررام النش ر ر ر ر ر رراطات ومجموع ر ر ر ر ر ررات والمناقشررة وطريقررة لعررب األدوار
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بعض ر ر ر ررهم بعضر ر ر ر راً بعي ر ر ر ررداً ع ر ر ر ررن العمل.

التعليم في األردن

قطر
والمحاكاة وأسلوب د ارسرة الحالرة
وطريق ررة ط رررم األس ررئلة وطريق ررة

التنافسر ر ر ر ر ررية .ونتيجر ر ر ر ر ررة للثقافر ر ر ر ر ررة
المجتمعية فري المجتمرع الفنلنردي

مجموع ر ر ر ررات العم ر ر ر ررل وأس ر ر ر ررلوب

والتر ر ر ر رري يسر ر ر ر رراعد فيهر ر ر ر ررا القر ر ر ر رروي

المحاضر ر ررات وطريق ر ررة الع ر رررض

علر ر ر ررى الثقافر ر ر ررة داخر ر ر ررل الغر ر ر رررف

والتر ر رردريس مر ر ررن خر ر ررالل الفنر ر ررون

الصر ر ررفية إذ يقر ر رروم التالمير ر ررذ ذوو

وال ر ررتعلم باالستكش ر رراف ،ود ارس ر ررة

القر ر ر ر رردرات األكاديمير ر ر ر ررة العالير ر ر ر ررة

الحالررة وطريقررة الخ ررائط الذهنيررة

األكاديمير ررة المتدنير ررة مر ررع انعر رردام

الطرئر ر ر ر رق (و ازرة التعلر ر ر ر رريم
ا
م ر ر ر ررن

أي نوع من التنافس.

والتعلر ر ر ر ر ر ر رريم العر ر ر ر ر ر ر ررالي2118 ،

اإليضر رراحي ،واقامر ررة المعر ررارض

الضعيف ،فانعكسرت هرذه الثقافرة

وطريقة العصف الذهني وغيرها

بمس رراعدة التالمي ررذ ذوي الق رردرات

المجل ر ر ر ر ررس األعلرر ر ر ر ررى للتعل ر ر ر ر رريم،
. )2114
المنا ج

ثمررة منهرراج وطنرري ،إذ قامررت

 يوجررد منهرراج وطنرري موحررد إذ إنالخطوط العريضة لرذلك المنهراج

مبرادرة تطروير التعلريم بنعرداد

ال تتجاوز العشر صفحات.

معايير مناهج تتوافق والتوقعات

 -يعطى المعلمرون حريرة كبيررة فري

-

الدوليرة لمرا يجرب أن يتعلمره -يوجررد منهرراج وطنرري موحررد

الغرفر ر ر ر ر ررة الصر ر ر ر ر ررفية ،إذ يمكر ر ر ر ر ررن االعتم ر ر ر رراد عل ر ر ر ررى المنه ر ر ر رراج التلميرذ ،وتبرين المهرارات التري

إذ إن الخط ر رروط العريض ر ررة

للمعلمر ر ر ر ر ررين تع ر ر ر ر ر رديل دروسر ر ر ر ر ررهم الرروطني الررذي يفرري بررالغرض ينبغري للمررتعلم أن يكتسرربها

لر ررذلك المنهر رراج ال تتجر رراوز

والسررعة التري يعلمرون فيهرا لتفري الررذي صررمم ألجلرره ،وأن أي ويتقنهررا ويكررون قرراد اًر علررى

العشر صفحات.

باحتياجات كل طفل.

راء ال يعط ررى المعلم ررون حري ررة
مب ر ررادرة م ر ررن المدرس ر ررة فيم ر ررا توظيفهرا بكفراءة .وقرد ركرز بن -

يتصررل بالمنهرراج تعررد مكملررة المنراهج علرى م ارعراة الفرروق

لتعررديل المنهرراج ،بررل يوجررد

للمنه ر ر رراج ال ر ر رروطني وليس ر ر ررت الفرديرة برين التالميرذ ،والتركيرز التزام حرفي.

على التلميذ ِّ
محور للعملية -ال تق ر رروم المدرس ر ررة بنع ر ررداد
بعده
اً

بديلة عنه.

التعليميرة مرع تشرجيعه علرى

البحث والتحليل والتفكيرر الناقرد

مواد منهاجية مساندة.

واالبتكاري.
أداء إعداد التالميرذ لالمتحانرات
ههههههههن مسر ر رراعدة التالمير ر ررذ فر ر رري تحقير ر ررق يه ر رردف التقي ر رريم إل ر ررى تحدي ر ررد هدف التقييم تحديد مسرتوى -
الههههههههههدف مه -
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قطر

األه ر ررداف الوطنير ر ررة م ر ررن خر ر ررالل مسر ررتوى الر ررتعلم ،واسر ررتخدامه التلميذ.

ولر ر رريس لتحقير ر ررق األهر ر ررداف

العمل مرع طلبرتهم بطريقرة تجعرل لالرتقر رراء بأفضر ررل مسر ررتويات

الوطنية.

مر ررنهم متعلمر ررين متمي ر رزين ولر رريس التعلم عند التالميذ.
إعدادهم للتقدم لالمتحانات.
ردارس ال يوجررد فرري المرردارس اختبررارات
ات ال يوج ر ر ر ر ررد ف ر ر ر ر رري الم ر ر ر ر ر -
هههههههههم ال يوجررد فرري المرردارس اختبررار -
تقيههههههههههيم تعله -
التالميذ

معياري ررة عالمي ررة موح رردة لتالمي ررذ اختب ر ررارات معياري ر ررة عالمي ر ررة معياريررة عالميررة موحرردة لتالميررذ
الص ر ر ر ررفوف األساس ر ر ر ررية الثالث ر ر ر ررة موحر ر رردة لتالمير ر ررذ الص ر ر ررفوف الصر ر ر ررفوف األساسر ر ر ررية الثالث ر ر ر ررة
األولى كونها مرحلة تأسيسية.

األساس ر ررية الثالث ر ررة األول ر ررى

 يقرروم المعلمررون بررنجراء اختبررارات كونها مرحلة تأسيسية.دون
للطلبر ررة فر رري المر رردارس مر ررن -

األولى كونها مرحلة تأسيسية.

 -تت ر ررولى هيئر ر ررة التقيرر رريم مسر ر ررؤولية

يتعر ر ر ر رررض التالمي ر ر ر ر ررذ ف ر ر ر ر رري تحديرر ررد مر ر رردى تحقي ر ررق التالمير ر ررذ

إعطر رراء عالمر ررات للطلبر ررة ولكر ررن المرردارس فرري سررنغافورة لعرردة والمعلم ر ررين أله ر رردافهم وعم ر ررا إذا
الهرردف مررن هررذه االختبررارات هررو اختبر ر ر ر ر ر ررارات فر ر ر ر ر ر رري نهاير ر ر ر ر ر ررة كرران التالميررذ يتعلمررون بالطريقررة
روم ال يوجر ر ر ررد فر ر ر رري المر ر ر رردارس
متابعر ر ررة تقر ر رردم التالمير ر ررذ د ارسر ر ررياً الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة المطلوب ر ر ررة وأن المدرس ر ر ررة تق ر ر ر -
و ِّ
وبعدها تغذية راجعة للمعلمين .األول ر ررى .وي ر ررتم إع ر ررداد ه ر ررذه بعملهر ر ر ر ر ر ر ررا وفر ر ر ر ر ر ر ررق األهر ر ر ر ر ر ر ررداف اختب ررارات معياري ررة عالمي ررة
االختبارات بعناية ،وتتضرمن المرصررودة ،ولهررذا فللهيئررة دوران موحر رردة لتالمير ررذ الصر ررفوف
ه ر ر ررذه االختب ر ر ررارات :اختب ر ر ررار أساسر ر ر ر رريان هم ر ر ر ر ررا مراقب ر ر ر ر ررة أداء األساس ررية الثالث ررة األول ررى
برنر ررامج التالمير ررذ الموهر رروبين المر رردارس والتالمير ررذ والمعلمر ررين ،كونها مرحلة تأسيسية.
رم ،يقر ر ر رروم المعلمر ر ر ررون بر ر ر ررنجراء
الترب رروي فر رري الصر ررف ال اربر ررع وابالغهر ر ر ر ر ررم بنتيجر ر ر ر ر ررة أدائهر ر ر ر ر ر -

وامتحان ر ررات نهاي ر ررة المرحلر ر ررة ومسرر ر ر رراعدتهم عل ر ر ر ررى التطر ر ر ر رروير اختبر ر ر ر ررارات للطلبر ر ر ر ررة فر ر ر ر رري
االبتدائي ر ررة .كم ر ررا ي ر ررتم تقي ر رريم وتحس ررين األداء .وال رردور الث رراني المر ر رردارس بهر ر رردف إعطر ر رراء
التالمير ر ررذ مر ر ررن المعلر ر ررم مر ر ررن تزوير ررد أولي رراء األمرررور ومتخر ررذي عالمات للطلبة.
خ ر ررالل االختب ر ررارات والتقي ر رريم الق ررار بالمعلومررات الالزمررة عررن
م رردى تحقيرررق المدرس ررة لررردورها.

الشفوي.

وه ررذه المعلوم ررات س ررتعمل عل ررى

-

تمكين أولياء األمور من اختيرار
المدرسر ر ر ررة األفضر ر ر ررل ألبنر ر ر ررائهم،

وتمك ررين النظر ررام مر ررن تقير رريم أداء
كل مدرسة من المدارس.
دور األسرة

 -يقهههوم أوليهههاء األمهههور بمسهههاعدة يقضر رري معظر ررم اآلبر رراء وقترر راً
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أمثلة من نماذج تعليم وتعلم

أمثلة من نماذج تعليم وتعلم عالمية

مجال المقارنة

فنلندا

إقليمية

سنغافورة

أبنهههههائهم دراسهههههيا فهههههي المنهههههزل ط ررويالً ويب ررذلون الكثي ررر م ررن

التعليم في األردن

قطر
 -يقرروم أوليرراء أمررور التالميررذ

ليكونههههوا مسههههتعدين للههههتعلم فههههي الجهررد والمروارد لرفررع مسررتوى

بمساعدة أبنائهم دراسياً مع

مدارسهههم .ويقههدمون لهههم كافه-هة كم ر ر ررا يق ر ر رروم معظ ر ر ررم اآلب ر ر رراء

واالجتماعي.

المدرسهههة ،كمههها يرافقهههونهم إلهههى القدرات األكاديمية ألبنائهم.

أشهههههههههههكال الهههههههههههدعم النفسهههههههههههي بوض ر ررع أبن ر ررائهم ف ر رري بر ر ررامج

واالجتماعي.

لاث رراء األكرراديمي والرردروس

الخصوصية.
 تس ررعى و ازرة التربي ررة والتعل رريمف ر رري س ر ررنغافورة إل ر ررى إشر ر رراك
أولير ر رراء األمر ر ررور فر ر رري تعلر ر رريم
أبنررائهم بننشرراء موقررع خرراص
بأولي ر ر رراء األم ر ر ررور لتزوي ر ر رردهم
بالمصر ر ر ررادر المختلفر ر ر ررة فر ر ر رري

كيفير ر ر ر ر ر ررة رعاير ر ر ر ر ر ررة أبنر ر ر ر ر ر ررائهم
واطالعه ر ر ر ررم عل ر ر ر ررى النظ ر ر ر ررام
التعليمي وتطوراته.
 وتخصر ر ر ر ر ررص و ازرة التربير ر ر ر ر ررةوالتعل ر رريم ج ر ررزءاً م ر ررن موازن ر ررة

الم ر رردارس لتمك ر ررين المدرس ر ررة

مر ررن التعر رراون والتفاعر ررل مر ررع
أولير ر ر رراء األمر ر ر ررور ومشر ر ر رراركة
الخبرات المختلفة.

إن الجهر ر ر ررود الكبي ر ر ر ررة التر ر ر رري
تب ررذلها و ازرة التربي ررة والتعل رريم
في سنغافورة لتعزيز مشاركة
أوليرراء األم ررور ف رري الجوان ررب
التعليمير ررة المختلفر ررة ألبنر ررائهم

وزيررادة تحصرريلهم األكرراديمي
تأكي ررد علرررى أن رره فررري جزير ررة
تخلو من المصادر الطبيعية
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مجال المقارنة

أمثلة من نماذج تعليم وتعلم

أمثلة من نماذج تعليم وتعلم عالمية
فنلندا

إقليمية

سنغافورة

التعليم في األردن

قطر

فالمواه ررب والق رردرات البشر ررية
تمثر ر ر ر ررل العامر ر ر ر ررل اإلنتر ر ر ر رراجي
الوحي ررد ال ررذي يمك ررن تط ررويره
للحفر ر ر رراظ عل ر ر ر ررى اس ر ر ر ررتم اررية
الدول ر ر ر ر ر ررة والمجتم ر ر ر ر ر ررع ف ر ر ر ر ر رري

سنغافورة .
اإلشراف التربوي

ألغت فنلندا نظرام اإلشرراف علرى
الم ر ر رردارس إذ أص ر ر رربحت تش ر ر ررجع
المعلم ر ررين عل ر ررى عملي ر ررة التق ر ررويم
الر ر ررذاتي فر ر رري نهاير ر ررة كر ر ررل سر ر ررنة.

وألغ ر ررت عملي ر ررة اإلشر ر رراف عل ر ررى
راء علررى الثقررة الكبيررة
المرردارس بنر ً
بررالمعلمين م ررن الترب ررويين وعام ررة
الش ررعب .وبني ررت ه ررذه الثق ررة ف رري
المعلر ررم علر ررى أسر رراس أن المعلر ررم
ال ر ررذي ت ر ررم اختير ر رراره بعناي ر ررة وتر ر ررم
تدريب ر رره وفقر ر راً ألفض ر ررل المع ر ررايير

وتخرررج فرري برنررامج إعررداد عررالي

الجودة ،تعده كافرة فئرات الشرعب

 -يوجررد نظررام إش رراف لتحديررد

مررن أجررل إنترراج تعلرريم متميررز

أداء المعلررم الصررفي ولرريس

لتنمي ر ر ررة احتياجر ر ر ررات الدولر ر ر ررة

ومتطلباتهررا فررنن و ازرة التربيررة
والتعل ر ر ر ر رريم ف ر ر ر ر رري س ر ر ر ر ررنغافورة
مسر ر ررؤولة مباش ر ر ررة عر ر ررن أداء
الم رردارس م ررن خ ررالل بر ررامج

التنمية المهنية.

لتطوير أداء المعلم.

يوج ر ررد نظ ر ررام إشر ر رراف م ر ررن و از-رة و إن م ر ر ر ر ر ر رردير المدرس ر ر ر ر ر ر ررة
التربية والتعليم.

مكلر ر ررف بعمر ر ررل المشر ر رررف،
ولكنر رره غير ررر مؤهر ررل للقير ررام
بمهر ر ر ررام اإلش ر ر ر رراف الفنير ر ر ررة
التخصصية.

معررداً بمهنيررة عاليررة ولديرره القرردرة

العالير ر ر ر ررة والضر ر ر ر رررورية لتحقير ر ر ر ررق

أهداف المنهاج.

كم ر ررا أن م ر رردير المدرس ر ررة يعم ر ررل
عمل المشرف المقيم.
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التوصهههههههههههههههههههههيات

في ضوء نتائج الدراسة ،تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات ،التي تتصرل بكرل مرن و ازرة التربيرة

والتعل رريم ،وو ازرة الص ررحة ،وو ازرة التنمي ررة االجتماعي ررة ،وو ازرة الثقاف ررة ،وو ازرة اإلع ررالم ،وو ازرة األوق رراف
والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،والمركز الوطني لحقوق اإلنسان .ويمكن عررض هرذه التوصريات لكرل

و ازرة ومركز على حدة ،وذلك على النحو اآلتي:

توصيات وزارة التربية والتعليم:

يمكن اقترام التوصيات المتصلة بو ازرة التربية والتعليم ،في ضوء المجاالت اآلتية:

أوالً -توصيات تتصل بواقع التدريس فري الصرفوف الثالثرة األولرى فري األردن :تررتبط التوصريات بهرذا

الجان ررب بالد ارس ررة المتأني ررة والمراجع ررة العملي ررة الش رراملة لقض ررية ض ررعف أداء معلم رري الص ررفوف الثالث ررة
األول ررى ف رري إتق رران كيفي ررة توظي ررف ط ارئ ررق الت رردريس الحديث ررة والمعاصر ررة ،وتص ررميم البر ررامج التدريس ررية
العالجية التي تسهم في دعم إلمام معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى بطرائق التردريس الحديثرة
والمعاص ررة ،وتطبرريقهم لهررا .فض رالً عررن إعررداد ب ررامج تدريبيررة لمعلمرري هررذه الصررفوف وتررأهيليهم أثنرراء
الخدمة ،بحيث تتمركز حول عدد من القضايا والمحاور ،وهي كما يلي:

 .1تحسين الممارسات التعليمية التعلمية لدى معلمي الصفوف األساسية الثالثة األولى في توظيف
طرائق التدريس القائمة على نموذج التعلم المتمركز على التلميذ من الصف األول األساسي مع

مراعاة حاجاته الفردية ،والتركيز على العمل التطبيقي والعمل التعاوني والعمل التفاعلي وروم

الفريق بحيث يكون التلميذ نشطاً في عملية التعلم ،وذلك من خالل تنويع األنشطة التعليمية
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المقدمة سواء أكانت أنشطة صفية أو غير صفية ،وهذا أسوة بنظام التعليم الفنلندي ،وسنغافورة
وقطر .ويمكن التدريس على هذه الطرائق ،مثل :االستقصاء ،والتعلم التعاوني ،والتعلم بالمشروع،
والحوار والنقا  ،والمحاكاة (القدوة) ،والعصف الذهني ،واالستنتاج ،واالستقراء ،ولعب األدوار،

والتمثيل الدرامي ،والقصص ،والتعلم الذاتي ،والزيارات الميدانية ،واأللعاب التعليمية ،والعروض
العملية ،والتعلم القائم على الحاسوب ،والتعلم المدمج.

 .2استخدام مصادر التعلم ،وأنماط إدارة الصف ،والتواصل مع التالميذ ،والتنويع في أساليب التقويم
الحديثة ،وتحسين مهرارات االترصال للطلبة ،وكذلك التواصل مع التالميذ الذين لديهم صعوبات

التعلم (القرائية والكتابية والحسابية) عند التالميذ.

 .3مراجعة التفاوت في أعداد التالميذ في الصف الواحد ضمن الشعبة الواحدة في الصفوف األساسية
الثالثة األولى في األردن ،وذلك من خالل التأكيد بأال يتجاوز عدد التالميذ من  31-25تلميذاً

في الشعبة الواحدة ،فهذا الحجم الطبيعي للصف الواحد ،وان زاد على ذلك فيمكن توظيف ما
يسمى بمساعد المدرس المعمول به في بريطانيا.
ثانيا -توصيات تتصهل بالصهعوبات التهي تواجهه العمليهة التدريسهية فهي الصهفوف األساسهية الثالثهة

األولى:

 .1تحفي ررز االهتمر ررام وتركي ر رزه ف رري الجوانرررب النفسرررية والوجداني ررة والمعرفي ررة والص ررحية واالجتماعيرررة
للتالميذ ليس على مسرتوى العمرل داخرل الصرف وحسرب ،إذ ترتم معالجرة كثيرر مرن األمرور مثرل
الواجبررات البيتي ررة ،وقلررق االمتحان ررات ،وتحفيررز التالمي ررذ ،وتركيررز التالمي ررذ وانتبرراههم ف رري غرف ررة

الصف ،واالهتمام برالنواحي الصرحية والنفررسية للتالميرذ ،وهرذا لرن يتحقرق إال مرن خرالل التفعيرل

الحقيقرري للمشرراركة األسررية وأوليرراء األمررور فرري تحمررل المسررؤولية ،مررن خررالل تأسرريس مررا يسررمى

جمعية اآلباء والمعلمرين أو مجلرس اآلبراء والمعلمرين) ، (Teacher Association-Parent

إذ ال يكر ررون علر ررى غ ر ررار مر ررا هر ررو معمر ررول بر رره حالي ر راً فر رري المر رردارس ،بر ررل يكر ررون تفعر رريالً حقيقي ر راً
ومتخصصاً لذلك ،ويمكن للوزارة االستعانة بما هو معمول به في بريطانيا ،إذ يتم بناء منظومة

قيم وسياسات وصالحيات لهذه المجالس بحيث يفعل الدور تفعيالً فعلياً ال شكلياً.

 .2تطبيق النظام التعليمي المركزي -الالمركزي ،والذي يعني أن صناعة القرار التعليمي تتم علرى
مستوى المدرسة ألن مديري المدارس والمعلمين هم األكثر معرفة بالتالميرذ ،وفري الوقرت نفسره
تتحمررل المدرسررة مسررؤولية أكبررر فيمررا يتصررل بانسررجام نظامهررا ومبادراتهررا مررع التوجهررات التربويررة

العامررة للنظررام المركررزي ،إذ يررتم مررنص المعلمررين والمرردارس مزيررداً مررن المرونررة والمسررؤولية الذاتيررة
لتنمية قدرات التالميذ وميولهم وتعزيز مهاراتهم في التعلم مدى الحياة ،وقد طبِّق هذا النظام في
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سنغافورة وكان الهدف الرئيس وراء ذلك إيجاد نظام تعليمي متعردد المسرارات يناسرب التنروع فري
مستويات التالميذ.
ثالثا -توصيات تتصل بعناصر العملية التعليمية التعلمية
 .1إعادة النظر في محتوى كتب الصرفوف الثالثرة األولرى لتصربص منسرجمة مرع نتاجرات
التعلم المنوي تحقيقها لدى تالميذ تلك الصفوف.

 .2إجر رراء عملي ررة التحلي ررل المس ررتمر للمن رراهج وكتبه ررا م ررن خ ررالل إجر رراء د ارس ررات علمي ررة
محكمررة اإلعررداد ،يقرروم بهررا المتخصصررون مررن خررارج الررو ازرة للوقرروف علررى المالمررص

المعاصرة لتطوير منهاج الصفوف الثالثة األولى وكتبها وذلك لتصبص تلرك المنراهج

قررادرة عل ررى تحقيررق كاف ررة مسررتويات النتاج ررات المعرفيررة والوجداني ررة والمهاريررة وابر رراز
الت روازن بررين المسررتويات والمحترروى ،فرري التركيررز علررى الجوانررب المهاري رة والوجداني رة

والمعرفية.

 .3إعرادة النظرر فري محترروى كترب الصرفوف الثالثرة األولررى لترتخلص مرن مسرألة التركيررز
على الكم على حساب جودة المحتوى التعليمي ،وعدم إغفال الجوانب التي ترؤثر فري

السلوك األدائي والسلوك الوجداني ،وضررورة انسرجام المحتروى مرع النمراذج التدريسرية
الترري تسررهم فرري تمكررين التلميررذ مررن اكتسرراب المعرفررة ،وخاصررة نمرروذج الررتعلم البنررائي،

الررذي يؤكررد علررى ضرررورة أن يكررون محترروى كتررب الصررفوف الثالثررة األولررى نابع راً مررن
الحياة اليومية ،وقاد اًر علرى تنميرة وعري التالميرذ بالمشركالت المجتمعيرة ،وال سريما أن
التلميذ يكتسب معارفه من الواقع الحياتي.

 .4إعررادة النظررر بالعرربء التدريسرري الكبيررر لرردى معلمرري الصررفوف الثالثررة األولررى األمررر
الذي انعكس على ضعف أدائهم في بيئات التعلم.

 .5التوسررع فرري األبنيررة المدرسررية وخاصررة فرري المرردن لحررل المشرركلة الضررخمة الترري تعرراني
منها بيئات التعلم ،والمتمثلة بكثرة أعداد التالميذ في الغرف الصفية.

 .6مراجع ررة أس ررس اختي ررار معلم رري الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة األول ررى ليك ررون االختي ررار
األجردر للتردريس فري تلرك الصرفوف ،مررن خرالل وجرود معرايير وأسرس عالميرة معتمرردة
الختيررار معلمرري الصررفوف الثالثررة األولررى ،وكررذلك إجرراء اختبررارات قرردرات تخصصررية

في تخصص معلم الصفوف الثالثة األولرى تجريهرا جهرات ذات عالقرة لريس بالقيراس
والتق ررويم وحس ررب ب ررل بخبر رراء أيضر راً ف رري مج ررال التعل رريم وال ررتعلم ف رري الصر رفوف الثالث ررة
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األولى ،تبنى على أسرس حقيقيرة تكشرف عرن كفايرات المعلرم ومها ارتره ليصربص مدرسراً

في هذه الصفوف.

 .7إجراء د ارسرة فعليرة شراملة لجميرع أطرراف العالقرة حرول تأنيرث التردريس فري الصرفوف

الثالثة األولى أي قيام المعلمات بتدريس هذه الصفوف ،وذلرك نظر اًر لمرا يحتراج إليره
التالميذ من رعاية وأمومة كبيرة ،وهذا يمكن أن تحققه األنثى ،فضالً عن أن تردريس
اإلنرراث أفضررل كررون األنثررى عنرردها قرردرات علررى التحمررل والصرربر فرري التعامررل مررع

التالميذ.
رابعا -توصيات تتصل بتقييم تعلم التالميذ ليصبح التقييم منحى تعليميا تعلميا
 االعتمراد فري تقيرريم تعلرم التالميررذ علرى المنحررى العرالمي الرذي يؤكررد علرى أن التلميررذ هرو المركررزالرئيس للتعلم ) (Pupil Centered learningولتحقيق ذلك ،فنن األمر يستلزم مرن أصرحاب

القرار إجراء ما يلي:

 .1بنراء قردرات القيرادات المدرسرية واإلشرراف التربروي وتفعيلهرا ،لتمكيرنهم مرن متابعرة المعلمررين
ومستمر في ظل مفهوم التقييم البنائي.
اً
وتقييمهم تقييماً دورياً

 .2تطوير المنهاج الدراسي بعناصره المختلفة ليتوافق مع متطلبات التقييم البنائي.
 .3تدريب التالميذ على ممارسة التقييم الذاتي ألدائهم ،ومنحهم الثقة لممارسة ذلك.

 .4العمل على بناء اختبار وطني متخصص وموجه ،بحيث يكون اختبرا اًر معياريراً لتقيريم أداء
زود أصرحاب القر ارر بنظررة ثاقبرة ،وصرورة حقيقيرة
التالميذ فري الصرفوف الثالثرة األولرى ،وير َّ

حررول تقرردم التالميررذ ف ري المهررارات األساسررية ،وكررذلك ترروفير معلومررات حررول كيفيررة توجيرره
جهودهم نحو األفضل ،وتعد هذه المعلومات أساسية ومحورية ألنظمة التعلريم التري تسرعى
جاهدة لتحسين نوعية التعليم في مدارسها.

 .5عق ررد دورات تدريبي ررة لمعلم رري الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة األول ررى لت رردريبهم عل ررى توظي ررف
إجراءات التقييم البنائي ،والتقييم البديل ليشمل جميع األنشطة التي تحدث في بيئات التعلم

سر رواء م ررن المعل ررم أو التالمي ررذ أنفس ررهم لغ رررض توظي ررف التقي رريم بع ر ِّردها أداة رئيس ررة ل ررتعلم
التالمي ررذ ،بحي ررث تك ررون عل ررى ش رركل تغذي ررة راجع ررة ،والت رري يترت ررب عليه ررا تع ررديل األنش ررطة
التعليمي ررة التعلمي ررة .وه ررذا الن رروع م ررن التقي رريم يه رردف إل ررى تكيي ررف التعل رريم ليناس ررب حاج ررات

التالميذ ،إذ يؤكد على مركزية المتعلم ) (Learner centered- Learningفي العمليرة
التعليمية التعلمية ،من حيث ممارساتهم لمهارات التفكير ،والوصول إلرى المعرفرة ،وبنائهرا،
وفحصها ،ونقدها ،وتطبيقها في مواقف حياتية متنوعة.
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 .6توزيع نشرات توعويرة تسرهم فري نشرر ثقافرة التقيريم البرديل برين التالميرذ ،ومعلمري الصرفوف
الثالثة األولى ،ومديري المدارس ،وأولياء األمور.

 .7االعتمرراد علررى أدوات تقيرريم صررادقة وواقعيررة تحرردد مسررتويات الررتعلم المختلفررة لرردى تالميررذ
الصفوف الثالثة األولى.

 .8مراجعررة ص ررياغة األس ررئلة التقييمي ررة ف رري محت رروى كت ررب تالمي ررذ الص ررفوف األساس ررية الثالث ررة

األولرى بحيرث ت ارعري تصرميم األسرئلة فري ضروء نتاجرات الرتعلم المعرفيرة بكافرة مسرتوياتها،
وتسررتند األسررئلة إلررى مبرردأ التقيرريم القررائم علررى األداء ،والتنرروع فرري مسررتويات األسررئلة لتشررمل

مسررتويات التفكيررر بحيررث تترريص فرص راً للتفكيررر الناقررد واإلبررداعي ،وتتضررمن األسررئلة مواقررف
وقضررايا اجتماعيررة تسررتدعي تقررديم وجهررات نظررر متنوع رة ،وت ررتبط األسررئلة بمواقررف حياتيررة

تسهم في تفعيل مبدأ التعلم من البيئة وعن البيئة وألجل البيئة.

خامسا -توصيات تتصل باإلدارة المدرسية:
 .1التنسرريق الكامررل مررع األقسررام الصررحية المدرسررية فرري مررديريات التربيررة للتعرررف علررى الخرردمات
الصحية الواجب توفيرها للطلبة في الصفوف الثالثة األولى وبقية الصفوف ،والتقييم المستمر

لمدى االلتزام بها ،وتقديم التغذية الراجعة الدورية للمديريات ،التي ستقوم بدورها بالمتابعرة مرن
خالل الو ازرة مع الجهات ذات العالقة.

 .2متابعررة تفعيررل آليررات عمررل المقاصررف المدرسررية ونظافتهررا ،والعنايررة بالغررذاء الررذي يقرردم للطلبررة
ِّ
بعده أهم األولويات التي يجسدها اهتمام الو ازرة بنظافة المقاصف المدرسية بانتظام.

 .3االهتمررام بررالتثقيف الصررحي مررن خررالل عقررد المحاضررات واللقرراءات التثقيفيررة الصررحية للطلبررة،
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة حتى يتم ضمان المتابعة من الجميع بمن فيهم التالميذ.

 .4تفعيل برنامج رقابي فعال عن مردى الترزام المردارس بتروفير البيئرة المدرسرية الصرحية النظيفرة،
إذ يمكن تشجيع المدارس على تبني حمالت النظافة المستمرة من التالميذ بنشراف المعلمين،

وم ررا يرافقه ررا م ررن تنظي ررف الس رراحات والحمام ررات ،والق رراء النفاي ررات ف رري األم رراكن المخصص ررة،
ومتابعة نظافة الحمامات والغرف الصفية.

 .5يمكن للمدرسة تبني بعض الفعاليات التي تحقق البيئة الصحية المدرسية النظيفة مثل :تنظريم
المسابقات وتعزيز التالميرذ المحرافظين علرى البيئرة المدرسرية ،ومشراركة التالميرذ بعرد الطرابور
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بنظافر ررة السر رراحة ،وتوزير ررع األدوار لتنظير ررف السر رراحات العامر ررة علر ررى الصر ررفوف ،وتخصر رريص
صناديق للخبز وأخرى لموراق ،ومعاقبة من يرمي األوراق على األرض.

 .6إيالء الزي المدرسي العناية الكبيرة والرعاية الالزمرة مرن خرالل المتابعرة والتركيرز علرى التقيرد

به من جميع التالميذ ،وال بد في هذا السياق مرن التثقيرف الردوري والمسرتمر بأهميتره ،ليصربص

جزءاً من ثقافة التالميذ ،فيمكن تقديم التوعيرة مرن خرالل اإلذاعرة المدرسرية وغيرهرا مرن أدوات

التواصل مع التالميذ.

 .7تحفيررز األهررل بضرررورة متابعررة األبنرراء بالتقيررد بررالزي ،لمررا لرره مررن أهميررة بالغررة فرري خلررق بيئررة
مدرسررية تقرروم علررى العدالررة والمسرراواة ،تسرراهم فرري عمليررة االنضررباط الررذاتي الررداخلي وتخفررف

األعباء المالية عن أولياء األمور.

 .8التنسرريق مررع قسررم اإلنشرراءات الهندسررية ،وبالتعرراون مررع و ازرة األشررغال العامررة للمراقبررة الكاملررة
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.

سادسا -توصيات تتصل بتحسين القراءة والحساب والتفكير:
 .1البح ررث والد ارس ررة إلمكاني ررة تبن رري إسر رتراتيجية توجيهي ررة تأهيلي ررة تعم ررد محورير راً بع ررد تنمي ررة الق رردرات
المهنيررة وتطرروير األداء التدريسرري إلررى تنميررة المعررارف الخاصررة ببنيررة الق رراءة والكتابررة والحسرراب

ومهررارات التفكيررر ،وربمررا تكررون بمثابررة دورات اإلنعرا

المعرفرري ،وتقرروم أساسراً علررى إسررتراتيجيات

التعلم الذاتي ،مع وجود توظيف حقيقي ألنماط التحفيز وأشكاله نحو تحقيق هذه الغاية.

 .2ضرررورة إيررالء و ازرة التربيررة والتعلرريم مررن خررالل الجهررود الحاليررة الترري تبررذلها فرري تطرروير أداء طلبررة
الصررفوف الثالثررة األولررى اهتمام راً أوسررع وذلررك عررن طريررق عقررد ش رراكة حقيقررة مررع ب ررامج إعررداد

المعلمررين قبررل الخدمررة ،وتحفيررز هررذه الب ررامج علررى تنبرري المنهجيررات الناجحررة فرري تنميررة قرردراتهم

المهنير ررة بعر ر ِّردها جر ررزءاً مر ررن مشر ررروعات الر رردعم التر رري تشر ررترك الر ررو ازرة فيهر ررا مر ررع الجهر ررات الداخلير ررة
والخارجية ،ومثال حي على هذا مبادرة (الرامب (RAMP ،إذ تطرم المبادرة حزمرة مرن األنشرطة
والفعاليررات الترري مررن المفترررض أن ينفررذها المعلمررون فرري الميرردان .ففرري حررال تواصررلت الررو ازرة مررع
الجامعات التي تطرم هذه البرامج وتم التنسيق معهم ،من المتوقرع أن تردعم عمليرة تطروير بررامج

إعداد المعلمين قبل الخدمة بما يسهم في تحقيق األهداف والغايات المرجوة.
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 .3اسررتمرار الررو ازرة فرري عمليررات التقررويم للمعلمررين أثنرراء الخدمررة وللتالميررذ أيض راً مررن أجررل الوقرروف
المستمر على حاجات المعلمرين التدريبيرة علرى تردريس المهرارات األساسرية لمبحثري اللغرة العربيرة

والرياضرريات وتنميررة مهررارات التفكيررر أثنرراء الخدمررة بشررمولية وتكامليررة كبي ررتين مررن أجررل تطرروير
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 منظم راً،
ومقصوداً ،وهادفاً ،وجماعياً.

 .4اسررتمرار الررو ازرة فرري تقررديم البرررامج العالجيررة مثررل حصررص التقويررة اإلضررافية ،الترري أثبتررت جرردواها
ف رري نط رراق واس ررع م ررع الم ررديريات الت رري ت ررم التطبي ررق فيه ررا ورك ررزت جميعه ررا عل ررى الكتاب ررة والقر رراءة

والحساب ،كما يمكن توجيه االهتمام أيضاً نحو التفكير في هذا المجال.

 .5تعزيررز محترروى الكتررب برربعض الموضرروعات الترري تحفررز التفكيررر ،وتقررود إلررى أنشررطة محف رزة عل رى
التفكير ،وربما يركز في هذا المجال على تعزيز مصادر تعلمية تسهم في تقديم المسراعدة للمعلرم
بعررد تدريبرره فرري تحقيررق ذلررك لرردى التالميررذ ،مثررل الصررور والرسرروم واألشرركال وغيرهررا مررن مصررادر

التعلم الممكن تضمينها في الكتب.

 .6ترردعيم بيئررات الررتعلم المحف رزة مررن خررالل تجهيررز المرردارس بم روارد ومسررتلزمات ترردعم عمليررة ترروفير
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.

 .7اتخ رراذ ال ررو ازرة بع ررض اإلجر رراءات م ررن أج ررل اإلس ررهام ف رري مس رراعدة المعلم ررين عل ررى تنمي ررة مه ررارات
التفكير لدى التالميذ ،منها:

أ -تشكيل فريق عمل متخصص يعنى بتحديد مهارات التفكير ومستوياتها ،وتحليل
المناهج في ضوئها ،للتعرف على جوانب القصور.

ب -تضمين المناهج الدراسية باألنشطة التفكيرية ،التي تراعي النمو االرتقائي لدى

التالميذ ،من خالل توظيف المحسوسات ،والتدرج إلى مستويات أخرى ،وتراعي

الفروق الفردية.

ج -االهتم ررام بتزوي ررد التالمي ررذ بأنشر ررطة ال ص ررفية ،متنوع ررة ومتع ررددة ،بحسرررب

المج رراالت المعرفي ررة ،وتوظي ررف البيئ ررة المحيط ررة ،واشر رراك جمي ررع عناص ررر

العملية التعليمية التعلمية فيها.
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د -تقييم قدرات التالميذ والرذكاءات المتعرددة لرديهم ،وتحديرد بررامج خاصرة بهرم
– وربما -بناء تلك البرامج ،من أجل تنميرة المهرارات واإلبرداع وتبنري المواهرب

فيما بينهم.

ه -إعداد برامج خاصة في تنمية التفكير المختلفة (الناقد ،اإلبداعي )... ،أو تبنيها.
 .8ضرورة أن يكون لدى الو ازرة تنميرة التفكيرر هردفاً غائيراً تسرعى إلرى تحقيقره عبرر الصرفوف الثالثرة
األولرى ،مرن خررالل تبنري أي مررن اتجاهرات التنميررة التري تتنرراغم والواقرع واإلمكانيررات والقردرات فرري

الميدان ومنها:

أ -التردريس المباشرر للتفكيرر ومها ارتره بعيرداً عرن محتروى المرواد الد ارسرية (Teaching
About Thinking).

ب -دم ررج مه ررارات التفكي ررر ف رري المحت رروى الد ارس رري ،أو التعل رريم ب ررالتفكير(Learning
Teaching By Thinking).

،

ج -التعليم من أجل التفكير ،من خالل تهيئة البيئة المثيرة للتفكير ،ومن عناصر هذه

التهيئة :صياغة األنشطة واألسئلة المثيرة للتفكير.

 .9ومررن اإلج رراءات التدريسررية الترري توصرري الد ارسررة بترردريب المعلمررين عليهررا لتمكيررنهم مررن تحسررين
مهارتي القراءة والكتابة للتالميذ منذ التحاقهم بالتعليم:

أ -اسررتخدام قصررص التالميررذ وأناشرريدهم يوميراً وذلررك ألسررباب كثيررة يررتم تحققهررا ،أهمهررا :ترردريب

التلميررذ علررى النطررق السررليم ومخررارج الحررروف ،وتعويرد التلميررذ حسررن االسررتماع واالنتبرراه ،وهررو
أساس تعلم القراءة والكتابة ،إضرافة إلرى إغنراء معجرم التلميرذ اللغروي ،واكسرابه مهرارة اسرتخدام

ألفرراظ جديرردة وتراكيررب وأسرراليب لغويررة متنوعررة ،فتعلرريم المفررردات هررو األسرراس فرري تعلررم اللغررة،
وثمة عالقة وثيقة بين القراءة والكتابة.

ب -أنشررطة الترردرب علررى الررذاكرات الررثالث :مررن الموضرروعات الترري يتناولهررا عل رم الررنفس التربرروي
الذاكرة (قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى).

ج -النمذجررة :إذ يتخ ررذ المعلررم النم رروذج الصرروتي ف رري تعلرريم القر رراءة خصوص راً ف رري الص ررف األول
والتركيز عليه ،وأن يكون شعار المعلم التعلم من أجل اإلتقان ،أي ال ينتقل من حررف إلرى حررف
آخر إال بعد أن يتقن التالميذ الحررف الحرالي ،ووجرب التركيرز فري هرذا المجرال علرى الرتعلم ولريس

على الكتاب.

د -توظي ررف المحسوس ررات :ينبغ رري عل ررى المعل ررم أن يفس ررص للطلب ررة المج ررال للح ررديث ع ررن األش ررياء

المحسوسة في الصف والمدرسة ،ونظ اًر النحصار المحسوسرات فري البيئرة المدرسرية ومحردوديتها،
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فعلررى المعلررم أن يسررتعين بنمرراذج األشررياء ،أو صررورها ،مررن أجررل تشررجيع التالميررذ علررى الحررديث
عنها.

ه -إستراتيجيات التعلم النشط المتمركز حرول التلميرذ وتعظريم دور التلميرذ فري عمليرة تعلرم القرراءة
والكتابة.

و -الممارسة :إفسام المجال أمامهم للممارسة من خالل إتاحرة فررص اإللقراء ،ولعرب األدوار ،ثرم

يمكر ررن تر رردريبهم علر ررى مواقر ررف التعبير ررر الشر ررفوي المختلفر ررة ،مثر ررل :الحر ررديث عر ررن خب ر ررات التالمير ررذ
ومشرراهداتهم والصررور الترري توجررد فرري كترربهم والصررور الترري يهيئهررا المعلررم لهررم ،وقررص القصررص

واالسررتماع إلرريهم ،وغيررر ذلررك مررن المواقررف الترري تبرردو فيهررا مجرراالت للتعبيررر الشررفوي .وفرري هررذا

المجال يمكن تفعيل المختبرات اللغوية في المدارس ،لما توفره من فرص الممارسة.
سابعا -توصيات تتصل بتفعيل التكنولوجيا:

 .1يمكن للو ازرة حوسبة بعض الدروس لعدد من المباحرث خاصرة تلرك التري تحتروي علرى جوانرب
تطبيقية معرفية مثل مناهج العلوم والتربية اإلسالمية.

 .2ترردريب المعلررم علررى توظيررف األدوات التكنولوجيررة فرري عمليررات التواصررل مررع األهررل ،مررن أجررل
متابعة أولياء األمور ألبنائهم ،وسهولة الوصول إلى حل أي مشكلة تعتري مسيرة التالميذ.

 .3تحفيز المعلمين على توظيف المصادر التكنولوجية المختلفة كمصادر تعلم تسرتخدم لتوضريص
المفهومات المنوي تعلمها والمساعدة في تسهيل تعلم بعض األفكار والموضوعات.

 .4توجيه المعلمين إلرى أن اسرتخدام المصرادر التكنولوجيرة ربمرا يكرون جزئيراً ،ويعررض مرا يمكرن
أن يغير في بيئة التعلم وينشطها في بعض األوقات.

 .5رفض تبني المنهج اإللكتروني وذلك لمسباب التالية:
 .1تأثيره على الصحة والتفكير.

 .2تأثيره السلبي على التفاعل االجتماعي الوجداني والقيم.
 .3تأثيره على مهارات الكتابة والمحادثة.
 .4ضعف اإلمكانات المادية والبشرية.

ثامنا -توصيات تتصل بكيفية تعزيز القيم واالتجا ات لدى التالميذ:
 .1تضمين الكتب المدرسية عدداً من القيم واالتجاهات تضميناً منظماً ومدروسراً ،والمقصرود هنرا
مباحث اللغة العربية ،والتربيرة اإلسرالمية ،والتربيرة االجتماعيرة والوطنيرة .مرع ضررورة التركيرز

علررى أن تقرردم هررذه القرريم مررن خررالل ط ارئررق تنظرريم تعلررم القرريم واالتجاهررات ،ومنهررا :األلعرراب،

وتقمص الشخصيات ،ولعب األدوار ،والعروض المسرحية ،والتعلم بالمالحظرة ،والنمذجرة مرن
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خررالل تقررديم نمرراذج واقعيررة يحتررذى بهررا مررن األس ررة والمدرسررة والقريررة ،وتعلرريم القرريم باإلشررارات
(ترمي ررز بع ررض األفع ررال والممارس ررات ب ررديالً للغ ررة المنطوق ررة) ،والزي ررارات الميداني ررة ،القص ررص
بأنواعها (دينية ،وعلمية ،واجتماعية ،وسياسية ،وجمالية ،ووطنية).

 .2توجيه المعلمين لتضمين الهدف الوجداني في كل حصرة تدريسرية لجميرع المباحرث المدرسرية.
فعن رردما يخط ررط المعل ررم ألي موض رروع ف رري أي م ررن المباح ررث الد ارس ررية ،فنن رره يح رردد أح ررد الق رريم
واالتجاه ررات ويختاره ررا بعر ر ِّردها ه رردفاً وج رردانياً برررين الثالث ررة مجر راالت مرررن األه ررداف (المعرفررري
والمهاري والوجداني) التي يسعى إلى إكسابها للطلبة.

 .3ترردريب المعلمررين وتحفيررزهم علررى توظيررف التكامررل بررين موضرروعات المباحررث الد ارسررية والقرريم
واالتجاهات ،من خالل توظيف مبدأ التكامل ،بين ما يطرم من أفكار وأمثلة وبين قريم معينرة

تمس حياة التالميذ.

 .4تفعيل دور اإلذاعة المدرسية في تنمية القيم واالتجاهات التي تعزز منظومة القيم التي تقدمها
المناهج الدراسية المختلفة.

 .5تحفيررز المعلمررين لتصررميم ب ررامج مسررتقلة تعنررى بتنميررة القرريم ،يقرردمها التالميررذ أسرربوعياً ،إذ يررتم
تنرراول القيمررة ،مررن خررالل عرردد مررن األنشررطة ،الترري ينفررذها معلمررو الصررفوف الثالثررة األولررى أو

معلم القيم.

 .6تشررجيع التالميررذ مررن خررالل اإلدارة المدرسررية والمعلمررين بترروفير الفرررص للطلبررة للمشرراركة فرري
االحتفر رراالت والمناسر رربات واألعير رراد .وتسر ررجيل ملحوظر رراتهم ،ضر ررمن إطر ررار مر ررنظم مر ررن المعلر ررم

ومخطط إذ يحدد فيه طبيعة الدور المناط بالتالميذ.

 .7التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي مرن أجرل إشرراك التالميرذ باألعمرال التطوعيرة ،وتروفير
فرص المشاركة بها داخل المدرسة أو خارجها ولكن بتنظيم المدرسة وتخطيطها.

 .8تحفيررز المرردارس علررى االهتمررام بتصررميم لوحررات القرريم المدرسررية ،واش رراك التالميررذ بهررا ،الترري
يمكن توزيعها فري أمراكن مرن المدرسرة ،إذ تحمرل هرذه اللوحرات آيرات قرآنيرة ،وأحاديرث نبويرة،
وأقواالً ،وحكماً ،ولوحات وشعارات ،وكلمات ،ويوجه التالميذ للتنبه عليها.

تاسعا -توصيات تتصل بإحداث التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة األوقاف
التنسيق مع و ازرة األوقاف حول تنفيذ األنشطة والفعاليات ذات االرتباط بالقيم ،واتاحة فرص التواصرل

بررين التالميررذ فرري الصررفوف الثالثررة األولررى ورجررال العلررم الشرررعي مررن خطبرراء وأئمررة وعلمرراء بانتظررام
وبتخط رريط ض ررمن إط ررار زمن رري ،وال س رريما أن م ررن نت ررائج الد ارس ررة م ررا توصر رل إل ررى إمكاني ررة تنفي ررذ و ازرة

األوقاف بعض األنشطة والفعاليات في المدارس ،مثل:
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 .1إتاحررة الفرررص للطلبررة بااللتقرراء بالعلمرراء ومجالسررتهم واالسررتماع إلريهم ومحرراورتهم فرري المدرسرة
وتنظيم جلسات حوارية ووعظية مع التالميذ.

 .2تنظ رريم محاضر ررات ون رردوات ع ررن األمر رراض المجتمعي ررة مث ررل الحق ررد والحس ررد والغير ررة واالعت ررداء
والعنف وذلك في إطار قصصي مؤثر على طالب هذه المرحلة.

 .3إقامررة الم اركررز الصرريفية فرري المسرراجد ممررا يكسررب التالميررذ قيمراً متنوعررة تبرردأ بالسررماحة واليسررر
وبناء فكر االعتدال والوسرطية عنرد التالميرذ ،ونبرذ العنرف وترربيتهم علرى القريم النبيلرة والمحبرة

مما يساهم في صقل مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو عمل الخير.
توصيات تتصل بوزارة الصحة:
 .1ضرررورة عرردم ربررط الم اركررز الصررحية التابعررة لررو ازرة الصررحة بعمررل الخرردمات الصررحية المقدمررة
للمدرسة.

 .2التنسيق الكامل مع مديري المدارس والمهتمين بهذا الشأن في و ازرة التربية والتعليم.
 .3البررد مررن اهتمررام و ازرة الصررحة بعمليررة التثقيررف الصررحي المدرسررية (نشررات بوسررترات ،)..حتررى

يكررون الك رل علررى د اريررة وعلررم بمررا هررو مطلرروب مررن جميررع األط رراف ،واش رراك األهررل فرري هررذا
الموضوع والتواصل معهم من خالل المدارس ،لضمان حصول جميع التالميذ على الخردمات
الصحية المقررة لهم بموجب قوانين و ازرة الصحة.

 .4البررد مررن إعررداد نش ررات ترروزع علررى األط رراف ذات العالقررة ،تحرردد بموجبهررا الخرردمات الصررحية
التي يتوجب على أقسام الصحة تقديمها للطلبة في المدارس.

 .5مراجعة و ازرة الصحة للسياسات الصحية المتصلة برعاية المدارس ومتابعتها من خالل تحدي

آليات واضحة وشاملة ومتكاملة للطلبرة وحسرب متطلبرات المرحلرة العمريرة ،وال برد مرن الرقابرة
لكررل هررذه األعمررال والتقيرريم الرردوري لهررا ،ووضررع المعررايير لضررمان جررودة عمررل أقسررام الصررحة

المدرسية .حتى يكون عمل و ازرة الصحة على النحو التالي:

 .1كافياً ،يشمل جميع الصفوف ،وجميع العقاقير المخصصة لهذه المراحل العمرية.
ومستمر.
اً
 .2ممنهجاً ،سنوياً

 .3مقصوداً ينفذه طاقم طبي تابع للو ازرة وموجهاً لدور واحد.
 .4شامالً لجميع للمدارس.

توصيات تتصل بوزارة التنمية االجتماعية:
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 .1تصميم نشرات توعوية توجه لمسرر مرن أجرل تعرريفهم الردور الرذي تمثلره النمراذج األسررية فري
تشكيل القدوة لمبناء ،وبذلك توجه الخبرات األسرية (بوصفها منهجاً خفياً) لتنمية القيم.

 .2تنظ رريم فعالي ررات لق رراءات تع رررف األس ررر بأس رراليب ال رردعم والمس رراعدة الت رري تعب ررر ع ررن المحب ررة
والتعرراطف مررع األبنرراء لتعزي ررزهم المعنرروي والمررادي ،فاألبنرراء بحاج ررة دائمررة إلررى الرردعم سر رواء

المادي أو المعنوي .كما تعرفهم بأساليب التعزيز المختلفة ،وخطورة استخدام العقاب.

 .3تنظيم دورات الرعاية األسرية التي توجه نحو تدريب اآلباء على كيفية توفير البيئرات األسررية
الترري يعرري

فيهررا التالميررذ لتكررون نموذج راً إيجابي راً ،وقرردوة حسررنة ليررتعلم األبنرراء القرريم .ويمكررن

توجيه األسر نحو عدد من األنشطة الفعالة في التوجيه القيمي لمبناء ،مثل:

 .1جلسررة األس ررة الدوريررة :توجرره األسررر إلررى تشرركيل مجلررس األس ررة إذ تحرررص فيرره علررى اللقرراء
الدوري المنتظم الذي يجمع جميع أفراد األسرة ،ويقوم على حسن االستماع والتحاب والتعاي

أوالً ،ثم الحديث عن قيم بعينها ثانياً ،ويمكن في كل جلسة أن يتولى مسؤوليتها فرد من أفرراد

األسرة دورياً ،فتتناول هكذا األسرة الحديث عن قيمة من القيم.

 .2المبررادرات األس ررية :توجيرره األسررر لتبنرري بعررض المبررادرات العائليررة الخاصررة بهررا داخررل نطرراق
األس ررة ويلتررزم بهررا الجميررع ،وتوجرره نحررو قرريم بعينهررا مثررل المسررابقات أو القيررام بعمررل مررا مثررل

مساعدة اآلخرين ،وجمع الحكم وحفظ سور من القرآن الكريم.

 .3الزي ررارات االجتماعي ررة :توجي رره األس ررر لتنظ رريم زي ررارات فيم ررا بينه ررا لتش رركل فرصر راً ل ررتعلم الق رريم
االجتماعي ررة وممارس ررتها ،خاص ررة تل ررك الت رري تر ررتبط بالمناس رربات االجتماعي ررة ،ودور الرعاي ررة،

والفقراء ،والجيران.

 .4توجيرره الرردعم االجتمرراعي والمسرراعدة :وذلررك مررن خررالل التعبيررر عررن المحبررة والتعرراطف مررع
األبناء لتعزيزهم المعنوي والمادي ،فاألبناء بحاجة دائمة إلى الدعم سواء المادي أو المعنوي.
توصيات تتصل بوزارة الثقافة:
 -1تنظرريم أنشررطة وفعاليررات ثقافيررة متنوعررة ومتعررددة علررى مسررتوى المملكررة مررن خررالل المررديريات
والمراكز الثقافية المنتشرة في المملكة ،وخاصة لفئة التالميذ في الصفوف الثالثة األولى.

 -2تصميم برامج الرعاية الثقافية ،من خالل االستئناس بأصحاب العالقرة مرن الخبرراء التربرويين،
وتصميم البرامج المناسبة والفعالة وخاصة أثنراء العطرل الطويلرة ،مرع ضررورة م ارعراة المتابعرة
والرقابة والجودة في األداء ،وأال يقتصر النشاط على مكان دون آخر.
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 -3ضرورة العمل الشامل المنظم المخطط الهادف في جميع مناطق المملكة من خرالل التواصرل
مررع المرردارس وامكانيررة تنظرريم لقرراءات دوريررة مررع التالميررذ مررن فئررة الصررفوف الثالثررة األولررى،
وتنفيذ بعض األنشطة في المدارس ،مثل:

أ -تعزيررز مسررابقات قصررص لمطفررال ذات ارتبرراط بررالقيم بعررد أن تررتم طباعتهررا وتعميمهررا
ونشرها في جميع المدارس.

ب -توجيه الكتاب إلى كتابة كتابات وقصرص ت ارعري هرذه الفئرة ،وخاصرة أنره ال توجرد فري
الوطن العربي كامالً قصص أطفال تكفي الحاجة وتلبيها ،فعندنا ما يزيرد علرى ثالثرين

ملي ررون طف ررل دون الص ررف ال ارب ررع وال يوج ررد أكث ررر م ررن ثماني ررة كت ررب ف رري أدب التالمي ررذ

وقصصهم للعام الماضي.2116

جر -تفعيل مفهوم المسرم لمطفال مرن خرالل تفعيرل دور التمثيرل والمسررم إليصرال القيمرة
المتعثرة الوصول إلى التالميذ.

توصيات تتصل بالمركز الوطني لحقوق اإلنسان:
 .1تعزيز جهرود المركرز فيمرا يتصرل بالمنراهج ،فرال يكتفري الردور بالمراجعرة والمشرورة ،برل ينطلرق
إلى الشراكة وتعزيز الفعالية ،ألن حقوق اإلنسان هي القيم التي تضبط العالقرات برين النراس،
لذلك يمكن االستفادة من تجربتهم فيما يخدم عملية تأليف المناهج مرن أجرل تعزيرز القريم لردى

التالميذ.

 .2تعزي ررز مش ررروع ت رردريب المعلم ررين وتعميم رره تعميمر راً كافير راً ،م ررن خ ررالل توس رريع نط رراق ت رردريب
المعلمررين بعقررد دورات وور عمررل لهررم ،تتصررل بتوضرريص دورهررم فرري تعلرريم التالميررذ لمعرفررة
حقوقهم وسبل التمسك بها ورعايتها.

 .3تعمرريم النش ررات اإلرشررادية الترري تعررزز قرريم التالميررذ ،ويمكررن تنويررع أسرراليب النشررر والتوعيررة،
ويمكن كذلك إشراك التلميذ في عملية التعميم وعملية النشر من خالل برامج مصورة ومنظمة

لهذه الغاية.

 .4دعم فكرة المسرم التفاعلي وتعميمها بتوسيع قاعدة التعاقد مع ممثلين لتقديم عروض مسرحية
ميدانية يحضرها اآلباء واألمهات ،تتناول تعريفهم بحقوق التالميذ ،ثم مناقشتها معهم ،لتصل

إلى جميع أقاليم المملكة ،وكذلك العمل على توسيع مشاركة اآلباء في هذه العملية.

توصيات تتصل بوزارة اإلعالم:
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تفعيل اإلعالم المرئي واستغالل كافة وسائله المتاحة في تنظيم الفعاليات واألنشطة التري تعنرى بتربيرة
القيم لدى التالميذ ،مثل:

 )1إعداد األفالم الكرتونية والبررامج الثقافيرة ،فربمرا تكرون حرول قريم محرددة بمعنرى أن تردور
كررل أحررداث الفلررم أو البرنررامج حررول قيمررة بررذاتها ،ضررمن مواصررفات معينررة ،ت ارعرري البعررد
النفسر رري والبعرررد االنفعر ررالي للطلبر ررة ،أو ب ر ر ارمج وأفر ررالم ح ررول قص ررص تاريخيرررة إذ تعر رررض
شخصيات عظيمة حقيقية تشكل في أعمالها وسيرها نماذج قيمية تقتدى.

 )2تس ررجيل البر ررامج الميداني ررة الت رري تعك ررس تج ررارب التالمي ررذ ف رري المي رردان ،إذ ي ررتم التس ررجيل
لتجررارب التالميررذ ذات االرتبرراط ب رالقيم ،مثررل سررير التالميررذ وقصررص النجاح رات الرائع رة

وكذلك مشراركتهم فري بررامج تتريص لهرم المجرال للحرديث عرن سرير نجراحهم أو سرير نجرام
أشخاص يعرفونهم من نفس سنهم فري مجراالت معينرة تحمرل فري مضرمونها قيمراً معينرة.

أو م ررن خ ررالل ع ررروض األنش ررطة المدرس ررية حر رول الق رريم ،فم ررن خ ررالل الزي ررارات الميداني ررة
للمدارس المنظمة والمنسقة ،وتسجيل األنشطة ،ومقابلة التالميذ الذين شاركوا في أنشطة

القرريم المدرسررية وتسررجيل انطباعرراتهم وآرائهررم وعرضررها ،سنشرراهدهم أنفسررهم يتحرردثون عررن

هررذه القرريم وسيشرراهدهم كررل التالميررذ الررذين يتررابعونهم .أو مررن خررالل تسررجيل المسررابقات
الثقافية واألناشيد العلنية حول القيم وبثها ،التي يمكن أن تنفذها اإلذاعة أو التلفزيون في

مسرم المدرسة في سياق من التنظيم والهدفية ،ومن ثم عرضرها فري بررامج التالميرذ لكري
يشاهدها أكبر عدد ممكن منهم .أو مرن خرالل تنظريم بررامج حواريرة للطلبرة وبثهرا يشرارك
التالميذ في إعدادها و تنفيذها.

توصيات تتصل بوزارة األوقاف:
 .1القيام بدراسة علمية من خالل االستعانة بخبراء التربية وعلماء نفس فري مجرال النمرو للتعررف
تعرفاً دقيقاً على خصائص مرحلة الطفولة.

 .2تحديد منظومة قيم خاصة تتناغم والخصائص النمائية لمطفال.

 .3وضررع برنررامج وعظ ري موج ره لطلبررة الصررفوف الثالثررة األولررى ،يضررم القرريم المحوريررة الواجررب
تنميته ررا ف رري ه ررذه المرحل ررة ،م ررع التركي ررز عل ررى إع ررداده ف رري إط ررار ت ررأثيري ج رراذب يعتم ررد عل ررى

القَصص اإلسالمي المحفز والمؤثر.
 .4تزوير ررد المر رردارس بأنشر ررطة إضر ررافية موزعر ررة زمني ر راً مر ررع تحدير ررد كامر ررل وواف لمر ررا تحتاجر رره مر ررن
مستلزمات وموارد ،والغايات المتوقعة منها.
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المالحق

االستبانة
 معلمة الصفوف الثالثة األولى/عزيزي معلم
،،،تحية طيبة وبعد

يقوم الباحثون بنجراء دراسة تهدف إلى الكشف عن واقع التعليم والتعلم في الصفوف الثالثة األولى في

 والستكمال.المملكة األردنية الهاشمية وسبل التحسين في ضوء خبرات بعض الدول العالمية واإلقليمية

 سيتم التعرف على آرائكم حول الصعوبات التي تتصل بعناصر العملية التعليمية التعلمية في،إجراءات تحقيق هدف الدارسة

وبناء على ذلك نرجو منكم التكرم بوضع إشارة (×) أمام كل فقرة تعكس درجة قناعتكم
.الصفوف الثالثة األساسية األولى
ً
َّ  وال.ًبمضمونها في جميع المجاالت الواردة تاليا
بد من التأكيد بأن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية
الفريق البحثي

. مع بال شكرنا وتقديرنا لحسن تعاونكم،وحسب
ْ  ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي،تامة
 معلومات عامة:الجزء األول

 أنثى

 ذكر
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 5 سنوات فأقل

 -2عدد سنوات الخبرة التدريسية:
11سنوات

 -3المؤهل العلمي  :دبلوم كلية مجتمع
 – 4الصف الذي تدرسه:

 11-6 سنوات

 بكالوريوس

 األول األساسي

 دبلوم تأهيل تربوي

 أكثر من
 ماجستير فأعلى

 الثاني األساسي  الثالث األساسي

 -5موقع اإلقليم الذي فيه المدرسة  :إقليم الوسط

 إقليم الجنوب

 إقليم الشمال

 -6اسم المديرية التي تدرس فيها ..............................اسم المدرسة............................
 خاصة

 -7نوع المدرسة  :حكومية

 وكالة الغوث

الجزء الثاني :يتصل هذا الجزء بصعوبات توظيف إستراتيجيات التدريس وطرائقه وأساليبه الحديثة والمعاصرة في الصفوف الثالثة
األولى.
المجال األول :الصعوبات التي تتصل بمحتوى كتب الصفوف األساسية الثالثة األولى وأسلوب عرضها

الفقرات

م
1

كثرة عدد الموضوعات التي تناولها محتوى كتب الصفوف األولى.

2

قلة تناول محتوى كتب الصفوف األولى لموضوعات نابعة من الحياة.

3

عدم وجود ترابط بين صياغة المحتوى ونتاجات التعلم المنوي تحقيقها
لدى التالميذ.

4

يركز محتوى كتب الصفوف األولى على الجانب المعرفي بدرجة كبيرة.

5

قلة تركيز محتوى كتب الصفوف األولى على الجانب القيمي.

6
7
8
9
11
11

ضعف تضمين محتوى الكتب ألنشطة تسهم في توجيه التالميذ
لاحساس بمشكالت بيئتهم المحلية.
ضعف تركيز محتوى الكتب على تضمين أسئلة قادرة على إثارة دافعية
التالميذ للتعلم.
قلة وجود مواقف لتوجيه التالميذ لتوظيف التكنولوجيا في تعلم محتوى
الكتب.
عرض محتوى الكتب عرضاً يسهم في تنمية مهارات التفكير الناقد.

التركيز على تقديم أكبر كم معرفي.

عدم مراعاة التنوع في الموضوعات التي تناولها محتوى كتب الصفوف
األولى.

12

عدم تركيز عرض المحتوى على استثارة خبرات التالميذ السابقة.

13

قلة تركيز محتوى كتب الصفوف األولى على الجانب المهاري.
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كبيرة
جدا
جدا
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المجال الثاني :صعوبات تتصل بتقييم تعلم التالميذ
الفقرات

م

قلة تضمين توظيف أسئلة مرتبطة بنتاجات التعلم المنوي تحقيقها لدى

14

درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة
جدا

التالميذ.

 15قلة وجود فرص تقييم التالميذ من خالل العمل والممارسة واألنشطة.
 16تتم أغلب عمليات التقييم من خالل االختبارات.
 17ضعف التنويع في أدوات التقييم واستراتيجياته.
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.

 21ضعف تضمين أسئلة تركز على تقييم الطلبة لتعلمهم ذاتيا
قلة التركيز في تقييم تعلم التالميذ على تساؤالت محيرة تستدعي حلوال

21

غير تقليدية.

 22توظيف التقويم للتعرف على ما يكتسبه التالميذ من معارف.
 23توظيف التقويم للتعرف على ما يكتسبه التالميذ من مهارات.
استخدام التقويم الذي يساعد في تحديد جوانب القوة والضعف في أداء

24

التالميذ.
توزيع األسئلة على المادة الدراسية المقررة لالمتحان توزيعاً عادالً

25

ومناسباً.

المجال الثالث :صعوبات تتصل بالمعلمين
م

درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة كبيرة متوسطة قليلة
جدا

الفقرات

26
27

ضعف اإلعداد المهني للمعلمين أكاديمياً وتربويا.

انتقال المعلمين ذوي الكفاءة العالية إلى األعمال اإلدارية.

28

قلة اقتناع بعرض المعلمرين بجردوى تنويع مصادر التعلم.

29

ندرة المعلمين المتخصصين في تدريس الصفوف األولى أكاديمياً
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م

درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة كبيرة متوسطة قليلة
جدا

الفقرات
ومسلكياً.

31

اعتماد بعض المعلمين على الطرائق التقليدية في تدريس الصفوف
الثالثة األولى.

31

ضعف إلمام بعض المعلمرين بأساليب التقويم الحديثة.

32

ضعف القدرة لدى بعض المعلمين علرى إدارة الصف.

33

افتقار المعلم إلى مهرارات االترصال والتواصل مع التالميذ .

34

عدم اهتمام بعض المعلمين بمعالجة صعوبات التعلم (القرائية
والكتابية والحسابية) عند التالميذ.

المجال الرابع :صعوبات تتصل بالتدريس
م

درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة

الفقرات

 35عدم استجابة المعلمين الستفسارات التالميذ وأسئلتهم بوضوم.
 36قلة استخدام أجهزة الحاسوب في تنفيذ األنشطة التعلمية.
 37عدم توظيف مواقف من الحياة اليومية لتنظيم تعلم التالميذ.
 38ضعف تشجيع التالميذ على المشاركة والمناقشة أثناء الحصة.
39
41

قلة استخدام أساليب تقويم متنوعة (امتحانات ،واجبات ،تقارير
وأبحاث ،قوائم الشطب ،ساللم التقدير).

عدم التنويع في أساليب عرض المادة التعليمية (المجموعات ،الحوار

والمناقشة).

 41عدم مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة.
 42قلة استخدام وسائل تعليمية متنوعة (الحاسوب ،السبورة ،اللوحات).
43

قليلة
جدا

ضعف التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون من

ضعف السمع أو البصر.

 44عدم تحفيز المعلمين للتالميذ على القراءة الحرة.
 45عدم إلمام المعلم بطرائق التدريس الحديثة والمعاصرة.
 46عدم وجود قناعة لدى المعلم بجدوى طرائق التدريس الحديثة
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م

درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة

الفقرات
والمعاصرة.

47

ضعف إتقان المعلم لكيفية توظيف طرائق التدريس الحديثة
والمعاصرة.

المجال الخامس :صعوبات تتصل ببيئات التعلم
الفقرات

م
48

قليلة
جدا

عدم إتاحة الفرص الكافية للمعلمين لتوظيف طرائق التدريس الحديثة

درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة
جدا

والمعاصرة.

 49ضعف إمكانيات المدارس لتفعيل طرائق التدريس الحديثة والمعاصرة.
 51كثرة أعداد التالميذ في الغرف الصفية.
 51كثرة األعباء التدريسية تعيق توظيف طرائق التدريس المعاصرة.
 52عدم وجرود قاعة خاصة لمصادر التعلم وانتاج الوسائل التعليمية.
 53عدم تخصيص ميزانية لشراء األجهزة والمواد التعليمية.
 54عدم توافر الشروط الرصحية لدورات المياه الصحية.
 55عدم توافر مقاعد مريحة للتالميذ.
56

عدم وجود استقاللية في جلوس التالميذ أي عدم توفير مقعد خاص
لكل تلميذ.

 57عدم وجود مختبرات مدرسية.
 58عدم توافر مواد إجراء التجارب الالزمة لتالميذ الصفوف األولى.
 59القاعات الدراسية غير مالئمة لممارسة التعليم الفعال.
 61ندرة توافر المجسمات والنماذج التعليمية.
المجال السادس :صعوبات تتصل بالتالميذ
م
61

درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة
جدا

الفقرات
وجود اتجاهات سلبية لدى التالميذ نحو المدرسة.

135

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

م

درجات التقدير لوجود الصعوبة
كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة
جدا

الفقرات

62

ضعف رغبة التالميذ في الدراسة.

63

ضعف االتصال بين المرعلم وأولياء أمور التالميذ .

64

وجود قلق لدى التالميذ من االمتحانات.

65

ضعف قدرات التالميذ الحسية مثل ضعف حاسة البصر أو

السمع.

66

معاناة بعض التالميذ مرن بعرض األمراض الجسمية.

67

قلة اهتمام األهل بالنواحي الصحية والنفرسية للتالميذ.

68

وجود خوف لدى التالميذ من المعلم.

69

قلة تركيز التالميذ وانتباههم في غرفة الصف.

71

عدم اهتمام التالميذ بالواجبات البيتية.

71

عدم تعاون أولياء أمور التالميذ مرع اإلدارة المدرسية.

72
73

قلة المخزون اللغروي عنرد التالميرذ الرذي يساعدهم في التعبير عن
أفكارهم.
ضعف القدرات العقلية لدى التالميذ.

الجزء الثالث :يتصل ذا الجزء بإستراتيجيات التدريس وطرائقه وأساليبه التي يستخدمها المعلم للصفوف الثالثة
األولى؛ لذا يرجى وضع إشارة ( )Xفي المربع الذي يعبر عن درجة استخدامه لكل مما وارد أدناه.
درجات تقدير االستخدام
م

الفقرات

1

المحاضرة

كبيرة
جدا

2
3

الحوار
والنقا

المحاكاة

(القدوة)

كبيرة

متوس
طة

درجات تقدير االستخدام

قلي قليلة
لة

جدا

م
11
11
12
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الفقرات

كبيرة
جدا

القصص
التعلم

التعاوني

المشروع

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا
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درجات تقدير االستخدام
الفقرات

م

كبيرة
جدا

4
5
6

كبيرة

متوس
طة

درجات تقدير االستخدام

قلي قليلة

العصف
الذهني

االستنتاج
االستقراء

لة

م

جدا

13
14
15

التمثيل
7

8
9

الدرامي
لعب األدوار
التعلم الذاتي

الفقرات

كبيرة
جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

الزيارات

الميدانية
األلعاب
التعليمية
العروض
العملية
التعلم

16

17
18

القائم على

الحاسوب
التعلم

المدمج
االستقصاء

الجزء الرابع :يتصل ذا الجزء برأي المعلم في الصفوف الثالثة األولى حول مجموعة من القضايا؛ لذا يرجى وضع إشارة ( )Xفي
المربع الذي يعبر عن رأيه.
م
1
2
3
4

الفقرات
هل تركز في ممارستك التدريسية على تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لدى الطلبة في

الصفوف الثالثة األولى؟

هل ترى أن المركز الوطني لحقوق اإلنسان يلعب دو اًر في تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية

لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى؟

هل تعتقد أن معلمي الصفوف الثالثة األولى قادرون على تنمية مهارات التفكير والتفكير الناقد

واإلبداعي؟

هل ترى أن معلمي الصفوف الثالثة األولى يحتاجون إلى تدريب ليصبحوا قادرين على تنمية
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الفقرات

م
مهارات التفكير لدى التالميذ؟

هل ترى أن معلمي الصفوف الثالثة األولى بحاجة لدورات تدريبية ليكونوا قادرين على تنمية

5
6

مهارات القراءة والكتابة لدى التالميذ؟
 .1هل ترى أن معلمي الصفوف الثالثة األولى يمتلكون طرائق تدريس تمكنهم من تحسين مهارتي

7
8
9
11

القراءة والكتابة للتالميذ؟
هل تعتقد أن األسرة تسهم في تحقيق الدعم النفسي لتعلم التالميذ؟
هل ترى وجود أي دور لاعالم المرئي في العملية التعليمية من خالل الرسوم المتحركة

والبرامج الثقافية وغيرها؟

هل يقوم خطباء المساجد بدورهم في تنمية القيم لدى التالميذ في الصفوف الثالثة األولى؟
هل تقوم كل من و ازرتي الشباب والثقافة بدورهما في دعم العملية التعليمية في الصفوف الثالثة
األولى؟

11

هل تفضل أن تكون دراسة أبنائك في المدارس الخاصة؟

12

هل تفضل أن تكون دراسة أبنائك في المدارس الحكومية؟

13

هل تفضل أن يدرس التالميذ في الصفوف الثالثة األولى المناهج الوطنية؟

14

هل تفضل أن يدرس التالميذ في الصفوف الثالثة األولى المناهج الدولية؟

15

هل ترى أن مدرستكم ذات بيئة صحية مناسبة؟

16

هل تقوم و ازرة الصحة بمتابعة الوضع الصحي للتالميذ؟

17

هل تشعر بالرضا عن دور و ازرة الصحة في متابعة األطفال؟

18

هل ترى أن الوزن الزائد للحقيبة المدرسية يشكل أي ضرر على التالميذ؟

19

هل ترى أن الزي المدرسي الموحد يعد ضرورة؟

21

وشتاء؟
هل ترى أن مدرستك مكيفة صيفاً
ً

21

هل تشعر أن المرافق المدرسية مناسبة لتنفيذ كافة األنشطة المنهاجية؟
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أسئلة أدوات البحث النوعي (المقابلة ،والمجموعات البؤرية)

(*)

 .2هل تركز على تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لدى الطلبة في الصفوف الثالثة األولى؟



نعم

 ال
إذا كانت إجابتك بنعم ،ما اإلجراءات التي توظفها لتنمية منظومة القيم عند التالميذ؟
 .3هل ترى أن ثمة دو اًر للمركز الوطني لحقوق اإلنسان في تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لدى الطلبة في
الصفوف الثالثة األولى؟

 نعم

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،ما الدور الذي يقوم به؟ واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،ما الدور الذي يفترض أن يقوم
به.
 .4هل تعتقد أن معلمي الصفوف الثالثة األولى قادرون على تنمية مهارات التفكير والتفكير الناقد
واإلبداعي؟  نعم

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،ما اإلجراءات التي توظفها لتنمية مهارات التفكير والتفكير الناقد واإلبداعي عند
التالميذ؟
 .5ما حاجات معلمي الصفوف الثالثة األولى ليكونوا قادرين على تنمية التفكير للطلبة؟
 .6برأيك ،ما هي مهارات التفكير التي يحتاجها الطلبة في الصفوف الثالثة األولى ليحسنوا مهارتي القراءة
والكتابة لدى الطلبة؟
 .7برأيك ،ما هي مهارات التفكير التي يحتاجها الطلبة في الصفوف الثالثة األولى ليحسنوا مهارتي القراءة
والكتابة لدى الطلبة؟
 .8ما الذي يحتاجه معلم الصفوف الثالثة األولى ليكون قاد ار على تعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب
لطلبة هذه الصفوف؟
 .9هل ترى أن معلمي الصفوف الثالثة األولى يعانون في تعليم مهارات القراءة الكتابة والحساب ،إذا كانت
إجابتك نعم ،فلماذا؟ واذا كانت ال ،لماذا؟
.11

برأيك ما أفضل أساليب تنمية قدرة التالميذ في الصفوف الثالثة على الكتابة؟

.11

كيف نهيئ عناصر العملية التعليمية الثالثة :المنهاج والمعلم والطالب للخروج بأفضل النتائج؟
*

أسئلة المقابلة شبه المقننة غير مقتصرة اإلجابة عن السؤال بنعم أو ال ،بل إذا كانت اإلجابة نعم أو ال فنن المستجيب سيطرم عليه سؤال لتسوي اإلجابة إما

بر ر لماذا ،أو كيف.
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دور لمسرة في تحقيق الدعم النفسي لتعلم األبناء؟ نعم
هل تعتقد أن ثمة اً

.12

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،فما الدور الذي تقوم به؟ واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،فما الدور الذي يفترض أن
تقوم به؟
هل ترى وجود أي دور لاعالم المرئي في العملية التعليمية من خالل الرسوم المتحركة والبرامج

.13

الثقافية وغيرها؟

 نعم

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،فما الدور الذي يقوم به؟ واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،فما الدور الذي يفترض أن
يقوم به؟
برأيك ،هل ثمة دور لخطباء المساجد في تنمية القيم لدى التالميذ في الصفوف الثالثة األولى؟ 

.14
نعم

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،فما الدور الذي يقومون به؟ واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،فما الدور الذي يفترض أن
يقوموا به؟
برأيك هل ثمة دور لعلماء الدين في تنمية القيم لدى التالميذ في الصفوف الثالثة األولى؟ وكيف

.15

يمكن تفعيل هذا الدور؟
برأيك ما النشاطات (األعمال )...التي من الممكن أن تنظمها و ازرة األوقاف لتسهم في تنمية القيم

.16

لدى التالميذ في الصفوف الثالثة األولى؟
.17
نعم

هل ترى أن لو ازرتي الشباب والثقافة دو اًر في دعم العملية التعليمية في الصفوف الثالثة األولى؟ 

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،فما الدور الذي تقوم به كل و ازرة؟ واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،فما الدور الذي
يفترض أن تقوم به كل و ازرة على حدة؟
.18

برأيك لماذا يجب تفعيل دور و ازرتي الشباب والثقافة في دعم العملية التعلمية التعليمية في الصفوف

الثالثة األولى؟
.19

هل تؤيد أن تكون المناهج إلكترونية للصفوف الثالثة األولى؟  نعم

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،فأرجو تسوي السبب ،واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،فأرجو تسوي السبب.
.21

برأيك ،ما هو أفضل استخدام للتكنولوجيا في الصفوف الثالثة األولى؟

.21

ما هي سلبيات توظيف التكنولوجيا في الصفوف الثالثة األولى؟

.22

ما هي إيجابيات توظيف التكنولوجيا في الصفوف الثالثة األولى؟
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هل تفضل أن تكون دراسة األبناء في المدرسة الخاصة أم الحكومية؟  نعم

.23

 ال إذا كانت

إجابتك بنعم ،فأرجو تسوي السبب ،واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،فأرجو تسوي السبب.
هل تفضل أن يدرس األبناء المناهج الوطنية أو الدولية؟

.24

 نعم

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،فأرجو تسوي السبب ،واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،فأرجو تسوي السبب.
هل ترى أن مدرستكم ذات بيئة صحية مناسبة؟  نعم

.25

 ال

إذا كانت إجابتك بنعم ،فأرجو تسوي السبب ،واذا كانت إجابتك بر ر (ال) ،فأرجو تسوي السبب.
.26

ما دور إدارة المدرسية في الحفاظ على الصحة المدرسية؟

.27

ما هي معوقات النظافة والصحة المدرسية التي تواجه مدير المدرسة؟

.28

هل ترى مدرستكم بيئة صحية ونظيفة؟ ما هي األسباب؟

.29

هل تقوم و ازرة الصحة بتحسين الوضع الصحي ومتابعته للطلبة؟  نعم

 ال

.31

هل تشعر بالرضا عن دور و ازرة الصحة في متابعة األطفال؟ نعم

.31

هل ترى أن للوزن الزائد للحقيبة المدرسية أي خطورة على التالميذ في الصفوف الثالثة األولى؟ 

نعم
.32

 ال
هل ترى أن للزي المدرسي الموحد ضرورة؟  نعم
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 ال

