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يناقـش هـذا التقريـر نتائـج المشـروع التجريبـي المتعلق بالوعـي الصرفي، الـذي طبقته مؤسسـة الملكة رانيا بالشـراكة مع 
أكاديميـة الملكـة رانيا لتدريـب المعلمين ووزارة التربيـة والتعليم.

أهداف الدراسة وخلفية عنها
الهـدف األساسـي مـن هـذا المشـروع التجريبـي هـو تحسـين نتائـج اللغـة العربيـة للطـاب مـن الصـف الثانـي إلـى الصـف 
الخامـس، وبشـكل أساسـي مهـارات الفهـم لديهـم، وذلـك عن طريـق إدخـال تعليمات واضحـة بشـأن المقاطـع الصرفية في 
اللغـة العربيـة. وقـد دّرب المشـروُع المعلميـن على كيفية تدريـب الطاب بطريقة واضحـة على المقاطع الصرفيـة في اللغة 
العربيـة؛ حيـث ُتـدرس المقاطـع الصرفيـة، بشـكل نموذجـي، باسـتخدام نهـج مفهـوم ضمًنـا مـن خـال تعـّرف األنمـاط فـي 
رت تطويـر الكتُب الدراسـية اإلضافية الداعمة  المناهـج التعليميـة الوطنيـة فـي األردن للصفوف الدراسـية المبكـرة. وقد ُطوِّ
مـت إلـى المعلميـن والطـاب كجزء مـن المشـروع التجريبي، ُثمَّ ُعـِرض محتوى هذه الكتب في قسـم  للمناهـج القائمـة، وُقدِّ

عناصـر المشـروع التجريبي.

وعلـى هـذا النحـو، فقـد ُصمـم المشـروع التجريبـي للوعـي الصرفـي لتعزيز مشـروع " تحديـث المناهـج التعليمية األساسـية 
والثانويـة"، الـذي ُيعـدُّ جـزًءا مـن االسـتراتيجية الوطنية للمـوارد البشـرية والتنمية

طريقة التقييم
أجِرَيـت دراسـة باسـتخدام منهجية التجربـة العشـوائية المنتظمـة فـي ٢٠ مدرسـة اسـتهدفت طلبـة الصفـوف الثانـي إلـى 

ـَذ البرنامج فـي ١٠ مـن تلـك المـدارس لمـدة عـام أكاديمـي واحـد )مـن أيلـول 2017 إلـى أيـار 2018(. الخامـس، وُنفِّ
وقـد ُاسـتخدمت منهجيـات مختلطـة لتقييـم البرنامـج تتكـون مـن التقييمـات واسـتبيانات الفهـم وجلسـات النقـاش لتقييـم 

المشـروع التجريبـي وللتحقـق ممـا إذا كانـت نظريـة التغييـر قـد ُأخـذت بالُحسـبان عندمـا يتعلـق األمـر بالتطبيـق.

وسـيعمل هـذا الملخـص التنفيـذي بتثليـث نتائج الدراسـات النوعيـة والكميـة لتقديم تقييم شـامل حول المشـروع التجريبي؛ 
إذ  سـيصف أواًل عناصـَر المشـروع التجريبـي، ثـم يناقش نتائج الدراسـتين.

.(HRD( 2025 - 2016
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عناصر المشروع
التجريبي

أدوات التقييم
تضّمنـت األدواُت التـي اسـتخدمت لتقييـم المشـروع التجريبي تقييمـات الطاب لكل من المـدارس ضمن مجموعـة المعالجة 
والمجموعـة الضابطـة، كما ُأديرت اسـتبيانات مسـتوى الرضـا المتعلقة بفهم الطـاب لفصول اللغة العربيـة لطاب المدارس 
ضمـن مجموعـة المعالجـة فقـط. وقد ُأجريت جلسـات نقاش مع مدرسـي المـدارس ضمن مجموعـة المعالجـة للحصول على 
تصـورات نوعيـة بشـأن فهمهـم للمشـروع التجريبـي. وأخيـًرا، ُأجريـت مشـاهدات الغـرف الصفيـة للمـدارس ضمـن مجموعـة 

المعالجـة لمعاينـة تطبيق المعلميـن لمحتوى المشـروع التجريبي.

تدريب المعلمين
حضـر معلمـو المـدارس ضمـن مجموعـة المعالجـة تدريًبـا يختـص بنهـج بيدوغوجيا فـي تدريـس المقاطـع الصرفيـة العربية، 
وشـمل ذلـك تدريبهـم على كيفيـة تدريس المقاطع الصرفية بأسـلوب واضح في الفصول الدراسـية بطريقة جذابة ومناسـبة 

ألعمـار الطاب.

محتوى المشروع التجريبي
ُطـّورت مناهـج دراسـية إضافيـة، بمـا فـي ذلـك أدلـة المعلـم وكتيبـات الطـاب وبطاقـات االسـتذكار، كجـزء مـن المشـروع 
التجريبـي لدعـم تدريـس المعلميـن للمقاطـع الصرفيـة فـي اللغـة العربيـة.، ولتوفيـر فرصـة للطـاب لممارسـة تطبيق هذه 
المقاطـع الصرفيـة، فـإّن تدريـب المعلميـن ومحتـوى المشـروع التجريبي يشـكان مًعـا المحور الرئيـس لمجموعـة المعالجة 

في هـذا المشـروع.

عناصر المشروع التجريبي
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استخدام مواد المشروع التجريبي
أشـار أكثـر مـن ٪60 مـن الطـاب إلـى أنهـم يسـتخدمون محتـوى المشـروع التجريبـي دائًمـا )علـى سـبيل المثـال، الكتيبـات 
فـي الفصـل)، وأبلـغ ٪65 منهـم أنهـم ُمنحـوا وقًتـا كافًيـا دائًمـا إلنهـاء الكتيبـات، وأبلـغ أكثر مـن ٪60 من طـاب كا الصفين 
الدراسـيين أنهـم وجـدوا الكتـب الدراسـية التدريبيـة واضحـة دائًمـا. إضافـة إلـى ذلـك، أكـد ٪61 و٪69 مـن طـاب الصفيـن 
الدراسـيين الرابـع والخامـس أنهـم يسـتمتعون دائًمـا باسـتخدام بطاقـات االسـتذكار. ومـع ذلـك، فـإّن ٪50 مـن الطـاب فقـط 

شـعروا بالرضـا عـن مسـتوى الصعوبـة فـي الكتيبـات.

وأوضحـت جلسـات النقـاش مع المعلميـن أن الطاب لم يجدوا أي تحديات فـي العمل في الكتيبات في أثناء الفصل الدراسـي. 
وقـد سـّلطوا الضـوء علـى كيفية اسـتعداد الطاب للفصل الدراسـي وتكـرار التدريبات مـع مجموعات من األصدقـاء أو العائلة 
وشـرح متطلبـات التدريبـات للطـاب اآلخريـن. والحـظ المعلمـون أّن التحديـات التـي واجههـا الطـاب خـال المشـروع التجريبي 

كانـت نتيجـة األداء المنخفض السـابق للطاب بشـكل عـام، وكانت مسـتقلة عن المـواد التكميلية.

النتائج المتعلقة بالمعلم
أوضحـت جلسـات النقـاش أن المعلميـن تفاعلـوا مع المحتـوى التدريبـي وفهموه. وقد نجم عن هذا المسـتوى مـن االنخراط، 
إضافـة إلـى التدريـب، فْهـُم  المحتوى التدريبـي، كما كان فهم المعلميـن للمواد التدريبيـة وقدرتهم علـى تدريس المقاطع 

الصرفيـة بأسـلوب واضح جلًيـا في أثنـاء عمليات الرصد داخـل الفصل.

أتاحـت اسـتبيانات الفهـم التـي ُأجريـت علـى الطـاب استكشـاف تأثيـر التدريـب فـي ممارسـات التدريـس؛ حيـث أبلـغ طـاب 
المـدارس ضمـن مجموعـة المعالجـة عن تغيير في ممارسـات معلم اللغـة العربية لديهـم؛ إذ أبلغ طاب مجموعـة المعالجة 

عـن معـدالت أعلـى فـي مسـتوى الرضـا عـن معلميهـم مقارنـة بأقرانهـم مـن المجموعـة الضابطة.

وأفـاد ٪76 مـن طـاب مجموعـة المعالجـة أّن معلميهـم كانـوا دائًمـا قادرين علـى اسـتخدام األمثلة التـي يمكنهم فهمها 
بسـهولة. باإلضافـة إلـى ذلـك، أفـاد ٪66 من طاب مجموعـة المعالجة من الصـف الرابع والخامـس أن معلميهـم كانوا دائما 
يطرحـون عليهـم أسـئلة للتأكـد مـن متابعتهـم للشـرح. وازداد عـدد طـاب المـدارس ضمـن مجموعـة المعالجة الذين أشـاروا 
إلـى أن معلميهـم يسـتخدمون هـذه األمثلـة دائًمـا بنسـبة 9 نقـاط مئويـة ما بيـن االسـتبيانات المبدئيـة والنهائية بالنسـبة 

إلـى طـاب الصفيـن الثانـي والثالـث، كمـا ازداد العـدد بنسـبة 30 نقطة مئويـة لطـاب الصفين الرابـع والخامس.

النتائج المتعلقة بالطالب
أكـدت جلسـات النقـاش علـى أن واحـدة مـن أقـوى الفوائـد للمشـروع التجريبي هـي التغييـر في سـلوك الطـاب وانطباعهم 
أثنـاء الحصـة الدراسـية. أشـار المعلمـون أن الطـاب أصبحـوا أكثـر حماًسـا لحضـور دروس اللغة العربيـة على مدار العـام؛ على 
وجـه التحديـد دروس المقاطـع الصرفيـة بسـبب اسـتخدام التماريـن واألنشـطة فـي التدريـس. نتـج عـن هـذا الحمـاس إعـداد 
الطـاب للصفـوف الدراسـية وزيـادة االنتبـاه أثنـاء الـدروس. باإلضافـة إلـى ذلـك، أظهـرت رؤى المعلـم أن طبيعـة التماريـن 
والمـواد التكميليـة أتاحـت مزيـًدا مـن العمـل الجماعـي بيـن الطـاب، والـذي كان بمثابة تحـول عـن مهامهم المعتـادة التي 

بمفردهم. يؤدونهـا 

النتائج
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بالنسـبة للطـاب ذوي األداء المنخفـض، َسـّلَط المعلمـون الضـوء علـى زيـادة الثقـة فـي مـا يتعلـق بالمشـاركة فـي الفصل 
الدراسـي وطلـب المسـاعدة مـن الطـاب ذوي األداء األعلـى. وأوضـح المعلمـون أيًضـا أن الطـاب ذوي األداء األعلـى أصبحـوا 

يشـعرون بالراحـة فـي مـا يتعلـق بمشـاركة معرفتهـم وتوجيـه الطـاب خـال التماريـن الجماعية.

وأكـد اسـتبيان الفهـم النتائـج المذكـورة فـي أعـاه في مـا يتعلق بالتغيـرات في مواقـف الطاب وسـلوكاتهم تجـاه فصول 
اللغـة العربيـة. وفـي االسـتبيان النهائـي، أكـد نحـو ٪90 و٪95 مـن الطـاب فـي الصفيـن الثانـي والثالـث، و٪71 و٪65 مـن 

الطـاب فـي الصفيـن الرابـع والخامـس أن معلميهـم يجعلـون فصـول اللغـة العربيـة ممتعـة.

وأكـد ٪86 مـن طـاب مجموعـة المعالجـة مـن جميـع الصفـوف األربعـة أنهـم يحبـون دائًمـا المشـاركة فـي فصـول اللغـة 
العربيـة. وكانـت هنـاك زيـادة بنسـبة 18 نقطـة مئوية بين االسـتبيانين المبدئـي والنهائي في عـدد الطاب الذين أشـاروا إلى 

أنهـم يحبـون المشـاركة دائًمـا في فصـول اللغـة العربية.

ـن فـي أدائهـم فـي االسـتبيان النهائـي كمـا هـو ُمبين فـي التقييمـات الُمـدارة،  وفـي مـا يتعلـق بنتائـج الطـاب، ُوجـد تحسُّ
بمـا فـي ذلـك اختبـار وزارة التربيـة والتعليـم )MoE) وتقييـم مهـارات القـراءة فـي المرحلـة األساسـية )EGRA)      ومـع ذلـك، 
لـم يكـن التحّسـن فـي مسـتوى طاب مجموعـة المعالجـة أكبر بكثير مـن طاب المجموعـة الضابطـة. وبالنظر إلـى تقييمات 
الطـاب بمفردهـا، ال يمكننـا تقييـم مـا إذا كانـت الطريقـة المقدمـة لتدريـس المقاطـع الصرفية بأسـلوب واضح أكثـر فعالية 

مـن الطرق السـابقة المسـتخدمة.

ومـع ذلـك، أشـارت اسـتبيانات فهـم الطـاب وجلسـات نقـاش المعلميـن أن المشـروع التجريبـي كان مفيـًدا في تحسـين نتائج 
تعلـم اللغـة العربيـة للطـاب؛ إذ أفـاد ٪70 من طاب مجموعـة المعالجة أن المشـروع التجريبـي للمقاطع الصرفية سـاعدهم 
علـى تعلـم اللغـة العربيـة، كمـا أشـارت رؤى مـن جلسـات نقـاش المعلميـن إلـى أن المعلميـن الحظـوا تحّسـنًا فـي مهـارات 
القـراءة لـدى طابهـم، وكذلـك القـدرة علـى تكوين الكلمـات والجمـل، وفهم الـدروس المقدمة بسـبب المشـروع التجريبي. 
وأوضـح المعلمـون أيًضـا كيـف كان لمسـتويات ثقـة الطـاب تأثيًرا فـي أدائهم في الفصـل. ويعتقـد المعلمون أّنـه عندما بدأ 

الطـاب فـي التغلـب علـى مخاوفهـم مـن المشـاركة، زادت مشـاركتهم، ممـا انعكـس على تحسـين أدائهم.

كمـا أشـارت ردود المعلميـن فـي جلسـات النقـاش إلى وجود فـرق بين الطـاب بناء على مسـتوى أدائهم، وأوضـح المعلمون 
أن الطـاب ال يـؤدون جميًعا بنفس المسـتوى، أو يتعلمون ويتحسـنون بنفس سـرعة الطـاب اآلخرين.

ولـم يؤكـد التحليـل الكمـي النتائـج المذكـورة فـي أعـاه؛ الستكشـاف مـا إذا كان الطـاب المتفوقـون و/ أو غيـر المتفوقين 
أكثـر قـدرة علـى اإلفـادة بشـكل أكبـر مـن المشـروع التجريبـي. كمـا ُأجـري تقـٍص لنتائـج معرفـة القـراءة والكتابـة مـن كا 
المجموعتيـن. ولـم ُتظهـر نتائـج االنحـدار فرًقـا كبيـًرا بيـن المجموعتين، مما يشـير إلـى أن المشـروع التجريبي لم يكـن مفيًدا 
بشـكل خـاص للطـاب المتفوقيـن أو ذوي األداء المنخفـض. ومـن ثـم، يمكـن أن تكـون تعليقـات المعلميـن فـي أثنـاء حلقات 

النقـاش، فـي مـا يتعلـق باالختـاف فـي أداء الطـاب، بسـبب قـدرات الطـاب، بغض النظـر عـن المشـروع التجريبي.

.]1[ 

]1[ طـور "معهـد البحـث المثلـث الدولـي" )RTI International) تقييـم مهـارات القـراءة فـي المرحلة األساسـية لتقييم المهـارات األساسـية )EGRA) للقراءة 
والكتابـة لـدى الطـاب، كمـا ُطـّور فريـُق عمـٍل االختباَر التابـع لـوزارة التربية والتعليـم )MoE) لتقييـم نتائج الطـاب في اللغـة العربية.
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ملخص
ال يوجـد اسـتنتاج واضـح بشـأن تأثيـر المشـروع التجريبـي في تحسـين فهـم الطـاب بدرجة أكبـر من أسـاليب التدريـس األخرى. 
وقـد أظهـر البحـث الكمـي أنـه علـى الرغـم مـن وجـود زيـادات فـي نتائـج معرفـة القـراءة والكتابـة لـدى طـاب مجموعـة 
المعالجـة فـإّن  هـذه الزيـادة لـم تكـن أكبـر بكثيـر مـن طـاب المجموعـة الضابطـة. ومـع ذلك، فـا يمكـن االسـتدالل على ما 
إذا كان تعليـم المقاطـع الصرفيـة بشـكل واضـح أكثـر فائـدة لتعلـم الطـاب. كمـا أظهـرت النتائـج التي توصـل إليها اسـتبيان 
الفهـم أن الطـاب تفاعلـوا مـع الـدروس، ولكـن هـذا قـد يكـون ببسـاطة بسـبب اتبـاع المعلميـن الُمدِربيـن نهـج بيدوغوجيـا 
أكثـر إشـراًكأ. وأوضحـت النتائـج المسـتخلصة مـن البحـث النوعـي أن المعلمين راضون عـن المشـروع التجريبـي، ويعتقدون أن 
طابهـم أفـادوا منـه. ويمكن أن تستكشـف األبحاث المسـتقبلية إجراء تجارب عشـوائية منتظمة أكثر شـمواًل مـع العديد من 
مجموعـات المعالجـة؛ بمـا فـي ذلـك مجموعة تدّخـل للوعـي الفونولوجي، ومجموعـة تدريب معلمـي بيدوغوجيـا دون تدخل 

لغـوي؛ الستكشـاف التأثيـر الوحيـد لتدريـس المقاطـع الصرفيـة بشـكل واضح فـي الفصل.

التحديدات
هنـاك العديـد مـن األسـباب وراء عـدم قدرة البحـث الكمي على إيجـاد أي اختـاف كبير في نتائـج الطاب مقارنـة بالمجموعة 
الضابطـة، بمـا فـي ذلك حجـم العينة الصغيـر والتحيز في اختيـار المعلميـن والفصول الدراسـية وأدوات التقييم المسـتخدمة 

لتقييـم نتائج تعلـم الطاب.

وعلـى الرغـم مـن اختيـار المـدارس عشـوائًيا فـإّن مديـري المـدارس قـد يرفضـون المشـاركة فـي النهايـة، ويمكنهـم اختيـار 
المعلميـن الذيـن يرغبـون في ترشـيحهم للتدريب، وأي فصل من الفصول سـُتدرج في المشـروع التجريبي. وربمـا يختار مديرو 

المـدارس المعلميـن والطـاب الذيـن كان أداؤهـم ودافعهـم أفضـل، وهـذا يقلل مـن تعميم النتائـج علـى األردن بأكمله.

وقـد أسـفرت حسـابات قـوة الدالـة اإلحصائية لدينا عـن الحد األدنى مـن التأثيـرات القابلة لاكتشـاف لهذا المشـروع التجريبي، 
التـي كانـت أكبـر بكثيـر مـن التدخـات المماثلـة التـي تستكشـف تأثيـر تدريـس المقاطـع الصرفيـة بشـكل واضح. ويرجـع الحد 
ـح بدرجة  األدنـى مـن التأثيـرات التـي يمكـن اكتشـافها إلـى صغر حجـم العينة وحجـم المجموعة. ومـن ثم، كان مـن غير المرجَّ
كبيـرة أن تجـد هـذه الدراسـة أدلـة مهمـة بشـأن تأثيـر المشـروع التجريبـي فـي معرفـة القـراءة والكتابـة مقارنـة بطرائـق 

التدريـس األخرى.

وقـد ال تكـون التقييمـات المسـتخدمة أكثـر اإلجـراءات دقـًة ألهـداف المشـروع التجريبـي. وإذا كان سـُيعاد إجـراء المشـروع 
التجريبـي فـي المسـتقبل، فنوصـي بتعييـن خبيـر تقييـم لتنظيم مـا ُدِرس وِقيـس فـي التقييمات؛ لمعرفـة مـا إذا كانت تلك 

التقييمـات قـادرة علـى تحديـد التغيـر فـي معرفـة القـراءة والكتابة.

وخـال جلسـات النقـاش مـع المعلميـن كان هنـاك تحقيـق محـدود للغايـة بشـأن نتائـج الطـاب،  ممـا يعنـي أنـه يجـب فـي 
الدراسـات المسـتقبلية تضميـن أسـئلة إضافيـة حـول إدراك المعلميـن لتحسـين نتائـج تعلـم الطـاب.

فـي الختـام، يجـب إجـراء مزيـد من االستكشـاف، كما يجـب تقييم عمليـة تأثيـر المقاطع الصرفيـة وكيفية دمجهـا في منهج 
اللغـة العربيـة علـى نحـٍو أكثر شـمواًل قبـل النظر فـي توسـيع البرنامج على مسـتوى وطني.

ماحظات
ختامية

مالحظات ختامية


