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الملخص
التنفيذي

يمثـل هـذا التقريـر النتائـج النهائيـة لدراسـة جـدوى المشـروع التجريبـي لمنهجيـة  الوعـي الصرفـي، الذي طّبقته مؤسسـة 
الملكـة رانيـا بالشـراكة مـع أكاديميـة الملكة رانيـا لتدريـب المعلميـن ووزارة التربيـة والتعليم.

ـَم المشـروع التجريبـي "الوعـي الصرفـي" لتعزيـز مشـروع "تحديـث المناهـج الدراسـية األساسـية والثانويـة"، الـذي يعـّد  ُصمِّ
جـزًءا مـن االسـتراتيجية الوطنيـة لتنميـة المـوارد البشـرية )HRD( للمـّدة من 2016 إلـى 2025، التـي أبرزت  الحاجـة إلى وضع 
مناهـج جديـدة تتماشـى مع أفضل الممارسـات الدولية. وكان الهدف من هذا المشـروع التجريبي معالجَة مشـكلة مسـتوى 
التحصيـل المنخفـض فـي اإللمـام باللغـة العربيـة فـي الباد، من خال إنشـاء كتب مدرسـية تكميليـة تدعم المنهـج الوطني 

الحالي.

أّمـا الهـدف األساسـي مـن هذا المشـروع التجريبي فهو تحسـين حصيلـة تعلم اللغة العربيـة لطلبة الصفوف مـن الثاني إلى 
الخامـس، وخصوًصـا االسـتيعاب اللغـوي مـن خـال تعليمـات حـول الصرف فـي اللغة العربية؛ لذا سـعى المشـروع إلـى تدريب 

المعلميـن علـى طرائـق تدريـس طلبتهم قواعـَد الصرف في اللغـة العربية .

ـَذت فـي 10 مـن هـذه  ولتقييـم المشـروع التجريبـي، ُأجرَيـت تجربـة اسـُتخِدمت فيهـا عينـات عشـوائية فـي 20 مدرسـة، وُنفِّ
المـدارس لعـام أكاديمـي واحـد )سـبتمبر 2017 إلـى مايـو 2018(، كمـا اسـُتخِدم فيهـا نهـٌج قائـم علـى مزيـج مـن األسـاليب 

يتكـون مـن التقييمـات واسـتبيانات الفهـم وجلسـات النقـاش.

وبعـد تحليـل النتائـج، اكُتِشـف أّن المشـروع التجريبـي لم يحّسـن نتائـج إلمام الطلبـة بالقـراءة والكتابة. وقد يرجع هذا ألسـباب 
عديـدة، بمـا فـي ذلـك حجـم العينـة الصغير واالنحيـاز في االختيـار وأدوات التقييـم. علمًا أنه يجـب إجراء مزيد من االستكشـاف 
والتقييـم األكثـر شـمولية للعمليـة حـول تأثيـر الصـرف وكيفيـة دمجـه في منهـج اللغة العربيـة قبـل أْن ُينَظَر فـي مثل هذا 

المشـروع التجريبي.

ملخص تنفيذي
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ُتجـِري مؤسسـة الملكـة رانيـا للتعليـم والتنميـة )QRF( مجموعة من المشـاريع التجريبية الستكشـاف ما يعمل على تحسـين 
القـراءة والكتابـة والحسـاب ونتائج التعّلـم االجتماعيـة واالنفعالية للطلبة في األردن. ومن هذه المشـاريع التجريبية مشـروع 
الوعـي الصرفـي التجريبـي، الـذي اخُتِبـَر علـى مسـتوى عينـة مـن فصـول الصفـوف مـن الثانـي إلـى الخامـس؛ بهـدف زيادة 

نتائج اإللمـام بالقـراءة والكتابة. 

ُأجِرَيـت تجربتـان اسـُتخِدَم فيهمـا عينـاٌت عشـوائية، اسـتهدفت كلٌّ منهمـا عشـر  مـدارس، بحيـث اسـتهدفت التجربـة األولى 
التـي تسـتخدم عينـات عشـوائية طلبة الصفين الثانـي والثالث في مدارس خاصة منخفضة الرسـوم، بينما اسـتهدفت التجربة 
الثانيـة التـي تسـتخدم عينـات عشـوائية طلبـة الصفين الرابـع والخامس فـي مـدارس حكومية. كما اسـُتخِدَم نهـج قائم على 

مزيـج من األسـاليب لتقييـم تأثير المشـروع التجريبي.

مقدمة
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األساس المنطقي للمشروع
التجريبي "الوعي الصرفي"

 )EGRA( األولـى  الصفـوف  القـراءة فـي  )PISA( وتقييـم  للطلبـة  الدولـي  التقييـم  برنامـج  الدوليـة، مثـل  التقييمـات  أبـرزت 
واالتجاهـات فـي الدراسـة العالميـة للرياضيـات والعلـوم )TIMSS(، مسـتوى التحصيـل المنخفـض والمتدهـور فـي القـراءة 

والكتابـة للطلبـة فـي األردن.

واسـتجابًة لنتائـج تقييـم القـراءة فـي الصفـوف األولـى )EGRA( لعـام 2012، التـي أظهـرت مسـتويات منخفضـة مـن اإللمام 
بالقـراءة الكتابـة، اتجهـت وزارة التربيـة والتعليـم نحـو النهج الصوتـي لتدريس اللغة فـي 2014 )أي، تدريس أصـوات األحرف(. 

وعلـى هـذا النحـو، أصبـح نظـام التعليـم األردني مركـًزا على تدريـس اللغـة العربيـة صوتًيا للصفـوف األولى.

ومـع ذلـك، فقـد أظهـرت األبحـاث أن مثـل هـذا النهج قـد ال يكـون األكثـر فعالية لتطويـر اإللمـام بالقـراءة والكتابـة، بحيث ال 
يكفـي تدريـس الصوتيـات )وحدات الصـوت في اللغـة( وحدهـا )Whitehurst & Lonigan, 1999(. ويمكن أن يكـون تدريس اللغة 
صوتًيـا فعـااًل فـي مهـارات القـراءة لألطفـال ولكـن ليـس فـي مهـارات االسـتيعاب، وقـد يكـون النهـج الفعـال بصـورة أكبـر 
فـي تدريـس اللغـة هـو إدراج إشـارات واضحـة إلى الصـرف فـي التعليمات. والصـرف ُيعَنـى بأصغر مكونـات اللغـة الدالة على 
معنـًى ُمحـّدد. وقـد عكسـت األبحـاث الدوليـة المكثفـة التي تبحـث في تأثيـر الوعي الصرفـي في اإللمـام بالقـراءة والكتابة 
أهميتـه فـي مهـارات القـراءة والمفـردات واالسـتيعاب فـي اللغـات. راجـع                                               22 دراسـة مـن هـذا 
النـوع فـي اسـتعراض التحليـات الخـاص بهـم. وفحصـت الدراسـات المحـددة نتائـج القـراءة والتهجئـة والمفـردات بوصفهـا 
مـن مهـام الوعـي الصرفـي. وأظهـرت النتائـج أن التعليمـات والوعـي الصرفـي كان لهمـا تأثيـر إيجابـي فـي المتعلميـن من 
الصغـار والكبـار، كمـا أنهمـا يمثـان فائـدة كبيـرة للقـراء األقـل مقـدرة. عـاوة علـى ذلـك، وجـد                                             أن الوعي 
ـا للعديد مـن جوانب اإللمام بالقـراءة والكتابة، مثل سـرعة قراءة النص واسـتيعاب القـراءة. وقد  الصرفـي ُيَعـدُّ مؤشـًرا مهمًّ
تبّيـن تحقيـق زيـادات فـي المفـردات وقـدرات التهجئـة وقـدرات القـراءة والفهـم نتيجـة للتعليمـات المتعلقـة بالصـرف

وُعِنَيـت بعـُض الدراسـات بتأثيـر الوعـي الصرفـي فـي تطويـر اللغـة فـي مـا يخـص اللغـة العربيـة. ومـن بيـن هـذه الدراسـات، 
 Taha أن معرفـة الطلبـة بكلمـات الجـذر كانـت مؤشـًرا لمفـردات الطلبـة. وأجـرى Shalhoub-Awwad and Leikin )2016(  وِجـد
 )and Saiegh-Haddad )2016 بحًثـا إضافًيـا فـي تأثيـر مشـروعين، مشـروع التمييـز الصوتـي ومشـروع الوعـي الصرفـي، فـي 
تهجئـة الكلمـات بالمقارنـة مـع المجموعة القياسـية. وأظهرت النتائج أن المشـروعين كانـا ناجحين في تعزيـز الوعي اللغوي 
والتهجئـة الصحيحـة. عـاوة علـى ذلـك، ُدِرَسـت المهـارات التـي اسـتخدمها األطفـال في قـراءة اللغـة العربية فـي مراجعة 
أدبيـة )Al-Ghanem & Kearns, 2014(. وعليـه، فقـد عوِلَجـت المهـارات المتعلقة بالصرف في ثاث دراسـات فقـط، ولكن تبّين 

أن هنـاك بعـض األدلـة علـى االرتبـاط مع قـراءة الكلمـات، وخاصـة للقـّراء الماهرين.

Bowers et al. )2010(

 Kirby et al. )2012( 

.)Bowers et al., 2010; Carlisle, 2010; Kirk & Gillon, 2009(
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وبالنظـر إلـى أن اللغـة العربيـة لغـة غنية من حيث الصـرف، ويمكن للقـارئ أن يصادف العديـد من الكلمات غيـر المألوفة في 
نـصٍّ مـا بسـبب المجموعـة الكبيـرة من اللواحـق وضمائـر المفعـول المتصلة، فـإن تقديم تعليمـات متعلقة بالصـرف بصورة 
ُس الصـرف فـي اللغـة العربيـة مـن خـال  واضحـة فـي التدريـس يمكـن أن يكـون مفيـًدا للفهـم بشـكل كبيـر. وحالًيـا، ُيـج=َدرَّ
ف األنمـاط. مـن خـال نهـج التدريـس هـذا، مـن المتوقـع أن يسـتنتج األطفـال القواعـد والنحـو مـن خـال الجمـل وإكمـال  تعـرُّ
الجمـل "يركـض الطفـل < ركـض الطفـل"، "يشـرب الطفل < الطفـل؟" في هذا المثـال، من المتوقـع أن يسـتنتج الطالب الفعل 
الماضـي مـن "يشـرب" ويكمـل الجملة.علـى أنـه لـم ُيَشـر علـى نحـٍو واضـٍح إلـى معنـى كلمـة "يشـرب". ومـع ذلك، قـد يكون 
إلدخـال تعليمـات واضحـة للصـرف فـي التدريـس )أي، اإلشـارة على نحـٍو واضح إلى معنـى كلمات الجـذر واللواحق والسـوابق( 

فوائـُد واسـعٌة نحـو تحسـين مهـارات القـراءة والكتابـة والفهم لألطفـال في اللغـة العربية.

ـَم المشـروع التجريبـي "الوعي الصرفـي" إلثراء مشـروع "تحديث المناهج الدراسـية األساسـية والثانويـة"، الذي ُيعدُّ  وقـد ُصمِّ
جـزًءا مـن اسـتراتيجية تنميـة المـوارد البشـرية )HRD( الوطنيـة للمـدة مـن 2016 إلـى 2025، التـي أبـرزت الحاجـَة إلـى وضـع 
مناهـج جديـدة تتماشـى مع أفضل الممارسـات الدولية. وكان الهدف من هذا المشـروع التجريبي معالجة مشـكلة مسـتوى 
التحصيـل المنخفـض فـي اإللمـام باللغـة العربيـة فـي الباد، من خال إنشـاء كتب مدرسـية تكميليـة تدعم المنهـج الوطني 

الحالي.
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الملخص

دراسة جدوىنوع الدراسة

الصفوف من الثاني إلى الخامسنطاق الصفوف

20عدد المدارس

928 ]1[عدد الطلبة

تدريب المعلمين وتوفير المواد التي تستهدف تدريس الصرف.نوع المشروع

سبتمبر 2017 إلى مايو 2018تاريخ المشروع

ساعة واحدة في األسبوع كجزء من دروس اللغة العربيةمقدار الكمية المقدمة

يسـتلزم المشـروع التجريبـي مشـروًعا تربوًيـا يسـتهدف تدريـس الصرف؛ لذا سـعى إلى تدريـب المعلمين علـى طرائق تدريس 
الصـرف وقواعـده وتحوالتـه لطلبتهـم بوضوح. وأظهـرت األبحاث أن النهـج الواضح قد يعمل على تحسـين التهجئـة والقراءة 
والمفـردات والفهـم )Bowers et al., 2010; Carlisle, 2010; Kirk & Gillon, 2009(. ومـن الجديـر بالذكر أن جميع األبحاث الحالية 
ترّكـز بشـكل خـاص علـى تعليمات الصرف بشـكل واضـح باللغتين اإلنجليزية واإلسـبانية. وقد كانـت الدراسـات اللغوية المعنية 
بالصـرف فـي اللغـة العربيـة ارتباطيـة ولـم ُتَقّيـم تعليمـات واضحـة للصـرف )Shalhoub-Awwad and Leikin, 2016(. ويفتِرض 
المشـروع التجريبـي أن تدريـب المعلميـن علـى تدريـس الصـرف بشـكل واضـح فـي فصـول الصفوف مـن الثاني إلـى الخامس 

سـيكون مفيـًدا لتنميـة مهارات القـراءة والكتابة لـدى الطلبة.

أّمـا الهـدف العـام للمشـروع التجريبـي فهو تقييم مـا إذا كانت طريقـة التعلم هذه تسـاعد الطلبة في زيـادة فهمهم للنص 
بشـكل عـام، إضافة إلى قـدرات القراءة للطلبـة في الصفين الثانـي والثالث.

المشروع التجريبي "الوعي الصرفي"

المشروع التجريبي
"الوعي الصرفي"

الخلفية واألهداف

]1[ عدد الطلبة الذين خضعوا لاستبيان في المرحلة النهائية.
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محتوى المشروع التجريبي ومواده
ومـن الجديـر بالذكـر أّن محتـوى المشـروع يتـواءم مـع مناهـج اللغـة العربيـة الوطنيـة للصفـوف مـن الثانـي إلـى الخامـس؛ 
ُس عـن طريق إدخـال تعليمـات واضحة  بمعنـى أنـه يّتبـع نفـس المسـتويات وخطـط التقـدم والـدروس، لكنه يسـتكمل ما ُيـدرَّ
َر الدكتـور عبـد هللا الشـديفات ]2[ اإلطار األولـي للمحتـوى، وقـّدم أمثلة عامة علـى تحوالت  فـي مـا يتعلـق بالصـرف. وقـد طـوَّ

الصـرف والتمرينـات. علمـا أّن هـذا اإلطـار اسـُتخِدَم لتطويـر المحتـوى والمواد.

وقـد توّلـى فريـُق عمـٍل مـن أعضـاء أكاديميـة الملكة رانيـا لتدريـب المعلميـن )QRTA( ووزارة التربيـة والتعليـم )MoE( تطوير 
المحتـوى، الـذي شـِمل كتيبـات للمعلميـن وجهتهـم حول المـواد التي يجـب تقديمها للطلبة، مـع إعطاء أمثلـة حول طرائق 
شـرح المحتـوى وتضميـن قواعـد الصـرف وكتيبـات الطلبـة التـي كانـت مـواد داعمـة للكتـب المدرسـية الحاليـة والبطاقـات 

التعليميـة المـراد اسـتخدامها فـي الـدرس. وقـد كانـت QRTA مسـؤولًة أيًضا عـن تدريـب المعلمين.

واسـتندت التعليمـات المقدمـة المتعلقـة بالصـرف بشـكل واضـح علـى األنمـاط التـي مـن المفتـرض أن يحلهـا الطلبـة فـي 
الكتـب المدرسـية، وكانـت متوائمـًة معها.ونظـًرا إلى أّن جميـع المدارس الحكوميـة والخاصة في األردن مطالبـة باتباع نفس 
المنهـج، فقـد تصورنـا أن يكـون هـذا النهـج مسـتداًما؛ حيث سـيكون المعلمون قادريـن على متابعـة المـواد التكميلية دون 

أن يحيـدوا عـن خطط الـدروس الخاصـة بهم.

المشروع التجريبي "الوعي الصرفي"

]2[ أستاذ مساعد في الجامعة األردنية
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نظرية التغيير )TOC( الخاصة 
بالمشروع التجريبي
"الوعي الصرفي"

استرشـد تصميـم المشـروع التجريبـي بنظريـة تغييـر أوضحت كيـف قد يؤدي تدريـب الوعـي الصرفي لمدرسـي الصفوف من 
 )ToC( الثانـي إلـى الخامـس إلـى التأثيـر المرجـو في نتائـج اإللمام بالقـراءة والكتابـة للطلبة. ويصـّور الشـكل 1 نظرية التغييـر
َرت لتحديـد الفرضيات الرئيسـة المرتبطة بتلك النظرية والمجاالت الرئيسـة الُمراد استكشـافها  للمشـروع التجريبـي، التـي ُطوِّ

فـي القسـم النوعـي للدراسـة. علمـًا أّن نظريـة التغيير )ToC( قد سـمحت بوضع مؤشـرات لتقييـم نتائج المشـروع التجريبي.

فرضيات التقييم الرئيسة
•

•

•

•

•

تطويـر  وطرائـق  الصـرف  لقواعـد  واضـح  بفهـم  المعلميـن  تزويـد  علـى  التدريـب  الفرضية األولى:  سـيعمل 
أسـاليب التدريـب وكيفيـة اسـتخدام المـواد التكميليـة )الكتيبـات والبطاقـات التعليميـة(. ومـن المتوقع أن يـؤدي ذلك 

واضحـة. بصـورة  الصـرف  تدريـس  علـى  المعلميـن  قـدرة  إلـى 

الفرضيـة الثانيـة: إذا كان المدرسـون قادريـن علـى اسـتخدام تعليمـات واضحة للصرف مـع اإلفادة من محتـوى ومواد 
المشـروع التجريبـي، فإنهـم سـيمتلكون ثقـة وحوافز أكبـر لتدريس الصرف بصـورة واضحة فـي الدرس.

الفرضيـة الثالثـة:  إذا اسـتخدم المدرسـون تعليمـات واضحـة للصـرف باسـتخدام طريقـة التدريـس الجديـدة والمـواد 
التكميليـة فسـيكون الطلبـة متفاعليـن ومتحمسـين بصـورة أكبـر فـي دروس اللغـة العربيـة.

الفرضيـة الرابعـة: إذا كان الطلبـة متفاعليـن في الـدرس وقادرين على حل األنشـطة الموجودة في الكتاب المدرسـي 
التكميلي فسيتحّسـن الوعـي الصرفي لديهم.

الفرضيـة الخامسـة: إذا تحّسـن الوعـي الصرفـي للطلبـة فـإن مهـارات فهـم النـص لديهم ستتحّسـن، وُيعتقـد أن هذا 
سـيؤدي إلـى تحسـين المسـتوى اإلجمالي إللمـام الطلبـة بالقـراءة والكتابة.
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الشكل األول: نظرية التغيير الخاصة بمشروع الوعي الصرفي

السياق:  المدرسون متحفزون لانتهاء من المنهج وال يرّكزون على التعلم

الكتب الطلبة
المدرسية 

المدرس
يفهم الصرف

المدرس يفهم كيف
يدّرس الصرف

استخدام متزايد
للتعليمات الواضحة
للصرف في التدريس

الطلبة يفهمون
الصرف

الطلبة قادرون على
بناء الكلمات بأنفسهم

الطلبة قادرون على
استنتاج المعنى من

الكلمات باستخدام الصرف

فهم محّسن
للطلبة

نتائج محّسنة إللمام
الطلبة بالقراءة والكتابة

المدرسون متحمسون
لحضور التدريب

في اللغة العربية،
الصرف مفيد للفهم 

المدرسون متحمسون لتدريس
الصرف ويعتقدون أنه مفيد 

المدرسون سينفذون
التدريب في الفصل 

المدرسون ال يستخدمون
التدريس "القائم على القواعد" 

المواد متوفرة
وغير تالفة 

الكتيبات في الفصل
متوفرة ومستخدمة 

المدرسون يمنحون الطلبة الوقت
الكافي إلنجاز أوراق التدريبات 

المدرسون يستخدمون
البطاقات التعليمية 

وزارة التربية والتعليم
(MoE) ستكون داعمة للبرنامج 

تدريس الصرف ال يؤدي
إلى إرباك الطلبة 

مواد الصرف متوافقة
مع مستوى الطالب 

أوراق التدريبات تستهدف
الوعي الصرفي 

أوراق التدريبات تمثل
المستوى المناسب للطلبة 

الدعم/ المتابعات
في الفصل

تدريب
المعلمين

الوصول إلى خدمات رعاية
الطفولة المبكرة والتعليم

أثرنتيجة مخرجات نشاطمدخالت
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طريقة
التقييم

نظرة عامة
الهدف العام من دراسة الجدوى هذه هو اإلجابة عن األسئلة: 

دالئل فاعلية البرنامج
إلى أي مدى يبدو أن نظرية تغيير المشروع تمثل هذا السياق؟

الجدوى
 هل يمكن تنفيذ المشروع التجريبي "الوعي الصرفي على النحو المقصود في السياق األردني؟

إمكانية التوسع
 هل المشروع قابل للتوسع؟

البيانـات مـن  لجمـع  ونوعيـة  أدوات كميـة  اسـُتخِدمت  األسـاليب،. كمـا  علـى مزيـج مـن  قائـم  نهـج  اسـُتخِدم  ذلـك،  إلنجـاز 
طلبـة المـدارس ومدرسـيها المـدارس الختبـار جميـع المكونـات فـي نظريـة التغييـر واإلجابـة عـن جميـع المجـاالت الرئيسـة 

التقييـم. مصفوفـة  فـي  المستكشـفة 

ُأجِرَيـت تجربتـان اسـُتخِدمت فيهمـا عينـات عشـوائية )RCT(؛ حيـث اسـتهدفت كٌل منهمـا عشـر مـدارس فـي عّمـان؛ فقـد 
اسـتهدفت التجربـة األولـى التـي تسـتخدم عينـات عشـوائية طلبـة الصـف الثانـي والثالـث فـي المـدارس الخاصـة منخفضـة 
الرسـوم ]3[، بينمـا اسـتهدفت التجربـة الثانيـة التـي تسـتخدم عينـات عشـوائية طلبـة الصـف الرابـع والخامـس فـي المـدارس 
الحكوميـة. ِعلمـًا أّن لـدى كل تجربـة تسـتخدم عينـات عشـوائية )RCT( خمـس مـدارس معالجة وخمس ضابطة تتسـم بسـمات 

مشـابهة، هـي: الجنـس، والموقـع داخـل عّمـان، وعـدد الطلبـة فـي الفصـل.

وقـد اّتبعـت المـدارس المعالجـة والضابطـة المنهـج الوطني، ومـع ذلك فقد ُمنح مدرسـو مـدارس المعالجة كتيـب المدرس 
بـوا علـى كيفيـة اسـتخدام المناهـج المقترحـة. عاوة  الـذي تضّمـن طرائـَق جديـدة لتدريـس الصـرف فـي اللغـة العربيـة، وُدرِّ
َد الطلبـة بكتيبـات للتماريـن لدعـم تعّلمهـم. ومـن خـال إجراء اسـتبيانات سـابقة والحقـة للمجموعتيـن، تمّكنا  علـى ذلـك، ُزوِّ

مـن قيـاس تأثيـر المشـروع التجريبـي فـي نتائج تعّلـم الطلبـة ومواقفهم بخصـوص طريقـة التعّلـم الجديدة. 

كمـا ُجِمَعـت البيانـات الكميـة والنوعيـة للتقييـم، واسـُتخِدم تقييـم القـراءة فـي الصفـوف األولـى )EGRA( لتقييـم طلبـة 
الصفيـن الثانـي والثالـث، كمـا اسـُتخِدمت االختبارات التـي طورتهـا وزارة التربيـة والتعليـم )MoE( الختبار طلبة الصفيـن الرابع 
والخامـس. عـاوة علـى ذلـك، ُأجـِرَي اسـتبيان تقنـّي واسـتبيان للتصـورات حـول الصـرف لجميـع مسـتويات الصفـوف، وُأجِرَيـت 
جلسـات النقـاش مـع مدرسـي مـدارس المعالجة فـي المنتصـف والمرحلة النهائيـة للحصول علـى آرائهـم وتعليقاتهم على 
تصميـم المشـروع التجريبـي والتدريـب عليـه وبنـاء محتـواه وتنفيـذه. كمـا زارت وحـدة التنفيـذ فـي مؤسسـة الملكـة رانيـا 
)QRF( كل مدرسـة مرتيـن فـي الفصـل الدراسـي، وعّبـأت ورقـة متابعـة تحتوي علـى معلومات حـول التنفيذ. فضـًا عن إجراء 

مؤسسـة الملكـة رانيـا )QRF( زيـارات متابعـة للمـدارس لتوفيـر الدعـم التقني.

ذ  ]3[  نظـًرا إلـى تنفيـذ مشـروع القـراءة والرياضيـات )RAMP( فـي الصفوف من األول إلى الثالث على مسـتوى جميـع المدارس الحكومية فـي األردن، فقد ُنفِّ
المشـروع التجريبـي لمؤسسـة الملكـة رانيا )QRF( في المدارس الخاصة منخفضة الرسـوم للصفيـن الثاني والثالث.
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حجم العينة وحسابات قوة الدالة اإلحصائية
اختيـرت 20 مدرسـة لتكـون جـزًءا مـن المشـروع التجريبـي. ولتجنـب مشـاركة مجموعـة فـي المشـروع بصـورة أكبـر، اختيـرت 
فصـول المجموعـة الضابطـة والمعالجـة لنفـس مسـتوى الصـف من مـدارس مختلفة، كمـا اختيرت المـدارس عشـوائًيا وفًقا 

اآلتية: للمعاييـر 

•

•

•

َنـت المـدارس عشـوائًيا لتكـون مـن ضمـن مجموعـة المعالجـة. وكان كلُّ مديـر مدرسـة مسـؤواًل عـن ترشـيح اثنيـن مـن  ُعيِّ
المعلميـن؛ مـدرس مـن كل صـف ليكـون جـزًءا مـن المشـروع التجريبـي. واختـار المديـرون المعلميـن بنـاًء علـى مسـتوى 

مشـاركتهم ومـدى توفرهـم؛ حيـث قـد يكـون بعـض المعلميـن غيـر متوفريـن بسـبب التزامـات مسـبقة.

حسابات قوة الدالة اإلحصائية
كان الهـدف الرئيـس مـن المشـروع التجريبي تحسـين نتائـج الطلبة في اللغـة العربية، وتحديـًدا الفهم، من خـال تعليمات حول 
الصـرف فـي اللغـة العربيـة؛ ا، ومن أجل حسـابات قوة الدالة اإلحصائية، اسـتخدمنا مؤشـرات فهـم القراءة واالسـتماع ]4[ لطلبة 

الصفيـن الثانـي والثالث، اسـتخدمنا إجمالـي الدرجات في اختبـار وزارة التربية والتعليـم )MoE( لطلبة الصفيـن الرابع والخامس.

حسابات قوة الدالة اإلحصائية

بعـد االختيـار العشـوائي للمـدارس، ُأجري اسـتبيان لقسـم واحد لكل صف. وإجمااًل، ُأجري اسـتبيان لعشـرة فصـول )صّفين لكل 
مدرسـة( فـي كل فريـق معالجـة. وكان متوسـط عدد الطلبة فـي الفصل 20 طالًبا )الحـد األدنى = 11، الحـد األقصى = 27(.

وأظهـرت النتائـج أن حجـم الحـد األدنـى للتأثيـر القابـل لاكتشـاف )MDE(، الـذي سـتكون هذه الدراسـة قـادرة على اكتشـافه، 
هـو نحـو 1.05 انحـراف معيـاري )SD(. ونظـًرا إلى أّن هذا أعلى من أحجام متوسـط التأثير التي ُتكتشـف في الدراسـات األخرى، 
فمـن غيـر المحتمـل أن تجـد هـذه الدراسـة أدلـة مهمـة مـن الناحيـة اإلحصائيـة فـي مـا يتعلـق بتأثيـر المشـروع التجريبـي 
فـي اإللمـام بالقـراءة والكتابـة. ويرجـع السـبب وراء الحـد األدنى للتأثيـر القابـل لاكتشـاف )MDE( المرتفع إلى العـدد الصغير 
للمجموعـات فـي العينـة. وعـادًة ال ُيوصى بتجربة تسـتخدم عينات عشـوائية )RCT( جماعية وتحتوي على أعـداد منخفضة من 
المجموعـات؛ نظـًرا إلـى أنـه كلما كانـت المجموعات أقـل ارتفع الحـد األدنى للتأثيـر القابل لاكتشـاف )MDE( الازم الكتشـاف 
مـا إذا كان للمشـروع التجريبـي تأثيـر. وسـتؤدي التجربـة التي تسـتخدم عينات عشـوائية )RCT( أكبر من خال مشـاركة مدارس 

أكثـر إلى تقليـل عدد MDE للمؤشـرين.

الخط الزمني للتقييم

ـذ هـذا المشـروع التجريبـي طوال العـام األكاديمـي 2018-2017، وُأجري االسـتبيان المبدئي في سـبتمبر 2017 في بداية  ُنفِّ
العـام األكاديمـي لقيـاس مسـتوى الطلبـة قبـل بدايـة المشـروع التجريبـي )فـي مـا يتعلـق بمسـتويات الطلبة لفهـم النص 
والصـرف(، وُأجريـت جلسـات نقـاش مـع المعّلميـن فـي نهايـة كل فصـل دراسـي )ديسـمبر ومايـو( للحصـول علـى معلومـات 
نوعيـة حـول المشـروع التجريبـي )المنتصـف والمرحلـة النهائيـة(، كمـا أجـري االسـتبيان النهائـي فـي نهايـة العـام لقيـاس 

الطلبة. قـدرات 

طريقة التقييم

20 طالًبـا فـي الصـف  المـدارس المختـارة موجـودة فـي عّمـان، وأن تحتـوي علـى أكثـر مـن   يجـب أن تكـون جميـع 
المسـتهدف.

عشر مدرس خاصة مختلطة منخفضة الرسوم للصفين الثاني والثالث. 

عشر مدارس حكومية للصفين الرابع والخامس، ست منها كانت مدارس للبنات وأربع للبنين. 

.)EGRA( 4[ ويعد كا المؤشرين مهامًا فرعية لتقييم القراءة في الصفوف األولى[
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طريقة
التحليل

ولتحديد ما إذا كان لهذا المشروع التجريبي تأثير في نتائج تعّلم الطلبة، استخدمنا التحليات الوصفية واالنحدارية. 

اسـُتخِدَمت أربعـة نمـاذج انحداريـة، كمـا اسـُتخِدَم التجّمـع فـي مسـتوى المدرسـة مـن البدايـة إلـى النهايـة، مـع مراعـاة أن 
َنـت المعالجـة إليـه. مسـتوى المدرسـة هـو المسـتوى الـذي ُعيِّ

ويقـارن النمـوذج االنحـداري األساسـي لدينـا طـاب المـدارس المعالجـة والضابطـة فـي المرحلـة النهائيـة مـع التجّمـع فـي 
مسـتوى المدرسـة.

حيـث إن Y هـي متغيـر النتائـج فـي المرحلة النهائية )الوقت = 1( للطالب i في المدرسـة j، تشـير Tr إلى حالـة المعالجة، وهي 
متغيـر وهمي يشـير إلى حالـة المعالجة، و ε هـي حد الخطأ.

ولمراقبـة االختافـات الملحوظـة بيـن المجموعـات، ُأجـري انحـدار مشـابه باسـتخدام متغيـر الضابـط. وتضمنـت الضوابـط عمر 
الطفـل وحالـة التوظيـف لألمهـات واآلبـاء فـي المرحلـة المبدئيـة. معادلة هـذا النمـوذج هي:

حيث Xij هي متجه لمتغيرات المجموعة الضابطة للشخص i في المجموعة j، مع قياسها عند الوقت األساسي = 0

ومـن أجـل مراقبـة االختافات فـي المرحلة المبدئيـة بين مجموعـات المعالجة والضابطـة، أجرينا أيًضا مجموعة مـن انحدارات 
.ANCOVA

حيث   هي متغير النتائج للطالب i في المدرسة j مع قياسها عند الوقت t، وTr هي حالة المعالجة.

وفي النموذج النهائي، ُروِعَيت نفس الضوابط التي اسُتخِدَمتفي المعادلة 2.

المعادلة 1

المعادلة 2

المعادلة 3

المعادلة 4
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تكّون االستبيان للصفين الثاني والثالث من ثاثة أجزاء:

•

•

•

الجزء 1: المفردات والفهم
EGRA هـو تقييـم شـفوي قائـم علـى إجراء المقابـات للمهارات التأسيسـية األساسـية المعروفـة لتوقع النجاح فـي القراءة 
 .)Sprenger-Charolles, 2008( للطلبـة فـي الصفـوف األولـى مـن المدرسـة االبتدائية التـي تتضمـن الصـف األول إلـى الثالـث

وقـد أنشـأ هـذا التقييـم RTI International في 2007.

ومن أجل تقييم مهارات وقدرات الطلبة، اسُتخِدَمت ثاثة مقاييس مختلفة، هي:

•

•

•

عدد اإلجابات الصحيحة

وجدنـا أن المشـروع التجريبـي لـم يكـن لـه تأثيـر مهّم مـن الناحيـة اإلحصائية على أي مـن مهـام EGRA الفرعية السـت لطلبة 
الصـف الثانـي أو الثالـث. وقد تحّسـن كل من طلبـة المعالجة والضابطة على مدار العام، ولكن التحسـن فـي مدارس المعالجة 
لـم يكـن أكبـر من التحسـن فـي مدارس الضابطـة، وعلى هـذا النحو، أشـارت نتائج االنحـدار إلى أن المشـروع التجريبـي لم يكن 

لـه تأثيـر مهـم من الناحيـة اإلحصائية فـي نتائج إلمـام الطلبة بالقـراءة والكتابة.

ـح الشـكل 1 والشـكل 2 والجـدول 1 المتوسـطات المبدئيـة والنهائيـة للطلبـة فـي الصفيـن الثانـي والثالـث بمزيـد مـن  ويوضِّ
التفاصيـل، كمـا ُتعـرض نتائـج االنحـدار في الجـدول 4.

النتائج - 
الصفان الثاني والثالث

اختبار تقييم القراءة في الصفوف األولى )EGRA(، الذي يقيس المفردات والفهم.

استبيان رضا الطلبة، الذي يقيس مدى رضا الطلبة في درس اللغة العربية.

استبيان تقني يختبر وعي الطالب الصرفي.

عدد اإلجابات الصحيحة في الدقيقة.

َبت. النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة من العناصر التي ُجرِّ

النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على صفر.
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EGRA الشكل 2: الصف الثاني - متوسط درجات

EGRA الشكل 3: الصف الثالث - متوسط درجات

النسبة المئوية للعناصر الصحيحة من العناصر التي تمت محاولتها

مـن القياسـات األخـرى التـي اسـُتخِدَمت لقياس التغييـر في درجة EGRA النسـبة المئويـة للعناصر الصحيحة من عـدد العناصر 
َبـت. وقـد أعطـى هـذا القيـاس أرقاًمـا مختلفة من متوسـط الدرجـات نظًرا إلـى أن الطلبة ربمـا لم يكـن لديهم الوقت  التـي ُجرِّ
الكافـي إلنهـاء جميـع العناصـر الموجـودة في القسـم المحدد خال الوقـت المخصص. وللحصـول على هذه النسـبة المئوية 
َبـت. يدرج الشـكل 3 والشـكل 4 والجـدول 2 متوسـطات الطلبة في  ُقِسـم عـدد العناصـر الصحيحـة علـى عـدد العناصر التـي ُجرِّ

الصفيـن الثانـي والثالث بمزيد مـن التفاصيل.
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َبت  الشكل 5: الصف الثالث - النسبة المئوية الصحيحة من العناصر التي ُجرِّ

بعـد إجـراء االنحـدارات، اكُتِشـَف أنـه ال يوجـد اختـاف مهـّم مـن الناحيـة اإلحصائيـة بيـن النسـبة المئويـة الصحيحـة لطلبـة 
َبـت )الجـدول 5(. المعالجـة والضابطـة مـن إجمالـي عـدد العناصـر التـي ُجرِّ

َبت الشكل 4: الصف الثاني - النسبة المئوية الصحيحة من العناصر التي ُجرِّ
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النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على صفر

ُحِسـبت النسـبة المئويـة للطلبـة الذيـن حصلـوا علـى صفـر. وتشـير درجـة الصفر إلـى أن الطالـب لم يتمكـن من اإلجابة بشـكل 
صحيـح عـن سـؤال واحـد ضمـن مهمـة فرعيـة. ويوضح الشـكان فـي أدناه )الشـكل 5 والشـكل 6( أّن نسـبة مئويـة كبيرة من 

الطلبـة حصلـوا علـى صفـر فـي المهـام الفرعيـة، وهو مـا يمكن أن يـؤدي إلى إحبـاط المتوسـط العـام للدرجات.

ال يوجـد اختـاف مهـّم مـن الناحيـة اإلحصائيـة بيـن النسـبة المئويـة لطلبـة المعالجـة والضابطة الذيـن حصلوا علـى صفر في 
المرحلـة النهائيـة )الجـدول 6(، ولـم تتغيـر النتائج بعد حسـاب متغيـرات الضابطة.

بشـكل عـام، علـى مسـتوى مـدارس المعالجـة والضابطـة، تناقصـت النسـبة المئويـة للطلبـة الذيـن حصلـوا علـى صفـر علـى 
مسـتوى معظـم المهـام الفرعيـة فـي المرحلـة النهائيـة، ممـا يعنـي أن الطلبـة قـادرون علـى اإلجابـة بصـورة صحيحـة عـن 

ـة فرعية.  سـؤال واحـد علـى األقـل فـي كل َمَهمَّ

وكان االنخفـاض األكبـر فـي النسـبة المئويـة للطلبـة الذيـن حصلـوا علـى صفـر )علـى مسـتوى كٍل مـن مجموعـات المعالجة 
ـة الفرعيـة لفهـم القـراءة. فـي المرحلـة المبدئية، لم يتمكـن ٪61 من طلبـة الصف الثانـي بمدارس  والضابطـة( فـي الَمَهمَّ
المعالجـة مـن اإلجابـة عـن سـؤال واحـد بشـكل صحيـح، وانخفـض هـذا إلـى ٪16 فقط فـي نهايـة المطـاف، أّما فـي المرحلة 
المبدئيـة َفَلـم يتمكـن ٪42 مـن طلبـة الصـف الثالث بمـدارس المعالجة من اإلجابة عن سـؤال بشـكل صحيح، وهـو ما انخفض 

إلـى ٪16 فـي نهايـة المطاف.

وانخفضـت النسـبة المئويـة للطلبـة الذيـن حصلـوا علـى صفـر لجميـع المهـام الفرعيـة باسـتثناء قـراءة الكلمـات المبتكـرة 
ـة الفرعية فتحّسـنت. وبناًء  لطلبـة الصـف الثالـث لمـدارس المعالجـة، أّما درجات النسـب المئوية والمتوسـطات لهـذه الَمَهمَّ
عليـه، يمكننـا أن نسـتنتج أن الطلبـة الذيـن كانـوا قادريـن على اإلجابة فـي المرحلـة المبدئية قد تحّسـنوا، والطلبـة الذين كان 

بإمكانهـم اإلجابـة عـن هـذا السـؤال فـي المرحلـة المبدئيـة مـا زالوا غيـر قادريـن على اإلجابـة عنه فـي المرحلـة النهائية.

الشكل 6: الصف الثاني - النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على صفر
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مقارنة أعلى 50 في المئة بأقل 50 في المئة

أردنـا معرفـة مـا إذا كان الطلبـة أصحـاب األداء األعلـى و/ أو أصحـاب األداء األقـل قادرين علـى اإلفادة من المشـروع التجريبي. 
وإلنجـاز هـذا األمـر، صّنفنـا جميـع الطلبـة الذيـن حصلـوا علـى درجـات أعلـى مـن متوسـط الدرجـات فـي المرحلـة المبدئيـة 
بوصِفهـم الطلبـة أصحـاب األداء األعلـى، وجميـع الطلبـة الذيـن حصلـوا علـى درجـات أقـل مـن المتوسـط بوصِفهـم الطلبـة 
أصحـاب األداء األقـل. وُأجريـت االنحـدارات جميعهـا مـّرة أخـرى، مـرة بـإدراج الطلبـة أصحـاب األداء األعلـى فقـط، ومـرة أخـرى 
بـإدراج الطلبـة أصحـاب األداء األقـل. وأشـارت النتائـج إلـى أن المشـروع التجريبـي لـم يكـن مفيًدا بشـكل خـاص للطلبـة أصحاب 

األداء األعلـى أو األقـل.

الجزء 2: رضا الطلبة بخصوص درس اللغة العربية
ُطِرَحـت مجموعـة مـن األسـئلة علـى طلبـة الصفين الثانـي والثالث فـي المرحلـة المبدئية والنهائيـة في ما يتعلـق برضاهم 
عـن درس اللغـة العربيـة ومدرسـي اللغـة العربيـة لديهم. وفـي المرحلة النهائيـة، ُطِرَحت أسـئلة إضافية علـى طلبة مدارس 
المعالجـة فـي مـا يتعلـق برضاهـم عـن المشـروع التجريبـي للصـرف وكتـب التمرينـات التـي كان يتعيـن عليهم اسـتخدامها. 
وقـد كانـت جميـع األسـئلة محـددًة، وكان يتعيـن علـى الطالب االختيـار بين مقيـاس التواتر المكـّون من 4 نقـاط )دائًمـا، أحياًنا، 

نـادًرا، أبًدا(.

وقـد ُوجـد أن الطلبـة كانـوا راضين بشـكل عام عن المشـروع التجريبي، ووجـدوا بعض األدلة علـى أّنه أدى إلى زيـادة رضا طلبة 
الصـف الثالـث عـن مدّرسـهم وعـن درس اللغة العربية. ومـع ذلك، فهـذه النتيجة لم تمثل طلبـة الصف الثاني.

وكان معظـم طلبـة الصفيـن الثانـي والثالـث بمـدارس المعالجـة راضيـن عـن المشـروع التجريبـي للصـرف، ويعتقـدون أنـه 
سـاعدهم فـي القـراءة والكتابـة وتعّلـم اللغـة العربيـة )الشـكل 7 والشـكل 8 والجـدول 7 والجـدول 8(. 

الشكل 7: الصف الثالث - النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على صفر
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ـَم اسـتخدام كراسـة التمرينـات المقدمـة من خـال المشـروع التجريبي والرضـا عنها. وأشـار أكثر من ٪60 مـن الطلبة  كمـا ُقيِّ
إلـى أنهـم اسـتخدموا كتـب التمرينـات دائًمـا فـي الـدرس. وأوضحـت الغالبيـة العظمـى مـن الطلبة أن كتـب التمرينـات كانت 
واضحـة وسـهلة المتابعـة. ومـع ذلـك، أشـار نحـو نصـف الطلبـة فقـط إلـى أّنهـم كانـوا راضيـن عـن مسـتوى صعوبـة كتـب 
التمرينـات ]5[. وكان غالبيـة الطلبـة يعتقـدون أنهـم كانـوا دائًما يحصلون علـى الوقت الكافـي لانتهاء من كراسـة التمرينات.

كمـا ُأجريـت نمـاذج انحـدار متعـددة لمعرفـة مـا إذا كان هنـاك اختـاف كبير في رضـا الطلبة بسـبب المشـروع التجريبـي. ولم 
يكـن هنـاك اختافـات كبيـرة فـي رضـا طلبة الصـف الثاني بيـن مـدارس المعالجـة والضابطة )الجـدول 9(. 

وقـد وجدنـا بعـض األدلـة لمسـتويات أعلـى مـن الرضا بيـن طلبة الصـف الثالث علـى أبعاد قليلـة كنتيجـة للمشـروع التجريبي. 
اسـتمتع طلبـة الصـف الثالـث بمـدارس المعالجـة بالقـراءة باللغـة العربيـة بصـورة أكبـر من طلبـة المـدارس الضابطـة، وكان 
االختـاف كبيـًرا، وكذلـك كان طلبـة الصف الثالـث بمدارس المعالجـة راضين بصورة أكبر عـن مدرس اللغة العربيـة لديهم في 
نهايـة السـنة. واسـتناًدا إلـى اسـتبيان التصـورات، أبلغ الطلبـة أن المزيد من مدرسـي مـدارس المعالجة كانوا يشـرحون هدف 
الـدرس ويسـاعدون الطلبـة فـي فهـم مختلـف المفاهيـم مـن خال شـرحها بطريقـة مختلفـة. ويمكـن العثور علـى تفاصيل 

االنحـدار في الجـدول 10.

الشكل 8: مستوى رضا طلبة الصف الثاني في المرحلة النهائية

]5[ لـم يسـأل اسـتبيان التصـورات عّمـا إذا كانـت صعوبـة كراسـة التمرينـات مرتفعـة أو منخفضة للغايـة؛ لذا ال يمكننا اسـتنتاج مسـتوى الصعوبـة المتصورة 
مـن جانب الطلبـة لكتـب التمرينات.
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الشكل 9: مستوى رضا طلبة الصف الثالث في المرحلة النهائية
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الجزء 3: الوعي الصرفي للطلبة
تكّون االستبيان التقني من 5 أسئلة تختبر وعي الطالب الصرفي.

استبيان الصف الثاني:

السؤال األول: فهم جذر الكلمة
 

السؤال الثاني: تحويل جملة من صيغة المفرد إلى الجمع
 

السؤال الثالث: تحويل كلمة من صيغة الجمع إلى المفرد
 

السؤال الرابع: اشتقاق جذر الكلمة

السؤال الخامس: إنتاج تحول الصرف من كلمة الجذر

استبيان الصف الثالث:

السؤال األول: فهم جذر الكلمة

السؤال الثاني: تحويل جملة من صيغة الجمع إلى المفرد
 

السؤال الثالث: تحويل كلمة من صيغة المفرد إلى المخاطب
 

السؤال الرابع: اشتقاق جذر الكلمة
 

السؤال الخامس: إنتاج تحوالت الصرف من كلمة الجذر

ُطِرَحت األسئلة الثاثة األولى في المرحله البدائية والنهائية، بينما ُأضيَف آِخُر سؤالين في المرحلة النهائية.  

لـم يكـن للمشـروع التجريبـي للصـرف تأثيـر كبيـر فـي قـدرة الطلبـة علـى اإلجابة عن هـذه األسـئلة )الجـدول 13 والجـدول 14 
والجـدول 15 والشـكل 7 والشـكل 8(. وكانـت األسـئلة الوحيدة التي تفوق فيهـا طلبة مدارس المعالجة علـى طلبة المدارس 
الضابطـة هـي األسـئلة التـي جـرى تناولهـا بالتفصيـل فـي كتيـب الصـرف. ومن خـال جمع هـذه النتائج مـع نتائـج EGRA في 
َي، لكن لـم ُيترجم ذلك إلـى نتائج محّسـنة لإللمام  أعـاه، فـإن لدينـا دليـًا علـى أن محتوى المشـروع التجريبـي للصرف قـد ُغطِّ

بالقـراءة والكتابة.
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مقارنة أعلى 50 في المئة بأقل 50 في المئة

جرى التحقق من تأثير المشروع التجريبي في الطلبة أصحاب األداء األعلى أو األقل، ولكن لم ُيكَشف عن وجود اختافات.

الشكل 10: الصف الثاني - النسبة المئوية الصحيحة من أسئلة الصرف
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الشكل 11: الصف الثالث - النسبة المئوية الصحيحة من أسئلة الصرف
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تكّونـت اختبـارات الصفيـن الرابـع والخامـس مـن 40 سـؤااًل فـي اللغـة العربية علـى نمط أسـئلة اختيار مـن متعدد )41 سـؤااًل 
لطلبـة الصـف الخامـس( توّلـت وزارة التربيـة والتعليـم كتابتهـا؛ حيـث اختبرت قـدرات الطلبـة في ما يتعلـق بالنحـو والتهجئة 

وفهـم القراءة.

وُأجـري أيًضـا اسـتبيان لقيـاس مسـتوى الرضـا )مشـابه لاسـتبيان الـذي ُأجري لطلبـة الصفيـن الثاني والثالـث(. وُأجـري االختبار 
واالسـتبيان نفسـهما للطلبـة فـي المرحلتيـن المبدئية والنهائيـة. في المرحلـة النهائية، احتوى اسـتبيان الرضا على أسـئلة 

إضافيـة حـول المشـروع التجريبـي للصرف. علمـًا أّن االختبار واالسـتبيان ُأجريـا ورقًيا.

)MoE( الجزء 1: اختبار وزارة التربية والتعليم
ُحِسـَب إجمالـي الدرجـات مـن خـال جمع عدد األسـئلة الصحيحـة. وكان الحد األقصى 40 سـؤااًل لطلبـة الصف الرابع و41 سـؤااًل 
لطلبـة الصـف الخامـس. أّمـا النسـبة المئويـة الصحيحـة فهـي إجمالـي الدرجـات معبـًرا عنهـا كنسـبة مئويـة، وأّمـا النسـبة 
المئويـة الصفريـة فهـي عـدد الطلبـة الذيـن حصلـوا علـى إجمالـي درجـات ُمقـدر بصفـر، ولـم يتمّكـن أولئـك مـن اإلجابـة عـن 
سـؤال واحـد بصـورة صحيحـة. وأّمـا درجـة النحو فهـي مجموع كل أسـئلة النحـو الواردة فـي االختبـار، وقد كان الحـد األقصى 

للدرجـات الممكنـة 34.

)MoE( الشكل 12: متوسط إجمالي الدرجات في اختبار وزارة التربية والتعليم

لـم يكـن للمشـروع التجريبـي أي تأثيـر مهـّم مـن الناحيـة اإلحصائيـة فـي درجـات طلبـة الصفيـن الرابـع والخامس. وقد تحّسـن 
طلبـة مـدارس المعالجـة والضابطـة علـى مـدار العـام، )الشـكل 11(، ولكـن التحّسـن فـي مـدارس المعالجـة لم يكـن أكبر من 
التحسـن فـي المـدارس الضابطـة. وأظهرت نتائج االنحـدار أّنه لم يكن للمشـروع التجريبي أي تأثير مهّم مـن الناحية اإلحصائية 

في نتائـج التقييم )الجـدول 18(.

النتائج - 
الصفان الرابع والخامس
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مقارنة أعلى 50 في المئة بأقل 50 في المئة

وبصـورة مشـابهة لمـا جـرى مـع الصفيـن الثانـي والثالـث، اكُتِشـف الطلبـة أصحـاب األداء األعلـى و/ أو أصحـاب األداء األقـل 
بمزيـد مـن التفاصيـل لتحديـد مـا إذا كانـوا قادريـن بصـورة أكبر علـى اإلفادة أكثـر من المشـروع التجريبـي. وإلنجاز هـذا األمر، 
ـَف جميـع الطلبـة الذيـن حصلـوا على درجـات أعلى من متوسـط الدرجـات في المرحلـة المبدئيـة بوصفهم الطلبـة أصحاب  ُصنِّ
األداء األعلـى، وجميـع الطلبـة الذيـن حصلـوا علـى درجـات أقـل بوصفهـم الطلبـة أصحـاب األداء األقـل، كمـا ُأجرَيتاالنحـدارات 

جميعهـا مـرة أخـرى، مـرة بـإدراج الطلبـة أصحـاب األداء األعلـى فقـط، ومـرة أخـرى بـإدراج الطلبـة أصحـاب األداء األقل.

وأظهـرت نتائـج االنحـدار أنـه لـم يكـن هنـاك اختـاف كبيـر فـي التحصيـل، ممـا يعنـي أن المشـروع التجريبـي لـم يكـن مفيـًدا 
بشـكل خـاص للطلبـة أصحـاب األداء األعلـى أو األقـل.

الجزء 2: استبيان الرضا
ُطِرَحـت األسـئلة نفسـها بخصـوص الرضـا لطلبـة الصفيـن الرابـع والخامس مثلمـا جرى مـع طلبة الصفيـن الثانـي والثالث. ولم 

تكـن هنـاك تغييـرات كبيـرة في مسـتوى رضـا الطلبة عن مدرسـهم وعـن درس اللغـة العربية )الجـدول 21 والجـدول 22(.

بصـورة عامـة، كان معظـم طلبـة الصفيـن الرابـع والخامـس بمـدارس المعالجـة راضيـن عـن المشـروع التجريبـي للصـرف، 
 .)20 19 والجـدول  ويعتقـدون أنـه سـاعدهم فـي القـراءة والكتابـة وتعّلـم اللغـة العربيـة )الجـدول 

وأشـار أكثـر مـن نصـف الطلبـة إلـى أنهـم اسـتخدموا كتـب التمرينـات دائًمـا فـي الـدرس. وأوضحـت الغالبيـة العظمـى مـن 
الطلبـة أن كتـب التمرينـات كانـت واضحـة وسـهلة المتابعة. ومع ذلك، أشـار أقل من نصـف الطلبة إلى أنهم كانـوا راضين عن 
مسـتوى صعوبـة كتـب التمرينـات. وكان غالبيـة الطلبة يعتقدون أنهـم دائًما ما كانـوا يحصلون على الوقـت الكافي لانتهاء 

مـن التمرينـات الـواردة في كراسـة التمرينات.

الشكل 13: مستوى رضا طلبة الصف الرابع في المرحلة النهائية
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الشكل 14: مستوى رضا طلبة الصف الخامس في المرحلة النهائية
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المناقشة
واالستنتاج

كانـت دراسـة الجـدوى هـذه تهدف إلى اإلجابة عن التسـاؤالت البحثية التاليـة المتعلقة بدليل على الوعـد والجدوى وإمكانية 
التوسع:

دالئل فاعلية البرنامج:
إلى أي مدى يبدو أن نظرية التغيير الخاصة بالمشروع تمثل هذا السياق؟

كانـت النظريـة الكامنـة وراء هـذا المشـروع هـي أن اسـتخدام تعليمات واضحـة للصرف فـي التدريس من شـأنه أن يؤدي إلى 
فهـم الطلبـة للصـرف وأن يتمّكنـوا مـن بنـاء الكلمـات مـن تلقـاء أنفسـهم وأن يسـتنتجوا المعنـى مـن الكلمـات باسـتخدام 
الصـرف. وكانـت النتائـج/ التأثيـرات طويلـة المـدى المتوقعـة هـي فهم محّسـن للطلبـة ونتائج محّسـنة إللمامهـم بالقراءة 

والكتابة.

واسـتناًدا إلـى النتائـج الـواردة مـن اسـتبيان الرضـا، يمكننـا ذكـر معظـم افتراضاتنـا من فهـم نظريـة التغييـر؛ إذ كان معظم 
الطلبـة بجميـع الصفـوف األربعـة راضيـن عـن المشـروع التجريبـي ويعتقـدون أن درس الصـرف قـد سـاعدهم في تعّلـم اللغة 
العربيـة. وأشـار معظمهـم إلـى أنهـم اسـتخدموا كتـب التمرينـات فـي الـدرس. ومـع ذلـك، لـم يكـن كل الطلبـة راضيـن عـن 
مسـتوى صعوبـة كراسـة التمرينـات. وخـال تصميـم المشـروع التجريبـي، كان مـن المفتـرض أن تكـون كتـب التمرينـات فـي 

المسـتوى المناسـب للطلبة.

 ،)MoE( واالسـتبيان التقنـي للصـرف واختبـارات وزارة التربيـة والتعليـم EGRA علـى الجانـب اآلخـر، واسـتناًدا إلـى نتائـج
وجدنـا أن المشـروع التجريبـي لم يحّسـن نتائج إلمـام الطلبة بالقراءة والكتابـة. وعلى الرغم من أن انحـدارات ANCOVA أظهرت 
أن هنـاك عـدًدا صغيـًرا مـن التغييـرات اإليجابيـة الملحوظـة ، فـإّن التأثيـر الـذي أحدثـه البرنامـج ال يمكـن ربطـه بشـكل جـازم 

ومؤكـد كنتيجـة لتطبيـق البرنامـج، وقـد يكـون ناجمـًا عـن التطـور الطبيعـي لمهـارات الطاب.

الجدوى:
هل يمكن تنفيذ المشروع التجريبي الوعي الصرفي على النحو المقصود في السياق األردني؟

ُأجيب عن هذا السؤال في التقرير النوعي.

إمكانية التوسع:
هل المشروع قابل للتوسع؟

بالنظـر إلـى النتائـج المتوفـرة لدينـا، نقتـرح عـدم توسـيع المشـروع التجريبـي فـي هـذا الوقـت؛ إذ على الرغـم مـن أن الطلبة 
والمعلميـن أشـاروا إلـى أنهـم اسـتمتعوا بالمشـروع التجريبـي وأفـادوا منـه، فـإّن نتائـج الطلبـة لـم تعكـس أي مكاسـب 

تعليميـة.
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أوجه القصور والتوصيات
•

•

•

•

•

•

•

علـى الرغـم مـن أن اختيـار المـدارس كان عشـوائًيا، فقـد كانـت لمديريهـا الكلمـة األخيـرة فـي مـا إذا كانـوا يرغبون في 
المشـاركة فـي المشـروع التجريبـي وفـي تحديـد المعلمين الذيـن يرغبون في ترشـيحهم للتدريـب وأي أقسـام للمواد 
َسـُتضّمن فيـه. وقـد يكـون مديـرو المـدارس قـد اختـاروا المعلميـن والطلبـة الذين كانـوا يقدمـون أداًء أفضـل، مما قد 
يـؤدي إلـى أداء مـدارس المعالجـة بشـكل أفضـل مـن المـدارس الضابطـة، ويقلـل هـذا أيًضـا مـن تعميـم النتائـج علـى 

األردن كلهـا.

نظـًرا إلـى حجـم المجموعـة والعينـة الصغيريـن، فقد أّدت حسـابات قوة الدالـة اإلحصائية لدينـا إلى وجود حـد أدنى كبير 
للتأثيـرات القابـل لاكتشـاف )MDE( بصـورة أكبـر مـن الدراسـات األخـرى. وبنـاًء عليـه، كان مـن غيـر المرجـح أن تجـد هذه 
الدراسـة أدلـة مهمـة مـن الناحيـة اإلحصائيـة في مـا يتعلـق بتأثير المشـروع التجريبـي فيه اإللمـام بالقـراءة والكتابة.

فـي المرحلـة النهائيـة، كان بعـض الطلبـة الـذي خضعوا لاسـتبيان فـي المرحلـة المبدئية غائبيـن أو انتقلوا إلى قسـم 
آخـر، وأدى هـذا إلـى تقليل العينـة اإلجمالية.

فـي المرحلـة المبدئيـة، أجرينـا االسـتبيان على قسـم الصـف الرابع بالمدرسـة 6 ]6[، ولكن علـى مدار المشـروع التجريبي 
وجدنـا أّنـه لـم ُيَنّفـذ في هذا القسـم. وفـي المرحلة النهائية، ُأجري االسـتبيان للقسـمين؛ القسـم الذي تلقى المشـروع 
التجريبـي ونفـس القسـم الـذي أجرينا الدراسـة له فـي المرحلة المبدئية. أّما بالنسـبة إألى تحليلنا، فقد ُأسـِقَط القسـم 

الـذي لـم ُيَنّفذ فيه.

كان مـدرس الصـف الخامـس بالمدرسـة 10 غائًبـا طـوال معظـم الفصـل الدراسـي الثاني، فُأسـِقَطت تلك  المدرسـة من 
تحليلنـا ألن الطلبـة لم يتلقـوا المعالجـة الكاملة.

أوضـح بعـض الطلبـة أنهم لم يكونوا راضين عن مسـتوى صعوبة كراسـة التمرينـات. وإذا أجري المشـروع التجريبي في 
المسـتقبل، فسـنوصي باستكشـاف كيفيـة فهـم الطلبـة لكتـب التمرينـات )صعبـة للغاية أو سـهلة للغايـة( وتحديثها 

للتأكـد من أنها ُتناِسـُب مسـتواهم.

ربمـا لـم تكـن التقييمـات المسـتخدمة هـي المقاييـس األكثـر دقـة ألهـداف المشـروع التجريبي؛ لـذا، وفي حالـة إجراء 
المشـروع التجريبـي مجـدًدا فـي المسـتقبل، فسـنوصي بتعييـن خبيـر للتقييـم لتحديـد مـا كان ُيـدّرس ومـا ُيقـاس فـي 
التقييمـات؛ لمعرفـة مـا إذا كانـت التقييمـات قـادرة علـى اسـتخاص التغييـر فـي مسـتوى اإللمـام بالقـراءة والكتابة.

]6[  تم استبعاد أسماء المدارس ألغراض متعلقة بالخصوصية والسرية
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EGRA الجدول 1: متوسط درجات

الصف 3 - النهائيةالصف 3 - المبدئيةالصف 2 - النهائيةالصف 2 - المبدئية

المهمة الفرعية

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

100671138679899095عدد الطلبه

ف األحرف واألصوات  تعرُّ
)أصوات األحرف في 

الدقيقة(

25.5124.9144.7741.2823.9531.1337.846.08

(17.23)(21.82)(22.46)(20.60)(22.38)(21.22)(22.33)(22.67)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.850.220.10*0.03 **

ف المقطع وصوته  تعرُّ
)أصوات المقاطع في 

الدقيقة(

18.2424.3934.2634.6423.8723.6432.4437.85

(12.75)(17.64)(20.89)(14.41)(13.65)(14.89)(15.78)(18.24)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.090.910.950.18

قراءة كلمات مصطنعة 
)كلمات "جديدة" في 

الدقيقة(

5.466.6313.3314.717.89.0413.6815.02

(6.06)(7.71)(12.33)(9.53)(7.18)(7.29)(9.97)(11.77)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.160.550.450.7

سالسة القراءة الشفهية 
)الكلمات في الدقيقة(

7.358.8721.0823.316.3714.2724.4727.45

(9.08)(8.21)(13.96)(14.10)(13.99)(12.41)(14.51)(14.10)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.150.470.420.41

فهم القراءة )العناصر 
الصحيحة من 5(

0.570.692.132.641.571.3732.96

(1.00)(1.03)(1.80)(1.78)(1.61)(1.53)(1.88)(1.87)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.280.160.520.92

فهم االستماع )العناصر 
الصحيحة من 5(

2.913.133.733.883.383.273.743.92

(1.53)(1.39)(1.48)(1.22)(1.60)(1.38)(1.43)(1.24)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.470.610.740.66

ماحظات:

تستند جميع اختبارات المساواة إلى انحدارات OLS بما في ذلك تأثيرات الحاالت الثابتة. وُتَجّمع األخطاء المعيارية في مستوى المدرسة.

توضح النجوم مستويات أهمية االختافات بين فرق المعالجة: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجداول
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الجدول 2: النسبة المئوية الصحيحة لتقييم EGRA من إجمالي المحاوالت

الصف 3 - النهائيةالصف 3 - المبدئيةالصف 2 - النهائيةالصف 2 - المبدئية

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

100671138679899095عدد الطلبه

ف األحرف واألصوات  تعرُّ
)٪من العناصر الصحيحة 

َبت( التي ُجرِّ

64%58%81%79%49%67%71%80%

(0.35)(0.37)(0.26)(0.29)(0.39)(0.37)(0.34)(0.27)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.350.730.01*0.21

ف المقطع وصوته   تعرُّ
)٪من العناصر الصحيحة 

َبت( التي ُجرِّ

63%72%76%83%68%72%76%83%

(0.30)(0.25)(0.29)(0.23)(0.31)(0.31)(0.27)(0.24)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.05**0.20.40.24

قراءة كلمات مصطنعة 
)٪من العناصر الصحيحة 

َبت( التي ُجرِّ

33%37%50%61%41%51%54%53%

(0.33)(0.33)(0.36)(0.31)(0.33)(0.33)(0.35)(0.35)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.460.10*0.090.94

سالسة القراءة الشفهية 
)٪من العناصر الصحيحة 

َبت( التي ُجرِّ

36%44%65%68%55%59%69%75%

(0.34)(0.32)(0.35)(0.33)(0.36)(0.35)(0.33)(0.30)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.150.790.460.48

فهم القراءة )٪من العناصر 
َبت( الصحيحة التي ُجرِّ

37%42%71%81%57%59%85%80%

(0.44)(0.46)(0.40)(0.29)(0.40)(0.44)(0.26)(0.31)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.480.220.710.46

فهم االستماع )٪من 
العناصر الصحيحة التي 

َبت( ُجرِّ

65%70%80%84%71%71%80%82%

(0.29)(0.27)(0.26)(0.22)(0.31)(0.25)(0.26)(0.22)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.450.380.990.71

ماحظات:

تستند جميع اختبارات المساواة إلى انحدارات OLS بما في ذلك تأثيرات الحاالت الثابتة. وُتَجّمع األخطاء المعيارية في مستوى المدرسة.

توضح النجوم مستويات أهمية االختافات بين فرق المعالجة: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجداول
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EGRA الجدول 3: النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على صفر في تقييم

الصف 3 - النهائيةالصف 3 - المبدئيةالصف 2 - النهائيةالصف 2 - المبدئية

المجموعة 
الضابطة

مجموعة 
المعالجة

المجموعة 
الضابطة

مجموعة 
المعالجة

المجموعة 
الضابطة

مجموعة 
المعالجة

المجموعة 
الضابطة

مجموعة 
المعالجة

100671138679899095عدد الطلبه

ف األحرف واألصوات تعرُّ
)٪من الطلبه(

16%10%4%2%27%15%7%4%

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

(0.43)(0.43)0.003***(0.49)

ف المقطع وصوته تعرُّ
)٪ من الطلبه(

9%3%4%2%11%8%3%3%

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.120.710.390.96

قراءة كلمات مصطنعة
)٪ من الطلبه(

37%37%25%14%29%18%18%21%

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.960.120.220.74

سالسة القراءة الشفهية
)٪ من الطلبه(

36%27%14%13%22%13%16%8%

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

(0.24)(0.85)(0.13)(0.25)

فهم القراءة
)٪ من الطلبه(

67%61%28%16%39%42%19%16%

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.220.240.70.58

فهم االستماع
)٪ من الطلبه(

10%7%4%1%10%2%6%2%

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.520.390.03**0.31

ماحظات:

تستند جميع اختبارات المساواة إلى انحدارات OLS بما في ذلك تأثيرات الحاالت الثابتة. وُتَجّمع األخطاء المعيارية في مستوى المدرسة.

توضح النجوم مستويات أهمية االختافات بين فرق المعالجة: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجداول
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ANCOVA انحدار – EGRA الجدول 4: متوسط درجات

ANCOVA الجدول 5: النسبة المئوية الصحيحة من إجمالي المحاوالت – انحدار

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

الصف الثاني

167(3.011)4.265-(2.013)*6.365-تعّرف األحرف واألصوات

ف المقطع وصوته 167(3.703)2.81-(3.833)2.902-تعرُّ

167(2.352)0.122(2.351)0.367قراءة كلمات مصطنعة

167(2.978)0.534(3.175)0.98سالسة القراءة الشفهية

167(0.286)0.263(0.341)0.294فهم القراءة

167(0.322)0.11(0.269)0.0743فهم االستماع

الصف الثالث

166(3.071)3.251(3.046)5.306تعّرف األحرف واألصوات

ف المقطع وصوته 166(3.438)4.403(3.346)5.246تعرُّ

166(3.402)0.607-(3.425)0.284قراءة كلمات مصطنعة

166(3.226)4.649(3.245)4.835سالسة القراءة الشفهية

166(0.392)0.073(0.397)0.117فهم القراءة

166(0.332)0.0165(0.343)0.116فهم االستماع

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

الصف الثاني

165(0.0549)0.0328-(0.0465)0.0446-تعّرف األحرف واألصوات

ف المقطع وصوته 167(0.0390)0.0359(0.0396)0.0327تعرُّ

166(0.0637)0.0738(0.0675)0.088قراءة كلمات مصطنعة

167(0.0850)0.039-(0.0881)0.0176-سالسة القراءة الشفهية

113(0.0669)0.0579-(0.0790)0.000858فهم القراءة

164(0.0403)0.0388(0.0341)0.0359فهم االستماع

الصف الثالث

166(0.0582)0.0109(0.0584)0.0412تعّرف األحرف واألصوات

ف المقطع وصوته 166(0.0555)0.0425(0.0543)0.0493تعرُّ

166(0.1100)0.0742-(0.1120)0.0504-قراءة كلمات مصطنعة

163(0.0795)0.0351(0.0820)0.0497سالسة القراءة الشفهية

126(0.0735)0.0771-(0.0771)0.0849-فهم القراءة

162(0.0485)0.00328-(0.0522)0.0113فهم االستماع

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.
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ANCOVA الجدول 6: النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على صفر – انحدار

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

الصف الثاني

167(0.0199)0.00802-(0.0197)0.00209-تعّرف األحرف واألصوات

ف المقطع وصوته 167(0.0237)0.0174-(0.0237)0.0109-تعرُّ

167(0.0599)0.106-(0.0709)0.101-قراءة كلمات مصطنعة

167(0.0784)0.0253(0.0796)0.0259سالسة القراءة الشفهية

167(0.1070)0.0576-(0.1110)0.0919-فهم القراءة

167(0.0404)0.0333-(0.0362)0.0324-فهم االستماع

الصف الثالث

166(0.0235)0.0312(0.0266)0.00945تعّرف األحرف واألصوات

ف المقطع وصوته 166(0.0265)0.00572(0.0313)0.000789-تعرُّ

166(0.0973)0.0719(0.0997)0.0439قراءة كلمات مصطنعة

166(0.0464)0.0902-(0.0476)0.0841-سالسة القراءة الشفهية

166(0.0616)0.0404-(0.0552)0.0383-فهم القراءة

166(0.0164)0.00711(0.0155)0.00613فهم االستماع

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجداول
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المبدئية-المجموعة 
الضابطة

المبدئية-مجموعة 
المعالجة

النهائية-المجموعة 
الضابطة

النهائية-مجموعة 
المعالجة

1234123412341234المقياس

77202182180084142090820أحب القراءة باللغة العربية

83142188101087122091810أحب درس اللغة العربية

وجدت األمر صعًبا في قراءة كلمات جديدة 
باللغة العربية

14542111124812281654161417382420

وجدت األمر صعًبا في فهم اللغة العربية 
الفصحى

15581314154818191950141620431423

مدّرسو اللغة العربية لدي يجعلون تعّلم 
اللغة العربية ممتًعا

8415109143190100090901

مدّرس اللغة العربية لدي يساعدني في 
فهم معنى الكلمات الجديدة

702532732700811523801612

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح األخطاء 
التي ارتكبها

603721672436811720722331

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح لي كيف 
يمكنني التحسن

603532751843811432831421

مدّرس اللغة العربية لدي يستخدم أمثلة 
يمكنني فهمها بسهولة

662572703000811730831331

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح أهداف 
الدروس المختلفة

563635791901801920851320

عندما ال أفهم مفهوًما معّيًنا فإن مدرس 
اللغة العربية لدي يوضحه بطريقة مختلفة

623305732213762121801711

مدّرس اللغة العربية لدي يمنحنا الفرصة 
للمشاركة في الدرس

772210821800881110881010

881011889309550094510أحب المشاركة في درس اللغة العربية

بصفة عامة، درجاتي في المدرسة أعلى من 
معظم زمالئي.

5342415240704050101434791

89110087121090100093700أريد الحصول على أعلى الدرجات في الدرس لدي

721387أنا راٍض عن المشروع التجريبي للصرف

قُت ما تعّلمته عند القراءة أو الكتابة 711667َطبَّ

درس الصرف ساعدني في تعّلم اللغة 
العربية

701767

652419استخدمت كراسة التمرينات في الدرس

831016كانت كتب التمارين واضحة

ُمِنْحُت الوقت الكافي إلكمال كراسة 
التمرينات

702127

أنا راٍض عن مستوى صعوبة كراسة 
التمرينات

503578

األرقام في الجدول أعاه نسب مئوية, المقياس: 1 = دائًما, 2 = أحياًنا, 3 = نادًرا, 4 = أبًدا

الجدول 7: إجابات استبيان الرضا للصف الثاني

الجداول
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المبدئية-المجموعة 
الضابطة

المبدئية-مجموعة 
المعالجة

النهائية-المجموعة 
الضابطة

النهائية-مجموعة 
المعالجة

1234123412341234المقياس

85101387120181181096400أحب القراءة باللغة العربية

8114318990284131195410أحب درس اللغة العربية

وجدت األمر صعًبا في قراءة كلمات جديدة 
باللغة العربية

1653131616669995120202245239

وجدت األمر صعًبا في فهم اللغة العربية 
الفصحى

1552112015631111114818231653238

مدّرسو اللغة العربية لدي يجعلون تعّلم 
اللغة العربية ممتًعا

8214119010009280095410

مدّرس اللغة العربية لدي يساعدني في 
فهم معنى الكلمات الجديدة

801900792100782020851320

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح األخطاء 
التي ارتكبها

771804762201761932811621

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح لي كيف 
يمكنني التحسن

712431643411732610831322

مدّرس اللغة العربية لدي يستخدم أمثلة 
يمكنني فهمها بسهولة

752211801820732420851410

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح أهداف 
الدروس المختلفة

771930712711673120851230

عندما ال أفهم مفهوًما معّيًنا فإن مدرس 
اللغة العربية لدي يوضحه بطريقة مختلفة

712350802000623062841411

مدّرس اللغة العربية لدي يمنحنا الفرصة 
للمشاركة في الدرس

71280085150079210093700

89811936019280099100أحب المشاركة في درس اللغة العربية

بصفة عامة، درجاتي في المدرسة أعلى من 
معظم زمالئي.

54395053398047421013552131

851310926119640094600أريد الحصول على أعلى الدرجات في الدرس لدي

7411016أنا راٍض عن المشروع التجريبي للصرف

قُت ما تعّلمته عند القراءة أو الكتابة 6716116َطبَّ

درس الصرف ساعدني في تعّلم اللغة 
العربية

7213115

6317317استخدمت كراسة التمرينات في الدرس

7312313كانت كتب التمارين واضحة

ُمِنْحُت الوقت الكافي إلكمال كراسة 
التمرينات

5828113

أنا راٍض عن مستوى صعوبة كراسة 
التمرينات

5631113

األرقام في الجدول أعاه نسب مئوية, المقياس: 1 = دائًما, 2 = أحياًنا, 3 = نادًرا, 4 = أبًدا

الجدول 8: إجابات استبيان الرضا للصف الثالث

الجداول
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المقياس 1 = دائًما، 2 = أحياًنا، 3 = نادًرا، 4 = أبًدا

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجدول 9: أسئلة الرضا الخاصة بتحليل ANCOVA للصف الثاني

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

167(0.0895)0.00763(0.1020)0.00755أحب القراءة باللغة العربية

167(0.0721)0.0119-(0.0918)0.00438أحب درس اللغة العربية

167(0.3050)0.24(0.2930)0.222وجدت األمر صعًبا في قراءة كلمات جديدة باللغة العربية

167(0.2910)0.0814(0.2640)0.142وجدت األمر صعًبا في فهم اللغة العربية الفصحى

167(0.0447)0.00871-(0.0451)0.0444مدّرس اللغة العربية لدي يجعل تعّلم اللغة العربية ممتًعا

مدّرس اللغة العربية لدي يساعدني في فهم معنى الكلمات 
الجديدة

-0.0205(0.1560)-0.0488(0.1510)167

167(0.0904)0.0572(0.1040)0.0972مدّرس اللغة العربية لدي يوضح األخطاء التي ارتكبها

167(0.1090)0.0293-(0.1210)0.0362-مدّرس اللغة العربية لدي يوضح لي كيف يمكنني التحسن

167(0.0769)0.0185(0.0870)0.0376مدّرس اللغة العربية لدي يستخدم أمثلة يمكنني فهمها بسهولة

167(0.0945)0.0378-(0.1030)0.0431-مدّرس اللغة العربية لدي يوضح أهداف الدروس المختلفة

عندما ال أفهم مفهوًما معّيًنا فإن مدّرس اللغة العربية لدي يوضحه 
بطريقة مختلفة

-0.0803(0.0814)-0.0921(0.0839)167

167(0.0719)0.0226-(0.0626)0.00892مدّرس اللغة العربية لدي يمنحنا الفرصة للمشاركة في الدرس

167(0.0171)0.029-(0.0296)0.00512-أحب المشاركة في درس اللغة العربية

167(0.0964)0.119-(0.0620)0.0564-بصفة عامة، درجاتي في المدرسة أعلى من معظم زمالئي.

167(0.0619)0.0314-(0.0545)0.0178-أريد الحصول على أعلى الدرجات في الدرس لدي

الجداول
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الجدول 10: أسئلة الرضا الخاصة بتحليل ANCOVA للصف الثالث

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

166(0.0895)0.00763(0.0577)*0.153-أحب القراءة باللغة العربية

166(0.0721)0.0119-(0.0525)0.05-أحب درس اللغة العربية

166(0.3050)0.24(0.1940)0.25-وجدت األمر صعًبا في قراءة كلمات جديدة باللغة العربية

166(0.2910)0.0814(0.2050)0.23-وجدت األمر صعًبا في فهم اللغة العربية الفصحى

166(0.0447)0.00871-(0.0461)0.01مدّرس اللغة العربية لدي يجعل تعّلم اللغة العربية ممتًعا

مدّرس اللغة العربية لدي يساعدني في فهم معنى الكلمات 
الجديدة

-0.07(0.0995)-0.0488(0.1510)166

166(0.0904)0.0572(0.1010)0.07-مدّرس اللغة العربية لدي يوضح األخطاء التي ارتكبها

166(0.1090)0.0293-(0.0942)0.00171-مدّرس اللغة العربية لدي يوضح لي كيف يمكنني التحسن

166(0.0769)0.0185(0.0588)0.113-مدّرس اللغة العربية لدي يستخدم أمثلة يمكنني فهمها بسهولة

166(0.0945)0.0378-(0.0803)*0.189-مدّرس اللغة العربية لدي يوضح أهداف الدروس المختلفة

عندما ال أفهم مفهوًما معّيًنا فإن مدّرس اللغة العربية لدي يوضحه 
بطريقة مختلفة

-0.265*(0.0926)-0.0921(0.0839)166

166(0.0719)0.0226-(0.0490)*0.119-مدّرس اللغة العربية لدي يمنحنا الفرصة للمشاركة في الدرس

166(0.0171)0.029-(0.0389)0.0623-أحب المشاركة في درس اللغة العربية

166(0.0964)0.119-(0.1040)0.139بصفة عامة، درجاتي في المدرسة أعلى من معظم زمالئي.

166(0.0619)0.0314-(0.0434)0.0143أريد الحصول على أعلى الدرجات في الدرس لدي

المقياس 1 = دائًما، 2 = أحياًنا، 3 = نادًرا، 4 = أبًدا

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجداول
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المبدئية-المجموعة 
الضابطة

النهائية-المجموعة المبدئية-مجموعة المعالجة
الضابطة

النهائية-مجموعة المعالجة

عدد

الطلبه
1006711386

غير صحيح
صحيح

ال توجد 
إجابة/

لم أكن 
أعرف

غير صحيح
صحيح

ال توجد 
إجابة/

لم أكن 
أعرف

غير صحيح
صحيح

ال توجد 
إجابة/

لم أكن 
أعرف

غير صحيح
صحيح

ال توجد 
إجابة/

لم أكن 
أعرف

%21%34%45%20%48%32%42%36%22%43%52%5س1 (أ)

%22%36%42%22%55%23%40%48%12%52%45%3س1 (ب)

%24%65%10%27%64%9%39%58%3%55%44%1س1 (ج)

%3%8%88%4%16%80%24%49%27%31%40%29س2 (أ)

%6%9%85%3%19%79%21%46%33%22%42%36س2 (ب)

%3%15%81%4%19%77%24%48%28%27%43%30س2 (ج)

%1%14%85%2%17%81%3%30%67%14%33%53س3 (أ)

%0%6%94%2%10%88%3%28%69%10%19%71س3 (ب)

%0%5%95%1%6%93%4%30%66%9%17%74س3 (ج)

%8%21%71%9%26%65س4 (أ)

%12%64%24%14%58%28س4 (ب)

%12%57%31%12%51%37س4 (ج)

الجدول 11: األسئلة التقنية للصف الثاني

الجداول
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المبدئية-المجموعة 
الضابطة

النهائية-المجموعة المبدئية-مجموعة المعالجة
الضابطة

النهائية-مجموعة المعالجة

عدد

الطلبه
68719095

غير صحيح
صحيح

ال توجد 
إجابة/

لم أكن 
أعرف

غير صحيح
صحيح

ال توجد 
إجابة/

لم أكن 
أعرف

غير صحيح
صحيح

ال توجد 
إجابة/

لم أكن 
أعرف

غير صحيح
صحيح

ال توجد 
إجابة/

لم أكن 
أعرف

%11%6%83%23%34%42%46%31%23%54%21%24س1 (أ)

%9%12%79%27%36%38%46%37%17%59%16%24س1 (ب)

%11%58%32%27%68%6%58%31%11%65%22%12س1 (ج)

%1%3%96%4%9%87%13%17%70%10%21%68س2 (أ)

%1%2%97%4%11%84%13%15%72%10%18%71س2 (ب)

%0%0%100%1%1%98%0%1%99%1%9%88س3 (أ)

%0%2%98%1%4%94%0%7%93%4%16%78س3 (ب)

%0%3%97%1%3%96%0%4%96%3%9%87س3 (ج)

%0%1%99%2%6%92%1%8%90%4%19%77س3 (د)

%7%22%71%3%17%80س4 (أ)

%7%48%44%8%56%37س4 (ب)

%7%48%44%8%47%46س4 (ج)

الجدول 12: األسئلة التقنية للصف الثالث

الجداول
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الجدول 13: السؤال الخامس في الصرف للصف الثاني والثالث

الصف الثالثالصف الثاني

س5 )ج(س5 )ب(س5 )أ(س5 )ج(س5 )ب(س5 )أ(

النهائية - المجموعة 
الضابطة

%24%23%22%26%29%26كلمة واحدة

%34%34%27%17%16%22كلمتان

%13%14%20%4%4%5ثالث كلمات

%1%2%4%0%0%1أربع كلمات

%0%0%1%0%0%1خمس كلمات

%14%14%12%27%27%20إجابة غير صحيحة

%12%11%13%27%23%25لم أكن أعرف

النهائية - مجموعة 
المعالجة 

%23%26%17%28%20%15كلمة واحدة

%25%24%25%33%35%31كلمتان

%24%22%21%8%14%17ثالث كلمات

%5%7%15%0%0%6أربع كلمات

%0%0%3%0%0%1خمس كلمات

%14%12%13%17%17%13إجابة غير صحيحة

%8%8%6%14%14%16لم أكن أعرف

الجداول
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الجدول 14: أسئلة الصرف الخاصة بتحليل ANCOVA للصف الثاني

الجدول 15: أسئلة الصرف الخاصة بتحليل ANCOVA للصف الثالث

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

167(0.0624)*0.176(0.0610)*0.175س1 )أ( 

167(0.0761)*0.196(0.0827)*0.192س1 )ب( 

167(0.0367)0.0109(0.0394)0.00382-س1 )ج( 

167(0.0991)0.0521(0.0990)0.0588س2 )أ( 

167(0.1120)0.104(0.0983)0.0846س2 )ب( 

167(0.1060)0.0254(0.0927)0.017س2 )ج( 

167(0.0887)0.0245-(0.0891)0.0181-س3 )أ( 

167(0.0765)0.0678(0.0731)0.0592س3 )ب( 

167(0.0441)0.0327(0.0488)0.0337س3 )ج( 

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

167(0.1100)*0.311(0.1110)*0.348س1 )أ( 

167(0.0961)**0.334(0.1060)**0.361س1 )ب( 

167(0.0524)**0.218(0.0453)**0.214س1 )ج( 

167(0.0581)0.0698(0.0539)0.0673س2 )أ( 

167(0.0445)0.0883(0.0478)0.093س2 )ب( 

167(0.0248)0.0375(0.0173)0.0323س3 )أ( 

167(0.0266)0.0285(0.0226)0.0275س3 )ب( 

167(0.0282)0.0318(0.0291)0.0211س3 )ج( 

137(0.0290)*0.0920(0.0276)*0.0867س3 )د( 

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجداول
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الجدول 16: انحدار RCT لسؤال الصرف الرابع

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

الصف الثاني

199(0.1070)0.0131-(0.0930)0.0544س4 - (أ)

199(0.0698)0.0853-(0.0625)0.039-س4 - (ب)

199(0.1240)0.0484-(0.1060)0.0577-س4 - (ج)

الصف الثالث

185(0.0595)0.0683-(0.0513)0.0947-س4 - (أ)

185(0.0933)0.106(0.0969)0.0754س4 - (ب)

185(0.0729)0.013-(0.0712)0.0135-س4 - (ج)

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجـدول 17: إجمالـي الدرجـات والنسـبة المئويـة الصحيحـة والحاصلـون علـى 
صفر

الصف5 - النهائيةالصف5 - المبدئيةالصف4 - النهائيةالصف4 - المبدئية

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
المجموعة 

الضابطة 
)انحراف 
معياري(

متوسط 
مجموعة 
المعالجة 
)انحراف 
معياري(

127105132145119123133134عدد الطلبه

إجمالي الدرجات
13.6314.3324.9420.7319.1318.9323.521.59

(7.04)(5.97)(9.87)(8.66)(8.26)(8.01)(8.59)(8.38)

اختبار المساواة بين فرق 
المعالجة

0.750.330.950.57

النسبة المئوية الصحيحة
34%36%62%52%47%46%57%53%

(0.18)(0.15)(0.25)(0.22)(0.20)(0.20)(0.21)(0.20)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.750.330.950.57

النسبة المئوية الصفرية
9%0%0%0%4%2%1%0%

(0.29)---(0.20)(0.13)(0.09)-

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.310.30.32

إجمالي النحو
10.3410.0419.6716.2315.3415.0718.9817.66

(5.62)(5.05)(8.54)(7.18)(6.77)(-6.70)(7.38)(7.08)

اختبار المساواة بين ِفَرق 
المعالجة

0.870.360.910.62

ماحظات:

َعت األخطاء المعيارية في مستوى المدرسة. تستند جميع اختبارات المساواة إلى انحدارات OLS بما في ذلك تأثيرات الحاالت الثابتة. ُجمِّ

توضح النجوم مستويات أهمية االختافات بين فرق المعالجة: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجداول
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)MoE( الختبار وزارة التربية والتعليم ANCOVA الجدول 18: انحدار

حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(
العدد

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

الصف الرابع

93(1.9520)2.421-232(2.6470)2.156-إجمالي الدرجات

93(0.0488)0.0605-232(0.0662)0.0539-النسبة المئوية الصحيحة

النسبة المئوية للطلبة الذين 
حصلوا على صفر

0(.)2320(.)93

الصف الخامس

158(1.5980)1.605-242(1.5200)1.817-إجمالي الدرجات

158(0.0390)0.0391-242(0.0371)0.0443-النسبة المئوية الصحيحة

النسبة المئوية للطلبة الذين 
حصلوا على صفر

0(.)2420(.)158

توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

المبدئية-المجموعة 
الضابطة

المبدئية-مجموعة 
المعالجة

النهائية-المجموعة 
الضابطة

النهائية-مجموعة 
المعالجة

1234123412341234

431420392030831121831110أحب القراءة باللغة العربية

43171137154278151084611أحب درس اللغة العربية

فهم دروس اللغة العربية أكثر أهمية من 
حفظها

242265262854552760533042

يمكنني إنشاء كلمات صحيحة باللغة العربية 
الفصحى

351672302264483435502874

وجدت األمر صعًبا في قراءة كلمات جديدة 
باللغة العربية

179141914172110262792716331032

وجدت األمر صعًبا في فهم اللغة العربية 
الفصحى

131591910221514222593223211032

مدّرس اللغة العربية لدي يجعل تعّلم اللغة 
العربية ممتًعا

411322362213741062711132

مدّرس اللغة العربية لدي يساعدني في 
فهم معنى الكلمات الجديدة

43131034265382422741211

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح األخطاء 
التي ارتكبها

24199522231110711146611287

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح لي كيف 
يمكنني التحسن

311824362262671021731001

مدّرس اللغة العربية لدي يستخدم أمثلة 
يمكنني فهمها بسهولة

311921352254631610632110

طرح علينا مدّرس اللغة العربية أسئلة للتأكد 
من أننا كنا نتابعه

381312272693621153661422

الجدول 19: إجابات أستبيان الرضا للصف الرابع

الجداول
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المبدئية-المجموعة 
الضابطة

المبدئية-مجموعة 
المعالجة

النهائية-المجموعة 
الضابطة

النهائية-مجموعة 
المعالجة

1234123412341234

يطرح علينا مدّرس اللغة العربية أسئلة 
للتأكد من أننا نفكر في األشياء التي نقرأها 

أو نكتبها
331741302672601451582132

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح أهداف 
الدروس المختلفة

261756302495591075581734

عندما ال أفهم مفهوًما معّيًنا فإن مدّرس اللغة 
العربية لدي يوضحه بطريقة مختلفة

3113722025119511149502167

مدّرس اللغة العربية لدي يمنحنا الفرصة 
للمشاركة في الدرس

35141233217168822691031

4210213820327150274711أحب المشاركة في درس اللغة العربية

بصفة عامة، درجاتي في المدرسة أعلى من 
معظم زمالئي

361530342541383552463251

أريد الحصول على أعلى الدرجات في الدرس 
لدي

39102243116469730681411

70831أنا راٍض عن المشروع التجريبي للصرف

72631طّبقُت ما تعّلمته عند القراءة أو الكتابة

درس الصرف ساعدني في تعّلم اللغة 
العربية

691031

581932استخدمت كراسة التمرينات في الدرس

70760كانت كتب التمرينات واضحة

611422ُمِنْحُت الوقت الكافي إلكمال كراسة التمرينات

422782أنا راٍض عن مستوى صعوبة كراسة التمرينات

601633البطاقات التعليمية كانت واضحة

611541استمتعت باستخدام البطاقات التعليمية

األرقام في الجدول أعاه نسب مئوية, المقياس: 1 = دائًما, 2 = أحياًنا, 3 = نادًرا, 4 = أبًدا

الجداول
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المبدئية-المجموعة 
الضابطة

المبدئية-مجموعة 
المعالجة

النهائية-المجموعة 
الضابطة

النهائية-مجموعة 
المعالجة

1234123412341234

702000502521712313781910أحب القراءة باللغة العربية

572922413421662038691864أحب درس اللغة العربية

فهم دروس اللغة العربية أكثر أهمية من 
حفظها

532962471872543192701773

يمكنني إنشاء كلمات صحيحة باللغة العربية 
الفصحى

473743462432562975622544

وجدت األمر صعًبا في قراءة كلمات جديدة 
باللغة العربية

18241731101831181325203814321732

وجدت األمر صعًبا في فهم اللغة العربية 
الفصحى

13152139111426241717144813252035

مدّرس اللغة العربية لدي يجعل تعّلم اللغة 
العربية ممتًعا

66182041177362197106514710

مدّرس اللغة العربية لدي يساعدني في 
فهم معنى الكلمات الجديدة

701632491722721185791432

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح األخطاء 
التي ارتكبها

55181194415836217413721367

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح لي كيف 
يمكنني التحسن

671543432031632345661945

مدّرس اللغة العربية لدي يستخدم أمثلة 
يمكنني فهمها بسهولة

612146411656622344721924

طرح علينا مدّرس اللغة العربية أسئلة للتأكد 
من أننا كنا نتابعه

612144411952651984651679

يطرح علينا مدّرس اللغة العربية أسئلة 
للتأكد من أننا نفكر في األشياء التي نقرأها 

أو نكتبها
582941411864592454602565

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح أهداف 
الدروس المختلفة

5328563920726220846219106

عندما ال أفهم مفهوًما معّيًنا فإن مدّرس اللغة 
العربية لدي يوضحه بطريقة مختلفة

5119911361511552218145517914

مدّرس اللغة العربية لدي يمنحنا الفرصة 
للمشاركة في الدرس

622256481245651783741643

731523521521681626751532أحب المشاركة في درس اللغة العربية

بصفة عامة، درجاتي في المدرسة أعلى من 
معظم زمالئي

622651461852414525503951

أريد الحصول على أعلى الدرجات في الدرس 
لدي

771114569327695490410

781231أنا راٍض عن المشروع التجريبي للصرف

الجدول 20: إجابات أسئلة أستبيان الرضا للصف الخامس

الجداول
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المبدئية-المجموعة 
الضابطة

المبدئية-مجموعة 
المعالجة

النهائية-المجموعة 
الضابطة

النهائية-مجموعة 
المعالجة

1234123412341234

652262طّبقُت ما تعّلمته عند القراءة أو الكتابة

درس الصرف ساعدني في تعّلم اللغة 
العربية

692133

661944استخدمت كراسة التمرينات في الدرس

671942كانت كتب التمرينات واضحة

662522ُمِنْحُت الوقت الكافي إلكمال كراسة التمرينات

512578أنا راٍض عن مستوى صعوبة كراسة التمرينات

781141البطاقات التعليمية كانت واضحة

692511استمتعت باستخدام البطاقات التعليمية

األرقام في الجدول أعاه نسب مئوية, المقياس: 1 = دائًما, 2 = أحياًنا, 3 = نادًرا, 4 = أبًدا

الجداول
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حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(
العدد

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

93(0.044)0.0152-232(0.194)0.00975أحب القراءة باللغة العربية

93(0.053)2320.12(0.360)0.0533-أحب درس اللغة العربية

93(0.330)0.179-232(0.413)0.268-فهم دروس اللغة العربية أكثر أهمية من حفظها

93(0.263)2320.0977(0.302)0.157-يمكنني إنشاء كلمات صحيحة باللغة العربية الفصحى

وجدت األمر صعًبا في قراءة كلمات جديدة باللغة 
العربية

0.162(0.392)2320.313(0.245)93

93(0.296)0.115-232(0.366)0.0778وجدت األمر صعًبا في فهم اللغة العربية الفصحى

مدّرس اللغة العربية لدي يجعل تعّلم اللغة العربية 
ممتًعا

0.139(0.591)2320.367(0.250)93

مدّرس اللغة العربية لدي يساعدني في فهم معنى 
الكلمات الجديدة

-0.0182(0.419)2320.166(0.162)93

93(0.129)2320.0506(0.471)0.126مدّرس اللغة العربية لدي يوضح األخطاء التي ارتكبها

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح لي كيف يمكنني 
التحسن

-0.448(0.685)2320.0777(0.362)93

مدّرس اللغة العربية لدي يستخدم أمثلة يمكنني 
فهمها بسهولة

-0.416(0.758)2320.0515(0.385)93

طرح علينا مدّرس اللغة العربية أسئلة للتأكد من أننا 
كنا نتابعه

-0.393(0.752)2320.0835(0.340)93

يطرح علينا مدّرس اللغة العربية أسئلة للتأكد من أننا 
نفكر في األشياء التي نقرأها أو نكتبها

-0.429(0.807)232-0.015(0.358)93

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح أهداف الدروس 
المختلفة

-0.251(0.710)2320.164(0.327)93

عندما ال أفهم مفهوًما معّيًنا فإن مدّرس اللغة 
العربية لدي يوضحه بطريقة مختلفة

-0.611(0.846)232-0.714*(0.295)93

مدّرس اللغة العربية لدي يمنحنا الفرصة للمشاركة 
في الدرس

-0.268(0.866)2320.223(0.451)93

93(0.379)0.125-232(0.724)0.511-أحب المشاركة في درس اللغة العربية

بصفة عامة، درجاتي في المدرسة أعلى من معظم 
زمالئي.

-0.395(0.700)232-0.011(0.584)93

93(0.594)0.0151-232(0.745)0.38-أريد الحصول على أعلى الدرجات في الدرس لدي

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجدول 21: أسئلة الرضا الخاصة بتحليل ANCOVA للصف الرابع

الجداول
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حالة المعالجة

)بدون متغير الضابط(
العدد

حالة المعالجة

)مع متغير الضابط(
العدد

158(0.127)0.168-242(0.168)0.114-أحب القراءة باللغة العربية

158(0.388)2420.133(0.355)0.0617-أحب درس اللغة العربية

158(0.225)0.289-242(0.219)0.238-فهم دروس اللغة العربية أكثر أهمية من حفظها

158(0.143)0.19-242(0.268)0.075-يمكنني إنشاء كلمات صحيحة باللغة العربية الفصحى

وجدت األمر صعًبا في قراءة كلمات جديدة باللغة 
العربية

-0.117(0.255)242-0.359(0.169)158

158(0.165)0.23-242(0.238)0.0497وجدت األمر صعًبا في فهم اللغة العربية الفصحى

مدّرس اللغة العربية لدي يجعل تعّلم اللغة العربية 
ممتًعا

0.0275(0.484)2420.246(0.477)158

مدّرس اللغة العربية لدي يساعدني في فهم معنى 
الكلمات الجديدة

-0.253(0.294)242-0.132(0.279)158

158(0.348)0.181-242(0.309)0.319-مدّرس اللغة العربية لدي يوضح األخطاء التي ارتكبها

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح لي كيف يمكنني 
التحسن

-0.0195(0.315)242-0.135(0.382)158

مدّرس اللغة العربية لدي يستخدم أمثلة يمكنني 
فهمها بسهولة

-0.511(0.416)242-0.353(0.435)158

طرح علينا مدّرس اللغة العربية أسئلة للتأكد من أننا 
كنا نتابعه

0.0297(0.362)242-0.102(0.491)158

يطرح علينا مدّرس اللغة العربية أسئلة للتأكد من أننا 
نفكر في األشياء التي نقرأها أو نكتبها

-0.0395(0.348)242-0.213(0.384)158

مدّرس اللغة العربية لدي يوضح أهداف الدروس 
المختلفة

-0.155(0.302)242-0.151(0.409)158

عندما ال أفهم مفهوًما معّيًنا فإن مدّرس اللغة 
العربية لدي يوضحه بطريقة مختلفة

-0.0714(0.422)242-0.1(0.514)158

مدّرس اللغة العربية لدي يمنحنا الفرصة للمشاركة 
في الدرس

-0.093(0.299)242-0.246(0.431)158

158(0.355)0.611-242(0.361)0.32-أحب المشاركة في درس اللغة العربية

بصفة عامة، درجاتي في المدرسة أعلى من معظم 
زمالئي.

-0.208(0.193)242-0.32(0.248)158

158(0.229)*0.679-242(0.293)0.434-أريد الحصول على أعلى الدرجات في الدرس لدي

األخطاء المعيارية بين قوسين، توضح النجوم مستويات األهمية: ***=1٪، **=5٪، *=10٪.

الجدول 22: أسئلة الرضا الخاصة بتحليل ANCOVA للصف الخامس

الجداول


