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 : التعليم والتعلم املتمحور الثانيةاملرحلة  املالحظة الصفية
 املدارس األردنية حول الطالب يف

 
 

  التهفيذي الملخص
 

واقع  إلىيمثل هذا التقرير نتائج المسح الذي قام بتنفيذه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية للتعرف 

وهو العام الذي تم فيه  2011ومقارنتها بالعام  2014ة في المدارس األردنية في عام الممارسات الصفي

الحظة الصفية ضمن مشروع الشراكة في المتابعة والتقييم الذي تم بدعم من إعداد الدراسة القاعدية للم

الهدف الرئيس لدراسة المالحظة الصفية الختامية هو تقييم التغييرات في  نإماء الدولي. نالوكالة األمريكية لإل

الطالب بين  الممارسات التدريسية وخصوصًا تلك المتعلقة بالممارسات التعلمية التعليمية المتمحورة حول

، ERSPمجموعات المدارس المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم )المدارس االستكشافية، مدارس 

منذ عام  الدولية المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث إلىباإلضافة ومدرستي( 

ث الرياضيات والعلوم واللغة العربية في م. ويصف تقرير الدراسة الممارسات التعليمية لمعلمي مباح2011

الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر في األردن، ويقدم تحلياًل مقارنًا لنتائج الممارسات التعلمية والتعلمية 

الحالية على قياس التغير في مدى استخدام المعلمين لمنهجيات التعلم والتعليم  نظرًا لتركيز الدراسةو  ،الفّعالة

م فقد تم استخدام نفس عينة المدارس التي 2014م و 2011متمحورة حول الطالب بين العامين الفعالة ال

تم اختيار مجتمع الدراسة من  إذم، 2011شاركت في دراسة المالحظة الصفية التي ُأجريت في عام 

 ي عشر. الصفوف الخامس والتاسع والحاد في ون اللغة العربية والرياضيات والعلومالمعلمين الذين يدرسّ 

( عشوائيًا مع اختيار توزيع م2014-م2013مدرسة من مختلف المدارس للعام الدراسي ) 300وتم اختيار 

متساٍو للمعلمين في الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر. وقد اعتمدت معايير اختيار العينة على عينة 

، إناثنس المدرسة )ذكور، : جاالتيةالتي اشتملت على خصائص مجتمع الدراسة  NAfKE 2011دراسة 
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مختلط(، والمنطقة الجغرافية )شمال، وسط، جنوب(، والسلطة المشرفة )حكومية، خاصة، وكالة الغوث(، 

كالمدارس االستكشافية،  وموقع المدرسة )مدينة، ريف(. وتم إضافة التدخالت التربوية لهذه الخصائص

وبهدف قياس التغير في مدى استخدام  تي.وفي مبادرة مدرس ERSPوالمدارس التي تشارك في برنامج 

المعلمين لمنهجيات التعلم والتعليم الفعالة المتمحورة حول الطالب تم استخدام نفس أداة المالحظة الصفية 

بالتعاون مع فريق مشروع الشراكة  NCHRDمن قبل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التي تم تطويرها 

( بناًء على اهتمام المعنيين الرئيسيين بالسياسات التربوية، ومتطلبات برنامج MEPفي المتابعة والتقييم )

ERfKE II.طار ومعايير المنهاج الوطني، واألبحاث والخبرات الدولية السابقة  ، وا 

 جميع المجاالت: المعلمين فيممارسات  متوسطات ر إيجابي فيتغيّ  نتائج التحليل وجود بينتبصورة عامة، 

، ومجال تقييم الطلبة، ومجال إثارة ، ومجال التعلم والتعليم المتمحور حول الطالب الصفية رةداإلمجال ا

رتفعت نسبة المعلمين الذين صنفوا على ، و دافعية الطلبة المرتفع في مجال التعلم  داءاألهم من ذوي أنا 

هذا الفرق ذا  كانو  2014%( عام 24.3) إلى 2011%( عام 16.2والتعليم المتمحور حول الطالب من )

 داللة إحصائية.

مقارنة بعام  2014حصول تغّير إيجابي في ممارسات المعلمين في عام  إلىهناك ما ُيشير  أنالواضح من 

 . وفيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:2011

( من 8.14الصفية ) دارةيدير المعلمون صفوفهم بشكل ناجح ، إذ بلغ متوسط درجاتهم في مجال اإل -1

 وظهرت صفوفهم. إدارةفي  بشكل كبير حينناج من المعلمين %(23.3ُيعد حوالي )إذ (، 10)

، والوضع الوظيفي ناثاإللصالح  فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات بحسب جنس المعلم

موقع لصالح المعلمين الدائمين ولكن لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بحسب )دائم، مؤقت( 

رفة وطبيعة كما تباينت االختالفات التي تم مالحظتها تبعًا للسلطة المش درسة )ريف، مدينة(.الم
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(، حيث ERSP)المدارس االستكشافية ، ومدرستي ، ومشروع دعم تطوير التعليم التدخالت التربوية 

 متوسط للمعلمين في مدارس القطاع الخاص. أعلىو  أقل متوسط للمعلمين في مدارس مدرستي, كان

%( من المعلمين قد حصلوا على درجات مرتفعة في مجال التعلم والتعليم  24.3ما نسبته ) أنظهر  -2

في مجال متدنية نسبة المعلمين الذين حصلوا على درجات وانخفضت  ،المتمحور حول الطالب

فروق  وظهرت%(. 14.7التعلم والتعليم المتمحور حول الطالب عن هذه النسبة، إذ بلغت نسبتهم )

، والوضع الوظيفي )دائم، لصالح المعلمات ت داللة إحصائية بين المتوسطات بحسب جنس المعلمذا

لصالح المعلمين الذين يعملون في  وموقع المدرسة )ريف، مدينة( لصالح المعلمين الدائمين، مؤقت(

  مدارس المدينة.

داللة  تذا انتل والمشاركة بدورات متغيرات جنس المعلم، والوضع الوظيفي للمعلم، أثر كان -3

إحصائية على درجات المعلمين في مجال التعلم والتعليم المتمحور حول الطالب، إذ يعد جنس 

المعلمات أكثر تطبيقًا  كانتالمعلم المتغير األكبر تفسيرا للتباين بين درجات المعلمين، حيث 

 المتمحور حول الطالب.لمنهجيات التعليم والتعلم الفعال 

%( منهم يعدون من 77.6) أنمن المعلمين ال يقومون بإثارة دافعية الطلبة و %( 22.4) أنتبين  -4

ذوي الدرجات المتوسطة في مجال إثارة دافعية الطلبة،وظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين 

المتوسطات بحسب جنس المعلم لصالح المعلمات في مجال إثارة دافعية الطلبة، فيما لم تظهر فروق 

وظهر بحسب الوضع الوظيفي )دائم، مؤقت(، وموقع المدرسة )ريف، مدينة(.  ذات داللة إحصائية

ًا في مجال إثارة دافعية الطلبة مقارنة بمعلمي العلوم ومعلمي أداءمعلمي الرياضيات هم األفضل  أن

اللغة العربية، كما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعلمين الحاصلين 
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ومتوسطات نظرائهم الذين لم يحصلوا على هذا التدريب لصالح الذين حصلوا على  انتلعلى تدريب 

 .انتلتدريب 

على  2014%( على درجات منخفضة في مجال تقييم الطلبة في عام 51المعلمين ) أغلبحصل  -5

 إلى 2011%( عام 5.3الرغم من إرتفاع نسبة المعلمين الذين يمارسون التقييم الصفي من )

. وظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات بحسب جنس المعلم 2014%( عام 12.1)

ومتغير الحصول على  لصالح المعلمات، والوضع الوظيفي )دائم، مؤقت( لصالح المعلمين الدائمين،

 انتل، ومتغير الحصول على تدريب ICDLلصالح المعلمين الحاصلين على تدريب  ICDLتدريب 

فيما لم تكن الفروق بين متوسطات درجات معلمي  لى هذا التدريب،لصالح المعلمين الحاصلين ع

 مدارس المدينة ومتوسطات درجات معلمي مدارس الريف ذات داللة إحصائية في هذا المجال. 

نسب المعلمين الذين يستخدمون وسائل ومصادر تكنولوجيا  أنالنتائج  أظهرت بصورة عامة، -6

حتمال إستخدام المعلمات لتلك الوسائل أكبر من ا أنضعيفة، و  كانتالمعلومات في التدريس 

 إستخدام المعلمين لها.

  NAfKEدراسةنتائج الطلبة في و   SCALTرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياسا ةعالق دوجي -7

بالنسبة للصف الخامس والصف التاسع في كل المباحث الدراسية. أما بالنسبة للصف الحادي 

بينهما في مبحث العلوم فيما لم تكن تلك  إحصائية ابية ذات داللةعالقة إيج فظهر وجودعشر، 

 .العالقة دالة إحصائيا في مباحث الرياضيات واللغة العربية

( عام 8.14) إلى 2011( عام 7.41الصفية من ) دارةرتفعت متوسطات المعلمين في مجال اإلا -8

تمحور حول الطالب من            وارتفعت متوسطات المعلمين في مجال التعلم والتعليم الم ،2014

كما ارتفعت المتوسطات في مجال تقييم الطلبة  2014( عام 14.28الى ) 2011( عام 12.83) 
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، وكذلك ارتفعت متوسطات المعلمين في مجال 2014( عام 2.76) إلى 2011( عام 2.36من )

 . 2014( عام 5.17) إلى 2011( عام 3.19إثارة دافعية الطلبة من )

الصفية للمدارس في  دارةفي مجال اإل 2011مقارنة بعام  2014في العام  رات إيجابيةالتغيّ  كانت -9

 كانو  رات لم يكن كبيرًا,والتدخالت التربوية المطبقة ولكن حجم هذه التغيّ  ةجميع السلطات المشرف

ليم المتمحور وأما في مجال التعليم والتعأكبره لدى المعلمين الذين يعملون في المدارس االستكشافية. 

ممارسات معلمي المدارس االستكشافية وممارسات معلمي كان اكبر التغيرات في حول الطالب فقد 

رات كبيرة وذات داللة التغيّ  كانتوفي مجال إثارة دافعية الطلبة  الدولية. مدارس وكالة الغوث

 في مجال تقييملجميع المدارس في كافة السلطات والمبادرات. وأما  2014إحصائية لصالح عام 

التغير في متوسطات درجات ممارسات معلمي المدارس االستكشافية ومدارس الوزارة  كانالطلبة فقد 

غير المشاركة في التدخالت التربوية والمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث إيجابيًا وذو داللة 

 العملية.إحصائية بالرغم من ضعف داللته 

في مجال التعليم والتعلم  2014وعام  2011طات بين عام لفرق المتوس أثربلغ أكبر حجم  -10

المتمحور حول الطالب لمديرية تربية وتعليم الشوبك تلتها مديرية تربية وتعليم العقبة, أما أقل حجم 

لمديرية تربية وتعليم األغوار الشمالية تلتها مديرية التعليم الخاص ومدرية تربية وتعليم  كانفقد  أثر

حصول تغير إيجابي ملموس في مجال التعلم والتعليم المتمحور حول  إلىا يشير ، وهذكنانةبني 

 الطالب في بعض المديريات.
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 الدراسة توصي بما يأتي: نإبناء على تلك النتائج ف
 

بهدف زيادة نسب  استخدام أساليب التعلم المتمحور حول الطالباالستمرار في تدريب المعلمين على  .1

 ن في استخدام هذا األسلوب بصورة تدريجية.المعلمين المتميزي

بين مديريات التربية والتعليم المختلفة، وضمن  داءاألالعمل على إزالة االختالفات في مستويات  .2

المعلمين وتضع خطط عالجية لذوي  أداءالمديرية الواحدة وذلك من خالل خطة إشرافية متكاملة تقيم 

 المتدني. داءاألمستوى 

 بد من تشجيع تبادل المعرفة والخبرة بين مديريات التربية والتعليم وخصوصًا مع باإلضافة لذلك ال .3

مثل مديرية تربية وتعليم العقبة  2014المديريات التي ارتفع أداؤها في بعض المجاالت في عام 

 ومديرية تربية وتعليم الرمثا.

مالئهن المعلمين وتفّوق هنالك حاجة إلجراء دراسة معمّقة لتحديد أسباب تفّوق المعلمات على ز  .4

على غيرهم من المعلمين في المدارس  المدارس االستكشافية ومدارس وكالة الغوثالمعلمين في 

 . SCALTاألخرى في استخدام أساليب 
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Classroom Observation Summative Study: Student-Centered Active Teaching 
and Learning (SCALT) in Jordanian Schools 

 
 Executive  Summary 

           In 2014, the National Center for Human Resources Development (NCHRD) 
in Jordan, conducted a national summative study on teachers’ usage of “Student-
Centered Active Learning and Teaching” (SCALT) methodologies in Jordanian 
classrooms, and compared the findings of this study with the findings of year 
2011 in which it was considered as baseline study, and it was part of the 
Monitoring and Evaluation partnership project with the World Education Inc., 
(WEI), with generous support of the United States Agency for International 
Development (USAID). The main objective of the study is to assess the changes in 
teaching practices germane to the SCALT, that is implemented at the several 
schools, with special focus on the projects of: Discovery Schools, ERSP Schools, 
and the project of Madrsati), in addition to private schools, Ministry of Defense 
schools, and UNRWA schools.  The study describes the practices of teachers of 
Arabic, Math, and Science subjects, in grades 5, 9 and 11, in Jordan. That is, in 
order to provide a comparative analysis of the results of learning-teaching 
practices and effective learning. Accordingly the  focus of the current study is to 
measure the change in teachers use of the SCALT methodologies between the 
years 2011 and 2014. Therefore, researchers used the same sample of schools 
that participated in the 2011, , which included the following characteristics of the 
study population: school gender (male, female, mixed), region (north, central, 
south), the supervising authority (government, private, and UNRWA), and the 
location of the school (urban, rural).  In addition, some other interventions were 
considered in this summative study, namely;  Discovery schools, and schools of 
the ERSP program  that participate in  Madrasati initiative.  In order to measure 
the change in the teachers` use of the SCALT methodologies, the same classroom 
observation instrument, which  was developed by the NCHRD, in collaboration 
with the team of the WEI. 

 Findings  

Overall, the current study’s findings revealed positive change in the mean 
scores of teacher practices in all domains: classroom management,Student 
Center Active Learning Teaching (SCALT),  student assessment, and the students' 
motivation. However, the proportion of the teachers who are classified as with 
high performance scores in SCALT has risen from (16.2%) in 2011 to 24.3% in 
2014, and this difference was statistically significant. Having said that, it is clear, 
there is a positive change in teachers' practices in 2014 compared to 2011. 
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  The following are the main findings of the study:  

 1-  Teachers successfully manage their classrooms, with an average grade 
of (8.14) out of (10), as it is about (23.3%) of the teachers were highly successful 
in the management of their classrooms. Moreover, there were statistically 
significant differences between the mean scores of the teachers, that can be 
attributed to the variable of teacher gender, in favor of females, and the variable 
of teacher employment status (permanent, temporary), in favor of permanent 
teachers. Whereas there were no significant differences that can be attributed to 
school location (rural, Urban). In addition, variance in performances were 
observed and can be attributed to the variables of the supervisory authority and 
the nature of educational interventions; the discovery schools, madrasati schools, 
and the ERSP schools, where the mean for teachers  in Madrasati schools is less 
than the mean of other schoolprojects, while the highest mean was for teachers 
of private schools.  

2-  Findings revealed that (24.3%) of the teachers have high scores in 
practicing the SCALT, whereas (14.7 %) of teachers were considered with low 
scores in practicing the SCALT. In connection with that, there was significant 
difference between the  means of male and female teachers in favor of females, 
also difference that can be attributed to the variable employment status 
(permanent, temporary) in favor of permanent teachers, and finally  difference 
that can be attributed to the variable of school's location (Urban, Rural) in favor 
of teachers in urban area.  

3- The effects of the variables of teacher’s gender, employment status, and 
participation in the INTEL courses, on the teachers’ scores on the SCALT 
statistically significant. More interestingly, the gender variable  was the most 
explanatory variable for the variance among the scores of teachers, where female 
teachers were with high implementation for the methodologies of the SCALT.  

4-  Findings revealed that (22.4%) of teachers were not motivating 
students, while (77.6%) of them were considered moderate in motivating their 
students. Relatively, there were statistically significant differences between the 
teachers’ mean scores that can be attributed to the variable of gender, and in 
favor of female teacher. Whereas, there were no significant differences that can 
be attributed to the variables of employment status (permanent, temporary), or 
the variable of school location (rural, urban).  Teachers who teach Math were 
more likely to motivate their students than teachers who teach Arabic and 
Science. In addition, There were significant differences between the mean scores 
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of teachers holding the INTEL and their counterparts who did not get this training 
course, and in favor of those who attended the course. 

 5-  Findings revealed  almost half  teachers (51%) have low scores in the 
domain of evaluation of students in 2014. Nonetheless, the percentage of 
teachers who engage in classroom assessment raised from (5.3%) in 2011 to 
12.1% in 2014. Relatively, the were statistically significant differences between 
the teacher mean scores that can be attributed to the variables of; gender, in 
favor of females; variable  of teacher employment status (permanent, temporary) 
in favor of the permanent teachers, and variable of training courses ( ICDL and 
INTEL) in favor of recipients of these training courses. Whereas, there were no 
any statistically significant differences that can be attributed to the variable of 
school location(rural, Urban). 

 6-  With regard to the utilization of the available information technology, 
findings revealed that the ratio of the teachers Using for the available resources is 
very low. Nevertheless, females still most likely use the available resources more 
than their counterparts the male teachers. 

7- There were statistical significant correlations between teachers’ 
utilization of SCALT methodologies in the classroom and the 5th and 9th grade 
students’ NAfKE scores in Arabic, Math, and Science. Whereas, with regard to 11th 
grade students, there was statistical significant correlation between teachers’ 
utilization of SCALT methodologies in the classroom and their students’ NAfKE 
scores in Science, while it was not significant in Arabic and Math subjects. 

8- Teachers mean score risen in four domains; classroom 
management,Student Center Active Learning Teaching (SCALT), student 
assessment, and students' motivation, respectively from (7.41) in 2011 to (8.14) 
in 2014, from (12.83) in 2011 to (14.28) in 2014, from (2.36) in 2011 to (2.76) in 
2014, and from (3.19) in 2011 to (5.17) in 2014. 

  9-  The positive changes, in 2014 compared to 2011, were in the domain 
of classroom management, in all schools of all supervising authorities and all 
schools of the educational interventions, however, the size of these changes ratio 
was not high, meanwhile it is worth noting that the most change was clear for the 
teachers of discovery schools.Whreas for the SCALT domain , the greatest 
changes were for teachers in discovery schools and UNRWA schools .With regard 
to the domain of students' motivation, the change in 2014, was positive with 
statistical significance in all schools of all supervising authorities and all schools of 
the educational interventions. Finally with regard to the domain of student 
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assessment, the change in 2014, was positive with statistical significance in 
teachers’ mean scores, in; discovery schools, MoE schools (those excluded from 
the educational initiatives/interventions), Private schools, and UNRWA schools.  

 10-  With regard to the variation between the directorates of education in 
the field, the most significant differences between the teachers’ mean scores in 
the utilization of the SCALT, from 2011 to 2014,  were In the Directorate of 
Education of Al-Shobak followed by the Directorate of Education of Aqaba. 
Whereas, the least impact of the SCALT utilization were in the Directorate of 
Education of the Northern Jordan Valley, followed by the Directorate of 
Education of Private Schools, and finally the Directorate of Education of Bani 
Kenanah. Having said that, it is more important to indicate that there were a clear 
positive changes in 2014.  

 Based on these findings, the study concluded with the following 
recommendations: 

1) Continue efforts in training teachers  to apply SCALT methodologies, in order to 
gradually increase the number of distinguished teachers of utilizing this teaching 
approach.  

2) The necessity to reduce the variations on the utilization of the SCALT, both 
between and within several directorates. Therefore, it is suggested to establish 
very  solid supervisory plan aim at assessing teachers training needs, analyzing it 
and establishing a remedial plan for those with urgent training needs to be 
applied accordingly.  

3) The need to continuously encourage the exchange of knowledge and 
experiences between and within directorates and schools, in the utilization of 
SCALT in Jordan, in particular the example of the Directorates of Education of; 
Aqaba and Ramtha.  

4) There is a need for in-depth study to shed further insights in the reasons for the 
superiority of the female teachers, and the superiority of teachers in the: 
discovery schools and of the UNRWA schools, in the utilization of the SCALT 
methodologies.  
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 : ةـدمـقـامل
  

 : الخلفية والسياق 1.1

في بداية عام  (ERfKE) يقتصاد المعرفاالمشروع تطوير التعليم نحو  يةاألردنأطلقت الحكومة 

بهدف تمكين خريجي التعليم العام من امتالك المعارف والمهارات والكفايات التي تمكنهم من  2003

 ERfKE مشروع قد تم تنفيذو مستقبلهم.  رـتطويو ، المعرفي قتصادعالم يقوم على االاركة الفاعلة في المش

 الطلبةتمكين  إلىفت هذه المرحلة ، إذ هد(2009-2003من ) (ERfKE I) مرحلتين: المرحلة األولى على

من  الثانيةالمرحلة  وصممتمن المنافسة والمشاركة الفاعلة في االقتصاد العالمي القائم على المعرفة. 

 ستكمال تحقيق أهداف( ال2010-2015)( ERfKE II) ةمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرف

لنقل التعليم نحو اقتصاد التربوي ات الالزمة في النظام مع التركيز على التغيير المرحلة األولى  المشروع/

 ( علىللمعلمينتطوير المناهج والتقييم، والتنمية المهنية ) ذه التغييراته أثر ناضم على والتركيز ،ةالمعرف

 والغرف الصفية.  المدارسنتاجات التعلم في 

خمسة مكونات هي ( من ERfKE II) ةعرفمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد الم الثانيةوتتكون المرحلة 

 : على النحو اآلتي

  .المكون األول: تأسيس نظام وطني للتطوير قاعدته المدرسة والمديرية 

  المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي. الثانيالمكون : 

  .المكون الثالث: تطوير التعليم والتعلم 

 بكرة، التعليم المهني، التربية الخاصة.الطفولة الم ؛المكون الرابع: تطوير البرامج الخاصة 

 المكون الخامس: تحسين البيئة التعلمية . 
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تطوير التعليم والتعلم المعني ب ERfKE II مشروعالمكون الثالث من ضمن الصفية  ةدراسة المالحظ تندرجو 

ييم ومصادر ( المناهج والتق2، للمعلمين( سياسات التنمية المهنية 1: الذي يتضمن مكونيين فرعيين هما

 بما في ذلك تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والتعلم االلكتروني.  التعلم

وتعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة التي تضمنها إطار المتابعة والتقييم لمشروع تطوير التعليم نحو 

التقييم الخارجي  ربدو  وميق الذي المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بهذه الدراسة يقوم، و ةاقتصاد المعرف

 المؤسسة الدولية للتعليم مع قام المركز بالتعاونوفي هذا السياق ، هللتدخالت التربوية المرتبطة بمكونات

World Education Incorporation(WEI ضمن مشروع الشراكة في المتابعة والتقييم )Menotring 

and Evaluation(MEP الذي استمر لمدة )الدراسة القاعدية حول  بإنجاز( 2014-2010ربع سنوات )أ

وتأتي  .2011وذلك في عام  يةاألردنالمالحظة الصفية: التعليم والتعلم المتمحور حول الطالب في المدارس 

 يةاألردنمارسات التدريسية في المدارس مهذه الدراسة التقيمية الختامية بهدف وصف األوضاع الحالية لل

 .2011معلمين التدريسيية مقارنة بعام وقياس التغير في ممارسات ال

 
 البشرية الموارد لتهمية الوطهي المركز أجراها والتي العالقة ذات السابقة الدراسات 2.1

 

أجرى المركز العديد من الدراسات ذات الصلة بهدف الدراسة الحالية، وجاءت هذه الدراسات على 

 النحو اآلتي:

شطة أنتحديد ممارسات و  إلى(، والتي هدفت 1995)لبشرية المركز الوطني لتنمية الموارد ادراسة 

، وكذلك لربط التنوع في الممارسات التعليمية داخل الغرف الصفية المعلمون التعليم والتعلم التي يقوم بها

 يستخدمونالمعلمين  أننتائج تلك الدراسة  أظهرتوقد  .1ومؤهالتهم التربوية المعلمينخبرات متغيرات ب

بتوضيح أهداف  المعلمونال يقوم  ؛على سبيل المثالففي التعليم داخل الغرف الصفية، قليدية الت األساليب
                                                           

 ناطق في المملكة.مدرسة موزعة على جميع الم 40طلبة الصفوف الرابع والخامس في  شملت العينة  1
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 المعلمون، وكذلك استغرق الجديدة الخبرات السابقة للطلبة بالمواضيع التعلميةالمعلمون الدرس ونادرًا ما يربط 

قام المعلمين بعض  أن ومن جهة أخرى، فمن الممكنمن الحصة الصفية في شرح الدرس.  ٪60ما معدله 

موجّهة للحصول على  كانت، بل ز تفكير الطلبةيتحف مستوى إلىلم تصل  معظمهاولكن طرح أسئلة، ب

في فروق ذات داللة إحصائية ه ال يوجد أنتلك الدراسة  أظهرت إضافًة لذلك، .2المعلومات والحقائق

المؤهالت والخبرات التربوية حسب بالصف والمبحث الدراسي أو  بحسبللمعلمين الممارسات التربوية 

             . للمعلمين

تقييم البرامج  إلى، 3تقييمية هدفت، كدراسة (، والتي2008) المركز الوطني لتنمية الموارد البشريةدراسة  وفي

. عليمالتربية والت وزارةمدارس  التدريبية المتعلقة بالمناهج المطّورة واستراتيجيات التقييم التي يطبقها معلمو

والمتعلقة بالمناهج المطّورة و/ أو استراتيجيات  للمعلمينالبرامج التدريبية المقدمة  أن إلىوأشارت النتائج 

الذي حّد من فعاليتها. ناجحة على عدة مستويات مختلفة، لكنها اتصفت ببعض النقص  كانتالتقييم 

لنقاش والحوار داخل الغرفة الصفية، يشجعون الطلبة على االمعلمين من  ٪33 أن الدراسةنتائج  أظهرتو 

، للطلبةالفروق الفردية عاة ايحرصون على مر منهم  ٪65يربطون التعلم بالحياة، والمعلمين من  ٪60و

لتطوير التفكير التحليلي لدى الطلبة.  ذات عالقة بالمنطق أسئلةعلى الطلبة منهم يطرحون  ٪53وحوالي 

، وتم اتباع أساليب مجموعات المعلمينمن  ٪70مناقشة من قبل خاص، تم اتباع أساليب الحوار والوبشكل 

الذين استخدموا أساليب أخرى كأساليب التعلم المعلمين  نسبة كانت، فيما المعلمينمن  ٪53العمل من قبل 

القائم على المشاريع، وأساليب التحليل والنقد للمواضيع التعلمية، وأساليب التعلم من خالل الورش والتعلم 
                                                           

من وقت الحصة الصفية كان مخصصًا لحديث المعلمون والمعلمات، سواء كان ذلك في شرح الدرس أم في اإلدارة  ٪75أظهرت النتائج أن   2

  من وقت الحصة الصفية مخصصًا لألنشطة التفاعلية للطلبة.  ٪25الصفية، وكان 
3
لتقييم البرامج التدريبية الذي يرّكز على ردود أفعال المتدربين ومستوى المهارات والمعارف  Kirkpatrickكانت الدراسة  التقييمية قائمة على نموذج    

 التي يكتسبونها، وكذلك على اختبار النتائج الكلية للبرامج التدريبية. 
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التي بتصميم البرامج التدريبية  وبناًء على هذه النتائج، أوصت تلك الدراسة. ، ال زالت دون الطموحاتتيالذا

     تنمية المهارات الحياتية للطلبة.   في واضح أثرعلى الحصول  ناتعزز مهارات المعلمين في التدريس لضم

الموارد في الغرفة نوعية  تحليل إلىهدفت  (، والتي2009) المركز الوطني لتنمية الموارد البشريةدراسة وفي 

، باإلضافة االلكترونيوالمحتوى ، المواد التدريبيةو ، الطلبة والكتب المدرسيةالصفية، خاصة تلك المتعلقة ب

، وتقييم استيعاب الطلبة ومنهجياته داخل الغرفة الصفية تقييم المهارات الجديدة المتعلقة بأساليب التدريس إلى

  : اآلتينتائج الدراسة ك كانتقد . و 4وتحصيلهم

 استراتيجيات التعليم والتقييم ونتاجات التعلم.  هنالك عالقات من الدرجة المتوسطة بين 

  هو نفسه ولكن الكتاب- والمادة المطبوعة االلكترونيلم يكن هناك اختالف كبير بين المحتوى 

 كنولوجيا الوسائط المتعددة. كتالحاسوب  ياتكانإملم يتم توظيف جميع  نولك -بشكل الكتروني

 وتوقعات الطلبة قبل بدء  في عرض أهداف التعلمالمعلمين المستخدمة من قبل  األساليب كانت

 . محدودة الحصة الصفية

 محدوداً تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الغرفة الصفية استخدام  كان . 

  ل الطلبة القائم على الكتاب المدرسي مستوى تحصياختبار  لغاياتتقييم الن يالمعلماستخدم معظم

 . االستيعاب بعين االعتبار جانبولكنهم لم يأخذوا 

المؤسسة الدولية بالتعاون مع (، والتي تم اجراؤها 2011)المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية دراسة وفي 

-2010ربع سنوات )أة ( الذي استمر لمدMEP( ضمن مشروع الشراكة في المتابعة والتقييم )WEIللتعليم )

الممارسات التعلمية والتعليمية في الغرف الصفية  تعرف إلى ،دراسة قاعديةك ،هدفتوالتي ( 2014

                                                           

السلطة المشرفة )حكومية، خاصة،  الجنس، وبحسب الموقع )ريف / مدن(، وبحسب مدرسة مقسمة إلى طبقات بحسب 117شملت عينة الدراسة   4

معلم  79معلم ومعلمة لغة عربية،  75وكالة الغوث(. وكذلك شملت عينة الدراسة معلمين ومعلمات تم اختيارهم من عينة المدارس المختارة كما يلي: 

 معلم ومعلمة تربية وطنية واجتماعية.  24معلم ومعلمة علوم،  98ومعلمة رياضيات، 
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التعليم  ، وذلك من خالل مالحظة المواقف الصفية وبالتركيز على 5األردنوية في ناللمرحلتين األساسية والث

من أهمها  كانعدة نتائج  إلىتوصلت الدراسة  يثح، يةاألردنحول الطالب في المدارس  والتعلم المتمحور

 :تياآل

الوقت، وتدقيق  إدارةبشكل عام إداريون ماهرون في صفوفهم خاصًة في مجاالت  األردن. المعلمون في 1

شطة الصفية بشكل منطقي، حيث تعد هذه نحضور الطلبة، وتقديم أهداف الدرس وخطته، وتنظيم األ

لم داخل الغرفة الصفية بغض النظر عن منهجيات أو طرائق التدريس المجاالت متطلبات أساسية للمع

 المجاالت التي تم اختبارهاعلى نظرائهن من المعلمين الذكور في  ناثاإل المعلمات تميزالمتبعة. وت

 . كافة

منهجيات التعلم والتعليم المتمحورة حول الطالب، ولكن لديهم  األردنالمعلمون في جميع ال يستخدم . 2

فقط من المعلمين متميزون في تطبيق منهجيات  ٪16عد واضحة لتحسين ممارساتهم. ويُ  عداداتاست

 : Student Center Active Learning – Teachingالتعلم والتعليم المتمحورة حول الطالب"

SCALT ضعيفًا في تطبيق هذه المنهجيات. المعلمين  من ٪20حوالي  أداء"، في حين ُيعد 

ت أفضل بشكل واضح من المعلمين في تطبيق منهجيات التعلم والتعليم المتمحورة حول تعد المعلما .3

 العوامل المؤثرة األخرى كافًة.  جميع الطالب في الغرفة الصفية حتى بعد ضبط
 

 بياناتالجمع  أن إلىاإلشارة  ومن المهم .الحاليةبالدراسة ارتباطًا وثيقًا السابقة مرتبطة الدراسات  أنيستنتج 

داة التي تم استخدامها في سلوب المالحظة الصفية وبنفس األأ من خالل استخدام ي الدراسة الحالية تمف

يمكن اعتمادها في  بياناتالدراسة الحالية ستقدم  نإ. وبالتالي ف2011 القاعدية ةدراسة المالحظة الصفي

                                                           

 .مديرية ضمن مختلف السلطات المشرفة عشوائياً  43غرفة صفية تابعة لـ  852لدراسة، فقد تم اختيار وألغراض هذه ا  5 
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في  ت، وبخاصةالتي حصل، ومعرفة مدى التقدم والتغيرات 2011بنتائج الدراسة القاعدية  ةمقارنال

 .يةاألردنبالتعليم والتعلم المتمحور حول الطالب في المدارس  الممارسات ذات الصلة
 

 الدراسة أهداف 3.1
 

التدريسية  الختامية هو تقييم التغييرات في الممارسات مالحظة الصفيةالالهدف الرئيس لدراسة  أن

مية المتمحورة حول الطالب بين مجموعات المدارس التعلمية التعلي وخصوصًا تلك المتعلقة بالممارسات

( 8مدرستيمدارس ، و 7ERSP، مدارس 6المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم )المدارس االستكشافية

. ويصف م2011المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث منذ عام  إلىضافة باإل

في الصفوف الخامس  مباحث الرياضيات والعلوم واللغة العربية يمعلملعليمية الممارسات التتقرير الدراسة 

المتمحورة  الفّعالة لنتائج الممارسات التعلمية والتعلمية اً مقارن ويقدم تحليالً ، األردنوالتاسع والحادي عشر في 

 اآلتي: بحسبذلك و  ،م2014، م2011بين العامين  حول الطالب

المدارس االستكشافية، والمدارس التي  مثل؛المدارس في بعض  يةالبرامج/التداخالت التربو  (1

 ؛مبادرة مدرستي برنامج و  ERSP برنامج تشارك في

مثل مدارس وزارة التربية والتعليم، ومدارس وكالة غوث الالجئين، ومدارس  السلطة المشرفة، (2

 الثقافة العسكرية، والمدارس الخاصة؛

 جنوب المملكة؛ شمال أم وسط، أم ،الجغرافية المنطقة (3

 ؛إناثذكور أم  ،ينجنس المعلم  (4

                                                           
6
( بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتهدف JEIمجموعة من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تشرف عليها مبادرة التعليم االردنية )  

فية الى تقديم مقاربات واساليب تعليمية جديدة تتضمن التكنولوجيا الصفية، وتطوير المناهج االلكترونية، والتدريب وادارة مبادرة المدارس االستكشا

 التغيير.
7
لتطوير في يع واتهدف هذه المبادرة الى بناء قدرات التربويين في وزارة التربية والتعليم من خالل التنمية المهنية الشاملة وتركز المبادرة على التنو  

نية االساليب االدارية والتدريسية ويتضمن البرنامج ثالثة مكونات هي: فريق تربوي متكامل، ومعاً نحو مدرسة متجددة، وبرنامج التنمية المه

 المتخصص. ويشرف على المبادرة حالياً مركز التدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم.
8
وتهدف إلى تطوير أدوات وبيئة ونوعية التعليم من خالل تاهيل المدارس الحكومية ذات الحاجة الماسة  2008ن انطلقت هذه المبادرة في شهر نيسا  

 للرعاية ، وتجمع المبادرة شركاء من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
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 .، وغيرهوالتدريب الحاصلين عليهالمعلمين مؤهالت  (5

 وبحسب موقع المدرسة؛ في الريف أم المدينة. (6
 

 المعلمينالتباين في استخدام لتحديد العوامل التي تفّسر تشجيع الحوار والنقاش  إلىوتهدف الدراسة        

تم  الذيوعالقة تلك المنهجيات بتحصيل الطلبة  حول الطالبلفّعالة المتمحورة م اوالتعليلمنهجيات التعلم 

، وكذلك تشجيع الحوار حول التغييرات في الممارسات الصفية منذ عام NAfKEقياسه في نتائج تقييم 

2011 . 
 

 الدراسة أسئلة  4.1

باالعتماد على  لة الرئيسةبتطوير مجموعة من األسئ فريق الدراسةبهدف تحقيق أهداف الدراسة، قام 

 : ةالست الدراسة. وفيما يأتي أسئلة الحاليةالدراسة القاعدية وبناء على هدف الدراسة 

التي  حول الطالبمنهجيات التعلم والتعليم الفّعالة المتمحورة  األردنفي  المعلمونطبق أي مدى يُ  إلى .1

تقييم  وأساليبالتفاعلية،  األساليباوني، و ، والتفكير الناقد، والتعلم التعتتضمن مهارات حل المشكالت

 الطلبة داخل الغرفة الصفية؟ 

منهجيات التعلم والتعليم الفّعالة المتمحورة حول  ن في األردنيغير في مدى تطبيق المعلمت هناكهل  .2

التفاعلية،  األساليبحل المشكالت، والتفكير الناقد، والتعلم التعاوني، و  :التي تتضمن مهارات الطالب

 ؟م2011مقارنة بعام  وأساليب تقييم الطلبة داخل الغرفة الصفية

منهجيات التعلم والتعليم الفّعالة المتمحورة حول الطالب؟ ل  همتطبيق المعلمين في هل هناك تباين بين .3

جنس المعلم، سنوات الخبرة، ونوعية التدريب : أٍي من متغيرات الدراسة إلىوهل يعزى هذا التباين 

 ، والمبحث الدراسي؟ للمدرسة ه المعلم، والموقع الجغرافيالذي حصل علي
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منهجيات التعلم والتعليم الفّعالة المتمحورة حول  األردنن في ميهل هناك تغير في مدى تطبيق المعل .4

جنس المعلم، سنوات الخبرة، ونوعية التدريب الذي حصل  أٍي من متغيرات الدراسة:بحسب  الطالب

، وأساليب تقييم الطلبة داخل الغرفة الصفية مقارنة بعام للمدرسة غرافيعليه المعلم، والموقع الج

 ؟م2011

منهجيات التعلم والتعليم الفّعالة هل هناك تغير في العوامل التي تفّسر التباين في استخدام المعلمين ل .5

 ؟ م2011المتمحورة حول الطالب مقارنة بعام 

تحصيل مع  حول الطالبالتعليم الفّعالة المتمحورة منهجيات التعلم و ل نيالمعلم استخدامكيف يرتبط  .6

الدراسة الوطنية لتقييم مهارات بناًء على نتائج  والمساحة الصفية المخصصة للطالب األردنالطلبة في 

 ؟ NAfKE2014ةاقتصاد المعرف
 

 مههجية الدراسة  . 2

  تي:وذلك على النحو اآل تها،أسئلبناًء على  دراسةالتم تصميم منهجية  

 العينة ومجتمع الدراسة   1.2

مدى استخدام المعلمين لمنهجيات التعلم والتعليم الفعالة  على قياس التغير في حاليةال تركيز الدراسةنظرًا ل

ستخدام نفس عينة المدارس التي شاركت افقد تم  م2014و  م2011بين العامين المتمحورة حول الطالب 

المعلمين تم اختيار مجتمع الدراسة من  حيث، م2011عام  فيجريت التي أُ  ةدراسة المالحظة الصفيفي 

 . الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر في يدرسون اللغة العربية والرياضيات والعلوم الذين

عشوائيًا مع اختيار توزيع ( م2014-م2013المدارس للعام الدراسي )مدرسة من مختلف  300وتم اختيار 

معايير اختيار العينة على عينة  . وقد اعتمدتالخامس والتاسع والحادي عشرالصفوف  للمعلمين فيمتساٍو 

، إناث، ذكور: جنس المدرسة )يةتاآل التي اشتملت على خصائص مجتمع الدراسة NAfKE 2011دراسة 
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السلطة المشرفة )حكومية، خاصة، وكالة الغوث(، و المنطقة الجغرافية )شمال، وسط، جنوب(، و مختلط(، 

كالمدارس االستكشافية،  لهذه الخصائصالتربوية التدخالت إضافة  تمو رسة )مدينة، ريف(. موقع المدو 

في المعلمين تقييم وفي مبادرة مدرستي. سيتيح هذا اإلجراء  ERSP برنامج والمدارس التي تشارك في

لفّعالة المتمحورة التربوية الذين يستخدمون منهجيات التعلم والتعليم ا التدخالت مختلف المدارس المشاركة في 

 .المبحث والصف بحسب لعينة الدراسة. ويوضح الجدول اآلتي التوزيع الكلي حول الطالب

بواقع حصة صفية لكل منهم وباجمالي ( معلم ومعلمة 854(، تمت مالحظة )1الجدول رقم ) في كما يظهرو 

التي تمت في  ياناتبالفترة جمع  وذلك خالل لكل حصة، ( دقيقة45)( حصة صفية، وبمعدل 854بلغ )

مجموع الحصص التي تمت مالحظتها  أن . مع األخذ بعين االعتبار(1يظهر الجدول رقم )كما  أسبوعين

لمالحظة حصة بغرض ا (900)وهو أقل قلياًل من العدد األصلي الذي تم اختياره  كان( حصة صفية 854)

 األدبي ال يدرسون العلوم. حصة لطلبة الصف الحادي عشر للفرع( 46تم استثناء ) حيثالصفية. 
 

 توزيع عينة الدراسة بحسب المبحث والصف (.1جدول رقم )
 المجموع علوم رياضيات لغة عربية الصف
 299 100 99 100 الخامس
 300 101 98 101 التاسع

 255 58 100 97 الحادي عشر
 854 259 297 298 المجموع

 

   أدوات القياس 2.2
 

رة حول استخدام المعلمين لمنهجيات التعلم والتعليم الفعالة المتمحو  مدىبهدف قياس التغير في 

 NCHRDمن قبل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية داة التي تم تطويرها الطالب تم استخدام نفس األ

( بناًء على اهتمام المعنيين الرئيسيين MEPبالتعاون مع فريق مشروع الشراكة في المتابعة والتقييم )
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طار ومعايير المنهاج الوطني، واألبحاث والخبرات ERfKE IIلسياسات التربوية، ومتطلبات برنامج با ، وا 

 الرئيسة ألداة المالحظة الصفية.  وصفًا لألجزاء. وفيما يأتي الدولية السابقة

 تطوير المالحظة الصفية على معايير المنهاج الجديد الذي تم تطويره في إطار برنامجفقرات  اعتمدت

والذي يركز على التفكير الناقد، وحل المشكالت ومنهجيات التعلم   ERfKEةالتعليم نحو اقتصاد المعرف

 تية: اآل ربعةالدراسة على األجزاء األ فقرات وتشتمل التشاركية. 

  والمدرسة. المعلمين الجزء األول: معلومات عامة حول 

  الغرفة الصفية والتي تعد المحور الرئيس لهذه : الممارسات التعليمية التعلمية داخل الثانيالجزء

 ية: تبدقة ضمن المجاالت الرئيسة اآلالتي تم اختيارها قائمة الرصد  فقرات من  59األداة وتشمل 

 فقرات (10)واشتملت على الصفية  دارةاإل.  

  ستراتيجيات التدريس()ا حول الطالباستخدام منهجيات التعلم والتعليم الفّعالة المتمحورة 

        تية: التعلم التشاركيالمجاالت الخمسة الفرعية اآل فيموزعة فقرة  (26واشتملت على )

فقرات( ،والتعلم النشط  7، التعلم التعاوني )(فقرات 6ستقصاء )واال (، حل المشكالتفقرات 4)

 (. فقرات 5التفكير الناقد )فقرات(، و  4)

 موزعة في فقرات  (10اشتملت على )والتي  ةاستخدام أدوات التدريس ووسائل الوسائط المتعدد

، واستخدام الوسائط التعليمية األخرى، فقرات (7مجالين فرعيين: استخدام أجهزة الحاسوب )

 .فقرات (3) واشتملت على

  فقرات (6)واشتملت على تحفيز الطلبة  إلىالممارسات التعليمية الهادفة . 

  فقرات( 7)واشتملت على  ،تقييم الطلبةأدوات استخدام . 
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  اشتمل بعد المالحظة الصفية بفترة بسيطة و ويتم  المشرفين: التقييم النهائي من قبل الثالثالجزء

 مجالين فرعيين:  علىموزعة  فقرة (16على )

 فقرات (8)واشتمل على الصفية  دارةاإل  . 

  واشتمل على بةواستراتيجيات تقييم الطل حول الطالبمنهجيات التعلم والتعليم الفّعالة المتمحورة ،

 . فقرات (8)

  مغلقة  فقرات ألسئلة (6اشتملت على )و الجزء الرابع: مالحظات عامة حول الغرفة الصفية

 ومفتوحة.
 

 وثباتها صدق أداة المالحظة الصفية

باإلضافة . 2011وذلك في عام التحليل العاملي من خالل  وثباتهاالدراسة  أداةالتحقق من صدق  تم

 الفقرات ضمن ثبات ناع المجاالت والمجاالت الفرعية لضمياإلحصائي لجم الثبات ابحستم إجراء  لذلك،

كمعيار لقبول  ( مقاسًا بمعامل الثبات0.70الحد األدنى للثبات ) اختيار المجاالت والمجاالت الفرعية. وتم

 (. 0.93و  0.75ما بين )جميعها  معامالت الثبات لألبعاد قد تراوحت قيم. و الثبات

تم  فقد ،2011التي تم تنفيذها في عام  وثباتهاجراءات التحقق من صدق األداة إ إلىفة باالضا

استقرار حيث بينت النتائج  ،م2014عام  بياناتداة جميعا باالعتماد على بعاد األألحساب معامالت الثبات 

، إذ تراوحت م2011بالمقارنة مع معامالت الثبات التي حسبت في العام  م2014معامالت الثبات في عام 

، فيما بلغ معامل )0.92و  0.75لألبعاد ما بين ) المحسوبة بمعادلة كرونباخ الفا قيمة معامالت الثبات

 (.2) ، وذلك كما هو مبين في جدول0.96ثبات االداة 
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 لمجاالت أداة المالحظة الصفية ولألداة الكلية ( معامالت الثبات )كروهباخ الفا(2جدول )

كرونباخ الفامعامل  المجال  
الصفية دارةاإل  0.75 

 0.92 التعليم والتعلم المتمحور حول الطالب
 0.77 إثارة الدافعية
 0.78 تقييم الطلبة

 0.96 الفقرات الكلية
 

 

 بياناتالجمع  3.2

لمباحث العلوم والرياضيات مشرفًا  (69من ) مالحظين تألففريق من القبل من  بياناتالتم جمع 

ليوم كامل حول استخدام  تدريبية شارك المالحظون في ورشة و  .والتعليم تربيةات المديرية في واللغة العربي

باستخدام أداة المالحظة  بياناتاللجمع  . وتم اتباع اإلجراءات اآلتيةالميدانتطبيقها في وكيفية أداة المالحظة 

 الصفية: 

  لتنسيب أسماء  التربية والتعليم لوزارة يرسم كتاببإرسال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية قام

 بناَء على توزيع العينة.  العلوم والرياضيات واللغة العربيةمتخصصين في مجاالت: ومشرفات  نمشرفي

  لمدة يوم واحدالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عقدها في ورشة تدريبية والمشرفات شارك المشرفون 

بإعداد دليل  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ، وقامة الصفيةظحالمال حول كيفية استخدام أداة

الل إجراء عملية خ المشرفينبين  االتساقعاٍل من  ىمستو تحقيق  أنقييم لضمنموذج ت يتضمن تنفيذي

 المالحظة. 

  اصل بناًء على توزيع العينة، وتم الطلب من المشرفين التنسيق والتو مشرف لكل  التنفيذجدول  توفيرتم

. واستغرقت مدة جمع المدرسة على موعد الزيارة وهدفها إدارة، حيث تم االتفاق مع مع المدارس لزيارتها
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حيث قام كل مشرف بإجراء مالحظتين  2014 /4/ (30 -20) في الفترة أسبوعينحوالي  بياناتال

 صفيتين يوميًا. 

  ،نان لضمو التي استخدمها المالحظ تمت مراجعة جميع األدواتبعد القيام بإجراء المالحظة الصفية 

 دقة العمل.

  ليتضمن جميع متغيراتها وفقراتها الدراسة البحثية بياناتبالخاص  كتيب الترميزتم إعداد . 

  قبل البدء بعملية التحليل.  تنظيفهاالحاسوب، ومن ثم تم  إلى بياناتالتم إدخال 
 

 الدراسة محددات 4.2
 

تنسحب ، لذا فقد 2011جراءات التي نفذت في عام لطريقة واإلمالحظات الصفية بنفس اتم تنفيذ ال

 وقتٍ  إلى ما تحتاجالمالحظة الصفية عادًة  أن، إذ من المعروف 2014عام ذاتها على دراسة المحددات 

تربوية األخرى في مجال التقييم التربوي. موارد لوجستية أكثر من الدراسات ال إلىوكذلك  ،أكبر أطول وجهدٍ 

إلجراء المالحظة الصفية في مدارس  المشرفينكبير من  عددٍ ب االستعانةاء هذه الدراسة، تم إجر  أثناءو 

في عملية المالحظة الصفية  االتساق ناضم . ومن التحديات التي واجهت هذه الدراسةالمملكةومديريات 

عمل تدريبية ليوم لورشة  المشرفينحتى بعد خضوع  المشرفينواستخدام أداة المالحظة بشكل فّعال بين جميع 

لذا تتحدد  )نافكي( عينة الدراسة هي عينة الدراسة الوطنية الشاملة لمهارات االقتصاد المعرفي أنكما  واحد.

دراسة نافكي تستهدف  أنالقدرة على تعميم النتائج بمدى تمثيل العينة لمجتمع المعلمين، إذ من المعروف 

لما دار في  مشاهدةالمالحظة الصفية هي عبارة عن  أن كما الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر فقط.

المالحظة التي اقتصرت على حصة صفية واحدة ولمرة واحدة فقط، كما تتحدد القدرة  أثناءالغرفة الصفية 

  داة المالحظة الصفية.على التعميم بخصائص الصدق والثبات أل
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 ةـدراسـج الـائـتـن. 3
 

  2014في عام  يةردناأل س حالة الممارسات الصفية في المدار 

والتي  يةاألردنعرض النتائج المتعلقة بممارسات المعلمين التدريسية في المدارس نستفي هذا الجزء من التقرير 

 .ناتم مالحظتها لفترة زمنية مدتها أسبوع
 

     والمدارس األخرى. في مدارس وزارة التربية والتعليم في عينة الدراسةالمعلمين خصائص  1.3
   

، والبالغ الذين تمت مالحظة ممارساتهم الصفية المعلمينعدد ( 1حسب الشكل )ب بياناتالتكشف 

( معلمة 489) ناثاإل بلغ عدد، و ٪44بلغت نسبة ( معلمًا وب265بلغ عدد الذكور ) ،معلمًا ومعلمة (854)

حوالي  وبنسبة بلغت، درجة البكالوريوس مالحظتهم تمت الذينالمعلمين . ويحمل غالبية ٪56 وبنسبة بلغت

منهم شهادة الدكتوراه،  ٪0.2 ما نسبته درجة الماجستير، ويحملمنهم  ٪4.2 ما نسبته يحملفيما ، 90.8٪

 دبلوم كليات المجتمع.  شهادةمنهم  ٪4.7 ما نسبته يحملكما 
 

م منه ٪13.3منهم وظائف دائمة، ولدى  ٪86.7لدى  أنتبين  ،لمعلمينالوضع الوظيفي لوفيما يتعلق ب

خبرة تقل  في عينة الدراسةن يالمعلممعظم  لدى(. و األقلعلى وظائف مؤقتة )أي عقود عمل لمدة سنة واحدة 

هم من حديثي  أكثر من نصف المعلمين أن إلى(، مما يشير ٪58.1)وبنسبة بلغت ، سنوات (10عن )

من  (٪11.8) لدى كانحين في استمرارهم في العمل لفترة طويلة.  تاحتماال وهذا يزيد من التعيين/الخبرة؛

لبرامج التنمية المعلمين من  (٪55.5)خضع من ناحية أخرى فقد . خبرة أكثر من عشرين سنةالمعلمين 

منهم  (٪15.2)، وحصل 9(ICDLمنهم على رخصة قيادة الحاسوب الدولية ) (٪85.7)حصل المهنية، و 

 .INTEL10على تدريب 

                                                           
9
تمكين المتدربين من استخدام التطبيقات االساسية للحاسوب هي شهادة دولية معترف بها دوليا وترعاها منظمة اليونسكو وتهدف هذه الشهادة الى   

 الشخصي.
10

 10ساعة تدريس عملي تغطي  40هو برنامج عالمي يساعد المعلمين في توظيف التكنولوجيا في التعليم وتعزيز تعلم الطلبة ويتكون المنهاج من   

 يب ، والعروض التقديمية باستخدام الوسائط المتعددة.وحدات وتشمل الوحدات فيما تشمل: استخدام االنترنت وتصميم صفحات الو



26 

 

 
 للمالحظة الصفية لختاميةة ا: خصائص المعلمين في عيهة الدراس1الشكل 

 

  

 
 

 

التربوية أو تلك التابعة للسلطات  التدخالتإضافًة لذلك، هنالك عدد كبير من مدارس العينة المشاركة في 

بدون تدخالت،  –، المدارس الخاصة، مدارس الثقافة العسكرية، وزارة التربية والتعليم)وكالة الغوث المختلفة
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( أدناه. وتهدف الدراسة 2) ظر الشكلأن، ، والمدارس االستكشافية(مدارس مدرستي، (ERSPدعم التعليم )

 .  التربوية التدخالتو جميع السلطات المشرفة  بحسبمقارنة نتائج المالحظة الصفية  إلى

 
 

 بحسب السلطة المشرفة وهوع التدخل التربوي المعلمين: توزيع 2الشكل 

     

هؤالء  أغلب أن%(، و 65.2) ناثاإلهم من  اإلضافيعلى التعليم عينين المالمعلمين  أغلب أنولوحظ     

معظمهم لم يشارك في برنامج  أن%(، و 64.2)وبنسبة بلغت المعلمين تقل خبراتهم عن الخمس سنوات 

معظم هؤالء المعلمين يعملون في مدارس  كان، و انتل، ودورات ICDLالخدمة، ودورات  أثناءالتنمية المهنية 

   ( . 3ظر الجدول )أن. %( 93.7ومعظمهم يحمل درجة البكالوريوس ) %(73.1المدن )
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 بحسب الجنس، موقع المدرسة سنوات الخبرة، الضافيخصائص المعلمين التعليم  .(3جدول )
 ICDL, INTEL, المشاركة في برامج التنمية المهنية

اإلضافيخصائص المعلمين على التعليم   % 

 جنس المعلم
 34.8 ذكور

 65.2 إناث

 سنوات الخبرة للمعلم في التدريس
قلسنوات فأ 5  64.2 

سنوات 5أكثر من   35.8 

الخدمة أثناءالمشاركة ببرنامج التنمية المهنية   
 32.1 نعم

 67.9 ال

  ICDLالمشاركة بدورات 
 27.7 نعم

 72.3 ال

  INTELالمشاركة بدورات 
 8.0 نعم

 92.0 ال

 موقع المدرسة
 73.1 مدينة

 26.9 ريف

مؤهل علمي للمعلم أعلى  

 2.7 دبلوم

 93.7 بكالوريوس

 2.7 ماجستير

 0.9 دكتوراة

مؤهل تربوي للمعلم أعلى  
 61.5 دبلوم تربية

 30.8 ماجستير

 7.7 دكتوراة
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 الصفية المالحظة لدراسة العامة النتائج 2.3
 

. وتم تصنيف هذه الممارسات قبل المشرفينمن  تاستخدم فقرةً  59تضمنت أداة المالحظة الصفية 

 حول الطالبالصفية، ومنهجيات التعلم والتعليم الفّعالة المتمحورة  دارةتحت خمسة مجاالت رئيسة وهي: اإل

تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة، وأساليب تحفيز الطلبة،  مجاالت فرعية(، واستخدام 5)التي تتضمن 

في الغرف المعلمون حظة الممارسات التعليمية التي يقوم بها طلبة. ومن أجل مالال أداءتقييم  وأساليب

ممارسات للتحقق من وجود الالمعلمين على جميع فقرات أداة المالحظة الصفية نسب  حسبتالصفية، 

الذين المعلمين حول نسبة  معلوماتفقرات ال على نسبال وتقدمالصفية التي تم تحديدها أو عدم وجودها. 

الصفية، وأساليب تقييم الطلبة، وأساليب تحفيز  دارةالمحددة، وأساليب اإل منهجيات التعلم والتعليم تخدموااس

يتفقدون حضور الطلبة، المعلمين ( من ٪52.7) كان، فقد ةالثالث لفقرةبالنسبة ل الطلبة. على سبيل المثال،

( من ٪32.3( فقد قام )21رقم ) قرةالفأما في حضور الطلبة. المعلمين ( من ٪47.3بينما لم يتفقد )

 فقرة. وبالنسبة للالمعلمينمن  (٪67.7بذلك ) مجموعات، بينما لم يقم إلىتقسيم الطلبة في الصف بالمعلمين 

ليم، شاشات العرض في عملية التع الذين تمت مالحظتهمالمعلمين ( من ٪10.1فقد استخدم )( 38رقم )

بب تدني نسبة المعلمين الذين يستخدمون شاشات العرض بقلة وقد يفسر س (٪89.9بينما لم يستخدمها )

في الغرف  التدريسيةالممارسات  نابعنو  (1رقم )الملحق  ظرأن. )توفر شاشات العرض في مدارس العينة

 (. المعلمين على فقرات المالحظة الصفية داءللتعرف على النسب المئوية أل الصفية

 إلىالنسب المئوية للممارسات التي تمت مالحظتها، بل يتعدى ذلك رصد مجرد أكثر من  ويقدم هذا التقرير

والمتمثلة في هذه  2014عام ضمن المجاالت التي تم تحديدها لمالحظة أدائهم خالل المعلمين  أداءتحليل 

مقارنة بعام  وتحليلها للتعرف على التغييرات والتوجهات هابياناتتيح استخدام سيمما  ،تقويميةالالدراسة 

 . 2014سنة في المجاالت التي تم قياسها خالل المعلمين  أداء . وكذلك يقدم التقرير وصفًا حول2011
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  الصفية دار اإل 3.3
 

بغض معرفة تامة  الصفية واحدة من المهام األساسية التي ينبغي على المعلمين معرفتها دارةعد اإلتُ 

ئة التعلمية متمحورة حول الطالب أم متمحورة حول البي كانتالتي يتبعونها، فسواء طرائق التدريس  عنالنظر 

يحققوا النتاجات التربوية  أنذين يديرون العملية التعلمية التعليمية بفعالية الالمعلمون ، يستطيع المعلم

 المنشودة بفعالية.

طورت ضمن أداة المالحظة  فقرات ةعشر  استخدام الصفية، تم دارةفي اإلالمعلمين وبهدف قياس مهارات 

الصفية  دارةلإل ةغير الموزون حساب الدرجة المركبة، تم الثباتوبعد إجراء اختبار . 2011لصفية في العام ا

حضور الطلبة، وعرض أهداف  الوقت، وتدقيق إدارةلصفوفهم، بما في ذلك المعلمين  إدارةلمعرفة كيفية 

الذي ما بين )صفر(  المقياسعلى  الدرجاتالدرس وخطته، وتخطيط مناقشة الدرس وتنظيمها. وقد تراوحت 

 أن إلىالتي تشير ( 10على اإلطالق، وحتى )الصفية  دارةمهارات اإلللم يكن هناك امتالك ه أن إلىيشير 

متوسط الدرجات  كان. وبناء على هذا المقياس المكون من عشر درجات، ممتازةالصفية  دارةاإل مهارات

( أدناه(، 3)ظر الشكل أن) (.1.6معياري بلغ ) انحرافب (،10( من )8.14الذين شملتهم العينة )للمعلمين 

 أنوقد بينت النتائج . الموقف التعليمي التعلمي أثناءإداريون ناجحون  المعلمين أن إلى بشكل عام مما يشير

%( منهم 60الصفية ، فيما يعتبر حوالي ) دارةالرفيع في اإل داءاأل%( من المعلمين يعتبروا من ذوي 23.3)

 الجيد . داءألامن ذوي 
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الثنائية مثل فقد تمت مقارنة النتائج بين المتغيرات  ،وطنيالصفية على المستوى ال دارةنتائج اإلوبالنظر ل

التي العوامل  فهملتحديد االختالفات التي تساعد في مؤقتة  عقود أوبوظيفة دائمة  المعلمينو ، ناثاإلكور و ذال

مقارنة كل من المتغيرات بحسب  الدرجة المركبةنتائج . وفيما يأتي نبين المعلمي داءاألتفسر التباينات في 

 . وموقع المدرسة، الوضع الوظيفي للمعلم، جنس المعلماآلتية على حدة:  الثنائية

المعلمات أفضل من زمالئهن المعلمين من حيث  أن إلى( 4جدول رقم )النتائج التي يشتمل عليها شير ت

( 7.72( درجة بينما حصل المعلمون على )8.47ث حصلت المعلمات على )العملية التعليمية، حي إدارة

الصفية أكثر من زمالئهن المعلمين بفرق يصل  دارةالمعلمات يمتلكن مهارات اإل أن إلىدرجة، مما يشير 



32 

ة الصفية، الوقت داخل الغرف إدارةالمعلمات أفضل من المعلمين في  أن إلى٪. وهذا يشير أيضًا 9.7 إلى

 .قيق حضور الطلبةوفي تد

 الصفية بحسب جنس المعلم، دارةالدرجة المركبة لإل .(4) رقم جدول
  الوضع الوظيفي للمعلم وموقع المدرسة

 قيمة ت )الداللة اإلحصائية( حجم العينة المتوسط 

 جنس المعلم
 375 7.72 ذكور

 6.86 (0.00)  
 478 8.47 إناث

 الوضع الوظيفي للمعلم
 733 8.18 دائم

  1.97(0.05)  
 112 7.85 مؤقت

 موقع المدرسة
 590 8.18 مدينة

  1.03(0.31)  
 255 8.05 ريف

 α  =0.05عند  *ذات داللة إحصائية
 
 

 حصلوا علىالدائمين المعلمين  أن إلى. إضافًة لذلك، أشارت الدراسة وتنظيمهاشطة الصفية نوفي األ

( درجة، 7.85مؤقتة على ) اإلضافيحساب التعليم  علىعاملين ال المعلمين( درجة، بينما حصل 8.18)

الدائمين أفضل في المعلمين  أن يعنيمما ، بين المجموعتين (٪4.2) بحواليوجود فرق  إلىوهذا يشير 

. ومن جهة أخرى، لم يكن مؤقتة اإلضافيعلى حساب التعليم العاملين المعلمين الصفية من  دارةعملية اإل

 الصفية.  دارةفي مناطق الريف ومناطق المدن في اإلالمعلمين بين  اً إحصائي داالً  اً هناك تباين
 

، الدراسة الضوء على نتائج المقارنة بين المدارس الخاصة ومدارس الوزارة ومدارس وكالة الغوثوألقت 

التربوية )المدارس االستكشافية، التدخالت ومدارس الثقافة العسكرية، وكذلك المدارس المشاركة في 

وذلك بنفس الطريقة التي تم اتباعها في الدراسة القاعدية  (ERSP، ومشروع دعم تطوير التعليم ومدرستي

السلطة بحسب الصفية  دارةاإل مقياسنتائج درجات  إلى( 5. ويشير الجدول )2011التي أجريت في عام 

تباين كبير وجود  إلىوقد أشارت نتائج الدراسة  التربوية في مدارس الوزارة.التدخالت  بحسبوكذلك المشرفة 
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األحادي التباين  اختبار تحليل)باستخدام  تابعة لمختلف السلطات التربوية والمشاريعبين المدارس ال

ANOVA،  =قيمة ، و (4.4)قيمة فP = (0.00)) . 

( في 8.63) إلى، مدارس مدرستي درجة في ( كأقل7.69وقد تباينت االختالفات التي تمت مالحظتها من )

ضمن الدرجة  كانتمدارس مدرستي ومدارس الثقافة العسكرية  درجات أنخاصة. ومن الواضح المدارس ال

المدارس االستكشافية ومدارس وكالة الغوث ومدارس مشروع دعم التعليم  درجات كانتفيما  ،المتوسطة

 لية.درجاتها ضمن الدرجات العا كانتومدارس وزارة التربية والتعليم منافسة لمدارس القطاع الخاص و 
 

 الصفية بحسب السلطة المشرفة دارةالدرجة المركبة لإل .(5) رقم جدول
المعياري نحرافاال  المتوسط   حجم العينة 
 126 1.58 8.63 التعليم الخاص

 91 1.44 8.35 استكشافية

 75 1.49 8.27 وكالة الغوث

 100 1.58 8.18 مشروع دعم التعليم

 279 1.62 8.08 بدون تدخالت –وزار  التربية

 88 1.69 7.73 الثقافة العسكرية

 86 1.95 7.69 مدرستي

 

، لمعلمينالعلمية لمؤهالت ال متغيرفئات  بحسب الصفية دارةفي اإلالمعلمين  درجاتكذلك تم اختبار 

ين هذه ذي داللة إحصائية بولكن لم تظهر نتائج التحليل أي تباين ، وسنوات الخبرة، والمؤهالت التربوية

 متعددة. الفئات ال

الخدمة، وبرنامج  أثناءبرنامج التنمية المهنية للمعلمين وكذلك تم اختبار داللة الفروق بين مستويات متغيرات 

ICDL وبرنامج ،INTEL ومتغير المبحث الذي يدرسه المعلم )لغة عربية، رياضيات، علوم( حيث ظهر ،
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 دارةول اآلتي يبين الدرجة المركبة لإلالجدوجود فروق ذات داللة احصائية بين مستويات هذه المتغيرات، و 

 الصفية بحسب تلك المتغيرات.

،  ICDLالصفية بحسب برامج التدريب )برنامج التنمية المهنية،  دارة. الدرجة المركبة لإل(6رقم ) جدول
INTEL.)( والمبحث )لغة عربية، رياضيات، وعلوم 

 حجم العينة المعياري نحرافاال  المتوسط 

 أثناءنمية المهنية برنامج الت
 الخدمة

 473 1.57 8.26 نعم
 380 1.72 7.99 ال

ICDL 
 501 1.58 8.29 نعم
 351 1.71 7.92 ال

INTEL 
 130 1.55 8.41 نعم
 721 1.66 8.09 ال

 المبحث
 298 1.61 8.19 لغة عربية
 296 1.44 8.31 رياضيات
 258 1.87 7.89 علوم

 

الوقت،  إدارةشطة الصفية من حيث ناأل إدارةعلى معرفة جيدة ب نيالمعلم أن من خالل النتائج ويبدو جلياً 

 وتدقيق حضور الطلبة، وعرض أهداف الدرس، وتخطيط الحوار وتنظيمه. 
 

     الطالب حول المتمحور  التعلمية التعليمية العملية 4.3

لتسهيل  داخل الغرفة الصفيةون المعلمأسلوب تربوي يستخدمه  حول الطالب المتمحور والتعليم عد التعلميُ 

تعلم الطلبة من خالل التفكير الناقد، وحل المشكالت، واالستقصاء التحليلي، والعمل الجماعي، ومهارات 

على استخدام منهجيات التعليم والتعلم المعلمين ه قد تم تدريب معظم أنوبما التعلم القائمة على المشاريع. 

عادة تصميم إفي بداية المشروع وتم أيضًا  لتطوير التعليم ERfKEضمن مشروع  حول الطالب ةالمتمحور 
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هذا  نإلذا ف ،ساس في عملية التعلماألمحوره  المناهج المدرسية وفق منحى التعلم البنائي الذي يعتبر المتعلم

 سلوب من التدريس.ل واقع ممارسات المعلمين لهذا األتقديم صورة حو  إلىالجزء من التقرير يهدف 
 

  حول الطالبللتعليم والتعلم المتمحور  س المركبقيامال (1
 

المتمحورة  التعلم والتعليم بعدالمالحظة الصفية لقياس  ضمن أداة فقرةً  26تطوير  2011في عام تم 

بناًء على  وذلك اآلتية ةتم تضمين المجاالت الفرعية الخمس. وضمن هذا المجال، حول الطالب

ستقصاء التشاركي، االو التعلم الجماعي، و حل المشكالت، ، و ر الناقدبوية: التفكياهتمامات السياسات التر 

وحساب معامل  التحليل العامليإجراء وتم التحقق من صدق وثبات المقياس من خالل  والتعلم الفّعال.

  ثبات االتساق الداخلي بمعادلة كرونباخ الفا.

تعليم والتعلم الفّعال المتمحور حول لمجال الالمركبة التكراري لدرجات المعلمين  توزيعالوفيما يلي 

منهجيات التعليم هم لفي استخدامالمعلمين  أداءالتباين في العالمات المركبة ، حيث حددت الطالب

 أداءلديهم  توزيعفي يمين ال الذين تقع درجاتهم المعلمين أنإذ . حول الطالبوالتعلم الفّعال المتمحور 

 الذين تقع درجاتهم المعلمونعد بينما يُ  ،لفّعال المتمحور حول الطالبمرتفع فيما يتعلق بالتعليم والتعلم ا

وتم . منخفض فيما يتعلق بالتعليم والتعلم الفّعال المتمحور حول الطالب أداءذوي  توزيعفي يسار ال

المتميز وذوي  داءاألذوي المعلمين  لتحديد 11 2011استخدام درجات القطع التي استخدمت في عام 

الذين شملتهم العينة، المعلمين ( من 207) أن( 4)الشكل في ويظهر . في هذا المجال دنيالمت داءاأل

التعليم والتعلم الفّعال المتمحور  أساليب استخدام المرتفع في داءاألمن ذوي  يعدون (٪24.3بنسبة )

بة ، بنسالمعلمين( من 125عد )نقطة فأكثر. ومن جهة أخرى، يُ  18.4حيث حصلوا على  حول الطالب

، حول الطالبفي استخدام منهجيات التعليم والتعلم الفّعال المتمحور  المتدني داءاألمن ذوي  ،(14.7٪)

                                                           
11

 . أو أقل 7.26فأكثر، ولفئة األداء المتدني  18.4هي  2011درجة القطع لفئة األداء المرتفع في عام   
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منتصف في  (٪61.1) ة بلغتنسبب، و (521والبالغ عددهم ) في العينة المعلمينغالبية  كانتفي حين 

 . التوزيع

 
 
 .يماألقل، و المدرسة ، وموقعالوضع الوظيفي للمعلمو ، جنس المعلم حسببالتباين   (2

 

متغيرات الثنائية التي توضح الالتحليالت لبعض  في هذا الجزء، تم إلقاء الضوء على مجموعة من نتائج

بين  حول الطالبالتعليم والتعلم الفّعال المتمحور  أساليبالستخدام العالمات المركبة في  اتمتوسطفروق ال

 متوسطات . وتشيروموقع المدرسة )ريف، مدينة( الوظيفي للمعلم، والوضع، بحسب الجنس المعلمين
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حول التعليم والتعلم الفّعال المتمحور  أساليبالمرتفع في استخدام المعلمين  أداء إلى المرتفعةالدرجات 

 المتدني في استخدام هذه المنهجيات. داءاأل إلىالدرجات المتدنية  متوسطات بينما تشير الطالب

 في المتوسط المعلمات أن( تبين 7وبحسب النتائج التي تضمنها جدول ) علماتعند مقارنة المعلمين مع المو 

 

 ( : الدرجة المركبة للتعليم والتعلم المتمحور حول الطالب بحسب المجموعات المختلفة.7) رقم جدول

 

 
متوسط الدرجات 

 (26-0المركبة)
 قيمة ت ) الداللة اإلحصائية( حجم العينة

 جنس المعلم
 375 12.36 ذكور

 8.11(0.00)  
 478 15.78 إناث

 الوضع الوظيفي للمعلم
 733 14.55 دائم

  3.60(0.00) 
 112 12.24 مؤقت

 590 14.70 مدينة موقع المدرسة
3.13 (0.00)  

 255 13.28 ريف 

 ذات داللة إحصائية*
 

هن ؤ ا زمالمن تلك التي حصل عليه أعلى الفعالفي مجال التعليم والتعلم  حصلن على درجات مركبة

 إلى(، مما يشير 12.36)(، بينما بلغت درجات المعلمين 15.78ن، حيث بلغت درجات المعلمات )و المعلم

لصالح  حول الطالبمتمحور لمجال التعليم والتعلم الفّعال الالمركبة  الدرجات( في ٪27.7) مقداره وجود فرق

المعلمين في استخدام منهجيات التعليم  داءأالمعلمات أفضل من  أداء أن إلىالمعلمات. وهذا بدوره يشير 

 أداءالمعلمات أفضل من  أداء أن. ويبقى السؤال حول السبب في حول الطالبوالتعلم الفّعال المتمحور 

مما يستدعي مثيرًا لالهتمام  حول الطالبساليب التعليم والتعلم الفّعال المتمحور أفي مجال استخدام المعلمين 

 بهذا الخصوص.عمقة إجراء دراسة بحثية مت

بفرق بلغ  العاملين بعقود مؤقتة المعلمين أداءدائمة أفضل من  بوظيفة العاملينالمعلمين  أداء كانو 

الوظيفي  الوضع(. وعند إعادة التحقق من 2.31في الدرجات حوالي ) المطلق(، حيث وصل الفرق 18.9٪)

 أنمؤهالته وسنوات خبرته، فقد وجدت الدراسة مقابل متغيرات أخرى كالتدريب الحاصل عليه المعلم و للمعلم 
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 العاملين المعلمينبين  حول الطالبفي مجال التعليم والتعلم الفّعال المتمحور المركبة  الدرجاتالفرق في 

بوظيفة قد يعزى لحصول المعلمين العاملين  اإلضافيعلى حساب التعليم والمعلمين العاملين بوظيفة دائمة 

 وسنوات خبرة أطول.  أعلىل، ومؤهالت على تدريب أفضدائمة 
 

فقد بلغ الفرق المطلق بين مجموعة المعلمين  في مناطق المدن ومناطق الريف،للمعلمين بالنسبة أما 

وبفرق نسبي بلغ  )1.42طق الريف )مناوالمعلمات من مناطق المدن ومجموعة المعلمين والمعلمات من 

مخالفة لما توصلت إليه الدراسة القاعدية التي  كانتالنتيجة وهذه  ، ولصالح معلمي مدارس المدن،(10.6٪)

وقد يعود ذلك للتدخالت  بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي المدن ومعلمي األرياف

 .التربوية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والجهات االخرى
 

جود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجة النتائج و  أظهرتوبخصوص المعلمين في االقاليم، فقد 

 إقليمفرق مطلق بين معلمي  أعلى، حيث بلغ يماألقلالمركبة للتعليم والتعلم المتمحور حول الطالب حسب 

الوسط،  إقليم%( ولصالح معلمي 21.8( نقطة وبفرق نسبي بلغ )2.42الجنوب بقيمة ) إقليمالوسط ومعلمي 

بذل  معلمي الجنوب، وهذا بطبيعة الحال يستلزم أداءالشمال افضل من  إقليمعلمي م أداء كانوبنفس الوقت 

ظر أن.   SCALTالجنوب لرفع مستوى تطبيقهم لمهارات  إقليمفي مديريات التربية والتعليم في  إضافيةجهود 

 ( .8الجدول )
 

  يماألقلل الطالب حسب (. الدرجة المركبة الدرجة المركبة للتعليم والتعلم المتمحور حو8جدول رقم )
المعياري حنحرا اال المتوسط يماألقل  قيمة   )الداللة اإلحصائية( 

 6.33 14.52 شمال

 6.37 14.60 وسط  (*0.001)6.56

 5.84 12.16 جهوب

 0,05=  ∝ عند إحصائياً  دال *  
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السلطة المشرفة  بحسب البحول الطلمجال التعليم والتعلم الفّعال المتمحور المركبة  الدرجات لقد تم تحليل

 أعلىمدارس وكالة الغوث  أن إذ بينت نتائج التحليلالتربوية المشاركة فيها المدارس، التدخالت وطبيعة 

جراها البنك الدولي " التعلم في أ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسة التي بشكل واضح من المدارس األخرى

غوث والتي بينت وجود مجموعة من العوامل السياقية التي فسرت حول مدارس وكالة ال 12مواجهة الشدائد"

الفروق بين متوسط تحصيل طلبة مدارس وكالة الغوث ومتوسط تحصيل طلبة المدارس الحكومية باستخدام 

الدال لبعض المتغيرات التي  ثراأل أظهرت(، والتي TIMSS2011) 2011تيمسالدراسة الدولية  بيانات

شطة ندريسية للمعلمين ومنها: تكرار الواجبات المنزلية، ومشاركة االهل في األترتبط بالممارسات الت

 المدرسية، ونسبة الوقت الذي يقضيه المعلم في حل المشكالت العلمية، وتقييم الطلبة. 
 

في الترتيب  ERSPالمشاركة في برنامج المدارس و  الثانيفي الترتيب  االستكشافيةجاءت المدارس لقد 

في مجال التعليم  االستكشافيةس ر ( من المدا٪5.2)بــ  أعلىوكالة الغوث مدارس درجات  نتكا، و الثالث

مدارس  متوسط من أعلى مدارس وكالة الغوث  متوسط كانفيما . حول الطالبوالتعلم الفّعال المتمحور 

يعني (. وهذا 9م )( كما يشير إليه الجدول رق٪46.2الثقافة العسكرية التي حلت في المرتبة األخيرة بحوالي )

 أظهروا تقدمًا واضحًا في استخدام منهجياتمدارس وكالة الغوث والمدارس االستكشافية  في المعلمين أن

المدارس المشاركة في برنامج دعم التعليم  كانتفيما  ،حول الطالبالتعليم والتعلم الفّعال المتمحور 

(ERSP )جعت المدارس الخاصة عن ترتيبها في عام ، كما ترا 2011من المدارس األخرى في عام  أعلى

  لتحل محلها المدارس اإلستكشافية التي تتبع وزارة التربية والتعليم. 2011

 
 

                                                           
-http://wwwline]: -WB.(2014).Learning in the Face of Adversity . available [on
 

12
 wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer
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 الدرجة المركبة للتعليم والتعلم المتمحور حول الطالب .(9) رقم جدول

المعياري حنحرا اال المتوسط   حجم العينة 

 75 6.38 16.32 وكالة الغوث

 91 5.72 15.52 استكشافية

 100 6.60 14.93 مشروع دعم التعليم

 86 5.86 14.36 مدرستي

بدون تدخالت –وزار  التربية   14.16 6.52 279 

 126 6.37 14.10 التعليم الخاص

 88 5.39 11.16 الثقافة العسكرية

 

 
 تعلى مستوى المديريا حول الطالبالتباين في مجال التعليم والتعلم الفّعال المتمحور  (3
 

حول الطالب  ن في مجال التعليم والتعلم المتمحوريوضح الشكل أدناه توزيع الدرجات المركبة للمعلمي

المديرية الواحدة وبين مديريات التربية والتعليم المختلفة، ويالحظ من التحليل لمدارس واختالف التوزيع 

المربع في الوسط  أن إلى الشكل من في الجهة اليمنىالمعلومات شير ت، حيث وجود تباين بين المديريات

( من ٪25) إلىالمربع  أعلىفي تلك المديرية. ويشير الخط  المتوسطالمعلمين  أداء ( من٪50يمثل )

المعلمين  أداء ( من٪25) إلىأسفل المربع المتدني في تلك المديرية، بينما يشير الخط المعلمين  أداء

 . المتدني في تلك المديرية
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 من المعلمين أداء  %24.3افضل 

من المعلمين   %14.7أسوأ 

 أداء

اعلى 
25% 

50% 

ادهى 

25% 



42 

 

 

درجة ارتفاع عالمات استخدام المعلمين لمنهجيات التعليم والتعلم  إلىالشكل  أعلىتشير المربعات في و 

، وتشير الكورةمديرية تربية الرمثا ة تربية مديريفي مدارس على سبيل المثال و  الفّعال المتمحور حول الطالب،

على سبيل المثال و ) هذه المنهجيات،خفاض عالمات استخدام المعلمين لنإدرجة  إلىالمربعات أسفل الشكل 

نقطتي القطع في  إلى األفقيان الخطانك، يشير (. إضافًة لذلالشوبكمديرية تربية و  معان ة تربيةمديريمدارس 

 أنتباينًا واضحًا بين المديريات وكذلك ضمن المديرية الواحدة، أي  وجودويظهر الشكل  العالمات المركبة

المعلمين في استخدامهم للتعليم والتعلم الفّعال المتمحور حول الطالب في  أداء اتدرجهناك تباينًا واضحًا في 

على ذلك يتضح وبناء بشكل واضح بين مديريات التربية والتعليم.  وكذلك يتفاوت المعلمونالمديرية الواحدة، 

م والتعليم المتمحورة على مستوى المديرية وبين المديريات في استخدام أساليب التعل داءاألوجود تباينات في 

 حول الطالب.

 دائهم في مجال التعلم والتعليم المتمحور حول الطالبأخصائص المعلمين بحسب 

 إلى أنمتدني(  أداءمرتفع، ذوي  أداءتشير نتائج التحليل لخصائص المعلمين بحسب تصنيفهم )ذوي 
 كان% فقط  ذكور، و 16.2ل المرتفع مقاب داءاأل% من المعلمين ذوي 83.8المعلمات شكلن ما نسبته 

 أغلب كانالمرتفع، و  داءاأل% من المعلمين ذوي 94.1معظم المعلمين من فئة المعلمين الدائمين، اذ شكلوا 
% من المعلمين ذوي 75.3 أن%(. وظهر 73.9) المعلمين من ذوي الخبرة التي تزيد عن خمس سنين

 أنكما بينت النتائج  حملة درجة البكالوريوس.% منهم من 89.6 أنالمرتفع هم من معلمي المدن و  داءاأل
، فيما بلغت نسبة الذين شاركوا ICDLالمرتفع هم ممن تدربوا على الـ  داءاأل% من المعلمين ذوي 63.6
 (.10ظر جدول أن%. )20.8 انتلبدورات 

كور كبر منهم من الذنسبة األال كانتالمتدني فقد  داءاألما فيما يتعلق بخصائص المعلمين ذوي أو 
%(، 56.2ومن ذوي الخبرة التي تزيد عن خمس سنوات )%(، 79.9%(، ومن المعلمين الدائمين )61.0)

 (.10ظر جدول أن. )انتل، ودورة  ICDLـ%(، ومن غير الذين شاركوا في دورة ال63.1ومن معلمي المدن ) 



43 

 

 التعلم المتدني في مجال داءاألالمرتفع وذوي  داءاألخصائص المعلمين ذوي  (:10جدول )
 والتعليم المتمحور حول الطالب

 المتدهي % داءاأل المرتفع % داءاأل خصائص المعلم

 جنس المعلم
 60.8 23.7 ذكور
 39.2 76.3 إناث

 الوضع الوظيفي للمعلم
 80.0 90.3 دائم

 20.0 7.7 مؤقت

 سهوات الخبرة للمعلم في التدريس
 43.8 26.1 سنوات فاقل 5
 56.2 73.9 سنوات 5كثر من أ

 أثهاءالمشاركة ببرهامج التهمية المههية 
 الخدمة

 45.3 56.5 نعم

 54.7 43.5 ال

  ICDLالمشاركة بدورات 
 44.7 63.6 نعم

 55.3 36.4 ال

  INTELالمشاركة بدورات 
 10.1 20.8 نعم

 89.9 79.2 ال

 موقع المدرسة
 65.9 74.1 مدينة

 34.1 25.9 ريف

 ممؤهل علمي للمعل أعلى

 4.0 4.4 دبلوم

 91.9 89.3 بكالوريوس

 4.0 6.3 ماجستير

 - - دكتوراة

 مؤهل تربوي للمعلم أعلى

 83.3 84.1 دبلوم تربية

 16.7 15.9 ماجستير

 - - دكتوراة

 التخصص في البكالوريوس

 25.0 36.1 لغة عربية

 31.7 27.2 رياضيات

 37.5 33.7 علوم

 5.8 3.0 اخرى
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  حول الطالبلمجال التعليم والتعلم الفّعال المتمحور  الدرجاتالتباين في امل التي تفسر العو  (4
 

ا في الدرجات على مجال التعلم والتعليم المتمحور حول ناالتحليالت السابقة وجود تبي أظهرتلقد 

هل من ، وقد اختبرت الدراسة عددًا من العوامل التي تفسر هذا التباين. على سبيل المثال. الطالب

المركبة لمجال التعليم والتعلم الفّعال المتمحور  الدرجاتالتباين في المعلمين تفسر خصائص  أنالممكن 

لى، و حول الطالب  عنيفسر التدريب بعضًا من هذا التباين؟ ولإلجابة  أنهل من الممكن  أي مدى؟ ا 

  .اإلنحدار، تم إجراء تحليل هذه األسئلة

         بين ما ويتراوح ،الطالب حول المتمحور الفّعال والتعلم التعليم لمجال جاتالدر هو التابع المتغير أن

(0-26)13
  متغيرات مستقلة: المتغيرات االتية تعد بينما ،

  المعلم جنس. أ

  المعلم مؤهالت. ب

     للمعلم الوظيفي الوضع .ج

   الخبرة سنوات .د

    ( عربية لغة/ علوم/ رياضيات) الدراسي المبحث .ه

        ICDL  الحاسوب لقيادة الدولية الرخصة دورة في المشاركة .و

   INTEL  دورة في المشاركة. ز

    المدن ومناطق الريف مناطق. ح

 ( عشر والحادي والتاسع الخامس)  الصفوف. ط

                                                           
 التوزيع شرط لتحقق نظراً  المتعدد االنحدار تحليل إجراء يمكن وبذلك مثالياً، طبيعياً  توزيعاً  للعالمات التكراري المدرج يمثل 13

  التابع للمتغير الطبيعي
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 الدرجة المركبة للتعليم والتعلم المتمحور حول الطالب  النحدار(: تحليل 11) رقم جدول

 المؤشر

المعامل 

غير 

 b  المعاير

المعامل 

 المعاير

الخطأ 

المعيار

 (β)ي 

        قيمة ت 

)الداللة 

 اإلحصائية(

 0.86  8.72 الثابت
10.08(0.00

) 

 ( 1ثى=أن، 0ذكر=  (0.00)8.20 0.45 0.28 3.69 جنس المعلم (

 ( 0، مؤقت=1دائم= ) الوضع الوظيفي للمعلم   2.35 0.11 0.74 3.19(0.00)  

(0.39)0.86 0.56 0.03 0.48 (1سنوات = 5، اكثر من 0سنوات فاقل = 5برة للمعلم في التدريس )سنوات الخ  

0.60- (0، علوم ولغة عربية =1الرياضيات)رياضيات=  -0.04  0.53 1.15(0.25)  

(0، رياضيات ولغة عربية =1العلوم) علوم=  -0.18  -0.01  0.54 0.32(0.75)  

(0.15)1.46 0.52 0.06 0.76 (0=، ال1)نعم= ICDLالمشاركة بدورات   

(0.00)3.11 0.65 0.11 2.02 ( 0، ال=1)نعم= INTELالمشاركة بدورات   

0.64- (1، ريف=0موقع المدرسة )مدينة=  -0.04  0.49 1.29(0.20)  

1.01- (0= 5والصف 9، الصف 1=11الصف الحادي عشر )الصف   -0.07  0.56 1.81(0.07)  

(0.94)0.08 0.53 0.00 0.04 (0= 5والصف  11 ، الصف1=9الصف التاسع )الصف   

R
2 =0.130

 

 11.9قيمة )ف( =

0.00الداللة اإلحصائية=  

 

 

 هناك ثالثة عوامل دالة إحصائيًا وتساعد في أن، (11) ، كما في جدولاإلنحدارمن نتائج تحليل  اتضحوقد 

)وهذه العوامل هي: جنس  ول الطالبحللتعليم والتعلم الفّعال المتمحور  المركبة الدرجةتوضيح التباين في 

دالة عوامل أخرى غير  سبعة إلى، إضافًة المعلم، الوضع الوظيفي للمعلم، والدورات التدريبية التي شارك بها(
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 إلىمتدنية، وهذا بدوره يشير  كانت نا  ، وهي دالة إحصائيًا و ٪13وقد بلغت نسبة التباين المفسر . إحصائياً 

 تتناولها دراسات مستقبلية. أنيمكن ية وجود عوامل أخرى كانإم

حول للتعليم والتعلم الفّعال المتمحور المعلمين  درجات في  تفسيرا للتباينيعد جنس المعلم العامل األكثر 

)المتغير  الدرجاتحجم التباين في  أن إلىمما يشير (، 3.69) المعامل المرتبط بجنس المعلم وبلغ .الطالب

وقد  .(T-stats=8.20, P-value=.000) أكثر ما يفسر بجنس المعلم يفسر المعلمينبين  التابع(

(، على 0( في حين تمت اإلشارة للمعلمين بالرمز )1حصلت المعلمات، اللواتي تمت اإلشارة لهن بالرمز )

في المتوسط من زمالئهن  حول الطالبالتعليم والتعلم الفّعال المتمحور  كثيرًا في مجال أعلى درجات

 األخرى في النموذج.  ةحتى بعد ضبط العوامل التسع، المعلمين

بمعامل مرتبط  المعلم الذي يعمل بعمل دائم أن مؤقت( –)دائم  الوضع الوظيفي للمعلموقد أظهر اختبار 

. (T-stats=3.19 , P-value=.00) العوامل األخرى ضبط وذلك بعد (2.35) معياريغير حدار أن

 انتلالحاصلين على تدريب  المعلمين أن إلى  انتلبحضور دورات  تبطالمر باإلضافة لذلك، يشير المعامل 

ات، إذ بلغ معامل المعلمين الذين لم يحصلوا على مثل هذه الدور  نظرائهم من أعلى إحراز درجات إلىيميلون 

مقارنة  2014في عام  انتللمتغير حضور دورات  أثريفسر وجود  أنويمكن  ،(2.02لهذا العامل ) اإلنحدار

تساع قاعدة ساس االختالف في خصائص المتدربين، والمدربين وظروف التدريبأعلى  2011ام بع ، وا 

تشار ثقافة استخدام الحاسوب والتكنولجيا أنالممارسة العملية للمهارات الحاسوبية والتكنولوجية الحديثة، بسبب 

 .في اآلونة األخيرة وبخاصة من قبل األفراد

والمبحث )لغة عربية، علوم،  ، وسنوات الخبرةICDLتدريب الحصول على  وهيأما بالنسبة لباقي العوامل، 

كبير  أثر، فلم يكن لها أي المعلمونالتي يدرسها  ، والصفوف (المدينة، الريفمل )، وموقع العرياضيات(
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 ،0.15) تساوي  p-values كانتغيرات األخرى في النموذج حيث بعد ضبط جميع المت الدرجةعلى 

 على الترتيب.  ( 0.94 ،0.07، 0.20، 0.75، 0.25 ،0.30

 

  : ما يأتي إلى المتعدد اإلنحداروتشير نتائج تحليل 

في مجال التعليم والتعلم الفّعال المعلمين  درجاتبين  للتباين المتغير األكبر تفسيراً يعد جنس المعلم  .1

م والتعلم الفّعال المتمحور المعلمات أكثر تطبيقًا لمنهجيات التعلي كانت، حيث حول الطالبالمتمحور 

 المعلمين. نمن زمالئه حول الطالب

في مجال التعليم والتعلم المعلمين درجات إيجابي على  أثردائم( ذا  )مؤقت/الوضع الوظيفي للمعلم يعد  .2

المعلمون الدائمون هم األكثر تطبيقًا للتعلم والتعليم الفعال  كان، حيث حول الطالبالفّعال المتمحور 

 ور حول الطالب.المتمح

من العوامل التي تفسر التباين في درجات المعلمين في مجال  INTEL انتليعد الحصول على تدريب  .3

 التعلم والتعليم الفعال المتمحور حول الطالب.

والموقع )ريف، مدينة(   ICDLم يكن لمتغيرات سنوات خبرة المعلم، والمبحث، والحصول على تدريبل .4

على درجات  أثروموقع العمل )المدن مقابل الريف(، أي ع، والحادي عشر( )الخامس، التاس والصفوف

العوامل األخرى بعين  أثرالمعلمين في مجال التعليم والتعلم الفّعال المتمحور حول الطالب بعد أخذ 

 االعتبار. 

لى تفسير بعض العوامل حافظت على قدرتها ع أن، يظهر 2011وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج التحليل عام 

فيما تراجعت قدرة  التباين في درجات المعلمين، وهذه العوامل هي )جنس المعلم، والوضع الوظيفي للمعلم(،

 .انتلمتغير تخصص المعلم عن تفسير التباين في درجات المعلمين ليحل محله متغير الحصول على تدريب 
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 الدافعية  5.3
مجموع التقديرات  ، وتم حسابلطلبةلدافعية االمعلمين  إثارة مدى لقياس في أداة الدراسةفقرات تم تطوير ست 

 أعلى) 6 إلى، (أدنى قيمة لدافعية الطلبة على المقياسيوجد  الحيث ) بين صفر تتراوح والتي لهذا المجال

وذلك لتحديد (، 5عند النقطة )تحديد درجة قطع في توزيع الدرجات وتم  .(قيمة لدافعية الطلبة على المقياس

يستخدمون أساليب تحفيز الطلبة داخل الغرفة والذين ( 6( أو )5)المعلمين الذين وصلوا للدرجة نسب 

الذين  المعلمين جميع درجات متوسط أن، فقد وجد درجات (6) هذا المقياس ذي الــ الصفية. وبناًء على

       أدناه.  الشكلظر أن (.1 مقدارهمعياري  انحرافب( من المجموع الكلي للنقاط الستة )5.2)العينة شملتهم 

عينة فقد تم تقسيم  ومن خالل التحليل ،الطلبة إثارة دافعيةفي  كفاءة" األقل"األكثر كفاءة"، "و المعلمين وبهدف تحديد 

وسط الدرجات  إلىمعياري واحد  انحرافجمع بمقياس الدرجات  من خالل تقسيمثالث مجموعات  إلىالمعلمين 

العينة المشمولة في الدراسة فعالين  فيه ال يوجد معلمين أن، وجدت الدراسة من الوسطمعياري واحد  انحرافوطرح 

يعدون ( ٪77.6، و)دافعية الطلبة ثارةإل كثيربال ونال يقوم( منهم ٪22.4) أنفيما تبين ، في اثارة دافعية الطلبة

 األردنفي المعلمين لى عه أن إلى، فقد خلصت الدراسة وبناء على هذه النتائج هذا المجال. في داءاألمتوسطي 
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. وهذا يتطلب تدريب كواحدة من أهم مسؤوليات المعلم داخل الغرفة الصفيةالطلبة  إثارة دافعيةتحسين طرقهم في 

 . للتعلمحول كيفية تحفيز الطلبة للمعلمين متخصص 
 

والوضع ، معلممثل جنس العدة متغيرات ثنائية  بين درجات المعلمين على مقياس الدافعيةتمت مقارنة 

ترتبط  التيقد تساعد في فهم العوامل  دالة للتأكد من وجود أية اختالفات وموقع المدرسة الوظيفي للمعلم

جنس الثنائية: المركبة لمقارنة المتغيرات  الدرجاتنتائج  تدخالت السياسات التربوية والتخطيط. وفيما يليب

، المعلمات أن إلى (12) يشير جدولحيث  .لى الترتيب، وموقع المدرسة عالوضع الوظيفي للمعلم، و المعلم

( 5.33حصلت المعلمات على ) ففي المتوسط، الطلبةإثارة دافعية أفضل وبداللة إحصائية من المعلمين في 

المعلمات يبذلن جهدًا أكثر  أن إلى( نقطة، مما يشير 4.95قياس بينما حصل المعلمون على )منقطة على ال

المعلمات أفضل في  أن إلى٪(. وهذا بدوره يشير 8ة من المعلمين، وذلك بفرق حوالي )قلياًل لتحفيز الطلب

على  الطالباتالمتوسط في تعزيز أعمال الطلبة وأقل احتمااًل للسخرية من أخطاء الطلبة ويقمن بتشجيع 

بداء الرأي ذات داللة ه ال يوجد فروق أنوفيما عدا ذلك أظهر التحليل بالغرفة الصفية. في  المشاركة وا 

إحصائية في مجال إثارة دافعية الطلبة بين المعلمين الدائمين والمعلمين المؤقتين، كما ال يوجد فروق في هذا 

 المجال بين المعلمين الذين يعملون في المدن والمعلمين الذين يعملون في األرياف.
 

 طلبةالدافعية لدى ال إثار  ساليبأالدرجة المركبة لممارسة  .(12) رقم جدول

 بحسب جنس المعلم ،الوضع الوظيفي للمعلم وموقع المدرسة

 قيمة ت )الداللة اإلحصائية( حجم العينة المتوسط 

 جنس المعلم
 375 4.95 ذكور

5.13 (0.00) 
 478 5.33 إناث

 الوضع الوظيفي للمعلم
 733 5.16 دائم

0.61 (0.54) 
 112 5.22 مؤقت

 موقع المدرسة
 590 5.17 مدينة

 0.3.6(0.72) 
 255 5.15 ريف

 α  =0.05عند  ذات داللة إحصائية*
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درجات المعلمين المركبة في مجال إثارة دافعية الطلبة وذلك بحسب فئات المتغيرات األخرى  حللتوكذلك فقد 

  ، والمباحث الدراسية، وتدريب15مؤهل علمي أعلىمؤهل تربوي، و  أعلى، و 14)أكثر من فئتين( كسنوات الخبرة

ICDL أو تدريبINTEL( نتائج الدرجات المركبة.  13. ويبين جدول ) 

المعلمين للطلبة بحسب مؤهالت المعلمين، وسنوات  ثار  دافعيةإل المركبة الدرجات .(13جدول رقم )

 ICDLأو تدريب   INTELالتربوية، وتدريب  والمباحث الدراسية، والتدخالت الخبر ،

 متوسط العالمات  
(6 -0)المركب من   

ف، مستوى الداللة  ن
 اإلحصائية

مؤهل تربوي أعلى  
 136 5.28 دبلوم

 29 5.14 درجة الماجستير (0.75) 0.29
 5 5.40 درجة الدكتوراه

 سهوات الخبرة

( سنوات0-5)  5.14 247 

0.66(0.62) 
( سنة6-10)  5.26 235 
( سنة11-15)  5.19 148 
( سنة20 -16)   5.19 101 

( سنة20)أكثر من )  5.06 98 

 المباحث الدراسية
 298 4.95 اللغة العربية

 296 5.30 الرياضيات *(0.00)9.43
 258 5.26 العلوم

 ICDLتدريب 
 501 5.23 نعم

1.95(0.052)  
 351 5.08 ال

 INTELتدريب 
 130 5.33 نعم

2.11(0.04)* 
 721 5.14 ال

     α  =0.05عند  ذات داللة إحصائية*
 

ينت نتائج التحليل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين بحسب المؤهل التربوي، وكذلك بين وب

في مجال إثارة  أداءفضل معلمي الرياضيات هم األ أنبل ظهر وفي المقا، المعلمين بحسب سنوات الخبرة

ضعف في هذا المجال، وهذا يثير األ او كاندافعية الطلبة مقارنة بمعلمي العلوم ومعلمي اللغة العربية الذين 

                                                           

        (، وثالث درجات لسنوات الخبرة من 10-6(، ودرجتين لسنوات الخبرة من )5-0دة حساب سنوات الخبرة كمتغير مستمر ضمن خمس فئات للمتغيرات بإعطاء درجة واحدة لسنوات الخبرة من )تم إعا 14

 .   (20( ، وخمس درجات لسنوات الخبرة أكثر من )20 -16(، وأربع درجات لسنوات الخبرة من ) 11-15)

معلم شهادة الماجستير. لذا قرر فريق الدراسة أن البيانات اإلحصائية غير موثوقة  23فقط شهادة الدكتوراه و ينمعلم 4هنالك ثالث فئات في مؤهالت المعلمين: الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه. ويحمل  15

 لالستخدام. 
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بين المعلمين  داءاألوظهر وجود فرق في ، بحسب المبحث داءاألالعوامل التي تفسر التمايز في تساؤل حول 

وبين نظرائهم الذين لم يحصلوا على هذا التدريب، ولكن لم يظهر هذا الفرق بين  انتل الحاصلين على تدريب

  ونظرائهم الذين لم يحصلوا على هذا التدريب. ICDLالمعلمين الحاصلين على تدريب 
 

 في ثارة دافعية الطلبةإل التعليمية الممارسات بين إحصائيا   دالة فروقات يوجد ال هأن بينت نتائج التحليل وقد

 (. 14 الجدول ظرأن. )التربوية التدخالت أو المشرفة السلطات بحسب المدارس

 اساليب الدافعية لدى الطلبة الدرجة المركبة لممارسة  .(14) رقم جدول

المعياري حنحرا اال المتوسط   حجم العينة 

 100 1.03 5.41 مشروع دعم التعليم

 86 0.98 5.33 مدرستي

 126 1.04 5.29 التعليم الخاص

 75 1.01 5.20 وكالة الغوث

بدون تدخالت –وزار  التربية   5.09 1.14 279 

 91 1.05 5.09 استكشافية

 88 1.19 4.84 وزار  الدفاع

 
 ة لصفيتقييم الطلبة في الحصة ا  6.3

 

ات تقييم يلقياس سلوكفقرات ي، تم تطوير سبع قييم الصفألساليب الت المعلميناستخدام  قياسبغرض 

 المعلمينالفرعي لممارسات  الفقرات المجالتقيس هذه إذ . 2011عام  في أداة المالحظة الصفية الطلبة

ألساليب تقييم الطلبة في الغرفة المعلمين لتحديد مدى استخدام المركبة  الدرجة تطويرتم . للتقييم الصفي

. (قيمة على المقياس أعلى)، (7) إلى، (أدنى قيمة على المقياس) صفرالدرجات بين تراوح تحيث . الصفية

توسط م أن (7، وكما هو موضح في الشكل )أظهر التحليل( نقاط، 7المقياس المكون من )وبناًء على هذا 

 الدرجات(. ويشير متوسط 1.93معياري ) انحرافب، نقاط 7 ( من2.76بلغ ) في العينةلمعلمين ا درجات

دائهم تم أولتحديد نسب المعلمين بحسب مستوى . أدوات التقييم الصفي نو المعلمه نادرًا ما يستخدم أن إلى هذا
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حيث وصلت ، الية في هذا المجالفع األكثر همأنب (7أو  6)تصنيف المعلمين الحاصلين على الدرجات 

 إلى، مما يشير (2 -0لى عالمات )ع المعلمين( من ٪51.3حصل )و ، المعلمين( من ٪12.1) إلىنسبتهم 

رتفعت افقد ، وعلى الرغم من ذلك ،منخفضًا للغاية أداءم يستخدموا أساليب التقييم الصفي، وهذا يعد ل همأن

، 2014( عام ٪12.1) إلى 2011( عام ٪5.3في للطلبة من )نسية المعلمين الذين يمارسون التقييم الص

ية زيادة نسبة المعلمين الذين يستخدمون أساليب التقييم الصفي بصورة منتظمة في كانإم إلىوهذا يشير 

 الحصص الصفية بصورة أكبر في المستقبل.

 
 

 مؤقت، أو دائم بعمل نولعاملا ونالمعلم: اآلتية المتعددة المتغيرات فئات بين إضافية مقارنات إجراء وتم

 ،(تدريب يوجد ال /تدريب يوجد) ICDL/INTEL على والتدريب الريف، ومناطق المدن ومناطق

 وفيما. التربوية التدخالت في المدارس ومشاركة ،(العلوم الرياضيات، العربية، اللغة) الدراسية والمباحث

 : المتغيرات بحسب المركبة الدرجات نتائج يلي
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المعلمات أفضل من زمالئهن المعلمين من حيث  أن، (15) الجدول فيائج الدراسة، وكما هو مبين كشفت نت

( نقطة، 3.01. ففي المتوسط، حصلت المعلمات على )احصائية وبداللة استخدام أساليب التقييم الصفي

ساليب التقييم المعلمات أكثر احتمالية الستخدام أ أن إلى(، مما يشير 2.43بينما حصل المعلمون على )

 الدرجاتالفعلية المنخفضة، فقد بلغ الفرق بين المعلمين في  الدرجاتالصفي من المعلمين. وعلى الرغم من 

المعلمات في المتوسط أكثر احتمالية من المعلمين في استخدام قوائم التحقق  أن إلى٪(، مما يشير 24)

بة بعضهم لبعض، ومناقشة الواجبات البيتية داخل الطلبة، وتشجيع تقييم الطل أداءوساللم التقدير لتقييم 

 الغرفة الصفية، وتقديم التغذية الراجعة للطلبة حول أدائهم داخل الغرفة الصفية. 
 

بحسب جنس المعلم، الوضع الوظيفي  أساليب تقييم الطلبةالدرجة المركبة الستخدام  .(15)رقم جدول 
 لمباحث الدراسية وا ICDL , INTELللمعلم وموقع المدرسة وتدريب 

 حجم العينة المتوسط 
قيمة ت )الداللة 

 اإلحصائية(

 جنس المعلم
 375 2.43 ذكور

4.39 (0.00) 
 477 3.01 إناث

 الوضع الوظيفي للمعلم
 733 2.79 دائم

1.96 (0.05) 
 111 2.41 مؤقت

 موقع المدرسة

 590 2.77 مدينة
 0.23(0.82) 

 254 2.74 ريف

 ICDLتدريب 
 501 2.94 نعم

3.33 (0.00) 
 350 2.49 ال

 INTELتدريب 
 130 3.25 نعم

3.16(0.00) 
 720 2.67 ال

 المباحث الدراسية

 298 2.77 اللغة العربية

 296 2.95 الرياضيات (0.04)3.36ف=
 257 2.52 العلوم

 α  =0.05عند  ذات داللة إحصائية*
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في هذا  متفاوتة درجات علىربية والرياضيات والعلوم حصلوا معلمي اللغة الع أنلوحظ لذلك،  باإلضافة

اللغة العربية على  وامعلمحصل فقد ( عالمة، 2.95الرياضيات على ) وامعلمحصل  في حينف .المجال

بين المباحث  وبداللة تنازليوجود تباين  إلى(، مما يشير 2.52العلوم على )وا معلم(، وحصل 2.77)

الرياضيات يستخدمون أساليب التقييم الصفي أكثر من  وامعلم أن إلىذا بدوره يشير الثالثة على الترتيب. وه

 معلمات العلوم على أقل الدرجات. اللغة العربية، بينما حصل معلمو و معلمي 

أكثر احتمااًل  ،الحاصلين على التدريبالمعلمين  أن كشفت النتائج عن أما بالنسبة لباقي المجاالت، فقد 

 حقق. وقد وبداللة إحصائية غير الحاصلين على هذا التدريب المعلمينيب التقييم الصفي من الستخدام أسال

، ICDLأفضل قليال من المعلمين غير الحاصلين على تدريب عالمات  ICDLن على و الحاصلن و المعلم

(، بفرق 2.49غير الحاصلين على هذا التدريب على )المعلمون (، بينما حصل 2.94)حيث حصلوا على 

أفضل في المتوسط في  ICDLعلى تدريب  ينالحاصلالمعلمين  أن إلى(. وهذا بدوره يشير ٪18) إلىيصل 

. وفيما يتعلق بتدريب غير الحاصلين على هذا التدريب المعلميناستخدام أساليب التقييم الصفي من 

INTEL الحاصلين على ن يلمعلمل داءاألوصل متوسط ، فقدINTEL أداءمتوسط ل صو (، بينما 3.25) إلى 

 أن إلى( وهذا يشير ٪58) إلىبفرق يصل  (2.67ن على هذا التدريب على )يغير الحاصلن يالمعلم

في  INTELهم أفضل من المعلمين غير الحاصلين على تدريب   INTELالمعلمين الحاصلين على تدريب 

 مجال تقييم الطلبة.
 

هم أكثر احتمالية الستخدام اساليب التقييم الصفي المعلمين الدائمين  أنالنتائج  أظهرتوعلى صعيد متصل، 

( للمعلمين 2.41( مقابل متوسط )2.79بلغ متوسط درجات المعلمين الدائمين ) حيثمن المعلمين المؤقتين، 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي المدينة ومعلمي الريف. بياناتالولم تظهر  المؤقتين,
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 أظهرتالتربوية،  التدخالتالمشرفة و  ةالسلط بحسب ألساليب التقييم الصفيين المعلمعند تحليل استخدام و 

إذ حصلت على متوسط  علىاأل كانتوكالة الغوث  مدارس أن (16، وكما هو مبين في جدول )النتائج

 معلمي  أداءجاء (، بينما 2.89) حصلت علىوزارة التربية والتعليم بدون تدخالت و  ها مدارستتل (3.35)

 .(.2.05حيث حصلت على ) األقل الثقافة العسكرية مدارس

 العالمات المركبة الستخدام أساليب التقييم الصفي  .(16جدول رقم )
 بحسب  السلطة المشرفة والتدخالت  التربوية

التربوية  والتدخالت المشرفة السلطة  
العالمات متوسط المعياري حنحرا اال   حجم العيهة 

2014 2011 2014 2011 2014 2011 

االستكشافية المدارس  2.82 2.08 1.81 1.59 91 89 

مدرستي مبادر   2.35 2.38 1.60 1.63 86 89 

التعليم  تطوير دعم مشروع ومبادرات

(ERSP) 
2.79 2.77 2.08 1.67 100 93 

 التدخالت في المشاركة غير الوزار  مدارس
التربوية   

2.89 2.25 1.99 1.63 279 281 

لعسكريةا الثقافة مديرية  2.05 2.37 1.55 1.56 88 86 

الخاصة المدارس  2.84 2.33 1.94 1.69 126 130 

الغوث وكالة مدارس  3.35 2.63 2.14 1.49 74 75 

 

، إذ إحتلت مدارس 2011مقارنة بعام  2014وقد تغير الترتيب النسبي للمدارس بحسب المبادرات في عام 

  ERSPالمدارس المشاركة في مبادرة دعم التعليم كانتفيما  2014المرتبة األولى في عام وكالة الغوث 

 أنفيما ظهر  2011في عام  األقلمتوسط درجات المدارس االستكشافية هو  كانو  ،2011في عام  علىاأل

، وهذا ينسجم مع واقع النتائج المتعلقة بمدارس 2014عام  األقلمتوسط درجات مدارس الثقافة العسكرية هو 

 .لثقافة العسكرية()ا وزارة الدفاع
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 استخدام تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة 7.3
 

ستمرت وزارة التربية والتعليم والسلطات األخرى في توفير أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القد 

عليم على في الت المعلومات واالتصاالت ستخدام تكنولوجيااالتزايد المستمر في  إلىالمدارس وذلك بالنظر 

 نطاق عالمي.

 ستخدام المصادر التكنولوجية من قبل المعلمين.ايحاول هذا الجزء من التقرير رصد المدى الذي يتم فيه 

معلومات تكنولوجيا الالذين يستخدمون المعلمين نسبة  أن( 17)الجدول  وتوضح النتائج التي يشتمل عليها

 ، التي تبذلهاجهودالبالرغم من ،وذلك ملحوظ كٍل يفة وبشضع  كانت الصفيوقف خالل الم واالتصاالت 

في تدريب المعلمين على استخدام تلك  ،األخرى المشرفة على المدارس والسلطات وزارة التربية والتعليم

 الوسائل.

خالل  مصادر وادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنسب المعلمين الذين يستخدمون  .(17) رقم جدول
 الموضوعو سب جنس المعلم الحصة الصفية بح

ناثال  الذكور الفقرة  العلوم الرياضيات اللغة العربية 
٪2.7 يستخدم المعلم الحاسوب في شرح الدرس  15.9٪  8.1٪  7.4٪  15.5٪  
٪15.7 ٪2.7 يستخدم المعلم شاشة العرض عند تدريسه  8.1٪  6.4٪  16.7٪  

٪9.0 ٪4.0 يستخدم المعلم الحاسوب في تقييم تعلم الطلبة  6.0٪  5.4٪  9.4٪  
يستخدم المعلم المحتوى االلكتروني من منظومة 

EduWave في تعليم الطلبة 
2.4٪  8.6٪  3.4٪  4.7٪  10.1٪  

٪1.9 الحصة الصفية أثناءيستخدم الطلبة الحاسوب في التعلم   9.6٪  5.4٪  5.7٪  7.8٪  
واإلكسل  PowerPointيوظف المعلم البوربوينت  

Excel في التعليم 
2.4٪  12.1٪  7.7٪  6.1٪  10.5٪  

 (Laptop)يستخدم المعلم جهاز الحاسوب المحمول 
 تدريسه أثناء

2.1٪  7.8٪  6.1٪  2.7٪  7.4٪  
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ا المعلومات واالتصاالت في يلوجو نسبة المعلمات اللواتي يوظفن تكن أنوفي السياق ذاته تكشف النتائج 

نسبة  أنن ناحية أخرى، كشفت النتائج ، وبشكٍل واضح، من نظرائهن من المعلمين الذكور. مأعلىالتدريس 

، وعلى كل الفقرات، من زمالئهم معلمي أعلىلوجيا المعلومات واالتصاالت و معلمي العلوم الذين يوظفون تكن

معلومات واالتصاالت في لوجيا الو توظيفًا لتكن األقلمعلمو الرياضيات  كانالرياضيات واللغة العربية. و 

 التدريس. 

الحصة الصفية ترتفع  أثناءنسب المعلمين الذين يستخدمون وسائل تكنولوجية  أنتقول  ولفحص الفرضية التي

فقد تم ايجاد نسب معلمي وزارة التربية والتعليم الذين  ،في حالة توفر مثل هذه الوسائل في المدارس

مدرسة يستخدمون الوسائل التكنولوجية بحسب توفر مختبرات الحاسوب في المدرسة كمؤشر على جاهزية ال

نسب المعلمين الذين يستخدمون  أن (،18) ، كما تظهر في جدولبينت النتائج، من الناحية التكنولوجية

فقد ارتفعت نسبة  المختلفة تزداد في حالة توفر مختبر حاسوب او اكثر في المدرسة، الوسائل التكنولوجية

ارس التي ال يوجد بها مختبر ( في المد٪4.1المعلمين الذين يستخدمون الحاسوب في شرح الدرس من )

مختبرات حاسوب، واما فيما يتعلق باستخدام المعلم للمحتوى  أربعة( في حالة توفر ٪33.3) إلىحاسوب 

المعلمين الذين ال يوجد مختبرات حاسوب في مدارسهم ال  أنفقد تبين ب Eduwaveااللكتروني من منظومة 

مقابل ارتفعت نسبة المعلمين الذين يستخدمون هذه يستخدون هذه المنظومة وكما هو متوقع، ولكن بال

لقد تذبذبت نسب المعلمين الذين  (.٪26.70) إلىمختبرات  أربعةالمنظومة في المدارس التي يوجد بها 

يستخدمون مختلف الوسائل التكنولوجية باختالف عدد مختبرات الحاسوب المتوفرة في المدرسة، ولكن 

 من نسب المعلمين في المدارس التي ال يوجد بها مختبرات حاسوب. لىأعهذه النسب  أنالجزم بنستطيع 
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بحسب عدد خالل الحصة الصفية  الوسائل التكنولوجيةنسب المعلمين الذين يستخدمون  .(18) رقم جدول
 في مدارس وزارة التربية والتعليم مختبرات الحاسوب

 الفقرة
ال يوجد 
مختبر 
 حاسوب

مختبر 
حاسوب 
 واحد

مختبري 
بحاسو   

ثالث 
مختبرات 
 حاسوب

اربع 
مختبرات 
 حاسوب

 33.3 6.5 10.1 10.7 4.1 يستخدم المعلم الحاسوب في شرح الدرس
 33.3 6.5 9.5 10.2 4.1 يستخدم المعلم شاشة العرض عند تدريسه

 6.7 7.6 8.3 7.5 2.7 يستخدم المعلم الحاسوب في تقييم تعلم الطلبة
من يستخدم المعلم المحتوى االلكتروني 

 في تعليم الطلبة EduWaveمنظومة 
- 5.3 4.2 5.4 26.7 

 أثناءيستخدم الطلبة الحاسوب في التعلم 
 الحصة الصفية

4.1 7.5 7.1 4.3 13.3 

 PowerPointيوظف المعلم البوربوينت  
 في التعليم Excelواإلكسل 

4.1 7.0 8.9 7.5 26.7 

يستخدم المعلم جهاز الحاسوب المحمول 
(Laptop) تدريسه اءأثن 

1.4 3.8 6.5 2.2 13.3 

 

 يستخدمون المعلمين ما زالوا أن( 19الدراسة، وكما يظهر في الجدول ) على نحو متصل بينت نتائجو 

يفسر تدني نسب المعلمين الذين يستخدمون الوسائل وهذا  ،تقليدية في الحصص الصفيةالتعليمية اللوسائل ا

 تي يبين نسب المعلمين بحسب الجنس والمبحث.، والجدول اآلةلتعليم الطلب إضافيةالتكنولوجية كمصادر 
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نسبة المعلمين الذين يستخدمون وسائل تعليمية أخرى خالل الحصة الصفية بحسب  .(19جدول رقم ) 
 جنس المعلم والموضوع

 الفقرة
ناثال  الذكور  العلوم الرياضيات اللغة العربية 

2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 

يستخدم المعلم وسيلة تعليمية غير 
حاسوبية)الكرتون،الخرائط،...( في 

 تدريب الطلبة على مهارة معينة
25.7 27.4 53.1 42.9 44.0 39.2 28.8 28.7 51.9 40.6 

يوزع المعلم أوراقا ومواد تعليمية 
على الطلبة: تقارير، بطاقات 

 تدريب، أوراق عمل
21.5 16.8 49.1 40.3 38.6 36.0 31.9 20.6 40.6 33.5 

يجيب المعلم عن استفسارات الطلبة 
 حول الوسيلة التعليمية

28.5 24.0 53.3 43.1 41.4 35.4 30.3 26.7 56.8 42.7 

 

من  أكثر احتمالية الستخدام الوسائل التعليمية داخل الغرفة الصفية هنالمعلمات  أنومن الجدير بالذكر 

 وهذاأم الوسائل التعليمية التقليدية، المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا ات الصلة بالوسائل ذين سواء علمالم

 في هذه الدراسة.  النتائجمع جميع  فقيت
 

يظهر بعض االختالف  2011مع النسب التي تم رصدها في عام  2014ولدى مقارنة نسب المعلمين عام 

ستخلصته االنمط العام الذي  أنفي التعليم؛ إال  ستخدام المعلمين للتكنولوجياارتفاعًا وهبوطًا في مدى ا

ستخدامًا للوسائل التكنولوجية من ا، فالمعلمات أكثر  2014وعام  2011الدراسة ظل واحدًا خالل عام 

 ستخدامًا لها من معلمي اللغة العربية ومعلمي الرياضيات.االمعلمين، ومعلمو العلوم أكثر 
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  المشرفينتقويم نتائج  8.3   

)مطبق ألداة  مشرفٍ المالحظة الصفية، فقد قّدم كل  التي اشتملت عليها أداة بياناتال إلىضافة باإل

داخل الغرفة الصفية، وذلك المعلمين  أداءفي  رأيها رأيه/حول  اً ملخص الدراسة ومالحظًا للمواقف الصفية(

ظوها، وكذلك لربط آراء كلّية حول المجاالت التي الح لتوفير معلومات للمشرفينإتاحة المجال بهدف 

قد ُطِلب من ف مواءمتها مع نتائج المالحظة.مدى باألدلة التي تمت مالحظتها والتحقق من  المشرفين

الصفية، أساليب التعلم  دارةفي أداة المالحظة إعطاء درجة للمجاالت اآلتية ذات العالقة: اإل المشرفين

ثارة دافعيةأدوات ووسائل التعليم، ، استخدام حول الطالبوالتعليم الفّعال المتمحورة  الطلبة، والتقييم البديل،  وا 

: على النحو اآلتي كانت، مستويات أربعةمن  على مقياس وذلك المشرفينبحسب رأي  المعلمين أداءلتقييم 

 . وبنجاح كبير، بدرجة مرضية، تحسين إلىبدرجة تحتاج ، بعجز كبير
 

 

 الصفية دار اإل
ها بحسب درجات المقياس التي ذكرناها، والفقرات ترتيبلاآلتية  ربعةاألات الفقر  المشرفيناء تم إعط

يتعامل المعلم مع المشكالت السلوكية لدى  ،يدير المعلم الوقت خالل الحصة الصفية بفاعلية: هي ربعةاأل

منظمة  ، ينفذ المعلم الحصة الصفية بطريقةتتسم عالقة المعلم بطلبته بالمودة واالحترام، الطلبة بفاعلية

المعلمين في هذا  أداءفي إيجابية عن مؤشرات  (،20) ، كما هو مبين في جدولالنتائج شفت. وكتنظيما جيداً 

يدير المعلم الوقت خالل الحصة الصفية التي تنص على: لفقرة لالبنسبة المجال، وعلى النحو اآلتي: ب

ما  أننجاح كبير و درجة الوقت ب إدارةس يمار  المعلمينمن  (٪40.2)ما نسبته  أنيرى المشرفون ف ،بفاعلية"

ما  أنو  ،بدرجة مرضيةمن المعلمين يديرون الوقت خالل الحصة الصفية/الموقف التعليمي ( ٪44.3) نسبته

من  (٪0.6)ما نسبته  أن والتحسين  إلىبدرجة تحتاج الوقت  إدارةيمارس المعلمين ( من ٪14.9)نسبته 
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 . وبالنسبة(ن من عجز كبير في إدارتهم للوقت في الموقف التعليميو نا)يع ينغير ناجحعتبروا االمعلمين 

ما  أنالمشرفون يرى ، "يتعامل المعلم مع المشكالت السلوكية لدى الطلبة بفاعلية" التي تنص على: لفقرةل

ما نسبته  أن، و ةنجاح كبير درجة يتعاملون مع المشكالت السلوكية للطلبة بالمعلمين ( من ٪47.1) نسبته

( من ٪7.9)ما نسبته  أن، و مرضيةدرجة ب يتعاملون مع المشكالت السلوكية للطلبة المعلمين( من 44.1٪)

يتعاملون مع ( ٪1)ما نسبته  أنحتاج للتحسين"، و تدرجة "يتعاملون مع المشكالت السلوكية للطلبة ب المعلمين

 لتفاعل بين المعلم والطالبة باللفقرة ذات الصلأما بالنسبة . عجز كبير درجةالمشكالت السلوكية للطلبة ب

يحرصون على المعلمين ( من ٪60.6)ما نسبته  أنالتربويون ب المشرفون يرى، القائم على االحترام المتبادل

المعلمين ( من ٪34.6)ما نسبته ، و نجاح كبيردرجة بالتفاعل مع الطلبة من خالل االحترام المتبادل 

( من ٪4.2)ما نسبته ، و مرضية درجةبالحترام المتبادل يحرصون على التفاعل مع الطلبة من خالل ا

في  عجز كبيرلديها ( ٪1.3)نسبة قليلة بلغت حتاج للتحسين"، و تدرجة "يتفاعلون مع طلبتهم بالمعلمين 

يرى  ،"ينفذ المعلم الحصة الصفية بطريقة منظمة تنظيما جيدا" :ما فيما يتعلق بفقرةأ التفاعل مع الطلبة.

درجة ب الحصة الصفية بطريقة منظمة تنظيما جيدا ونينفذ المعلمين( من ٪37.6) نسبتهما  أنالمشرفون 

( ٪16.3)ما نسبته ، و مرضيةدرجة بالحصة الصفية  ونينفذ المعلمين( من ٪45.4)ما نسبته ، و نجاح كبير

علمين من الم( ٪0.7)ما نسبته  أنفي حين حتاج للتحسين"، تدرجة "بالحصة الصفية  ونينفذالمعلمين من 

 . ذ الحصة الصفية بطريقة منظمة تنظيما جيداينفعن ت عجز كبيرلديهم 
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 الصفية  دارةالختامي لإل المالحظتقييم  .(20) رقم جدول

بعجز  الفقرة
 كبير

 إلىبدرجة تحتاج 
 تحسين

بدرجة 
 مرضية

بنجاح 
 كبير

يدير المعلم الوقت خالل الحصة الصفية 
 بفاعلية

 0.6٪ 14.9٪ 44.3٪ 40.2٪ 

يتعامل المعلم مع المشكالت السلوكية لدى 
 الطلبة بفاعلية

1.0٪ 7.9٪ 44.1٪ 47.1٪ 

 ٪60.6 ٪34.6 ٪4.2 ٪0.6  تتسم عالقة المعلم بطلبته بالمودة واالحترام

ينفذ المعلم الحصة الصفية بطريقة منظمة 
 تنظيما جيدا

0.7٪ 16.3٪ 45.4٪ 37.6٪ 

 
  ول الطالبحالتعلم والتعليم الفّعال المتمحور 

لتقييم التعلم والتعليم الفّعال المتمحور اآلتية  الثالثفقرات الحول مضامين  المشرفينستقصاء آراء تم إ

 : ربعةنقاط األللمقياس المكون من ال تبعاً  حول الطالب

 . يستخدم المعلم استراتيجيات تدريسية متنوعة .1

  ل الطالبتعتبر الحصة الصفية نموذج جيد على التعليم المتمركز حو  .2

 .التعلم أثناءيتيح المعلم الوقت األكبر لطلبته  .3
 

(، 21، فقد كشفت نتائج الدراسة، وكما هو مبين في جدول )بالنسبة الستخدام أساليب التدريس المتنوعةأما 

يستخدمون أساليب التدريس المتنوعة  المعلمين( من ٪36.9) ما نسبته أنين التربويين يرون المشرف، أنب

نجاح درجة يستخدمون أساليب التدريس المتنوعة بالمعلمين ( من ٪10.4)ما نسبته  أن، و يةرضمُ  بدرجة

حتاج للتحسين"، تدرجة "يستخدمون أساليب التدريس المتنوعة بالمعلمين ( من ٪43.2)ما نسبته  أن، و كبير

هناك نسبة  أن ؤكدي مما، عن استخدام أساليب التدريس المتنوعة كبيرعاجزون بشكٍل ( ٪9.6)ما نسبته  أنو 
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"تعتبر  :لفقرة . أما بالنسبةالتحسين في استخدام أساليب التدريس المتنوعة إلى تحتاجالمعلمين  كبيرة من

التربويين  نيالمشرف أنالنتائج  أظهرتفقد  ،الحصة الصفية نموذج جيد على التعليم المتمركز حول الطالب"

صصهم نموذجًا جيدًا للتعليم المتمركز حول الطالب ح كانتالمعلمين ( من ٪12.8)ما نسبته  أنيرون 

يمكن اعتبار حصصهم نموذجًا جيدًا للتعليم  المعلمين( من ٪42.2)ما نسبته  أن، و نجاح كبيردرجة وب

حصصهم كنموذٍج للتعليم  كانت المعلمين( من ٪38.0)ما نسبته  أن، و ةمرضيدرجة المتمركز حول الطالب ب

من المعلمين عاجزون بدرجة كبيرة  (٪7.1)ما نسبته  أنحتاج للتحسين"، و ت" درجةالمتمركز حول الطالب ب

التي تنص  لفقرةل . وبالنسبةعن تقديم حصص يمكن إعتبارها نموذجًا جيدًا للتعليم المتمركز حول الطالب

( من ٪16.0)ما نسبته  أنالتربويون  المشرفون يرى، التعلم" أثناء"يتيح المعلم الوقت األكبر لطلبته  على:

 المعلمين( من ٪47.4)ما نسبته  أن، و نجاح كبيردرجة وبالتعلم  أثناءيتيح الوقت األكبر لطلبته المعلمين 

يتيح الوقت المعلمين ( من ٪31.7)ما نسبته  أن، و ةمرضيدرجة ب التعلم أثناءيتيح الوقت األكبر لطلبته 

من المعلمين عاجزين ( ٪4.9)ما نسبته أني حين فحتاج للتحسين"، تدرجة "ولكن ب التعلم أثناءاألكبر لطلبته 

 .أثناء مالوقت األكبر لطلبته ةحاتإ بدرجة كبيرة عن

 
 الختامي للتعليم المتمحور حول الطالب المالحظتقييم  .(21) رقم جدول

بعجز  الفقرة
 كبير

 إلىبدرجة تحتاج 
 تحسين

بدرجة 
 مرضية

بنجاح 
 كبير

 ٪10.4 ٪36.9 ٪43.2 ٪9.6  تنوعةيستخدم المعلم استراتيجيات تدريسية م

تعتبر الحصة الصفية نموذج جيد على 
 التعليم المتمركز حول الطالب

7.1٪ 38.0٪ 42.2٪ 12.8٪ 

 ٪16.0 ٪47.4 ٪31.7 ٪4.9 التعلم أثناءيتيح المعلم الوقت األكبر لطلبته 
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مع تقريبا ً متوائمًا  كان حول الطالبور والتعليم الفّعال المتمحتعلم لل المشرفينتقييم  أن إلىقد أشارت الدراسة ل

حول والتعليم الفّعال المتمحور  التعلم لمجال للنقاط الستة والعشرين نتائج التحليل بناًء على الدرجات المركبة

قد حصلوا على  الذين تمت مالحظتهمالمعلمين ( من ٪18.1) أن إلىفقد أشارت نتائج التحليل . الطالب

 والتعليم الفّعال في الغرفة الصفية.  التعلمهم األفضل في استخدام أساليب درجات عالية وتم اعتبار 

 إثارة دافعية الطلبة 

 الطلبة:  إثارة دافعيةالثالث اآلتية لتقييم  فقرات ال المشرفوناستخدم 

  .يحرص المعلم على رفع مستوى دافعية الطلبة .1

  .يظهر المعلم حماسا واستعدادا لتعليم الطلبة .2

 .ة حماسًا واستعدادا للتعلميظهر الطلب .3
 

على رفع الحرص  المعلم ظهارإ بالنسبة لفقرة (،22) ، كما هومبين في جدولنتائج التحليل لقد بينت

هم يحرصون أنتم تقديرهم من قبل المشرفين ب المعلمين( من ٪27.1)ته بما نس أن ،مستوى دافعية الطلبة

يحرصون على المعلمين ( من ٪50.1)ما نسبته  أن، و "ةنجاح كبير " ةدرجعلى رفع مستوى دافعية الطلبة ب

يحرصون على رفع مستوى  المعلمين( من ٪20.4)ما نسبته  أن، و مرضيةدرجة برفع مستوى دافعية الطلبة 

في رفع  عجز كبيرون من نامن المعلمين يع( ٪2.4)ما نسبته  أنحتاج للتحسين"، و تدرجة "دافعية الطلبة ب

ما  أن المشرفونيرى ، الظهار المعلم الحماسة واالستعداد لتعليم الطلبة ا بالنسبة. أممستوى دافعية الطلبة

ما نسبته  أن، و نجاح كبيردرجة بالحماسة واالستعداد لتعليم الطلبة  ونظهر يالمعلمين ( من ٪39.9)نسبته 

( ٪11.3)ته ما نسب أن، و ةمرضي درجةبالحماسة واالستعداد لتعليم الطلبة  ونظهر يالمعلمين ( من 47.3٪)

من ( ٪1.4) أنفي حين حتاج للتحسين"، تدرجة "بالحماسة واالستعداد لتعليم الطلبة  ونظهر يالمعلمين من 
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 ي المقابل وفيما يتصل وف .ر الحماسة واالستعداد لتعليم الطلبةاظهفي ا عجز كبيرون من ناالمعلمين يع

 الطلبة ( من ٪22.4)ما نسبته  أنلتربويون ا المشرفون يرى، باظهار الطلبة الحماسة واالستعداد للتعلم

الحماسة  ونظهر طلبة يال( من ٪50.2)ما نسبته  أن، و نجاح كبيردرجة بالحماسة واالستعداد للتعلم  ونظهر ي

درجة ب الحماسة واالستعداد للتعلم ونظهر ي( من ٪24.9)ما نسبته  أن، و ةمرضيدرجة ب واالستعداد للتعلم

ر الحماسة اظهمن الطلبة عاجزون بدرجة كبيرة عن ا( ٪2.5)ما نسبته  أنفي حين حتاج للتحسين"، ت"

 . واالستعداد للتعلم

 

 تقييم المراقب الختامي لتحفيز الدافعية لدى الطالب .(22) رقم جدول

بعجز  الفقرة
 كبير

بدرجة تحتاج 
 تحسين إلى

بدرجة 
 مرضية

بنجاح 
 كبير

 ٪27.1 ٪50.1 ٪20.4 ٪2.4  يحرص المعلم على رفع مستوى دافعية الطلبة

 ٪39.9  ٪47.3 ٪11.3 ٪1.4  يظهر المعلم حماسا واستعدادا لتعليم الطلبة

 ٪22.4  ٪50.2 ٪24.9  ٪2.5 يظهر الطلبة حماسًا واستعدادا للتعلم

 

 استخدام التقييم الصفي

  المعلمين: داءتقييمهم أل حول للمشرفينتم توجيه السؤالين اآلتيين 

 ليب التقويمينوع المعلم في أسا .1

 يوظف المعلم نتائج التقويم في تحسين تعلم الطلبة. .2
 

التربويون  المشرفون يرى استخدام أساليب التقييم،للتنوع في بالنسبة (، 23بينت النتائج، كما هو في جدول)

ما نسبته  أن، و نجاح كبيردرجة تنوع في استخدام أساليب التقييم بالمعلمين ( من ٪7.5)ما نسبته  أن
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( من ٪48.9)ما نسبته  أن، و ةمرضيدرجة من المعلمين تنوع في استخدام أساليب التقييم ب( 24.5٪)

من ( ٪19.1)ما نسبته  أنفي حين حتاج للتحسين"، تدرجة "تنوع في استخدام أساليب التقييم بالمعلمين 

توظيف المعلم نتائج ل أما بالنسبة .المعلمين عاجزة وبدرجة كبيرة عن التنويع في استخدام أساليب التقييم

توظف نتائج التقويم في  المعلمين( من ٪9.3)ما نسبته  أن المشرفون يرى، التقويم في تحسين تعلم الطلبة

توظف نتائج التقويم في تحسين المعلمين ( من ٪30.9)ما نسبته  أن، و نجاح كبيردرجة ب تحسين تعلم الطلبة

توظف نتائج التقويم في تحسين تعلم المعلمين من  (٪39.8)ما نسبته  أن، و ةمرضيدرجة ب تعلم الطلبة

توظيف من المعلمين عاجزة بدرجة كبيرة عن ( ٪20)ما نسبته  أنفي حين حتاج للتحسين"، تدرجة "ب الطلبة

  .نتائج التقويم في تحسين تعلم الطلبة

 تقييم المالحظ الختامي لتوظيف نتائج تقويم الطلبة  .(23) رقم جدول
بعجز  الفقرة

 ركبي
بدرجة تحتاج 

 تحسين إلى
بدرجة 
 مرضية

بنجاح 
 كبير

 ٪7.5 ٪24.5 ٪48.9 ٪19.1 ينوع المعلم في أساليب التقويم

 ٪9.3 ٪30.9 ٪39.8 ٪20.0 يوظف المعلم نتائج التقويم في تحسين تعلم الطلبة
 

 
 ونتائج (NAfKEمهارات اقتصاد المعرفة ) لتقويم الشاملة  الدراسة الوطنيةاالرتباطات بين نتائج  9.3

  (SCALT) مقياس المالحظة الصفية
 

في هذا الجزء من التقرير سيتم مناقشة االرتباطات بين نتائج الطلبة في اختبارات الدراسة التقويمية 

( التي تم تطبيقها بالتزامن مع هذه الدراسة مع درجات NAfKE2014) ةالشاملة لمهارات اقتصاد المعرف

 .( SCALT) والتعليم المتمحور حول الطالبالمعلمين على مجال التعلم 
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 بحسب SCALTفي المعلمين  ودرجاتNAfKE الطلبة في  أداءنتائج  اتمتوسط (24) يوضح الجدول

 داءاأل إلىالمتدنية  والدرجاتالمرتفع  داءاأل إلىالمرتفعة  الدرجاتوتشير  المباحث الدراسية والصفوف.

 نتائج (، بينما تراوحت100 -0من ) NAfKE درجاتاوحت تر حيث في هذه الصفوف والمباحث.  المتدني

SCALT ( 26 – 0من .) 
 

 فيالمعلمين  درجاتومتوسط  NAfKE 2014 دراسة متوسط عالمات الطلبة في .(24) رقم جدول
 المباحث الدراسية والصفوفبحسب  SCALT مقياس

المباحث 
 الدراسية

 عالمات الطلبة في الصفوف
NAfKE M(SD) 

عالمات المعلمين في  عدد الطلبة
SCALT M(SD) 

عدد 
 المعلمين

 الرياضيات
 91 14.1(6.1)  715 30.5(14.1)  الخامس
 98 13.7(6.0)  847 36.0(14.0)  التاسع

 91 14.2(5.5)  849 28.7(13.3)  الحادي عشر

 العلوم
 92 14.8(7.1)  732 46.1(18.7)  الخامس
 99 15.1(7.0)  868 41.7(16.0)  التاسع

 56 12.6(6.1)  613 35.1(17.3)  الحادي عشر

 اللغة العربية
 94 14.8(6.6)  733 41.3(19.3)  الخامس
 99 15.3(6.4)  857 43.4(15.7)  التاسع

 91 13.6(5.7)  862 48.8(16.1)  الحادي عشر
 

لعينة  المباحث الدراسية والصفوف بحسب NAfKE2014 عالمات الطلبة في اتمتوسط تتراوحلقد 

 داءاألتدني متوسطات  إلىوهذا بطبيعة الحال يشير (، 48.8) إلى( 28.7)من المدارس التي تم مالحظتها 

لعالمات  وأما بالنسبة. 50 ومتوسط التدريج لالختبارات وه إلىمتوسط  أعلى، إذ لم يصل NAfKEفي 

 تقع  المعلمين عالمات معظم انتك، فقد SCALT التعلم والتعليم المتمحور على الطالب مقياس فيالمعلمين 
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كانت بين معلمي الرياضيات، وبالتحديد  SCALTوقد وجدت الدراسة أن أدنى عالمات . في وسط التدريج

شير إلى أن معلمي الرياضيات هم األقل ، مما ي(13.7العالمات )متوسط ، حيث بلغت التاسع في الصف

سط لدرجات المعلمين في استخدام التعلم والتعليم . وقد لوحظ أن أعلى متو SCALTاحتمالية في استخدام 

 . التاسع للصف ومعلمي العلوم المتمحور حول الطالب كان بين معلمي اللغة العربية

 

ختبار نافكي ودرجات المعلمين في مجال التعلم والتعليم ابين درجات الطلبة في  االرتباطاتتحليل  ولدى

رتباطية ذات داللة اوجود عالقات  (25) بينة في الجدولالنتائج الم أظهرت، المتمحور حول الطالب

بالنسبة للصف الخامس والصف التاسع   NAfKEدراسةنتائج الطلبة في و   SCALTإحصائية بين مقياس

 إحصائية عالقة إيجابية ذات داللة فظهر وجودفي كل المباحث الدراسية. أما بالنسبة للصف الحادي عشر، 

يما لم تكن تلك العالقة دالة إحصائيا في مباحث الرياضيات واللغة العربية، وهذا ف،بينهما في مبحث العلوم 

سلوب التعلم والتعليم المتمحور حول ستخدام المعلمين ألاية تحسين تحصيل الطلبة عند كانمإ إلىيشير 

 الطالب. 

   NAfKE2014عالمات الطلبة في  مصفوفة االرتباطات بين .(25) رقم جدول
  SCALT مقياس في المركبة مينالمعل ودرجات

 NAfKEنتائج ومباحث 
  – SCALT الرياضيات - SCALT العلوم - SCALT مستوى الصف

 اللغة العربية
 **0.116 **0.170 *0.081 الصف الخامس
 *0.083 **0.174 *0.076 الصف التاسع

 0.050 0.067 **0.106 الصف الحادي عشر
 

 0,05=>  ∝ عند إحصائياً  دال االرتباط أن إلى*  وتشير 0,01 = ∝ عند إحصائياً  دال االرتباط أن إلى**  تشير: مالحظة
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المتعلقة بالصف  النتائج نإفالمباحث،  بحسب ةمتباينحجم ارتباطات النتائج صغير نسبيًا و  أن وبالرغم من

سلوب من هذا األ يمكنها تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية علىوزارة ال أن إلىيشير الحادي عشر 

  التعليم لزيادة فرص تحسن تحصيل الطلبة.

على مستوى مدارس وزارة  SCALT، ونتائج NAfKEاالرتباط بين المساحة التي يشغلها الطلبة ونتائج 

 التربية والتعليم

 

( وأساليب التعليم NAfKEأ. المعلومات الوصفية حول نتائج االختبار الوطني لمهارات اقتصاد المعرفة )

( بحسب الصف والمبحث الدراسي في مدارس وزارة SCALTوالتعلم الفّعالة المتمحورة حول الطلبة )

 التربية والتعليم.

الوطني لمهارات اقتصاد  تحصيل الطلبة في االختبارالمعلومات الوصفية حول  إلى( 26يشير الجدول رقم )

( SCALTم الفّعالة المتمحورة حول الطلبة )( وعالمات المعلمين في أساليب التعليم والتعلNAfKEالمعرفة )

(، 100-0من ) NAfKEحيث تراوحت درجات  لمدارس وزارة التربية والتعليم بحسب الصف والمبحث الدراسي

بينما  علىاأل داءاأل إلى علىتشير الدرجات األكما بينا سابقًا، (, و 26-0من ) SCALTوتراوحت درجات 

الضعيف في هذه المباحث, وكما يشير إليه الجدول أدناه، يتراوح متوسط  داءاأل إلىتشير الدرجات المنخفضة 

في جميع الصفوف والمباحث الدراسية في مدارس وزارة التربية والتعليم ما بين  NAfKEعالمات الطلبة في 

(29.3 – 44.3.) 

والتعليم في عالمات معظم معلمي وزارة التربية  كانت، فقد SCALTأما بالنسبة لعالمات المعلمين في 

٪ من مجموع العالمات الممكنة(, ومن جهة أخرى، فقد 50)حوالي  SCALTمنتصف العالمات المركبة 

استخدام أساليب التعلم  أن إلىمما يشير  SCALTحصل معلمو المواد المختلفة على عالمات مختلفة في 
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لمبحث الدراسي وبحسب في الفصول الدراسية يختلف بحسب ا SCALTوالتعليم المتمحورة حول الطلبة 

التاسع والحادي  الصفينفي  SCALTدرجات متوسطات حصل معلمو الرياضيات على أدنى الصف, وقد 

على الترتيب، بينما حصل معلمو اللغة العربية والعلوم للصف التاسع  (12.9)و ( 13.2)بلغتعشر حيث 

 ى الترتيب. عل (14.4)و (14.8)العالمات التي بلغت متوسطات  أعلىاألساسي على 
 

     SCALTعالمات المعلمين في  متوسطاتو  NAfKEعالمات الطلبة في  متوسطات .(26الجدول رقم )
 في مدارس وزارة التربية والتعليم بحسب الصف والمبحث 

المباحث 
 الصفوف الدراسية الدراسية

عالمات الطلبة في 
NAfKE  المتوسط

 المعياري( نحراف)اال 
 العدد

في عالمات المعلمين 
SCALT    المتوسط

 المعياري( نحراف)اال 
 العدد

 الرياضيات

 57 12.4 (6.2) 911 30.6 (12.6) الخامس األساسي

 66 13.2 (6.1) 884 35.8 (13.3) التاسع األساسي

29.3  (12.0) الحادي عشر  742 (5.6) 12.9 73 

 العلوم

 57 14.3 (6.2) 919 44.3 (19.12) الخامس األساسي

 68 14.4 (6.6) 901 39.4 (15.3) ألساسيالتاسع ا

 38 13.2 (6.7) 743 37.7 (15.5) الحادي عشر

 اللغة العربية

 57 14.1 (5.9) 911 37.7 (19.2) الخامس األساسي

 67 14.8 (6.3) 891 43.1 (14.8) التاسع األساسي

 73 13.9 (5.8) 750 48.1 (16.0) الحادي عشر
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بحسب الصف الدراسي والمبحث الدراسي  SCALTوعالمات  NAfKEعالمات ب. التباين في متوسطات 

 . التابعة لوزارة التربية والتعليم 16في المدارس المكتظة وغير المستغلة والمدارس العادية
            

( لكل طالب في الغرفة الصفية بهدف 2م1.2) مساحة  تم استخدام معيار وزارة التربية والتعليم        

 NAfKEهناك بعض االختالف في درجات  أن إلى( 10( ورقم )9رقم ) نف المدارس, ويشير الشكالتصني

في فئات المدارس الثالث )المكتظة، وغير المستغلة، والعادية( بحسب المبحث الدراسي, وفي الشكل رقم 

غير ، يمكن مالحظة تفّوق طلبة المدارس NAfKEفي  الذي يمثل عالمات طلبة الصف الخامس(، 9)

 أعلى كانتالمستغلة والمدارس المكتظة على طلبة المدارس العادية في المباحث الدراسية جميعها, و 

بين طلبة المدارس العادية من جهة وطلبة كل من المدارس غير المستغلة  NAfKEالفروقات في نتائج 

 نقاط. 7والمدارس المكتظة من جهة أخرى في مبحث العلوم حيث بلغت حوالي 

 (9رقم )الشكل 
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م 1.2خصصة للطالب عن )تعتبر المدرسة مكتظة عندما تقل المساحة الصفية الم  
2

( ، بينما تعتبر المدرسة غير مستغلة عندما تزيد المساحة  الصفية 

م 1.2المخصصة للطالب عن )
2

م1.2( ،  وتعتبر المدرسة عادية عندما تصل المساحة المخصصة للطالب إلى )
2

. ) 
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طلبة المدارس العادية  أداء كانعالمات الطلبة في الصف التاسع، إذ  لم ينسحب على ولكن هذا النمط 

 أعلى كانتحيث (، 10ظر الشكل أنطلبة المدارس المكتظة والمدارس غير المستغلة )  أداءمن  أعلى

(، 3.89مبحث اللغة العربية )الفروقات بين عالمات طلبة المدارس العادية وطلبة المدارس المكتظة في 

 الطلبة في جميع المباحث في المدارس المكتظة والمدارس غير المستغلة متشابهًا. أداء كانبينما 

(  10الشكل رقم )  

 
 

أما بالنسبة للصف الحادي عشر، فقد استمر طلبة المدارس العادية بالتفّوق على طلبة المدارس المكتظة 

قلياًل  أعلىعالمات الطلبة في المدارس المكتظة  كانت, ومن جهة أخرى، احثجميع المبوغير المستغلة في 

 .من عالمات الطلبة في المدارس غير المستغلة
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 (11الشكل رقم )

 

 

في فئات  SCALTهناك بعض الفروقات في عالمات المعلمين في  أن إلى( 14، 13، 12وتشير األشكال )

ماط ثابتة بين المعلمين في استخدام أنوالعادية(، بينما ال توجد  المدرسة الثالث )المكتظة، غير المستغلة،

SCALT  م معيار وزارة التربية ااستخد تمبحسب إشغال المدرسة في الصفوف والمواضيع المختلفة, مرة أخرى

  .( لكل طالب في الغرفة الصفية2م1.2والتعليم )

للصف الخامس في المدارس غير  والعلوم ربيةمعلمي الرياضيات واللغة الع أن إلى( 12ويشير الشكل رقم )

 .من المعلمين في المدارس المكتظة والعادية SCALT على مقياس  أعلىالمستغلة قد حصلوا على عالمات 
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 (12الشكل رقم )

 

للصف التاسع في المدارس العادية  والرياضيات معلمي اللغة العربية والعلوم أن إلى( 13ويشير الشكل رقم )

من زمالئهم في المدارس غير المستغلة  SCALTفي تطبيق منهجيات  أعلى متوسطاتقد حصلوا على 

في المدارس العادية  العلومعالمات معلمي  متوسطات فرق في أعلىوالمدارس المكتظة ويمكن مالحظة 

        ( نقطة. 2.44والمدارس المكتظة حيث بلغ هذا الفرق )
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 (13الشكل رقم ) 

 

في جميع فئات المدارس للصف الحادي عشر، ولكن  SCALTفي استخدام أساليب  االتباينلك، استمر وكذ 

من المعلمين  أعلىعالمات  متوسط في المدارس العادية حصلوا على الرياضياتمعلمي  أنيمكن مالحظة 

ارس المكتظة حصلوا غة العربية في المدلوان معلمي العلوم وال في المدارس المكتظة والمدارس غير المستغلة

 فرق بين أعلىوبلغ  .عالمات أعلى من نظرائهم في المدارس غير المستغلة والمدارس العادية متوسط على

 ( نقطة.2.01في المدارس العادية والمدارس المكتظة، إذ بلغ الفرق )اللغة العربية عالمات معلمي  متوسط
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 (14الشكل رقم )

 

والمساحة التي يشغلها  SCALTوعالمات المعلمين في  NAfKEلبة في االرتباطات بين عالمات الطج( 
  .في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الطلبة بحسب الصف والمبحث الدراسي

 

 SCALTإجابة هو، هل يوجد أي ارتباط بين عالمات المعلمين في  إلىالسؤال الرئيس الذي يحتاج 

  بشكل أكثر تحديدًا:ة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية؟ و والمساح NAfKEوعالمات الطلبة في 

 مع المساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية؟  NAfKEهل ترتبط عالمات الطلبة في  (1

في الغرف الصفية في مدارس وزارة التربية والتعليم مع المساحة  SCALTهل يرتبط تطبيق أساليب  (2

 الصفية ؟ التي يشغلها الطلبة في الغرفة
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عدم  إلى( 27تحدد االرتباطات العالقات من عدمها بين المتغيرات, وفي التحليل الحالي، يشير الجدول رقم )

والمساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة  NAfKEوجود ارتباط ذي داللة إحصائية بين عالمات الطلبة في 

عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين  الصفية في مختلف الصفوف والمباحث الدراسية باستثناء وجود

المساحة المخصصة للطالب وعالمات الطلبة في العلوم للصف الحادي عشر , وبعبارة أخرى، ال يوجد دليل 

 على عالمات الطلبة. أثرالتحاق الطلبة بالمدرسة العادية أو المكتظة أو غير المستغلة له  أنملموس على 

 

 مع  NAfKEمات الطلبة في االرتباط بين عال .(27جدول رقم )
 المساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية

/ المساحة التي  NAfKEعالمات الطلبة في 
 يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية

 المباحث
 اللغة العربية الرياضيات العلوم

 0.001- 0.01 0.05- الصف الخامس
 0.009 0.011- 0.035 الصف التاسع
 0.007- 0.033- *0.082- شرالصف الحادي ع

 α  =0.05*:ذو داللة إحصائية عند 

عدم وجود أية عالقة ذات  (،28) ، كما هو مبين في جدولوعلى غرار النتائج المذكورة أعاله، فقد لوحظ

والمساحة التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية في  SCALTداللة إحصائية بين عالمات المعلمين في 

المباحث الدراسية باستثناء العالقة بين عالمات معلمي الرياضيات للصف الحادي عشر، مختلف الصفوف و 

تطبيق أساليب التعلم والتعليم  أن إلى(, وتشير هذه النتائج 0.271-إذ لوحظ وجود عالقة سلبية قيمتها )

ة في الغرفة المتمحورة حول الطالب في الغرف الصفية قد ال يكون مرتبطًا بالمساحة التي يشغلها الطلب

 الصفية.
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 مع المساحة التي يشغلها   SCALTاالرتباط بين عالمات المعلمين في .(28جدول رقم) 
 الطلبة في الغرفة الصفية

/ المساحة   SCALTعالمات المعلمين في
 التي يشغلها الطلبة في الغرفة الصفية

 المباحث

 اللغة العربية الرياضيات العلوم

 0.015 0.026- 0.09 الصف الخامس

 0.027- 0.061- 0.062- الصف التاسع

 0.017 *0.271- 0.092- الصف الحادي عشر
 α  =0.05عند  االرتباط دال اححصائيا*

 

 2014،  2011بين العامين  يةاألردنالتغير في الممارسات الصفية في المدارس . 4
 

للعامين بين دورتي الدراسة  ة الصفيةللمالحظ في هذا الجزء من التقرير، سيتم مقارنة المؤشرات الرئيسية

الصفية، والتعليم  دارةلرصد مقدار واتجاه التغير الذي حصل خالل تلك الفترة في مجاالت اإل 2014، 2011

 .والتعلم المتمحور حول الطالب، والدافعية، وتقييم الطلبة
 

 دارةمجال الالمعلمين في  داءالمتوسط الحسابي أل أن إلى (29، وكما هو مبين في جدول )النتائج أشارت

 اذ هذين المتوسطين الفرق بين كانو  2014( عام 8.14) إلى 2011( عام 7.41قد ارتفع من ) الصفية

)الداللة العملية(  17ثراألحجم  أنال إحصائية إداللة فروق ذات لرغم من وجود حصائية، ولكن وعلى اإداللة 

، 2011ات المعلمين لم تختلف بين العامين أداءبين  ناتبياالت أن، كما تبين 0.45، حيث بلغ ضعيفاً  كان

 كانصفوفهم  إدارةيين في األردنالمعلمين  أداءمستوى  أنه يمكن االستنتاج أن، وعلى الرغم من ذلك ف2014

 . 2014مرتفعًا في عام 
 

                                                           
17

  .0.80 ، فيما يعد كبيراً إذا كان أكبر من  0.79و    0.5ومتوسطاً إذا كان بين  0.5يعد حجم األثر قليالً إذا كان أقل من   
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عامين المعلمين بين ال أداءعلى مستوى  حدث تغير مجال التعليم والتعلم المتمحور حول الطالبفي و  

في مجال إثارة دافعية ما أو  ذات داللة إحصائية، . داءاألالفروق بين متوسطات إذ كانت  ،2014، 2011

عام  )3.19، فقد ظهر تحسن واضح على درجات المعلمين في هذا المجال، إذ ارتفع متوسطهم من )الطلبة

 ، كما ظلت1.83بلغ حيث  كبيراً  ثراألحجم  كان( و ٪62وبفرق ) 2014عام في  )5.17) إلى 2011

المعلمين ظل على حاله  أداءس في ناالتج ىمستو  أنبين المعلمين مستقرة مما يعني  داءاألالتباينات في 

في  أثره من المفيد االستمرار في دعم قدرات المعلمين في هذا المجال لما له من أنخالل فترة المقارنة ، لذا ف

 .يةاألردنرس ممارسات التعليمية في المداتحسين مردود ال

 

ذات  2014، 2011المعلمين بين العامين الفروق بين متوسطات درجات  كانت، مجال تقييم الطلبةوفي 

بفرق  )2.76) 2014وفي عام  )2.36)  2011داللة إحصائية، إذ بلغ متوسط درجات المعلمين في عام 

 إلىشارت النتائج أ، و 0.22 رثاألحيث بلغ حجم  داللته العملية ضعيفة كانت( ولكن هذا الفرق 16.9٪)

ب ناهناك ضرورة لزيادة االهتمام بجو  نإلذا ف ،2011مقارنة بعام  2014عام ارتفاع تباين درجات المعلمين 

ف التغير الذي حصل خالل تقييم الطلبة في الغرفة الصفية بسبب تواضع درجات المعلمين من جهة ولضع

بين المعلمين في وارتفاع التباين  ،من جهة أخرى هذا المجال المعلمين في أداءعوام الماضية على الثالثة أ

 .2014عام 
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داة المالحظة أمقارنة التغير في متوسطات وتباينات درجات المعلمين على مجاالت  .(29)رقم  جدول
 . م2014والعام  م2011الصفية بين العام 

 نحرافاال  المتوسط السنة المجال
 المعياري

داللة الفروق في 
ات المعيارية نحرافاال 

الداللة -قيمة ف
 االحصائية

داللة الفروق في 
المتوسطات  

الداللة  -قيمة ت
 االحصائية

حجم 
 ثراأل 

 الصفية دارةال
2011 7.41 1.62 0.04 (0.85) 9.3(0.00*) 0.45 
2014 8.14 1.64 

التعليم والتعلم 
المتمحور حول 

 الطالب

2011 12.83 5.57 25.5 (0.00) 1.45 (0.00)* 0.24 
2014 14.28 6.34 

 1.83 (*0.00)37.8 (0.53) 0.40 1.06 3.19 2011 الدافعيةإثارة 
2014 5.17 1.09 

 0.22 (*0.00) 4.5 (0.00) 17.8 1.63 2.36 2011 تقييم الطلبة
2014 2.76 1.93 

 α  =0.05عند  ذات داللة إحصائية*

 

هم أننسب المعلمين الذين صنفوا على  أن إلى (،30) في الجدولو مبين هالدراسة، كما أشارت نتائج  كما

خفضت في مجالين، فقد ارتفعت في مجال التعليم والتعلم أنالمرتفع قد ارتفعت في مجالين و  داءاألمن ذوي 

داللة  اهذا الفرق ذ كانو  2014( عام ٪24.3) إلى 2011( عام ٪16.2المتمحور حول الطالب من )

( عام ٪12.1) إلى 2011( عام ٪5.3ا ارتفعت في مجال تقييم الطلبة إرتفاعا ملحوظا من )إحصائية، كم

 ه مرتفعأنالذين صنف أداؤهم بخفضت نسب المعلمين نإهذا االرتفاع ذو داللة إحصائية، فيما  كانو  2014

ثارة دافعية الطلبة. دارةفي مجالين هما: اإل  الصفية، وا 
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 داة المالحظة أعلى مجاالت  داءاأللمعلمين بحسب مستويات . مقارنة نسب ا(30رقم ) جدول
 م2014،  م2011بين العامين 

داءاألمستوى  المجال  الفرق (٪) 2014 (٪) 2011 

الصفية دارةال  
 *4.1 16.8 12.7 ضعيف
 0 59.9 59.9 متوسط
 *4.1- 23.3 27.4 مرتفع

 التعليم والتعلم المتمحور حول الطالب
 *5.2 - 14.7 19.9 ضعيف
 *2.8 - 61.1 63.9 متوسط
 *8.1 24.3 16.2 مرتفع

 الدافعية
 0.2 22.4 22.2 ضعيف
 *1.8 77.6 75.8 متوسط
 *2.0 - 0 2.0 مرتفع

 التقويم
 *7.2 - 51.3 58.5 ضعيف
 0.4 36.6 36.2 متوسط
 *6.8 12.1 5.3 مرتفع

 0,05=  ∝ عند إحصائياً  دال الفرق*
 

 

رصدًا للتغيرات التي حدثت في مجاالت الممارسات التعلمية التعليمية بما فيها مجال التعلم  لقد تناول التحليل

وفقا لمتغيرات: جنس المعلم، وموقع المدرسة،  2014و  2011والتعليم المتمحور حول الطالب بين العامين 

 أن (،31مبين في جدول )، كما هو النتائج أظهرتوالسلطة المشرفة والمبادرات التي تنفذ في المدارس. حيث 

مقارنة بالعام  2014تغيرا إيجابيا وذا داللة إحصائية في ممارسات المعلمين والمعلمات قد حصل في عام 

دافعية  كبيرا في مجال إثارة كانللتغيرات  ثراألحجم  أن القول ، ومن المفيدجميع المجاالتفي  2011
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كبر من حجم أ كانحجم التغير لدى المعلمات  أنمالحظ ومن ال الطلبة وذلك بالنسبة للمعلمين والمعلمات،

 التغير لدى المعلمين. 

 الصفية  دارةلفرق متوسطات درجات المعلمين في مجال ال ثراأل حجم  .(31) جدول رقم
 والتعليم والتعلم المتمحور حول الطالب و إثارة دافعية الطلبة وتقييم الطالب 

 س المعلمبحسب جن 2014والعام  2011بين العام 

جنس 
 المعلم

الصفية دارةال  
التعليم والتعلم المتحور 

 حول الطالب
 تقييم الطلبة إثارة دافعية الطلبة

حجم  2014 2011
ثراأل  حجم  2014 2011 

ثراأل  حجم  2014 2011 
ثراأل  حجم  2014 2011 

ثراأل   

 0.21 *2.43 2.07 1.57 *4.95 3.11 0.20 12.36 11.32 0.35 *7.72 7.11 ذكور

 0.23 *3.01 2.60 2.12 *5.33 3.26 0.29 15.78 14.04 0.56 *8.47 7.65 إناث

 0,05=  ∝دال إحصائياً عند  *
 

لدى  جميع المجاالت تغيرًا إيجابيًا قد حصل على متوسطات ممارسات المعلمين في أنوبينت النتائج 

حجم  أنارس الريف على الرغم من المعلمين الذين يعملون في مدارس المدن والمعلمين الذين يعملون في مد

أكبر من التغير في متوسطات ممارسات معلمي الريف  كانالتغير في متوسطات ممارسات معلمي المدن 

يتضمن مقارنات للمتوسطات في كافة  (32)والجدول  .هذه المجاالتفي  2014و  2011ين بين العام

في مدارس المدن  يعملون لمين الذين لدرجات ممارسات المع 2014و  2011المجاالت بين العامين 

 ونظرائهم الذين يعملون في مدارس الريف.
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 الصفية  دارةلفرق متوسطات درجات المعلمين في مجال ال ثراأل حجم ( 32)جدول رقم 
ثارة دافعية الطلبة وتقييم الطالب   والتعليم والتعلم المتمحور حول الطالب وا 

 موقع المدرسة  بحسب 2014والعام  2011بين العام 

موقع 
 المدرسة

الصفية دارةال  
 التعليم والتعلم المتحور

 حول الطالب
 تقييم الطلبة إثارة دافعية الطلبة

حجم  2014 2011
ثراأل   

حجم  2014 2011
ثراأل   

حجم  2014 2011
ثراأل   

حجم  2014 2011
ثراأل   

 0.19 *2.74 2.41 1.81 *5.15 3.24 0.11 13.28 12.59 0.41 *7.39 7.43 ريف

 0.24 *2.77 2.34 1.83 *5.17 3.18 0.30 14.73 12.91 0.47 *8.18 8.05 مدينة

 0,05=  ∝دال إحصائياً عند  *
 

 

بحسب السلطة المشرفة وطبيعة التدخالت التي تشارك فيه المدارس لمالحظة مقدار  بياناتاللقد تم تحليل 

يالحظ، وكما هو مبين في ، حيث 2014و  2011يرات في ممارسات المعلمين بين العامين واتجاه التغّ 

 ةالصفية للمدارس في جميع السلطات المشرف دارةإيجابية في مجال اإل كانترات التغيّ  أن (،33جدول )

أكبره لدى المعلمين الذين يعملون  كانو  رات لم يكن كبيرًا,والتدخالت التربوية المطبقة ولكن حجم هذه التغيّ 

في  ،التغيرات كانتوأما في مجال التعليم والتعليم المتمحور حول الطالب فقد في المدارس االستكشافية. 

ذات داللة  ،مدارس وكالة الغوث الدولية والمدارس االستكشافية ومدارس وزارة التربية والتعليم بدون تدخالت

ًا لمدارس إحصائية وكان حجم االثر متوسطًا لمدارس وكالة الغوث الدولية والمدارس االستكشافية وضعيف

رات كبيرة وذات داللة إحصائية التغيّ  كانتوفي مجال إثارة دافعية الطلبة  .وزارة التربية والتعليم بدون تدخل

التغير  كانلجميع المدارس في كافة السلطات والمبادرات. وأما في مجال تقييم الطلبة فقد  2014لصالح عام 

شافية ومدارس الوزارة غير المشاركة في التدخالت في متوسطات درجات ممارسات معلمي المدارس االستك
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من ضعف داللته  إيجابيًا وذو داللة إحصائية بالرغمالتربوية والمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث 

  ة.العملي

 الصفية  دارةلفرق متوسطات درجات المعلمين في مجال ال ثراأل حجم  .(33) جدول رقم
ثارة دافعية الطلبة وتقييم الطالب والتعليم والتعلم المتمحور حول ا  لطالب وا 

 بحسب السلطة المشرفة 2014والعام  2011بين العام 

 السلطة المشرفة

الصفية دار اإل  
 التعليم والتعلم المتحور 

 حول الطالب
 تقييم الطلبة إثار  دافعية الطلبة

2011 2014 
حجم 

ثراأل  
2011 2014 

حجم 

ثراأل  
2011 2014 

حجم 

ثراأل  
2011 2014 

حجم 

ثراأل  

 المدارس
 االستكشافية

7.22 8.35* 0.74 12.60 15.52* 0.50 3.14 5.09* 1.85 2.08 2.82* 0.44 

مدرستي مبادر   7.29 7.69* 0.22 12.70 14.36 0.26 3.07 5.33* 1.97 2.38 2.35 0.02 

 مشروع مبادرات
التعليم  تطوير دعم

(ERSP) 
7.43 8.18* 0.49 14.39 14.93 0.08 3.25 5.41* 2.15 2.77 2.79 0.01 

 الوزار  مدارس
 في المشاركة غير

  التدخالت
 التربوية

7.23 8.08* 0.50 12.53 14.16* 0.24 3.16 5.09* 1.75 2.25 2.89* 0.35 

 الثقافة مديرية
 العسكرية

7.49 7.73 0.15 11.72 11.16 0.02 3.30 4.84* 1.40 2.37 2.05 0.21 

الخاصة المدارس  7.86 8.63* 0.50 13.21 14.10 0.14 3.29 5.29* 1.94 2.33 2.84* 0.28 

 وكالة مدارس
 الغوث

7.48 8.27* 0.49 12.93 16.32* 0.56 3.21 5.20* 1.96 2.63 3.35* 0.49 

 0,05=  ∝ عند إحصائياً  دال *

 

مديرية  أنحظ ُيال التغيرات في ممارسات المعلمين على مستوى مديريات التربية والتعليم، إلىوعند النظر 

في  الصفية )مستوى الداللة العملية للتغير دارةفي مجال اإل أثرحجم  أعلىتربية وتعليم الرمثا سجلت 

( تلتها مديرية تربية وتعليم العقبة بحجم 1.96( حيث بلغ )2014وعام  2011)بين عام  داءاألمتوسطات 

للواء تعليم التربية و الالمتوسطات لمديرية  لفرق أثرأقل حجم  كانفيما  (.1.28لفرق المتوسطات بلغ ) أثر
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هناك تحسنًا ملحوظًا  أن إلى، وهذا يشير بطبيعة الحال عين الباشاالجامعة ومديرية التربية والتعليم لمنطقة 

 الصفية. دارةفي مجال اإل 2014حصل على متوسطات هذه المديريات في عام 

(، عن 34كشفت النتائج، وكما هو مبين في جدول )لب فقد وأما في مجال التعليم والتعلم المتمحور حول الطا

لمديرية تربية وتعليم الشوبك تلتها مديرية  2014وعام  2011لفرق المتوسطات بين عام  أثرأكبر حجم  أن

لمديرية تربية وتعليم األغوار الشمالية تلتها مديرية التعليم  كانفقد  أثرما أقل حجم أ تربية وتعليم العقبة,

حصول تغير إيجابي ملموس في مجال التعلم والتعليم  إلى، وهذا يشير كنانةدرية تربية وتعليم بني ومالخاص 

 .المتمحور حول الطالب في هذه المديريات
 

 

الصفية والتعليم والتعلم  دارةلفرق متوسطات درجات المعلمين في مجال ال ثراأل حجم  .(34)رقم  جدول
 بحسب مديريات التربية والتعليم 2014والعام  2011المتمحور حول الطالب بين العام 

 المديرية
الصفية دارةاإل  التعليم والتعلم المتحور حول الطالب 

ثراألحجم  2014 2011 ثراألحجم  2014 2011   

 0.37 12.36 10.56 0.83 8.09* 7.03 اربد األولى

 0.57 11.60 14.50 1.66 8.60* 6.25 اربد الثالثة

 0.39 9.67 7.75 0.43 7.00 6.25 ةالثاهياربد 

 - 14.50 11.00 - 8.00 7.00 االغوار الجهوبية

 0.03 10.50 10.33 0.97 7.33 5.00 االغوار الشمالية

 0.10 12.33 11.67 0.40 7.67 8.33 البادية الجهوبية

 1.07 7.35* 12.71 0.03 7.76 7.71 البادية الشمالية الشرقية

 0.45 8.62 11.45 0.85 8.77 7.36 مالية الغربيةالبادية الش

 0.48 12.22 9.25 0.27 8.00 7.63 البادية الوسطى/لواء الجيزه

 0.54 12.75 9.88 0.64 8.75 8.00 البادية الوسطى/لواء الموقر

 0.04 13.13 13.36 0.51 8.64* 7.87 التعليم الخاص
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 المديرية
الصفية دارةاإل  التعليم والتعلم المتحور حول الطالب 

ثراألحجم  2014 2011 ثراألحجم  2014 2011   

 0.37 9.82* 11.72 0.15 7.73 7.49 الثقافة العسكرية

 0.42 9.25 11.33 0.32 7.00 7.67 الرصيفة

 0.65 18.55* 14.80 1.96 9.15* 7.05 الرمثا

 0.73 8.38* 13.06 0.10 7.69 7.50 1الزرقاء

 0.57 7.00 9.73 0.11 7.55 7.73 2الزرقاء

 1.51 7.20* 15.60 0.19 8.20 8.00 الشوبك

 0.19 13.33 11.83 0.91 8.67 6.83 الشوهة الجهوبية

 1.05 12.60 19.11 0.10 8.00 8.11 الطفيلة

 1.37 11.20 17.60 1.28 7.20 9.20 العقبة

 0.43 18.42 16.36 0.92 8.58* 7.09 الكورة

 0.05 15.67 16.00 0.68 7.17 7.83 المزار الجهوبي

 0.04 15.41 15.64 0.42 8.53 7.71 كهاهةبهي 

 0.72 15.40* 11.52 0.50 7.72 6.96 جرش

 0.47 14.33 10.50 0.24 7.33 6.83 ديرعال

 0.46 14.33 11.00 0.83 8.33 5.67 أنذيب

 0.32 15.81 14.00 0.58 8.38* 7.58 عجلون

 0.62 14.08* 10.72 1.12 8.42* 6.74 1 عمان

 0.09 14.25 14.79 0.02 7.59 7.64 لواء الجامعة

 0.24 14.45 15.91 0.06 7.89 7.77 3 عمان

 0.16 11.87 10.91 0.50 7.63* 6.74 4 عمان

 0.39 15.00 12.85 0.60 8.63* 7.67 الخامسة عمان

 0.16 14.93 15.92 0.02 7.67 7.69 عين الباشا

 0.27 16.59 15.09 1.15 8.97* 7.34 قصبة السلط
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 المديرية
الصفية دارةاإل  التعليم والتعلم المتحور حول الطالب 

ثراألحجم  2014 2011 ثراألحجم  2014 2011   

 0.59 14.81 11.17 1.07 8.06* 6.67 قصبة الكرك

 0.06 10.80 11.18 0.40 7.90 7.27 قصبة المفرق

 1.09 14.67 22.00 0.27 7.67 8.00 لواء بصيرا

 0.56 12.83 10.67 0.31 8.17 7.67 مادبا

 0.45 6.60 9.20 0.47 7.20 8.00 معان

 0.21 12.67 11.47 0.29 7.80 7.33 اربد -وكالة الغوث 

 0.10 13.33 12.67 0.26 8.00 7.67 اءالزرق -وكالة الغوث 

 0.30 14.06 12.22 1.03 8.78* 6.72 عمانجهوب  -وكالة الغوث 

 0.60 17.21* 13.85 0.26 8.23 7.87 عمانشمال  -وكالة الغوث 

 0,05=  ∝ عند إحصائياً  دال*: 

 صغير. أثرحجم  إلى االزرقمتوسط ، بينما يشير اللون  أثرحجم  إلىير يش االخضركبير ، واللون  أثرحجم  إلىيشير  االصفر: اللون  أنمفتاح األلو

 
 

 

لفرق المتوسطات في مجال إثارة دافعية  أثرأكبر حجم  أن (35، وكما هو مبين في جدول )النتائج أظهرتو 

العقبة ، في مديرية تربية وتعليم الرمثا تلتها مديرية تربية وتعليم  كان 2014والعام  2011الطلبة بين العام 

لفرق المتوسطات بين العامين المذكورين لمديرية تربية وتعليم لواء بصيرا ومديرية  أثرأقل حجم  كانفيما 

و  2011بين العامين  لفرق المتوسطات في مجال تقييم الطلبة أثرحجم  أعلىوأما . معانتربية وتعليم 

لفرق  أثرأقل حجم  كانالكورة ، فيما ربية وتعليم تلتها مديرية ت العقبةفي مديرية تربية وتعليم  كانفقد  2014

تربية وتعليم المزار الجنوبي ومديرية تربية وتعليم البادية الشمالية  لمديريةالمتوسطات في مجال تقييم الطلبة 

 الشرقية ومديرية تربية وتعليم ومدرية تربية وتعليم وكالة الغوث _ الزرقاء األولى. 
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لفرق متوسطات درجات المعلمين في مجال إثارة دافعية الطلبة وتقييم الطالب  رثاأل حجم  .(35رقم ) جدول
 بحسب مديريات التربية والتعليم. 2014والعام  2011بين العام 

 المديرية
 تقييم الطلبة إثارة دافعية الطلبة

ثراألحجم  2014 2011 ثراألحجم  2014 2011   

 0.26 1.73 1.44 2.88 5.18* 2.71 اربد األولى

 1.61 1.20* 3.00 2.33 5.40* 3.25 اربد الثالثة

 0.64 2.67 1.50 1.35 4.67* 2.75 الثاهيةاربد 

 - 2.50 0.00 - 5.00 3.00 االغوار الجهوبية

 1.20 3.00 1.33 1.18 4.67 2.67 االغوار الشمالية

 0.17 3.00 2.67 0.62 4.67 4.00 البادية الجهوبية

 0.00 2.00 2.00 1.46 4.76* 2.94 الية الشرقيةالبادية الشم

 1.77 3.92* 1.55 2.61 5.85* 3.09 البادية الشمالية الغربية

 0.17 2.44 2.25 2.66 5.56* 3.38 البادية الوسطى/لواء الجيزه

 0.45 2.50 3.13 1.56 4.88* 3.50 البادية الوسطى/لواء الموقر

 0.35 2.91 2.28 2.03 5.32* 3.31 التعليم الخاص

 0.21 2.05 2.37 1.40 4.84* 3.30 الثقافة العسكرية

 0.96 1.75 0.67 2.16 5.00* 2.67 الرصيفة

 0.91 4.65* 2.85 1.14 5.90* 3.25 الرمثا

 0.37 1.94 1.56 1.82 4.69* 2.50 1الزرقاء

 0.80 2.09 0.91 2.38 4.27* 2.00 2الزرقاء

 1.34 1.40 2.60 2.00 5.00* 4.00 الشوبك

 0.15 2.67 2.33 0.90 5.00 3.50 الشوهة الجهوبية

 0.56 2.20 3.11 0.52 4.60 3.89 الطفيلة

 0.98 2.40* 5.40 4.13 5.60* 4.00 العقبة

 1.82 5.42* 2.45 4.02 5.92* 3.27 الكورة

 0.00 2.67 2.67 2.10 5.50* 3.17 المزار الجهوبي
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 المديرية
 تقييم الطلبة إثارة دافعية الطلبة

ثراألحجم  2014 2011 ثراألحجم  2014 2011   

 0.10 3.94 3.71 2.68 5.47* 3.21 هةكهابهي 

 0.03 2.32 2.28 2.46 5.56* 2.68 جرش

 0.06 3.00 2.83 1.31 4.83* 3.50 ديرعال

 1.54 3.00* 1.33 1.96 5.33 2.33 أنذيب

 0.02 2.85 2.81 1.81 5.38* 3.42 عجلون

 0.67 3.00 1.77 2.21 5.11* 2.91 1 عمان

 0.26 2.56 3.00 2.08 5.38* 3.15 2 عمان

 0.06 2.82 2.72 1.38 5.14* 3.60 3 عمان

 0.34 2.24 1.66 1.39 4.63* 2.77 4 عمان

 0.48 3.22 2.48 1.62 5.16* 3.39 الخامسة عمان

 0.07 3.07 2.92 2.34 5.07* 3.62 عين الباشا

 0.46 2.75 3.53 2.45 5.59* 3.72 قصبة السلط

 0.63 3.00 2.06 3.65 5.63* 3.39 قصبة الكرك

 0.93 3.70* 2.27 1.88 5.10* 3.09 قصبة المفرق

 1.70 2.00 4.50 0.35 4.33 4.00 لواء بصيرا

 0.13 2.17 2.33 3.12 5.67* 3.50 مادبا

 0.59 1.20 2.00 0.37 4.00 3.40 معان

 0.19 2.21 2.53 2.23 5.20* 3.13 اربد -وكالة الغوث 

 0.00 2.33 2.33 - 6.00 4.00 الزرقاء -ة الغوث وكال

 0.75 3.39* 2.22 1.43 4.83* 3.28 عمانجهوب  -وكالة الغوث 

 0.48 3.82* 2.87 2.08 5.31* 3.15 عمانشمال  -وكالة الغوث 

 0,05=  ∝ عند إحصائياً  دال*: 

 صغير. أثرحجم  إلى االزرقمتوسط ، بينما يشير اللون  أثرحجم  إلىيشير  خضراالكبير ، واللون  أثرحجم  إلىيشير  االصفر: اللون  أنمفتاح االلو
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 اتاالستهتاج. 5
 

في  الصفيةلفهم الوضع الحالي للممارسات حول المالحظة الصفية  التقويميةيأتي إعداد هذه الدراسة 

  .2014والعام  2011بين العام معلمين للالتغيرات في الممارسات الصفية وقياس  ،يةاألردن مدارسال

 وعلى وجه التحديد تحاول الدراسة تقديم صورة واضحة حول ما يأتي:

 .يةاألردنفي المدارس الممارسات الصفية الحالية  .1

والمنهجيات األخرى في الغرفة  حول الطالبلمنهجيات التعلم والتعليم المتمحورة المعلمين  إتقانمدى  .2

 الصفية. 

 بحسبالمديريات و  بحسبلوك التعلمي التعليمي في الغرفة الصفية الرئيسة للس اتداءاألالتباين في  .3

 مجموعات المقارنة األخرى.

شطة التعلمية ناألستخدام اوالتي توضح مدى التباين في المعلمين العوامل المتعلقة بخصائص  .4

 التعليمية المتمحورة حول الطالب. 

ارسات المعلمين في مجاالت في مم 2014والعام  2011رصد التغيرات التي حصلت بين العام  .5

ثارة دافعية الطلبة، وتقييم الطلبة. دارةاإل  الصفية، والتعلم والتعليم المتمحور حول الطالب، وا 
 

 

ستخدمت هذه الدراسة نفس أداة المالحظة الصفية للدراسة القاعدية ونفس عينة المدارس وذلك بهدف التمكن ا

 .2014ج عام بنتائ 2011من مقارنة نتائج التحليل في عام 

الدراسة الوطنية  نتائج الطلبة في تقييم بياناتالمالحظة الصفية مع  بياناتوباإلضافة لذلك، فقد تم إدماج 

لتقديم صورة  المساحات الصفية المخصصة للطلبة إلىباالضافة NAfKE  ةملة لمهارات اقتصاد المعرفاالش
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وبالمساحات الصفية  بتحصيل الطلبة الطالب حولمدى ارتباط منهجيات التعليم والتعلم المتمحورة عن 

 .المخصصة لهم

 يةاألردنحصول تغير نحو األفضل في الممارسات الصفية للمعلمين في المدارس  إلىالدراسة تشير نتائج 

، ومجال ، وفي مجال التعلم والتعليم المتمحور حول الطالبالصفية دارةاإلوذلك في مجال  2011منذ عام 

عد يُ  ، ونشير هنا الى ان مجال التعلم والتعليم المتمحور حول الطالبلبة، ومجال تقييم الطلبةإثارة دافعية الط

تم  األردنالمناهج والكتب المدرسية في  أنذلك  ؛هالمجال األبرز الذي تحاول دراسة المالحظة الصفية رصد

ه وتصمم عمليات التعلم والتعليم المتعلم مسؤال عن تعلم ىبناؤها أساسًا وفق منظور النظرية البنائية التي تر 

المرتفع على هذا  داءاألنسبة المعلمين ذوي ارتفعت  حيث. ساسي فيهامحور األبطريقة تجعل الطالب هو ال

، وعلى 2014٪( عام 24.3) إلى 2011٪( عام 16.2، إذ إرتفعت النسبة من )(٪8.1)بمقدار المجال 

في التغيرات التي حصلت على ممارسات المعلمين فيها تبعا  اً مستوى مديريات التربية والتعليم فقد ظهر تباين

 .التربية والتعليم في كل المجاالتمديريات  أغلبقد حصل في  يجابياً إتغيرا  أنه يمكن القول أنللمجال؛ إال 

، حول الطالبتحسين وتطوير استخدام منهجيات التعلم والتعليم المتمحورة  كانه باإلمأنالدراسة  أظهرتو  

ج التكنولوجيا في التعلم والتعليم داخل الغرفة الصفية، وتقديم التغذية الراجعة من خالل تقييم الطلبة داخل ودم

ن في المجاالت يالمتميز المعلمين من  نسبة ال بأس بهاه يوجد أن إلىالغرفة الصفية. وقد أشارت هذه الدراسة 

وعلى الرغم من التغييرات االيجابية التي تم تسجيلها  مديريات التربية والتعليم المختلفة.التي تم قياسها، في 

نسبة للمعلمين  أعلىفقد بلغت  نسب المعلمين المتميزين ال زالت قليلة، أنإال  في مختلف المجاالت؛

أقل نسبة في  كانت٪(، و 24.3) إلى، حيث وصلت التعليم والتعلم المتمحور حول الطالبالمتميزين في 

أجندة  أنالمستوى المتميز في هذا المجال، وهذا يعني  إلىيصل أي معلم  مجال تحفيز الطلبة، إذ لم

المتعلقة  بناالتطوير في مجال الممارسات الصفية سوف تتضمن بنودًا تعالج الضعف في بعض الجو 
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ومنها تدريب المعلمين على االستراتيجيات المناسبة لتحفيز الطلبة والتي تتضمن فيما  بممارسات المعلمين

امتداح الطلبة، وربط التعلم الجديد بالتعليم السابق، وعدم السخرية اللفظية او المعنوية من الطلبة،  تتضمن:

 الطلبة غير مرض. أداء كانوعدم التهكم على الصف إذا 

من نظرائهن المعلمين  أعلى متوسط درجات المعلمات أننسهم تبين ولدى مقارنة ممارسات المعلمين تبعًا لج

تقوم وزارة التربية  أن، إذ يمكن ومدارس الذكور ناثاإليتم تبادل الخبرات بين مدارس  أن مفيده من الأنفلذا 

 والتعليم بما يأتي:

تمكين بعض المعلمات المتميزات في مجال التعلم والتعليم المتمحور حول الطالب من عرض  (أ 

 هن.تجاربهن في هذا المجال على نظرائهن المعلمين في المدارس المجاورة لمدارس

مناقشة أفضل الطرق لتطبيق منهجيات التعلم والتعليم المتمحور حول  إلىعقد ورش عمل تهدف  (ب 

الطالب وذلك داخل مديرية التربية والتعليم الواحدة، وبين مديريات التربية والتعليم في المناطق 

 المختلفة.

مهمتها اقتراح  ثنااإلعقد اجتماعات فنية منتظمة لمجموعات تركيز من مدارس الذكور ومدارس  (ج 

اليات تاخذ بعين االعتبار ظروف المدارس وخصوصية المباحث لتطبيق منهجيات التعلم والتعليم 

 المتمحور حول الطالب في المدارس.
 

أفضل من بعضها  كانتالمبادرات ممارسات المعلمين في المدارس التي تتبع بعض  أنالنتائج  أظهرتو    

في  أفضل من مدارس المبادرات األخرى كانت االستكشافيةالمدارس  أنن عالدراسة كشفت نتائج خر فقد اآل

التدريب الذي قامت به مبادرة التعليم  إلىوقد يعزى ذلك  ،مجال التعلم والتعليم المتمحور حول الطالب

دارةاالردنية في مدارسها على مهارات القرن الحادي والعشرين، و  يم ور حول تمركز التعلحالتغيير والتي تتم ا 
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 أنعلى الطالب وتعزيز المهارات عبر بيئات تعلمية تفاعلية، والسؤال: كيف يمكن لوزارة التربية والتعليم 

 تتعاون مع مبادرة التعليم االردنية لتطبيق مثل هذه البرامج التدريبية في المدارس االخرى؟ وعلى وجه العموم،

ية كاني بعض المبادرات لالستفادة منها والنظر في إمالمتميز ف داءاأله يمكن دراسة العوامل التي ترتبط بنإف

معلميها  أن، كما يمكن لمديرية الثقافة العسكرية أيضًا االستفادة من هذه التجربة وخصوصًا تعميم تجربتها

 داءاأليزيد من فرص المعلمين في  انتلالتدريب على  أنويبدوا  .SCALTاستخدامًا لمنهجيات  األقلوا كان

، وقد 2011في عام  أثرهذا البرنامج لم يكن له  أنعلى الرغم من  SCALTخدام منهجيات الجيد في است

ايجابي على مهارات  تأثيروبعد التدريب  أثناءالمدربين ومتابعة المتدربين  انتقاءيكون للتدقيق الجيد في 

ستخدام الوسائل شطة الصفية واالستقصاء وحل المشكالت وانساليب تعتمد على األأالمعلمين في استخدام 

 التكنولوجية. األساليبو 

، SCALTوا االفضل في استخدام منهجيات كانمعلمي وكالة الغوث  أنوعلى مستوى السلطات بينت النتائج 

" التعلم في مواجهة الشدائد"  جراها البنك الدوليالنتيجة مع نتيجة الدراسة التي أ وفي هذا االطار اتفقت هذه

التي بينت وجود مجموعة من العوامل السياقية التي فسرت الفروق بين متوسط حول مدارس وكالة الغوث و 

الدراسة  بياناتتحصيل طلبة مدارس وكالة الغوث ومتوسط تحصيل طلبة المدارس الحكومية باستخدام 

لبعض المتغيرات التي ترتبط بالممارسات  داالً  اً أثر  أظهرت(، والتي TIMSS2011) 2011تيمسالدولية 

شطة المدرسية، ونسبة الوقت نهل في األر الواجبات المنزلية، ومشاركة األة للمعلمين ومنها: تكراالتدريسي

تستفيد  أنه يمكن لوزارة التربية والتعليم نإالذي يقضيه المعلم في حل المشكالت العلمية، وتقييم الطلبة. لذا ف

 قدرات المعلمين البيداغوجية. ولويات العمل لتعزيزذه الدراسة في تطوير خطط وتحديد أمن نتائج ه

ه "ال يوجد عالقة بين المساحة المخصصة للطالب أنومن جهة أخرى، ايدت النتائج الفرضية التي تقول ب

"، باستثناء وجود عالقة عكسية بين المساحة المخصصة SCALTوبين درجات المعلمين على مقياس 
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بالنسبة  األولوية نإالحادي عشر، لذا ف لمعلمي الرياضيات للصف SCALTللطالب واستخدام منهجيات 

  SCALTلوزارة التربية والتعليم في مجال الممارسات الصفية سوف تكون تدريب المعلمين على منهجيات

 ومتابعة تطبيق المعلمين لها وليس توفير المساحات الصفية لتمكينهم من تطبيقها.

 صي بما يأتي:الدراسة تو  نإستعراضها فاوبناًء على النتائج التي تم  

بهدف زيادة نسب  التعلم المتمحور حول الطالب استخدام أساليباالستمرار في تدريب المعلمين على  .1

 سلوب بصورة تدريجية.المعلمين المتميزين في استخدام هذا األ

 بين مديريات التربية والتعليم المختلفة، وضمن المديرية داءاألالعمل على إزالة االختالفات في مستويات  .2

المعلمين وتضع خطط عالجية لذوي مستوى  أداءالواحدة وذلك من خالل خطة إشرافية متكاملة تقيم 

 المتدني. داءاأل

وخصوصًا مع ضافة لذلك ال بد من تشجيع تبادل المعرفة والخبرة بين مديريات التربية والتعليم باإل .3

ديرية تربية وتعليم العقبة ومديرية مثل م 2014رتفع أداؤها في بعض المجاالت في عام االمديريات التي 

 تربية وتعليم الرمثا.

 إقليمفي مدارس  مديريات التربية بكما توصي الدراسة بضرورة التاكد من حصول المعلمين الذين يعملون  .4

 .SCALTالجنوب على التدريب المناسب في مجال منهجيات 

المعلمين وتفّوق المعلمين ت على زمالئهن تفّوق المعلماهنالك حاجة إلجراء دراسة معمّقة لتحديد أسباب  .5

المدارس األخرى في  المعلمين فيعلى غيرهم من  المدارس االستكشافية ومدارس وكالة الغوثفي 

نوعية حول معيقات  بياناتهناك حاجة لجمع  نإ، وعلى وجه الخصوص، فSCALTاستخدام أساليب 

 في المدارس االردنية.  SCALTاستخدام منهجيات
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 المركبة  القياسات في استخدامها تم التي  فقراتلل وصفية إحصائيات  :(1) رقم الملحق

 تنفيذ املوقف الصفي( أثناءاملمارسات التدريسية )ترصد 

 ال هعم الفقرة

 ٪1.3 ٪98.7 بدأت الحصة بموعدها المحدد .1

 ٪4.8 ٪95.2 تهت الحصة بموعدها المحددنإ .2

 ٪47.3 ٪52.7 ياب بداية الحصةيتفقد المعلم الطلبة من حيث الحضور والغ .3

 ٪10.8 ٪89.2 ينظم المعلم الصف في بداية الحصة الصفية .4

 ٪9.2 ٪90.8 يخاطب المعلم الطلبة بأسمائهم .5

 ٪1.3 ٪98.7 يتفاعل المعلم مع الطلبة بأدب واحترام .6

 ٪36.0 ٪64.0 يعرض المعلم للطلبة أهداف الحصة الصفية )كتابيا أو شفويا( .7

 ٪24.2 ٪75.8 شات جماعية بطريقة منظمةينفذ المعلم مناق .8

 ٪12.6 ٪87.4 يوقف المعلم بنجاح الطلبة الذين يسيئون التصرف في الصف .9

 ٪27.2 ٪72.8 منهم( منهمكين في المهمات الموكلة لهم ٪90 األقلمعظم الطلبة)على  أنيظهر  .10

 ٪6.5 ٪93.5 أسئلة( 5 األقليطرح المعلم أسئلة على الطلبة دائما)على  .11

 ٪11.4 ٪88.6 ي(ناثو  5 األقلي المعلم الطلبة الوقت الكافي لإلجابة عن أسئلته )ينتظر على يعط .12

 ٪9.3 ٪90.7 يستخدم المعلم األمثلة لتوضيح مفهوم او نظرية .13

 ٪17.0 ٪83.0 يتيح المعلم الفرصة للطلبة للتدرب على المهارات التي تم تناولها في الدرس .14

 ٪28.5 ٪71.5 الطلبة من المساهمة في النقاشاتيثير المعلم أسئلة مفتوحة تمكن  .15

 ٪18.4 ٪81.6 يشجع المعلم الطلبة على طرح األسئلة أو التعبير عن أرائهم .16
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 ال هعم الفقرة

 ٪28.9 ٪71.1 يشجع المعلم الجابات البديلة أو تعدد الجابات للسؤال الواحد .17

 ٪41.9 ٪58.1 هاحل ل إلىيطرح المعلم مشكلة ويترك المجال للطلبة لمناقشتها من أجل التوصل  .18

 ٪48.7 ٪51.3 يتيح المعلم لطلبته التفاعل فيما بينهم حول القضية موضوع البحث .19

 إلىيتيح المعلم لطلبته الفرصة الستخدام األسلوب العلمي لحل المشكالت من أجل الوصول  .20
 استنتاجات

46.0٪ 54.0٪ 

 ٪67.7 ٪32.3 مجموعات عمل   إلىيقسم المعلم الطلبة  .21

 ٪81.7 ٪18.3 األدوار ألفراد المجموعة مثل) اختيار قائد للمجموعة، كيفية لعب األدوار،...( يحدد المعلم  .22

 ٪81.9 ٪18.1 يتيح المعلم للطلبة اختيار قائدا للمجموعة ومسؤولية األدوار األخرى .23

نجازاتهمايناقش المعلم المجموعات بأعمالهما و  .24  ٪70.2 ٪29.8 ا 

 ٪69.1 ٪30.9 عملهما ويتأكد من توزيع األدوار بينهما  أثناءيتجول المعلم بين المجموعات  .25

 ٪70.4 ٪29.6 يسمح المعلم لمجموعات الطلبة بعرض نتائج عـملها .26

 ٪70.2 ٪29.8 يقدم المعلم التغذية الراجعة للمجموعات بعد عرض أعمالها  .27

 ٪80.7 ٪19.3 يستخدم المعلم أسلوب المناظرة في التعلم .28

 ٪41.9 ٪58.1 وجهات نظر أو أفكار أو حلول مختلفة يتيح المعلم للطلبة تقديم .29

 ٪87.6 ٪12.4 يتيح المعلم للطلبة استخدام األلعاب ألغراض التعليم .30

 ٪82.8 ٪17.2 يكلف المعلم الطلبة إعداد مشاريع هادفة تتطلب تنظيم مواد تعليمية مختلفة .31

 ٪43.6 ٪56.4 يطرح المعلم قضايا تتطلب تقديم آراء مختلفة  .32

 ٪35.7 ٪64.3 لمعلم الفرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم بالقضايا المطروحةيتيح ا .33
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 ال هعم الفقرة

 ٪33.6 ٪66.4 يتقبل المعلم آراء الطلبة حول القضايا المطروحة .34

 ٪43.2 ٪56.8 يلخص المعلم وجهات نظر الطلبة حول القضية المطروحة .35

 ٪52.2 ٪47.8 يتيح المعلم الفرصة للطلبة لتقييم اآلراء المطروحة .36

 ٪89.9 ٪10.0 دم المعلم الحاسوب في شرح الدرسيستخ .37

 ٪89.9 ٪10.1 يستخدم المعلم شاشة العرض عند تدريسه .38

 ٪93.2 ٪6.8 يستخدم المعلم الحاسوب في تقييم تعلم الطلبة .39

 ٪94.1 ٪5.9 في تعليم الطلبة EduWaveيستخدم المعلم المحتوى االلكتروني من منظومة  .40

 ٪93.8 ٪6.2 الحصة الصفية أثناءلم يستخدم الطلبة الحاسوب في التع .41

 ٪92.1 ٪7.9 في التعليم Excelوالكسل  PowerPointيوظف المعلم البوربوينت   .42

 ٪94.7 ٪5.3 تدريسه أثناء (Laptop)يستخدم المعلم جهاز الحاسوب المحمول  .43

 )الكرتون،الخرائط،...( في تدريب الطلبة على يستخدم المعلم وسيلة تعليمية غير حاسوبية .44
 مهارة معينة

41.1٪ 58.9٪ 

 ٪63.1 ٪36.9 يوزع المعلم أوراقا ومواد تعليمية على الطلبة: تقارير، بطاقات تدريب، أوراق عمل .45

 ٪57.6 ٪42.4 يجيب المعلم عن استفسارات الطلبة حول الوسيلة التعليمية .46

 ٪14.6 ٪85.4 هشطة التي تعبر عن وجهة نظر نيمدح المعلم الطالب على استجابته ومشاركته في األ  .47

 ٪33.3 ٪66.7 يمدح المعلم الصف بأكمله ألدائه الحسن .48

 ٪2.7 ٪97.3 أداؤه غير مرض كانيتهكم المعلم على الصف بأكمله إذا  .49

 ٪2.6 ٪97.4 يسخر المعلم من الطالب الذي يصدر عنه خطأ او سلوك غير مقبول .50
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 ال هعم الفقرة

 ٪12.9 ٪87.1 يراجع المعلم الطلبة بالتعلم السابق  .51

 ٪11.5 ٪88.5 لم التعلم الجديد بالتعلم السابقيربط المع .52

 ٪10.7 ٪89.3 يقدم المعلم تغذية راجعة مستمرة للطلبة .35

 ٪82.6 ٪17.4 يقدم المعلم "قائمة رصد" للطلبة لغايات التقييم الذاتي .35

 ٪78.5 ٪21.5 على عمل محدد أقرانهميطلب المعلم من الطلبة تقييم تعلم  .33

 ٪78.8 ٪21.2 ييم تعلم الطلبةيستخدم المعلم قائمة رصد لتق .35

 ٪76.4 ٪23.6 يستخدم المعلم ساللم التقدير لتقييم تعلم الطلبة .35

 ٪57.2 ٪42.8 يناقش المعلم الطلبة في الواجبات البيتية .35

 ٪38.9 ٪61.1 يعين المعلم واجبًا بيتيًا للطلبة من أجل تسليمه في الحصة القادمة للمعلم .35
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 ي) يعبأ بعد املوقف الصفي(القسم الثالث: التقييم اخلتام

 الفقرة
بعجز 
 كبير

بدرجة تحتاج 
 تحسين إلى

بدرجة 
 مرضية

بنجاح 
 كبير

٪0.6 يدير المعلم الوقت خالل الحصة الصفية بفاعلية .1  14.9٪  44.3٪  40.2٪  

٪1.0 يتعامل المعلم مع المشكالت السلوكية لدى الطلبة بفاعلية .2  7.9٪  44.1٪  47.1٪  

٪0.6 ته بالمودة واالحترامتتسم عالقة المعلم بطلب .3  4.2٪  34.6٪  60.6٪  

٪0.7 ينفذ المعلم الحصة الصفية بطريقة منظمة تنظيما جيدا .4  16.3٪  45.4٪  37.6٪  

٪5.1 ال يوجد تفاعل في الغرفة الصفية على الطالق .5  21.3٪  39.2٪  ٪34.5 

٪9.6 يستخدم المعلم استراتيجيات تدريسية متنوعة .6  43.2٪  36.9٪  10.4٪  

٪12.4 االستراتيجيات غير المباشرة إلىلمعلم في تدريسه يميل ا .7  44.0٪  34.7٪  8.8٪  

٪4.9 التعلم أثناءيتيح المعلم الوقت األكبر لطلبته  .8  31.7٪  47.4٪  16.0٪  

تعتبر الحصة الصفية نموذج جيد على التعليم المتمركز حول  .9
 الطالب

7.1٪  38.0٪  42.2٪  12.8٪  

٪8.6 دوات المتاحة للتعليميستخدم المعلم جميع الوسائل واأل .10  45.4٪  32.4٪  13.6٪  

٪9.7 يستخدم المعلم الوسائل واألدوات التعليمية بمهارة عالية .11  38.0٪  36.6٪  15.8٪  

٪2.4 يحرص المعلم على رفع مستوى دافعية الطلبة .12  20.4٪  50.1٪  27.1٪  

٪1.4 يظهر المعلم حماسا واستعدادا لتعليم الطلبة .13  11.3٪  47.3٪  39.9٪  

٪2.5 ر الطلبة حماسًا واستعدادا للتعلميظه .14  24.9٪  50.2٪  22.4٪  

٪19.1 ينوع المعلم في أساليب التقويم .15  48.9٪  24.5٪  7.5٪  

٪20.0 يوظف المعلم نتائج التقويم في تحسين تعلم الطلبة .16  39.8٪  30.9٪  9.3٪  

 

 


