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:االختصارات

QRTA :Queen Rania Teacher Academy
MOE: Ministry of Education
CISLE: Cultivating Inclusive & Supportive Learning Environments
USAID :United States Agency for International Development
MCS: Model Community Schools
CPSC: Community Parents Schools CollationS
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امللخص التنفيذي:
نفذت أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين بالشراكة مع وزارة التربیة والتعلیم وبدعم من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولية برنامجا على
مدى ( )22شهرا يهدف إلى بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة) )CISLE: Cultivating Inclusive & Supportive LearningEnvironmentsفي املدارس
األردنية الحكومية التي يتركز فيها وجود الالجئين السوريين في جميع محافظات اقلیمي الشمال والوسط في األردن لتحقيق أربعة (  ) 4أهداف هي:
تعزيز قدرات املعلمين على دمج وزيادة مشاركة الطلبة الالجئين في املدارس الحكوميه في األردن ،وزيادة وعي املجتمع املحلي واملسؤولية واملشاركة في
املدارس املستهدفة ،وتعزيز بيئات تعلمية داعمة وشاملة في مدارس مجتمعية نموذجيه ( ،)MCS: Model Community Schoolsوتعزيز
العالقات بين املجتمع املحلي واملدرسة من خالل البرامج الالمنهجية وبرامج التعلم مدى الحياة.
لتحقيق هذه األهداف تم تقسيم البرنامج إلى أربعة ( )4مراحل هي (التأسيس ،التطوير املنهي ،إعداد مدارس مجتمعيه نموذجيه ،الخروج التدريجي
واإلستمراريه) حيث وصل العدد اإلجمالي للمدارس املستفيدة الى  348مدرسة حكومية منها  20مدرسة تم اختيارها كمدارس مجتمعية نفذت فيها
األنشطة لتحقيق أهداف البرنامج باإلضافة الى  60مدرسة مجاورة للمدارس املجتمعية لنقل التجربة .حيث تم تنفيذ البرنامج من خالل مسارين
األول :التنمية املهنية للمعلمين ويعمل على بناء قدرات املعلمين وتدريبهم في مجال الدعم نفس اجتماعي واستراتيجيات التعلم التفاعلي  ،والثاني:
مسار املدارس املجتمعية والذي يتكون من ثالثة مكونات وهي :نوادي القراءة ،وشبكة اللغة العربية ،والتحالفات املجتمعية املدرسية) بهدف تعزيز
الشراكة واملسؤولية بين املدرسة واملجتمع لدمج املجتمع الالجىء في مختلف النشاطات.
يعتبر هذا التقييم الذي نفذه فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSتقييما ختاميا للبرنامج استخدمت فيه منهجية املزج بين البيانات
النوعية والكمية واستخدام مصادر متنوعة للمعلومات وتنوع في أدوات التقييم ( االستبانات ،مجموعات النقاش املركزة ،األسئلة املفتوحة،
والتقارير) بهدف تسليط الضوء على النتائج التي حققها البرنامج ،وبيان درجة مساهمة الفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذها للحصول على تعليم
هادف في بيئة شاملة وداعمة للتعلم ،واستخدام نتائجه في تعزيز التطبيقات املستقبلية لبرامج التعليم في حاالت الطوارىء املماثلة كما ستزود كل
من أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين(  ) QRTA: Queen Rania Training Academyووكالة االنماء األمريكية ( USAID: United States
 )Agency for International Developmentووزارة التربية والتعليم  MOEبالنتائج لإلستفادة منها في حال التمديد للبرنامج أو أية برامج أخرى
مستقبلية ذات عالقة.
نتائج التقييم الكمية والنوعية بنوعيها أشارت بشكل واضح إلى فعالية عالية ومؤثرة للبرنامج في تحقيق بيئة تعلم امنة وداعمة وشاملة حيث كانت
متوسطات تحقيق األهداف جيدة في جميع الفعاليات الفرعية املنفذة ضمن املساريين الرئيسين في برنامج بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في
املدارس الحكومية فقد بلغت نسبة تحقق األهداف في املسار األول ( تنمية املعلمين مهنيا ) واملتعلق بجانبي التعلم التفاعلي والنفس اجتماعي
حوالي  ،%83كما ارتفعت متوسطات امتالك املهارات ومستويات تطبيقها بشكل واضح لدى املعلمين بعد عملية التدريب من  %68إلى . %88
إضافة لذلك ،أكد أغلبية املشاركين في البرامج التدريبية استفادتهم منها بشكل جيد وخصوصا في تطوير الجانب النفس اجتماعي لديهم ،إذ ساهم
ذلك بشكل كبير في تعزيز قدراتهم لدمج الطلبة السوريين وكسر الحواجز النفسية واالجتماعيه بين الطلبه األردنيين والسوريين وتقبلهم
لبعضهم البعض من خالل الحوار والتواصل وتحفيز العمل الجماعي .وعن مستوى التغير في مستوى رضا الطلبة السوريين قبل تنفيذ البرنامج
وبعده ،أشارت النتائج أن هناك زيادة بسيطة في مستوى الرضا بعد تنفيذ األنشطة الخاصة بالبرنامج ،إذ زاد مستوى الرضا عن البيئة املدرسية
من  %71إلى  %80وارتفع مستوى الرضا عن دعم املعلم للطبة من  %74إلى  %82كما زاد مستوى الرضا عن الزمالء واالقران من  %71إلى . %76
وعن مستوى مشاكل الطلبة األكاديمية والسلوكية والنفسية التي يواجهها املعلمون نتيجة التحاق الطلبة السوريين باملدارس ،أشارت نتائج املسح
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القبلية إلى أن  %37من املعلمين يواجهون صعوبة في التعامل مع هذه املشاكل نتيجة وجود الطلبة السوريين في الصفوف املدرسية في حين
انخفض عدد هؤالء املعلمين إلى ما نسبته  % 28بعد تدخالت انشطة البرنامج.
في املسار الثاني واملتمثل باملدراس املجتمعية املدرسية ( نوادي القراءة ،وشبكة اللغة العربية ،والتحالفات املجتمعية املدرسية) فقد بلغت نسبة
تحقق األهداف في نوادي القراءة  ،%89وفي شبكات اللغة  %74وارتفعت نسب امتالك املعلمين للمهارات ونسب تطبيقها من  %67إلى  %87في
مكون نوادي القراءة ،ومن  %59إلى  %82في ّ
ّ
مكون شبكة اللغة العربية ،كما أكد معظم املعلمين على أهمية هذين املكونين في توفير بيئة تعلم
ممتعة وإنشاء واستدامة مجتمعات قراءة فاعلة تقوم بحوارات وأنشطة حول الكتب كما ساهمت في دعم نوعية وكمية القراءة املستقلة عند
الطلبة خارج الغرفة الصفية ،وأشار معظم املشاركين إلى تطور واضح في قدراتهم على تحفيز الدافعية للقراءة لدى الطلبه األردنيين والسوريين
وحبهم للكتاب وتطوير املهارات اليدوية والحرفية لديهم .أما بالنسبة ّ
ملكون التحالفات املجتمعية املدرسية فقد أشارت النتائج إلى أن هناك
وضوحا في أهداف هذا املكون لدى املجتمع املحلي/أولیاء األمور والهیئة التدریسیة والطلبة ،كما وساهم املكون في تطوير عالقات
ایجابیة مبنیة على قیم التعاون ،واالحترام ،واملسؤولیة املشتركة بين املدرسة واملجتمع .وساعد التنوع في األنشطة على انخراط بعض
أطیاف املجتمع املحلي ودمجهم باملدرسة بأسلوب تفاعلي هادف ،وساهمت في تطویر بعض املهارات في عدد من الجوانب ذات العالقة بادارة
املشاریع والتخطیط االستراتیجي والحرف التقلیدیة .ومن حیث استدامة تطبيق أنشطة مكون التحالفات املجتمعية املدرسية تبین
بأن املستفيدين قد تمكنوا من املهارات التي تم تدريبهم عليها إال أن هناك امكانية ضعيفة لالستدامة إذ أكد الكثيرون على حاجتهم لدعم
األكاديمية لالستمرار في تنفيذ هذه األنشطة.
أما اهم التوصيات التي انبثقت عن هذا التقييم الختامي للبرنامج ،فتتمثل في ضرورة أن يكون البدء بفعاليات البرنامج في بداية العام الدراس ي
ً
وأن يكون التطبيق مباشرة خالل الفصل الدراس ي ليتسنى توفر وقت كاف يسمح بالحكم على نجاح البرنامج ،وضروة أن تكون الورش التدريبية
موجهة حسب خبرة املعلم فاملعلمون الجدد بحاجة إلى محتوى تدريبي مختلف عن املعلم ذو الخبرة الطويلة خصوصا في املجال املتعلق بالتعلم
والتعليم ،وزيادة عدد الساعات التدريبية ،وزيادة الوقت املخصص للجانب التطبيقي فيها واملباعدة بين الساعات التدريبية إلتاحة املزيد من
الوقت للتطبيق ،وإضافة محاور أخرى للورش مثل مهارات املحادثة وصعوبات التعلم والتحصيل الدراس ي ،وأن يتم تنفيذ حصص تطبيقية من
قبل املدربين أنفسهم ملعرفة التحديات التي تواجه عملية التطبيق ،وضرورة عمل حصص داعمة لكل موقف تعليمي -فيديوهات ،وأن تتضمن
مرحلة التأسيس للبرنامج تصورا كامال لكل أشكال التنسيق الضرورية واملطلوبة بين الوزارة واألكاديمية على جميع األصعدة ( تنسيق إداري,
متابعة ,حوافز ,شهادات تقديرية) وعدم تأجيل ذلك إلى مراحل ما قبل التنفيذ ،والعمل على تنفیذ مكون التحالفات املدرسیة من خالل إطار
مؤسس ي عبر وزارة التربیة والتعلیم بحیث یتم العمل عبر أطر تشریعیة وأنظمة وتعلیمات صادرة من وزارة التربیة والتعلیم تمنح
من خاللها صالحیات أوسع ألعضاء اللجان املجتمعیة ،باإلضافة إلى تطویر نظام الحوافز بحیث یراعي دافعیة واهتمام تلك الفئة من
أعضاء الهیئة التدریسیة واإلداریة ،وضرورة عمل مسح حاجات للبيئة التعليمية والبنية التحتية الالزمة لتنفيذ البرنامج قبل البدء بتنفيذ
أي نشاط بحيث تتضمن مرحلة التاسيس ميزانية واضحة ومحددة لحل بعض املشاكل اللوجستية في املدارس والضرورية لتنفيذ أنشطة البرنامج
 ،وضرورة ادراج خطة متكاملة تتضمن تصورا واضحا لتقويم مراحل البرنامج والتقييم الختامي منذ اللحظة األولى البرنامج كخطة موازية للخطة
التنفيذية بطريقة تضمن أن تكون األدوات التي يتم تطبيقها موجهة بشكل جيد نحو قياس األهداف املرجو تحقيقها.

نبذه عن البرنامج
نظرا لألزمة السياسية في سوريا ،وضعت الحكومة األردنية ووزارة التربية والتعليم عدة تدابير لدعم و إيواء الالجئين السوريين ،بما في ذلك السماح
لالجئين السوريين بالتسجيل في املدارس الحكومية األردنية .حيث أثبتت هذه التدابير فعاليتها في حاالت األزمات في جميع أنحاء العالم ملا لها من أثر
فعال على حياة األطفال النازحيين الذين عانوا أو شههدوا العنهف نتيجهة لألوضهاع السياسهية فهي بالدههم فهي إنشهاء بيئهة دمنهة وداعمهة وشهاملة .حيهث
أن إلتحاق الالجئين في املدارس للدولة املضيفة غالبا ما يؤدي إل ى عدد من التحديات التي تهدد نوعية التعليم في الدولة ،و من أههم ههذه التحهديات
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التهي تواجههه املعلمهين داخههل الغهرف الصههفية كيفيهة إدارة الههتعلم و املشههكالت السهلوكية التههي يتعهرض لههها الطهالب الالجئههين والتههي تهؤثر علههى الطههالب
املحليهين املضهيفين .خاصهة أولئههك األطفهال الهذين هههم فهي سهن مبكهرة و تههأثروا بالصهراعات واألوضهاع السياسههية فهي بالدههم بمها فههي ذلهك قلهة الخبههرة و
الجاهزية عند املعلمين للتعامل مع هذه الحاالت.
بهدف ايجاد بيئة تعليمية داعمة وشاملة في املدارس التي تستقبل الطلبة الالجئين وتسهيل دمجهم مع أقرانهم بالغرف الصفية وبدعم من الوكالة
األمريكيهة للتنميهة الدوليهة تهم تنفيهذ برنهامج "بنهاء بيئهة تعلهم داعمههة وشهاملة فهي املهدارس الحكوميهة" لتوسهيع نطهاق املسهتفيدين مهن برنهامج التههدريب
املتخصههص التههي تنفههذه األكاديميههة فههي مجههال التعلههيم فههي حههاالت الطههوارى وذلههك لصههقل مهههارات املعلمههين و تزويههدهم بمهههارات التعامههل مههع الطههالب
الالجئين للوصول له  4000معلم و دمج املجتمع املحلي املحيط باملدارس.
و ينقسههم البرنههامج إلههى مسههارين أساسههيين،حيث يتمحههور املسههار األول مههن البرنههامج علههى تقههديم  30سههاعة تدريبيههة للمعلمههين لبنههاء ق هدراتهم لتقههديم
تعلهيم بكفههاءة عاليهة للطههالب الالجئههين السهوريين والطههالب املحليين..باإلضههافة إلهى تزويههد املعلمههين باملبهادىء األساسههية لحقههوق الطفهل و حمايتههه مههن
العنههف و اإلي ههذاء و الكش ههف ع ههن العالمههات املبك ههرة للمش ههاك ل النفس ههية و اإلجتماعيههة و الت ههي س ههتؤثر عل ههى التعامههل م ههع الط ههالب الالجئ ههين الس ههوريين
باإلضافة إلى الطالب االردنيين .حيث أن الهدف االساس ي للتدريب هو تخفيف الضغط و التوتر الناتجين عن األعداد الكبيرة لالجئهين السهوريين فهي
املدارس من خالل توفير مهارات للمعلمين لتقديم التعليم الشامل.
إضافة إلى تدريب البعد نفس اإلجتماعي و إستراتيجيات التعليم و التعلم التفاعلي ،ينقسم املسار الثاني من البرنامج إلى قسمين حيث يعنى القسم
األول بتطبيق نموذج املدارس املجتمعية في  20مدرسة من  200مدرسهة يطبهق فيهها املسهار األول للبرنهامج املجتمعيهة لتعزيهز دمهج الطهالب السهوريين
في األنشطة املطبقة داخل املدرسة و تمكينهم من التعبير عن درائهم بحرية و من خالل دمج املجتمع املحلي املحيط باملدرسة باألنشهطة املطبقهة فهي
املههدارس .و يعنههى القسههم الثههاني بتطبيههق شههبكة اللغههة العربيههة و نههوادي القهراءة ،حيههث يهههدف برنههامج شههبكة اللغههة العربيههة لرفههع كفههاءة معلمههي اللغههة
العربيههة و معلمههي الصههفوف الثالثههة األولههى عههن طريههق تزويههدهم باسههترتيجيات فعالههة لتعلههيم القههراءة والكتابههة للطههالب ،باإلضههافة إلههى تزويههد املكتبههات
املدرسية بكتب و قصص لتنفيذ نوادي القراءة والذي يعتبر مهن املكونهات األساسهية لتعزيهز مههارات القهراءة والكتابهة و الهذي يهنعكس علهى مشهاركة
الطهالب فههي الغرفهة الصههفية و دمهج الطلبههة السهوريين مههع الطلبهة األردنيههين ومواجهههة املشهاكل السههلوكية التهي يتعههرض لهها الطلبههة باإلضهافة إلههى تعزيههز
املهارات الالزمة للنمو الفكري و العاطفي و اإلجتماعي.

غرض التقييم Evaluation Purpose
بعد اإلنتهاء من تنفيذ برنامج (بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية ) فإن الحاجة ماسة إلى تسليط الضهوء علهى النتهائج التهي حققهها
البرنهامج وبيهان درجهة مسهاهمة الفعاليههات واألنشهطة التهي تهم تنفيههذها فهي الحصهول علهى تعلههم ذو معنهى فهي بيئهة امنههة وشهاملة واداعمهة للهتعلم للطلبههة
األردنيين والطلبة الالجئين السوريين.

جمهور التقييم Audience
تستخدم نتائج هذا التقييم لتعزيز التطبيقهات املسهتقبلية للتربيهة فهي بيئهات طارئهة كمها سهتزود كهل مهن نفهذت أكاديميهة امللكهة رانيها لتهدريب املعلمهين
 QRTAوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAIDووزارة التربية والتعليم  MOEبالنتائج .

أسئلة التقييم Evaluation Questions
نفذت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة الثالثة التالية والتي تم اإلتفاق عليها مع الجهة املانحة والجهة املنفذة للبرنامج وهي:
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• إلى أي مدى سااعدت أنطاطة البرناامج مسااعدة املدرساين الاذين تادراوا فاي البرناامج عباى ت(سايم بيئاة (تعلام وتعلايم – نفام اجتماعياة)
داعمة وشاملة ؟
• إلى أي مدى ساعدت أنططة البرنامج مساعدة املدارس املجتمعية عبى تطوير شراكة مجتمعية فاعلة بين املدرساة واملجتماع املحباي فاي
املناطق املستهدفة؟ وكيف تغير مستوى هذه املطاركة نتيجة تدخالت البرنامج ؟
• الى أي درجة تحقق لدى املستفيدين القدرة عبى تطبيق املمارسات الجديدة ( نوادي القراءة وشبكة اللغة العراية) ؟

محددات التقييم Evaluation Limitations :
تتحدد نتائج هذا التقييم بكل مما يبي:
•

الوقت الذي نفذت فيه عملية التقييم الختامي إذا جاء بداية شهر حزيران حيث العطلة املدرسية للمدارس التي نفذ البرنامج فيها،
وعليه لم يتم مشاهدة تنفيذ البرنامج على ارض الواقع.

•

وجود أدوات مطبقة أصال من قبهل منفهذ البرنهامج أكاديميهة امللكهة رانيها لتهدريب املعلمهين ) )QRTAإذ تهم محاولهة االسهتفادة منهها فهي بعهض
الجوانب بالرغم انها لم تكن موجهة مباشرة لتخدم اجابات اسئلة التقييم النهائي.

•

صههدق وثبههات االدوات التههي تههم بنائههها واس هتخدامها مههن قبههل أكاديميههة امللكههة رانيهها لتههدريب املعلمههين (  ) QRTAحيههث اسههتند هههذا التقيههيم
الختامي على بعض املعلومات املتوفرة فيها وقد رصدت بعض املالحظات على هذه االدوات من حيث التركيب ونوعية األسئلة.

منهجية التقويمEvaluation Methedology :
أ -تصميم التقييم :اعتمد في هذه الدراسة اسلوب املزج التوفيقي بين البحث الكمي والبحهث النهوعي ) (Quantitative &Qualitativeوفهق نمهوذج
كرسويل( )Creswell & Plano Clarkوالذي يرتكز على أن تصب جميع البيانات املجموعة ( الكمية والنوعية) في صالح تفسير نتائج الدراسة سواء
كانت عملية جمعها قبل أو اثناء أو بعد تنفيذ البرنامج.
وبما أن هذه الدراسة دراسة تقيمية ختامية ( ،)Summative Evaluation Studyودراسة تقويم مخرجات ()Outcomes –Based Evaluation
وجاءت بعد االتتهاء من تنفيذ البرنامج بالكامل ،فقد تم االعتماد على بيانات تقومية كمية ونوعية خام (  ) Raw Dataمن فئتين :
الفئة األولى  :بيانات كمية ونوعية خام ( )Raw Dataتم جمعها من قبل الفريق املنفذ للبرنامج املمثل بأكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين
 ))QRTAاثناء تنفيذهم للبرنامج وهي (بيانات استبانة تقييم الورش التدريبية ،وبيانات استبانة مسح رأي املعلمين قبل وبعد تنفيذ البرنامج،
وبيانات استبانة مسح مستوى رضا الطلبة السوريين قبل وبعد تنفيذ البرنامج ) باإلضافة إلى بيانات نوعية وكمية وردت في التقارير التي تم
إعدادها من جهة خارجية بتكليف من أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين  ) )QRTAلتقييم بعض االنشطة الفرعية في البرنامج بعد اإلنتهاء من
تنفيذها وخالل فترة البرنامج مثل( تقرير مستوى رضا الطلبة السوريين قبل تنفيذ البرنامج وبعد التنفيذ ،وتقرير التحالفات املجتمعية املدرسية).
الفئة الثانية :بيانات نوعية وكمية تم جمعها من قبل فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSاملنفذ لهذه الدراسة عن طريق
جلسات النقاش املركزة كنوع من الصدق التقاطعي  Cross Validationلتاكيد البيانات التي تم جمعها من قبل فريق أكاديمية امللكة
رانيا لتدريب املعلمين  ،))QRTAإذ تتقاطع هذه البيانات مع تلك البيانات تم جمعها من قبل األكاديمية .إضافة إلى ذلك سوف تغطي بعض
الجوانب التي لم يغطها  QRTAوالتي تحتاج إلى جمع بيانات لتقويمها ألول مرة مثل مكون شبكة اللغة العربية ومكون نوادي القراءة.
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ب -بيانات وأدوات التقييم  :Evaluation Data and Toolsترتكز نتائج التقييم على بيانات وأدوات يمكن تصنيفها في بعدين:

 بيانات تم جمعها من قبل منفذ البرنامج أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين ) )QRTAوهي : -1البيانات الناتجة من تطبيق أداة ملسح رأي املعلمين  Teacher Surveyوالتي تم تطبيقها قبل وبعد تنفيذ البرنامج حيث تم اختيار
عينة عشوائية مثلت جميع املحافظات املستهدفة وكانت حوالي  %9من املعلمين اللذين تم استهدافهم في البرنامج والبالغ عددهم
 4164حيث بلغت عينة املسح القبلي

(  )Total =438, Male = 87, Female = 351وعينة املسح البعدي ( Total =400, Male

.) = 77, Feamle = 323
 -2البيانههات الناتجههة مههن تطبيههق اسههتبانة رأي املعلمههين واملعلمههات بالبرنههامج التههدريبي  Feedbackوالتههي تههم تطبيقههها مباشههرة بعههد تطبيههق
البرنههامج حيههث تههم اختيههار عينههة عشههوائية ممثلههة لجميههع املحافظههات املسههتهدفة بلغههت حههوالي  %10مههن املعلمههين واملعلمههات اللههذين تههم
استهدافهم في البرنامج والبالغ عددهم  4164حيث بلغت العينة (. )Total= 423, Male= 71 , Female=352
-3

البيانات الناتجة عن أداة مسح مستوى رضا الطلبة السوريين والتي تم تطبيقها قبل وبعد البرنامج تم اخذها بالكامل كعينة
للدراسة مثلت جميع املحافظات املستهدفة حيث بلغ عدد االستبانات القبلية  819وعدد االستبانات البعدية . 810

 -4البيانات والنتائج التي تم استخالصها من الدراسات والتقارير التي قامت بها  QRTAمن خالل مقيميين خارجيين بهدف تقويم بعض
املكونات مثل التحالفات املجتمعية املدرسية وتحديد قيم األساس ( )Baselineلبعض مؤشرات األداء مثل مستوى رض ى الطلبة
السوريين

 بيانات قام بجمعها فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSوهي كما يلي: -1بيانههات تههم جمعههها وفههق أداة مسههح متعههددة االبعههاد ( ) Multi-Dimensional Survey Toolملحههق

(  ) 1اسههتجاب عليههها عينههة مههن

املعلمههين واملعلمههات حجمههها (  )Total=90,Male=21, Female=69تههم اختيارههها عشههوائيا مههن املعلمههات واملعلمههين الههذين تههدربوا علههى
البرنههامج تتعلههق هههذه األداة بمههدى تحقههق أهههداف البرنههامج ،والههورش التدريبيههة ،والتغيههر فههي القههدرة علههى تطبيههق محتههوى البرنههامج قبههل
التدريب وبعد التدريب ،والتعديالت الضرورية لتحسين البرنامج ،والتحديات الرئيسة التي واجهت تنفيذ البرنامج واهم التوصيات.
 -2بيانات تم جمعها من خالل أداة (ملحق  ) 3استجاب عليها ( ) Total=8, Male=2, Female=6() %40من أمناء املكتبات تتعلق برأيهم
حول البرنامج التدريبي نوادي القراءة ومدى تحقيق األهداف الخاصة به.
 -3بيانهات تهم جمعهها مهن خهالل أداة ( ملحهق  ) 5اسهتجاب عليهها  )%50مهن معلمهي اللغهة العربيهة () Total=32, Male=11, Female=21
تتعلق برأيهم حول البرنامج التدريبي الخاص بشبكات اللغة العربية ومدى تحقيق األهداف الخاصة به.
-4

بيانات تم جمعها من خالل مجموعات التركيز  Focus Groupsمع كل من ( املعلمين واملعلمات  ،وامناء املكتبات ،ومعلمي نوادي
اللغة العربية ) تتعلق بآرائهم بالورش التدريبية وقدرة البرنامج على تطوير قدراتهم على خلق بيئة تعلم داعمة وشاملة وفهم
احتياجات الطلبة النفسية واالجتماعية ومساعدتهم على دمج الطلبة السوريين ،ومعرفة الفرص والتحديات التي واجهتهم في تنفيذ
أهداف البرنامج ،وأهم اإلنجازات التي يعتقدون أنها تحققت من خالل املشاركة في البرنامج واهم التوصيات التي يقترحونها وقد تم
جمع هذه املعلومات باستخدام األدوات في ( املالحق  )6 ، 4 ، 2وكان حجم العينة كما في البنود السابقة  1و 2و  3وعلى الترتيب.
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نتائج التقييم:
سيتم عهرض نتئهائج التقيهيم حسهب تسلسهل اسهئلة التقيهيم بحيهث يهتم إجابهة كهل سهؤال فهي ضهوء نهوع ومصهدر املعلومهات التهي تهم جمعهها ثهم تقهديم
تحليل واستنتاجات مباشرة لهذه املعلومات لتسهيل عملية قراءة النتائج وجعلها ابسط بطريقة يسهل فهمها والتعامل معها.
السؤال األول " :إلى أي مدى استطاعت أنططة البرنامج مساعدة املدرسين الذين تدراوا عبى خلق بيئة ( تعلم وتعليم – نفم اجتماعي)
داعمة وشاملة ؟"
تقدم إجابة هذا السؤال معلومات عن مدى فاعلية املسار األول للبرنامج وهو مسار التنمية املهنية للمعلمين وسيتم عرض إجابة هذا السؤال في
ضوء مصادر البيانات واملعلومات الكمية والنوعية التي تم الحصول عليها من قبل فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSمن خالل
جلسات النقاش املركزة والبيانات واملعلومات الناتجة من أداة املسح القبلي والبعدي التي طبقتها أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين ))QRTA
على مدار البرنامج
أ.

نتائج البيانات الكمية والنوعية التي تم جمعها في هذه الدراسة من قبل فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSعن طريق
مقابالت مجموعات النقاش املركزه .

كمصدر رئيس للمعلومات والبيانات حول قدرة البرنامج على توفير بيئة تعلم داعمة وشاملة ( تعلم وتعليم – نفس اجتماعي) تم اختيار عدة
عينات اختيرت عشوائيا ملقابلتهم كمجموعات نقاش مركزة ،تم اختيار هذه العينات بشكل عشوائي من جميع املديريات لضمان تمثيل مجتمع
املعلمين واملعلمات الذين تدربوا حيث تم في بداية كل جلسة من جلسات النقاش املركزة توزيع أداة على شكل استبيان للحصول على معلومات
كمية تتعلق به ( أهداف البرنامج التدريبي ،والورشة التدريبية ،والتغير في قدرة املشاركين على التطبيق قبل وبعد تنفيذ البرنامج ) ثم تلى ذلك عقد
جلسة نقاش مركزة ملدة ساعة ونصف مع كل مجموعة تم فيها توجيه أسئلة معدة مسبقا من قبل فريق التقييم الخارجي من شركة
 ،CONSULTUSفي بداية كل جلسة من جلسات الحوار تم التعريف بالفريق واملحاور وأغراض الحوار كما تم التركيز على سريته والتأكيد على
أهمية املالحظات واآلراء التي ستطرحها كل مجموعة من املجموعات .
قام فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSبتنفيذ  6مجموعات نقاش مركزة مع املعلمين املتدربين من مديريات التربية والتعليم في
محافظات (عمان  ,واربد ,واملفرق ,وجرش ،والزرقاء ,وعجلون ،ومادبا ،والبلقاء) مع عينة مكونة من  93معلما ومعلمة مثلوا مجتمع البرنامج
استجابوا على أداة الدراسة ( ملحق  ) 1تضمنت  3ابعاد ( البعد األول حول مدى تحقق أهداف البرنامج الذي تدربوا عليه  ،والثاني حول رأيهم في
البرنامج التدريبي واملدربين ،والثالث حول التغير في قدرتهم على التطبيق قبل البرنامج وبعده) ثم تال ذلك جلسة نقاش مركزة استمرت ملدة ساعة
ونصف طرحت فيها اسئلة ملحق (  ) 2تتعلق بكيفة تطوير البرنامج لقدرات املشاركين في فهم احتياجات الطلبة النفسية واالجتماعية وقدرتهم
على تنفيذ أنشطة ومهارات التعلم والتعليم ،وكيف ساعد ذلك على دمج الطلبة السوريين ،باإلضافة إلى أهم التحديات التي واجهت تنفيذ
البرنامج وأهم التوصيات التي يقترحونها.
نتائج التحليل الكمي لهذه البيانات ( جدول ) 1أشارت إلى أن املتوسط العام ملستوى تحقيق البرنامج ألهدافه واملتمثلة ب ه ( القدرة على تطبيق
األبعاد الرئيسة للثقافة النفس اجتماعية ،ومعرفة حقوق الطفل وطرق الحماية ،والقدرة على إدارة الغرفة الصفية ،والقدرة على تطبيق دورة
التعلم الخماسية ( ،)5Esوالقدرة على تطبيق مبادىء التقويم ) قد بلغ  4.18بنسبة قدرها (  ( )%83دون فروق بين الجنسين) مما يشير إلى
مستوى جيد جدا من تحقق هذه األهداف لدى املعلمين واملعلمات .أما عن مستوى رضا املعلمين عن الورشة التدريبية التي تدربوا عليها فتشير
النتائج في الجدول أدناه أن مستوى الرضا عن الورشة قد بلغ  4.38بنسبة قدرها  ( %88دون فروق بين الجنسين) وهي نسبة رضا مرتفعة ايضا.
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كذلك تشير النتائج في الجدول إلى أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية لجميع القدرات التي استهدفها البرنامج قبل التدريب وبعد التدريب
حيث كانت ( لجميع الفقرات) أعلى بعد التدريب مما يشير بشكل واضح إلى فعالية البرنامج التدريبي املنفذ في رفع قدرات املعلمين في فهم
االحتياجات األكاديمية للطلبة السوريين وفهم االحتياجات النفسية لكل من الطلبة األردنيين والسوريين وتعزيز قدرتهم في دمج الطلبة السوريين
مع الطلبة األردنيين ودعم أساليب التعلم التفاعلي داخل الصف وتطبيق نموذج التدريس باإلستقصاء والقدرة على املساهمة في بناء بيئة
مدرسية دمنه وداعمة ،والقدرة على إدارة الخالفات والتعامل مع املشكالت الصفية وتقويم تعلم الطلبة.

جدول  .1املتوسطات الحسابية لفقرات االستبيان الذي تم تطبيقه على املعلمين واملعلمات في جلسة النقاش املركزة املتعلقة ب ه ه
(التعلم والتعليم  -النفس اجتماعي)).) Total=90, M=21, F=69
املجال
أهداف البرنامج

املجال
املتوسط
من 5

القدرة على تطبيق األبعاد الرئيسة
للثقافة النفس اجتماعية.
معرفة حقوق الطفل وطرق الحماية.
القدرة على إدارة الغرفة الصفية.

4.04
4.42
4.55

القدرة على تطبيق دورة التعلم الخماسية
)(5 Es

3.91

القدرة على تطبيق مبادىء التقويم
التكويني.

3.96

* متوسط املجال الكبي
متوسط الذكور
متوسط االناث

4.18
4.19
4.17

الورشة التدريبية
وضوح أهداف الورشة

4.48

تحقق أهداف الورشة في ضوء توقعاتك.

4.06

يمتلك املدربون مهارات تدريبية وخبرات
معرفية خاصة بموضوعات الورشة.

4.47

القدرة عبى تطبيق محتوى البرنامج التدريبي
القدرة على فهم االحتياجات األكاديمية للطلبة السوريين.
القدرة على فهم االحتياجات النفسية لكل من الطلبة
األردنيين والسوريين.
القدرة على دمج الطلبة السوريين مع الطلبة األردنيين.
القدرة على دعم أساليب التعلم التفاعلي داخل الصف
وتطبيق نموذج التدريس باالستقصاء.
القدرة على املساهمة في بناء بيئة مدرسية دمنه وداعمة.

املتوسط قبل
التدريب من 5

املتوسط بعد
التدريب من 5

3.10

4.26

3.36

4.34

3.10

4.27

3.46

4.46

3.55

4.48

القدرة على ادارة الخالفات والتعامل مع املشكالت الصفية.
3.61

4.46

القدرة على تقويم تعلم الطلبة.

3.65

4.55

* متوسط املجال الكبي
متوسط الذكور
متوسط االناث

3.40
3.41
3.40

4.40
4.46
4.39
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قدرة املدربين على التواصل وتحفيز
املشاركين.

4.50

*متوسط املجال الكبي
متوسط الذكور
متوسط االناث

4.38
4.20
4.43

*ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات الذكورواالناث في املجاالت الثالثة عبى مستوى ( .) α=0.05

أما جلسات النقاش املركزة معهم فقد عبر فيها أغلب املشاركين عن استفادتهم من الورشة وانعكاسها على مراعاة الجوانب النفسية واالجتماعية
للطلبة مما أدى إلى دمجهم وتخفيف شدة الحدية بينهم وتقليل التسرب ،وأشار عدد كبير من الحضور إلى أهمية الدورة في تعزيز الجانب النفس ي
لدى الطلبة وتعزيز الخبرة لدى املعلمين في التعامل مع الطلبة السوريين فقد ذكر احد املشاركين انها " من أجود الدورات الداعمة على الصعيدين
الشخص ي والتعليمي" وانها قد " ركزت على الجانب النفس ي الذي كنا نفتقده "  ،إال أن البعض أشار إلى أن "الورشة "قدمت للمعلم الجديد في حين
ً
ً
أنها لم تضف شيئا للمعلم القديم" ،وأن "التدريب كان مثاليا وبعيد عن الواقع".
ً
فيما يخص الجانب النفس ي واالجتماعي أشار معظم املشاركين إلى أن البرنامج طور عددا من املهارات لديهم مثل القدرة على التواصل وتقبل
الطلبة وتعزيزهم ،والقدرة على التمييز بين املمارسات الصحيحة والخاطئة والقدرة على إدارة الخالفات وحل املشكالت ،والتنظيم وترتيب األفكار
وتوزيع األدوار على الطلبة والتعامل مع بعض املواقف النفسية وتقبل الطلبة.
وفي جانب التعلم والتعليم أشار أغلب املشاركين إلى أن البرنامج قد طور لديهم القدرة على التعامل مع بعض املواقف التعليمية على الرغم من
صعوبة تطبيق الطريقة الخماسية في التعليم( ،(5Esوعزز تفعيل االستراتيجيات حيث عبر أحد املشاركين عن ذلك بقوله "كنا نعرف

االستراتيجيات ولكننا تعلمنا كيف نطبقها" ،وقال دخر " عندما يخف الضغط النفس اجتماعي يتمكن املعلم من تنفيذ التدريس وادارة الصف
بصورة أفضل ،لقد انعكست ايجابيات الجانب النفس اجتماعي على جانب التعلم والتعليم" .كما أشار البعض الى أن اسلوب الطريقة
الخماسية قد زاد من تفاعل الطلبة وتوزيع األدوار وتعزيز الطلبة السوريين املتميزين ،وتشجيع التعبير عن الذات والديمقراطية ،ومراعاة الفروق
الفردية وتطوير قدرة املعلم على اكتشاف ابداعات الطلبة.
أما بخصوص التحديات التي واجهت املشاركين في تنفيذ أهداف البرنامج فتمثلت في عقد الدورة خارج أوقات الدوام حيث أشار معظمهم إلى أن
ً
موعد الدورة لم يكن مناسبا ،باإلضافة إلى أن غالبيتهم أشار إلى صعوبات في التطبيق وألسباب متنوعة منها :األعداد الكبيرة للطلبة ،ضيق وقت
الحصة ،ضغط املنهاج املدرس ي ،أو أن بعض االستراتيجيات ال تناسب الصفوف الثالث األولى .كما أشار بعضهم إلى وجود عقبات إدارية تتمثل في
تأخير تبليغ املعنيين بالتدريب نتيجة إجراءات ابالغهم من خالل كتب رسمية.
أما الفرص فتمثلت عند غالبية املشاركين بأن البرنامج قد اتاح لهم فرص تبادل الخبرات والحوار بين الزمالء وإعدادهم كمدربين .وعن أهم
اإلنجازات التي حققها املشاركين فعبر عنها معظمهم بنقل الخبرات للمعلمين داخل املدرسة وللمدارس املجاورة ,وانضباط الطلبة املتسربين،
والقدرة على حل املشكالت ،والقدرة على إدارة الوقت ،واملساعدة على دمج الطلبة األردنيين والسوريين ,ومشاركة الطلبة السوريين في أنشطة
ً
املدرسة واكتشاف ميول وابداعات بعض الطلبة وخصوصا السوريين وحل مشكالت بعضهم.
ً
ومن أهم التوصيات التي اتفق معظم املشاركين عليها ،ضرورة أن تكون عملية التدريب في بداية العام الدراس ي وان يكون التطبيق مباشرة بعد
عملية التدريب النظري ،وأن يتم تقسيم الورش التدريبية الى قسمين احدهما للمدرسين الجدد والثانية للمدرسين ذوي الخبرة وذلك الختالف
الحاجات التدريبية بينهم .وضرورة زيادة عدد إيام التدريب وزيادة الجانب التطبيقي فيها وإضافة محاور أخرى مثل صعوبات التعلم والتحصيل
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الدراس ي .والعمل على التنسيق بصورة أفضل بين الوزارة واألكاديمية على جميع األصعدة ( تنسيق إداري ,متابعة ,حوافز ,شهادات) .وضرورة أن
يقوم املدربون بتنفيذ حصص تطبيقية لتشخيص فاعلية الورش التدريبية ومعرفة التحديات على ارض الواقع .وضرورة أن تشمل عملية
التدريب معلمي التعليم االضافي واملعنيين بالطلبة السوريين على البرنامج.
ب -نتائج بيانات ومعلومات املسح القببي والبعدي الذي نفذه  QRTAعبى املعلمين واملعلمات املطاركين.

تشير نتائج تحليل البيانات ( جدول  ) 2املتعلقة باملسح القبلي والذي نفذته  QRTAعلى املعلمين واملعلمات املشاركين في البرنامج باستخدام األداة
( ملحههق  ) 7أن هن ههاك ارتفاع هها ف ههي املتوس ههط الع ههام لق ههدرة املدرس ههين عل ههى خل ههق بيئ ههة تعل ههم داعم ههة وش ههاملة ( تعل ههم وتعل ههيم – نف ههس اجتم ههاعي) إذ بل ههغ
املتوسط قبل تنفيذ البرنامج  3.46فيما ارتفع هذا املتوسط إلى  3.68ويبين جدول (  ) 2املتوسط الكلي ومتوسطات الفقرات قبل تنفيذ البرنامج
وبعد تنفيذه للعينة الكلية وحسب الجنس.
جدول  .2املتوسط العام ومتوسطات الفقرات الستبانة الدراسة املسحية ( قبل و بعد ) تنفيذ البرنامج والتي تم تطبيقها
من قبل أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين ). )QRTA

املتوسط قبل
تنفيذ البرنامج
N=438

املتوسط بعد
تنفيذ البرنامج
N=400

1

فهمك ملجتمع الالجئين السوريين.

3.22

3.33

2

معرفتك بانعكاسات التواصل الداعم على الطلبة السوريين

3.11

3.38

3

قدرتك على توجيه السلوك داخل الصف.

4.07

4.41

4

معرفتك بحقوق الطفل والحماية من العنف واإليذاء.

4.23

4.37

5

قدرتك على دعم البيئة التفاعلية في الصف.

4.07

4.24

6

استخدامك لدورة التعلم الخماسية (. )E5

2.52

3.18

7

مهارتك في تحديد املؤشرات األولية للمشاكل النفسية واالجتماعية عند الطلبة
الالجئين.في تقص ي املؤشرات األولية للمشاكل النفسية واالجتماعية عند الطلبة
مهارتك

3.43

3.68

3.46

3.59

9

الالجئين.على استخدام بدائل العقاب مع الطلبة.
قدرتك

4.21

4.21

10

قدرتك على إجراء التقويم التكويني ألداء الطلبة.

3.67

4.03

11

مهارة الطلبة السوريين في صفوفك في الكتابة باللغة العربية.

3.34

3.46

12

مشاركة مدرستك في أنشطة املجتمع املحلي.

4.03

4.03

13

مشاركة املجتمع املحلي في أنشطة املدرسة.

3.76

3.88

14

نسبة االنشطة الالمنهجية التي تنفذها مدرستك بالتعاون مع املجتمع.

3.54

3.80

*متوسط الذكور

3.41

3.58

متوسط اإلناث

3.49

3.73

املتوسط الكبي

3.46

3.68

الرقم

8

الفقرة

* تمثل حجم العينة حوالي  %9من املجتمع املستهدف في التقيمين القببي والبعدي وقد تم سحبها بالعطوائية التامة.
* ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الذكورومتوسط اإلناث عبى مستوى ( .) α=0.05
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ويالحظ من الجدول ايضا أن جميع الفقرات بال استثناء قد حصلت على متوسطات أعلى ظاهريا بعد تنفيذ البرنامج مما يظهر أن هنك تحسنا في
قدرة املعلمين على خلق بيئة داعمة وشاملة نتيجة تنفيذ البرنامج كما وتشير النتائج الى ارتفاع املتوسطات عند عينة اإلناث نسبة إلى عينة الذكور.
وبالنسبة لداللة هذه الفروق فيما إذا كانت دالة احصهائيا ام ال فلهم نسهتطع اجهراء اختبهار ت ) (T-Testلعينهتن مهرتبطتين وذلهك ألن تطبيهق املسهح
القبلي والبعدي الذي نفذه  QRTAلم يكن على شكل أزواج (.) Pairs
وعن مستوى مطاكل الطلبة األكاديمية والسلوكية والنفسية التي يواجهها املعلمون نتيجة التحاق الطلبة السوريين باملدارس أشارت نتائج املسح
القبليههة إلههى ان  %37مههن املعلمههين يواجهههون صههعوبة فههي التعاملههل مههع هههذه املشههاكل الناتجههة وجههود الطلبههة السههوريين فههي الصههفوف املدرسههية فههي حههين
انخفهض عهدد هههؤالء املعلمهين إلههى مها نسههبته  % 28فقهط نتيجهة تههدخالت البرنهامج واألنشههطة التدريبيهة املرافقههة لهه وذلهك حسههب مها أشههارت لهه نتههائج
املسح البعدية .وعن طبيعة هذه املشاكل ونوعيتها بش ي من التفصيل يبين الجدول  3ادناه نسب املعلمين الهذين يواجههون ههذه املشهاكل قبهل وبعهد
تنفيذ البرنامج.
جادول  .3النسههب املئويهة للمعلمههين واملعلمههات الهذين يواجهههون مشهكالت ومعيقههات تحههد مهن سههير العمليهة التعليميههة نتيجههة اللجهوء السههوري ( قبههل
وبعد تنفيذ البرنامج ) (.*)N= 423
النسبة املئوية النسبة املئوية
بعد تنفيذ
قبل تنفيذ
الفقرة
الرقم
البرنامج
البرنامج
N=400
N=438
%29
%36
مشكلة تزايد عدد الطلبة مع قدوم طلبة الجئين سوريين.
1
%24
%32
مشاكل الطلبة السلوكية.
2
%19
%26
مشاكل الطلبة االنفعالية.
3
%12
%27
مشاكل الطلبة األكاديمية.
4
%14
%20
مشكلة عدم إملام معلمي املدرسة باألساليب الداعمة لبيئة التعلم التفاعلية.
5
مشكلة عدم معرفة املعلمين بانعكاسات الثقافة النفسية/االجتماعية والتواصل
%12
%19
6
الداعم على الطالب الالجىء.
مشكلة عدم فهم معلمي املدرسة بصورة كافية ملجتمع الالجئين السوريين في
%7
16%
7
األردن.
* تمثل حجم العينة حوالي  %9من مجتمع الدراسة في التقيمين القببي والبعدي تم سحبها بالعطوائية.

وفي سؤال تضمنه املسح عن الجهود التي يبذلها املعلمون الستيعاب ودمج الطلبة السوريين مع الطلبة األردنيين أشارت النتائج إلى أن  %55منهم
يبذلون هذه الجهود قبل تنفيذ البرنامج فيما أشار  %52في التقييم البعدي بأنهم يبذلون هذه الجهود ويعزى ذلك إلى أن وجود البرنامج قد ساهم
في خفض الجهود الالزمة لذلك ،كون التحديات واملعيقات تبدأ بالتناقص التدريجي بعد التدخالت واألنشطة واملتابعات التي تم تنفيذها في
املدارس لدعم املعلمين .أما مستوى مشاركة الطلبة في الصف سواء الطلبة السوريين والطلبة األردنين فلم تتغير قبل تنفيذ البرنامج عن بعد
التنفيذ إذا بلغ متوسط مشاركة ( السوريين  2.87قبل و  2.8بعد ) واألردنيين (  2.0قبل و  2.1بعد) مع األشارة هنا إلى أن متوسط مشاركة الطلبة
السوريين هو أعلى من متوسط مشاركة الطلبة األردنيين سواء قبل تنفيذ البرنامج أو بعده ويمكن عزو ذلك إلى أن الطلبة السوريين كطلبة جدد
في املدرسة بحاجة إلى أن يظهروا نشاطا ملحوظا اضافيا أمام معلميهم للفت انتباه املعلمين إلى قدراتهم ولتحقيق مواقع نسبية بين زمالئهم
األردنيين.
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كذلك أشارت نتائج املسح إلى انخفاض بسيط في نسبة املعلمين الذين يبذلون جهودا لرفع مستوى املشاركة الصفية من  %85قبل تنفيذ
البرنامج إلى  % 82بعد تنفيذ البرنامج هذا االنخفاض في النسبة مما يعني ان البرنامج قد ساهم في دفع الطلبة ذاتيا إلى املشاركة دون الحاجة إلى
جهود مباشرة من املعلمين لتحقيق ذلك.
البرنامج التدريبي الذي تم تدريب املعلمين عليه هدف إلى تعزيز األبعاد الرئيسة للثقافة النفسية واالجتماعية في تدعيم قبول الالجئ السوري
وتوجيه سلوكه وفهم مجتمع الالجئين وإدارة االختالفات باإلضافة إلى كيفية توفير بيئة صفية ومدرسية داعمة ودمنة وزيادة املعرفة بمبادئ ادارة
الخالفات داخل الغرفة الصفية والبيئة املدرسية وتعريف املعلمين بأنواع العنف واالستغالل الذي يمكن أن يتعرض له االطفال في البيئة
املدرسية .
تم تقييم البرنامج التدريبي وفق أداة صممتها  ( QTRAملحق  ) 8استجاب عليها املعلمون أشارت نتائجها ( جدول  ) 4إلى أن املتوسط الكلي للمعرفة
التي تعززت لديهم في تلك املجاالت قد بلغ  3.39من  4أي بنسبة قدرها  % 84.75وهي نسبة عالية والجدول  4أدناه يبين الفقرات ومتوسطاتها.
جدول  .4املتوسط الكلي ومتوسطات الفقرات الستبانة التغذية الراجعة حول البرنامج التدريبي الذي تدرب عليه املعلمون تم تطبيقها من قبل أكاديمية امللكة
رانيا لتدريب املعلمين ).) N=423 ( . )QRTA

الفقرة

الرقم

املتوسط
الحسابي
من 4
3.72

1

األبعاد الرئيسة للثقافة النفسية االجتماعية ودورها في تدعيم قبول الطالب الالجىء لذاته وتوجيه
سلوكه.

2

عناصر التواصل الداعم ودورها في تدعيم قبول الطالب الالجىء لذاته وتوجيه سلوكه..

3.53

العناصر الرئيسة ملجتمع الالجئين وتوظيفها في إدارة دثار االختالفات بينه وبين املجتمع املحلي.

3.46

4

مبادئ توجيه سلوك الطلبة داخل الغرفة الصفية والبيئة املدرسية.

3.45

5

ّ
املدرسية والعوامل
مبادئ وطرق بناء بيئة صفية ومدرسية راعية دمنة داعمة صحية.األطفال في البيئة
ذات الصلة داعمة صحية.

3.50

ّ
املدرسية والعوامل ذات الصلة.
أنواع العنف واالستغالل الذي يمكن أن يتعرض له األطفال في البيئة

3.43

مبادئ إدارة الخالفات داخل الغرفة الصفية والبيئة املدرسية.

3.32

نموذج التدريس باالستقصاء “ دورة التعلم الخماسية  " E’s5واألساليب الداعمة للتعلم التفاعلي.

3.37

مبادئ التقويم التكويني والسلوكي.

3.34

*املتوسط الكبي
متوسط الذكور
متوسط اإلناث

3.38
3.32
3.39

3

6
7
8
9

*ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الذكورومتوسط اإلناث عبى مستوى ( ) α=0.05
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ويالحظ من الجدول أن البرنامج التدريبي قد أثر بشكل واضح في رفع مستوى قدرة املعلمين ومعرفتهم بأساليب تعزيز األبعاد النفسية االجتماعية
ودورها في تدعيم قبول الطالب الالجىء لذاته وتوجيه سلوكه حيث حصلت الفقرة رقم  1على أعلى متوسط بلغ  3.72بنسبة قدرها  %93في حين
بلغ أدنى متوسط املعرفة التي حققها البرنامج التدريبي في مبادئ إدارة الخالفات داخل الغرفة الصفية والبيئة املدرسية بمتوسط بلغ  3.32ونسبة
مئوية قدرها  .%83كما ويالحظ من الجدول بشكل عام أن جميع الفقرات قد حصلت على متوسطات تفوق  %80مما يؤشر بشكل واضح (ومن
وجهة نظر املعلمين املتدربين أنفسهم) إلى كفاءة البرنامج التدريبي وقدرته على تعزيز معارف املعلمين وقدراتهم ومهاراتهم وكفاياتهم الالزمة للتعامل
مع أزمة اللجوء السوري ودمج الطلبة السوريين في املدارس األردنية الحكومية.
وللوقوف على مستوى رضا الطلبة الالجئين السوريين عن البيئة املدرسية مع نهاية البرنامج مقارنة مع مستوى الرضا قبل بدء تنفيذ البرنامج
نفذت أكاديمية امللكة رانيا دراسة قبلية من خالل مقييم خارجي بهدف تحديد أساس مرجعي ملستوى الرضا الستخدامه للمقارنة مع مستوى
الرضا في نهاية البرنامج بعد تنفیذ املسار األول املختص بتدريب املعلمين على الدعم نفس اجتماعي واستراتيجيات التعلم التفاعلي .في نهاية
البرنامج قامت األكاديمية بتطبيق أداة الدراسة التي استخدمت في تحديد مستوى الرضا القبلي مرة اخرى على نفس العينة وقام فريق التقييم
الخارجي من شركة  CONSULTUSفي هذه الدراسة بادخال بياناتها وتحليلها من اجل رصد التغير في نسبة الرضا للطلبة السوريين.
تكون مجتمع الدراسة القبلية والبعدية من  200مدرسة حكومیة تتوزع في سبع محافظات في شمال ووسط اململكة  ،تم اختیار عینة
عشوائیة من الطلبة السوریین من  32مدرسة بما مجموعه  819من الطلبة السوريين من الصفوف  2إلى  12استجابوا على استبانة ( ملحق 9
) تكونت من  4أجزاء ( معلومات عامة عن املدرسة والطالب ،مجال الرضا عن البیئة املدرسیة؛ مجال الرضا عن دعم املعلمین؛ مجال
الرضا عن العالقة مع الزمالء) استخدم فيها تدريج لیكرت الرباعي (موافق بشدة ،موافق ،غیر موافق ،غیر موافق بشدة) .تم التحقق من
صدق األداة وثباتها قبل تطبيقها في الدراسة القبلية ،حیث أظهر التحلیل العاملي لنتائج التجريب األولي على العينة االستطالعية أن  17فقرة
من أصل  18فقرة هي مجموع فقرات األداة تشبعت على عامل واحد مما یدعم صدق األداة في أنها تقیس سمة واحدة  ،وللتحقق من ثبات
األداة فقد تقدير الثابت ياستخدام معامل الثبات ألفا لكرونباخ والذي یعكس االتساق الداخلي لألداة ،حیث كانت القیم املستخرجة
للمجاالت(  ) 0.54, 0.82; 0.79على الترتیب ،في حین بلغ معامل ألفا لألداة كاملة  0.88وهو معامل ثبات جید.
أظهرت النتائج ( جدول  ) 5أن متوسطات رضا الطلبة قد تقاربت متوسطاتها قبل التنفيذ ( حوالي  2من  ) 5وتقاربت ايضا في املجاالت الثالثة
بعد التنفيذ ( حوالي  3من  ) 5كما تيبن النتائج أن هناك زيادة في مستوى الرضا بعد تنفيذ األنشطة الخاصة في البرنامج إذ زاد مستوى الرضا عن
البيئة املدرسية من  %71إلى  %80وارتفع مستوى الرضا عن دعم املعلم للطبة من  %74إلى  : %82كما زاد مستوى الرضا عن االقران من %71
إلى  %76وعليه تكون نسبة الزيادة في الرضا عن البيئة املدرسية هي األعلى وبلغت .%9
جدول  .5متوسطات رضا الطلبة السوريين عن البيئة املدرسية ودعم املعلم و العالقة مع الزمالء قبل تنفيذ البرنامج وبعد التنفيذ.
اسم املجال
البیئة املدرسیة
دعم املعلم
العالقة مع الزمالء

قبل تنفيذ البرنامج
N=819
االنحراف املعیاري
متوسط املجال
2.82
0.59
()71%
2.96
0.63
()74%
2.83
0.58
()71%
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بعد تنفيذ البرنامج
N=810
االنحراف املعیاري
متوسط املجال
3.21
.60
80%
3.28
.59
82%
3.07
.53
76%

امللفت للنظر أن حجم الزيادة بشكل عام في مستوى الرضا لم يكن كبيرا نسبيا إذا تراوحت بين  %9 - %5فقط ويعزى ذلك إلى أن ارتفاع مستوى
الرضا قبل تنفيذ البرنامج كان مرتفعا أصال إذ لم يقل عن  %70في املجاالت الثالثة وقد أشار تقرير الدراسة القبلية التي قامت بها (أكاديمية
امللكة رانيا لتدريب املعلمين  )QRTAإلى أن هذا املستوى مرتفع اصال وبين أن تحقيق ارتفاع جديد في هذا املستوى قد يكون صعبا وتحديا
خصوصا في ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعیة والتي تؤثر على البیئة داخل املدرسة وتوجه بعض التفاعالت والسلوكات بین الطلبة
أنفسهم ،إال أنه قد تم التعويل على أن املعلمین هم عوامل التغییر الذین یعول علیهم كثیرا في تحسین البیئة املدرسیة وعليه
تم التوصية باالستمرار في جهود تدریب املعلمین لتمكینهم وتزویدهم باملهارات التي من شأنها مساعدتهم على توظیف املنهجیات
واألنشطة التي تزید درجة الرض ى واالنسجام بین الطلبة لدمجهم في أجواء تعلیمیة تحقق التكافؤ في الفرص التعلیمیة.
النتائج البعدية بينت أن الزيادة كانت اقل من هذا الذي كان متوقعا ويمكن عزو ذلك إلى عدة أسباب أهمها أن مستوى الرضا القبلي املرتفع قد
كان نتيجة تدخالت ملشاريع وجهات أخرى نشطة عملت على االهتمام بالطلبة الالجئين خصوصا مع بداية األزمة السورية ،كما إن التعويل على
املعلمين فقط في تحقيق نسبة زيادة في مستوى رضا الطلبة الالجئيين السورين أمر مبالغ فيه حيث أن متطلبات الرضا بحاجة إلى دعم مادي
ولوجستي وتدخالت مادية تحدث تغييرا في بيئة املدرسة وعليه جاءت الزيادة في مستوى الرضا متواضعة ألنها كانت من قبل جهود نفذها املعلمون
فقط دون مساندة من جهات أخرى.
الإلضافة لذلك فإن ذلك يمكن ان يعزى إلى أن الالجئ يبقى الجئا مهما وفرت له من الظروف والبيئات الداعمة إذ أن الغربة عن الوطن واألحداث
التي تدور فيه تولد شعورا مستمرا باألس ى واملرارة وعدم الراحة أيا كانت الظروف والتجهيزات والدعم في البلد املضيف .وعليه فأن تحقيق مستوى
اعلى من هذا املستوى من الرضا قد يكون شبه مستحيل.

وعليه يمكن االستنتاج مما سبق أن البياناات الكمياة والنوعياة الساابقة ساواء التاي جمعهاا فرياق التقيايم الخاارجي مان شاركة CONSULTUS
أو التي قامت بجمعها  QRTAتطير بطكل واضح إلى فعالية عالية ومؤثرة ملكاون املسااراألول ( التنمياة املهنياة للمعلماين) فاي تحقياق بيئاة تعلام
امنااة وداعمااة وشاااملة حياات كاناات متوسااطات تحقيااق األهااداف للمكااون مرتفعااة فااي الااتعلم والتعلاايم والاانفم اجتماااعي والغاات  %83كمااا أن
متوسااطات ومسااتويات تطبي ااق املهااارات املس ااتهدفة قااد ارتفعاات بع ااد التاادريب بط ااكل واضااح إذا ارتفعاات م اان  %68إلااى  %88م ااع االخااذ بع ااين
االعتباار التحااديات التاي تاام مواجهتهاا للعماال عباى الحااد ملهاا واالخااذ بالتوصايات لتحسااين وزياادة أثاار البرناامج .باالضااافة لاذلب تبااين النتااائج أن
هناك تناقصا ملحوظا في املطاكل التي تواجه املعلمين نتيجة تادخالت البرناامج .كماا ويمكان أن نساتخلص با(ن مساتوى رضاا الطلباة الساوريين
قااد تحساان ولااو بطااكل بساايط بفعاال تاادخالت البرنااامج إذ ارتفعاات نساابة الرضااا فااي جميااع املجاااالت الثالثااة ( البيئااة املدرسااية ،ودعاام املعلاام،
والزمالء) واذلت في البرنامج جهودا كبيرة لرفع مستوى هذا الرضا ولكن يبقى شعور النزوح عن الوطن واللجاوء كابحاا ألي شاعور بالرضاا مهماا
توفر للالجئ.

السؤال الثاني "إلى أي مدى استطاعت أنططة البرنامج مساعدة املدارس عبى تطوير شراكة مجتمعية فاعلة بين
املدرسة واملجتمع املحبي والترويج لها؟ وكيف تغير مستوى هذه املطاركة نتيجة تدخالت البرنامج ؟
لتحقيق وتطوير شراكة مجتمعية فاعلة بين املدرسة واملجتمع املحلي قام البرنامج بتنفیذ مكون " التحالفات املدرسیة" ملدة سنة واحدة
ابتداء من عام  2014حتى عام  ،2015في املناطق التي يتركز فيها عدد الالجئین السوریین في املحافظات ،استهدف البرنامج ست محافظات
شملت وسط وشمال األردن (عمان ،إربد ،الزرقاء ،جرش ،عجلون ،واملفرق).یعتمد مكون " التحالفات املدرسیة" على منهج املشاركة
املجتمعیة ،بحیث تتشارك جمیع فئات املجتمع لتحسین البیئة املدرسیة واملساهمة في دمج مجتمع الالجئين السوريين .وتعزیز
الشعور باملسؤولیة املشتركة تجاه التعلیم في املجتمعات املستهدفة ،من خالل تعزیز التوعیة املجتمعیة وبناء قدرات أعضاء املجتمع
املحلي و املعلمین و الطالب في املدارس املستهدفة ،حیث یهدف مكون " التحالفات املدرسة" إلى بناء شراكات مجتمعية تسهم في إضفاء
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الطابع املؤسس ي في املجتمعات املستهدفة باإلضافة إلى خلق الشعور بامللكیة والشعور باملسؤولیة اتجاه املدرسة و تعزيز العالقة بين السوريين
و األردنيين.
يقوم البرنامج على إقامة  20مدرسة مجتمعة في املحافظات السابقة لتشجع األهالي واملدرسة واعضاء املجتمع املحلي املحيط بكل مدرسة
مجتمعية على توطيد العالقة بين املجتمع األردني و مجتمع السوريين ،باإلضافة إلى تنفيذ مجتمعات التعلم بهدف نقل الخبرات و تعزيز التشارك
بين كل مدرسة مجتمعية و ثالثة مدارس مجاورة.
قامت كل مدرسة مجتمعية بتشكيل تحالف مدرس ي للوصول إلى كافة أعضاء املجتمع املحيط باملدرسة من خالل تطویر برامج التوعية التي
تستهدف الطالب األردنيين و السوريين وأفراد أسرهم؛ وخلق إحساس بامللكية واملسؤولية بين جميع األطراف داخل املدرسة واملجتمع املحلي.
وتعزيز عالقة املدرسة املجتمعية مع املجتمع املحيط بها لتنفيذ التعلم املستدام و تنفيذ برامج األنشطة الالمنهجية في كل مدرسة مجتمعية والتي
تركز على دليات الدمج .تم تصميم إطار مكون " التحالفات املدرسية" لتضمن تشجيع مشاركة املجتمعات املحلية وبناء قدرات املجتمع املحلي من
خالل مشاركة األهالي واملعلمين والطلبة وأفراد املجتمع املحلي للعمل معا نحو أهداف مشتركة.
تم تدريب املعلمين والطلبة وأفراد املجتمع املحلي على كل من :التخطيط االستراتيجي واستقطاب الدعم واإلعالم واملشاريع اإلنتاجية وقرية
الواجبات وتدريب املعلمين على فهم احتياجات الطالب .بعد ذلك قام أعضاء التحالفات املدرسیة بكل مدرسة بتطویر خطة ملدة  6أشهر
لتنفيذ االنشطة ،ومن ثم قام اعضاء التحالفات املدرسية بتنفيذ االنشطة بناء على تلك الخطة التي تم تطويرها.
تم تقييم مكون " التحالفات املجتمعية املدرسية" من خالل قيام اعضاء فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSبتحليل التقرير النوعي
الذي صدر في دراسة خارجية مستقلة نفذت بتكليف من  QRTAلتقييم هذا املكون بحسب خطة البرنامج باإلضافة إلى ما تم استخالصة من
جلسات النقاش املركزة التي نفذها اعضاء فريق التقييم مع عينات من املتدربين على  ،نوادي القراءة ،وشبكة اللغة العربية) والتي جاءت ضمن
مسار املدارس املجتمعية.
تبين من تقرير الدراسة الخارجية لتقييم برنامج التحالفات املجتمعية املدرسية إلى أنه قد تم تقييمه بناء على معايير تستند على  4محاور هي
(الفاعلية والكفاءة واالستدامة واالثر) حيث قصد بالفاعلية درجة تحقيق الهدف املحدد ،ومدى وضوح الرؤيا واألهداف التي يتبناها البرنامج
لدى الفئات املستهدفة ،وقصد بالكفاءة تنفیذ البرنامج بطريقة صحيحة ،من خالل مراحل التخطيط والتنظيم والرقابة واملتابعة ،وقصد
باالستدامة القدرة على االستمرار واالستفادة من املهارات التي تم تطویرها في البرنامج .أما األثر فهو قدرة البرنامج على التغيير في دراء واتجاهات
االفراد املستهدفين في البرنامج.
أستخدم في تلك الدراسة املنهج النوعي ملعرفة قدرة البرنامج على تحقيق األهداف املرجوة من خالل التعرف على دراء املشاركین ومدى االثر
الذي تحقق من خالل مشاركتهم في األنشطة واملشاريع التي نفذت من خالل عقد (  ) 23جلسة نقاش مركزة شملت ممثلين عن املجتمع املحلي،
وأولياء األمور (رجال ونساء) ،واعضاء الهيئة التدريسية واالدارية املشاركين في اللجان املجتمعية وعدد من الطلبة الذين شاركوا في البرنامج .وتم
عقد ( )6مقابالت مع ممثلين عن الجمعيات املحلية التي كان لها دور فاعل في الجزئية الخاصة بالبرنامج بحيث شملت عينة الدراسة كافة االطراف
ذات العالقة والتي كان لها دورا اساسيا في البرنامج.
النتائج التي توصلنا اليها من تحليل التقرير بينت أن هناك وضوحا في أهداف برنامج "التحالفات املدرسية" لدى املجتمع املحلي/أولياء األمور
والهيئة التدريسية والطلبة ،وعلى صعيد طبيعة العالقة بين أعضاء الهيئة التدريسية /الطلبة واملجتمع املحلي/أواياء األمور فقد ساهم البرنامج في
تطوير عالقات إيجابية مبنية على قيم التعاون ،واالحترام ،واملسؤولية املشتركة بين املدرسة واملجتمع .كما أن التنوع في األنشطة ساعد على
انخراط بعض أطیاف املجتمع املحلي ودمجهم بأسلوب تفاعلي هادف ،وأشار غالبیة املشاركین إلى قدرتهم على القيام بمشاريع صغيرة من
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خالل اكتساب مهارات التخطيط في هذا الجانب ،وظهر من خالل النقاشات التي وردت من قبل املشاركين امتالكهم املهارات التي تم التدريب عليها
من خالل املشاركة باللجان املجتمعية وقد برز ذلك عبر األشارة إلى عدد من املشاريع التي تم تنفيذها من قبل املشاركين على أرض الواقع باإلضافة
إلى تعزيز املهارات املعرفية لدى البعض منهم في مواضيع اإلتصال والتواصل واستقطاب التمويل وٕادارة املشاريع الصغيرة.
أما الكفاءة وطبیعة الیات العمل في البرنامج  ،فقد أشارت النتائج إلى أن املرحلة التحضیریة تالءمت وأهداف البرنامج  ،وأن برامج
التدریب قد ساعدت على تطویر بعض املهارات في عدد من الجوانب ذات العالقة بادارة املشاریع أو التخطیط االستراتیجي والحرف
التقلیدیة.
ومن حیث االستدامة ومدى قدرة املجتمع املحلي واملدرسة على االستمرار بتنفیذ مكون برنامج "بناء بیئة تعلم داعمة و شاملة في املدارس
الحكومية " تبین بأن املستفيدين قد تمكنوا من املهارات التي تم تدريبهم عليها إال أن هناك إمكانية ضعيفة لالستدامة إذ أكد الكثيرون على
حاجتهم لدعم األكاديمية لالستمرار في تنفيذ هذه األنشطة.
وعن اثر البرنامج ّبين املعلمون أن هناك تغییرا قد احدثه البرنامج خصوصا في عالقة الزمالء مع بعضهم البعض ،باإلضافة إلى الوعي بأهمیة
انخراط أفراد املجتمع بنشاطات املدرسة ،عبر تقدیم كافة أشكال الدعم من قبل افراد املجتمع من اجل تحسین املجتمع ككل.
وفيما يتعلق بأهم التوصيات تضمن التقرير عددا من التوصیات من أهمها ضرورة العمل على تفعیل دور كل من املجتمع املحلي /أولیاء
االمور والطلبة وبالتعاون مع أعضاء الهیئة التدریسیة من خالل اللجان املجتمعیة وبإشراف من أكادیمیة امللكة رانیا وذلك من خالل
استمرار تنفیذ مكون التحالفات املدرسیة حیث أن االتجاهات االیجابیة ما زالت بحاجة إلى تعزیز وتطویر من أجل ضمان
استمرارها .والعمل على تنفیذ مكون التحالفات املدرسیة من خالل إطار مؤسس ي وقانوني عبر وزارة التربیة والتعلیم ،بحیث یتم العمل
عبر أطر تشریعیة وأنظمة وتعلیمات صادرة من وزارة التربیة والتعلیم تمنح من خاللها صالحیات أوسع ألعضاء اللجان املجتمعیة،
باإلضافة إلى تطویر نظام الحوافز بحیث یراعي دافعیة واهتمام تلك الفئة من أعضاء الهیئة التدریسیة واالداریة وتطویر برامج
خاصة بمهارات بناء الثقة بالنفس وغیرها من املهارات الحیاتیة والتي تعمل على تطویر االتجاهات االیجابیة نحو التغییر في املجتمع.
وضرورة ان يؤكد البرنامج بشكل اكثر وضوحا أهمیة تبادل الخبرات والتجارب بین كافة املدارس الحكومیة والخاصة عن طريق تخصيص
بعض األنشطة الخاصة بذلك.
جلسات النقاش املركزه التي اجراها فريق التقييم لهذه الدراسة أشارت إلى أن هناك تغيرا ملحوظا في العالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي إذ
زادت فعاليات وأنشطة البرنامج في تطوير هذه العالقة وعملت على زيادة مستوى الشراكة مع املجتمع املحلي  ،كما لوحظ تزايدا مضطردا في اعداد
أولياء االمور الزائرين للمدرسة وأن هناك فعاليات متميزة عقدت في املدارس مثل اليوم املفتوح واألنشطة الرياضية والفنية والزراعية ومعارض
االغذية .كما حصلت بعض املدارس على دعم نقدي ومعنوي كبير من افراد املجتمع املحلي عن طريق اللجان املشكلة في هذا البرنامج .فيما اشار
البعض االخر إلى أن أنشطة البرنامج لم تساهم في زيادة مستوى املشاركة بين املدرسة واملجتمع املحلي بصورة كبيرة.

وعليه يمكن أن نستخلص أن مكون التحالفات املدرسية قد حقق مستوى ال ب(س فيه من الطراكة مع املجتمع املحبي وأن هناك بعض
املمارسات الجيدة وتستحق التقدير قد تكون نواة تجراة لالستمرار والبناء عليها مستقبال مع االخذ بعين االعتبار إلى أن مثل هذا البرنامج
يحتاج إلى فترة اطول لظهور ثماره ونتائجه ،إذا أن املدة التي نفذ فيها كانت قصيرة نسبيا ،عالوة عبى التحديات التطريعية والقانونية التي
تحتاج إلى حلول والتي تحد من نطاط اللجان املجتمعية خصوصا وأن أنططتها خارج الدوام الرسمي وتقوم بجمع تبرعات نقدية وعينية
بحاجة إلى تغطية قانونية.
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السؤال الثالت "الى أي درجة تحقق لدى املستفيدين القدرة عبى تطبيق املمارسات الجديدة (نوادي القراءة وشبكة
اللغة العراية) ؟
 -1مكون نوادي القراءة
قام فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSبتنفيذ جلسة نقاش مركزة مع مجموعة من أمناء املكتبات موزعين على كل املديريات بلغ
عددهم  )%40( 8ممن تدربوا على برنامج أندية نوادي القراءة في مديريات التربية والتعليم في محافظات (عمان  ,واربد ,واملفرق ,وجرش ،والزرقاء,
وعجلون) استجابوا على استبيان خاص بهذه الدراسة ملحق (  ) 3تضمن  3أبعاد ( البعد األول حول مدى تحقق أهداف البرنامج الذي تدربوا
عليه  ،والثاني حول رأيهم في البرنامج التدريبي واملدربين ،والثالث حواللتغير في قدرتهم على التطبيق قبل وبعد البرنامج) ثم تال ذلك مقابلة استمرت
ملدة ساعة ونصف طرحت فيها اسئلة ملحق ( )4تتعلق بكيفة تطوير البرنامج لقدراتهم على تحفيز الدافعية للقراءة لدى الطلبه األردنيين
والسوريين وحبهم للكتاب ،وكيف ساهم البرنامج في مساعدة أمناء املكتبات على إنشاء واستدامة مجتمعات قراءة فاعلة تقوم بحوارات وأنشطة
حول الكتب التي تقرأ ،وكيف طور البرنامج من القدرة على كسر الحواجز النفسية واالجتماعيه بين الطلبه األردنيين والسوريين وتقبلهم لبعضهم
البعض باإلضافة إلى اهم التحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج واهم والتوصيات التي يقترحونها.
البيانات الكمية املتعلقة باالستبيان ( جدول )6الذي تم تطبيقه من قبل فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSعلى امناء املكتبات
(نوادي القراءة) أشار إلى ان برنامج التدريب قد حقق أهدافه لدى الطلبة ( الفقرات الثالثة األولى في الجدول ) واملتمثلة بقدرة البرنامج على (
تحفيزه للدافعية للقراءة وحب الكتاب ،وتعزيزه لروح العمل الجماعي والتعاوني ،وكسره للحواجز النفسية واالجتماعية ) بمتوسط حسابي قدره
 )%89( 4.45كما أشاروا إلى أن البرنامج التدريبي قد كان فاعال حيث حقق متوسطا حسابيا ( )%84 ()4.21على الفقرات (وضوح أهداف الورشة،
تحقق أهداف الورشة ،امتالك املدربين مهارات تدريبية وخبرات معرفية خاصة بموضوعات الورشة ،قدرة املدربين على التواصل وتحفيز
املشاركين) .كما تشير النتائج إلى أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية قبل التدريب وبعد التدريب على الفقرات املتعلقة بالقدرة على تنفيذ
محتوى البرنامج التدريبي حيث كانت املتوسطات جميعها أعلى بعد عملية التدريب ،كما وأشارت نتائج اختبار ت( )T-Testلفحص الفروق بين
املتوسطين الكليين قبل التدريب وبعد التدريب (  3.36و  4.43على الترتيب) إلى أن هناك فرق دال احصائيا بين املتوسطين لصالح ما بعد التدريب
مما يعني قدرة البرنامج على احداث تغيير ايجابي في دور أمناء املكتبات.
جدول  .6املتوسطات الحسابية لفقرات االستبيان الذي إستجاب عليه أمناء املكتبات في جلسة النقاش املركزة املتعلقة
بأهداف ودور نوادي القرءاة )Total-8, M=2, F=6 ( .
املجال
أهداف البرنامج

املجال

الرقم
القدرة عبى تطبيق محتوى البرنامج التدريبي

املتوسط

املتوسط قبل
التدريب من 5

املتوسط بعد
التدريب من 5

تحفيزه للدافعية للقراءة وحب الكتاب.

4.50

-1

القدرة على تحفيز الطلبة على القراءه

2.88

4.50

تعزيزه لروح العمل الجماعي والتعاوني.

4.50

-2

القدرة على تشجيع الطلبة على اختيار الكتاب املناسب .

3.75

4.50

كسره للحواجز النفسية واالجتماعية .

4.38

-3

3.25

4.75

القدرة على مساعدة الطلبة على فهم عناصرالقصة .
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متوسط املجال الكبي
متوسط الذكور
متوسط االناث

4.45
4.50
4.44

القدرة على مساعده الطلبة على تخيل أحداث
وشخصيات القصة.

3.50

4.62

-5

القدرة على مساعدة الطلبة على تحديد األحداث الهامة
والشخصيات الرئيسة .

3.50

4.38

وضوح أهداف الورشة

4.25

-6

القدرة على مساعدة الطلبة على تحليل الشخصيات.

3.50

4.25

تحقق أهداف الورشة في ضوء توقعاتك.

3.88

-7

القدرة على مساعدة الطلبة على إعادة تنظيم املعلومات
في القصه

3.13

4.00

يمتلك املدربون مهارات تدريبية وخبرات
معرفية خاصة بموضوعات الورشة.

4.37

-8

القدرة على مساعدة الطلبة على فهم املقروء .

3.38

4.38

قدرة املدربين على التواصل وتحفيز املشاركين.

4.37

-9

القدره على مساعدة الطلبة على إعادة سرد القصة.

3.38

4.50

*متوسط املجال الكبي

4.21

-10

القدرة على خلق جو من النقاش وتبادل املعرفة.

3.50

4.62

متوسط الذكور
متوسط االناث

2.77
4.29

-11

القدرة على التفريق بين الحقيقة والرأي.

3.25

4.25

متوسط املجال الكبي
متوسط الذكور
متوسط االناث

3.36
2.27
3.50

4.43
4.45
4.42

الورشة التدريبية

-4

*يوجد فروق في مجال الورش التدريبية فقط لصالح اإلناث عبى مستوى ( ) α= 0.05مما يعني ان اإلناث اكثر رضا عن البرنامج التدريبي من الذكور.

أما جلسة النقاش املركزة مع امناء املكتبات فقد عبر فيها أغلب املشاركين عن أن الورشة كانت مفيدة حيث عملت على تطوير قدرات املعلمين في
تحسين مستوى القراءة والكتالبة لدى الطلبة من خالل التدرب على كتابة القصص وقرائتها ،ومعرفة عناصرها بالرسم ,وتمثيل الشخصيات
وتنفيذ بعض األنشطة مثل صناعة األقنعة والدمى .كما وساهمت الورشة في كسر الجمود لدى الطلبة ،وتحفيزهم على القراءة واالقبال على
الكتب املعرفية.
لقد أشار معظم املشاركين إلى أن الورشة طورت من قدراتهم على تحفيز الدافعية للقراءة لدى الطلبه األردنيين والسوريين وحبهم للكتاب
وأفادتهم في كيفية توجيه الطلبة لألنشطة والقراءة ,واملهارات اليدوية والحرفية ,والحوار واملناقشة "أصبحت أحاور الطلبة مثل معلم اللغة
العربية  ،وتوظيف ورش أخرى مثل ورشة شبكات اللغة العربية في نادي القراءة".
وفيما يخص مساهمة ّ
املكون في مساعدة أمناء املكتبات على إنشاء واستدامة مجتمعات قراءة فاعلة تقوم بحوارات وأنشطة حول الكتب التي يتم
قراءتها ،أفاد معظم املشاركين أن ّ
املكون قد حفزهم لقراءة الكتب املزودة من قبل األكاديمية وإحضار كتب من الخارج  ،كما أصبح حضور الطلبة
للمكتبة ألغراض الدراسة والنقاش في محتوى الكتاب املدرس ي ،كما تم ت نفيذ أنشطة من داخل املنهاج على طلبة نادي القراءة " يوم اإلستقالل",
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وتنفيذ الحصص املكتبية " إعطاء املعلمين حصصهم داخل املكتبة لالفادة من االمكانات ،والخروج عن املألوف في الغرفة الصفية"" ،وكان إلنشاء
ً
مسرح الدمى أثرا في توظيفه في إعطاء الدروس من خالل تمثيل األدوار".
وأعرب معظم املشاركين عن تطوير البرنامج لقدراتهم على كسر الحواجز النفسية واالجتماعيه بين الطلبه األردنيين والسوريين وتقبلهم
لبعضهم البعض من خالل الحوار والتواصل وتحفيز العمل الجماعي ,واكتشاف بعض الطلبة املوهوبين من خالل الحوار معهم.
وحول مساهمة ّ
املكون في زيادة مستوى املشاركة بين املدرسة واملجتمع املحلي فلم يساهم وجود البرنامج بصورة كبيرة في زيادة مستوى املشاركة
بين املدرسة واملجتمع املحلي ،ولكن كان هناك مشاركة محدودة من بعض األمهات في الحضور مع الطالبات للنادي ،وبعض التبرعات البسيطة
بجوائز لتحفيز الطالبات ومراوح للمكتبة في مدرسة واحدة فقط.
أما عن أبرز التحديات التي واجهتهم في تنفيذ البرنامج فقد تمثلت عند غالبيتهم بحضور الطالبات إلى نادي القراءة في مدرسة طالب ذكور أو
العكس ،فقد أكدت بعض املشاركات إلى أن "بعض الطلبة الذكور يحتاجون إلى تعديل سلوك وسببوا لنا بعض املشكالت" باإلضافة إلى كون
أنشطة النادي بعد الدوام املدرس ي ،وبعد املسافة بين املنازل واملدرسة في بعض األماكن ،كما وأن عدم وجود تغطية قانونية للمعلم والطالب بعد
ً
ً
الدوام املدرس ي شكل تحديا حقيقيا ،باإلضافة إلى تقلب اإلدارات على املدرسة " أحيانا مدير متعاون وأحيانا غير متعاون" أثره على البرنامج ,كما
أشار البعض إلى عدم كفاية زمن الدورة "كان يوما واحدا " وأن االستمرار بالعمل في األنشطة يحتاج لتواصل ودورات أكثر ،باإلضافة لتحديات
البنية التحتية مثل محتويات املكتبة وضيق املكان وضعف التجهيزات.
وعن أهم اإلنجازات التي حققها املشاركون في مكون نادي القراءة فأفاد معظمهم بأنها تجلت في تأسيس النادي ,وزيادة رغبة الطلبة في زيارة املكتبة
ومسرح الدمى ,وزيادة فرص التعاون بين املدراس.
وعن التوصيات فقد اتفق معظم املشاركين على ضرورة شمول عدد أكبر من املدارس في البرنامج ،وضرورة استمرارية البرنامج ودعمه من قبل
أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين ( ،)QRTAوأن يكون وقت النادي خالل اليوم الدراس ي ,واالهتمام باملكتبات ومحتوياتها من قبل وزارة التربية
والتعليم واملديريات بما يدعم نوادي القراءة ،وزيادة التشجيع والحوافز وشهادات التقدير للطلبة املشاركين في نوادي ,وعدم حصر نوادي القراءة
باملدارس املجتمعية ،وأن تكون النوادي في مدارس اإلناث مخصصة لإلناث فقط والنوادي في مدارس الذكور مخصصة للذكور فقط"

 -2مكون شبكة اللغة العراية .
قام فريق التقييم الخارجي من شركة  CONSULTUSبتنفيذ  4جلسات نقاش مركزة مع معلمي اللغة العربية من مديريات التربية والتعليم من
محافظات(عمان ,املفرق ,جرش ,إربد) بواقع عينة من  32معلما ومعلمة استجابوا على أداة دراسة ملحق ( )5تضمنت  3ابعاد ( البعد األول حول
مدى تحقق أهداف البرنامج الذي تدربوا عليه ،والثاني حول رأيهم في البرنامج التدريبي واملدربين ،والثالث حول التغير في قدرتهم على التطبيق قبل
البرنامج وبعده) ثم تال ذلك مقابلة استمرت ملدة ساعة ونصف طرحت فيها اسئلة (ملحق  )6تتعلق بكيفة تطوير البرنامج لقدراتهم في تحفيز
الدافعية لدى الطلبة السوريين واألردنين لقراءة وكتابة النص املعرفي والقصص ي ،وكيف ساهم البرنامج في دعم نوعية وكمية القراءة املستقلة
عند الطلبة خارج الغرفة الصفية ،باإلضافة إلى اهم التحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج واهم والتوصيات التي يقترحونها.
البيانات الكمية املتعلقة باالستبيان ( جدول  ) 7أشارت إلى أن برنامج التدريب قد حقق أهدافه لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين ( الفقرات
الثمانية األولى) بمتوسط حسابي قدره  )%74( 3.70كما أشارت إلى أن البرنامج التدريبي قد كان فاعال حيث حقق متوسطا حسابيا ()%89 ()4.49
على الفقرات (وضوح أهداف الورشة ،تحقق أهداف الورشة ،امتالك املدربين مهارات تدريبية وخبرات معرفية خاصة بموضوعات الورشة ،قدرة
املدربين على التواصل وتحفيز املشاركين) كما تشير النتائج إلى أن هناك فروقا في املتوسطات الحسابية للفقرات وللمجال ككل قبل التدريب وبعد
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التدريب على الفقرات املتعلقة بالقدرة على تنفيذ محتوى البرنامج التدريبي حيث كانت املتوسطات جميعها أعلى بعد عملية التدريب .كما وبينت
نتائج اختبار ت ) )T -Testلفحص الفروق بين املتوسطين لعينيتن مرتبطتين قبل التدريب وبعد التدريب (  2.95و  4.13على الترتيب) إلى أن
هناك فرق دال احصائيا على مستوى ( ) 0.05 =αبين املتوسطين الكليين لصالح ما بعد التدريب مما يعني قدرة البرنامج على احداث تغيير ايجابي
في دور معلمي اللغة العربية.
جدول .7املتوسطات الحسابية لفقرات االستبيان الذي تم تطبيقه على معلمي اللغة العربية في جلسة النقاش املركزة املتعلقة بأهداف ودور
شبكات اللغة العربية. (Total =32,M=11, F=21).
املجال
أهداف البرنامج

الرقم
القدرة عبى تطبيق محتوى البرنامج التدريبي

املتوسط

قراءة القصص والكتب املعرفية.
قراءة القصص والكتب املعرفية.
كتابة القصص الشخصية.
كتابة النصوص املعرفية .

ممارسة الطلبة للقراءة املستقلة خارج الغرفة الصفية.
ممارستهم ملهارات واستراتيجيات قراءة النص املعرفي.
ّ
ّ
اإلبداعية.
تطور اتجاهات الطلبة اإليجابية نحو الكتابة
متوسط املجال الكبي
متوسط الذكور
متوسط اإلناث

3.84

-1

استخدام استراتيجيات تسهم في اندماج الطلبة في عالم
القراءة.

2.96

3.78

-2

استخدام استراتيجيات تسهم في اندماج الطلبة في عالم
الكتابة.

2.84

4.34

3.68

-3

التخطيط للدروس املصغرة.

2.84

4.37

4.03

-4

3.53

4.46

تلبية حاجات التعلم املختلفة للطلبة وإعطاء تغذية راجعة
مناسبة.
ّ
إنشاء مجتمعات تعلم مهنية على مستوى املدرسة والشبكة
ً
للعمل معا فيما يتعلق بتدريس مهارات القراءة ودعمها.

4.12

-5

3.43

-6

ّ
تعزيز ممارسات مجتمعات التعلم في غرفة الصف بين الطلبة
وفي املدرسة بين املعلمين.

3.34

-7

تشجيع ودعم نوعية وكمية القراءة املستقلة داخل غرفة
الصف وخارجها.

2.90

3.40

-8

بناء وتعزيز مجتمعات التعلم داخل غرفة الصف لخلق مجتمع
من القراء يدعمون عمل بعضهم البعض.

2.84

3.93

3.84

-9

القدرة على تدريس مهارة القراءة باستخدام أسلوبي القصة
والنص املعرفي.

3.06

4.34

3.70
3.86
3.62
الورشة التدريبية

وضوح أهداف الورشة.

4.75

تحقق أهداف الورشة في ضوء توقعاتك.

4.12

امتالك املدربين لخبرات معرفية خاصة بموضوعات الورشة.

املتوسط قبل
التدريب من 5

املتوسط بعد
التدريب من 5
4.28

كتابة املقاالت للتعبير عن الرأي ودعمه باملبررات املناسبة.

ّ
تط ّور اتجاهات الطلبة اإليجابية نحو القراءة.

املجال

2.78

3.78

2.81

3.71
3.96

متوسط املجال الكبي

2.95

4.13

متوسط الذكور

2.87

4.32

متوسط االناث

2.99

4.03

4.53
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امتالك املدربين ملهارات تدريبية وقدرتهم على التواصل وحفز
املشاركين.

4.56

*متوسط املجال الكبي
متوسط الذكور
متوسط األناث

4.49
4.68
4.39

*ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات الذكورواالناث في املجاالت الثالثة عبى مستوى (.) α= 0.05

أما جلسات النقاش املركزة مع أربع مجموعات منهم ،فقد أشار معظم املشاركين إلى أن الورشة كانت ايجابية وساعدت على اكتساب مهارات
جديدة " إنه برنامج نوعي تطبيقي " ،كما أكدو على أنها أعطت الطلبة حرية الكتابة " يتعلم الطالب كيف يكتب بدون فرض موضوع ونوع معين
من القراءة أو الكتابة عليه" " ،وتمكين الطلبة من كتابة قصة شخصية" وتعلم الطالب كيفية التفاعل مع الحدث والشخصية والتعبير عما
يفهمه.
كذلك أشار أغلب املشاركين إلى أن البرنامج طور لديهم القدرة على مساعدة الطلبة السوريين واألردنين لقراءة وكتابة النص املعرفي والقصص ي
من خالل نمذجة قراءة القصة وكتابتها والتخيل وايجاد مداخل للكتابة " أنا مسرورة أن الطلبة أصبحوا مشاركين" .وقد كان للبرنامج دورا فاعال في
تنمية مهارات النقد والتحليل لدى الطلبة وتفعيل العمل التعاوني بين معلم اللغة العربية وأمين املكتبة الختيار الكتب مع الطلبة ،وتطوير القدرة
على التواصل والحوار ودمج الطلبة السوريين وإعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم والخروج من الجمود املعتاد في حصة اللغة العربية.
وفيما يخص مساهمة البرنامج في دعم نوعية وكمية القراءة املستقلة عند الطلبة خارج الغرفة الصفية فاتفق معظم املشاركين على أن كم
القراءة ارتفع لكن النوعية في تطور بطيء بشكل عام ولم تتأثر نوعية القراءة لدى الطلبة في الصفوف الدنيا ألن ما يجذبهم هو الصور ،إال أن
هناك زيادة في أعداد الطلبة املشاركين في مسابقة أوائل املطالعين وكتابة القصة "أصبح الطالب يتجه للمكتبة بقرار ذاتي " مما يشير إلى زيادة
رغبة الطلبة في القراءة والتنوع في قراءة الكتب وإعطاء الطلبة حرية االختيار في القراءة.
وفيما يخص الكتب التي وفرتها األكاديمية فقد أشار غالبية املشاركين أن الكتب التي تم تزويد املكتبة بها من قبل األكاديمية كانت جاذبة للطلبة
وساعدت الطلبة على التمييز بين الكتاب املعرفي والقصة وربط ما يقرأه الطالب باإلذاعة املدرسية وأكدو على أن البرنامج عمل على دعم برنامج
نادي القراءة ،كذلك أكد الجميع أن البرنامج قد ساهم في تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الطلبة ،في حين أشار عدد محدود من املشاركين
أن بعض تلك الكتب ال تتفق مع ثقافة املجتمع.
وعن أبرز التحديات التي واجهت املشاركين خالل التدريب على البرنامج فقد أشار معظمهم إلى عدم مناسبة وقت الورشة ،وأن مدة البرنامج
التدريبي قصيرة مقارنة بمحتواه حيث أعرب معظم املشاركين أن أيام التدريب قليلة واملعلومات زخمة .أما التحديات التي واجهتهم خالل تنفيذ
البرنامج فكانت حسب رأي األغلبية أن عملية التطبيق على أرض الواقع تواجه عوائق كثيرة مثل :وجود أعداد كبيرة من الطلبة ،وعدم تعاون
بعض مدراء املدار س وتأخر وصول الكتب الرسمية املتعلقة بحضور الورش التدريبية ،وعدم تناسب عدد الحصص مع حجم املادة التدريبية".
املنهاج زخم واملادة التدريبية زخمة" وقلة الترابط بين املادة التدريبية واملنهاج املدرس ي وعدم تشجيع بعض األهالي على البرنامج" الطالب مبرمج
للحضور إلى املدرسة لحفظ املنهاج فقط" ,وعدم موافقة بعض األهل على البرنامج ,ومن التحديات اإلدارية التي أشار لها معظم املشاركين غياب
دور مديرية ا لتربية والتعليم عن البرنامج من حيث املتابعة والتقييم وضعف وجود بنية تحتية لتنفيذ البرنامج ,وعدم وجود مسح قبلي لوضع
ً
األولويات وضرورة دراسة الحاجات ومن ثم بناء البرامج الالزمة .وعن اإلنجازات التي حققها املعلم من خالل البرنامج فذكر املشاركون عددا منها
مثل :تطور أداء املعلم وزيادة قدرته على ضبط وإدارة الصف وبالتالي زيادة ثقته بنفسه ،كذلك التعرف على زمالء جدد وتبادل الخبرات.
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ّ
ً
وعن مدى مساهمة البرنامج في إنشاء مجتمعات تعلم مهنية على مستوى املدرسة والشبكة للعمل معا فيما يتعلق بتدريس مهارات القراءة ودعمها
فقد أشار بعض املشاركون إلى حدوث تبادل للحصص والخبرات بين املعلمين في املدرسة الواحدة في حين أن نقل الخبرات والتدريب للمدارس
املجاورة كان محدودا.
ً
وفيما يخص التوصيات فقد كان ملعظم املشاركين اتفاقا على ضرورة زيادة مدة التدريب ،وتحفيز املعلمين والطلبة املشاركين عن طريق زيادة
البدل املادي وعمل رحالت ومنح جوائز ونشر أعمال بالصحف ،وتخفيف عدد حصص املعلمين املستهدفين بالبرنامج ،والتنسيق بشكل اكبر بين
ً
األكاديمية ومديريات التربية ،وأن تكون املتابعة جادة ومبنية على تقييم مدى تغير الطالب واملعلم قبل البرنامج وبعده .ومن التوصيات أيضا
التوسع في البرنامج وشمول عدد أكبر من املدارس واملعلمين للتمكن من االستمرار مع الطالب عبر املستويات الصفية جميعها ،وشمول املحادثة
ضمن البرنامج ,وإضافة املادة التدريبية إلى دليل املعلم مع إعادة النظر بترتيبها وتسلسلها.

وعليه يمكن االستنتاج مما سبق أن البيانات الكمية والنوعية السابقة سواء التي جمعها فريق التقييم الخارجي من شركة CONSULTUS
أو التي قامت بجمعها  QRTAتطير بطكل واضح إلى فعالية املكونين(نوادي القراءة وشبكة اللغة العراية) فقد بلغت نسبة تحقق األهداف في
نوادي القراءة حوالي  ،%89وفي شبكات اللغة حوالي  %74وارتفعت نسب امتالك املعلمين للمهارات ونسب تطبيقها من  %67إلى  %87في
مكون نوادي القراءة ،ومن  %59إلى  %82في مكون شبكة اللغة العراية ،كما أكد مع ظم املعلمين عبى أهمية هذين املكونين في توفير بيئة
تعلم ممتعة وإنطاء واستدامة مجتمعات قراءة فاعلة تقوم بحوارات وأنططة حول الكتب كما ساهمت في دعم نوعية وكمية القراءة
املستقلة عند الطلبة خارج الغرفة الصفية ،وأشار معظم املطاركين إلى تطور واضح في قدراتهم عبى تحفيز الدافعية للقراءة لدى الطلبه
األردنيين والسوريين وحبهم للكتاب وتطويراملهارات اليدوية والحرفية لديهم.
فااي ضااوء نتااائج السااؤالين الثاااني والثالاات واللااذان يمااثالن املسااارالثاااني فااي البرنااامج (املاادارس املجتمعيااة) تطاايرالنتااائج بطااكل عااام إلااى أن هااذا
املسااار قااد حقااق أهدافااه بطااكل جيااد ،وأن هناااك ت(كياادا ماان معظاام املعلمااين عبااى أهميااة مكوناتااه الثالثااة (التحالفااات املجتمعيااة املدرسااية،
نوادي القراءة ،شابكة اللغاة) حيات أشااروا الاى قادرة هاذه املكوناات عباى تطاوير عالقاات وشاراكة ايجابياة باين املجتماع واملدرساة وأن مثال هاذه
املكونات تعتبر نواة لتجراة يمكن االستمرار فيها والبناء عليها مستقبال.

التوصيات
في ضوء نتائج التقييم الختامي للبرنامج ككل بمساريه التنمية املهنية للمعلمين والتحالفات املجتمعية املدرسية فإنه يمكن التوصية بكل مما يلي:
ً
 ضرورة أن يكون البدء بفعاليات البرنامج في بداية العام الدراس ي وأن يكون التطبيق بعد التدريب مباشرة ليتسنى توفر وقت كافيسمح بالحكم على نجاح البرنامج.
 ضروة أن تكون البرامج التدريبية موجهة حسب خبرة املعلم فاملعلمون الجدد بحاجة إلى محتوى تدريبي مختلف عن املعلم طويلالخبرة خصوصا في املجال املتعلق في التعلم والتعليم .
 زيادة عدد الساعات التدريبية وزيادة الجانب التطبيقي فيها واملباعدة بينها للتمكن من التطبيق الفوري وإضافة محاور أخرى للورشةمثل مهارات املحادثة وصعوبات التعلم والتحصيل الدراس ي وأن يقوم املدرب نفسه بإعطاء حصة تطبيقية واقعية ليعيش الواقع
ويتفهم التحديات وعمل حصص داعمة لكل موقف تعليمي -فيديوهات.
 أن تتضمن مرحلة التأسيس للبرنامج تصورا كامال لكل أشكال التنسيق الضرورية واملطلوبة بصورة بين الوزارة واألكاديمية على جميعاألصعدة ( تنسيق إداري ,متابعة ,حوافز ,شهادات تقديرية) وعدم تأجيل ذلك إلى مراحل ما قبل التنفيذ.
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 العمل على تنفیذ مكون التحالفات املدرسیة من خالل إطار مؤسس ي عبر وزارة التربیة والتعلیم ،بحیث یتم العمل عبر أطرتشریعیة وأنظمة وتعلیمات صادرة من وزارة التربیة والتعلیم تمنح من خاللها صالحیات أوسع ألعضاء اللجان املجتمعیة،
باإلضافة إلى تطویر نظام الحوافز بحیث یراعي دافعیة واهتمام تلك الفئة من أعضاء الهیئة التدریسیة واإلداریة .
 ضرورة عمل مسح حاجات للبيئة التعليمية والبنية التحتية الالزمة لتنفيذ البرنامج قبل البدء بتنفيذ أي نشاط بحيث تتضمن مرحلةالتاسيس ميزانية واضحة محددة لحل بعض املشاكل اللوجستية في املدارس لتنفيذ أنشطة البرنامج.
 ضرورة تامین املواصالت للمشاركين في املشاریع املستقبلیة لتسهیل مشاركة الطلبة واعضاء الهیئة التدریسیة فياألنشطة التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.
 تحفيز املعلمين والطلبة املشاركين عن طريق "زيادة البدل املادي املقرر ،عمل رحالت ترفيهية ،جوائز ،نشر أعمال بالصحف " ...وتخفيف عدد حصص املعلمين املستهدفين بالبرنامج .
 ضرورة ادراج خطة متكاملة لتقييم مراحل البرنامج والتقييم الختامي منذ اللحظة األولى للبرنامج كخطة موازية لخطة تنفيذ البرنامجبطريقة تضمن أن تكون األدوات موجهة بشكل جيد نحو قياس األهداف املرجو تحقيقها.
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املالحق
ملحق ) (1استبانة تقييم برنامج تدريبي( التعلم والتعليم  -النفم اجتماعي)
أختي املعلمة  /أخي املعلم
صممت هذه االستبانة للتعرف على درائكم التي تخص الفرص والتحديات بخصوص برنامج" بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية /
التعلم والتعليم – النفس اجتماعي" والذي نفذته أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين وتقسم هذه االستبانة إلى خمسة أجزاء هي:
الجزء األول :املعلومات العامة .
الجزء الثاني  :فقرات تتعلق بأهداف البرنامج وعددها  5فقرات.
الجزء الثالت  :فقرات تتعلق بالورش التدريبية وعددها  4فقرات.
الجزء الرابع  :فقرات تتعلق بقدرتك على تطبيق محتوى البرنامج التدريبي وعددها  7فقرات.
الجزء الخامم :الفقرات املفتوحة اإلجابة وعددها  3فقرات .
ً
يرجى التكرم باإلجابة عن هذه الفقرات شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم لتطويرالبرنامج علما ب(ن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة.

الجزء األول :املعلومات العامة
□ أنثى
الجنس  □ :ذكر
□ خمس سنوات فأكثر
سنوات الخبرة  □ :أقل من خمس سنوات
اسم مديرية التربية والتعليم...............................:

الجزء الثاني :فقرات تتعلق ب(هداف البرنامج وعددها  5فقرات
بعد مطاركتب في برنامج" بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية"  ,ما درجة تحقق كل من األهداف اآلتية لديك؟
الرقم

الدرجة

الفقرة
بدرجة كبيرة
ً
جدا

-1
-2

القدرة عبى تطبيق األبعاد الرئيسة للثقافة النفم اجتماعية.
معرفة حقوق الطفل وطرق الحماية.
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بدرجة كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة قليلة
ً
جدا

-3
-4
-5

القدرة عبى إدارة الغرفة الصفية.
القدرة عبى تطبيق دورة التعلم الخماسية )(5 Es
القدرة عبى تطبيق مبادىء التقويم التكويني والسلوكي.

الجزء الثالت  :فقرات تتعلق بالورشة التدريبية وعددها  4فقرات.
بعد مشاركتك في الورشة التدريبية الخاصة ببرنامج" بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية"  .ما درجة موافقتك على كل مما يأتي:
الرقم

الدرجة

الفقرة
كبيرة
ً
جدا

-1
-2
-3
-4

وضوح أهداف الورشة.
تحقق أهداف الورشة في ضوء توقعاتب.
امتالك املدراين لخبرات معرفية خاصة بموضوعات الورشة.
امتالك املدراين ملهارات تدريبية وقدرتهم عبى التواصل وحفز املطاركين.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

الجزء الرابع  :فقرات تتعلق بقدرتب عبى تطبيق محتوى البرنامج التدريبي وعددها  7فقرات.
من خالل تطبيقب ملحتوى البرنامج التدريبي الذي تدربت عليه ما درجة تحقق كل من اآلتي لديك قبل التدريب وبعده:
(قبل التدريب )
بدرجة كبيرة
ً
جدا

بدرجة كبيرة

بدرجة
متوسطة

الرقم
بدرجة
قليلة

الفقرة

بدرجة
ً
قليلة جدا

(بعد التدريب)
بدرجة كبيرة
ً
جدا

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

القدرة عبى فهم االحتياجات األكاديمية للطلبة السوريين.
القدرة عبى فهم االحتياجات النفسية لكل من الطلبة األردنيين
والسوريين.
القدرة عبى دمج الطلبة السوريين مع الطلبة األردنيين.
القدرة عبى دعم أساليب التعلم التفاعبي داخل الصف وتطبيق
نموذج التدريم باالستقصاء.
القدرة عبى املساهمة في بناء بيئة مدرسية آمنه وداعمة.
القدرة عبى ادارة الخالفات والتعامل مع املطكالت الصفية.
القدرة عبى تقويم تعلم الطلبة.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة قليلة
ً
جدا

الجزء الخامم :الفقرات املفتوحة اإلجابة وعددها  3فقرات .
 -1ما أكثر التحديات التي واجهتب أثناء مطاركتب في البرنامج؟
.................................................. ............................................................................................................................. .............................
........................................................................................................................... .................................................................................
....................................................................... .....................................................................................................................................
 -2ما التحسينات و/أو التعديالت التي تقترحها لتحسين البرنامج من وجهة نظرك؟
................................................................................................... .........................................................................................................
............................................... .............................................................................................................................................................
............................................................................... .............................................................................................................................
 -3أكتب جملة واحدة تعبر فيها عن رأيب بمطاركتب في البرنامج؟
............................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...........................................
جزيل الطكر لتعاونكم

30

ملحق ( )2األسئلة املوجهة ملجموعات النقاش املركزة حول برنامج التعلم والتعليم والدعم النفس ي االجتماعي
هذه األسئلة موجهة للمشاركين في برنامج" بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية  /التعلم والتعليم – النفس اجتماعي"
والذي نفذته أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين.
 -1ما رأيب في الورشة التدريبية الذي تدرات فيها عبى استراتيجيات التعلم والتعليم والدعم النفس ي االجتماعي؟ برر.
........................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................ .................................................................... ....
 -2كيف طور البرنامج من قدراتب عبى فهم احتياجات الطلبة النفسية واالجتماعية ؟ وكيف ساعد ذلب عبى دمج الطلبة
السوريين ؟
.................................................... ....................................................................................................................................
........................................... ............................................................................................................................. ................
 -3كيف طور البرنامج من قدراتب عبى تنفيذ التعلم والتعليم ؟ وكيف ساعد ذلب عبى دمج الطلبة السوريين ؟
.......................................................................................... ..............................................................................................
........................................................................................................................................................................................
-4ما الفرص والتحديات التي واجهتب في تنفيذ أهداف البرنامج؟
........................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................ ........................................................................
-5ما أهم اإلنجازات التي تعتقد أنب حققتها من خالل مطاركتب في البرنامج ؟
........................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................ ........................................................................
-6ما التوصيات التي تقدمها لتطويروتحسين البرنامج؟
................................................................... .....................................................................................................................
................................................................................................................ ........................................................................
جزيل الطكر لتعاونكم
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ملحق ( ) 3استبانة تقييم برنامج تدريبي ( نوادي القراءه )
أمناء املكتبات األفاضل
صممت هذه االستبانة للتعرف على درائكم بخصوص برنامج" " بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية /نوادي القراءه " والذي
نفذته أكاديمية امللكة رانيا لتدريب أمناء املكتبات وتقسم هذه االستبانة إلى خمسة أجزاء كما يأتي:
الجزء األول :املعلومات العامة .
الجزء الثاني  :فقرات تتعلق بأهداف البرنامج وعددها  3فقرات.
الجزء الثالت  :فقرات تتعلق بالورش التدريبية وعددها  4فقرات.
الجزء الرابع  :فقرات تتعلق بقدرتك على تطبيق محتوى البرنامج التدريبي وعددها  11فقرة.
الجزء الخامم :الفقرات املفتوحة اإلجابة وعددها  4فقرات .
ً
يرجى التكرم باإلجابة عن هذه الفقرات شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم لتطويرالبرنامج علما ب(ن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة.

الجزء األول :املعلومات العامة
□ أنثى
الجنس  □ :ذكر
□ خمس سنوات فأكثر
سنوات الخبرة  □ :أقل من خمس سنوات
اسم مديرية التربية والتعليم...............................:

الجزء الثاني :فقرات تتعلق ب(هداف البرنامج وعددها  3فقرات
بعد مشاركتك في البرنامج املتعلق بنوادي القراءة  ,ما درجة تحقق كل من األهداف اآلتية لدى الطلبة؟
الرقم

الدرجة

الفقرة
بدرجة كبيرة
ً
جدا

-1
-2
-3

تحفيزه للدافعية للقراءة وحب الكتاب.
تعزيزه لروح العمل الجماعي والتعاوني.
كسره للحواجز النفسية واالجتماعية .
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة قليلة
ً
جدا

الجزء الثالت  :فقرات تتعلق بالورش التدريبية وعددها  4فقرات.
بعد مشاركتك في الورش التدريبية الخاصة ببرنامج" نوادي القراءة"  .ما درجة مو افقتب على كل مما يأتي:
الرقم

الدرجة

الفقرة
كبيرة
ً
جدا

-1
-2
-3
-4

وضوح أهداف الورشة.
تحقق أهداف الورشة في ضوء توقعاتب.
يمتلب املدراون مهارات تدريبية وخبرات معرفية خاصة بموضوعات الورشة.
قدرة املدراين عبى التواصل وتحفيز املطاركين.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

ً
قليلة جدا

الجزء الرابع  :فقرات تتعلق بقدرتب عبى تطبيق محتوى البرنامج التدريبي وعددها  11فقرات.
من خالل تطبيقب ملحتوى البرنامج التدريبي الذي تدربت عليه ،ما درجة تحقق كل من اآلتي لديك قبل التدريب وبعده:
(قبل التدريب )
بدرجة
ً
كبيرة جدا

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

الرقم

الفقرة

بدرجة قليلة
ً
جدا

(بعد التدريب)
بدرجة
ً
كبيرة جدا

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

القدرة عبى تحفيزالطلبة عبى القراءه
القدرة عبى تشجيع الطلبة عبى اختيار الكتاب املناسب .
القدرة عبى مساعدة الطلبة عبى فهم عناصرالقصة .
القدرة عبى مساعده الطلبة عبى تخيل أحداث وشخصيات القصة.
القدرة عبى مساعدة الطلبة عبى تحديد األحداث الهامة والشخصيات
الرئيسة .
القدرة عبى مساعدة الطلبة عبى تحليل الشخصيات.
القدرة عبى مساعدة الطلبة عبى إعادة تنظيم املعلومات في القصه
القدرة عبى مساعدة الطلبة عبى فهم املقروء .
القدره عبى مساعدة الطلبة عبى إعادة سرد القصة.
القدرة عبى خلق جو من النقاش وتبادل املعرفة.
القدرة عبى التفريق بين الحقيقة والرأي.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة قليلة
ً
جدا

الجزء الخامم :الفقرات املفتوحة اإلجابة وعددها  4فقرات .
 -4ما أكثر التحديات التي واجهتب أثناء مطاركتب في البرنامج؟
............................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ....................................................
 -5ما التحسينات و/أو التعديالت التي تقترحها لتحسين البرنامج من وجهة نظرك؟
............................................................................................. ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................... .............................................
 -6أكتب جملة واحدة تعبر فيها عن رأيب بمطاركتب في البرنامج؟
................................................................................... ...................................................................................................................... ...
..................................................................................................................................................... .......................................................
 -7هل ساعدك البرنامج عبى إنطاء واستدامة مجتمعات قراءة فاعلة تقوم بحوارات وأنططة حول الكتب التي تتم قراءتها؟ كيف؟.
................................................................................................................................. ..........................................................................
........................................................... ....................................................................................................................................... .........
جزيل الطكر لتعاونكم
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ملحق (  ) 4األسئلة املوجهة ملجموعات النقاش املركزة ( نوادي القراءة )
هذه األسئلة موجهة للمشاركين في برنامج" بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية  /نوادي القراءة " والذي نفذته أكاديمية امللكة رانيا لتدريب
املعلمين.
-1

ما رأيب في الورشة التدريبية التي تدرات فيها عبى أنططة نوادي القراءة؟ برر.
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

-2

كيف طور البرنامج من قدراتب عبى تحفيز الدافعية للقراءة لدى الطلبه األردنيين والسوريين وحبهم للكتاب ؟
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

-3

كيف ساهم البرنامج في مساعدة أمناء املكتبات عبى إنطاء واستدامة مجتمعات قراءة فاعلة تقوم بحوارات وأنططة حول الكتب التي تقرأ؟
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
-4

كيف طور البرنامج من قدراتب عبى كسرالحواجز النفسية واالجتماعيه بين الطلبه األردنيين والسوريين وتقبلهم لبعضهم البعض ؟
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

-5

ما الفرص والتحديات التي واجهتب في تنفيذ أهداف البرنامح؟
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

-6

ما أهم اإلنجازات التي حققتها من خالل مطاركتب في مكون نادي القراءة ؟
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

-7

ما التوصيات التي تقدمها لتطويروتحسين البرنامج ؟
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

جزيل الطكر لتعاونكم
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ملحق (  ) 5استبانة تقييم برنامج تدريبي( شبكات اللغة العراية)
أختي املعلمة/أخي املعلم
صممت هذه االستبانة للتعرف على درائكم التي تخص الفرص والتحديات بخصوص برنامج" " بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس
الحكومية /شبكات اللغة العراية" " والذي نفذته أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين  .وتقسم هذه االستبانة الى خمسة أجزاء كما يأتي:
الجزء األول :املعلومات العامة .
الجزء الثاني  :فقرات تتعلق بأهداف البرنامج وعددها  8فقرات.
الجزء الثالت  :فقرات تتعلق بالورش التدريبية وعددها  4فقرات.
الجزء الرابع  :فقرات تتعلق بقدرتك على تطبيق محتوى البرنامج التدريبي وعددها  9فقرات.
الجزء الخامم :الفقرات املفتوحة اإلجابة وعددها  3فقرات .
ً
يرجى التكرم باإلجابة عن هذه الفقرات شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم لتطويرالبرنامج علما ب(ن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة.
الجزء األول :املعلومات العامة
□ أنثى
الجنس  □ :ذكر
□ خمس سنوات فأكثر
سنوات الخبرة  □ :أقل من خمس سنوات
اسم مديرية التربية........................:

الجزء الثاني :فقرات تتعلق ب(هداف البرنامج وعددها  8فقرات
بعد مطاركتب في برنامج" بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية  /شبكات اللغة العراية "  ,ما درجة تحقق كل من األهداف اآلتية
لدى الطلبة ؟
الرقم

الدرجة

الفقرة
بدرجة كبيرة
ً
جدا

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

قراءة القصص والكتب املعرفية.
كتابة القصص الشخصية.
كتابة النصوص املعرفية .
كتابة املقاالت للتعبير عن الرأي ودعمه باملبررات املناسبة.
ّ
تط ّوراتجاهات الطلبة اإليجابية نحو القراءة.
ممارسة الطلبة للقراءة املستقلة خارج الغرفة الصفية.
ممارستهم ملهارات واستراتيجيات قراءة النص املعرفي.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة قليلة
ً
جدا

ّ
ّ
اإلبداعية.
تطور اتجاهات الطلبة اإليجابية نحو الكتابة

-8

الجزء الثالت  :فقرات تتعلق بالورش التدريبية وعددها  4فقرات.
بعد مشاركتك في الورش التدريبية الخاصة ببرنامج" بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية  /شبكات اللغة العراية "  .ما درجة مو افقتب على
كل مما يأتي:
الرقم

الدرجة

الفقرة
كبيرة
ً
جدا

-1
-2
-3
-4

وضوح أهداف الورشة.
تحقق أهداف الورشة في ضوء توقعاتك.
امتالك املدربين لخبرات معرفية خاصة بموضوعات الورشة.
امتالك املدربين ملهارات تدريبية وقدرتهم على التواصل وحفز املشاركين.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

الجزء الرابع  :فقرات تتعلق بقدرتب عبى تطبيق محتوى البرنامج التدريبي وعددها  9فقرات.
خالل تطبيقب ملحتوى البرنامج التدريبي الذي تدربت عليه ما درجة تحقق كل من اآلتي لديك قبل التدريب وبعده:
(قبل التدريب )
بدرجة
ً
كبيرة جدا
()5

بدرجة
كبيرة
( )4

بدرجة
متوسطة
()3

الرقم
بدرجة
قليلة
()2

الفقرة

بدرجة قليلة
ً
جدا
( )1

(بعد التدريب)
بدرجة كبيرة
ً
جدا ()5

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

استخدام استراتيجيات تسهم في اندماج الطلبة في عالم القراءة.
استخدام استراتيجيات تسهم في اندماج الطلبة في عالم الكتابة.
التخطيط للدروس املصغرة.
تلبية حاجات التعلم املختلفة للطلبة وإعطاء تغذية راجعة مناسبة.
ً
إنطاء مجتمعات تعلم مهنية عبى مستوى املدرسة والطبكة للعمل معا
فيما يتعلق بتدريم مهارات القراءة ودعمها.
تعزيزممارسات مجتمعات التعلم في غرفة الصف بين الطلبة وفي املدرسة
بين املعلمين.
تشجيع ودعم نوعية وكمية القراءة املستقلة داخل غرفة الصف
وخارجها.
بناء وتعزيزمجتمعات التعلم داخل غرفة الصف لخلق مجتمع من القراء
يدعمون عمل بعضهم البعض.
القدرة عبى تدريم مهارة القراءة باستخدام أسلوبي القصة والنص
املعرفي.
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بدرجة كبيرة
( )4

بدرجة
متوسطة
()3

بدرجة قليلة
()2

بدرجة قليلة
ً
جدا
( )1

الجزء الخامم :الفقرات املفتوحة اإلجابة وعددها  3فقرات.

 -8ما أكثر التحديات التي واجهتب أثناء مطاركتب في البرنامج؟
.......................................................................................................................................... ..................................................................
....................................................... ........................................................................... ..........................................................................
 -9ما التحسينات و/أو التعديالت التي تقترحها لتحسين البرنامج من وجهة نظرك؟
.................................................................................................. ..........................................................................................................
................................................................................ ........................................................................... .................................................
 -10أكتب جملة واحدة تعبر فيها عن رأيب بمطاركتب في البرنامج؟
..................................... ............................................................................................................................. .....................................
.......................................... ................................................................................................................................. ............................
جزيل الطكر لتعاونكم
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ملحق (  ) 6األسئلة املوجهة ملجموعات النقاش املركزة (شبكات اللغة العراية )
هذه األسئلة موجهة للمشاركين في برنامج" بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية  /شبكات اللغة العربية " والذي نفذته أكاديمية
امللكة رانيا لتدريب املعلمين.
 -1ما رأيب في الورشة التدريبية التي تدرات فيها عبى شبكة اللغة العراية؟ برر.
........................................................................................................ ...............................................................................................
............................................... ............................................................................................... .........................................................
-2كيف طور البرنامج من قدراتب عبى تحفيز الدافعية لدى الطلبة السوريين واألردنين لقراءة وكتابة النص املعرفي والقصص ي ؟
............................................................................... ........................................................................................................................
.......................................................... ............................................................................................................................. ................
-3كيف ساهم البرنامج في دعم نوعية وكمية القراءة املستقلة عند الطلبة خارج الغرفة الصفية؟
............................................................................................... ............................................................................................... .........
...................................... ............................................................................................... ..................................................................
-4ما النتائج التي تحققت لدى الطلبة من خالل تنفيذ البرنامج ؟
............................................................................................................................................................................. ..........................
.................................................................................................................... ...................................................................................
-5ما الفرص والتحديات التي واجهتب في تنفيذ أهداف البرنامح؟
............................................................................................................................................ ..............................................................
...................................................................................... ............................................................................................................. .......
-6ما أهم اإلنجازات التي حققتها من خالل مطاركتب في شبكة اللغة العراية ؟
............................................................................................................................................ ..............................................................
...................................................................................... ............................................................................................................. .......
 -7ما التوصيات التي تقدمها لتطويروتحسين البرنامج ؟
..................................... ................................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................ ........................................................................
ً
 -8هل ساهم البرنامج في إنطاء مجتمعات تعلم مهنية عبى مستوى املدرسة والطبكة للعمل معا فيما يتعلق بتدريم مهارات
القراءة ودعمها ؟ كيف؟
.......................................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .........................................................
جزيل الطكر لتعاونكم
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ملحق(  )7أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين -برنامج بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية
استبانة املعلم

استبانة املعلم
املعلمين املحترمين،

هذه ااالستبانة موجهه إلى كافة معلمي املدارس املطاركين في برنامج " بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية" الذي تنظمه
أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين بتمويل من الوكالة اأمليركية اإلنماء الدولي  ،تتوزع فقرات االستبانة عبى ثالث صفحات وتهدف إلى
التعرف عبى بيئات التعلم في صفوفكم و أبرز التحديات التي تواجهكم.

لذا ن(مل منكم قراءة جميع الفقرات قراءة متمعنة واإلجابة علها –إذا رغبتم بذلب – علما ب(ن إجاباتكم ستساعدنا عبى تحسين فعاليات
البرنامج وتطويرها .وسيتم التعامل مع إجاباتكم بمنتهى السرية و التحفظ ولن يكون هناك أي إشارة إلى معلم أو مدرسة في ملخصات
الدراسة الخاصة بالبرنامج.

مع جزيل الشكر والتقدير لجهودكم وتعاونكم في تعبئة هذه االستبانة.
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-أ -معلومات عامة:

اإلسم:

اسم املدرسة:

 ب -خبرة املعلم( )1عدد سنوات الخبرة في التدريس:
أقل من  5سنوات

 6سنوات إلى 10سنوات

 11سنة إلى  16سنة

أكثر من16سنة

()2هل سبق وأن شاركت ببرامج تنمية مهنية فيما يتعلق بدمج الطلبة الالجئين في املدارس األردنية؟
ال

نعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،فأذكر هذه البرامج:

( ) 3هل سبق وأن استخدمت األدوات التي تعلمتها من برامج التنمية املهنية فيما يتعلق بدمج الطلبة الالجئين في املدارس األردنية؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،فأذكر الصفوف التي علمتها /األساليب التي استخدمتها:

( )4هل سبق وأن شاركت ببرامج لتقوية وتدريس اللغة العربية؟
نعم ال
إذا كانت اإلجابة نعم ،فأذكر هذه البرامج.........................................................................................................:
 جا -دمج الطلبة:43

( )1ما معدل عدد الطلبة الالجئين السوريين في صفوفك:
أقل من  5طلبة من  6إلى  10طلبة من  11إلى 20طالب أكثر من 20ط

( )2هل توجد مشاكل مع الطلبة عامة جراء التحاق الطلبة السوريين في املدرسة ) أكاديمية ،سلوكية ،انفعالية(...؟
ال
إذا كانت اإلجابة ال فانتقل السئلة ( 6و:)7
( )3ما هي املشاكل التي تواجهها مع الطلبة في املدرسة ( أكاديمية ،سلوكية ،انفعالية)...؟
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

( )4أي من املعيقات اآلتية تعتقد أنها تحد من سير العملية التعليمية في الغرفة الصفية (اختر جميعها إن وجدت):
( أ ) -تزايد عدد الطلبة مع قدوم طلبة الجئين سوريين.
( ب )-مشاكل الطلبة السلوكية.
( جه )-مشاكل الطلبة االنفعالية.
( د ) -مشاكل الطلبة األكاديمية.
(هه )-عدم إملام معلمي املدرسة باألساليب الداعمة لبيئة التعلم التفاعلية.
( و ) -عدم معرفة املعلمين بانعكاسات الثقافة النفسية/االجتماعية والتواصل الداعم على الطالب االلجىء.
( ز) -عدم فهم معلمي املدرسة بصورة كافية ملجتمع االلجئين السوريين في األردن.
( ح )-جميع ما ذكر
(ط )-ليس أي مما ذكر سابقا.
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نعم

( )5ما تقديرك لكل من العبارات اآلتية عبى مقياس من  1إلى  5علما ب(ن  1تطيرإلى أدنى تقديرو  5تطيرإلى أعبى تقدير:
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

5

الفقرة
فهمك ملجتمع الالجئين السوريين.
معرفتك بانعكاسات التواصل الداعم على الطلبة السوريين
قدرتك على توجيه السلوك داخل الصف.
معرفتك بحقوق الطفل والحماية من العنف واإليذاء.
قدرتك على دعم البيئة التفاعلية في الصف.
استخدامك لدورة التعلم الخماسية ).(5E
مهارتك في تحديد املؤشرات األولية للمشاكل النفسية واإلجتماعية عند الطلبة
الالجئين.
مهارتك في تقص ي املؤشرات األولية للمشاكل النفسية واإلجتماعية عند الطلبة
الالجئين.
قدرتك على استخدام بدائل العقاب مع الطلبة.
قدرتك على إجراء التقويم التكويني ألداء الطلبة.
مهارة الطلبة السوريين في صفوفك في الكتابة باللغة العربية.
مشاركة مدرستك في أنشطة املجتمع املحلي.
مشاركة املجتمع املحلي في أنشطة املدرسة.
نسبة األنشطة الالمنهجية التي تنفذها مدرستك بالتعاون مع املجتمع املحلي.

14
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4

3

2

1

()6هل هناك جهود من قبلك كمعلم الستيعاب ودمج الطلبة األردنيين مع الطلبة السوريين؟
نعم

ال

إذا كانت االجابة ال انتقل الى سؤال (.)8

( )7ما هي األساليب والطرق التي تطبقها إلستيعاب ودمج الطلبة األردنيين مع الطلبة السوريين؟
........................................................................... ................................................ ................................................................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( )8ما هو تقييمك ملستوى املشاركة في الصف من قبل الطالب:
األردنيين؟
عالي جدا

عالي

مقبول

ضعيف

ضعيف جدا

السوريين؟
عالي جدا

عالي

مقبول

ضعيف

( )9هل هناك جهود من قبلك كمعلم لرفع مستوى املشاركة في الصف؟
نعم

ال

( )11إذا كانت اإلجابة نعم ،فما هي األساليب التي تستخدمها؟
........................................................................................................................................... .......................................................
.............................................. ....................................................... ............................................................

نطكرك إلعطائنا الوقت لالجابة عبى اإلستبانة.
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ضعيف جدا

ملحق(  ) 8أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين برنامج بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية  -نموذج التغذية الراجعه
الورشة………… /نموذج التغذية الراجعة
التاريخ:

/

/

) ( 1حدد ،من فضلب ،مدى مو افقتب أو عدم مو افقتب عبى كل من العبارات املدرجة أدناه فيما يتعلق بالورشة التدريبية:
موافق
موافق إلى حد

الرقم الفقرة

غير موافق غير
إلى حد ما موافق

ما
كانت الورشة منظمة.
تضمنت الورشة أنشطة عملية مناسبة للمحتوى.
أتيحت لي الفرصة الكافية للمشاركة في نقاشات الورشة.
اتفقت موضوعات الورشة مع توقعاتي حول التدريب.
( )2حدد ،من فضلب ،مدى مو افقتب أو عدم مو افقتب عبى كل من العبارات املدرجة أدناه فيما يتعلق باملدراين /امليسرين:

موافق
الرقم الفقرة

غير

موافق إلى حد موافق
ما

1

أظهراملدربون /امليسرون قدرة عالية على التواصل مع املتدربين.

2

شجع املدرب /امليسرون تبادل املشاركين لخبراتهم وتجاربهم واقتراحاتهم.

3

أدار املدرب وقت الورشة بفاعلية.

4

أدار املدرب /امليسرون النقاشات بفاعلية وحفز املشاركين.

5

َنوع املدرب في استراتيجيات التدريب.
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إلى حد ما

غير

موافق

( )3حدد ،من فضلب ،املستوى الذي تعزز فيه كل من اآلتي في نهاية الورشة :
الرقم

الفقرة

املعرفة

عالي ج ًدا

8
9

عالي

7

منخفض

6

منخفض جدا

5

عالي ً
جدا

4

عالي

3

منخفض

2

منخفض جدا

1

التطبيق

األبعاد الرئيسة للثقافة النفسية االجتماعية ودورها في
تدعيم قبول الطالب الالجىء لذاته وتوجيه سلوكه.
عناصر التواصل الداعم ودورها في تدعيم قبول
الطالب الالجىء لذاته وتوجيه سلوكه..
العناصر الرئيسة ملجتمع الالجئين وتوظيفها في إدارة
دثار االختالفات بينه وبين املجتمع املحلي.
مبادئ توجيه سلوك الطلبة داخل الغرفة الصفية
والبيئة املدرسية.
مبادئ وطرق بناء بيئة صفية ومدرسية راعية دمنة
داعمة صحية.
أنواع العنف واالستغالل الذي يمكن أن يتعرض لها
ّ
املدرسية والعوامل ذات الصلة.
األطفال في البيئة
مبادئ إدارة الخالفات داخل الغرفة الصفية والبيئة
املدرسية.
مبادئ إدارة الخالفات داخل الغرفة الصفية والبيئة
املدرسية.
مبادئ التقويم التكويني والسلوكي.

( )4ما أبرز ما تعلمته في الورشة؟
.......................................................................................................................................................................
................................................................................. ....................................................................................
........................................................................................................................................................................

( )5مالحظات  /اقتراحات أخرى:
................................................................................................................ ......................................................

نطكرك إلعطائنا الوقت لالجابة عبى اإلستبانة
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ملحق( )9أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمين -برنامج بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة في املدارس الحكومية
استبيان رضا الطلبة السوريين حول البيئة املدرسية
یهدف اإل ستبيان الى معرفة درجة رضا الطلية السوریين حول البيئة المدرسية المستهدفة من قبل برنامج "بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة
في المدارس " والذي تنفذه أكادمية الملكة را نيا لتدریب المعلمين وبتمویل من الوكالة االمریكية للتنمية الدولية .USAID
هذا اإلستبيان سري ،سوف یتم تضمين اجابتك مع إجابات الطالب اآلخرین في مدرستك ومدارس أخرى  .لن یطلع احد في مدرستك
على اجابتك الفردیة.

اليوم:
اسم الباحث:

التاريخ:

اسم المدرسة :
المديرية:
الرقم الوطني:

فئة المدرسة :
عدد الطالب:
عدد الطالب السوريين:

.1في اي صف تدرس؟

الصف الثاني
الصف الخامس
الصف الثامن

الصف الرابع
الصف السابع
الصف العاشر

الصف الثالث
الصف السادس
الصف التاسع

 .2فيما يخص مدرستب ماهي درجة مو افقتب أو عدم مو افقتب ملا يبي؟
اوافق بشدة

اوافق

الاوفق

ال اوافق بشدة

 أشعر بأنه مرحب بي في مدرستي. يعرف معظم العاملين (املدير  ،املعلمين  ،املرشدون ) في املدرسة ممن أراهم كل يوم اسمي او من اكون . املعلمون واملرشدون يهتمون بي شخصيا. يساعدني العاملين (املدير  ،املعلمين  ،املرشدون) في املدرسة على االندماج مع بقية الطلبة. يمكنني استخدام كافة مرافق املدرسة (املالعب  ،املكتبة  ،املقصف  ،دوارت املياه) بحرية تامة. يمكنني اللجوء الى املرشد االجتماعي  /النفس ي في املدرسة لطلب املساعدة عند التعرض ملشكالت نفسيةأو اجتماعية.
 يمكنني املشاركة في النشاطات التي تنظمها أو تشارك بها املدرسة (دورات ثقافية  ،مسابقات رياضية ،احتفاالت).
 .3فيما يخص توجيه ودعم املعلم ماهي درجة مو افقتب أو عدم مو افقتب عبى مايبي
او افق بطدة

او افق

ال اوفق

ال او افق بطدة

 يشجعني املعلم  /املعلمة على طرح األسئلة باستمرار. يزودني املعلم  /املعلمة بمعلومات عن مستوى ادائي األكاديمي ويساعدني على تحسينه. يمكنني ان اسال املعلم  /املعلمة عندما احتاج. -يعاملني املعلم على قدم املساواة مع جميع الطلبة ( اردنيين وسوريين).
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 يساعدني املعلم /املعلمة على التغلب على أي صعوبات أكاديمية  /تعليمية. -يساعدني املعلم  /املعلمة على التغلب على اي صعوبات نفسية أو اجتماعية.

 .4فيما يخص العالقة مع الطلبة ماهي مو افقتب أو عدم مو افقتب عبى ما يبي؟
اوافق بشدة

اوافق

الاوفق

ال اوافق بشدة

 يمكنني طلب املساعدة من زمالئي  /زميالتي في التغلب على بعض الصعوبات التعليمية  /األكاديمية. يمكنني تاسيس صداقات مع زمالئي  /زميالتي من الطلبة االردنيين والسوريين). اشارك زمالئي في انشطه عملية ( تجارب  ،بحوث ،عمل وسيلة تعلم). اتعرض ملضايقات  /اساءات (لفظية وبدنية ) من زمالئي  /زميالتي في الصف. -احظى بالتقدير واالحترام من زمالئي  /زميالتي عندما اقوم بعمل جيد.

نطكرك إلعطائنا الوقت لالجابة عبى اإلستبانة

50

