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ُيمّثل تقرير “تقييم األثر” املاثل بني أيديكم إنجازًا كبريًا، حيث عكفنا عىل تحضريه واإلعداد  له عىل مدار  ثالث سنواٍت. ويعود الفضل يف 
إعداد هذا التقرير إىل ما أظهره فريق العمل الذي ضّم ُنخبًة من املهنيني واملختصني البارزين من الزتام ثابت ومثابرة وجهد دؤوب، 

حيث ُنهديهم هذا العمل.

ويف هذا الصدد، ُنعرب عن خالص امتناننا وشكرنا الجزيل ألعضاء الفريق املسؤول عن “برنامج 
الدراسة” ملا بذلوه من جهوٍد، وهم:

أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمني: 
اليومية ومتابعتها: عبري 	  إدارة األنشطة  الذي اضطلع بمسؤولية  البحثية  الدراسة  إدارة  الفريق املسؤول عن 

هاكوز، وكمال لحلوح، وفرح مخيمر، وهديل العبد.

فريق املتابعة والتقييم الذي قّدم الدعم الالزم لعملية جمع البيانات وإدارتها: رنا الخياط، وعمر جتكر.	 

جانب 	  إىل  التدريبية،  العمل  الذين قّدموا عدًدا من ورش  باملباحث  الخاصة  للربامج  التعليمية  الشؤون  مدّربو 
تقديم الدعم والتوجيه الالزم يف امليدان: الدكتور طلعت سليم، ومحمود أبو جّسار، وصهيب العمري، وُجمانة 
جرب، وحنني عريقات، ورندا داوود، ومحمد بين عيىس، ومحمد نّجار، وسامية الشوابكة، ومحمد الزعيب، والدكتور 

ابراهيم العموش، ولبىن الدريين، وفراس جديتاوي، وسالم مبيضني، وفايز أبو معال.

مدير برامج التنمية املهنية املستمرة اليت اضطلعت بمسؤولية توجيه العمليات الفنية ودعم األنشطة اليومية: 	 
هالة طاهر.

فراس 	  وإدارتها:  للربامج  الفنية  العمليات  توجيه  بمسؤولية  اضطلعوا  الذين  باملباحث  الخاصة  الربامج  مديرو 
العمري، وترف غانم، وميسون مسعود، والدكتورة سمية املحتسب، والدكتورة إيمان الزغول، والدكتورة سناء 

الرياحي. 

رسور، 	  وسوزان  اآلغا،  الرحمن  عبد  امليداينّ:  الدعم  تقديم  يف  أسهموا  الذي  امليدان  يف  امليدانيون  الداعمون 
وبّسام قناديلو، وندى عبابنة، وإيناس لحلوح، وُنسيبة عيد، ووالء تيف، وسيناريت ديدان، ومعاذ دودخ، وهالة 

مبيضني، وساندرا نشقاوي، وأحمد جبور، وآية مايض، وقيس أحمرو، ومحمد الصعوب، وأحمد طبازة.

معهد أونتاريو للدراسات الرتبوية:
البيانات، 	  وتحليل  الدراسة،  تصميم  عملية  دعم  يف  أسهم  الذي  البحثية،  الدراسة  عىل  بالعمل  املعين  الفريق 

وإعداد التقارير: الدكتور مالكولم كوننغهام، والدكتورة روث تشايلدز، والدكتورة كايث برود.

املركز الوطين لتنمية املوارد البرشية:
الفريق املعين بالعمل عىل الدراسة البحثية، الذي اضطلع بمسؤولية إدارة االمتحانات امليدانية للطلبة: الدكتور 	 

عبد هللا عبابنة، والدكتور خّطاب أبو لبدة، والدكتور عماد عبابنة، والدكتو أحمد طوييس. 

فريق العمل املعينّ يف وزارة الرتبية والتعليم:
إدارة اإلرشاف والتدريب الرتبوي اليت قّدمت الدعم الالزم لتيسري العمل امليداينّ: حفص أبو ملّوح، وثائرة أو دّية.	 

 	 38 من  قِدموا  الذين  والطلبة  الرتبويون،  واملرشفون  املدارس،  مديري  ومساعدو  املدراس،  ومديرو  املعلّمون، 
وإقليم  إربد،  الشمال/  إقليم  من  لك  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  إىل  تابعة  مديريات  ثالث  عىل  ُموزَّعًة  مدرسًة، 

الوسط/ عمان، وإقليم الجنوب/ الكرك.

والشكر موصوٌل أيًضا الدارة أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني ُممّثلني يف د. أسامة عبيدات، وعبداملجيد شمالوي؛ 
إذ أسهم إيمانهم العميق بدور املتابعة والتقييم يف تمهيد الطريق أمام الفريق؛ لتقديم هذا التقرير القائم عىل 
األدلة والرامي إىل توفري الدعم الالزم بما يحقق مزيًدا من النجاح لربامج التنمية املهنّية للمعلّمني. دون أن ننىس 
هنا الرئيس التنفيذي السابق ألكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني هيف بنيان؛ ملا قدمه من دعم وما بذلّه من جهد 

دؤوب يف إعداد هذه الدراسة، فله منا لكَّ الشكر. 

إدارة  فريق عمل وحدة  املعلّمني:  لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية  واملساندة يف  الدعم  أقسام  إىل  بالشكر  نتوجه  كما 
املشاريع، وفريق الشؤون اللوجستية واملشرتيات، وفريق النقل، وفريق الشؤون املالية، وفريق املوارد البرشية، وفريق 
اإلعالم واالتصال ، فقد أسهمت هذه األفرقة كافًة يف تقديم الدعم الالزم لالتصاالت الرسمية، والشؤون اإلدارية، 

ومتابعة الشؤون اللوجستية.

ويف نهاية املطاف، نود أن نتقّدم بالشكر الجزيل إىل وزارة الشؤون الدولية يف كندا؛ ملا أسهم به دعمها املايلّ السخيّ 
الطريق  الدراسة واقًعا، ومّهد  للمعلّمني” يف تجسيد هذه  املهنّية  التنمية  برامج  “توسيع نطاق  يف إطار مرشوع 

أمامنا لُنقّدم دلياًل ُيثّبت أثر أسلوب التدريس الخاص بمبحث معني عىل عملية التعلّم لدى الطلبة. 

إهداء
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بينما كانت طالبات الصف السادس األسايسّ يجلّسن عىل مقاعدهنَّ ُمصغيات 
 ، إىل معلّمة مبحث اللغة العربية، وهي ُمنهِمكة يف رشح أهمية تعلّم الكتابة لهنَّ

لتسأل سؤااًل خطر يف ذهنها قائلًة:  املعلّمة  الطالبات يدها ُمستأذنًة  رفعت إحدى 
املعلّمة  تفاجأت  الكتابة؟”،  نتعلم  عسانا  ملاذا  فضلِك  من  يل  رشحِت  َهاّل  سارة،  “مس 

من سؤال الطالبة، فلم تجد إجابًة قاطعًة ترّد بها عليها، وقالت برتدد: “يا عزيزيت، نتعلّم 
الكتابة؛ ألّنها مهمة وحتًما سنحتاجها يف حياتنا املستقبلية كثريًا”. أومأت الطالبة برأسها بعد 

سماعها إجابة املعلّمة عن سؤالها، واستأنفت حديثها مع زميالتها يف الصف، حيث طغى 
صوت األحاديث الجانبية للطالبات عىل صوت رشح املعلّمة. 

بعد أن استغرقت املعلّمة ُبرهًة وجزيًة يف التفكري يف السؤال الذي طرحته عليها الطالبة، توجهت 
فّعاليًة  األكرث  التدريس  أساليب  يف  معها  تتناقش  معلمٍة  عن  باحثًة  املعلمات  غرفة  إىل  مبارشًة 

إلرشاك الطالبات يف الكتابة. 

بعد مرور ّعدة أيام، لم ُيبارح هذا السؤال ذهن املعلّمة وتفكريها ُمطلًقا. ويف ِخضّم تفكريها يف األمر، 
تّذكرت سارُة املعلّمَة زينة اليت انتقلت مؤًخرا إىل العمل يف املدرسة، إذ ُتِكنُّ سارة إعجاُبا كبريًا باملعلّمة زينة 

التعليم والتعلّم. بعدئٍذ، انهمكت لكٌّ من املعلّمتني  ملا تتمزي به من طبع هادئ، ورؤية بعيدة  لعملييتّ 
تزيد عن  للطالبات مدة  الكتابة  املُتبَّعة يف تعليم  الُنهج واألساليب  العديد من  الحديث عن  سارة وزينة يف 

آلية تطبيق هذه األساليب وتجسيدها واقًعا داخل الغرفة الصفية،  املزيد حول  الساعة، واتفقتا عىل قراءة 
الدرايسّ  العام  املعلّمتني طوال  التعاون بني  إليه هذه األساليب مًعا. استمر  والتفكري والتباحث يف ما أّفضت 

وتمّكنتا من جينّ ثماره؛  فازدياُد ثقتهما بأسلوب التدريس املُستند إىل البحث، مّكنَّ الطالبات من تحقيق تقّدم 
درايسّ ملموس بشكل أكرب يف املباحث اليت ُتدرّسانها. 

1 دوفور وإيكر، 1998.

2 كوركوران 2007؛ ديسيمون، 2009؛ دارلينغ هاموند وآخرون، 2209؛ أودن، وأرشيبالد، وفريمانيتش، وجاالغر، 2002؛ تيمربيل، وويلسون، وبارار، وفونغ، 2008.

تمهيد

يف ضوء ما تقّدم، مثلّت النقاشات اليت جرت بني املعلّمتني سارة وزينة ما ُيسمى بمجتمعات التعلّم املهنّية اليت ُتعرّف بأّنها “مجموعاٌت 
من املُعلّمني يجتمعون مًعا بوترية متكررة بهدف التعاون مًعا والتعلّم من تجاربهم وتنمية معرفتهم املهنّية يف مجال التدريس؛ ُبغية 
تقديم تعليم أفضل للطلبة1. وقد أثبتت مجتمعات التعلّم املهنّية نجاعتها بوصفها أكرث أشكال التنمية املعنية فّعاليًة، سيما عندما 
تقرتن بسلسلة من ورش العمل واالجتماعات املخصصة للتفكري يف األساليب التدريسية عىل نحٍو يستهدف تلبية االحتياجات ذات الصلة 

بتنمية معرفة ومهارات املعلمني وإملامهم بأساليب التدريس. 

ومما يجدر بنا ِذكره أّن حالة املعلّمتني سارة وزينة ال تعد حالًة فريدًة من نوعها، بل- يف واقع األمر- تنترش هذه الحالة بني عدٍد  كبري من 
املعلّمني عىل مستوى اململكة األردنية كافًة، حيث يحرص هؤالء املعلّمون عىل تطوير قدراتهم التدريسية بالقدر ذاته الذي أظهرتاه 
سارة وزينة؛ إذ ُيدرك هؤالء املعلّمون أّن مجرد حضور الورشات التدريبية ال يكفي لتلبية احتياجاتهم، وبالتايل ال يكفي لتلبية احتياجات 
طلبتهم أيًضا. وعىل مدى سنوات عديدة، أعرب املعلّمون يف شىت أصقاع األرض عن املخاوف ذاتها.  وهذا تؤكده البحوث  اليت جاءت 

لُتّثبت أّن املكان الذي ُتقّدم فيه برامج التنمية املهنّية ال ُيعّد مهًما بقدر أهمية الخصائص اليت ُيبىن عليها تصميم هذه الربامج2. 

عىل الصعيد املحيلّ، ُبِذلَت العديد من الجهود الرامية إىل معالجة برامج التنمية املهنّية للمعلّمني وإعادة تصميمها عىل مستوى 
االقتصاد  نحو  التعليم  “تطوير  برنامج  يندرج ضمن  والتعليم مكوًنا  الرتبية  وزارة  أطلقت   ،2008 عام  برُّمته. ففي  التعليميّ  النظام 
املعريفّ” الذي َيكُمن هدفه يف “االرتقاء بكافة عنارص عملييتّ التعليم والتّعلم املستمر إىل أعىل مستويات الجودة؛ ُبغية ضمان تحقيق 
نتائج جيدة لألطفال كافًة عىل صعيد عملية التعلّم”. وانطالًقا من ذلك، واعرتاًفا باملنافع واملزايا اليت حققها املعلّمون من أصحاب 
اسرتاتيجية  تندرج ضمن  أساسيًة  أولويًة  وتدريبهم  املعلّمني  تأهيل  تجعل عملية  أن  األردنية  الحكومة  ارتأت  التعليم،  لقطاع  املهارات 
تنمية املوارد البرشية اليت أطلقتها الحكومة يف شهر أيلول من عام 2016؛ إذ ُتسهم هذه االسرتاتيجية يف تلبية احتياجات الدولة األردنية 
لتأهيل املعلّمني وتدريبهم ُقبيل الرشوع يف العمل يف مهنة التعليم )أي: إعداد وتأهيل املعلّمني قبل الخدمة(، كما تتطّرق إىل رضورة 

االرتقاء بمستوى مهارات املعلّمني امللتحقني بالعمل من خالل تقديم دورات تدريبية إضافية والتنمية املهنّية املستمّرة.

 يف شهرآذارمن عام 2008، أرست أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ووزارة الرتبية والتعليم رشاكًة مع كلية املعلّمني - جامعة كولومبيا، 
ومركز بحوث الرشق األوسط يف جامعة كولومبيا ُبغية تقديم ُمقرَتٍح ملرشوع قابل للتطوير يستهدف التنمية املهنّية للمعلّمني. 
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املهنّية أسهم يف دعم عملية تطبيق عدٍد من  للتنمية  ُمتَقن  إعداد وتنفيذ نموذج  الرشاكة عن  الصدد، أسفرت هذه  ويف هذا 
املدرسية  الشبكات  إنشاء عدٍد من  النموذج عىل  ويعتمد هذا  األردن.  املدرسية يف  البيئة  داخل  الفّعالة  والتدريس  التعليم  أساليب 
ودعمها بوصفها وسيلة أساسيًة للتغيري، فضاًل عن تقديم دورات التنمية املهنّية اليت تتناول املباحث األساسية ملجموعة من املعلّمني، 
تحقيق  عملية  تعزيز  ُبغية  املدارس؛  مديري  وُمساعدي  املدارس  ومديري  الرتبويني  للُمرشفني  القيادة  مهارات  عىل  التدريب  ودورات 
التغيريات املنشودة عىل صعيد املُمارسات التعليمية داخل الغرفة الصفية، كما أُِعّد النموذج ليكون بمثابة اسرتاتيجية أكرب ترمي إىل 
إنشاء عدٍد من الشبكات املدرسية املتداخلة. وعىل ِغرارذلك، واصلت أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني تقديم برامج التنمية املهنّية 
التعلّم  العمل عىل دعم وتعزيز مجتمعات  املتخصصة. كما حرصت عىل  باملباحث  تتعلق  تركزيها يف مجاالت محددة  ُجلَّ  اليت تصّب 
الذي يحمل اسم  الرائد  برنامجها  الوقت-  األكاديمية -يف غضون هذا  نطاًقا؛ فأطلقت  األوسع  الشبكات  ُتعترب جزًءا من  اليت  املهنّية 

“برنامج شبكات املدارس” وُيعىن بالتنمية املهنّية الخاصة بمباحث معينة للمعلّمني الذين ما زالوا عىل رأس عملهم.

املباحث ذاتها  الربنامج يسهم يف جمع املعلّمني الذي ُيدرّسون  إّن هذا  برنامج شبكات املدارس، ُيمكن القول  ويف ضوء الحديث عن 
معا، ويفسح املجال أمامهم لتبادل املعارف والخربات، ويعزز دعم األقران، فضاًل عن إسهامه يف بناء مجموعات مهنية مرتابطة داخل 
املدارس. وتتطلب الفلسفة اليت يقوم عليها هذا النموذج وجود أربعة مكونات رئيسة تؤدي مجتمعًة إىل تهيئة بيئة تعلّم أفضل: 
قيادة مدرسية متعاونة وداعمة، ومعلّمني يحرصون عىل اكتساب مهارات جديدة بكلَّ ما تتضمنه من ممارسات وأنشطة تطبيقّية، 

والتطبيق املستمر للممارسات الجديدة املُكتسبة، وإنشاء مجتمعات تعلّم مهنية فّعالة. 
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/https://repository.upenn.edu/cpre_researchreports/61:3 رابط الدراسة

/https://repository.upenn.edu/cpre_researchreports/83:4 رابط الدراسة

منذ أن أبرص برنامج شبكات املدراس النور عاَم 2009 وحىت عام 2015، أجرى “تجمع البحوث والسياسات يف التعليم “يف 
كلية املعلّمني -جامعة كولومبيا- بالتعاون مع أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني -دراستني تقييميتني ترميان إىل قياس 
مدى التغيري الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس عىل معتقدات املعلّمني/املعلّمات والقاّدة الرتبويني وما ُيطّبقونه من 
التعليمية  العملية  بمستوى  لالرتقاء  النامية  املدارس  “شبكات  بعنوان  األوىل  التقييمية  الدراسة  أُجرَِيت  ممارسات. وقد 
يف األردن 2010-2009” عاَم 2011 3 بهدف تقييم مدى التقّدم الذي أحرزته اسرتاتيجية شبكة املدراس وأثرها عىل البيئة 
املدرسية. أّما الدراسة التقييمية الثانية بعنوان “تغيري املمارسات الصفّية: تقييم مرشوع التعلّم الخاص بشبكات املدارس 
الرتبويون،  يتبّناها املعلّمون واملعلّمات والقادة  2015 4 بهدف قياس مدى تغرّي القيم اليت  أُجرَِيت عاَم  يف األردن”، فقد 

واملُمارسات اليت ُيطّبقونها بمرور الوقت.

ويف ضوء الحديث عن هاتني الدراستني التقييميتني، فقد َخلُصتا إىل وجود تغرّيات إيجابية يف املُمارسات التعليمية اليت 
سواء.  حٍد  عىل  الرتبويون  والقادة  املعلّمون/املعلّمات  يتبّناها  اليت  والسلوكات  واملعتقدات  املعلّمون/املعلّمات،  ُيطّبقها 
واستعانت أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني بهذه النتائج يف مواصلة جهودها الرامية إىل تطوير الربنامج تلبيًة الحتياجات 
املعلّمني/املعلّمات والقادة الرتبويني، َبْيَد أنه لم تجرِ بعُد دراسة مدى تأثري برنامج شبكات املدارس عىل عملية التعلّم لدى 

الطلبة.

ويف ضوء ما تقّدم، ارتأت أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني، يف خريف عام 2016 ضمن إطار رشاكتها مع وزارة الشؤون 
ُتجريها  اليت  الدراسة  مواصلة  إىل  للمعلّمني”،  املهنّية  التنمية  برامج  نطاق  “توسيع  مرشوع  بخصوص  كندا  يف  الدولية 
كان  إذا  الطلبة، واستكشاف ما  ليتمحور حول  املعلمني  املُنصّب عىل  تأثريه  تحويل  املدارس من خالل  برنامج شبكات  حول 
 2016 رانيا عاَم  للطلبة أم ال. وانطالًقا من ذلك، َعِمَدت أكاديمية امللكة  هذا الربنامج يسهم يف تعزيز التحصيل الدرايسّ 
الرتبية والتعليم، وجامعة تورنتو - معهد أونتاريو  بالتعاون مع وزارة  البحثية لربنامج شبكات املدارس  الدراسة  إىل إطالق 

للدراسات الرتبوية، واملركز الوطين لتنمية املوارد البرشية. 

لربنامج  البحثية  الدراسة  أّن  بالذكر  الجدير  املدارس استمرت ثالثة أعوام. ومن  لربنامج شبكات  بحثيٍة  لدراسٍة  الحايل ختاًما  التقرير  ُيمّثل 
شبكات املدارس تتطّرق إىل رشح برنامج شبكات املدارس الذي أطلقته أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمني، كما تدرس مدى إسهامه يف 
االرتقاء  بجودة التعليم املدريسّ يف األردن وتحسينها؛ فعكفت هذه الدراسة عىل تقييم األثر الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس عىل 
املمارسات املُتَّبعة يف تدريس املباحث األربعة )اللغة العربية، واللغة اإلنجلزيية، والرياضيات، والعلوم(، ناهيك عن تقييم ممارسات القيادة 
التعليمية، واملخرجات التعليمية ذات الصلة بالطلبة يف املباحث األربعة داخل املدراس اليت استهدفتها هذه الدراسة طوال ثالثة أعوام.

2009

 حزيران
2020

82,600
معلّم ومعلّمة

9,126
معلّم ومعلّمة

2,264
قائًدا وقائدة

املُلخص التنفيذيّ

ُتقّدمها  اليت  الربامج  استفادوا من مختلف  الذين  للمعلّمني  الكيلّ  العدد  بلغ 
أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني، يف املدة بني عام 2009 وحىت نهاية شهر 
82,600 معلّم ومعلّمة. ويف هذا السياق،  2020، ما يفوق  حزيران من عام 
ومديري  الرتبويني،  )املرشفني  املدارس  وقادة  املعلمني  من  فوًجا   15 شارك 
املدارس، ومساعدي مديري املدارس( يف ورش العمل الخاصة بالتنمية املهنّية 
اليت عقدتها األكاديمية. وحىت يومنا هذا، وصل عدد املستفيدين من الربنامج 
إىل 9,126 معلًّما ومعلّمة )5,434 معلّمة و3,692  معلّم(، إضافًة إىل 2,264 
قائًدا وقائدة )1,287 قائدة و977 قائًدا(. أما عند الحديث عن تصنيف املعلّمني 
املُستفيدين من الربنامج حسب املبحث، فقد وصل عددهم إىل 1,625 معلًّما 
اللغة اإلنجلزيية، و2,696  العربية، و2,192 يف مبحث  اللغة  ومعلّمة يف مبحث 
زيادة الطلب عىل  الرياضيات، و2,613 يف مبحث العلوم. ويف ضوء  يف مبحث 
فقد  املدارس،  شبكات  برنامج  إطار  ضمن  يندرج  الذي  املبحث  حسب  التدريب 
َعِمَدت أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني يف عام 2020 إىل استحداث شبكة 
من  املُستفيدين  عدد  ووصل  جديدة،  شبكة  باعتبارها  االجتماعية  الدراسات 
إىل   2020 عام  حزيران من  نهاية شهر  الشبكة حىت  ُتقّدمها هذه  اليت  الربامج 
ُمرشف   100 إىل  إضافًة  معلًّما(  و347  معلّمة   726( ومعلّمة  معلًّما   1,073

تربوي وُمرشفة تربوية )30 ُمرشفة و70 ُمرشًفا(.  
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الدراسة  إليه  تستند  الذي  األسايس  االفرتاض  أنَّ  القول  ُيمكن 
التدريب  نموذج  أّن  يف  يتمثل  املدارس  شبكات  لربنامج  البحثية 
املعلّمني/ تشجيع  يف  ُيسهم  لن  املدارس  شبكات  بربنامج  الخاص 

املعلّمات والقادة الرتبويني يف املدارس عىل تغيري أدائهم فحسب، 
للطلبة، رشيطة  أيًضا يف تحسني التحصيل الدرايسّ  بل سُيسهم 
بطريقة  الربنامج  هذا  عليها  ينطوي  اليت  املكونات  كافة  تطبيق 
ثالثة أسئلة  الدراسة عىل  رّكزت  مة وفّعالة. وبناًء عىل ذلك،  ُمنظَّ

تقييمية، آتًيا ِذكرها:

كيف عمل برنامج شبكات 
املدارس عىل تغيري معتقدات 

املعلمني/املعلمات وسلوكياتهم 
وممارساتهم التعليمية؟

هل أثر برنامج شبكات 
املدارس يف نتائج 

التحصيل الدرايس 
للطلبة؟

كيف عمل برنامج شبكات 
املدارس عىل تغيري معتقدات 
القادة الرتبويني وسلوكياتهم 

وممارساتهم الرتبوية والقيادية؟

تجريبًيا  تصميًما  تتبىّن  فإنها  الدراسة،  عن  الحديث  ظّل  ويف 
ُيوّظف العنارص اليت يقوم عليها نهج التجربة العشوائية املُنتظمة 
الضابطة(، فضاًل عن جمع  واملجموعة  التجريبّية  املجموعة  )أي: 
النتائج  الكمية والنوعية وتحليلها ،وصواًل إىل استخالص  البيانات 

واالستنتاجات ذات الصلة واقرتاح التوصيات بشأنها.

38 مدرسًة يف ثالث  الدراسة ما مجموعه  وقد شارك يف هذه 
األردن،  أقاليم يف  ثالثة  الرتبية والتعليم يف  لوزارة  تابعة  مديريات 
وُوزّعت هذه املدارس عىل 19 زوًجا بناًء عىل عدٍد من الخصائص 
واحدة  مدرسة  اختيار  إىل  بعد  فيما  لُيصار  زوج،  لكل  املتشابهة 
عشوائًيا من بني لك زوج تتكون من مدرستني لُيعَهد إليها تنفيذ 
يف  شارك  كما  املدارس.  شبكات  بربنامج  الخاص  التدريب  نموذج 
األربعة  املباحث  ُيدرّسون  الذين  املعلّمون/املعلّمات  الدراسة  هذه 
والعلوم(  والرياضيات،  اإلنجلزيية،  واللغة  العربية،  )اللغة  األساسية 
املدارس،  ومديري  الرتبويني،  )املرُشفني  الرتبويني  القادة  جانب  إىل 
إىل  اإلشارة  وتجدر  مديرية.  لك  من  املدارس(  مديري  ومساعدي 
شبكات  برنامج  ُيقّدمها  اليت  التدريبات  من  املستفيدين  عدد  أّن 
301 معلّم ومعلّمة  بلغ  الدراسة قد  إطار هذه  املدراس ضمن 
21 مرشًفا تربوًيا )8 منهم  )186 معلّمًة و115 معلًّما(، فضاًل عن 
مدير  ومساعد  مديرًا   40 و  الذكور(،  من  منهم   13 و  اإلناث  من 
ذلك،  ِغرار  وعىل  الذكور(.  من  منهم  و14  اإلناث  من  منهم   26(

مجموعتني  إىل  الدراسة  هذه  شملتها  اليت  املدارس  مت  ُقسِّ
اختريَتا عشوائًيا، وهما: املجموعة التجريبّية اليت خضعت لتدريبات 
لم  اليت  الضابطة  واملجموعة  املدارس،  شبكات  برنامج  ُيقّدمها 
تخضع لهذه التدريبات، بل كانت بمثابة مجموعة مقارنة. وعليه، 
جرت عملية جمع البيانات عىل ثالث مراحل )تقييم قيمة األساس 
خريف  يف  الربنامج  مدة  منتصف  وتقييم   ،2016 عام  خريف  يف 
عام 2018، والتقييم الختامي بعد انقضاء مدة الربنامج يف ربيع 
النظر واملصادر  2019( مشتملًة عىل مجموعة من وجهات  عام 
أما  وموثوقيتها.  االستنتاجات  مصداقية  ضمان  من  للتمكن 
املعلّمون/املعلّمات والقادة الرتبويون يف املدارس، فكانوا مصدرًا 
التجريبّية  املجموعة  ُوزَِّعت عىل  اليت  للبيانات من خالل االستبانات 
امللكة  أكاديمية  أسندت  ذلك،  عىل  عالوًة  الضابطة.  واملجموعة 
رانيا لتدريب املعلّمني مسؤولية جمع البيانات من خالل املالحظات 
املدراس  يف  امليدانيني  والداعمني  الرتبويني  ُمدّربيها  إىل  الصفية 
الوطين  املركز  توىّل  بينما  التجريبّية،  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت 
تقيس  اليت  االختبارات  إدارة  مسؤولية  البرشية  املوارد  لتنمية 
التحصيل الدرايسّ عىل عينة من طلبة الصفني السادس والعارش 
يف لكٍّ من املدراس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية، وتلك اليت 

ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة.

الدراسة البحثية لربنامج شبكات املدارس

38
مدرسة

301
معلّم ومعلّمة 

21
مرشًفا تربوًيا

40
مديرًا ومساعد مدير
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أشارت نتائج التقييم بصفة عامة إىل ارتفاع ُمعّدل رضا املشاركني 
 91% التدرييب؛ فقد وصلت نسبة رضا املشاركني إىل  الربنامج  عن 
املشاركات  رضا  نسبة  )بلغت  وإناًثا  ذكورًا  الجنس  حسب  ُمصنَّفني 
الذكور  بلغت نسبة رضا املشاركني  بينما   ،90% الربنامج  اإلناث يف 
%93(. أّما عند الحديث عن نسبة رضا املشاركني عن  يف الربنامج 
 93% الرضا  نسبة  بلغت  فقد  املبحث،  حسب  ُمصنَّفني  الربنامج 
ملبحث اللغة العربية، و%90 ملبحث اللغة اإلنجلزيية، و%89 ملبحث 
الرياضيات، و%92 ملبحث العلوم. وقد أشارت النتائج اليت َخلَُصت 
الِذكر  آنفة  األربعة  باملباحث  يتعلق  فيما  التجريبّية  املجموعة  إليها 
برنامج شبكات  باملبحث ضمن نموذج  املتخصص  التدريب  أّن  إىل 
املعلّمني/املعلّمات  إيجابًيا عىل معتقدات  تأثريًا  املدارس قد حقق 
وسلوكاتهم وممارساتهم، ناهيك عن التأثري اإليجايبّ الذي حققه 
متوسط  أشار  وإجمااًل،  للطلبة.  الدرايسّ  التحصيل  مستوى  عىل 
الدرجات اليت حصل عليها الطلبة يف مختلف املباحث بوضوح إىل 
التقييم  نتائج  مقارنة  عند  مستواهم  يف  ملحوظ  تقّدم  وجود 
القبلّية بنتائج  التقييم البعدّية؛ فقد تراوحت نسبة التغرّي اإليجايب5ّ 
ُوزَِّعت فيها  يف مستوى طلبة الصف السادس يف املدراس اليت 
نسبة  تراوحت  بينما   ،100% إىل   21% بني  التجريبّية  املجموعة 
التغرّي اإليجايبّ يف مستوى طلبة الصف العارش يف املدراس ذاتها 
%45. عالوًة عىل ذلك، أشارت النتائج إىل أّن شبكة  %26 إىل  بني 
أثرًا  أحدثت  قد  املدارس  شبكات  بربنامج  الخاصة  الرتبوية  القيادة 
وسلوكاتهم  الرتبويني  القادة  معتقدات  عىل  ملحوًظا  إيجابًيا 

وممارساتهم القيادية وبلورتها.

90%
نسبة رضا املشاركات 

اإلناث

مبحث اللغة 
العربية

مبحث اللغة 
اإلنجلزيية

مبحث 
العلوم

مبحث 
الرياضيات

93% 90% 89% 92%

93%
نسبة رضا املشاركني 

الذكور 

5 ُتحتَسب نسبة التغيري عىل النحو التايل: }]بعد التغيري - قبل التغيري/قبل التغيري[*100{؛ إذ ُتشري هذه النسبة إىل نسبة التغيري مقارنًة بالوضع األسايسّ.

P“  6” ُتمثل القيمة ذات الداللة اإلحصائّية لالختبارات ذات الصلة بالعينات املزدوجة لإلجابات اليت قّدمتها املجموعة التجريبية خالل املرحلتني األوىل والثالثة فقط.

7 يتطّرق القسم الخاص بـ”االستنتاجات الرئيسة” إىل رشح كامل لالستنتاجات ذات الصلة بهذا املجال.

االستنتاجات الرئيسة

عىل وجه العموم، برهنت األدلة أّن برنامج شبكات املدراس كان له 
اإليجايبّ  التغرّي  تجىّل هذا  إيجايبّ؛ حيث  تأثري  وكبري يف خلق  أثر جيلّ 
وممارساتهم  وسلوكياتهم  املعلمني/املعلمات  معتقدات  يف 
التعليمية خالل املرحلة الثالثة   إذا قورنت باملرحلة  األوىل يف املدارس 
النقيض من ذلك،  التجريبية.  وعىل  املجموعة  تندرج ضمن  اليت 
تغرّي  أي  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  تظهر  لم 
املعلّمني/املعلّمات  معتقدات  يف  طفيًفا  ًا  تغريُّ أظهرت  بالكاد  أو 
ذاتها.  الزمنية  املدة  خالل  التعليمية  وممارساتهم  وسلوكاتهم 
املدارس  يف  املعلّمون/املعلّمات  أظهر  الدراسة،  هذه  نهاية  ويف 
اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية تصورات ذات داللة إحصائّية 
التعليمية  املمارسات  حول   )P= 0( اإليجابية  من  أكرب  بقدرٍ  تتسم 
الفّعالة، كما أظهروا َقْدرًا أكرب من التعاون مع زمالئهم يف العمل، 
وعمدوا إىل توظيف مجموعة واسعة من االسرتاتيجيات الرتبوية، 
وبَدوا يتحلَّون بقدر أكرب من الثقة يف استخدام شىت االسرتاتيجيات 
فّعالة  تصورات  من  أظهروه  عّما  ناهيك   ،)P= 0.054( الرتبوية  
 )P = 0( تتسم بقدرٍ أكرب من اإليجابية حول االسرتاتيجيات الرتبوية
مقارنًة بالحال الذي كانوا عليه عندما بدأت به هذه الدراسة. عىل 
املجموعة  يف  املعلّمون/املعلّمات  ُيظِهر  لم  ذلك،  من  النقيض 
ات ذات داللة إحصائّية يف هذه املجاالت. وأظهر  الضابطة أيّ تغريُّ
التحليل وجود داللة إحصائّية )p = 0( لصالح املجموعة التجريبّية 
ما  الدراسة،  من  والثالثة  الثانية  املرحلتني  خالل  كافًة  املجاالت  يف 

ُيشري إىل التأثري اإليجايب الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس7.

عىل  تحسًنا  التجريبّية  املجموعة  يف  املعلمون/املعلّمات  أظهر 

املمارسات  أهمية  حول  ومعتقداتهم  تصوراتهم  تغرّي  صعيد 
الفّعالة )املتوسط = %79(؛ فعىل سبيل املثال، إذ أظهر املعلّمون/
تحسني  أهمية   حول  معتقداتهم  صعيد  عىل  تطورًا  املعلّمات 
ممارساتهم التدريسّية  يف املباحث املختلفة ملساعدة الطلبة عىل 
اكتساب املعرفة واملهارات اليت يحتاجونها يف املوضوعات الدراسية 
املختلفة، كما  أظهرت النتائج تطورًا يف  قدرة املعلمني/املعلمات 
الطلبة يف مجال تخصصهم  لدى  الخاطئة  املفاهيم  تحديد  يف 

درجًة أعىل. 

املراحل  خالل  التجريبّية،  املجموعة  يف  املعلّمون/املعلّمات  أظهر 
أو  ثابتًة  زيادًة  البيانات،  جمع  عملية  عليها  انطوت  اليت  الثالث 
رٍد يف تحّسن  طفيفًة يف إجاباتهم؛ ما ُيشري إىل حدوث ارتفاع ُمطَّ
املُقارنة،  سبيل  وعىل  الجيدة.  التدريس  أساليب  حيال  تصّوراتهم 
املجال  هذا  يف  أقل  أو  ثابتة   نتائج  الضابطةحّققت  فاملجموعة 
العلوم.  مبحث  باستثناءمجموعة   التجريبّية،  باملجموعة  مقارنًة 
ويف هذا الصدد، أفاد املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية 
االستجابة  عىل  تعليقهم  يف  األربعة   املباحث  ُيدرّسون  ممن 
املمارسات  فهممهم  تحّسن  “إّن   باآليت:  التقييمية  لالستبانة 
شبكات  بربنامج  الخاص  التدرييب  النموذج  عىل  بناء  التعليمّية 
أسئلة  عن  اإلجابة  يف  موضوعيتهم  عدم  لهم  أظهر  املدارس 
أدى  مما  الربنامج(؛  تطبيق  قبل  )ما  األوىل  املرحلة  عن  االستبانة 
لتقارب إجاباتهم أو تطابقها يف املرحلة الثانية والثالثة مع إجاباتهم 
يف املرحلة األوىل“ وبرصف النظر عن مرحلة جمع البيانات، أظهرت 
النتائج أنَّ تصّورات املعلّمني/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية حيال 

تغرّي معتقدات املعلّمني/املعلّمات وسلوكاتهم وممارساتهم التعليمية وبلورتها:

6



10 برنامج شبكات املدارس لالرتقاء بنوعية التعليم يف األردن - أثر الربنامج والُسبل الرامية إىل تطويره

8 ُيورِد القسم الخاص بنتائج التحليل ذات الصلة بالقادة الرّتبويني مزيًدا من التفاصيل حول مدرسيتّ الذكور هاتني.

9 ُيورِد القسم الخاص بنتائج التحليل ذات الصلة بالقادة الرّتبويني مزيًدا من التفاصيل حول مدرسيتّ الذكور هاتني.

10 ُيمّثل ذلك فرصًة إلجراء دراسة حول هذه املسألة مستقباًل - عىل األرجح أن تكون دراسًة نوعيًة - ُبغية بلورة فهم أفضل للعوامل اليت ُتسهم يف تحقيق تغيري إيجايبّ مرتفع.

11 أٌِخَذت هذه البيانات من األسئلة ذات اإلجابات املفتوحة اليت تنطوي عليها االستبانات. 

إيجايبّ، يف حني لم ُيظهر  التدريس قد تغرّيت بشكل  اسرتاتيجيات 
املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة الضابطة أي تغيري ُيذَكر أو بالكاد 
أعرب  الصدد. بصفًة عاّمة، فقد  تغيريًا طفيًفا يف هذا  أظهروا 
املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية عن ثقتهم يف قدرتهم 
 ،)86%  = )املتوسط  الطلبة  لدى  الخاطئة  املفاهيم  تحديد  عىل 
)املتوسط  التدريس اليت ُيطّبقونها  فضاًل عن ثقتهم يف أساليب 
= %85(، كما أعربوا عن اعتقادهم الراسخ يف قدرة الطلبة عىل 
سبيل  يف  واجتهاد  بجٍد  حاولوا  ما  إذا  الكافية  املعرفة  اكتساب 
%84( وبذلوا ما يف وّسعهم للتعلّم من خالل  ذلك )املتوسط = 
األنشطة العملّية )املتوسط = %88(. أّما عند الحديث عن السؤال 
الضابطة عنه  واملجموعة  التجريبّية  املجموعة  إجابة  الذي جاءت 
متشابهًة، فإنه يتمثل فيما إذا كان املعلّمون/املعلّمات يتحّملون 
املسؤولية عن التحصيل الدرايسّ للطلبة يف املدارس اليت يعملون 
فيها )املتوسط = %53(؛ إذ أظهرت إجابات املعلّمني/املعلّمات عن 
هذا السؤال يف كلتا املجموعتني نسبًة ُمنخفضًة حيال تحّملهم 

املسؤولية عن التحصيل الدرايسّ للطلبة.

يف السياق ذاته، أظهر املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة التجريبية 
التعليمية  املمارسات  تجاه  مواقفهم  يف  إيجابًيا  تغيريًا  أيَضا 
العمل  التعاون مع زمالئهم يف  أّبدوا مزيًدا من  إذ  املُستهدفة؛ 
فضاًل  بينهم،  فيما  ومناقشتها  للدروس  التخطيط  صعيد  عىل 
سواء  التدريس  واسرتاتيجيات  أساليب  من  أكرب  عدد  تبّنيهم  عن 
املعلّمون/املعلّمات  أقبل  كما  “أسبوعًيا”،  أم  “يومًيا”  ذلك  أكان 
عىل حضور حصص زمالئهم اآلخرين بوترية أكرث، وتبادل والتغذية 
الرّتبوّيون يف  القادة  أعرب  بينهم. عالوًة عىل ذلك،  الراجعة فيما 
تجاه  املعلّمني/املعلّمات  مواقف  يف  ثقتهم  زيادة  عن  املدارس 
املمارسات التعليمية عىل نحٍو يشمل ثقتهم يف قدرة املعلّمني/

التعليمية  واألنشطة  التدريس  خطط  إعداد  عىل  املعلّمات 
املستويات  من  للطلبة  ُيقّدمونها  اليت  الحصص  يف  وتجسديها 
أساليب  توظيف  عىل  قدرتهم  عن  فضاًل  كافًة،  األكاديمية 
رشح  يف  النمذجة  وتوظيف  الجديدة،  التدريس  واسرتاتيجيات 

املفاهيم اليت تصّب يف صميم املباحث اليت ُيدرّسونها.

تغرّي  عىل  املعلّمون/املعلّمات  أظهره  الذي  التحّسن  يقترص  لم 
مواقفهم ومعتقداتهم فحسب، بل أظهروا تحسًنا عىل صعيد 
العموم،  وجه  فعىل  أيًضا؛  ُيطّبقونها  اليت  التعليمية  املمارسات 
أظهر املعلمون الذي حرصوا عىل حضور األنشطة التدريبية كافًة، 
وحرصوا عىل املعرفة الجديدة اليت اكتسبوها إىل طلبتهم داخل 
سلوكياتهم.  يف  اإليجايبّ  التغيري  من  أكرب  قدرًا  الصفية  الغرفة 
اإليجايبّ  التغيري  من  أكرب  قدر  تسجيل  لوحظ  ذلك،  عىل  عالوًة 
معلميها  غالبية  شارك  اليت  املدارس  يف  التعليمية  البيئة  يف 
فرتة  طيلة  فيها  العمل  يرتكوا  لم  والذين  التدرييبّ،  الربنامج  يف 
الربنامج؛ إذ كان هذا التغيري أكرث وضوًحا يف املدارس املُتواجدة يف 
إقليم  املُتواجدة يف  بتلك  ُمقارنًة  اململكة  إقليميّ وسط وشمال 
الجنوب. وبصفة عاّمة، أشارت بيانات املتابعة يف املدارس، إىل جانب 
امليدانيني  والداعمني  املُدّربني  الواردة من  والتعقيبات  املالحظات 
أنَّ   : الدراسة  إطار  يف  املدارس  إىل  امليدانية  الدعم  زيارات  أثناء 

املدارس يف إقليميّ الوسط والشمال قد سجلّت معّدل تطبيق 
أكرب للممارسات التعليمية الجديدة؛  ويمكن أن ُيعزى سبب ذلك 
بني  الرّتبوّيني  والقادة  املعلّمني/املعلّمات  انتقال  معّدل  قلّة  إىل 
انتقال  بمعّدل  مقارنًة  والشمال  الوسط  إقليميّ  يف  املدارس 
املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني بني املدارس يف إقليم الجنوب. 
إضافًة إىل ذلك، كان هذا التغيري اإليجايبّ أكرث وضوًحا يف مدارس 
مدارس  من  مدرستني  باستثناء  الذكور،  بمدارس  ُمقارنًة  اإلناث 
الذكور8  يف إقليم الوسط؛ حيث أظهرتا تغيريًا إيجابًيا بنسبًة مرتفعًة 
للغاية9. وعليه، ُيمكن القول إّن املعلّمات والقائدات الرّتبويات يف 
مدارس اإلناث قد أظهّرن الزتاًما وحرًصا أكرب عىل حضور األنشطة 
إذ  املهنّية؛  التعلّم  مجتمعات  تعزيز  يف  أسهم  ما  كافًة،  التدريبية 
حرصت املعلّمات عىل نقل املمارسات الجديدة املُكتسبة وتطبيقها 
املعلّمني.  من  بنظرائهم  ُمقارنًة  أكرث  بوترية  الصفية  الغرفة  يف 
مدارس  عىل  اإلناث  مدراس  تفّوق  أن  ُيعَتقد  ذلك،  عىل  وبناًء 

الذكور يف هذه الناحية ُيعَزى إىل األسباب آنفة الِذكر. 

املمارسات  تطبيق  املعلّمون/املعلّمات  أظهر  ذلك،  عىل  عالوًة 
البيانات  تحليل  أشار  حيث  كافيٍة،  بمستوياٍت  املُكتسبة  الجديدة 
املعلّمني/ أغلب  أّن  إىل  املعلّمني/املعلّمات  الستبانات  النوعية10 
املعلّمات يف املجموعة التجريبّية يعَمدون إىل استخدام أساليب 
يف  املعلّمني/املعلّمات  نصف  رّصح  حني  يف  مختلفة،  تدريس 
تدريس  أساليب  يستخدمون  ال  أّنهم  تقريًبا  الضابطة  املجموعة 
مختلفة يف تدريس املباحث للطلبة. وعىل ِغرار ذلك، كانت امللحوظات 
الصفية اليت أبداها املُدّربون الرّتبوّيون والداعمون امليدانيون من 
أظهرها  اليت  السلوكات  عىل  دامًغا  دلياًل  الصفية  الغرف  داخل 
فقد  وعليه،  والثالثة.  الثانية  املرحلتني  يف  املعلّمون/املعلّمات 
أظهرت نتائج تحليل املالحظات الصفية داللًة إحصائّية عىل النحو 
اإلنجلزيية       اللغة  ومبحث   ،)p = 1e-3( العربية  اللغة  مبحث  اآليت: 
)p = 3e-2(، ومبحث العلوم )p = 5e-5(، َبْيَد أنَّه لم ُتحَسب الداللة11 
اإلحصائّية ملبحث الرياضيات نتيجَة تغيري املُدّربني ألسباب خارجة عن 

نطاق سيطرة فريق العمل املسؤول عن الربنامج.

امللحوظة  املستويات  أنَّ  إىل  اإلشارة  تجدر  م،  تقدَّ ما  ضوء  يف 
املتوسط،  يف  التعليمية،  واملمارسات  األساليب  مختلف  لتطبيق 
كافًة؛ فعىل سبيل  األربعة  املباحث  مرتفعًة يف  نسبة  قد سّجلت 
أثناء  أنواعها  للطلبة بشىت  األنشطة  بلغ معّدل استخدام  املثال، 
الحصص %46 يف مبحيثّ اللغة العربية واللغة اإلنجلزيية، و49% 
حّققت  بينما  الرياضيات،  مبحث  يف  و54%  العلوم،  مبحث  يف 
املعلّمني/املعلّمات وسلوكاتهم وقدرتهم عىل تحديد  معتقدات 
تحديد  عىل  قادرين  كانوا  إذ  %68؛  إىل  وصلت  نسبًة  التوّقعات 
مجاالت التّنمية الذاتّية والخطوات الالزمة لذلك، فضاًل عن رشح 
التغيري الذي طرأ عىل املمارسات اليت ُيطّبقونها بمرور الوقت، وربط 
هذه التغيريات بالطلبة والتعلّم الذايتّ املهينّ. أّما عند الحديث عن 
املؤرش الذي يقيس ما إذا كان املعلّمون/املعلّمات يدعمون تطبيق 
النقاش  وجلسات  الجماعيّ  العمل  عىل  القائم  التدريس  أسلوب 
نتيجًة وصلت  املؤرش  حّقق هذا  الطالب، فقد  تتمحور حول  اليت 
إىل %72، حيث يخضع ذلك إىل الدراسة؛ فعىل سبيل املثال، إذا كان 
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بصفة عاّمة، أثبتت الدراسة أنَّ برنامج شبكات املدارس قد نجح يف 
تحقيق تأثري إيجايبّ كبري عىل القادة الرتبويني، فعىل الرغم من أنَّ 
التجريبّية  ُوزَِّعت فيها املجموعة  اليت  املدارس  الرّتبوّيني يف  القادة 
قد أظهروا تغرّيًا إيجابًيا يف معتقداتهم وسلوكاتهم وممارساتهم 
أظهره  الذي  التغرّي  من  بقليل  أقل  بمعّدٍل  أّنه   إاّل  القيادية‘ 
املعلّمون/املعلّمات يف هذه املدارس خالل املرحلتني األوىل والثالثة. 
القيادة  لشبكة  التدريب  تقديم  نموذج  ُيرّكز  الصدد،  هذا  ويف 
بالقيادة  املرّتبطة  الُفضىل  باملمارسات  الوعيّ  إذكاء  عىل  الرّتبوية 
الرّتبوية، وحّث القادة عىل تبيّن هذه املمارسات. عىل النقيض من 
الشبكات الخاصة باملباحث، ال تشمل شبكة القيادة الرّتبوية أنشطة 
ذات صلة بالدعم امليداينّ،  باستثناء الزيارات الصفية اليت يقوم بها 
املعلّمون/املعلّمات إىل الصفوف األخرى وحضور جلسات املتابعة 
داخل الغرفة الصفية مع املُدّربني الرّتبوّيني من أكاديمية امللكة رانيا 
لتدريب املعلّمني، ويف سياق حديثنا هذا، تجدر اإلشارة إىل أنَّ قدرة 

القادة الرّتبوّيني عىل تطبيق املمارسات الرّتبوية القيادية كافًة، عىل 
النحو املرجّو منهم، قد تتأثر سلًبا بانشغالهم بعبء العمل اإلداريّ 
املُلقى عىل عاتقهم يف املدارس؛ ما ُيفّس سبب تأثري برنامج شبكات 
ُيؤّثر  الذي  بالقدر  ُمقارنًة  الرّتبوّيني  القادة  أقل عىل  بقدرٍ  املدارس 
الرّتبوّيون  القادة  ُيّظهر  لم  املعلّمني/املعلّمات. ومع ذلك،  به عىل 
بالكاد  ُيّذَكر،أو  يف املجموعة الضابطة أي دليل عىل حدوث تغيري 
القادة  أنَّ  َبْيَد  ذاتها،  الزمنية  املدة  خالل  طفيًفا  تغيريًا  أّظهروا 
الرّتبوّيني يف املجموعة التجريبّية قد أّظهروا تغيريًا إيجابًيا ينطوي 
حيال  تصّوراتهم  صعيد  عىل   )P = 0.945( إحصائّية  داللٍة  عىل 
املمارسات الرّتبوية الفّعالة، وزيادة مستوى التعاون بني املعلّمني/

أكرب.  بشكٍل  التدريس  اسرتاتيجيات  مختلف  وتطبيقهم  املعلّمات، 
ولم يكن التغيري اإليجايبّ يف تصّورات القادة الرّتبوّيني حيال ثقتهم 
 P =( املختلفة  التدريس  اسرتاتيجات  املعلّمني/املعلّمات  بتطبيق 
0.62( أو مدى فّعالية اسرتاتيجيات التدريس هذه )P = 0.23( كبريًا 

الطلبة يّعرفون جيًدا كيف ُيمكنهم العمل يف مجموعات ُمكّونٍة 
من طالبني أو أكرث، فإنَّهم سيتمكنون من توزيع املسؤوليات بينهم 
بسهولٍة تاّمٍة ُبغية إنجاز املهام املُكلَّفني بها، وبالتايل سيعملون مًعا 
بروح الفريق ويصغي لكٌّ منهم إىل اآلخر. وعىل هذا النحو، حّققت 
التعلّم  ومجتمعات  اإليجابّية،  املدرسّية  الثقافة  ُتّثبت  اليت  األدلة 
املهنّية نسبًة وصلت إىل %64؛ إذ تحّدث لكٌّ من مديري املدارس 
واملعلّمني/املعلّمات عن املمارسات واألساليب املُتَّبعة يف عملييتّ 
املعلّمون/املعلّمات  تباحث  كما  مدارسهم،  يف  والتعلّم  التعليم 
يف أسلوب العمل مًعا من أجل التخطيط للدروس والتحضري لها، 
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53%

49%54%46%46%

64%

68%68%68%68%

72%72%72%72%

64%64%64%

53%53%53%

توقعات عالية84%84%84%

التحقق من فهم الطلبة

الثقافة املدرسية

التدريس القائم عىل العمل الجماعي

األنشطة الطالبية بشىت أنواعها

معتقدات املعلمني / املعلمات و سلوكاتهم و قدرتهم

اللغة العربية اللغة االنجلزيية الرياضيات العلوم

ممارسات املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني 

تغرّي  معتقدات القادة الرّتبوّيني وسلوكاتهم وممارساتهم الرتّبوية القيادية وبلورتها: 

وأّقبلوا عىل حضور حصص لٍك منهم اآلخر. وقد كان استخدام 
تكييف  )البنايئ(/  التكويينّ  التقييم  ألساليب  املعلّمني/املعلّمات 
التدريس/ التحّقق من فهم الطلبة كان  بنسبة %53؛ إذ تناقش 
املعلّمون/املعلّمات مع الطلبة، وطلبوا إليهم وصف معتقداتهم 
ذلك،  عىل  عالوًة  لذلك.  ِتبًعا  مواتية  بدروس  والخروج  وأفكارهم، 
أعرب املعلّمون/املعلّمات عن توّقعات عالية من طلبتهم وصلت 
إىل %84 يف معظم األوقات، وكلّفوهم بإنجاز مهام أكرث صعوبًة 

وزّودوهم بإرشادات واضحة إلنجازها خالل الحصص الدراسّية. 
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من الناحية اإلحصائّية يف نهاية الدراسة مقارنًة بما كان عليه الحال 
عند بدايتها. وعىل النقيض من ذلك، لم ُيظِهر القادة الرّتبوّيون يف 

املجموعة الضابطة أي تغيريات كبرية يف هذه املجاالت.

املجموعة  يف  املعلّمون/املعلّمات  أّظهر  الدراسة،  نهاية  ويف 
حيال   )P = 0( اإليجابية  من  أكرب  بقدر  تتسم  تصّورات   “ التجريبّية 
املمارسات الرّتبوية القيادية اليت ُيظهرها املديرون ومساعدو املديرين 
الدراسة،  بداية  عند  الحال  عليه  كان  بما  مقارنًة  مدراسهم  يف 
ُيّظهروا أي  َبْيَد أنَّ املعلّمني/املعلّمات يف املجموعة الضابطة لم 
حيال  معتقداتهم  يف  طفيًفا  تغيريًا  أّظهروا  بالكاد  أو  ُيّذَكر  تغيري 

املمارسات الرّتبوية القيادية.

أّظهروا  قد  التجريبّية  املجموعة  يف  الرّتبوّيني  القادة  أّن   كما 
الفّعالة  التعليمية  املمارسات  أهمية  حيال  ومعتقدات  تصّورات 
بني املعلّمني/املعلّمات )املتوسط = %75(؛ إذ توافقت نتائجهم  مع 
أّظهر  املثال،  سبيل  فعىل  املعلّمون/املعلّمات؛  حققها  ليت  النتائج 
أهمية  حول  معتقداتهم  صعيد  عىل  تطورًا  الرّتبوّيون  القادة 
تحسني املمارسات التدريسّية ملساعدة الطلبة عىل اكتساب املعرفة 
بشكٍل أفضل، كما  الدراسية  املباحث  يحتاجونها يف  اليت  واملهارات 
تحديد  عىل  املعلّمني/املعلّمات  قدرة  حيال  تصوراتهم  تحّسنت 

املفاهيم الخاطئة لدى الطلبة يف مجال تخصصهم.

أضف إىل ذلك قّدم القادة الرّتبوّيون  تغذية راجعة إيجابية حول 
التعليمية املُستهدفة؛  موقف املعلّمني/املعلّمات تجاه املمارسات 
مع  املعلمني  تعاون  عىل  القادة  هؤالء  أثىن  املثال  سبيل  فعىل 
للدروس ومناقشتها  بالتخطيط  يتعلق  العمل فيما  زمالئهم يف 
كما  التدريس،  واسرتاتيجيات  أساليب  يف  والتباُحث  بينهم،  فيما 
حصص  حضور  عىل  أقبلوا  قد  املعلّمني/املعلّمات  أنَّ  أوضحوا 
زمالئهم اآلخرين بوترية أكرث، وتبادل التغذية الراجعة املفيدة فيما 
عىل  تحّسًنا  املعلّمون/املعلّمات  أّظهر  ذاته،  الوقت  بينهمويف 
ُيطّبقها  اليت  القيادية  الرّتبوية  املمارسات  تجاه  صعيد مواقفهم 
املعلّمون/املعلّمات  الحظ  املثال،  سبيل  فعىل  الرّتبوّيون؛  القادة 
االرتقاء  عىل  ويحّثونهم  ُيشّجعونهم  أصبحوا  القادة  هؤالء  أن 
أكرب من االحرتام  التعليمية، وأظهروا قدرًا  بمستوى ممارساتهم 
يبذلونه  ملا  التقدير  من  ومزيًدا  معلّميهم/معلّماتهم،  لخربة 
للتقّدم  الدقيقة  املتابعة  عىل  وحرصهم  عملهم،  يف  جهود  من 
النقد  يتقّبلون  أصبحوا  أّنهم  كما  الطلبة،  يحرزه  الذي  األكاديمي 
ناهيك عن  لذلك،  وفًقا  ويترصّفون  املعلّمني/املعلّمات،  البّناء من 
دور  تأدية  يف  للمشاركة  املعلّمني/املعلّمات  دعوة  عىل  حرصهم 

فّعال يف وضع األهداف ذات الصلة بتنمية البيئة املدرسّية.

لم تقترص مجاالت التحّسن اليت أّظهرها القادة الرّتبوّيون عىل تغرّي 
عىل  تحسًنا  أيًضا  أظهروا  بل  فحسب،  وسلوكاتهم  معتقداتهم 
صعيد املمارسات الرّتبوية القيادية اليت ُيطّبقونها. وبصفة عاّمة، 
حريصني  كانوا  الذين  الرّتبوّيني  القادة  املعلّمون/املعلّمات  وصف 

عىل حضور األنشطة التدريبية كافًة أو أولئك القادة الذين أقّروا 
باملنافع املتوّقعة من برامج شبكات املدارس ، بأّنهم كانوا داعمني 
مما  غريهم؛  من  أكرث  لهم  زين  وُمحفِّ معهم  ومتعاونني  لهم 
ما  توظيف  عىل  املعلّمني/املعلّمات  تشجيع  يف  بدوره  أسهم 
نهاية  يف  ذلك-  ليتجّسد  جديدة،  ومعارف  مهارات  من  اكتسبوه 
املطاف- يف تحقيق تغيري إيجايبّ أكرب. ويف هذا السياق، ال ُبدَّ من 
أكرث وضوًحا يف مدارس  كان  اإليجايبّ  التغيري  أنَّ هذا  إىل  اإلشارة 
مدارس  من  مدرستني  باستثناء  الذكور،  بمدارس  ُمقارنًة  اإلناث 
مرتفعًة  بنسبًة  إيجابًيا  تغيريًا  أظهرتا  إذ  الوسط؛  إقليم  الذكور يف 
للغاية نتيجَة الدعم والتشجيع الكبري الذي قّدمه القادة الرّتبوّيون 
متعاونني  ومساعديهما  املدرستني  هاتني  مديرا  كان  حيث  فيها، 
املدارس،  شبكات  برنامج  يف  اإليجابية  الرؤى  تبنّيا  فقد  للغاية، 
الطريق  تمهيد  عىل  أيًضا  عملوا  وقد  املحتمل.  اإليجايبّ  وتأثريها 
أمام املعلّمني/املعلّمني؛ لتمكينهم من حضور األنشطة التدريبية 
ومتابعتهم، فضاًل عن تشجيعهم وحّثهم عىل تطبيق املمارسات 

التعليمية الجديدة داخل الغرفة الصفية.

واإلمكانات  القدرات  حيال  الرّتبوّيني  القادة  تصّورات  أظهرت 
إذ  مستقرًا؛  املعلّمون/املعلّمات مستوىً  يمتلكها  اليت  التدريسية 
مستقرًا  التجريبّية  املجموعة  من  الواردة  اإلجابات  مستوى  بقي 
خالل مراحل جمع البيانات الثالث، بينما أظهرت املجموعة الضابطة 
يف  الحال  عليه  كان  بما  مقارنًة  الثالثة  املرحلة  يف  طفيفًة  زيادًة 
املرحلة األوىل. ومع ذلك، فقد كانت أعىل قيمة حّققتها املجموعة 
الضابطة مساويًة للقيمة اليت حّققتها املجموعة التجريبّية. ويف 
هذا الصدد، أفاد القادة الرّتبوّيون يف املجموعة التجريبّية باآليت: 
“بأن  عدم امتالكهم فهًما كافًيا عن أفضل املمارسات واملهارات 
الرتبوّية القيادّية دفعهم لإلجابة بشكل غري موضوعي عن أسئلة 
االستبانة يف املرحلة األوىل؛ إذأظهروا تقديرات متقدمة ملهاراتهم 
وأنفسهم. وهذا ما أدى الحًقا إىل إىل تقارب  إجابتهم عن أسئلة 
يف  قّدموها  اليت  تلك  مع  والثالثة  الثانية  املرحلتني  يف  االستبانة 

املرحلة األوىل.”  

مستوىً  التجريبّية  املجموعة  يف  الرّتبوّيون  القادة  أظهر  كما 
خالل  والقيادية  الرّتبوية  بممارساتهم  يتعلق  فيما  استقرارًا  أكرث 
مقارنًة  البيانات  جمع  عملية  عليها  انطوت  اليت  الثالث  املراحل 
بالذكر  الجدير  الضابطة.  ومن  املجموعة  الذي حّققته  باملستوى 
أن املجموعة التجريبّية قد بدأت، خالل املرحلة األوىل، عند مستوى 
هذا  مستواها  عىل  الحفاظ  من  وتمّكنت  قلياًل،  مرتفع  أسايس 
خالل املرحلتني الثانية والثالثة. وعىل العكس تماًما، بدأت املجموعة 
الضابطة عند مستوى أسايس منخفض، وأظهرت مستوىً غري 
الثانية، يف حني  املرحلة  مستقّر الحًقا؛ إذ انخفض مستواها خالل 
ارتفع مستواها خالل املرحلة الثالثة، ويعزى ذلك إىل التغرّي املرّتبط 
بربنامج  املرتبطة  غري  العوامل  من  عدٍد  جانب  إىل  الوقت،  بعامل 

شبكات املدراس. 
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بصفة عاّمة، كشفت التحليالت الستار عن وجود داللة فروق ذات داللة إحصائّية  كبرية )p = 0.002( بني املجموعتني التجريبية والضابطة 
يف صالح املجموعة التجريبّية خالل املرحلة الثالثة، ولم ُترِش التحليالت إىل وجود تغيري كبري من الناحية اإلحصائّية عىل مستوى املجموعة 

ذاتها بني املرحلتني األوىل والثالثة )p = 0.877(؛ ما ُيربّهن بدوره األثر اإليجايب الجزيئّ الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس

ُتشري النتائج اليت حصل عليها الطلبة يف االختبارات املُوحَّدة12 اليت أُجرَِيت لطلبة الصّفني السادس والعارش عىل حٍد سواء إىل أنَّ املجموعة 
التجريبّية قد حّققت فارًقا إيجابًيا أكرب عىل صعيد املباحث األربعة كافًة )اللغة العربية، واللغة اإلنجلزيية، والرياضيات، والعلوم( مقارنًة بما 

حّققته املجموعة الضابطة يف هذا الصدد.

طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  إّن  القول  ُيمكن  املتوّسط،  يف 
املباحث كافًة  ازدادت يف  املدارس قد  السادس يف جميع  الصّف 
خالل املرحلة الثالثة )التقييم البعدي( مقارنًة بالدرجات اليت حصل 
عليها هؤالء الطلبة خالل املرحلة األوىل )التقييم القبيل( باستثناء 
الدرجات اليت حصل عليها الطلبة يف مادة القراءة ضمن مبحث 
التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف  اإلنجلزيية  اللغة 
يف إقليم الجنوب.  وقد أشار متوّسط الدرجات اليت حصل عليها 
املباحث وجود تفاوت كبري يف  السادس يف مختلف  الصّف  طلبة 
مستوى التقّدم الذي أحرزه الطلبة بني املدارس اليت ُوزَِّعت فيها 
املجموعة التجريبّية وتلك اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة من 
العاّم  املتوّسط  ازداد  إذ  الثالثة؛  املرحلة  إىل  وصواًل  األوىل  املرحلة 
ُوزَِّعت  اليت  املدارس  الطلبة يف  عليها هؤالء  اليت حصل  للدرجات 
الدرجات  لهذه  العاّم  باملتوّسط  ُمقارنًة  التجريبّية  املجموعة  فيها 
ُسّجلَت  الضابطة. وعليه،  املجموعة  ُوزَِّعت فيها  اليت  املدراس  يف 

التغرّي الذي طال نتائج التحصيل الدرايس للطلبة:

النتائج العاّمة اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس:

ممارسات القادة الرّتبوّيون 

89% 89%89%

85%

86%
88%

88%

88%88%

82%

84%
85%

املجموعة التجريبيةاملجموعة الضابطة

املوجة الثالثةاملوجة الثالثة املوجة الثانيةاملوجة الثانية املوجة األوىلاملوجة األوىل

مديري املدارس مساعدي املدراء

العلوم الرياضيات
 الكتابة اللغة

االنجلزيية
 القراءة اللغة

االنجلزيية
 الكتابة اللغة

العربية
 القراءة اللغة

العربية الصف السادس
21% 82% 13100% 34% 79% 57% نسبة التغيري14 يف املجموعة التجريبية

-7% 2% 57% -11% 17% 24% نسبة التغيري يف املجموعة الضابطة

السادس  الصّف  عليها طلبة  اليت حصل  الدرجات  زيادة يف  أعىل 
يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية يف مادة الكتابة 
ومادة  الرياضيات،  مبحث  يتبعها  اإلنجلزيية،  اللغة  مبحث  ضمن 
الكتابة ضمن مبحث اللغة العربية، ومادة القراءة ضمن مبحث 
اإلنجلزيية،  اللغة  مبحث  ضمن  القراءة  مادة  ُثمَّ  العربية،  اللغة 
يف  زيادة  أعىل  ُسّجلَت  النحو،  هذا  وعىل  العلوم.  مبحث  وأخريًا 
الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس يف املدارس اليت 
مبحث  ضمن  الكتابة  مادة  يف  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 
اللغة اإلنجلزيية، تتبعها مادتا القراءة والكتابة ضمن مبحث اللغة 
العربية، واللتان أظهرتا مستوى زيادة معتدلة. ومن ناحيٍة أخرى، 
كانت الزيادة يف الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس 
يف مبحث الرياضات ضئيلًة، يف حني انخفضت النتائج اليت حصل 
عليها الطلبة يف مبحيث القراءة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية و 

العلوم. 

12 البيانات اليت جمعها من خالل املالحظات الصفية هي بيانات )Nominal Data( حيث قام املالحظون بتسجيل وجود أداء معني أو عدم وجوده، بناء عىل ذلك تم استخدام 

اإلختبار اإلحصايئ )Kruskal-Wallis( الختبار فرضة الدراسة )Null Hypothesis( حول عدم وجود فروقات ما بني املالحظني، حيث أن هذا اإلختبار مناسب لهذا النوع من 
البيانات ملعرفة فيما إذا كانت هناك فروقات مع افرتاض التوزيع الطبيعي للعينة.

13 هذه النسبة هي %162 ولكن لغايات تبسيط املعلومة تم التدليل عليها هنا بنسبة 100%.

14 نسبة التغيري يف هذا التقرير تحسب كالتايل: )))اإلختبار البعدي – اإلختبار القبيل(/اإلختبار القبيل(*100(. تم استخدام هذه النسبة لتوضيح نسبة التغيري كنسبة من قيمة 

األساس يف التقييم القبيل. 
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الدرايسّ  التحصيل  نتائج  اإليجايبّ يف  التغري  وبناًء عىل ذلك، أظهر 
اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس خالل املرحلة الثالثة فروًقا 
ذات داللة إحصائّية كبرية فيما يتعلق بمادة الكتابة ضمن مبحث 
اللغة العربية، ومادة القراءة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومادة 
الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومبحث الرياضيات، ومبحث 
p = 0( لصالح املجموعة التجريبّية،  العلوم )سجلت جميها قيمة 
ل أي فروق كبرية ذات داللة إحصائّية يف مادة  ُتسجَّ لم  أّنه  َبْيَد 
القراءة ضمن مبحث اللغة العربية )p = 3.6e-1(. أّما يف  الحديث 
عن االنتقال يف  النتائج من  املرحلة األوىل إىل املرحلة الثالثة، فقد 
ظهر التغري اإليجايبّ جلًّيا يف املباحث األربعة كافًة يف املدارس اليت 
ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية، حيث حصل طلبة الصّف السادس 
درجات  متوّسط  عىل  البعدي(  )التقييم  الثالثة  املرحلة  خالل  فيها 

طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  إّن  القول  ُيمكن  املتوّسط،  يف 
كافًة  املباحث  يف  ازدادت  قد  املدارس  جميع  يف  العارش  الصّف 
خالل املرحلة الثالثة  )التقيم البعدي( مقارنًة بالدرجات اليت حصل 
وقد  القبيل(.  )التقييم  األوىل  املرحلة  خالل  الطلبة  هؤالء  عليها 
العارش يف  الصّف  اليت حصل عليها طلبة  الدرجات  أشار متوّسط 
مختلف املباحث وجود تفاوت كبري يف مستوى التقّدم الذي أحرزه 
وتلك  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  بني  الطلبة 
وصواًل  األوىل  املرحلة  من  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت 
حصل  اليت  للدرجات  العاّم  املتوّسط  ازداد  إذ  الثالثة؛  املرحلة  إىل 
ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف  كافًة  املباحث  يف  الطلبة  هؤالء  عليها 
الدرجات  لهذه  العاّم  باملتوّسط  ُمقارنًة  التجريبّية  املجموعة  فيها 
ُسّجلَت  الضابطة. وعليه،  املجموعة  ُوزَِّعت فيها  اليت  املدراس  يف 
أعىل زيادة يف الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش يف 

ذي داللٍة إحصائّية أكرب ُمقارنًة بمتوّسط الدرجات اليت حصل عليها 
)التقييم  األوىل  املرحلة  خالل  ذاتها  املجموعة  من  الطلبة  هؤالء 
كافًة،  األربعة  املباحث  يف  الفروق  هذه  لَت  ُسجِّ وقد  القبيل(. 
الكتابة  ومادة  العربية،  اللغة  مبحث  ضمن  القراءة  مادة  سيما 
اللغة  القراءة ضمن مبحث  العربية، ومادة  اللغة  ضمن مبحث 
ومبحث  اإلنجلزيية،  اللغة  مبحث  ضمن  الكتابة  ومادة  اإلنجلزيية، 
الرياضيات، ومبحث العلوم )سّجلت جميها قيمة p = 0(. عىل غرِار 
اليت وزَِّعت  املدارس  السادس يف  الصّف  أّظهر بعض طلبة  ذلك، 
فيها املجموعة الضابطة زيادًة يف درجات تحصيلهم الدرايسّ من 
الزيادة كانت  َبْيَد أنَّ هذه  الثالثة،  املرحلة  املرحلة األوىل وصواًل إىل 
دائًما أقّل بكثري يف املدارس اليت وزَِّعت فيها املجموعة الضابطة 

ولم َتكِشف عن أي داللٍة إحصائّية كبرية.

العلوم،  مبحث  يف  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس 
الكتابة  ومادة  العربية،  اللغة  القراءة ضمن مبحث  مادة  تتبعها 
الكتابة  الرياضيات، ومادة  َثمَّ مبحث  العربية،  اللغة  ضمن مبحث 
ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، وأخريًا مادة القراءة ضمن مبحث 
املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف  يف  أّما  اإلنجلزيية.  اللغة 
الدرجات اليت حصل عليها  زيادة يف  الضابطة، فقد ُسّجلَت أعىل 
طلبة الصّف العارش يف مادة الكتابة ضمن مبحث اللغة العربية؛ 
طفيفًة  زيادًة  تبعتها  معتدٍل،  بمستوىً  زيادًة  الطلبة   حقق  إذ 
يف مبحث العلوم. ومن ناحيٍة أخرى، انخفضت النتائج اليت حصل 
عليها هؤالء الطلبة يف مادة القراءة ضمن مبحث اللغة العربية، 
ومادة القراءة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومادة الكتابة ضمن 

مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومبحث الرياضيات. 

17.63

5.33

8.85

4.67

10.75
13.65

16.63

4.97

7.49

3.26

10.08

12.05

20.64

5.81 6.63 5.12

10.29 11.26

27.62

9.56
11.83 12.24

19.57
16.49

 اللغة العربية
 القراءة

 اللغة العربية
الكتابة

 اللغة االنجلزيية
القراءة

 اللغة االنجلزيية
الكتابة

الرياضيات العلوم

متوسط أداء طلبة الصف السادس - نتائج اإلختبار القبيل والبعدي

املجموعة الضابطة - اإلختبار البعدي

املجموعة التجريبية - اإلختبار البعدي

املجموعة الضابطة - اإلختبار القبيل

املجموعة التجريبية - اإلختبار القبيل

النتائج العاّمة اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش: 

العلوم الرياضيات
 الكتابة اللغة

االنجلزيية
 القراءة اللغة

االنجلزيية
 الكتابة اللغة

العربية
 القراءة اللغة

العربية الصف العارش
45% 37% 32% 26% 40% 44% نسبة التغيري  يف املجموعة التجريبية

9% -4% -14% -5% 12% -4% نسبة التغيري يف املجموعة الضابطة
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أظهر التغري اإليجايبّ يف نتائج التحصيل الدرايسّ اليت حصل عليها 
داللة  ذات  كبرية  فروًقا  الثالثة  املرحلة  خالل  العارش  الصّف  طلبة 
إحصائّية فيما يتعلق بمادة القراءة ضمن مبحث اللغة العربية، 
الكتابة ضمن  العربية، ومادة  اللغة  الكتابة ضمن مبحث  ومادة 
قيمة  جميعها  )سجلت  العلوم  ومبحث  اإلنجلزيية،  اللغة  مبحث 
فروق  أي  ل  ُتسجَّ لم  أّنه  َبْيَد  التجريبّية،  املجموعة  لصالح   )p = 0
اللغة  القراءة ضمن مبحث  إحصائّية يف مادة  كبرية ذات داللة 
أّما   .)p = 4.83e-1( الرياضيات  مبحث  أو   )p = 8.3e-2( اإلنجلزيية 
عند االنتقال من الحديث عن املرحلة األوىل إىل املرحلة الثالثة، فقد 
املجموعة  يف  كافًة  األربعة  املباحث  يف  جلًّيا  اإليجايبّ  االتغرّي  ظهر 
التجريبّية، حيث حصل طلبة الصّف العارش يف املدارس اليت ُوزَِّعت 
فيها هذه املجموعة عىل متوّسط درجات ذي داللٍة إحصائّية أكرب 
الدرجات  بمتوّسط  ُمقارنًة  البعدي(  )التقييم  الثالثة  املرحلة  خالل 
اليت حصل عليها هؤالء الطلبة من املجموعة ذاتها عىل مستوى 
املباحث األربعة كافًة خالل املرحلة األوىل )التقييم القبيل(، باستثناء 
مبحث واحد؛ بمعىن أن هذه املباحث جاء تقييمها كاآليت: مادة 
القراءة ضمن مبحث اللغة العربية، ومادة الكتابة ضمن مبحث 
اللغة العربية، ومادة الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومبحث 
 p =( الرياضيات  p = 0(، ومبحث  )جميعها سّجلت قيمة  العلوم 
الذين خضعوا  الطلبة  لم ُيظهر  النقيض من ذلك،  7e-3(. وعىل 
كبرية  فروق  أي  اإلنجلزيية  اللغة  مبحث  ضمن  القراءة  اختبار  إىل 
ذات داللة إحصائّية يف درجات تحصيلهم الدرايسّ خالل املرحلتني 
األوىل والثالثة )p = 8.3e-2(.  كماأّظهر بعض طلبة الصّف العارش 
زيادة  الضابطة معّدالت  املجموعة  وزَِّعت فيها  اليت  املدارس  يف 
يف درجات تحصليهم الدرايسّ من املرحلة األوىل وصواًل إىل املرحلة 
الثالثة، َبْيَد أنَّ هذه الزيادة كانت دائًما أقّل بكثري يف املدارس اليت وزَِّعت 

فيها املجموعة الضابطة ولم َتكِشف عن أي داللٍة إحصائّية كبرية. 

طلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  أنَّ  القول  ُيمكن   ، لذلك  إضافة   

الصّفني السادس والعارش تفاوتت كثريًا بني املُديريات التابعة لوزارة 
إقليميّ  يف  املتواجدة  املدارس  طلبة  حصل  إذ  والتعليم؛  الرتبية 
لعب  وقد  املباحث.  شىت  يف  أعىل  درجات  عىل  والوسط  الشمال 
جنس الطلبة دورًا كبريًا يف التفاوت يف النتائج اليت حصلوا عليها؛ 
فقد حصلت الطالبات اإلناث يف الصّف السادس عىل درجات أعىل 
كافًة، كما  األربع  املباحث  الذكور يف  الطلبة  اليت حصل عليها  من 
من  أعىل  درجات  عىل  العارش  الصّف  يف  اإلناث  الطالبات  حصلت 
اليت حصل عليها الطلبة الذكور يف املباحث األربع باستثناء مبحث 
عليها  حصل  اليت  النتائج  ُتظِهر  لم  النحو،  هذا  وعىل  الرياضيات. 
أي فروق  اإلنجلزيية  اللغة  الكتابة ضمن مبحث  الطلبة يف مادة 
كبرية ذات داللة إحصائّية )P = 1.22e-1( رغم أنَّ الطالبات اإلناث قد 
حصلّن عىل درجات أعىل من اليت حصل عليها الطلبة الذكور. وعند 
ع أن  الحديث عن األسباب الكامنة وراء هذا التفاوت، فمن املُتوقَّ
الكبري الذي أظهره املعلّمون/املعلّمات  ُتعَزى إىل مستوى االلزتام 
ُمقارنًة  والوسط  الشمال  إقليميّ  يف  الربنامج  يف  شاركوا  الذين 
بنظرائهم يف إقليم الجنوب، كما قد ُيعَزى إىل ما أظهرته املعلّمات 
املُشاركات يف برنامج التدريب من مستوى الزتام أكرب من املعلّمني 
إحدى  تتمّثل  الربنامج. عالوًة عىل ذلك،  أنشطة  كافة  يف حضور 
العوامل األساسية املُسّببة لهذا التفاوت، وفًقا ملا الحظه املُدّربون 
اليت  الجديدة  للمهارات  املعلّمني/املعلّمات  تّطبيق  يف  الرّتبوّيون 
الصفية يف  الغرف  تكرارًا داخل  أكرث  أكرب وبوترية  اكتسبوها بشكل 
املدارس يف إقليميّ الشمال والوسط، الِسيما يف مدارس اإلناث. 
يربهن  الكفاية  بما فيه  دليٍل دامٍغ  الرغم من عدم وجود  وعىل 
عىل  مدى فاعلّية مجتمعات التعلّم املهنّية، فقد أّثبتت الدراسات 
املدارس طوال مّدة  الرّتبوّيون يف  املُدّربون  أجراها  اليت  املستمرة، 
الدراسة، أنَّ مجتمعات التعلّم املهنّية كانت أكرث فاعلّية يف املدارس 
يف إقليميّ الشمال والوسط ُمقارنًة باملدارس يف إقليم الجنوب، 
كما أّثبتت أهميتها بشكٍل أكرب يف مدارس اإلناث ُمقارنًة بمدارس الذكور.
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يف إشارٍة إىل الغاية الرئيسة املنشودة من الدراسة البحثية لربنامج شبكات املدارس اليت َيكُمن هدفها يف دراسة مدى مساهمة برنامج 
شبكات املدارس الذي ُتقّدمه أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني يف االرتقاء بمستوى التعليم املدريسّ يف األردن، يمكن استخالص 

لة اليت َخلَُص إليها هذا التقييم: االستنتاجات اآلتية من النتائج املُفصَّ

لربنامج  البحثية  الدراسة  قّدمت  وبلورتها:  التعليمية  وممارساتهم  وسلوكاتهم  املعلّمني/املعلّمات  معتقدات  تغرّي 
املعلّمني/ تغيري معتقدات  إيجايبّ يف  أثر  تحقيق  نجح يف  املدارس قد  برنامج شبكات  أّن  برهن  دلياًل قويًّا  املدارس  شبكات 

املعلّمات الذين يدرّسون مختلف املباحث وسلوكاتهم وممارستاهم التعليمية املُستهدفة طوال مّدة الدراسة اليت استمرّت 
ثالث سنوات.

تغرّي معتقدات القادة الرّتبوّيني وسلوكاتهم وممارساتهم الرتّبوية القيادية وبلورتها: قّدمت الدراسة البحثية لربنامج 
شبكات املدارس بعض األدلّة اليت وإن لم َتُكن قويًة بما فيه الكفاية، لكنهابرهنت بشكل أو بآخر أّن برنامج شبكات املدارس 
قد نجح يف تحقيق أثر إيجايبّ يف تغيري معتقدات القادة الرّتبوّيني وسلوكاتهم وممارساتهم الرّتبوية القيادية يف املدارس 

املُستهدفة طوال مّدة الدراسة اليت استمرّت ثالث سنوات.

التغرّي الذي طال نتائج التحصيل الدرايسّ للطلبة: قّدمت الدراسة البحثية لربنامج شبكات املدارس دلياًل قويًّا ومقنًعا 
برهن أّن برنامج شبكات املدارس قد نجح يف تحقيق أثر إيجايبّ عىل نتائج التحصيل الدرايسّ للطلبة يف املباحث األربع كافًة؛ 
التعليمية والرّتبوية  املدارس وسلوكاتهم وممارساتهم  الرّتبوّيني يف  املعلّمني/املعلّمات والقادة  لتحّسن معتقدات  نتيجًة 

طوال مّدة الدراسة اليت استمرّت ثالث سنوات.

كشفت نتائج التقييم الخاص بهذه الدراسة عن أنَّ برنامج شبكات املدارس قد نجح يف إحداث أثر إيجايب للغاية عىل معتقدات املعلّمني/
املعلّمات وسلوكاتهم وممارساتهم التعليمية، ناهيك عن إسهامه يف تحسني نتائج التحصيل الدرايسّ لطلبة الصّفني السادس والعارش. 
وعىل ِغرار ذلك، أشارت الدراسة إىل أنَّ برنامج شبكات املدارس كان له بعض اآلثار اإليجابية عىل املمارسات الرّتبوية القيادية للقادة الرّتبوّيني 
يف املدارس. وكما أوضحت الدراسة، فقد كانت جودة التدريب الذي قّدمته أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني ضمن إطار برنامج 

شبكات املدارس يرىق إىل أعىل املستويات.

يف ضوء هذه النتائج اليت تمخَّضت عنها الدراسة، ُيمكن القول أنَّ باستطاعة املجتمّع الرّتبوي والتعليميّ وصّناع القرار يف األردن التأّكد 
من أنَّ الطلبة، الذين شارك معلّموهم/معلّماتهم والقادة الرّتبوّيون يف مدارسهم بربنامج شبكات املدارس، وجّسدوا املعارف الجديدة 
معلّموهم/ ُيشارك  لم  الذين  اآلخرين  نظرائهم  عىل  أدائهم  يف  تفّوقوا  قد  فعلية،  ممارسات  يف  الواقع  أرض  عىل  اكتسبوها  اليت 

معلّماتهم، والقادة الرّتبوّيون يف مدارسهم يف هذا الربنامج. وعىل غرار ذلك، أظهر املعلّمون/املعلّمات والقادة الرتبوّيون املُشاركون يف 
ًا إيجابًيا ثابًتا ومستمرًا عىل صعيد املمارسات التعليمية واملمارسات الرّتبوية القيادية، كما نجحوا يف تهيئة  برنامج شبكات املدارس تغريُّ
بيئة تعليمية جاذبة للطلبة تتسم بقدرٍ أكرب من التفاعلية ُمقارنًة باملعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني الذين لم يشاركوا يف هذا الربنامج. 

الُخالصة
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قّدمت الدراسة البحثية لربنامج شبكات املدارس دلياًل قوًيا برهن أّن برنامج شبكات املدارس الخاص باملباحث قد نجح يف تحقيق أثرٍ إيجايبّ 
عىل جودة التعليم يف املدارس؛ إذ ظهر ذلك جلًيا يف التحّسن الذي طال معتقدات املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني وسلوكاتهم 
وممارساتهم التعليمية والرّتبوية إىل حٍد ما، فضاًل عن تحّسن نتائج التحصيل الدرايسّ للطلبة، ناهيك عّما اكتسبه فريق العمل املسؤول 
عن التقييم، وفريق العمل املسؤول عن الربنامج من معرفة غزيرة خالل عملهم عىل إعداد الدراسة، وّظفوها مبارشًة يف مراجعة 

برنامج شبكة املدارس للوصول إىل نتائج أفضل. وعليه، ُيورد تقريرنا هذا مجموعًة من التوصيات اآلتية:

التنمية املهنّية الخاصة باملبحث للمعلّمني/املعلّمات:
ال ُبدَّ من اإلشارة يف هذا السياق إىل أّنه كلما زادت كفاءة املعلّمني/املعلّمات يف التعامل مع أساليب التدريس وإملامهم بها زاد احتمال 
أن يؤثروا إيجاًبا عىل تعلّم الطلبة ،ومستوى التقّدم الذي ُيحرزونه يف تحصيلهم الدرايسّ، وتجىل ذلك بصورة واضحة يف املباحث األربع 
اليت كانت موضوع هذه الدراسة؛ إذ أظهرت النتائج األثر اإليجايبّ للتدريب الرتبويّ الخاص باملبحث، وما أسهم به هذا التدريب يف بناء 
قدرات املعلّمني/املعلّمات يف تّدريس مبحث معني. وعليه، اقرتحت النتائج اليت تمخَّضت عنها الدراسة اعتماد برنامج شبكات املدارس 

ليكون برنامًجا للتنمية املهنّية للمعلّمني/املعلّمات، باالضافة إىل:

توسيع نطاق برنامج شبكات املدارس الخاص باملبحث ليشمل عدًدا أكرب من املعلّمني/املعلّمات الذين ُيدرّسون املباحث 	 
ع أن تسهم هذه الخطوة يف  األربع ذات الصلة )اللغة العربية، واللغة اإلنجلزيية، والرياضيات، والعلوم(؛ إذ من املُتوقَّ
دعم عملية تعلّم الطلبة بشكٍل أفضل، ناهيك عن االرتقاء بجودة ُمخرجات عملية التعلّم يف املنظومة التعليمية يف 

األردن.

توسيع نطاق نموذج برنامج شبكات املدارس ليشمل عدًدا أكرب من املباحث، مثل: الدراسات االجتماعية15. 	 

اقرتاح إدراج برنامج شبكات املدارس ليكون برنامًجا ضمن إطار برامج التنمية املهنّية للمعلّمني/املعلّمات، وليكون جزًءا 	 
من املسارات املهنّية للمعلّمني/املعلّمات.

التنمية املهنّية للقيادة الرتبوية اليت تستهدف القادة الرّتبوّيني:
إّن القادة الرّتبوّيني الداعمني واملؤهلني من الناحية الرّتبوية، يف واقع الحال، أكرث قابليًة من غريهم للتأثري إيجاًبا عىل املمارسات التعليمّية 
وبيئة التعلّم يف املدارس اليت يعملون بها. ووفًقا إىل النتائج اليت تمخَّضت عنها الدراسة، فقد تمّكنت املدارس، اليت تحظى بوجود 
قادة تّربويني متعاونني وداعمني ممن أتّموا برنامج القيادة الرّتبوية بأكمله، وبقيوا يف مدارسهم طيلة فرتة الدراسة من تحقيق نتائج 
أفضل ُمقارنًة باملدارس اليت يتغري فيها القادة الرّتبوّيون باستمرار و/أو اليت لم يبدي قادتها مستوى عاٍل من التعاون. ويف هذا الصدد، 

أوردت الدراسة التوصيات اآلتية:

ع أن تسهم هذه 	  توسيع نطاق برنامج القيادة الرّتبوية ليشمل عدًدا أكرب من القادة الرّتبوّيني يف املدارس؛ إذ من املُتوقَّ
الخطوة يف تحسني العملّية التعليمية يف املدارس.

تشجيع القادة الرّتبوّيني عىل املشاركة يف برامج القيادة الرّتبوية، ُبغية إكسابهم املهارات واملعرفة والخربة العملية الالزمة 	 
يف مجال القيادة الرّتبوية، ما ُيسهم- يف نهاية املطاف- يف تعزيز عملييتّ التعليم والتعلّم الفّعال يف البيئة املدرسّية.

باملباحث املقدم 	  الخاص  املدارس  برنامج شبكات  للتعرّف إىل  املدارس  الرّتبوّيني يف  القادة  الفرص أمام  إتاحة مزيٍد من 
للمعلمني ضمن إطار برنامج القيادة الرّتبوية الذي يستهدف القادة الرّتبوّيني؛ ما ُيساعدهم عىل بلّورة فهم أوضح 
التعليمية الجديدة اليت يحتاج املعلّمون/املعلّمات إىل تطبيقها سعًيا إىل االرتقاء بمستوى عملية تعلّم  للممارسات 
الطلبة وتعزيزها. وأّظهرت هذه الدراسة أنَّ هناك تفاوًتا واضًحا يف مستويات املعرفة املرتبطة بهذا الجانب بني املرُّشفني 
يتعرفوا  الذين لم  املدارس ومساعديهم  باملباحث، ومديري  الخاص  املدارس  برنامج شبكات  الذين تعرّفوا إىل  الرّتبوّيني 
إليه، مما دفع الفريق املسؤول عن إعداد الدراسة إىل عقد اجتماعات تأملية ضمن إطار برنامج القيادة الرّتبوية تهدف 
أّنها  صة للمعلّمني/املعلّمات؛ إذ أثبتت هذه الخطوة  التدريب املُخصَّ إىل تعريف مديري املدارس ومساعديهم بربامج 

ستسهم يف إضافة قيمة إىل هذا الربنامج.

تضمني عدٍد أكرب من األنشطة امليدانّية الرامية إىل تقديم الدعم الالزم للقادة الرّتبوّيني يف املدارس، وتعزيز التواصل 	 
بني القادة الرّتبوّيني يف املدارس، وبناء نموذج عميلّ لتطبيق املمارسات الرّتبوية القيادية يف املواقف الحياتّية الحقيقّية. 
مة للقادة الرّتبوّيني يف املدارس عىل الزيارات الصفية اليت يقوم بها  ففي الوقت الراهن، تقترص األنشطة امليدانّية املُقدَّ
داخل  املتابعة  جلسات  أثناء  املباحث  ملعلّمي/ملعلّمات  الداعمني  إىل  واالنضمام  األخرى،  للصفوف  املعلّمون/املعلّمات 
الغرفة الصفية، وتيسري ُسبل إنشاء مجتمعات التعلّم املهنّية. وقد َثُبَت أنَّ هذا الشكل من الدعم ال يعد كافًيا إلرشاك 
الذي حّققته  اإليجايبّ  األثر  أنَّه قد ظهر جلًيا  َبْيَد  الفّعالة بشكٍل دائٍم،  القيادية  الرّتبوية  املمارسات  الرّتبوّيني يف  القادة 

أنشطة الدعم امليداينّ ضمن إطار برنامج شبكات املدارس عىل املعلّمني/املعلّمات. 

إقرتاح إدراج القيادة الرّتبوية لتكون عنرصًا من العنارص اليت تنطوي عليها برامج التنمية املهنّية ؛ لتكون جزًءا من املسارات 	 
املهنّية للقادة الرّتبوّيني.

15 أطلقت أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني شبكة الدراسات االجتماعية عام 2020 بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.

التّوصيات واآلثار املرُتّتبة عىل السياسات ذات الصلة
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مجتمعات التعلّم املهنّية:
تّجدر اإلشارة هنا إىل أنَّ وجود ثقافة يسودها التعاون واملمارسات اليت تتسم بالديمومة متخذًة شكل مجتمعات التعلّم املهنّية عىل 
مستوى املدارس واملديريات- عىل حٍد سواء- سُتسهم يف زيادة التعاون بني األفراد وتبادل الخربات ذات الصلة،  إاّل أنَّ مجتمعات التعلّم 
املهنّية ما زالت غري ُمّستغلة بما فيه الكفاية وتحتاج إىل مزيٍد من الدعم؛ لضمان التطبيق الفّعال لها عن طريق إعداد هيكل متني، 

وتحديد املبادئ التوجيهية ذات الصلة. وعليه، أوردت الدراسة التوصيات اآلتية:

ترسيخ ثقافة مجتمعات التعلّم املهنّية يف املدارس من خالل تضمينها يف الجداول املدرسّية، فضاًل عن بناء القدرات 	 
الالزمة داخل املدارس لقيادة مجتمعات التعلّم املهنّية بشكل فّعال، ومتابعة األنشطة ذات الصلة بمجتمعات التعلّم 

املهنّية ودعمها من جانب املرُّشفني الرّتبوّيني ومديري املدارس. 

اجتماعات دورية مع 	  لتنظيم  املدارس؛  الرّتبوّيني يف  للمعلمني/للمعلمات والقادة  أكرث مرونة   إعداد جداول دراسّية 
زمالئهم اآلخرين عىل مستوى املدارس واملديريات.

منها؛ 	  االستفادة  وتحقيق  املهين  التعلّم  مجتمعات  استثمار  ُبغية  ودعمهم  املدارس  يف  الرّتبوّيني  القادة  تّشجيع 
باعتبارها أداًة لبناء قدرات املعلّمني/املعلّمات، وإدراجها لتكون جزًءا من خطط التنمية املهنية املدرسّية، إىل جانب املوارد 

الالزمة لتمهيد الطريق أمام تّطبيق مجتمعات التعلّم املهنّية. 

إنشاء منصة إلكرتونية لتكون بمثابة مجتمعات تعلّم مهنّية افرتاضّية تستهدف املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني 	 
عىل حٍد سواء؛ ليستفيدوا منها يف تبادل املعارف والخربات واألفكار اإلبداعية ذات الصلة. 

مادة الكتابة يف مبحيثّ اللغة العربية واللغة اإلنجلزيية ضمن إطار برنامج شبكات املدارس:
الكتابة لدى  كبري يف تحسني مهارات  إيجايبّ  تّحقيق تغيريٍ  العربية واللغة اإلنجلزيية قد أسهما يف  اللغة  برنامجي  أنَّ  بالِذكر  الجدير  من 
الطلبة، إال أنَّ املعلّمني/املعلّمات ما زالوا يواجهون العديد من التحديات عىل صعيد املُكّون الخاص بمادة الكتابة. وال بّد من التنويه 
يف هذا السياق أنَّ تضمني مادة الكتابة يف املنهاج الدرايسّ، إىل جانب تدريس املنهاج الحايلّ، يتطلب مزيًدا من الوقت والجهد لتطبيق 
ثّمة  الطلبة وتمكينهم منها. عالوًة عىل ذلك،  الكتابة لدى  بناء مهارات  اليت تسعى إىل  الشبكة  برامج  الواردة يف  املنّظمة  املنهجّية 
حاجة إىل مزيٍد من الوقت لالرتقاء بمستوى مهارات الكتابة لدى الطلبة يف صفوف املرحلة املتوسطة والثانوية وتحسينها نظرًا إىل أنَّ 

مستوى مهارات الكتابة لديهم ليس ضمن املستوى املطلوب. وعليه، أوردت الدراسة التوصيات اآلتية:

أّثبتت نجاعتها-  ضمن منهاجي اللغة العربية 	  إقرتاج إدراج منهجّية الكتابة املنّظمة الواردة يف برامج الشبكة - واليت 
الصفوف  من  بدًءا  تدريجًيا  وتطويرها  الطلبة  لدى  الكتابة  مهارات  بناء  ُبغية  حالًيا،؛  ُيدرّسان  اللذين  اإلنجلزيية  واللغة 

األساسية.

الدعم والتّوجيه امليداينّ:
م إىل املدارس كان أحد العوامل الرئيسة اليت أسهمت يف تمهيد الطريق أمام الربنامج ليحقق  يبدو أنَّ الدعم امليداينّ املستمر املُقدَّ
املعلّمون/املعلّمات  أّظهره  الذي  االلزتام  زيادة مستوى  املدارس يف  الداعمني إىل  زيارات  الصدد، أسهمت  املنشود. ويف هذا  النجاح 
والقادة الرّتبوّيون، وأفسحت املجال أمام املعلّمني/املعلّمات الستكشاف ومناقشة الُسبل الفعالة اليت أعّدها املُدّربون املّختصون يف 
هذا املجال  من خالل تطبيق اسرتاتيجيات التدريس الجديدة يف  مواقف حقيقّية داخل الغرفة الصفية، ناهيك عّما أسهمت به يف 

إلهام املعلّمني/املعلّمات لتّطبيق املمارسات التعليمية الجديدة عىل أرض الواقع. ويف هذا الصدد، أوردت الدراسة التوصيات اآلتية:

التخطيط إلضافة مزيٍد من الزيارات الداعمة ضمن إطار برامج التنمية املهنّية لكٍل من الربنامج الخاص باملباحث، وبرنامج 	 
القيادة الرّتبوية عىل حٍد سواء، مما ُيسهم- يف نهاية املطاف- يف تطبيق املمارسات الجديدة بشكٍل أفضل.

إىل جانب أخذ التوصيات اليت أوردها التقرير بعني االعتبار، ُنلّخص ُمّجمل الحديث هذا يف الدعوة إىل حشد الجهود الالزمة؛ لتوسيع 
نطاق عمل برنامج شبكات املدارس ليشمل عدًدا أكرب من املدارس يف األردن، أضافة إىل شمول عدٍد أكرب من املباحث؛ من أجل التأثري 

إيجاًبا عىل التحصيل الدرايسّ للطلبة من مختلف الصفوف.  
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ُمقّدمة

وتقديرًا  املهارات  أصحاب  من  املعلّمني/املعلّمات  بمكانة  إيماًنا 
للمنافع اليت حّققوها لقطاع التعليم، ارتأت الحكومة األردنية أن 
تصّنف التحدي املتمّثل يف تأهيل املعلّمني وتّدريبهم بأّنه أولوية 
التعليم،  قطاع  لتطوير  املُستمّرة  جهودها  ضمن  تندرج  أساسية 
ومن بينها اسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية اليت أطلقتها الحكومة 
يف  االسرتاتيجية  هذه  ُتسهم  إذ  2016؛  عام  من  أيلول  شهر  يف 
ُقبيل  وتدريبهم  املعلّمني  لتأهيل  األردنية  الدولة  احتياجات  تلبية 
الرشوع يف العمل يف مهنة التعليم )أي: “إعداد وتأهيل املعلّمني 
قبل الخدمة”(، كما تتطّرق إىل رضورة االرتقاء بمستوى مهارات 
التدريبية  الدورات  من  مزيٍد  تقديم  خالل  من  الحاليني  املعلّمني 

الجديدة والتنمية املهنّية املستمّرة. 

خالل العقود القليلة املُّنرصمة، شهدت عملية توفري فرص التعليم 
التعليمية  املخرجات  أنَّ  إال  ُمّطرًدا،  تحسًنا  األردين  املجتمع  ألفراد 
للطلبة من املستويات كافًة ال تزال مصدر قلٍق بالٍغ. فعند الحديث 
عن املرحلة االبتدائية  بلغت نسبة الطلبة الذين وصلوا إىل املستوى 
والثالث  الثاين  الصّفني  من  القرايئّ  االستيعاب  ملهارات  األسايسّ 
وفًقا لتقييم القراءة للصفوف الثالثة األوىل)EGRA(، ُقرابة 20% 
اليت حّققها  النتائج  الحديث عن  إىل  االنتقال  أّما عند  فقط.16 17 18 
طلبة املرحلة املتوسطة )الصّف الثامن( يف األردن، فقد أشارت نتائج 
الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم)TIMSS(  عام 2011 إىل وجود 
كانت  إذ  2007؛  عام  منذ  الطلبة  مستوى  يف  ملحوظ  انخفاض 

هذه النتائج أقل من النتائج اليت حّققها الطلبة عام 1999. 19 20   

لتطوير  األردن  يف  املبذولة  الجهود  ُتظهر  تّقدم،  ما  ضوء  ويف 
إيجايب يف تعلّم الطلبة؛ فعىل سبيل  التعليم بوادَر تقّدم  قطاع 
تحّسًنا عىل صعيد الدرجات اليت  املثال، أّظهر الطلبة األردنيون21 22 
حصلوا عليها يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA( عام 2018 
يف ثالثة مباحث )القراءة، والرياضيات، والعلوم( مقارنًة بما حصلوا 
عليه يف الدورات السابقة من هذ التقييم منذ عام 2006. وبناًء 
عىل ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن استمرار الجهود املبذولة يف تطوير 
املعلّمني/املعلّمات  معرفة  تعزيز  يف  واالستثمار  التعليم  قطاع 
التعليمية  واملمارسات  باألساليب  وإملامهم  الرّتبوّيني  والقادة 
م يف  والرّتبوية تظّل من العوامل املهمة للحفاظ عىل هذا التقدُّ
أكرب.  بشكٍل  للطلبة واالستفادة منه  الدرايسّ  التحصيل  مستوى 
عالوًة عىل ذلك، ينبغي العمل عىل توسيع آفاق األجيال القادمة 
للتغيري  أداًة  ُتَعّد  كونها  املدرسة  األردنيني من خالل  األطفال  من 
األردن-  املدارس يف  تحتاج  ذلك،  وانطالًقا من  املجتمعات.   داخل 
ليتسىّن لها تأدية الدور املنوط بها عىل أكمل وجه وتجسيد توّقعات 
اململكة واقًعا- إىل نخبٍة من املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني 
األردن  يف  التعليمية  بالعملية  النهوض  ُيمكنهم  الذين  األكّفاء 
وصواًل إىل استيفاء معايري األداء الدولية. وعليه، فإّن الرّتبوّيني23  
باألساليب واملمارسات  الذين يحظون بمعرفة كبرية وإملام واسع 
املتطورة مدعوون إىل بذل ما يف وسعهم  التعليمية والرّتبوية 
ليكونوا قادًة ُملّهمني يحّثون املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني 

وُيشّجعونهم عىل تحقيق تغيري إيجايبّ يف مدارسهم. 
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نبذة عن أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلمني

مستقلة  وطنية  مؤسسة  املعلّمني،  لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية 
جاللة  برؤية  ملزتمًة   2009 حزيران  يف  رسمًيا  انطلقت  ربحّية  غري 
امللكة رانيا العبد هللا يف إكساب املعلّمني والرّتبوّيني املهارات الالزمة، 
الغرفة  يف  للتمزّي  لهم  الالزم  الّدعم  وتقديم  دورهم،  وتقدير 
امللكة  جاللة  رعاية  تحت   2009 عام  األكاديمية  أُطلَِقت  الصفية. 
العبد هللا وبالرشاكة مع كلية املعلمني يف جامعة كولومبيا  رانيا 
ووزارة الرتبية والتعليم األردنية. وانطالًقا من ذلك، ترنو األكاديمية 
واملهارات  املعرفة  وإكسابهم  الرّتبوّيني  تمكني  يف  اإلسهام  إىل 
الالزمة؛ ليؤثروا إيجاًبا عىل األجيال القادمة من األطفال يف األردن 
ر الجهود املبذولة يف مسرية  ته، من خالل تصدُّ والعالم العريبّ برُمَّ

التنمية املهنّية للمعلّمني. 

تأسيسها،  منذ  املعلّمني،  لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية  تأُل  لم 

جهًدا يف سبيل االرتقاء بجودة العملية التعليمية يف منظومة 
عىل  التعليم  مجال  يف  م  التقدُّ عجلة  ودفع  األردن  يف  التعليم 
األكاديمية  سعت  لذلك،  وتحقيًقا  ته.  برُمَّ العريب  العالم  مستوى 
زيادة نطاق  جاهدًة إىل تحقيق رسالتها وتنفيذ دورها من خالل 
األردنية  اململكة  أرجاء  شىت  لتُعمَّ  ُتقّدمها  اليت  الخدمات  انتشار 
التعامل  يف  تبذلها  اليت  الجهود  عن  ناهيك  العربية،  واملنطقة 
التنمية  فرص  وتقديم  والتطوير،  بالتنمّية  املتعلقة  املسائل  مع 
املهنّية املستمّرة للمعلمني/ املعلمات. وقد نالت األكاديمية شهرة 
واسعًة كونها سفريًة للتغيري لم تتواَن يوًما عن العمل يف سبيل 
االرتقاء بمستوى التعليم يف املنطقة؛ إذ حققت انتشارًا كبريًا طال 
أكرث من 82,600 معلًما ومعلمة استفادوا من مختلف الربامج 

اليت ُتقّدمها. 
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نظرًا ألّن برنامج شبكات املدارس ُصّمَم أساًسا بهدف تغيري معتقدات املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني وسلوكاتهم وممارساتهم 
التعليمية والرّتبوية، فإّنه ينطوي عىل سلسلٍة متكاملٍة من ورش العمل اليت ُتَعد جزًءا ال يتجزأ من الربنامج، إىل جانب اللقاءات التأملية 
التخطيط  يف:  وتتمثل  وفّعاليًة”،  أهميًة  “أكرث  تعد  اليت  الستة  التعليمية  املمارسات  يف  املعلّمني/املعلّمات  قدرات  بناء  عىل  ُترّكز  اليت 
للدروس والتحضري لها، وأسلوب التدريس القائم عىل العمل الجماعيّ، واملهام اليت تركز عىل الجانب األكاديميّ وتنطوي عىل مستوى 
أكرب من الدقة والصعوبة، والتقييم التكويينّ )البنايئّ(/ تكييف التدريس، وجلسات النقاش اليت تتمحور حول الطالب، وممارسة الكتابة 
تأملية خالل سلسلة  اجتماعات  املعلّمون/املعلّمات ست ورش عمل وستة  يحرض  الصدد،  وخارجها. ويف هذا  الصفّية  الغرفة  داخل 
التدريبات هذه، يف حني يحرض القادة الرّتبوّيون ست ورش عمل يتمحور موضوعها حول القيادة الرّتبوية. وتجدر اإلشارة إىل أنَّه يف هذه 
الدراسة، تحديًدا، جرى إضافة أربع جلسات تأملية24 إىل برنامج القيادة الرّتبوية؛ ُبغية مساعدة القادة الرّتبوّيني عىل بلورة فهم أوضح 

حول برنامج شبكات املدارس والدراسة البحثية لربنامج شبكات املدارس.

ورش عمل تدريبية واجتماعات تأملية:

24  َترِد التفاصيل ذات الصلة بموضوعات ورش العمل يف امللحق رقم )1(.

برنامج شبكات املدارس الخاص باملبحث

وكلية  املعلّمني،  لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية  بني  الرشاكة  أسفرت 
املعلّمني يف جامعة كولومبيا، ووزارة الرتبية والتعليم عن إعداد 
عملية  دعم  يف  أسهم  املهنّية  للتنمية  ُمتَقن  نموذج  وتنفيذ 
تطبيق عدٍد من أساليب التعليم والتدريس الفّعالة داخل البيئة 
عدٍد  إنشاء  عىل  النموذج  هذا  ويعتمد  األردن.  يف  املدرسية 
فضاًل  للتغيري،  أداًة  بوصفها  ودعمها  املدرسية  الشبكات  من 
األساسية  املباحث  تتناول  اليت  املهنّية  التنمية  دورات  تقديم  عن 
التدريب عىل مهارات  واملعلّمات، ودورات  املعلّمني  ملجموعة من 
ُبغية  الرتبويني؛  واملرُّشفني  وُمساعديهم  املدارس  ملديري  القيادة 
املُمارسات  صعيد  عىل  املنشودة  التغيريات  تحقيق  عملية  تعزيز 

التعليمية داخل الغرفة الصفية.

رانيا  امللكة  أكاديمية  ُتقّدمه  الذي  املدارس  برنامج شبكات 
لتدريب املعلّمني برنامج متخصص يف مباحث:

العلوم

اللغة اإلنجلزيية
)ماديتّ القراءة والكتابة(

الرياضيات

اللغة العربية
)ماديتّ القراءة والكتابة(

ذات  تدريبية  دورات  عىل  الربنامج  هذا  ينطوي  ذلك،  عىل  عالوًة 
ومساعديهم  املدارس  مديري  تستهدف  الرّتبوية  بالقيادة  صلة 
واملرُّشفني يف املديريات التعليمية؛ انطالًقا من حقيقة مفادها أنَّ 
املعلّمني/ تحقيق  ضمان  يف  يسهمون  املؤثرين  الرّتبوّيني  القادة 
املعلّمات أداًء يرىق بجودة  التعليم  املقّدم يومًيا لطلبتهم. كما 
ُيمكن القول أنَّ برنامج شبكات املدارس ُيسهم يف جمع املعلّمني 
لتبادل  الذي ُيدرّسون املباحث ذاتها معا، ويفسح املجال أمامهم 
املعارف والخربات، ويعزز دعم األقران، فضاًل عن إسهامه يف بناء 
مجتمعات التعلّم املهنّية. ولتحقيق نتائج ناجحة، وتتطلب الفلسفة 
اليت يقوم عليها هذا النموذج وجود أربعة مكونات رئيسة تؤدي 
قيادة مدرسية متعاونة  أفضل:  تعلّم  بيئة  تهيئة  إىل  مجتمعًة 
بكلَّ  جديدة  مهارات  اكتساب  عىل  يحرصون  ومعلّمني  وداعمة، 
ما تتضمنه من ممارسات وأنشطة تطبيقّية، والتطبيق املستمر 
مهنية  تعلّم  مجتمعات  وإنشاء  املُكتسبة،  الجديدة  للممارسات 

فّعالة. 

 2009 عام  بداية  منذ  أنه  إىل  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  ويف 
املعلّمني/املعلّمات  15 فوًجا من  2020، شارك  ّوحىت نهاية حزيران 
والقادة الرّتبوّيني يف املدارس )املرُّشفني الرّتبوّيني، ومديري املدارس، 
بالتنمية  الخاصة  العمل  ورش  يف  املدارس(  مديري  ومساعدي 
هذا،  يومنا  وحىت  املدارس.  شبكات  برنامج  إطار  ضمن  املهنّية 
9,126 معلًّما ومعلّمة  الربنامج إىل  وصل عدد املستفيدين من 
)5,434 معلّمة و3,692 معلًّما(، إضافًة إىل 2,264 قائًدا وقائدة 
)1,287 قائدة و977 قائًدا(. أّما عند الحديث عن تصنيف املعلّمني 
عددهم  وصل  فقد  املبحث،  حسب  الربنامج  من  املُستفيدين 
العربية، و2,192 يف  اللغة  1,625 معلًّما ومعلّمة يف مبحث  إىل 
مبحث اللغة اإلنجلزيية، و2,696 يف مبحث الرياضيات، و2,613 يف 
مبحث العلوم.  ويف ضوء زيادة الطلب عىل التدريب حسب املبحث 
َعِمَدت  فقد  املدارس،  شبكات  برنامج  إطار  ضمن  يندرج  الذي 
أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني يف عام 2020 إىل استحداث 
شبكة الدراسات االجتماعية باعتبارها شبكة جديدة، ووصل عدد 
الربامج  من  املُستفيدين  الرّتبوّيني  واملرُّشفني  املعلّمني/املعلّمات 
اليت ُتقّدمها هذه الشبكة حىت نهاية شهر حزيران من عام 2020 
إضافًة  معلًّما(  و347  معلّمة   726( ومعلّمة  معلًّما   1,073 إىل 
إىل 100 ُمرّشف تّربوي وُمرشفة تربوية )30 ُمرشفة و70 ُمرشًفا(. 

الربنامج  ُيعّد  برنامج شبكات املدارس بهيكليته املتمزّية؛ إذ ال  يتمزّي 
سلسلٌة  هو  بل  فحسب،  واحدٍة  ملرٍة  تتاح  تعليمية  تجربة  مجرّد 
ملدة  تستمر  اليت  العملّية  املهنّية  التنمية  أنشطة  من  ُمتكاملٌة 
املعلّمني/املعلّمات  معرفة  بمستوى  االرتقاء  إىل  تهدف  طويلة 
ومهاراتهم. ويرتاوح عدد املدارس اليت تضّمها لك شبكة عادًة بني 
ُصّمَمت  وقد  ُمعّينة،  جغرافية  منطقة  يف  مدرسًة   20 إىل   15
املحتوى.  مجاالت  من  محدٍد  مجاٍل  مع  للتعامل  الشبكات  هذه 
يف  املدارس  شبكات  برنامج  من  الهدف  َيكُمن  ِذكره،  سلف  وكما 
تشجيع املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني عىل تغيري معتقداتهم 
وسلوكاتهم وممارساتهم التعليمية والرّتبوية، يساعد عىل إحداث 
جلًيا من خالل  اتَّضح ذلك  إذ  الصفّية؛  الغرفة  داخل  إيجايبّ  تغيري 
هذا  ويف  الدرايسّ.  تحصيلهم  يف  الطلبة  حّققها  اليت  اإلنجازات 
الصدد، ُيقّدم برنامج شبكات املدارس ورش عمل للتنمية املهنّية 
من  والعديد  امليداينّ،  الدعم  عن  فضاًل  ُمنتظمٍة،  بوتريٍة  ُتعَقد 
إذ  بينها؛  فيما  للتعاون  املدارس  أمام  املجال  تفسح  اليت  الفرص 

يتألف هيكل برنامج شبكات املدارس من:
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التخطيط 
للدرس 

والتحضري له 

التقييم التكويينّ 
)البنايئ(/ تكييف 

التدريس

التدريس القائم 
عىل العمل 

الجماعيّ

النقاش املتمركز 
حول الطالب

املهام اليت تركز عىل 
الجانب األكاديميّ 

وتنطوي عىل مستوى 
أكرب من الدقة والصعوبة

خالل الربنامج، عمل املُدّربون الرّتبويون يف أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني عىل متابعة املُتدّربني من خالل إجراء زيارات شهرّية ملعلّمي/
معلّمات لك مبحث يف لك مدرسٍة عىل حدٍة؛ األمر الذي مّكنهم من قياس مدى استفادة املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني يف 
املدارس من تجارب مشاركتهم يف ورش العمل املُنعقدة ضمن إطار الربنامج، وتقييم مدى تطّور ممارساتهم التعليمية والقيادية، 
فضاًل عن دعم تطورّهم املهينّ. ويف إطار الحديث عن الجهود اليت بذلها املُدّربون الرّتبوّيون، فقد ترّكز عملهم عىل املتابعة املستمرة 
الدعم واملشورة للمعلمني/للمعلمات  ناهيك عن تقديم  التقّدم والتطّور املهينّ،  الغرفة الصفّية، ومتابعة مستوى  للدروس داخل 
َفت املعلومات، اليت اسُتخلَِصت من عمليات املتابعة والعمل امليداينّ مع املعلّمني/املعلّمات  والقادة الرّتبوّيني عىل حٍد سواء. وعليه، ُوظِّ
اليت  العمل  أُدرَِجت ضمن ورش  اليت  األساسية  املهارات  وتحديد شكل  الصلة  ذات  األفكار  املدارس، يف صياغة  الرّتبوّيني يف  والقادة 
ُتقّدمها أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني. عالوًة عىل ذلك، أتاحت الزيارات امليدانية الفرصة أمام املُدّربني الرّتبوّيني يف أكاديمية امللكة 
رانيا لتدريب املعلّمني للحّث عىل التغيري التدريجيّ يف املمارسات ذات الصلة، ودعم هذا النوع من التغيري من خالل دفع الرّتبوّيني إىل 

التفكري ملًيا يف األسئلة اليت تتمّحور حول األساليب التعليمية/الرّتبوية ذات الصلة بممارساتهم اليومّية.

الدعم والّتوجيه امليداينّ:

ممارسة الكتابة 
داخل الغرفة 

الصفّية وخارجها
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منذ إطالق برنامج شبكات املدارس عاَم 2009 وطوال مّدة تنفيذه حىت عام 2015، أجرى “تجّمع البحوث والسياسات يف 
التعليم” يف كلية املعلّمني يف جامعة كولومبيا -بالتعاون مع أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني- دراستني تقييميتني 
ترميان إىل قياس مدى التغيري الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس عىل معتقدات املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني وما 
ُيطّبقونه من ممارسات. وقد أُجرَِيت الدراسة التقييمية األوىل بعنوان “شبكات املدارس النامية لالرتقاء بمستوى العملية 
التعليمية يف األردن 2010-2009” عاَم 2011 25 بهدف تقييم مدى التقّدم الذي أحرزته اسرتاتيجية شبكة املدارس وأثرها 
عىل البيئة املدرسية. أّما الدراسة التقييمية الثانية بعنوان “تغيري املمارسات الصفّية: تقييم مرشوع التعلّم الخاص بشبكات 
املدارس يف األردن”، فقد أُجرَِيت عاَم 2015 26 بهدف قياس مدى تغرّي القيم اليت يتبّناها املعلّمون واملعلّمات والقادة 

الرتبويون واملُمارسات اليت ُيطّبقونها بمرور الوقت.

ويف ضوء الحديث عن هاتني الدراستني التقييميتني، فقد َخلُصتا إىل وجود تغرّيات إيجابية يف املُمارسات التعليمية اليت 
الرّتبوّيون يف املدارس عىل  ُيطّبقها املعلّمون/املعلّمات واملعتقدات والسلوكات اليت يتبّناها املعلّمون/املعلّمات والقادة 
تطوير  إىل  الرامية  كثريًا يف مواصلة جهودها  النتائج  بهذه  املعلّمني  لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية  واستعانت  حٍد سواء. 
الربنامج تلبيًة الحتياجات املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني، إال أّنه لم ُيدرس أثر برنامج شبكات املدارس عىل عملية التعلّم 

لدى الطلبة يف ذلك الوقت.

ويف ضوء ما تقّدم، ارتأت أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني، يف خريف عام 2016 ضمن إطار رشاكتها مع وزارة الشؤون 
الدولية يف كندا بخصوص مرشوع “توسيع نطاق برامج التنمية املهنّية للمعلّمني”، إىل مواصلة الدراسات اليت ُتجريها 
حول برنامج شبكات املدارس ودراسة انعكاس أثر تدريب املعلمني عىل تعلم الطلبة، واستكشاف ما إذا كان هذا الربنامج 
2016 إىل إطالق  رانيا عاَم  امللكة  للطلبة أم ال. وانطالًقا من ذلك، َعِمَدت أكاديمية  الدرايسّ  التحصيل  يسهم يف تعزيز 
الدراسة البحثية لربنامج شبكات املدارس بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وجامعة تورنتو - ومعهد أونتاريو للدراسات 

الرتبوية، واملركز الوطين لتنمية املوارد البرشية. 

/https://repository.upenn.edu/cpre_researchreports/61:25  رابط الدراسة

/https://repository.upenn.edu/cpre_researchreports/83:26 رابط الدراسة

27 ويليام آر. شاديش، وتوماس دي. كوك، ودونالد يت. كامبل )2002( -  التصاميم التجريبية وشبه التجريبية الستنباط االستنتاجات السببية العاّمة. بلمونت، كاليفورنيا: وادزورث.

28 يف بداية الدراسة التقييمية، وقع االختيار عىل 40 مدرسًة )20 مجموعة تتألف لك منها من مدرستني(، لكّن بعد نهاية الفصل الدرايسّ األول، طلبت إحدى املدارس اليت 

تندرج ضمن املجموعة التجريبية يف إقليم الجنوب االنسحاب من الربنامج؛ ما أدى إىل إزالة نظريتها من املجموعة الضابطة.
م برنامج شبكات املدارس إىل املدارس اليت تندرج ضمن املجموعة الضابطة؛ إذ سُتستخدم ألغراض املقارنة فقط.  29 وتحقيًقا للغاية املنشودة من هذه الدراسة التقييمية، لن ُيقدَّ

تصميم الدراسة البحثية ومنهجيتها

الغاية:

التصميم:

َتكُمن الغاية يف قياس أثر نموذج التدريب الخاص بربنامج شبكات املدارس، الذي ُتقّدمه أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني، 
عىل تغيري أداء املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني، وكيف أسهم هذا التغيري يف التأثري عىل التحصيل الدرايسّ للطلبة. كما 
َتكُمن الغاية يف الخروج بتصور لربنامج شامٍل ومتكامٍل يرمي إىل تحسني العملية التعليمية عىل مستوى املدرسة عىل نحٍو 

يستهدف املباحث األساسية؛ العلوم والرياضيات،واللغة اإلنجلزيية واللغة العربية، فضاًل عن القيادة الرّتبوية.

املهنّية  التنمية  أثر  قياس  ُبغية  التقييم؛  عملية  يف  تجرييبّ  تصميم  نهج  املدارس  شبكات  لربنامج  البحثية  الدراسة  تبنَّت 
للمعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني عىل التحصيل الدرايسّ للطلبة؛ من خالل توظيف أسلوب التجربة العشوائية املنتظمة 
الذي يقوم عىل استخدام نهج تصميم ينطوي عىل مجموعتني للمرحلتني السابقة والالحقة للربنامج27 )أي: املجموعة 
َم برنامج شبكات املدارس إىل املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية، َبْيَد أنَّه  التجريبّية واملجموعة الضابطة(. وقد ُقدِّ

م يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة؛ إذ اسُتخِدَمت هذه املدارس ألغراض املقارنة فقط.  لم ُيقدَّ

املدارس  برنامج شبكات  املشاركة يف  لها  لم يسبق  38 مدرسًة28  االختيار عىل  أنَّه قد وقع  إىل  اإلشارة  تجدر  الصدد،  يف 
 19 من قبل؛ ُبغية ضمان إمكانية املقارنة بني املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة. وقد ُوزّعت هذه املدارس عىل 
ثانوية( عىل  أو  ابتدائية  )مدارس  الخصائص  حيث  تتألف لك مجموعة منها من مدرستني متشابهتني من  مجموعًة، 
مستوى األقاليم كافًة )إقليم الوسط/ عمان، وإقليم الشمال/ إربد، وإقليم الجنوب/ الكرك(، وعىل نحٍو يشمل أيًضا نوع 
املدرسة )سواء أكانت مدارس ذكور أو مدارس إناث أو مدارس مختلطة(. بعدئٍذ، تم اختيار مدرسة واحدة عشوائًيا من 
م فيها برنامج شبكات املدارس، وبالتايل تندرج هذه املدرسة ضمن املجموعة  بني لك مجموعة تتكون من مدرستني؛ لُيقدَّ
ُبغية  التجريبّية، يف حني وقع االختيار عىل املدرسة األخرى لتكون ضمن املجموعة الضابطة؛29 إذ اعُتمد هذا األسلوب 
ضمان أن ُتعزى أي فروق او تباينات يف مستوى التحصيل الدرايسّ للطلبة إىل االختيار العشوايئّ للمدارس اليت تندرج 
الحدود اليت تتفاوت  باملجموعة الضابطة(، وليس بسبب أي متغريات أخرى ضمن  )ُمقارنًة  التجريبّية  ضمن املجموعة 
فيها العّينة املُختارة. كما توزَّعت الـ 19 مجموعًة، اليت تتألف لك مجموعة منها من مدرستني، عىل األقاليم الثالث؛ حيث 
تواجدت سبع مجموعات منها يف إقليم الوسط )العاصمة عمان(، وسبع مجموعات منها يف إقليم الشمال )محافظة 

إربد(، وتواجدت املجموعات الخمسة املتبقية يف إقليم الجنوب )محافظة الكرك(. 

العّينة:

الدراسة البحثية لربنامج شبكات املدارس
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إليه هذه الدراسة، وبناًء عىل  إضافًة إىل االفرتاض الذي تستند 
املراجعة الشاملة اليت أجراها فريق معهد أونتاريو للدراسات الرتبوية 
رانيا  امللكة  أكاديمية  ُتقّدمه  -الذي  املدارس  شبكات  برنامج  ملواد 
َمت عملية التقييم  لتدريب املعلّمني- يف بداية الدراسة، فقد ُصمِّ
الستة  التعليمية  املمارسات  بني  تّجمع  اليت  العالقة  عىل  بناًء 
والتحضري  للدروس  )التخطيط  وفّعاليًة”  أهميًة  “أكرث  تعد  اليت 
واملهام  الجماعيّ،  العمل  عىل  القائم  التدريس  وأسلوب  لها، 
من  أكرب  مستوى  عىل  وتنطوي  األكاديميّ  الجانب  عىل  تركز  اليت 
التدريس،  تكييف  )البنايئّ(/  التكويينّ  والتقييم  والصعوبة،  الدقة 
الكتابة  وممارسة  الطالب،  حول  تتمحور  اليت  النقاش  وجلسات 
املمارسات  هذه  ارتبطت  وقد  وخارجها(.  الصفّية  الغرفة  داخل 
التعليمية بالعالقة بني معتقدات املعلّمني/املعلّمات حيال عملية 
التعلّم، ومدى معرفتهم وإملامهم باملحتوى الرّتبوي، ومدى تأثري 
الثقافة املدرسّية، بما يشمل التعاون بني لكٍّ من القادة الرّتبوّيني 

واملعلّمني/املعلّمات يف املدارس.

ألسلوب  املعلّمني/املعلّمات  تبيّن  أنَّ  التصميم30  يفرتض  وعليه، 
التقييم التكويينّ )البنايئّ(/ تكييف التدريس ُيسهم يف إثراء عملية 
حال  -يف  يشمل  أن  شأنه  ما  لها؛  والتحضري  للدروس  التخطيط 
التدريس  أسلوب  التعليمية-  الناحية  من  مناسب  بشكل  تطبيقه 
وجلسات  الطلبة(،  بني  )التعاون  الجماعيّ  العمل  عىل  القائم 
النقاش اليت تتمحور حول الطالب، وممارسة الكتابة داخل الغرفة 
الصفّية وخارجها، واملهام اليت تركز عىل الجانب األكاديميّ وتنطوي 
عىل مستوى أكرب من الدقة والصعوبة. ويف هذا السياق، فمن 
الجدير بالِذكر أنَّ تطبيق هذه املمارسات التعليمية يتأثر بمعتقدات 
املعلّمني/املعلّمات حيال عملية التعلّم ومدى معرفتهم وإملامهم 
باملحتوى الرّتبوي. وعىل ِغرار ذلك، تتأثر الفرص ذات الصلة بتطبيق 
القيادة  ِسَيما  ال  املدرسّية،  بالثقافة  التعليمية  املمارسات  هذه 
“مجتمعات  )أنشطة  املعلّمني/املعلّمات  بني  والتعاون  املدرسّية 

التعلم املهنية”(.

اإلطار النظريّ:
ُيمكن القول إّن االفرتاض األسايسّ يتمثل يف أّن نموذج التدريب الخاص بربنامج شبكات املدارس، الذي ُتقّدمه 
أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني، ينبغي أن ُيسهم يف تشجيع املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني يف املدارس 
عىل تغيري أدائهم، فضاًل عن تحسني التحصيل الدرايسّ للطلبة يف حال تطبيق كافة املكونات اليت ينطوي عليها 
مة وفّعالة؛ إذ جاء هذا االفرتاض متوافًقا مع النتائج املتوّقعة من الدراسة البحثّية  هذا الربنامج بطريقة ُمنظَّ

ألثر برنامج شبكات املدارس:

)النتائج متوسطة املدى(:
تحسن املمارسات التعليمية للمعلمني 
والقادة الرّتبوّيون يف املدارس املشاركة

)النتائج قصرية 
املدى(:

التحسن يف 
املهارات التعليمية 

للمعلمني املشاركني 
يف الربنامج

)النتائج قصرية 
املدى(:

التحسن يف املهارات 
القيادية للقاد 

الرّتبوّيون
)املديرين، مساعدي 

املديرين، مرشيف 
املدارس( املشاركني 

يف الربنامج

)النتائج عىل مستوى األثر(:
تحسني جودة التعليم يف املدارس األردنية

العينة الضابطة العينة التجريبية
األقاليم

ثانوي أسايس ثانوي أسايس

عمان 

إربد

الكرك

البحثّية  رانيا لتدريب املعلّمني والدراسة  بأكاديمية امللكة  التقييم الخاصة  الرتبوية خطة  أّعدت الدكتورة روث تشايلدز والدكتورة كاثرين برود من معهد أونتاريو للدراسات   30

لربنامج شبكات املدارس يف شهر ترشين األول من عام 2016. 
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يعلم

الثقافة املدرسية )القيادة املدرسية والتعاون بني املعلمني(

النتائج املنشودة

مصادر األدلة

تحسن 
جودة 
التعليم

تحسن املمارسات 
التعليمية/الرتبوية  

للمعلمني 
والقادة الرّتبوّيون

تحسن املهارات 
الرتبوية للقادة 

الرّتبوّيون
من قادة املدارس 

املشاركني يف 
شبكات املدارس

التحسن 
يف املهارات 
التعليمية 
للمعلمني 

املشاركني يف 
شبكات املدارس

x x x االستبانة الخاصة باملعلّمني/املعلّمات

x x x االستبانة الخاصة بالقادة الرّتبوّيني يف املدارس

x x x أداة املالحظة الصفية

x x اختبار وزارة الرتبية التعليم الجتياز برنامج شبكات املدارس

x x ملف املعلم

x اختبارات التحصيل الدرايسّ للطلبة

مالحظة: اجتياز اختبار برنامج شبكات املدارس املعتمد من وزارة الرتبية والتعليم وملف اإلنجاز للمعلم هما متطلبان لغايات الحصول عىل 
اعتماد برنامج شبكات املدارس يف وزارة الرتبية والتعليم لغايات الرتب. 

املعتقدات 
حول التعلم

املحتوى 
املعريف

تأثر عىل 
استخدام

استخدامدمج

التقييم
التكويينّ / تكييف 

التدريس

التدريس القائم عىل 
العمل الجماعيّ 

)التعاون بني الطلبة(

املهام اليت تركز عىل 
الجانب األكاديميّ 

وتنطوي عىل 
مستوى أكرب من 
الدقة والصعوبة

ممارسة الكتابة داخل 
الغرفة الصفّية 

وخارجها

جلسات النقاش اليت 
تتمحور حول الطالب

التخطيط للدرس
 الذي ينتج عن دمج املمارسات الرتبوية 

مصادر األدلّة ذات الصلة:
من  والكمّية  النوعّية  البيانات  جمع  الدراسة  مّدة  خالل  جرى 
إنشاء  ُبغية  الرّتبوّيني؛  والقادة  واملعلّمني/املعلّمات،  املدارس، 
الربنامج، ودراسة  املُشاركة يف  املدارس  لكافة  كامل  تعريفيّ  ملف 
ُجِمَعت  فقد  الزمن؛  من  مّدة  بعد  عليها  طرأت  اليت  التغيريات 
توزيع  خالل  من  املُقّدمة  التدريبات  جودة  مدى  حول  البيانات 
الرّتبوّيني  والقادة  املعلّمني/املعلّمات  آراء  الستطالع  استبانات 
بعد لك ورشة عمل. وعىل ِغرار ذلك، ُجِمَعت البيانات ذات الصلة 
وسلوكاتهم  الرّتبوّيني  والقادة  املعلّمني/املعلّمات  بمعتقدات 
وممارساتهم من خالل االستبانات، وعمليات املُتابعة داخل الغرفة 
للمعلّمني/للمعلّمات،  اإلنجاز  ملفات  تقييم  وعمليات  الصفّية، 
الرتبية  وزارة  ُتجريه  الذي  االعتماد  اختبار  يف  النجاح  ومعّدالت 

والتعليم. عالوًة عىل ذلك، جرى قياس مستوى التحصيل الدرايسّ 
للطلبة من خالل اختبار خضعت له عّينة من الطلبة تحت إرشاف 

املركز الوطين لتنمية املوارد البرشية. 

ُجمعت البيانات اليت اسُتعني بها يف تحقيق الغايات املنشودة من 
و-2018 و2017-2018،   ،2016-2017( مراحل  ثالث  عىل  الدراسة 

والقادة  املعلّمني/املعلّمات  استبانات  بيانات  ُجمعت  إذ  2019(؛ 
الرّتبوّيني يف السنوات األوىل والثانية والثالثة من الدراسة، يف حني 
املُتابعة داخل الغرفة الصفية اليت أجراها  بيانات عمليات  ُجمعت 
رانيا  امللكة  أكاديمية  امليدانيون يف  الرتبويون والداعمون  املُدّربون 
بيانات االختبارات  أّما  الثانية والثالثة،  لتدريب املعلّمني يف السنتني 
والثالثة  السنوات األوىل  الطلبة فقد ُجمعت يف  لها  اليت خضع 

من الدراسة.



26 برنامج شبكات املدارس لالرتقاء بنوعية التعليم يف األردن - أثر الربنامج والُسبل الرامية إىل تطويره

االستبانة الخاصة باملعلّمني/املعلّمات:

االستبانة الخاصة بالقادة الرّتبوّيني يف املدارس:

أداة ُمتابعة التدريب “الدعم” الرتّبوي:

أداة املُتابعة الخاصة بالداعمني امليدانيني:

يف  شاركوا  الذي  املعلّمني/املعلّمات  عىل  االستبانة  هذه  ُوزَِّعت 
املجموعة  ضمن  تندرج  اليت  املدارس  يف  أكانوا  سواء  الربنامج 
اليت  املراحل  من  مرحلة  لك  يف  الضابطة  املجموعة  أو  التجريبّية 
يف  املُدرجة  األسئلة  كانت  البيانات.  جمع  عملية  عليها  انطوت 
هذه االستبانة تتطلب من املعلّمني/املعلّمات اختيار إجابة واحدة 
سبعة  كاآليت:  وجاءت  ليكرت(،  )مقياس  خيارات  خمسة  بني  من 
أسئلة  تمحورت حول تصّورات املعلّمني/املعلّمات حيال املمارسات 
املعلّمني/ تعاون  أسئلةحول مستوى  الفّعالة، وستة   التعليمية 

وآلية ذلك، وعرشين سؤااًل حول مستوى  زمالئهم  املعلّمات مع 
وقد  املدارس،  ُمديري  مع  وتواصلهم  املعلّمني/املعلّمات  تعاون 

مديري  وُمساعدي  املدارس،  مديري  عىل  االستبانة  هذه  ُوزَِّعت 
سواء  الربنامج  يف  شاركوا  الذي  الرّتبوّيني  واملرُّشفني  املدارس، 
أو  التجريبّية  املجموعة  ضمن  تندرج  اليت  املدارس  يف  أكانوا 
االستبانة  هذه  يف  املُدرجة  األسئلة  كانت  الضابطة.  املجموعة 
تتطلب من املعلّمني/املعلّمات اختيار إجابة واحدة من بني خمسة 
تمحورت  أسئلة  سبعة  كاآليت:  وجاءت  ليكرت(،  )مقياس  خيارات 
الفّعالة،  الرّتبوية  املمارسات  حيال  الرّتبوّيني  القادة  تصّورات  حول 
املعلّمني/املعلّمات،  مع  تعاونهم  مدى  حول  أسئلة  وخمسة 
وعرشين سؤااًل جاءت لتقييم مستوى تعاون القادة الرّتبوّيني يف 
إضافًة  ومساعديهم،  املدارس  مديري  مع  وتواصلهم  املدارس 
الرّتبوّيني  إىل عرشين سؤااًل جاءت لتقييم مستوى تعاون القادة 
اشتملت  وأخريًا،  الرّتبوّيني.  املرُّشفني  مع  وتواصلهم  املدارس  يف 

هون” يف أكاديمية امللكة رانيا لتدريب  أكمل املدّربون الرّتبوّيون “املُوجِّ
ضمن  تندرج  اليت  املدارس  يف  امليداينّ  الدعم  زيارات  املعلّمني 
املجموعة التجريبّية؛ إذ بّينوا ما إذا كانوا قد الحظوا تطبيق هذه 
املمارسات التعليمية/الرّتبوية يف هذه املدارس أم ال. وقد اسُتخِدَم 
املعلّمني/ نجاح  مدى  إىل  لإلشارة  املحددة  العنارص  عدد  ُمجَمل 
اليت  املعرفة  تجسيد  يف  املدارس  يف  الرّتبوّيني  والقادة  املعلّمات 
إذ  ُيطّبقونها؛  اليت  املمارسات  يف  العمل  ورش  من  اكتسبوها 
عدًدا  املتابعة  عمليات  عنها  تمخَّضت  اليت  املالحظات  تضّمنت 
العنارص  بعض  عىل  منها  لكٌّ  ينطوي  اليت  الرئيسة  األقسام  من 

الذي  امليدانيني  الداعمني  جانب  من  األداة  هذه  إعداد  جرى 
رافقوا املُدّربني الرّتبوّيني من أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني 
من  مزيٍد  توفري  ُبغية  أجروها؛  اليت  امليداينّ  الدعم  زيارات  أثناء 
املعلومات الرامية إىل تأكيد املالحظات اليت تمخَّضت عنها عمليات 
املتابعة اليت أجراها املُدّربون الرّتبوّيون.  ويف هذا الصدد، ُطلَِب إىل 
الداعمني امليدانيني أثناء الزيارات اليت أجراها املُدّربون الرّتبوّيون إىل 
املدارس ذات الصلة- التقاط صور لُجدران الغرفة الصفّية، والخطط 
وأنشطة  الصفّية،  الغرفة  يف  املقاعد  ترتيب  وطريقة  التعليمية، 
الطلبة والتفاعل بني الطلبة؛ إذ تضّمنت املالحظات اليت تمخَّضت 

اسُتخدمت هذه األسئلة العرشون ذاتها لقياس مستوى تعاون 
الرّتبوّيني، إضافًة إىل  املعلّمني/املعلّمات وتواصلهم مع املرُّشفني 
حيال  واملعلّمات  املعلّمني  معتقدات  حول  سؤااًل  وعرشين  اثنني 
املمارسات التعليمية الفّعالة. ويف القسم األخري من االستبانة، كان 
لك سؤال من األسئلة االثنني والعرشين ُيمّثل اسرتاتيجيًة تعليميًة. 
وعليه، ُطلَِب إىل املعلّمني/املعلّمات يف لك سؤال من هذه األسئلة 
عىل  الصلة  ذات  االسرتاتيجّية  تطبيقهم  مدى   )1( إىل:  اإلشارة 
تطبيقهم  بآلية  ثقتهم  مدى   )2( املُنرصمة؛  الست  األشهر  مدى 
أنَّ  اعتقادهم  مدى   )3( ُيدرّسونها؛  اليت  املباحث  يف  االسرتاتيجّية 

االسرتاتيجة كانت فّعالة 31. 

هذه االستبانة عىل اثنني وعرشين سؤااًل جاءت لقياس معتقدات 
التعليمية/ االسرتاتيجيات  حيال  املدارس  يف  الرّتبوّيني  القادة 
سؤااًل  وعرشين  اثنني  عن  فضاًل  ثقتهم،  عىل  حازت  اليت  الرّتبوية 
تمّحورت حول معتقداتهم حيال االسرتاتيجيات التعليمية/الرّتبوية 
الفّعالة32. وسعًيا إىل ضمان تكوين منظور ثاليثّ للبيانات والتأّكد 
املدارس  يف  املعلّمني/املعلّمات  إىل  ُطلَِب  فقد  موثوقيتها،  من 
اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة اإلجابة 
فّعالية  مدى  حول  تتمّحور  أسئلة  تتضمن  اليت  االستبانة  عن 
الرّتبوّيني  واملرُّشفني  املدارس  مديري  ومساعدي  املدارس  ُمديري 
تعليمية  اسرتاتيجيات  دمج  عىل  املعلّمني/املعلّمات  تشجيع  يف 

متطورة يف ممارساتهم املهنّية.

الثانوية، وتتمثل هذه األقسام يف اآليت: )1( تنّوع  أنشطة الطلبة؛ 
وممارساتهم  وسلوكاتهم  املعلّمني/املعلّمات  معتقدات   )2(
الجماعيّ  العمل  عىل  القائم  التدريس  أسلوب   )3( التعليمية؛ 
وجلسات النقاش اليت تتمحور حول الطالب؛ )4( الثقافة املدرسّية 
ومجتمعات التعلّم املهنّية؛33 )5( التقييم التكويينّ )البنايئّ(/ تكييف 
عات الكبرية واملهام األكرث صعوبًة. ويف نهاية  التوقُّ  )6( التدريس؛ 
املطاف، تّجدر اإلشارة إىل أّن عمليات املتابعة هذه قد اسُتخلص 
منها بيانات ُيمكن تطبيقها عىل املمارسات القيادية ومجتمعات 

التعلّم املهنية يف املدارس. 

عنها عمليات املتابعة عدًدا من األقسام الرئيسة اليت ينطوي لكٌّ 
منها عىل بعض العنارص الثانوية، وتتمثل هذه األقسام يف اآليت: 
)1( تنّوع أنشطة الطلبة؛ )2( توّفر املوارد التعليمّية؛ )3( املمارسات 
إىل  ُطلَِب  اليت  املهنية34  التعلّم  ومجتمعات  القيادية  الرّتبوية 
الداعمني امليدانيني جمع املعلومات عنها عىل النحو املُطبَّق.  ومن 
الجدير بالِذكر أنَّ أداة املُتابعة هذه تتطلب من الداعمني امليدانيني 
تقدير الوقت الذي يستغرقه لك من املعلّمني/املعلّمات والطلبة 
يف تنفيذ مختلف األنشطة أثناء الحصص )مثل: تحدث املعلّم إىل 

الطلبة يف الصّف ، وعمل الطلبة يف مجموعات، وغريها(.  

31 َترِد االستبانة الخاصة باملعلّمني/املعلّمات يف امللحق رقم )2(.

32 َترِد االستبانة الخاصة بالقادة الرّتبويني يف امللحق رقم )3(.

33 يتطرق امللحق رقم )4( إىل الحديث عن عمليات املتابعة اليت أجراها الداعمون.

34 يتطرق امللحق رقم )5( إىل الحديث عن أداة املُتابعة الخاصة باملُتدّربني.
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اختبارات قياس مستوى التحصيل الدرايسّ للطلبة:
لتدريب  رانيا  امللكة  أكاديمية  تعاقد  إىل  هنا  اإلشارة  من  ُبدَّ  ال 
عملية  إلدارة  البرشية  املوارد  لتنمية  الوطين  املركز  مع  املعلّمني 
إجراء اختبارات اللغة العربية، واللغة اإلنجلزيية، والرياضيات، والعلوم 
)املباحث األربعة اليت تتناولها الدراسة( عىل عّينٍة من طلبة الصفنّي 
املراحل  مستوى  عىل  االختبارات  تشابهت  وقد  والعارش.  السادس 
اختريوا من أفواج مختلفة يف شهر كانون  الطلبة  أن  الثالثة، رغم 
األول من عام 2016 )االختبار القبيل(، وشهر كانون األول من عام 
للهدف  مكملًة  االختبارات  هذه  وجاءت  البعدي(.  )االختبار   2018
الذي أجريت هذه الدراسة من أجله وهو قياس مستوى التحصيل 
والتقّدم  العاّم  التحّسن  مستوى  وقياس  للطلبة  العاّم  الدرايس 
الذي أحرزه املعلّمون/املعلّمات عىل مستوى املدرسة، وليس مجرد 
قياس مستوى التحصيل الدرايسّ والتقّدم الفرديّ للطلبة. وبناًء 
عىل ذلك، اختريت الصفوف الدراسية بشكٍل عشوايئّ، كما اختريت 

اللغة  مبحث  ضمن  القراءة  واختبار  الرياضيات،  واختبار  العلوم،  اختبار  من  كالًّ  ُيَعّد 
العربية جزًءا من االختبار الوطينّ لالقتصاد املعريفّ )NAfKE( الذي اسُتحِدث ليكون جزًءا 

من برنامج “تطوير التعليم نحو االقتصاد املعريفّ” )ERFKE(. ويف غضون ذلك، َعِمَدت 
أكاديمية امللكة رانيا إىل تصميم اختبار الكتابة ضمن مبحث اللغة العربية، واختباريّ القراءة 

الوطين  واملركز  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  اإلنجلزيية  اللغة  مبحث  ضمن  والكتابة 
والعارش.  السادس  الصّفني  طلبة  إىل  االختبارات  هذه  َمت  ُقدِّ إذ  ؛  البرشية35  املوارد  لتنمية 

َما بهدف قياس مهارات الطلبة، مثل:  وعند الحديث عن اختباريّ الرياضيات والعلوم، فقد ُصمِّ
مهارات اإلدراك، والتطبيق، وحّل املُشكالت، فضاًل عن قياس مدى إملام الطلبة وفهمهم ملحتوى 

َمت بهدف تقييم مدى قدرة  املبحث. أّما عند االنتقال إىل الحديث عن اختبارات اللغة، فقد ُصمِّ
اللغة العربية واللغة اإلنجلزيية، وتطبيقهم  ُيكلَّفون بأدائها يف مبحيثّ  الطلبة عىل إدراك املهام اليت 

لها، والتفكري فيها، واستذكار ما تعلّموه، وفهمهم إياه. وفيما يتعلق باختبار الكتابة األول، فقد اعتربه 
الطلبة اختبارًا سهاًل كونه ينطوي عىل أسئلٍة تتطلب منهم كتابة قصة شخصّية ومقالة، َبْيَد أنَّ اختبار 

الثاين كان أكرث صعوبًة كونه ُيطلَب إىل الطلبة يف هذا االختبار كتابة نص معريف، إىل جانب كتابة  الكتابة 
قصة شخصّية. ومن الجدير بالِذكر يف هذا السياق أنَّه قد ُدِمَج هذين االختبارين مًعا؛ ألن الغرض من هذه 

التحليالت لم َيكُمن يف مقارنة املهارات والقدرات الثانوية ذات الصلة بالكتابة. 

عّينات الطلبة من هذه الصفوف بشكٍل عشوايئّ؛ إذ ُطلَِب إليهم 
املخصص  الوقت  ُمجَمل  وكان  واحد،  يوٍم  يف  اختبارين  إجراء 
 ، السادس  الصّف  لطلبة  دقيقًة   75 يبلغ  االختبارين  الستكمال 
ثمانية  َمت  ُصمِّ وقد  هذا  العارش.  الصف  لطلبة  دقيقًة  و90 
القراءة  اختبار  اآليت:  النحو  عىل  صّف،  لكل  االختبارات  من  أنواٍع 
ضمن مبحث اللغة العربية، واختبار الكتابة -املستوى األول ضمن 
مبحث اللغة العربية )كتابة القصص الشخصية واملقاالت(، واختبار 
الكتابة -املستوى الثاين ضمن مبحث اللغة العربية )كتابة القصص 
مبحث  ضمن  القراءة  واختبار  املعريف(،  النص  وكتابة  الشخصية 
اللغة اإلنجلزيية، واختبار الكتابة -املستوى األول ضمن مبحث اللغة 
الكتابة  واختبار  واملقاالت(،  الشخصية  القصص  )كتابة  اإلنجلزيية 
القصص  )كتابة  اإلنجلزيية  اللغة  مبحث  ضمن  الثاين  -املستوى 
الشخصية وكتابة النص املعريف(، واختبار الرياضيات، واختبار العلوم.
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بلغ عدد املُستفيدين من الربنامج التدرييبّ ما مجموعه 362 مشارًكا/مشاركًة يف 19  36 مدرسًة من املدارس اليت تندرج ضمن املجموعة 
التجريبّية عىل مستوى األقاليم الثالثة كافًة؛ إذ بلغ عدد املُستفيدين من الربنامج 301 معلًّما )186 معلّمًة و115 معلًّما(، و21 ُمرشًفا 

تربوًيا )8 ُمرّشفات و13 ُمرّشًفا(، فضاًل عن 40 مديرًا ومساعد مدير )26 منهم من اإلناث و14 منهم من االذكور(.

الرتبية  وزارة  يف  املدارس  شبكات  اختبار  إىل  التدرييبّ،  الربنامج  يف  شاركوا  معلًّما/معلّمة   301 أصل  من  معلًّما/معلّمة،   212 تقّدم 
والتعليم للمعلّمني/املعلّمات واملعتمد يف الوزارة لغايات الرتب، فنجح منهم 203 معلًّما/معلّمة بنسبة نجاح بلغت %96 )%98 من 
املعلّمات و%91 من املعلّمني( عىل مستوى املباحث كافًة، إذ سّجل مبحث الرياضيات أعىل نسبة نجاح وصلت إىل %100، يليه مبحث 
اللغة العربية بنسبة نجاح بلغت %97، ُثمَّ مبحث اللغة اإلنجلزيية بنسبة بنجاح بلغت %94، وأخريًا مبحث العلوم بنسبة نجاح بلغت 93%. 
العاصمة عمان وإقليم  الوسط/  إقليم  يليه   ،97% نجاح وصلت إىل  إربد أعىل نسبة  الشمال/محافظة  إقليم  ِغرار ذلك، سّجل  وعىل 
الجنوب/ محافظة الكرك بنسبة نجاح بلغت %95. ويف ضوء ما تقّدم، ُتشري نتائج التقييم الشامل إىل أنَّ املعلّمني/املعلّمات يف إقليميّ 
الشمال والوسط أظهروا الزتاًما وحرًصا أكرب عىل استكمال كافة أنشطة الربنامج التدرييبّ وتطبيق املمارسات الجديدة اليت تعلّموها يف 

مدارسهم؛ ما ُيفّس سبب ارتفاع نسب النجاح يف هذين اإلقليمني.

خالل املرحلة األوىل من جمع البيانات )مرحلة تقييم الوضع األسايس(، بلغ العدد اإلجمايلّ للطلبة الذي خضعوا لالختبار 1,732 طالًبا 
وطالبًة، وُوّزع الطلبة يف لك من املدارس اليت تندرج ضمن املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة وفًقا للمتغريات اآلتية:

املعلمني

إناث ذكور
62% 38%

املرشفني الرتبوين

إناث ذكور
38% 62%

املدراء / مساعدي املدراء

إناث ذكور
65% 35%

36  َترِد قائمة املدارس املُشاركة يف امللحق رقم )6(.

جنس الطلبة

إناث ذكور
56% 44%

اإلقليم

إقليم 
الوسط 

إقليم 
الشمال

إقليم 
الجنوب

32% 46%22%

الصّف الدرايسّ

الصّف 
العارش

الصّف 
السادس

44% 56%

خصائص املُشاركون
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خالل املرحلة الثالثة من جمع البيانات )التقييم البعدي(، بلغ العدد اإلجمايلّ للطلبة الذي خضعوا لالختبار 1,827 طالًبا وطالبًة. وعىل 
النحو املذكور آنًفا، يختلف الطلبة الذي خضعوا لالختبار خالل املرحلة الثالثة عن أولئك الذي خضعوا لالختبار خالل املرحلة األوىل، وَيكُمن 
املُسّوغ وراء ذلك يف أّن الدراسة البحثّية لربنامج شبكات املدارس تهدف إىل قياس مدى التأثري الذي ُيحدثه تحّسن ممارسات املعلمني 
ع أن يعكف املعلّمون/املعلّمات  والقادة الرّتبوّيني عىل نتائج التحصيل الدرايسّ للطلبة يف املدارس برصف النظر عن ُهويتهم. من املُتوقَّ
عىل تطبيق أساليب التدريس الجديدة عىل الطلبة يف مختلف الصفوف، والتدّرج يف صقل مهاراتهم واالرتقاء بمستوى تعلّمهم كلّما 
انتقلوا إىل تدريس الصفوف األعىل. وُوّزع الطلبة يف لك من املدارس اليت تندرج ضمن املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة وفًقا 

للمتغريات اآلتية:

ُتورِد الجداول أدناه توزيع الطلبة الذين خضعوا الختبارات املباحث من املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة يف املدارس املشاركة يف 
الربنامج اليت يبلغ عددها 38 مدرسة عىل مستوى املباحث األربع:

الجمهور املستهدف والرشكاء
تضّمن الرشكاء الذين استهدفتهم هذه الدراسة ُصّناع القرار االسرتاتيجيني يف قطاع التعليم، ال ِسَيما أولئك املعنيني بأداء املعلّمني/
املعلّمات و بربامج التنمية املهنّية، فضاًل عن األفراد املُشاركني يف عملية التنفيذ، واألفراد املُشاركني يف برنامج شبكات املدارس واملُستفيدين 
منه، وكان من بينهم أيًضا مجلس اأُلمناء يف أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني، وأعضاء فريق العمل، واملانحني، والرشكاء، والرّتبوّيني، 

والباحثني، إىل جانب ُصّناع السياسات والقرارات يف وزارة الرتبية والتعليم الذين هم عىل علٍم بعملية تطوير قطاع التعليم.

53% 47% 32% 46%22%43% 47%

العلوم الرياضيات

الكتابة 
اللغة 

االنجلزيية

القراءة 
اللغة 

االنجلزيية

الكتابة 
اللغة 
العربية

القراءة 
اللغة 
العربية

طالب الصف السادس

106 106 215 106 216 107 العينة التجريبية – التقييم القبيل

116 116 229 116 233 112 العينة التجريبية – التقييم البعدي

108 111 218 108 223 108 العينة الضابطة – التقييم القبيل

126 127 256 126 256 128 العينة الضابطة – التقييم البعدي

طالب الصف العارش

73 78 147 73 151 74 العينة التجريبية – التقييم القبيل

73 75 149 73 145 77 العينة التجريبية – التقييم البعدي

94 97 187 94 192 93 العينة الضابطة – التقييم القبيل

105 101 218 105 211 107 العينة الضابطة – التقييم البعدي

جنس الطلبة

إناث ذكور

اإلقليم

إقليم 
الوسط 

إقليم 
الشمال

إقليم 
الجنوب

الصّف الدرايسّ

الصّف 
العارش

الصّف 
السادس
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محددات الدراسة
كما َجرت العادة يف أي تقييم و/أو دراسة بحثّية، فقد صادفت هذه الدراسة بعض املحددات  اليت جرى التعامل معها، وهي عىل 

النحو اآليت:

ِصَغر حجم العّينة نظرًا ملحدودّية املوارد املالّية املُتاحة. 	

انسحاب إحدى املدارس من الربنامج؛ إذ توّقفت عن حضور ورش العمل. 	

املعلّمني/ 	 بيانات  تتبُّع  جرى  التنّقالت،  لهذه  واستجابًة  أخرى.  مدارس  إىل  الرّتبوّيني  والقادة  املعلّمني/املعلّمات  انتقال 
املعلّمات والقادة الرّتبوّيني وتحديثها بوترية ُمنتظمٍة طوال ُمّدة الدراسة.

االستعانة يف بعض البيانات باالستبانات وما يورد فيها من بيانات ترتكز يف األساس عىل آراء األفراد وإفاداتهم الشخصية.  	
وملراعاة ذلك، ُجِمَعت البيانات من مصادر ُمختلفة؛ ما أفسح املجال أمام تكوين منظور ثاليثّ للبيانات والتحقق منها.

التنّقالت بني أعضاء الفريق املسؤول عن الربنامج )املُدّربني الرّتبوّيني والداعمون امليدانيون يف أكاديمية امللكة رانيا لتدريب  	
املعلّمني( بسبب بعض املسائل اإلدارّية الخارجة عن نطاق الدراسة، والحاجة اليت ُتحتِّم ضمان اّتساق البيانات بني أوساط 
املُدّربني الرّتبوّيني والداعمني امليدانيني. واستجابًة لهذه التنّقالت، ُعِقَدت العديد من الجلسات املُخّصصة لحرص البيانات 

دة قدر اإلمكان. وتوحيدها بني أعضاء فريق العمل طيلة ُمّدة الدراسة؛ ُبغية ضمان جمع بيانات ُموحَّ

االعتبارات األخالقّية للدراسة
للتأّكد من أنَّ الدراسة أُجرَِيت بما يتماىش واملنظور األخاليقّ امتثااًل ألعىل املعايري املُطبَّقة، فقد جرى النظر يف عّدة مسائل والتعامل 

معها، وهي عىل النحو اآليت:

تمّثل االعتبار األسايس الذي ركزّت عليه الدراسة يف املصلحة الُعليا للمعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني املُشاركني يف  	
الربنامج والطلبة. ويف هذا الصدد، َعِمَدت أكاديمة امللكة رانيا لتدريب املعلّمني- ُقبيل بدء الربنامج- إىل الحصول عىل 

إذٍن من وزارة الرّتبية والتعليم لشمول املدارس املُشاركة ضمن إطار الربنامج.

حرص فريق الدراسة عىل عدم تعرّض أيّ ُمشارك يف الربنامج )سواء الطلبة أوالرّتبوّيني( إىل أيّ خطر كان، وأال يتعرضوا  	
إىل أيّ رضر نفيسّ أو أيّ أذىً آخر.

إطالع فريق املرشوع وموظفي املدارس وجميع املُشاركني عىل الدراسة، والحصول عىل ُموافقاتهم للُمشاركة فيها. 	

إطالع املعلّمني املشاركني/املعلّمات املشاركات يف الربنامج  عىل أهداف عملية التقييم واألساليب املُّتبعة فيها، وإبداء  	
موافقاتهم عىل املُشاركة يف املرشوع استنادا إىل ذلك.

 الحصول عىل موافقة املُشرتكني املعنيني كافًة )وزارة الرّتبية والتعليم، والطلبة، والرّتبوّيني( يف حال تسجيل أيّ مقاطع  	
صوتّية، أو تصوير مقاطع فيديو، أو يف حال إجراء زيارات رسمّية أثناء إعداد الدراسة.

جمع البيانات الرضورية لعملية التقييم فقط. وتجدر اإلشارة هنا إىل أنَّ جميع البيانات جرى تناولها والتعامل معها يف  	
إطار من الّسيٍة التاّمٍة، وُخزّنت بشكٍل آمٍن، ولم ُيتح االطالع عليها إال لألشخاص املُشاركني يف الدراسة التقييمّية.

إليها عملية  	 َخلَُصت  اليت  باالستنتاجات  الربنامج  املُشاركني يف  الرّتبوّيني  املعلّمني/املعلّمات والقادة  إحاطة  الحرص عىل 
التقييم يف حال صدورها.
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تجربتهم يف  قّيموا  املُشاركني قد  إّن  القول  ُيمكن  عاّمة،  بصّفٍة 
إذ  عالية؛  بدرجات  الربنامج  ُيقّدمه  الذي  التدريب  يف  املُشاركة 
)بلغ   91% هذه  التدريب  تجربة  عن  رضاهم  معّدل  متوسط  بلغ 
معدل رضا املُشاركات اإلناث  يف الربنامج %90، بينما بلغ معدل 
معلومات  قّدموا  كما   ،)93% الربنامج  يف  الذكور  املشاركني  رضا 
وقد  معارفهم.  تطوير  يف  الربنامج  أسهم  كيف  حول  وافرة 
الجزئية  الحديث عن هذه  التقرير إىل  التالية من  تطرقت األقسام 
يملكه  بما  املُشاركون  أشاد  ذلك،  ِغرار  وعىل  اإلسهاب.  من  بمزيٍد 
املُدّربون الرّتبويون يف برنامج شبكات املدارس من مؤهالت عالية، 
وقد  وإثرائها.  التعليمية  خرباتهم  دعم  يف  ذلك  أسهم  وكيف 
العمل  ُوزَِّعت بعد ورشة  اليت  الواردة يف االستبانة  البيانات  بّينت 
كان  التدريب  املُشاركني عن جودة  ملستوى رضا  الكيلّ  املتوّسط  أنَّ 
ملبحث   93%( كافًة  األربع  املباحث  مستوى  عىل  ومرتفًعا  إيجابًيا 
اللغة العربية، و%92 ملبحث العلوم، و%90 ملبحث اللغة اإلنجلزيية، 

و%89 ملبحث الرياضيات(؛

معدالت الرضا عن جودة التدريب الذي ُيقّدمه برنامج شبكات املدارس:

املجموع ذكر أنىث

مستوى الرضا العامترتيبات الربنامج التدرييبكفاءة املدربني محتوى الربنامج التدرييب

مستوى الرضا عن جودة التدريب

93%91% 91%89%
92%

90%
95%93%

تعلمت كيف أكون كاتًبا، ال شخص يعرف عدة كلمات 
ولكن ال يعرف كيف يستخدمهم

- معلم لغة إنجلزيية

37 تمثلت إحدى املالحظات الرئيسة املُنبثقة عن عملية تحليل استبانات املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبويني يف أنَّ املُشاركني يف هذه االستبانات يف لٍك من املجموعة التجريبية 

واملجموعة الضابطة كانوا يميلون إىل منح درجات عالية يف املرحلة األوىل؛ ما ُيشري إىل عدم بلورتهم لفهم شامل ملفهوم برنامج شبكات املدارس. وأّما يف املرحلتني الثانية 
ّظا يف إجاباتهم؛ نظرًا ألّنهم قد بلوروا فهًما أفضل للمفاهيم ذات الصلة، يف حني أنَّ املُشاركني  والثالثة فأصبح املُشاركون يف هذه االستبانات من املجموعة التجريبية أكرث تحفُّ

من املجموعة الضابطة قد استمروا يف منح درجات عالية يف إجاباتهم عن أسئلة االستبانات.

90% 93% 93% 92% 89% 90%

املتوّسط الكيلّ ملستوى رضا املُشاركني

الرتتيبات الخاصة 
بربنامج التدريب

محتوى 
برنامج التدريب 

وتنظيمه

كفاءة 
املُدرّب

89%
90%

93%

إذ جرى قياس معّدالت الرضا عن جودة التدريب عىل مستوى 
ثالثة مجاالت رئيسة، تتمثل يف اآليت: 

االستنتاجات الرئيسة

البحثّية  الدراسة  إليها  َخلَُصت  اليت  النتائج  قّدمت  عاّمة،  بصّفٍة 
لربنامج شبكات املدارس دلياًل قويًّا وُمّقنًعا برهن أنَّ برنامج شبكات 
املعلّمني/ ممارسات  عىل  إيجايبّ  أثر  تحقيق  يف  نجح  قد  املدارس 

املعلّمات والتحصيل الدرايسّ للطلبة يف املباحث األربع كافًة )اللغة 
ذلك،  ِغرار  وعىل  والرياضيات(.  والعلوم،  اإلنجلزيية،  واللغة  العربية، 
فيه  بما  قويًة  َتُكن  لم  األّدلة-وإن  بعض  الدراسة  هذه  قّدمت 

الكفاية، لكّنها برّهنت بشكٍل أو بآخرٍ- عىل أّن محور القيادة الرتبوية 
ضمن إطار برنامج شبكات املدارس قد نجح يف تحقيق أثرٍ إيجايبّ 
عىل املمارسات الرّتبوية القيادية للقادة الرّتبوّيني يف املدارس. ويف 
ُيورِد  التقرير  من  القسم  هذا  أنَّ  إىل  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا 
واليت  البيانات  تحليل37  املُنبثقة عن  بالنتائج  الصلة  التفاصيل ذات 

جاءت لتدعم االستنتاجات الرئيسة اليت َخلَُصت إليها الدراسة.

90% 88% 89%
92%
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تغيري معتقدات املعلّمني/املعلّمات وسلوكاتهم وممارساتهم التعليمية وبلورتها: 

P“ 38” ُتمثل القيمة ذات الداللة اإلحصائّية لالختبارات ذات الصلة بالعينات املزدوجة لإلجابات اليت قّدمتها املجموعة التجريبية خالل املرحلتني األوىل والثالثة فقط.

ته فيما يتعلق بتصّورات املعلّمني/املعلّمات كافًة الذي ُيدرّسون مختلف املباحث من األقاليم الثالث. 39 ُيمّثل ذلك املُتوّسط الكيلّ للمجال برُمَّ

العينة الضابطة العينة التجريبية

املرحلة 1 املرحلة 2 املرحلة 3 املرحلة 1 املرحلة 2 املرحلة 3

76% 79% 79% 79% 79% 79% اللغة العربية

78% 77% 78% 78% 79% 75% اللغة االنجلزيية

76% 76% 76% 78% 79% 76% الرياضيات

77% 81% 82% 75% 80% 76% العلوم

عن  رضاهم  معّدل  تقييم  املُشاركني  إىل  ُطلَِب  ذلك،  عىل  عالوًة 
املعرفة والخربة التعليمية اليت اكتسبوها من برنامج التدريب؛ فقد 
رضا  نسبة  )بلغت   88% إىل  املشاركني عن ذلك  رضا  نسبة  وصلت 
املشاركات يف الربنامج %87، بينما بلغت نسبة رضا املشاركني الذكور 
مختلف  عن  الرضا  معّدل  متوسط  بلغ  وقد   .)90% الربنامج  يف 
املباحث كاآليت: اللغة العربية %89، والعلوم %88، واللغة اإلنجلزيية 
التحليل  نتائج  أشارت  الصدد،  هذا  ويف   .87% والرياضيات   ،87%
ذات الصلة بجودة الربنامج إىل أنَّ املشاركات واملشاركني يف الربنامج 
قد كانوا راضني جًدا عنه، ولم ُترصد أيّ فروق ذات داللة إحصائّية 
كبرية؛ وقد ُيعزى ذلك إىل اّتباع النهج والنموذج التدرييب ذاته يف 
تقديم برنامج شبكات املدارس الخاص بأكاديمية امللكة رانيا لتدريب 

قد  املدارس  شبكات  برنامج  أنَّ  الدراسة  أثبتت  عاّمة،  بصفة 
إيجايبّ  تغيري  حدوث  رُِصَد  فقد  كبري؛  إيجايبّ  أثر  تحقيق  يف  نجح 
وممارساتهم  وسلوكاتهم  املعلّمني/املعلّمات  معتقدات  يف 
يق  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف  التعليمية 
املرحلة الثالثة أكرث منه يف املرحلة األوىل. وعىل النقيض من ذلك، 
تغيري  أيّ  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  ُتّظهر  لم 
املعلّمني/املعلّمات  تغيريًا طفيًفا يف معتقدات  بالكاد أظهرت  أو 
وسلوكاتهم وممارساتهم التعليمية خالل املُّدة الزمنية ذاتها.ويف 
اليت  املدارس  يف  املعلّمون/املعلّمات  أظهر  الدراسة،  هذه  نهاية 
ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية تصورات تتسم بقدرٍ أكرب من اإليجابية 
َقدرًا  أظهروا  كما  الفّعالة،  التعليمية  املمارسات  حيال    )P= 0(
توظيف  إىل  وعمدوا  العمل،  يف  زمالئهم  مع  التعاون  من  أكرب 
مجموعة واسعة من االسرتاتيجيات الرّتبوية، وبَدوا يتحلَّون بَقدر 
 P=( الرّتبوية   االسرتاتيجيات  شىت  استخدام  يف  الثقة  من  أكرب 
0.054(، ناهيك عّما أظهروه من تصورات فّعالة تتسم بقدرٍ أكرب 
بالحال  مقارنًة   )P = 0( الرّتبوية  االسرتاتيجيات  حيال  اإليجابية  من 
من  النقيض  عىل  الدراسة.  هذه  بدأت  عندما  عليه  كانوا  الذي 
أيّ  الضابطة  املجموعة  يف  املعلّمون/املعلّمات  ُيظِهر  لم  ذلك، 

يف  إيجابًيا  تغيريًا  املعلّمون/املعلّمات  أظهر  ذاته،  السياق  يف 
مزيًدا  أبدوا  إذ  املُستهدفة؛  التعليمية  املمارسات  تجاه  مواقفهم 
التخطيط  صعيد  عىل  العمل  يف  زمالئهم  مع  التعاون  من 
أكرب  عدًدا  تبّنيهم  عن  فضاًل  بينهم،  فيما  ومناقشتها  للدروس 
أم  “يومًيا”  ذلك  أكان  سواء  التدريس  واسرتاتيجيات  أساليب  من 
حصص  حضور  عىل  املعلّمون/املعلّمات  أقبل  كما  “أسبوعًيا”، 
الراجعة  والتغذية  امللحوظات  وتبادل  أكرث،  بوترية  اآلخرين  زمالئهم 
فيما بينهم.  عالوًة عىل ذلك، أعرب القادة الرّتبوّيون يف املدارس 
املمارسات  تجاه  املعلّمني/املعلّمات  مواقف  يف  ثقتهم  زيادة  عن 
املعلّمني/املعلّمات  قدرة  يف  ثقتهم  يشمل  نحٍو  عىل  التعليمية 

املعلّمني إىل جميع املُشاركني، سواء أكانوا ذكورًا أم إناًثا، 

إضافًة إىل ما ُذكَِر آنًفا، كان فريق عمل أكاديمية امللكة رانيا لتدريب 
والقادة  للمعلّمني/املعلّمات،  الالزم  الدعم  ُيقّدم  املعلّمني 
الرّتبوّيني، واملدارس، واملديريات كلّما وجدوا أّن هذه الفئات بحاجٍة 
إىل مزيٍد من الدعم، وذلك برصف النظر عن جنسهم. ويف ضوء 
ذلك، وبناًء عىل خربة األكاديمية يف مجال التعليم، ُيمكن القول إنَّ 
مدارس الذكور عادًة ما تحتاج إىل َقدرٍ أكرب من الدعم؛ ُبغية تطبيق 
من  وانطالًقا  استمراريتها.  عىل  واملحافطة  الجديدة  املمارسات 
ذلك، راعت أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني االحتياجات الخاصة 
الذكور يف  الرّتبويون من  ُيواجهها  اليت  والتحّديات  الذكور،  ملدارس 

تنفيذ األنشطة اليت ينطوي عليها برنامج التنمية املهنّية.

إحصائّية  داللة  وجود  التحليل  وأظهر  املجاالت.  هذه  يف  تغيريات 
)p = 0( لصالح املجموعة التجريبّية يف املجاالت كافًة خالل املرحلتني 
الثانية والثالثة من الدراسة، ما ُيشري إىل التأثري اإليجايب الذي أحدثه 

برنامج شبكات املدارس.

ُيمكن القول إنَّ املعلّمني/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية أظهروا 
أهمية  حول  ومعتقداتهم  تصوراتهم  تغرّي  صعيد  عىل  تحسًنا 
املمارسات الفّعالة )املتوسط = %79(39 ؛ فعىل سبيل املثال، أظهر 
املعلّمون/املعلّمات تطورًا عىل صعيد معتقداتهم حول أهمية 
املعرفة واملهارات  اكتساب  الطلبة عىل  تجويد تدريسهم ملساعدة 
تحّسنت  كما  أفضل،  بشكل  الدراسية  املباحث  يف  يحتاجونها  اليت 
واملفاهيم  الخاطئة  األفكار  تحديد  عىل  قدرتهم  حيال  تصوراتهم 
تجدر  وهنا  ُيدرّسونها.  اليت  املباحث  يف  الطلبة  لدى  املغلوطة 
الدرجات  ُمتوّسط  توزيع  ُيبنّي  أدناه  الوارد  الجدول  أّن  إىل  اإلشارة 
املعلّمني/املعلّمات  بتصّورات  يتعلق  فيما  )املُتوّسط(  اإلجمالّية 
اليت  واملدارس  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف 
صعيد  عىل  التحّسن  ظهر  إذ  الضابطة؛  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 
هذه التصّورات جلًيا يف املباحث األربع كافًة،  ولم ُيالحظ وجود أيّ 

اختالفات كبرية بينها:

وتجسيدها يف  التعليمية  واألنشطة  التدريس  إعداد خطط  عىل 
الحصص اليت ُيقّدمونها للطلبة من املستويات األكاديمية كافًة، 
التدريس  واسرتاتيجيات  أساليب  توظيف  عىل  قدرتهم  عن  فضاًل 
الجديدة، وتوظيف نهج املحاكاة يف رشح املفاهيم اليت تصّب يف 

صميم املباحث اليت ُيدرّسونها.

أظهر املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية، خالل املراحل الثالث 
اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات، زيادًة ثابتًة أو طفيفًة يف 
تحّسن تصّوراتهم  رٍد يف  ُمطَّ ارتفاع  ُيشري إىل حدوث  إجاباتهم؛ ما 
حيال أساليب التدريس الجيدة. مقارنة بإجابات املجموعة الضابطة 
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ازداد التفاعل واللقاءات بني املعلمني من أجل تبادل الخربات 
و فرص التعاون وزاد التعاون فيما بيننا

- معلم لغة اإلنجلزيية

40 يف حال لم يتم ِذكر املجموعة الضابطة أو املجموعة التجريبة؛ فإّن ذلك يعين عدم وجود داللة إحصائّية ُتذكر،  وينطبق ذلك عىل كافة األقسام الواردة أدناه.

P“ 41” ُتمثل القيمة ذات الداللة اإلحصائّية لتحليالت التباين )ANCOVA(؛ بغية التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائّية من عدمها يف اإلجابات بني املرحلتني األوىل والثانية، 

وبني املرحلتني الثانية والثالة، وبني املرحلتني األوىل والثالثة، وكذلك بني اإلجابات اليت قّدمها املُشاركون يف املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة.
P“ 42” ُتمثل القيمة ذات الداللة اإلحصائّية لالختبارات ذات الصلة بالعينات املزدوجة لإلجابات اليت قّدمتها املجموعة التجريبية خالل املرحلتني األوىل والثالثة فقط.

اليت أشارت إىل تحقيق نتائج ثابتة يف هذا املجال أو نتائج أقل من 
املجموعة التجريبّية، باستثناء مبحث العلوم. ويف هذا الصدد، أفاد 
املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية ممن ُيدرّسون املباحث 
األربع باآليت: “بأن  عدم امتالكهم فهًما كافًيا عن أفضل ممارسات 
لإلجابة بشكل غري موضوعي  الفّعال ومهاراته دفعهم  التدريس 
عن أسئلة االستبانة يف املرحلة األوىل؛ إذأظهروا تقديرات متقدمة 
ملهاراتهم وأنفسهم. وهذا ما أدى الحًقا إىل إىل تقارب  إجابتهم عن 
أسئلة االستبانة يف املرحلتني الثانية والثالثة مع تلك اليت قّدموها 
يف املرحلة األوىل”. وبرصف النظر عن مرحلة جمع البيانات، أظهرت 
النتائج أنَّ تصّورات املعلّمني/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية حيال 
ُيظهر  لم  حني  يف  إيجايبّ،  بشكل  تغرّيت  قد  التدريس  اسرتاتيجيات 
املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة الضابطة أيّ تغيري ُيذَكر أو بالكاد 
أعرب  فقد  عاّمة،  بصفًة  الصدد.  هذا  يف  طفيًفا  تغيريًا  أظهروا 
املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية عن ثقتهم يف قدرتهم 
 ،)86%  = )املتوسط  الطلبة  لدى  الخاطئة  املفاهيم  تحديد  عىل 
)املتوسط  ُيطّبقونها  اليت  التدريس  أساليب  يف  ثقتهم  عن  فضاًل 
الطلبة عىل  الراسخ يف قدرة  اعتقادهم  أعربوا عن  = %85(، كما 
سبيل  يف  واجتهاد  بجٍد  حاولوا  ما  إذا  الكافية  املعرفة  اكتساب 
للتعلّم من خالل  %84( وبذلوا ما يف وسعهم   = )املتوسط  ذلك 
األنشطة العملّية )املتوسط = %88(.  وقد كان هنالك سؤال واحد 
فقط تشابه فيه املعلّمون/املعلّمات من كال املجموعتني التجريبّية 
املعلّمون/ كان  إذا  ما  وهو  اعتقادهم،  مستوى  يف  والضابطة 
يف  للطلبة  الدرايسّ  التحصيل  عن  املسؤولية  يتحّملون  املعلّمات 

املدارس اليت يعملون فيها، فجاءت اإلجابات جميعها يف مستوى 
متدن )املتوسط = 53%(.

بصفة عاّمة، كشفت40 التحليالت ذات الصلة بتصّورات املعلّمني/
املعلّمات عن وجود فروق كبرية ذات داللة إحصائّية )p = 0(   تصّب 
يف صالح املجموعة التجريبّية خالل املرحلتني الثانية والثالثة، فضاًل 
عن وجود فروق كبرية ذات داللة إحصائّية عىل مستوى املجموعة 
ذاتها خالل املرحلتني األوىل والثالثة )p = 0(  ؛ما ُيشري بدوره إىل األثر 

اإليجايب الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس.

لُوحظ وجود  أنَّه قد  تّجدر اإلشارة هنا إىل  يف سياق حديثنا هذا، 
مع  تعاونهم  تجاه  املعلّمني/املعلّمات  سلوكات  يف  إيجايبّ  تغرّي 
بعضهم بعًضا؛ إذ عزا املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية 
مجتمعات  إىل  بينهم  فيما  التعاون  صعيد  عىل  التحّسن  هذا 
الذين  زمالئهم  مع  خاللها  من  يجتمعون  اليت  املهنّية  التعلّم 
والتحضري  للدروس  التخطيط  آلية  ملناقشة  ذاته؛  املبحث  ُيدرّسون 
فقد  وعليه،  واسرتاتيجياته.  التدريس  أساليب  يف  والتباُحث  لها، 
اآلخر،  منهم  لكٍّ  حصص  حضور  عىل  املعلّمون/املعلّمات  أقبل 
ودَعوا املعلّمني/املعلّمات الذين ُيدرّسون املباحث األخرى إىل حضور 
حصصهم، ليرشعوا بعدئٍذ يف تبادل التغذية الراجعة وامللحوظات 
حول أساليب التدريس  واسرتاتيجياته. وبصفٍة عاّمٍة، فقد ارتفعت 
أفادوا  الذين  التجريبّية  املجموعة  من  املعلّمني/املعلّمات  نسبة 
بزيادة ُسبل التعاون بينهم عىل مستوى املباحث األربع كافًة ُمقارنًة 

باملجموعة الضابطة.

اللغة اإلنجلزيية اللغة العربية

العينة الضابطة العينة التجريبية العينة الضابطة العينة التجريبية

املرحلة 3 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 1

9% 18% 6% 14% 4% 10% 3% 13% مطلقًا

33% 29% 18% 31% 21% 26% 20% 39% أقل من مرة شهريًّا

28% 28% 44% 41% 43% 34% 42% 31% مرة واحدة أو مرتني شهريًّا

24% 20% 30% 11% 19% 24% 30% 14% مرة واحدة أو مرتني أسبوعًيا

5% 6% 2% 3% 12% 6% 5% 3% يوميًّا

العلوم الرياضيات

العينة الضابطة العينة التجريبية العينة الضابطة العينة التجريبية

املرحلة 3 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 1

6% 18% 8% 14% 4% 11% 10% 14% مطلقًا

43% 36% 36% 32% 24% 37% 16% 36% أقل من مرة شهريًّا

36% 29% 41% 29% 37% 32% 42% 35% مرة واحدة أو مرتني شهريًّا

12% 13% 13% 21% 24% 16% 30% 14% مرة واحدة أو مرتني أسبوعًيا

4% 3% 2% 4% 10% 4% 2% 2% يوميًّا
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43 ُيورِد القسم أدناه الذي يحمل العنوان “تغيري معتقدات القادة الرتّبويني وسلوكاتهم وممارساتهم الرتّبوية القيادية وبلورتها” مزيًدا من املعلومات حول مدرسيتّ الذكور هاتني.

ثابًتا  إيجابًيا  تغرّيًا  األربع،  املباحث  مستوى  عىل  البيانات،  أظهرت 
ُمتمثاًل  التجريبّية  املجموعة  يف  املعلّمني/املعلّمات  بني  وُمستقرًا 
برنامج  إذ ُيشّجع  أو مرتني أسبوعًيا”؛  يف االجتماعات “مرة واحدة 
يف  املعلّمون/املعلّمات  أظهر  كما  ذلك،  عىل  املدارس  شبكات 
املجموعة الضابطة تغرّيًا يف هذا املؤرّش، إاّل أنَّ هذا التغرّي لم يحقق 
مستوىً ثابًتا، وعىل األرجح أن هذا التغيري الذي أظهرته املجموعة 
املعلّمني/ بني  التعاون  ملفهوم  ذاته  الفهم  يعكس  لم  الضابطة 

املعلّمات عىل النحو الذي وّضحه برنامج شبكات املدارس.

اليت  النوعية  البيانات  عن  املُّنبثق  الدليل  أظهر  ذلك،  عىل  عالوًة 
من  أكرث  أنَّ  باملعلّمني/املعلّمات  الخاصة  االستبانات  من  ُجمعت 
حنًبا  عملوا  قد  التجريبّية  املجموعة  يف  املعلّمني/املعلّمات  نصف 
التعلّم املهنّية. ويف  إىل جنب مع زمالئهم يف تشكيل مجتمعات 
هذا الصدد، أعرب املعلّمون/املعلّمات عن زيادة مستوى التواصل 
التأملّية، وتباُدل الخربات  بينهم؛ إذ أقبلوا عىل تنظيم االجتماعات 
واالسرتاتيجيات يف مجال التدريس وحضور حصص لك منهم اآلخر، 
لزمالئهم.  البّناءة  الراجعة وامللحوظات  التغذية  ناهيك عن تقديم 
وعند الحديث عن املعلّمني/املعلّمات يف املجموعة الضابطة، أفاد 
بعضهم أنَّهم قد تبادلوا الخربات بني بعضهم بعًضا وتباحثوا يف 
أنَّ  ُيعتقد  أنَّه ال  إاّل  التدريس،  اليت ُيطّبقونها يف مجال  املمارسات 
ُيشّجع  اليت  املهنّية  التعلّم  مجتمعات  طريقة  باتباع  تمَّ  قد  ذلك 

برنامج شبكات املدارس عىل تطبيقها.

تغرّي  عىل  املعلّمون/املعلّمات  أظهره  الذي  التحّسن  يقترص  لم 
مواقفهم ومعتقداتهم فحسب، بل أظهروا تحسًنا عىل صعيد 
العموم،  وجه  فعىل  أيًضا؛   ُيطّبقونها  اليت  التعليمية  املمارسات 
األنشطة  حضور  عىل  حرصوا  الذين  املعلّمون/املعلّمات  أظهر 
التدريبية كافًة، وحرصوا عىل نقل معرفتهم إىل الطلبة يف الغرفة 
املمارسات  صعيد  عىل  اإليجايبّ  التغيري  من  أكرب  قدرًا  الصفية 
تسجيل  لُوِحَظ  ذلك، فقد  إىل  إضافًة  ُيطّبقونها.   اليت  التعليمية 
َقدر أكرب من التغيري اإليجايبّ يف البيئة التعليمية يف املدارس اليت 
يرتكوا  ولم  التدرييبّ  الربنامج  غالبية معلّميها/معلّماتها يف  شارك 
العمل يف هذه املدارس طيلة مّدة الّدراسة؛  إذ كان هذا التغيري 
والشمال  الُوسط  إقليميّ  املُتواجدة يف  املدارس  أكرث وضوًحا يف 
وبصفٍة  الجنوب.  إقليم  يف  املُتواجدة  بتلك  ُمقارنًة  اململكة  يف 
املالحظات  جانب  إىل  املدارس،  يف  املتابعة  بيانات  أظهرت  عاّمٍة، 
زيارات  أثناء  امليدانيني  املُدّربني والداعمني  الواردة من  والتعقيبات 
يف  املدارس  أنَّ  الدراسة  إطار  يف  املدارس  إىل  امليدانية  الدعم 
قلياًل  أعىل  تطبيق  معّدل  سجلّت  قد  والشمال  الوسط  إقليميّ 
قلّة  إىل  ذلك  سبب  ُيعزى  إذ  الجديدة؛  التعليمية  للممارسات 
املدارس  بني  الرّتبوّيني  والقادة  املعلّمني/املعلّمات  انتقال  معّدل 

املعلّمني/ انتقال  بمعّدل  مقارنًة  والشمال  الوسط  إقليميّ  يف 
املعلّمات والقادة الرّتبوّيني بني املدارس يف إقليم الجنوب. إضافًة 
اإلناث  أكرث وضوًحا يف مدارس  اإليجايبّ  التغيري  إىل ذلك، كان هذا 
الذكور43   باستثناء مدرستني من مدارس  الذكور،  ُمقارنًة بمدارس 
يف إقليم الوسط؛ حيث أظهرتا تغيريًا إيجابًيا بنسبًة مرتفعًة للغاية. 
وعليه، ُيمكن القول إّن املعلّمات والقائدات الرّتبويات يف مدارس 
اإلناث قد أظهّرن الزتاًما وحرًصا أكرب عىل حضور األنشطة التدريبية 
حرصت  إذ  املهنّية؛  التعلّم  مجتمعات  تعزيز  يف  أسهم  ما  كافًة، 
يف  وتطبيقها  املُكتسبة  الجديدة  املمارسات  نقل  عىل  املعلّمات 
وبناًء  املعلّمني.  من  بنظرائهم  ُمقارنًة  أكرث  بوترية  الصفية  الغرفة 
عىل ذلك، ُيعَتقد أنَّ تفّوق مدارس اإلناث عىل مدارس الذكور يف 

هذه الناحية ُيعَزى إىل األسباب آنفة الِذكر. 

وقد أعرب املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية بشكٍل إيجايبّ 
عن وترية تطبيقهم لالسرتايجيات التعليمية الجديدة، ومنها: طرح 
لتقييم  املتابعة  يتباين مستوى صعوبتها، وتنفيذ عمليات  أسئلة 
لذلك،  وفًقا  التدريس  ألساليب  والتخطيط  الطلبة  فهم  مستوى 
مة  املُصمَّ األنشطة  وتقديم  التدريس  خطط  تطبيق  عن  فضاًل 
أشارت  إذ  للطلبة؛  املختلفة  األكاديمة  املهارات  لُتناسب  خصيًصا 
ازدياد وترية  إىل  التجريبّية  املجموعة  املعلّمني/املعلمات يف  إجابات 
و”مرة  “يومًيا”  كبري  بشكل  التعليمية  االسرتاتيجيات  تطبيقهم 
األربع  املباحث  التغيري  هذا  طال  وقد  أسبوعًيا”،  مرتني  أو  واحدة 
كافًة، وحقق مستوىً ثابًتا وُمستقرًا. وعليه، فقد سّجل معلّمو/

االسرتاتيجيات  تطبيق  يف  وترية  أعىل  العربية  اللغة  معلّمات 
اللغة  معلّمو/معلّمات  يليهم  يوميّ،  بشكٍل  الجديدة  التعليمية 
اإلنجلزيية والرياضيات، يف حني أنَّ وترية تطبيق معلمي/معلّمات 
الحديث  عند  أّما  مستواها.  يتغري  لم  االسرتاتيجيات  لهذه  العلوم 
واحدة  “مرة  الجديدة  التعليمية  االسرتاتيجيات  تطيبق  وترية  عن 
أعىل  العلوم  معلّمو/معلّمات  سّجل  فقد  أسبوعًيا”،  مرتني  أو 
معلّمو/معلّمات  يليهم  االسرتاتيجيات،  هذه  تطبيق  يف  وترية 
معلّمو/ وأخريًا  العربية،  اللغة  معلّمو/معلّمات  ُثمَّ  الرياضيات، 
معلّمات اللغة اإلنجلزيية. عىل النقيض من ذلك، أظهر املعلّمون/

املعلّمات يف املجموعة الضابطة تغرّيًا إيجابًيا طفيًفا عىل صعيد 
مبحيثّ  يف  الجديدة  التعليمية  االسرتاتيجيات  تطبيق  وترية 
الرياضيات والعلوم فقط، حيث اقترصت وترية تطبيقها عىل “مرة 
واحدة أو مرتني أسبوعًيا”. وعىل األرجح فإّن التغيريات اليت أظهرتها 
الفهم ذاته فيما  الصدد ال تعكس  الضابطة يف هذا  املجموعة 
يتعلق باالسرتاتيجيات التعليمية عىل النحو الذي وّضحه النموذج 
التدرييب الخاص بربنامج شبكات املدارس؛ نظرًا ألّنها لم ُتشارك يف 

برنامج التدريب.

العينة الضابطة العينة التجريبية

بعدي منتصف قبيل بعدي منتصف قبيل

عىل أساس اليومي

39% 38% 45% 51% 55% 44% اللغة العربية

37% 43% 45% 41% 32% 35% اللغة اإلنجلزيية

48% 44% 48% 46% 41% 41% الرياضيات

40% 34% 40% 46% 40% 46% العلوم

عىل أساس مرة أو مرتني أسبوعيًا

35% 40% 38% 36% 36% 33% اللغة العربية

34% 37% 41% 40% 42% 39% اللغة اإلنجلزيية

34% 32% 33% 37% 33% 33% الرياضيات

36% 33% 35% 44% 42% 35% العلوم
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استخدمت اسرتاتيجيات 
التعلّم النشط إلرشاك الطلبة 

يف الدرس. كما استخدمت 
أيضا اسرتاتيجيات التدريس 

املبنية عىل االستقصاء
معلم علوم

أتاح استخدام الحاسوب 
للطلبة املزيد من التعلّم خارج 

حدود املنهاج الدرايس
 معلم اللغة العربية

املرحلة 2املرحلة 3

املمارسات التعليمية وأنشطة الطالب

توظيف 
التكنولوجيا 
يف التدريس

تقّمص 
األدوار

التعلّم من 
خالل اللعب

بطاقات 
إشارات 

املرور

العمل 
الجماعي

توظيف 
النمذجة

9%
7%

6%

9% 8%

21%

4%
4% 6%

5% 8%

13%

إذا  عّما  املعلّمون/املعلّمات  ُسئل  والثالثة،  الثانية  املرحلتني  خالل 
وتقديم  مختلفة  تدريسية  أساليب  تطبيق  إىل  عمدوا  قد  كانوا 
السنوات  يف  تطبيقه  عىل  اعتادوا  عّما  ُمغايرٍة  ُطالبّيٍة  أنشطٍة 
املعلّمني/ الستبانات  النوعية  البيانات  تحليل  أشار  إذ  السابقة؛ 

التجريبّية  املجموعة  املعلّمني/املعلّمات يف  أغلب  أّن  إىل  املعلّمات 
يعَمدون  إىل استخدام أساليب تدريسية مختلفة، يف حني رّصح 
ال  أّنهم  تقريًبا  الضابطة  املجموعة  يف  املعلّمني/املعلّمات  نصف 
أفاد  الُعموم،  وجه  عىل  مختلفة.  تدريسية  أساليب  يستخدمون 
قد  أنَّهم  التجريبّية  املجموعة  يف  املعلّمني/املعلّمات  معظم 
عمدوا إىل تطبيق أسلوب العمل الجماعيّ، وتوظيف النمذجة، 
واستخدام أسلوب البطاقات اليت تحمل ألوان إشارة املرور لتقييم 
التعلّم  وأسلوب  ما،  مفهوٍم  أو  لفكرٍة  الطلبة  فهم  مستوى 
اللعب، وأسلوب تقّمص األدوار. ولم يقترص ذلك عىل  من خالل 
تطبيق هذه األساليب فحسب، بل أقبلوا عىل توظيف التكنولوجيا 

يف التدريس من خالل شبكة اإلنرتنت واأللواح التفاعلّية الذكّية. 

التعليمية  االسرتاتيجيات  تطبيق  وترية  عن  الحديث  عند  أّما 
معلّمو/معلّمات  سّجل  فقد  املباحث،  مستوى  عىل  الجديدة 
ماديتّ  تدريس  اسرتاتيجيات  تطبيق  يف  وتريًة  أعىل  العربية  اللغة 
القراءة والكتابة خالل املرحلة الثانية )%61 ملادة القراءة و%15 ملادة 
الكتابة(.  ملادة  و41%  القراءة  ملادة   49%( الثالثة  واملرحلة  الكتابة( 
وعىل ِغرار ذلك، سّجل معلّمو/معلّمات اللغة اإلنجلزيية زيادًة يف 
خالل  والكتابة  القراءة  ماديتّ  تدريس  اسرتاتيجيات  تطبيق  وترية 
أفاد  الكتابة(. وقد  ملادة  القراءة و27%  ملادة   17%( الثالثة  املرحلة 
أكرث من نصف معلّمي/معلّمات الرياضيات أنَّهم قد عمدوا إىل 

خالل  املبحث  تدريس  يف  االعتيادّية  اليدوّية  الوسائل  استخدام 
املرحلتني الثانية والثالثة، يف حني أفاد معلّمو/معلّمات الرياضيات 
واأللواح  الصغرية،  األلواح  استخدام  إىل  عمدوا  بأّنهم  اآلخرين 
التفاعلّية الذكية، وشبكة اإلنرتنت يف رشح دروس محددة. إضافًة 
مبحث  معلّمي/معلّمات  ُثلث  من  أكرث  أفاد  َذكره،  سلف  ما  إىل 
 ،”5Es“ أنَّهم قد عمدوا إىل تطبيق نموذج االستقصاء  العلوم 
العلّمية.  التجارب  إلجراء  املدرسّية  املختربات  استخدام  عن  فضاًل 
املجموعة  يف  املعلّمني/املعلّمات  معظم  أفاد  ذلك،  عىل  عالوًة 
التجريبّية أنَّهم قد عمدوا إىل استخدام املوارد التعليمية الجديدة 
فعىل  الصفّية؛  الغرفة  يف  َقبل  من  استخدامها  َيسِبق  لم  اليت 
عمدوا  قد  أنَّهم  الرياضيات  معلّمو/معلّمات  أفاد  املثال،  سبيل 
لهم  قّدمتها  اليت  االعتيادّية  اليدوّية  الوسائل  استخدام  إىل 
أكاديمية امللكة رانيا لتدريب املعلّمني يف تدريس املبحث، كما أفاد 
استخدام  إىل  عمدوا  قد  أنَّهم  العربية  اللغة  معلّمو/معلّمات 
الكتب والقصص املوجودة يف املكتبة. ويف ضوء ما تقّدم، أفاد 
استخدام  إىل  عمدوا  قد  أنَّهم  األربع  املباحث  معلّمو/معلمات 
املوارد التكنولوحية املتاحة يف مدارسهم بشكٍل أكرب، مثل: األلواح 

التفاعلّية الذكّية، وأجهزة الحاسوب، وشبكة اإلنرتنت. 

ثقة  مستوى  قياس  جرى  قد  أنَّه  إىل  هنا  اإلشارة  من  لنا  ُبدَّ  وال 
االسرتاتيجيات  تطبيق  عىل  قدرتهم  يف  املعلّمني/املعلّمات 
لربنامج  البحثية  الدراسة  طيلة  املُستهدفة  الجديدة  التعليمية 
شبكات املدارس؛ إذ كشفت النتائج  اليت جرى تحليلها، خالل املراحل 
الثالث اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات، عن زيادًة ثابتًة أو 
طفيفًة يف إجابات املعلّمني/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية؛ ما 
تطبيق  عىل  بقدرتهم  ثقتهم  يف  رٍد  ُمطَّ ارتفاع  حدوث  إىل  ُيشري 
االسرتاتيجيات التعليمية بشىت أنواعها يف تدريس املباحث، يف حني 
الضابطة متوسط درجات  باملجموعة  الصلة  النتائج ذات  أظهرت 
ثابتة أو منخفضة يف هذا املجال. بصفٍة عاّمٍة، وبرصف النظر عن 
مرحلة جمع البيانات، فقد أظهر املعلّمون/املعلّمات يف املجموعة 
أسلوب  تبيّن  عىل  الّتشجيع  يف  عالية  ثقة  مستويات  التجريبّية 
املناقشات داخل الغرفة الصفّية اليت ينخرط الطلبة فيها )املتوّسط 
املعلّم/ بها  سيبدأ  اليت  للطريقة  التخطيط  وأسلوب   ،)89%  =

املعلّمة الحّصة عىل نحٍو يجعل الطلبة يستّذكرون ويّوظفون ما 
املتابعة داخل  وإجراء عمليات   ،)88%  = )املتوّسط  تعلّموه سابًقا 
الغرفة الصفّية لتقييم مستوى فهم الطلبة ملا تعلّموه )املتوّسط 
= %88(. عالوًة عىل ذلك، فقد أظهروا مستويات ثقة عالية يف 
إىل   ،)87%  = )املتوّسط  صعوبتها  مستوى  يتباين  أسئلة  طرح 
جانب طرح أسئلة ترمي إىل تقييم مستوى فهم الطلبة الدروس، 
عن  فضاًل   ،)87%  = )املتوّسط  الدروس  تحضري  عملية  وتبسيط 
واملشاريع  باملهام  الصلة  ذات  املوضوعات  باختيار  للطلبة  السماح 

الدراسية اليت سُيكلَّفون بها )املتوّسط = %80(، حسب االقتضاء.

ثقة  بمستوى  الصلة  ذات  التحليالت  كشفت  عاّمة،  بصفة 
إحصائّية  داللة  ذات  كبرية  فروق  وجود  عن  املعلّمني/املعلّمات 
)p = 0( تصّب يف صالح املجموعة التجريبّية خالل املرحلتني الثانية 
عىل  إحصائّية  داللة  ذات  كبرية  فروق  وجود  عن  فضاًل  والثالثة، 
 p =( والثالثة  األوىل  املرحلتني  خالل  ذاتها  املجموعة  مستوى 
0.054(؛ ما ُيشري بدوره إىل األثر اإليجايبّ الذي أحدثه برنامج شبكات 
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44 تعد بيانات املتابعة مجرد بيانات اسمية نظرًا ألن املُدّربني واملُتدّربني كانوا يسجلون السلوك قيد املتابعة إما بوصفه حارضًا عند املعلّم/املعلّمة أو يفتقر إليه املعلّم/املعلّمة. 

ُطّبق اختبار “كروسكال واليس” عىل بيانات املتابعة ُبغية اختبار “الفرضية الصفرية )فرضية العدم(” اليت تفيد بأن عملية تجميع البيانات ال ينتج عنها اختالفات يف املالحظات 
هون واملتدّربون من داخل الغرف الصفية. يعد اختبار “كروسكال واليس” مناسًبا نظرًا ألنه يحدد ما إذا كان توزيعات السكان متشابهة أم ال دون افرتاض  اليت ُيقّدمها املُوجِّ

توزيعات طبيعية.

املدارس. وهنا تجدر اإلشارة إىل أّن الجدول الوارد أدناه ُيبنّي توزيع ُمتوّسط الدرجات اإلجمالّية )املُتوّسط( ملستوى ثقة املعلّمني/املعلّمات 
يف لك مبحث يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية واملدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة؛ إذ كان املتوّسط مرتفًعا 

للمباحث األربع كافًة،  ولم ُيالحظ وجود أيّ اختالفات كبرية بينها:

أظهرت معتقدات املعلّمني/املعلّمات حيال فّعالية االسرتاتيجيات 
التعليمّية بشىت أنواعها تغرّيًا ذا داللة إحصائّية بني املرحلتني األوىل 
والثالثة، إذ أشارت نتائج التحليالت، خالل املراحل الثالث اليت انطوت 
أو طفيفًة يف  ثابتًة  زيادًة  البيانات، إىل وجود  عليها عملية جمع 
إجابات املعلّمني/املعلّمات يف املجموعة التجريبّية فيما يتعلق بهذا 
املجال، يف حني كان متوّسط درجات إجابات املعلّمني/املعلّمات يف 
املجموعة الضابطة ثابًثا أو غري مستقّر. ويف هذا الصدد، وبرصف 
النظر عن مرحلة جمع البيانات، فقد كانت درجات إجابات املعلّمني/

 )84%  = )املتوّسط  قلياًل  أعىل  التجريبّية  املجموعة  يف  املّعلمات 
الضابطة  املجموعة  يف  املعلّمني/املّعلمات  إجابات  درجات  من 
املعلّمات  إجابات  درجات  متوّسط  كان  وقد   .)83%  = )املتوّسط 
إجابات  %85( أعىل قلياًل من   = )املتوّسط  التجريبّية  املجموعة  يف 
املعلّمني الذكور )املتوّسط = %84(، إاّل أنَّ متوّسط درجات إجابات 
الضابطة كان متساوًيا  الذكور يف املجموعة  املعلّمات واملعلّمني 

العينة الضابطة العينة التجريبية

املرحلة 3 املرحلة 2 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 2 املرحلة 1

83% 82% 83% 86% 86% 82% اللغة العربية

81% 85% 86% 83% 80% 84% اللغة االنجلزيية

85% 84% 87% 84% 81% 82% الرياضيات

83% 84% 84% 87% 87% 86% العلوم

العينة الضابطة العينة التجريبية

املرحلة 3 املرحلة 2 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 2 املرحلة 1

81% 82% 84% 86% 86% 83% اللغة العربية

83% 83% 82% 83% 83% 84% اللغة االنجلزيية

86% 85% 86% 86% 83% 81% الرياضيات

82% 84% 83% 86% 85% 85% العلوم

)املتوّسط = 83%(.

بفعالية  الصلة  ذات  التحليالت  كشفت  فقد  عام،  بشكل 
ذات  كبرية  فروق  وجود  عن  الجديدة  التعليمّية  االسرتاتيجيات 
التجريبّية  املجموعة  صالح  يف  تصّب    )p = 0( إحصائّية  داللة 
كبرية ذات  والثالثة، فضاًل عن وجود فروق  الثانية  املرحلتني  خالل 
املرحلتني  خالل  ذاتها  املجموعة  مستوى  عىل  إحصائّية  داللة 
األوىل والثالثة )p = 0.045(؛ ما ُيشري بدوره إىل األثر اإليجايبّ الذي 
أّن الجدول  برنامج شبكات املدارس. وهنا تجدر اإلشارة إىل  أحدثه 
)املُتوّسط(  اإلجمالّية  الدرجات  ُمتوّسط  توزيع  ُيبنّي  أدناه  الوارد 
ملدى فّعالية االسرتاتيجيات التعليمّية الجديدة يف لك مبحث يف 
املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية واملدارس اليت ُوزَِّعت 
فيها املجموعة الضابطة؛ إذ كان املتوّسط مرتفًعا للمباحث األربع 

كافًة،  ولم ُيالحظ وجود أيّ اختالفات كبرية بينها:

املمارسات  تطبيق  املعلّمون/املعلّمات  أظهر  ذلك،  عىل  عالوًة 
البيانات  تحليل  أشار  حيث  كافيٍة،  بمستوياٍت  املُكتسبة  الجديدة 
املعلّمني/ أغلب  أّن  إىل  املعلّمني/املعلّمات  الستبانات  النوعية 

أساليب  تطبيق  إىل  يعَمدون  التجريبّية  املجموعة  يف  املعلّمات 
أبداها  اليت44  امللحوظات  كانت  ِغرار ذلك،  تدريسية مختلفة. وعىل 
املُدّربون الرّتبوّيون والداعمون امليدانيون من داخل الغرفة الصفية 
يف  املعلّمون/املعلّمات  أظهرها  اليت  السلوكات  عىل  هاًما  دلياًل 
املرحلتني الثانية والثالثة. وعليه، فقد أظهرت نتائج التحليل السلويكّ 
 ،)p = 1e-3( العربية  اللغة  النحو اآليت: مبحث  داللًة إحصائّية عىل 
 ،)p = 5e-5( ومبحث العلوم ،)p = 3e-2( ومبحث اللغة اإلنجلزيية
نتيجَة تغيري  الرياضيات  الداللة اإلحصائّية ملبحث  ُتحَسب  أنَّه لم  إاّل 
املسؤول  العمل  فريق  نطاق سيطرة  خارجة عن  املُدّربني ألسباب 

عن الربنامج.

تجدر اإلشارة إىل أنَّ املستويات امللحوظة لتطبيق مختلف األساليب 
مرتفعًة  نسبة  سّجلت  قد  املتوّسط،  يف  التعليمية،  واملمارسات 
يف املباحث األربع كافًة؛  فعىل سبيل املثال، بلغ معّدل استخدام 
األنشطة الطالبية بشىت أنواعها أثناء الحصص %46 يف مبحيثّ 
اللغة العربية واللغة اإلنجلزيية، و%49 يف مبحث العلوم، و54% 
يف مبحث الرياضيات، بينما حّققت معتقدات املعلّمني/املعلّمات 
وصلت  نسبًة  التوّقعات  تحديد  عىل  وقدرتهم  وسلوكاتهم 
الذاتّية  التّنمية  مجاالت  تحديد  عىل  قادرين  كانوا  إذ  %68؛  إىل 

84%

53%
49%

54%

46%

46%

64%
68%

68%

68%

68%

72%

72%

72%

72%

64%

64%

64%

53%

53%

53%

84%

84%

84%

اللغة العربيةاللغة اإلنجلزييةالرياضياتالعلوم

ممارسات املعلّمني/املعلّمات والقادة الرّتبوّيني 

األنشطة 
الكالبية 
بشىت 
أنواعها

معتقدات 
املعلّمني/املعلّمات 

و سلوكاتهم و 
قدرتهم

التدريس 
القائم عىل 

العمل 
الجماعي

الثقافة 
املدرسّية

التحّقق 
من فهم 

الطلبة

توقعات 
عالية
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تغيري معتقدات القادة الرّتبوّيني وسلوكاتهم وممارساتهم الرتّبوية القيادية وبلورتها: 

75%75%75%

75%
73%

72%

املرحلة 1
املرحلة 2

املرحلة 3

املجموعة 
الضابطة

املجموعة 
التجريبية

املجموعة التجريبيةاملجموعة الضابطة

تصورات القادة الرتبويني

عىل  طرأ  الذي  التغيري  رشح  عن  فضاًل  لذلك،  الالزمة  والخطوات 
التغيريات  هذه  وربط  الوقت،  بمرور  ُيطّبقونها  اليت  املمارسات 
املعلّمون/املعلّمات  شّجع  كما  املهينّ،  الذايتّ  والتعلّم  بالطلبة 
عىل تبيّن أسلوب التدريس القائم عىل العمل الجماعي، وجلسات 
النقاش اليت تتمحور حول الطالب، محققًة هذه األساليب نسبًة 
كان  إذا  املثال،  تحقق ذلك، فعىل سبيل  )%72(، وقد  إىل  وصلت 
الطلبة يّعرفون جيًدا كيف ُيمكنهم العمل يف مجموعات ُمكّونٍة 
من طالبني أو أكرث، فإنَّهم سيتمكنون من توزيع املسؤوليات بينهم 
سيعملون  وبالتايل  بها،  املُكلَّفني  املهام  إنجاز  ُبغية  تاّمٍة  بسهولٍة 
مًعا بروح الفريق وُيّصغي لكٌّ منهم إىل اآلخر.   وعىل هذا النحو، 
اإليجابّية، ومجتمعات  املدرسّية  الثقافة  ُتّثبت  اليت  األدلة  حّققت 
تحّدث لكٌّ من مديري  إذ  %64؛  إىل  املهنّية نسبًة وصلت  التعلّم 

املُتَّبعة يف  املدارس واملعلّمني/املعلّمات عن املمارسات واألساليب 
املعلّمون/ تباحث  كما  مدارسهم،  يف  والتعلّم  التعليم  عملييتّ 

للدروس  التخطيط  أجل  من  مًعا  العمل  أسلوب  يف  املعلّمات 
وقد  اآلخر.  منهم  لكٍّ  حصص  حضور  عىل  وأقبلوا  لها  والتحضري 
التكويينّ  التقييم  أساليب  املعلّمني/املعلّمات  استخدام  كان 
جلًيا  للمادة  الطلبة  التحقق من فهم  التدريس/  تكييف  )البنايئ(/ 
الطلبة  مع  املعلّمون/املعلّمات  تناقش  إذ  %53؛  نسبة  وحّقق 
بدروس  والخروج  وأفكارهم  معتقداتهم  وصف  إليهم  وطلبوا 
ِتبًعا لذلك. عالوًة عىل ذلك، أعرب املعلّمون/املعلّمات عن  مواتية 
توّقعات عالية من طلبتهم وصلت إىل %84 يف معظم األوقات، 
وكلّفوهم بإنجاز مهام أكرث صعوبًة وزّودوهم بإرشادات واضحة 

إلنجازها خالل الحصص الدراسّية.

نجح  قد  املدارس  شبكات  برنامج  أنَّ  الدراسة  أثبتت  عاّمٍة،  بصفٍة 
الرّتبوّيني  القادة  أنَّ  من  الرغم  عىل  كبري،  إيجايبّ  تأثري  تحقيق  يف 
أظهروا  قد  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف 
تغيريًا إيجابًيا يف معتقداتهم وسلوكاتهم وممارساتهم القيادية 
بمعّدٍل أقل بقليل من التغرّي الذي أظهره املعلّمون/املعلّمات يف 
الصدد،  هذا  ويف  والثالثة.   األوىل  املرحلتني  خالل  املدارس  هذه 
إذكاء  عىل  الرّتبوية  القيادة  لشبكة  التدريب  تقديم  نموذج  ُيرّكز 
وحّث  الرّتبوية،  بالقيادة  املرّتبطة  الُفضىل  باملمارسات  الوعيّ 
الشبكات  من  النقيض  عىل  املمارسات.  هذه  تبيّن  عىل  القادة 
األنشطة ذات  الرّتبوية  القيادة  باملباحث، ال تشمل شبكة  الخاصة 
بها  يقوم  اليت  الصفية  الزيارات  باستثناء  امليداينّ،  بالدعم  الصلة 
املعلّمون/املعلّمات إىل الصفوف األخرى، وحضور جلسات املتابعة 
داخل الغرفة الصفية مع املُدّربني الرّتبوّيني من أكاديمية امللكة رانيا 
لتدريب املعلّمني. ويف سياق حديثنا هذا، تجدر اإلشارة إىل أنَّ قدرة 
القادة الرّتبوّيني عىل تطبيق املمارسات الرّتبوية القيادية كافًة، عىل 
النحو املرجّو منهم، قد تتأثر سلًبا بانشغالهم بعبء العمل اإلداريّ 
برنامج  تأثري  سبب  ُيفّس  مما  املدارس؛  يف  عاتقهم  عىل  املُلقى 
بالقدر  ُمقارنًة  الرّتبوّيني  القادة  عىل  أقل  بقدرٍ  املدارس  شبكات 
الذي ُيؤّثر به عىل املعلّمني/املعلّمات. ومع ذلك، لم ُيّظهر القادة 
الرتبويون يف املجموعة الضابطة أي دليل عىل حدوث تغيري ُيّذَكر، 
أنَّ  إاّل  ذاتها،  الزمنية  املدة  خالل  طفيًفا  تغيريًا  أّظهروا  بالكاد  أو 
إيجابًيا  تغيريًا  أّظهروا  التجريبّية قد  املجموعة  الرّتبوّيني يف  القادة 
ينطوي عىل داللٍة إحصائّية )P = 0.945( عىل صعيد تصّوراتهم 
بني  التعاون  مستوى  وزيادة  الفّعالة،  الرّتبوية  املمارسات  حيال 

التدريس  اسرتاتيجيات  مختلف  وتطبيقهم  املعلّمني/املعلّمات 
بشكٍل أكرب.  ولم يكن التغيري اإليجايبّ يف تصّورات القادة الرّتبوّيني 
التدريس  السرتاتيجيات  املعلّمني/املعلّمات  بتطبيق  ثقتهم  حيال 
املختلفة )P = 0.23( أو مدى فّعالية اسرتاتيجيات التدريس هذه 
)P = 0.62( كبريًا من الناحية اإلحصائّية يف نهاية الدراسة مقارنًة 
بما كان عليه الحال عند بدايتها. وعىل النقيض من ذلك، لم ُيظِهر 
يف  كبرية  تغيريات  أي  الضابطة  املجموعة  يف  الرّتبوّيون  القادة 

هذه املجاالت.

املجموعة  يف  املعلّمون/املعلّمات  أّظهر  الدراسة،  نهاية  ويف 
حيال   )P = 0( اإليجابية  من  أكرب  بقٍدر  تتسم  تصّورات   “ التجريبّية 
ومساعدو  املديرون  ُيظهرها  اليت  القيادية  الرّتبوية  املمارسات 
بداية  عند  الحال  عليه  كان  بما  مقارنًة  مدارسهم  يف  املديرين 
الضابطة  املجموعة  يف  املعلّمني/املعلّمات  أنَّ  إاّل  الدراسة، 
يف  طفيًفا  تغيريًا  أّظهروا  بالكاد  أو  ُيّذَكر  تغيري  أيّ  ُيّظهروا  لم 

معتقداتهم حيال املمارسات الرّتبوية القيادية.

ُيمكن القول إنَّ القادة الرّتبوّيني يف املجموعة التجريبّية قد أّظهروا 
الفّعالة  التعليمية  املمارسات  أهمية  حيال  ومعتقدات  تصّورات 
نتائجهم  توافقت  إذ  %75(؛   = )املتوسط  املعلّمني/املعلّمات  بني 
والنتائج اليت حققها املعلّمون/املعلّمات؛ فعىل سبيل املثال، أّظهر 
أهمية  حول  معتقداتهم  صعيد  عىل  تطورًا  الرتبوّيون  القادة 
واملهارات  املعرفة  اكتساب  عىل  الطلبة  ملساعدة  التدريس؛  تجويد 
تحّسنت  كما  أفضل،  بشكٍل  الدراسية  املباحث  يف  يحتاجونها  اليت 
املفاهيم  تحديد  عىل  املعلّمني/املعلّمات  قدرة  حيال  تصوراتهم 

الخاطئة لدى الطلبة يف املباحث اليت ُيدرّسونها. 
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تصورات القادة الرتبويني
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املرحلة 1املرحلة 1 املرحلة 2املرحلة 2 املرحلة 3املرحلة 3

79%

73%

وعليه، أظهرت تصّورات القادة الرّتبوّيني حيال القدرات واإلمكانات 
التدريسية اليت يمتلكها املعلّمون/املعلّمات مستوىً مستقرًا؛  إذ 
مستقرًا  التجريبّية  املجموعة  من  الواردة  اإلجابات  مستوى  بقي 
خالل مراحل جمع البيانات الثالث، بينما أظهرت املجموعة الضابطة 
يف  الحال  عليه  كان  بما  مقارنًة  الثالثة  املرحلة  يف  طفيفًة  زيادًة 
املرحلة األوىل.  ومع ذلك، فقد كانت أعىل قيمة حّققتها املجموعة 
الضابطة مساويًة للقيمة اليت حّققتها املجموعة التجريبّية. ويف 
هذا الصدد، أفاد القادة الرّتبوّيون يف املجموعة التجريبّية باآليت: 
“ بأن  عدم امتالكهم فهًما كافًيا عن أفضل املمارسات واملهارات 
الرتبوّية القيادّية دفعهم لإلجابة بشكل غري موضوعي عن أسئلة 
االستبانة يف املرحلة األوىل؛ إذأظهروا تقديرات متقدمة ملهاراتهم 
وأنفسهم. وهذا ما أدى الحًقا إىل إىل تقارب  إجابتهم عن أسئلة 
يف  قّدموها  اليت  تلك  مع  والثالثة  الثانية  املرحلتني  يف  االستبانة 

املرحلة األوىل.” 

الرّتبويات  القائدات  تصّورات  تختلف  لم  املرحلة،  عن  النظر  برصف 
محققة  التجريبّية  املجموعة  يف  الرّتبوّيني  القادة  تصّورات  عن 
حّققته  مما  متوّسط  أنَّ  حني  يف   ،)75%( بنسبة  متوّسًطا 
 ،)76%( بلغ  الضابطة  املجموعة  يف  الرّتبويات  القائدات  تصّورات 
حّققت  فقد  ذاتها  املجموعة  من  الرّتبوّيني  القادة  تصّورات  أّما 
ذكورًا  الرّتبوّيني-  القادة  أنَّ  هنا  نفرتض  إذ  )%63(؛  بلغ  متوًسطا 
املعلّمني/املعلّمات؛  حيال  أفضل  تصّورات  بلورة  استطاعوا  وإناًثا- 
نظرًا ألنَّهم قد شاركوا يف برنامج شبكات املدارس ُمقارنًة بنظرائهم 
يف املجموعة الضابطة. أما عند الحديث عىل مستوى املديريات، 
نتائج  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  حّققت  فقد 
الشمال  وإقليم   ،)77%  = )املتوّسط  الوسط  )إقليم  قلياًل  أعىل 
ُمقارنًة   ))72%  = )املتوّسط  الجنوب  وإقليم   ،)75%  = )املتوّسط 
بالنتائج اليت حّققتها املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة 
 = )املتوّسط  الشمال  وإقليم   ،)75%  = )املتوّسط  الوسط  )إقليم 

%75(، وإقليم الجنوب )املتوّسط = 69%((.

املجموعة التجريبيةاملجموعة الضابطة

املدراءمساعدي املدراء

عىل وجه العموم، كشفت التحليالت ذات الصلة بتصّورات القادة 
املجموعتني  بني  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الرّتبوّيني 
املجموعة  صالح  يف  تصّب   )P = 0.018( فقط  الثانية  املرحلة  يف 
إاّل أّن هذه التحليالت لم ترش إىل وجود أيّ فروق ذات  التجريبّية، 
 P =( الثالثة  املرحلة  يف  املجموعتني  هاتني  بني  إحصائّية  داللة 
داللة  ذات  فروق  إيّ  وجود  إىل  التحليالت  ُترِش  لم  كما   .)0.088
املرحلتني  بني  ذاتها  التجريبّية  املجموعة  مستوى  عىل  إحصائّية 
اليت  الحقيقة  بدوره عىل  ُيربّهن  ما  )p = 0.945(؛  والثالثة  األوىل 

ُتّثبت األثر اإليجايب الجزيئّ الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس.

كما قّدم القادة الرّتبوّيون ملحوظات وتغذية راجعة حول موقف 
املُستهدفة؛  فعىل  التعليمية  املمارسات  تجاه  املعلّمني/املعلّمات 
سبيل املثال أثىن هؤالء القادة عىل تعاون املعلمني مع زمالئهم 
فيما  ومناقشتها  للدروس  بالتحضري  يتعلق  فيما  العمل  يف 
بينهم، والتباُحث يف أساليب واسرتاتيجيات التدريس،  كما أوضحوا 
زمالئهم  حصص  حضور  عىل  أقبلوا  قد  املعلّمني/املعلّمات  أنَّ 
املفيدة  الراجعة  والتغذية  امللحوظات  وتبادل  أكرث،  بوترية  اآلخرين 
فيما بينهم.  ويف اآلن ذاته، أّظهر املعلّمون/املعلّمات تحّسًنا عىل 
القيادية اليت ُيطّبقها  الرّتبوية  صعيد مواقفهم تجاه املمارسات 
املعلّمون/املعلّمات  الحظ  املثال،  سبيل  فعىل  الرّتبوّيون؛  القادة 
االرتقاء  عىل  ويحّثونهم  ُيشّجعونهم  أصبحوا  القادة  هؤالء  أّن 
بمستوى ممارساتهم التعليمية، وأظهروا قدرًا أكرب من االحرتام 
يبذلونه من  ملا  التقدير  ومزيًدا من  لخربة معلّميهم/معلّماتهم، 

للتقّدم  الدقيقة  املتابعة  عىل  وحرصهم  عملهم،  يف  جهود 
النقد  يتقّبلون  أّنهم أصبحوا  الطلبة، كما  يحرزه  الذي  األكاديمي 
عن  ناهيك  لذلك،  وفًقا  ويترصّفون  املعلّمني/املعلّمات  من  البّناء 
دور  تأدية  يف  للمشاركة  املعلّمني/املعلّمات  دعوة  عىل  حرصهم 

فّعال يف وضع األهداف ذات الصلة بتنمية البيئة املدرسّية. 

إضافًة إىل ما سلف ِذكره، فقد أشارت األدلّة اليت تمّخضت عن 
تحليالت البيانات النوعّية لالستبانات الخاصة بالقادة الرّتبوّيني إىل 
بأنَّ  أفادوا  التجريبّية  املجموعة  يف  الرّتبوّيني  القادة  معظم  أنَّ 
طريقة تعاون املعلّمني/املعلّمات مع بعضهم بعًضا يف املدرسة 
اليت  بالطريقة  ُمقارنًة  والثالثة،  الثانية  املرحلتني  خالل  تغرّيت،  قد 
الرّتبوّيون  القادة  أشار  كما  السابقة،  السنوات  يف  عليها  اعتادوا 
جانب  إىل  التحّسن،  من  مزيًدا  شهد  قد  بينهم  التواصل  أنَّ  إىل 
التواصل  تحّسن  عن  فضاًل  املعلّمني/املعلّمات،  مع  تواصلهم 
بني املعلّمني/املعلّمات. عالوًة عىل ذلك، أفاد القادة الرّتبوّيون أنَّ 
املعلّمني/املعلّمات قد أقبلوا عىل حضور حصص لك منهم اآلخر 
والتباحث مًعا يف أساليب تدريس املباحث للطلبة. ويف هذا الصدد، 
علّق أحد القادة الرّتبوّيني عىل ذلك قائاًل: “ثمة اختالف يف طريقة 
بالطريقة  ُمقارنًة  بعًضا  بعضهم  مع  املعلّمني/املعلّمات  تعاون 
املعلّمون/ أصبح  إذ  السابقة؛  السنوات  يف  عليها  اعتادوا  اليت 

خربات  من  ويستفيدون  نظرهم،  وجهات  يتبادلون  املعلّمات 
الصفّية”.  الغرفة  داخل  كلّه  ذلك  تجّسد  حيث  اآلخرين،  زمالئهم 
قد  املعلّمني/املعلّمات  أنَّ  الرّتبوّيون  القادة  أفاد  ذلك،  جانب  إىل 
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يف السنوات السابقة ، كانت األنشطة الصفية قليلة، أما اآلن هناك 
أنشطة مستمرة داخل الغرف الصفية، وهي مثرية لالهتمام. اختلف 

التدريس أيًضا نتيجًة لتدريب املعلمني عىل برنامج شبكات املدارس
قائد تربوي

عمدوا إىل تبيّن أساليب تّدريسية وتنفيذ أنشطة طالبّية مختلفة 
عّما اعتادوا عليه يف سابق األعوام؛ كونهم عمدوا إىل تطبيق 
شبكات  برنامج  يف  تعلّموها  اليت  الجديدة  التدريس  اسرتاتيجيات 
املدراس. وبحسب ما أفاد به هؤالء القادة الرّتبوّيون، فقد عمد 
املعلّمون/املعلّمات إىل تطبيق اسرتاتيجات التعلُّم النشط/الفّعال، 
التدريس  اسرتاتيجيات  تطبيق  عن  فضاًل  الجماعيّ،  والعمل 
املجموعة  يف  الرّتبوّيني  القادة  معظم  أفاد  كما  الداعمة، 
التجريبّية بأنَّ طريقة عملهم مع املعلّمني/املعلّمات يف مدارسهم 
قد تغرّيت أيًضا، فضاًل عن أّنهم عمدوا إىل تطبيق اسرتاتيجيات 
تربوية قيادّية جديدة تمّثلت يف حضور الحصص واإلرشاف عليها، 
ِتبًعا  للمعلّمني/املعلّمات  الراجعة  والتغذية  امللحوظات  وتقديم 
النقيض من  املعلّمني/املعلّمات. عىل  التواصل مع  وتعزيز  لذلك، 
بالقادة  الخاصة  لالستبانات  النوعّية  البيانات  تحليالت  أشارت  ذلك، 
الرّتبوّيني يف املجموعة الضابطة إىل أنَّه لم يطرأ أيّ تغرّي ُيذَكر عىل 
العمل الجماعيّ بني املعلّمني/املعلّمات يف هذه املجموعة، ولم 
يعمدوا إىل تطبيق ممارسات مختلفة يف التدريس، أو تنفيذ أيّ 
أنشطة طالبّية مغايرٍة عّما اعتادوا عليه يف سابق األعوام، كما 
لم يطرأ أي تغيري ُيذَكر عىل طريقة عمل القادة الرّتبوّيني يف هذه 
األعوام  يف  عليه  اعتادوا  عّما  املعلّمني/املعلّمات  مع  املجموعة 

السابقة.

املجموعة  يف  املعلّمون/املعلّمات  قّدم  الدراسة،  نهاية  ويف 
التجريبّية تصّورات وآراء تتسم بقدرٍ أكرب من اإليجابية حيال املهارات 
وُمساعدوهم  مدارسهم  ُمديرو  يمتلكها  اليت  القيادّية  الرّتبوية 
الدراسة  هذه  به  بدأت  الذي  بالحال  ُمقارنًة   )82%  = )املتوّسط 
)املتوّسط = %76(، وذلك إضافًة إىل درجات التقييم اليت وضعها 

هؤالء القادة الرّتبوّيون ألنفسهم.

املعلّمني/ بنظرة  الصلة  ذات  التحليالت  كشفت  عاّمٍة،  بصفٍة 
القادة  ُيطبّقها  اليت  القيادّية  الرّتبوية  املمارسات  إىل  املعلّمات 
الرّتبوّيون عن وجود فروق ذات داللة إحصائّية بني املجموعتني يف 
التجريبّية،  )P = 0( تصّب يف صالح املجموعة  الثالثة فقط  املرحلة 
َبْيَد أنَّ هذه الفروق كانت تصّب يف صالح املجموعة الضابطة يف 
املرحلة الثانية )P = 0(، كما أشارت هذه التحليالت إىل وجود فروق 
بني  ذاتها  التجريبّية  املجموعة  مستوى  عىل  إحصائّية  داللة  ذات 
املرحلتني األوىل والثالثة )p = 0(؛ ما ُيربّهن بدوره عىل الحقيقة اليت 

ُتّثبت األثر اإليجايب الجزيئّ الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس.

لم تقترص مجاالت التحّسن اليت أّظهرها القادة  الرّتبوّيون عىل تغرّي 
عىل  تحسًنا  أيًضا  أظهروا  بل  فحسب،  وسلوكاتهم  معتقداتهم 
صعيد املمارسات الرّتبوية القيادية اليت ُيطّبقونها. وبصفة عاّمة، 
حريصني  كانوا  الذين  الرّتبوّيني،  القادة  املعلّمون/املعلّمات  وصف 
عىل حضور األنشطة التدريبية كافًة، أو أولئك القادة الذين أقّروا 
ُجعبته،  يف  املدارس  شبكات  برنامج  ُيخبِّئها  اليت  املتوّقعة  باملنافع 
أكرث  زين لهم  بأّنهم كانوا داعمني لهم ومتعاونني معهم وُمحفِّ
من غريهم؛ مما أسهم بدوره يف تشجيع املعلّمني/املعلّمات عىل 
توظيف ما اكتسبوه من مهارات ومعارف جديدة ليتجّسد ذلك- 
يف نهاية املطاف- يف تحقيق تغيري إيجايبّ أكرب. ويف هذا السياق، 
ال ُبدَّ من اإلشارة إىل أنَّ هذا التغيري اإليجايبّ كان أكرث وضوًحا يف 
من  مدرستني  باستثناء  الذكور،  بمدارس  ُمقارنًة  اإلناث  مدارس 
بنسبًة  إيجابًيا  تغيريًا  أظهرتا  إذ  الوسط؛  إقليم  يف  الذكور  مدارس 
مرتفعًة للغاية نتيجَة الدعم والتشجيع الكبري الذي قّدمه القادة 
وُمساعَديهم  املدرستني  هاتني  مديرا  كان  حيث  فيها،  الرّتبوّيون 
اليت  اإليجابية  الرؤى  تبيّن  يف  جهًدا  ُيؤلوا  ولم  للغاية،  متعاونني 
اإليجايبّ  بتأثريه  وأمنوا  املدارس،  شبكات  برنامج  عليها  ينطوي 
املعلّمني/ أمام  الطريق  تمهيد  عىل  أيًضا  عملوا  وقد  املحتمل. 

ومتابعتهم،  التدريبية  األنشطة  حضور  من  لتمكينهم  املعلّمات 
املمارسات  تطبيق  عىل  لهم  وحّثهم  تشجيعهم  عن  فضاًل 

التعليمية الجديدة داخل الغرفة الصفية.

عىل ِغرار النتائج اليت رُِصَدت بني أوساط املعلّمني/املعلّمات، أشاد 
شهدته  الذي  بالتحّسن  التجريبّية  املجموعة  يف  الرّتبوّيون  القادة 
حيث  بعًضا،  بعضهم  بني  املعلّمني/املعلّمات  تعاون  طريقة 
هذا  ويف  املهنّية.  التعلّم  مجتمعات  شكل  التعاون  هذا  اتخذ 
أقبلوا  قد  املعلّمني/املعلّمات  أنَّ  الرّتبوّيون  القادة  أفاد  الصدد، 
ملناقشة  ذاته؛  املبحث  ُيدرّسون  الذين  زمالئهم  مع  االجتماع  عىل 
أساليب  يف  والتباُحث  لها،  والتحضري  للدروس  التخطيط  آلية 
واسرتاتيجيات التدريس، كما أقبلوا عىل حضور حصص لٍك منهم 
اآلخر، ودَعوا املعلّمني/املعلّمات الذين ُيدرّسون املباحث األخرى إىل 
حضور حصصهم، ليرشعوا بعدئٍذ يف تبادل امللحوظات والتغذية 
الراجعة حول أساليب واسرتاتيجيات التدريس. وبصفٍة عاّمٍة، فقد 
الذين  التجريبّية  املجموعة  من  الرّتبوّيني  القادة  نسبة  ارتفعت 
أفادوا بزيادة ُسبل التعاون بينهم- بمرور الوقت- ُمقارنًة بالقادة 

الرّتبوّيني من املجموعة الضابطة. 

العينة الضابطة العينة التجريبية

املرحلة 3 املرحلة 1 املرحلة 3 املرحلة 1

3% 16% 2% 5% مطلقًا

29% 28% 26% 33% أقل من مرة شهريًّا

34% 34% 58% 43% مرة واحدة أو مرتني شهريًّا

28% 16% 14% 18% مرة واحدة أو مرتني أسبوعًيا

5% 7% 0% 1% يوميًّا
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ممارسات القادة الرتبويون

املوجة الثالثةاملوجة الثالثة املوجة الثانيةاملوجة الثانية املوجة األوىلاملوجة األوىل

املجموعة التجريبيةاملجموعة الضابطة

مديري املدارسمساعدي املدراء

م، أظهر القادة الرتبوّيون يف املجموعة التجريبّية  ويف ضوء ما تقدَّ
مستوىً أكرث استقرارًا فيما يتعلق بممارساتهم الرّتبوية والقيادية 
خالل املراحل الثالث اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات مقارنًة 
باملستوى الذي حّققته املجموعة الضابطة.   ومن الجدير بالذكر 
أنَّ املجموعة التجريبّية قد بدأت، خالل املرحلة األوىل، عند مستوى 
هذا  مستواها  عىل  الحفاظ  من  وتمّكنت  قلياًل  مرتفع  أسايس 
خالل املرحلتني الثانية والثالثة.  وعىل العكس تماًما، بدأت املجموعة 
الضابطة عند مستوى أسايس منخفض وأظهرت مستوىً غري 
ارتفع  الثانية يف حني  املرحلة  انخفض مستواها خالل  إذ  مستقّر؛ 
مستواها خالل املرحلة الثالثة، ويعزى ذلك إىل التغرّي املرّتبط بعامل 
شبكات  بربنامج  املرتبطة  غري  العوامل  من  عدٍد  جانب  إىل  الوقت 

املدراس. 
عىل وجه العموم، كشفت التحليالت يف هذا الصدد عن وجود 
فروق ذات داللة إحصائّية بني املجموعتني يف املرحلة الثالثة فقط 
هذه  أنَّ  إاّل  التجريبّية،  املجموعة  صالح  يف  تصّب   )P = 0.002(
عىل  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  إيّ  وجود  إىل  ُترِش  لم  التحليالت 
 p( مستوى املجموعة التجريبّية ذاتها بني املرحلتني األوىل والثالثة
0.877 =(؛ مما ُيربّهن بدوره عىل الحقيقة اليت ُتّثبت األثر اإليجايب 

الجزيئّ الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس.
فقد  البيانات،  جمع  مرحلة  عن  النظر  وبغض  ذلك،  عىل  عالوًة 
درجات  متوّسط  التجريبّية  املجموعة  يف  الرّتبوّيون  القادة  حّقق 
أعىل قلياًل )املتوّسط = %77( عىل صعيد املهارات الرّتبوية القيادّية 
الضابطة  املجموعة  حققته  بما  ُمقارنًة  الرّتبوّيني  املرَُشفني  بني 
)املتوّسط = %72( يف هذا الصدد  .ومما يجدر بنا َذكره يف سياق 
شبكات  برنامج  يف  الرّتبوّيني  املرُّشفني  ُمشاركة  أنَّ  هذا  حديثنا 
زيادة  وراء  َيكُمن  قوًيا  سبًبا  تكون  قد  باملباحث  الخاصة  املدارس 
قد  أنه  عن  فضاًل  املعلّمني/املعلّمات،  إىل  قّدموه  الذي  الدعم 
أسهم يف بلورتهم فهم أفضل حول املمارسات التعليمية الجديدة 
اليت ُيشّجع برنامج شبكات املدارس عىل تبّنيها. ويف هذا الصدد، 
درجات  التجريبّية  املجموعة  يف  الذكور  الرّتبوّيون  القادة  حّقق 
املجموعة  يف  الرّتبويات  بالقائدات  ُمقارنًة   )80  = )املتوّسط  أعىل 
يف  الذكور  الرّتبوّيون  القادة  حّقق  كما   ،)74%  = )املتوّسط  ذاتها 
املجموعة الضابطة درجات أعىل )املتوّسط = 73( ُمقارنًة بالقائدات 
الرّتبويات يف املجموعة ذاتها )املتوّسط = %71(. وتجدر اإلشارة هنا 
إىل أنَّ هذه االستنتاجات تتوافق مع التوّجهات اإلرشافّية السائدة 
يف القطاع العام يف األردن، حيث ُيهيمن الذكور عليه بشكل أكرب 
العمل  عىل  الرتكزي  عن  فضاًل  ذلك،  ُتحّتم  اليت  طبيعته  إىل  نظرًا 
سبب  ُيفّس  ما  الطويلة؛  العمل  ساعات  عن  ناهيك  فيه،  امليداينّ 

قلّة مستوى إقبال اإلناث عىل العمل فيه.

بصفٍة عاّمٍة، كشفت التحليالت يف هذا الصدد عن وجود فروق 
 P =( ذات داللة إحصائّية بني املجموعتني يف املرحلة الثانية فقط
الفروق كانت  التجريبّية،إال أنَّ هذه  0( تصّب يف صالح املجموعة 
تصّب يف صالح املجموعة الضابطة يف املرحلة الثالثة )P = 0(. كما 
لم ُترِش هذه التحليالت  إىل وجود إيّ فروق ذات داللة إحصائّية 
عىل مستوى املجموعة التجريبّية ذاتها بني املرحلتني األوىل والثالثة 
املرحلتني  بني  كبرية  إىل وجود فروق  أشارت  )p = 0.213(، يف حني 
األوىل والثالثة عىل مستوى املجموعة الضابطة )P = 0(؛ ما ُيربّهن 
أحدثه  الذي  الجزيئّ  اإليجايب  األثر  ُتّثبت  اليت  الحقيقة  عىل  بدوره 

برنامج شبكات املدارس.
بغض النظر عن مرحلة جمع البيانات، فقد سّجل القادة الرّتبوّيون 
مدى  حيال  معتقداتهم  صعيد  عىل  مرتفعة  درجات  متوسط 
فّعالية االسرتاتيجيات التعليمية ومدى تطبيق املعلّمني/املعلّمات 
يف املدراس لهذه االسرتاتيجيات، مثل: طرح أسئلة يتباين مستوى 
صعوبتها، والتعويل عىل معرفة الطلبة، وتجاربهم السابقة إلعداد 
ومربراتهم  أفكارهم  برشح  الطلبة  وتكليف  التعليمّية،  الخطط 
الغرفة  داخل  املناقشات  عىل  والتّشجيع  اآلخرين،  زمالئهم  إىل 
الصّفية، وتكليف الطلبة بطرح األسئلة، وغريها من األساليب ذات 
الرّتبوّيون يف  القادة  الصدد، فقد حّقق  بذلك. ويف هذا  الصلة 
املجموعة التجريبّية متوّسط درجات أعىل قلياًل )املتوّسط = 84%( 
من الدرجات  اليت حّققها القادة الرّتبوّيون يف املجموعة الضابطة 

)املتوّسط = 82%(.
بمعتقدات  الصلة  ذات  التحليالت  أشارت  فقد  عاّمة،  بصفة 
التعليمّية  االسرتاتيجيات  فّعالية  مدى  حول  الرّتبوّيني  القادة 
فروق  إىل وجود  لها  املعلّمني/املعلّمات  تطبيق  الجديدة ومدى 
صالح  يف  تصّب  املجموعتني  بني  إحصائّية  داللة  ذات  كبرية 
 p( واملرحلة الثالثة )p = 0( املجموعة التجريبّية خالل املرحلة الثانية
عىل  إحصائّية  داللة  ذات  كبرية  فروق  وجود  عن  فضاًل   ،)= 0.01
مستوى املجموعة ذاتها خالل املرحلتني األوىل والثالثة )p = 0.62(؛ 
ما ُيربهن بدوره عىل الحقيقة اليت ُتثبت األثر اإليجايب الجزيئّ الذي 

أحدثه برنامج شبكات املدارس.
فقد  البيانات،  جمع  مرحلة  عن  النظر  وبغض  ذلك  إىل  إضافة 
حّقق املعلّمون الذكور يف املجموعة التجريبّية )املتوّسط = 85%( 
واملجموعة الضابطة )املتوّسط = %91( متوّسط درجات مرتفعة 
التجريبّية  املجموعة  املعلّمات يف  حّققته  الذي  باملتوّسط  ُمقارنًة 
)املتوّسط = %83( واملجموعة الضابطة )املتوّسط = %79(. وعليه، 
اإلناث  مدارس  ألنَّ  نظرًا  لالهتمام؛  ُمثريًة  النتيجة  هذه  ُتعترب 
تفسري  ُيمكن  إذ  الذكور؛  مدارس  عىل  أدائها  يف  تتفّوق  عموًما 
الذايتّ  التقييم  الجنسني يف عملية  الفروقات بني  ذلك من خالل 
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45 اختبار الفرضية يتم من خالل استخدام قيمة الداللة اإلحصائية )p-value( بحيث اذا كانت أقل من %5 كان التغيري سواء بالزيادة او بالنقصان ذو داللة إحصائية بينما إذا 

كانت القيمة أكرب من %5 فان ذلك يعين عدم وجود داللة إحصائية. 
46 كانت نتائج الطلبة يف اإلختبار القبيل لهذه املدرسة مرتفعة مقارنة ببايق املدارس وبايق التخصصات ، وعىل الرغم من معايري ضبط الجودة اليت تم اتخاذها من قبل فريق 

البحث، نتوقع بأن طلبة هذه املدرسة لربما تلقوا مساعدة لالجابة عن أسئلة االختبار، ولكن ال يوجد دليل قوي عىل ذلك.

التغرّي الذي طال نتائج التحصيل الدرايس للطلبة: 

)يميل الذكور إىل تقييم ما يملكونه من مهارات بدرجة أعىل مما 
املُّنبثقة  االستنتاجات  أكدت  حيث  مهاراتها(،  عن  اإلناث  به   تخرب 
املعلّمني/املعلّمات  قدرة  يف  الرّتبوّيني  القادة  ثقة  مستويات  عن 
حقيقة  عىل  التدريس  اسرتاتيجيات  تطبيق  عىل  مدارسهم  يف 
تفّوق مدارس اإلناث من خالل إشارتها إىل أنَّ القادة الرّتبوّيني من 
الذكور قد حصلوا عىل درجات أقّل من الدرجات اليت حصلت عليها 
البيانات، فقد  الرّتبويات. وبرصف النظر عن مرحلة جمع  القائدات 
حققت لك من املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة متوّسط 
درجات متساوية )املتوّسط = %73(؛ إذ حّققت اإلناث يف املجموعة 
الذي  املتوّسط  بلغ  بينما   ،)75%( إىل  وصل  متوّسًطا  التجريبّية 
الذكور يف  )%74(، وحقق  حّققته اإلناث يف املجموعة الضابطة 
املجموعة التجريبّية متوّسًطا وصل إىل )%71(، بينما بلغ املتوّسط 
الذي حّققه الذكور يف املجموعة الضابطة )%72(. وعند الحديث 
عن املجالني املُتمثلني يف “فّعالية تطبيق االسرتاتيجيات واملارسات 

بصفٍة عاّمٍة، فقد قّدمت نتائج االختبارات اليت حصل عليها طلبة 
الصّفني السادس والعارش يف املباحث األربع كافًة دلياًل قويًّا برّهن 
التجريبّية  املجموعة  فيها  وزَِّعت  اليت  املدارس  يف  الطلبة  أنَّ  عىل 
عليها  حصل  اليت  بالدرجات  ُمقارنًة  أعىل  درجات  عىل  حصلوا  قد 
كما  الضابطة،  املجموعة  فيها  وزَِّعت  اليت  املدارس  يف  الطلبة 
ارتفعت درجات التحصيل الدرايسّ للطلبة يف املدارس اليت وزَِّعت 
فيها املجموعة التجريبّية يف نهاية برنامج شبكات املدراس ُمقارنًة 

بالدرجات اليت حصلوا عليها يف بداية الربنامج. 
وهنا تجدر اإلشارة إىل استخدام اختبار نسبة األرجحّية )ألندرسون( 
التحصيل  درجات  ُجِمَعت  إذ  الفرعّية؛  الفئات  بني  املقارنة  إلجراء 
املجموعة  من  لك  )يف  الطلبة  عليها  حصل  اليت  الُكلّية  الدرايسّ 
مجموعة  شكل  عىل  َمت  وُصمِّ الضابطة(  واملجموعة  التجريبّية 
بيانات واحدة باستخدام نموذج التقدير الجزيئّ، لُيصار فيما بعد 
إىل رسم ُمخّطط بياينّ للدرجات الُكلّية للطلبة حسب مراحل جمع 
ومعاينتها  البيانّية  املخططات  هذه  فحص  جرى  ُثمَّ  البيانات، 
لتحديد ما إذا كان ثّمة توافق جّيد بني صعوبة األسئلة املطروحة 
يف االختبارات، والنموذج الخاص بتقدير قدرة الطلبة عىل اإلجابة 
عن هذه األسئلة. وبناًء عىل ذلك، كان- يف معظم الحاالت- ثّمة 
توافق بني مستوى صعوبة أسئلة االختبارات، ومستوى تحصيل 
فقد  الصدد،  هذا  ويف  االختبارات.  هذه  إىل  املُتقّدمني  الطلبة 
ويلكوكسون  واختبار  البسيط  الخطيّ  االنحدار  اختبارات  أُجرَِيت 

.)p-value( للقيمة االحتمالية للداللة اإلحصائّية
وقد أُجرِيَ  اختبار الفرضيات45 بطريقتني، عىل النحو اآليت: 

واملجموعة . 1 التجريبّية  املجموعة  بني  عمودّية  بطريقة 
من  التحّقق  ُبغية  والثالثة؛  األوىل  املرحلتني  خالل  الضابطة 
من  الهدف  تمّثل  فقد  وعليه،  بينهما.  فروقات  أيّ  وجود 
إذا  مّما  التحّقق  يف  األوىل  املرحلة  خالل  االختبار  هذا  إجراء 
الهدف  أنَّ  إال  )ُمتقاربتني(،  متماثلتني  املجموعتني  كلتا  كانت 
تحديد  يف  يتمّثل  كان  الثالثة  املرحلة  خالل  االختبار  إجراء  من 
برنامج  أثر  عن  تمّخضت  اليت  املجموعتني  بني  الفروقات 

شبكات املدارس. 
بطريقة أٌفقّية بني املرحلتني األوىل والثالثة للمجموعة ذاتها؛ . 2

إحصائّية  داللة  ذات  فروقات  أيّ  وجود  من  التحّقق  ُبغية 
تمّخضت عن أثر برنامج شبكات املدارس. 

ويف هذا الصدد، فقد تمَّ تمثيل إجابات الطلبة من املدارس اليت 

فيها  وزَِّعت  اليت  املدارس  حّققت  فقد  و”الثقة”،  الصلة”  ذات 
هذين  يف  درجات  أعىل  الشمال  إقليم  يف  التجريبّية  املجموعة 
املجالني، تليها مدارس املجموعة التجريبّية يف إقليم الجنوب، وأخريًا 

مدارس املجموعة التجريبّية يف إقليم الوسط.
بصفٍة عاّمٍة، كشفت التحليالت يف هذا الصدد عن وجود فروق 
 P =( ذات داللة إحصائّية بني املجموعتني يف املرحلة الثالثة فقط
0.023( تصّب يف صالح املجموعة التجريبّية. وعىل النقيض من 
الداللة اإلحصائّية بني املجموعتني  الفروق ذات  ذلك، كانت هذه 
 P =( الثانية  املرحلة  يف  الضابطة  املجموعة  صالح  يف  تصّب 
فروق ذات  ُترِش إىل وجود أيّ  لم  التحليالت  أنَّ هذه  إال   ،)0.002
داللة إحصائّية عىل مستوى املجموعة التجريبّية ذاتها بني املرحلتني 
األوىل والثالثة )p = 0.23(؛ ما ُيربّهن بدوره عىل الحقيقة اليت ُتّثبت 

األثر اإليجايب الجزيئّ الذي أحدثه برنامج شبكات املدارس.

باللون  وخطوط  ونقاط  كنص  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 
األزرق، يف حني تمَّ تمثيل إجابات الطلبة من املدارس اليت ُوزَِّعت فيها 
املجموعة التجريبّية كنص ونقاط وخطوط باللون األحمر. وُتوّضح 
البيانات ذات الصلة باملجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة اليت 
اّتجاهات  واألحمر(  األزرق  )باللونني  بيضاوية  أشكال  ضمن  تندرج 
تغيري  كان هناك  إذا  لتوضيح فيما  بينها،  التداخل  البيانات ودرجة 
تغيري،  يوجد  ال  مرئية:  بصورة  والثالثة  األوىل  املرحلتني  بني  ال  أم 
الخطوط  ُتّظهر  كما  األسفل،  إىل  واالتجاه  األعىل،  إىل  واالتجاه 
األكرث مالئمًة ذات الصلة باملجموعتني التجريبّية والضابطة )نتائج 
االنحدار الخطيّ البسيط( واليت تنطوي عىل أخطاء اعتيادية )ثمة 
وأّوجه  البيانات  اّتجاهات  الخطوط(  حول  الرماديّ  باللون  تظليل 
إىل  الرماديّ  باللون  املظللة  الصغرية  املنطقة  )ُتشري  بينها  الّتشابه 
وجود أخطاء أقل ونتائج تنطوي عىل مستوى أكرب من املوثوقية(، 
حيث إنَّ املنطقة املظللة باللون الرماديّ تصبح أضيق يف منطقة 
املنتصف، وتزداد اتساًعا كلما اقرتبنا من نهاية املرحلة الثالثة. ومن 
بالِذكر يف هذا السياق أنَّ الخط يمثل الخط األكرث مالئمًة  الجدير 
نظرًا إىل عدم إجراء تقييم للطلبة خالل منتصف املُّدة )يف املرحلة 

الثانية(. 
من  مدرسًة   19 أصل  من  مدرسًة   18 أّظهرت  الصدد،  هذا  يف 
تحّسًنا عىل صعيد  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس 
االختبارات  يف  الطلبة  عليها  حصل  اليت  الُكلّية  الدرجات  متوسط 
ِغرار  وعىل   .95% ُتمّثل  بنسبٍة  أي  كافًة؛  األربع  للمباحث  دة  املُوحَّ
ذلك، أّظهر متوّسط الدرجات الُكلّية لكل مبحث يف لك صٍف ولك 
مدرسة من املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية أنَّ نتائج 
املدارس  يف  تحّسًنا  شهدت  قد  السادس  الصّف  طلبة  اختبارات 
ُتّظهر  لم  الجنوب  إقليم  يف  واحدة  إناث  مدرسة  باستثناء  كافًة، 
كما  اإلنجلزيية46،  اللغة  مبحث  ضمن  القراءة  مادة  يف  تحّسًنا 
املدارس  يف  تحّسًنا  العارش  الصّف  طلبة  اختبارات  نتائج  أظهرت 
كافًة. وعليه، فقد بلغ عدد مدارس اإلناث واملدارس املُختلطة يف 
للطلبة  دة  املُوحَّ االختبارات  نتائج  أظهرت  اليت  التجريبّية  املجموعة 
ُتمّثل  بنسبٍة  أي  مدرسة؛   11 أصل  من  مدارس   10 تحّسًنا  فيها 
%91، كما شهدت مدارس الذكور الثمانية كافًة تغرّيًا إيجابًيا عىل 
صعيد متوّسط الدرجات الُكلّية اليت حصل عليها الطلية فيها؛ أي 
الصلة  ذات  التفاصيل  أدناه  الجدول  ُيورِد   .100% ُتمّثل  بنسبٍة 
الطلبة  أظهر  اليت  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  باملدارس 

فيها تحّسنا عىل صعيد الدرجات اليت حصلوا عليها: 
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نسبة املدارس اليت تحسنت 
من إجمايل املدارس 
التجريبية لكل صف

نسبة  املدارس اليت 
تحسنت من إجمايل 

املدارس التجريبية

عدد املدارس اليت تحسن 
لديها نتائج الطالب

عدد املدارس 
التجريبية

- 95% 18 19 أعداد املدارس التجريبية

93% 74% 14 15
عدد املدارس اليت تحتوي

عىل الصف السادس

89% 42% 8 9
عدد املدارس اليت تحتوي

عىل  الصف السادس فقط

100% 53% 10 10
أعداد املدارس اليت تحتوي

عىل الصف العارش

100% 21% 4 4
أعداد املدارس اليت تحتوي
عىل  الصف العارش  فقط

النتائج العاّمة لطلبة الصّف السادس: 
طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  إنَّ  القول  ُيمكن  املتوّسط،  يف 
املباحث كافًة  ازدادت يف  املدارس قد  السادس يف جميع  الصّف 
خالل املرحلة الثالثة )مرحلة التقييم البعدي ( مقارنًة بالدرجات اليت 
التقييم  )مرحلة  األوىل  املرحلة  خالل  الطلبة  هؤالء  عليها  حصل 
القبيل(، باستثناء الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس 
اليت  املدارس  اإلنجلزيية يف  اللغة  القراءة ضمن مبحث  يف مادة 
أشار  وقد  الجنوب.    إقليم  يف  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 
يف  السادس  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  متوّسط 
مختلف املباحث بوضوح إىل  مستوى التقّدم امللحوظ الذي أحرزه 
الطلبة بني املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية وتلك اليت 
إىل  وصواًل  األوىل  املرحلة  من  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 
عليها  اليت حصل  للدرجات  العاّم  املتوّسط  ازداد  إذ  الثالثة؛  املرحلة 
اليت  املدارس  األربع كافًة يف  املباحث  الطلبة عىل مستوى  هؤالء 
ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية، إال أنَّ املتوّسط العاّم لهذه الدرجات 
ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف  السادس  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت 

فيها املجموعة الضابطة لم يشهد أيّ زيادة ُتذَكر. وعليه، ُسّجلَت 
السادس  الصّف  عليها طلبة  اليت حصل  الدرجات  زيادة يف  أعىل 
يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية يف مادة الكتابة 
ومادة  الرياضيات،  مبحث  يتبعها  اإلنجلزيية  اللغة  مبحث  ضمن 
الكتابة ضمن مبحث اللغة العربية، ومادة القراءة ضمن مبحث 
اإلنجلزيية،  اللغة  مبحث  ضمن  القراءة  مادة  ُثمَّ  العربية،  اللغة 
يف  زيادة  أعىل  ُسّجلَت  النحو،  هذا  وعىل  العلوم.   مبحث  وأخريًا 
الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس يف املدارس اليت 
مبحث  ضمن  الكتابة  مادة  يف  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 
اللغة اإلنجلزيية، تتبعها مادتا القراءة والكتابة ضمن مبحث اللغة 
أخرى،  ناحيٍة  زيادة معتدل. ومن  أظهرتا مستوى  واللتان  العربية 
كانت الزيادة يف الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس 
يف مبحث الرياضات ضئيلًة للغاية، يف حني انخفضت النتائج اليت 

حصل عليها هؤالء الطلبة يف مبحث العلوم.

العلوم الرياضيات

الكتابة 
اللغة 

االنجلزيية

القراءة 
اللغة 

االنجلزيية

الكتابة 
اللغة 
العربية

القراءة 
اللغة 
العربية الصف السادس

21% 82% 100% 34% 79% 57% نسبة التغيري يف املجموعة التجريبية

-7% 2% 57% -11% 17% 24% نسبة التغيري يف املجموعة الضابطة
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 اللغة العربية
 القراءة

 اللغة العربية
الكتابة

 اللغة االنجلزيية
القراءة

 اللغة االنجلزيية
الكتابة

الرياضيات العلوم

متوسط أداء طلبة الصف السادس - اإلختبار القبيل و اإلختبار البعدي

املجموعة الضابطة - اإلختبار البعدي
املجموعة التجريبية - اإلختبار البعدي

املجموعة الضابطة - اإلختبار القبيل
املجموعة التجريبية - اإلختبار القبيل
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النتائج العاّمة لطلبة الصّف العارش:

الدرايسّ  التحصيل  نتائج  اإليجايبّ يف  التغري  وبناًء عىل ذلك، أظهر 
اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس خالل املرحلة الثالثة فروًقا 
ذات داللة إحصائّية كبرية فيما يتعلق بمادة الكتابة ضمن مبحث 
اللغة العربية، ومادة القراءة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومادة 
الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومبحث الرياضيات، ومبحث 
التجريبّية،  )P = 0( لصالح املجموعة  العلوم سجلت جميها قيمة 
ل أي فروق كبرية ذات داللة إحصائّية يف مادة  ُتسجَّ لم  أّنه  َبْيَد 
القراءة ضمن مبحث اللغة العربية )p = 3.6e-1( أّما عند االنتقال 
هذا  ظهر  فقد  الثالثة،  املرحلة  إىل  األوىل  املرحلة  عن  الحديث  من 
التغيري اإليجايبّ جلًّيا يف املباحث األربع كافًة يف املدارس اليت ُوزَِّعت 
يف  السادس  الصّف  طلبة  حصل  إذ  التجريبّية؛  املجموعة  فيها 
املدارس اليت ُوزَِّعت فيها هذه املجموعة عىل متوّسط درجات ذي 

طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  إّن  القول  ُيمكن  املتوّسط،  يف 
كافًة  املباحث  يف  ازدادت  قد  املدارس  جميع  يف  العارش  الصّف 
اليت  بالدرجات  القبيل( مقارنًة  التقييم  )مرحلة  الثالثة  املرحلة  خالل 
التقييم  )مرحلة  األوىل  املرحلة  خالل  الطلبة  هؤالء  عليها  حصل 
القبيل(. وقد أشار متوّسط الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف 
مستوى  يف  كبري  تفاوت  وجود  إىل  املباحث  مختلف  يف  العارش 
التقّدم الذي أحرزه الطلبة بني املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة 
املرحلة  من  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  وتلك  التجريبّية 
الثالثة؛ إذ ازداد املتوّسط العاّم للدرجات  األوىل وصواًل إىل املرحلة 
اليت حصل عليها هؤالء الطلبة عىل مستوى املباحث األربع كافًة 
املتوّسط  أنَّ  إال  التجريبّية،  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف 
اليت  املدارس  يف  الطلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  لهذه  العاّم 
زيادة ُتذَكر. وعليه،  ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة لم يشهد أيّ 

الدرجات  ُمقارنًة بمتوّسط  الثالثة  املرحلة  أكرب خالل  داللٍة إحصائّية 
اليت حصل عليها هؤالء الطلبة من املجموعة ذاتها عىل مستوى 
املباحث األربع كافًة خالل املرحلة األوىل، سيما مادة القراءة ضمن 
العربية،  اللغة  مبحث  ضمن  الكتابة  ومادة  العربية،  اللغة  مبحث 
الكتابة  ومادة  اإلنجلزيية،  اللغة  مبحث  ضمن  القراءة  ومادة 
ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومبحث الرياضيات، ومبحث العلوم 
p = 0(. عىل غرِار ذلك، أظهر بعض طلبة  )سّجلت جميعها قيمة 
الصّف السادس يف املدارس اليت وزَِّعت فيها املجموعة الضابطة 
زيادًة يف درجات تحصيلهم الدرايسّ من املرحلة األوىل وصواًل إىل 
املرحلة الثالثة، َبْيَد أنَّ هذه الزيادة كانت دائًما أقّل بكثري من الزيادة 

اليت حصلت يف املدارس اليت وزَِّعت يف املجموعة التجريبّية.

الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  يف  زيادة  أعىل  ُسّجلَت 
العارش يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية يف مبحث 
العربية، ومادة  اللغة  القراءة ضمن مبحث  تتبعها مادة  العلوم 
الرياضيات، ومادة  َثمَّ مبحث  العربية،  اللغة  الكتابة ضمن مبحث 
اللغة اإلنجلزيية، وأخريًا مادة القراءة ضمن  الكتابة ضمن مبحث 
مبحث اللغة اإلنجلزيية. أّما يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة 
اليت حصل عليها  الدرجات  زيادة يف  ُسّجلَت أعىل  الضابطة، فقد 
طلبة الصّف العارش يف مادة الكتابة ضمن مبحث اللغة العربية؛ 
يف  طفيفًة  زيادًة  تبعتها  معتدٍل،  بمستوىً  زيادًة  حققوا  إذ 
حصل  اليت  النتائج  انخفضت  أخرى،  ناحيٍة  ومن  العلوم.  مبحث 
عليها هؤالء الطلبة يف مادة القراءة ضمن مبحث اللغة العربية، 
ومادة القراءة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومادة الكتابة ضمن 

مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومبحث الرياضيات.

العلوم الرياضيات

الكتابة 
اللغة 

االنجلزيية

القراءة 
اللغة 

االنجلزيية

الكتابة 
اللغة 
العربية

القراءة 
اللغة 
العربية الصف العارش

45% 37% 32% 26% 40% 44% نسبة التغيري يف املجموعة التجريبية

9% -4% -14% -5% 12% -4% نسبة التغيري يف املجموعة الضابطة

 اللغة العربية
 القراءة

 اللغة العربية
الكتابة

 اللغة االنجلزيية
القراءة

 اللغة االنجلزيية
الكتابة

الرياضيات العلوم

متوسط أداء طلبة الصف العارش - اإلختبار القبيل و اإلختبار البعدي

املجموعة الضابطة - اإلختبار البعدي
املجموعة التجريبية - اإلختبار البعدي

املجموعة الضابطة - اإلختبار القبيل
املجموعة التجريبية - اإلختبار القبيل
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الدرايسّ  التحصيل  نتائج  اإليجايبّ يف  التغري  وبناًء عىل ذلك، أظهر 
فروًقا  الثالثة  املرحلة  خالل  العارش  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت 
ضمن  القراءة  بمادة  يتعلق  فيما  كبرية  إحصائّية  داللة  ذات 
العربية،  اللغة  مبحث  ضمن  الكتابة  ومادة  العربية،  اللغة  مبحث 
العلوم  ومبحث  اإلنجلزيية،  اللغة  مبحث  ضمن  الكتابة  ومادة 
أّنه  َبْيَد  التجريبّية،  )P = 0( لصالح املجموعة  سجلت جميها قيمة 
القراءة  ل أي فروق كبرية ذات داللة إحصائّية يف مادة  لم ُتسجَّ
 p =( ومبحث الرياضيات ،)p = 8.3e-2( ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية
4.83e-1( أّما عند االنتقال من الحديث عن املرحلة األوىل إىل املرحلة 
الثالثة، فقد ظهر هذا التغيري اإليجايبّ جلًّيا يف املباحث األربع كافًة 
التجريبّية؛ إذ حصل طلبة  ُوزَِّعت فيها املجموعة  اليت  املدارس  يف 
املجموعة عىل  ُوزَِّعت فيها هذه  اليت  املدارس  العارش يف  الصّف 
متوّسط درجات ذي داللٍة إحصائّية أكرب خالل املرحلة الثالثة ُمقارنًة 
بمتوّسط الدرجات اليت حصل عليها هؤالء الطلبة من املجموعة 
ذاتها عىل مستوى املباحث األربع كافًة خالل املرحلة األوىل، باستثناء 
مبحث واحد؛ بمعىن أن هذه املباحث جاء تقييمها كاآليت: مادة 
القراءة ضمن مبحث اللغة العربية، ومادة الكتابة ضمن مبحث 
اللغة العربية، ومادة الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية، ومبحث 
 p =( الرياضيات  p = 0(، ومبحث  )جميعها سّجلت قيمة  العلوم 
7e-3( وعىل النقيض من ذلك، لم ُيظهر الطلبة الذين خضعوا إىل 
اللغة اإلنجلزيية أي فروق كبرية ذات  القراءة ضمن مبحث  اختبار 
داللة إحصائّية يف درجات تحصيلهم الدرايسّ خالل املرحلتني األوىل 
الصّف  أّظهر بعض طلبة  ذلك،  غرِار  )p = 8.3e-2( وعىل  والثالثة 
العارش يف املدارس اليت وزَِّعت فيها املجموعة الضابطة معّدالت 
زيادة يف درجات تحصليهم الدرايسّ من املرحلة األوىل وصواًل إىل 
املرحلة الثالثة، َبْيَد أنَّ هذه الزيادة كانت دائًما أقّل بكثري من الزيادة 

اليت حصلت يف املدارس اليت وزَِّعت يف املجموعة التجريبّية. 

الصّفني  طلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  إنَّ  القول  يمكن  كما 

الرتبية  لوزارة  التابعة  املُديريات  بني  كثريًا  تفاوتت  والعارش  السادس 
والتعليم؛ إذ حصل طلبة املدارس املتواجدة يف إقليميّ الشمال 
جنس  لعب  وقد  املباحث.  شىت  يف  أعىل  درجات  عىل  والوسط 
الطلبة دورًا كبريًا يف التفاوت يف النتائج اليت حصلوا عليها؛ فقد 
حصلت الطالبات اإلناث يف الصّف السادس عىل درجات أعىل من 
اليت حصل عليها الطلبة الذكور يف املباحث األربع كافًة. كما حصلت 
الدرجات  أعىل من  درجات  العارش عىل  الصّف  اإلناث يف  الطالبات 
اليت حصل عليها الطلبة الذكور يف املباحث األربع باستثناء مبحث 
لم  النحو،  هذا  وعىل  الذكور.  الطلبة  فيه  تصدر  الذي  الرياضيات 
ضمن  الكتابة  مادة  يف  الطلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  ُتظِهر 
 P =( إحصائّية  كبرية ذات داللة  أي فروق  اإلنجلزيية  اللغة  مبحث 
1.22e-1 ( رغم أنَّ الطالبات اإلناث قد حصلّن عىل درجات أعىل من 
اليت حصل عليها الطلبة الذكور.  وعند الحديث عن األسباب الكامنة 
االلزتام  مستوى  إىل  ُتعَزى  أن  ع  املُتوقَّ فمن  التفاوت،  هذا  وراء 
الربنامج  يف  شاركوا  الذين  املعلّمون/املعلّمات  أظهره  الذي  الكبري 
يف إقليميّ الشمال والوسط ُمقارنًة بنظرائهم يف إقليم الجنوب، 
كما قد ُيعَزى إىل ما أظهرته املعلّمات املُشاركات يف برنامج التدريب 
أنشطة  كافة  حضور  يف  املعلّمني  من  أكرب  الزتام  مستوى  من 
املعلّمني/املعلّمات  تّطبيق  الرّتبوّيون  املُدّربون  الحظ  كما  الربنامج، 
تكرارًا  أكرث  وبوترية  أكرب،  بشكل  اكتسبوها  اليت  الجديدة  املهارات 
الشمال والوسط،  الغرف الصفية يف املدارس يف إقليميّ  داخل 
الِسيما يف مدارس اإلناث.  عالوًة عىل ذلك، وعىل الرغم من عدم 
وجود دليٍل قوي بما فيه الكفاية لُيربّهن مدى فّعالية مجتمعات 
التعلّم املهنّية، فقد أّثبتت الدراسات املستمرة، اليت أجراها املُدّربون 
الرّتبوّيون يف املدارس طوال مّدة الدراسة، أنَّ مجتمعات التعلّم 
املهنّية كانت أكرث فّعاليًة يف املدارس يف إقليميّ الشمال والوسط 
ُمقارنًة باملدارس يف إقليم الجنوب، كما أثبتت أهميتها بشكٍل أكرب 

يف مدارس اإلناث ُمقارنًة بمدارس الذكور.
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مادة القراءة ضمن مبحث اللغة العربية لطلبة الصّف السادس

47  هذا يعين أن أداء الطلبة يف العينتني الضابطة والتجريبية لم تظهر داللة إحصائية مما يعين أن الخصائص اإلحصائية ما بني املجموعتني متقاربة نوعا ما مما يعين أنهما 

بدئتا من نقطة أساس متقاربة، وأن التغيري الذي طرأ يف مرحلة التقييم البعدي هو نابع من أثر برنامج شبكات املدارس نظرًا الستخدام منهجية تصميم العينة العشوائية 
املنتظمة.

48 هذا يعين أن هناك داللة عىل فروقات إحصائية بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف مرحلة التقييم البعدي مما يعين هناك تغيري طرأ عىل أداء الطلبة، ونظرًا الستخدام 

منهجية العينة العشوائية املنتظمة فإن هذا التغيري يعزى لربنامج شبكات املدارس.
49  تم اجراء اإلختبارات االحصائية عىل مستوى ثقة %95 وهامش خطأ %5 لكل االختبارات يف التخصصات األربعة.

من الجدير بالِذكر يف سياق حديثنا هذا أنَّ عدد الطلبة من الصّف 
السادس الذين استكملوا اختبار مادة القراءة ضمن مبحث اللغة 
التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  من  لٍك  يف  العربية 
املرحلة األوىل  ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة خالل  اليت  واملدارس 
الثالثة.  املرحلة  خالل  طالًبا/طالبة  و236  طالًبا/طالبة،   219 بلغ  قد 
وهنا، ُيمكن القول إنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة )املجموعة 
يف  للتفاوت  رئيًسا  عاماًل  َيُكن  لم  الضابطة(  واملجموعة  التجريبّية 
النتائج )p = 3.06e-01(. وعليه، يتَّضح من البيانات اليت تمَّ الحصول 
يف  السادس  الصّف  طلبة  أنَّ  والثالثة  األوىل  املرحلتني  من  عليها 
املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد حصلوا عىل درجات 
أعىل )املتوّسط = 22.62( من الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف 
السادس يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة )املتوّسط 
التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  إذ حّققت  = 18.64(؛ 
 17.63 متوّسطها  بلغ  نتائج  القبيل(  )التقييم  األوىل  املرحلة  خالل 
ليشهد هذا املتوّسط زيادًة خالل املرحلة الثالثة )التقييم البعدي( إىل 
27.62، يف حني حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة 

يف هذا الصدد، يمكن القول إنَّه ُيمكن رؤية اتجاهات املنحىن اإليجابّية 
وانحدارات  بيضاوية  أشكال  تندرج ضمن  اليت  البيانات  بوضوح يف 
م، فقد جاءت  ح يف الشكل. ويف ضوء ما تقدَّ خطية، كما هو ُموضَّ
نتائج التحليالت لتدعم افرتاضنا املُتمّثل يف أنَّ العينات املختارة من 
املرحلة  يف  ُمتقاربًة  كانت  الضابطة  واملجموعة  التجريبّية  املجموعة 
األوىل47 ،بينما لم َتُكن كذلك يف املرحلة الثالثة48 . فقد أشارت االختبارات 
اإلحصائّية لإلجابات حسب املرحلة اليت تمَّ فيها جمع البيانات إىل عدم 
 ،)p = 3e-01( وجود فروق كبرية49 بني املجموعتني خالل املرحلة األوىل
يف حني أشارت إىل حدوث تغرّي ووجود فروق كبرية  يف النتائج اليت 
حصل عليها الطلبة بني املجموعتني التجريبّية والضابطة خالل املرحلة 

خالل املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 16.63 ليشهد هذا املتوّسط 
البيانات  اختبار  نتائج  وأظهرت   .20.64 إىل  الثالثة  املرحلة  خالل  زيادًة 
اليت تم جمعها داللة إحصائية بني مرحليت التقييم القبيل والتقييم 
البعدي )p = 0(؛ إذ حقق طلبة الصّف السادس خالل املرحلة األوىل 
)املتوّسط = 17.13(، برصف النظر عن املجموعة، متوسط درجات أقّل 
 = )املتوّسط  الثالثة  املرحلة  خالل  الطلبة  حققها  اليت  الدرجات  من 
23.90(. وعند االنتقال إىل الحديث عن جنس الطلبة، فقد مّثل ذلك 
عاماًل رئيًسا للتفاوت يف النتائج )p = 3.06e-01(؛ إذ حصلت الطالبات 
اإلناث عىل درجات أعىل )املتوّسط = 21.96( من الدرجات اليت حصل 
عليها الطلبة الذكور )املتوّسط = 19.45(. إضافًة إىل ما سلف ِذكره، 
مهًما  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  املديريات  بني  االختالف  كان 
عليها  حصل  اليت  الدرجات  متوّسط  بلغ  حيث  )p = 1e-03(؛  أيًضا 
محافظة  الشمال/  إقليم  يف  املدارس  يف  السادس  الصّف  طلبة 
إربد 20.52، ويف إقليم الوسط/ العاصمة عّمان 21.52، ويف إقليم 

الجنوب/ محافظة الكرك 19.79.

م الكبري الذي حّققته  الثالثة )p = 3.6e-02 ( ؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
املجموعة التجريبّية  والفروق اليت تصّب يف صالح هذه املجموعة. 
وعىل ِغرار ذلك، أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج اليت حصل عليها 
هؤالء الطلبة خالل املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات 
إىل وجود فروق يف املجموعة نفسها لكٍل من املجموعة التجريبّية 
أشارت   ولكن   ،)p = 8.2e-05( الضابطة  واملجموعة   )p = 1.8e-06(
م أقل  النتائج إىل أنَّ املجموعة الضابطة قد حّققت مستوى تقدُّ
التغيري يعزى  التجريبّية؛ مما يعين أن سبب هذا  باملجموعة  ُمقارنًة 
ت برنامج  إىل أنَّ املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد تلقَّ

شبكات املدارس الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري.
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مادة الكتابة ضمن مبحث اللغة العربية لطلبة الصّف السادس

من الجدير بالِذكر يف سياق حديثنا هذا أنَّ عدد الطلبة من الصّف 
اللغة  الكتابة ضمن مبحث  اختبار مادة  استكملوا  الذين  السادس 
التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  من  لٍك  يف  العربية 
املرحلة األوىل  ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة خالل  اليت  واملدارس 
الثالثة؛  املرحلة  449 طالب/طالبة، و479 طالب/طالبة خالل  بلغ  قد 
إذ ُجِمَعت البيانات ذات الصلة باختبارات مادة الكتابة األول والثاين 
بمجموعة بيانات واحدة باستخدام نموذج التقدير الجزيئّ. وال ُبدَّ 
من اإلشارة هنا إىل أنَّ االستنتاجات قد أشارت إىل وجود اختالفات 
 p( ذات داللة إحصائية يف اختبار مادة الكتابة للنوعني األول والثاين
0 =(؛ إذ ارتبطت نتائج اختبار مادة الكتابة األول )تمَّ جمع البيانات ذات 
واملجموعة  التجريبّية  للمجموعة  والثالثة  األوىل  باملرحلتني  الصلة 
الضابطة مًعا( بمتوّسط أقل للدرجات الُكلّية اليت حصل عليها طلبة 
الصّف السادس )املتوّسط = 05.89( ُمقارنًة بالنتائج اليت حصل عليها 
الطلبة يف اختبار مادة الكتابة الثاين )املتوّسط = 06.99(. ويف هذا 
الصدد، ال ُبدَّ من اإلشارة إىل أنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة 
)املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة( كان ينطوي عىل فروق 
السادس يف  الصّف  إذ حصل طلبة  )p = 0(؛  ذات داللة احصائية 
أعىل  درجات  عىل  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس 
الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  من   )07.52  = )املتوّسط 

املنحىن  اتجاهات  رؤية  ُيمكن  إنَّه  القول  ُيمكن  الصدد،  هذا  يف 
بيضاوية  أشكال  ضمن  تندرج  اليت  البيانات  يف  بوضوح  اإليجابّية 
هذا  يظهر  حيث  الشكل.  يف  ح  ُموضَّ هو  كما  خطية،  وانحدارات 
املنحىن اإليجايبّ يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. 
التحليالت لتدعم افرتاضنا  نتائج  م، فقد جاءت  ويف ضوء ما تقدَّ
املُتمّثل يف أنَّ العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة 
َتُكن كذلك يف  لم  بينما  املرحلة األوىل،  ُمتقاربًة يف  كانت  الضابطة 
املرحلة الثالثة. أشارت االختبارات اإلحصائّية لإلجابات حسب املرحلة اليت 
تمَّ فيها جمع البيانات إىل عدم وجود فروق كبرية بني املجموعتني 
تغرّي  أشارت إىل حدوث  )p = 1.7e-01(، يف حني  األوىل  املرحلة  خالل 

السادس يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة )املتوّسط 
= 05.42(،  كما حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية 
خالل املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 05.33 ليشهد هذا املتوّسط 
الثالثة إىل 09.56، يف حني حّققت املدارس اليت  زيادًة خالل املرحلة 
بلغ  نتائج  األوىل  املرحلة  خالل  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 
متوّسطها 04.97 ليشهد هذا املتوّسط زيادًة خالل املرحلة الثالثة إىل 
05.81. وأظهرت نتائج اختبار البيانات اليت تم جمعها داللة إحصائية 
بني مرحليت التقييم القبيل والتقييم البعدي )p = 0(؛ إذ حقق طلبة 
الصّف السادس خالل املرحلة األوىل )املتوّسط = 05.15(، برصف النظر 
عن املجموعة، متوسط درجات أقّل من الدرجات اليت حققها الطلبة 
خالل املرحلة الثالثة )املتوّسط = 07.60(. وعند االنتقال إىل الحديث 
عن جنس الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل مهًما للغاية للتفاوت يف 
النتائج )p = 0(؛ إذ حصلت الطالبات اإلناث عىل درجات أعىل )املتوّسط 
)املتوّسط  الذكور  الطلبة  عليها  اليت حصل  الدرجات  = 08.65( من 
املديريات  بني  االختالف  كان  ِذكره،  سلف  ما  إىل  إضافًة   .)04.40  =
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مهًما أيًضا )p = 0(؛ حيث بلغ متوّسط 
يف  املدارس  يف  السادس  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات 
إقليم الشمال/ محافظة إربد 05.63، ويف إقليم الوسط/ العاصمة 

عّمان 07.49، ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 06.26.

بني  الطلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  يف  كبرية  فروق  ووجود 
املجموعتني التجريبّية والضابطة خالل املرحلة الثالثة )p = 2.6e-08(؛ 
م الكبري الذي حّققته املجموعة التجريبّية   ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
ذلك،  ِغرار  وعىل  املجموعة.  هذه  صالح  يف  تصّب  اليت  والفروق 
أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج اليت حصل عليها هؤالء الطلبة 
خالل املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات إىل وجود فروق 
كبرية يف املجموعة التجريبّية )p = 7.8e-09( نفسها، َبْيَد أنَّه ال توجد 
)p = 1.3e-01(؛ مما يعين أن سبب  الضابطة  املجموعة  فروق يف 
هذا التغيري يعزى إىل أنَّ املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية 
ت برنامج شبكات املدارس الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري. قد تلقَّ
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مادة القراءة ضمن مبحث اللغة العربية لطلبة الصّف العارش:

من الجدير بالِذكر يف سياق حديثنا هذا أنَّ عدد الطلبة من الصّف 
اللغة  مبحث  ضمن  القراءة  مادة  اختبار  استكملوا  الذين  العارش 
التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  من  لٍك  يف  العربية 
املرحلة األوىل  ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة خالل  اليت  واملدارس 
الثالثة.  املرحلة  خالل  طالب/طالبة  و184  طالب/طالبة،   167 بلغ  قد 
وهنا، ُيمكن القول إنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة )املجموعة 
للتفاوت يف  رئيًسا  الضابطة( قد مّثل عاماًل  التجريبّية واملجموعة 
البيانات اليت تمَّ الحصول عليها  النتائج )p = 0(. وعليه، يتَّضح من 
من املرحلتني األوىل والثالثة مًعا أنَّ طلبة الصّف العارش يف املدارس 
أعىل  التجريبّية قد حصلوا عىل درجات  املجموعة  ُوزَِّعت فيها  اليت 
الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  من   )20.28  = )املتوّسط 
العارش يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة )املتوّسط = 
17.61(؛  كما حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية خالل 
املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 16.59 ليشهد هذا املتوّسط زيادًة 
خالل املرحلة الثالثة إىل 23.82، يف حني حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت 

املنحىن  اتجاهات  رؤية  ُيمكن  إنَّه  القول  ُيمكن  الصدد،  هذا  يف 
بيضاوية  أشكال  ضمن  تندرج  اليت  البيانات  يف  بوضوح  اإليجابّية 
هذا  يظهر  حيث  الشكل،  يف  ح  ُموضَّ هو  كما  خطية،  وانحدارات 
املنحىن اإليجايبّ يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. 
التحليالت لتدعم افرتاضنا  نتائج  م، فقد جاءت  ويف ضوء ما تقدَّ
املُتمّثل يف أنَّ العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة 
َتُكن كذلك يف  لم  بينما  املرحلة األوىل،  ُمتقاربًة يف  كانت  الضابطة 
املرحلة الثالثة. أشارت االختبارات اإلحصائّية لإلجابات حسب املرحلة اليت 
تمَّ فيها جمع البيانات إىل عدم وجود فروق كبرية بني املجموعتني 
حدوث  إىل  أشارت  حني  يف   ،)p = 1.8e-01( األوىل  املرحلة  خالل 
بني  الطلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  يف  كبرية  فروق  ووجود  تغرّي 

بلغ متوّسطها  نتائج  املرحلة األوىل  فيها املجموعة الضابطة خالل 
17.95 ليشهد هذا املتوّسط انخفاًضا خالل املرحلة الثالثة إىل 17.31. 
اليت تم جمعها داللة إحصائية  البيانات  نتائج  اختبار  نتائج  وأظهرت 
بني مرحليت التقييم القبيل والتقييم البعدي )p = 0(؛ إذ حقق طلبة 
الصّف العارش خالل املرحلة األوىل )املتوّسط = 17.35(، برصف النظر 
عن املجموعة، متوسط درجات أقّل من الدرجات اليت حققها الطلبة 
خالل املرحلة الثالثة )املتوّسط = 20.03(. وعند االنتقال إىل الحديث 
عن جنس الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل مهًما للغاية للتفاوت يف 
 = )املتوّسط  أعىل  درجات  الطالبات عىل  إذ حصلت  )p = 0(؛  النتائج 
 = )املتوّسط  الذكور  الطلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  من   )20.46
15.96(. إضافًة إىل ما سلف ِذكره، كان االختالف بني املديريات التابعة 
لوزارة الرتبية والتعليم مهًما أيًضا )p = 3.6e-02(؛ حيث بلغ متوّسط 
الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش يف املدارس يف إقليم 
الشمال/ محافظة إربد 18.76، ويف إقليم الوسط/ العاصمة عّمان 

19.54، ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 16.90.

 )p = 1.0e-08( املجموعتني التجريبّية والضابطة خالل املرحلة الثالثة
م الكبري الذي حّققته املجموعة التجريبّية   ؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
ذلك،  ِغرار  وعىل  املجموعة.  هذه  صالح  يف  تصّب  اليت  والفروق 
أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج اليت حصل عليها هؤالء الطلبة 
خالل املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات إىل وجود فروق 
ذات داللة إحصائية يف املجموعة التجريبّية )p = 3.2e-08(، َبْيَد أنَّه 
ال توجد فروق يف املجموعة الضابطة )p = 3.2e-01(، حيث انخفض 
هذا  سبب  أن  يعين  مما  املجموعة؛  هذه  يف  الدرجات  متوّسط 
التغيري يعزى إىل أنَّ املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد 

ت برنامج شبكات املدارس الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري. تلقَّ



48 برنامج شبكات املدارس لالرتقاء بنوعية التعليم يف األردن - أثر الربنامج والُسبل الرامية إىل تطويره

مادة الكتابة ضمن مبحث اللغة العربية لطلبة الصّف العارش:

إنَّ عدد الطلبة من الصّف العارش الذين استكملوا اختبار مادة الكتابة 
فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  من  لٍك  يف  العربية  اللغة  مبحث  ضمن 
املجموعة التجريبّية واملدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة 
طالًبا/طالبة  و356  طالًبا/طالبة،   343 بلغ  قد  األوىل  املرحلة  خالل 
خالل املرحلة الثالثة. وقد ُجِمَعت البيانات ذات الصلة باختبارات مادة 
نموذج  باستخدام  واحدة  بيانات  بمجموعة  والثاين  األول  الكتابة 
التقدير الجزيئّ الخاص بنظرية التجاوب مع املُفرادت اللغوية. وال ُبدَّ 
من اإلشارة هنا إىل أنَّ االستنتاجات قد أشارت إىل وجود اختالفات 
 p( ذات داللة احصائية يف اختبار مادة الكتابة للنوعني األول والثاين
0 =(؛ إذ ارتبطت نتائج اختبار مادة الكتابة األول )تمَّ جمع البيانات ذات 
واملجموعة  التجريبّية  للمجموعة  والثالثة  األوىل  باملرحلتني  الصلة 
عليها  حصل  اليت  الُكلّية  للدرجات  أعىل  بمتوّسط  مًعا(  الضابطة 
طلبة الصّف العارش )املتوّسط = 13.33( ُمقارنًة بالنتائج اليت حصل 
عليها الطلبة يف اختبار مادة الكتابة الثاين )املتوّسط = 11.38(. كما كان 
واملجموعة  التجريبّية  )املجموعة  املجموعة  الطلبة حسب  تصنيف 
الضابطة( ينطوي عىل فروق ذات داللة إحصائية )p = 0(؛ إذ حصل 
طلبة الصّف العارش يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية 
عىل درجات أعىل )املتوّسط = 13.91( من الدرجات اليت حصل عليها 
طلبة الصّف العارش يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة 

يف هذا الصدد، ُيمكن القول إنَّه ُيمكن رؤية اتجاهات املنحىن اإليجابّية 
البيانات اليت تندرج ضمن أشكال بيضاوية وانحدارات  بوضوح يف 
ح يف الشكل. حيث يظهر هذا املنحىن اإليجايبّ  خطية، كما هو ُموضَّ
يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. ويف ضوء ما 
م، فقد جاءت نتائج التحليالت لتدعم افرتاضنا املُتمّثل يف أنَّ  تقدَّ
العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة كانت 
الثالثة.  املرحلة  يف  كذلك  َتُكن  لم  بينما  األوىل،  املرحلة  يف  ُمتقاربًة 
فيها  تمَّ  اليت  املرحلة  حسب  لإلجابات  اإلحصائّية  االختبارات  أشارت 
خالل  املجموعتني  بني  كبرية  فروق  وجود  عدم  إىل  البيانات  جمع 
املرحلة األوىل )p = 2.1e-01(، يف حني أشارت إىل حدوث تغرّي ووجود 
املجموعتني  بني  الطلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  يف  كبرية  فروق 
النتائج  )p = 8.0e-10( يف  الثالثة  املرحلة  التجريبّية والضابطة خالل 

)املتوّسط = 11.22(،  كما حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة 
التجريبّية خالل املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 11.64 ليشهد هذا 
املتوّسط زيادًة خالل املرحلة الثالثة إىل 16.28، يف حني حّققت املدارس 
بلغ  نتائج  األوىل  املرحلة  الضابطة خالل  املجموعة  ُوزَِّعت فيها  اليت 
متوّسطها 10.53 ليشهد هذا املتوّسط زيادًة خالل املرحلة الثالثة إىل 
11.84. وال بدَّ من التنويه- يف هذا السياق- إىل أنَّ عملية املُقارنة بني 
البيانات اليت تمَّ جمعها خالل مختلف املراحل )p = 0( كانت تنطوي 
خالل  العارش  الصّف  طلبة  حصل  إذ  كبرية؛  إحصائّية  داللة  عىل 
املجموعة، عىل  النظر عن  11.02(، برصف   = )املتوّسط  املرحلة األوىل 
املرحلة  خالل  عليها  حصلوا  اليت  الدرجات  من  أقّل  درجات  متوسط 
جنس  عن  الحديث  إىل  االنتقال  وعند   .)13.65  = )املتوّسط  الثالثة 
 p( النتائج  للتفاوت يف  للغاية  الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل مهًما 
0 =(؛ إذ حصلت الطالبات عىل درجات أعىل )املتوّسط = 14.90( من 
الدرجات اليت حصل عليها الطلبة الذكور )املتوّسط = 08.24(. إضافًة 
الرتبية  التابعة لوزارة  إىل ما سلف ِذكره، كان االختالف بني املديريات 
والتعليم مهًما أيًضا )p = 0(؛ حيث بلغ متوّسط الدرجات اليت حصل 
عليها طلبة الصّف العارش يف املدارس يف إقليم الشمال/ محافظة 
إربد 12.26، ويف إقليم الوسط/ العاصمة عّمان 13.21، ويف إقليم 

الجنوب/ محافظة الكرك 11.06.

املجموعتني  من  لك  يف  العارش  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت 
م الكبري الذي حّققته  التجريبّية والضابطة؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
املجموعة التجريبّية  والفروق اليت تصّب يف صالح هذه املجموعة. 
وعىل ِغرار ذلك، أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج اليت حصل عليها 
هؤالء الطلبة خالل املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات 
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف لٍك من املجموعة التجريبّية 
أشارت  كما   ،)p = 1.5e-02( الضابطة  واملجموعة   )p = 2.6e-08(
م أقل ُمقارنًة  إىل أنَّ املجموعة الضابطة قد حّققت مستوى تقدُّ
التغيري يعزى إىل أنَّ  التجريبّية؛ مما يعين أن سبب هذا  باملجموعة 
ت برنامج شبكات  املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد تلقَّ

املدارس الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري.
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مادة القراءة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية لطلبة الصّف السادس

من الجدير بالِذكر يف سياق حديثنا هذا أنَّ عدد الطلبة من الصّف 
السادس الذين استكملوا اختبار مادة القراءة ضمن مبحث اللغة 
التجريبّية  ُوزَِّعت فيها املجموعة  اليت  املدارس  اإلنجلزيية يف لٍك من 
املرحلة األوىل  ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة خالل  اليت  واملدارس 
قد بلغ 214 طالًبا/طالبة، و242 طالًبا/طالبة خالل املرحلة الثالثة. وهنا، 
ُيمكن القول إنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة )املجموعة التجريبّية 
 p =( قد مّثل عاماًل رئيًسا للتفاوت يف النتائج )واملجموعة الضابطة
0(. وعليه، يتَّضح من البيانات اليت تمَّ الحصول عليها من املرحلتني 
األوىل والثالثة مًعا أنَّ طلبة الصّف السادس يف املدارس اليت ُوزَِّعت 
فيها املجموعة التجريبّية قد حصلوا عىل درجات أعىل )املتوّسط = 
يف  السادس  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  من   )10.41
17.61(؛    = )املتوّسط  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس 
كما حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية خالل املرحلة 
زيادًة  املتوّسط  هذا  ليشهد   08.85 متوّسطها  بلغ  نتائج  األوىل 
ُوزَِّعت  اليت  املدارس  11.83، يف حني حّققت  إىل  الثالثة  املرحلة  خالل 

املنحىن  اتجاهات  رؤية  ُيمكن  إنَّه  القول  ُيمكن  الصدد،  هذا  يف 
بيضاوية  أشكال  تندرج ضمن  اليت  البيانات  بوضوح يف  اإليجابّية 
هذا  يظهر  حيث  الشكل.  يف  ح  ُموضَّ هو  كما  خطية،  وانحدارات 
التجريبّية  باملجموعة  الصلة  ذات  التحليالت  يف  اإليجايبّ  املنحىن 
لتدعم  التحليالت  نتائج  جاءت  فقد  م،  تقدَّ ما  ضوء  ويف  فقط. 
التجريبّية  املجموعة  من  املختارة  العينات  أنَّ  يف  املُتمّثل  افرتاضنا 
واملجموعة الضابطة كانت ُمتقاربًة يف املرحلة األوىل، بينما لم َتُكن 
كذلك يف املرحلة الثالثة. أشارت االختبارات اإلحصائّية لإلجابات حسب 
املرحلة اليت تمَّ فيها جمع البيانات إىل عدم وجود فروق كبرية بني 
املجموعتني خالل املرحلة األوىل )p = 5.4e-02(، يف حني أشارت إىل 
حدوث تغرّي ووجود فروق كبرية يف النتائج اليت حصل عليها الطلبة 
p = 2.2e-( بني املجموعتني التجريبّية والضابطة خالل املرحلة الثالثة

16( يف النتائج اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس يف لك من 

بلغ متوّسطها  نتائج  املرحلة األوىل  فيها املجموعة الضابطة خالل 
07.49 ليشهد هذا املتوّسط انخفاًضا خالل املرحلة الثالثة إىل 06.63. 
بني  إحصائية  داللة  جمعها  تم  اليت  البيانات  اختبار  نتائج  وأظهرت 
)p = 0(؛ إذ حقق طلبة  البعدي  القبيل والتقييم  التقييم  مرحليت 
الصّف السادس خالل املرحلة األوىل )املتوّسط = 08.16(، برصف النظر 
عن املجموعة، متوسط درجات أقّل من الدرجات اليت حققها الطلبة 
الحديث  09.12(. وعند االنتقال إىل  )املتوّسط =  الثالثة  املرحلة  خالل 
عن جنس الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل مهًما للغاية للتفاوت يف 
 = )املتوّسط  أعىل  درجات  الطالبات عىل  إذ حصلت  )p = 0(؛  النتائج 
 = )املتوّسط  الذكور  الطلبة  عليها  اليت حصل  الدرجات  09.88( من 
07.55(. إضافًة إىل ما سلف ِذكره، كان االختالف بني املديريات التابعة 
لوزارة الرتبية والتعليم مهًما أيًضا )p = 4.0e-02(؛ حيث بلغ متوّسط 
يف  املدارس  يف  السادس  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات 
إقليم الشمال/ محافظة إربد 08.18، يف إقليم الوسط/ العاصمة 

عّمان 09.24، ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 08.61.

م الكبري  املجموعتني التجريبّية والضابطة؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
اليت تصّب يف صالح  والفروق  التجريبّية  املجموعة  الذي حّققته 
هذه املجموعة. وعىل ِغرار ذلك، أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج 
عليها  انطوت  اليت  املراحل  خالل  الطلبة  هؤالء  عليها  حصل  اليت 
عملية جمع البيانات إىل وجود فروق ذات داللة أحصائية يف لٍك 
 p = واملجموعة الضابطة )p = 3.6e-08( من املجموعة التجريبّية
8.0e-02((، كما أشارت إىل حدوث تغيري يمتسوى أقل يق املدارس 
اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة  ُمقارنًة باملجموعة التجريبّية، 
مما  الضابطة؛  املجموعة  يف  الدرجات  متوّسط  انخفض  حيث 
يعين أن سبب هذا التغيري يعزى إىل أنَّ املدارس اليت ُوزَِّعت فيها 
ت برنامج شبكات املدارس الذي ساهم  املجموعة التجريبّية قد تلقَّ

يف إحداث هذا التغيري.
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مادة الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية لطلبة الصّف السادس

إنَّ  عدد الطلبة من الصّف السادس الذين استكملوا اختبار مادة 
الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية يف لٍك من املدارس اليت ُوزَِّعت 
املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  واملدارس  التجريبّية  املجموعة  فيها 
الضابطة خالل املرحلة األوىل قد بلغ 433 طالًبا/طالبة، و445 طالًبا/

طالبة خالل املرحلة الثالثة؛ إذ ُجِمَعت البيانات ذات الصلة باختبارات 
بيانات  َمت عىل شكل مجموعة  وُصمِّ والثاين  األول  الكتابة  مادة 
واحدة باستخدام نموذج التقدير الجزيئّ. وال ُبدَّ من اإلشارة هنا إىل 
أنَّ االستنتاجات قد أشارت إىل وجود اختالفات كبرية بني اختبار مادة 
الكتابة للنوعني األول والثاين )p = 0(؛ إذ ارتبطت نتائج اختبار مادة 
الكتابة األول )تمَّ جمع البيانات ذات الصلة باملرحلتني األوىل والثالثة 
أقل  بمتوّسط  مًعا(  الضابطة  واملجموعة  التجريبّية  للمجموعة 
للدرجات الُكلّية اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس )املتوّسط = 
05.77( ُمقارنًة بالنتائج اليت حصل عليها الطلبة يف اختبار مادة الكتابة 
الثاين )املتوّسط = 06.92(. كما كان تصنيف الطلبة حسب املجموعة 
)املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة( ينطوي عىل فروق كبرية 
)p = 0(؛ إذ حصل طلبة الصّف السادس يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها 
املجموعة التجريبّية عىل درجات أعىل بكثري )املتوّسط = 08.57( من 
الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس يف املدارس اليت 
ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة )املتوّسط = 04.27(. هذا وحّققت 

يف هذا الصدد، ُيمكن القول إنَّه ُيمكن رؤية اتجاهات املنحىن اإليجابّية 
البيانات اليت تندرج ضمن أشكال بيضاوية وانحدارات  بوضوح يف 
ح يف الشكل، حيث يظهر هذا املنحىن اإليجايبّ  خطية، كما هو ُموضَّ
يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. ويف ضوء ما 
م، فقد جاءت نتائج التحليالت لتدعم افرتاضنا املُتمّثل يف أنَّ  تقدَّ
العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة كانت 
الثالثة.  املرحلة  يف  كذلك  َتُكن  لم  بينما  األوىل،  املرحلة  يف  ُمتقاربًة 
فيها  تمَّ  اليت  املرحلة  حسب  لإلجابات  اإلحصائّية  االختبارات  أشارت 
خالل  املجموعتني  بني  كبرية  فروق  وجود  عدم  إىل  البيانات  جمع 
املرحلة األوىل )p = 6.6e-02(، يف حني أشارت إىل حدوث تغرّي ووجود 
املجموعتني  بني  الطلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  يف  كبرية  فروق 
النتائج  يف   )p < 2.2e-16( الثالثة  املرحلة  خالل  والضابطة  التجريبّية 

األوىل  املرحلة  خالل  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس 
نتائج بلغ متوّسطها 04.67 ليشهد هذا املتوّسط زيادًة خالل املرحلة 
الثالثة إىل 12.24، يف حني حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة 
ليشهد   03.26 بلغ متوّسطها  نتائج  األوىل  املرحلة  الضابطة خالل 
نتائج  وأظهرت   .05.12 إىل  الثالثة  املرحلة  خالل  زيادًة  املتوّسط  هذا 
التقييم  اليت تم جمعها داللة إحصائية بني مرحليت  البيانات  اختبار 
السادس  الصّف  طلبة  قق  إذ  )p = 0(؛  البعدي  والتقييم  القبيل 
خالل املرحلة األوىل )املتوّسط = 03.96(، برصف النظر عن املجموعة، 
متوسط درجات أقّل من الدرجات اليت حققها الطلبة خالل املرحلة 
جنس  عن  الحديث  إىل  االنتقال  وعند   .)08.48  = )املتوّسط  الثالثة 
 p( النتائج  للتفاوت يف  للغاية  الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل مهًما 
0 =(؛ إذ حصلت الطالبات عىل درجات أعىل )املتوّسط = 08.24( من 
الدرجات اليت حصل عليها الطلبة الذكور )املتوّسط = 04.51(. إضافًة 
الرتبية  التابعة لوزارة  إىل ما سلف ِذكره، كان االختالف بني املديريات 
اليت  الدرجات  متوّسط  بلغ  حيث  )p = 0(؛  أيًضا  مهًما  والتعليم 
حصل عليها طلبة الصّف السادس يف املدارس يف إقليم الشمال/ 
محافظة إربد 05.60، ويف إقليم الوسط/ العاصمة عّمان 07.39، 

ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 06.05.

املجموعتني  من  لك  يف  السادس  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت 
م الكبري الذي حّققته  التجريبّية والضابطة؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
املجموعة التجريبّية والفروق اليت تصّب يف صالح هذه املجموعة. 
وعىل ِغرار ذلك، أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج اليت حصل عليها 
هؤالء الطلبة خالل املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات 
 )p = 2.0e-16( إىل وجود فروق كبرية يف لٍك من املجموعة التجريبّية
واملجموعة الضابطة )p = 6.0e-03(، كما أشارت إىل حدوث تغيري 
الضابطة   املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يق  أقل  بمتسوىً 
ُمقارنًة باملجموعة التجريبّية؛ مما يعين أن سبب هذا التغيري يعزى 
ت برنامج  إىل أنَّ املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد تلقَّ

شبكات املدارس الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري.
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مادة القراءة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية لطلبة الصّف العارش:

مادة  اختبار  استكملوا  الذين  العارش  الصّف  من  الطلبة  عدد  إنَّ  
اليت  املدارس  من  لٍك  يف  اإلنجلزيية  اللغة  مبحث  ضمن  القراءة 
ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية واملدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة 
الضابطة خالل املرحلة األوىل قد بلغ 167 طالًبا/طالبة، و178 طالًبا/
طالبة خالل املرحلة الثالثة. وهنا، ُيمكن القول إنَّ تصنيف الطلبة حسب 
املجموعة )املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة( لم َيُكن عاماًل 
رئيًسا للتفاوت يف النتائج )p = 8.3e-02(. وعليه، يتَّضح من البيانات 
أنَّ طلبة  املرحلتني األوىل والثالثة مًعا  الحصول عليها من  تمَّ  اليت 
الصّف العارش يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد 
حصلوا عىل درجات أعىل )املتوّسط = 11.29( من الدرجات اليت حصل 
املجموعة  ُوزَِّعت فيها  اليت  املدارس  العارش يف  الصّف  عليها طلبة 
الضابطة )املتوّسط = 09.06(؛  كما حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها 
املجموعة التجريبّية خالل املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 10.00 
الثالثة إىل 12.59، يف حني  ليشهد هذا املتوّسط زيادًة خالل املرحلة 
املرحلة  الضابطة خالل  املجموعة  ُوزَِّعت فيها  اليت  املدارس  حّققت 

املنحىن  اتجاهات  رؤية  ُيمكن  إنَّه  القول  ُيمكن  الصدد،  هذا  يف 
بيضاوية  أشكال  ضمن  تندرج  اليت  البيانات  يف  بوضوح  اإليجابّية 
هذا  يظهر  حيث  الشكل.  يف  ح  ُموضَّ هو  كما  خطية،  وانحدارات 
املنحىن اإليجايبّ يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. 
التحليالت لتدعم افرتاضنا  نتائج  م، فقد جاءت  ويف ضوء ما تقدَّ
املُتمّثل يف أنَّ العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة 
َتُكن كذلك يف  لم  بينما  املرحلة األوىل،  ُمتقاربًة يف  كانت  الضابطة 
املرحلة الثالثة. أشارت االختبارات اإلحصائّية لإلجابات حسب املرحلة اليت 
تمَّ فيها جمع البيانات إىل عدم وجود فروق كبرية بني املجموعتني 
حدوث  إىل  أشارت  حني  يف   ،)p = 2.0e-01( األوىل  املرحلة  خالل 
بني  الطلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  يف  كبرية  فروق  ووجود  تغرّي 

األوىل نتائج بلغ متوّسطها 09.28 ليشهد هذا املتوّسط انخفاًضا 
خالل املرحلة الثالثة إىل 08.80. وأظهرت نتائج اختبار البيانات اليت تم 
جمعها داللة إحصائية بني مرحليت التقييم القبيل والتقييم البعدي 
األوىل  املرحلة  خالل  العارش  الصّف  طلبة  حقق  إذ  )p = 3.3e-02(؛ 
املجموعة، متوسط درجات  النظر عن  09.60(، برصف   = )املتوّسط 
أقّل من الدرجات اليت حققها الطلبة خالل املرحلة الثالثة )املتوّسط 
= 10.35(. وعند االنتقال إىل الحديث عن جنس الطلبة، فقد مّثل 
الطالبات  إذ حصلت  )p = 0(؛  النتائج  للتفاوت يف  رئيًسا  ذلك عاماًل 
عىل درجات أعىل )املتوّسط = 10.48( من الدرجات اليت حصل عليها 
ِذكره، كان  09.18(. إضافًة إىل ما سلف   = )املتوّسط  الذكور  الطلبة 
 p =( االختالف بني املديريات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مهًما أيًضا
0(؛ حيث بلغ متوّسط الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش 
09.70، ويف إقليم  إربد  يف املدارس يف إقليم الشمال/ محافظة 
الوسط/ العاصمة عّمان 11.38، ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 

.08.47

املجموعتني التجريبّية والضابطة خالل املرحلة الثالثة )p = .5e-08( يف 
النتائج اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش يف لك من املجموعتني 
م الكبري الذي حّققته  التجريبّية والضابطة؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
املجموعة التجريبّية والفروق اليت تصّب يف صالح هذه املجموعة. 
وعىل ِغرار ذلك، أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج اليت حصل عليها 
هؤالء الطلبة خالل املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات 
إىل وجود فروق كبرية يف املجموعة التجريبّية )p = 9.6e-05(، َبْيَد أنَّه 
ال توجد فروق يف املجموعة الضابطة )p = 5.9e-01(،حيث انخفض 
هذا  سبب  أن  يعين  مما  املجموعة؛  هذه  يف  الدرجات  متوّسط 
التغيري يعزى إىل أنَّ املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد 

ت برنامج شبكات املدارس الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري. تلقَّ
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مادة الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية لطلبة الصّف العارش

مادة  اختبار  استكملوا  الذين  العارش  الصّف  من  الطلبة  عدد  إنَّ 
الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية يف لٍك من املدارس اليت ُوزَِّعت 
املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  واملدارس  التجريبّية  املجموعة  فيها 
الضابطة خالل املرحلة األوىل قد بلغ 334 طالًبا/طالبة، و367 طالًبا/
طالبة خالل املرحلة الثالثة؛ إذ ُجِمَعت البيانات ذات الصلة باختبارات 
بيانات  َمت عىل شكل مجموعة  وُصمِّ والثاين  األول  الكتابة  مادة 
هنا  اإلشارة  من  ُبدَّ  وال  الجزيئّ.  التقدير  نموذج  باستخدام  واحدة 
إىل أنَّ االستنتاجات قد أشارت إىل وجود اختالفات كبرية بني اختبار 
 p( مادة الكتابة ضمن مبحث اللغة اإلنجلزيية للنوعني األول والثاين
0 =(؛ إذ ارتبطت نتائج اختبار مادة الكتابة األول )تمَّ جمع البيانات ذات 
واملجموعة  التجريبّية  للمجموعة  والثالثة  األوىل  باملرحلتني  الصلة 
طلبة  حققها  اليت  الُكلّية  للدرجات  أعىل  بمتوّسط  مًعا(  الضابطة 
الصّف العارش )املتوّسط = 11.04( ُمقارنًة بالنتائج اليت حققها الطلبة 
يف اختبار مادة الكتابة الثاين )املتوّسط = 07.98(. ويف هذا الصدد، 
ال ُبدَّ من اإلشارة إىل أنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة )املجموعة 
 p( كبرية  فروق  عىل  ينطوي  كان  الضابطة(  واملجموعة  التجريبّية 
فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف  العارش  الصّف  طلبة  حصل  إذ  0 =(؛ 
املجموعة التجريبّية عىل درجات أعىل )املتوّسط = 10.19( من الدرجات 
اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها 

يف هذا الصدد، ُيمكن القول إنَّه ُيمكن رؤية اتجاهات املنحىن اإليجابّية 
البيانات اليت تندرج ضمن أشكال بيضاوية وانحدارات  بوضوح يف 
ح يف الشكل، حيث يظهر هذا املنحىن اإليجايبّ  خطية، كما هو ُموضَّ
يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. ويف ضوء ما 
م، فقد جاءت نتائج التحليالت لتدعم افرتاضنا املُتمّثل يف أنَّ  تقدَّ
العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة كانت 
الثالثة.  املرحلة  يف  كذلك  َتُكن  لم  بينما  األوىل،  املرحلة  يف  ُمتقاربًة 
فيها  تمَّ  اليت  املرحلة  حسب  لإلجابات  اإلحصائّية  االختبارات  أشارت 
خالل  املجموعتني  بني  كبرية  فروق  وجود  عدم  إىل  البيانات  جمع 
املرحلة األوىل )p = 8.1e-01(، يف حني أشارت إىل حدوث تغرّي ووجود 
املجموعتني  بني  الطلبة  عليها  حصل  اليت  النتائج  يف  كبرية  فروق 
التجريبّية والضابطة خالل املرحلة الثالثة )p = 1.6e-03( يف النتائج اليت 
حصل عليها طلبة الصّف العارش يف لك من املجموعتني التجريبّية 
م الكبري الذي حّققته املجموعة  والضابطة؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ

املدارس  حّققت  كما    ،)08.91  = )املتوّسط  الضابطة  املجموعة 
بلغ  نتائج  األوىل  املرحلة  خالل  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت 
متوّسطها 08.78 ليشهد هذا املتوّسط زيادًة خالل املرحلة الثالثة إىل 
11.58، يف حني حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة 
خالل املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 09.62 ليشهد هذا املتوّسط 
انخفاًضا خالل املرحلة الثالثة إىل 08.30. وال بدَّ من التنويه- يف هذا 
السياق- إىل أنَّه من األهمية بمكان إجراء ُمقارنة بني البيانات اليت تمَّ 
جمعها خالل مختلف املراحل )p = 0(؛ إذ حصل طلبة الصّف العارش 
خالل املرحلة األوىل )املتوّسط = 09.25(، برصف النظر عن املجموعة، 
عىل متوسط درجات أقّل من الدرجات اليت حصلوا عليها خالل املرحلة 
جنس  عن  الحديث  إىل  االنتقال  وعند   .)09.63  = )املتوّسط  الثالثة 
p = 1.22e-( الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل رئيًسا للتفاوت يف النتائج

من   )11.73  = )املتوّسط  أعىل  درجات  عىل  الطالبات  حصلت  إذ  01(؛ 
الدرجات اليت حصل عليها الطلبة الذكور )املتوّسط = 05.79(. إضافًة 
الرتبية  التابعة لوزارة  إىل ما سلف ِذكره، كان االختالف بني املديريات 
والتعليم مهًما أيًضا )p = 02.9e-02(؛ حيث بلغ متوّسط الدرجات 
اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش يف املدارس يف إقليم الشمال/ 
محافظة إربد 09.62، ويف إقليم الوسط/ العاصمة عّمان 09.77، 

ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 07.99.

التجريبّية والفروق اليت تصّب يف صالح هذه املجموعة. وعىل ِغرار 
هؤالء  عليها  حصل  اليت  للنتائج  اإلحصائّية  االختبارات  أشارت  ذلك، 
الطلبة خالل املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات إىل وجود 
فروق كبرية يف لٍك من املجموعة التجريبّية )p = 1.2e-01( واملجموعة 
الضابطة )p = 2.1e-01( وعىل الرغم من أنَّ متوّسط درجات الطلبة 
كافًة قد تغرّي بمرور الوقت، فقد ازداد متوّسط الدرجات اليت حصل 
عليها الطلبة يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية، بينما 
انخفض متوّسط الدرجات اليت حصل عليها الطلبة يف املدارس اليت 
ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة. يف حالة املجموعة التجريبية ال يمكن 
أن ُيعزى التغيري الذي شهدته املجموعة التجريبّية إىل برنامج شبكات 
املدارس فحسب، بل قد تكون عوامل أخرى أسهمت يف هذا التغيري، 
واملديريات  البيانات،  جمع  ومراحل  نفسها،  االختبارات  منها:  ونذكر 

التابعة إىل وزارة الرتبية والتعليم، وغريها من العوامل األخرى.
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مبحث الرياضيات لطلبة الصّف السادس

50 هذا يعين بأن املجموعتني الضابطة والتجريبية لم تمتلكا خصائص إحصائية متشابة يف مرحلة التقييم القبيل.

51 هذا يعين بأن املجموعتني الضابطة والتجريبية لم تمتلكا خصائص إحصائية متشابهة يف مرحلة التقييم البعدي مما يعين بأن هناك فروقات وهذه الفرقات هي لصالح 

املجموعة التجريبية بسبب أثر برنامج شبكات املدارس.

إنَّ عدد الطلبة من الصّف السادس الذين استكملوا اختبار مبحث 
الرياضيات يف لٍك من املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية 
املرحلة األوىل  ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة خالل  اليت  واملدارس 
قد بلغ 217 طالًبا/طالبة، و243 طالًبا/طالبة خالل املرحلة الثالثة؛ وهنا، 
ُيمكن القول إنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة )املجموعة التجريبّية 
 p =( قد مّثل عاماًل رئيًسا للتفاوت يف النتائج )واملجموعة الضابطة
0(. وعليه، يتَّضح من البيانات اليت تمَّ الحصول عليها من املرحلتني 
األوىل والثالثة مًعا أنَّ طلبة الصّف السادس يف املدارس اليت ُوزَِّعت 
فيها املجموعة التجريبّية قد حصلوا عىل درجات أعىل )املتوّسط = 
يف  السادس  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  من   )15.36
 .)10.19  = )املتوّسط  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس 
كما حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية خالل املرحلة 
األوىل نتائج بلغ متوّسطها 10.75 ليشهد هذا املتوّسط زيادًة خالل 
ُوزَِّعت فيها  اليت  املدارس  19.57، يف حني حّققت  الثالثة إىل  املرحلة 
املجموعة الضابطة خالل املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 10.08 

املنحىن  اتجاهات  رؤية  ُيمكن  إنَّه  القول  ُيمكن  الصدد،  هذا  يف 
بيضاوية  أشكال  ضمن  تندرج  اليت  البيانات  يف  بوضوح  اإليجابّية 
هذا  يظهر  حيث  الشكل.  يف  ح  ُموضَّ هو  كما  خطية،  وانحدارات 
التجريبّية  باملجموعة  الصلة  ذات  التحليالت  يف  اإليجايبّ  املنحىن 
لطلبة  الرياضيات  مبحث  اختبار  عن  الحديث  ضوء  ويف  فقط. 
الصّف السادس، لم تدعم نتائج التحليالت افرتاضنا املُتمّثل يف أنَّ 
العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة كانت 
ُمتقاربًة50 يف املرحلة األوىل، لكّنها جاءت لتدعم افرتاضنا املُتمّثل يف 
أنَّ العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة لم 
. وقد أشارت االختبارات اإلحصائّية  الثالثة51  املرحلة  َتُكن ُمتقاربًة يف 
لإلجابات حسب املرحلة اليت تمَّ فيها جمع البيانات إىل وجود فروق 
املرحلة األوىل )p = 4.9e-02(، يف حني  كبرية بني املجموعتني خالل 
اليت حصل  النتائج  تغرّي ووجود فروق كبرية يف  أشارت إىل حدوث 

 .10.29 إىل  الثالثة  املرحلة  خالل  قلياًل  ارتفاًعا  املتوّسط  هذا  ليشهد 
بني  إحصائية  داللة  جمعها  تم  اليت  البيانات  اختبار  نتائج  وأظهرت 
)p = 0(؛ إذ حقق طلبة  البعدي  القبيل والتقييم  التقييم  مرحليت 
الصّف السادس خالل املرحلة األوىل )املتوّسط =10.41(، برصف النظر 
عن املجموعة، متوسط درجات أقّل من الدرجات اليت حققها الطلبة 
خالل املرحلة الثالثة )املتوّسط = 14.72(. وعند االنتقال إىل الحديث عن 
جنس الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل رئيًسا للتفاوت يف النتائج )p = 0(؛ 
إذ حصلت الطالبات عىل درجات أعىل قلياًل )املتوّسط = 12.90( من 
الدرجات اليت حصل عليها الطلبة الذكور )املتوّسط = 12.50(. إضافًة 
الرتبية  التابعة لوزارة  إىل ما سلف ِذكره، كان االختالف بني املديريات 
أيًضا p = 7.95e-01((؛ حيث بلغ متوّسط الدرجات  والتعليم مهًما 
إقليم  يف  املدارس  يف  السادس  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت 
الشمال/ محافظة إربد 11.55، ويف إقليم الوسط/ العاصمة عّمان 

13.42، ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 13.47.

عليها الطلبة بني املجموعتني التجريبّية والضابطة خالل املرحلة الثالثة 
p = 2.2e-14( ( يف النتائج اليت حصل عليها طلبة الصّف السادس يف 
م  لك من املجموعتني التجريبّية والضابطة؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
الكبري الذي حّققته املجموعة التجريبّية والفروق اليت تصّب يف صالح 
هذه املجموعة. وعىل ِغرار ذلك، أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج 
عليها  انطوت  اليت  املراحل  خالل  الطلبة  هؤالء  عليها  حصل  اليت 
عملية جمع البيانات إىل وجود فروق كبرية يف املجموعة التجريبّية 
 p =( الضابطة  املجموعة  توجد فروق يف  أنَّه ال  إال   ،)p = 1.5e-12(
7.6e-02(،حيث شهد متوّسط الدرجات يف هذه املجموعة ارتفاًعا 
طفيًفا للغاية؛ مما يعين أن سبب هذا التغيري يعزى إىل أنَّ املدارس 
ت برنامج شبكات املدارس  اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد تلقَّ

الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري.
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مبحث الرياضيات لطلبة الصّف العارش

مبحث  اختبار  استكملوا  الذين  العارش  الصّف  من  الطلبة  عدد  إنَّ 
التجريبّية  ُوزَِّعت فيها املجموعة  الرياضيات يف لٍك من املدارس اليت 
األوىل  املرحلة  خالل  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  واملدارس 
الثالثة.  املرحلة  خالل  طالًبا/طالبة  و176  طالًبا/طالبة،   175 بلغ  قد 
وهنا، ُيمكن القول إنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة )املجموعة 
يف  للتفاوت  رئيًسا  عاماًل  َيُكن  لم  الضابطة(  واملجموعة  التجريبّية 
النتائجp = 4.88e-01( (. وعليه، يتَّضح من البيانات اليت تمَّ الحصول 
العارش يف  الصّف  أنَّ طلبة  والثالثة مًعا  األوىل  املرحلتني  عليها من 
املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد حصلوا عىل درجات 
أعىل )املتوّسط = 11.66( من الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف 
العارش يف املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة )املتوّسط = 
10.24(. كما حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية خالل 
املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 09.68 ليشهد هذا املتوّسط زيادًة 
ُوزَِّعت  اليت  املدارس  حّققت  حني  يف   ،13.53 إىل  الثالثة  املرحلة  خالل 

يف هذا الصدد، ُيمكن القول إنَّه ُيمكن رؤية اتجاهات املنحىن اإليجابّية 
البيانات اليت تندرج ضمن أشكال بيضاوية وانحدارات  بوضوح يف 
ح يف الشكل. حيث يظهر هذا املنحىن اإليجايبّ  خطية، كما هو ُموضَّ
يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. ويف ضوء ما 
م، فقد جاءت نتائج التحليالت لتدعم افرتاضنا املُتمّثل يف أنَّ  تقدَّ
العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة الضابطة كانت 
ُمتقاربًة يف املرحلة األوىل، بينما لم َتُكن كذلك يف املرحلة الثالثة. وقد 
فيها  تمَّ  اليت  املرحلة  حسب  لإلجابات  اإلحصائّية  االختبارات  أشارت 
 p( املرحلة األوىل  البيانات إىل عدم وجود فروق كبرية  خالل  جمع 
7.9e-01 =(، يف حني أشارت إىل حدوث تغرّي ووجود فروق كبرية يف 
النتائج اليت حصل عليها الطلبة بني املجموعتني التجريبّية والضابطة 

متوّسطها  بلغ  نتائج  األوىل  املرحلة  خالل  الضابطة  املجموعة  فيها 
10.43 ليشهد هذا املتوّسط انخفاًضا طفيًفا خالل املرحلة الثالثة إىل 
10.05. وأظهرت نتائج اختبار البيانات اليت تم جمعها داللة إحصائية 
بني مرحليت التقييم القبيل والتقييم البعدي p = 0((؛ إذ حقق طلبة 
النظر  برصف   ،)10.18= )املتوّسط  األوىل  املرحلة  خالل  العارش  الصّف 
عن املجموعة، متوسط درجات أقّل من الدرجات اليت حققها الطلبة 
خالل املرحلة الثالثة )املتوّسط = 11.53(. لقد مثل جنس الطلبة عاماًل 
الطالبات عىل درجات  إذ حصلت  )p = 0(؛  النتائج  للتفاوت يف  رئيًسا 
الطلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  من   )10.67  = )املتوّسط  أعىل 
االختالف  كان  ِذكره،  إىل ما سلف  إضافًة   .)11.15  = )املتوّسط  الذكور 
بني املديريات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مهًما أيًضا p = 0((؛ حيث 
يف  العارش  الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  متوّسط  بلغ 
املدارس يف إقليم الشمال/ محافظة إربد 10.82، ويف إقليم الوسط/ 

العاصمة عّمان 11.92، ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 08.85.

خالل املرحلة الثالثةp = 1.4e-05( ( يف النتائج اليت حصل عليها طلبة 
الصّف العارش يف لك من املجموعتني التجريبّية والضابطة؛ ما ُيشري 
بدوره إىل وجود فروق تصّب يف صالح املجموعة التجريبّية. وعىل 
الطلبة خالل  إلجابات هؤالء  اإلحصائّية  االختبارات  أشارت  ذلك،  ِغرار 
املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات إىل وجود فروق كبرية 
أنَّه ال توجد فروق يف  َبْيَد   ،))p = 8.9e-05 يف املجموعة التجريبّية
املجموعة الضابطة )p = 7.7e-01(، حيث انخفض متوّسط الدرجات 
يف هذه املجموعة قلياًل؛ مما يعين أن سبب هذا التغيري يعزى إىل 
برنامج  ت  تلقَّ قد  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  أنَّ 

شبكات املدارس الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري.
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مبحث العلوم لطلبة الصّف السادس

إنَّ عدد الطلبة من الصّف السادس الذين استكملوا اختبار مبحث 
التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  من  لٍك  يف  العلوم 
املرحلة األوىل  ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة خالل  اليت  واملدارس 
الثالثة.  املرحلة  خالل  طالًبا/طالبة  و242  طالًبا/طالبة،   214 بلغ  قد 
وهنا، ُيمكن القول إنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة )املجموعة 
للتفاوت  رئيًسا  عاماًل  مّثل  قد  الضابطة(  واملجموعة  التجريبّية 
الحصول  تمَّ  اليت  البيانات  من  يتَّضح  وعليه،   .)p = 0( النتائج  يف 
السادس  الصّف  طلبة  أنَّ  مًعا  والثالثة  األوىل  املرحلتني  من  عليها 
عىل  حصلوا  قد  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  يف 
درجات أعىل )املتوّسط = 15.14( من الدرجات اليت حصل عليها طلبة 
ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة  الصّف السادس يف املدارس اليت 
)املتوّسط = 11.62(. كما حّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة 
التجريبّية خالل املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 13.65 ليشهد هذا 
املتوّسط زيادًة خالل املرحلة الثالثة إىل 16.46، يف حني حّققت املدارس 
بلغ  نتائج  األوىل  املرحلة  الضابطة خالل  املجموعة  ُوزَِّعت فيها  اليت 

املنحىن  اتجاهات  رؤية  ُيمكن  إنَّه  القول  ُيمكن  الصدد،  هذا  يف 
بيضاوية  أشكال  ضمن  تندرج  اليت  البيانات  يف  بوضوح  اإليجابّية 
هذا  يظهر  حيث  الشكل.  يف  ح  ُموضَّ هو  كما  خطية،  وانحدارات 
املنحىن اإليجايبّ يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. 
ويف ضوء الحديث عن اختبار مبحث العلوم لطلبة الصّف السادس، 
لم تدعم نتائج التحليالت افرتاضنا املُتمّثل يف أنَّ العينات املختارة من 
املرحلة  التجريبّية واملجموعة الضابطة كانت ُمتقاربًة يف  املجموعة 
األوىل، لكّنها جاءت لتدعم افرتاضنا املُتمّثل يف أنَّ العينات املختارة 
َتُكن ُمتقاربًة يف  التجريبّية واملجموعة الضابطة لم  من املجموعة 
املرحلة الثالثة. وقد أشارت االختبارات اإلحصائّية لإلجابات حسب املرحلة 
اليت تمَّ فيها جمع البيانات إىل وجود فروق كبرية خالل املرحلة األوىل 
p = 3.6e-01((، يف حني أشارت إىل حدوث تغرّي ووجود فروق كبرية يف 

املرحلة  خالل  انخفاًضا  املتوّسط  هذا  ليشهد   12.05 متوّسطها 
الثالثة إىل 11.26. وأظهرت نتائج اختبار البيانات اليت تم جمعها داللة 
إحصائية بني مرحليت التقييم القبيل والتقييم البعدي )p = 0(؛ إذ 
حقق طلبة الصّف السادس خالل املرحلة األوىل )املتوّسط = 12.84(، 
برصف النظر عن املجموعة، عىل متوسط درجات أقّل من الدرجات 
وعند   .)13.77  = )املتوّسط  الثالثة  املرحلة  خالل  الطلبة  حققها  اليت 
االنتقال إىل الحديث عن جنس الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل رئيًسا 
)p = 0(؛ إذ حصلت الطالبات عىل درجات  النتائج  هاًما للتفاوت يف 
أعىل قلياًل )املتوّسط = 13.48( من الدرجات اليت حصل عليها الطلبة 
الذكور )املتوّسط = 13.19(. إضافًة إىل ما سلف ِذكره، كان االختالف 
بني املديريات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم من العوامل غري الرئيسة 
للتفاوت يف النتائج p = 7.95e-01((؛ حيث بلغ متوّسط الدرجات اليت 
حصل عليها طلبة الصّف السادس يف املدارس يف إقليم الشمال/ 
 ،13.82 12.85، ويف إقليم الوسط/ العاصمة عّمان  إربد  محافظة 

ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 13.38.

النتائج اليت حصل عليها الطلبة بني املجموعتني التجريبّية والضابطة 
خالل املرحلة الثالثة )p = 1.5e-14( يف النتائج اليت حصل عليها طلبة 
ما  والضابطة؛  التجريبّية  املجموعتني  من  لك  يف  السادس  الصّف 
التجريبّية  املجموعة  حّققته  الذي  الكبري  م  التقدُّ إىل  بدوره  ُيشري 
ذلك،  ِغرار  وعىل  املجموعة.  هذه  صالح  يف  تصّب  اليت  والفروق 
أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج اليت حصل عليها هؤالء الطلبة 
خالل املراحل اليت انطوت عليها عملية جمع البيانات إىل وجود فروق 
كبرية يف املجموعة التجريبّية p = 5.7e-06((، إاّل أنَّه ال توجد فروق يف 
املجموعة الضابطة p = 1.3e-01((،حيث انخفض متوّسط الدرجات 
أنَّ  التغيري يعزى إىل  املجموعة؛ مما يعين أن سبب هذا  يف هذه 
ت برنامج شبكات  املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية قد تلقَّ

املدارس الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري.
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مبحث العلوم لطلبة الصّف العارش

اختبار مبحث  الذين استكملوا  العارش  الصّف  الطلبة من  إنَّ  عدد 
التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت  اليت  املدارس  من  لٍك  يف  العلوم 
املرحلة األوىل  ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة خالل  اليت  واملدارس 
الثالثة.  املرحلة  خالل  طالًبا/طالبة  و178  طالًبا/طالبة،   167 بلغ  قد 
وهنا، ُيمكن القول إنَّ تصنيف الطلبة حسب املجموعة )املجموعة 
للتفاوت يف  رئيًسا  الضابطة( قد مّثل عاماًل  التجريبّية واملجموعة 
البيانات اليت تمَّ الحصول عليها  النتائج )p = 0(. وعليه، يتَّضح من 
من املرحلتني األوىل والثالثة مًعا أنَّ طلبة الصّف العارش يف املدارس 
أعىل  التجريبّية قد حصلوا عىل درجات  املجموعة  ُوزَِّعت فيها  اليت 
الصّف  طلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  من   )22.63  = )املتوّسط 
ُوزَِّعت فيها املجموعة الضابطة )املتوّسط  العارش يف املدارس اليت 
= 18.18(. هذا وحّققت املدارس اليت ُوزَِّعت فيها املجموعة التجريبّية 
خالل املرحلة األوىل نتائج بلغ متوّسطها 18.51 ليشهد هذا املتوّسط 
اليت  املدارس  26.75، يف حني حّققت  إىل  الثالثة  املرحلة  زيادًة خالل 
بلغ  نتائج  األوىل  املرحلة  خالل  الضابطة  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 

املنحىن  اتجاهات  رؤية  ُيمكن  إنَّه  القول  ُيمكن  الصدد،  هذا  يف 
بيضاوية  أشكال  ضمن  تندرج  اليت  البيانات  يف  بوضوح  اإليجابّية 
هذا  يظهر  حيث  الشكل.  يف  ح  ُموضَّ هو  كما  خطية،  وانحدارات 
املنحىن اإليجايبّ يف التحليالت ذات الصلة باملجموعة التجريبّية فقط. 
التحليالت لتدعم افرتاضنا  نتائج  م، فقد جاءت  ويف ضوء ما تقدَّ
املُتمّثل يف أنَّ العينات املختارة من املجموعة التجريبّية واملجموعة 
َتُكن كذلك يف  لم  بينما  املرحلة األوىل،  ُمتقاربًة يف  كانت  الضابطة 
حسب  لإلجابات  اإلحصائّية  االختبارات  أشارت  وقد  الثالثة.  املرحلة 
املرحلة اليت تمَّ فيها جمع البيانات إىل عدم وجود فروق كبرية بني 
إىل  أشارت  )p = 2.1e-01(، يف حني  األوىل  املرحلة  املجموعتني خالل 
حدوث تغرّي ووجود فروق كبرية يف النتائج اليت حصل عليها الطلبة 

متوّسطها 17.37 ليشهد هذا املتوّسط زيادًة خالل املرحلة الثالثة إىل 
18.90. وأظهرت نتائج اختبار البيانات اليت تم جمعها داللة إحصائية 
بني مرحليت التقييم القبيل والتقييم البعدي  p = 0((؛ إذ حقق طلبة 
الصّف العارش خالل املرحلة األوىل )املتوّسط = 17.87(، برصف النظر 
عن املجموعة، متوسط درجات أقّل من الدرجات اليت حققها الطلبة 
الحديث  إىل  االنتقال  22.12(. وعند   = )املتوّسط  الثالثة  املرحلة  خالل 
عن جنس الطلبة، فقد مّثل ذلك عاماًل مهًما للغاية للتفاوت يف 
 = )املتوّسط  أعىل  درجات  الطالبات عىل  إذ حصلت  p = 0((؛  النتائج 
 = )املتوّسط  الذكور  الطلبة  عليها  حصل  اليت  الدرجات  من   )20.79
18.85(. إضافًة إىل ما سلف ِذكره، كان االختالف بني املديريات التابعة 
لوزارة الرتبية والتعليم عاماًل رئيًسا  للتفاوت يف النتائج p = 4.0e-3((؛ 
حيث بلغ متوّسط الدرجات اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش يف 
املدارس يف إقليم الشمال/ محافظة إربد 19.25، ويف إقليم الوسط/ 
العاصمة عّمان 22.86، ويف إقليم الجنوب/ محافظة الكرك 17.98.

p = 2.4e- بني املجموعتني التجريبّية والضابطة خالل املرحلة الثالثة
07( ( يف النتائج اليت حصل عليها طلبة الصّف العارش يف لك من 
م الكبري  املجموعتني التجريبّية والضابطة؛ ما ُيشري بدوره إىل التقدُّ
صالح  يف  تصّب  اليت  والفروق  التجريبّية  املجموعة  حّققته  الذي 
هذه املجموعة. وعىل ِغرار ذلك، أشارت االختبارات اإلحصائّية للنتائج 
عليها  انطوت  اليت  املراحل  خالل  الطلبة  هؤالء  عليها  حصل  اليت 
عملية جمع البيانات إىل وجود فروق كبرية يف املجموعة التجريبّية 
 p = أنَّه ال توجد فروق يف املجموعة الضابطة إاّل   ،))p = 4.4e-08
1.7e-01((؛ مما يعين أن سبب هذا التغيري يعزى إىل أنَّ املدارس اليت 
املدارس  شبكات  برنامج  ت  تلقَّ قد  التجريبّية  املجموعة  فيها  ُوزَِّعت 

الذي ساهم يف إحداث هذا التغيري.




