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 إنجاز هذه الورقة  تمّ 
ّ
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 واألذونات ا�حقوق 

كر  ما باستثناء
ُ
 للصّ  القراءة برامج �� در�بالتّ  فإّن  ذلك، خالف ذ

ّ
  ف

ّ
 : راملبك

ّ
  وصياتوالتّ  وا�خ��ات ةاألدل

ّ
 theترخيص   بموجب صمرخ

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0.( ��الع ع
ّ
 ��خة ولالط

  sa/4.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by.التا��:  وقعامل ز�ارة ير�� ال��خيص، هذا من

 
  بأّي  تنسيقها أو  و�عديلها املوادّ  مشاركة ،the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike ترخيص بموجبيمكنك 

  :التالية للشروط وفًقا وسيلة

�ل  اإلشارة إ�� ا�حقوق األدبّية عليك يجب: اإلحالة
ّ

  للموادّ  رابط وتوف��  املناسب،بالش
ّ
 قد غي��اتالتّ  �انت إذا ما إ�� واإلشارة صةاملرخ

  أّن  إ�� �ش��  طر�قة بأّي  ليس ولكن معقولة، طر�قة بأّي  بذلك القيام �مكنكو . أجر�ت
ّ
و�مكن . للموادّ  استخدامكيؤّ�د  أو  دكيؤ�ّ  صاملرخ

 القراءة �� املتناول ( طر�ق عن  الوثيقة هذه  تطو�ر  تمّ ": أّنھ مالحظة أيًضا ير��كما  فحة،الصّ  هذه أسفل  �� املق��ح االقتباس استعمال

Reading in Reach (، ةوليّ الّد  نميةللتّ  ةاألمر�كيّ  الو�الة دعم خالل  من (USAID) ��و ، 
ّ
�خيص بموجب صةمرخ

ّ
 Creativeالّدو�ّ�  ال�

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 . 

 .ةتجار�ّ  ألغراض املوادّ  استخدام لك يجوز  ال : ةتجار�ّ  غ�� مواّد 

 
ّ
  هذه إ�شاء يتمّ  لم: اإلحالة جانب إ�� ةالتالي ةاملسؤوليّ  إخالءفقرة  إضافة ير�� العمل، لهذا  ترجمة إ�شاء�� حالة : �اجمال�

ّ
 �جمةال�

 لن  ةوليّ الّد  للتنمية األمر�كية الو�الةوعليھ، فإّن  .و�الةمن ال ةرسميّ  ترجمة اعتبارها يجب وال  ةوليّ الّد  نميةللتّ  ةاألمر�كيّ  الو�الة بواسطة

  هذه �� خطأ أو  محتوى  أّي  عن مسؤولة ت�ون 
ّ
 .�جمةال�

عديالت
ّ
  قامت بھ  أص��ّ  لعمل �عديل هذا: اإلحالة مع ةالتالي ةاملسؤوليّ  إخالءفقرة  إضافة ير�� العمل، لهذا �عديل إ�شاء�� حالة : الت

الّتعديل،   �� ع��ا � املع�ّ  ووجهات الّنظر  اآلراءمن يتحّملون مسؤولّية  ووحده القائم أو القائم�ن بالّتعديل. ةالدوليّ  نميةللتّ  ةاألمر�كيّ  الو�الة

 .ةوليّ الّد  للتنمية ةاألمر�كيّ  الو�الة قبل من و�� غ�� معتمدة

   محتوى 
ّ
 فإّن   لذلكو .  العمل  ��  املوجود  املحتوى   ناتم�وّ   من  عنصر   �لّ   رورةبالضّ   ةوليّ الّد   للتنمية  ةاألمر�كيّ   الو�الة  تملك  ال :  الثالث  رفالط

الثة املساهمة �� العمل عند األطراف حقوق  عدم ان��اك تضمن ال  الو�الة
ّ
 واردثالث  طرف ع�� ملك فردّي  جزء أو  ن م�وّ  أّي  استخدام الث

  ات م�ونّ  أحد استخدام إعادة �� ترغب كنت إذاو . وحدك عاتقك ع��  االن��اك هذا عن اتجةالنّ  املطالبات خطر  يقعوعليھ، . العمل ��

 مالك  من إذن  ع��  ا�حصول إذا ما يجب عليك و ذاك  االستخدام إلعادة إذن  إ��  حاجة هناك �ان  إذا ما تحديد تكمسؤوليّ  فمن العمل،

  حقوق 
ّ
  بعالط

ّ
 .ور الصّ  أو  األش�ال أو  ا�جداول  ا�حصر، ال  املثال  سبيل ع�� نات،امل�وّ  أمثلة �شمل أن  �مكنو . شروالن

 .ةوليّ الّد  للتنمية ةاألمر�كيّ  الو�الة نظر  وجهات رورةبالضّ  �عكس ال  املنشور  هذا �� ع��ا � املع�ّ  اآلراء: ةاملسئوليّ  إخالء

  القراءة برامج ��  در�بالتّ . Pflepsen, A. (2018): املق��ح االقتباس
ّ

  للصف
ّ
 : راملبك

ّ
. ةعامليّ  قراءة شبكة مورد. وصياتوالتّ  وا�خ��ات ةاألدل

 هاودعم  الو�الة  بناء  إلثبات)  Reading within REACH�� املتناول (  القراءة  مبادرة  ضمن)  URC. LLC(  البحوث ا�جامعّية  مؤّسسة  إعداد  من

  مساعدة لتحس�ن  البت�ار ل
ّ

  www.globalreadingnetwork.net ع�� متاحوهو ). E3 / ED( عليمالتّ  ملكتب االبتدائّي  الصف
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 جدول املحتو�ات
 

 االختصارات 

 شكر وتقدير

 املقّدمة  

 الّتدر�ب  فعالية

رة �� الّصفوف القراءة  لتحس�ن الّتدر�ب
ّ
 واإلرشاد  وا�خ��ة البحث: املبك

�ك�� 
ّ
 والّن�ج   الّتدر�ب ع�� ال�

 وا�خصائص  واملهارات  املعرفة: الفّعال�ن املدّر��ن  توظيف

 ومسؤولّياتھ  املدّرب أدوار 

 ودعمھ  املدّرب   إعداد

 الّتدر�ب  ومّدة تواتر 

 الّتدر�ب  وتقييم رصد

 الّتدر�ب واستدامتھ  مستوى  رفع

جاهات  االستنتاجات
ّ
رة  الّصفوف �� القراءة لتدر�ب  املستقبلّية واالت

ّ
 املبك

 املراجع 

 املمارسة   من  أمثلة

 مدغشقر من تجر�ة: ��نكمدرّ  املدارس مديري  استخدام: 1 املثال 

 السنغال   �� املدر��ن تحديد: ياقالّس   �� ظر النّ : 2 املثال 

 املدّرب لل تقييم : 3 املثال 
ّ
   البط

 نيج��يا  شمال  �� باملدرّ  إ��  املشرف من : 4 املثال 

   دعم: 5 املثال 
ّ
 إفر�قيا جنوب  �� االف��ا��يّ  در�ب التّ : د�ع عن م�ناملعل

 ��ن املدرّ  ودعم  لتدر�ب عةمتنوّ  طرق  استخدام: 6 املثال 

 �ن الفلبّ   من  أمثلة:  در�بالتّ   لدعم وأدوات  موارد: 7 املثال 

 در�ب والتّ  ��ن املدرّ  لدعمااللك��ونية  األلواح: 8 املثال 

 كينيا   من  البحوث   نتائج: �لفةالتّ  حيث من الالفعّ  در�بالتّ : 9 املثال 

  باملدرّ  دعم �� مي�� التّ : 10 ثال امل
ّ
 ليب��يا  �� م�نللمعل

 س��اليون   �� در�بالتّ  ياتتحّد : 11 ثال امل

  مع وتفاعالتھ باملدرّ   ز�ارات رصد : 12 ثال امل
ّ
 م�ن املعل

 



 

 : األش�ال

 
ّ

  القراءة برامج �� در�بالتّ : 1 �ل الش
ّ

  للصف
ّ
 ل�خ��ات  ةتوضيحيّ  قائمة: راملبك

 
ّ

 ال الفعّ  در�ب للتّ  ةاألساسيّ  واملهارات   املعرفة: 2 �ل الش

 
ّ

  مع ة إيجابيّ  عالقة تطو�ر : 3 �ل الش
ّ
 م�ن املعل

 
ّ

 املشرف�ن   مقابل��   ��ناملدرّ  اتومسؤوليّ  أدوار : 4 �ل الش

 
ّ

 يجب  ال  وما  يجب ما: ودعمھ باملدرّ  إعداد: 5 �ل الش

 
ّ

 ھدعمو  باملدرّ   إلعداد مواضيع : 6 �ل الش

 
ّ

 در�ب والتّ  ��ن املدرّ  حول  قييموالتّ   الّرصد موضوعات: 7 �ل الش

 
ّ

 در�ب والتّ   ��ناملدرّ  عن  ة بحثيّ  أسئلة: 8 �ل الش

 واالعتبارات  واألسئلة  ةالرئيسيّ  األ�شطة: در�بالتّ  وتنفيذ  تخطيط: 1 امل�حق 

  



 

 االختصارات
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 الصف  مبكر  وقت �� القراءة

 املّتحدة)  اململكة(  الّدولّية  الّتنمية  وزارة

 360 الدولّية  األسرة  �ّحة

 العاملّية  القراءة شبكة

بكة
ّ

 الطوارئ  حاالت �� للّتعليم الو�االت  ب�ن املش��كة  الش

 واملتوّسط   املنخفض  الّدخل  ذات البلدان

 والبحث  والّتقييم   الّرصد

رة  القراءة  تحس�ن �شاط
ّ
 مالوي  �� املبك

مالّية   الّتعليم  مبادرة
ّ

 نيج��يا)( بلس الش

 باكستان  �� القراءة مشروع 
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ث  معهد
ّ
 الّدو��ّ   البحوث  مثل

مالتّ 
ّ
 والعاطفّي  االجتما��ّ  عل

 
ّ
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 شكر وتقدير 

 ةالدوليّ   للتنمية  ةاألمر�كيّ   الو�الة  لهاتموّ   سنوات  خمس  تمتّد ع��  مبادرة)، و��  REACH(  تناول امل  ��  القراءةمبادرة    املورد  هذا  إعدادب  قامت

(USAID)  ا�جامعية  األبحاث  شركة  ذهاوتنّف  LLC (URC(  �� ل
ّ
 وتنفيذ  بتصميم  يقومون   الذين  أولئك  دعم. أّما الغرض من هذه املبادرة فيتمث

 امل�ي؛ التطو�ر  وفرص املوارد توف��  خالل من واملتوّسط ذات الّدخل املنخفض ياقاتالّس  �� (EGR) املبكرة �� الّصفوف القراءة مبادرات

 املمارس�ن جمعي مجتمع ممارسة و��)، GRN( ةالعامليّ  القراءة شبكة ودعم ؛املبكرة الّصفوف �� القراءة برمجة �� االبت�ارات دعمو 

 
ّ
 .اآلخر�ن املص�حة وأ�حاب املد�ّي  املجتمع ومجموعات ةا�ح�وميّ  وغ��  ةا�ح�وميّ  ماتواملنظ

  ال�ي  العديدة املصادر  أحد املورد هذاويعّد 
ّ
  ةفيّ الصّ  القراءة �� املمارسات أفضل حول  وا�خ��ات البحوث توحيد ع�� ز ترك

ّ
 ��دف رةاملبك

 بليبس�ن  أليسون �ّل من  بتأليف املورد قاموقد . إدار��ا أو  تنفيذها أو  ةاألميّ  محو  برامج بتصميم �ن املعنيّ  املص�حة أ�حاب جميع دعم

)Alison Pflepsen(،  ّلقراءة�� مبادرة ا القراءة برنامج ةأخصائي ) املتناول. وأش�� س. هرتز ��Ashley C. Hertz ��ة مستشار )، و 
ّ
  ، ة مستقل

التا�ع  اإلفر�قي عليمالتّ  سةمؤّس  ل أوّ  مدير  ،)Benjamin Piperباي�� ( �نيام�ن و . املحتوى  �� املساهمات�عض و  ي الف�ّ  وجيھالتّ ال�ي قّدمت 

ث
ّ
 وتيم   فلور�دا؛  والية  جامعةب  مشارك  أستاذ  ،)Stephanie Simmons Zuilkowski(  ز�ل�وفس�ي  سيمونز   تيفا�يو   ؛الّدو��ّ   البحوث  ملعهد مثل

  �� للقراءة توسوم نشاطل اتالعمليّ  فر�ق رئيس نائب ،)Tim Slade( ساليد
ّ

ث ملعهد التا�ع ل األوّ  الصف
ّ
  وا مقّد الذين  ،الّدو��ّ  البحوث مثل

 ،مبادرة القراءة �� املتناول لـ  ةالفنيّ   ةاملستشار   ،)Amy Pallangyo(  باالنجيو   إي�ي وكذلك و .  الورقة  هذهل  ةمسودّ ��خة    حول   مفيدة  مالحظات

  وستيفا�ي الوثيقة،  بتحر�ر ) الذي قام John Micklos( م�لوس جون وأيضا . عليقاتوالتّ قّيمة ع�� مستوى الّتحر�ر  مساعدة  وال�ي قّدمت

 .الوثيقة بتنسيق) ال�ي قامت Stephanie Pickett( بيكيت

   �عرب  أخ�ً�ا،و 
ّ
 املعلومات  ومشاركة  باملوارد  املساهمة  ��  وقًتا  واقضّ   الذين  ةالعامليّ   القراءة  شبكة  أعضاء  من  للعديد  تقديره  خالص  عن  فاملؤل

رة  در�بتّ ال مبادرات حول  واألف�ار 
ّ
ومن أجل  . مصاحبة تدر�ب وحدة ومحتوى  الورقة، هذه محتوى  أنارت ال�ي �� القراءة الصفّية املبك

رة  الّتدر�ب ��نامجا�خاّصة ب كموارد مشاركة
ّ
grn@urc-: إ�� يمكنك إرسالها ،)GRNشبكة القراءة العاملّية ( مع أو القراءة الّصفّية املبك

chs.com.  

mailto:grn@urc-chs.com
mailto:grn@urc-chs.com
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  املقّدمة

ال�ي   وال�ي  ،(USAID) ةالدوليّ  نميةللتّ  ةاألمر�كيّ  للو�الة ا�جديدة  ةعليميّ التّ  ياسةالّس وثيقة  �� ع�� ذلك التأكيد تمّ  مثلماالعالم،  يواجھ

  �� مزمًنا نقًصا" ، 2018 نوفم��  ��  صدرت
ّ
  املهارات الذين يمتل�ون " ل�ن واملؤّه  ��ن املدرّ  م�ن املعل

ّ
  لتحس�ن  زمةالال

ّ
  م �عل

ّ
 �عز�ز  يعّد و  1. بالطال

  إعداد
ّ
  و�شمل. عليمالتّ  جودة لتحس�ن  ةالعامليّ  األهداف لتحقيق يةاألهمّ  بالغ  أمًرا ةالّدراس قاعات �� لهم املستمر  عم الّد  وتوف��  م�ن املعل

  االبتدائّي   عليمالتّ   سّن   ��   لألطفال  العادل  الوصول   توف�� من أجل    ةوليّ الّد   نميةللتّ   األمر�كية  والو�الة  ةاألمر�كيّ   ا�ح�ومة  هدف  األهداف  هذه

  �عليم تحس�ن  خالل من اتحديدو  ،إ�� الّتعليم ا�جّيد
ّ
  فوفالصّ  �� وا�حساب والكتابة القراءة مهارات مو�عل

ّ
 3/ 2.رةاملبك

  ل��و�د االس��اتيجّيات إحدى هو  در�بالتّ إّن 
ّ
  يعّرفو  .طر�ق��م �� الّتدريس لتحس�ن  يحتاجونھ الذي املستمرّ  عمبالّد  م�ن املعل

ّ
مون املعل

ل يتّم �� موقع الّتدريس و��ون جزءا ال يتجّزأ من الوظيفة" امل�يّ  "التطو�ر  ھبأنّ  در�بالتّ املهنّيون 
ّ
م�ن الذي يمث

ّ
 خالل منو  4.املستمّر للمعل

  ىيتلّق  در�ب،التّ 
ّ
  �اية ال�ّ  و�� طرقهم الّتعليمّية لتحس�ن  جديدة  ومهارات معارف تقان وإ  اكتساب ع�� ملساعد��م مستمّرا دعًما مون املعل

  تحصيل
ّ
 5.البالط

   امل�يّ   طو�ر التّ   لتوف��   الةفعّ   وسيلةع�� أّنھ    –  ال��بوّي   در�بالتّ   أو   علي�يّ التّ   در�بالتّ   باسم  أيًضا  إليھ  �شار   الذي  -  در�بالتّ   �عر�ف  تمّ 
ّ
 مللمعل

   إ��  ذلك  و�رجع  6.حدةاملتّ   الواليات   مثل  املوارد   عالية  ياقاتالّس   من  العديد   ��
ّ
  در�ب بالتّ   اق��انھ  عند  ،)coaching(  در�بالتّ   أّن   ع��   ثابتة  ةأدل

)training ( ّغ ع�� أك��  تأث��  لھ ي�ون  أن  يمكن ،س�يّ الر� ّ� �  
ّ
  وإنجاز  ماملعل

ّ
  در�ب التّ لقدرة  نظًراو  7.وحده )training( در�بالتّ  منأك��  البالط

)coaching ��غ�ّ  �سهيل) ع� �  
ّ
 التّ  مخرجات وتحس�ن  ماملعل

ّ
  املانحة والو�االت ا�ح�ومات من العديد فإّن  م،عل

ّ
 تحس�ن تدعم ال�ي  ماتواملنظ

  فوفالصّ  �� القراءة
ّ
 طو�ر التّ  جهود ��  م��ايد �ش�ل در�بالتّ  تدمج )LMIC(واملتوّسط  نخفضالّدخل املذات  سياقات البلدان  �� رةاملبك

  امل�يّ 
ّ
  .م�ن للمعل

دت ال�ي  الو�االت  إحدى الّدولّية للتنمية األمر�كية �عّد الو�الة
ّ
  القراءة تحس�ن  جهودها �� أك

ّ
  الّتدر�ب  توف��  أهمّية االبتدائّي  للصف

   الو�الة تدعمها  ال�ي  ا�جهود  ألّن و   8.للمدّرس�ن 
ً
ا  تختلف  جديدة  ة�عليميّ   ومواد  اتمن�جيّ   متقّد   ما  عادة

ً
فإّن   اهن،الرّ   الوضع  عن  كب�ً�ا  اختالف

م�
ّ
  مساعدة ع�� القدرة در�بالتّ  يمتلك ،لذلكو . ناجح�ن  والي�ون مستمرّ  دعم إ�� يحتاجون  ن املعل

ّ
  جديدة  منا�ج ي تب�ّ  ع�� القراءة �ي معل

  ع�� قائمة
ّ
  تحصيل لتحس�ن  ممارسا��م �� وإدماجها ةاألدل

ّ
 .بالطال

رة القراءة برامج ألّن  ونظًرا
ّ
 عناصر  من كعنصر  الّتدر�ب م��ايد �ش�ل �شمل واملتوّسط املنخفض الّدخل البلدان ذات سياقات �� املبك

م�ن امل�يّ  الّتطو�ر 
ّ
ة تقييم املهّم  فمن ا�خدمة، أثناء للمعل

ّ
 وعند. البلدان  ع��  الّتدر�ب تنفيذ �� ا�خ��ات وفهم فعالّي��ا حول  املوجودة األدل

رة للصفوف القراءة ل��امج يمكن بذلك، القيام
ّ
م أن  املبك

ّ
غرات تحّدد وأن  البعض �عضها من تتعل

ّ
 �عا�جها أن  يمكن ال�ي  املعرفة �� الث

م �� حّسنالتّ  لدعم املبذولة ا�جهود ين��  أن  أيًضا والّتفك��  الّتقييم لهذا و�مكن. والّتقييم والّرصد البحوث
ّ
  االجتما��ّ  مهارة ا�حساب والّتعل

  �� )SEL( والعاطفّي 
ّ

 .االبتدائّي  الصف

،. �نشّق  ذو  املورد هذا من الغرضإّن 
ً
 هو  أوال

ّ
 الصفّية  والقراءة در�بالتّ  برنامج تجارب �� البحث صي�خ

ّ
 أ�حاب ي�ون  بحيث رة،املبك

العا  أك��   در�ب التّ   برامج  وتنفيذ  تصميم  ��  املشار�ون   عون املتنوّ   املص�حة
ّ
   ،وثانيا.  اط

ّ
  در�ب، للتّ   ةالرئيسيّ   ا�جوانب  حول   إرشادات  املورد  ر يوف

 
 ب). 2018تنمية الّدولية، الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية، السياسة التعليمّية للو�الة األمر�كية للتنمية الدولية (واشنطن العاصمة: الو�الة األمر�كية لل 1
 ).2018ح�ومة الواليات املتحدة،  ح�ومة الواليات املتحدة، اس��اتيجية ح�ومة الواليات املتحدة �شأن الّتعليم األسا��ي الدو�� (واشنطن العاصمة: 2
 ب 2018الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية،  3
ر �� البلدان النامية: التقر�ر ال��ائي (سيلفر س��ينغ، م��يالند: الو   4

ّ
 املبك

ّ
)، 2014�الة األمر�كية للتنمية الدولية،  ر�تا م. ب�ن، قّوة التدر�ب: تحس�ن �عليم القراءة للصف

7 . 
 4، ال. 88) لألدلة الّسببّية"، مراجعة البحث ال��بوي Metaحليل تلوّي (ماثيو أ. كرافت، وديفيد بالزار، وديالن هوجان، "تأث�� الّتدر�ب ع�� الّتدريس والّتحصيل: ت 5

)2018 .( 
 الفعّ  طو�ر امل�يّ التّ " وغاردنر، هيلر، هاموند،دارلينج  :ع�� سبيل املثال، راجع 6

ّ
 ".مال للمعل

بعة( املوظف�ن"  تطو�ر  خالل من الطالب "تحصيل وشاورز، جويس انظر  املثال، سبيل ع�� 7
ّ
 ).الثالثة الط

رة  القراءة  لدعم  الّدولية  للتنمية  األمر�كية  الو�الة  عمل  حول   معلومات  ع��  العثور   يمكن  8
ّ
 ،)www.globalreadingnetwork.net(  العاملية  القراءة  شبكة  موقع  ع��  املبك

 ب.  2018 للو�الة، ا�جديدة التّعليمّية السياسة و�� ،)2018a ،2016( الو�الة تقار�ر  و��
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   عتنوّ   خالل  من  الّتناول   وسهل  باملعلومات  اغنيّ   لي�ون   تصميمھ  تمّ وقد  .  قييموالتّ   املراقبة  إ��ووصوال    در�بوالتّ   باملدرّ   دعم  منبدءا  
ّ
 ماتاملنظ

رة الّصفّية القراءة برامج نطاق وتوسيع وتقييم وتنفيذ تصميم �� املشارك�ن  واألفراد
ّ
 التطو�ر  لتحس�ن  األخرى  ا�جهود إ�� باإلضافة ،املبك

  امل�يّ 
ّ
 .مللمعل

  فوفالصّ  �� القراءة �عليم تحس�ن : در�بالتّ  ةقوّ ورقتھ " �� ) Bean 2014( 2014ب�ن  مهايقّد  ال�ي  املعلومات  �� املورد هذا و�توّسع
ّ
 رةاملبك

 االضطالع ن يتع�ّ  ال�ي  دةاملحّد  واأل�شطة االعتبارات وكذلك املستفادة، روسوالّد  ةاإلضافيّ  ا�خ��ات تضم�ن  خالل من "اميةالنّ  البلدان  ��

  در�ب التّ  حول  املوجودة اتاألدبيّ  مراجعة خالل من املحتوى  عن اإلبالغ تمّ وقد . در�بالتّ  أ�شطة وتقييم رصدو  تنفيذو  تخطيط عند ��ا

  ��  القراءة برنامج  ع��  در�بالتّ  ووثائق ال��بوّي 
ّ

  الو�الة  تدعمها ال�ي  در�بالتّ  أ�شطة �� املشارك�ن  األفراد مع واملحادثات ،األول  الصف

مبادرة  طر�ق عن تطو�رها يتمّ  ال�ي  در�بالتّ  ووحدة در�بوالتّ ) webinar( االلك��ونّية دوةنّ ال من ينبع ھأنّ  كما. ةوليّ الّد  للتنمية ةاألمر�كيّ 

  وال�ي  ،)GRN( ةالعامليّ  القراءة شبكة مع عاون بالتّ ) REACH( "تناول امل �� القراءة"
ّ

  9.استكشافها ع�� اءالقرّ  نحث

 :التا�� الّنحو  ع�� املعلومات وتنتظم

  ةفعاليّ 
ّ
  �عليم تحس�ن  ��  در�بالتّ  ةفعاليّ  عن موجزة ةعامّ  نظرة  : �� تقّدمدر�بالت

ّ
  ونتائج ماملعل

ّ
  ع��  وءالضّ  �سليط خالل  من  بالطال

 واملرتفع.   ذات الّدخل املنخفض ياقاتّس ال من �لّ  من ةالرئيسيّ  األبحاث

 
ّ
  ةفيّ الصّ  القراءة لتحس�ن در�بالت

ّ
ص واإلرشاد وا�خ��ة البحث: رةاملبك

ّ
 جميعا  ت�خ

ّ
ا�حاصلة  وا�خ��ات املعلومات تبادلو  ةالرئيسيّ  ةاألدل

رة القراءة برامج �� در�بالتّ  جهود من
ّ
 املعرفة: ذوي كفاءة ��ن مدرّ  انتداب) 2( ون�جھ؛ در�بالتّ  ع�� ال��ك�� ) 1: (ذلك �� بما ،الصفّية املبك

  سيجد  القسم، هذا خالل و . ومّدتھ در�بالتّ  وت��ة) 5( و  ؛ھدعمو  ب املدرّ  إعداد) 4(  ب؛املدرّ  ومسؤوليات أدوار ) 3. (وا�خصائص واملهارات

  الّصفّية القراءة برامج من" در�بالتّ  من أمثلة" تصف يةنصّ  صناديق اءالقرّ 
ّ
  أسئلة ع�� أيًضا وءالضّ  �سليط يتمّ كما س. ةر املبك

ّ
  م التعل

  من  مز�د إ�� يحتاج  الذي امل�ان  إ�� لإلشارة ا�حرجة
ّ
 البلدان ذات الّدخل املنخفض واملتوّسط.  سياقات �� در�بالتّ  حول  ةاألدل

در�ب تقييمو  مراقبة
ّ
 أمثلة ن�تضّم و . باملدرّ  أداء لتقييم ��ا القيام يجب ال�ي  ةاملهمّ  واأل�شطة عتباراتلال  العر�ضة ا�خطوط ان ديحّد  الت

رة ةالصفيّ  القراءة برامج �عض قيام ةكيفيّ  عن
ّ
 �جمع  ةإضافيّ  أف�ار  إ�� باإلضافة در�ب،التّ  حول  البحوث وإجراء وتقييم بمراقبة املبك

 .تأث��ها وتقييم التدر�ب، وأ�شطة �ن املدر�ّ  عن املعلومات

  نطاقتوسيع 
ّ
ص  واستدامتھ در�بالت

ّ
 تنفيذها  سيتمّ  ال�ي  در�بالتّ  أ�شطة وتنفيذ تصميم عند مراعا��ا يجب ال�ي  ةالرئيسيّ  العواملي�خ

 .املشروع عمر  يتجاوز  بما ةا�ح�وميّ  عليمالتّ  أنظمة �� دمجها ��دف واسع، نطاق ع��

  االستنتاجات
ّ
در�ب ع�� ةاملستقبليّ  جاهاتواالت

ّ
 الصفّية  القراءة للت

ّ
 � رةاملبك

ّ
، مناقش��ا تتمّ  ال�ي  ةالرئيسيّ  القضايا ع�� وءالضّ  طسل

 الصفّية  القراءة برامج خالل من واالهتمام راسةالّد  من ز�دإجراء امل ومجاالت
ّ
 .رةاملبك

  وتنفيذ تخطيط: 1 امل�حقتجدون  املورد، هذا ��اية ��و
ّ
 يمكن املن�� ةعمليّ  أداة �� ةالرئيسيّ  واالعتبارات واألسئلة األ�شطة: در�بالت

رة برنامج فرق  �ستخدمها أن 
ّ
 .نطاقها وتوسيع و�شرها در�بالتّ  مبادرات تصميم لدعم القراءة الصفّية املبك

  

 
   املستمرّ   طو�ر امل�يّ أليسون بليبس�ن وأي�ي باالنجيو، "التّ   9

ّ
   �� برامج القراءة للصف

ّ
 املبك

ّ
   ر". [الو�بينار] (برنامج القراءة للصف

ّ
 أفضل  سلسلة:  والتنفيذ  . التصميمراملبك

 ). 2019 يوليو  31 التدر�ب، لنجاح واملوارد املمارسات
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در�ب
ّ
 فعالّية الت

م �عليم لتحس�ن  ال��بوّي  الّتدر�ب فعالّية الّدراسات من العديد ثبتتأ
ّ
ب، ونتائج املعل

ّ
م األمّية محو  مجاالت �� خاّصة الطال

ّ
. اللغة و�عل

 :فمثال

 أّن  األولّية األمية محو  و�رامج الّروضة ملرحلة ما قبل املّتحدة الواليات من متنّوعة تدر�ب ل��امج دراسة 44 لـ حديث تلوّي  تحليل وجد◄

م�ن  التعليمّية املمارسات لتحس�ن  فّعالة وسيلة هو  الّتدر�ب
ّ
ب األ�اديمّية والّنتائج للمعل

ّ
 .10للطال

م�ن   تدر�ب   حول   طولّية  دراسة  وجدت◄
ّ
م�ن   أّن   املّتحدة  الواليات  ��  النطاق  واسعة القراءة  إصالح  جهود  لدعم  املعل

ّ
 عرضة  أك��   �انوا  املعل

 .11املشرف�ن أو  املسؤول�ن  من بدال  مدّرب من معلومات تلّقوا عندما التعليمّية ممارسا��م لتغي�� 

  �عليم ملدّر��ي  دراسة وجدت◄
ّ
  فولةالط

ّ
  �عليم �� م�حوظا ناتحّس  حدةاملتّ  الواليات �� موقع 300 حوا�� �� رةاملبك

ّ
 ةاألميّ  ومحو  م�ن املعل

  مع باملقارنة ة،الدراسيّ  وراتالّد  إ�� باإلضافة در�بالتّ  واتلّق  عندما
ّ
 12.فقط در�بالتّ  واتلّق  الذين م�ن املعل

رة الّصفّية القراءة برامج أّما �� سياق
ّ
ة فقد �انت ذات الّدخل املنخفض، البلدان  سياقات �� املبك

ّ
 13محدودة، الّتدر�ب  فعالّية ع��  األدل

 :ي�� ما ا�حديثة الّدراسات وجدت وقد. تواصل نمّوها رغم

اة حديثة منضبطة تجر�ةوجدت ◄
ّ

م برنامج من كجزء املوقع �� ال��بوّي  الّتدر�ب أّن  إفر�قيا جنوب �� (RCT) معش
ّ
م التعل

ّ
 هو أك��  املنظ

ب فهم مهارات ز�ادة فاعلّية ��
ّ
 14وحدها. العمل ورش ع�� القائم الّتدر�ب توف��  من الّت�لفة، حيث من للقراءة، الطال

   تلقى  كينيا  ��  طالب  8000  من  ألك��   ةاألميّ   محو   نتائج  عن  دراسة  وجدت◄
ّ
   تدر�ب  أّن   بمدرّ   من  عمالّد   موهممعل

ّ
 نيحّس   أن   يمكن  م�ن املعل

 15،16.س�يّ الرّ  وغ��  العامّ  عليمالتّ  حاالت من �لّ  �� والكتابة القراءة نتائج

   ممارسات  عدد  ��   ز�ادة  ،ّياتدر�ب  انم�وّ   نتضمّ   نيج��يا  ��  املبكرة  الصفوف  ��  القراءة  لتحس�ن   تجر��ي   برنامج   عن  نتج  ◄
ّ
 ةالتعليميّ   م�ن املعل

 للة األساسيّ  هاراتامل تحس�ن   إ�� باإلضافة املستخدمة، الةالفعّ 
ّ
 17مجال محو األمّية. �� بطال

  بالّتدر�ب  يق��ن  عندما )،coachingالّتدر�ب ( أّن  إ�� واملنخفضة ذات املوارد العالية البيئات من الّدالئل �ش��  أعاله، مذ�ور  هو  وكما

)training،ي�ون  أن  يمكن ) الّرس�ّي  
ً

م �عليم تحس�ن  �� فّعاال
ّ
ب ونتائج  املعل

ّ
أك��  وتقييم ورصد أبحاث إ��  حاجة هناك ذلك، ومع . الطال

  ممارسات ع��  در�بالتّ  من دةمحّد  جوانب تأث��  لفهم وأفضل
ّ
  ونتائج م�ن املعل

ّ
  ��  فصيلالتّ  من بمز�د مناقش��ا تتمّ  قضايا و�� ب،الطال

در�بقسم  و�� هذه الورقة أقسام جميع وتوجد ��. املورد هذا
ّ
 لقراءةل املمارسة املجتمعات لتوجيھ املهّمة ، القضايارصد وتقييم الت

رة
ّ
 .معّ�ن  سياق �� واأل�شطة الّتدر�ب أساليب ومدى فعالّية يص�ح ما حول  من أجل �عز�ز معارفهم الّصفّية املبك

 
اة . تّم اخ2018كرافت و�اليزر وهوغان،    10

ّ
تيار الّدراسات املشمولة �� التحليل بناًء ع�� تصميم بحث يمكن أن يدعم االستدالل الّسب�ي، مثل التجارب املنضبطة املعش

)RCT.( 
ة "بحوث فصلّية �� القراءة" µسينثيا إيل�ن �و�رن وسارة لو�ز ولف�ن، "مدر 11

ّ
 ). 2012(. 1عدد  47�ي القراءة والعالقة ب�ن الّسياسة واملمارسة"، مجل

رة"، مجلة أبحاث التّ  12
ّ
. 2عدد  46، 50عليم األمر�كّية سوزان ب. نيومان وليندا كننغهام، "أثر الّتطو�ر امل�ّي والّتدر�ب ع�� ممارسات �عليم اللغة ومحو األمية املبك

)2009 .( 
ر �� البلدان النامية:  13

ّ
 املبك

ّ
)، 2014التقر�ر ال��ائي (سيلفر س��ينغ، م��يالند: الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية،    ر�تا م. ب�ن، قّوة التدر�ب: تحس�ن �عليم القراءة للصف

7 . 
رة: نتائج تقييم أثر الّسنة الثانية (بر�تور�ا: إ 14

ّ
دارة الّتعليم األسا��ّي �� جمهور�ة إدارة الّتعليم األسا��ّي �� جمهور�ة جنوب أفر�قيا، "دراسة القراءة الصفّية املبك

 . 2017�قيا، جنوب أفر 
م�ن �� كينيا: دراسة الّدعم التعلي�ّي �� املدارس العاّمة وغ�� الّرسمية" 15

ّ
م�ن بنيام�ن باي�� وستيفا�ي سيمونز زو�ل�وفس�ي، "تدر�ب املعل

ّ
 47، الّتعليم و�عليم املعل

)2015  .( 
ب، وأدلة املعلم�ن املهي�لة"، بي�� وآخرون، "تحديد امل�ّونات األساسّية لتحس�ن القراءة والكتابة وا�حساب: ا 16

ّ
م�ن وتدر���م، الكتب املدرسّية للطال

ّ
لّتطو�ر امل�ّي للمعل

ة التنمية العاملّية 
ّ
 ). 2018( 106مجل

ث البحوث الّدو�ّ�، �شاط بحث حول القراءة والوصول إل��ا �� لنيج��يا ( 17
ّ
رة ��RARAمعهد مثل

ّ
هوسا �� والي�ي باو���ي  ): نتائج مقار�ة لتحس�ن القراءة الصفّية املبك

 ).2016وسو�وتو (مجمع مثلث البحوث، �ارولينا الشمالّية، معهد مثلث البحوث الّدو�ّ�، 
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�ل 
ّ

 1الش

رة الصفّية القراءة برامج  �� الّتدر�ب
ّ
 ل�خ��ات توضّيحية قائمة: الّدولّية للتنمية األمر�كية للو�الة املبك

 وصف املبادرة الّتدر�بّية ال��نامج والبلد

 من غانا شراكةبرنامج 

عليم أجل
ّ
م: الت

ّ
عل

ّ
 الت

)2014 –  2019 ( 

 ، املدارسالعامل�ن ��  ��ن املدرّ  استخدام ةفعاليّ  بتقييم حالًيا ال��نامج يقوم
ّ
، �ن الرئيسيّ  م�ن واملعل

 
ّ
   در�بالتّ  من امأيّ  خمسة يتلقون  والذين املنا�ج، املشرف�ن ع�� م�ن واملعل

ّ
  مراقبة م��م عو�توق

ّ
 �� م�ن املعل

  �� ت�ن مرّ  مدرس��م
ّ

  الذين ،هؤالء، املدّر�ون االقليمّيون  املدارس ��العامل�ن  ��ن املدرّ  و�دعم. هرالش

  مراقبة ةفعاليّ  بتقييم أيًضا ال��نامج يقومكما . تواترا أقلّ  بز�ارات يقومون 
ّ
  30و دقائق 10 ةملّد  ماملعل

 .دقيقة

 

 IIإثيو�يا تقرأ برنامج 

)2018 –  2023  ( 

غة املدرسة مستوى   ع�� الفردّي  الّتدر�ب ال��نامج يدعم
ّ
ز . الّصلة ذات األم بالل

ّ
م�ن  تدر�ب يرك

ّ
 �� املعل

ز  بينما األساسّية، املهارات تنمية ع��  4ع��  1 الّصفوف من
ّ
  ع�� 8إ��  5 الّصفوف من �� الّتدر�ب يرك

 من وهناك مجموعة. والّسردية املعلوماتّية القراءة سياقات �� ةالّتطبيقيّ  والكتابة القراءة مهارات

م لالحتياجات توصيات تقديم خالل من املدّر��ن  تدعم" الّسريعة األدوات"
ّ
  القراءة لتعليم املش��كة للمعل

 .والكتابة

 

 كينيا توسوميبرنامج 

)2015 –  2019  ( 

 كينيا بر�مربرنامج 

)2011 –  2014(   

. املدارس ز�ارةل مشروع و�دعمهم ا�ح�ومة �ستخدمهمالذين ) CSO( املنا�ج دعم مدراء هم املدّر�ون 

  بتدر�ب �ون املدرّ  يقوم
ّ
  الز�ارات عن مسؤول�ن  و��ونون  م�ن املعل

ّ
  هر�ةالش

ّ
 ا�خاضع�ن إلشرافهم م�ن للمعل

 أّن  إ�� و�ر�مر،ال�ي استخلصها من سبق عملھ �� توسومي  تائجالنّ  �ش�� و ). 45  يصل عددهم إ��( لهم

  ب�ن  صالاالتّ  ز�ادة
ّ
  نتائج لتحس�ن  مهمّ  أمر  ��ن واملدرّ  فوفالصّ  �ي معل

ّ
 .مالتعل

 

 برنامج "اقرأ" ليب��يا

)2017 –  2022  ( 

م�ن  لز�ارة املدّر��ن  �عي�ن  يتمّ 
ّ
هر، �� مرة املعل

ّ
  حسب يختلف الز�ارات عدد أّن  من الّرغم ع�� الش

م احتياجات
ّ
  الدرا��يّ  للفصل رصد أداة املدّر�ون  �ستخدم للمدّرس�ن، املقّدم الّدعم ب�ن  وللّتمي�� . املعل

 .إضا��ّ  دعم إ�� يحتاجون  من لتحديد

 

برنامج "أستطيع 

  القراءة" مدغشقر

)2018  ( 

م�ن  مساعدة عن مسؤول�ن  و�انوا. كمدّر��ن  املدارس مدراء عمل
ّ
أسبو�ّ�،  �ش�ل إعداد دروسهم �� املعل

م�ن  ومؤتمرات مالحظات وإجراء
ّ
ليس  اإلدارة مجلس أعضاء أّن  الّتجر�ة وقد وجدت. أسبوع�ن  �لّ  للمعل

هم
ّ
م�ن  �عض أّن  ح�ن  �� كمدرّ��ن،  للعمل الوقت أو  الّدافع  لد��م �ل

ّ
. املدّرب دور  بلعب مهتّم�ن  �انوا املعل

 .املدّرب لتوظيف" مختلطة" مقار�ة �� الّنظر  و�جري 

 

�شاط بحث القراءة 

والوصول إل��ا �� نيج��يا 

 )  2015 –  2014(رار) (

م�ن  ممارسات ع��  الّتدر�ب لتأث��  تحليل وجد
ّ
 ملّدة استمّرت ال�ي  (RARA) البحثّية املبادرة هذه خالل املعل

 ) 2015-2014( الّتدريس �� أك��  خ��ة  لد��م الذين املدّر��ن  أّن  واحد عام
ً
  كمسؤول العمل من بدال

 .الفعال التدر�ب عرضة توف��  أك��  �انوا للمدرسة

 

عليم �� شمال 
ّ
مبادرة الت

 ) 2020 – 2015(: نيج��يا

فون  املدّر�ون، يتلقى
ّ
  التدر�ب من أّيام 10 املدر��ي، الّدعم بموظفي معروفون  ح�وميون  وهم موظ

 غ��  اجتماعات املعلومات، وحضور  لتجديد تدر�ب�ن  �� واملشاركة ،)كمدّر��ن لدورهم يومان مخّصصان (

  تدر�ب عمل ورش تيس��  �� املشاركة مسؤولّية املدّر�ون  و�تحّمل. صغ��ة �� ش�ل مجموعات رسمّية

م�ن،
ّ
م�ن  وز�ارة املعل

ّ
م دوائر " وتنظيم ،)الدرا��ي  الفصل �� مّرت�ن ( الفردّي�ن  املعل

ّ
م�ن  مع شهرّ�ة" �عل

ّ
 معل

 .املجاورة املدارس من مجموعة من
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�ل 
ّ

 متا�عة   – 1الش

رة الصفّية القراءة برامج  �� الّتدر�ب
ّ
 ل�خ��ات توضّيحية قائمة: الّدولّية للتنمية األمر�كية للو�الة املبك

 ال��نامج والبلد ال��نامج والبلد

برنامج باكستان 

  – 2013(للقراءة 

2020  ( 

م�ن  الّدعم توف��  ��  مزدوًجا دوًرا املدّرب مالحظات تلعب
ّ
ال��نامج من جهة  تنفيذ من جهة ومراقبة للمعل

ر . أخرى 
ّ
�ّ  املستوى  ع�� للمراجعة شهر  غضون  �� املعلومات وتتوف

ّ
  لوحة ع�� والوط�يّ  واالقلي�يّ  املح�

 .املشروع معلومات

 

برنامج الفليب�ن 

  – 2013( للقراءة

2018  ( 

  

فو  قّدم
ّ
ّية الّتعليم إدارات موظ

ّ
م�ن، الّتدر��يّ  الّدعم املحل

ّ
 مراقبة معلومات املدّر�ون  حيث �ّجل للمعل

وحية، األجهزة ع�� الّدرس
ّ
  مفيدة مالحظات تقديم ع�� ملساعد��م" توصيات أوراق" إ�� وّجه��م وال�ي  الل

م�ن 
ّ
 .للمعل

 

عليم برنامج
ّ
 الت

تن�انيا  �� األسا��يّ 

للقرن ا�حادي  

  –  2011( والعشر�ن

2013 ( 

ف�ن  املدّر�ون  �ان 
ّ
��ي  باسم معروف�ن  ح�ومّي�ن  �� هذا ال��نامج موظ

ّ
  ملّدة تدر�بات وقد تلقوا املدارس. مفت

  ع�� عقدت  املعلومات لتجديد فصلّية واجتماعات ،)أشهر 6 بي��ما فصلت متم��ت�ن  دورت�ن  ��( أّيام 10

 والتوجيھ الّراجعة، وتقديم التغذية الّصفية بالز�ارات املسؤولون  وقد قام املدر�ون . اإلقليمّية املستو�ات

م�ن، الفردّي 
ّ
 للّرصد املدرسة أداء دليل باستخدام( املدارس مديري  مع املدر��يّ  ال��نامج وتقييم للمعل

 ).واإلبالغ

 

در�ب ا�حا�� املشهد
ّ
 للت

  البيانات أّن  ح�ن  ��
ّ
  �عض محدودة زالت ما البلدان ذات الّدخل املنخفض واملتوّسط سياقات �� در�ببالتّ  قةاملتعل

ّ
 تنفيذ  تمّ  فقد يء،ال��

 و�قّدم . الوقت لبعض البلدان  من عةمتنوّ  مجموعة �� ةوليّ الّد  للتنمية ةاألمر�كيّ  الو�الة تدعمها ال�ي  ال��امج  �� در�بالتّ 
ّ

  قائمة  1 �لالش

 .املورد هذا �� ال�ي تجدو��ا موصوفة ال��امج حول  املعلومات من ز�دوهناك امل. هاتفاصيل�عض  دو�حّد  هذه در�بالتّ  ملبادرات ةتوضيحيّ 

كر ومن 
ّ
  لم الوثيقة هذه �� مراجع��ا تتمّ  ال�ي  وال��امج البحوث أّن  ا�جدير بالذ

ّ
  لدعم ��ن املدرّ  إعداد ع�� ز ترك

ّ
  القراءة  تدريس �� م�ن املعل

 
ّ
  فوفالصّ  �� القراءة تحس�ن  الو�الة ف��ا تدعم ال�ي  البلدان  معظم ��و. اإلعاقة ذوي  م�ن للمتعل

ّ
  رة،املبك

ً
 الفرصة  ��ن للمدرّ  تتاح ما نادرا

  ةكيفيّ  فهمطر�قة ل لتطو�ر 
ّ
  م�عل

ّ
  مراعاة  ع�� �ساعدهم الذي امل�يّ  طو�ر التّ  ع��  أبًدا يحصلون  ال هم و  القراءة، اإلعاقة ذوي  بالطال

  جميع احتياجات
ّ
  احتياجات ذلك �� بما ب،الطال

ّ
  االستنتاجات قسم �تناول و . اإلعاقة ذوي  م�ناملتعل

ّ
 فحةالصّ  �� ةاملستقبليّ  جاهاتواالت

  اإلجراءات 34
ّ
  إعداد ةكيفيّ  لتحس�ن  زمةالال

ّ
  لدعم س�ن واملدرّ  ��ن للمدرّ   در�بالتّ  التتدخ

ّ
  �� اإلعاقة ذوي  بالطال

ّ
 .القراءة م�عل
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در�ب
ّ
رة الّصفّية القراءة لتحس�ن الت

ّ
 واإلرشاد وا�خ��ة البحث: املبك

سقة نتائج لضمان  مدروسة بطرق " الّتدر�ب مبادرات تصميم عند املرّجح من
ّ
 ممارسات �� إيجا�ّي  �غي��  إ�� االستثمارات تؤّدي أن  18، "مت

م
ّ
م  املعل

ّ
ب  و�عل

ّ
ر   القرارات،  واّتخاذ  ال��نامج  تطو�ر   ومن أجل دعم.  الطال

ّ
 :الّتدر�ب  من  الّتالية  ا�حرجة  ا�جوانب  حول   معلومات  القسم  هذا  يوف

�ك�� ◄
ّ
 .والّن�ج ع�� الّتدر�ب ال�

 وا�خصائص؛ واملهارات املعرفة: أكّفاء ��ن مدرّ  انتداب◄

 باملدرّ  اتومسؤوليّ  أدوار ◄

 و ؛ھدعمو  باملدرّ  إعداد◄

 ومّدتھ.  در�بالتّ  وت��ة◄

   املوضوع؛  ع��  ةعامّ   نظرة:  قسم  �لّ   ن�تضمّ و 
ّ
 التّ   مسائل"  وكذلك  ة،الرئيسيّ   البحوث  لنتائج  صم�خ

ّ
  من   مز�د  إ��  تحتاج  ال�ي "  ةاألساسيّ   معل

رة برنامج سياقات ��  املعلومات
ّ
  القضايا ملعا�جة بتوج��ات  قسم �لّ  و�تّم اختتام. القراءة الصفّية املبك

ّ
  ع�� بناءً  باملوضوع قةاملتعل

ّ
 ة األدل

 .اآلن  ى ح�ّ  جر�ةوالتّ 

در�ب وتنفيذ تخطيط: 1 امل�حق
ّ
طون  الذين أولئك  ملساعدة الّرئيسّية واالعتبارات واألسئلة األ�شطة تصميم يتمّ : الت

ّ
 و�نّفذون  يخط

 . القسم هذا �� تناولها تمّ  ال�ي  باملواضيع املتعلقة الرئيسّية واالعتبارات واألسئلة باأل�شطة قائمة توف��   خالل من الّتدر�ب مبادرات

�ك�� 
ّ
در�ب ع�� ال�

ّ
�ج  الت

ّ
 والن

امل الهدف أّن  ح�ن  ��
ّ

م �عليم تحس�ن  هو  للّتدر�ب الش
ّ
ب، ونتائج املعل

ّ
 أهداف باختالف يختلف املحّدد ون�جھ الّتدر�ب ترك��  فإّن  الطال

م واحتياجاتھ، ومهارات الّتدر�ب، وأ�شطة معّ�ن  برنامج
ّ
 ترك�� بمناقشة  القسمهذا  و�قوم 19األخرى. الّسياق وعوامل املدّرب وقدرات املعل

رة ب��امج صلة األك��  التدر�ب وُن�ج) وق��م سون واملدرّ  �ون املدرّ  يق��ي  فيمَ  املثال، سبيل ع��( در�بالتّ 
ّ
 سياقات �� القراءة الصفّية املبك

 ). LMICان ذات الّدخل املنخفض واملتوّسط (البلد

 البحث نتائج 

  عندما  ةفاعليّ  أك��  ي�ون  در�بالتّ  أّن  إ�� حدةاملتّ  الواليات �� دراسةأر�ع وأر�ع�ن لـ حديثة ) meta-analysisتحليل تلوّي ( دراسة لتتوصّ 

  أو  املحتوى  دمحّد  ي�ون 
ّ
  و�ش�� ،20.القراءة مثل ن مع�ّ  موضوع ع�� ز يرك

ّ
  إ�� �ون املدرّ  يحتاج قد ا�حاالت، �عض �� ھأنّ  إ�� أخرى  ةأدل

ّ
  �ك�� ال�

   أن   يمكن  املشكالت  هذه  ألّن   نظًرا  تباين،امل  عليمتّ ال  أو   ةراسيّ الّد   الفصول   إدارة  أو   ةعليميّ تّ ال  اتس��اتيجيّ اال   مثل  مواضيع  ع��
ّ
 �ايةال�ّ   ��  ر تؤث

  الّدخل  ذات البلدان  سياقات من العديد �� خاّص  �ش�ل  بارزة ةالعامّ  ةعليميّ التّ  املشكالت هذه �عت�� و  21،22،23. املحتوى  �عليم جودة ع��

  ي�ون  ال  حيث واملتوّسط املنخفض
ّ
 من عةمتنوّ  مجموعة باستخدام الكب��ة ةالدراسيّ  الفصول  إلدارة �اف �ش�ل ين مستعّد  مون املعل

  احتياجات
ّ
 .ماملتعل

 
� �� رنيا: املعهد الوط�ي للتم�املعهد الوط�ي للتم�� �� التدريس، ما �عد "الوظيفة املضّمنة": ضمان حصول الّتطو�ر امل�ّي ا�جّيد ع�� نتائج (سانتا موني�ا، �اليفو  18

 . 4)، 2012التدريس، 
ر �� البلدان الّنامية: التقر�ر ال��ائّي.2014ب�ن،  19

ّ
 املبك

ّ
 ، قّوة الّتدر�ب: تحس�ن �عليم القراءة للصف

 .2018كرافت، بل��ار وهوغان،  20
ءة املدارس األو��: اختبار واقع"، مجلة املدرسة االبتدائية ر�تا م. ب�ن، جيسون در���، فرجينيا هول، جيل فاندرمول�ن، و�عومي ز�جموند، "املدّر�ون والّتدر�ب �� قرا 21

 ).2010( 1، العدد 111
ة من املدارس الفق��ة جّدا"، مجلة املدرسة اال  22

ّ
صفوف االبتدائّية: أدل

ّ
 ).2010( 1، العدد 111بتدائّية شارون والبول وآخرون، "العالقات ب�ن الّتدر�ب والّتعليم �� ال

) [تم االستشهاد 2013ل ��ي ماكينا، دليل مدّرب محو األمّية: دليل للممارسات املستندة إ�� األبحاث (نيو�ورك، نيو�ورك: مطبعة جيلفورد، شارون والبول وماي� 23

 ].2014بھ �� ر�تا م. ب�ن، 
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زوا أن  يجب املدّر��ن  أّن  إ�� الّدالئل و�ش�� 
ّ
ر�قة ع�� توج��ا��م �� يرك

ّ
��م. مساعدة للمدّرس�ن  ��ا يمكن ال�ي  الط

ّ
 ن�ج ي�ون  أن  �مكنو  24طال

�ك��   مع"  صعب"  إ��"  ضعيف"  من  متتالًيا  وجيھالتّ   توف��   ��   باملدرّ 
ّ
م  أو   سياق،  ع��  اعتماًدا  اآلخر   من  أك��   األساليب  أحد  ع��   ال�

ّ
  مدرب  أو   معل

 وت  25.معّ�ن 
ّ
 "  املقار�ة  ز رك

ّ
   مساعدة  ع��  در�بتّ لل  ةوج��يّ التّ   أو "  ةابتالث

ّ
 املبذولة  با�جهود  يرتبط  ما وغالًبا. دةمحّد   ممارسة  اعتماد  ع��  م�ن املعل

   ملساعدة
ّ
   جديد   برنامج  تنفيذ  ع��   خ��ة  األقلّ   م�ن املعل

ّ
 ��دف  ذلك،  من  قيضالنّ   ع��و .  نفيذتّ بجودة ال  مدى ال��امهم  مراقبة  خالل  من  ممنظ

  إشراك إ�� در�بالتّ  إ�� العميقة أو " اعمةالنّ " املقار�ة
ّ
 أك�� مالءمةو  جدوى  أك��  عموما و��. ممارسا��م حول  ��ّ التأمّ  االستفسار  �� م�ناملعل

 للم
ّ
 ��"  املتوازن "  املقار�ة  جمعحيث ت.  ى خر األ   أحدهما  ستبعد�  ال هات�ن    در�بالتّ   مقار��يْ   فإّن   ذلك،  ومع.  واملهارة  ا�خ��ة  ذوي   ��ن واملدرّ   م�ن عل

  آراء دمج مع جديدة ة�عليميّ  ممارسة حول  وجيھالتّ  تقديم مثل ،كالهما العنصر�ن ب�ن  در�بالتّ 
ّ
 26،27. الوقت نفس �� ال��موتأمّ  م�ن املعل

رةالقراءة الصّ  برامج  من تجارب
ّ
 فّية املبك

رة برامج  ��  در�بالتّ   من  الغرضيكمن  
ّ
   مساعدة  ��  عاّم،  �ش�ل القراءة الصفّية املبك

ّ
  لألطفال   القراءة  �عليم  ��  قدرا��م  تحس�ن   ع��  م�ن املعل

  لذلك،و . 3 إ�� 1 من فوفالصّ  ��
ّ
 :اليةالتّ  القراءة �عليم مجاالت ع�� أسا��يّ  �ش�ل القراءة تحس�ن  مبادرات �� ناملتضمّ  در�بالتّ  ز يرك

  ع�� يجب ال�ي  القراءة مهارات .1
ّ
 تدريسها؛  م�ن املعل

  �عليم .2
ّ
 و ة؛األساسيّ  القراءة مهارات وتقييم م�ن املعل

  استخدام .3
ّ
  التدريس ملوادّ  م�ن املعل

ّ
 .القراءة �عليم  لدعم موالتعل

   در�بالتّ   جهود  معظم  أّن   إ��   �ون املدرّ   �ستخدمها  ال�ي   الّرصد  وأدوات   در�ب التّ   برامج  مراجعة  �ش�� و 
ّ
   مساعدة  ع��  ز ترك

ّ
 االل��ام  ع��  م�ن املعل

   ال��امج  هذهو .  جديد  قراءة  ب��نامج
ّ
   هةاملوّج   روسالّد   خطط  �شمل  �اأ�ّ   حيث  من  تماًما  مةمنظ

ّ
 دةمحّد   ة�عليميّ   وموادّ   اتواس��اتيجيّ   م�ن للمعل

  هذا ��و. رةاملقرّ  رسالّد  وموادّ  خطط يتبعون  س�ن املدرّ  أّن  من قالتحّق  عن مسؤولون ويعت�� املدّر�ون  .املدر�ون  �ستخدمها أن  يف��ض

  مساعدة ��دف جديد، برنامج تنفيذ �� اإلخالص ع�� در�بالتّ  ترك��  ينصّب  دد،الصّ 
ّ
 املثال، سبيل ع��و . �عليمهم تحس�ن ع�� م�ن املعل

  دليل �� ةحاملوّ�  عناصر ال  مع كثب عن تتما��ى  ال�ي  رسالّد  رصد أداة كينيا �� املدر�ون  �ستخدم
ّ
  �ستخدم ثمّ  28.ماملعل

ّ
 ال��نامج  فو موظ

 
ّ
 مصّمم. كما هو  ال��نامجاملدّرسون ينّفذون  �ان  إذا ما  لرصد �ون املدرّ  يجمعها ال�ي  املعلومات ا�ح�ومة �� عليمالتّ  فو وموظ

 س�ن املدرّ  ال��ام �ون املدرّ  ميقيّ  حيث نيج��يا، شمال �� ا�حال هو  كما ياقات،الّس  �عض �� للتدر�ب" توازنا أك�� " ن�ج ع�� العثور  �مكنو 

  من يطلبون  �مولك�ّ  بال��نامج،
ّ
 29تحسينھ. يجب ھأنّ  �عتقدون  وما رسالّد  �� ةالقوّ  نقاط �� فك�� التّ  أيًضا م�ن املعل

رة الّصفّية القراءة برنامج تجارب من العديد مراجعة �ش��  ذلك، ومع
ّ
  ��ن املدرّ  معظم أّن  إ�� املبك

ّ
  ع�� زون يرك

ّ
  ينبع  قدو . نفيذالتّ  �� ةالدق

  بأّن  االعتقاد من نفيذالتّ  �� اإلخالص إ�� االنتباه
ّ
  وا�خ��ات واملهارات املعرفة إ�� يفتقرون  ��ن واملدرّ  م�ن املعل

ّ
 استفسار  �� لالنخراط زمةالال

 مع  صدالرّ  بيانات جمع إ�� ال��امج �حاجة نتيجة أيًضا ي�ون  قدكما . عمقا أك�� 
ّ
  املوارد ةقل

ّ
 هناك تظلّ  ذلك، ومع. بذلك للقيام ف�ن واملوظ

   أسئلة
ّ
   ال�ي   در�باتللتّ   املحتملة  تائجبالنّ   قتتعل

ّ
   ��ن للمدرّ  يمكن  درجة  أّي   إ��:  ال��نامج  مراقبة  بيانات  جمع  ع��  ة�شّد   ز ترك

ّ
 مراقبة  ع��  �ك�� ال�

   تطّور   ودعم  ال��نامج
ّ
 يمكن   هل  أو   �لفة،التّ   حيث  مناملدّر��ن    لوقت  ةفعاليّ   األك��   االستخدام  ال��نامج  يراقب  هل  عليم؟التّ   وتحس�ن   م�ن املعل

   إشراك
ّ
   منمحدودة    نةعيّ   من خالل  ر�ما  املعلومات،  هذه  مثل  �جمع  آخر�ن  ف�ن موظ

ّ
 ال   الذي  در�بالتّ   ييؤدّ   أن   املحتمل  من  هلو   م�ن؟املعل

  ع��ّج 
ّ
  نتائج نإ�� تحّس و  الّتعليم �� �غي��ات إ�� املمارسة ��ع�� الّتفك��  ماملعل

ّ
 ب؟الطال

 
سبة لتدر�ب محو األمّية االبتدائّية؟ امل 24

ّ
ة "معلم سوزان اللي��، ولوري إليش بيب��، ور�تا م. ب�ن، "ما املهّم بالن

ّ
بادئ الّتوج��ية لتحس�ن الّتعليم وإنجاز الطالب"، مجل

 ). 2010. (7العدد  63القراءة" 
 . 2014ر�تا م. ب�ن  25
 . 2014ر�تا م. ب�ن  26
 ). 2010( 1، العدد 111جي��ي إيبوليتو، "ثالث طرق الستجابة وتوجيھ رصيد مدّر�ي محو األمّية"، مجلة املدرسة االبتدائية  27
م واملساءلة" (عرض، املؤتمر السنوّي  28

ّ
يم املقارنة  �جمعية الّتعلبنيام�ن باي��، "رصد الفصول الدراسّية ع�� املستوى الوط�ّي: تأث�� كينيا توسوم ع�� نتائج التعل

 ). 2018]، مدينة املكسيك، املكسيك، مارس CIESوالّدولية [
الو�الة األمر�كّية للتنمية الدولّية، كر�تيف أسوشيتس إن��ناشيونال، مو �ارانتا! هيا نقرأ! دليل ملجتمعات التدر�ب والّتعليم امل�ّي (مبادرة الّتعليم �� شمال نيج��يا،  29

2016 .( 
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ر  أن  فينب�� بالّتنفيذ، ملدى االل��ام أولّية مراقبة إلجراء املدّر��ن إ�� حاجة هناك �انت وإذا
ّ
زمة املعلومات مقدار  �� ال��امج تفك

ّ
 لتوف��  الال

 عن ترك��هم تحو�ل ف��ا للمدّر��ن  يمكن للّنقطة الّزمنّية ال�ي  معاي��  أو  زمنّية نقطة تحديد يمك��م ذلك، إ��  و�اإلضافة. ال�ا�� الّتوجيھ

م�ن  الفردّية االحتياجات دعم لصا�ح املراقبة
ّ
 املمكنة الّتدر�ب طر�قة تحديد �� ا�ح�ومات ال��امج تدعم أن  املهّم  من ال��اية، و��. للمعل

 .  الطو�ل املدى ع�� واملستدامة الّت�لفة حيث من والفّعالة

م�ن  تدر�ب لنماذج مقارنة دراسة حّددت تن�انيا، و��
ّ
جئ�ن  مخّيمات لسياقات املعل

ّ
الت  فعالّية �عّزز  أساسّية مبادئ خمسة الال

ّ
 التدخ

 نتضمّ  والذي الفيديو، ع�� القائم الّتدر�ب توف��  هو  فاعلّي��ا أثبتت ال�ي  هذه األساليب وأحد. باألزمة املتأثر�ن لصا�ح لّس�ان  التدر�بّية

 30الّدراسّية. الفصول عن  حقيقّية أمثلة

وصيات 
ّ
 الت

 الضفّية  القراءة وخ��ات البحوث تدعم
ّ
 :در�بالتّ  مبادرات وتنفيذ تصميم حول  ةاملهمّ  وصياتالتّ  من العديد رةاملبك

  � �ركت .1
ّ
  قراءةال محتوى  ع�� در�بالت

ّ
  مساعدة ��ن املدرّ  ةأولو�ّ  ت�ون  أن  يجب. عليموالت

ّ
 قراءةلل �عليمهم تحس�ن  ع�� م�ن املعل

 الصفّية 
ّ
  ةاألوليّ  االحتياجات ألّن  نظًراو . رةاملبك

ّ
 املعرفة  رورةبالضّ  اكتسبوا قد �ون املدرّ  ي�ون  ال  وقد كب��ة، ت�ون  قد  م�ن للمعل

   واملهارات
ّ
 .معا�ج��ا  جبت  ال�ي   ةاألولو�ّ   ذات  املشكالت  تحديد   ��  ��ن املدرّ   ال��امج  �ساعد   أن   ينب��ف  الة،فعّ   �عليقات  لتقديم   زمةالال

2.  
ّ
  محور  وتكييف متوازن  ن�ج �� ظر الن

ّ
  أّن  من غمالرّ  ع��. الوقت مرور  مع در�بالت

ّ
ة ا املعلم�ن  ال��ام ع�� �ك�� ال�

ّ
  قد  نفيذلتّ بدق

 أّنھ يجب  البداية، �� ضرورً�ا ي�ون 
ّ
 امل ��ن املدرّ  مساعدة ةكيفيّ  �� أيًضا � �فكالتّ إال

ّ
 واحتياجا��م ممارسا��م �� فك�� لتّ ع�� ا م�ن عل

  يصبح حيث الوقت بمرور  ون�جھ در�بالتّ  ك�� تر  ر يتطوّ  أن  أيًضا �مكنو . وأهدافهم
ّ
 .خ��ة أك��  �ون واملدرّ  مون املعل

 

 حسب    بتدر�ب ودعم املدرّ   تفصيل .3
ّ
 ال�

ّ
در�ب ال�ي �عكس ما سيفعلونھ. األدوات واملوارد والتّ ب  مّد املدّر��ن   .يند�ج املحّد �ك�� والن

 املوضوع.)ملز�د من املعلومات حول هذا  17فحة �� الصّ  ھدعمو ب (انظر إعداد املدرّ 

4.  
ّ
يات  حّد جاحات والتّ النّ و �ون؛ در�ب: توثيق ما يفعلھ املدرّ ن �� التّ . تقييم نتائج وأثر ن�ج مع�ّ در�برصد وتقييم ترك�� ون�ج الت

 لدى عليم تّ طر�قة ال�ج ع�� نّ ال؛ وتأث�� انمعيّ  ن�جاذ �ون وال��نامج الذي ينّف والقيود ال�ي واجهها املدرّ 
ّ
 املعل

ّ
 م م و�عل

ّ
 \ .بالطال

  

 
م�ن �� مخّيمات الالجئ�ن". [املدّونة] البحث والّتطو�ر �� �جنة اإلنقاذ الّدولية (سيلفيا سابل ودان 30

ّ
نوفم��،  2ييل سميث، "خمسة دروس لتصميم برامج تدر�ب املعل

2018  .( 

 
ّ
م النقدّية ل��امج القراءة الصفّية املبك

ّ
 رةأسئلة التعل

 ھوخصائص   ھب ومهاراتدرّ معارف امل

ل◄
ّ
 ال؟ در�ب الفعّ ي إ�� التّ ب ومهاراتھ وخصائصھ ال�ي تؤدّ املدرّ  ارفمع فيم تتمث

ل◄
ّ
 اعتمادان املحتمل�ن،  و �املدرّ   يحتاجهاراع أو اإلدماج أو املساواة ب�ن ا�جنس�ن ال�ي قد  الصّ   سياقالكفاءات ��    فيم تتمث

 ياق؟ع�� الّس 

ل◄
ّ
 لدى عليم تّ الدر�ب وتحس�ن العالقة ب�ن جودة التّ  فيم تتمث

ّ
 م�ن؟املعل
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 وا�خصائص واملهارات املعارف: ذوي الكفاءة املدّر��ن انتداب

 يطلب ما عادة ا�جّيدة، املوارد ذات الّسياقات و��. معّينة وخصائص ومهارات معارف إ�� فّعال�ن، ي�ونوا ل�ي الّتعليمّيون  املدّر�ون  يحتاج

البلدان ذات الّدخل   سياقات من العديد و��. ا�خ��ة من معّ�ن  مستوى  وكذلك محّددة أ�اديمّية اعتماد أوراق ع�� ا�حصول  املدّر��ن  من

 أو  درجة علمّية املثال، سبيل ع��( الّصلة ذات االعتماد أوراق أو  األ�اديمّية املؤّهالت الكتساب فرص توجد ال  قد املنخفض واملتوّسط،

رة الّصفّية القراءة تدريس مثل - صلة ذات خ��ة اكتساب فرص أّن  ح�ن  �� ،)األمّية محو  �� شهادة
ّ
 وعالوة. متاحة أيًضا ت�ون  ال  قد - املبك

ا  ي�ون  أن  يمكن �خص أّي  أّن  جديًدا، أمًرا الّتعلي�يّ  الّتدر�ب ف��ا ي�ون  ال�ي  الّسياقات املص�حة، �� أ�حاب �عتقد قد ذلك، ع��  مدر��

طبيعة  نفهم أن  املهمّ  فمن واملتوّسط، املنخفض الّدخل ذات البلدان  سياقات �� شيوًعا أك��  أصبحت الّتدر�ب برامج ألّن  ونظًرا. �سهولة

ف�ن   �عي�ن   ي�ون من املمكن  حّ�ى   فّعال�ن   مدّر��ن   لي�ونوا  املدّر�ون   يحتاجها  ال�ي   املعارف واملهارات
ّ
 بحيث   الّصفات،  هذه  يمتل�ون   الذين  املوظ

زم�ن.  والّدعم الّتدر�ب تلقي املؤّهالت هذه مثل الذين ال يمتل�ون  للمدّر��ن  يمكن
ّ
 الال

 

 

�ل 
ّ

 2 الش

 الفّعال   للّتدر�ب األساسّية  واملهارات   املعارف

غة، وكذلك معرفة الّتدريس والّتقييم◄
ّ
 معرفة القراءة والكتابة وتنمية الل

 الذي يقومون بتدر�بھ ◄
ّ

 امتالك خ��ة �� الّتدريس (�ش�ل فّعال) �� نفس مستوى الصف

م�ن أو توف�� الّتطو�ر امل�يّ ◄
ّ
 تجر�ة �� العمل مع املعل

م�ن)◄
ّ
 فهم عملّية الّتدر�ب (ع�� سبيل املثال، كيفّية املالحظة والّنمذجة واملناقشة مع املعل

م الكبار ◄
ّ
 فهم �عل

�اع، اعتماًدا ع�� الّسياق.◄
ّ
قة بحساسّية الن

ّ
 1الكفاءات املتعل

م�ن ذوي اإلعاقةالكفاءات املتعلقة ◄
ّ
 باإلدماج، بما �� ذلك الّتعليم للمتعل

 مهارات �عامل قيادة واّتصال قوّ�ة مع اآلخر�ن   ◄

م�ن والعمل �ش�ل جّيد معهم ◄
ّ
 القدرة ع�� تطو�ر عالقة ثقة مع املعل

خصّية املناسبة للّتدر�ب (ع�� سبيل املثال، ودود و�فهم دور املدّرب)◄
ّ

 ال�

 

بكة املش��كة ب�ن الو�االت للّتعليم �� حاالت الطوارئ، 2014ب�ن، مستمّد من ر�تا 
ّ

،  2004؛ والّرابطة الّدولّية للقراءة، 2013؛ والش

 .2010؛ أليي وآخرون، 2010
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تائج 
ّ
 الّرئيسّية للبحوث الن

  انظر ( ةبفعاليّ  عملهم ألداء �ن للمدر�ّ  ةضرور�ّ  دةاملحّد  واملهارات املعرفة أّن  ع�� عادة واملمارسون  الباحثون  فقيتّ 
ّ

 ذلك شملوي). 2 �ل الش

  واملهارات دريسالتّ  �� وا�خ��ة عليم،والتّ  والكتابة القراءة بمهارات املعرفة
ّ

 .ةالقو�ّ  خصيةال�

رة الصّفية القراءة �علم املحّددة املعرفة أّن  ح�ن  و��
ّ
م إ�� أيًضا املدّر�ون  يحتاج األهّمية، بالغ أمر  والّتقييم والّتعليم املبك

ّ
 املهارات " �عل

مون   فقد ذكر .  فّعالة  لت�ون "  الّناعمة
ّ
 "  ة،األميّ   محو   مدّر�ي  دراسات  �� إحدى  باستمرار   املعل

ّ
  در�ب التّ   ��  �ن أساسيّ ين    صر كعن"  ةر�ّ والّس   قةالث

رة القراءة بتعليم املعرفة إ�� باإلضافة ھأنّ  أنفسهم �ون املدرّ  أبلغ س��اليون، ��  أجر�ت أخرى  دراسة ��و 31. الالفعّ 
ّ
 يحتاج ،الصفّية املبك

  ��  غبةالرّ " ع�� ل�حصول  أيًضا �ون املدرّ 
ّ
�ل  و�صف 32�حيح. بوظائفهم �ش�ل للقيام" بالعمل واالل��ام ا�حّب " و " مالتعل

ّ
 هنا أهّمية  3 الش

م�ن  مع إيجابّية لعالقة املدّر��ن  تطو�ر 
ّ
 .املعل

رة برامج  ��  ا�خ��ة  و�ش�� 
ّ
 ي�ون   أن   �ع�ي   وهذا.  للّتدر�ب  املناسب  الّسلوك  امتالك  إ��  أيًضا  بحاجة  املدّر��ن   أّن   إ��  كذلك القراءة الصفّية املبك

 33القراءة. تحس�ن  ��  مص�حة ولديھ التحّديات ملواجهة ومستعّدا املدّرب، لدور  فاهما ودوًدا،

رة الصفّية القراءة برامج سياق و��
ّ
 ذات الّسياقات �� املبك

ة توجد املنخفض، الّدخل 
ّ
ق فيما محدودة أدل

ّ
  يتعل

ّ
  بامللف

خ��ي 
ّ

 الّنظر   و�غّض   ذلك،  ومع.  الفّعال�ن   للمدّر��ن   املحّدد  ال�

  واملهارات  املعرفةأن ت�ون  املرّجح غ��  من  ھفإنّ  الّسياق، عن

زمة األساسّية
ّ
 .  اجذر�ّ  مختلفة فّعال�ن لي�ونوا  للمدّر��ن  الال

 سبيل ع�� نيج��يا، أجر��ا ال�ي  ا�حديثة األبحاث تتوافقو 

  مع املثال،
ّ
 الفصول  تجر�ة يةأهمّ  حول  ةا�حاليّ  ةاألدل

 وأظهرت.  اإلدارة  مجال  ��  بخ����م  مقارنة  ��ن،للمدرّ   ةالدراسيّ 

 ةعليميّ التّ  املمارسات ب�ن ةإيجابيّ  عالقة وجود راسةالّد 

 
ّ
و��    دريسالتّ   ��  باملدرّ   قضاها  ال�ي   نواتالّس   وعدد  م�ن للمعل

 الذي املنصب وهو  ،)SSO( ي مدر��ّ  دعم كمسؤول العمل

 
 .2010اللي��، إليش باي��، و��ن،  31
�ي املدارس االبتدائية �� س��اليون" (أطروحة الدكتوراه، جامعة آش�� ه��تز، "الذهاب إ�� امليل اإلضا��": وجهات نظر وتجارب املدر��ن الذين يدعمو  32

ّ
ن معل

 .2017ماسا�شوستس أمه��ست، 
 . 2014ب�ن،  33

�ل 
ّ

 3 الش

م�ن  مع إيجابّية عالقة تطو�ر 
ّ
 املعل

م�ن، مع إيجابّية عالقة تطو�ر  دورهم فّعاال إ�� من أجل أن ي�ون  املدر�ون  يحتاج
ّ
 طبيّ��  �ش�ل  بالّضرورة يتحّقق  ال  قد أمر  وهو  املعل

وا  قد  �انوا  إذا  سّيما  ال   املدرّ��ن،  لبعض
ّ
قة   بناء  للمدّر��ن   و�مكن.  الّتعليم  نظام  ��   الّتفتيش  دور   قبل  من  تول

ّ
م�ن   إبالغ  خالل   من  الث

ّ
 املعل

م�ن  أسئلة وتقّبل الّسّر�ة؛ ع�� وا�حفاظ امل�ّي؛ تطو�رهم لدعم بأّ��م متعاونون  بوضوح
ّ
 تح��م  لغة واستخدام ع��ا؛ واإلجابة املعل

م
ّ
م�ن   من  �لّ   إعداد  ��  الوقت  قضاء  ينب��  النحو،  هذا  وع��.  املعل

ّ
  ما   مراجعة  �شمل   وهذا.  �عاونّية  عالقة  ��  للمشاركة  واملدّر��ن   املعل

م�ن   املدّرب  ز�ارة  أثناء)  أن يفعلوه  وما ال يجب(  املدّر�ون   سيفعلھ
ّ
عات  تحديد  ع�� حّد الّسواء؛  واملدّر��ن   مع املعل

ّ
 املناسب؛   الّسلوك  توق

م�ن  ومساعدة
ّ
 ع��  تؤثر  قد ال�ي  القضايا من غ��ها أو  الثقافّية الّدينامّيات معا�جة يجب كما. الّتدر�ب قيمة فهم ع�� واملدّر��ن  املعل

 البعض. مع �عضهم واملدّرس�ن  وتفاعل املدّر��ن  رؤ�ة كيفّية

رانوروفولولونا،  للمعلم�ن �� مدغشقر.ا�حقوق االدبّية: إمل�ن روشة تدر�ب �� مدّر�ة

 )FHI 360�ّحة األسرة الّدولّية (
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  مدرسة  كمدير  العمل مقابل �� دريسالتّ  �� خ��ة أك��  لد��م الذين ��ن املدرّ  أّن  البحث وجد كما 34.املعلم�ن ودعم املدارس ز�ارة نيتضمّ 

ا  �انوا
ّ
 .الالفعّ  در�ب التّ  لتوف�� أوفر حظ

  الّصفّية القراءة برامج  �� تجارب
ّ
 ةر املبك

   الصفّية  القراءة  برامج  ف��ا  ت�ون   ال�ي   ياقاتالّس   ��
ّ
فإّنھ   التعلي�ي،  ظامالنّ   ��  دجيّ   �ش�ل  مستقرّ   غ��   علي�يّ التّ   باملدرّ   ومفهوم  جديدة  ةر املبك

  يوجد ال 
ً
  املطلو�ة وا�خ��ة واملهارات املعرفة لد��م أ�خاص عادة

ً
 فّيةالصّ  القراءة برامج تحتاج ا�حاالت، هذه مثل ��و. ��ن املدرّ  من عادة

رة
ّ
  امل�يّ  طو�ر التّ  وتقديم وجيھالتّ  إعادة ع�� العمل أو  ظامالنّ  خارج من ��نمدرّ  توظيف إ�� اإمّ  املبك

ّ
 منو . �ن ا�حاليّ  عليمالتّ  قطاع فيملوظ

  دعم �� وخ��ة ابقةالّس  ةعليميّ التّ  ا�خ��ة �عض األ�خاص لهؤالء سي�ون  ة،املثاليّ  الناحية
ّ
 .م�ن املعل

رة القراءة تحس�ن  جهود �� عليم،التّ  نظام خارج من األفراد توظيف وهو  ل،األوّ  ا�خيار  استخدام تمّ وقد 
ّ
 املتأثرة  البلدان  �� الّصفّية املبك

"رايزس"    مشروع  خالل   من(  وس��اليون )  35،36ةوليّ الّد   نميةللتّ   ةاألمر�كيّ   الو�الة  تدعمها  دةمتعّد   برامج  خالل  من(  ليب��يا  ذلك  ��  بما  راع،بالصّ 

 ةا�حضر�ّ   املناطق  ��  ةا�خاصّ   املدارس  ��  وكذلك  املوظف�ن،  ��  نقص  من  �عانيان   و�� بلدين   DFID([،37[   -  املدعوم من وزارة الّتنمية الّدولّية

  مثل  يفرضفقد  عليم،التّ  نظام خارج من ��ن مدرّ  توظيفالّسياقات  �عض  �� الّضرورّي  من ي�ون  و�� الوقت الذي قد 38.كينيا �� الفق��ة

   ياتتحّد   موذجالنّ   هذا
ّ
 ت�لفة   إضافة  ع��   قادرة  ا�ح�وماتت�ون    أن   املرّجح  غ��   من  ھألنّ   ول الّد   ملعظم  واالستدامة  عوالتوّس   �اليفبالتّ   قتتعل

 .ا��ام��انيّ نطاق وط�ّي إ��  ع�� ��ن مدرّ  �عي�ن 

رة، �� القراءة تحس�ن  جهود �� شيوًعا األك��  وهو  الثا�ي، ا�خيار  و�تضّمن
ّ
ف�ن  تحديد الصفّية املبك

ّ
 للعمل الّنظام داخل ا�حالّي�ن  املوظ

 املثال، سبيل وع��. واملهارات األساسّية املعارف ع�� تدر���م ثمّ  وقت �عيي��م، مثالّية وخ��ات مؤّهالت لد��م تكن لم وإن  حّ�ى  كمدّر��ن،

في  تحديد  نيج��يا  شمال  ��  تمّ 
ّ
 39،40املدارس.  ز�ارة  عن  مسؤول�ن   بالفعل  �انوا  ألّ��م  كمدّر��ن   للعمل  )SSOs(  ا�ح�ومّي�ن   املدر��يّ   الّدعم  موظ

  �عي�ن  تمّ  كينيا، ��و
ّ
م االستشارّي"  باسم سابًقا املعروف�ن ( �ّ املجتم� عمّد ال فيموظ

ّ
مو "مركز املعل

ّ
 ��ن كمدرّ  للعمل) TAC Teachersمعل

  دعم �� ةا�حاليّ  ا��ممسؤوليّ  �سبب
ّ
��ي  �عي�ن  ، تمّ نغالالّس  ��و 41.م�ن املعل

ّ
  "القراءة ل�جميع"  برنامج من كجزء، ا�ح�ومّية املدارس  مفت

)Lecture pour Tousلدى  يكن لم ياقات،الّس  هذه منو  42. املدارس مديري  إ�� باإلضافةكمدّر��ن  )، للعمل  
ّ
  تمّ  الذين �ن ا�ح�وميّ  ف�ن املوظ

  وا�خ��ة التواملؤّه  املهارات واسع، نطاق ع�� ��ن،كمدرّ  للعمل �عيي��م
ّ
 .القراءة بمدرّ  من عادة عةاملتوق

رة برامج من العديد أّن  ح�ن  ��و
ّ
  �ستخدم القراءة الصفّية املبك

ّ
 بتقييم برامج عدة تقوم كمدّر��ن، للعمل املدارس �� مقيم�ن  غ��  ف�ن موظ

   استخدام  جدوى 
ّ
   عدد  كفاية  عدم  ذلك  ��  بما  عوامل،  ةعّد   إ��  ذلك  ويعزى .  املدارس  ��  العامل�ن   ف�ن املوظ

ّ
 ملدرسةالعامل�ن �� ا  غ��   ف�ن املوظ

  لز�ارة
ّ
  املتنافسة اتاملسؤوليّ  أو /  و  ة،املدرسيّ  �اراتالزّ  وت�لفة بانتظام، م�ن املعل

ّ
 :فمثال. ملدرسةا العامل�ن �� غ��  ف�ن للموظ

 
ط البحث عن القراءة �ارون هاردين، سيمون كينغ، وأليسون بليبس�ن، "العالقات ب�ن دعم املدّرب وتب�ي املعلم�ن للممارسات التعليمية ا�جديدة: نتائج من �شا 34

)،" من كتاب "حصاد املعلم�ن الديناميكي�ن: دراسات حالة �� �غي�� سلوك املعلم �� أفر�قيا وآسيا"، طبعة. سارة ر�منجتون بوز�فارا RARAصول إل��ا �� نيج��يا (والو 

 .  204-169) ص 2018�شر معهد مثلث البحوث الدو�ّ�،  :NC(حديقة معهد مثلث البحوث الدو�ّ�، 
رة +: ليب��يا. تقر�ر تقييم ال��نامج. بنيام�ن باي�� ومدينا  35

ّ
 �وردا، �شاط القراءة الصفيذة املبك

رة والرّ�اضيا 36
ّ
الت القراءة الّصفّية املبك

ّ
 ال��ائّي لتأث�� تدخ

ّ
مة سيمون كينغ وآخرون، برنامج تدر�ب املعلم�ن �� ليب��يا: تقييم ا�خط

ّ
ت (دورهام، نورث �اروالينا: منظ

 ). FHI 360 ،2015"�ّحة األسرة الدولية" 
 . 2017ه��تز،  37
 .2015 وزو�ل�وفس�ي، باي��  38
 2016N الدو�ّ�، البحوث معهد مثلث 39
 . Creative associates ،(2016اإلبداع ( شر�اء 40
 . 2015 وزو�ل�وفس�ي، باي��  41
رة، القراءة برنامج قراءة أجل من "الّسنغال محاضرة املبكرة" من األدلة: ا�جمع مقابل التدر�ب"  مورغان،-سو�فت جينيفر  42

ّ
 الّسنوّي  املؤتمر  عرض،" (الصفّية املبك

 ). 2019 أبر�ل �اليفورنيا، فرا�سيس�و، سان ،CIES والدولية، املقارن  الّتعليم �جمعّية
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  املدارس،   ��العامل�ن    املدر��ن   استخدام  ةفعاليّ   بتقييم  حالًيا  ةالدوليّ   للتنمية  األمر�كية  الو�الة  من  املدعوم  عليمالتّ   برنامج  يقوم  ،غانا  ��◄

   أي
ّ
 )  القّيمون العاّمون   مثل(  �ن الرئيسيّ   م�ن املعل

ّ
   قبل  من  بدورهم  األفراد  هؤالء  دعم  سيتمّ و .  ةالدراسيّ   املنا�جم�ن القائم�ن ع��  واملعل

ّ
  �ي معل

 43،44،45.تكراًرا  أقلّ  تدر�ب بز�ارات سيقومون   والذين ،الّدائرة ��العامل�ن  عمالّد 

رة!") أقرأ كيف أعرف("  تجر�ةاستخدم  ،مدغشقر ��◄
ّ
وقد وجدت   46.��ن مدرّ  أو " كمرشدين " املدارس مديري ، للقراءة الصفّية املبك

   ��ن،كمدرّ   بالعمل  ومهتّمون   متحّمسون   املدارس  مديري   �عض  أّن   من  الّرغم  الّتجر�ة أّنھ ع��
ّ
   استخدام  أّن   إال

ّ
   مثل  آخر�ن،  ف�ن موظ

ّ
 م�ن،املعل

 .  1 املمارسة مثال �� هذه الّتجر�ة من تائجالنّ  من مز�د ع�� العثور  �مكنو . املدارس �عض �� ضرورً�ا ي�ون  قد

ش�ن   املدارس  مديري   استخدام  وفعالّية  جدوى   بتقييم  "القراءة ل�جميع"  برنامج  يقوم  ،الّسنغال  ��◄
ّ
ل.  للّتدر�ب  واملفت

ّ
 الرئي��يّ   الّدور   و�تمث

ش�ن 
ّ
م�ن  �عض أّن  من الّرغم ع�� ،"املدر��ن  تدر�ب" �� للمفت

ّ
م�ن  بتدر�ب يقومون  املعل

ّ
م أيًضا هو  املدرسة مدير  �ان  إذا مباشرة املعل

ّ
 معل

رة للقراءة
ّ
  من ملز�د 2 املمارسة مثال انظر . أيًضا الّتدر�ب دعم إ�� يحتاج و�الّتا��) املدارس مديري  من باملائة 20 حوا��( الصفّية املبِك

 الّسنغال.  �� الّتدر�ب حول  الّتفاصيل

  

 
خ��ّي،  43

ّ
 . 2018مكسك، الّتواصل ال�

مة �ّحة األسرة الّدولية  44
ّ
م الّتدر�ب أثناء العمل �� املدرسة، ، شراكة الو�الة األمر�كّية 360منظ

ّ
 أ. 2017للتنمية الّدولّية مع غانا من أجل الّتعليم: دليل ميّسر �عل

مة �ّحة األسرة الّدولية  45
ّ
م الّتدر�ب أثناء العمل �� املدرسة، 360منظ

ّ
 ب.  1720، شراكة الو�الة األمر�كّية للتنمية الّدولّية مع غانا من أجل الّتعليم: دليل ميّسر �عل

مة �ّحة األسرة الّدولّية  46
ّ
 ). 2018a، برنامج مدغشقر الّتعلي�ّي "أعرف كيف أقرأ" للو�الة األمر�كّية للتنمية الدولّية. التقر�ر الّ��ائّي (360منظ

 1 مارسةامل مثال

 مدغشقر   من  تجر�ة: كمدّر��ن املدارس مديري   استخدام

رة الّصفّية القراءة برنامج قام
ّ
 من�ج بتجر�ة الّدولّية، للّتنمية األمر�كّية الو�الة املدعوم من مدغشقر، �� !)أقرأ كيف أعرف( املبك

ًيا إل��م والذين �شار  كمدّر��ن، املدارس مديري  استخدام
ّ
م�ن  مساعدة عن �انوا مسؤول�نحيث . باملرشدين محل

ّ
 اإلعداد  �� املعل

م مالحظات وإجراء أسبو�ّ�، أساس ع�� لدروسهم
ّ
 .أسبوع�ن �لّ  واملؤتمرات املعل

،.  اإلرشاد/    الّتدر�ب  جهود  نطاق  لتوسيع  املحتملة  والّتعديالت  املستفادة  الّدروس  من  العديد  الّتجر�ة  نتائج  وحّددت
ً
  الّتجر�ة   وجدت  أّوال

م�ن   لدعم  إليھ  يحتاجون   الذي  الوقت  مقدار   من  تحّد   املدارس  ملديري   املتعّددة  املسؤولّيات  أّن 
ّ
رت   ال�ي   األخرى   العوامل  ب�ن   ومن.  املعل

ّ
  أث

ر  ع��
ّ
�  املدير�ن وكذلك مدى تحّمس املسؤوليات، يقاسمھ نائب للمدير  �ان  إذا هو ما للتدر�ب املدير  توف

ّ
 كمدّر��ن.  إضا�� دور  لتو�

 اعتماًدا مختلفة تدر�ب نماذج إ��  حاجة هناك ت�ون  قد  أّنھ إ��  مدغشقر  ��  ا�ح�ومّيون  املسؤولون  خلص  التجر�ة، �� التفك��  وعند

� ير�د املدير  �ان  إذا وما نائب، للمدير  �ان  إذا وما املدرسة، حجم ع��
ّ
م�ن  �عض أّن  أيًضا الّتجر�ة كما وجدت. املدّرب دور  تو�

ّ
 املعل

�  أّنھ ا�ح�ومة وقد أدركت. بالّتدر�ب اهتمامهم عن عّ��وا
ّ
  ي�ون  حّ�ى  املدّرب دور  من الّضرورّي تقليص املسؤولّيات األخرى ملن يتو�

 .ا�جوانب متعّدد ن�ج تنفيذ كيفية حول  حالًيا جار�ة واملناقشات منتظما. اإلرشاد/الّتدر�ب

مة �ّحة االسرة 
ّ
 أ. 2018، 360الّدولّية املصادر: منظ
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وصيات
ّ
 الت

  الّصفّية القراءة برامج معظمفيھ  تواجھ �� الوقت الذي 
ّ
 املطلو�ة واملهارات واملعارف الت املؤّه  لد��م ��ن مدرّ  توظيف �� يات تحّد  رةاملبك

املرّجح أن يكتب لهم الّنجاح �� من    األك��   األ�خاص  وتدر�ب  تحديد  ��  ال��امج  أدناه  الواردة  اإلرشادات  �ساعد  أن   يمكن  ��ن،للمدرّ   تقليدًيا

 ذلك:

��  و عم،والّد   در�بتّ من حيث ال ��ن،كمدرّ  ذلك سيساعد. �ون املدرّ  يحتاجها ال�ي  واملهارات املعارف حول  املص�حة أ�حاب تثقيف .1

  تحديد
ّ
  التاملؤّه  ع����ا  ا�حصول  ��ن للمدرّ  يمكن ال�ي  رق الط

ّ
 .الفعّ  �ش�ل وظائفهم ألداء زمةالال

  استخدام. ا�حكومة  داخل من ��ناملدرّ  تحديد .2
ّ
استخدام  �� الوضع املثا�ّ�  و�كمن – ��ن كمدرّ  للعمل �ن ا�حاليّ  �ن ا�ح�وميّ  ف�ن املوظ

 
ّ
  عمالّد  تقديم أو /  و  املدارس ز�ارة عن املسؤول�ن  ف�ن املوظ

ّ
 �نخارجيّ  ��ن مدرّ  توظيف من جدوى  أك�� ��  االس��اتيجّية هذه. م�ن للمعل

 .واستدامتھ در�بالتّ  مستوى  رفع دعمو 

   تحديد .3
ّ
   وا�خ��ات  املهارات  األرجح  ع��  لد��مالذين    ف�ناملوظ

ّ
 ب�ن  من  االختيار   ع��  قادرة  ال��امج  ت�ون   قد   ا�حاالت،  �عض  ��.  زمةالال

 و . املحتمل�ن ��ن املدرّ  من مجموعة
ّ
  اختيار  أيًضا يمكن رسوًخا، أك��  ال��امج أصبحت ما�ل

ّ
 ع�� بناءً  ��ن كمدرّ  �عملون  الذين ف�ن املوظ

 .املعاي�� هذه

4.  
ّ
  دعم لتقديم األ�خاص من  مختلفة مجموعات استخدام �� ظر الن

ّ
ف�ن  من متنّوعة مجموعة يمكن �عي�ن . در�بالت

ّ
  للعمل  املوظ

  ع�� اعتماًداكمدّر��ن 
ّ
 - املختلف�ن لألفراد يمكن حيث مختلط ن�ج هذا عن ينتج قد. و ��ن كمدرّ  بالعمل �ن واملهتمّ  املتاح�ن  ف�ن املوظ

 .املدرسة ع�� اعتماًدا ��ن،كمدرّ  العمل - وغ��هم س�ن واملدرّ  املدارس مديري 

5.  
ّ
  خارج من ل�ناملؤّه  ��ناملدرّ  استخدام �� ظر الن

ّ
 ظامالنّ  داخل موجودين لون املؤّه  �ون املدرّ  يكن لم إذا. القص�� املدى ع�� ظامالن

  �عي�ن  �� فيمكن الّتفك��  ،ا�ح�ومّي 
ّ
 بالتّ  قم. در�بالتّ  جودة وتقييم لتصميم القص��  املدى ع�� �ن خارجيّ  ف�ن موظ

ّ
  من در���ّ التّ  صخل

 .االستدامة دعمإ��  ا�حاجة زوال دبمجرّ  املشروع من ل املموّ  ا�خار��ّ  عمالّد  هذا

رة تطو�ر  .6
ّ
هادات للقراءة الّصفّية املبك

ّ
  و�رامج برامج إسناد الش

ّ
 الصّ  �� القراءة تحس�ن  جهود ألّن  نظًرا. در�بالت

ّ
 أصبحت ل األوّ  ف

 أو  ةرسميّ  اعتماد أوراق ع�� ل�حصول  ��ن للمدرّ  الفرص توف��  �� فك�� التّ  ول الّد  ع�� ن يتع�ّ ف بلد، أّي  �� عليمالتّ  نظام �� رسوًخا أك�� 

  الّصفّية القراءة �� شهادات
ّ
 أّنھ تمّ حديدالتّ  وجھ ع�� ��ن املدرّ  �عد �س��دف لممثل هذه ا�جهود  أّن  رغمو . رةاملبك

ّ
 تطو�رها �� ، إال

 ورواندا.  ونيج��يا إثيو�يا مثل بلدان 

  ا�خصائص  لتحديد البحث من مز�د إ�� حاجة هناك. وخ��ات املدّرب ومؤّهالت خصائص حول  سياقّية محّددة بحوث إجراء .7

ر�ن.  لي�ونوا�ون املدرّ  إل��ا يحتاج ال�ي  وا�خ��ات التواملؤّه 
ّ
 مؤث

 2 مارسةامل مثال

 الّسنغال  ��  املدّر��ن  تحديد: الّسياق  مراعاة

 أسلوب  وفعالّية  ورفع مستوى   جدوى   الّدولّية، بتقييم  للّتنمية  األمر�كّية  الو�الة  من  املدعوم  الّسنغال،  ��  القراءة ل�جميع  برنامج  يقوم

��ي  املحدود العدد و�سبب. الّتعليم وزارة مع بالّتعاون  تطو�ره تمّ  الذي الّتدر�ب
ّ
م�ن، لز�ارة املتاح�ن ا�ح�ومّي  الّتعليم ملفت

ّ
 �عمل املعل

شون   و�لعب.  للمدّرس�ن  أولّي�ن  كمدّر��ن   املدارس  ديرو م
ّ
   دوًرا  املفت

ً
مديري   و�� تدر�ب  كمدّر��ن،  دورهم  ��  املدارس  مديري   دعم  ��  مكّمال

مو   أنفسهم  هم  املدارس الذين
ّ
رة  قراءة  معل

ّ
م�ن،  املعر��ّ   الّدعم  توف��   إ��  و�اإلضافة.  �� الّصفوف املبك

ّ
 املدارس  مديري   من  �لّ   يقوم  للمعل

ش�ن 
ّ
ب  قراءة  مهارات  ومراقبة  بتقييم  واملفت

ّ
م  لدعم  ا�حالّية  الّسياسة  مع  الّتدر�ب  ��  الّن�ج  هذا  و�تما��ى .  الطال

ّ
م�ن   �عل

ّ
 األقران   من  املعل

 املدرسة.  مستوى  ع�� امل�يّ  والّتطو�ر 

مة �ّحة االسرة الّدولّية 2019مورغان، -املصدر: سو�فت
ّ
 أ.  2018،  360.املصادر: منظ
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 أدوار ومسؤولّيات املدّرب

 
ّ
  ودعم املستمرّ  امل�يّ  طو�ر التّ  توف��  �� بللمدرّ  الرئي��يّ  ور الّد  ليتمث

ّ
 -  الدرا��يّ  الفصل �� طرق تدريسهم تحس�ن ع�� ملساعد��م م�ن املعل

  نتائج �ايةال�ّ  و��
ّ
  أو  املشرف دور  عن باملدرّ  دور  �ختلفو  47. بالطال

ّ
  �� نةاملبيّ  ش،املفت

ّ
  الذي ،4 �لالش

ّ
  عادة  يديرها ال�ي  األ�شطة ص ي�خ

 .املدارس ع�� واملشرفون  �ون املدرّ 

 من  �لّ   يقوم  قد  املثال،  سبيل  ع��و .  متشا��ة  واملشرفون   �ون املدرّ   ��ا  يقوم  ال�ي   األ�شطة  ت�ون   قد  الّسياقات،  �عض  و��  األحيان   �عض  و��

  �ان  إذا اممّ  قوالتحّق  حاضًرا، املدرسة مدير  �ان  إذا اممّ  قحّق بالتّ  واملشرف باملدرّ 
ّ
  لديھ ماملعل

ّ
  عدد واحتساب اليوم، درس ةخط

ّ
 ب الطال

 ا�حضور.

خص لدور  وفًقا األ�شطة هذه إجراء وسبب كيفّية ب�ن الّتمي��  املهمّ  من ذلك، ومع
ّ

. املشرف دور  أو  املدّرب دور : املدرسّية الّز�ارة أثناء ال�

م�ن   احتياجات  فهم  هو   للمدّرب  املدرسّية  الزّ�ارة  من  فالغرض
ّ
 ناحية  املشرفون، من  طرق �عليمهم. أّما  لتحس�ن   فردّي   بدعم  وتزو�دهم  املعل

م�ن   أداء  لتقييم  أو   االمتثال  من  للتحّقق  املدارس  ما يقومون بز�ارة  أخرى، فعادة
ّ
 الذي  املشرف  أّن   ذلك،  من  األهمّ .  باملدرسة  والعامل�ن   املعل

م  إلجبار  الّصالحّية لديھ املدّرب يمارسها ال�ي  طةاأل�ش بنفس يقوم
ّ
 أو  تأديبّية بأعمال القيام ورّ�ما ما، ���يء القيام ع�� املدير  أو  املعل

 ذلك. لھ ينب�� وال  الّسلطة  هذه املدرب بينما ال يمتلك عقو�ات،

 الفروق فإّن  - كمشرف�ن  وسلط��م بمركزهم يحتفظون  وقد - كمدّر��ن  للعمل األحيان  �عض �� تحديدهم يتمّ  أّن املشرف�ن  إ�� و�الّنظر 

 مختلف�ن.  دور�ن تنفيذ �� االستمرار  أو  جديد دور  إ�� انتقالهم أثناء املدّر��ن  مع وللّتواصل لفهمها مهّمة أعاله املذ�ورة

تائج 
ّ
 الّرئيسّية للبحوث الن

 
 ).2004الدولية للقراءة. )، دور ومؤّهالت مدّرب القراءة �� الواليات املتحدة، (نيوارك، دي، الرابطة IRAالرابطة الدولية للقراءة ( 47

�ل 
ّ

  4الش

 مقابلة ب�ن أدوار ومسؤولّيات �ّل من املدّر��ن واملشرف�ن

 املدّر�ون 

ع�� الّرغم من أّن األ�شطة ال�ي يقوم ��ا املدّرب الفردّي تختلف باختالف 

م، إال أّن الّدعم 
ّ
أهداف ال��نامج ومستوى مهارات املدّرب واحتياجات املعل

ز ع�� ممارسات املدّرس�ن �� الفصل الدرا��ّي. و�شمل األ�شطة 
ّ
يرك

 املش��كة ما ي��:

  املدرسمراقبة تقديم درس ◄

 املشاركة �� تخطيط و / أو تدريس درس  ◄

 نمذجة املمارسات الّتعليمية  ◄

 شرح كيفية استخدام أو صنع مواد �عليمية ◄

م�ن ع��  ◄
ّ
ب، أو مساعدة املعل

ّ
تقييم مهارات القراءة والكتابة للطال

 القيام بذلك وتحديد كيف يمكن للنتائج توجيھ طر�قة الّتدريس

 التحديات أو املشكالت وتحديد ا�حلول املحتملةمناقشة  ◄

تدر�ب املعلم�ن وتوف�� فرص التطو�ر امل�ّي، إما �� إطار ورشة عمل  ◄

 رسمية أو �� مجموعات صغ��ة

م�ن، �� الّسياقات املتأثرة بالن�اع، ع�� تطو�ر مهارات  ◄
ّ
مساعدة املعل

يف االس��اتيجيات الّتعامل مع الن�اعات، واملشاركة �� دعم األقران، وتوظ
1 ��م

ّ
 املناسبة لتقليص مستوى إجهادهم الّنف��ّي واالجتما�ّ� وضغوط طال

 املشرفون 

 
ّ
ز عل��ا املعلم وال�ي ع�� عكس األ�شطة ال�ي يرك

من املحتمل أن �شارك مشرفو  املدّر�ون،يقوم ��ا 

  التالية،املدارس �� األ�شطة 
ّ
ز ع�� وال�ي ترك

 :مستوى املدرسة

��  ةالوثائق املطلو�ة متاحأّن ق من حّق التّ ◄

�جيل) �جلّ  املثال،املدرسة (ع�� سبيل 
ّ
 الت

بمن  الّتحّقق ◄
ّ
 باملدرسة ��جيل الطال

  الّتحّقق ◄
ّ
 من وجود خط

ّ
 -م�ن ة درس للمعل

 عدم املشاركة �� تخطيط أو تقديم الّدرسلكن 

 حّق التّ  ◄
ّ
 م�ن ومدير املدرسة ق حضور املعل

مع القضايا املتعلقة بإدارة قيادة  مناقشة◄ 

 املدرسة

عادة لف��ة  الدراسّية،ز�ارة أحد الفصول  ◄

 س�ن �� العمللرؤ�ة املدرّ  وج��ة،

نات) الفصول جمع البيانات من (عيّ  ◄

تنفيذ ال��نامج إلرشادة راسيّ الّد   
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ة  �ش�� 
ّ
   دعم  ع��  ��ن املدرّ   دور   ترك��   يةأهمّ   إ��  واملنخفض  عاملرتف  ذات الّدخل  البلدان   سياقات  من  األدل

ّ
   م�ن املعل

ً
 48.ةاإلدار�ّ   الواجبات  من  بدال

  أّن  حدةاملتّ  الواليات �� قراءةال صالحإل الّنطاق  واسعة دو جه  من  كجزء أجر�ت در�بالتّ  عن ةطوليّ  دراسة وجدت املثال، سبيل  ع��ف

 
ّ
 ��ناملدرّ  ألّن  وذلك. املشرف�ن  أو  املسؤول�ن  من بدال  مدرب من معلومات واتلّق  عندما عليميةالتّ  ممارسا��م لتغي��  تكّيفا أك��  �انوا م�ن املعل

  مع أطول  وقًتا أمضوا
ّ
  49.ةالدراسيّ  الفصول  �� ممارسا��م �� دةمحّد  �غي��ات إجراء �� وساعدوهم م�ن املعل

  قد  ��ن املدرّ  �عض لدى ةإدار�ّ  واجبات وجود أّن  إ�� مختلف�ن  برنامج�ن  ع��  در�بالتّ  تقارن  ال�ي  مالوي  �� ةاملستجّد  األدلة �ش��  و�املثل،

م�ن    يقومون   الذين  ��ن املدرّ   أولئك  عن  جزئّيا  الّسبب  ي�ون 
ّ
لد��م مسؤولّيات إدارّ�ة. ومع ذلك من املدّر��ن الذين    أك�� بتدو�ن مالحظات املعل

 50البحوث.جراء مز�د من تبقى هناك حاجة إل 

ق فيما 
ّ
 :إ�� البحث �ش��  املحّددة، الّتدر�ب بأ�شطة يتعل

را الفردّي  در�بالتّ  �عّد  •
ّ

م ع�� هاّما مؤش
ّ
  �عل

ّ
 51،52الب؛ الط

   أن   يمكن •
ّ
 املش��ك   عليموالتّ   املراقبة  مثل   باملدرّ   اتمسؤوليّ   ر تؤث

  ع��  إيجا�ّي  �ش�ل العالقات و�ناء الّراجعة غذيةوالتّ  مذجةوالنّ 

 و 53،54،55،56؛املعلم ممارسة

   تدر�ب  مجموعات  ت�ون   أن   يمكن •
ّ
رة  وسيلة  م�ن املعل

ّ
 الةوفعّ   مؤث

  من العديد لدعم
ّ
 57.الوقت نفس �� م�ن املعل

م�ن   مع   ف��ا  �شار�ون   ال�ي   املحّددة  واأل�شطة  املدّر��ن   مسؤولّيات  أّن   أيًضا  الّدراسات  وقد وجدت
ّ
م�ن   احتياجات  باختالف  تختلف  املعل

ّ
 املعل

، خالل املدر�ون  يركز  قد املثال، سبيل وع�� 58الوقت. بمرور  يتغّ��وا أن أيًضا املحتمل ومن. الفردّي�ن 
ً
 جديد، ل��نامج األولّية املراحل أوال

م  مع  عالقا��م  تأسيس  ع��
ّ
مون   �ان   إذا  مّما  الّتحّقق  نحو   موّجهة  مسؤولّيا��م  ت�ون   وقد .  املعل

ّ
. اإلطالق  ع��  جديدة   ممارسات  يطّبقون   املعل

ز  قد الوقت، و�مرور 
ّ
فة"،" واأل�شطة الّتعاونّية األ�شطة من املز�د ع�� جهودهم ت��ك

ّ
  59للّدرس. املش��ك أو الّتصّور  الّتخطيط مثل املكث

  

 
 . 2010بي�� و��ن، -الليي، إليش 48
 . 2012�و�ورن ومولف�ن،  49
 در�ب التعلي�ي وا�جودة التّ تيمو�ي إس. سليد ولو��ي وامباري، "التّ  50

ّ
جلسة امللصقات، املؤتمر الثا�ي ألدلة (ر �� توسوم" عليمية: مالحظات من برنامج محو األمية املبك

 ). 2017د�سم��  كينيا،حث العم��، ني��ي، عليم من أجل البالتّ 
"، مجلة املدرسة االبتدائية الروضة �� سّن الثالثة "دراسة العالقة ب�ن تدر�ب محو األمية وم�اسب قراءة الطالب �� صفوف  اللي��،باي�� وسوزان ك. -لوري إي�� 51

 )2011( 1. العدد ،112
  القراءة �� املدرب ع�� القائم امل�ي التطو�ر  فهم"  �اراليل،. ف  وجوان �ورتينا،. س و�اي س�وت،. إ سارة 52

ً
 إ�� املعلمون  ينظر  وكيف وق��م املدر�ون  يق��ي كيف: أوال

 )2012( 1العدد  املدر��ن؟». عمل
 .2012 وآخرون، س�وت 53
 املدرسة مجلة ،" الطالب �علم ع�� األمية ملحو  التعاو�ي امل�ي للتطو�ر  املضافة القيمة ذات اآلثار  تقييم"  دكس��،. ر وإمي�� بر�ك،. س أنتو�ي بيان�اروسا، جينا 54

 .)2010( 1 ، العدد111 االبتدائية
. 46 العدد ، 50 األمر�كية التعليم أبحاث مجلة ،" املبكرة األمية ومحو  اللغة �عليم ممارسات ع�� والتدر�ب امل�ي التطو�ر  تأث�� "  كننغهام، وليندا نيومان. ب سوزان 55

2 )2009( . 
م ونتائج ممارسات تحس�ن: الفّعال التدر�ب امل����، للتحس�ن الوط�ي املركز  56

ّ
 ).2014 للبحوث، األمر�كية املعاهد: العاصمة واشنطن( املتعلم�ن �جميع املعل

 . 2012 التدريس، �� للتم��  الوط�ي املعهد 57
 . 2013وولبول، وماكينا،  58
 . 2010رابطة القراءة الّدولّية،  59

م أسئلة
ّ
 القراءة ل��امج  النقدّية التعل

رة الصفّية
ّ
 املبك

 ومسؤولّياتھ  املدّرب أدوار 

 للمدّر��ن  يمكن ال�ي  واملسؤوليات �� األدوار  ما ◄

 جّيد؟  �ش�ل ��ا القيام

  حيث  من فعالّية األك��  التدر�ب  أ�شطة �� ما ◄

م �عليم تحس�ن  �� الت�لفة
ّ
 الطالب؟ ونتائج املعل
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رة برامج  من تجارب
ّ
 القراءة الّصفّية املبك

رة�� القراءة  در�بالتّ  مبادرات من للعديد مراجعة �ش�� 
ّ
 األسا��يّ  ور الّد  أّن  إ��ذات الّدخل املنخفض  البلدان  سياقات �� الصفّية املبك

  �عليم مراقبة هو  ��ن للمدرّ 
ّ
  فيما م�ن املعل

ّ
  قيتعل

ّ
  ملساعدة  ةاملرتّد  التغذية وتقديم) نفيذالتّ  �� قةالّد  املثال، سبيل ع��( ال��نامج ماتبمعل

 
ّ
 :تشملف ��ذه الّتجارب املتعلقة املش��كة املسؤولياتأّما . ممارسا��م تحس�ن  م�ن املعل

  �عليم ملراقبة املدارس ز�ارة •
ّ
 م�ن؛ املعل

   ممارسات  حول   معلومات  ��جيل •
ّ
  هاتف   أو   محمول   لو��ّ   جهاز   ع��  األحيان   �عض  ��  توف��ها  يتمّ (   دةموّح   مراقبة  أداة  ع��  ماملعل

 و )؛وتقييمھ ال��نامج مراقبة من كجزء وتحليلها البيانات نقل يمكن بحيث محمول،

 .�عليمهم تحس�ن  ةكيفيّ  حول  س�نللمدرّ  مالحظات تقديم •

 و 
ً
  باملدرّ  ز�ارات نتتضمّ  ما عادة

ً
  الدرا��يّ  الفصل أو  رسللّد  واستمارة  و�عدها، �ارةالزّ  قبل ��ا القيام يجب ال�ي  لأل�شطة ًدامحّد  بروتو�وال

 ).  17 فحةالصّ  �� ��ناملدرّ  ودعم إعداد قسم �� ��ن باملدرّ  ا�خاصة املوارد حول  التفاصيل من مز�د ع�� العثور  يمكن( مالحظا��م لتوجيھ

م�ن، القراءة مهارات أيًضا �ون املدرّ  ميقيّ  ال��امج، �عض ��و
ّ
ل رس�يّ  أو  رس�يّ  غ��  �ش�ل اإمّ  للمتعل

ّ
 أن  �� التقييم هذا من الغرض. و�تمث

ا أك��  �غذية مرتّدة تقديم ع�� قادًرا �ون ي
ً
  اس��داف

ّ
  احتياجات لتلبية �عليمهم ضبط ةكيفيّ  حول  م�ن للمعل

ّ
الع. م�ن املتعل

ّ
 ع��  و�مكن االط

 املدّرب ل لتقييم املختلفة ق الطرّ  حول  معلومات ع�� ل�حصول  3 املمارسة مثال
ّ
 . البلط

م�ن  تدر�ب عن أيًضا مسؤول�ن  املدّر�ون  ي�ون  األحيان، من كث��  و��
ّ
سبة ا�حال  هو  وهذا. رسمّية عمل ورشة أجواء �� املعل

ّ
 ملبادرة بالن

يات من رئيسّي�ن  مدّر��ن  �شرك ال�ي  ،(+ NEI) شمال نيج��يا �� الّتعليم
ّ
م�ن  تدر�ب �ل

ّ
  ��  ذلك �عد �شار�ون  الذين املدّر��ن، لتدر�ب املعل

م�ن  تدر�ب عمل ورش �سهيل
ّ
 .املعل

رة  الّصفّية  القراءة  برامج  من  العديد  و��
ّ
 صغ��ة  ةجماعيّ   اجتماعات  عقد بتيس��    ،الفردّي   التدر�ب  توف��   إ��  باإلضافةاملدر�ون،    يقوم  ،املبك

  مع
ّ
  بفرص ل��و�دهم م�ن املعل

ّ
 :فمثال و�انت النتائج مختلفة،. دةمحّد  مواضيع حول  امل�يّ  طو�ر والتّ  األقران  من  مللتعل

  

 3 املمارسة مثال

الب
ّ
 تقييم املدّرب للط

رة، الّصفّية القراءة برامج املدر�ون، ع��  يقوم
ّ
ب بتقييم املبك

ّ
من   فصل  ز�ارة �لّ  �� املدّر�ون  يقوم كينيا، ففي. مختلفة بطرق  الطال

ب ثالثة الفصول باختيار 
ّ
 القراءة و�� برامج. موحدة تقييم أداة باستخدام األساسّية، القراءة مهارات لتقييم عشوائّي  �ش�ل  طال

رة املدعومة  الّصفية
ّ
م   أك��   رس�يّ   غ��   تقييم  بإجراء  املدّر�ون   يقوم  ،"للقراءة  قاعة"  منظمة  من  املبك

ّ
ب، ويستخدمون   لتعل

ّ
  املعلومات   الطال

م�ن   الّتوجيھ  لتوف��   انطالق  كنقطة
ّ
ب  خمسة  بتقييم  للمدرسة،  ز�ارة  أثناء  املدر�ون   املثال، يقوم  سبيل  وع��.  للمعل

ّ
  رس�يّ   غ��   �ش�ل  طال

الب كتاب من بالقراءة طفل �لّ  مطالبة خالل من
ّ
م �شاركها قد ال�ي  املعلومات مع ومن خالل ر�طها. الط

ّ
 أداء جودة مدى حول  املعل

ب،
ّ
م،  مع ونقاشھ املدّرب مالحظات لتوجيھ" �جّس الّنبض سريًعا فحًصا" لت�ون  الرسمّية غ��  الّتقييمات هذه تصميم يتمّ  الطال

ّ
  املعل

 الطالب.  احتياجات ع�� بناءً 

 . 2018املصدر: طومبسان، التواصل الّ�خ��ّي، 
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   دوائر "  �ون املدرّ   أ�شأ  ،س��اليون   ��  ◄
ّ
   م�عل

ّ
   يجتمع  حيث،  مدرسة  �لّ   ��)  TLCs(  "م�ن املعل

ّ
   مختلفة  مواضيع  ملناقشة  اشهر�ّ   مون املعل

ّ
 ق تتعل

  حس�ن التّ  أهداف وتحديد املشكالت حلّ  يات وتحّد  القراءة، بتعليم
ّ

م  دوائر ل وضع نموذج تيس�� ب �ون املدرّ  قاموقد . خ��يّ ال�
ّ
م�ن  �عل

ّ
 املعل

  إ�� أن ) لدعمهم دليل باستخدام(
ّ
  نيتمك

ّ
م دوائر  أّن  �ون املدرّ  وجدو . قيادة الّدوائر وتيس��ها بأنفسهم من مون املعل

ّ
م�ن  �عل

ّ
 ن�ج ��املعل

  وحلّ  ياق،الّس  مع أفضل �ش�ل فكيّ والتّ  أفضل، �ش�ل والكتابة القراءة معرفة أسس فهم ع�� ن واملعلم� كما ساعد ساعدهم واعد

 60.وحده در�بالتّ  من استدامة أك��  خيار  ھأنّ  رأوا كما. يواجهو��ا ال�ي  املشكالت

� املدّر�ون  ،نيج��يا شمال �� ◄
ّ
م�ن  مع شهرّ�ة اجتماعات تنظيم يتو�

ّ
  هذه  تصميم وقد تمّ . املجاورة املدارس من عدد �عملون �� معل

م�ن  فرصة لتوف��  واحًدا يوًما �ستغرق  ال�ي  االجتماعات
ّ
رة" امل�يّ  الّتطو�ر  جلسات �� واملشاركة ا�خ��ات لتبادل للمعل

ّ
 61املدّرب. مع" املصغ

  ��ن املدرّ  أّن إ��  �جالنّ  هذا من ةتجر�بيّ  فيھ ��خة توّصلت ح�ن و�� 
ّ
  فرصة ثّمنوا م�ن واملعل

ّ
 أّنھ مع تقّدم 62،تلك قاءالل

ّ
  مبادرة " برنامج إال

  النقل،  وسائل نقص ذلك �� بماالقائمة  يات التحّد  �سبب بانتظام تحدث  ال  االجتماعات هذه فإّن  واسع، نطاق ع��" ا�جديد عليمالتّ 

 63،64.��ن املدرّ  �عض ال��ام وضعف املعلم�ن  مع واصلالتّ  وضعف

�  ،غانا  ��  ◄
ّ
مون   املدارس  مديرو   -  املدّر�ون   يتو�

ّ
 أثناء  املدرسة  ��  ةأسبوعيّ   ةتدر�بيّ   دورات  تنظيم  ةمسؤوليّ   -  املدارس  ��  ون ئيسيّ الرّ   واملعل

  غانا مشروعو�قوم  65.املعلم�ن  �عليم لتحس�ن  املختلفة ةالعمليّ  اتواالس��اتيجيّ  القراءة مهارات ملناقشة ا�خدمة
ّ
 بمراقبة حالًيا م للتعل

  در�بالتّ  اتمسؤوليّ  �عي�ن  نتائج وتقييم
ّ
 .املدارس فيملوظ

  من صغ��ة ملجموعات باملدرّ  يديره الذي امل�يّ  طو�ر التّ  توف��  يتمّ  أعاله، األمثلة �� حموّ�  هو  وكما
ّ
  القائم  در�بالتّ  إ�� باإلضافة م�ن املعل

  إ�� حاجة هناك تزال ال  ذلك، ع�� عالوةو . عنھ كبديل ليس لكن و  فردّي  �ش�ل الفصل  ع��
ّ
  سياقات  �� ة تلك الّدوراتفعاليّ  �شأن  ةأدل

 .دةمحّد 

رة الّصفّية القراءة تحس�ن  برامج  من العديد ع��  الّتجارب �ش�� 
ّ
 أدوارهم الّسياقات، ألداء �عض  املدّر��ن، قد �افحوا، �� أّن  إ�� املبك

ع  هو   كما  ومسؤولّيا��م
ّ
رة  املراحل  ��  وخاّصة  ال��نامج،  قبل  من  متوق

ّ
 أدوارهم   أداء  ع��   قدر��م  ع��   تؤثر   ال�ي   أّما العوامل  66الّتنفيذ.  من  املبك

 ومسؤولّيا��م فتشمل:

  فيما ��ناملدرّ  لدى نقص الفهم ◄
ّ
 قيتعل

  �� ةوخاصّ  يواجهو��ا، ال�ي  ياتحّد والتّ  ،بدورهم

 ع�� ��ن كمدرّ  العاملون  ف��ا اعتاد ال�ي  ياقاتالّس 

القيام بھ إ�� جانب   أو  إشرا��ّ  بدور  القيام

 )؛ 4 ممارسة مثال انظر ( مسؤوليا��م األخرى 

 ��حيث يفتقر  ،وقدراتھ باملدرّ  �اتمم�ّ  ◄

 ةفيّ الصّ  القراءة بتعليم املعرفة إ�� ل األوّ  املقام

 
ّ
 .بكمدرّ  وا�خ��ة رةاملبك

  إ��  املسافة ذلك  �� بما ةياقيّ الّس  العوامل ◄

  وظروف املدارس،
ّ
 وغياب الّتمو�الت رق،الط

 
 ). RaISESإبوال (ولية �� س��اليون �عد مشروع . �ان املدر�ون جزًءا من مدارس إعادة اإلعمار وتحس�ن املدارس ال�ي تدعمها وزارة التنمية الّد 2017ه��تز،  60
مة "شر�اء اإلبداع الّدولّية" ( 61

ّ
 . InternationalCreative Associates  ،(2016منظ

 . RTI ،(2016معهد مثلث البحوث الدو�ّ� ( 62
مة "شر�اء اإلبداع الّدولّية"، "مبادرة الّتعليم �� شمال نيج��يا". التقر�ر الفص�ّ�  63

ّ
. (نيج��يا، الو�الة األمر�كّية 2018مارس/آذار   31جانفي/يناير إ��  1من  -منظ

 ). 2018للّتنمية الدولية، 
خ��ّي،  يوسف، 64

ّ
 . 2018وإنوا، الّتواصل ال�

مة "�ّحة االسرة الّدولّية  65
ّ
 أ.  2017"، 360منظ

 ؛ ساليد، التّ 2016؛ بفلبسن، هاردين و سان�ي، 2017ه��تز،  66
ّ

 . 2018، خ��يّ واصل ال�

�� شمال  ��اكجزء من دراسة بحث �شاط القراءة والوصول إل ةسالحظ مدرّ ت ة�مدرّ 

RARAنيج��يا   )RTI و��ّ مثلث البحوث الّد معهد : ). ا�حقوق األدبّية
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  ال�ي  راعالصّ  اتوديناميّ  ،العالية دّرب املدّرسو�سبة امل قلالنّ  ت�اليف لدفع) صرفها أو ( ةا�ح�وميّ 
ّ
 و ة؛عليميّ التّ  ا�خدمات تقديم ع�� ر تؤث

   دعمل  عامّ   �ش�ل  عليمالتّ   نظام  دعم��  و  ،�ناملحليّ   عليمالتّ   ومسؤو��  ،��ن املدرّ   �عض  لدى  االل��ام  ضعف  ◄
ّ
 .املدرسة  مستوى   ع��  م�ن املعل

 الّتدر�ب.  مبادرة تصميم مرحلة خالل املعا�جة إ�� الّتحّديات هذه وطبعا تحتاج

وصيات
ّ
 الت

رة برنامج تجارب ع�� بناءً 
ّ
ة القراءة الصفّية املبك

ّ
  تحديد  عند اليةالتّ  وصياتالتّ  �� ظر النّ  ع��  ال��امج  ��جيع يتمّ  اآلن، ح�ى  املتاحة واألدل

 :رباملّد  ومسؤوليات أدوار 

1.  
ّ
 التّ  تتما��ى  أن يجب. لذلك وفقا اتاملسؤوليّ  و�عي�ن ��ناملدرّ  قدرات �� ظر الن

ّ
 ع�� قادر�ن �ون املدرّ  ي�ون  أن  ينب�� ما حول  عاتوق

 بدورهم القيام ع�� قادر�ن غ��  فيھ ي�ونون  ال  موقف خلق واحتمال - ا�جدد ��ن املدرّ  إر�اك بلتجنّ  ومهارا��م معارفهم مع بھ القيام

  .ا��ممسؤوليّ   تحديد �� و�الّتا�� ضرورة الّتفك��   – لھ  ينمستعّد  غ�� ي�ونون  أو  ًداجيّ 

 ملن الوظيفّي  فيصوّ تال �� ھاتومسؤوليّ  املدّرب ألدوار  كتا�ّي  وصف تضم�ن  يجبحيث . املدّرب مسؤولّياتو  أدوار وإعالن  تدو�ن .2

 ��ا القيام ع�� قادر�ن ي�ونوا ى ح�ّ  بوضوح يفهموا وأن  ا��مومسؤوليّ  بأدوارهم علم ع�� �ون املدرّ  ي�ون  أن  �جبو . ��ن كمدرّ  �عملون 

 يختلف كيف فهم إ�� إشرا��ّ  دور  �� م��امن �ش�ل أو أو بدأوا عملهم حديثا  �عملون  الذين �ون املدرّ  يحتاجكما . املنشود حو النّ  ع��

   املدير�ن  إ��   ةاملدرسيّ   ز�ارا��م  من  الغرض   تبليغ  إ��  بحاجة  بدورهم  وهم  �ن.مشرفدورهم ك  دور   عن  �ن �كمدرّ   دورهم
ّ
 .بوضوح  م�ن واملعل

 ل يمكن .3
ّ
�اع، ةحساسيّ  ذلك �� بما الّسياقية، حليالتلت

ّ
وع االجتما��ّ  67الن

ّ
  تحديد واإلعاقة، تحاليل الن

ّ
 املحتملة ياتحّد الت

. تخفيف آثارها ةكيفيّ  لتحديد املص�حة أ�حاب مع ة�عاونيّ  عملية �� ال بّد من املشاركة العناصر، هذه تحديد د�مجرّ و . ��نللمدرّ 

  قد ال�ي  املواقف �� اتاملسؤوليّ  ضبطوإضافة إ�� ذلك، ال بّد من 
ّ
  إ��  حاجة هناك ت�ون  قدكما .  القائمحدّي التّ  مواجهة ف��ا ر يتعذ

 . عديالتالتّ  هذه إجراء أجل من منتظمة ومن�جّية تقييمات

در�ب أدوار  تكييف .4
ّ
عليمّية االحتياجات لتلبية واملسؤولّيات الت

ّ
م�ن  معظم يحتاج أن  املحتمل من أّنھففي ح�ن . الت

ّ
 كب��  قدر   إ�� املعل

 نوع ب�ن  الّتمي��  املدّر��ن من تمك�ن  كيفّية ال��امج �ستكشف أن  ينب��  جديد، �علي�يّ  ن�ج تنفيذ من األولّية املراحل خالل الّدعم  من

م�ن  يقّدمونھ  الذي الّدعم ومستوى 
ّ
 .للمعل

 
بكة الدولّية للّتعليم �� حاالت الطوارئ  67

ّ
 . INEE ،(2003( الش

 4 املمارسة مثال

 املشرف إ�� املدّرب �� شمال نيج��يا من 

  القراءة   مدّر�ي   من  العديد  أّن   نيج��يا  شمال  ��)  RARA(  والوصول إل��ا  القراءة  حول   البحث  �شاط  ��  املشارك�ن   املدّر��ن   مراقبة  وجدت

رة الّصفّية
ّ
في من - ا�جدد املبك

ّ
  يتناقض  ا�جديد الذي دورهم مع التكّيف �� صعو�ة واجهوا -) SSOs( ا�ح�ومّية املدارس دعم موظ

ز  الذي الّسابق دورهم مع
ّ
م�ن  مع إيجابّية عالقة تأسيس �� تحديات املدّر�ون  كما واجھ املدر��ّي. الّتفتيش ع�� أك��  رك

ّ
 واملشاركة املعل

م�ن،  مع  �عاونّية  �� تأسيس عالقة  واجهت املدّر��ن   ال�ي   املعّينة  املشا�ل   ولتحديد.  معهم  �عاونّية  عالقة  ��
ّ
  بجمع  ال��نامج  فر�ق  قام  املعل

م-املدّرب تفاعالت حول  بيانات
ّ
  �عاملون  املدّر�ون  �ان  إذا ما جمعها تمّ  ال�ي  املعلومات وشملت. املالحظة بروتو�ول  باستخدام املعل

م�ن 
ّ
م�ن من وطلبوا مح��مة، أو  ودّية بطر�قة املعل

ّ
مون، قالھ ما إ�� واستمعوا مدخالت �� ذلك، تقديم املعل

ّ
 لهم الفرصة وأتاحوا املعل

 مع الّنتائج مشاركة كما تّمت. للمدّر��ن  املستمرّ  امل�يّ  الّتطو�ر  مجاالت لتحديد واستخدامها البيانات تحليل ثّم تمّ . األسئلة لطرح

 املستمّر. امل�يّ  تطو�رهم أثناء املدّر��ن 

 . 2016املصدر: بلفبسن، وهاردين وسالن�ي، 
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  أدوار  تجر�ب .5
ّ
  ة فعاليّ  وتقييم املختلفة باملدرّ  تومسؤوليا

ّ
 ت�ون  ال  قد  ب للمدرّ  ةاملثاليّ  اتواملسؤوليّ  األدوار  ألّن  نظًراحيث . �لفةالت

 جر��يّ التّ  ال��نامج تضم�ن  ولذلك ال بّد من. مختلفة مقار�ات فال بّد من تجر�ب أعاله، املذ�ورة اإلجراءات  تنفيذ تمّ  وإن  ح�ى  وا�حة

��  
ّ
  ال��نامج ةخط

ّ
 . نةاملعيّ  باملدرّ  أ�شطة تأث��  لتحديد والبحث قييموالتّ  صدللرّ  املةالش

 ��نإعداد ودعم املدرّ 

 القراءة برامج �� ��ن املدرّ  معظم ألّن  نظًراو . فعال�ن  لي�ونوا املستمرّ  والّدعم واملوارد الّتدر�ب إ�� الّسياق، عن الّنظر  املدر�ون، �غض يحتاج

   يةّف الصّ 
ّ
 وا�خ��ات  املهارات  فإّن   قة،املسبّ   باملعرفة  عون يتمتّ   ال   ما  ) عادةLMIC(  البلدان ذات الّدخل املنخفض واملتوّسط  سياقات  ��  رةاملبك

 
ّ
  الّصّفية القراءة بتعليم قةاملتعل

ّ
  ال�ي  رةاملبك

ّ
 هذا  يصفوعليھ، . ضرورّي  أمر  ،مناسبة دعم وأدوات امل�يّ  تطو�ر ال فرص ��ن للمدرّ  ر توف

 ّية مّدهم وكيف تقديم الّدعم لهم، �� مفيدة ت�ون  أن  يمكن ال�ي  املواردو  ��ن،املدرّ  تدر�ب خاللها من يمكن ال�ي  املختلفة الطرق  القسم

 . املستمّر  امل�يّ  ر �التطو ب

تائج الرئيسّية للبحث
ّ
 الن

ق بأفضل طر�قة  املرتفع  والّدخل  املنخفض  الّدخل  ذات  الّسياقات  ��  محدودة  بحوث  وجود  من  الّرغم  ع��
ّ
  إلعداد   ع�� حّد سواء فيما يتعل

 أّنھ يجب  املدر��ن،  ودعم
ّ
م  لتطو�ر   فّعالة  أّ��ا  ع��  تحديدها  تمّ   ال�ي   ا�خصائص  نفس  للمدّر��ن   امل�يّ   الّتطو�ر   يظهر   أن   إال

ّ
 و�شمل.  امل�ي للمعل

�ل  �� الّتوصيات هذه
ّ

 ).بھ القيام ينب�� ال  ما وكذلك( املدّر��ن  إلعداد 5 الش

رة الّصفّية القراءة برامج سياق �� ، باملدرّ  لتدر�ب املختلفة األساليب أو  املقار�ات ةفعاليّ  عن �عّد البحث
ّ
  استكشفت فقد . امحدودً  ،املبك

   خ��ا��م  حول   ��ن املدرّ   نظر   وجهات  س��اليون   ��  صغ��ة  دراسة
ّ
رة    ّصفّية  قراءة  برنامج  ��  املشاركة  أثناء  امل�يّ   مهمو�عل

ّ
 التنمية   وزارة  تمولھمبك

  أهمية، محدودةأساسّية  ومعرفة مهارات لد��م الذين �ون،املدرّ ووّ�ح  DFID.(68( ال��يطانية وليةالّد 
ّ
 ذلك  �� بما دورهم، عن مالتعل

   ّيةالصف  قراءةالب  املتعلق  واملحتوى   ا�جديدة  ال��بو�ة  املعرفة
ّ
 در�ب التّ   دور   ومظاهر اختالف  االبتدائية؛  املرحلة  ��  علموالتّ   التدريسو   ؛ةر املبك

 األقران   ب�ن   عاون التّ ؛ و علمللتّ   تعددةامل  فرص؛ وال الكفاءة  ع��  القائم  امل�يّ   طو�ر التّ   يثّمنون   ��ن املدرّ   أّن   أيًضا  البحث  ووجد  اإلشراف.  دور   عن

  .والتعليقات واملمارسة ��ن للمدرّ  عليميةالتّ  وائر الّد  خالل من

مهم لدعم معّينة وأدوات وأطر  ونماذج موارد وجود ثّمنوا املدّر��ن  أّن  البحث وجد  أخ�ً�ا، و 
ّ
قة  املعلومات وعملهم وال�ي تضّمنت �عل

ّ
  املتعل

م  دورة  وكذلك  الّتدر�ب  دورة  بخطوات
ّ
ًعا  �ان   ما  �شأن   بتوج��ات  املعلومات  هذه  كما زّود��م.  الكبار  �عل

ّ
 ع��  وساعد��م  كمدّر��ن   م��م  متوق

  جماعّية ومش��كة.  أهداف تحقيق أجل من العمل

 

 
  2017هرتز،  68

 
ّ
  الّصفّيةل��امج القراءة  النقدّيةم أسئلة التعل

ّ
 رةاملبك

 ب دعم املدرّ وإعداد 

 ما �� أساليب تدر�ب املدرّ  ◄
ّ
 ال�ن؟��ن فعّ ي إ�� وجود مدرّ رائق واملحتوى) ال�ي تؤدّ ب ودعمھ (الط

◄  
ّ
 د؟��ن لسياق محّد إلعداد ودعم املدرّ  واالستدامة�لفة ة من حيث التّ ر�قة األك�� فعاليّ ما �� الط

  ال مع التأث�� اإليجا�ّي در�ب الفعّ ��ن �� تنفيذ التّ املوارد ال�ي تدعم املدرّ ما �� أفضل  ◄
ّ
  م؟ع�� ممارسة املعل
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رةالقراءة الصّ  برامج  من تجارب
ّ
 فّية املبك

   والفرص  باملعلومات  ��ن املدرّ   تزو�د  إ��  ��ن املدرّ   تدر�ب   يحتاج
ّ
   ��  ردوت.  ال�ن فعّ   ��ن مدرّ   لي�ونوا�ا  يحتاجو�   ال�ي   املهارات  م لتعل

ّ
قائمة   6  �ل الش

  در�بالتّ  بموضوعات
ّ

رة. الّصفّية القراءة برامج �� ��ن املدرّ  تدر�ب أ�شطة �� ائعةالش
ّ
 املبك

رة القراءة برامج �ستخدم
ّ
 الّتدر�ب  هو  ال��امج ب�ن  وما هو مش��ك. وتدر�بھ املدّرب إلعداد مختلفة منا�ج ا�حا��ّ  الوقت �� الّصفّية املبك

  العديد  نتائج حسبيوما  12 إ�� 3 ب�ن  ت��اوح أّيام مدى ع�� رسمّية عمل ورشة �� عادة يحدث والذي دورهم، إ�� املدّر��ن  لتوجيھ األو��ّ 

  علم  ع�� �ون املدرّ  فيتعرّ  الوقت، هذا خاللو . املتوسط �� أيام خمسة تصل إ��  معّدل عاّم للمّدة مع االستطالع، شملها ال�ي  ال��امج من

 الصفّية    القراءة  ��  دريسالتّ   أصول 
ّ
 والتّ   دريسالتّ   موادّ   ع��  فون و�تعرّ   رة،املبك

ّ
 أيًضا  ون يتلّق كما  .  ا��مومسؤوليّ   أدوارهم  ع��  فون و�تعرّ   م،عل

  األجهزة أو /  و  الورق ع�� املعلومات ��جيل ةوكيفيّ  ،الدرا��يّ  الفصل مراقبة أدوات استخدام ع�� تدر�بات
ّ
  تقديم  ةوكيفيّ  وحية،الل

  س�ن للمدرّ  مالحظات
ّ
  ش�ل  �� عادة ،)يوم�ن  أو  يوم ة ملّد ( متا�عة تدر�ب توف��  يتمّ  كما. ةاملدرسيّ  �اراتبالزّ  املرتبطة األخرى  وجستياتوالل

 .ةرسميّ  عمل ورشة

مون، يتلّقاه الذي الّتدر�ب نفس �� املدّر�ون  �شارك ما غالًبا
ّ
م إ�� يحتاجون  ألّ��م املعل

ّ
مھ ��يء �لّ  �عل

ّ
مون، يتعل

ّ
  برنامج  عن وكذلك املعل

رة الّصفّية القراءة
ّ
م�ن، عن منفصل  �ش�ل املدّر��ن  تدر�ب يتمّ  أخرى، حاالت و��. املبك

ّ
 .تدر���م عن مسؤول�ن  ي�ونون  وقد املعل

   الّصفّية  القراءة  تجر�ة  تدحّد وقد  
ّ
   املعروف�ن   در�ب،التّ   �يملدرّ "  املمارسات  أفضل "  من   العديد!)  القراءة  أستطيع(  مدغشقر   من  رةاملبك

ّ
 ًيامحل

 �� املضّمن واملحتوى  اتاالس��اتيجيّ و  املدرب تدر�ب وحدات ب�ن  ماسكوالتّ  املواءمة يةأهمّ ) 1: (تلك املمارسات شملو�. "املرشدون" باسم

م؛والتّ  دريسالتّ  مواد
ّ
 ��  )coaching( در�بالتّ  ن�ج نمذجة) 3(و الّتدر�بات؛ �� طبيقوالتّ  ظر�ةالنّ  ب�ن وازن التّ  ع�� ا�حفاظ يةأهمّ ) 2(و عل

�ل 
ّ

5الش  

 إعداد املدّرب ودعمھ: ما يجب وما ال يجب

  ما يجب

للتدر�ب ومستدامة متعّددة فرص توف��◄  

 ال�ي واملواد التعليمية واالس��اتيجيات القراءة برنامج محتوى  ع�� ال��ك��◄

م�ن من يتوقع
ّ
استخدامها املعل  

�ك��◄
ّ
املدّر�ون  �ستخدمها أن يجب ال�ي واألدوات العمليات ع�� ال�  

�ك��◄
ّ
م�ن معرفة يحّسن الذي املحتوى  ع�� ال�

ّ
ومهارا��م املعل  

�ك��◄
ّ
م�ن معرفة تحس�ن ع�� �عمل ال�ي املمارسات ع�� ال�

ّ
و�عليمهم املعل  

مونھ ما لتطبيق للمدّر��ن ومستدامة متعّددة فرص توف��◄
ّ
يتعل  

 (لدعم املدّر��ن لتدر�ب والّنظام ا�ح�ومّي  الهي�ل داخل العمل◄

 االستدامة)

 تنفيذ وأثناء املمارسة حاالت خالل والتفك�� املرتّدة للّتغذية فرص توف��◄

 الّتدر�ب

 املثال، سبيل ع��( الكبار لتعليم البحوث إ�� املستندة املبادئ تكر�م◄

م
ّ
شط، التعل

ّ
والّتدر�ب) الّنمذجة األقران، �عاون  الن  

وجستية ا�جوانب ع�� املدّر��ن تدر�ب ◄
ّ
للّتدر�ب الل  

 دعم مع البيانات، وجمع التنفيذ أدوات من متنّوعة مجموعة توف�� ◄

استخدامها كيفّية معرفة  

  ما ال يجب

 واحدة ملّرة الّتدر�ب توف��◄

�ك��◄
ّ
 القراءة برنامج محتوى  ع�� فقط ال�

 واملوادّ  الّتعليمية واالس��اتيجّيات

 الّتدر�ب وأدوات عملّيات ع�� فقط ال��ك��◄

 التدر�ب فقط نظرّ�ة ع�� املدّر��ن تدر�ب◄

ذلك الذي يتّم  مّدة من أقصر تدر�ب توف��◄

م�ن تقديمھ
ّ
 للمعل

م املمارسات أفضل تجاهل◄
ّ
 الكبار لتعل

 ا�ح�ومّي�ن والّنظام الهي�ل خارج العمل◄

 مستدام) (غ�� املدّر��ن لتدر�ب

 أو الهيا�ل استخدام ع�� املدّر��ن تدر�ب◄

 لليوم العادّية الوظيفة عن ا�خارجة العملّيات

 الدرا��يّ 

وجستية العملّية ا�جوانب تجاهل◄
ّ
 لتنفيذ والل

 الّتدر�ب أثناء التدر�ب
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  تدر�ب �� املرشدين ذلك �� بما) 4( ؛)training( الّتدر�ب
ّ
 �� املستخدمة ةالتعليميّ  واملوادّ  اتباالس��اتيجيّ  دراية ع�� ي�ونوا ى ح�ّ  م�ن املعل

 69.ال��نامج

رائق  و�شمل
ّ
م  دوائر "  أو   الّصغ��ة  املجموعات  اجتماعات  للمدّر��ن،  امل�يّ   الّتطو�ر   فرص  لتوف��   فّعالة  ت�ون   أن   يحتمل  ال�ي   األخرى   الط

ّ
 ،"الّتعل

مها ال�ي  تلك مثل
ّ
رة الّصّفية القراءة برامج تنظ

ّ
   هذه و�شمل 70وس��اليون. نيج��يا شمال �� املبك

  خ��ة  أك��  أ�خاص  إ�� باإلضافة األقران  من �عليقات ع��  وا�حصول  ا�خ��ات  لتبادل اجتمعوا الذين  ��ن املدرّ  من  صغ�ً�ا عدًدا االجتماعات

 عن واملدر��ن املوظف�ن  من �لّ  )RARA( والوصول  القراءة بحث �شاط ل��نامج وفًقا نيج��يا، ��و. ا�حاجة عند إضا�� ودعم تدر�ب وتلقي

 71.��ن للمدرّ  ھاملوّج  عمالّد  توف��  �� فعالة �اأ�ّ  ووجدوا هذه الوصول  ��جيل الجتماعات تقديرهم

  �عد عن أو " االف��ا��يّ " در�ب التّ  لتوف��  الّت�لفة فعالّية احاليّ  ا�ح�ومة تخت��  إفر�قيا، جنوب ��و
ّ
 أّن  إ�� ةاألوليّ  تائجالنّ  �ش�� و . م�ن للمعل

   در�بالتّ   من  القدر   بنفس  الةفعّ   املقار�ة
ّ

،  ت�لفة  أقلّ   و�� ، املباشرخ��يّ ال�
ً
   قليال

ّ
 عدد  أضعاف  أر�عة  من  يقرب  ما  دعم  من  باملدرّ   نوتمك

 
ّ
 املبادرة).  هذه  حول  فاصيلالتّ  ز�دمل 5 ملمارسةا مثال(انظر  72.م�ن املعل

").  باملدرّ  بمدرّ " أو " �ن �درّ كب�� امل " املثال، سبيل ع��( دراية أك��  �خص من املدرسة مستوى  ع�� عمالّد  أيًضا �ون املدرّ  ىيتلّق  قد أخ�ً�ا،و 

ر 
ّ
 . در�بالتّ  وتقييم مراقبة قسم �� ��ن للمدرّ  عمالّد  من النوع هذا  حول  املعلومات من املز�د وتتوف

رة أّن  القراءة برامج من املكتسبة ا�خ��ة توّصلتلقد 
ّ
 ��ن،املدرّ  من جّيد �ادر  إل�شاء تكفي ال  س�يّ الرّ  در�بالتّ  من امأيّ  بضعة الّصفّية املبك

رة القراءة عن معدومة أو  قليلة ف��ا خلفّية ي�ون  ال�ي  ياقاتالّس  �� ةخاصّ 
ّ
م�ن  كيفّية أو  املبك

ّ
 �عيي��م تمّ  الذين أولئك ملعظمدعم املعل

 
، يمكن العثور ع�� مواد تدر�ب مدغشقر �� الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية / مدغشقر، برنامج "أستطيع القراءة"! الّتدر�ب 2018، 360�ّحة األسرة الّدولية  69

 ت). 2018 أ، 2018( 2و1)، الّتدر�ب ZAP Leadersع�� الّتوجيھ ال��بوي وتوعية الوالدين ملديري املدارس. زاب ليدر (
 .  2017؛ هرتز، RTI ،(2016معهد مثلث البحوث الّدو�ّ� ( 70
 . RTI ،(2016معهد مثلث البحوث الّدو�ّ� ( 71
ة الّد جارب امليدانيّ جاني�� �وتزي، براهم فليش، وستيفن تايلور، "األش�ال البديلة للتدر�ب �� الصف املبكر: دليل نا��ئ من التّ  72

ّ
ولّية ة �� جنوب أفر�قيا"، املجل

 ).2019( 66لتطو�ر الّتعليم، 

�ل 
ّ

6الش  

إلعداد املدّرب ودعمھمواضيع   

رة 
ّ
 مواضيع القراءة الصفّية املبك

 القراءة تحس�ن مبادرة من والغايات واألهداف املنطقّي  األساس◄

ر وقت ��
ّ
 مبك

رة الّصفية القراءة فيم تكمن أهّمّية◄
ّ
  املبك

رة الّصفّيةتقّدم مهارات القراءة ◄
ّ
 والّتطو�ر  املبك

 القراءة مهارات لتعليم الفّعالة التعليمية االس��اتيجّيات◄

رة الّصفّية
ّ
 املبك

م �عليم مواد استخدام كيفّية◄
ّ
رة الّصفية القراءة و�عل

ّ
 املبك

 فّعال �ش�ل

 القراءة برامج �� واستخدامھ الّت�و��يّ  الّتقييم إجراء كيفّية◄

رة،
ّ
 لتوجيھ الّتدريس النتائج استخدام وكيفية الصفّية املبك

امل والّتعليم ا�جنس�ن، ب�ن املساواة توف�� اس��اتيجّيات◄
ّ

 الش

 املتعلم�ن �جميع

 الفّعال الّتعليم لدعم الدراسّية الفصول  إدارة ممارسات◄

 مواضيع محّددة للمدّرب 

 ومسؤولّياتھ املدّرب أدوار◄

 الّدرس ومراقبة فّعالة تدر�ب ز�ارة إجراء◄

م�ن وتوج��ات بّناءة مالحظات تقديم◄
ّ
 للمعل

م�ن مع اإليجا�ّي  والّتواصل الثقة بناء◄
ّ
 . املعل

 اآلخر�ن مع التعامل ومهارات الفّعال الّتواصل◄

 واألقران  الكبار �عليم مبادئ◄

 باملدّرب الّصلة ذات واملوارد األدوات استخدام كيفّية◄

وجستية وا�خدمات املدّرب ز�ارة جدول ◄
ّ
 سبيل (ع�� الل

 املستخدمة) واألدوات الّسلوك أ�شطة النقل، املثال،

) trainers( كمدّر��ن ) �عملون coaches( املدّر�ون  �ان إذا◄

م�ن
ّ
م�ن يتّم تدر�ب كيف: للمعل

ّ
 القراءة برنامج ع�� املعل

رة الّصفّية
ّ
 املبك
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 و  .��ن كمدرّ  للعمل
ً
  ام وتطبيق لتدعيم الوقت مرور  مع عةومتنوّ  عديدة فرص إ�� �ون املدرّ  يحتاج ذلك، من �دال

ّ
 مثال (انظر . مونھيتعل

 73.امل�يّ  طو�ر للتّ  دةمتعّد  بفرص ��ن املدرّ  تزو�د يتمّ  و�التا��،). )NEI( نيج��يا شمال �� عليمالتّ  مبادرة من 6 املمارسة

رة الّصفّية القراءة برنامج  تجارب وجدت كما
ّ
 املثال، سبيل وع��. مفيًدا ي�ون  أن  يمكن صقل الّتدر�ب وتأط��ه الّتدر�ب أّن  األخ��ة املبك

( لنيج��يا الّتجر�بّية القراءة برنامج �� املشار�ون  املدّر�ون  شارك RARA  ��و الحق، وقت ��و. الدرا��يّ  العام خالل �ن رسميّ  تدر�ب�ن  �� ) 

  منفصل، تدر�ب
ّ
  ��جيل اجتماعات" ساعدتكما . باليد محمول  قرص باستخدام ةالدراسيّ  الفصول  مراقبة بيانات جمع ةكيفيّ  موا�عل

  ال�ي " الوصول 
ّ
 صقل وتأط��  ز�ادة ع�� دة،محّد  مواضيع ع�� فوالتعرّ  ا�خ��ات لتبادل العام من الحق وقت  �� �ان مدرّ  مهانظ

ّ
 ��ن املدرّ  م�عل

 74حول  مواضيع إضافيّ ة.

  

 
ية" (عرض، ج��يا: النتائج واآلثار امل��تبة ع�� مبادرات تحس�ن محو األمّ أليسون بليبس�ن و�ارون هاردن وسوادشيت سان�ي، "أن تصبح مدرب قراءة �� شمال ني 73

 ). 2016 مارس، كندا، فان�وفر،]، CIESنوي �جمعية التعليم املقارن والدولية [املؤتمر الّس 
 .RTI ،(2016معهد مثلث البحوث الّدو�ّ� ( 74

 5 مارسةامل مثال

م�ن دعم
ّ
 إفر�قيا   جنوب �� االف��ا��يّ  الّتدر�ب: عن �عد املعل

. حاالت البلدان ذات الّدخل املنخفض واملتوّسط من العديد �� ا�حال هو  كما إفر�قيا محدودا، جنوب �� املؤّهل�ن  املدّر��ن  �عّد عدد

  مدّرب  نطاق ا�حصول ع��  لتوسيع  استخدام الّتكنولوجيا  بتقييم  إفر�قيا  بجنوب  األسا��يّ   الّتعليم  إدارة  تقوم  الّتحّدي،  هذا  وملواجهة

م�ن   من  مجموعة   تتلّقى  بذلك،  وللقيام.  فردّي 
ّ
 القائمة  املوارد  ثانية  مجموعة  تتلّقى  بينما  ع�� ع�ن امل�ان،  والتدر�ب  الورقّية  املوارد  املعل

وحة ع��
ّ
 .عن �عد االلك��ونّية والّتدر�ب الل

خ��يّ  الّتدر�ب دعم بنسبة مقارنة مدّرًسا، 90 لـ اف��ا��ي  دعم توف��  مسؤولّية مدّرب �لّ  و�تحّمل
ّ

 الّتدر�ب و�تضّمن. 1:15 البالغ ال�

قة اليومّية" الوا�ساب" رسائل االف��ا��يّ 
ّ
�جيع؛ بالّتعليم املتعل

ّ
  والفيديو؛  الّصور  خالل من منتظمة؛ والّرصد هاتفّية وم�املات والت

 وض�� من الّت�لفة وفعالّية تأث��  مقارنة إ�� الدراسة و��دف. املدّرب ييّسرها "الوا�ساب"، ال�ي  خالل  من الرق�يّ  الّدعم ومجتمعات

 .سنوات ثالث  مدى هذين ع�� الّتدر�ب

م نتائج �� كب��ا تحّسنا الّدراسة وجدت األو��، الّسنة ومع ��اية
ّ
ب �عل

ّ
م�ن  طال

ّ
خ��يّ  الّتدر�ب يتلّقون  الذين املعل

ّ
والّتدر�ب  ال�

 ل�لّ  الّسنة ت�لفة بخمسة دوالرات �� واالّتصاالت هو أقلّ  املعلومات تكنولوجيا ع�� القائم الّتدر�ب غ�� أّن . االف��ا��ّي ع�� حّد سواء

 .واالّتصاالت املعلومات تكنولوجيا ع�� غ�� القائم الّتدر�ب من طفل

 . .2019املصدر: �وتز، فليش، وتايلور، 
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 :عادة �شمل و��. واملفيدة املناسبة واملوارد األدوات إ�� �ون املدرّ  يحتاج وعملهم، تدر���م لدعمو 

 و . در�ببالتّ  مرتبطة ولوجستيات ،ال�نفعّ  مدر��ن  ي�ونون  وكيف ا��م،ومسؤوليّ  أدوارهم دتحّد  مكتو�ة معلومات حزمة ◄
ً
 يتّم  ما عادة

 و  75. در�بالتّ  أثناءهذه املوارد  توف�� 
ّ
  ملثل ا�جّيدة  االنطالق نقطة فإّن  ،األزمات سياقات �� نظراء ��ن كمدرّ  �عملون  الذين ألولئك سبة�الن

بكة األقران  تدر�ب حزمة �� ا�حزمة هذه
ّ

 76الطوارئ. حاالت �� للّتعليم الو�االت ب�ن  املش��كة للش

دريس موادّ  من ��خ◄ 
ّ
م الت

ّ
نوا من ال��نامج موارد ع�� يتعّرفوا ح�ى  والتعل

ّ
م�ن  مع استخدامها و�تمك

ّ
 . در�بالتّ  أثناء املعل

 أدوات املالحظة الصّ ◄  
ّ
 ما يتواءم محتوى هذه األدوات عن كثب مع  و رس.  ّد لل املعلم    تقديم  حول ��ن �� مالحظا��م  لتوجيھ املدرّ   ة يّ ف

ً
عادة

 
ّ
 رس املوّج ة الّد خط

ّ
 ھ ال�ي ُيتوق

ّ
استخدام  رس. كما يتمّ ��ن أثناء مالحظة الّد ة" للمدرّ ، و��ون بمثابة "قائمة مرجعيّ م استخدامهاع من املعل

 ر من قبل موظفي املاملعلومات �ش�ل متكرّ 
ّ
طر�قة  لرصد، وكذلك �ون يزورون املدارسما إذا �ان املدرّ  لرصدفي ا�ح�ومة شروع وموظ

 
ّ
 كما ). �ن در�ب �� الفلبّ ات التّ حول أدوات وعمليّ  7 املمارسةمثال (انظر �ختلف طول وش�ل هذه األدوات. و  �� الّتدريس.  م�ن املعل

ّ
ر توف

  مالحظةأدوات  حقيبة
ّ

رة  الصفّية القراءة لتحس�ن  ةالقراءة العامليّ شبكة ملورد  الدرا��يّ  الّصف
ّ
لة وإرشادات وا�حة معلومات مفصّ املبك

 77.ةراسيّ الّد الّصفوف  ملالحظة ب درّ املحول تطو�ر واستخدام أدوات 

 مراقبة  أدوات  توف��   ال��امج،  من  العديد  األحيان، و��  من  كث��   ��  يتمّ ◄  

من  املدرب ان��اء و�مجّرد. محمول  لو��ّ  جهاز  ع�� للمدّر��ن  الّصفوف

 �شأن  للمدّرب الّتوجيھ لتوف��  األقراص برمجة أيًضا يمكن املالحظة،

م يقّدمها ال�ي  الّراجعة الّتغذية
ّ
  إ��  املستندة املالحظات و�سمح. للمعل

وحة االلك��ونّية
ّ
في مع البيانات بمشاركة أيًضا للمدّر��ن  الل

ّ
 موظ

 زاروا املدّر�ون  �ان  إذا ما برصد لهم  �سمح مّما وا�ح�ومة، املشروع

ط هو  حسب ما املخّصصة املدارس
ّ
 استخدام أيًضا �مكنو . مخط

   املستمرّ   امل�يّ   طو�ر التّ   إلعالم  البيانات
ّ
  تحتوي   األحيان،  �عض  ��و.  مللمعل

  األجهزة
ّ
  دريس التّ  موادّ  ذلك �� بما ب،للمدرّ  أخرى  موارد ع��  ةوحيّ الل

 
ّ
 ت املثال، سبيل ع��و . ال��نامج �� موالتعل

ّ
  غانا، برنامج القراءة ��  ر وف

" و�رنامج ليب��يا �رنامج "اقرأ" �� ، و اكينيو�رنامج توسومي �� 

مثال املمارسة    انظر (  الك��ونّية للمدّر��ن "االستحقاق" �� ماالوي ألواحا  

 .)لأللواح باملدرّ  استخدام حول  املعلومات ملز�د 8

 
 ت (مدغشقر). 2018، 360 الّدولية األسرة ّحة(نيج��يا)؛ � 2016انظر مثال: منظمة شر�اء اإلبداع الّدولّية،  75
وارئ ( 76

ّ
بكة الّدولّية للتعليم �� حاالت الط

ّ
 . INEE ،(2018الش

)، مجموعة أدوات مراقبة  إيمي��آش�� ه��تز،  77
ً
رة �وشيت�وفا، وأليسون بفلسن (سيصدر قر�با

ّ
 ).2018(صفوف القراءة الصفّية املبك

 6 مارسةامل مثال

 املدّر��ن  ودعم لتدر�ب متنّوعة  أساليب   استخدام

  املدّر�ون  يتمّتع الّدولّية، للتنمية األمر�كّية الو�الة من ) املدعومةNEI�� شمال نيج��يا ( ا�جديدة الّتعليم مبادرة برنامج خالل  من

  �شار�ون فهم . امل�يّ  للّتطو�ر  عديدة بفرص
ً
  العام، خالل ).وcoachingبالّتدر�ب ( خاّص�ن  يوم�ن  يتّضمن أّيام 10 ملّدة  تدر�ب  �� أّوال

 املدّر��ن  من صغ�ً�ا عدًدا تتضّمن وال�ي  واحًدا، يوًما �ستغرق  ال�ي  الّرسمّية غ��  امل�يّ  الّتطو�ر  اجتماعات �� أيًضا املدّر�ون  �شارك

 موضوع ع��  والتعّرف املدّرس  مالحظة أثناء جمعها تمّ  ال�ي  البيانات ومراجعة الّتعليقات ع�� وا�حصول  تجار��م ملناقشة يجتمعون 

 معّ�ن. 

 . 2016املصدر: منظمة "شر�اء اإلبداع" الّدولّية، 

م�ن ع�� مبادرة 
ّ
مدّرب �� والية سو�وتو ، نيج��يا ، يدّرب املعل

ا�حقوق األدبّية: أديجومو�ي أديجبيت،  ).NRIالقراءة ا�جديدة (

 ، شر�اء اإلبداع NEIمبادرة الّتعليم �� شمال نيج��يا 
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 الصّ   مالحظة  أداة  من  كجزء  األحيان   �عض  ��  تضمينھ  يتمّ   املدّرب  مالحظات  نموذج◄  
ّ

 مساعدة   ��  األداة  من  و�كمن الغرض.  الدرا��يّ   ف

م مع الّدرس �عد املالحظات مناقشة لتوجيھ املرتّدة للّتغذية الرئيسّية املجاالت  تحديد �� املدّرب
ّ
 " لت�جيل أيًضا ويستخدم. املعل

ّ
  ة خط

 " عمل
ّ
  إ�� املالحظات نموذج من رةمكرّ  ةكر�ونيّ  ��خة  تقديم يتمّ  قد  ا�حاالت، �عض  ��. (مللمعل

ّ
 ). باملدرّ  ز�ارات ب�ن  إل��ا لإلحالة ماملعل

  تقييم أدوات أو  بروتوكوالت ◄
ّ
 دة محّد  قائمة املثال، سبيل ع��( ةرسميّ  ب�ن  ت��اوح�� و . ��ن للمدرّ  األحيان  �عض �� توف��ها يتمّ  بالطال

  يقرأها ال�ي  ا�جمل أو  ال�لمات أو  الرسائل من سلفا
ّ
 من باملدرّ  يطلب املثال، سبيل ع��( ةرسميّ  غ�� و ) ردودهم باملدرّ  ل��ّج  بينما فلالط

 
ّ
 ناقشةامل  لالستفادة م��ا خالل  املعلومات  استخدام  يتمّ   ثمّ   ).رس�ي   غ��   �ش�ل  مهارا��م  مستوى   مو�قيّ   ةالدراسيّ   كت��م  من  وايقرؤ   أن   بالطال

 مع 
ّ
 .  ماملعل

  

 7 مارسةامل مثال

 الفلّب�ن  من  أمثلة:  الّتدر�ب لدعم  وأدوات موارد 

 وإجراءات أدوات لتطو�ر  الّتعليم وزارة مع الدولّية للتنمية األمر�كّية الو�الة من املدعوم بيبيناس باسا مشروع �عاون  الفلب�ن، ��

في لدعم
ّ
ية الّتعليم إدارات من اإلشراف موظ

ّ
م�ن  ملراقبة املحل

ّ
مون  يقوم الّز�ارات، وخالل. لهم الّدعم وتوف��  املعل

ّ
 استبيان بملء املعل

م املراقب و�ناقش. بتدريسھ سيقومون  الذي الّدرس حول  ومعلومات التخّرج قبل ما
ّ
ثّم  . الّدرس قبل املعلم استبيان  معلومات واملعل

م�ن   و�وّجھ  تطبيق،  باستخدام  لو��ّ   جهاز   ع��  الّدرس  مالحظة  بت�جيل  ذلك  �عد  املدّرب  يقوم
ّ
"  أوراق  مالءات"  إ��  أيًضا  واملدّر��ن   املعل

مون   أعرب  وقد.  إضا��ّ   دعم  إ��  تحتاج  ال�ي   باملناطق  متعلقة
ّ
 .تقديمها  ع��  األداة  �ساعد  ال�ي   والّتعليقات  الّن�ج  لهذا  تقديرهم  عن  املعل

 .GRN ،(2018)، م�ح مراقبة الصفوف الدراسية للشبكة العاملية للقراءة (EDUالّتعليم (املصدر: مركز تطو�ر 

 8 مارسةامل مثال

 املدّر��ن والّتدر�ب   لدعم األلواح االلك��ونّية

رة لدعم املدّر��ن والّتدر�ب. ويشمل استخدامها: رصد 
ّ
ستخدم األلواح االلك��ونّية �� العديد من برامج القراءة الصفّية املبك

ُ
ز�ارات �

م�ن 
ّ
 .املدّرب؛ وتزو�د املدر��ن باملوارد، بما �� ذلك أدوات مالحظة الفصول الدراسّية؛ واق��اح أف�ار لتعليقات للمعل

وع�� سبيل املثال، �شتمل األلواح االلك��ونّية املحمولة ال�ي يتّم توف��ها للمدّر��ن �� كينيا، (من خالل مشروع توسومي املدعوم من  

ب، ومقاطع فيديو تحتوي ع�� دروس إيضاحّية، الو�الة األمر 
ّ
م�ن وكتب الطال

ّ
�كّية للتنمية الّدولّية) ع�� ��خ إلك��ونّية من أدلة املعل

وتطبيق يتيح لهم سماع أصوات ا�حروف. و�قول منّفذي ال��نامج أّن هذا املورد قد حظي �شعبّية �ش�ل خاّص. وتقوم أداة املالحظة 

م. و�قوم املدّر�ون بت�جيل معلومات املالحظة �� الّصّفّية املحّملة ع�� ا
ّ
أللواح االلك��ونّية بتوجيھ املدّر��ن �� مراجع��م لدرس املعل

في املشروع واملسؤول�ن ا�ح�ومّي�ن باملقاطعة. (ملز�د من املعلومات حول "لوحة 
ّ
األلواح، ثّم تحميلها ليتّم مراجع��ا من قبل موظ

م�ن، باإلضافة 2018�� كينيا، راجع "كيب وآخرون"،  املعلومات" ا�خاّصة بالّتدر�ب  
ّ
). وتتضمن البيانات تار�خ وتوقيت ز�ارا��م مع املعل

ر�ق (
ّ
 ) إ�� مدرسة، وال�ي �ستخدم �عد ذلك للتحّقق مّما إذا �ان ينب�� توف�� بدل الّنقل للمدّرب. GPSإ�� إحداثيات الط

استخدامها من قبل ا�ح�ومة غ�� مستدام   ، �ش�� العديد من ال��امج إ�� أّن �ونّيةلأللواح االلك�غم من االستخدام الواسع ع�� الرّ و 

، وعدم كفاية ا�خ��ة املعلوماتية إلدارة لوحة  ا املعلومات وصيان��ا، ونقص ا�خ��ة الفنّ �سبب ت�لفة أجهزة تكنولوجيّ   �� الوقت ا�حا��ّ 

 تائج.ة لتطبيق النّ اسيّ ة إلجراء تحليل البيانات و / أو عدم وجود إرادة سياملحليّ 
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ّ
  وصياتالت

 الّتالية: الّتوصيات �� يجب التفك��  للمدّر��ن، املستمرّ  امل�يّ  والّتطو�ر  الفّعال الّتدر�ب تصميم عند

م  احتياجات  تحديد .1
ّ
ع  ما  ع��  �عتمد  هذا.  باملدّربا�خاّصة    التعل

ّ
 أن  و�مكن  ا�حا�ّ�؛  مهارا��م  ومستوى   بھ  القيام  املدّر��ن   من  هو متوق

 .الّتدر�ب اس��داف �� مفيًدا ومهاراتھ املدرب ملعارف أسا��يّ  استقصاء ي�ون 

   لتدر�ب  دمحّد   �ّ سيا�  ن�ج  تطو�ر  .2
ّ
   االعتبارات  ��  ظر النّ   ينب��.  امل�يّ   طو�ر الت

ّ
 املدى  طو�لة  واالستدامة  وإم�انّية التوّسع  �لفةبالتّ   قةاملتعل

 الّتدر�ب والّدعم.  تصميم عند در�بالتّ  ن�جل

 ال .3
ّ
 لل والشامل املناسب طو�ر ت

ّ
  محتوى و  در�بت

ّ
. املوضوعات من مجموعة تضم�ن إ�� بللمدرّ  امل�يّ  طو�ر التّ  يحتاج. امل�يّ  طو�ر الت

  �� املوضوعات ما تّم ذكره  هذه و�شمل
ّ

  مبادرةو�عّد . 2 �ل الش
ّ
  م�ن املعل

ّ
  �ا�وما ممخيّ  برنامج �� م�ن للمعل

ّ
 برنامج ع�� مثال جئ�ن لال

  در�بوالتّ  طو�ر التّ 
ّ

  يدّرسون  ملن واملرن   املالش
ّ
 78.األزمة من ر�ناملتضرّ  م�ن املتعل

طو�ر  توسيع وجدولة وتكييف .4
ّ
 و�ناء ملمارسة الوقت للمدّر��ن  سيتيح تدر�جّية بطر�قة جديدة ومهارات معلومات تقديم إّن . امل�يّ  الت

م  امل�يّ   الّتطو�ر   يتيح  كما.  بفعالّية  واجبا��م  أداء  ع��  قادر�ن  وغ��   مرتبك�ن   يصبحوا  أن   من  بدال   ومهارا��م،  معارفهم
ّ
 الوقت  بمرور   املنظ

 الّتنفيذ. أثناء تنشأ ال�ي  والتحّديات املدّر��ن  الحتياجات لالستجابة فرًصا

م متنّوعة بفرص املدّر��ن تزو�د .5
ّ
 عمل، ورشة إعداد �� الرس�يّ  الّتدر�ب ذلك ويشمل. جديدة مهارات وتطبيق جديدة معارف لتعل

م ورّ�ما الفردّية، الرصد وز�ارات
ّ
  تقديم الّدروس، ملمارسة فرًصا للمدّر��ن  تتاح أن  كما يجب. صغ��ة مجموعات �� األقران  من الّتعل

 . للمّدرس  مالحظات وتقديم املعلومات، و��جيل الّدرس، ومراقبة

  و�جب .  املدّر��ن   دعم  ��   خاّص   �ش�ل  وسيلتان مفيدتان   الّدرس  مالحظة  وأداة  املدّرب   ز�ارة   بروتو�ول   �عّد .  املدّر��ن  لدعم  املوارد  تطو�ر  .6

ول  املحتوى  ي�ون  أن 
ّ
  الوقت  إتاحةكما يجب . املعلومات من واحتياجاتھ املستخدم مهارات ملستوى  مناسب �ش�ل  مس��دف�ن  والط

 .ةجر�بيّ التّ  املالحظة وأدوات ��ن للمدرّ  املوارد لتطو�ر  ال�ا��

مّية حول الّتطو�ر  الوحدة  راجع  املستمّر، والّدعم املدّر��ن  تدر�ب تخطيط حول  الّتفاصيل من  مز�د ع��  ول�حصول 
ّ
واملنتدى  امل�يّ  التعل

رة القراءة برامج �� الّتدر�ب"االلك��و�ّي حول 
ّ
  اإلرشادات  حول  اإرشاديّ  اكتيب نتتضمّ  وال�ي )، GRNللشبكة العاملّية للقراءة ( "الّصفّية املبك

 79.��ن املدرّ  ورصد عموالّد   در�بللتّ  الالزمة واملوارد واالعتبارات

  ةومّد وت��ة 
ّ
 در�بالت

 ذلك أّنھ  .س�يّ الرّ  در�بالتّ  خارج س�ن للمدرّ  املستمرّ  عم الّد  توف��  ��  در�بللتّ  ئيسيةالرّ  القيمةتكمن 
ّ
  تواصل وقت زاد ما�ل

ّ
  ب مدرّ  مع  ماملعل

ما  كفء،
ّ
  �غي��  ع�� تأث��  إلحداث در�بالتّ  إم�انات زادت�ل

ّ
  تحصيل �� نتحّس  إ�� وأّدت م،املعل

ّ
 .بالطال

 
جئ�ن". [صفحة و�ب]. 78

ّ
م �� سياقات الال

ّ
م�ن بجامعة �ولومبيا. "الّتطو�ر امل�ّي للمعل

ّ
 �لّية املعل

 . 2018و�فلبس�ن، ، باال�غيو 79

  أسئلة
ّ
  الّصفّية القراءة ل��امج  النقدّية مالتعل

ّ
 رةاملبك

 الّتدر�ب  ومدة وت��ة

م�ن املمكنة واألك�� فعالّية من حيث الّت�لفة؟  ◄
ّ
 ما �� �سبة املدّر��ن �� املدرسة أو �سبة املدّر��ن للمعل

ونتائج    طر�قة تدريسهملموس ��  املحّسن  تّ مدى الات ال�ي يحتاج ف��ا املدّر�ون ز�ارة املدّرس�ن ملعرفة  كم عدد املرّ   ◄

 
ّ
 الط

ّ
 ب؟ال
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ران   و�وجد عامالن  
ّ
   مع  باملدرّ   يقضيھ  أن   يمكن  الذي  الوقت  مقدار   ع��  مؤث

ّ
 باملدرّ   ف��ا  يزور   ال�ي   اتاملرّ   عددأ�(  �اراتالزّ   ر تكرّ   هما:  م�ن املعل

 
ّ
  مع باملدرّ  يقضيھالذي  الوقت حجم أي( �اراتالزّ  ةومّد ، )ماملعل

ّ
 و . الز�ارة) أثناء ماملعل

ّ
  �عدد بدورها �اتاملتغ�ّ  هذه ر تتأث

ّ
 ن�ن،املعيّ  م�ن املعل

  احتياجات وكذلك
ّ
ها عناصر مهّمة. �ن الفرديّ  م�ن املعل

ّ
�ادف  ظر للنّ  و�� �ل

ّ
 . در�بالتّ  ن�جو  ترك��  جانب إ��ف��ا بال�

 ال
ّ
   مع  باملدرّ   يقضيھ  الذي  الوقت  مقدار   أّن   إ��  راساتالّد   من  العديد  �ش�� :  للبحث  ةئيسيّ الرّ   تائجن

ّ
   سلوك  ��  غ��اتبالتّ   يرتبط   ماملعل

ّ
  ماملعل

  قراءة وم�اسب
ّ
موها ىتلّق  ال�ي  املدارس أّن  حدةاملتّ  الواليات �� ةطوليّ  دراسة وجدتو  80،81،82.البالط

ّ
، تحّقق ف��ا حجم أك��تدر�با  معل

  م�اسب �� أك�� 
ّ
  م�عل

ّ
  منضبطة تجر�ة وجدت و�املثل، 83. بالطال

ّ
رة �اضياتوالرّ  القراءة ملبادرة) RCT( اةمعش

ّ
 كينيا، �� �� الّصفوف املبك

 لدى ال أفضل  بنتائج ارتبطت باملدرّ  ز�ارات ارتفاع عدد أّن 
ّ
  البحث  من مز�د إ��  حاجة هناك ذلك، ومع 84).9مثال املمارسة  انظر ( بطال

  ممارسات لتحس�ن  دةمحّد  سياقات �� ةالالزم در�بالتّ  وث��ة لتحديد
ّ
  ونتائج ماملعل

ّ
 .بالطال

  باملدرّ  ب�ن  العالقة ع�� تأث��ه وهو  تھومّد  در�بالتّ  لوت��ة مهمّ  آخر  جانب هناك
ّ
 أّوال" القراءة" �يمدرّ  عن دراسة وجدت. فقد مواملعل

)Reading First coaches ( �� مع  �ون املدرّ  يقضيھ الذي الوقت مقدار  ب�ن  ةإيجابيّ  عالقة وجود حدةاملتّ  الواليات  
ّ
  ومواقف م�ن املعل

ّ
 م�ن املعل

  باملدرّ  ب�ن العالقة أّن  إ�� ظر بالنّ  مهمّ  اكتشاف وهذا 85���م، مدرّ  تجاه
ّ
البلدان ذات  سياقات �� تماًما  جديدة عالقة عام �ش�ل �� مواملعل

ب من ،)LMIC( الّدخل املنخفض واملتوّسط
ّ
 املو  ��ن درّ امل وأّ��ا تتطل

ّ
 وقتا لبنا��ا.  سواء حّد  ع�� م�ن عل

 املدارس  قادة  دعم  أّن   س�نواملدرّ   ��ن للمدرّ   ةطوليّ   دراسة  وجدتفقد  :  در�بللتّ   املدارس  قادة  دعم  هو وا�جدير بالّنظر كذلك ف  همّ أّما األمر األ 

   عمالّد   من  مختلفة  �جهود  ��ن املدرّ   تقديم   ��  ارئيسيّ   سبًبا  �ان   للّتدر�ب 
ّ
 دراسة  وجدتو   86بھ.  ت�ليفهم  تمّ   امّ ع  ظر النّ   �غّض   مختلف�ن،  م�ن ملعل

  أخرى 
ّ
  �� القراءة �ي ملعل

ّ
 تحس�ن  �� در�بالتّ  نجاح �� أيًضا ساهم املدارس مديري  من عمالّد  أّن  اتدر�بيّ  دعًما واتلّق  الذين ل األوّ  الصف

ب. لدى القراءة مهارات
ّ
 87الطال

 
  .2011؛ ايل�� باي�� واللي��، 2010؛ اللي��، ايل�� باي��، و��ن، 2010ب�ن وآخرون،  80
 ). 1992( 1العدد  17ل الطالب." املجلة الكندية لل��بية، جون أ. روس. "فعالّية املعلم وآثار التدر�ب ع�� تحصي 81
رة  82

ّ
 ). 2009( 5، العدد 36ليندا شيدلر. "تأث�� قضاء الوقت �� التدر�ب ع�� فعالّية املعلم �� تحصيل الطالب". مجلة الطفولة املبك

 ]. NIET ،(2012[مذ�ورة �� املعهد الوط�ّي للتمّ�� �� الّتعليم ( 2010بيان�اروسا، بر�ك، ودكس��،  83
 .2015باي�� وزو�ل�وفس�ي،  84
 .2010، ب�ن وآخرون 85
 .2010 وديكس��، بر�ك  بيان�اروسا، 86
 ). 2011( 7، العدد 24 التخّصصات، متعّددة مجلة: والكتابة القراءة" امل�ّي، الّتطو�ر  عناصر  من كعنصر  األمّية محو  تدر�ب"  بيبيتس�ي، ودان �اراليل. ف  جوان 87

 9 مارسةامل مثال

 كينيا  من البحوث نتائج: الّت�لفة  حيث من  الفّعال  الّتدر�ب

م�ن  املدّر��ن  عدد تأث��  لكيفّية أفضل ، من أجل فهم)PRIMR( والقراءة للّر�اضيات االبتدائّية كينيا مبادرة قامت
ّ
 ع�� �� مقابل املعل

م�ن  عدد �ان  إذا ما بتقييم الّت�لفة، حيث من فعالّية األك��  الّن�ج هو  الّتدر�ب، وما نتائج
ّ
ر  قد للمدّرب املعّين�ن  املعل

ّ
 تكرار  ع�� أث

سبة  مختلفة �انت املدارس املدّر��ن �� مقابل عدد ألّن  املدرسة، نوع حسب الّنتائج �� االختالفات الّدراسة بحثت الّز�ارات. كما
ّ
 بالن

ب ونتائج للمدّرب املخّصصة املدارس عدد ب�ن  الّسببّية الّصالت استكشفت الّدراسة كما. والعاّمة الّرسمّية غ��  للمدارس
ّ
 . الطال

م�ن  من مختلفت�ن  �سبت�ن  تأث��  تحليل وعند
ّ
  ع�� ) 1:15 و  1:10( الّرسمّية ملدّر�ي املدارس غ��  املعّين�ن عدد املدّر��ن �� مقابل املعل

الب، قراءة نتائج
ّ
م م�اسب �� إحصائّية داللة ذات  فروق أّية البحث يجد لم الط

ّ
  الّز�ارات  عدد أّن  ذلك �� الّسبب  ي�ون  وقد . الّتعل

م ل�لّ 
ّ
م ل�لّ  بنسبة ز�ارة واحدة ولم تختلف سوى  املجموعت�ن  ل�لتا مرتفًعا �ان  معل

ّ
  �� مقابل  املدر��ن  عدد آثار  فإّن  ذلك، ومع. معل

م�ن 
ّ
 عدد عن مسؤول�ن  املدّر�ون  �ان  حيث الكب��ة املناطق ففي. إحصائّية داللة ذات �انت العاّمة املدارس مناطق �� املختلفة املعل

م�ن، من أك�� 
ّ
ب قراءة نتائج �انت املعل

ّ
غة الطال

ّ
�ي  ب�ن  الّتواصل ز�ادة أّن  إ�� الّنتائج و�ش��  أقّل. واإلنجل��ّية الّسواحيلية بالل

ّ
 معل

م نتائج لتحس�ن  مهمّ  أمر  واملدّر��ن  الّصفوف
ّ
 . لل��نامج الوط�يّ  الّتوّسع إلثراء الّنتائج وقد استخدمت. الّتعل

 2015  زو�ل�وفس�ي، وسيمونز  باي�� : املصدر
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ة �ش�� و 
ّ
  جميع� الةالفعّ و  قيقةالّد  در�بالتّ  و�عليمات وت��ة أّن  إ�� األدل

ّ
 ت ن مع�ّ  سياق �� م�ن املعل

ّ
  ا�حاالت،  �عض ��و. ةمتأنيّ  دراسة بتطل

  ومجز�ة مجدية �انت ال�ي  در�بالتّ  طرق  أثبتت املثال، سبيل ع��
ّ
  م�ن للمعل

ّ
  أعباء تخلق �اأ�ّ  �ور الذ

ّ
 عدم الّر��ى  �� �ساهم اممّ  مات،للمعل

 جميع ا� الّرفاه امل�يّ  مراعاةو�الّتا�� فإّن  88.الوظيفّي 
ّ
  �ساعد سوفالّتدر�ب  تصميم �� م�نملعل

ّ
 ةومّد  وت��ة تحديد �� در�بالتّ  التتدخ

 .ل�جميع ةفعاليّ  أك��  ست�ون  ال�ي  در�بالتّ  إجراءات

رة  الّصفّية  القراءة  برامج  ��  تجارب
ّ
   الّصفّية  القراءة  برامج  عديد  من  جمعها  تمّ   ال�ي   املعلومات  �ش�� :  املبك

ّ
املدّر��ن   معّدل عدد  أّن   إ��  ةر املبك

م�ن 
ّ
  ل�ل باملدرّ  ز�ارات وعدد�� مقابل املدارس/املعل

ّ
ا  ختلفي  ممعل

ً
 عدد ذلك �� بما عوامل، ةعّد  إ�� ذلك ويعزى . ال��امج ب�ن  كب�ً�ا اختالف

  وعدد ،��ن املدرّ 
ّ
. ��ن املدرّ  لدعم  املتاحة واألموال، �ارةزّ ال أثناء باملدرّ  اتومسؤوليّ ، ع��ا مسؤول�ن  �ون املدرّ  ي�ون  ال�ي  واملدارس م�ن املعل

رة: الّصفّية القراءة برامج �عض  �� االختالفات �عض ي�� فيماو 
ّ
 املبك

  لز�ارة ��ن مدرّ  �عي�ن  يتمّ  ة،وليّ الّد  نميةللتّ  ةاألمر�كيّ  الو�الة من املدعوم" تقرأ ليب��يا" برنامج بموجب◄ 
ّ
  �� واحدة ةمرّ  م�ن املعل

ّ
 ، هر الش

   احتياجات  حسب   تختلف  أجر�ت   ال�ي   �اراتالزّ   عدد  أّن   من   غمالرّ   ع��
ّ
 ن �و املدرّ ��ا    دال�ي يحّد   ةكيفيّ ال  حول   10  املمارسة   مثال  انظر (  ماملعل

 ). عمالّد  إذا ما عل��م تمي�� 

  من ،نغالالّس  �� ل�جميع" القراءة" برنامج إطار  ��◄ 
ّ
  مع ةتدر�بيّ  دورات �� املدارس مديرو  �شارك أن  عاملتوق

ّ
 ت�ن مرّ  مدارسهم �� م�ن املعل

��  
ّ

  منو . األقلّ  ع�� هر الش
ّ
  يزور  أن  عاملتوق

ّ
  ��  اتمرّ  ثالث أو  أشهر  ثالثة �لّ  األقلّ  ع�� واحدة ة مرّ  املدارس، الّدائرة مستوى  ع�� شون املفت

ما أيًضا املدير  ف��ا ي�ون  ال�ي  املدارس ��و. نةالّس 
ّ
  عمالّد  من مز�د إ�� األمر  يحتاج حيث أو  ،معل

ّ
  من م�ن،للمعل

ّ
  يقوم أن  عاملتوق

ّ
 شون املفت

  �� ت�ن مرّ ، �عدد ز�ارات أك�� 
ّ

  89مثال. هر الش

مون  املديرون  �عمل ،غانا ��◄ 
ّ
م�ن  سّتة إ�� ثالثة من ومراقبة ز�ارة عن مسؤولون  وهم. املدارس ��  كمدّر��ن  الّرئيسيون  واملعل

ّ
  ��  معل

هر. �� مّرت�ن  مدارسهم
ّ

 90الش

م�ن حسب تتفاوت ،كينيا �� "توسومي" الوط�يّ  برنامج إطار  ��◄ 
ّ
ال�ي تّم  اإلدارّ�ة ا�جغرافّية املنطقة  معّدل عدد املدّر��ن �� مقابل املعل

�  .  ا�ح�ومةمن قبل    بالفعل  املدّر��ن   ف��ا �عي�ن 
ّ
 وهم م  –  �ون املدرّ و�تو�

ّ
 ز�ارة  مهّمة  -  املنا�ج  دعم  مسؤولو   باسم  معروفون   ون ح�وميّ   فون وظ

ما  45
ّ
   ��  أق��ى   كحّد   معل

ّ
   منو ).  45  إ��  8ت��اوح من    حدود  ��(  هر الش

ّ
   �ون املدرّ   يزور   أن   عاملتوق

ّ
  نفقات   عن  �عو�ضهم  يتمّ   وأن   شهرً�ا  م�ن املعل

 91.صةاملخصّ  �اراتبالزّ  يقومون  املدر��ن  �لّ  ليس أّن  اكتشف قد  ال��نامج أّن  من غمالرّ  ع�� قل،النّ 

 
  عال��ّ شارون وولف وآخرون، "اآلثار األولية لتدخل" �علم القراءة �� فصل درا��ي  88

ّ
 املعلم�ن،عليم و�عليم " التّ الديمقراطية،م �� جمهور�ة ال�و�غو "ع�� رفاه املعل

52) ،2015 .( 
رة من برنامج القراءة ل�جميع �� -جينيفر سو�فت 89

ّ
ة املبك

ّ
الّسنغال �� إطار برنامج القراءة الّصفّية املبكرة" (عرض، املؤتمر مورغان، "التدر�ب مقابل ا�جمع: األدل

 ).2019، سان فرا�سيس�و، �اليفورنيا، أفر�ل/أبر�ل CIESالّسنوي �جمعّية الّتعليم املقارن والدو�ّ�، 
خ��ّي،  90

ّ
 .2018ميكسك، الّتواصل ال�

 .2017سليد وإمباري،  91

 10 مارسةامل مثال

م�ن  املدّر��ن لدعم تمي�� 
ّ
 ليب��يا  �� املعل

م�ن، املوّجھ الّدعم لتوف�� 
ّ
 ملالحظة الصّفوف أداة الّدولّية، للتنمية األمر�كّية الو�الة من بدعم "ليب��يا تقرأ"، برنامج طّور  للمعل

مون  �ان  إذا ما تحديد ع�� املدّر��ن  �ساعد الدراسّية
ّ
 األساسّية الّتعليمية للممارسات قيمة �عي�ن  و�تمّ . إضا��ّ  دعم إ�� بحاجة املعل

 درس لعملّية مالحظة بإسناد عدد ذلك �عد املدّر�ون  و�قوم. املدّر�ون  �ستخدمها ال�ي  الدراسّية الصّفوف مالحظة أدوات �� املضّمنة

م
ّ
م �ان  إذا ما  تحديد أجل من معّ�ن يقّدمھ املعل

ّ
 . إضا��ّ  دعم إ�� يحتاج املعل

ث البحوث الّدو�ّ� (معهد : املصدر
ّ
 .RTI International ،(2017مثل
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 �ون املدرّ  يدعم ،)�� الشمال عليمالتّ  مبادرة خالل من( نيج��يا ��◄ 

  همو  -
ّ
  - " املدر��يّ  عمالّد  "مسؤولو  باسم ون ُ�عرف ون ح�وميّ  فون موظ

ما 15 إ�� 8 من يقرب ما
ّ
  مع ،م��م ل�لّ  معل

ّ
  �لّ  ز�ارة عتوق

ّ
 ت�ن مرّ  ممعل

 �ستكمل. (نةالّس  �� اتمرّ  سّت  مجموعھ ما أي ،را��يّ الّد  الفصل ��

  صغ��ة ةدور�ّ  باجتماعات ةالفرديّ  الز�ارات هذه
ّ
 ذلك، ومع.) م�ن للمعل

  مها تقّد  وال�ي  - قلللنّ  عل��ا االعتماد يمكن أموال إ�� االفتقار  فإّن 

 يزورون  ال  ��ن املدرّ  من العديد  أّن  �ع�ي  - املشروع وليس ا�ح�ومة

 
ّ
  هو  ماحسب  األحيان  من كث��  �� م�ن املعل

ّ
 92.طمخط

   الصفّية  القراءة  برامج  من  العديد  وجدت
ّ
 وخاصة  -  ��ن املدرّ   أّن   رةاملبك

  من  ي�افحون  - م��ا بالقرب أو  درسةامل �� مقيم�ن  ليسوا الذين أولئك

  تلبية أجل
ّ
  در�بالتّ  وت��ة حيث من عاتالتوق

ّ
 قيود �سبب موالتعل

 ال�ي   املتعددة  التحديات  يصفالذي    11  مارسةامل  مثال(انظر  .  دةمتعّد 

 . )س��اليون  �� �ون املدرّ  يواجهها

  من املقيم�ن بالقرب ��ن املدرّ  أّن  كينيا��  ا�جديدة" �� شمال نيج��يا و�رنامج "توسومي"ت "مبادرة التعليم وجدوقد 
ّ
 يزورو��م م�ن املعل

 ذون املنّف  وجد ة،ال��يطانيّ  ةوليّ الّد  نميةالتّ  وزارة من املدعوم) RANA( نيج��يا �� وا�حساب القراءة �شاط إطار  ��و 93.أك�� ر متكرّ  �ش�ل

 ف املنشود؛ حو النّ  ع�� األحيان  من كث��  �� املدارس يزوروا  لم ��ن املدرّ  أّن  أيًضا
ً
  يقومون بز�ارة  �انوا شهرً�ا،  واحدة ة مرّ القيام بز�ارة  من  بدال

  �عض أّن  مالوي  �� در�بالتّ  لبيانات تحليل وجد و�سهولة، 94.درا��يّ  فصل ل�لّ  تقر�ًبا ت�ن مرّ  أو  ةمرّ 
ّ
  ر متكرّ  �ش�ل ز�ار��م تتمّ  قد م�ن املعل

 ا�حاالت،   من  العديد  ��الباحثون،    ذكر   ذلك،  ومع  95.ن واملعلم�  املدارس  �عض  من  ا�جغرا��ّ   قر��م  إ��  األرجح  ع��  ذلك  و�رجع  غ��هم،  من  أك�� 

 امل ز�ارات من  داملحّد  بالعدد يقومون  �ون املدرّ  �ان  إذا ما الواقع  ��  �عرفون  ال  �مأ�ّ 
ّ
  تحول  املعلومات �� كب��ة فجوةحيث أّن هناك  – م�ن عل

 األثر.  تقييم دون 

  

 
خ��ّي،  92

ّ
 . 2018بيلو وإينووا، الّتواصل ال�

خ��ّي،  93
ّ

خ��ّي،  2018بيلو وإنووا، الّتواصل ال�
ّ

 . 2018؛ سليد، الّتواصل ال�
خ��ّي، الّتواصل �وس��، 94

ّ
  2018 ال�

 .2017 وإمباري، سليد 95

�ستعرض كيفّية تدريس جزء من  مدّرب �� برنامج "ليب��يا تقرأ"

درس. ا�حقوق األدبّية: جيناي بيالط، معهد مثلث البحوث الّدو�ّ� 
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 تحّديات للّتدر�ب �� س��اليون 

رةالقراءة  برنامج �� املدّر��ن  لتجارب حديثة دراسة وجدت
ّ
 لـ الشهرّ�ة الّز�ارات عن املسؤول�ن  املدّر��ن أّن  س��اليون  �� الصفّية املبك

ما 18
ّ
نوا لم ابتدائّية مدارس سّت  �� معل

ّ
م�ن جميع مقابلة من يتمك

ّ
 هذه شملت. متعّددة و�رامجّية سياقّية قيود �سبب شهرّ�ا املعل

م�ن  تنّقل معّدالت ارتفاع أخرى، أمور  ب�ن  القيود، من
ّ
  مع  للعمل الوقت اإلضا�ّ� الذي يحتاجھ املدّر�ون  إ�� باإلضافة و�غّي��م، املعل

م�ن 
ّ
رق  وظروف املحدودة، ومهارا��م معارفهم  إ�� نظرا وغ�� مدّر��ن �ش�ل جّيد مؤّهل�ن  غ��  معل

ّ
  .األمطار موسم خالل الّسّيئة الط

 . 2017هرتز،  :املصدر
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وصيات
ّ
م�ن  املدّر��ن  معّدل عدد فإّن  أعاله، موّ�ح هو  كما�: الت

ّ
ا تختلف املدّرب ز�ارات ووت��ة �� مقابل عدد املعل

ً
. ال��امج ب�ن  كب�ً�ا اختالف

 ة جغرافيّ  منطقة أو  ن مع�ّ  لبلد  در�بالتّ  ز�ارات ووت��ة در�ب التّ  �سب ت�اليف ةفعاليّ   لتحديد قييموالتّ   الّرصد  من مز�د  إجراء يلزم ح�ن  ��و

  من مجموعة أو 
ّ
 :ي�� ما �شمل نفيذوالتّ  خطيطالتّ  مرحل�ي  أثناء مراعا��ا يجب ال�ي  وصياتالتّ  �عض فإّن  م�ن،املعل

ظر  .1
ّ
 والّسالمة وظروفھ، الّسفر  ووقت الّنقل، وسائل وتوافر  املدارس، وموقع  املدّرب، مراعاة موقع يجب . الّسياقّية العوامل �� الن

قافّية والقضايا واألمن،
ّ
قة أو  الث

ّ
 وغ��ها) الّنارّ�ة الّدّراجات ع�� أو  بمفردها الّسفر  للمرأة يمكن �ان  إذا ما أي( بالّنوع االجتما��ّ  املتعل

م�ن، مع لوقت الّتواصل املحتملة ا�حواجز  من
ّ
م�ن  املدارس عدد تحديد عند �امل �ش�ل املعل

ّ
  مسؤولّية  املدّرب سيتو�� الذين واملعل

 .�لفةالتّ  حيث من املحتملة ةوالفعاليّ " الفع��ّ " در�بالتّ  جدوى  تقييم أيًضا يجبكما  دعمهم.

  داخل العمل .2
ّ
  �ان  إذا ما ال بّد من معرفة. ا�حكومّي  ظامالن

ّ
  لعدد  بالفعل �عيي��م تمّ  قد ��ن كمدرّ  العاملون  ون ا�ح�وميّ  فون املوظ

  أو  املدارس عدد ف��ا ي�ون  قد ال�ي  املواقف ��و. املدارس من ن مع�ّ 
ّ
 أن الفّعال الذي يمكن  الّدعم من أك��  بللمدرّ  ن�ن املعيّ  م�ن املعل

م�ن �� مقابل عدد    ��ن ملدرّ لعدد ا   مختلفةمعّدالت    ةفعاليّ   اختبار   ��   ال بّد من الّتفك��   ب،املدرّ   مھيقّد 
ّ
يمكن ل�ح�ومة    ال�ي   املدارس/املعل

 .األجل طو�ل لدعم توف��ها

  ��ناملدرّ  دعم تمي��  .3
ّ
ة بوضع ال بّد من. م�نللمعل

ّ
م�ن  لتحديد خط

ّ
قوا  أن  ينب�� الذين املعل

ّ
 مرور  مع املدّرب من ز�ارات) أقلّ  أو ( أك��  يتل

 .��ن املدرّ  لوقت استخدام وأفضل املوارد من قدر  أق��ى  لتحقيقالوقت 

4.  
ّ
  وت��ة �غي��  �� ظر الن

ّ
  يحتاج قد . بمرور الوقت ومّدتھ در�بالت

ّ
. ال��نامج تنفيذ من ةاألوليّ  املراحل  خالل  عمالّد  من مز�د  إ�� مون املعل

  مهارات تتحّسن أن  دبمجرّ   عمالّد  مقدار  تقليل ثمّ  البداية، �� بوت��ة مرتفعة در�بالتّ  توف��  نتائج تقييمولذلك ال بّد من 
ّ
 .مون املعل

م�ن  املدارس يزورون  �انوا إذا  اممّ  قحّق للتّ  ��ن املدرّ  عتتبّ ال بّد من . تھومّد  باملدرّ  ز�ارة وت��ة مراقبة .5
ّ
  هو ما  حسب واملعل

ّ
. لھ طمخط

م�ن   وارتفاع عدد  املواصالت،  نقص  املثال،  سبيل  ع��(  وجودهم  عدم  سبب  فال بّد من تحديد  كذلك، األمر   يكن  لم  إذاو 
ّ
 ال   الذين  املعل

ط  هو  ما حسب ز�ار��م يمك��م
ّ
  يات حّد التّ  ملواجهة ياقبالّس  ةخاصّ  حلول وتجر�ب  وتحديد ) ذلك إ�� وما افع،الّد  ونقص لھ، مخط

 .دةاملحّد 

  معّدالت ةفعاليّ  تقييم .6
ّ
م�ن �ن �� مقابل املدارس �املدرّ  معّدالت عدد �انت إذا ما تحديد. �اراتوالزّ  در�بالت

ّ
 �اراتالزّ  ووت��ة واملعل

  طرق تدريس تحس�ن  إ�� يتؤدّ 
ّ
  ونتائج م املعل

ّ
زمة الب؛الط

ّ
 .لذلك وفقا وعند ا�عدام ذلك ال بّد من إدخال الّتعديالت الال

 �عض  واملستدامة  طو�ر للتّ   والقابلة  �لفةالتّ   حيث  من  الةوالفعّ   ةالعمليّ   الّتدر�ب  ووت��ة  املدارس  مقابل  ��  املدّر��ن   عدد  معّدالت  �ستغرق   قد

  الّرصد  خالل من جمعها يتمّ  ال�ي  لمعلوماتو�مكن ل. الوقت مرور  مع وحجمھ در�بالتّ  وت��ة � تتغ�ّ  قد ذلك، ع�� عالوةو . لتحديدها الوقت

 .صميمالتّ  ع�� �غي��ات إدخال عندئٍذ ) ماملقّد  در�بالتّ  جودة ذلك �� بما( املس��دف والبحث املستمرّ  ييمّق والتّ 
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ّ
 در�برصد وتقييم الت

   فوفالصّ   قراءة  تحس�ن   ل��نامج  األخرى   ا�جوانب  مع  ا�حال  هو   كما
ّ
   در�بالتّ   جهود  وتقييم  رصد  يجب  رة،املبك

ّ
  �ون املدرّ   يفعلھ  ما  لفهم  ةبدق

   ممارسات  ع��   در�ب التّ   تأث��   وما  ،تحس�ن   إ��   تحتاج  ال�ي   در�بالتّ   برنامج  جوانب  ��  وما  د،جيّ   �ش�ل 
ّ
   ونتائج  م املعل

ّ
  استخدام   �جبو .  بالطال

  بلد  داخل  در�ب التّ نطاق  توسيع يمكن كيف تحديد  ذلك، من واألهمّ  در�ب،التّ  أ�شطة وتصميم املستمرّ  نفيذالتّ  لتوجيھ املعلومات  هذه

  در�ب التّ   أ�شطة  �ملتقو )  MER(   والبحث  قييموالتّ   صدللرّ   ةالعامّ   املمارسات  أفضل  تطبيق  يجبكما  .  املشروع  حياة  �عد  ما  إ��  واستمراره  ما

 :ي�� ما در�ببالتّ  ةا�خاصّ  والبحث والّتقييم الّرصد �شأن  دةاملحّد  اإلرشادات �شملو . وتقييمها

ة وضع .1
ّ
قييم للّرصد خط

ّ
در�ب خاّصة والبحث والت

ّ
 األحيان من كث��  �� والبحث والّتقييم الّرصد ال��نامج خطط تتضّمن ال . بالت

  هذه مثل وضع يتمّ  وأن  ذلك، القيام املهمّ  ومن. الّتدر�ب أ�شطة
ّ
 ألّن  نظًرا أمكن، إن  الّتدر�ب، برنامج تصميم مرحلة خالل ةا�خط

 أو (  مختلفة  عالج  أذرع  �عي�ن   إ��  ال��نامج  يحتاج  قد  املثال،  سبيل  ع��و .  البحث  واحتياجات  قييموالتّ   صدبالرّ   يتأثر   قد  ال��نامج  تصميم

 مثل در�ب،التّ  من نةمعيّ  جوانبوجدوى ت�لفة  ةفعاليّ  لتقييم) در�بالتّ  برنامج من ةمختلف ��خة بتنفيذ م��ا �لّ  تقوم مجموعات

م�ن 
ّ
   . �لفةالتّ  حيث من ةفعاليّ  أك�� مجٍد و  هو  ما لتحديد ،معّدل عدد املدّر��ن �� مقابل املعل

قييم الّرصد أسئلة تحديد .2
ّ
  املتعلقة والبحث والت

ّ
رة برامج. ع��ا لإلجابة مناسب ن�ج وتطو�ر  در�ببالت

ّ
مدعّوة  قراءة الّصفوف املبك

  وتدر�بھ   باملدرّ   �عي�ن   �شأن   مستن��ة  قرارات  خاذالتّ   ��ا  ةا�خاصّ   در�ب التّ   وأ�شطة  ��ن املدرّ   حول   معرفتھ  إ��   تحتاج  ما  تحديد�شّدة إ��  

رة الّصفوف  قراءة برنامج يقوم املثال، سبيل  ع��و . واستدامتھ در�ب التّ  نطاق توسيع املطاف ��اية و�� ودعمھ،
ّ
 اغانا حاليّ  �� املبك

  ةالفعاليّ  لتحديدوذلك  دقيقة، 30و دقائق 10 ملّدة هما مالحظة الفصل: الفصل الّدرا��يّ  لرصد نموذج�ن  ةوفعاليّ  جدوى  بتقييم

ُ�ج  ملختلفذات الّصلة   .�لفةالتّ  حيث منالنُّ

  

�ل 
ّ

  7الش

 املدّر��ن والّتدر�ب رصد وتقييم مواضيع  

ط لها؟ هو  حسب ومسؤولّيا��م أدوارهم أداء ع�� قادرون  املدّر�ون  هل◄ 
ّ
 مخط

در�ب أ�شطة �� ما ◄
ّ
م  �عليم تحس�ن  ��  فعالّية األك��  األ�شطة �� وما جّيد؟ �ش�ل معها الّتواصل للمدّر��ن  يمكن ال�ي  الت

ّ
  املعل

ب؟ ونتائج
ّ
 الطال

معّدل    تأث��   هو   ما  الّز�ارات؟  من  املحّدد  بالعدد  املدّر�ون   يقوم  هل  للمدّر��ن؟  ممكنة  واملدّرس�ن  للمدارس  املدر��ن  معّدل عدد  هل  ◄

م�ن  إ�� املدّر��ن  عدد
ّ
م ممارسة ع�� املدارس إ�� عدد املدر��ن  أو  املعل

ّ
الب؟ ونتائج  املعل

ّ
 الط

ط  الّز�ارات  �عدد  مقارنة  الفعلّية  املدّرب  ز�ارات  وت��ة  ��  ما  ◄
ّ
م�ن   املدّر�ون   يزور   مّرة  كم  لهل؟  املخط

ّ
ز�ارات   �انت  وإذا  معّين�ن؟  معل

م�ن  لبعض املدّر��ن 
ّ
 فلماذا؟ ز�ارا��م لغ��هم، من أك��  املعل

در�ب نوعّية ما ◄
ّ
ل الوقت؟ بمرور  الّتدر�ب جودة تتغّ��  هل مختلف�ن؟ مدّر��ن  و�واسطة عامّ  �ش�ل املقّدمة الت

ّ
در�ب فيم يتمث

ّ
 الت

 الّتحّسن؟ ع�� املدّر��ن  �ساعدان  الذين والّدعم

ل    ◄
ّ
 ونتائج  جودة  أك��   تدر�ب  إ��  تؤّدي  ال�ي )  ذلك  إ��  وما  وا�خ��ات،  واملهارات  املعرفة  املثال،  سبيل  ع��(  املدّرب  خصائصفيم تتمث

بية مدرسّية
ّ
 أفضل؟ وطال

ل  ◄
ّ
در�ب تأث�� فيم يتمث

ّ
م �عليم تحس�ن  ع�� الت

ّ
الب؟ ونتائج املعل

ّ
 الط

در�ب أ�شطة ت�لفة �� ما ◄
ّ
�لفة حيث من ال�لّية والفعالّية الت

ّ
در�ب ملن�ج الت

ّ
 ؟ الت
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�ل  مو�قّد 
ّ

قة للمواضيع افتتاحّية �سيطة مرجعّية قائمة  7 الش
ّ
�ل  و�تضّمن. والّتقييم للّرصد بالّتدر�ب املتعل

ّ
 أساسّية بحثّية أسئلة 8 الش

ق  عاّمة  بحثّية  أسئلة  القائمة  كما تتضّمن  والّتدر�ب.  املدّر��ن   حول   البحث  لتوجيھ
ّ
  املنخفض   ذات الّدخل   البلدان   سياقات  ��  بالّتدر�ب  تتعل

ة �� وإدراجها تصميمها يمكن وال�ي 
ّ
رة.  ب��نامج خاصة و�حث وتقييم رصد خط

ّ
 قراءة الّصفوف املبك

 كثافة  أك��   الّرصد  �ون ي   قد و .  در�بالتّ   �جهود  املستمرّ   نفيذالتّ   لتوجيھ  احيو�ّ   اأمر   ��ن للمدرّ   املستمرّ   �عّد الّرصد .  بانتظام  ��ناملدرّ   رصد .3

م�ن  �ن �� مقابل�املدرّ  عددل املعّدل املناسب تحديد ��  للمساعدة ال��نامج من ةأوليّ  أو  ةتجر�بيّ  مرحلة خالل
ّ
 باملدرّ  أ�شطة أو  املعل

  األخرى  ةاملهمّ  فاصيلالتّ  أو  الةالفعّ 
ّ
. ��ناملدرّ  ملراقبة ةدور�ّ  ز�ارات �شمل الّرصد أن  يجبكما . در�ب التّ  برنامجنطاق  لتوسيع زمةالال

 مراقب�ن  ع��  تجميعها يمكن بحيث البيانات �جمع ةقياسيّ  أداة ع��  املعلومات ��جيل ��ن املدرّ من يقومون بمالحظة  ع�� �جبو 

 أن يمكن مناسب، و�ش�ل بانتظام جمعها تمّ  إذا صد،للرّ  ةالقو�ّ  البيانات هذه مثل إّن . �ن الفرديّ  ��ن وللمدرّ  و�� �ّل وقت مختلف�ن،

  ل�حصول  أعاله 12 املمارسة مثال انظر (. عامّ  �ش�ل �ن املدر�ّ  �جملة وكذلك �ن الفرديّ  ��ن املدرّ  مع املشكالت لتحديد ��نامجال �ساعد

رة برنامج رصد ةلكيفيّ  وصف ع��
ّ
  .نيج��يا ��للمدّر��ن  قراءة الّصفوف املبك

  

 12مثال املمارسة 

م�ن 
ّ
 رصد ز�ارات املدّرب وتفاعالتھ مع املعل

  أفضل،  �ش�ل  املدّرس�ن   تفاعالت  طبيعة  وفهم  املدّر��ن   من أجل مالحظة  نيج��يا  ��   )RARA(  إل��ا  والوصول   القراءة  أبحاث  �شاط  طّور 

في ملساعدة مالحظة أداة
ّ
م�ن مع تفاعلهم وطبيعة املدّر�ون  فعلھ ما ��جيل �� ال��نامج موظ

ّ
املة لطر�قة تدر���م وا�جودة املعل

ّ
.  الش

. القابلة للّتحس�ن  واملجاالتاملدّرب  قّوة نقاط وتحديد الّز�ارة ع�� انفراد ملناقشة املدّرب مع املوظفون  يجتمع املدرب، مالحظة و�عد

. الّتدر�بّية  االحتياجات  وتحديد  املدر��ن   ع��   األداء  لفهم  الحق  وقت  ��  املالحظة  أداة  خالل  من  جمعها  تمّ   ال�ي   املعلومات  تحليل  ثّم يتمّ 

 الّنتائج  جميعا  يروا  أن   بحيث يمك��م  ا�خدمة  أثناء  الّتدر�بات  خالل  املدّر��ن   مع  املدّرب   مالحظة  بيانات  ذلك أّنھ تّم مشاركة  من  واألهمّ 

 املستخدمة  األداة  ع��  العثور   و�مكن  .لهم  ومحّفزة  مفيدة  ع��ا  أبلغوا  ال�ي   الّتفاعلّية  العملّية  وقد �انت  لها.  وفًقا  والّتصّرف  ومناقش��ا

ث2016وسان�ي ( وهاردن  بفلبسن �� واستخدامها البيانات مشاركة كيفّية عن وأمثلة املدر��ن  ملالحظة
ّ
 البحوث  )، و�� معهد "مثل

  ).RTI )2016 الّدو�ّ�"

�ل 
ّ

  8الش

 أسئلة بحثّية عن املدّر��ن والّتدر�ب

م�ن   ممارسات  ��  �غي��ات  وإ��  ا�جودة  وعا��   فّعال  تدر�ب  إ��  تؤّدي  ال�ي   وسلوكّياتھ  ومؤّهالتھ  املدّرب  خصائص  ��  ما  ◄
ّ
 ونتائج  املعل

 الطالب؟

در�ب جودة تبدو  كيف ◄
ّ
رات �� ما ؟الت

ّ
 ا�جودة؟ لقياس استخدامها يمكن ال�ي  املؤش

فاعل طبيعة �� ما ◄
ّ
م�ن املدّر��ن ب�ن الت

ّ
م  املدّرب  ب�ن  �� جوانب العالقة ما ؟واملعل

ّ
  أفضل؟  تدر�ب نتائج إ��  ال�ي تؤّدي واملعل

م املدّرب ب�ن اإليجابّية العالقات �عز�ز  يمكن وكيف
ّ
 ؟واملعل

م�ن تجارب �� ما ◄
ّ
ق فيما ومواقفهم املعل

ّ
 الّتدر�ب؟  أ�شطة ناحية مساعدة من – أقلّ  أو  - أك��  يجدونھ  الذي ما بالّتدر�ب؟ يتعل

 ؟ " فّعال�ن " املدّر�ون  يصبح نقطة أّي  �� ؟الوقت بمرور  تدر���م وجودة ومهارا��م املدّر��ن  أ�شطة تتغّ��  كيف ◄

أث��   هو   ما  ◄
ّ
س�ي   الت

ّ
در�ب  أساليب  ملختلف  الن

ّ
رة  القراءة  ع��  الت

ّ
  املنخفض   ذات الّدخل  البلدان   سياقات  ��  واأل�شطة  الصفّية املبك

م �عليم تحس�ن  �� واملتوّسط
ّ
ب؟ ونتائج املعل

ّ
 الطال
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  لنتائج ةواقعيّ  أهداف  وضع .4
ّ
  يمكن الذي  واألثر  تائجالنّ  حيث من املدى طو�لة نظر  لوجهة حاجة هناك. الوقت ع��  در�بالت

ّ
  عھ توق

  فوفالصّ  قراءة �� بيداغوجيا ا�جدد �ون املدرّ  يصبح أن  حاملرّج  غ��  منو . ن مع�ّ  سياق �� واملدر��ن  در�بالتّ  من
ّ
  ودعم رةاملبك

ّ
 �ن ماملعل

 مهارا��م نتتحّس  وكيف م�ى  لتحديد الوقت ع��  ��ن املدرّ  و�التا��، فإّن رصد .العمل �� ل األوّ  عامهم �� ذوو مستوى عال من الفعالّية

 . معقول  �ش�ل تحقيقھ ��ن للمدرّ  يمكن ما فهم حيث من ةمهمّ  ��

وعّية  الكّمية  املعلومات  �لّ   جمع .5
ّ
در�ب.  حول   والن

ّ
م�ن   عدد  مثل  الكّمية،  البيانات  �ساعد  أن  يمكن  الت

ّ
  مدّرب،   �لّ   يزورهم  الذين  املعل

م�ن   املدّر�ون   ف��ا  يزور   ال�ي  املّرات  وعدد
ّ
قة  القرارات  إرشاد  ��  الّتدر�بّية  ز�ارا��م  ومّدة  معّين�ن  معل

ّ
 �� مقابل  املدّر��ن   بمعّدل عدد  املتعل

م�ن،
ّ
زمة الّتدر�ب" جرعة" و  ومسؤولّياتھ، املدّرب وأدوار  املعل

ّ
م. و�مكن �عليم لتحس�ن  الال

ّ
 البيانات النوعّية البيانات تكمل أن  املعل

م املدّرب ب�ن  العالقات دينامّيات ع�� ثاقبة نظرة تقديم طر�ق، عن الكّمّية
ّ
 و�مكن املثال. سبيل املقّدم ع�� الّتدر�ب ونوعّية واملعل

 الّتفاعل ومحتواه.  طبيعة و��جيل للمدّرس�ن  ز�ارا��م أثناء املدّر��ن  يالحظ ما �خص  جعل خالل من املعلومات هذه جمع

  ملراقبة  املبذولة ا�جهود �� البحوث تضم�ن .6
ّ
الّرصد  خطة من كجزء در�بالتّ  برنامج �� البحث تضم�ن  يمكن. وتحسينھ در�بالت

م�ن واملدارس. �لفةالتّ  حيث من الةوفعّ  طو�ر للتّ  قابلة مدروسة �سبة لتحديد والّتقييم والبحث
ّ
 معّدل عدد املدّر��ن �� مقابل املعل

  املعلومات �ساعد أن  يمكن املثال، سبيل ع��و 
ّ
  ما  تحديدل در�بالتّ  ةونوعيّ  ،ةاملدرسيّ  �اراتالزّ  ، ووت��ةباملدرّ  بخصائص قةاملتعل

  ممارسات تحس�ن  ع�� األخرى،اآلخر�ن/ من ةفعاليّ  أك��  در�بتّ ال أ�شطة أو  ��ن املدرّ  �عض يجعل الذي
ّ
 ةاألميّ  محو  ومهارات م�ن املعل

   لدى
ّ
 الط

ّ
  من "  ؟"  عدد  لز�ارة  ��ن املدرّ   من  ةفرعيّ   مجموعة  �عي�ن   يمكن  در�ب،التّ   ووت��ة  �لفةالتّ   حيث  من  الة فعّ "  جرعة"  لتحديد. و بال

   /  املدارس
ّ
 �مكنو .  اشهر�ّ   املعلم�ن /    املدارس؟" من  "عدد    لز�ارة  ��ن املدرّ   من  أخرى   ةفرعيّ   مجموعة  �عي�ن   يتمّ   ح�ن   ��  ا،شهر�ّ   م�ن املعل

  ةعليميّ التّ  املمارسات تحس�ن ( بمدرّ ل�ّل " عالج مجموعة" �لّ  نتائج مقارنة
ّ
  ونتائج مللمعل

ّ
 من ةفعاليّ  األك��  �جالنّ  لتحديد) بالطال

  ). 2015، انظر بي�� وسيمو�س ز�لغوفس�ي البحث هذا ع�� مثال ع�� ل�حصول ( .�لفةالتّ  حيث

7.  
ّ
  ��ناملدرّ  وتقييم لرصد ةخط

ّ
 يقوم قد املثال، سبيل ع��و . ةمرّ  وكم غرض وألّي  ��ن،املدرّ  س��اقب تحديد من من ال بّد . در�بوالت

 
ّ
  �ون املدرّ  �ان  إذا اممّ  قللتحّق  منتظمة ةميدانيّ  بز�ارات ون ا�ح�وميّ  ظراءالنّ  أو /  و  املشروع فو موظ

ّ
 أو  ب،املدرّ  ز�ارة بروتو�ول  بعون يت

  در�بالتّ  جودة عن بيانات بجمع ت�ليفهم يتمّ  قد
ّ
 ��ن املدرّ  من ُيطلب قد أخرى، حاالت ��و. ةاملستمرّ  در�بالتّ  احتياجات من دللتأك

  الحظوا �مأ�ّ  من قللتحّق  الّتدر�بّية ز�ارا��م حول  معلومات تقديم
ّ
  هو  حسب ما م�ن املعل

ّ
 نفقات عن �عو�ضهم ا��و�التّ  لھ، طمخط

 ��ن،املدرّ  مراقبة ف��ا ستتمّ  ال�ي  اتاملرّ  وعدد ،والّتوقيت ب،املدرّ  مراقبة من) األهداف( الغرض تحديد بم�ان  يةاألهمّ  منو . فرالّس 

 .جمعها سيتمّ  ال�ي  البيانات �� وما هم، ومن للمراقبة سيخضعون  ��ن املدرّ من  وأّي 

در�ب وإجراء بحوث وتقييم لرصد املناسبة األدوات تصميم .8
ّ
قة األدوات تحتاج. الت

ّ
ا�خاّصة باملدّرب   بحثالتقييم و الصد و رّ الب املتعل

  تلك مثل االهتمام من الكث��  إ��
ّ
  بتقييم قةاملتعل

ّ
  وأداء بالطال

ّ
 �جميع شاملة طو�ر التّ  ةعمليّ  ت�ون  أن  يجب حو،النّ  هذا ع��و . ماملعل

 ا،ميدانيّ  األدوات اختبار  يجبكما . �ن املدر�ّ  ذلك �� بما در�ب،لتّ والبحث ا�خاّصة با والّتقييم الّرصد وتنفيذ تصميم �� املشارك�ن 

 الصفّية  القراءة �� الدرا��يّ  الفصل مالحظة أدوات مجموعة" توفر و . جمعها تمّ  ال�ي  البيانات ةوموثوقيّ  ة�ّح  من قالتحّق و 
ّ
" رةاملبك

 وقوالب أدوات تطو�ر  حول  إرشادات ،�� املتناول" القراءة"  مبادرة من كجزء تطو�رها تمّ  ال�ي  ) 2019 و�فلس�ن، و�و�شي�وفا (ه��تز 

 .در�بللتّ  استخدامها يمكن ال�ي  الدرا��يّ  الفصل مالحظة

9.  
ّ
قييم والبحث نتائج واستخدام واصلالت

ّ
 ب ا�خاّصة الّرصد والت

ّ
  الّرصد  �ي مدرّ  من جمعها تمّ  ال�ي  املعلومات مشاركة يجب. در�بالت

   وضع  يجبكما  .  أنفسهم  ن واملدّر��  ال��امج  ومديري   ن واملانح�  ا�ح�ومة  ذلك  ��  بما  لة، الصّ   ذات  املجموعات  مع  قييموالتّ 
ّ
 ملشاركة  ةخط

 ا�جوانب تحس�ن  يمكن ى ح�ّ  املناسب الوقت �� املعلومات استخدام، وكذلك مناسبة بطر�قة املجموعات هذه مع بانتظام املعلومات

 .در�بالتّ  أ�شطةنطاق  وتوسيع لتعديل املبذولة ا�جهود البيانات ترشد أن  يجب املطاف، ��اية ��و .در�بالتّ  ل��نامج املختلفة

الّرصد والّتقييم والبحث   وتنفيذ تصميم �� املتنّوع�ن  املص�حة أ�حاب مشاركة �عّد  الّتدر�ب، برنامج جوانب جميع مع  ا�حال هو  وكما

في  هؤالء  املص�حة  أ�حاب  ويشمل.  األهّمية  بالغ  أمًرا  جمعها،  يتم  ال�ي   املعلومات  واستخدام  تحليل  وكذلك  ا�خاّص بالّتدر�ب،
ّ
  ال��نامج   موظ

 اإللك��ونّية. البيانات وجمع والّتقييم، والّرصد ودعمهم، املدّر��ن   وتدر�ب وأ�شطتھ، الّتدر�ب ن�ج تصميم �� دوًرا يلعبون  الذين وا�ح�ومة
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رة برامج ��  الّتدر�ب أ�شطة من  العديد أّن  ح�ن  و��
ّ
 أّنھ ال  بالفعل،  جار�ة القراءة الصفّية املبك

ّ
 ا�حالّية  البيانات تحليل املمكن من يزال  إال

 إجراء و�مكن. عل��ا وا�حفاظ الّتدر�ب جهود نطاق لتوسيع توصيات إ�� باإلضافة املستمّر، الّتنفيذ إلرشاد واستخدامها الّتدر�ب حول 

املدّرب. كما �عّد   تفاعالت طبيعة أو  الّتدر�ب جودة مثل محّددة، موضوعات حول  قص��ة زمنّية ف��ة خالل  أيًضا صغ��  نطاق ع�� البحوث

�ك��  مجموعات
ّ
  صدوالرّ  ،يدعمو��م الذين واملدّرس�ن  املدّر��ن  مع ال�

ّ
  طرق  أيًضا �� املس��دفة األخرى  وا�جهود ،��ن املدرّ  من نةلعيّ  فاملكث

 .دمحّد   سياق �� در�بالتّ  ةوفعاليّ  حقائق  حول  املعلومات �جمع ومفيدة مجدية
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در�ب واستدامتھرفع مستوى 
ّ
 الت

ة �ش�� 
ّ
 الةفعّ  وسيلة ي�ون  أن  يمكن در�بالتّ  أّن  إ�� در�ب،التّ  ةفعاليّ  �� حموّ�  هو  كما املرتفع، ذات الّدخل  البلدان  سياقات من األدل

  تدريس لتحس�ن 
ّ
  ونتائج ماملعل

ّ
  الّصفّية القراءة برامج ت�لفة ةفعاليّ  ع�� لةاألدّ  أّن  من غمالرّ  وع��. بالطال

ّ
ذات  البلدان  سياقات �� ةر املبك

 .االرتفاع �� آخذة �اأ�ّ  إال  ،�� أك�� محدودّية املنخفض خل الّد 

  در�ب التّ  برامج تنفيذ الّصعب من ي�ون  أن  يمكن ھأنّ  حدةاملتّ  الواليات �� در�بالتّ  ل��امج األخ��  التلوّي  حليلالتّ  وجد نفسھ، الوقت ��و

  100 من أك��  تضمّ  ال�ي ال��امج �� يةأهمّ  أقلّ  سي�ون  در�بالتّ  تأث��  أّن  أيًضا ووجدت. واسع نطاق ع�� بإخالص
ّ
 با�جهود مقارنة م،معل

رة الّصفّية القراءة برامج �� خاّص  �ش�ل وا�ح االكتشاف هذاو  96.ضّيقة الّنطاق
ّ
  در�ب التّ  مبادرات توسيع ع�� بالفعل �عمل وال�ي  ،املبك

  ممارسة ع�� إيجا�ي تأث��  لھ سي�ون  التدر�ب أّن  اف��اض ع�� القائمة
ّ
الب.  إو  ماملعل

ّ
 نجازات الط

  يقومون  �ون املدرّ  �ان  إذا ما لتحديد باستمرار  وتقييمها در�بالتّ  مستوى  رفع إ�� اميةالرّ  ا�جهود تخطيط يجب االعتبار، �� ذلك وضع معو 

  حو النّ  ع��  األ�شطة بتنفيذ
ّ
  نفس بنجاح در�ب التّ  أ�شطة رفع مستوى  و�طرح. ةاملرجوّ  تائجالنّ  إ�� ييؤدّ  در�بالتّ  �ان  إذا ومالھ  ط املخط

رة الّصفّية القراءة برنامج توسيع تواجھ ال�ي  حدياتالتّ 
ّ
  عامّ  �ش�ل املبك

ّ
 : ي�� ما إ�� االنتباه بو�تطل

 النتائج؛ لتحقيق الّ�حيح املز�ج ��) الّز�ارات ووت��ة والّتدر�ب املدّر��ن  مثل( الّتدر�ب برنامج" م�ّونات " ت�ون  أن  يجب •

سبة مجدًيا الّتدر�ب أسلوب ي�ون  أن  يجب •
ّ
 و الّناجح؛ الّتنفيذ أجل من ل�ح�ومة بالن

روف ت�ون  أن  يجب •
ّ
 97موجودة. – الّتدر�ب لدعم والقيادة واملمارسات الّسياسات - التمكينّية الظ

 الّتالية: توصيات �� ال بّد من الّتفك��  واستدام��ا، الّتدر�ب أ�شطة لز�ادة الّتخطيط عند:  :الّتوصيات

خطيط .1
ّ
  املناقشات مةمقّد  �� واالستدامة االرتقاء ي�ون  أن  يجب . االعتبار ��  واالستدامة مستوى  رفع وضع   مع الت

ّ
 بتصميم قةاملتعل

  وهذا .ن مع�ّ  سياق �� تحقيقھ يمكن ملا الوا�ح الفهمقائمة ع�� البداية  منأن ت�ون القرارات  و�جب .در�بالتّ  برامج
ّ
 جمع بيتطل

  أن  يحتمل ال�ي  �اراتالزّ  وعدد در�ب،التّ  عن املسؤول سي�ون  من لتحديد املعلومات
ّ
  وكم ��ا، القيام من �ون املدرّ  نيتمك

ّ
 فست�ل

 لل��نامج  األخرى   وا�جوانب  باملدرّ   مالحظة  ألدوات  ميدا�ّي   اختبار   مع  ،تجر��يّ   �ش�ل  ��األّو   صميمالتّ   اختبار   يجب. كما  در�بالتّ   أ�شطة

 .بھ املو��ى  �جالنّ  تحس�ن  إ�� قودت أن  واملناسب ارمالصّ  قييموالتّ  نفيذللتّ  ةاملستمرّ  املتا�عة ومن شأن . صميمالتّ  ةعمليّ  �� املدمجة

در�ب .2
ّ
 اجح النّ  نفيذالتّ  فإّن  الّدخل املنخفض واملتوّسط،البلدان ذات  سياقات �� عموًما جديد  در�بالتّ  ألّن  نظًرا .الّدعوة إ�� الت

  در�بالتّ  ل��نامج
ّ
  �� كب��  ل تحوّ  حدوث بيتطل

ّ
  امل�يّ  طو�ر التّ  مفهوم ر تصوّ تقليدّيا  املص�حة أل�حاب ��ا يمكن ال�ي  ر�قةالط

ّ
. مللمعل

 و 
ً
 " توف��ه يتمّ " ��يء ھأنّ  ع�� امل�يّ  طو�ر التّ  إ�� ظر النّ  من �دال

ّ
 يحتاج ،الّدرا��يّ  الفصل خارج واحدة ةملرّ  عمل ورش ش�ل �� م�ن للمعل

  فصول  �� مستمرّ  أساس ع�� يتّم  ھأنّ  إدراك إ�� املص�حة أ�حاب
ّ
  عاون التّ  خالل من م�ن املعل

ّ
 و  .باملدرّ  مع شطالن

ّ
 دور  فهم ب�تطل

رة  تحس�ن  مبادرات  ��ن واملدرّ   در�بالتّ 
ّ
 در�ب؛التّ   ماهية  حول   املص�حة  أ�حاب  تثقيف  ��  وقتجزء من ال  لقضاء  القراءة الّصفّية املبك

 .تائجالنّ  تبادلكذلك و  در�ب؛التّ  أ�شطة ورصد وتنفيذ لتصميمأال و�� الّدخول معهم �� شراكة 

در�ب دعم قدرات وتطو�ر  املص�حة أ�حاب مع بناء شراكة .3
ّ
 لتحس�ن الةفعّ  وسيلة هو  در�بالتّ  بأّن  املص�حة أ�حاب إقناع إّن . الت

  �عليم
ّ
  نتائج �ايةال�ّ  و��  - م املعل

ّ
  �عملون   الذين أولئك ع��  يجب  �علي�ي، نظام داخل  بحزم در�ب التّ  ��  للمساعدةو . �اٍف   غ��  - بالطال

 الصفّية  القراءة برامج تنفيذ ع��
ّ
 ياق للّس  مالئمة تدر�ب برامج لتصميم الفاعلة ةا�ح�وميّ  ا�جهات مع شراكة �� �عملوا أن  رةاملبك

 الرئيسية  املهامّ و�شمل ). الوط�يّ  عيدالصّ  ع�� املثال، سبيل ع��( واسع نطاق ع�� تنفيذها يمكن �لفةالتّ  حيث من الةوفعّ  ومجدية

 :ما ي��

 
. تّم اختيار الّدراسات املشمولة �� الّتحليل بناًء ع�� تصميم بحث يمكن أن يدعم االستدالل الّسب�ي، ع�� سبيل املثال الّتجارب 2018كرافت، بل��ار، وهوغان،  96

اة.
ّ

 املنضبطة املعش
رة الفّعال �ش�ل عاّم بواسطة و  97

ّ
روط املواتية لرفع مستوى برنامج القراءة الصفّية املبك

ّ
رة الش

ّ
صفها دي ستيفانو وهي�� �� "رفع مستوى برامج القراءة الصفّية املبك

روط أيًضا ع�� م�ونات محّددة من ال��نامج، مثل الّتدر�ب.2016(
ّ

 ). وتنطبق هذه الش
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  األ�شطة إلدارة علي�يّ التّ  ظامالنّ  قدرة بناء •
ّ
  ا�خدمات إ�� باملدرّ   تدر�ب من در�ب،بالتّ  قةاملتعل

ّ
 ب؛ املدرّ  لز�ارة وجستيةالل

 ) training( لتدر�ب ةا�حاليّ  �جالنّ  تكييفمن  ةا�ح�وميّ  عليمالتّ  نظم تمك�ن  ّيةكيف تحديد •
ّ
 و ؛)coaching(در�بالتّ   لتشمل م�ن املعل

  الوظيفّي  عليموالتّ  اتوامل��انيّ  ظامالنّ  وسياسات خطط  �� در�بالتّ  دمج ةكيفيّ  لتحديد ا�ح�ومة مع العمل •
ّ
 .ف�ن للموظ

. وتقييمها ورصدها وتنفيذها در�بالتّ  أ�شطة لتصميم املختلفة ا�جوانب �� �ون،املدرّ  ذلك �� بما املص�حة، أ�حاب جميع إشراك �نب��و 

  ع التوّس   لتسهيل  املعا�جة  إ��  ستحتاج  وال�ي   يواجهو��ا  ال�ي   ياتالتحّد   لفهم  ر متكرّ   �ش�ل  ��ن كمدرّ   �عملون   الذين  أولئك  استشارة  يجبكما  

 . در�بالتّ   برنامج  مراحل  جميع  ��  مت�امل  �ش�ل  وإدار��م  ��ن املدرّ   ع��  اإلشراف  عن  املسؤولة  لطاتالّس   إشراك، وكذلك  بنجاح  واالستدامة

4.  
ّ
   ��  ظر الن

ّ
رة  برامج  تحتاج.  �اليفالت

ّ
  مرحلة   خالل  -�� ��اية املطاف  ت�لفتھ  ةفعاليّ و   -الّتدر�ب    ت�لفة  ��  فك�� التّ   إ��  القراءة الصفّية املبك

 ،املوادّ  ،امل�يّ  طو�ر التّ ( املستمرّ  ودعمهم) روات��م مثل( ��ن املدرّ  ت�لفة مراعا��ا يجب ال�ي  ةالرئيسيّ  �اليفالتّ  �شملو . صميمالتّ 

   استخدام  ومن شأن ).  إ�خ  قل،النّ   مصار�فو 
ّ
   علي�يّ التّ   القطاع  فيموظ

ّ
   �ا�حا�

ّ
 أّن   من  غمالرّ   ع��  در�ب،بالتّ   املرتبطة  �اليفالتّ   لأن يقل

  يتمّ  قد ال�ي  ةاإلضافيّ  �اليفالتّ  �� ظر النّ إ��  مدعّوة وا�ح�ومات ال��امج
ّ
  تزو�د خالل من بدهاتك

ّ
 املشرف�ن مثل - �نا�حاليّ  ف�ن املوظ

  أو  املقاطعة مستوى  ع��
ّ
 .ودورهم ةا�حاليّ  مهارا��م لتعز�ز  بحوافز  - ا�خ��ة ذوي  م�ن املعل

عليم  نظام  ��  املدّر��ن  تحديد .5
ّ
رة  برامج  ع��   ا�خ��ة  �ش�� .  الت

ّ
ف�ن   اختيار   أن   إ��  القراءة الصفّية املبك

ّ
  بالفعل   لد��م  الذين  ا�ح�ومّي�ن   املوظ

م�ن  املدر��يّ  الّتعلي�يّ  الّدعم أش�ال من ش�ل
ّ
 - حالّيا إجراؤه يتمّ  �ان  إذا عّما الّنظر  بصرف - الوظيفّي  الوصف �� املدرج�ن  للمعل

ر . أساسّيا أمرا �عت�� 
ّ
 يضع  أّنھ كما. كمدّر��ن  للعمل لهم" رسمّيا تفو�ضا" الوظيفة وصف �� بالفعل  املضّمنة املسؤولّية هذه وتوف

في  امل�يّ   الّتطو�ر   فرص   لتوف��   األساس
ّ
ل   ا�ح�ومّية  املرّتبات  كشوف  ��  بالفعل   املوجودين  املدّر��ن   استخدام  ذلك أّن   ا�ح�ومة.  ملوظ

ّ
  يقل

ف�ن   �عي�ن   ا�حاالت،  �عض  ��  يجبمع أّنھ  (  الّتدر�ب   ت�لفة  من  أيًضا
ّ
�  و�جب).  إضافّي�ن   موظ

ّ
في  ودعم  لتدر�ب   ا�حذر   تو�

ّ
  ا�ح�ومة  موظ

في  ع��  اإلشراف  هو   الّسابق  ��  دورهم  �ان   الذين
ّ
م�ن   داعًما  دوًرا  يلعبوا  أن   بالّضرورة  ليس  ولكن  املدارس،  موظ

ّ
ب.  للمعل

ّ
 وطبعا، تتطل

 .وجهًدا وقًتا أدوارهم وفهم وظيف��م مسؤولّيات تنظيم إعادة

در�ب أمام املحتملة ا�حواجز  تحديد .6
ّ
  تحديد  نفيذ،التّ  وخالل صميمالتّ  مرحلة خالليجب أن يتّم . معا�ج��ا وطرق  الفّعال الت

 وسائل  نقص و  ب؛كمدرّ  للعمل ا�حوافز نقص  أو  االهتمام عدم يات حّد التّ  هذه  �شمل قدو . اجحالنّ  در�بالتّ  تواجھ ال�ي  ياتحّد التّ 

  ئة؛سيّ  طرق  ع�� أو /  و  طو�لة ملسافات فر الّس  �� غبةالرّ  عدمو  املوثوقة؛  قلالنّ 
ّ

  أن  �جبو  .بكمدرّ  للعمل االستعداد �عدم عور والش

  وتحديد  ال�ي يخت��ها املدّر�ون، نةعيّ امل حواجز ا� تجر�ة تحديد �� - أنفسهم �ون املدرّ  ذلك �� بما - املص�حة أ�حاب جميع �شارك

 
ّ
   املحتملة  رق الط

ّ
رة  برامج  ��  استخدامها  تمّ   ال�ي   األف�ار   �عض  نوتتضمّ   .العقبات  هذه  ع��  بللتغل

ّ
 در�بالتّ   دمج:  القراءة الصفّية املبك

  الوظيفّي  الوصف ��
ّ

 ��ن؛ للمدرّ  قل النّ  بدل توف�� و  املستوى؛ رفي�� املسؤول�ن  من در�بللتّ  دعم ع�� ا�حصول ؛ و ا�ح�ومّي  خصلل�

هادات املدّر��ن  ومنح ا�خ��ات؛ لتبادل دورّي  �ش�ل معا ��ن املدرّ  جمعو 
ّ

 .عليمالتّ  نظام ضمن ت�ون مثّمنة ال�ي  األخرى  ا�حوافز  أو  الش

زمة  والعملّيات  املوارد  ت�ون   أن   يجب  ة.املستدام  وأش�ال الّدعم  املوارد  توف��  .7
ّ
  وعندما .  للّتنفيذ  وقابلة  محّددة  املدّر��ن   وإدارة  لدعم   الال

  الوقت. مرور  مع  مستدامة ت�ون  ال  فإّ��ا إلدار��ا، خار�� دعم إ�� تحتاج أو /  و  للغاية معّقدة تصبح
ً
 تضم�ن  يجب ذلك، من و�دال

وجستّيات الّتدر�ب موارد
ّ
م�ن  دعم نظام �� والل

ّ
 جزًءا لتصبح الّتدر�ب إم�انات  ز�ادة و�الّتا�� ممكن، حّد  أق��ى  إ�� وتبسيطها املعل

م. امل�يّ  الّتطو�ر  من روتينّيا
ّ
 للمعل

ة  جمع .8
ّ
ف  وكم  يص�ح،  ما  ع��   األدل

ّ
  الّتدر�ب   فعالّية  وتوصيل  تحديد   إ��  واالستدامة،  الّتوّسع  خطط  ال��امج من اجل دعم  تحتاج  .ي�ل

م�ن   ممارسات  تحس�ن   ��
ّ
م ونتائج املعل

ّ
ب  �عل

ّ
ب.  الطال

ّ
 الّت�لفة،  حيث  من  وفعالّي��ا األساسّية  الّتدر�ب  مل�ّونات  وتقييما  بحثا  هذا  و�تطل

م�ن،  �سبة  ذلك  ��  بما
ّ
قة   املحّددة  املعلومات  و�عت��   الّتدر�ب.  وجودة  املدرسّية  الّز�ارات  ووت��ة  معّدل عدد املدّر��ن �� مقابل املعل

ّ
 املتعل

  واملوارد ةاملدرسيّ  �اراتوالزّ  باملدرّ  تدر�ب بت�لفة
ّ
 لتمك�ن ةضرور�ّ ) االلواح االلك��ونّية املثال، سبيل ع��( ��ناملدرّ  لدعم زمةالال

  فيما سليمة قرارات خاذاتّ  من وا�ح�ومات عليمالتّ  سلطات
ّ
  سبيل  ع�� " (واسع نطاق ع�� " در�ب التّ  دعم بإم�ا��م �ان  إذا بما قيتعل

 ومن بتأث��ها، يتعلق فيما در�بالتّ  ت�لفة إ��  ظر النّ  هو وجوب ذلك، من األهمّ و . املشروع عمر  �عد وما) الوط�يّ  املستوى  ع�� املثال،

 األخرى  امل�يّ  طو�ر التّ  أش�ال ةفعاليّ  حيث
ّ
 . مللمعل
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  حتياجاتاإلعداد ال  .9
ّ
 الصّ  القراءة �عدملا  در�بالت

ّ
  ةيّ ف

ّ
  متقّد   مع. رةاملبك

ّ
  الّصفوف من بالطال

ّ
 العليا، ةاالبتدائيّ  فوفالصّ  إ��  رةاملبك

 لتلبية ��ن املدرّ  إعداد كيفية �� فك�� التّ  املهمّ  فمن ا�حساب، مثل أخرى  موادّ  إ�� يةاألمّ  محو  �عد ما إ�� نطاقها عتوّس  ال��امج أّن  و�ما

   احتياجات
ّ
 مستوى   عن  ظر النّ   �غّض   نفسها  ��  در�بالتّ   اتعمليّ   فإّن   ا�حظ،  �حسنو .  ةالدراسيّ   فوفالصّ   مستو�ات  جميع  ��  م�ن املعل

�ك�� ع��  فإّن  ذلك، ومع. وففالصّ 
ّ
  ع��  ،العلوّي  االبتدائّي  املستوى  �� ال��ك��  يختلف املثال، سبيل ع��و . ختلفي التدر�ب محتوى ال�

   مع  ،األمّية  محو   عناصر 
ّ
�ك��   يز�د  ذلك،  إ��  �اإلضافةو   .الفهم  أ�شطة  خالل  من  ةطبيقيّ التّ   املهارات  ع��  أك��   �ش�ل  �ك�� ال�

ّ
 القراءة  ع��  ال�

م
ّ
  ملهارات املستمرّ  طو�ر للتّ  وا�ح فهم إ�� �ون املدرّ  يحتاج ا��،و�التّ العليا.  االبتدائّية املرحلة  �� املحتوى  مناطق ��  للتعل

ّ
 ع��  بالطال

  ةيّ األمّ  محو  بأ�شطة ةخاصّ ا� �شطةاألو  ،جانب الّتطو�ر من ناسبةامل ةعليميّ تّ ال وارداملو  اتس��اتيجيّ اال و  فوف،الصّ  مستو�ات
ّ
 ملتعل

 .العليا ةاالبتدائيّ  فوفالصّ  �� املحتوى 
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وّجهات االستنتاجات
ّ
رة الّصفّية القراءة لتدر�ب املستقبلّية والت

ّ
 املبك

ة مجموعة �ش�� 
ّ
ق فيما واملتنامية املوجودة األدل

ّ
 جودة تحس�ن  الّتدر�ب �� يلعبھ أن  يمكن الذي  الهامّ  الّدور  إ�� الّتدر�ب بفعالّية يتعل

 باختالف تختلف الّتدر�ب وتنفيذ تصميم أّن  الّصفوف األو�� برامج من ا�حديثة الّتجارب استعراض يجد نفسھ، الوقت و��. الّتعليم

قة الّتحّديات من العديد مواجهة مع ال��امج،
ّ
  الةوفعّ  مجدية مقار�ة وتحديد ؛واستخدامها البيانات وجمع املدّر��ن؛ وإعداد بتوظيف املتعل

 .ا�ح�ومات قبل من بنجاح ��ا االرتقاء يتمّ  أن  يمكن در�بالتّ  �� �لفةالتّ  حيث من

  ف��ا يمكن ال�ي  املجاالت من العديد إ�� ةا�حاليّ  قييمالتّ  ونتائج جارب التّ  هذه �ش��  وتحسي��ا، فعالي��ا نطاق لتوسيع ال��امج س�� معو 

  ةفيّ الصّ  القراءة برامج يدعمون  الذين ألولئك
ّ
تلك  شملو�. نطاقها وتوسيع وتقييمها وتنفيذها در�بالتّ  مبادرات تصميم تحس�ن  رةاملبك

 املجاالت: 

رة، برامج تنفيذ ف��ا يتمّ  ال�ي  البلدان  معظم �� �عليم مدّر�ي وجود لعدم نظًرا. للمدّر��ن أفضل ودعم إعداد .1
ّ
 القراءة الصفّية املبك

ف�ن  أفضل ودعم إعداد يلزم
ّ
 جودة ذي �ادر  إل�شاء تكفي  ال  الرس�ي  الّتدر�ب من أّيام و�ما أّن بضعة. كمدّر��ن  للعمل املعّين�ن  للموظ

رة  الّصفّية  القراءة  ��  معدومة  أو   تجر�ة محدودة  املدّر��ن   لدى  ي�ون   عندما  خاّصة  املدر��ن،  من
ّ
م�ن، فإّنھ يجب  دعم  وكيفّية  املبك

ّ
 املعل

ق فيما عليھ هم مّما أك��  دراية لد��م الذين أولئك قبل من مستمرّ  �ش�ل املدّر��ن  دعم
ّ
رة الّصفّية القراءة بتعليم يتعل

ّ
 والّتقييم املبك

 .تدر���م جودة ومراقبة ��ن للمدرّ  امل�ي  الّتطو�ر  فرص  حاجة إ�� مز�د كما توجد هناك املعلم�ن. مع والعمل

قييم  املراقبة  تحس�ن .2
ّ
در�ب  فعالّية من حيث  والت

ّ
تائج  واستخدام  الت

ّ
   �عليم  تحس�ن   ع��  قدرةمن    در�بلتّ ل  رغم مل. الن

ّ
 ونتائج  ماملعل

  قراءة
ّ
  ذات الّدخل املنخفض  البلدان  �� در�بللتّ  ةاألساسيّ  ا�جوانب ةوفعاليّ  خصائص عن �عرفھ ما �� كب��ة �غرات تبقى الب،الط

 تحس�ن ع�� دةاملحّد  در�بالتّ  وأساليب أ�شطة وتأث��  م،املقّد  در�بالتّ  ةونوعيّ  ب،املدرّ  ز�ارات اتمرّ  عدد ذلك ويشمل واملتوّسط.

  ممارسات
ّ
  ونتائج ماملعل

ّ
  وا�ح�ومات املانح�ن  لتوجيھ فضلاأل  الّرصد والّتقييم والبحث من مز�د إ�� حاجة هناككما أّن . بالطال

 
ّ

   تحس�ن   لدعم  �لفةالتّ   حيث  من  ةفعاليّ   أك��   �ش�ل  املحدودة  املوارد  استثمار   ةكيفيّ   حول   ذيناملنّف   ر�اءوالش
ّ
 . در�ب التّ   خالل  من  ماملعل

 .صميمالتّ  و�عديالت املستمرّ  نفيذالتّ  إلرشاد املوجودة البيانات استخدام تحس�ن  إ�� حاجة هناك أخ�ً�ا،و 

در�ب  برامج  واستدامة  لتوسيع  االهتمام  مز�د .3
ّ
 الّتدر�ب   بأّن   مقتنعة  غ��   ا�ح�ومات  أّن   إ��  ا�حا��ّ   الوقت  ��  ال��امج  من  العديد  �ش�� .  الت

زم�ن، وهو ما يجعل وا�جهد املوارد �ستحّق 
ّ
 من أفضل �عمل القيام إ�� ال��امج وعليھ، تحتاج استمرار ال��امج. املحتمل غ��  من الال

  قيمة الّتدر�ب؛  فهم ع�� مساعد��م: أجل من الّتدر�ب  عن املسؤول�ن  واألفراد الكيانات من واسعة مجموعة مع الّتعاون  خالل 

ة وجمع للّسياق؛ مناسب تدر�ب ن�ج وتصميم
ّ
 للمدّر��ن املناسبة واملساءلة ا�حوافز  تداب��  وتحديد الّتدر�ب؛ ت�لفة فعالّية �شأن  األدل

في  مع  جنب  إ��  جنًبا  الّتدر�ب  أ�شطة  تنفيذ  إ��  ال��امج  تحتاج  ذلك،  من  واألهمّ .  الّتدر�ب  جهود  ��  املشارك�ن   من  وغ��هم
ّ
  ا�ح�ومة   موظ

نوا حّ�ى 
ّ
 الّتدر�ب.  ملواصلة والّدافع واملعرفة املهارات اكتساب من يتمك

م�ن لدعم املدّر��ن إعداد .4
ّ
م�ن القراءة لتعليم املعل

ّ
م�ن  املدّر��ن  ع�� يجب. اإلعاقة ذوي  للمتعل

ّ
 اتأساسيّ  فهم سواء حّد  ع�� واملعل

  القراءة تدريس
ّ
 تحتاج قدو . ةوشموليّ  عاتنوّ  أك��  أصبحت ةالدراسيّ  الفصول  ألّن  م��ايد �ش�ل مهّم  هذاو . اإلعاقة ذوي  م�ن للمتعل

  ال�ي  در�بلتّ ا كفاءات أطر  إ�شاء �� عمالّد  إ�� ا�ح�ومات
ّ
  توجيھ �� املمارسات أفضل ع�� وءالضّ  ط�سل

ّ
 القراءة �عليم �� م�ن املعل

 
ّ
  أعضاء خ��ة من در�بالتّ  تدر�بات �ستفيد أن  �جبو . اإلعاقة ذوي  م�ن للمتعل

ّ
  اإلعاقة ذوي  األ�خاص ماتمنظ

ّ
  وتجر���م  يةاملحل

 القراءة  �عليم �� يمكن ما أفضل  حول  ةاملعرفيّ  الفجوات  سّد  �� املساعدة  يمك��م  والذين ة،ا�حيّ 
ّ
 يجب كما  .اإلعاقة ذوي  م�ن املتعل

م العال�ّي لل صميمتّ ال إطار  لدراسة بفرص ةاألميّ  محو  �يمدرّ  تزو�د
ّ
م العال�يّ  الّتصميم مبادئ تدعم أن و�نب�� ،)UDL(ّتعل

ّ
 للّتعل

  وتدر�ب  در�بالتّ 
ّ
 العال�يّ  الّتصميم حول  ةوليّ الّد  للتنمية ةاألمر�كيّ  الو�الة أدوات مجموعة ت�ون  أن  �مكنو . القراءة ع�� م�ن املعل

م
ّ
 أن ينب�� الذي الوسائط دواملتعّد  املتمايز  عليمالتّ  لتعز�ز مفيدا  موردا ع�� اكتساب القراءة األطفال جميع مساعدة أجل من للّتعل

يھ 
ّ
  ينجح ى ح�ّ  ةاملستقبليّ  در�بالتّ  برامج�غذ

ّ
  �� اإلعاقة ذوو  بالطال

ّ
  98.القراءة م�عل

 
 لل  صميم العال�يّ التّ "آن ها�س، آن ترنبول ونورما موران،    98

ّ
 األمّ ساعدة جميع األطفال ع�� القراءة: ��جيع محو  ملم  تعل

ّ
م�ن ذوي اإلعاقة، (واشنطن العاصمة: ية للمتعل

 ). 2019ة، الو�الة األمر�كية للتنمية الدوليّ 
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صميم ال�ا�� الوقت إتاحة .5
ّ
نفيذ للت

ّ
عديل والت

ّ
رة القراءة برامج مع  ا�حال هو  كما. والت

ّ
ل عموًما، الصفّية املبك

ّ
  الّتدر�ب  تقديم  يمث

م  امل�يّ   الّتطو�ر   مع   بالّتعامل   البلدان   قيام  كيفّية  ��  أساسّيا  تحّوال   عادة
ّ
ب.  للمعل

ّ
 للموارد،  كب��ة  تنظيم  إعادة  عموًما  الّتغي��   هذا  و�تطل

زمة  وا�خ��ات  املهارات  الكتساب  كمدّر��ن   للعمل  تحديدهم  تمّ   الذين  ألولئك  املستمرّ   والّدعم  الّتدر�ب  إ��  باإلضافة
ّ
 مدّر��ن   لي�ونوا  الال

ب  كما.  فّعال�ن 
ّ
ر�اء  املانحون   يحتاج  الّنحو،  هذا  املدّر��ن. وع��  وإدارة   لدعم  الّتعلي�يّ   الّنظام  قدرة  لبناء  الوقت  يتطل

ّ
  إ��   املنّفذون   والش

  جمع :  أجل  من  تقليدّيا  تخصيصھ  تمّ   مّما  بكث��   أك��   وقت  إ��  ستحتاج  الّتدر�ب  برامج  أّن   يدر�وا  أن  عل��م  و�جب ."طو�لة  نظرة  اّتخاذ"

  القدرات   وتطو�ر   املدّرب؛  ودعم  تدر�ب  ذلك  ��  بما  جديد،  تدر�ب  برنامج  وتجر�ب  والّتحض��   الّتدر�ب؛  برنامج  تصميم  إلرشاد  املعلومات

 الّتجر��ّي.  ال��نامج من" الثا�ي ا�جيل" وتقييم و�عديل الّتدر�ب؛ وإدارة لتنفيذ ا�ح�ومّية

ة املعرفة قاعدة تحس�ن  ع�� املهّمة القضايا هذه إ�� االنتباه وسيساعد
ّ
رة برامج �� بالّتدر�ب ا�خاّصة واألدل

ّ
 الّ��اية  و�� - الّصفوف املبك

 .واستدام��ا نجاحها احتمال
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 واألسئلة الّرئيسّية األ�شطة: در�بّ◌ الت وتنفيذ تخطيط :1 امل�حق

 واالعتبارات

 
رة القراءة فرق  ملساعدة األداة هذه تصميم تمّ : األداة هذه من الغرض

ّ
. ��م ا�خاصة در�بالتّ  برامج وتنفيذ تخطيط أثناء الّصفّية املبك

 قائمة العمل ورقة و�شمل .در�بالتّ  جهود وتقييم ورصد وتنفيذ تصميم حول  ةاألوليّ  والقرارات املناقشات لتوجيھ العمل ورقة متصمّ و 

رة  الّصفّية  القراءة  وإّن فرق .  ةئيسيّ الرّ   واالعتبارات  واألسئلة  باأل�شطة
ّ
 ظر النّ   يمكن  بحيث  واحد،  كفر�ق  العمل   ورقة  إكمال  مدعّوة إ��  املبك

 .واملتعاون�ن  املص�حة أ�حاب أف�ار  جميع ��

 :األداة هذه استخدام كيفية

 .الّرئيسّية األ�شطة قائمة راجع .1

 رئي��ّي. �شاط ل�لّ  تخطيطك ستوّجھ ال�ي  الّرئيسّية االعتبارات راجع .2

 :رئي��يّ  �شاط ل�لّ  ، "وخطط برنامجك تجارب" عمود �� .3

شاط لتنفيذ فر�قك ��ا سيضطلع ال�ي  املهامّ  أو  ا�خطوات  حّدد •
ّ
 قد كنت وإذا. املسؤول�ن  واأل�خاص الّرئيسّي�ن  املتعاون�ن  وحّدد . الن

 معّ�ن، فقم ب: بنشاط بالفعل قمت

  اآلخر�ن  مع  مشارك��ا يمكن ال�ي  أو  ال��نامج، نطاق توسيع �� تفيد  قد ال�ي  الّتوج��ات أو  املستفادة الّدروس تحديد  

 )آخر بلد �� أو  البلد نفس داخل إّما( مماثل سياق ��

 إ��  والّتقييم الّرصد أشار  إذا أو  األو�ّ�، التنفيذ أثناء تحّديات واجهتك إذا ما ن�ج �عديل إ�� ا�حاجة كيفّية تحديد  

  يكن لم الّن�ج أّن 
ً
 فّعاال

 ال��نامج نطاق توسيع يتمّ  عندما بك ا�خاّص  الّن�ج �عديل  إ�� كيفّية ا�حاجة تحديد 

ق  فيما  املعّينة  الّتحّديات  حّدد •
ّ
 قد  ال�ي   االس��اتيجّيات ��  اّتخاذها، وما  يتعّ�ن   ال�ي   اإلجراءات  ��  وما  رئي��ّي،  اعتبار   أو   �شاط  ب�لّ   يتعل

 لها؟ للّتصّدي اّتخاذها يلزم

رة القراءة برامج �� در�بالتّ : املصدر
ّ
  الّصفّية القراءة برنامج وتنفيذ تصميم. ]الو�ب  ع��  نقاش. [الّصفّية املبك

ّ
 املمارسات  أفضل: ةر املبك

  إطار  ��)، URCا�جامعّية ( بحاثاأل  مؤّسسة قبل من ةوليّ الّد  للتنمية ةاألمر�كيّ  للو�الة تّم إعدادها. جاحالنّ  ع�� در�ب التّ  لسلسلة واملوارد

-www.globalreadingnetwork.net/ resources/webinar-teacher-professional:// :من مستمّد . �� املتناول  القراءةمبادرة 

development-and-coaching-early-grade-reading 

 

خطيط لتوجيھ واعتبارات أسئلة األ�شطة الّرئيسّية
ّ
 تجارب وخطط برنامج الت

تحديد من سيعمل  .1

 كمدّرب

 وما بك؟ ا�خاّص  الّسياق �� املدّرب دور  تؤّدي أن يمكن األ�خاص ال�ي مجموعات �� ما •

ق فيما املحتملة والعيوب املزايا ��
ّ
 من كمدّر��ن توظيفهم يتّم  قد مختلفة بمجموعات يتعل

م؟ (الّنظر  دعم تجاه ا�حالّية ومسؤولّي��م مهار��م مستوى  حيث
ّ
زمة املهارات �� املعل

ّ
 الال

 الفّعال) للّتدر�ب

 مجموعة  مع جاحاتوالنّ  ياتحّد التّ  �� ما بالفعل، در�بالتّ  ف��ا يجري  ال�ي ياقاتالّس  �� •

 من االستفادة يمكن كيفو  ��ن؟كمدرّ �عملون  الذين األفراد/  اال�خاص من نةمعيّ 

 واالستدامة؟ جاحالنّ  ز�ادة لدعم ياتحّد التّ  من خفيفوالتّ  جاحاتالنّ 

  اتاملسؤوليّ  تضم�ن تّم  هل •
ّ
 لأل�خاص  الوظيفّي  وصيفالتّ  �� بالفعل ��نباملدرّ  قةاملتعل

 ��ن؟كمدرّ  �عملون  أو  سيعملون  الذين

   ون،ا�ح�وميّ   املسؤولون (  املص�حة  أ�حاب  من  عةمتنوّ   مجموعة  رأي  هو   ما •
ّ
 مدراء  مون،املعل

  فيما) إ�خ املدارس،
ّ
 ؟�امدرّ  ي�ون  أن ينب�� بمن قيتعل
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 أدوار  تحديد .2

 ومسؤوليات

 وصياغة املدّر��ن،

وصيف "
ّ
الت

 للمدّرب." الوظيفّي 

 ومستوى  القراءة، برنامج هدف اعتبارك �� ضع( عنھ؟ مسؤول�ن ون املدر�ّ  سي�ون  الذي ما •

  واحتياجات �ن،املدر�ّ  مهارة
ّ
  واملسائل ة،اإلدار�ّ  واالحتياجات م،املعل

ّ
 ة،واإلدار�ّ  وجستيةالل

 .)باملدرّ  لز�ارات املتاحة واألموال الوقت مثل

  الوظيفة مسؤوليات تضم�ن تّم  هل •
ّ
 الوظيفّي  فيصالّتو  �� بالفعل ��نباملدرّ  قةاملتعل

 
ّ
 ةعمليّ  �� فما كذلك، األمر  يكن لم إذا �ن؟كمدر�ّ  للعمل تحديدهم تّم  الذين ف�نللموظ

 لتضمي��ا؟ ا�حا��ّ  الوظيفّي  فيوصتال �عديل

  ��ناملدرّ إ��اك  بلتجنّ  باملدرّ  اتمسؤوليّ  رفع مستوى  يمكن كيف •
ّ
 م�ن؟واملعل

 

 

 عدد �سبة تحديد .3

مقابل ��  �ن� املدرّ 

 أو ( املدارس

 
ّ
 ووت��ة) �نم املعل

 الز�ارات

م�ن  مقابل �� املدّر��ن عدد معّدل املدارس أو  مقابل �� املدّر��ن عددهو معّدل  ما •
ّ
 املعل

 إ��  فر الّس  ووقت ز�ارة �ّل  ت�اليف اعتبارك �� ضع( �لفة؟التّ  حيث الة منالفعّ  أو  ةالواقعيّ 

  وظروف قلالنّ  وظروف  وتوافر  املدارس
ّ
 .)ذلك  إ�� وما رق الط

 

 ز�اراتتخطيط  .4

 باملدرّ 

 ة؟التدر�بيّ  �ارةالزّ  من الهدف  هو  ما •

 در�ب؟التّ  لز�ارة متاح الوقت من كم •

 ب؟املدرّ  ��ا سيقوم ال�ي دةاملحّد  األ�شطة �� ما •

 ؟معّ�ن شهر  و أ أسبوع و أ يوم �� ��ا القيام بللمدرّ  يمكن ال�ي �اراتالزّ  عدد كم •

 ما امل •
ّ
 ز�ارة؟ �ّل  و�عد وأثناء قبل بھ القيام ��ناملدرّ  من عتوق

 ز�ارة؟ �ّل  �� باملدرّ  سيحتاجها ال�ي املوارد �� ما •

  فيما تواجهها قد ال�ي العقبات �� ما •
ّ
 أو  تخفيفها يمكن وكيف ب،املدرّ  بز�ارات قيتعل

 أو  املحدودة العام  قلالنّ   وسائل  ديئة،الرّ   ةالنوعيّ   ذات  الطرق  املثال،  سبيل  ع��(  معا�ج��ا؟

 والقضايا  واألمن،  المةوالّس   قلالنّ   لقضايا  صةاملخصّ   األموال  أو   الوقود  نقص  ظامية،النّ   غ�� 

 
ّ
 .)املدّر�ات/  بالّنوع االجتما��ّ  قةاملتعل

 

 

 املوارد  وشراء  تطو�ر  .5

 ��نللمدرّ 

  املوارد �� ما •
ّ
 أداة ة،املدرسيّ  �ارةالزّ  بروتو�ول  املثال، سبيل ع��( ��ناملدرّ  لدعم زمةالال

 ؟)الدرا��يّ  الفصل مراقبة

 ضع ( البيانات؟ وجمع ��ناملدرّ  لدعم) وال��امج األجهزة( كنولوجياالتّ  استخدام يمكن كيف •

  املوارد وعدد الوقت مقدار  اعتبارك ��
ّ
 كنولوجياالتّ  مدخالت ودعم وتطو�ر  لشراء زمةالال

 .)ا��اوعمليّ 

 أساس  ع�� االقتضاء حسب و�عديلها در�ب،التّ  قبل املوارد �جميع تجر��ي اختبار قم ب •

 .الّتغذية الّراجعة

  املوارد دحّد  •
ّ
 .توف��ها سيتّم  وكيف ،املدّرب نقلوسائل ل زمةالال

 

 

 وتقديم تطو�ر  .6

 باملدرّ  تدر�ب

 
ّ
 امل�يّ  طو�ر والت

  فيما ��نللمدرّ  ةا�حاليّ  املهارات مستوى  هو  ما •
ّ
  ا��مومسؤوليّ  بأدوارهم قيتعل

ّ
 ماو  عة؟املتوق

 أك��؟دعم  إ�� ستحتاج ال�ي املجاالت ��

 ب؟املدرّ  (ات)تدر�ب �� تضمي��ا سيتّم  ال�ي املواضيع �� ما •

 عم؟الّد /  در�باتالتّ سيتّم رفع مستوى  كيف •

 بفرص وتزو�دهم ��ناملدرّ  لتدر�ب استخدامها سيتّم  ال�ي واأل�شطة اتاالس��اتيجيّ  �� ما •

 املكتسبة؟ املهارات ملمارسة و�افية عةمتنوّ 

 يوما؟ وكم ��ن،املدرّ  تدر�ب سيتّم  م�ى •

 أو  املدارس، ��  صغ��ة مجموعة ��  عمل،  ورشة  ��  املثال، سبيل  ع��(  تدر���م؟  سيتّم   كيف •

 مطلو�ة؟ ست�ون  ال�ي املوارد �� ماو ) ؟باعتماد ن�ج مختلط

 �ون؟املدرّ  سيحتاجها ال�ي واملوارد در�بالتّ  ماو  ��ن؟املدرّ  بتدر�ب سيقوم من •

 ��ن؟للمدرّ  توف��ها سيتّم  ال�ي ةاملستمرّ  امل�ي طو�ر التّ  فرص  �� ما •

  �� ما •
ّ
 ؟PD/  باملدرّ  تدر�ب وتقييم ملراقبة ةا�خط

 

 

 صدالرّ  تطو�ر  .7

 
ّ
  قييموالت

ّ
 موالتعل

  �� ما •
ّ

  در�ب؟التّ  وتقييم ملراقبة استخدامها سيتّم  ال�ي ةوالعمليّ  واألدوات راتاملؤش
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ّ
 البحث ةوخط

 
ّ
 در�بللت

  �� تضمي��ا يمكن ال�ي األبحاث ما •
ّ
 جوانب عن ثاقبة نظرة الكتساب قييموالتّ  صدالرّ  ةخط

 بك؟ ا�خاّص  در�بالتّ  برنامج من دةمحّد 

  من •
ّ
 غرض؟ وألّي  مراجع��ا سيتّم  م�ىو  قييم؟والتّ  صدالرّ  بيانات لسيحل

 

 صدالرّ  إجراء .8

 
ّ
 وتحليل قييموالت

 وإبالغ االستنتاجات

 النتائج

  فيما دجيّ  �ش�ل �عمل الذي ما •
ّ
 وملاذا؟ در�بالتّ  ب��نامج قيتعل

 وتحس�ن  لتخفيفها  عملھ  يمكن  الذي  ما  يات؟حّد التّ   مصدر   هو   ما  تواجهها؟  ال�ي  ياتحّد التّ   ما •

 تائج؟النّ 

م�ن  أو  �� مقابل عدد املدارس �ن�املدرّ  معّدل عدد هل •
ّ
 طو�ر للتّ  قابلةو  الة،فعّ املعل

 ومستدامة؟

 واستخدامها؟ تائجالنّ  توصيل سيتّم  وم�ى كيف تائج؟النّ  توصيل يتّم  أن يجب من إ�� •

 

 

  �عديل .9
ّ
 نفيذالت

 االقتضاء حسب

 �عديل؟ إ�� باملدرّ  اتمسؤوليّ  تحتاج هل •

 ؟PD و  در�بالتّ  أش�ال من مختلفة أو  ةإضافيّ  أش�ال توف��  إ�� حاجة هناك هل •

 مختلفة؟ أو  جديدة موارد توف��  يلزم هل •
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