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 واألذونات الحقوق 

كر  ما  باستثناء
ُ
مة مرّخص  البيداغوجيا  خالل  من  الّناجحة  والكتابة  القراءة  مهارات  اكتساب  تشجيعفإّن    ذلك،  خالف  ذ

ّ
 the Creativeترخيص     بموجب  املنظ

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0.) الع على
ّ
 يرجى  الترخيص، هذا من نسخة ولالط

  sa/4.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by.املوقع التالي: زيارة

 

 وفًقا وسيلة بأّي  تنسيقها أو وتعديلها املوادّ  مشاركة ،the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeترخيص  يمكنك بموجب

  :التالية للشروط

كل املناسب، اإلشارة إلى الحقوق األدبّية عليك يجب: اإلحالة
ّ
 القيام ويمكنك. أجريت قد   الّتغييرات كانت إذا ما إلى واإلشارة املرّخصة للموادّ  رابط وتوفير  بالش

 هذه أسفل في املقترح االقتباس ويمكن استعمال. يؤّيد استخدامك للموادّ  أو يؤّيدك املرّخص أّن  إلى تشير  طريقة بأّي  ليس ولكن معقولة، طريقة بأّي  بذلك

 للّتنمية األمريكّية الوكالةمن  دعمب (، Reading in Reach)طريق القراءة في املتناول  عن الوثيقة هذه تطوير "تمّ : مالحظة أّنه أيًضا كما يرجى الّصفحة،

رخيص بموجب ، وهي مرّخصة( USAID)  الّدولّية
ّ
 . Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0الّدولّي  الت

  .تجارّية ألغراض املوادّ  استخدام لك يجوز  ال: تجارّية مواّد غير 

راجم
ّ
رجمة هذه: اإلحالة جانب إلى التالية املسؤولّية فقرة إخالء إضافة يرجى العمل، لهذا ترجمة في حالة إنشاء: الت

ّ
 للّتنمية األمريكّية لوكالةل ليست منتجا الت

رجمة هذه في خطأ أو محتوى  أّي  عن مسؤولة تكون  لن الّدولّية نميةللّت  األمريكية وعليه، فإّن الوكالة من الوكالة. رسمّية ترجمة اعتبارها يجب وال الّدولّية
ّ
 .الت

عديالت
ّ
 األمريكّية الوكالة قامت به أصلّي  لعمل تعديل هذا: اإلحالة مع التالية املسؤولّية فقرة إخالء إضافة يرجى العمل، لهذا تعديل في حالة إنشاء: الت

ر  ووجهات الّنظر من يتحّملون مسؤولّية اآلراء ووحده القائم أو القائمين بالّتعديل. الدولّية للّتنمية  الوكالة قبل من الّتعديل، وهي غير معتمدة في عنها املعبّ

 .الّدولّية للتنمية األمريكّية

رف محتوى 
ّ
 تضمن ال الوكالة فإّن  ولذلك. العمل في املوجود املحتوى  مكّونات من عنصر كلّ  بالّضرورة الّدولّية للتنمية األمريكّية الوكالة تملك ال: الثالث الط

الثة املساهمة في العمل عند   األطراف  حقوق   عدم انتهاك
ّ
 املطالبات  خطر  وعليه، يقع.  العمل  في ثالث وارد  طرف  على ملك  فردّي   جزء  أو  مكّون   أّي   استخدام  الث

  إلى  حاجة هناك كان إذا ما تحديد  مسؤولّيتك فمن العمل، مكوّنات أحد  استخدام إعادة في ترغب كنت وإذا. وحدك عاتقك على االنتهاك هذا عن الّناتجة

بع حقوق  مالك من إذن على ذاك وإذا ما يجب عليك الحصول  االستخدام إلعادة إذن
ّ
شر الط

ّ
  ال  املثال سبيل على املكّونات، أمثلة تشمل أن ويمكن. والن

 .الّصور  أو األشكال أو الجداول  الحصر،

 .الّدولّية نميةللتّ  األمريكّية الوكالة نظر وجهات بالّضرورة تعكس ال املنشور  هذا في عنها املعّبر  اآلراء: املسئولّية إخالء

مة: الّتدريس طرق  خالل من الّناجحة والكتابة القراءة مهارات اكتساب تعزيز(. 2019. )م وديفيدسون، ، جي. ي ، كيم: املقترح االقتباس
ّ
 سلسلة مورد املنظ

بكة الحرجة املواضيع
ّ
( Reading within REACHفي املتناول ) القراءة مبادرة ضمن( URC. LLC) البحوث الجامعّية مؤّسسة إعداد من. للقراءة العاملّية للش

ة  بناءل
ّ
 على القراءة ل ساعدةامل لتحسينالتابع للوكالة االمريكّية للّتنمية الّدولّية  البتكارا ودعماألدل

ّ
 على وهو متاح(. E3 / ED) الّتعليم ملكتب االبتدائّي  لصف
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 شكر وتقدير 

 

  نمية للتّ  ةاألمريكيّ  الوكالة لهاتموّ  سنوات خمس تمتّد على مبادرة(، وهي REACH) تناول امل في القراءةمبادرة  املورد هذا إعدادب قامت

ل في (. URC) الجامعية األبحاث مؤّسسة ذهاوتنّف  (USAID) ةوليّ الّد 
ّ
 يقومون  الذين أولئك دعمأّما الغرض من هذه املبادرة فيتمث

  في الّصفوف القراءة مبادرات وتنفيذ بتصميم
ّ
 املوارد توفير خالل من واملتوّسط ذات الّدخل املنخفض ياقاتالّس  في (EGR) رةاملبك

  الّصفوف في القراءة برمجة في االبتكارات دعمو  ؛املنهيّ  طويرالتّ  وفرص
ّ
 ةالعامليّ  القراءة شبكة ودعم ؛رةاملبك

(www.globalreadingnetwork.net  ،)املمارسين  جمعي  مجتمع ممارسة  وهي   
ّ
 املجتمع  ومجموعات  ةالحكوميّ   وغير  ةالحكوميّ   ماتواملنظ

  .اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  املدنّي 

  وهي استشارّية كيم، سوك يونغ الورقة بتأليف قام
ّ
 في ةخبير  ةممارس وهي ديفيدسون، مارسيا من مهمة فنية مدخالت مع ،ةمستقل

التي قّدمت مراجعة    ،(REACHبادرة القراءة في املتناول "ريتش" )مل  ةالفنيّ ة  املستشار   باالنجيو،  إيميكما ساهم في هذا العمل  .  املجال  هذا

   أعضاء  تبادلكما . ذينواملنّف   البرامج  ميملصمّ  الورقة  من  فائدة  أقص ى  لضمان قّيمة فّنّية  مساعدةو 
ّ
  معلومات  للقراءة  ةالعامليّ   بكةالش

  البيداغوجيا حول  ورؤى 
ّ
مة االبيداغوجي موارد ملشاركةو . للورقة األولى يةالفنّ  املراجعات في ةماملنظ

ّ
القراءة في  برنامج موارد أو املنظ

رة
ّ
بكة العاملّية للقراءة  الّصفوف املبك

ّ
 chs.com-grn@urc.:  إلى  يرجى إرسالها  ،مع الش
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  قائمة املختصرات 

 

   رعاية  أبحاث  شبكة
ّ
   فولةالط

ّ
 رةاملبك

 ةالعامليّ   القراءة  شبكة

   ةلصّح   الوطنيّ   املعهد
ّ
 ةالبشريّ   نميةوالتّ   فلالط

 اآلباء واألّمهات  جمعّية

اة  تجربة
ّ
   منضبطة معش

 حيحالّص   املستوى   في  دريسالتّ 

 الجامعية   األبحاث  مؤّسسة

 ة وليّ الّد   نميةللتّ   ةاألمريكيّ   الوكالة
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ّ
مةة، كجزء من  على األدل

ّ
 البيداغوجيا املنظ

 لرفع املستوى ة  صورة إرشاديّ  .2

3.  
ّ
 أسلوب املساندة و استخدام  بم  توضيح لدعم املعل

ّ
 تعل

ّ
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ّ
 الت
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ّ
م  البيداغوجيّ   الن

ّ
 املنظ

نمية األمريكّية  الوكالة  قراءة  برامج  في
ّ
 الّدولّية  للت
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ّ
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ّ
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 مقّدمة

  البيداغوجيا ةقضيّ  الورقة هذه في مقّد 
ّ
مة البيداغوجيا هو منما  ونعّرف ،ةماملنظ

ّ
 ثمّ  .وما ليس منها املنظ

مة ابيداغوجيلل ةتّ الّس  املبادئ نصف
ّ
  البيداغوجيا تنفيذ في تطرح التي ياتحّد التّ  ونبحث املنظ

ّ
 في ةماملنظ

  ةتوضيحيّ   حالة  نستعرض  أخيًرا،و .  ياتحّد التّ   لهذه  يللتصّد   وصياتالتّ   بعض  مونقّد   امية،النّ   البلدان  سياقات

   بيداغوجّيا  منهًجا  يستخدم  دراس يّ   لفصل
ّ
 .القراءة  تعليم في  ًمامنظ

مة  البيداغوجيا  أّن   ثبت  لقد  
ّ
 للقياس  وقابل  كبير  تأثير  لها  املنظ

  نتائج على
ّ
 ت اهألّن  وهذا 1.الطالب متعل

ّ
  روف

ّ
 فرًصا مينللمتعل

  على قائمة الةفعّ  ةتعليميّ 
ّ
 ممارسة خاللها من يمكن ة،األدل

 مبادئ  جميع  تطبيق  يتّم   عندماو .  ةاألساسيّ   املهارات  واكتساب

   البيداغوجيا
ّ
 راسيةالّد   الفصول   في  القراءة  تعليم  على  ةماملنظ

  فإّن  االبتدائية، باملدرسة
ّ
 كبيرة فرص لديهم ميناملتعل

  األصوات  مطابقة مثل ةاألساسيّ  املهامّ  في خبراء ليصبحوا

  في   املفردات  بعض  مساهمة  ةكيفيّ   إدراك  أو  الحروف،  بأشكال

 اممّ  كفاءة، أكثر اءقرّ  يصبحون  لذلك، نتيجةو . ّص النّ  معنى

 األحيان، بعض فيو. الحياة مدى أسس القراءة والكتابة يضع

مة البيداغوجيا فهم يساء أن يمكن
ّ
مفهومها   ىتلّق وي املنظ

 فهم  إساءةأحياًنا    يتمّ   املثال،  سبيل  علىو .  لها  رمبّر   ال  انتقادات

مة البيداغوجيا
ّ
 أدناه، لمفصّ  هو كماو . النقدّي  فكيرالتّ  تعزيز في فاشلة أو االستقصاء على ةقائم غير اباعتباره املنظ

مة  البيداغوجيا  تتماش ى
ّ
 .العليا  الّنقدّي   فكيرالتّ   مهارات  لتعزيز  ةضروريّ   وهي كبير  بشكل  األفكار  هذه  مع  املنظ

مة  البيداغوجيا حالة لتوضيحو 
ّ
  ،املنظ

ّ
  تعليم: سميّ الرّ  عليمالتّ  مجال خارج من بسيط مثال في رفك

ّ
  ركوب  ةكيفيّ  فلالط

  تعليم هوهنا  الهدفف. اجةالدرّ 
ّ
  أو  األمور  أولياء يقتصر لن الهدف، هذا لتحقيقو . اجةالدرّ  ركوب في جديدة مهارة فلالط

مين هنا) اءاألكّف  اءاألشّق 
ّ
فل ( الذين يلعبون دور املعل

ّ
 و . اجةالدرّ  بركوبفقط على إخبار الط

ً
مون "  ذلك، من بدال

ّ
" سينظ

 التّ  يمكن أجزاء ةعّد  إلى( على سبيل تفصيل مثال القياس هنا " "بيداغوجيا ركوب الدّراجة أو)تعليم ركوب الدّراجة 
ّ
 محك

  كوب ر  ممارسة ،استعمال الدّواسات ،اإلسراع ،[اجةالدرّ  الّصعود على املكابح، شّد ] في البداية املثال، سبيل على) فيها

  متبوًعا   ا،مبدئيّ   واحدة  بقدم)  لالتنّق   ةكيفيّ   توضيح  مثل  ،ومنهجيّ   واضح  بشكل  تدريسه  يتّم   جوانب  من  جانب  وكلّ   ،(الدّراجة 

   اجةالدرّ   مسك)  عمالّد   وتقديم  ،(األرض  عن  برفع القدمين
ّ
   أداء  وتقييم  وفحص  ،(فلللط

ّ
  دة، محّد   مالحظات  وتقديم  فلالط

  وتشجيع ملمارسة، فرص وتوفير
ّ
  طة،مبّس  مقارنة هذه أّن  حين فيو .ةالعمليّ  طوال فلالط

ّ
 فهم في اءالقرّ  تساعد قد هاأنّ  إال

   البيداغوجيا  في  أساس يّ   مبدأ
ّ
 أي  :  ةماملنظ

ّ
 .ةبفعاليّ   املستهدفة  املهارات  لتدريس  مبادئه  يستخدمون   الذين  مون املعل

 
م في أفريقيا، )واشنطن العاصمة: البنك الدولّي،  1

ّ
 (.2018البنك الّدولّي، املواجهة املتقّدمة: الّتعليم من أجل التعل

 ن
 ة؟الهيكليّ  البيداغوجياما هي 

  البيداغوجيا
ّ
ة يدمج عّد  هو إطار تعليميّ  ة ماملنظ

 مبادئ 
ّ
 م النّ لتعزيز التعل

ّ
تناقش و ب. اجح للطال

الية املنظم  البيداغوجّية هذه الورقة املبادئ  
ّ
 :ة الت

 التعليمي؛تعظيم الوقت   .1

 ممارسة التعليمات املنهجية والصريحة. .2

 تعليمية؛وضع إجراءات   .3

 توفير السقاالت. .4

 بالتقييم؛اتخاذ قرارات مستنيرة  .5

 تعزيز التعلم االجتماعي العاطفي. .6
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مة،  البيداغوجيا  استخدام  يعّد 
ّ
 ذا  أدناه،  حموّض   هو  كما  املنظ

 الوكاالت التي تمّولها عليميةالتّ  البرامج حالة في ةخاصّ  صلة

  نمية للتّ  ةاألمريكيّ  الوكالة ذلك في بما ة،األمريكيّ  الحكومية

 القراءة معرفة التمعّد  تحسين إلى تهدف والتي ة،وليّ الّد 

  حكومة  ذكرتحيث . عةمتنوّ  ةسكانيّ  فئات بين والكتابة

 ،" وليّ الّد  األساس يّ  عليمالتّ  ةاستراتيجيّ "  في حدةاملتّ  الواليات

  ول الّد  مع ستعمل"  هاأنّ 
ّ
  نسبة لزيادة ريكةالش

ّ
 الذين بالطال

 ياضيات،والرّ   القراءة  في  الكفاءة  من  األدنى  الحّد   على  يحصلون 

 سيتبّين من خالل وكما 2".ةاالبتدائيّ  املرحلة نهاية في ةخاصّ 

  من  الكفاءات هذه اكتساب ةعمليّ  تسريع سيتمّ  الورقة،

مة البيداغوجيا باستخدام قيقالّد  االهتمام خالل
ّ
. املنظ

 للوكالة عليميةالتّ  ياسةالّس  تدعو ذلك، إلى باإلضافةو 

 إلى الوكالة استثمارات 2018 لعام ةوليّ الّد  نميةللتّ  ةاألمريكيّ 

 " 
ّ
  نتائج تحسين على ركيزالت

ّ
 ملموس بشكل عليموالتّ  مالتعل

 مربع انظر) اتأولويّ  ثالث ياسةالّس  هذه دتحّد و ." ومستدام

  والتي ،(اليسار إلى النّص 
ّ
 االستثمار استمرار متابعتها بتتطل

 سيكون  حو،النّ  هذا علىو . والكتابة القراءة تعليم في

مة البيداغوجيا ستخدامال 
ّ
 املبادرات من العديد عبر، املنظ

 التّ   مكاسب  نحو  مالتقّد   تسريع على  القدرة  ة،القطريّ   ياقاتوالّس 
ّ
  خالل   من  ةاألمريكيّ   الحكومة  تستهدفها  التي  واملهارات  معل

 .وليّ الّد   األساس يّ   عليمالتّ   في  استثماراتها

 الّرئيسّية املفاهيم 

مة إطار  البيداغوجياّما كانت 
ّ
 بين منو . ةاملهمّ  املفاهيم من العديد نتضمّ ت فهو عليم،التّ  وتقديم لتصميم ااملنظ

"  الواضح عليمالتّ "  من كلّ و . املمارسة( 2) و  الّتعليم الواضح( 1) هناك مفهومان أساسّيان ،املفاهيم هذه

  الحظ، لسوءولكن . عليميةالتّ  ياقاتالّس  في ةخاصّ  معان له" املمارسة" و
ً
 فهم لسوء أيًضا كالهما يخضع ما كثيرا

  تدريب برامج في تأويل وسوء
ّ
  األدب وفي ميناملعل

ّ
مفهوم من هذين املفهومين   لكّل  واضحا تعريفا منقّد  هنا،و . ربوّي الت

 .شةمشوّ   األحيان  بعض في  تصبح التي  األخرى   املصطلحات  بعض  عن  امزهنميّ  ثم  ،الّرئيسّيين

عليم  هو  ما
ّ
  ةمنهجيّ  هو الواضح عليمالتّ  ؟الواضح الت

ّ
. املستهدفة املهارات لتعليم بوضوح وموضوعة ومباشرة مةمنظ

 و 
ّ
 الّتعليم إلى ظرالنّ  يمكن"  هأنّ  هيوز  و آرتشر يذكرو  .راس يّ الّد  الفصل في دريسوالتّ  املناهج من بكّل  الواضح عليمالتّ  قيتعل

 أوّ   -  املساندة  أو  عليميّ التّ   عمالّد   من  سلسلة  وفري  هأنّ   على  والواضح  الالفعّ 
ً
 وتسلسله،  للمحتوى   املنطقّي   االختيار  خالل  من  ال

  يمكن ةتعليميّ  وحدات إلى املحتوى  هذاتفريع  طريق عن ثم
ّ
  ةاملعرفيّ  القدرات إلى استناًدا فيها مالتحك

ّ
  ذاكرة مثل) بللطال

 
 . 32 (،2018ة، وليّ نمية الّد الدولّي، )واشنطن العاصمة: الوكالة األمريكية للتّ  عليم األساس يّ ة بشأن التّ ة الحكومة األمريكيّ مريكّية للّتنمية الّدولّية، استراتيجيّ الوكالة األ  2

ذات الّصلة بتعليم القراءة   األولوّية  مجاالت

عليم   سياسةفي والكتابة  
ّ
ابعة  الت

ّ
 للوكالة  الت

  األمريكّية
ّ
   نمّيةللت

ّ
 ولّية الد

  األطفال زيادة ▪
ّ
 األكثر ةوخاصّ  باب،والش

ا
ً
 على الحصول  فرص من وضعًفا، تهميش

 فاهالرّ  ز يعزّ  ومناسب آمن دجيّ  تعليم

 .االجتماعيّ 

  األطفال اكتساب  ▪
ّ
 القراءة مهارات  باب والش

 ةاالجتماعيّ  واملهارات  والحساب  والكتابة

  التي ةوالعاطفيّ 
ّ
  أساًسا لتشك

ّ
 جاحوالنّ  مللتعل

 .املستقبل  في

  اكتساب ▪
ّ
 إليها يحتاجون  التي املهارات  بابالش

، ويكسبوا منتجة، حياة ليعيشوا
ً
 عمال

 .املجتمع   في  إيجابي   بشكل  ويساهموا

ع  ▪
ّ
  ساتمؤّس تمت

ّ
 أن على بالقدرة العاليّ  عليمالت

   في  ة مركزيّ   فاعلة   جهات   تكون 
ّ
 خالل  من  نمية الت

  وتقديم وتطبيقها، البحوث  إجراء
ّ
 عليمالت

 .ة املحليّ   املجتمعات  مع واملشاركة  د،الجيّ 

 ل
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 تليها للمهارة، واضحة وعروض بأوصاف ةعليميّ التّ  تقديم املعارف زيتميّ و (. ابقةالّس  واملعارف واالهتمام والقدرة العاملة

 3في الوقت املناسب.  فعل  وردود  مدعومة  ممارسة

  املكتسبة   املواد  على  بللتدرّ   بعناية  إعدادها  تمّ   التي  الفرص  إلى  شيري  واسع،  مصطلح  عن  عبارة  املمارسة  املمارسة؟  هي  ما

   لدعم  من جديد  واستحضارها  ومراجعتها
ّ
   أنشطة  في  املشاركة  فرص  الهادفة  املمارسة  تشملو .  القوّي   مالتعل

ّ
 املناسبة  مالتعل

 .  ةمنهجيّ   بطريقة

   الخاطئة  املفاهيم  في  ظرالنّ   يمكننا  ،التعريفين في نصابهما  هذين  وضع  معو 
ّ
 في"  املمارسة"   و"  الواضح  عليمالتّ "   حول   ائعةالش

 . مجال الّتدريس

عليم  .أ
ّ
ّصّية  الّدروس  الواضح في مقابل  الت

ّ
 ونمذجة  تسلسل  من  الواضح  عليمالتّ   ن يتكوّ   أعاله،  حموّض   هو  كما:  الن

 وتقديم  ةالدراسيّ   املناهج  تصميم  من  كلّ   على  ينطبق  وهو.  البعض  بعضها  على  تعتمد التي  املنفصلة  للمهارات  واضحة

  حيوّض و (. ةالدراسيّ  الفصول  في دريسالتّ ) عليمالتّ 
ّ
  يستخدمون  الذين مون املعل

ً
  واضحا تعليما

ّ
 مباشر بشكل بللطال

 .  نةمعيّ   مهارة  توظيف  في  نةاملتضمّ   الخطوات

  إحدى ةصيّ النّ  روسالّد  توفير ُيعّد و 
ّ
  لدعم ةاملهمّ  رق الط

ّ
 تحّل  أن يمكن الو . الواضح الّتعليم استخدام في ميناملعل

   تدريب  محلّ   يةالنصّ   روسالّد 
ّ
   يمكنها  وال  مين،املعل

ّ
   يضطّر   قد  التي  املواقف  من  نوع  كلّ   عتوق

ّ
 ذلك،  ومع.  إدارتها  إلى  ماملعل

   واملساندة  وجيهالتّ   تقديم  يمكنهم
ّ
   مع  استخدامها  يجب  التي  ةعليميّ التّ   قنياتوالتّ   املحتوى   حول   مينللمعل

ّ
 لبناء  بالطال

  تحسين في  الةفعّ   كانت  يةالنصّ   روسالّد   أّن   ثبت  قدو .  نةمعيّ   مهارات
ّ
   متعل

ّ
  مة، املتقّد   ول الّد   سياقات  في  ىوحتّ   4.بالطال

  ةاملدرسيّ  األنظمة من العديد فإّن 
ّ
  رتوف

ّ
 سون املدرّ  فيتكيّ  قد بينماو . روسالّد  ملواد مصاحبة قراءة برامج ميهاملعل

 أّنه غالبا  ية،النصّ   الخطط  عن  يبتعدون   أو  املنجزون
ّ
   يجد  ما  إلال

ّ
 الخطط  وجود  أّن   ثقة  األقلّ   أو  خبرة  األقلّ   مون املعل

  .اجحةالنّ   روسللّد   محّفز  عامل  املقترحة

   أنواعنوع أو كّل    ألّي   ةخاصّ   فائدة  يةالنصّ   روسللّد   يكون   أن  يمكنو 
ّ
 :اليةالتّ   ميناملعل

 املهنة؛  من هم مستجّدون في ▪

  جديدة ةتعليميّ  أساليب بون يجرّ الذين  خبرةمن مستويات  مستوى  أّي  من لهم ▪
ّ
 في ةجوهريّ  تغييرات بتتطل

 و  املمارسة؛

 .دريسالتّ   ملهنة  كاف  غير  إعدادا  واتلّق   من ▪

  معظم ينتميو 
ّ
 فيو. الفئات هذه من أكثر أو فئة إلى عليمالتّ  مجال في ةإنمائيّ  مساعدة ىتتلّق  التي البلدان في ميناملعل

   من  الكثير  يمتلك ال  وايا،النّ   أفضل  من  غمالرّ   علىو   ة،القطريّ   ياقاتالّس   من  العديد
ّ
 الكافية  واملهارات  املعرفة  ميناملعل

 و . بنجاح املهارات على القائمة ةالدراسيّ  املناهج لتنفيذ
ّ
  لهؤالء سبةبالن

ّ
  أداة  يةالنصّ  روسالّد  تكون  قد مين،املعل

 الواضح.   للتعليم  استخدامهم  تسهيل  في  ةأساسيّ 

  ليست يةالنصّ  روسالّد إّن 
ّ
  ياتتحّد  لجميع اسحريّ  حال

ّ
 مناسبا اواحد امقاس"  يمكن أن تكون  ال كتابةال كما. مالتعل

 الصّ  مستوى  حسب يةالنصّ  البرمجة أنواع تختلف أن املحتمل منو  ؛" جميعلل
ّ
 حاجة تنخفض وقد واملوضوع، ف

 
 .3(، 2011ال وكفء، )نيويورك: مطبعة جيلفورد، ح: تدريس فعّ الواض عليمتّ الأنيتا إل. آرتشر وتشارلز أ. هيوز،  3

رة: ليبيريا. تق 4
ّ
 رير تقييم البرنامج.  على سبيل املثال، بايبر وكوردا، نهج القراءة الصفّية املبك
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ّ
 أحد يةالنصّ  روسالّد  تعتبر بوضوح، املحاذير هذه ذكر معو . الوقت بمرور يّ النص ّ  البرنامج استخدام إلى ميناملعل

 نموذج أنجح هو الواضح عليمالتّ  أّن  وجد قد البحث ألّن  نظًراو . الواضح الّتعليم استخدام تدعم التي ةاملهمّ  املصادر

  عليم التّ   استخدام  تسهيل  في  امهمّ   دوًرا  يةالنصّ   روسللّد   فإّن   ة،أسيسيّ التّ   يةاألمّ   ومحو  القراءة  مهارات  لتدريس  تعليميّ 

   فيها  ىيتلّق  ال  التي  ياقاتالّس   في  ةخاصّ   الواضح،
ّ
 .الكافي  دريبالتّ   مون املعل

 

عليم .ب
ّ
  مهنّية مقابل في  الواضح الت

ّ
  عليم التّ  أّن  هوو  الواضح الّتعليم نيتضمّ  شائع خاطئ  اعتقاد هناك: ماملعل

والّتطابق بين الّصوت  ،باألصوات والوعي القراءة،في  مثال) بوضوح دةمحّد معّرفة و  ةأساسيّ  ملهارات الواضح

   6، 5.(والحرف
ّ
   ةملهنيّ   ما  بطريقة  تهديًدا  ليشك

ّ
 ف.  لكّن هذا األمر غير صحيح.  الذاتّي   الحكم  أو  اإلبداع  أو  ماملعل

ّ
   ماكل

ّ
 نتمك

 
ّ
  أسرع، بشكل ةاألساسيّ  املهارات إتقان من بالطال

ّ
  ماكل

ّ
  نتمك

ّ
 أكثر ومحتوى  مهارات إلى بسرعة االنتقال من مون املعل

 تمكين الواقع في هو ةاألساسيّ  املهارات هذه إتقان من عسّر ي الذي الواضح الّتعليم فإّن  لذلك،و . وصعوبة تعقيًدا

 
ّ
   ويجب مين،للمعل

ّ
 .تهديد أّنه  على  إليها  ينظر  أال

 

عليم  .ت
ّ
عليم   في مقابل   الواضح  الت

ّ
م  حول   املتمحور   الت

ّ
   الذي  عليمالتّ   نفسه  هو  ليس  الواضح  عليمالتّ   : املعل

ّ
 زيرك

   على
ّ
 ه  أنّ   من  غمالرّ   على  م،املعل

ً
   حول   املتمحور   الّتعليم  فيف  يتّم الخلط بين االثنين.  ما  غالبا

ّ
   يحتكر  م،املعل

ّ
 وقت  ماملعل

  احتياجات ييلبّ  وال دريسالتّ 
ّ
 عليمالتّ  فإّن  ذلك، من قيضالنّ  علىو  هم.املتعلمين وقدرات مهارات بنجاح يبني أو بالطال

   الواضح
ّ
 أدناه،  انظر)  الواضح  عليمالتّ   عليها  يعتمد  التي  البيداغوجّية  املبادئذلك أّن    .الطالب  على  مباشر  بشكل  زيرك

  اتعمليّ  حول  األبحاث التي تدعمها تائجبالنّ  تستنير( الورقة هذه مراجع في املوجودة املوارد في وكذلك
ّ
  متعل

ّ
  ب الطال

ملجمل الّتعليم الواضح  ةئيسيّ الرّ  وافعالّد  دائًما مهموتقّد  ارسينالّد  احتياجات تعّد  لذلك،و  .املهارات اكتساب أثناء

 الّناجح.

 

مارين مقابلفي  مارسةامل .ث
ّ
 ذلك، ومع. مستهدفة هارةمل رةمتكرّ  ممارسة على كالهما والّتمارين املمارسة تنطوي . الت

ر تكراًرا يعّد فالّتمرين  .متطابقة ليست فهي
ّ
 ) طفالاأل  يعزل  مملّ  لنشاط آلّيا دون تفك

ّ
  املنطقّي  غير البسيط سخالن

ط انشاط ليس ،مثال بورةالّس  على املوجودة للكلمات
ّ
(.  امسبق حةاملوّض  ةعليميّ التّ  اإلجراءات من كجزء بعناية امخط

   أنشطة  في  املشاركة  فرص  الهادفة  املمارسة  تشملو 
ّ
   مهارات  تزيد  بحيث  ة،منهجيّ   بطريقة  املناسبة  مالتعل

ّ
 بطرق   ماملتعل

 التّ  في انخراطه أو مشاركته حساب على تكون  ال
ّ
  البيداغوجيا في أساس يّ  جانب هيف املمارسةأّما . معل

ّ
 انظر) ةماملنظ

 (.أدناه

فهومة  امل املمارسة عن أو) املمارسة حول  الخاطئة املفاهيم أحدو . ال يمكن استبدالها بالّتمارين املمارسةفإّن  لذلك،و 

 هو العكس أّن  إلى األبحاث تشيربينما . اإلبداع أو العليا فكيرالتّ  مهارات تطوير تعيق املمارسة أّن  هو( على أّنها تمرين

  املمارسة ألّن  العليا، فكيرالتّ  مهارات لتطوير حاسم أمر املمارسةف - حيحالّص 
ّ
 أو الرئيسّية املهارات إتقان من نتمك

  التي ةاألساسيّ 
ّ
التي  املمارسة تدعم املثال، سبيل علىو (. املشكالت حلّ مثل )عالية املستوى  مهارات ذلك بعد نتمك

 
ة ألدب    5

ّ
البحث العلمّي في القراءة وآثاره على تعليم  املعهد الوطنّي لصّحة الطفل والتنمية البشرية، تقرير لجنة القراءة الوطنية. تعليم األطفال القراءة: تقييم مبنّي على األدل

 (.2000القراءة، )واشنطن العاصمة: ندوة القراءة الوطنية، 

م الناس: الّدماغ، العقل، الخبرة واملدرسة، )واشنطن العاصمة: مطبعة األكاديمّيات الوطنّية، املجلس ال 6
ّ
 (. 2000قومي للبحوث، كيف يتعل
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 انتباه استخدام تتيح القراءة طالقة ألّن  القراءة، وفهم املستوى  عالية مهارة تطوير، القراءة طالقة تطويرتهدف إلى 

 
ّ
 7.الكلمات  بقراءة  ربطها  من  بدال  املستوى   عالية  ةدالليّ   اتعمليّ   إلى  وذاكرتهم  بالطال

  من ُيطلب أن أيًضا يمكنو 
ّ
  للبيداغوجيا تةالّس  املبادئ قون يطبّ  الذين ميناملعل

ّ
  أن مةاملنظ

ّ
 عناصر قيام ةكيفيّ  في روايفك

   صميمالتّ 
ّ
   إلطار  املالش

ّ
   صميمالتّ   عيشّج حيث  .  تعليمهم  بتوجيه مالتعل

ّ
   إلطار  املالش

ّ
تمثيل   وسائل استخدام  على  مالتعل

  وبتقّدم. الفصل في دةمتعّد  مشاركة ووسائل دة،تعبير متعّد  ووسائل دة،متعّد 
ّ
  يمكنهم ،ما مهارةاكتساب  في نمياملعل

ّ
 متعل

   البيداغوجيا  مبادئ  ممارسة  أثناء  لدروسهم  عاملّي   تصميم  إطار  باعاتّ   ةكيفيّ 
ّ
 ة. ماملنظ

  

 
7  

ّ
 (.2003) 95فس التربوي، ة علم النّ ميالني ر. كون وستيفن ستال، "الطالقة: مراجعة املمارسات التنموية والعالجية"، مجل
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ة مبادئ 
ّ
 لتنظيم البيداغوجيا في صفوف القراءة والكتابةست

مة ةالستّ  ملبادئ
ّ
إّن األمر ال   .وتقديم الّتعليم بتصميم مباشرة صلة ذات الوثيقة هذه في املوجزة للبيداغوجيا املنظ

  مةاملقّد  املواد تصميم يقتصر هنا على
ّ
مة بيداغوجياال استخدام لدعم مينللمعل

ّ
 تدريب أيًضا يجب بل ،فقط املنظ

 
ّ
مة  البيداغوجيا  تطبيق  أي،)  املقصود  حوالنّ   على  يصالهاإل  دجيّ   بشكل  وتأطيرهم  ميناملعل

ّ
مون هم املركز (املنظ

ّ
. فاملعل

مة  البيداغوجيا  في
ّ
مة  البيداغوجيا  واستخدام بممارسة  مرافقهم  تعزيز  املهمّ   من  وبالتالي،  ،املنظ

ّ
 .املنظ

   ةاملهمّ   األولى  الخطوات  من  الّتمارين  عن  املمارسةتمييز  و  الّتعليم الواضح  فهم  يعتبرو 
ّ
 استخدام  إلى  يسعون   الذين  مينللمعل

مة  البيداغوجيا
ّ
 وإمكانات قدرة من احّق  الستفادةمن أجل ا املعلمين على يجب ذلك، ومع. ةراسيّ الّد  فصولهم فياملنظ

مة    البيداغوجيا
ّ
   مهارات  تطويراملنظ

ّ
 :اليةالتّ   ةتّ الّس   املبادئ  استخدام  ب،الطال

 ؛عليميّ التّ   الوقت  تعظيم .1

 والواضح؛  املنهجيّ   عليمالتّ   ممارسة .2

 ؛(مناسب  بشكل  املوادّ   استخدام  ذلك  في  بما)  ةتعليميّ   إجراءات  وضع .3

 .املساندة  توفير .4

 قييم؛بالتّ   مستنيرة  قرارات  خاذاتّ  .5

   تعزيز .6
ّ
 العاطفّي.   االجتماعيّ   مالتعل

وفيما يلي . ةعليميّ والتّ  نمويةوالتّ  ةاملعرفيّ  العلوم في جريبية التّ  راساتالّد  من كبيرة مجموعة من ةمستمّد  املبادئ هذه

 مناقشة مفّصلة لكّل مبدأ.

عليميّ  الوقت تعظيم  .1
ّ
 الت

  مهارات اكتساب لدعم عليمالتّ  لتنظيم طريقة أفضل تحديد ند
ّ
 وقت من جوانب ثالثة مراعاة ال بّد من الب،الط

  يقضيه الذي الوقت مقدار( 2 ؛(صاملخصّ  الوقت) عليم،للتّ  صاملخصّ  الوقت مقدار (1: دريسالتّ 
ّ
 مون املعل

   يقضيه  الذي  الوقت  مقدار(  3  ؛  و  ،(الفعليّ   عليميالتّ   الوقت)  دريس،التّ   في  بالفعل
ّ
 التّ   في  بالطال

ّ
 املشاركة  وقت)  معل

 (. الفعليّ 

 
ً
إذا   عليمالتّ   سلطات  ذلك أّن   8. ةنمعيّ   اّدةمل  صاملخصّ   الوقت  بشأن  القرار  صانعة  هي  عليمالتّ   ووزارات  إدارات  تكون   ما  عادة

بشكل كبير   حاملرّج   غير  منأسبوعّيا، ف  أو  ايوميّ   ،ما  تعليميّ   مجال  أو  موضوع  أو  ماّدة  في  ليقض ى  الوقت  من  مقداًرا  دتحّد   لم

  يقض ي أن
ّ
  لن اليوبالتّ  ،(القراءة املثال، سبيل على) ما ةمادّ  تدريس في األسبوع في وقًتا مون املعل

ّ
  ميتعل

ّ
 هذا عن بالطال

  ة، الدوليّ   نميةللتّ   ةاألمريكيّ   الوكالة  فيها  تعمل  التي  البلدان  من  العديد  في  هأنّ   راساتالّد   وجدت  املثال،  سبيل  علىو .  املوضوع

 
 من األسهل على  8

ّ
  البيداغوجيان يخلق بيئة مواتية لتطبيق مبادئ ة في سياق معيّ ة أساسيّ عند وجود سياسة تعليميّ  ةاملنظم البيداغوجيامين استخدام املعل

ّ
مة املنظ

 . ةالستّ 

 ا

 ع
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  هذه  في املستغرب، من ليسوحينئذ . ةالدراسيّ  الفصول  أو املناهج موادّ  في القراءة لتعليم صمخصّ  تعليميّ  وقت يوجد ال

   9.لقراءةل  قائم  تعليم  أّي   عدم وجود  ة،الدراسيّ   الفصول   مالحظةعند    ياقات،الّس 

   يمكن  ال  هأنّ   من  غمالرّ   علىو 
ّ
 التّ   عادة  مينللمعل

ّ
 تخصيص  تمّ   إذا  10ن،معيّ   سياق في  للقراءة  صاملخصّ   الوقت  مقدار  في  محك

 التّ  من كبيًرا قدًرا ذلك بعد لديهم فإّن  سياقهم، في للقراءة الوقت
ّ
 وقت لتعظيمو . للقراءة الفعليّ  دريسالتّ  وقت في محك

  يمكن ،الفعليّ  دريسالتّ 
ّ
  مينللمعل

ّ
  بهم، ةالخاصّ  ةراسيّ الّد  الفصول  ملساحة ّي املادّ  نظيمالتّ  على ركيزالت

ّ
 إعداد من دوالتأك

 وتنظيم لتخطيط دقيق اهتمام تكريس إلى بحاجة همأّن  أيًضا سيجدون و . حيحالّص  مكانها في روسوالّد  ةالتعليميّ  املواد

( أدناه 3 رقم املبدأ انظر) راسخة ةتعليميّ  إجراءات على الالفعّ  عليمالتّ  يحتوي و (. أدناه 2 رقم املبدأ انظر) نفسه عليمالتّ 

 .يمكن ما  أقّل   ةاألكاديميّ   غير  األنشطة  في  يقضيه  الذي  الوقت  يكون   بحيث

 واملهامّ  األنشطة بين لالنتقال عليميّ التّ  الوقت من كبير قدر يضيع ة،راسيّ الّد  الفصول  بعض في هأنّ  إلى راساتالّد  تشيرو 

  من و (. األنشطة اكتمال عند به القيام يجب وما األشياء، وضع ومكان األشياء، مكان وإيجاد شرح مثل،) ةاألكاديميّ  غير

ة  تشير  أخرى،  ناحية
ّ
   أّن   إلى  األدل

ّ
 اإلجراءات  وشرحالروتينّية    الدراس يّ   الفصل  إجراءات ترتيب  في  يستثمرون  الذين  ميناملعل

 الذي الوقت تعظيم على قادرون ية،صّف  وإجراءات واضحة ةتعليميّ  خطط لدروسهم، لديهم، والذين العام، بداية في

  األكاديميّ  دريسالتّ  في يقضونه
ّ
  يميلو . بهملطال

ّ
  الذين بالطال

ّ
  مع القراءة مون يتعل

ّ
اإلجراءات  يمارسون  الذين ميناملعل

   من  عام  بعد  أعلى  مستوى   تحقيق  إلى  ائعالضّ   الوقت  ون ويحّد   ّيةوتينالرّ 
ّ
  دريسالتّ   يكون   حيث  ةالدراسيّ   الفصول   في  بالطال

   وقت في  راسخة  ليست  وتينيةالرّ اإلجراءات  و   تنظيما  أقلّ 
ّ
 11.رمبك

 و 
ّ
   يقضيه  الذي  الوقت  مقدار  تعظيم في  يلعبونه  مهمّ   دور   أيًضا  مينللمعل

ّ
 التّ   في  بالطال

ّ
 يمكن. )الفعليّ   املشاركة  وقت  أو  معل

 التّ  وقت هأنّ  على هذا الوقت مقياس إلى اإلشارة أيًضا
ّ
 ةعمليّ  في ةالفعليّ  املشاركة تختلف بالطبع،و (. الواجب وقت أو م،عل

 التّ 
ّ
  باختالف معل

ّ
 صاملخصّ  الوقت نصف فقط حالة واحدة أّن املشاركة الفعلّية هياكتشف في  الواقع، في) بالطال

 :الفعليّ   الوقت  تعظيم  أو  لزيادة  خاذهااتّ   سينللمدرّ   يمكن التي  الخطواتتشمل  و   12(.عليمللتّ 

  الهياكل تحديد ▪
ّ
 إليها واإلشارة دريسالتّ  وقت مع بانتظام تتداخل التي ةمنيّ الزّ  الجداول  أو األنشطة أو شغيليةالت

 به    يسمح، حسب ما  املدرسة  لدى إدارة
ّ
 والّسياق؛  الهرمّي   سلسلالت

  عمل  وجمع  الحضور،  مثل  دريس،التّ   مع  تتداخل  التي  ةعليميّ التّ   غير  ةالدراسيّ   الفصول   أنشطة  في  كفاءات إنشاء ▪

 
ّ
   ةاليوميّ   ةالورقيّ   األعمال  إدارة  أو  ب،الطال

ّ
 ؛راس يّ الّد   للفصل  زمةالال

   ةعليميّ التّ   املواد  إلى  ريعالّس   الوصول   وتوفير  ًما،مقّد   حضيرالتّ  ▪
ّ
 و؛  يوم،  كل  دةاملحّد   روسللّد   زمةالال

 
رة. ( landscape report) االستعراض يّ انظر كيم وآخرون، التقرير  9

ّ
 عن محو األمية في الّصفوف املبك

ب الكافية ملهارات القراءة  60تشير أفضل التقديرات املتاحة إلى أّنه يجب تخصيص   10
ّ
رة لضمان ممارسة الطال

ّ
دقيقة على األقّل يومّيا في مناهج القراءة األولّية املبك

م وطبيعة أنظمة األساسّية. ومع ذلك، من الّصعب تقدير مقدار الوقت التعليمّي الّضر 
ّ
ورّي حّقا لتدريس قراءة. ويعتمد ذلك على العديد من العوامل، بما في ذلك قدرة املعل

 أنه في بعض السياقات، قد تكون   60الكتابة والّسياسة واالحتياجات املحلية. وفي حين أّنه من غير املحتمل أن تكون أقّل من 
ّ
دقيقة كافية يومّيا في معظم الّسياقات، إال

 ، ملناقشة كيف يقود إمالء الحروف اإلنجليزية الغامضة الحاجة إلى فترات أكبر من الوقت الّتعليمّي(. 2003ك حاجة إلى املزيد )انظر آرو وويمر، هنا

 مثال، كاميرون وآخرون، " آثار تنظيم الفصل الدراس ي على قراءة الحروف في الصف األول".  11

 (.1986) 23"تعليم القراءة في غرف مصادر التعليم الخاّص"، مجلة البحوث التربوية األمريكّية،  ماريانا س. هاينز وجوزيف ر. جينكينز، 12
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 " الّتلميحات"  من معجم بناء ▪
ّ
  وجيهالتّ  بيانات خالل من) ملساعدتهم ب،للطال

ّ
 ةاملعرفيّ  اتواالستراتيجيّ  ائعةالش

 
ّ
 .ةعليميّ التّ   الواجبات  أثناء  بكفاءة والعمل  آخر،  إلى  نشاط  من  بسرعة  االنتقال  ةكيفيّ  فهم  على(  مللتعل

 ولن
ّ
مة الهدف فيأّن  ،ر هناتذك

ّ
 هو  ،البيداغوجيا املنظ

ّ
وبالّتالي، فإّن . واملهارات ممارسةو  املهارات على الواضح ركيزالت

 يتمّ  لن ،قطرّي  سياق أّي  في ة،املثاليّ  احيةالنّ  منو . الهدف لتحقيق قصوى  يةأهمّ يعّد  عليميّ التّ  الوقت تعظيم

  سيكون  أيًضا ولكن ة،سميّ الرّ  املناهج في القراءة لتعليم الوقت من كبيرة فترات تخصيص
ّ
 ون مستعّد  مون املعل

 قدر  أقص ىتحقيق  ل  طالبهم،  مشاركة  وتعزيز  عليمية،التّ   إجراءاتهم  وتعزيز  ة،راسيّ الّد   الفصول   لتنظيم  ًداجيّ   نومدعمي

  هذه ظلّ  فيو. الكفاءة من
ّ
  يكون  أن حاملرّج  من روف،الظ

ّ
 األقص ى الحّد  إلى دريسالتّ  وقت زيادة على قادرين مون املعل

   ىحتّ   األمثل  حوالنّ   على
ّ
   البيداغوجيا  في  اليةالتّ   الخمسة  املبادئ  استخدام  من  نوايتمك

ّ
 ة.ماملنظ

عليم  ممارسة .2
ّ
 والواضح املنهجيّ  الت

ل الّتدريس املنهجّي والواضح إحدى
ّ
رق  مث

ّ
 األساسّية الط

  من بطرق  والّدروس املحتوى  وتنظيم الّتدريس وقت لتعظيم

ب  تساعد  أن  األرجح
ّ
 القراءة.  في  مهاراتهم  بناء  في  الطال

م الّتدريس إلى املنهجيّ  الّتدريس ويشير
ّ
ط املنظ

ّ
  ففي. واملنّسق واملخط

  خطوة وانضباط تسلسل في املحتوى  تقديم يتمّ  املنهجّي، الّتدريس

  نطاق في القراءة في املنهجيّ  للّتدريس االنطالق وتكمن نقطة. بخطوة

 يكون  قد البلدان، بعض وفي. الفرعّية واملهارات املهارات تنمية وتسلسل

 يكون   ال  قد  أخرى،  بلدان  في  ولكن  للقراءة،  الّدراس يّ   املنهج  نفس  هو  هذا

  نطاق تطوير يجب األخيرة، الحاالت وفي. كاف   بشكل محّدًدا املنهج

مين  ملساعدة  املهارات  لتنمية  وتسلسل
ّ
  فّعال  لتدريس  الّتخطيط  على  املعل

ز
ّ
  لتقّدم الّتكوينيّ  الّتقييم أساس على وصياغته تكييفه يمكن ومرك

الب
ّ
 13.الط

   راسية،الّد   املناهج  تصميم  في  التأثير  على  قادرين  يكونون   ال  قد  سيناملدرّ   أّن   من  غمالرّ   علىو 
ّ
   كبيرة  فرصة  لديهم  أّن   إال

ّ
 دللتأك

 الوعي تدريس عند للمدرس يمكن املثال، سبيل علىو . أيًضا منهجيّ هو  ةن معيّ  ةدراسيّ  ناهجم وحدة داخل دريسالتّ  أّن  من

   وتي،الصّ 
ّ
 املثال،  سبيل  على)  أصغر  وحدة  إلى(  ذصوتي  مقطع  املثال،  سبيل  على)  أكبر  ةصوتيّ   وحدة  من  االنتقال  من  دالتأك

(  األصوات   على  فعرّ التّ   املثال،  سبيل  على)  أسهل  واجبات  ومن  شيوًعا،  أقلّ   أصوات  إلى  شيوًعا  أكثر  أصوات  ومن  ،(الّصواتم

  الجوانب هذه جعل هلالّس  من سيكون و (. باألصوات العبالتّ  مثل) ياتحّد  أكثر أصوات إلى
ّ
 الفصل في عليمبالتّ  قةاملتعل

 .  البداية  منذ  امنهجيّ   املنهج  تصميم  كان  إذا  ةمنهجيّ   راس يّ الّد 

 
 . الّتقييم إلرشاد الّتدريس: تقييم تكوينّي انظر كيم ودافيدسون،  13

دريس منهج
ّ
 املنهجيّ  دراس ّي للت

 قراءة ملنهج  الفرعّية  الوحدات  تشمل

رة األجزاء: يلي ما منهجيّ 
ّ
ز التي املبك

ّ
 ترك

 الّناشئة والكتابة  القراءة مهارات  على

 الحروف الّصوتّي، الوعي مثل) 

ز شرائح تليها ،( األبجدّية
ّ
 على ترك

 كلمات من عبر التدّرج الّصوتيات،

 ومن املقاطع، كلمات متعّددة إلى قصيرة

مفردات  لىإ بسيطة مفردات ذات أنماط

دة
ّ
  أدناه انظر)  ذات أنماط معق

ّ
 كلالش

  القراءة  تطوير  ،4
ّ
 (.عليموالت

 

 ي
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 ميقّد و . اإلمكان قدر واضًحا جعله أيًضا سيناملدرّ  على يجب اإلمكان، قدر امنهجيّ  القراءة تعليم جعل إلى باإلضافةو 

 
ّ
  ويستخدمون  صغيرة، خطوات في بوضوح املعلومات للغاية اجحون النّ  مون املعل

ّ
 يمكن التي ةوضيحيّ التّ  والعروض غةالل

 سبيل علىو . ومتماسكة ةمنطقيّ  بطريقة دمتعمّ  بشكلإلى مقاطع متسلسلة  واملهارات املحتوى  وتقسيم فهمها، لألطفال

  قومسي املثال،
ّ
  أطفاله احتياجات فهم إلى استناًدا ،(ight املثال، سبيل على) املناسبة وتياتالصّ  أنماط بتدريس ماملعل

   ،(كوينيّ التّ   قييمالتّ   قسم  انظر)
ً
إذا ما اعترضهم   عندما  عرضّيا(  ight  املثال،  سبيل  على)  الّنمط الصوتّي   إلى  اإلشارة  من  بدال

  ميقّد و . ذلك الّنمط في النّص 
ّ
  على القائمة ةعليميّ التّ  اإلجراءات باعباتّ  ،الّتدريس اجحالنّ  ماملعل

ّ
 "  و ،" أفعل أنا"  من ةاألدل

  قدرة ستزدادو  (." ةروتينيّ  ةتعليميّ  إجراءات إنشاء"  مبدأ أدناه انظر" )تفعل أنت"  و ،" نحن نفعل
ّ
  من  االستفادة على ماملعل

   دليل  أو/    و  بمنهاج أيًضا  تزويده  تّم   إذا  فصله  في  الواضح  دريسوالتّ   مذجةالنّ   ةقوّ 
ّ
  واإلرشادات   الخطوات  ديحّد   الذي  ماملعل

   واملباشرة  الواضحة
ّ
 . الفصل  في  الستخدامها  مةواملنظ

 و 
ّ
  والكتابة القراءة معرفة حول ( Landscape Report) االستعراض يّ  قريرتّ ال ريوف

ّ
  شاملة  ةإضافيّ  تفاصيل( 2016) رةاملبك

ل . القراءة تدريس في والواضح املنهجيّ  الّتدريس دور  حول 
ّ
البيداغوجيا  في اأساسيّ  اأمر  والواضح املنهجي الّتدريسويمث

مة
ّ
  قيقة الّد   ملمارسةصالح المهما كان مقداره   القراءة  لتدريس  متاح  وقت أّي   يتّم تكريس  أن  حاملرّج   غير  من  ،هوبدون  ؛املنظ

   تساعد  التي  واملهارات  ةالفرعيّ   للمهارات
ّ
   اءقرّ   يصبحوا  أن  على  بالطال

ّ
 و . اءأكّف   ينمستقل

ّ
 من  مزيًدا  أدناه،  3  رقم  املبدأ  ريوف

 .اإلمكان  قدر  وواضحا  منهجًيا  الّتدريس  يكون   أن  ضمان  طرق   في  رالتبصّ 

عليمّية تأسيس  .3
ّ
 اإلجراءات الت

مة في ةأساسيّ  ةعليميّ التّ  اإلجراءات عتبر
ّ
  الكفؤين  نظيموالتّ  اإلدارة تدعم هاألنّ  البيداغوجيا املنظ

بعضا من  نصف القسم، هذا فيو. دريسالتّ  وقت تعظيم إلى يدفع الذي راس يّ الّد  للفصل الينوالفعّ 

 . تجريبّيا  تهاصّح   من  قحّق التّ   تمّ التي    الةفعّ ال  ةعليميّ تّ ال  جراءاتاإل 

مة البيداغوجيا من كجزء ةالتاليالّتعليمّية  اإلجراءات استخدام األبحاث تدعم
ّ
 مختصرة بمراجعة درًسا ابدأ( أ: املنظ

 للتّ 
ّ
ر( د ؛طريقة صياغة الّنموذج قّدم( ج جديدة؛ موادّ  مقّد ( ب ابق؛الّس  معل

ّ
  فهم  منتحّقق ( هـ للممارسة؛ الفرص وف

   يعرضو   14،15.منتظم  بشكل  راجعاتبامل  قم(  و  املالحظات؛  وقّدم  الطالب
ّ
 .ةعليميّ التّ   اإلجراءات  هذه  أدناه  1  كلالش

كل 
ّ
عليمّية  اإلجراءات.  1  الش

ّ
ة،  على  القائمة  الت

ّ
   البيداغوجية  من  كجزء  األدل

ّ
 مة املنظ
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 ت
مراجعة 
م 

ّ
التعل

 الّسابق

قّدم املاّدة 
 الجديدة

قّدم 
 نماذج

ر 
ّ
وف

 املمارسة

قّدم 
 املالحظات

قم 
بمراجعات 
 منتظمة
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   قيحّق   أن  حاملرّج   من
ّ
   اإلجراء  هذا  يستخدمون   الذين  مون املعل

ً
 وعلى ةالفرديّ   روسالّد   خالل  بإحكام،  ومنّمطا  منظًما  جدوال

  يستخدم أن حاملرّج  من ،ذلك إلى باإلضافةو (. أسبوع املثال، سبيل على)ما  ةتعليميّ  وحدة مدار
ّ
 عليميةالتّ  املواد مون املعل

مين يمكن ،للّتدريس ثابت وأسبوعي يومّي  هيكل باستخدامف ممكن. تأثير أفضل لتحقيق لديهم املتاحة واملوارد
ّ
 للمعل

  على الطالب مساعدة
ّ
  ،(املهارات تنمية) فقط عليمالتّ  محتوى  على ركيزالت

ً
  تدريب في الوقت استثمار من بدال

ّ
 على بهمطال

   التي  اتالعمليّ 
ّ
   بيئة  في  باعهااتّ   منهم  عيتوق

ّ
 بهم.  ةالخاصّ   مالتعل

  بخصوص املعرفة محدودي امية،النّ  ياقاتالّس  من العديد في املعلمون  يكون  الحظ، لسوءو 
ّ
 عليميّ التّ  اإلجرائّي  كلالش

  تنفيذ في اإلجراء دمج ةكيفيّ  أو األطفال، مع اإلجراء هذه إنشاء ةكيفيّ  أو ،اإلجراءات لهذه خطيطالتّ  ةكيفيّ  أو ال،الفعّ 

  لذلك،و . املطلوبة الوطنية املناهج
ّ
  إحدى لتتمث

ّ
  لدعم ةاملهمّ  رق الط

ّ
 خطط في ةعليميّ التّ  اإلجراءات هذه إنشاء في ميناملعل

  يةالنصّ  روسالّد 
ّ
 أفضل هذه يةصّ النّ  روسالّد  خطط تعكس أن ومن املهمّ . الجديدة املناهج بداية في ةخاصّ  مين،للمعل

  بالنسبة ىحتّ  نفيذ،التّ  سهلة تكون  وأن ة،الوطنيّ  املناهج مع متوافقة تكون  وأن املمارسات،
ّ
 هذه كلّ و . الجدد مينللمعل

 .الفصل  في  استخدامها  فرص  من  ستزيد  الخصائص

  كينيا في( USAID) وليةالّد  للتنمية ةاألمريكيّ  الوكالة برمجة تعّد و 
ً
 اإلجراءات إدخال فيها أحدث التي الحالة على مثاال

ا عليميةالتّ 
ً
ا فرق

ً
  نتائج في ملحوظ

ّ
  من اآلالف بتدريس الوكالة برنامج موظفو قامحيث . بالطال

ّ
 استخدام بنجاح ميناملعل

  16."تفعل  أنت"   و"  نفعلنحن  "   و"  أفعل  أنا" بطريقة    تقديمها  بنية  باستخدام  وتشغيلها  هنا،  املوصوفة  ةعليميّ التّ   اإلجراءات

   تزويد  تمّ   الحالة،  هذه  فيو
ّ
   للّدروس  نصّية  خططب  ميناملعل

ّ
  ة الفرعيّ   املهارات  ممارسة  متقّس   ةواإلنجليزيّ   واحيليةالّس   غةبالل

   على  القائم  ةعليميّ التّ   اإلجراءات  مراحل  في  القراءة  في  واملهارات
ّ
 إعفاء  إلى  يةصّ النّ   روسالّد   خطط  وجود  ىأدّ وقد    هذه.  ةاألدل

 
ّ
 كما.  وتكراًرا  مراًرا  دريس،التّ   امأيّ   من  يوم  لكّل   دريبيّ التّ  اإلجراء  مراحل  من  مرحلة  لكّل  املناسب  املحتوى   تحديد  من  ميناملعل

 كانو .  وصريحة  ةمنهجيّ   بطريقة  تغطيتها  يجب  التي  القراءة  لدروس  األساس يّ   املحتوى   تذكر  في  سيناملدرّ هذا املحتوى    ساعد

   بعض  ألّن   خاّص   بشكل  مفيًدا  هذا
ّ
   يكونوا  لم  ميناملعل

ّ
 التيالقراءة    مهارات  أو  لقراءةل  ةالفرعيّ   هاراتملل  إتقانهم  من  دينمتأك

ة أو فريدة ةالكينيّ  وال تعتبر الحالة. نمعيّ  قراءة درس في تحديدها تمّ 
ّ
 أنحاء جميع في البلدان من العديد فيف. حالة شاذ

  يمكن التي يةالنصّ  روسالّد  لخطط يمكن وتنزانيا، وماالوي  نيبالال ذلك في بما العالم،
ّ
 مهاراتهم في يثقون  الذين مينللمعل

   لجميع  مةقيّ   موارد  بمثابة  تكون   أن  ،تكييفهاتعدياها أو    القراءة  في
ّ
القائمة على   ةعليميّ تّ ال  جراءاتاإل   كلّ   توفير  مع  مين،املعل

 
ّ
   ةاألدل

ّ
 إجراءات الّتعليم  تصميم في  أكبر  رغبة  لديهم  الذين  أولئك  إللهام  ونموذًجا  خبرة  أقلّ   هم  ملن الحياة  شريان  رالتي توف

 .وتقديمها

  من و .  أعاله"  ةاألساسيّ   املفاهيم"   باسم  تقديمها  تّم   التي  في "املمارسة"  ةعليميّ التّ   اإلجراءات  في  تبرز  التي  الجوانب  أحد  ويكمن

   واملمارسة  هةاملوّج   املمارسةهما    املمارسة،  من  األقّل   على  ضربين  على  فالتعرّ   املهمّ 
ّ
 .ةاملستقل

   يستعرض  ،املوّجهة  املمارسة  في ▪
ّ
 حيث  مماثلة  ةمهمّ   ،بصياغة الّنماذج  مرفوقة  جديدة  ةمادّ   ميقّد   أن  بعد  ماملعل

  ميقّد  بينما الجديدة ةاملادّ  على للعمل فرصة الطالب إعطاء يتمّ 
ّ
 عدم يجبو . ةإضافيّ  وأمثلة توضيحات ماملعل

   العمل،  أوراقوتوزيع    الجديدة،  املوادّ   حول   املختصر  وجيهالتّ   وتوفيراملوّجهة    املمارسة  بين  الخلط
ّ
م  أن  عوتوق

ّ
 يتعل

 
 ، غانا.  NALAPتقرير التقييم الّتكوينّي  7نظام الواجب مثال معهد مثلث البحوث الّدولّي،  16
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ّ
  يعرض ذلك، نبدال م. بنجاح جديدة مواد بالطال

ّ
  مرفوقة بنماذج جديدة ةمادّ  تقديم بعد ماملعل

ّ
 ،ماملعل

  أخطاء أو إجابات حويصّح  الفهم، من قويتحّق  سئلة،األ  ويطرح كافية، تفسيرات
ّ
  ويشرك ب،الطال

ّ
 في بالطال

 .(القراءة  فهم  اتاستراتيجيّ   باستخدام)  ةالعمليّ 

ة  املمارسة  في ▪
ّ
 ي  ،املستقل

ّ
م  لقل

ّ
 باستخدام  املشكلة  خالل  من  مستقلّ   بشكل  العمل  للطالب  وتتيح  دعمه  من  املعل

  الّنماذج التي صاغها من املستفادة اتواالستراتيجيّ  القراءة اتعمليّ 
ّ
 نتتضمّ  أن يجبو  .هةاملوّج  واملمارسة ماملعل

  املمارسة
ّ
 تماًما، جديدة ةتعليميّ  مواد وليس هة،املوّج  املمارسة مثل بسيط تباين ذات أو مماثلة موادّ  ةاملستقل

   يمكن  بحيث
ّ
 و   .مستقّل   بشكل  الواجب  إكمال  بللطال

ّ
   املمارسة  رتوف

ّ
 للعمل  ووقًتا  ةإضافيّ   ملراجعة  فرًصا  ةاملستقل

م اليوبالتّ  جديدة،  موادّ  مع
ّ
  لتحقيق مهمّ  هذاو  بمستوى أعلى من املطلوب. الجديدة املوادّ  تعل

ّ
  ة لقائيّ والتّ  القةالط

 ف. املهارة في
ّ

 سبيل علىو  ذات مستوى أعلى. تطبيقاتو  مشكالت وحلّ  فكيرالتّ  للمرء تتيح ةالتلقائيّ  أو قةالطال

  تتيح املثال،
ّ
  القراءة في ةلقائيّ التّ  أو القةالط

ّ
  في  الجهود بذل من بدال نمعيّ   مقطع محتوى  فهم إلى االنتباه بللطال

   فّك 
ّ
   املمارسة  استخدام  عندو   .شفيرالت

ّ
    في  ةاملستقل

ّ
   املهمّ   من  قراءة،صف

ّ
   جعل  بتجنّ   مينللمعل

ّ
 "   بالطال

ّ
" دون يقل

  املمارسة هدف يكون  أن يجببل  ه.حفظ إلى حّد  فقط ّص النّ  قراءة
ّ
  القراءة درس في دائًما ةاملستقل

ّ
 بللطال

   فك  املثال،  سبيل  على)  مستهدفة  مهارة  ممارسة
ّ
 وتطبيق  الفهم،  عمق  من  مزيد  لبناء  بمفردهم  الفهم  أو/    و  شفيرالت

  املمارسة اعتبار مطلًقا ينبغي الكما (. مستقلّ  بشكل جديدة قراءة مهارات
ّ
 قلب ظهر عن تكرار دمجرّ  ةاملستقل

  يكون  قد ما تكرار أو ،ّص النّ  حفظواجب  املثال، سبيل على)
ّ
 الواجب في االنخراط دون  قرأه أو قاله قد ماملعل

   املمارسة  وقت ذلك  في  بما  دريس،التّ   لوقت  مثمًرا  استخداًما  ليس  عن ظهر قلب  تكرار  ألّن (  مفيد  بشكل
ّ
 .ةاملستقل

   على  ةالقائم  ةعليميّ التّ   اإلجراءات  مراحل  من  مرحلة  كلّ   نصف  أدناه،  الجدول   فيو
ّ
 موجزة  أمثلة  رافقهبشكل مفّصل، ت  ةاألدل

 .الوثيقة  هذه  في  املدرجة  الحالة  دراسة  من

مرحلة اإلجراء  

عليميّ 
ّ
 الت

فاصيل
ّ
 الوصف والت

مثال من دراسة 

 الحالة 

م مراجعة التّ 
ّ
عل

 الّسابق

م البشر بشكل أفضل عندما تكون املواّد الجديدة مّتصلة بما نعرفه بالفعل 
ّ
يتعل

م الّسابق في استدعاء املحتوى واإلجراءات، عن املوضوع. وتساعد مراجعة 
ّ
التعل

كما تساعد أيًضا على ربط املواّد املقدمة مسبًقا بمواّد جديدة. ويمكن أن 

م 
ّ
تتضّمن املراجعة تدريبات إضافّية على الحقائق واملهارات املكتسبة من التعل

اوز ما واجه الّسابق، أو القيام بواجب منزلي مًعا، أو تصحيح األخطاء مًعا، أو تج

ب صعوبة في القيام به. ويجب إيالء اهتمام خاّص للمواّد ذات الّصلة باملواّد 
ّ
الطال

م درًسا في ممارسة 
ّ
مها. وعلى سبيل املثال، يقّدم املعل

ّ
الجديدة التي يتّم تعل

ب في وقت سابق من 
ّ
الطالقة من خالل إعادة زيارة النّص الذي قرأه الطال

روا محتوى النّص، وأّية مفردات جديدة قبل األسبوع، ويطلب منهم أن 
ّ
يتذك

ب في استدعاء الّسياق 
ّ
فوية. وهذا يدعم الطال

ّ
ممارسة الطالقة في القراءة الش

فويّ 
ّ
زمة لدعم الّتلقائية واملحاكمة في القراءة الش

ّ
 ة.واملفردات الال

 

في دراسة الحالة عن 

 السيدة موانزا، 
ّ
صف

مة 
ّ
استعرضت املعل

أصوات الحروف 

ألسماء في بداية وا

 الّدرس.

عند تقديم مواّد جديدة، من املهّم مراعاة مقدار املعلومات املقّدمة للطالب.  تقديم ماّدة جديدة

م املعلومات الجديدة سعة الذاكرة، وخاّصة الذاكرة العاملة  
ّ
القدرة   -يتضّمن تعل

اكرة العاملة هي سعة محدودة يمكنها 
ّ
على االحتفاظ ومعالجة املعلومات. والذ

في دراسة الحالة عن 

 
ّ
يدة موانزا، الّس  صف
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مرحلة اإلجراء  

عليميّ 
ّ
 الت

فاصيل
ّ
 الوصف والت

مثال من دراسة 

 الحالة 

مات في وقت واحد. وتقديم الكثير من التعامل مع كّمية صغيرة فقط من املعلو 

املعلومات في وقت واحد سيكون عبئا على قدرة املعالجة، وسيرهق الطالب. ويقّدم 

م الفّعال املعلومات باملقدار املناسب وفي مستوى الّصعوبة الّصحيح مع 
ّ
املعل

ر فرًصا ملمارسة 
ّ
م، كما يوف

ّ
مراعاة املرحلة التنموية للطالب ومدى سرعة التعل

ملعلومات املقّدمة قبل االنتقال إلى املاّدة الجديدة التالية. وعلى سبيل املثال، من ا

مين عند إدخال حرف وصوت جديدين في تعليم الّصوتيات،  
ّ
( الّتمييز 1املهم للمعل

( الحّد 3( ربط املحتوى الجديد باملحتوى السابق، و 2بين اسم الحرف والّصوت،  

مة في درس واحد، حّتى يثبت الطالب بعض من عدد الحروف واألصوات املقّد 

ن األولّي. 
ّ
 التمك

 

مة قّدمت 
ّ
حرفا املعل

 وصوًتا جديدين.

املحتوى األكاديمّي هو عادة مفاهيم مجّردة ويتضّمن خطوات متعددة. لذلك،  تقديم نماذج

م لنماذج توّضح كيفية 
ّ
تنفيذ األمور تسّهل فهم الطالب  فإّن تقديم املعل

م على عرض لعملّية 
ّ
للمفاهيم واملحتوى املستهدفين. وتشتمل نماذج املعل

"خطوة بخطوة" مع شرح شفهّي لعملّية الّتفكير في حّل مشكلة أو فهم املحتوى. 

، والذي يعّبر شفهّيا عن عملّية تفكير   التفكير بصوت عال 
ً
ويسّمى هذا عادة

م الخاّصة.
ّ
م الجمل الّتالية، "كان الجّو حاّرا  املعل

ّ
وعلى سبيل املثال، يقرأ املعل

ورطًبا. وكان الحشرات تطّن حولنا". وتساءل الّرجل "كم كان ذلك مزعجا". 

مة أن تشرح عملّية تفكيرها من خالل استنتاج أّنه من املحتمل أن 
ّ
ويمكن للمعل

غير مذكورة صراحة في يكون املوسم صيفا، على الّرغم من أّن هذه املعلومات 

 النّص.

 

في دراسة الحالة عن 

 الّسيدة موانزا، 
ّ
صف

مة 
ّ
صّممت املعل

نموذجا لفهم صوت 

، بداية Mالحرف 

الّصوت في كلمة 

"Men." 

م املحتوى )أو لتخزين املحتوى في  تقديم املمارسة
ّ
ب ممارسة مع املواد من اجل تعل

ّ
يحتاج الطال

ذاكرة طويلة األجل بشكل آمن(. ويتضّمن ذلك تجربة املواّد عّدة مّرات من خالل 

مين 
ّ
البروفة، والعمل، ووضع مواّد جديدة قبل نسيانها. ولذلك، يجب على املعل

ب للمشاركة في املم
ّ
ارسة العملّية. ويتّم ذلك عادة في عملّية من توفير الفرص للطال

خطوتين: املمارسة املوّجهة واملمارسة املستقلة. وعلى سبيل املثال، أثناء تعليم 

ب قراءة املقاطع بصوت عال  عّدة مرات وبطرق مختلفة 
ّ
الطالقة، يجب على الطال

 )قراءة كورالية، قراءة مقترنة، قراءة شفهّية فردّية(.
 

 عن الةالح دراسة في

 
ّ
 موانزا، الّسيدة صف

مة تخّصص
ّ
 وقتا املعل

 من وتطلب للّتدريب،

  ذهنّيا  عصفا التالميذ 

 ب تبدأ التي للحروف

"M "أزواج في. 

  يقوم تقديم املالحظات
ّ
. الجديدة املوادّ  فهم من قبالتحّق  األحيان من كثير  في الون الفعّ  مون املعل

 املحتوى  وطرح األسئلة طرح ذلك في بما مختلفة، بطرق  بذلك القيام يمكنو 

  ةالعمليّ  هذه لتسهّ و . وتلخيصه
ّ
 تمرين  إلجراء الفرص توفير  خالل من مالتعل

  فهم من حققالتّ  يساعد  ذلك، إلى اإلضافةوب. واإلجراءات املفاهيم وربط
ّ
 ب الطال

 إعادة   يجب  الي،وبالتّ   فهمها،  يسيئون   أويفهمونها    ال  التي املوادّ   من  أجزاء  تحديد  في

مون . تدريبهم
ّ
  الّتغذية الّراجعة أيًضا مون يقّد  الون الفعّ  واملعل

ّ
 غذيةالتّ و . بللطال

  إطالع ىوتتعّد  فهمه، أو الفرد أداء حول  تقّدم معلومات هي اجعةالرّ 
ّ
 على  بالطال

 عن الحالة دراسة في

 
ّ
 موانزا، الّسيدة صف

مة تقّدم
ّ
 املعل

املالحظات خالل  

تقييم غير رسمّي،  

وذلك عبر إصالح 

الب  
ّ
استعمال الط

لكلمات محّددة خالل 

 الّتدريس. 
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مرحلة اإلجراء  

عليميّ 
ّ
 الت

فاصيل
ّ
 الوصف والت

مثال من دراسة 

 الحالة 

 دة، محّد  مهامّ  حول  عليقاتالتّ  تكون  أن يمكنو  17.األداء مستوى  أو اإلجابة ةصّح 

  ةالخاصّ  اإلجراءات ورصد  ،املهامّ  أداء ةوعمليّ 
ّ
  أثناء مبالتعل

ّ
 نظيم التّ ) مالتعل

 
ّ
 الفعل ردود كلّ  تليسو (. نفسهب وتصحيحه ومالحظة الطالب لخطئه ؛(اتيالذ

 تحسين  على تعمل التيفالّتغذية الّراجعة . املساواة قدم على الةفعّ  ةصحيحيّ التّ 

 
ّ
ر  الطالب متعل

ّ
  بأهداف ةخاصّ  تعزيزات أو إشاراتتوف

ّ
  مالتعل

ّ
 الو . مينللمتعل

  ييؤدّ 
ّ
  تحسين إلى ذاته حّد  في ةاملهّم  أداء على ناءالث

ّ
 املرء يكون  عندماو  18.مالتعل

  طور  في
ّ
 19.فاعلية أكثر  ةالفوريّ  اجعةالرّ  غذيةالتّ  تكون  جديدة، ةمادّ  متعل

 تهديد  ذات هاأنّ  على إليها ُينظر التي الّراجعة الّتغذية فإّن  ذلك، إلى باإلضافةو 

  حترامال  منخفض
ّ
 هديد التّ ذات  الّراجعة الّتغذية من ةفعاليّ  أكثر تكون  اتالذ

 لذلك،و  20. ال فعّ  غير  واحد  وقت في الّراجعة الّتغذية من الكثير وتقديم . العالي

  ينظر
ّ
  وسرعة ةطويريّ التّ  املرحلة في  الون الفعّ  مون املعل

ّ
  متعل

ّ
 مون ويقّد  ب،الطال

 تعتمد و . املعلومات من املناسب باملقدار ةالرئيسيّ  املجاالت حول  اجعةر  غذيةت

  أداء تقييم على اجعةالرّ  غذيةالتّ 
ّ
 مع  جنب إلى جنبا سير ت فهو الي،وبالتّ . بالطال

 21.ةللمادّ  الطالب فهم تقييم
 

إجراء مراجعات 

 منتظمة

  عندما
ّ
 أفكار شكل في املعرفة أو املحتوى  تخزين يتمّ  جيًدا، املوادّ  األطفال م يتعل

  نيتضمّ و . املدى طويلة ذاكرة في بشبكة مرتبطة أو صلةمتّ  أو منظمة
ّ
 م التعل

 بين  ةعالئقيّ  بنية وبناء الحالية، باملعرفة وربطها فهمها الجديدة للموادّ  العميق

 من   يكون   نظيم،التّ   دةجيّ   معرفة  األطفال  لدى  يكون   عندماو .  املعلومات  من  أجزاء

  استرجاع األسهل
ّ
  املعلومات روتذك

ّ
 وتعزيز تكوين يحدثكما . جديدة موادّ  موتعل

   هذه
ّ
   ومراجعة  املمارسة  خالل  من  بكاتالش

ّ
   -  ابقالّس   مالتعل

ّ
 املمارسة،   زادت  مافكل

  وقويت تلقائًيا املهارات زادت
ّ
 للمراجعة فرص توفير  فإّن  لذلك،و . بكةالش

  منتظم بشكل واملمارسة
ّ
  من ليقل

ّ
  ويسهل سيانالن

ّ
 املثال،  سبيل علىو . مالتعل

مين يمكن
ّ
 لدعم  ةشهريّ  أو ةأسبوعيّ  مراجعاتوحدة تعليمّية، أو  تخطيط للمعل

 
ّ
  في ظرالنّ  إلعادة بالطال

ّ
  على تدريبهم وأ ابق،الّس  مالتعل

ّ
 دمج  وأ جديد، متعل

 املعرفة مع ًداجيّ  صلةومتّ  متماسكة شبكات لبناء مًعا واملعلومات املهارات

 .ةالحاليّ 
 

 عن الحالة دراسة في

 
ّ
 موانزا، دةيّ الّس  صف

مة  متقّد 
ّ
 مراجعةاملعل

 سبق التي للمهارات

  تدريسها
ّ
 ،الصف

 الحروف وربط

 الجديدة واألصوات

 واألصوات بالحروف

 بالفعل، املعروفة

 التّ  وتعزيز
ّ
 معل

 وربطه ابق،الّس 

 .الجديد  علمّ بالتّ 

 

 

 
 (.2007) 77التربوية، جون هاتي وهيلين تيمبرلي، "قّوة التغذية الّراجعة"، مراجعة البحوث  17

 هاتي وتيمبيرلي، "قّوة التغذية الّراجعة ".   18

فظّي" مراجعة البحوث التربوية،  19
ّ
م الل

ّ
 (.1998) 1، العدد 58جيمس أ. كوليك وتشن لين س. "توقيت التغذية الّراجعة والّتعل

 (. 1985) 10." علم النفس التربوي املعاصر، ريمون دبليو كولهافي وآخرون. "تعقيد التغذية الّراجعة والكفاءة الّتصحيحّية 20

 انظر كيم ودافيدسون، الّتقييم إلعالم الّتدريس: التقييم التكوينّي.  21
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 ( Scaffolding) املساندة توفير  .4

ومن شأن  ...، التدريس أثناء وجيهتّ الو  ،والهيكل عم،ّد توفير ال"  إلى عليمالتّ  في املساندة هنا شير

  عيشّج أن  عمالّد  لهذا املنتظم الّتقليص
ّ
  يصبحوا أن على بالطال

ّ
  22." ةاستقالليّ  أكثر مينمتعل

  القيام  يمكن ال التي ةاملهمّ  إلكمال عمالّد  ،اتالبناء في يةاملادّ  قاالتالّس  هيكلمثل  هامثل ،واملساندة

ق طالب وضعشغور  سّد  أجل من ذلك بخالف بها
ّ
 من عال   مستوى  توفير يتمّ  حيث ،عليميّ التّ  الهدفب الّراهن فيما يتعل

   ىحتّ   تدريجّيا  عمالّد ذلك    تقليل  يتمّ   ولكن  البداية،  في  عمالّد 
ّ
   نيتمك

ّ
. مستقلّ   بشكل  ةاملهمّ   إكمال  من  املطاف  نهاية  في  بالطال

   حيوّض و 
ّ
 التّ   في  املساندة  دور   2  كلالش

ّ
  باستخدام   طويرالتّ   من  تالية  مرحلة  إلى  مرحلة  من  الطالب  متقّد   تسهيل  خالل  من  معل

مون.   أشكال املساندة التي يقّدمها
ّ
 املعل

 

كل 
ّ
 (املساندة  ركيزة املثلث   الجزء  يوّضح )  للمساندة  توجيهيّ  توضيحيّ   رسم . 2  الش

 
 

   وكذلك  دةاملعّق   للمهامّ   خاّص   بشكل  ةمهمّ   أشكال املساندة  تعتبرو 
ّ
   في  صعوبات  من  يعانون   الذين  بللطال

ّ
  سبيل   على)  مالتعل

  ضعفو  الذاتي، نظيموالتّ  االنتباه مشاكل املثال،
ّ
 العناصر 23هيوز  و آرتشر دحّد وقد (. املعرفة ونقص العاملة، اكرةالذ

 خطوات ووضع لإلدارة، قابلةمنطقّية و أقسام  شكل أجزاء أو  في دةمعّق  ةمهمّ  أو مهارة تقديم( أ: ألشكال املساندة اليةالتّ 

  مهارات( ب وواضح؛ صريح بشكل دةمتعّد 
ّ
  التي  واملشكالت األمثلة اختيار( ج بعض؛ بعضها على ينبني بحيث سلسلالت

  مهارة   ممارسة  في  الطالب  يبدأ  عندما  أو محّفزات  تلميحات  تقديم(  هـ   ة؛العمليّ   واألمثلة  الّنماذج  تقديم(  د  عقيد؛التّ   في  متتقّد 

  املراجعة قوائم مثل مساعدة أدوات توفير( و جديدة؛
ّ
  ملساعدةالبيانّية  سومالرّ  ميومنظ

ّ
  على بالطال

ّ
  الخطوات  رتذك

 .املشكالت  وحّل   املهامّ   إلكمال  املستخدمة  اتوالعمليّ 

 نهج هو واملنهجيّ  ريحالصّ  عليمالتّ  ألّن  مسبًقا، املوّضح واملنهجيّ  الّصريح التعليم مبدأ مع تتداخل العناصر هذه أّن  الحظ

 
ّ
   مباشرة  بطريقة  املساندة  ريوف

ّ
   املساندة  خذتتّ و . مةومنظ

ً
   الحتياجات  وفًقا  مختلفة  أشكاال

ّ
 األساليب  ذلك  في  بما  24ب، الطال

ر) اتواالستراتيجيّ 
ّ
  مثل أن يفك

ّ
، بصوت ماملعل  مالحظات وتقديم ،ناسبامل باملقدار املعلومات بتقطيع ويقوم عال 

   صعوبة  أكثر  املساندة  تصبحو (.  ابقةالّس   املوادّ   ومراجعة  ة،تصحيحيّ 
ّ
م  سبةبالن

ّ
 التي  واملوادّ   املناهج  تصميم يتمّ   لم  إذا  للمعل

 
22  ،  .  5آرتشر وهيوز، الّتعليم الواضح: تعليم فّعال ومجد 

23  .  آرتشر وهيوز، الّتعليم الواضح: تعليم فّعال ومجد 

ة املرّبي األمريكي، براك روزنشاين، "مبادئ الّتدريس: االسترا 24
ّ
مين معرفتها"، مجل

ّ
 (.  2012) 1، العدد. 36تيجّيات القائمة على األبحاث التي يجب على جميع املعل

 ت
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  اختيارات تدعم بطرق  بها يعمل
ّ
 خالل وممارستها وعرضها املهارات ومجموعات ةالفرديّ  املهاراتلتقطيع  وإجراءاته ماملعل

  يكون  قد حين فيو. رسالّد  وقت
ّ
 املهارات مجموعات أو كثافة األكثر املحتوى  ىحتّ  مساندة على قادرين الخبراء مون املعل

  دةاملعّق 
ّ
  مةمصمّ  موادّ  دون  بهملطال

ً
 خطط كانت إذا بذلك القيام األسهل من هأنّ  تجد سوف ةالغالبيّ  فإّن  ،جّيدا تصميما

   في  يستخدمونها  التي  والكتب  رسالّد 
ّ
   صيلّخ و .  عليميّ التّ   الوقت  خالل  املساندة  لتشجيع  مةمصمّ   قصد  عن  الّصف

ّ
 3  كلالش

 .القسم  هذا  في  مناقشتها  تتمّ   التي  ةعليميّ التّ   اإلجراءات  مراحل  مع  املساندة  مفهوم

   للّدعم الذي يقّدمه  توضيح
ّ
  أشكال املساندة  باستخدام  ماملعل

ّ
   م وتعل

ّ
ابط.  بالطال  املتر

 

 

  

 

 

خاذ .5
ّ
عليمّية القرارات ات

ّ
قييم  املستنيرة الت

ّ
 بالت

 بالفعل  األطفال  بعض  يكون   قد.  ةعليميّ التّ   احتياجاتهم  في  األطفال  بين  كبيرة  اختالفات  توجد  موذجي،النّ   راس يّ الّد   الفصل  في

 وفي حين  .  املهارة  أو  املعرفة  من  القليل  اآلخرين  لدى  يكون   بينما  املستهدفة  املهارة  في  بارعين
ّ
 جديدة  موادّ   األطفال  بعض  ميتعل

 والذي الجميع يناسب الذي أو داملوّح  عليمالتّ  فإّن  لذلك،. واملمارسة عمالّد  من مزيد إلى آخرون يحتاج، سريعة بوتيرة

   يستهدف
ّ
   من  العديد  إلى  الوصول   في  يفشل قد  الفصل  في  طيناملتوّس   بالطال

ّ
 .الفصل  في  بالطال

 الالفعّ   عليمللتّ   االنطالق  نقطة  فإّن   حيح،الّص   املستوى   في  األطفال  وتعليم  لألطفال  املختلفة  ةعليميّ التّ   االحتياجات  لتلبيةو 

   مهارات  حول   املعلومات  جمع  هي
ّ
 للحصول   تصميمها  تمّ   التي  قييماتالتّ   ىتسّم و (.  قييمالتّ   أي)  املستهدفة  املجاالت  في  بالطال

  أداء على
ّ
  عند  ة،كوينيّ التّ  قييماتبالتّ الّتعليم املستنير  عملوي .ةكوينيّ التّ  قييماتبالتّ  ةعليميّ التّ  القرارات إلبالغ البالط

  تحسين على د،جيّ  بشكل تنفيذها
ّ
  متعل

ّ
  ة األساسيّ  املهارات عن املاضية األربعة العقود في األبحاث كشفتوقد  25.بالطال

 اتأساسيّ  في التالي القسم انظر) قييمالتّ  إلى ةاألساسيّ  املهارات هذه تحتاج ومتى ةاألميّ  محو مجال في تقييمها يجب التي

  املتاحة   كوينيّ التّ   قييمالتّ   أدوات  من  العديد  عن  املاض ي  العقد  في  املبذولة  الجهود  أسفرت  ذلك،  إلى  باإلضافة(. و القراءةنجاح  

 
 على سبيل املثال، فوكس وفوكس، آثار الّتقييم التكوينّي املنهجّي: تحليل تلوّي".   25

 دعني أقوم بذلك بنفس ي

 

 
 

 
 

  

 

الب
ّ
م الط

ّ
 تعل

م 
ّ
 دعم املعل

م 
ّ
 مقدار دعم املعل
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  إلرشاد  قييمالّت  في  ةكوينيّ التّ   قييماتالتّ   حول   فاصيلالتّ   من  املزيد  انظر).  القراءة  مجال  في  ةوخاصّ   ة،وليّ الّد   ياقاتالّس   في

 26. كوينّي الّت  قييمالّت : الّتعليم

 نهج  في  ،التدريس  يبدأ  املثال،  سبيل  علىو .  الكبيرة  الفصول   في  خاّص   بشكل  احرج  قييمالتّ   على  القائم  زاملتميّ   عليمالتّ   يعتبرو 

  وهي ،Pratham من( TaRL) " الّصحيح املستوى  في الّتدريس" 
ّ
  عليميّ التّ  املستوى  في الهند، في ةحكوميّ  غير مةمنظ

ّ
 فلللط

 الصّ   أو  العمر  عن  ظرالنّ   بغّض 
ّ
   ويستخدم  الفصل،  في  بسيطة  تقييمات  تدارو   .ف

ّ
   لتجميع  البيانات  مون املعل

ّ
 حسب  بالطال

 27.(الّتكوينيّ   الّتقييم:  الّتعليم  إلرشاد  الّتقييم  انظر)  املهارة  مستوى 

   هناك  يكون   عندماو 
ّ
   واحد  ممعل

ّ
  ة عالجيّ   صفوف  بيرتّ   ما  غالًبا(  TaRL" )الّصحيح  املستوى   في  الّتدريس"   نهجفإّن    ،لكّل صف

  تدريبالقيام ب أو املدرسة، بعد أو قبل
ّ
  أو املتعاقدين ميناملعل

ّ
ما كانالبرنامج تنفيذ على الثانوّي  املستوى  بطال

ّ
 ذلك ، كل

 املنضبطة  جاربالتّ  خالل من" الّصحيح املستوى  في الّتدريس"  نهج ةصّح  من قحّق التّ  تّم ممكًنا. وقد 
ّ
  في ( RCTs) اةاملعش

 (. الورقة  هذه  في"  ياتحّد التّ "   قسم  راجع  الكبيرة،  الفصول   أحجام  عن  املزيد  ملعرفة)  28،29.األخرى   البلدان  إلى  باإلضافة  الهند

 والعاطفّية االجتماعّية املشاركة تعزيز  .6

 التّ   يتحّقق
ّ
   يشارك  عندما  األفضل  معل

ّ
 التي  الحاالت  وفي.  اعمةالّد   العالقات  سياق  في  دراساتهم  في  اوعاطفيّ   ااجتماعيّ   بالطال

 التّ   تدريس  على  قادرة  واملجتمعات  ةعليميّ التّ   لطاتوالّس   املدارس  فيها  تكون 
ّ
 من  كجزء  هادف  بشكل  والعاطفّي   االجتماعيّ   معل

   نتائج  نتتحّس   أن  حاملرّج   منف  ة،سميّ الرّ   املناهج
ّ
 .باستمرار  بالطال

 : داعمة ةتعليميّ  بيئات إنشاء
ّ
 ريتجذ

  عليمالتّ 
ّ
 ياقاتالّس  في املدارس في موالتعل

 خالل من إنشاؤها يتمّ  التي ةاالجتماعيّ 

   بين  أوجه الّتفاعل
ّ
   ميناملعل

ّ
 وبين  ب،والطال

  مالءالزّ 
ّ
 أّن  البحث أثبت وقد 31.بالطال

 
ّ
  بالطال

ّ
 في أفضل بشكل مون يتعل

 توجد  حيث  اإليجابّي   املناخ  ذات  الّصفوف

أوجه  و  ممتعة، وعوامل إثارة محادثات

  بين دافئة فاعلت
ّ
  وفي واألطفال؛ ميناملعل

 
 (.2019لدولّية، يونغ سوك غريس كيم ومارسيا ديفيدسون، التقييم إلرشاد الّتدريس: التقييم التكوينّي. )واشنطن العاصمة: الوكالة األمريكّية للتنمية ا 26

مة غير اPrathamبراثام ) 27
ّ
م على حّدة. TaRLلحكومية التي تنفذ برنامج "التدريس في املستوى الّصحيح" (، املنظ

ّ
 ، تصّمم التقييمات؛ وال يتّم إنشاؤها من قبل كّل معل

 (.NBER، 22746قم أبهيجيت بانيرجي وآخرون، تعميم التدخل الفّعال: دليل من التقييمات املعّشاة "للّتدريس في املستوى الصحيح" في الهند، )ورقة العمل ر  28

 (.2017، 22931رقم  NBERأبهيجيت بانيرجي وآخرون، من إثبات املفهوم إلى الّسياسات القابلة للتطوير: التحّديات والحلول، مع إجراء تطبيقّي، )ورقة عمل  29

م االجتماعّي والعاطفّي للطالب: تحليل تلوّي للتدخالت العامل 30
ّ
ة تنمية الطفل، جوزيف أ. دورالك وآخرون، "تأثير تعزيز التعل

ّ
 (.2011) 82ّية املرتكزة على املدرسة"، مجل

م االجتماعّي والعاطفّي: ماذا يقول البحث؟ )نيويورك: مطبعة كلية املعلمي 31
ّ
 (. 2004ن، محرران، جوزيف إ. زينس وآخرون، بناء الّنجاح األكاديمّي على التعل

م االجتماعّي والعاطفّي )اآلثار اإليجابّية لبرامج 
ّ
عل

ّ
 (SELالت

م  لبرامج  األجل  قصيرة  األهداف  تتمثل
ّ
عل

ّ
 والعاطفّي فيما  االجتماعيّ   الت

اتي، الوعي تعزيز( 1: )يلي
ّ
اتية، واإلدارة الذ

ّ
 االجتماعي، والوعي الذ

ب؛ املسؤولة لدى القرار صنع  ومهارات
ّ
 مواقف تحسين( 2) و الطال

ب 
ّ
ات  حول  ومعتقداتهم الطال

ّ
ر. واملدرسة  واآلخرين الذ

ّ
 هذه وتوف

 مثلما تعكسه األكاديميّ  واألداء التكّيف لتحسين أساًسا بدورها

ص  األقران، وعالقات  إيجابّية  األكثر االجتماعّية  الّسلوكيات 
ّ
وتقل

ص األلم الّسلوكّية، املشاكل
ّ
 وتحّسن الّدرجات العاطفّي، وتقل

 30االختبار.  وأعداد
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  يكون  حيثالّصفوف 
ّ
  الحتياجات مدركين مون املعل

ّ
 لتوجيه الوعي هذا ويستخدمون  وقدراته، واهتماماته ومزاجه فلالط

   32،33.األطفال  مع  تفاعالتهم

  بين فاعالتالتّ  ةنوعيّ  أّن  ثبت وقد
ّ
  والعالقات والطفل ماملعل

ّ
  على رتؤث

ّ
  متعل

ّ
  املهارات  من دةمتعّد  مجاالت في بالطال

   ذلك  في  بما  ة،األساسيّ 
ّ
  العاطفّي   عمّد الو   الّصفوف  مناخ  ومّما يعرف أيضا عن  35،36، 34.ياضياتوالرّ   والقراءة  ةالشفويّ   غةالل

 من امل
ّ
   مينعل

ّ
ر  بللطال

ّ
 لل  ةاالجتماعيّ   الكفاءات  في  أّنها تؤث

ّ
م    في  ومشاركتهم  هم،عواطفو   ومهّمتهم  بطال

ّ
 37.أنشطةتعل

  أّن  األعصاب علم في الحديثة األبحاث حتوّض و 
ّ
  ولكن محًضا، معرفًيا ليس مالتعل

ً
  ذلك، من بدال

ّ
  على  العواطف رتؤث

  االنتباه مثل ةاملعرفيّ  اتالعمليّ 
ّ
 التّ  تعرقل أو لتسهّ فهي  اليوبالتّ  اكرة،والذ

ّ
 فيها تعمل التي ياقاتالّس  من العديد فيو 38.معل

   يعاني  قد  ة،الدوليّ   نميةللتّ   ةاألمريكيّ   الوكالة
ّ
 أنواع  أو/    و  والجوع  ،والعنف  ،هجيروالتّ ،  هميشوالتّ   ،الفقر  من  العادّي   البالط

 .دمحّد   بشكل  مهمّ   هو  وداعمة  آمنة  ةتعليميّ   بيئات  إنشاء  فإّن  اليوبالتّ   األمن،  انعدام  من  أخرى 

 :  والعاطفّية االجتماعّية املهارات تدريس

 ة،إيجابيّ  أهداف وتحقيق وتحديد وإدارتها، العواطف على فعرّ التّ  على القدرة ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  الكفاءات تشمل

 املواقف مع عاملوالتّ  مسؤولة، قرارات خاذواتّ  ة،إيجابيّ  عالقات على والحفاظ وإنشاء اآلخرين، نظر وجهات وتقدير

 
ّ
 املهارات مثل مثلها يمكن، ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  املهارات هذه أّن  متزايد بشكل البحث حيوّض و . اءبنّ  بشكل خصيةالش

ن  كذلك، وأّنها، إذا ما كانت صريح، بشكل ستدرّ  أن األخرى، األساسية
ّ
 تمك

ّ
 الط

ّ
 ةوأكاديميّ  ةسلوكيّ  نتائج من تحقيقب ال

 تّ ال ةعاونيّ لت وفًقاو  39.أفضل
ّ
التي تستخدم لتدريس املهارات االجتماعّية   البرامجفإّن  ،العاطفّي االجتماعّي و  و األكاديميّ  معل

  التي  الواضحة  روسالّد   خطط(  أ:  يلي  اممّ   أكثر  أو مهارة  تشمل  وقد ،ها من قبل الخبراء  تطويريتّم    ما  عادةوالعاطفّية  

 
ا لألطفال املعّرضين لخطر الفشل في املدرسة؟" بريدجيت ك. هامري وروبرت س ي. بينانتا، "هل يمكن  32

ً
للّدعم التعليمّي والعاطفّي في الفصل الدراس ّي األّول أن يحدث فرق

ة تنمية الطفل، 
ّ
 (.2005) 76مجل

 األّول العاملّي بخص 33
ّ
ائص الفصل اإلنشائي وسلوكّيات املعلم  املعهد القومّي لصّحة الطفل والتنمية البشرية، شبكة أبحاث رعاية الطفولة املبكرة، "عالقة بيئة الصف

 (.2002) 102والطالب". مجلة املدرسة االبتدائية، 

ة أبحاث مارغريت بورشينال وآخرون، "تحليل عتبة االرتباط بين جودة رعاية الطفل ونتائج الطفل لألطفال ذوي الّدخل املنخفض في برامج ما قبل ال 34
ّ
ّروضة،" مجل

 (.2010) 2رقم  25الطفولة املبكرة الفصلّية، 

 (.2008، )100سنوات"، مجلة علم النفس التربوي،  3جان ن. هيوز وآخرون، "دعم املعلم والطالب، واملشاركة الفعالة، واإلنجاز: دراسة طولية مدتها  35

ب اللغة في صفوف الحضانة املعرضة للخطر"، ماري بيث شميت، جيل م. بنتيمونتي، ولورا م. جاستيس، "العالقات بين املعلم والطفل، وتنظيم السلوك، واكتسا 36

 (.2012) 5، العدد. 50مجلة علم النفس املدرس ي، 

ة أبحاث الطفولة املبكرة ا 37
ّ
 (.2008) 23لفصلية، كاروللي هويس وآخرون، "هل أنت جاهز للتعلم؟ تحصيل األطفال قبل األكاديمّي في برامج ما قبل الروضة"، مجل

 .1454(، 2017، )8أثيرات العاطفة على التعلم والذاكرة"، حدود في علم الّنفس، تشاي م. تينج وآخرون، "ت 38

م االجتماعّي والعاطفّي للطالب: تحليل تلوّي للتدخالت العاملية القائمة على املدرسة". 39
ّ
 جوزيف أ. دورالك وآخرون، "تأثير تعزيز التعل

  بيئات  إلنشاء موارد
ّ
 آمنة  م تعل

  بيئات إلنشاء ة العمليّ  واملعايير  األدوات من العديد هناك
ّ
 : مفيدان منها  اثنان إليك . آمنة  متعل

بكة  ▪
ّ
عليم الوكاالت بين املشتركة  الش

ّ
  /https://inee.orgالطوارئ  حاالت في للت

م االجتماعّي والعاطفّي (.  2015)  سآ  س ي  وولكوت،.  أي.ب  ويلفورد، ▪
ّ
   الطالب  بين  والعالقات  التعل

ّ
   بكتيّ .  مواملعل

ّ
 مالتعل

 .ب. تي  جولوتاب، و . ر ويسبرغ  إي،.س دوميتروفيتش،، و أ. ج دورالك،. طبعات. والعاطفّي  االجتماعيّ 

https://inee.org/
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ّ
 صداقات،   تكوين  مثل)  املواقف،  من  عةمتنوّ   مجموعة  في  واسع  نطاق على  تطبيقها  يمكن  التي  دريسالتّ   مهارات"  على  زترك

  الخالفات حلّ  أو ،تعاونّي  بشكل العملو   
ّ
  حيث ة،األكاديميّ  املناهج مجاالت مع االندماج( بو  ؛(ةخصيّ الش

ّ
  روس الّد  يتغط

  من يطلب األدب في درس أّي ) ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  املهارات تدريس ةاألساسيّ  ةاألكاديميّ 
ّ
 نظر وجهات تحديد بالطال

 (  ج  أو/    و  ،(نةمعيّ   قراءة  ةمهمّ   من  مختلفة
ّ
   ة،عليميّ التّ   اتالعمليّ   على  ركيزالت

ّ
   مناخ  لتعزيز  اإلدارة  وأساليب  ة،ربويّ الت

ّ
 الّصف

 40.اإليجابّي 

 بصرف  ه،أنّ   ندرك  أن  املهمّ   من  ،الأوّ .  ينشّق   ذات  هي  ةنظمامل  بيداغوجياال  الستخدام  ةالبحثيّ   تائجالنّ   هذه  على  بةاملترتّ   اآلثار

  ايبذله يالت حجم املساندة عن ظرالنّ  وبغّض  دريس،التّ  ةومنهجيّ  وضوح مدى عن ظرالنّ 
ّ
 تعظيم أو دريس،التّ  في ماملعل

 التّ فإّن  ،كوينيّ التّ  قييمالتّ  استخدام أو الوقت،
ّ
  يشارك لم إذالن يتحّقق  معل

ّ
 دعم أّن بدون  أي .اومعرفيّ  امعرفيّ  بالطال

   ةرفاهيّ 
ّ
   للبيداغوجيا  األساس يّ "  الوعد"   بـ  الوفاء  فإّن   ة،والعاطفيّ   ةاالجتماعيّ   بالطال

ّ
 الكفاءات  اكتساب  لسهّ ت  التي  -  مةاملنظ

  على نيتعيّ  لذلك،و  قد ال يتحّقق. -ةبفعاليّ  الجوهرّية ةاألساسيّ  واملهارات
ّ
  عند مين،املعل

ّ
 تطوير عم،والّد  دريبالتّ  رتوف

  الهتمامات فهمهم
ّ
  بة مرّح  ةدراسيّ  قاعات إلنشاء جاهدين عيالّس  وعليهم ة،العاطفيّ /  ةاالجتماعيّ  واحتياجاتهم بالطال

،و . وآمنة
ً
 قاعات في ةاملنظمالبيداغوجيا  إدخال إلى تطمح التي ةالدراسيّ  املناهج ميومصمّ  عليمالتّ  وزارات على يجب ثانيا

  سيساعد الذي دريبوالتّ  ،املنهيّ  طويروالتّ  البرامج، إلنشاء املوارد حشد ةاالبتدائيّ  باملدرسة راسةالّد 
ّ
 تضمين على ميناملعل

مة البيداغوجيا تنجح سوف. و ةاليوميّ  حياتهم روتين في ةوالعاطفيّ  ةاالجتماعيّ  للمهارات واضح تعليم
ّ
 الكتساب املنظ

 . ةوالعاطفيّ   ةاالجتماعيّ   املهارات  في  املنهجيّ   عليمالتّ   معالجة  عند  أفضل  بشكل  ةاألكاديميّ   املهارات

 

  

 
40 1.pdf-guide-casel-content/uploads/2016/01/2013-http://casel.org/wp  

http://casel.org/wp-content/uploads/2016/01/2013-casel-guide-1.pdf
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مة في صفوف القراءة
ّ
  حالة البيداغوجيا املنظ

 في ذلك كان سواء املهارات، لبناء ةالعمليّ  احيةالنّ  من مفيد البيداغوجيا تنظيم أّن  على أكيدالتّ  نعيد أن املهمّ  ن

 ةالفرعيّ  املهارات ممارسة في نوعها من فريدة البنية قيمة ليستو  41.القراءة والكتابة مجال في أم ياضياتالرّ 

  البيداغوجيا تعّد  بساطة، بكلّ و . للقراءة
ّ
  ملساعدة ةوفعاليّ  كفاءة الطرق  أكثر إحدى مةاملنظ

ّ
 إتقان على ميناملتعل

   أن  بنا  يجدر  ذلك،  ومع.  موضوع  أّي   في  ةوتأسيسيّ   جديدة  مهارات
ّ
   البيداغوجيا  أّن   دنؤك

ّ
  لدراسة  خاّص   بشكل  ةمهمّ   مةاملنظ

   البيداغوجيا  فإّن   لذلك،و .  القراءة  تطوير  عليه  ينطوي   الذي  عقيدتّ بحكم ال  القراءة
ّ
العديدة   الخيارات  إحدى  ليست  مةاملنظ

 .الالفعّ   القراءة  لتعليم  أساس يّ   عنصر  اهإنّ بل    طبيق؛للتّ   القابلة

  نيتضمّ و 
ّ
  ، وبعبارة بسيطة. ةواملعرفيّ  ةاللغويّ  املهارات من العديد إلى يستندهو و  .دةمعّق  اتعمليّ  والكتابة القراءة متعل

 فهم نتتضمّ  التي وتلك الكلمات قراءة نتتضمّ  التي تلك هاأنّ  على كبير حّد  إلى دةاملعّق  اتالعمليّ  هذه تصنيف يمكن

 
ّ
 القراءة فهم مهارة األطفال بعض ر يطوّ  لنو . القراءة فهم ضعف إلى ييؤدّ  املهارات من أّي  وجود عدم أّن  أي -42،43غة الل

   مهارات  ضعف  بسبب  اآلخر  والبعض  الكلمات،  قراءة  مهارات  ضعف  بسبب  اجحةالنّ 
ّ
   غةالل

ّ
 بسبب  غيرها  والكثير  ة،فويّ الش

   الكلمات  قراءة  في  عفالضّ   نقاط
ّ
   غةوالل

ّ
 .ةفويّ الش

  فيما ننظر عندما للغاية دةمعّق  بسيطة تبدو التي ةالعمليّ  هذه فإّن  ذلك، ومع
ّ
 قراءة املهارتين، من كّل   تطوير بهيتطل

   وفهم  الكلمات
ّ
   غةالل

ّ
 و   44. فهيةالش

ّ
   قدرة  بتتطل

ّ
   وتيةالصّ   البنية  فهم  الكلمات  قراءة  على  خصالش

ّ
  ، الوعي الّصوتّي(   أي،)   غةلل

 الحروف  مثل)  ةالهجائيّ   الرموز   بواسطة  األصوات  تمثيل  ةكيفيّ   وفهم  ،(وأجزائها  الكلمات  أشكال  أي)  ة،املورفولوجيّ   املهارات

   الكلمات  قراءة  قدرة  ألّن   نظًراو (.  ةاألبجديّ 
ّ
 سيدرّ   الذي  التعليميّ   املنهج  أّن   ثبت  فقد  موز،والرّ   األصوات  من  لكّل   فهًما  بتتطل

  مفيًدا   ليس  وتيات،الصّ   باسم  واسع  نطاق  على  واملعروف  ،الحروف باألصوات  وعالقات  وتّي الصّ   الوعي  ومنهجيّ   واضح  بشكل

ب الإل  أساس يّ   بشكل  ضرورّي   هولكنّ  فحسب،
ّ
   الكلمات  قراءة  على  القدرة  إلى  باإلضافةو   46، 45.قراءةتقان الطال

ّ
 يحتاج  ة،بدق

 دون  الحال في املكتوبة الكلمات ومعاني املنطوقة الكلمات على فعرّ التّ  على والقدرة القراءة، طالقة بناء إلى أيًضا األطفال

 .كبير  جهد  بذل

   فهم  مهارات  امتالك  إلى  أيًضا  املرء  يحتاجبل  .  اجحالنّ   القراءة  فهم  وحدها  الكلمات  قراءة على  القدرة  تضمن  الو 
ّ
ذلك   .غةالل

  ، املفردات  مثل املهارات من العديد نتتضمّ هي و  .الكلمات بقراءة ةالخاصّ  تلك منحّتى  تعقيًدا أكثرهي  الفهم اتعمليّ أّن 

  ومراقبة، دةمتعّد  نظر وجهات وفهم ،ةاملنطقيّ  واألفكار، واالستدالل صالاالتّ  مثل العليا فكيرالتّ  ومهارات ،الجملة وبناء

 
 البنك الدولي، في مواجهة األمام: التعليم من أجل التعلم في إفريقيا.   41

 (.1990) 2خّصصات، ويسلي هوفر وفيليب بي غوف، "النظرة البسيطة للقراءة"، القراءة والكتابة: مجلة متعّددة التّ  42

(،" DIERغير املباشرة )يونغ سوك غريس كيم، "ملاذا النظرة البسيطة للقراءة ليست تبسيطية: تفريغ النظرة البسيطة للقراءة باستخدام نموذج القراءة املباشرة و  43

 (.2017) 21الدراسات العلمية للقراءة، 

ر" للحصول ع 44
ّ
 املبك

ّ
 لى التفاصيل. راجع "التقرير االستعراض ّي عن القراءة والكتابة للصف

ر. 45
ّ
 املبك

ّ
 كيم وآخرون، التقرير االستعراض ّي عن القراءة والكتابة للصف

ة ألدب ا 46
ّ
لبحث العلمّي في القراءة وآثاره على املعهد الوطني لصّحة الطفل والتنمية البشرية، تقرير لجنة القراءة الوطنية. تعليم األطفال القراءة: تقييم مبنّي على األدل

 (.2000ة، )واشنطن العاصمة: لوحة القراءة الوطنية، تعليم القراء 

 م 
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مة علم باستخدام املهارات هذه بوضوح يدّرس الذي الّتعليم فإّن  لذلك، 50،51، 47،48،49.الفرد فهم
ّ
 البيداغوجيا املنظ

  فهم مهارات لبناء ضرورّي 
ّ
 الكبيرة، والفصول  املعلمين، مهارات ةمحدوديّ  مع املثلى، غير ياقاتالّس  في ىحتّ و  52. بالطال

  إتقان لضمان توظيفه وينبغي ممكن أمر املنظمة البيداغوجيا فإّن  املحدودة، واملوارد
ّ
 والكتابة القراءة مهارات بالطال

 .أفضل  بشكل  ةاألساسيّ 

   من  كلّ   ألّن   نظًراو 
ّ
   غةالل

ّ
مة   استخدام  فإّن   دة،معّق   مهارة  نطاقا  امذاته  حّد   في  هما  الكلمات  وقراءة  ةفويّ الش

ّ
  البيداغوجيا املنظ

  القراءة الكتساب خاّص  بشكل إليه اإلشارة يتمّ  الورقة هذه في حةاملوّض  ةتّ الّس  للمبادئ وفًقا
ّ
 هو الواقع هذاو . بللطال

  مهارات فيها تكون  التي املواقف في ىحتّ ذلك أّنه ال يقينّي؛  سياق
ّ
حيث  أو كبيرة، فصول  توجد حيث أو محدودة، ميناملعل

  أو األزمات مثل ضغوطات حيث هناك إذا ما أو محدودة، املوارد تكون 
ّ
  البيداغوجيا استخدام فإّن  زاعات،الن

ّ
  مة املنظ

  إتقان تعزيز إلى يسيؤدّ  الورقة هذه في حةاملوّض  باملبادئ واالهتمام
ّ
 علىو  53.ةالتأسيسيّ  والكتابة القراءة مهارات بالطال

   البيداغوجيا  تنفيذ  ياقات،الّس   بعض  في  املستحيل،  من  يكون   قد  هأنّ   من  غمالرّ 
ّ
 أن  يجبفإّنه    تماًما،  القراءة  لتعليم  ةماملنظ

  من  القترابل ممكن حّد  أقص ى إلى الواقع أرض على العوامل وضبط ،هذه الغاية تحقيق أجل من العمل هو الهدف يظلّ 

مة  البيداغوجيا  وإدماج  إدخال  تجاه  استباقيّ   لنهج  األفكار  بعض" ياتحّد التّ "  حول   أدناه  القسم  ميقّد . )الواقع  هذا
ّ
 في  املنظ

هي  املاهرة القراءة فهم تحقيق أجل من إتقانها يجب التي مةاملتقّد  املهارات من الكثير هناك أّن  حقيقةو  .(القراءة تعليم

مة  البيداغوجيا  استخدام  لصالح  أخرى   ةحّج 
ّ
 و   ة؛األساسيّ   املهارات  ملمارسة  املنظ

ّ
   عليها،  الحصول   تمّ   ماكل

ّ
  ماكل

ّ
   نتمك

ّ
 ماملعل

   في  املتاح  الوقت  معظم  استخدام  نحو  مقّد التّ   من
ّ
   من  ليطلب  الصف

ّ
 األكثر  ةاإلضافيّ   املهارات  مجموعات  ممارسة  بالطال

 .ًماتقّد 

   حيوّض و 
ّ
   ةاألساسيّ   املهارات  4  كلالش

ّ
  الزمنيّ   والجدول   ،الّتطويرّي   مهموتقّد   ألطفال،سماع  ل اجحةالنّ   القراءة  لتطوير  زمةالال

  املهاراتإّن وعليه، ف 54.املهارات هذه على قييموالتّ  عليمبالتّ  املرتبط
ّ
 وتّي الصّ  الوعي مثل الكلمات قراءة لتطوير زمةالال

 بناءً و . القراءة تعليم من األولى نةالّس  في مكثف بشكل ستدرّ  أن ينبغي( الحروف األبجدية مثل) ةالهجائيّ  موز الرّ  ومعرفة

  يواصل الكلمات، قراءة على
ّ
 واملعرفة املفردات مثل الفهم عليها تنطوي  التي املهاراتأّما . القراءة طالقة تطوير بالطال

. القراءة فهم في واإلسهام 55ر طوّ تّ لل أطول  وقًتا تستغرق  الفهم ومراقبةواّتخاذ وجهات الّنظر،  االستدالل وصنع ةحويّ النّ 

 
اللية"، القراءة والكتابة: مجلة إيلينا فلوريت، مايا روش، وميارا كيارا ليفوراتو، "االستماع لفهم النص في مرحلة ما قبل املدرسة: دراسة طولية حول دور املكونات الد 47

 (. 2014) 27متعّددة التخصصات، 

 (. 2008، )31جيتلر، ماري جين وايت، وبول فان دن بروك، "جيل استدالل األطفال عبر وسائل اإلعالم املختلفة"، مجلة األبحاث في ريدينج،  -كينديو، كاثرين بون بانافيوتا    48

ة تنمية الطفل،  49
ّ
 (.2015) 86يونغ سوك كيم، "اللغة والتنبؤات املعرفية لفهم النص: دليل من التحليل متعدد املتغيرات،" مجل

  نفس  علم مجلة ،"لألطفال( والفهم االستماع) الفم طريق عن السردية النصوص فهم في املعرفية واملهارات اللغة ملهارات والوسيطة املباشرة اآلثار" كيم، سوك يونغ  50

 (.2016) 141 التجريبّي، الطفل

 (.2014) 49 الفصلية، ريسيرش ريدينغ  مجلة ،"االستماع لفهم املعرفيّ  االرتباط" فيليبس، وبيت كيم سوك يونغ  51

  والكتابة القراءة عن االستعراض يّ  التقرير" راجع  52
ّ
ر للصف

ّ
 . التفاصيل على للحصول " املبك

 .427-407(: 2007 مايو) ،5. العدد ،107 االبتدائية املدرسة مجلة ،"الفقر في لألطفال املبكرة القراءة تنمية بيئة" فيجانز، ea فيرنون  ولين كينز كيرستن 53

م 54
ّ
سلسل مثل استراتيجيات خالل من القراءة الصمّ  األطفال يتعل

ّ
 .2000 بادان ورامس ي، في وجدت. الّصوت استخدام على يعتمد ال الذي الت

. ك  ريتشارد. أد القراءة، فهم على وآثارها املفردات اكتساب في ،"اإلنجليزية اللغة ملتعلمي املفردات تحدي: للمشاكل الكبيرة الفراغات" كيم، سوك ويونغ  سنو. إ كاثرين 55

 .139-123 (،2007 جيلفورد، مطبعة: نيويورك)  تانينباوم. ر وكندرا موس، إي وأندريا فاغنر،
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 تعتبرو  56األولى. نةالّس  من بدًءا عليم،التّ  مراحل جميع في ومنتظم مستمّر  بشكل املهارات هذه مع عاملالتّ  يجب لذلك،و 

مة
ّ
   لتوجيه  مثاليّ   بشكل  مناسبة  البيداغوجيا املنظ

ّ
 .ةالعمليّ   هذه  خالل  بالطال

كل 
ّ
دريس  .4الش

ّ
 تطوير القراءة والت

 3نة الّس  2 نةالّس  1 نةالّس  واضح ومنهجيّ 

عة 
بو

ط
امل
اّد 

ملو
 با
ّية

غن
ة 
يئ
ب

 

 الوعي الّصوتّي 

 

من  متكّونةالكلمات  عرف أّن ي

األصوات. يمكنه التالعب باألصوات  

رجات، )مثل املقاطع، الّد 

 (. األصوات

  

 األصوات

 

عرف أسماء الحروف واألصوات.  ي

ة وامليزات األساسيّ  انتظامفهم وي

 للطباعة. 

وتهجئة الكلمات مع األنماط  فّك  هيمكن

معرفة وتطبيق سماع و ائعة. الهجائية الّش 

 الصّ 
ّ
ومهارات تحليل  وت على مستوى الصف

 رموز الكلمات البسيطة.  الكلمات في فّك 

 

  تها الكلمات وتهجئ رموز  فّك  هيمكن

شيوًعا أو  باستخدام أنماط أقلّ 

 
ّ
 سقة.تعقيًدا أو غير مت

القة
ّ
 الط

 
 

  الحروف الطالقة مع معرفة  يطّور 

 . وتّي والوعي الصّ 

صوص البسيطة شفهيا مع معدل النّ  يقرأ

 دقيق ومناسب، والتعبير لدعم الفهم. 

ل دقيق  ا مع معّد صوص شفهيّ النّ  يقرا

 عبير لدعم الفهم والتّ  ومناسب،

ّيا  
غو

ة ل
نّي
 غ
ئة

بي
 

 املفردات

 

ح معنى الكلمات وّض يد أو حّد ي

دة والعبارات غير املعروفة واملتعّد 

املعاني القائمة على الوصول إلى 

 
ّ
 . مستوى الصف

 

واحق يستخدم
ّ
(  affixes) الّسوابق والل

 . وكلمات الجذر كدليل ملعنى الكلمة املتواترة

معرفة معنى الكلمات   يستخدم

للتنبؤ بمعنى الكلمات   البسيطة

 
ّ
ياق كدليل ملعنى الّس  ويختار .بةاملرك

 كلمة أو عبارة.

 الفهم

 

سرد القصص املألوفة، بما في  يعيد

  ويجيب ة. فاصيل األساسيّ ذلك التّ 

 
ّ
فاصيل  قة بالتّ عن األسئلة املتعل

 .ّص ة في النّ األساسيّ 

 

بما في ذلك التفاصيل  القصص،سرد  يعيد

طرح األسئلة يو  ة؛املركزيّ سالة الرئيسية والرّ 

املركزية عليها حول الرسالة  ويجيب

 وماذا وأين ومتى.ن وم ،فاصيل الرئيسيةوالتّ 

وصف األفكار الرئيسية والتفاصيل  

الرئيسية وعالقاتها. اسأل وأجب عن 

أسئلة مثل سبب وكيفية إظهار فهم  

 . النّص التفاصيل األساسية في 

 القراءة. سياق في التطّور  في وتستمرّ  شفهّية، لغة سياق في البداية في والفهم املفردات مهارات تتطّور 

 

  

 
 .القراءة تطوير مراحل شال،. س جان املثال، سبيل على 56
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حّديات
ّ
  الت

  ةاملستقرّ  ياقاتالّس  معظم في
ّ
مة استخدام فيها يكون  التي تلك في وخصوًصا ة،والهش

ّ
 القراءة تعليم في البيداغوجيا املنظ

 
ً

 هنا نحنو . القراءة لتعليم اإلطار هذا تقديم إعادة أو تقديم أمام ياتالتحّد  من العديد تنشأ قد صالح، غير أو مجهوال

   قدرة/    معرفة:  ر متكرّ   بشكل  تواجهنا  ياتتحّد  ثالثة  إلى  بإيجاز  نتطرق 
ّ
 .بغيّ والتّ   ،  الكبير  الفصل  حجم  م،املعل

   قدرة/    معرفة
ّ
 :  ماملعل

ّ
   معرفة  تعّد و .  دريسللتّ   ةاألساسيّ   العوامل  هم  مون املعل

ّ
   للمبادئ  ماملعل

ّ
 مراجعتها  تتّم   التي  ربويةالت

مين يمكن ال - الالفعّ  عليمللتّ  للغاية ةضروريّ  الورقة هذه في
ّ
  يختلفو  ه.يعرفون ال ما تدريس للمعل

ّ
 معرفتهم في مون املعل

 مراجعة أشارتوقد (. القراءة تدريس ةكيفيّ ) البيداغوجّية واملعرفة( القراءة ر تطوّ  ةكيفيّ  املثال، سبيل على) باملحتوى 

  أّن  إلى راساتللّد  حديثة
ّ
  تدريس طرق  يتبنّ  في صعوبات ولديهم كاف   تدريب على يحصلون  ال اميةالنّ  البلدان في ميناملعل

ة تشيرو  59، 57،58.دريبالتّ  مع حتى جديدة
ّ
  معتقدات تغيير أّن  إلى أيًضا األدل

ّ
  وقًتا يستغرق  دريسالتّ  وأساليب ماملعل

ً
 طويال

 
ّ
 60مستمّرا.و   امنهجيّ   دعما  بويتطل

  يحافظ لكيو  لذلك،و 
ّ
ا املكتسبة دريسالتّ  طرق  على مون املعل

ً
  يعّد  تدريسهم، في( املنظمة  البيداغوجيا مبادئ أي) حديث

   واملستدام  املنتظم  املنهيّ   طويرالتّ 
ّ
  نشيطّي التّ   دريبالتّ   ذلك  في  بما  ضرورًيا،  أمًرا  الواحدة العمل  ورشة  بعد  ما  فيما  مينللمعل

   دريبوالتّ   عمالّد   وزيارات
ّ
  61.وجيهالتّ   وأنظمة  خص يّ الش

 أال وهي الّصفوف اميةالنّ  البلدان من العديد في باستمرار تواجه ما كثيرا واحدة حقيقة :الكبيرة الّصفوف حجم

   ياقات،الّس   عبر  هاحجم  اختالف  من  الرغم  علىف.  الكبيرةالّدراسّية  
ّ
 سبيل  علىو .  أمر شائع  للّصفوف  الكبيرة  حجاماأل  أّن   إال

 عدد  نسب تبلغ املثال،
ّ
مين بالطال

ّ
 ال في في مقابل املعل

ّ
  عندماو  62والي.التّ  على ،1: 58 و 1: 70 و 1: 62 ورواندا ومالوي  شادت

  عدد يكون 
ّ
  يواجه كبيًرا الفصل في بالطال

ّ
  معرفة مستويات في كبيًرا تبايًنا مون املعل

ّ
 ة،املعرفيّ  وقدراتهم وخبراتهم، بالطال

 
، إعداد املعلم والتطوير املنهي املستمر في إفريقيا: تعلم تدريس القراءة املبكرة والرياضيات، )مركز التعليم  كوامي أكيمبونج، جون بريور، جو ويستبروك، وكاتي لوسير 57

 (.2011الدولي، جامعة ساسكس، 

 (.2015تنمية الدولية، ستاوت، لين ميسنر، وفيرا ويدكيند، حان وقت التعلم: تقييم تأثير خط الوسط، )واشنطن العاصمة: الوكالة األمريكية لل-زكريا فالكونر 58

(. )برايتون: مركز جامعة TPAفريقيا )روبينا كيني وآخرون،"تعلم تدريس القراءة والرياضيات وتأثيرها على املمارسة في أوغندا"، إعداد املعلم والتطوير املنهي املستمر في إ 59

 (.2011ساسكس للتعليم الدولي، 

ني إس زويلكوفسكي، وبوجا ناكامورا. التقرير االستعراض ّي عن محو األمية في املرحلة املبكرة. واشنطن، العاصمة: الوكالة يونغ سوك غريس كيم، وهيلين إن بويل، وستيفا  60

 . 2016، (USAID)األمريكية للتنمية الدولية 

".  البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل: تحليل تلوّي  يونغ سوك غريس كيم، هانسول لي، وستيفاني س. زويلكوفسكي، "تأثير تدخالت محو األمية على مهارات القراءة في 61

ة 
ّ
 (.2019تنمية الطفل، )مجل

.  63(. 2017: املساءلة في التعليم، )باريس: اليونسكو، 2017/18اليونسكو، تقرير رصد التعليم العاملي  62  آرتشر وهيوز، التعليم الواضح: تعليم فّعال ومجد 
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ّ
  صعوبة  أكثريكون    الفهم  من  قحّق والتّ   االهتمام  على  الحصول   أّن   كما  68،69، 63،64،65،66،67.ةالعاطفيّ   –  االجتماعية  وائحوالل

 ال  في
ّ
 بهم ةالخاصّ   دريسالتّ   أو  واصلالتّ   اتاستراتيجيّ   تغيير على  قادرين غير  همأّن   أيًضا  املعلمون   يكتشف  قدو .  كبيرالصف

  من العديد لدى واسع نطاق على املتباينة ةالفرديّ  املهارات مستويات ملراعاة كاف   بشكل
ّ
 املفيد من يكون  قد. )بهمطال

  قييم، التّ   ،5  رقم  باملبدأ  الخاّص   القسم  راجع  يناريو؛الّس   هذا  في(  TaRL)  تجربة "الّتدريس في املستوى الّصحيح"   استكشاف

 (.املعلومات  من  ملزيد

 
ّ
   القضايا  معالجة  الطويل،  املدى  على،  األفضل  من  بع،بالط

ّ
 توفير  مع  ،ظمالنّ   مستوى   على  الكبيرة  الّصفوف  بأحجام  قةاملتعل

  من أكبر وعدد أكبر ةمدرسيّ  مساحة
ّ
 الوقت وفي سنوات، ذلك يستغرق  قد ياق،الّس  على بناءً و . الوقت مرور مع ميناملعل

  البيداغوجيا استخدام دمج نحو مقّد التّ  فإّن  أعاله، ذكر كماو  نفسه،
ّ
 لتحقيقو . ضرورًيا سيظلّ  القراءة تعليم في ةماملنظ

  منه   يةأهمّ   أكثر  ةاملهمّ   خارج  وقتال  وتقليل،  (3  رقم  املبدأ  انظر)  ةتعليميّ ال  جراءاتاإل   إنشاء  يعّد   الكبيرة،  الّصفوف  في  ذلك،

 (physicallyماّدّيا )  ةالدراسيّ   الّصفوف  تنظيم  خالل  منو   .الفعليّ   عليميّ التّ   الوقت  تأمين  أجل  من  ازدحاًما،  األقّل   البرامج  في

   مع  الةفعّ   رؤية  يتبنّ   أجل  من
ّ
مين  يمكن  ب،الطال

ّ
   للمعل

ّ
   جميع  إلى  وصولهم من  دالتأك

ّ
مين،  . بالطال

ّ
 باستخدامويمكن للمعل

  اتاستراتيجيّ  مجموعة
ّ
 للتّ  للغاية مةمنظ

ّ
  يمكنكما . أفضل بشكل هةاملوّج  املهارات تطوير تعليم إدارة م،عل

ّ
  من  مينللمعل

  تنظيم خالل
ّ
 تحرير الفردية، للممارسة ًداجيّ  ومفهومة رةمتكرّ  إجراءات تستخدم ذاتّيا هةموّج  ممارسة مهامّ  في بالطال

 ال  قد هذاورغم أّن كّل  .  منتظمة  صغيرة  مجموعات  جلسات  خالل  من  متباين  وتعليم مستمّر   تقييم  إلجراء  والوقت  االنتباه

مة مبادئ لجميع األمثل االستخدام إلى ييؤدّ 
ّ
 أّنه وصفناها، التي البيداغوجيا املنظ

ّ
  فرص تحسين سيواصل إال

ّ
 في بالطال

    .القراءة  مهارات  اكتساب

م   تغيب
ّ
 /    املعل

ّ
 :  البالط

ّ
 التّ   بيتطل

ّ
   قبل  من  عليميّ تّ ال  وقتسواء ال  –  وقًتا  معل

ّ
 تّ ال  وقتال  وأ  ميناملعل

ّ
   قبل  من  يّ م عل

ّ
. بالطال

مة البيداغوجيا استخدام فإّن  أعاله، مذكور  هو كماو 
ّ
  املنظ

ّ
 هذه تضمنو . عليمللتّ  ونهج واضح هيكل على الحفاظ بيتطل

  لجميع يكون  أن مجتمعة األشياء
ّ
 للتّ  متساوية فرصة بالطال

ّ
 التّ  يتم وأن العليا، املستويات في معل

ّ
 زمنيّ  جدول  إطار في معل

  عامّ 
ّ
مون  بيتغيّ  عندماو . عمتوق

ّ
 التدريس في تأخير إلى ييؤدّ  اممّ  ة،الدراسيّ  املناهج نطاق تعطيل يمكن املدرسة، عن املعل

  تلبية أجل  من عليمالتّ بعض محتوى " تجاهل" في  ىحتّ و  بل كتساب،االو 
ّ
  زمنّيا. دة املحّد  املناهج لتنفيذ الخارجيّ  لبالط

  يغيب عندماو 
ّ
  روريةالضّ  ةاألساسيّ  البناء لبنات بسهولة يفقدوا أن يمكنفإّنهم  املدرسة، عن بالطال

ّ
 ذلك في بما م،للتعل

.  املهارات الكتساب كبير حاجز خلق الكفاءة، نقص بسبب ائعالضّ  دريسالتّ  وقتمثل  همثل، غيبللتّ  يمكنكما . القراءة

  حضور ل واملكافآت الحوافز توفير خالل من، للمدارس يمكنو 
ّ
أشكال الّتقدير  خالل من) على حّد الّسواء والطالب ماملعل

 وعد تفويت   سريع،  بشكل  ةراسيّ الّد   املناهج  تنفيذ  أفضل  بشكل  تضمن  أن  ،(ةقديّ النّ غير  
ّ
 التّ   فرصل  بالطال

ّ
 .معل

 
 ومجدية.   آرتشر و هيوز، تعليمات صريحة: فعالة 63

 جوزيف أ. دورالك وآخرون، "تأثير تعزيز التعلم االجتماعّي والعاطفّي للطالب: تحليل تلوي للتدخالت العاملية القائمة على املدرسة". 64

ا لألطفال امل 65
ً
عرضين لخطر الفشل في املدرسة؟" بريدجيت ك. هامري وروبرت س ي. بينانتا، "هل يمكن للدعم التعليمي والعاطفي في الفصل الدراس ي األول أن يحدث فرق

 (.2005) 76تنمية الطفل، 

ت الفصل اإلنشائي وسلوكيات  املعهد القومي لصحة الطفل والتنمية البشرية، شبكة أبحاث رعاية الطفولة املبكرة، "عالقة البيئة الصفية في الصف األول العاملي بميزا 66

 (.2002) 102املعلم والطالب"، مجلة املدرسة االبتدائية، 

 21لة روزنشاين، مبادئ التدريس. املمارسات التعليمية سلس 67

 روزنشاين، "مبادئ التدريس. االستراتيجيات القائمة على البحث التي يجب على جميع املعلمين معرفتها".  68

 تشاي م. تينج وآخرون،"تأثيرات االنفعال على التعلم والذاكرة." 69
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  بيداغوجيّ  منهج لتعزيز  توصيات
ّ
  ةاألمريكيّ  الوكالة قراءة  برامج في ممنظ

ّ
 نميةللت

  ةوليّ الّد 

 

   البيداغوجيا  ُنُهج  استخدام  ضمان  في  الّدولّية  للّتنمية  األمريكّية  الوكالة فرق   اليةالتّ   وصياتالتّ   تساعد  أن  يمكن
ّ
  في   مةاملنظ

 .بلد  بكلّ   ةالخاصّ   القراءة  برامج

نهجا  قصد عن بها سيدمجون  التي ةالكيفيّ  حول  معلومات بتضمين( RFP) االقتراحات مطالب في املشاركين مطالبة .1

ما
ّ
 .نفيذالتّ   ودعم  البرامج  تصميم  في  بيداغوجّيا منظ

مة  بيداغوجّياال تصّورات فهم على ملساعدتهم اآلخرين ينالرئيسيّ  املصلحة وأصحاب الوزارة شركاء مع العمل .2
ّ
  املنظ

   فوفالصّ   في  القراءة  لتعليم  أساس يّ   كنهج وقيمتها هاناتومكوّ 
ّ
 .رةاملبك

  الستخدام  مواتية سياسات بيئة إنشاء لتشجيع اآلخرين املصلحة وأصحاب واملانحين الوزارة شركاء مع العمل .3

مة  البيداغوجّيا
ّ
 .املهارات  لتطوير  املنظ

مين تدريب وموادّ  اتعمليّ  جميع مراجعة .4
ّ
  بينواملدرّ  املعل

ّ
مة أّن  من دللتأك

ّ
 البرنامج صلب في تقع البيداغوجيا املنظ

 .به  املوص ى  عليميّ التّ 

  البيداغوجيا اندراج مدى لتقييم ةالدراسيّ  والفصول ، دريبالتّ  وأنشطة، دريبالتّ  اتلفعاليّ  منتظمة بزيارات القيام .5

مة
ّ
  ومدى حضورها في  دريبالتّ  خالل من ليتّم تنفيذهاتتلّقاه  الذيومدى الّدعم  ،دريبالتّ  في أساس يّ  كجزء املنظ

 الدراس ّي.
ّ
 الّصف
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مة  لتطبيقمثال حالة  
ّ
 الفّعالالبيداغوجيا املنظ

 

 موانزاالّسيدة صل 
ّ
 ، معل

ّ
  ، إلى املدرسة قبل بداية اليوم املدرس يّ األول  مة في الصف

ّ
ن من حتى تتمك

ها ، فإنّ ل موضوع في اليومدقيقة هي أوّ  45فترة القراءة التي تبلغ  نظًرا ألّن و روس. مراجعة وإعداد الّد 

 
ّ
 ة للّد م وتضع إشارة مرجعيّ تستعرض درس القراءة في دليل املعل

ّ
ن من الرجوع إليه  رس حتى تتمك

 
ّ
بل وصول يوم ق ف على املهارات التي ستقوم بتدريسها كّل ية التعرّ يدة موانزا أهمّ مت الّس بسهولة أثناء تدريسها. لقد تعل

 
ّ
 طال

ّ
س سرعة حيوية على الفور وتؤّس م  ها يجب أن تسترعي انتباههها تعرف أّن باح. إنّ في الصّ   الخمسة واألربعينل  األوّ   ب الصف

 
ّ
 .وقتها التعليمّي   بتعظيمريقة تقوم  للطالب. وبهذه الط  زاب واملحّف للتدريس الجذ

يا طالب! سنراجع بعض   أنصتوا، " ه الطالب بالقول الحروف. تنبّ وأسماء  ل من درس القراءة هو مراجعة أصوات  القسم األوّ 

 
ّ
 كّل  يصدرني باسم الحرف الذي وأن تخبر مبعض أصوات الحروف وسأطلب منك لفظمناها باألمس. سأاملهارات التي تعل

 
ّ
.  لصالح صّفهيحصل على نقطة الّصحيحة أّوال س جابةإل ا سيقّدم اإلجابة أّوال. الذيين لصّف صوت. سأطلب من هذين ا

 تنفقهي  لمراجعة في دليلها تحت قسم املراجعة و ل  الحروفصوات /  األ يدة موانزا قائمة من  لدى الّس . " ؟ هيا نبدأ!ونجاهز 

 ، ممّ من الطالب في الفصل  يندقيقتين على هذه اللعبة مع صّف 
ّ
ة في إجراء مراجعة موجزة للطالب من  إرشاديّ   ممارسةر  ا يوف

 تقوم بآلن. ثم تنتقل إلى صفين جديدين و اعليها الطالب معتادون  أصبحخالل تطبيق تنسيق لعبة 
ّ
عبة مع أسماء نفس الل

 دقائق  5األصوات املكتسبة. بعد    /الحروف األخرى  
ّ
 إلى مهارة جديدة لتدريسها. تقّد ، تتوقف وتوف

ً
م السيدة موانزا ر انتقاال

 طالبيا  ة ونماذج للطالب بالقول: " مهار 
ّ
وت األول صدر الصّ ا الحرف ي! هذأنصتوااليوم.    جديدحرف   صوتم  ، سوف نتعل

، / ". مرة أخرى   Men / هو أول صوت تسمعه في كلمة "  m/. الجميع يستمع مرة أخرى. /    mوت هو /  ". الصّ Menفي كلمة "

m  ّل صوت في " / هو أو Men ." عليها. "كل  هة من خالل مطالبة الطالب بالردّ السيدة موانزا تدريبات موّج م ، تقّد ذلك بعد

ب يجيبون )"؟ Men وت األول الذي تسمعه في كلمة "واحد! ما هو الصّ 
ّ
يدة موانزا تسمع شخًصا يقول / ب / (. الّس الطال

/   bب الطالب الذي قال /  /. "تقف بجان  m-a-a-n." / mmmل صوت في " / هو أوّ   mmmلذلك تقول ،" اسمع مرة أخرى. /  

؟". يكرر الطالب اإلجابة Men وت األول الذي تسمعه في " /. دورك. ما هو الصّ  m" هو / manوت األول في " ،" الصّ قول تو 

 تقوم الّس و .  جميعا إجابة صحيحة  الطالبجيب  ." ي/  mmmيقول /    حيحة. "الكّل الّص 
ّ
ب من خالل يدة موانزا بتصحيح الطال

الطالب استجابة  ةم من قبل املعلمموذج املقّد مرة أخرى. يضمن النّ  حيحة ثم مطالبة الطالب بالردّ اإلجابة الّص صياغة 

   ةإجراءات تعليمّي مرة أخرى. هذا النهج يضع    يطلب منه ذلكبشكل صحيح عندما  
ّ
 م.واضحة للتعل

للطالب. وهي تمش ي   املمارسة املستقلة، تنتقل إلى  اآلنأزواج.  شكل  في    يدة موانزا من خالل مطالبة الفصل بالردّ تواصل الّس 

كل ، يا شركاء/.  mبكلمة أخرى تبدأ بـ /  شريكه كّل يخبر، يا طالب. " / م / يلفظون صوت إليهم وهمبين الطالب لالستماع 

ق من يدة موانزا بالتحّق ل مرة أخرى بين الطالب لالستماع إليهم. تقوم الّس ! "تتجوّ ما إذا كان على حّق شريكه  منكم يخبر

 ردود الطالب
ّ
، وتقديم إجابة طالب  باتهم عن طريق طرح سؤال لكلّ ح إجا ف بهدوء بجوار العديد من الطالب وتصّح ، وتتوق

 
ّ
تراقب الوقت و صوت / م /. بأن يخبرها بكلمة أخرى تبدأ  تطلب من الطالب نفسه ، ثمّ وت / م /د على الصّ صحيحة تؤك

 وتيات.لى درس الصّ ، تنتقل إدقائق  8وبعد  

 ت
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تدريس اسم حرف جديد وجعل الطالب  رس مع مراجعة السيدة موانزا ألسماء الحروف مع نشاط / لعبة ثّم الّد  يستمّر 

 الحرفبون على كتابة  يتدرّ 
ّ
 الحروف واألصوات  م الطالب العديد من. لقد تعل

ّ
،  اكنةة والحروف الّس ، بما في ذلك حروف العل

ب من الطالب كتابة  تطل  ورة ، ثمّ كلمة على السبّ ّية كتابة  يدة موانزا كيفقراءة بعض الكلمات. تصف الّس بحيث يمكنهم اآلن  

   ب الطالب بشكل منهجيّ . يتدرّ كراريسهمالكلمة في  
ّ
 نوا من قراءة الكلمة  على نطق الكلمة حتى يتمك

ً
، سوف يقرأ تلقائًيا. قريبا

 قد ي فقط على كلمات والتي تحتو  للتعّرفالطالب قصًصا قصيرة قابلة 
ّ
 هم موها. تعل

ّ
م يحتاجون إلى فهم الغرض من تعل

 متحمّ  البقاءأسماء الحروف واألصوات من أجل 
ّ
صغيرة يمكن  ّيةة ورقمنهم على قصّ  سيحصل كّل و م القراءة. سين لتعل

تعليمات عليمية لتوفير ا التّ يدة موانزا إجراءاته، تستخدم الّس بهذه الطريقةو ع أفراد األسرة. تدوينها في املنزل وقراءتها م

 .منهجية وصريحة

يدة موانزا إلى ملصق كبير مع العديد من األنشطة املنفصلة. تمثل ، تنتقل الّس ين الوقت للغة واملفردات الشفهيةعندما يح

وتبدأ بصدد صيد الّسمك، املشاهد في الرسم العديد من أنشطة القرية املحلية وأماكنها. وتشير إلى قسم فيه طفالن 

مك وكيف يمكن هي الّس  طمك وكيف يتّم ة صيد األسماك ونوع األسماك التي قد يصطادونها وطهي الّس مناقشة حول كيفيّ 

   أسماك لتناول العشاء. يتضمن كلّ ثالثة  طفل إلى املنزل    أن تشعر األسرة إذا أحضر كلّ 
ّ
م مجموعة من  تمرين في دليل املعل

ع األطفال على تقديم إجابات مفصلة. إنها تستخدم أسلوب التفكير بصوت عال  في األسئلة التي يطرحها املعلم والتي تشّج 

م ، تتقّد الردالل وصف ما تفكر فيه بصوت عال  وهي تنظر إلى املشهد. عندما يكافح الطالب في املشاهد الجديدة من خ

ر  بنموذجيدة موانزا  الّس 
ّ
غير ها  بعضتسأل اآلخرين أسئلة جديدة    . ثمّ تطلب من الطالب مرة أخرى الردّ   بصوت عال ثمّ   وتفك

   مدرج
ّ
أمثلة وغيرها من االستراتيجيات.   بدون ن هذا التمرين تدريس معنى الكلمات الجديدة مع أمثلة /  م. يتضمّ في دليل املعل

 إلى ون حتاجيات ال يعرف الطالب بعد معانيها، لكنها سهذه كلم
ّ
، تعتبر . على سبيل املثالالّصفوفمها في تقّد  مع هامتعل

"أنا يوفر هذا النهج الخاص بـو لتدريس املفردات الجديدة.  ةالكلمات األكاديمية املستخدمة في املواد األخرى مصادر مهمّ 

  نموذج)(  I Doأفعل" )
ّ
  )املمارسة املستقلة( ( You Do) و"أنت تفعل"  ،هة( )املمارسة املوّج  (We Doو"نحن نفعل" )، م(املعل

 للمهارات الجديدة.لدعم املمارسة املستقلة  (  necessary scaffolding)الالزمة    املساندةفي نهاية املطاف  

ب  معظم الطال   بورة )على الرغم من أّن الكلمة وتكتبها على الّس   تلفظ". وهي  أكبريدة موانزا بتدريس معنى " ، تقوم الّس اليوم

 ال يستطيعون بعد قراءة الكلمة
ّ
تكرار الكلمة   وتطلب من التالميذ،  الكلمة مرة أخرى   وتلفظ،  أنها ال تزال مفيدة لرؤيتها(  ، إال

يدة ، تشير الّس ة" باستخدام املقارنات واألمثلأكبره يمكن تعليم كلمة " بما أنّ و وا من نطقها بشكل صحيح.  ى يتمكنّ مرات حتّ   3

خرة األخرى. صخرة واحدة أكبر من الّص  . تقول إّن ةصغير  واألخرى  ةكبير  ةموانزا إلى صخرتين وضعتهما على مكتبها. واحد

خرة األخرى ليست كبيرة. الصخرة الكبيرة أكبر من الصخرة الصغيرة. وهي تكرر هذا ّص هذا يعني أن الصخرة كبيرة جًدا وال

كتاب أكبر.   وتطلب من الفصل وضع اإلبهام عندما تلتقط الصخرة األكبر. ثم تلتقط كتاًبا كبيًرا وصغيًرا وتسأل الطالب أّي 

ت الكتاب إلى أسفل عندما حمل  ثّم وجهوا إبهامهم    الكبير عالياالكتاب  املعلمة  عندما حملت  إلى أعلى    الطالب إبهامهم  وّجه

. بعد ذلكالصّ 
ً
دما يجيب الطالب بشكل ، وعنمع األمثلة  لحساب األرقام. تستمّر ، تستخدم السيدة موانزا "أكبر"  غير عاليا

كان جميع الطالب  جابة غير صحيحة بسرعة وتطلب من الطالب إعادة املحاولة. إ ، فإنها تقوم بتصحيح كلّ غير صحيح

 ناجحين بعد التّ 
ّ
، عندما " ّيةعليملحظة التّ الالسيدة موانزا لـ " ح هذه العملية استخدام م. توّض صحيحات اإليجابية للمعل

  تعترف بأّن 
ّ
  التشكيل ةجيبون بتعليمات معادقييم املستمر، وين، من خالل التّ ب يكافحو الطال

ّ
ب الطالب على حتى يتغل

 عوبات.الصّ 
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   من  متّبقيةدقائق    10يدة موانزا لديها  الّس 
ّ
، لمات الكافية لفترة قراءة مستقلةم الطالب بعد قراءة الكالدرس اليومي. لم يتعل

ر امللصقات. هذا مثال ة بصوت عال  للطالب وتطرح نفس النوع من األسئلة التي طرحتها خالل تمرين تصوّ لذا فهي تقرأ قصّ 

 نزا لوقت التدريس لتقديم الّد آخر على كيفية استخدام اآلنسة موا
ّ
 عم الالزم للتعل

ّ
،  فوية(م )بما في ذلك مهارات اللغة الش

 .وتقييم مهارات الطالب وفهمهم

الجديدة قبل مطالبة الطالب  ، ووضع نماذج للمهارات ة للمهارات املستفادةية املراجعة اليوميّ يدة موانزا أهمّ تدرك الّس 

، وتعرف قسم قائق التي تملكها لكّل رس. وتتابع مسيرتها من خالل مالحظة عدد الّد ق من الفهم خالل الّد ، والتحّق بالردّ 

 كيفيّ 
ّ
 ب منشغلين ومتحمّ ة إعداد األنشطة واأللعاب إلبقاء الطال

ّ
 م. إنها تتحرّ سين للتعل

ّ
ب لالستماع إلى ردود ك بين الطال

مكون من  تحدث املراجعة اليومية لكلّ و  الحظات عندما تسمع ردود الطالب التي تعكس االرتباك.املشريكهم وتدوين 

، والفهم. املراجعة اليومية هي نوع من ، والطالقة، واملفردات الرموز ، وفك وتية، بما في ذلك املهارات الصّ مكونات الدرس

تدريسها بحاجة إلى إعادة التدريس بسبب ارتباك الطالب أو سوء  مهارات يتمّ  ةلقياس ما إذا كانت أيّ  قييم التكوينيّ التّ 

 قييم التكوينيّ ة أنواع من التّ تستخدم السيدة موانزا عّد و م الطالب.  يدة موانزا متابعة تقّد ، يمكن للّس ريقةبهذه الطو الفهم.  

وانزا لتوفير أنشطة جذابة جهود السيدة م  ، فإّن باإلضافة إلى ذلكو ة.  راس ي تساعد على توجيه قراراتها التعليميّ في فصلها الّد 

ة  نات استراتيجيّ ة مناسبة يمكن أن تكون أحد مكوّ ، تخلق بيئة مدرسيّ هم، ومراقبة الطالب الفرديين واالستجابة لللغاية

   ي والعاطفّي فاه االجتماعّ دعم الرّ 
ّ
 .بللطال

ألطفالهم إلى أسماء  ية أن يستمعبمدى أهمّ  اآلباء واألّمهاتأحياًنا إلعالم  رابطة األولياء يدة موانزا اجتماعاتتحضر الّس 

أولياء األمور    يالحظأطفالهم سيحضرون الكتب إلى املنزل لقراءتها.    الحروف واألصوات التي يتدربون عليها ولتنبيههم إلى أّن 

 
ّ
غياب الطالب بشكل تقليل حاالت  ، تّم لكنتيجة لذو . هم املدرس يّ حضور  ويراقبون م األطفال وأعضاء املجتمع مدى تعل

 .كبير مع مرور الوقت

سبة  
ّ
 الذين يواجهون صعوباتللطالب الجدد والطالب  وبالن

ّ
التدريس في منهج " على    القائمحاق بالركب"  ، هناك برنامج "الل

  ، ويتّم قبل املدرسة يومًياصفوف تدريس  (، وهو برنامج يقيمTaRL" )حيحاملستوى الّص 
ّ
عين على مين املتطوّ تدريب املعل

 
ّ
 ب مهارات القراءة األساسيّ تعليم الطال

ّ
فيه  نوا من االنضمام مرة أخرى إلى زمالئهم في الفصل الذين اكتسبوا ة حتى يتمك

 و املهارات التي يحتاجونها ملواكبة أقرانهم. 
ّ
، لكن  راسية العاديةب في حضور التدريس في الفصول الّد يستمر هؤالء الطال

 ا
ّ
 ملعل

ّ
 مكيّ م يوف

ً
 مستقال

ً
 و مستواهم.    معًفا  ر عمال

ّ
 مون اآلخرون البرنامجيدعم املدير واملعل

ّ
ن م في هذه املدرسة يتحّس ، والتعل

 و بشكل كبير. 
ّ
  ويسّجلون قراءة مهارة الفي للصفوف تقييمات الشهرية المون يدير املعل

ّ
ب من أجل تحديد أولئك أداء الطال

ة على مستوى املدرسة  توفر هذه البيانات مساءلة مهمّ و م الطالب. بتقّد  اءضافية واالحتفاجون إلى مساعدة إالذين يحت

 عن التّ 
ّ
 .ة على مستوى الفصل الدراس يّ عليميّ م وتوجيه القرارات التّ عل
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 احتياجات البحث 

 

مةوجد الكثير من األبحاث لدعم قيمة  
ّ
، ويمكن أن ُتجري البحوث اإلضافية مزيًدا  البيداغوجيا املنظ

مة في برامج القراءة و من املعلومات حول هذا املجال 
ّ
حول أفضل طريقة لدمج البيداغوجيا املنظ

 .اجحةالنّ 

  تدور زيد من البحث التي تحتاج إلى مالبارزة املسائل  وإحدى
ّ
 حول تدريب املعل

ّ
من تنفيذ وا نمين ودعمهم حتى يتمك

مة البيداغوجيا امل
ّ
.بنجاح في نظ

ّ
عم الّد  أّن  طاملنخفض واملتوّس خل الّد ذات راسات في البلدان أظهرت الّد وقد  الصف

  املستمّر 
ّ
  ولكّن  70، مين ضرورّي للمعل

ّ
الة من حيث  عم الفعّ ُنُهج الّد بشأن و مين فهمنا ال يزال محدودا بشأن تدريب املعل

   ة في ظلّ ية خاصّ أمر بالغ األهمّ هذا  و   71.طوير واملستدامةكلفة والقابلة للتّ التّ 
ّ
مين قبل الخدمة وأثناء محدودية تدريب املعل

 ط.ذات الّدخل املنخفض واملتوّس الخدمة في البلدان  

مة  ة تنفيذ  كيفيّ   يصلة ه   ذات  لة أخرى واسعةسأم
ّ
فيه يكون    في الوقت الذيفي بيئات تعتمد على املوارد  البيداغوجيا املنظ

 ص دريس املخصّ وقت التّ 
ّ
هج محدودة ة لدعم النّ عليميّ ، واملوارد التّ لقيادة لتكامل املمارسات الجديدة، ودعم اللصف

ظام وكذلك في يات على مستوى النّ يمكن أن يشمل ذلك األسئلة والقضايا والتحّد و راسية كبيرة. الّد الصفوف أحجام و 

مة للباجح طبيق النّ ، ينطوي التّ على سبيل املثالو ة. راسيّ الّد  الّصفوف
ّ
ة  على معالجة املناهج الدراسيّ يداغوجيا املنظ

  دريجيّ ر التّ ة واملعلومات حول التطوّ وتوافر املواد التعليميّ  روس داخل املنهج الدراس يّ والّد 
ّ
ب من جميع  للمهارات للطال

األمور  هذه    (. كلّ 5بدأ رقم  ة )انظر املة( واملواد املتاحة للتقييمات التكوينيّ مستويات املهارات )مثل ذوي االحتياجات الخاصّ 

 الفعّ   للّتطبيقة  ضروريّ 
ّ
 ب أو التّ ال لجميع الطال

ّ
 امل.عليم الش

 

  

 
 حليل التلوي. الدخل املنخفض واملتوّسط" من أجل التّ انظر كيم ولي وزويلكوفسكي، "تأثير تدخالت محو األمية على مهارات القراءة في البلدان ذات  70

رة ملزيد من التّ  71
ّ
 ل. يفاصراجع "التقرير االستعراض ي" عن محو األمية في الصفوف املبك

 ت
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 الخاتمة  

 

القابلة لالستخدام  و ة القائمة على األدلة مع التركيز على الجوانب العمليّ  البيداغوجّية، املبادئ في هذه الورقةاستعرضنا 

ة للمهارات  ن تعليمات صريحة ومنهجيّ عليمات التي تتضمّ ال بالتّ عليم الفعّ التّ ز يتميّ و ة. في تدريس مهارات محو األميّ 

أشكال ، وتوفير الةة فعّ حو األمثل من خالل إنشاء إجراءات تعليميّ دريس على النّ ، واالستفادة من وقت التّ املستهدفة

  (قاالتالّس املساندة )
ّ
 قةدة بّد ب املحّد لتلبية احتياجات الطال

ّ
 ة ع، وجمع األدل

ّ
 لى تعل

ّ
ذلك في سياق بيئة   ، كلّ بم الطال

 
ّ
وضعها  الورقة يتمّ   غم من أّن على الرّ و ة للطالب.  ة العاطفيّ تعزيز الكفاءات االجتماعيّ   ة حيث يتمّ اإليجابيّ   الدراس يّ   الّصف

 ة وتعليمهي سياق تطوير محو األميّ ف
ّ
واملجاالت األخرى   ت مراجعتها هنا تنطبق أيًضا في املوضوعاتالعناصر التي تّم   أّن   ، إال

 ة والتنمويّ يستند إلى العلوم املعرفيّ  البيداغوجّيةعلى املبادئ  الدليل العلميّ  ياضيات ألّن مثل الرّ 
ّ
عليم عبر  م والتّ ة في التعل

 72.املجاالت

 عليم الفعّ ، في مركز التّ بالطبعو 
ّ
عم الكافيين والّد دريب التّ  ، فإّن مون، وبالتاليال الذي يستخدم هذه املبادئ، يكون املعل

 
ّ
ة نات املهمّ يات والفرص باإلضافة إلى العوامل واملكوّ كشفت األبحاث في العقود املاضية عن التحّد وقد  .  مين أمر حتميّ للمعل

 
ّ
ة في كلفة للتغيرات املنهجيّ الة من حيث التّ الفعّ  الّنُهج، تعتبر ومع ذلك ول النامية.اجح في سياقات الّد مين النّ لتدريب املعل

 
ّ
ا حقمين  تدريب املعل

ً
 ا مستداًما في  يقيّ التي ُتحدث اختالف

ّ
 .رة في العمل في املستقبل، مفقودة بشكل كبير ومبّر الدراس يّ   الصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انظرروزنشاين، "مبادئ التدريس. االستراتيجيات القائمة على األبحاث التي يجب على جميع املعلمين معرفتها".  72
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 وجزاملتطوير 

 
ّ
 فون األدبيّ استعرض املؤل

ّ
لة في ة ذات الصّ ات واألدل

 
ّ
 مجاالت متعد

ّ
 فس التنموّي دة مثل اإلدراك وعلم الن

 
ّ
 عليم لجمع والت

ّ
قة باملبادئ املعلومات املتعل

  البيداغوجّية
ّ
في   وتطبيقهاة القائمة على األدل

  الّصفوف
ّ
في   تم تطوير هذه املوادّ  ة. ثّم راسيّ الد

 
ّ
ة خارجيّ  تعليقات الحصول على  تّم  ط تفصيليّ مخط

 وقد عليه. 
ّ
ة ة تكراريّ فون بعد ذلك في عمليّ شارك املؤل

بين  التعليقات دمج ا وراء سعيً و دات، لكتابة املسوّ 

 
ّ
من املراجعين  تعليقات تبع ذلك و ر. فين وامليّس املؤل

 الخارجيّ 
ّ
 عليقات قبل االنتهاء من البحث.ين ودمج الت
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