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ما هي أداة Teach؟
ُتعد Teach أداة مفتوحة  المصدر متاحة للمالحظة داخل الغرفة الصفية ، إذ توفر نافذة 

على أحد الجوانب األقل استكشافاً واألكثر أهمية في عملية تعلم الطالب؛ أي ما يحدث 
داخل الغرفة الصفية. ُصّممت هذه األداة خصيصاً لمساعدة البلدان في تتبع جودة عملية 

التدريس وتحسينها. 

يغطي هذا الملخص أداة Teach Primary )للصفوف من األول حتى السادس االبتدائي(. 
 Teach كذلك لسياق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل أداة Teach تتوفر أدا

    Teachو Teach Secondary يجري في الوقت الحالي تطوير أداتي .ECE
Remote وسوف تريا النور عّما قريب.

ما الذي يجعل من قياس ممارسات التدريس 
أمراً مهماً؟

شير مجموعة متزايدة من األبحاث إلى أن عملية التدريس هي المحدد المدرسي األكثر أهمية 
لتعلم الطالب، والفرق بين أثر المعلم الضعيف أو المعلم العظيم على درجات اختبار الطالب 
يعادل سنة إلى سنتين من الدراسة. عالوة على ذلك، تشير األدلة إلى أن عدة سنوات متتالية 

من التدريس الفعال يمكن أن تعوض أوجه القصور في عملية التعلم وأن تساعد الطالب 
على تحقيق كامل إمكاناتهم )بو وداس، 2017؛ بوهل-ويجرز وآخرون، 2017؛ هانوشيك 
وريفكن، 2010؛ ني، كونستانتوبولوس وهيدجز، 2004؛ سنلستفايت وآخرون، 2016(. 

غير أن األدلة تظهر بأن العديد من المعلمين اليوم ال يتلقون الدعم الذي يحتاجون إليه 
ليكونوا فعالين في الغرفة الصفية )بوبوفا وآخرون، 2018(، إذ يحتاج المعلمون إلى 

التغذية الراجعة والممارسة والدعم المستمر بهدف تحسين عملية التدريس الخاصة بهم، 
ومن الضروري أن يتمكن جميع المعلمين في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى فرص 

تعلم مستمرة وعالية الجودة لتحسين ممارساتهم. 

تتمثل الخطوة األولى نحو تقديم دعم أفضل للمعلمين حتى يتمكنوا من تحسين عملية 
 Teach Primary التدريس في قياس ممارسات التدريس الحالية. وقد تم تطوير أداة

مع وضع هذا الهدف في االعتبار. 

Teach Primary عرض القيمة
تقيس أداة Teach Primary بشكل شامل ما يحدث في الغرفة الصفية. تؤدي ذلك من 	 

خالل النظر في الوقت المستغرق في التعلم، إلى جانب جودة ممارسات التدريس. واألهم 
من ذلك، أن األداة تجسد ممارسات التدريس التي تسهم في تطوير المهارات المعرفية 

للطالب، إلى جانب مهاراتهم االجتماعية والعاطفية.

تركز أداة Teach Primary على اإلدماج بشكل شامل. فاألداة توفر لغة مشتركة لتشجيع 	 
التدريس الشامل والمستجيب والذي يسهل تنمية الطفل بالكامل. وفي عام 2021، تمت 
مراجعة األداة لتعزيز الطريقة التي تتعرف من خاللها على ممارسات التدريس الشاملة.

تستخدم أداة Teach Primary ممارسات تدريس قائمة على األدلة من بلدان من حول 	 
 Teach Primary العالم، وقد تم تجربتها واختبارها في سياقات متنوعة. فقد خضعت أداة
لعملية تطوير وتوثيق صارمة على مدار فترة زمنية مدتها عامان، بما في ذلك تجربتها في 
أكثر من 1,000 غرفة صفية في موزامبيق وباكستان والفلبين وأوروغواي، وذلك للتأكد 
من أن األداة تقيس ممارسات التدريس التي ثبت أنها مرتبطة بعملية التعلم لدى الطالب.1 

وقد استخدمت أداة Teach Primary منذ تجربتها األولية وحتى اآلن في 30 دولة، 
وأظهر التحليل اإلضافي الذي أجري عليها مستويات عالية من الموثوقية بين المالحظين 

مستخدمي األداة.2 

أداة Teach Primary قابلة للتكييف لمواءمة مع السياقات المختلفة. ُصّممت األداة 	 
بحيث تكون معيارية أو جزئية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء عناصر إضافية ذات 

صلة بالمنهاج المحلي ومعايير ممارسات التدريس الفّعالة، أو الستبعاد العناصر غير 
ذات الصلة.3  على استخدام لقطات الفيديو المحلية لتدريب المالحظين، مما يضمن أن 

األداة موضوعة في سياقها ويتم ترسيخها في البيئة المحلية.4 

تصحب أداة Teach Primary مجموعة من الموارد المجانية دعماً الستخدامها. 	 
تهدف هذه الموارد إلى تقديم الدعم في كل خطوة من خطوات تنفيذ األداة، بما في ذلك 

المحادثات األولية مع أصحاب المصلحة المعنيين، وتدريب المالحظين، واستخدام األداة 
لجمع البيانات في الميدان، وتنظيف البيانات وتحليلها، والخروج بالنتائج ومشاركتها. 

وحالياً، تتوفر على الموقع اإللكتروني Teach أداة Teach Primary والدليل الخاص 
بها )اإلصدار الثاني، 2021( باللغات العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية، 

والروسية، واإلسبانية، والسواحيلية.

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/teach-ece-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality-in-early-childhood-education
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/teach-ece-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality-in-early-childhood-education
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/teach-ece-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality-in-early-childhood-education
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
https://riseprogramme.org/sites/default/files/inline-files/Buhl-Wiggers%20The%20Impact%20of%20Teacher%20Effectiveness%202017-04-30.pdf
https://riseprogramme.org/sites/default/files/inline-files/Buhl-Wiggers%20The%20Impact%20of%20Teacher%20Effectiveness%202017-04-30.pdf
http://hdl.handle.net/10986/26502
http://hdl.handle.net/10986/26502
https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-05/SR24-education-review_2.pdf
https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-05/SR24-education-review_2.pdf
https://doi.org/10.3102%2F01623737026003237
https://doi.org/10.3102%2F01623737026003237
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
http://hdl.handle.net/10986/30324
http://hdl.handle.net/10986/30324
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/17a9c9141385bda7f462c75e0fddcf60-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ComplementaryResources.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/17a9c9141385bda7f462c75e0fddcf60-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ComplementaryResources.pdf
file:///C:\Users\wb521756\Downloads\on\brief\teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
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 ثقافة الغرفة الصفية: 
ينشئ المعلم ثقافة تساعد على 
التعلم. ال ينصب التركيز هنا 

على قيام المعلم بتصحيح 
السلوكيات السلبية للطالب ، بل 

على المدى الذي يخلق المعلم 
بيئة تعليمية داعمة ومدى 
تحديده التوقعات السلوكية 

اإليجابية.

التدريس: 
س المعلم بطريقة تعّمق فهم  ُيَدرِّ

الطالب وتشجع التفكير الناقد 
والتحليل. ال ينصب التركيز هنا 

على طرق التدريس الخاصة 
بالمحتوى، بل على المدى الذي 
يقوم به المعلم بتيسير الدرس، 

والتحقق من الفهم، وتقديم 
التغذية الراجعة، وتشجيع 
الطالب على التفكير الناقد.

المهارات االجتماعية 
والعاطفية: 

يعزز المعلم المهارات االجتماعية 
والعاطفية التي تشجع الطالب 

على النجاح داخل وخارج 
الغرف الصفية. لتطوير مهارات 
الطالب االجتماعية والعاطفية، 
يقوم المعلم بغرس االستقاللية، 
ويشجع على المثابرة، ويعزز 

المهارات االجتماعية والتعاونية.

أخيراً، تأتي أداة Teach Primary مصحوبة بقائمة تحقق لتقييم الجوانب اإلضافية المتعلقة بالجودة 
التعليمية وشموليته ، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، والتي يمكن استخدامها جنباً إلى 

جنب مع أداة المالحظة في الغرفة الصفية. 

كيف يمكن استخدام أداة Teach Primary؟
يمكن استخدام أداة Teach Primary ألغراض مختلفة بناء على سياق البلد وأهداف 

المشروع.

يمكن استخدام أداة Teach Primary كأداة تشخيصية للنظام  التعليمي ، ,تسمح 
للحكومات بالحصول على صورة واضحة للوضع الحالي لممارسات وجودة التدريس في 

الغرف الصفية. وبهذه الصفة ، يمكن االستفادة من أداة Teach Primary لتكون أداة 
رصد وتقييم )M&E( لتقييم نتائج سياسة أو برنامج تعليمي معين يستهدف ممارسات 

المعلم، مثل نشر منهاج جديد أو نموذج تدريس جديد. 

كما يمكن استخدام أداة Teach Primary كجزء من نظام التطوير المهني للمعلمين 
لتحديد نقاط القوة والضعف لدى المعلمين األفراد ولتقديم الدعم الموجه للمعلمين.

أداة Teach Primary غير معدة لالستخدام في عمليات تقييم المعلمين عالية المخاطر 
أو عمليات صنع القرار.

ماذا تقيس أداة Teach Primary؟
 :Teach Primary تظهر أداة

الوقت الذي يقضيه المعلمون على التعلم ومدى تقيد الطالب بالتعلم1

جودة الممارسات التدريسية التي تساعد على تطوير مهارات الطالب 2
المعرفية واالجتماعية والعاطفية؛ و

جوانب أخرى من بيئة التعلم مثل إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، بما في 3
ذلك إعداد الغرفة الصفية والمواد الُمتاحة.

وكجزء من الوقت المخصص للمهمة ، يتم استخدام ثالث  لقطات تتراوح بين 1 و10 ثواٍن 
لتسجيل كل من أفعال المعلم)ة( وعدد الطالب الذين يقومون بالمهمة طوال فترة المالحظة. 

م مكون جودة ممارسات التدريس في 3 مجاالت رئيسية هي: ثقافة الغرفة الصفية،  ُنظِّ
والتدريس، والمهارات االجتماعية. تتضمن هذه المجاالت 9 عناصر مقابلة تشير إلى 28 
سلوك. وتوصف السلوكيات بأنها منخفضة أو متوسطة أو عالية، بناًء على األدلة التي يتم 

جمعها خالل المالحظة. وُتترجم هذه الدرجات السلوكية إلى مقياس من 5 نقاط يقيس جودة 
ممارسات التدريس على النحو الذي تم التعرف عليه في سلسلة من المشاهدات خالل درس 

مدته 15 دقيقة.

Teach Primary إطار عمل أداة
صصخملاتقولا
ةمھملل

تاسراممةدوج
سیردتلا

+

ةیفطاعلاةیعامتجالاتاراھملا

ةیفصلاةفرغلاةفاقث

سیردتلا

 ةیباجیإلا ةیكولسلا تاعقوتلا ةمعادلا ملعتلا ةئیب

 ةیلمع ریسیت
ملعتلا

نم ققحتلا تایلمع
 مھفلا

دقانلا ریكفتلا ةعجارلا ةیذغتلا

 ةیعامتجالا تاراھملا ةرباثملا يتاذلا لالقتسالا
 ةینواعتلاو

ملعتلل صصخملا تقولا
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التطوير والتحقق من الصحة 
خضعت أداة Teach Primary لعملية صارمة من التطوير والتحقق من الصحة على 

مدار إطار زمني امتد لسنتين للتأكد من أن األداة تكشف ممارسات التدريس المرتبطة بتعلم 
الطالب، وأنها تفي بالمعايير السيكومترية المناسبة من الموثوقية والصالحية.

خالل عمليات تطبيق أداة Teach Primary منذ إطالقها في عام 2019، تم تدريب أكثر 
من 500 عَداد على األداة. اجتاز أكثر من 92 بالمائة من جميع العَدادين المدربين اختبار 

الحصول على الشهادة، والذي يتضمن ترميز ثالثة مقاطع فيديو بدقة )لكل مقطع فيديو، 
حصل المشاركون الناجحون على درجات ال تحيد عن الرموز الموضوعة من قبل الخبراء 

بما يزيد عن نقطة واحدة و ذلك بمعدل ال يقل عن 80 بالمائة(. وأظهرت التحليالت 
اإلضافية أن أقل من 6.2 بالمائة من التباين في درجات Teach Primary يرجع إلى 
تأثيرات العَدادين. ويمكن أن ُتنسب الموثوقية العالية لألداة إلى مواد التدريب المنظمة 

والتدريب المكثف والعملي واستخدام مقاطع الفيديو المحلية لتدريب المالحظين المحليين.

لمزيد من المعلومات حول األسس النظرية والتجريبية لمحتوى األداة، يرجى االطالع 
على »التدريس المستند إلى األدلة« )مولينا وآخرون, 2018( لمزيد من المعلومات حول 

موثوقية األداة وصالحيتها، يرجى الرجوع إلى دراسة “قياس جودة ممارسات التدريس 
في المدارس االبتدائية: تقييم صالحية أداة Teach للمالحظة” )مولينا وآخرون ,2020(، 

التي توضح بأن درجات أداة Teach متسقة داخلياً وتمثل موثوقية جيدة بين المقيمين، وأن 
درجات أداة Teach األعلى مرتبطة بنتائج الطالب األعلى، وذلك باستخدام بيانات من 
800 مدرسة في البنجاب، باكستان. يرجى كذلك الرجوع إلى »دراسة قابلية تعميم أداة 

Teach، أداة عالمية للمالحظة في الغرفة الصفية« )لونا-بازالدوا، مولينا، وبوشباراتمان، 
2021( لالطالع على معلومات إضافية حول الخصائص السيكومترية لألداة.

تركيز أداة Teach Primaryعلى الدمج 
في عامي 2020 و2021، خضعت أداة Teach Primary لعملية مراجعة لتقوية الطريقة 

التي تقيس بها األداة ممارسات التدريس الشامل.

ُتعّرف ممارسات التدريس الشاملبأنها ممارسات تخلق فرصاً متزايدة لوصول جميع األطفال 
إلى التعلم.

 )UDL( إلى إطار التصميم الشامل للتعلم Teach Primary تستند رؤية الدمج في أداة
وتأخذ في االعتبار األبعاد اإلضافية للدمج بما في ذلك البيئة المادية.5 يعكس اإلصدار 

الُمحَدث من األداة )2021( بعض التعديالت المهمة التي أُجريت على اإلصدار األصلي 
الصادر عام 2019. وتشمل هذه التعديالت: 

إضافة سلوك جديد، وهو السلوك رقم 1.4 ب، لقياس التحيز فيما يتعلق 1
باإلعاقة؛

تنقيحات على السلوكيات الحالية للتعرف على ممارسات التدريس الشاملة 2
بشكل أفضل؛ و

أمثلة ُمنقحة لتصاحب كل سلوك بحيث تعكس تركيزاً أقوى على الدمج.3

>92%<6.2%
من العَدادين المدربين اجتازوا اختبار 

الحصول على الشهادة
من التباين يرجع إلى تأثيرات العَدادين

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30929
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30929
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-UpdatestoToolSecondEdition.pdf
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تطبيق أداة Teach Primary حتى اليوم
 Teach Primary منذ إصدار األداة للجمهور، واعتباراً من ديسمبر 2021، تم تطبيق أداة

في ثالثين دولة. نقدر أنه  تم تطبيق أداة Teach Primary أو جاري تطبيقها.

 Teach Primary الشكل 1. خريطة البلدان التي تم أو يجرى تطبيق أداة
فيها، أو  الزال  تطبيقها في مراحل المبكرة

© Created with mapchart.net

   Teach تطبيقات
   تم 

   جاري 
   مراحل مبكرة

تم تطبيق أداة Teach Primary من قبل البنك الدولي الدولي والعديد من المنظمات، 
بما فيها J-PAL وIDinsight ولجنة اإلنقاذ الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل وصندوق 

التعليم الدولي، باإلضافة إلى مدارس فردية. 

تعتبر أداة Teach Primary متعددة االستخدامات، وقد تم تكييفها مع السياقات 
المختلفة واحتياجات المشروع لكل حالة تنفيذ. على سبيل المثال: 

في أفغانستان،  تم تضمين أداة Teach Primary كجزء من جهد إصالحي 	 
أكبر لتحويل دور المفتشين إلى قادة تربويين، يقدمون الدعم المستمر والتغذية 

الراجعة للمعلمين كجزء من تدريب تجريبي. 

في والية البنجاب في باكستان، يتم في الوقت الحالي استخدام نسخة ُمعّدلة 	 
من أداة Teach Primary كجزء من نظام التطوير المهني للمعلمين أثناء الخدمة في 

البنجاب، وذلك إلجراء آالف عمليات المالحظة داخل الغرف الصفية في اليوم الواحد، 
ولتقديم تغذية راجعة موجهة ودعم تدريبي للمعلمين بشأن مهارات التدريس المحددة.   

في موزامبيق، استخدمت أداة Teach Primary كجزء من تشخيص للنظام  	 
لفهم ممارسات التدريس المستخدمة في الغرف الصفية للمرحلة االبتدائية في جميع 

أنحاء البالد ، وقد ساعدت هذه البيانات في تطوير التدخالت التعليمية ا لتصميم 
برنامج جديد للتطوير المهني للمعلمين. 

في غيانا، استخدمت أداة Teach Primary لتقييم فعالية برنامج المناهج الجديد 	 
على المستوى الوطني.

في أوروغواي، تم استغالل أداة Teach Primary لدعم تقييم النظام الجديد 	 
للتطوير المهني للمعلمين في البالد للمدارس التي تعمل بدوام كامل..
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تنفيذ أداة Teach Primary: ابتداء من التصور 
وانتهاء باإلتمام

توفر خارطة الطريق هذه جدوالً زمنياً مفصالً، وتقديراً للتكلفة، وقائمة بالموارد التكميلية 
الالزمة لتطبيق أداة Teach Primary في سياق جديد. توضح خارطة الطريق عملية التنفيذ 

من البداية إلى النهاية وتحدد الخطوات الموصي بها التي يجب على الفرق اتباعها لضمان دقة 
جمع البيانات وفي اطار زمني مناسب. تستغرق العملية اإلجمالية حوالي 3 أشهر على األقل. 

.Teach الحد األدنى من لمزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى دليل تنفيذ
الوقت الالزم 

للتنفيذ ابتداء من 
التصور وحتى 
اإلتمام: 3 أشهر

3. الخيار 1: تدريب المنفذين6

 الخطوة أ( قم باعداد الرموز الرئيسية / الوقت المتوقع: 7 أيام
يقوم مدرب Teach Primary )بمساعدة اختيارية من واضع الرموز 

الرئيسي أو المرمزون الرئيسيون( بإعداد الرموز الرئيسية المحلية 
 لتدريب المنفذ.

 الخطوة ب( قم بتدريب المنفذين / الوقت المتوقع: 5 أيام
يقوم مدرب Teach Primary بتدريب 5-8 منفذين محليين على األداة. 
في نهاية تدريب المنفذين، سيختار مدرب Teach Primary منفذ واحد 

 أو اثنين من المنفذين إلجراء تدريب المالجظين.

ً  الخطوة ج( انشئ تبريرات الرموز الرئيسية / الوقت المتوقع: 7-14 يوما
 Teach سيقوم المنفذون الذين اجتازوا بنجاح التدريب على أداة

Primary بإنشاء مبررات للرموز الرئيسية لمقاطع الفيديو التدريبي 
 ستة، الرموز الرئيسية لفيديوهات االختبار الستة.

 الخطوة د( قم بإجراء تدريب المالحظين / الوقت المتوقع: 5 أيام
يقوم المنفذ )المنفذون( بإجراء تدريب المالحظين. يستمر التدريب 5 أيام 

)تدريب لمدة أربعة أيام ويوم واحد لالعتمادية(

1. التشاور مع 
أصحاب المصلحة

 الوقت المتوقع: أسبوعان
تشاور)ي( مع أصحاب المصلحة 

 Teach حول مقاييس أداة
Primary وناقش)ي( قابلية 

تطبيقها في السياق المحلي.

3. الخيار 2: تدريب المالحظ المباشر7

الخطوة أ( قم ياعداد الرموز الرئيسية واستعد للتدريب / 
 الوقت المتوقع: 7 أيام

يقوم مدرب Teach Primary المرمزالرئيسي المعتمد في 
 التدريب على Teach Primary بتطوير المواد التدريبية.

 الخطوة ب( قم بإجراء تدريب المالحظين / 
 الوقت المتوقع: 5 أيام

يقوم مدرب Teach Primary بإجراء تدريب المالحظين 
يستمر التدريب 5 أيام )تدريب لمدة أربعة أيام ويوم واحد 

الختبار االعتمادية(.

5. تنظيف البيانات وتحليلها 
والتحقق من صحتها وتقديمها 

 الوقت المتوقع: 10 أيام
 do-file( بعد تنظيف البيانات، يقوم ملف أوامر آخر

على برمجية Stata( تلقائياً بتحليل البيانات، للحصول 
 Teach علىإحصاءات وصفية ويؤكد صحة درجات

Primary، وينتج الرسوم البيانية والجداول على 
برمجيات Excel/Stata. بعد ذلك، يتم إدخال هذه 

المخرجات في ملف MS Word مهيأ مسبقاً أو ملف 
.)LaTeX( text

4. جمع المالحظين للمعلومات
ً  الوقت المتوقع: 21-28 يوما

يشرع المالحظون  بعد تدريبهم في إجراء المالحظات 
الصفية باستخدام أداة Teach Primary يتم جمع 

البيانات إما من قبل الحكومة أو من قبل كيان خارجي، 
حسب السياق. وفي أي من السيناريوهين، يقوم 

المالحظون بجمع البيانات من خالل المقابلة باستخدام 
األوراق واألقالم )PAPI( أو المقابلة الشخصية بمساندة 

 Teach Primary يوفر فريق .)CAPI( الحاسوب
ملف أوامر )do-file على برمجية Stata( يقوم بأتمتة 
عملية تنظيف البيانات وينشئ تقريراً يسلط الضوء على 

األخطاء المحتملة في البيانات.

2. جمع مقاطع الفيديو

 الوقت المتوقع: أسبوعان
اجمعي مقاطع فيديو من الدولة التي سيتم فيها 

تطبيق أداة Teach Primary. يجب أن تعكس 
مقاطع الفيديو هذه تنوع العينة المستهدفة، حيث 
سيتم استخدامها في التدريب إلعداد المالحظين 

لتطبيق األداة في سياق معين.

2

4

5

3
3
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تنفيذ أداة Teach Primary: التكلفة
تختلف تكلفة تنفيذ Teach Primary باختالف السياق.8 

ر تكلفة التدريب على أداة Teach Primary بحوالي 8000 دوالر أمريكي ويشمل  ُتقدَّ
ذلك تكاليف تحرير الفيديو، وتكييف مواد التدريب الستخدام مقاطع الفيديو المحلية 

للتدريس في الغرفة الصفية، وسفر المدربين وإقامتهم،. قد تختلف هذه التكاليف بناًء على 
معدل االستشارات لمدرب Teach، والذي يتراوح من 300 دوالر إلى 400 دوالر 

أمريكي في اليوم. ال يشمل هذا التقدير تكاليف مرافق التدريب، أو تكاليف جمع البيانات، 
والتي ستختلف حسب حجم العينة والموقع. كما أنها ال تشمل تكاليف الترجمة اإلضافية. 

تتوفر أداة ودليل Teach Primary حالياً باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية 
والبرتغالية والروسية واإلسبانية والسواحيلية عبر الموقع اإللكتروني الخاص بأداة 

Teach. ويتوفر اإلصدار األصلي من األداة )2019( باللغات اإلنجليزية واإلسبانية 
والفرنسية والبرتغالية والبلغارية والسواحيلية والروسية والمنغولية واألوزبكية والماندرين 

والبرتغالية البرازيلية والداري/الباشتو.

تكلف ترجمة الدليل إلى لغة أخرى ما بين 1,500 و2,000 دوالر أمريكي. لمزيد من 
اإلرشادات حول ترجمة الدليل المنقح )2.0(، يرجى الرجوع إلى صفحة الموارد التكميلية 

على الموقع اإللكتروني.

ماذا يقول المستخدمون من البنك الدولي عن 
Teach أداة

Teach Primary الجدول 1: خيارات تكلفة
تدريب افتراضيتدريب شخصي )وجاهي(

مع ترجمةبدون ترجمةمع ترجمةبدون ترجمة
وقت طاقم العمل )محرر الفيديو، المرمز، 

والمدرب( 
وقت محرر فيديو واحد × يوم واحد

✓✓✓✓

ً ✓✓تذكرة طيران واحدة ذهاباً وإيابا
 ✓✓إقامة واحدة × 7 أيام

✓✓بدل يومي واحد × 7 أيام
وقت مترجم واحد × )10 أيام ترجمة الدليل 

+ 8 أيام لتفريغ مقطع فيديو + 7 أيام لترجمة 
الرموز الرئيسية(

✓✓

✓✓وقت مصمم واحد × يومين لتصميم الدليل
$8,000–9,000*$14,000–16,000*$6,000–7,000*$12,000–13,000*

*التكاليف التقديرية بالدوالر األمريكي. 

لمزيد من المعلومات حول التكاليف والجدول الزمني لتنفيذ أداة Teach، يرجى الرجوع إلى دليل التنفيذ.

“بالنسبة لمشروعنا الجديد، كان علينا أن 
ننتج خط أساس لممارسات التدريس 

في إطار زمني محدود للغاية. لقد ركز 
نظراؤنا بشكل كبير على جودة األداة 

وتكييفها مع السياق المحلي. مكنتنا 
أداة Teach من تلبية كل من هذه 

المتطلبات واالتزام بموعدنا النهائي 
بطريقة فعالة للغاية من حيث التكلفة”.

فرانسيسكو هيموفيتش باز، أوروغواي

“في البداية، ساورتني الشكوك حول 
استخدام أداة عالية االستدالل في 

موزمبيق. ومع ذلك، فإن بساطة أداة 
Teach و استخدمها الفعلي لمقاطع 

الفيديو المحلية جعلت من الممكن 
تنفيذها بدرجة عالية من الموثوقية”.

مارينا باسي، موزامبيق

“يتضمن التحضير للتدريب على أداة 
Teach جمع مقاطع الفيديو وترميزها 

باستخدام األداة. تعتبر عملية الترميز 
الرئيسية لمقاطع الفيديو المحلية خطوة 

حاسمة في تنفيذ أداة Teach صرنا 
من خالل هذه العملية أكثر دراية باألداة 

وتمكنا من إقناع شركائنا والمالحظين 
بأن ما تم قد تم بالطريقة الصحيحة”.

كوين مارتين جيفن، باكستان

Teach “هي األداة التي يمكنها 
تحسين ممارسات التدريس في كل بلد 

عند تكييفها واستخدامها على نطاق 
واسع”.

ألينا سافا ، رومانيا

“زودتنا أداة Teach بالدليل 
الالزم إلجراء محادثة حقيقية 
بشأن التحديات التي يواجهها 

المعلمون في الغرف الصفية. فمن 
خالل هذه المعلومات، تمكنا من 

إشراك الحكومة في طرق محددة 
يمكن للبنك من خاللها دعم هؤالء 

المعلمين لتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم 
التربوية”.

فرانكو روسو، الفلبين

“لقد منحتنا أداة Teach الفرصة 
لمناقشة العديد من القضايا مع 

الحكومة، بما في ذلك أهمية مالحظة 
المعلمين، والتي كانت ذات صلة 

لتقديم ثقافة المالحظة والتغذية 
الراجعة. لقد ساعدنا على تحديد 

الثغرات في عنصر التطوير المهني 
للمعلمين في مشروعنا وتخطيط 

للمستقبل”. االبتكارات 

هيلينا روفنر، أوروغواي

 ]Teach القيمة المضافة ]ألداة“
هي أنها توفر لنا إطار عمل للتفاعل 

مع الحكومات بشأن هذه المشاريع 
التي تمتد على طول الطريق من علم 

التعلم وتصل إلى الغرف الصفية، 
وهذا أمر جبار فعالً. ال يوجد لدينا 

مثل هذه األدوات في حزام األدوات 
الخاص بنا للقيام بذلك”.

شون باورز، غيانا

األثر على الحوار السياسيسهولة وصلة عملية التنفيذ

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/teach-helping-countries-track-and-improve-teaching-quality
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ImplementationGuide.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b1edabf99b0a079db4708327b12676e9-0200022022/related/2022-TeachPrimary-ImplementationGuide.pdf
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الحواشي
تقدم دراسة مولينا وآخرون )2018( األسس النظرية والتجريبية لمحتوى األداة. كما توضح دراسة مولينا   1

وآخرون )2020( أن درجات Teach متسقة داخلياً وتقدم موثوقية جيدة بين المقّيمين، وترتبط درجات 
Teach األعلى بنتائج الطالب األعلى، وذلك باستخدام بيانات من 800 مدرسة في البنجاب، باكستان.

لمزيد من المعلومات حول موثوقية واعتمادية األداة، يرجى الرجوع إلى »دراسة قابلية تعميم أداة   2
Teach، األداة العالمية للمالحظة في الغرفة الصفية« )لونا-بازالدوا، مولينا، وبوشباراتمان، 2021(.

3  على سبيل المثال، تم تجريب ميزة إضافية في المرحلة االبتدائية في أوروغواي، حيث طورت وكالة 
التقييم المحلية عنصرين جديدين لألداة في مجالي القراءة والكتابة.

4  تضمن هذه الممارسة أن العناصر والسلوكيات الموصوفة في الدليل يتم وضعها في سياقها وترسيخها في 
البيئة المحلية. على سبيل المثال، بينما تنص أداة Teach على أن المعلم يجب أن يعامل جميع األطفال 

باحترام، فإن الدليل على ما هو متعارف عليه قد يختلف تبعاً للبلد ويمكن تكييفه حسب السياق.

CAST  5 هي منظمة قادت تطوير التصميم الشامل للتعلم )UDL(. موقع المنظمة اإللكتروني غني بالموارد 
التي تجعل من الممكن للمعلمين دمج التصميم الشامل للتعلم للطالب ذوي اإلعاقة أو غير المعاقين. لمزيد من 

.https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl المعلومات، يرجى زيارة الرابط

هناك أسلوبان إلعداد مرمزي أداة Teach: تدريبات المنفذ أو المالحظ المباشر. يتضمن تدريب المنفذ،   6
المفضل، تعيين عضو من فريق Teach األساسي، والذي سيقوم بتدريب المنفذ، الذي سيقوم بدوره 

بتدريب المالحظين، في نموذج تسلسلي.

تعني تدريبات المالحظ المباشر أن عضواً في فريق Teach األساسي يقوم بتدريب المالحظ مباشرًة،   7
 Teach ويعمل مع مرمز رئيسي معتمد واحد على األقل على ترميز لقاطع الفيديو المحلية قبل تدريبات

للمالحظبين.

قد يختلف الجدول الزمني والتكلفة قلياًل بناًء على حجم العينة و/أو المسح و/أو الحقائق الخاصة بالسياق.  8
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لونا بازالدوا، دييجو، إيزيكويل مولينا، وأديل بوشباراتنام. عمل مرتقب. “ دراسة قابلية تعميم أداة 
 Quantitative األداة العالمية للمالحظة في الغرفة الصفية.” في دورية علم النفس الكمي ،Teach

Psychology: االجتماع السنوي الخامس والثمانين )االفتراضي( لجمعية القياس النفسي. تشام، 
سويسرا: سبرينغر.

بوهل ويغيرز، جولي، جايسون تي. كيروين، جيفري أيه. سميث، وريبيكا ثورنتون. 2017. »أثر فعالية 
المعلم على تعلم الطالب في إفريقيا.” ورقة مقدمة في مؤتمر RISE السنوي، واشنطن العاصمة. 

https://riseprogramme.org/sites/default/files/inline-files/Buhl-Wiggers%20
The%20Impact%20of%20Teacher%20Effectiveness%20201730-04-.pdf.

هانوشيك، إريك أيه. وستيفن ج. ريفكين. 2006. “جودة المعلم”. في كتيب اقتصاديات التعليم، المجلد 2، 
حرره إريك أيه.، هانوشيك، وفينيس ويلتش، 1051-1078. أمستردام: إلسفير.

---------. 2010. “تعميمات حول استخدام مقاييس القيمة المضافة لجودة المعلم.” دورية المراجعة 
االقتصادية األمريكية American Economic Review 100، ال. 2 )مايو(: 71-267. 

https://doi.org/10.1257/aer.100.2.267.

مولينا، إيزيكيل، أديل بوشبراتنام، سارا ريم كوفمان، وكيري كا يي وونغ. 2018. “التدريس القائم على 
األدلة: ممارسات التدريس الفعالة في الغرف الصفية للمرحلة االبتدائية.” ورقة عمل خاصة ببحوث 

السياسات رقم 8656، الممارسة العالمية للتعليم، مجموعة البنك الدولي. 
http://hdl.handle.net/1098630929/.

مولينا، إيزيكيل، سيدة فاروا فاطمة، أندرو دين هو، كارولينا ميلو، تريسي ماري ويليشوفسكيا، وأديل 
بوشبراتناما. 2020. “قياس جودة ممارسات التدريس في المدارس االبتدائية: تقييم صالحية أداة 
Teach للمالحظة في البنجاب، باكستان.” التدريس وتعليم المعلمين 96 )نوفمبر(: 71-103. 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171.

ناي، باربرا، سبيروس كونستانتوبولوس، والري في. هيدجز. 2004. “ما حجم تأثيرات المعلم؟” دورية 
التقييم التربوي وتحليل السياسات Educational Evaluation and Policy Analysis 26، رقم 

3 )سبتمبر(: 57-237. 
https://doi.org/10.31022٪F01623737026003237.

بوبوفا، آنا، ديفيد كيه. إيفانز، ماري إي. بريدنغ، وفيوليتا أرانسيبيا. 2018. “التطوير المهني للمعلمين 
حول العالم: الفجوة بين الدليل والممارسة.” ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات رقم 8572، 

الممارسة العالمية للتعليم، مجموعة البنك الدولي. 
http://hdl.handle.net/1098630324/.

سنيلستفيت، بيرت، جينيفر ستيفنسون، راديكا مينون، دانيال فيليبس، إيما غاالغر، مايسي جيلين، وهيذر 
جوبس. 2016. أثر برامج التعليم على التعلم والمشاركة المدرسية في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل: تقرير موجز المراجعة المنهجية التي أجرتها المبادرة الدولية لتقييم األثر )3ie(، ملخص 

المراجعة المنهجية 7. لندن: المبادرة الدولية لتقييم األثر 
https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/201905-/SR24-education-

review_2.pdf.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
http://hdl.handle.net/10986/30929
http://hdl.handle.net/10986/30929
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103171
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://www.researchgate.net/publication/353413778_A_Generalizability_Study_of_Teach_a_Classroom_Observation_Tool
https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl
https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl


16

 Teach ما الذي يقوله الخبراء عن أداة
“]Teach[ هي أهم شيء قام به البنك الدولي في الثالثين عاماً الماضية”.

إريك هانوشك 
، بول وجان حنا زميل أول، معهد هوفر، جامعة ستانفورد

“قبل أداة Teach، كان االفتقار إلى تدابير مالحظة مفتوحة المصدر ومرنة وسهلة 
التعلم يمكن استخدامها بشكل منهجي في الغرف الصفية يمثل حجر عثرة رئيسية في 

الجهود الدولية لتحسين عملية التعليم”.
سارة ريم كوفمان 
أستاذ التربية، مركز الدراسات المتقدمة للتعليم والتعلم، كلية كاري للتربية، جامعة فيرجينيا

“تمثل أداة Teach ابتكاراً أساسياً في جهودنا لتحسين التعليم للجميع. ستكون األداة 
حافزاً لتعزيز عملية التعلم في جميع أنحاء العالم”.

أون سنغ تان
مدير مركز البحث في تنمية الطفل، المعهد الوطني للتربية، سنغافورة

“القت أداة Teach ترحيباً واسعاُ كأداة أساسية تجلب معرفة جديدة حول كيفية قياس 
ممارسات التدريس الشاملة وتتمثل هذه األهمية في مالحظة المتعلمين ذوي اإلعاقة 

في الفصل وجعل Teach حًقا أداة قيمة لجميع المتعلمين”.
شارلوت فوييسوا ماكلين – نهالبو
كبير أخصائي التنمية االجتماعية ، البنك الدولي

“توفر أداة Teach إرشادات ممتازة لمالحظة عملية التدريس في الغرف الصفية 
عالمياً وتقييمها. إنها مثيرة لإلعجاب ليس فقط لشموليتها، وإنما أيضاً لخصوصيتها، 
وتسميتها ممارسات الغرفة الصفية الرئيسية، ووصفها أمثلة ملموسة لكيفية حدوث 

تلك الممارسات على مستويات مختلفة من الجودة”. 
هيذر هيل
)MQI( جيروم ت. أستاذ التربية في مورفي، كلية الدراسات العليا في جامعة هارفارد؛ ُمنشئ أداة الجودة الرياضية للتعليم

“توفر Teach أداة عملية حول العالم للمربين الجادين في تحسين جودة الممارسات 
الصفية”. 

بام غروسمان
، دين وجورج وديان ويس، أستاذ في كلية الدراسات العليا في التربية، جامعة بنسلفانيا؛ منشئ بروتوكول أداة مالحظة تدريس 
)PLATO( فنون اللغة اإلنجليزية

“لقد تم تصميم أداة Teach بشكل واضح مع وضع واقع بلدان جنوب العالم في 
االعتبار. التفسيرات الواضحة واألمثلة  جيدة التصميم واألسئلة الشائعة تسهل 

التفسير وتضمن قواسم مشتركة للتفاهم بين المالحظين”. 
سارة روتو
 )PAL( مدير شبكة بيبلز أكشن فور ليرننغ

اتصل بنا على teach@worldbank.org ، و 
www.worldbank.org/education/teach تفضل بزيارتنا على

http://hanushek.stanford.edu/eah/narrative-biography
https://curry.virginia.edu/sara-rimm-kaufman
https://www.nie.edu.sg/profile/tan-oon-seng
https://www.worldbank.org/en/about/people/c/charlotte-mcclain-nhlapo
https://www.gse.harvard.edu/faculty/heather-hill
https://scholar.gse.upenn.edu/grossman
http://palnetwork.org/secretariat/
mailto:teach%40worldbank.org?subject=
http://www.worldbank.org/education/teach

