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 الشكر والعرفان
 

والحمد وصحبو اجمعين  آلةابدأ بالصالة والسالم عمى خاتم األنبياء محمد صمى اهلل عميو وسمم وعمى 
 ...الدراسة وبعدهلل العمي القدير الذي منحني ىذه القدرة عمى إنجاز ىذه  والشكر

 
لى من عممونا حروفاً و  القدس،دم بالشكر الجزيل إلى جامعة الصمود واإلباء جامعة ن أتقيُسرني أ من  ا 

نا عمميم حروفا ومن وا لمن صاغ العمم، إلى رر وعبارات من أسمى وأجمى عباراتذىب وكممات من دُ 
أساتذة بالذكر  التربوية، وأخصالعموم  الكرام في كمية والنجاح، األساتذةسيرة العمم مفكرىم منارة تنير لنا 

  .أساليب التدريس كاًل باسمو مع احترام األلقاب
 

نو لمن تمام األعمال وكمال  فإنني أقدم  وتقديرىم، لذالذوي الفضل فضميم وشكرىم  األخالق، االعترافوا 
مستمرة  كبير، ومتابعةما بذلو معي من جيد  زيدان، عمىالدكتور عفيف حافظ شكري وتقديري لألستاذ 

رشاد وما منحني  لذي قدم كل ما بوسعو لنجاح عممي، ، انو نعَم المشرففإ متواصل،إياه من عمم غزير وا 
 .واالحترامر فمو منا كل التقدي جعمو اهلل منارة وقدوة وعونًا لطمبة العمم في وطننا الحبيب

 
 .رسالةرًا في تحكيم أدوات ىذه البذلوا جيدًا طيبًا ومشكو  المحكمين الذينوأتقدم بالشكر لمسادة  
 مالحظاتيم المفيدة. ى.... عمأتقدم أيضًا بالشكر إلى السادة الممتحنين الدكتور... و 

 
 والحمد هلل رب العالمين
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 الممخص
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في 

عممية التعميمية وفق النظريات المعرفية، وعالقتيا ببعض المتغيرات )النوع االجتماعي، تطوير ال
 .التخصص، المؤىل العممي، الخبرة في التدريس، مكان المدرسة، نوع المدرسة(

المنيج الوصفي لرصد تصورات المعممين حول أدوار المعمم المساند في تطوير العممية  الباحثةواتبعت 
( معممة تم اخيارىم 99( معممًا و)17( معممًا ومعممة، منيم )116كونت عينة الدراسة من )التعميمية، وت

 م.2017/2018بالطريقة العنقودية، وُطبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 
ي: ( فقرة، موزعين إلى أربع مجاالت ى44ولتحقيق أىداف الدراسة أعّدت الباحثة استبانة تكونت من ) 

التخطيط لمتدريس، األنشطة التعممية )الطالب(، األساليب التعميمية )المعمم(، التقويم، كذلك أعّدت الباحثة 
( بيدف الوقوف عمى األدوار التي يؤدييا المعمم 6) معينة من المعممين والمعممات عددىبطاقة مقابمة ل

المعيارية واألوزان النسبية  نحرافاتواالسطات المتو واستخدمت الباحثة  المساند في تطوير العممية التعميمية.
(، واختبار تحميل التباين t-testلتحميل االستبانة، والختبار فروض الدراسة استخدمت الباحثة اختبار ت )

 (.one way ANOVAاألحادي )
ر وكشفت النتائج عن أن تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوي

ساليب جاالت الدراسة، وكان ترتيبيا: األالعممية التعميمية وفق النظرية المعرفية كانت كبيرة في جميع م
فروقًا في لم تجد الدراسة نشطة التعممية )الطالب(، التخطيط لمتدريس، التقويم. و التعميمية )المعمم(، األ

ممتغيرات )النوع االجتماعي، التخصص، تصورات المعممين والمعممات حول أدوار المعمم المساند ُتعزى ل
المؤىل العممي، مكان المدرسة، نوع المدرسة(. في حين بينت نتائج الدراسة وجود فروق في تصورات 

 ( سنوات.10-5المعممين والمعممات تعزى لمتغير الخبرة في التدريس لصالح الخبرة )
بضرورة العمل عمى تطوير أداء المعمم المساند وفقًا الحتياجاتو التدريبية، واالىتمام بآراء  باحثةوأوصت ال

 المعممين المقيمين حول أدوار التعميم المساند، وتنفيذ مقترحاتيم.
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Abstract:  
 

 

The study aimed at investigating the perceptions of the permanent teachers in the 

Governorate of Bethlehem towards the role of the supporting teacher in 

developing the educational process in relation to the cognitive theories and their 

relation to some variables (gender, specialization, academic qualification, 

teaching experience, school location and school type).  

The researcher used the descriptive approach to monitor the teachers' perceptions 

about the role of the supporting teacher in the development of the educational 

process. The study sample consisted of (116) teachers (17males and 99 females) 

chosen by the cluster method. The study was conducted in the second semester 

of 2017 / 2018. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher prepared a 

questionnaire consisting of (44) items, divided into four scales: planning for 

teaching, learning activities (student), teaching methods (teacher) and 

assessment. The researcher also prepared an interview card for a sample of 

teachers (6) in order to identify the roles the supporting teacher plays in the 

development of the educational process. The researcher used averages, standard 

deviations and relative weights to analyze the questionnaire. To test the study 

hypotheses, the t-test and the one-way ANOVA test were used.  

The results revealed that the perceptions of the teachers living in Bethlehem 

towards the role of the supporting teacher in the development of the educational 

process according to the cognitive theory were enormous in all the study areas, 

and their order was teaching methods (teacher), learning activities (student), and 

planning for teaching and assessment. There were no differences in the 

perceptions of male and female teachers about the role of the supporting teacher 



 

 ه

 

due to the variables (gender, specialization, qualification, place of school and 

type of school). The results of the study, however, showed differences in the 

perceptions of male and female teachers attributed to the variable of experience 

from 5-10 years. 

The researcher recommended the need to develop the performance of the 

supporting teacher according to their training needs, and to take care of the views 

of the permanent teachers on the roles of supporting education, and the 

implementation of their proposals. 
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة ومشكمتيا

 
 المقدمة: 1 .1

ولذلك  األساس في إنجاحيا،حيث يمثل الحجر والركن ًا حيويًا في العممية التعميمية، يمعب المعمم دور 
عميو دائمًا أن يجدد في معارفو، ال سيما في ظل التطور الكبير عممياً وتكنولوجيًا، وما صاحبو من 

وااللقاء واالسترجاع، ولكن أصبح تغيرات في أدوار المعمم، حيث لم يعد دوره يقتصر عمى التمقين 
 محورًا فاعبًل يوجو ويرشد وييسر عممية التعمم.

وُيمثل المعمم أداة التفاعل الحي الخبلق بين العقول المتعممة، وقمب التربية الخمقية الخفاق، والعقل 
مة في المدبر وراء اكتساب المتعممين طرائق التفكير وأنواع السموك الحضاري اإليجابي، وضمير األ

تشكيل الشخصية اإلنسانية وتنميتيا وتشكيل الوعي اإلنساني لمطبلب، وأداة التواصل اإلنساني في 
ن المعمم ىو الطاقة الديناميكية التي الديمقراطية وحقوق اإلنسان، إ يم والثقافة الوطنية وتعظيمنقل الق

كات االنترنت أن تحدث تتواصل مع الطبلب داخل الفصل الدراسي، وال يمكن لمتكنولوجيا أو شب
التواصل اإلنساني والدفء اإلنساني وتعظيم القيم اإلنسانية النبيمة وتحافظ عمى الكرامة اإلنسانية، إنيا 

لى النياية )بدران وسميمان،  (.2009 ميمة ودور ووظيفة المعمم منذ البداية وا 
فالتطورات الحادثة في ميدان التربية  وليذا فإن أدوار المعمم في العممية التعميمية تزداد يومًا بعد يوم،

ُتجبره عمى المتابعة والتحديث المعرفي والتكنولوجي واالطبلع عمى المستجدات التربوية التعميمية، 
ومحاولة االستفادة منيا في عممية التدريس، وىذا ما جعل أداء المعمم غير مركز في اتجاه واحد، مما 

 التعمم. أغفل االىتمام بضعاف التحصيل وبطيئين
ونتيجة لمواقع التعميمي الصعب الذي يعيشو طبلبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب االحتبلل، 
مما أثر عمى التحصيل الدراسي ليم، كان لزامًا عمى جميع الميتمين بمستقبل طبلبنا أن يوفروا ليم 
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عديدة في تطبيق فكرة فرص تعميم مساندة، إضافة إلى ما يتعممونو في المدارس، ولذا جرت تجارب 
 (.2008 ،ودياب التعميم المساند )دياب

مشروع ( 2003/(2002وليذا أدخمت وكالة الغوث وتشغيل البلجئين )األونروا( في العام الدراسي 
"التعميم المساند" الذي يقوم عمى توفير معمم مساند لممعمم األساسي، في محاولة لمتصدي لظاىرة تدني 

ويستيدف الطمبة دراسية األساسية )المغة العربية، والرياضيات، والعموم(. التحصيل في المواد ال
 (.2011 وبطيئي التعمم )زيدان، المتأخرين دراسياً 

وييدف مشروع التعميم المساند إلى إتقان الميارات األساسية في المغة العربية، والرياضيات، والعمل 
، وزيادة استعداد الفئة المستيدفة لمتعمم، وتحديد اً الطالب المتأخر دراسيعمى زيادة الثقة بالنفس لدى 

مواطن ضعف الطمبة في مادة العموم، إضافة إلى إنتاج مواد دراسية مساندة لمقضاء عمى ضعف 
التحصيل، وتدريب المعممين عمى تطبيق أنشطة التعميم المساند، وزيادة تحصيل الطمبة في 

 (.2007 الرياضيات والقراءة والعموم )عاشور،
وعمى الرغم من أن المعمم المساند ليس ىو القائد الفعمي لمصف في حضور المعمم القائد، لكنو بحاجة 
إلى امتبلك كفايات أو ميارات خاصة عند تغيب أو خروج المعمم القائد ومنيا: ميارة التخطيط، ميارة 

ة الدافعية، ميارة االتصال التمكن من المادة العممية التي يدرسيا، ميارة اإلرشاد والتوجيو، ميارة إثار 
التربوي، ميارة تحديد واختيار الطرائق التدريسية المناسبة لمموقف التعميمي، ميارات التقويم، ميارة 
اتخاذ القرار سواء عمى مستوى التخطيط لمدرس أو التنفيذ أو التقويم أو اإلشراف والمتابعة )العاجز 

 (.2008 وعطوان،
، العاجز وعطوان، 2008ساند، ومنيا: )دياب، ودياب، ت بالتعميم الموقد اىتمت العديد من الدراسا

( والتي أوصت جميعيا بالعمل عمى 2010، مياني،2007عاشور،  ،2009، الجغب، 2008
 فاعمية مشروع التعميم المساند، وُسبل تطويره.عن تطوير أداء المعمم المساند، والكشف 

د الباحثين بالتعميم المساند، لموقوف عمى دور المعمم المساند وليذا تأتي الدراسة الحالية امتدادًا لجيو 
الفعمي في تطوير العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية، من وجية نظر المعممين المقيمين 

 بمحافظة بيت لحم.
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 مشكمة الدراسة:1 .2 
يم الفمسطينية ووكالة الغوث نبعت مشكمة الدراسة من االىتمام المتزايد الذي توليو وزارة التربية والتعم

بمشروع التعميم المساند، وبعد مرور عدة سنوات عمى تجربة التعميم المساند في فمسطين، والتي شممت 
وكالة الغوث وتشغيل البلجئين، كان لزامًا عمى الباحثين إجراء ابعة لوزارة التربية والتعميم، و المدارس الت

وف عمى نقاط القوة والضعف فييا، وتحديد مدى االستفادة من عممية تقييمية ليذه التجربة بيدف الوق
وجود المعمم المساند إلى جانب المعمم األساسي، والكشف عن ُسبل تطوير أداء المعمم المساند لتحقيق 
األىداف التي ينشدىا النظام التعميمي في فمسطين، والعمل عمى إعطاء تغذية راجعة لمقائمين عمى 

طبلبنا ومسيرتنا التعميمية، ولذا كانت ىذه لخدمة ند، من أجل النيوض بو مشروع التعميم المسا
 الدراسة. 

 وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية 

 وفق النظريات المعرفية؟
 

 اسة:أسئمة الدر  1 .3
 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

ما تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في  األول:السؤال 

 تطوير العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية؟

 ىل توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور الثاني:السؤال 

المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية تعزى إلى 
ي، الخبرة في التدريس، مكان المتغيرات )النوع االجتماعي، التخصص، المؤىل العمم

 ، نوع المدرسة(؟ المدرسة
 
 
 



5 
 

 :فروض الدراسة 1 .4
 :سعت الدراسة إلى اختبار صحة الفروض اآلتية

في متوسطات  ≥ α) (0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وق ذاتوجد فر تال  الفرضية األولى:
تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير 

 العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية تعزى لمتغير النوع االجتماعي. 
في متوسطات  ≥ α) (0.05ة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي الفرضية الثانية:

تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير 
 العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية تعزى لمتغير التخصص.

وسطات في مت ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثالثة:
تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير 

 العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية تعزى لمتغير المؤىل العممي.
في متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الرابعة:

ن في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير تصورات المعممين المقيمي
 العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية تعزى لمتغير الخبرة في التدريس.

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الخامسة:
المعمم المساند في متوسطات تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور 
  المدرسة.تطوير العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية تعزى لمتغير مكان 

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية السادسة:
متوسطات تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في 

 ية التعميمية وفق النظريات المعرفية تعزى لمتغير نوع المدرسة. تطوير العمم
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 أىداف الدراسة: 5.1
 ىدفت الدراسة إلى:

التعرف إلى تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير 1.
 العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية.

وقًا ذات داللة إحصائية في تصورات المعممين المقيمين في الكشف عما إذا كان ىناك فر  2.
محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية، 

ي، الخبرة في التدريس، مكان تعزى لمتغيرات )النوع االجتماعي، التخصص، المؤىل العمم
 ، نوع المدرسة(.المدرسة

 ت لتحسين أدوار المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية.تقديم مقترحا 3.
 

 أىمية الدراسة: 6.1
 : ما يأتيتكمن أىمية الدراسة في

قد يستفيد المعممون والمشرفون من نتائج ىذه الدراسة في التعرف أكثر إلى دور المعمم المساند  -   
 لنظريات المعرفية.في تطوير العممية التعميمية وفق ا

قد تساىم الدراسة الحالية في إعطاء تصور واضح حول برنامج التعميم المساند في تطوير  -  
 العممية التعميمية، وبالتالي مساعدة المسؤولين في إعداد البرامج المناسبة لذلك.

وصيات بمثابة قد تساىم الدراسة الحالية من خبلل إطارىا النظري وما تتوصل اليو من نتائج وت -  
 دليل لمساعدة الباحثين والميتمين في اجراء دراسات أخرى في مجال التعميم المساند.

 حدود الدراسة:7.1
 سعت ىذه الدراسة إلى تحقيق الحدود اآلتية:

دراسة تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند الحد الموضوعي:  -
 مية وفق النظريات المعرفية.في تطوير العممية التعمي

 : المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم.المحدد البشري -
 محافظة بيت لحم.المحدد المكاني:  -
 مدارس وزارة التربية والتعميم في محافظة بيت لحم.الحد المؤسساتي:  -
 . 2017/2018الفصل األول من العام الدراسي  المحدد الزماني: -
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 مصطمحات الدراسة: 8.1
ٌتعرف الباحثة تصورات المعممين: ىيي مجموعية اآلراء واألفكيار والمعتقيدات التيي  رات المعممين:تصو 

عبيير عنيييا المعممييين المقيمييين فييي المييدارس التييي طبييق فييييا مشييروع المسيياند، سييمبيًا أو يُ 
 ايجابيًا عن دور المعمم المساند في تحسين العممية التعميمية وفقًا لمنظريات المعرفية.

 
الشييخص المؤىييل أكاديميييًا وتربويييًا لمقيييام بمينيية و " ( بأنيي2009عّرفييو حميياد والنخاليية )المقمميم:  لمعمممما

التدريس، وكونيو قائيدًا تربوييًا يسيتوجب مسيايرة ومواكبية التجدييد والتغييير اليذي يحيدث فيي 
مينتييييو لمعمييييل عمييييى بنيييياء شخصييييية الطالييييب عمييييى أسييييس عممييييية سييييميمة، ومشييييجعًا فيييييو 

ويعرفيو معجيم المصيطمحات التربويية  ح المفيد لنفسو ومجتمعيو".خصائص اإلنسان الصال
والنفسيييية بأنيييو ىيييو المربيييي اليييذي يقيييوم بتيييدريس الميييواد الدراسيييية، ويرتكيييز دوره فيييي تييئييية 
الظييييروف التعميمييييية والتعممييييية لتبلميييييذه، بيييييدف متابعيييية نمييييوه العقمييييي والبييييدني والجمييييالي 

وتعييرف الباحثيية المعمييم  (.2003لنجييار،والحسيي والييديني واالجتميياعي والخمقييي )شيحاتو وا
فيي وزارة التربيية والتعمييم العيالي الفمسيطينية، براتيب شييري دائيم  المقيم: ىو المعمم العامل

مون صفوف المرحمة األساسية الدنيا، عمّ ويُ  الموظفين، ومسجمون رسميًا في كشوف ديوان
كافييية عمميييية التيييدريس بكيييل إليييييم  الثانويييية، ويوكيييلوالمرحمييية  العمييييا،والمرحمييية األساسيييية 

 جوانيا بيدف تحقيق األىداف العامة لممناىج التعميمية.
 

( بأنييو "مييدرس يييتم تعيينييو ليقييوم بميمييات مينيية التعميييم 2008) ودييياب عرفييو ديييابالمعمممم المسمماند: 
بالتعياون مييع زمييل لييو لدييو خبييرة، ومرافقتييو فيي العمييل مين أجييل رفيع المسييتوى التحصيييمي 

وى المتدني".وتعرفيييييو الباحثييييية بأنيييييو: ىيييييو المعميييييم المصييييياحب لممعميييييم لمطمبييييية ذوي المسيييييت
التربيييية فيييي ويحميييل شييييادة األساسيييي فيييي غرفييية الصيييف، وىيييو مييين خريجيييي الجامعيييات، 

وليم يسيبق ليو العميل فيي سيمك التيدريس، ويعميل فيي صيفوف المرحمية األساسيية الخاصة، 
قابييل لمتجديييد ميين  شييرين بعقييد لمييدة شييير أووالوكالية بالمييدارس الحكومييية اليدنيا، ويعمييل 

 قبل وزارة التربية والتعميم العالي.
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فيي  ىي رؤية في نظرية تعمم الفرد وتطوره المعرفي، قواميا أن الفيرد يكيون نشيطاً النظريات المعرفية: 
بنيييياء أنميييياط التفكييييير لديييييو، نتيجيييية تفاعييييل قدراتييييو العقمييييية المعرفييييية مييييع الخبييييرة الجديييييدة 

(Garcia, 2011وتعرفيا ال .) باحثة إجرائيًا بأنيا: عممية معرفية منظمة يتم مين خبللييا
رسييال المعرفيية بفاعمييية معيياني جديييدة، داخييل يييدف إلييى إعييادة بنيياء المييتعمم لت ،اسييتقبال وا 

 .مع خبرتيم السابقة ومجريات بيئة التعمم البلحقة،سياق معرفتيم 
 
بعية لمسيمطة الفمسيطينية عميى ُبعيد ىي مدينة فمسطينية، تقع في الضيفة الغربيية التا حافظة بيت لحم:م

نسمة بدون سكان مخيميات  30.000كم إلى الجنوب من القدس، يبمغ عدد سكانيا  10
البلجئييييين، وتعتبيييير مركييييزًا لمثقافيييية والسييييياحة فييييي فمسييييطين، لممدينيييية أىمييييية عظيميييية لييييدى 
المسيييحيين لكونيييا مسييقط رأس سيييدنا عيسييى عميييو السييبلم، تقييع بيييت لحييم ضييمن سمسييمة 

الخطية التنمويية االسيتراتيجية لمدينية )متيرًا.  775القدس، وترتفع عين سيطح البحير جبال 
 (.2014-2017بيت لحم لؤلعوام، 
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري

 المحور األول: التعميم المساند 1.2
 فكرة التعميم المساند:1.1.2 

معممين  تعميم المساند ألول مرة في القرن السابع عشر حين عينت جامعة ىارفاردظير ال
في مادة المغة البلتينية، ويطمق عميو اسم النمو األكاديمي، وميارات التعميم  لمطمبة المتأخرين دراسياً 

عام  وىو أحد المشاريع التربوية التي تبنتيا وكالة غوث وتشغيل البلجئين الدولية منذ .األساسية
(، بيدف رفع كفايات الطمبة قميمي التحصيل في ثبلثة  8–2)( لمصفوف األساسية من 2002)

موضوعات دراسية، ىي: المغة العربية، والرياضيات، والعموم، في خطوة تيدف إلى محو أمية التعميم 
 (.2007لؤلجيال القادمة )عاشور،

إلى داخل الغرفة الصفية بوجود المعمم  وتقوم فكرة التعميم المساند عمى إدخال المعممين الجدد
الخبير صاحب األقدمية في التعميم، بحيث يكتسب المعمم الجديد خبرات متنوعة بوجوده داخل الغرفة 

)التدريس، التقييم، إدارة الصف...( التي يستخدميا المتنوعة، الصفية من خبلل مبلحظة األساليب 
المعمم س وحدة كاممة من المنياج تحت إشراف درّ أن يُ المعمم الخبير داخل الحصة وأيضًا يمكن لو 

ويتم ذلك ضمن تنسيق كامل مع إدارة المدرسة لتوفير الظروف المبلئمة لنجاح ىذا التدريب،  الخبير،
 Ministry of Education and( ساعة تدريبية )180( ساعة إلى )181وتتراوح مدة التدريب من )

Higher Education, 2008.) 
أدخمت وكالة الغوث مشروع "التعميم المساند" في  (2003/(2002ام الدراسي وفي الع

فمسطين كمحاولة لمتصدي لظاىرة تدني التحصيل في المغة العربية، والرياضيات، والعموم، ولمتخفيف 
المشروع الطمبة المتأخرين من أثر التفاوت الناجم عن الفروق الفردية بين الطمبة. ويستيدف ىذا 

تم اقتصار البرنامج عمى مبحثي المغة ( 2010/(2009بطيئي التعمم. ومع بداية العام و دراسيًا 
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(، لتعميم الطمبة الميارات األساسية في المغة العربية 8-2العربية والرياضيات لمصفوف )
والرياضيات، إذ تم في بداية تطبيق ىذا البرنامج تعيين ثبلثة معممين لمتعميم المساند في المباحث 

سية )المغة العربية، والعموم، والرياضيات( في كل مدرسة من مدارس وكالة الغوث الدولية األسا
 (.2011)زيدان،

( التعميم المساند عمى أنو "نمط من التعميم 2018وُتعرف وزارة التربية والتعميم الفمسطينية )
التعمم من خبلل يقوم عمى مساعدة المعمم لمطمبة في تجاوز الصعوبات التي يواجيونيا في عممية 

تقديم المفاىيم وتنفيذ األنشطة المتعمقة بالمنياج الدراسي لمرحمة معينة". وذلك بيدف إكساب جميع 
الطمبة أعمى درجة ممكنة من اإلتقان لممفاىيم والميارات الخاصة بالمنياج، ورفع مستوى تحصيل 

حدا ر إيجابي في اتجاىات يث تغيالطمبة في الميارات األساسية في المغة العربية والرياضيات، وا 
 الطمبة نحو التعمم والمدرسة.

عممية تعميمية مكممة لمتعميم األساسي الذي يقوم بو ( أن التعميم المساند ىو "2009وأشار الجعب )
المعمم القائد، بيدف تمكين ضعاف التحصيل وبطيئي التعميم من رفع مستواىم التعميمي والمحاق 

 ".ًا األسرع تعممبزمبلئيم األكثر تحصيبًل و 
 

 تعريف المعمم المساند:2.1.2 
وىو ذلك المعمم الذي يساعد المعمم األساسي في عممية التدريس، ويتمثل دوره في الحصة "

عطاؤه تغذية راجعة، أما خارج بالمساىمة في شرح المادة التعميمية، مشاىدة المُ  درس األساسي وا 
ألساسي في التخطيط واثراء المنياج، وفي توفير درس االحصة فيتمثل دوره في التعاون مع المُ 

الوسائل التعميمية المبلئمة لكل ىدف، وكتابة أوراق العمل، إضافة إلى متابعة األعمال الكتابية داخل 
 (.2012 )عبد الرحمن،"وخارج الحصة 

( المعمم المساند عمى أنو " المعمم الذي يرافق المعمم األساسي في 2017ويعرف الدوسري )
صف الدراسي ويساعده في تحسين أداء الطبلب، ويتم تكميفو بميمات تعميمية لمساعدة المعمم ال

 األساسي".
بأنو "المعمم الذي يقدم العون والمساندة لمطبلب  (2010مياني ) الوارد في وعرفو الحمضيات

ي البداية، الضعاف في المرحمة االبتدائية األولى، خصوصًا في مادتي المغة العربية والرياضيات ف
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وىم جميعًا من متخصصي مادة المغة العربية والرياضيات، باعتبار ىاتين المادتين من أىم المواد 
 الرئيسة لتعمم المواد الدراسية األخرى".

ىو المعمم المصاحب لممعمم األساسي في غرفة الصف، بأنو:  الباحثة المعمم المساندوُتعرف  
ولم يسبق لو العمل في سمك ة في التربية الخاصة، ويحمل شيادوىو من خريجي الجامعات، 

بعقد لمدة والوكالة التدريس، ويعمل في صفوف المرحمة األساسية الدنيا، ويعمل بالمدارس الحكومية 
 شير أو شيرين قابل لمتجديد من قبل وزارة التربية والتعميم العالي.

 
 أىداف التعميم المساند: 3.1.2

( أن التعميم المساند ييدف إلى تحسين 2018يم الفمسطينية )ذكرت وزارة التربية والتعم
تحصيل الطمبة في المغة العربية والرياضيات من خبلل تمكينيم من الميارات األساسية، والتغمب 
عمى بعض الصعوبات التي تواجو الطمبة وتمكينيم من إتقان الميارات األساسية، ومراعاة الفروق 

فيذ األنشطة التعميمية، وتقديم أنشطة تعميمية بطريقة ممتعة لمطمبة، والعمل الفردية بين الطمبة أثناء تن
عمى زيادة المشاركة اإليجابية الفاعمة لمطمبة، ومواجية العنف والحد منو، إضافة إلى تطوير توظيف 

 المعمم األصيل والمساند الستراتيجيات تدريس متنوعة تسيم في حدوث التعمم الفعال لدى الطمبة.
أشارت وكالة الغوث وتشغيل البلجئين إلى أىداف التعميم المساند في: أما أىداف  فيما

برنامج التعميم المساند فتتمخص في: إتقان الميارات األساسية في المغة العربية، والرياضيات، 
يدفة ، وزيادة استعداد الفئة المستالنفس لدى الطالب المتأخر دراسياً والعموم، والعمل عمى زيادة الثقة ب

لمتعمم، وتحديد مواطن ضعف الطمبة في مادة العموم، إضافة إلى إنتاج مواد دراسية مساندة لمقضاء 
عمى ضعف التحصيل، وتدريب المعممين عمى تطبيق أنشطة التعميم المساند، وزيادة تحصيل الطمبة 

 (.2007في الرياضيات والقراءة والعموم )عاشور،
ربويون المؤيدون لممعمم المساند استندوا إلى عدة مبررات ( إلى أن الت2017وأشار الدوسري )

دارية حول مبررات التعميم المساند، ومنيا: تركيز االستراتيجيات التعميمية عمى  تربوية وتعميمية وا 
المتعمم، والحاجة لمتابعتو، وتحسين الكفاءة الداخمية لممرحمة االبتدائية، وكثرة األعباء اإلدارية الممقاة 

عمم األساسي، وتطبيق التقويم التربوي بصورة جيدة، واالىتمام بالجوانب النفسية واالجتماعية عمى الم
 لمطالب.
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 أىمية المعمم المساند: 4.1.2
بما أن معمم التعميم المساند سيتولى أمر الطمبة المتأخرين دراسيًا ومتدنيي التحصيل، فإنو 

الي توفير وقتو وسيتركز جيده في الصف، بيذا سوف يتم تخفيف عبء عن المعمم األساسي، وبالت
يمل، وىذا كمو من شأنو تُ في سبيل تحقيق أىدافو التربوية، إضافة إلى أن ىذه الفئة من الطمبة لن 

 (.2011في النياية أن يرفع من مستوى التحصيل بشكل عام )زيدان،
االبتدائية ( أن المعمم المساند تقع عميو مسؤوليات في المرحمة 2017ويضيف الدوسري ) 

يكتسب من خبلليا أىمية كبيرة تتمثل في: مساعدة الطبلب عمى تحقيق النمو المتكامل، وتحسين 
تحصيميم في المواد الدراسية، وتخفيف العبء عمى المعمم األساسي، إضافة إلى زيادة التركيز عمى 

 األنشطة التعميمية، ومراعاة الجوانب التربوية داخل الصف.
 ( إلى أىمية التعميم المساند:2018تربية والتعميم الفمسطينية )وأشارت وزارة ال 

ُيسيم في تحسين مستوى التحصيل العممي لدى طمبة المرحمة األساسية ممن لدييم  1.
 صعوبات ممحوظة في التعمم األكاديمي، ومواجية األمية في المجتمع المحمي.

بع األساسي من المرحمة األساسية الفئة المستيدفة في ىذا البرنامج ىم طمبة الصف الرا 2.
 ثم يتم االنتقال لمصفين الثالث والثاني مع توجو أصيل بالتركيز عمى المناطق الميمشة.

يقوم البرنامج عمى فكرة تنظيم أنشطة تعميمية تنسجم وخصائص الفئة المستيدفة من  3.
 خبلل حصص تعميمية لمادتي الرياضات والمغة العربية.

 يمية مناسبة لتعمم جميع فئات الطمبة.توفير بيئة تعم 4.

يقوم البرنامج عمى تنظيم دورة تدريبية لممعممين الذين سيشاركون في تعميم الطمبة بيدف  5.
 تزويدىم بميارات عالية في إيصال المعمومة والفكرة بالبساطة المطموبة والفاعمية المرجوة.

 
 الفئة المستيدفة في التعميم المساند: 5.1.2

استعراض الباحثة لتعريف التعميم المساند وأىميتو ومبرراتو، اتضح أن الفئة  من خبلل
المستيدفة بالدرجة األولى ىم الطمبة ضعاف التحصيل وبطيئي التعمم في المرحمة األساسية، إال أن 

( نقبًل عن 2007فئات متعددة أشارت ليا عاشور )لمن الواضح أن برامج التعميم المساند موجية 
(Boylan) :وىي 
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 الطمبة المتأخرين دراسيًا والذين لم تؤىميم معدالتيم لبللتحاق بالدراسة الجامعية. 1.

( عامًا، وتركوا مقاعد الدراسة منذ سنوات 25الطمبة الراشدون: الذين تزيد أعمارىم عن ) 2.
 عدة، وبحاجة إلى التكيف مع التعميم الجامعي.

إعاقات بدنية أو تعميمية تمنعيم من األداء  الطمبة ذوي اإلعاقات: والذين يعانون من 3.
 الجيد مقارنة بزمبلئيم.

الطمبة الميممون: وىم الذين لم يتم تشخيص إعاقتيم البدنية أو التعميمية، أو تم إىماليا  4.
 في سنوات المدرسة المبكرة.

مدرسي في الطمبة الذين ال يتكممون اإلنجميزية بطبلقة: وىم أولئك الذين تمقوا تعميميم ال 5.
دول أجنبية، فكانت لغتيم اإلنجميزية ومياراتيم الشفوية محدودة، وال تمكنيم من االلتحاق 

 بالدراسة الجامعية.
المستخدمون: وىم الطمبة الذين التحقوا بالتعميم الجامعي لمحصول عمى مزايا، ولكنيم  6.

 يفتقدون إلى وضوح األىداف والمقاصد األكاديمية.
ة: وىم الطمبة الذين يعانون من مشكبلت اجتماعية أو عاطفية أو نفسية الحاالت الحاد 7.

 حادة، بحيث وقفت حائبًل دون نجاحيم في السابق والحاضر.
الطمبة في مرحمة التعميم األساسي  ي فمسطين يستيدففوترى الباحثة أن التعميم المساند 

تيدف تحسين وتطوير مستوى وخاصة في الصفوف من الثاني األساسي إلى الثامن األساسي، ويس
 الطبلب في مبحثي المغة العربية والرياضيات فقط.

 
 ميام المعمم المساند: 6.1.2

يقوم معمم التعميم المساند بميام عديدة أثناء عممو مع المعمم األساسي في المدرسة، وقد أشار 
حصيل وبطيئي ( إلى أن دور المعمم المساند يتمثل في مساعدة الطمبة ضعاف الت2011زيدان )

التعمم عمى المحاق بركب التعميم الذي يكاد يفوتيم، بسبب العديد من األسباب كالظروف االجتماعية، 
واالقتصادية، والسياسية، إضافة إلى بعض العوامل المدرسية كاكتظاظ الصفوف وزخم المنياج 

عدة ىؤالء الطمبة لما الدراسي وغيرىا من العوامل، التي تجعل المعمم في الصف يقف عاجًزا عن مسا
يواجيو من ضيق في الوقت وطول المنياج. ويقوم معمم التعميم المساند بالتعاون مع معمم المبحث 
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نفسو باختيار ىؤالء الطمبة من الصفوف التي يتم تحديدىا بالتنسيق مع مدير المدرسة، ثم يتم وضع 
 ل من المبحثين.برنامج دراسي ليم إلعطائيم المفاىيم األساسية وتقويتيم في ك

 ( إلى مجموعة من ميام المعمم المساند تمثمت في:2010وأشارت مياني )
 إعداد خطة واضحة األىداف واألنشطة والتوقيت، بالتنسيق مع المعمم األساسي. -
 تدقيق أعمال الطبلب الكتابية. -
 التقيد باألنظمة والموائح والقوانين المعمول بيا بالمدرسة. -
 مور.التواصل مع أولياء األ -
 توظيف المواد العبلجية الخاصة بالطبلب المتعثرين. -
 توفير الدعم الكامل لمطبلب وتشجيعيم واالىتمام باألنشطة الطبلبية. -
 رصد المبلحظات اليومية في سجل خاص. -

( أن المعمم المساند يقع عمى عاقتو مسؤوليات من ضمنيا: 2017وأضاف الدوسري )
م العممية التعميمية في الصف، والمساعدة في إدارة الصف، المشاركة في التخطيط لمدرس، وتنظي

واستخدام استراتيجيات وأساليب تتناسب مع الطبلب، والمساعدة في إعداد الوسائل التعميمية المناسبة 
جراء االختبارات  لمدرس، والعمل عمى تجييز التقنيات التعميمية المستخدمة في الدرس، وتصميم وا 

 التشخيصية والتقويمية.
 ( أن ميام المعمم المساند تتمثل في:2009ويضيف الحمضيات )

 إعداد خطة واضحة األىداف واألنشطة والتوقيت والتقويم بالتنسيق مع المعمم النظامي. -
 إعداد خطة يومية )إعداد الدروس(. -
 تدقيق أعمال الطبلب الكتابية )الطبلب ضعاف التحصيل(. -
ين المعمول بيا في المدرسة والمنبثقة من سياسات وكالة التقيد التام باألنظمة والموائح والقوان -

 الغوث الدولية.
التواصل مع أولياء أمور الطبلب ضعاف التحصيل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، لحل  -

 المشكبلت وتوجيو النصح واإلرشاد واطبلعيم عمى مستويات أبنائيم.
 توظيف المواد العبلجية الخاصة بالطبلب ضعاف التحصيل. -
 ير الدعم الكامل لمطبلب وتشجيعيم واالىتمام بأنشطة الطبلب البيئية ومتابعتيا باستمرار.توف -
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رصد المبلحظات اليومية في سجل خاص، وال سيما تنفيذ البطاقات والمواد العبلجية ورصد  -
 أثرىا عمى التحصيل.

 اإليجابية.عرض المشكبلت اإلدارية والفنية عمى إدارة المدرسة من أجل الوصول إلى الحمول  -
 مما سبق أن ميام المعمم المساند تتمثل في:ترى الباحثة 

 امتبلك ميارات االتصال والتعاون، وشخصية قوية. -
 خبرة واسعة في معرفة استراتيجيات التدريس. -
معرفة طرق تقييم واختيار المواد التعميمية المناسبة لمطبلب ذوي االحتياجات الخاصة  -

 المختمفة.
 مجموعة متنوعة من التقييمات.القدرة عمى تنفيذ  -
القدرة عمى المساىمة في تطوير وتنفيذ وتقييم برنامج التعميم الفردي بالتشاور مع مدرسين  -

 الفصل وأولياء األمور والطبلب.
 التشاور بشأن تقديم خدمات أو دعم فني. -
 تنسيق الدعم مع المعممين المتخصصين أو مساعدي التعميم المدرسي. -
 مى االلتزام بالمواعيد، فيما يتعمق بالجداول الزمنية لممنطقة أو الوزارة.مساعدة المدرسة ع -
التعاون مع معممي الصفوف لتصميم أو تنفيذ استراتيجيات تدريسية أو تكييف المحتوى  -

 العممي، وتصميم المواد التعميمية.
أو العوامل  تقديم المشورة والنصح لممدرسين فيما يتعمق بتعديبلت المنيج الدراسي أو التعميم -

 البيئية في الفصل الدراسي، والتي قد تسيل عممية التعمم لمطبلب.
 التشاور مع أولياء األمور فيما يتعمق باستراتيجيات التعمم والميارات التنظيمية. -

 
 النتاجات المتوقعة من التعميم المساند: 7.1.2

ي إلى تحقيق النتاجات أشارت تقارير وكالة الغوث أن تطبيق برنامج التعميم المساند سيؤد
 اآلتية:

تطوير مجمعات تعميمية متعمقة بالميارات والمفاىيم األساسية لموضوعات القراءة،  1.
 والحساب، والعموم، والتي يمكن استخداميا في التعميم المساند وفي الحصص االعتيادية.
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لوصول الى إنتاج معممين مدربين عمى التخطيط لمتعميم المساند وعمى تنفيذه بيدف ا 2.
 إتقان التعمم.

تطبيق دائم ومستمر لمتعميم المساند داخل وخارج غرفة الصف، عبلوة عمى مساعدة  3.
 الدائرة في دمج التعميم المساند كجزء أساسي في برنامجيا المعتاد.

قياس مدى نجاح التعميم المساند سينعكس عمى التعمم الصفي وتحصيل الطمبة الدراسي  4.
 (.2007)عاشور،
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 النظريات المعرفية دور المعمم وفقالمحور الثاني: 2.2 

 التوجيات والمدارس النفسية في التدريس:1.2.2 
تستند نظريات التعمم والتعميم من وجية نظر نفسية إلى أسس أربعة، يمكن ان تتحدد بأربعة  

المعرفي )قطامي،  اتجاىات ىي: االتجاه السموكي، االتجاه اإلنساني، االتجاه االجتماعي، االتجاه
 (.1998قطامي،
 :السموكي التوجو 1.

من التوجيات التي تدرس أنواع محددة من السموك، حيث تعتبر التعمم  التوجو وُيعد ىذا
تغيير دائم نسبيًا في السموك، يحدث نتيجة الخبرة والممارسة وال يرجع لعوامل النضخ الجسمي أو 

 (.2014 رتفاع الحرارة )داود،نتيجة لتغييرات مؤقتة مثل عوامل التعب وا
 : ت ىيوم ىذا االتجاه عمى افتراضاويق

 التعمم ىو تعديل وتغيير في السموك الظاىر دائم نسبيًا. -
 مية، حيث يمكن فيمو وتفسيره، وضبطو والتنبؤ بو.كيمكن دراسة السموك دراسة  -
 يتم تشكيل السموك عن طريق التحكم بمتغيرات البيئة. -
 احتمال ظيور السموك المرغوب.التعزيز يضمن زيادة  -

أن المعمم يقوم بتحديد مؤثرات المواقف واستجاباتيا،  وتتمخص فكرة االتجاه السموكي في
وأنماط التعزيز التي ستمحق بيذه االستجابات بيدف زيادة احتمالية ظيور ىذه االستجابات ضمن 

 .(1998،قطامي وقطامي ) رغبة المتعمم، وما يحقق أىدافو.
 و اإلنساني: التوج 2.

ييدف ىذا التوجو إلى أنسنة التعمم وجعمو أكثر إنسانية واحترامًا لقيم المتعمم واستعداداتو 
مكاناتو، ومن أىم افتراضات ىذ التوجو:  وا 

 عمى المعمم أن يكشف عن الجوانب الوجدانية العقمية لممتعمم ويثقبيا. -
 بيا. ي الطريقة التي يتعممونمشاعر الطمبة نحو أنفسيم تؤثر ف -
 عمى المعمم أن يييئ جو صفي يسوده الدفء واإليجابية والقبول. -
 عمى المعمم أن يظير إنسانيتو في عبلقتو مع الطمبة وممارساتيم الصفية. -
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 كل شخص فريد في خصائصو وقدراتو. -
 اإلنسان كائن عاقل واجتماعي ويسعى نحو التقدم باستمرار. -
 .(2014 )داود، أتيح لو فرصة التعمم األفضل.كل إنسان لدية القدرة عمى اإلبداع إذا ما  -

 التجاه اإلنساني يقوم عمى:ن ا( أ1998ويضيف قطامي وقطامي )
يولد كل شخص بطبيعة داخمية تتشكل بالخبرات والمشاعر، وتنمو نتيجة النضج والتعمم من  -

 خبلل عمميات التفاعل بين الفرد والبيئة.
 كبيرًا عمى التعمم. تؤثر العبلقة بين المعمم والطمبة تأثيراً  -
 تؤثر مشاعر الطمبة نحو أنفسيم عمى الطريقة التي يتعممون وفقيا. -
قات اإلنسانية، بما يجب عمى المعمم أن يوفر مناخًا صفيًا يسوده الدفء واإليجابية، والعبل -

 يعزز التفاعل وثقة الطمبة بأنفسيم.
 م األمثل.كل إنسان لديو القدرة عمى اإلبداع إذا أتيحت لو فرصة التعم -

 التوجو االجتماعي: 3.
جتماعيًا يتشكل تبعًا لخصائص نظرتو لئلنسان بوصفو كائن اينطمق التوجو االجتماعي من 

المجتمع الذي يوجد فيو والثقافة التي يفرزىا ذلك المجتمع، فيو يشمل أساليب التنشئة االجتماعية، 
 االجتماعي والتعمم بالمبلحظة )داود، وأساليب نمذجة السموك ونتائج الدراسات المتعمقة بالتعمم

2014.) 
( 1998ويقوم ىذا االتجاه عمى مجموعة من االفتراضات التي أشار ليا قطامي وقطامي )

 فيما يأتي:
 التعمم االجتماعي تعمم بالمبلحظة، ويسيم في نقل ثقافة المجتمع إلى الناشئة. -
ىي عممية نسخ سموك آخرين يتعمم الطمبة في كثير من األحيان وفق أسموب النمذجة، و  -

 ميمين، حيث يتغير السموك نتيجة مبلحظة سموك النموذج الذي يمقى مكافأة.
 التعمم بالمبلحظة والنمذجة مصدر رئيس لتعمم القواعد والمبادئ والعادات االجتماعية. -
عمميات التعمم بالمبلحظة تتضمن عمميات معرفية وسيطة بين المنبو )سموك النموذج(، ورد  -

ن نوع ردود الفعل التي تؤدي تشمل تفسير المنبيات وتكوين فروضيعل )سموك المتعمم(، و الف
 إلى المكافأة.
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 عممية النمذجة تتضمن تبني الدور واالتجاه والمشاعر. -
 المعرفي:  التوجو 4.

المعرفي عمى اإلجابة عن األسئمة المتعمقة بأساليب حصول الفرد عمى المعرفة،  التوجويركز 
تجاه المعرفي في نظريات التعميم عمى مجموعة من االفتراضات التي أشار ليا قطامي ويستند اال
 (:1998وقطامي )

عادة بناء البنى المعرفية لممتعمم، وىو عممية تطوير التفكير  1. التعمم ىو تطوير وا 
 ومخططاتو.

 تتطور البنى المعرفية وتزداد بالتفاعل مع المواقف التي توفر لممتعمم. 2.

 معرفة البنى المعرفية لممتعمم تحدد نقاط البدء في التعميم. إن 3.

لكل متعمم أسموب ىو سرعتو في إعادة بناء وتنظيم أبنيتو المعرفية، والفروق الفردية في  4.
ىذا الجانب ترجع إلى العمميات الذىنية المستخدمة في المواقف التي يواجيونيا وطرقيم في 

 معالجتيا.
 في صورة مخططات يسيم في إدماجيا واستخداميا.إن ترميز المعرفة  5.

منيا ينظر لمتدريس وجية نظر  إن ما سبق ذكره يعد أىم التوجيات الكبرى لمتدريس، وكل
عميو أن ينتقي منيا  مختمفة، ولذلك ينبغي عمى المعمم أال يفيم أن ىناك توجو أفضل من اآلخر، وأن

 (.2014 )داود، ما يناسبو منيا، وال يركز عمى توجو دون اآلخر
وستتناول الباحثة المدخل المعرفي بالتفصيل، ألنو يتناسب أكثر مع طبيعة المواد التعميمية،  

وألنو أىم المداخل التي تركز عمى النمو المعرفي لمطفل، وتيتم بدور المعمم في عممية التدريس 
 باعتباره مرشدًا وميسرًا ليا.

لى أن االتجاه المعرفي في تفسير السموك بوجو ( إ2012وفي ىذا الصدد ُيشير الشرقاوي )
عام، والتعمم بصفة خاصة االتجاه األكثر مبلئمة وفيمًا لكثير من أساليب النشاط العقمي التي 

 من مواقف حياتو. ريمارسيا اإلنسان في كثي
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 النظرية المعرفية: 2.2.2
فرد سمبي ىامشي إلى فرد  إن التعمم المعرفي ىو ثورة في فيم التعمم والمتعمم وتحويمو من

حيوي نشط فعال، وقد أحدثت النظريات المعرفية تحويبلت فيمية وتخطيطية وتصميمية في التعمم 
واألدوار المختمفة أدت إلى احترام ذىن المتعمم، وتفكيره وتوقعاتو، بعد أن كان ميمشًا متدني القيمة 

 (.2013)قطامي،
الخمسينات من القرن الماضي، إبان سيطرة  ولقد كانت ارىاصات النظرية المعرفية منذ

السموكية الكاسح عمى المدارس والتعميم، فخبلل ما يقارب عشرين سنة انتشرت النظرية المعرفية 
وتطورت إلى نظام عممي عمل عمى استغبلل التماثل بين التفكير ومعالجة المعمومات، وبيذا فقد 

 (.2014 كر؟ وكيف نتعمم؟ )داود،درس العمماء المعرفي وكيف يعمل العقل؟ وكيف نف
والنظرية المعرفية "ُتعنى بالعمميات الذىنية، والمعالجات، والتدخبلت المستمرة في موضوع  

دماجو في بيئة التعمم المعرفية" )قطامي،  (.2013التعمم )التفكير فيو( بيدف تنظيمو وا 
استخداميا في وضعية ويحدث التعمم في النظرية المعرفية باستدعاء المعمومات السابقة و 

مختمفة أو جديدة، حيث يقوم الطالب بدور نشط من خبلل استقبال وفيم ومعالجة وتخزين المعمومات 
واستدعائيا عند الحاجة، ويتمثل دور المعمم في النظرية المعرفية بإتاحة وسائل الرابط ما بين 

 (.2016 المعارف الجديدة والمعارف المكتسبة لدييم )زوحي،
دم النظريات المعرفية نظرية الجشتالت وىي طريقة في االستبصار عند كوىمر، وىي ومن أق 

نظرية في التدريس تقوم عمى التدريب واالستنتاج )الكل إلى الجزء( أو )العام إلى الخاص(، أي تدرك 
الكل ثم ترى األجزاء، فالسموكية تجزئة والجشتالت مدرسة كمية تعتمد عمى التبصر )االستبصار(، 

ن من أشير نظرياتيا نظرية بياجيو التي تفترض أنو يوجد عنصران أساسيان ىما: عمميات عقمية لك
 (.2014 )موروثة( وأبنية عقمية متعممة أو سيكمات )نماذج سموكية متكررة( )داود،

 
 المسممات التي تستند إلييا النظرية المعرفية:3.2.2 
مية التعمم المعرفي عمى افتراض أن المعرفي التدريسي عمى عم النموذجانصبت مسممات  

المتعمم المعرفي ىو الذي يمارس كل األنشطة والتعميمات الذىنية، واالستراتيجيات بيدف تمثل الخبرة 
دماجيا وخزنيا في بناءه المعرفي، وعمى افتراض أنو الحيوي النشط الفاعل في كل  واستيعابيا وا 
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( 2013و فرص التفاعل معيا، وقد أشار قطامي )موقف يواجيو ويتفاعل معو، ومع كل خبرة تتاح ل
 إلى ىذه المسممات فيما يأتي:

 التعمم المعرفي موجو باليدف المعرفي. 1.

 التعمم المعرفي ربط معمومات جديدة بمعرفة سابقة. 2.

 التعمم المعرفي تنظيم لممعمومات ومعالجتيا. 3.

 نى ما وراء المعرفية.التعمم المعرفي تطوير ذخيرة من البنى المعرفية والب 4.
 يتم التعمم المعرفي في مراحل إال أنو غير خطي.5. 
 .لنمو والتطوريتأثر التعمم المعرفي با 6.

 ( أن عممية التدريس المعرفية ليا مجموعة من المسممات، ىي:2013ويضيف قطامي )
 التدريس المعرفي ىو عممية إيجاد بيئات تعممية، والتعمم عممية تكيفية. 1.
 لمعرفة فيزيائية واجتماعية منطقية.ا 2.
 لمبيئة االجتماعية دور في عمميتي التعمم والتدريس المعرفية. 3.
 تنظيم المعرفة وفق أصول محددة. 4.
 يسيم التدريس المعرفي في مساعدة الطمبة عمى معالجة المعمومات الجديدة. 5.
بالمجال في أذىان الطمبة، وما  يتحدد البناء المعرفي لدى المتعمم بنوع الخبرات المرتبطة 6.

 ىو متوفر لدينا، وأسموب تنظيميا.
يعد البناء المعرفي الموجود لدى الطمبة المحدد األساسي الذي يحدد المعنى المتوافر في  7.

 المواد الجديدة.
تقوية البناء المعرفي لدى الطمبة يسيل اكتسابيم واحتفاظيم بالمعمومات والخبرات  8.

 الجديدة.
ادة وضوح المعرفة المخزونة لدى الطمبة متطمب أساسي لتقديم معمومات وخبرات زي 9.

 جديدة.
طبيعة التنظيم المعرفية ىرمية متدرجة، تكون فييا المفاىيم األكثر شمواًل في القمة،  10.

 واألكثر تخصيصًا في القاعدة.
 يطور المتعمم المعرفي بنى معرفية وال يكتسب روابط. 11.
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 لمعرفي عضو نشط ذو حيوية فاعمية، مولد لمخبرة.ا المتعمم 12.
 

 منطمقات النظرية المعرفية:4.2.2 
تفترض النظرية المعرفية أن الفرد نشط، حيث يبادر إلى ممارسة الخبرات التي تقود إلى  

التعمم، ويبحث عن المعمومات المتعمقة بحل المشكمة، ويعيد تنظيم وترتيب ما لديو من معمومات 
صيل واستدخال التعمم الجديد، وبداًل من أن يكون سمبيًا محكومًا بأحداث البيئة المحيطية، وخبرات لتح

فإن المتعمم يختار ويقرر ويمارس وينتبو ويتجاىل ويجري استجابات أخرى حيوية من أجل تحقيق 
 وينطمق أصحاب التوجو المعرفي من مجموعة من االفتراضات ىي:. اليدف

واستراتيجياتو وعممياتو وتطوره والبنى المعرفية تزود المتعمم  أن دراسة طرق التفكير 1.
 بركائز فيم أساسية لفيم عممية التعمم )التطور المعرفي(.

 ( وحدة التعمم.Cognitive Structureتعتبر البنية المعرفية ) 2.

 تتطور البنى المعرفية وتزداد بالتفاعل مع المواقف التي تتييأ لمطبلب. 3.

رفة ىي العقل )وىو آلة التعمم( الذي ُيييأ لمعالجة العمميات الذىنية، وىي: أداة المع 4.
االنتباه، اإلدراك، التفكير، االستبصار، الترميز، التنظيم، التصنيف، التذويت، الشخصنة، 

 االندماج، التكامل، التخزين، التذكر، االسترجاع، التعرف.
 السموك اإلنساني ليس مرىونًا بالوضع القائم. 5.
 كمما نما المتعمم، كمما زاد استقبللو عن المثيرات البيئية. 6.
 مقاوم لمنسيان. التعمم المعرفي 7.
 التعمم المعرفي يتضمن العمميات الوسيطة بين المثيرات واالستجابة. 8.
الفروق بين الطبلب ترجع إلى العمميات الذىنية المستخدمة في المواقف التي يواجيونيا  9.

لى طرق المع  الجة التي يوظفونيا في مواقف التعمم.وا 
عادة بناء لمبنى المعرفية المتوافرة لدى المعمم. 10.  التعمم تطوير وا 
 البدء في التدريس. المتوافرة لدى المتعمم تحدد نقطة معرفة البنى المعرفية 11.
 التعمم عممية تطوير التفكير ومخططاتو. 12.
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م في إدماجيا وتذويتيا واستخداميا ونقميا إلى ترميز المعرفة عمى صورة مخططات ُيسي 13.
 (.2013 )قطامي، مواقف جديدة.

 
 النظريات المعرفية: أدوار المعمم وفق 5.2.2
إن وظيفة المعمم ىي تسييل بناء المعرفة لدى المتعمم، فالمعمم موجو ومرشد لمتعمم، وقد  

المعرفة  يأخذ-المعمم  –رفية: فيو ( إلى مجموعة من أدوار المعمم البنائية المع2018أشارت خيري )
أىميتيا في تعمميم، ويركز عمى التعمم وليس التدريس، ويؤمن  ويدرسالسابقة لمطبلب بعين االعتبار 

نما إعادة تنظيم المفاىيم السابقة  بأن التعمم ال يتضمن امتبلك المفاىيم الجديدة وتوسيعيا فقط، وا 
 راتو، ويحفز طبلبو عمى الوصول إلى المعمومة بأنفسيم.أيضا، ويشجع عمى استقبللية المتعمم ومباد

كما ويحرص المعمم عمى االعتماد عمى المراجع والكتب التي تثري المعرفة، وُيييئ فرص 
لممتعممين تسمح ليم ببناء معرفة جديدة، ويستخدم األسئمة مفتوحة النيائية ويشجع الطبلب عمى 

وني، ويشجع عمى االستقصاء لدى المتعمم، ويساعد المناقشة فيما بينيم، ويوظف التعمم التعا
المتعممين عمى بناء المعنى لتعمميم من خبلل التفاعبلت مع اآلخرين، ويدمج المتعمم في مواقف 
حياتية، ويراعي احتياجات وميول المتعمم، إضافة إلى تنويعو في أساليب التقويم لتناسب مختمف 

متعمم من خبلل تنويع األساليب والطرائق التدريسية، وييتم الممارسات التدريسية، وييتم بمشاركة ال
 .بتصميم األنشطة التعميمية المرتبطة بمادتو 

( إلى أن المعمم في نظريات التعمم المعرفية يجب أن يتصف بالعديد 2007وأشار زيتون )
 من الصفات ىي:

لمفيم في الصف،  الوضوح: أي يمكن عرضيم وتقديميم لممعرفة واضحًا ومفيومًا وقاببلً  1.
 فالتفسيرات األولية واضحة، ومنطقية وسيمة لمتابعتيا.

التنوع: فالمعممون الفاعمون يبدون أنواعًا متنوعة من السموك لتعزيز الطبلب، ويسألون أسئمة 2. 
 متنوعة، ويستخدمون أنواعًا مختمفة من المواد التعميمية واألدوات واألجيزة.

ممون يركزون عمى الميمة، وبالتالي فإنيم يركزون عمى المحتوى التوجو نحو الميمة: فالمع 3.
 المعرفي الفكري بداًل من التركيز عمى الترتيبات واإلجراءات الصفية.
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الوقت المخصص لمميمة: ويتعمق بالوقت الحقيقي الذي يصرفو الطالب في انشغالو بالميمة  4.
 اشر بالسموك الصفي اإلداري لممعمم.والمواد التعميمية واألنشطة، ولعل ىذا يرتبط بشكل مب

معدل النجاح: وتتعمق ىذه السمة بشكل كبير بتقدير الطالب واحترامو لنفسو، وطبيعيًا إذا شعر  5.
الطالب بتقدم مستواه فإنو عندئذ يشعر بالرضا عن نفسو، ويطور اتجاىات إيجابية نحو التعمم، 

م الفّعال الذي يصمم ميمات وأنشطة عممية ولعل السموك الحاسم في كل ذلك يتعمق بقدرة المعم
تؤدي إلى معدل نجاحات عالية لدى الطبلب، مع مبلحظة أال تكون مممة أو مراجعة أو أنيا 

 بغرض تضييع الوقت.
استخدام أفكار الطمبة: المعمم الفعال يعترف بوضوح ويستخدم أفكار الطبلب وآرائيم العممية،  6.

مقارنتيا وتمخيصيا، التي تسيم كميا في تييئة بيئة تعمم داعمة ويعمل عمى تعديميا، وتطبيقيا و 
 لمتعمم والتعميم من جية، وتزيد من ثقة الطالب وتقديره لنفسو من جية أخرى.

بدء التدريس: يشير إلى عبارات وجمل المعمم التي يقوليا أو يطرحيا في بداية درس العموم أو  7.
ما سيأتي من  لطمبة عمى تنظيم ما تعممو أوعند نقط تحول في أثناء الدرس لمساعدة ا

 الميمات أو األنشطة لمتعمم والبحث.
 –أين ... -كيف، متى، لماذا -طرح األسئمة: إن المعمم الفعال يطرح أسئمة متنوعة ومتشعبة  8.

الميمة والتي كما يبدو ليا عبلقة إيجابية بالتعمم وأداء الطبلب. وفي ىذا الصدد فإن سموك 
 تعمق بزمن االنتظار حاسم في تحقيق ذلك.المعمم الم

الحماس: يشير ىذا السموك اإلنساني إلى الحماس الذي يظيره المعمم في تقديم درس العموم كما  9.
يتضح في اإلثارة، واالىتمام الواضح، والنشاط والقوة والمشاركة، التي يظيرىا وتبدو عمى 

ويتعرفون إليو، مما ينعكس عمييم إيجابيًا  المعمم، ويبلحظ الطمبة كل ذلك بوضوح لدى المعمم،
 في تعمم العموم وأدائيم وحبيم ليا.

( قد حددت خصائص وصفات PAS( إلى أن معايير باسيفك لمتميز )2007وقد أشار زيتون )
 لممعمم الفّعال في ضوء التفاعل بين المعممين والطمبة، وتتمثل في:

 :المعمم الفعال ممتزم لمطالب وتعمميم، فيو 1.
 يعتقد أن جميع الطبلب قادرون عمى التعمم. -
 يعامل الطمبة جميعيم بالتساوي والعدل مع االعتراف بوجود فروقات فردية بينيم. -
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 يتعرف ميول وقدرات وميارات وثقافة ومعرفة وخبرات الطبلب خارج المدرسة. -
 يطور السعة العقمية لمطبلب مع احترام تعمميم. -
لشخصية والمسؤوليات المدنية مع احترام الفروق الراجعة لمثقافة والدين يعزز احترام الذات لمطبلب، وا -

 والعرق.
 :يا لمطالب، فيوميا وكيف يعممممعمم الفعال يعرف المادة التي يعال 2.

لديو معرفة غنية في التخصص، ويقدر كيف يتم بناء المعرفة، وتنظيميا وربطيا بالفروع الدراسية  -
 ألوفة حقيقية لمطبلب.األخرى، وتطبيقيا في مواقف م

 يطور ويحمل قدرات التفكير التحميمية والنقدية. -
 لديو فيم واضح كيف ُيعمم. -
 يدمج نظريات التعمم السائدة والذكاء في ممارساتو التدريسية. -
يعي ويأخذ بعين االعتبار أفكار الطبلب التي تأتي معيم إلى الصف، واالستراتيجيات والطرائق  -

 التعميم.التدريسية الفعالة في 
 يدرك الصعوبات التي قد تظير في أثناء التعميم، ويييئ نفسو لمتدريس تبعًا لذلك. -
 يفيم التعميم بحيث يسمح لو إليجاد سبل متعددة لمطمبة تقود لتعمميم من أجل الفيم. -

 :المعمم الفعال يييئ بيئة تعمم داعمة تسمح بانشغال الطالب في عممية التعمم، فيو 3.
غني المواقف التدريسية لمواجية ميول الطمبة واىتماماتيم واالنغماس في التعمم يجد ويحافظ وي -

 واالستمرار فيو.
 يفيم مدى واسعًا من استراتيجيات التدريس مع تطبيقيا حيثما يحتاج الموقف ذلك. -
 استخدام فعال لوقت التدريس. -
 ة لو.ز ومعز يشغل الطبلب فرادى ومجموعات، ويييئ بيئة آمنة وداعمة ومغذية لمتعمم  -
يدرك كيف يعزز دافعية الطبلب نحو التعمم، والمحافظة واالستمرار فيو حتى لو كان ىناك فشل من  -

 حين آلخر.
 يرغب في مشاركة الطبلب، وأعضاء المجتمع والمعممين الزمبلء إلتمام تدريسو. -

 :فيو المعمم الفعال يستخدم أنواعًا وأدوات متعددة لتقييم التقدم الفردي والجماعي، 4.
 يستخدم طرائق متعددة لقياس نمو الطبلب وفيميم. -
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 طرق متعددة. يعطي فرصًا لمطبلب إلظيار وعرض تعمميم في -
 يستخدم التقييم كنظام اتصال وتشجيع التقييم الذاتي. -
 قادر عمى تفسير أداء الطبلب وانجازاتيم لآلباء بسيولة ووضوح. -
 والجماعية لمطبلب.غني ويعدل التدريس لمواجية الحاجات الفردية يُ  -

 المعمم الفعال يتأمل ويراجع تعميمو ذاتيًا، ويتعمم من خبراتو، فيو: 5.
 لمشخص المتعمم المثقف. نموذج -
 لدية القدرة عمى التفسير، ويرى منظورات متعددة لكي يكون مبدعًا، ويأخذ بالمخاطر. -
 يظير التوجو في العمل التجريبي وحل المشكبلت. -
اإلنساني، والمادة العممية والتدريس ومعرفة الطبلب التخاذ القرارات حول يستخدم معرفتو لمنمو  -

 تعميمو.
 والمعرفة بالطبلب والتغذية الراجعة. ةيعدل من التدريس اعتمادًا عمى المبلحظ -
 تدريسو وفقًا لمنتائج. اتو باستمرار ويعمق معرفتو، ويدعميتفحص تعميمو ويطور ميار  -

 مجتمعات التعمم، فيو: المعمم الفعال عضو فعال في 6.
يسيم بفعالية في أنشطة المدرسة من خبلل التعاون مع اآلخرين في السياسات التعميمية، وتطوير  -

 المناىج، والتطوير الميني ألعضاء الييئة التدريسية.
لديو معرفة واضحة وقوية بالمصادر الخاصة لممدرسة ولممجتمع التي تعزز خبرات التعمم لمطبلب،  -

 ستخدام ىذه المصادر التعميمية.وماىر في ا
 يجد الطرق والوسائل لمعمل مع اآلباء وجذبيم لبلنشغال في األعمال التربوية. -

( إلى وجود إجماع تربوي في التدريس عمى السموك التعميمي 2005وأشار زيتون )
 الجيد ممارستيا، وىي:البنائي والممارسات التدريسية التي ينبغي لممعمم 

 حة.أىداف الدرس واض -
 صفحة صفحة، أو من الجمدة إلى الجمدة. -ال يستخدم الكتب المدرسية ككتب القراءة -
لديو اىتمام كبير في التخصص، ويحضر أفكارًا خارجية ويساعد الطمبة عمى تطبيق ما  -

 تعمموه في حياتيم.



28 
 

لو أسموب تدريس شيق ومرن، بحيث إن الحصة )أو الدرس( ال تصبح مممة أو ثقيمة عمى  -
 الطمبة.

 مثابر وصبور، وال يترك قاعة الصف حتى ينجز الطالب عممو أو نشاطو. -
 ىادئ، وال ينفعل، وغير حاد الطبع في الصف. -
 يتجنب من حين آلخر إعطاء اإلجابات المباشرة )التقميدية( لمطمبة. -
 يتصف بالمرونة والشجاعة ويعترف بخطئو. -
 نامج المدرسي الكمي بوجو عام.يتعاون مع مدير المدرسة وزمبلئو المعممين، إلنجاح البر  -
 يتمتع بروح النكتة والبراعة والدىاء)العممي( في آن واحد. -
 عممو.يجعل )الطالب( يتمثل المفيوم أو المبدأ العممي المتضمن في الدرس الذي يُ  -
جرائو، كما يقترح أنشطة جديدة  - يجعل األنشطة العممية المستخدمة قائدة إلى: عمل النشاط وا 

نجاز   الخ.… ىا كما في إجراء التجارب وكتابة التقارير ومطالعة الكتب العممية لعمميا وا 
 يحافظ عمى صف منظم ومرتب وجو صفي مناسب لمتعمم والتعميم. -
يحترم الطمبة، ويتعامل معيم بود ورحابو صدر حيث يبدو الصف وكأنو عائمة )كبيرة(  -

 سعيدة، ال يخاف الطالب فييا من المدرسة أو المدرس.
 الطمبة ويقدرونو، وال يجعمون منو حديثا لمنكت والطرائف.يحترمو  -
التعممية، وممارساتو  –يراجع نتائج تقييم التعمم مع الطبلب لغرض تحسين العممية التعميمية  -

 التدريسية.
 يراعي أن يكون محتوى الدرس مناسبًا ألىداف الدرس ولمستوى الصف ولطريقة التدريس. -
، رسمية وغير رسمية، لتقييم مدى تحقق أىداف التدريس يستخدم أساليب مختمفة ومتنوعة -

 وتقدم الطمبة.
يستخدم التعميم المصغر، ومشاريع الفريق، والتخطيط المتعاون، واألنشطة اإلبداعية في  -

 التدريس.
درس بطريقو روتينية واحدة يومًا يستخدم طرقًا وأساليب ووسائل متنوعة في التدريس، وال يُ  -

 بعد يوم.
 ئل وتقنيات التعميم المختمفة )المناسبة(.يستخدم وسا -
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يستوعب طبيعة المجتمع الذي ُيعمم فيو، وبالتالي يساعد عمى ترجمة األىداف المدرسية  -
 لصالح المجتمع )المحمي( الذي يعيش فيو.

 يسمح باالجتياد )العممي( أو )الحرز( العممي عند تحميل الدرس ومناقشتو. -
 ( ومستواىم.يسير وفق قدرات الطمبة)التفكيرية -
 يشارك الطمبة بنشاط في الدرس العممي وبالوقت المناسب. -
 يشجع الميول واالىتمامات والقيادة لدى الطمبة. -
 يشجع مشاركة الطمبة وأسئمتيم، ويخطط بوعي لذلك. -
 يشعر الطمبة بالراحة )النفسية( والتعميمية في درسو. -
حل المشكبلت، تأخذ وقتًا يضع في ذىنو باستمرار، إن نشاطات التقصي واالكتشاف، و  -

 أطول من نشاطات التعمم بالعرض أو المحاضرة.
يعرف الفرق بين: االستقراء واالستنتاج كمنحيين في تدريس المفاىيم والمبادئ، ويطبقيا  -

 حيثما يمزم األمر.
لتخصص الطالب واىتماماتو في موضوعات  لمجال أمام الطمبة بحيث يعطي فرصةيفسح ا -

 العموم المختمفة.
 .يقدم أجزاء الدرس بصورة متناسقة مترابطة وأن يحدد ماذا ينبغي تعممو وتعميمو -
 يقدم المحتوى المعرفي بشكل مفيوم أو قابل لمفيم واالستيعاب. -
 يقدم نشاطات حل المشكمة بوعي وقصد. -
 ينتقل من درس إلى درس )أو موضوع إلى موضوع( اعتمادًا عمى أداء الطمبة وتقدميم فيو. -
 لطمبة، عمى اختبلف مستوياتيم التفكيرية واالجتماعية واالقتصادية.ينسجم مع ا -
 تعمميًا مناسبًا لمتعمم. –يييئ مناخًا تعميميًا  -
 يوازن )ويكامل( بين جوانب المعرفة المختمفة. -

( إلى أن وظيفة المدرس المعرفي وفق االتجاه المعرفي تتحدد من 2013وأضاف قطامي )
 باألداءات اآلتية:خبلل تنظيم الموقف التعميمي 
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مساعدة الطمبة عمى إدراك المعنوية في الخبرات والمعارف التي يتم التفاعل معيا، وفيم حقيقة  1.
إحضار المتعمم معو لخبرات تعميمية مختمفة لموقف التعمم يمكن أن يؤثر عمى نتاجات التعمم 

 المعرفية الممثمة في أداءات ذىنية.
برات والمعارف وربطيا مع المعارف والخبرات المتوافرة لدييم في مساعدة الطمبة عمى تنظيم الخ2. 

 مخزن الخبرة والذاكرة.
تبني المخططات والبنى المعرفية الذىنية الموجودة لدى الطمبة في التخطيط لموضوع التعمم  3.

 والخبرة بيدف جعل تعمميم أكثر فاعمية.
بلليا ربط المعارف والخبرات الجديدة مع تنظيم المعارف والخبرات بطريقة يستطيع الطالب من خ4. 

المعرفة المتوافرة لديو لتصبح ذات معنى وقابمة لمنقل لممواقف الجديدة من خبلل إجراء تشابيات 
 مناسبة لما في مخزونو.

تدريب الطمبة عمى بناء أطر وخطوط عريضة، ومساعدات تذكر، ومخططات مفاىيمية 5. 
 بناء خبرات تعميمية وتدريبية.ومنظمات متقدمة من أجل توظيفيا في 

تنظيم الممارسات التعميمية بطريقة تسمح بتغذية راجعة تصحيحية لتكون المعرفة الجديدة فاعمة  6.
 في تمثميا وتكييفيا مع بنى المتعمم المعرفية.

تحديد أفضل الطرائق الفاعمة والمناسبة لقدرات المتعمم المعرفي وخبراتو التي يمكن أن تساعد في  7.
تنظيم بنيتو المعرفية الجديدة، وربطيا بخبراتو وممارساتو السابقة ومخزونو المعرفي في الذاكرة طويمة 

 المدى.
ومن خبلل استعراض االتجاه المعرفي في التدريس ومسمماتو ومنطمقاتو وأدوار المعمم فيو، فإن 

تحت أربعة مجاالت رئيسية ىي: صت إلى أن أدوار المعمم في التعمم المعرفي يمكن أن تندرج مُ الباحثة خَ 
 مجال التخطيط لمتدريس، مجال االنشطة التعممية )الطالب(، االساليب التعميمية )المعمم(، مجال التقويم.

 تعقيب عمى اإلطار النظري: 6.2.2
قامت الباحثة باستعراض األدب التربوي المتعمق بالتعميم المساند وميام المعمم المساند، وفي  

صت الباحثة من خبلل مُ المعرفية، وأدوار المعمم فييا، وخَ ي تناولت الباحثة النظرية المحور الثان
محوري الدراسة إلى قائمة باألدوار المتوقعة من المعمم المساند في ضوء النظريات المعرفية، وتكونت 

 القائمة من أربعة مجاالت رئيسية وأدوار فرعية لكل منيا، وىي عمى النحو اآلتي:
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 ال التخطيط لمتدريس:أواًل: مج
 يشرك الطمبة في التخطيط لمجريات الدرس. 1.
 يدفع الطمبة إلى المشاركة في تحمل مسؤولية تعمميم. 2.
 ىداف محددة بناًء عمى حاجات الطمبة.يقوم بصياغة أ 3.
 ييتم بتصحيح المفاىيم الخاطئة لدى الطمبة.4. 
 يسعى لمحصول عمى أفكار واقتراحات من الطمبة. 5.
 ينظم الخطة الدراسية بحيث يمكنو التطرق إلى مواضيع طارئة. 6.
 يراعي في خطتو الفروق الفردية بين الطمبة.   7.
 يقدم لمطمبة مشكبلت عممية تتضمن تحديًا مناسبًا لتفكيرىم.8. 
 يعرض إنجازات الطمبة في مكان بارز داخل الصف أو داخل المدرسة. 9.

 النضباط الصفي.شرك الطمبة في وضع قواعد ايُ  10.
 

 ثانيًا: مجال األنشطة التعممية )الطالب(:
 يشجع مبادرات الطمبة واستقبلليم الذاتي. 1.
 يشجع الطمبة عمى المناقشة.2. 
 يدفع الطمبة لمتعمم عن طريق وضع الفرضيات واختبارىا.3. 
 يتقبل أخطاء الطمبة ويعتبرىا مصدرًا لمتعمم.4. 
 شطة حول ما يتعمموه.يشجع الطمبة عمى القيام بأن5. 
 يدفع الطمبة لمتعمم من مصادر مختمفة.6. 
 يبتعد عن أسموب النقل المباشر لممعمومات. 7.
 يعّود الطمبة عمى االستفادة من المفاىيم والعمميات العقمية المتعممة في مواقف جديدة.8. 
 يعتبر أن دور المتعمم ىو األساس بينما يقتصر دوره عمى تسييل التعمم.9. 
 يعطي اىتمامًا كبيرًا بطريقة الوصول إلى المعرفة وليس حفظ المعرفة بذاتيا. 10.
  يسعى إلى مساعدة الطمبة عمى العمل بكفاءة مع اآلخرين عن طريق التعاون. 11.
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 ثالثًا: مجال األساليب التعميمية )المعمم(
 يمي الجديد.يحرص عمى استثارة الخبرات السابقة لمطمبة قبل بداية الموقف التعم1. 
 يقدم الدرس من خبلل مشكبلت مثيرة الىتمام الطمبة.2. 
 يمنح الطمبة فرصًا لعرض أفكارىم ومقترحاتيم. 3.
 يوظف المواد المتوفرة في البيئة في التدريس إلى جانب المحتوى المقرر.4. 
 .أنشطتوأفعال مثل )صنف، حمل، تنبأ، صمم( خبلل إعداد يستخدم  5.
 جيا ومصادر التعميم وتقنياتو الحديثة.يوظف التكنولو  6.
 يستخدم أسموب الخرائط المفاىيمية لتثبيت المفاىيم الجديدة عند الطمبة. 7.
 يقوم بربط فروع المعرفة المختمفة بشكل تكاممي.8. 
 يقدم المادة التعميمية بطرق مختمفة.9. 
 طمبة.ينوع في األنشطة الصفية وفقًا الىتمامات وقدرات واحتياجات ال 10.
 يعرض عددا كافيا من األمثمة التوضيحية. 11.

 
 رابعًا: مجال التقويم

 يطرح عمى الطمبة أسئمة مفتوحة.1. 
 يشجع الطمبة عمى تقويم تعمميم ذاتيًا. 2. 
يحاول الكشف عن فيم الطمبة لممفاىيم العممية والميارات القبمية قبل البدء في تدريس 3. 

 المفاىيم الجديدة.
 مبة عمى االستقصاء من خبلل توجيو أسئمة مثيرة لمتفكير.يشجع الط 4.
 يتجنب إعطاء اإلجابات المباشرة. 5.
 يستخدم التقويم البديل. 6.
 يمنح الطمبة فرصًا لتأمل ما تعمموه.7. 
 بة وقتًا كافيًا لمتفكير في اإلجابة بعد طرح السؤال.ميعطي الط 8.
 يحرص عمى تعزيز إجابات الطمبة.9. 
 اصدار احكام مسبقة عن أداء الطمبة. يتجنب 10.
 غ أولياء أمور الطمبة بأداء أبنائيم.بمّ يُ  11.
 يوفر تغذية راجعة لممتعممين في الوقت المناسب. 12.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة: 3.2
الدراسات والبحوث السابقة التي اىتمت برصد تصورات المعممين في المحور األول تناولت الباحثة 

، وفي المحور وأدوار المعممين فييا أو ممارساتيم لمبادئيا ية(البنائ)معرفية النظرية ال مبادئحول 
الثاني تناولت الدراسات التي اىتمت بالمعمم المساند، وفيما يمي استعراض ليذه الدراسات مرتبة 

 تنازليًا.
 

 عرفية )البنائية(مالالمحور األول: الدراسات التي تناولت تصورات المعممين حول النظرية  1.3.2
درجة ممارسة معممي المغة االنجميزية لمتدريس البنائي إلى استقصاء ( 2018المساعفة ) ةسادر ىدفت 

( معممًا 189لممرحمة األساسية. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة مكونة من )
ممرحمة األساسية في مديرية ومعممة من معممي المغة اإلنجميزية في المدارس الحكومية والخاصة ل

استبانة لمتدريس البنائي. وأشارت . وتمثمت أداة الدراسة في )األردن(التربية والتعميم في لواء ناعور
النتائج إلى أن درجة ممارسة معممي المغة اإلنجميزية لمتدريس البنائي كانت متوسطة، ولم تظير 

جية المشرفة، بينما وجدت فروق تعزى لمتغير النتائج وجود فروق تعزى لمتغير الجنس والخبرة وال
 المؤىل العممي ولصالح المعممين من حممة الدراسات العميا.

 
( التعرف إلى ممارسات التعمم البنائي لدى معممي التربية اإلسبلمية 2016وىدفت دراسة مصطفى )

( 30مكونة من )وعبلقتيا ببعض المتغيرات. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة 
في إربد  معممًا ومعممة ممن يدرسون مادة التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا لمفصل الدراسي

استبانة لمتعمم البنائي. وكشفت نتائج التحميل اإلحصائي أن  في. وتمثمت أداة الدراسة )األردن(
ممارسة، بل توزعت جميعيا ضمن ممارسات التعمم البنائي لممعممين لم ترق إلى مستوى عاٍل من ال

درجة ممارسة "متوسطة" و"قميمة". بينما لم تظير النتائج وجود عبلقة بين تمك التقديرات وخبرة 
 المعممين ومؤىميم العممي.

 
( دراسة لمتعرف إلى واقع استخدام النظرية البنائية في التعميم لدى 2016)حرز اهلل بينما أجرى 

طولكرم. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة مكونة  معممي الرياضيات في محافظة
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( معممًا ومعممة من معممي الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم. وتمثمت 91من )
أداة الدراسة في استبانة لمنظرية البنائية. وأظيرت النتائج أن مستوى استخدام التعميم البنائي كان 

ظيرت النتائج عدم وجود فروق في متوسطات استجابات معممي الرياضيات في عاليًا، كذلك أ
المدارس الحكومية في محافظة طولكرم في استخدام النظرية البنائية تبعا لمتغيرات الجنس والمؤىل 
العممي وعدد الدورات، في حين وجدت فروق تبعًا لمتغير المرحمة الدراسية لصالح المرحمة األساسية، 

 سنوات. 10الخبرة لصالح الخبرة التي تزيد عن ولمتغير 
 
( التعرف إلى واقع استخدام ممارسات التعمم البنائي لدى معممي مرحمة 2015دراسة حبيب )أكدت و 

، وتمثمت أداة الدراسة في استبانة ة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفيالتعميم األساسي بمحافظة غز 
( معممًا ومعممة. وأظيرت النتائج: أن 350عينة مكونة من )وُطبقت عمى  البنائي،ممارسات التعمم 

الدرجة الكمية لممارسات التعمم البنائي لمعممي مرحمة التعميم األساسي بمحافظة غزة، كانت بدرجة 
كبيرة. وكشفت النتائج أيضًا عن وجود فروق بين تقديرات المعممين تعزى لمتغيرات المؤىل العممي، 

 م التشغيل، بينما وجدت فروق تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.الخبرة الوظيفية، ونظا
 
( إلى معرفة درجة توظيف معممي العموم لمتدريس البنائي في 2015دراسة الزعانين )توصمت و 

حصص العموم بمحافظات غزة وعبلقتو بكل من: المرحمة الدراسية، النوع االجتماعي لممعممين، 
ة المشرفة عمى المدارس، والمؤىل العممي ليم. واتبعت الدراسة سنوات الخبرة في التدريس، الجي
ومعممة من مدارس وكالة الغوث  ( معمماً 70رت عشوائيًا مكونة من )المنيج الوصفي عمى عينة اختي

الدولية، ومدارس السمطة الوطنية الفمسطينية بقطاع غزة، وتمثمت أداة الدراسة في بطاقة مبلحظة 
النتائج أن معممي العموم  تمجاالت التدريس البنائي في العموم، وكشف الموقف التعميمي تضمنت

بمدارس قطاع غزة يوظفون مبادئ التدريس البنائي بصورة منخفضة بشكل عام، كما أشارت إلى عدم 
ي إلى النوع االجتماعي )ذكور/إناث(، والمؤىل المعممين في التدريس البنائي تعز  وجود فروق بين

، أعمى من البكالوريوس(. في حين وجدت فروق تعزى إلى متغير المرحمة العممي )بكالوريوس
–5 الدراسية لصالح معممي المرحمة األساسية، سنوات الخبرة لصالح المعممين الذين لدييم خبرة من )

 ( سنوات، والجية المشرفة لصالح معممي وكالة الغوث الدولية.  10



35 
 

ممي التربية اإلسبلمية ومعمماتيا لمبادئ التدريس ( مدى ممارسة مع2013وتقصت دراسة الخالدي )
( 33طبقت استبانة مكونة من )األىداف  ىذه ولتحقيقالبنائي. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي، 

محافظة ومعممة من معممي التربية اإلسبلمية في مديرية ( معممًا 187فقرة، عمى عينة مكونة من )
رسة معممي التربية اإلسبلمية ومعمماتيا لمتدريس البنائي وكشفت النتائج عن أن درجة مما .عّمان

كانت متوسطة، وظيرت فروق دالة إحصائيا لمتغير المؤىل العممي، وذلك لصالح المؤىل العممي 
األعمى، ولم تظير فروق دالة بين متوسطات درجة الممارسة لمتغير الجنس والخبرة والمرحمة 

 التعميمية.
 

( إلى تقصي مستوى معرفة وممارسة معممي العموم 2013سي )دراسة عياش والعبوتوصمت 
والرياضيات لمنظرية البنائية من وجية نظرىم، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي عمى عينة مكونة من 

( معممًا ومعممة ممن ُيدرسون مادتي العموم والرياضيات تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية 81)
الدولية في األردن. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة مبادئ النظرية البنائية  من مدارس وكالة الغوث

في التدريس. وأظيرت النتائج أن مستوى معرفة المعممين كان مرتفعًا ومستوى ممارستيم كان 
متوسطًا وعدم وجود فرق بين تقديرات معممي العموم وتقديرات معممي الرياضيات لمستوى معرفتيم 

 نظرية البنائية.وممارستيم لم
 

( تقصي مواقف معممي العموم Tafrova, et al 2012وآخرون ) تافروفا غريغوروفا وىدفت دراسة
الثانوية في بمغاريا حول النظريات والفمسفات التربوية في مدارس بمغاريا، واتبعت الدراسة المنيج 

( 30عينة الدراسة من ) النوعي، وتم تصميم أداة مبلحظة قائمة عمى المقابمة الشخصية. وتكونت
%( من المعممين 30معممًا ومعممة من معممي العموم لممرحمة الثانوية. وأظيرت نتائج الدراسة أن )

يمارسون أفكار النظرية السموكية في التعاطي مع المتعممين، وأن باقي المعممين يطبقون األفكار 
ن استجابات إيجابية لمتحول نحو المنحى البنائية بدرجة متوسطة، كما أظيرت النتائج أن لدى المعممي

 البنائي في التدريس.
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( إلى الكشف عن مستوى فيم النظرية البنائية لدى معممي عموم 2012الفريجي ) وىدفت دراسة
المرحمة االبتدائية في السعودية وانعكاسو عمى تدريسيم بمنحى الثقافة العممية. واتبعت الدراسة المنيج 

( معممًا يمثمون كامل مجتمع الدراسة، وطبق عمييم 70عينة مكونة من ) الوصفي التحميمي عمى
اختبار المعرفة البنائية. وأظيرت النتائج تدنيًا في مستوى فيم معممي عموم المرحمة االبتدائية في 
السعودية لفروض النظرية البنائية، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في فيم المعممين لفروض النظرية 

 ية تعزى لمخبرة أو لمحصول عمى دورة في النظرية البنائية.البنائ
 

( لتقصي مدى ممارسة معممي الجغرافيا Yilmaz, 2008) يممازوفي ذات السياق جاءت دراسة 
وأثر ىذا النمط في تنمية الوعي بالتنوع الثقافي عمى المستويين المحمي والعالمي، لمتدريس البنائي، 

( معممًا من معممي الجغرافيا في 40في التحميمي عمى عينة مكونة من )واتبعت الدراسة المنيج الوص
تركيا، وتمثمت أدوات الدراسة في سجبلت المبلحظة الصفية، والمقاببلت الشخصية. وأظيرت النتائج 
أن معممي الجغرافيا لدييم اتجاىات إيجابية نحو تطبيق المنحى البنائي، كما أشارت النتائج إلى 

لجغرافيا بحسب الرؤى البنائية، في تنمية وعي الطمبة بالقضايا االجتماعية والشعبية فعالية تدريس ا
 .الوطنية منيا، والعالمية عمى حد سواء

 
ة معممي الرياضيات في مديرية تربية الخميل ارس( تقصي مدى مم2011بينما استيدفت دراسة ريان )

واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى  لمتدريس البنائي وعبلقتو بمعتقدات فاعميتيم التدريسية.
( معممًا ومعممة اختيروا بطريقة طبقية من جميع معممي الرياضيات في مديرية 206عينة مكونة من )

تربية الخميل. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة لمتدريس البنائي، وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى 
البنائي متوسطة، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة ممارسات معممي الرياضيات لمتدريس 

إحصائية بين متوسطات درجة الممارسة وفقًا لمتغيرات الدراسة، في حين وجدت عبلقة موجبة دالة 
 إحصائيًا بين درجة ممارسة معممي الرياضيات لمتدريس البنائي ومعتقدات فاعميتيم التدريسية. 

 
( الكشف عن المفاىيم البنائية لدى معممي العموم Sumba, 2011ومبا )بينما ىدفت دراسة س

مم وتدريس العموم تعمم الطبلب، وأدوار المعممين والطبلب خبلل عممية التعىا تدريس العموم و وتأثير 
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( معممًا حصموا 60تسمسل التعمم. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة مكونة من )و 
ريقيا، وتمثمت أداة الدراسة في استبانة حول المفاىيم البتدائية بجنوب إفس في التربية اعمى بكالوريو 

البنائية في التدريس. وأظيرت النتائج أن معظم أفراد العينة أكدوا بأن المفاىيم ما قبل التعميمية تمثل 
وم األساس الذي يقوم عميو بناء المعرفة في ذىن المتعممين. وأكدت النتائج عمى أن معظم معممي العم

 لم يكن لدييم نظرة ومعرفة واسعة لمنظرية البنائية.
 

( التعرف عمى مدى استخدام معممي الرياضيات بالمممكة العربية 2009ىدفت دراسة الحجيمي )
السعودية لمبادئ النظرية البنائية من وجية نظرىم، وكذلك أىم المعوقات التي تعيق ىذا االستخدام. 

( معمم من مدينتي مكة المكرمة 497التحميمي عمى عينة مكونة من )واتبعت الدراسة المنيج الوصفي 
والمدينة المنورة ومن مختمف المراحل التعممية. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة لمبادئ النظرية 
البنائية. وكشفت النتائج عن أن المعممين يعتقدون بأنيم يستخدمون مبادئ النظرية البنائية غالبًا، كما 

، أما بالنسبة لممرحمة فوجد ةنتائج فروق في درجة التوظيف لمصمحة المعممين األكثر خبر أظيرت ال
فروق ذات داللة لمصمحة معممي المرحمة االبتدائية، أما بالنسبة ألىم معوقات استخدام مبادئ 
النظرية البنائية فقد كانت التجييزات في الفصل غير كافية، زيادة عدد الطبلب في الفصل، طول 

مقرر وقصر الوقت المخصص لمموضوع، الكتاب المدرسي وطريقة عرضو، نظام التقويم ال
 واالختبارات، وعدم وجود دورات تدريبية لممعممين بعد الخدمة.

 
( تقصي معتقدات معممي العموم عن التدريس في ضوء النظرية 2006وىدفت دراسة الزدجمي )

وتمثمت أداة الدراسة في مقياس لممعتقدات اطي، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي االرتبالبنائية. 
وأشارت النتائج إلى أن معتقدات ( معممًا ومعممة، 108وتكونت عينة الدراسة من )وبطاقة مبلحظة. 

كانت بدرجة متوسطة، كما في سمطنة ُعمان معممي العموم عن التدريس في ضوء النظرية البنائية 
ائية بين معتقدات المعممين عن التدريس في ضوء أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحص

النظرية البنائية بين المعممين الذكور واإلناث لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق تعزى لمخبرة، كما 
كشفت النتائج أن معممي العموم نادرًا ما يمارسون تطبيقات النظرية البنائية في التدريس، وأنو ال توجد 

 عتقدات معممي العموم عن التدريس وممارستيم الصفية.عبلقة دالة إحصائيا بين م
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( إلى تقصي مستوى ممارسة معممي العموم لممرحمتين 2005وىدفت دراسة أبو ىوال وبركات )
األساسية والثانوية لمبادئ النظرية البنائية من وجية نظرىم، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي 

سون العموم تم اختيارىم بالطريقة الطبقية ومعممة ممن ُيدرّ ( معممًا 436عمى عينة مكونة من )
ربد والعقبة في األردن. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة مبادئ  العشوائية من محافظات عمان وا 
النظرية البنائية في التدريس. وأظيرت النتائج أن مستوى توظيف المعممين كان مرتفعًا، وعدم وجود 

العموم لمستوى توظيفييم لمبادئ النظرية البنائية تعزى لمتغيرات الجنس  فرق بين تقديرات معممي
 والخبرة والمؤىل العممي.

 
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت المعمم المساند: 2.3.2

 
السمات الشخصية لدى معممي التعميم المساند ومعمماتو  التعرف إلى( 2011زيدان ) راسةدىدفت 

ث الدولية في الضفة الغربية من وجيات نظر المشرفين عمى عمميم في في مدارس وكالة الغو 
المدرسة من مديري ومعممي مبحثي )المغة العربية والرياضيات(. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي 

( معممًا ومعممة، واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من 406التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
ثبلثة مجاالت ىي: مجال السمات النفسحركية، ومجال السمات الوجدانية،  ( فقرة موزعة عمى70)

وكشفت النتائج عن أن معممي التعميم المساند ومعمماتو في مدارس وكالة  .ومجال السمات االنفعالية
الغوث الدولية ال تتوافر لدييم السمات الشخصية بمجاالتيا الثبلثة )النفس حركية، والوجدانية، 

إال بقدر ضئيل، وكشفت عن وجود فروق في وجيات نظر المشرفين تعزى لمتغيرات  والمعرفية(
سنوات.  10الجنس لصالح الذكور، والمنطقة لصالح الخميل، وسنوات الخبرة لصالح الخبرة أكثر من 

 وعدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 

األساسي(  –ين المعمم )المساند إلى التعرف عمى الفروق بين تعي( 2010اليمول ) ىدفت دراسة
والمقررات الدراسية )المغة العربية، الرياضيات، االجتماعيات، العموم، المغة اإلنجميزية(، وعمى 
التفاعل بين متغيري تعيين المعمم والمقررات الدراسية عمى بنية المعمم المعرفية في التدريس في ضوء 

واتبعت الدراسة  شمال غزة، محافظة ة فيارس الحكوميمين بالمدنظرية "برونر" من وجية نظر المتعم
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وطالبة من المرحمتين األساسية  ( طالباً 562المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )
وكشفت نتائج الدراسة إلى وأعّد الباحث أداة لقياس نظرية برونر،  ،نوية بالمدارس الحكوميةالعميا والثا

ين والمعممين المساندين في بنية المعمم يصائية بين المعممين األساسوجود فروق ذات داللة إح
المعرفية في التدريس لصالح المعممين األساسيين، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المقررات 
الدراسية )المغة العربية، الرياضيات، االجتماعيات، العموم، المغة اإلنجميزية( لصالح المغة العربية 

واالجتماعيات. ووجود تفاعل دال بين متغيري تعيين المعممين والمقررات الدراسية في  والرياضيات
 بنية المعمم المعرفية في التدريس.

 
التعرف إلى دور المعمم المساند في تحسين العممية التعميمية من  (2010مياني )ىدفت دراسة 

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي وكالة الغوث بمحافظات غزة. و نظر المعمم الدائم في مدارس وجية 
( معممًا ومعممة من مدارس وكالة الغوث بغزة، وتمثمت 599التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي: )التخطيط، التنفيذ، 62أداة الدراسة في استبانة وشممت )
 :دور المعمم المساند جاء عمى الترتيب اآلتيالتقويم، العبلقات اإلنسانية(، وقد أشارت النتائج إلى أن 

مجال التخطيط(. وبدرجة متوسطة لجميع  –التقويم  مجال-التنفيذ  مجال-)مجال العبلقات اإلنسانية 
المجاالت ما عدا مجال العبلقات اإلنسانية بدرجة كبيرة. وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق تعزى 

 تعزى لمتغير المنطقة التعميمية.يرات الجنس والتخصص، ووجود فروق لمتغ
 

الكشف عن كفايات المعمم المساند من وجية نظر مديري  (2008دحالن )واستيدفت دراسة 
. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. في محافظة خان يونس المدارس والمشرفين التربويين
. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة ( مشرفًا تربوياً 29( مدير مدرسة، و)43وتكونت عينة الدراسة من )

لكفايات المعمم المساند. وقد بينت النتائج امتبلك المعمم المساند لبعض الكفايات التعميمية، التي 
ثارة الدافعية واإلدارة الصفية والمرونة وتقبل الطبلب،  تتعمق بالمجاالت التالية: التخطيط اليومي وا 

لكفايات، التي تتعمق بتنفيذ الدرس والتقويم، كما أظيرت بينما يحتاج إلى تطوير نفسو في بعض ا
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع الوظيفة والمؤىل التربوي وسنوات 

 الخبرة.
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الكشف عن األدوار المنوطة بالمعمم المساند في مدارس  (2008دياب ودياب )واستيدفت دراسة 

ة، ومدى ممارستو ليا، ومدى ممارسة المعممين المساندين الذين تم تعيينيم التعميم األساسي بقطاع غزّ 
غوث وتشغيل البلجئين بغزة لؤلدوار والميمات المنوطة الفي مدارس التعميم األساسي التابعة لوكالة 

ينة عشوائية مكونة من بيم. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من ع
ومعممة من المعممين المساندين الذين يعممون في مدارس الوكالة بمدينة غزة. وتمثمت  معمماً ( 40)

أداة الدراسة في استبانة كأداة لمدراسة مكونة من ثبلثة مجاالت ىي: مجال التخطيط لممساندة، 
تعميم ومجال األنشطة الصفية، ومجال األنشطة غير الصفية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معممي ال

المساند يقومون بالتخطيط إلعداد المذكرات الدراسية لمموضوعات المراد تدريسيا وإلعداد الوسائل 
كبير، ويشاركون في تعميم الطمبة بشكل فردي وزمري بشكل جيد،  التعميمية البلزمة واألنشطة بشكل

إلى التخطيط لبناء  وفي المقابل فإن فقرات االستبانة التي حصمت عمى أقل الدرجات فقد كانت تشير
االختبارات التشخيصية البلزمة لمكشف عن مواطن ضعف الطمبة، وكذلك في إغناء المنياج وأنشطتو 

أداء المعممين  المرافقة، والتخطيط لمدروس التوضيحية وبرامج النمو الميني البلزمة لرفع مستوى
 .المساندين مينيًا وأكاديمياً 

ف عن فاعمية برنامج التعميم المساند في تحسين تحصيل الكش (2007عاشور )واستيدفت دراسة 
الطمبة من وجية نظر معممي التعميم المساند ومعمماتو في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال 

( معممًا ومعممة 88فمسطين. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة الدراسة من )
ند في مدارس وكالة الغوث. وتمثمت أداة الدراسة في استبانة موجية يعممون في برنامج التعميم المسا

لممعممين والمعممات. وتوصمت الدراسة إلى أن برنامج التعميم المساند ساىم في تحسين التحصيل 
لمطمبة ومشاركتيم في العممية التعميمية، ومكنيم من التعبير عن حاجاتيم ومشكبلتيم بحرية، وأن 

 معممات.الممعممين و لا برنامج التعميم المساند غير كافية، وكذلك التدريب الموجو األدوات التي يوفرى
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:3.3.2 
استعرضت الباحثة الدراسات السابقة التي تناولت تصورات المعممين حول التعمم البنائي  

استيدفت المعمم المساند في فمسطين،  ومبادئ النظرية البنائية، وكذلك تناولت الباحثة الدراسات التي
 وتعقب الباحثة عمى الدراسات السابقة كما يأتي:

 بالنسبة ألىداف الدراسات السابقة:
 (، ودراسة2018تنوعت الدراسات السابقة في أىدافيا، حيث تناولت دراسة المساعفة )

زعانين الودراسة  ،(2015(، ودراسة حبيب )2016(، ودراسة حرز اهلل )2016مصطفى )
وغيرىا من الدراسات إلى تقصي درجة ممارسة المعممين لمتدريس البنائي واستخدام النظرية  (،2015)

 البنائية في التدريس.
(، والتعرف 2011وتناولت بعض الدراسات السمات الشخصية لممعمم المساند كدراسة زيدان )

(، والكشف 2010كدراسة اليمول )عمى الفروق بين المعمم األساسي والمساند في ضوء نظرية برونر 
(، ودراسة دياب ودياب 2010عن دور المعمم المساند في العممية التعميمية كدراسة مياني )

عن فاعمية التعميم المساند في تحسين  (، الكشف2007(، بينما استيدفت دراسة عاشور )2008)
 تحصيل الطبلب من وجية نظر معممي التعميم المساند.

يا تيدف إلى رصد تصورات المعممين الحالية مع الدراسات السابقة، إذ إن وتختمف الدراسة
 حول المعمم المساند في ضوء مبادئ النظرية المعرفية. المقيمين،

 بالنسبة لمنيج الدراسة المستخدم:
نظرًا لطبيعة الدراسات السابقة التي ىدفت جميعيا إلى رصد تصورات ومعتقدات المعممين  

التعميمية، فإن كافة الدراسات السابقة استخدمت المنيج الوصفي التحميمي لرصد حول أحد القضايا 
تقديرات أفراد عينة الدراسة حول القضايا التعميمية المستيدفة. وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات 

 الوصفي.ستخدم وىو المنيج السابقة في المنيج البحثي الم
 

 بالنسبة لعينة الدراسة:
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ة الدراسات السابقة المعممين عمى اختبلف تخصصاتيم العممية، وتستيدف كافاستيدفت  
 الدراسة الحالية كذلك المعممين أثناء الخدمة، وبذلك تتفق الدراسة الحالية مع عينة الدراسات السابقة.

 بالنسبة ألداة الدراسة:
سابقة استخدمت نظرًا لطبيعة الدراسات السابقة والمنيج المستخدم، فإن غالبية الدراسات ال 

فقط أدوات غير االستبانة،  دراستانأداة االستبانة لرصد تقديرات أفراد عينة الدراسة، فيما استخدمت 
( Yilmaz, 2008( أداة المقابمة، واستخدمت دراسة )Tafrova et al., 2012ىما: دراسة )

لسابقة في األداة سجبلت المبلحظة الصفية والمقاببلت. وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات ا
 المستخدمة لرصد تصورات المعممين وىي أداة االستبانة والمقابمة شبو المقننة.

 
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

تييم االسييتفادة ميين الدراسييات السييابقة ميين خييبلل إثييراء معرفيية الباحثيية فيمييا كتييب عيين تصييورات 
جرائييية لمصييطمحات البحييث، وفييي كتابيية اإلطييار المعممييين، والمعمييم المسيياند، وفييي تحديييد التعريفييات اإل

 النظري لمبحث، ويمكن إجمال استفادة الباحث من الدراسات السابقة في النقاط التالية:
 تحديد المنيج البحثي المناسب لتحقيق أىداف الدراسة. (1)
 تصميم أداة الدراسة حول دور المعمم المساند في ضوء النظرية المعرفية.( 2)
 لنتائج ىذه الدراسات. وض البحث وتوجيو تمك الفروض تبعاً فر صياغة  (3)
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لمتحقق من فرضيات البحث واإلجابة عمى تساؤالتيا.( 4)
البحيييث الحيييالي، وتفسييييرىا تفسييييرًا عممييييًا  المسييياىمة فيييي تفسيييير النتيييائج التيييي توصيييل إليييييا( 5)

 .ومنطقياً 
 من التوصيات التربوية التي تخدم العممية البحثية. الوصول إلى مجموعة( 6)
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 الفصل الثالث

 

 الطريقة واإلجراءات 

 منيج الدراسة  1:  3

 مجتمع الدراسة  2:  3

 عينة الدراسة  3:  3

 أدوات الدراسة  4:  3

 صدق أداة الدراسة  5:  3

 أداة الدراسةثبات    6: 3

 إجراءات الدراسة   7: 3

 الدراسة متغيرات   8: 3

 المعالجة اإلحصائية   9: 3
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

المنيج تناول ىذا الفصل وصفًا لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة، من حيث 

، وأدوات الدراسة العينة اختيرت بيا التي وصف مجتمع الدراسة وعينتيا والطريقةالمتبع ومن حيث 

جراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيقيا ومتغيرات الدراسة، وطرق المعالجة وأساليب  إعدادىا، وا 

 اإلحصائية المستخدمة.

 

 منيج الدراسة 3 .1
. ويعرف بأنو المنيج المسحي من أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي

عميى معموميات تجييب عين يمكين الحصيول منييا  ًا،حالييالذي يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية موجودة 
دون تيدخل مين الباحثية فيييا. والتيي تحياول الباحثية مين خبلليو وصيف الظياىرة موضيوع دراسة أسئمة ال

الدراسييية، وتحمييييل بياناتييييا، وبييييان العبلقييية بيييين مكونيييات واآلراء التيييي تطيييرح حولييييا، والعممييييات التيييي 
أشييكال التحميييل والتفسييير العممييي الميينظم لوصييف ظيياىرة أو تتضييمنيا واآلثييار التييي تحييدثيا، وىييو أحييد 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص والتحميل.  المشكمة، وتصنيفيا وتحميميا وا 

 
 مجتمع الدراسة 2.3

( منيم 385تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم، والبالغ عددىم )
 ربية والتعميم في محافظة بيت لحملك حسب إحصائية مديرية الت( معمم، وذ55( معممة و )330)
(2018-2017.) 
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 عينة الدراسة 3.3
( معممًا ومعممة من مجتمع الدراسة. 116تم اختيار عينة عنقودية، حيث اشتممت عينة الدراسة عمى )

 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  يوضح(1.3جدول )وال
 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  (:1.3جدول )ال

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
%  17 ذكر النوع االجتماعي 14.7 

 85.3%  99 أنثى
 75.0%  87 عموم إنسانية التخصص

 25.0%  29 عموم طبيعية
 المؤىل العممي

 
 

 12.1%  14 دبموم
 84.5%  98 بكالوريوس
 3.4%  4 وريوسأعمى من بكال

 18.1%  21 سنوات 5أقل من  الخبرة في التدريس
 30.2%  35 سنوات 5-10من 

 51.7%  60 سنوات 10أكثر من 
 32.7%  38 مدينة مكان المدرسة

 67.3%  78 قرية
 25.0%  29 ذكور نوع المدرسة

 23.3%   27 إناث
 51.7%  60 مختمطة

 أدوات الدراسة: 3 .4
 :بانة دور المعمم المساند وفق النظرية المعرفيةأواًل: است

وذلك بيدف قياس تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم ليدور المعميم المسياند فيي تطيوير 
العممييية التعميمييية وفييق النظرييية المعرفييية حيييث تييم تطويرىييا بعييد االطييبلع عمييى األدب التربييوي المتعمييق 

أبيو ، 2016، مصيطفى، 2015، حبيب، 2011)ريان، ربوية، ومنيا: بميام المعمم وفقًا لمنظريات الت
 (.2005ىوال وبركات،
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 ( فقرة موزعة وفق أربع مجاالت كما يمي:44وبناًء عمى ما سبق فقد تكونت االستبانة من )
 ( فقرات.10وتكون من )مجال التخطيط لمتدريس 1. 
 ( فقرة.11مجال االنشطة التعممية )الطالب( وتكون من )2. 
 ( فقرة.11مجال االساليب التعميمية )المعمم( وتكون من ) 3.
 ( فقرة.12مجال التقويم وتكون من ) 4.

 
وقيييد كانيييت اإلجابييية عميييى الفقيييرات حسيييب مقيييياس ليكيييرت الخماسيييي اليييذي تكيييون مييين خميييس درجيييات 

، (4( درجييات، بدرجيية كبيييرة )5لبلسييتجابة عمييى كييل فقييرة، وقييد أعطيييت االسييتجابة بدرجيية كبيييرة جييدًا )
(. بحيث كمما زادت الدرجة، زادت درجية 1) (، وبدرجة قميمة جداً 2(، بدرجة قميمة )3بدرجة متوسطة )

تصيورات المعمميين المقيمييين فيي محافظية بيييت لحيم ليدور المعمييم المسياند فيي تطييوير العمميية التعميمييية 
 ( االستبانة بصورتيا النيائية.2وفق النظرية المعرفية. ويبين الممحق رقم )

 

 (:Validityصدق االستبانة ) 5.3
قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتيا األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضيا 

( محكمين، حيث وزعت 10عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة وبمغ عددىم )
اء الرأي في فقرات االستبانة من مب منيم إبدالباحثة االستبانة عمى عدد من المحكمين. حيث طُ 

ضافة أي  حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسبلمتيا لغويًا، ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 
معمومات أو تعديبلت أو فقرات يرونيا مناسبة، ووفق ىذه المبلحظات تم إخراج االستبانة بصورتيا 

 النيائية.
لفقيرات االسيتبانة يضيًا بحسياب معاميل االرتبياط بيرسيون من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أ

واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدل عمى أن ىنياك مع الدرجة الكمية لؤلداة، 
 االتساق داخمي بين الفقرات. والجدول التالي يبين ذلك:
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صفوفة ارتباط فقرات ( لمPearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
لعممية التعميمية تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير ا

 المعرفية وفق النظريات

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 
 اإلحصائية

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
1 0.70** 0.00 16 0.68** 0.00 31 0.70** 0.00 
2 0.69** 0.00 17 0.80** 0.00 32 0.77** 0.00 
3 0.67** 0.00 18 0.71** 0.00 33 0.80** 0.00 
4 0.47** 0.00 19 0.78** 0.00 34 0.78** 0.00 
5 0.62** 0.00 20 0.78** 0.00 35 0.74** 0.00 
6 0.70** 0.01 21 0.74** 0.01 36 0.66** 0.00 
7 0.64** 0.01 22 0.71** 0.00 37 0.78** 0.00 
8 0.71** 0.00 23 0.76** 0.00 38 0.81** 0.00 
9 0.65** 0.00 24 0.73** 0.00 39 0.77** 0.00 
10 0.73** 0.00 25 0.74** 0.00 40 0.81** 0.00 
11 0.76** 0.00 26 0.70** 0.00 41 0.77** 0.00 
12 0.66** 0.00 27 0.83** 0.00 42 0.75** 0.00 
13 0.70** 0.01 28 0.74** 0.00 43 0.80** 0.00 
14 0.62** 0.01 29 0.73** 0.00 44 0.80** 0.00 
15 0.76** 0.00 30 0.72** 0.00    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 االستبانة  ثبات 6.3
 التحقق من ثبات األداة، من خبلل حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات،بقامت الباحثة 

لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية لتصورات المعممين 
 فق النظرياتالتعميمية و المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير العممية 

والجدول داة بثبات يفي بأغراض الدراسة. ألوىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه ا ،(0.98المعرفية )
 ( يوضح ذلك.3.3)
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تصورات المعممين المقيمين في محافظة  قياسنتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة  (:3.3الجدول )
  المعرفية عميمية وفق النظرياتالعممية التبيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير 

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجال
 91.0 10 التخطيط لمتدريس

 93.0 11 نشطة التعممية )الطالب( األ
 92.0 11 ساليب التعميمية )المعمم(األ

 92.0 12 التقويم
 0.98 44 الدرجة الكمية

المعرفية  م المساند وفق النظرياتدور المعم( أن الّدرجة الكمية الستبانة 3.3يتبين من الجدول )
داة بثبات يفي وىذه النتيجة تشير إلى تمتع ىذه األ (0.98 – 0.91ومجاالتيا تراوحت بين )

 بأغراض الدراسة.
 

 ثانيًا: أداة المقابمة
قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع عدد من المعممين الذين يتابعون المعمم المساند في المدرسة، حيث 

ير العممية مع ثبلثة معممين وثبلث معممات بيدف تحديد دور المعمم المساند في تطو  أجرت مقابمة
 المعرفية وقد تكونت المقابمة من خمسة أسئمة ىي: التعميمية وفق النظريات

 كيف ترى دور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية التعممية؟ السؤال األول: 

 ؟د من جية تطوير العممية التعميميةلتدريسية لممعمم المسانالخطة اترى  كيفالسؤال الثّاني: 

طمبة في العممية التعميمية م المساند دروسو من حيث إشراكو لملمعمكيف ينفذ ا السؤال الثّالث:
 ؟التعممية

 : كيف يتعامل المعمم المساند مع الطمبة باعتبارىم محور العممية التعميمية التعممية؟ السؤال الرابع

 ؟لمعمم المساند في تقويمو لطمبتوما الطرق واألدوات التي يستخدميا االخامس: السؤال 
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 إجراءات الدراسة 7.3

 تم اتباع الخطوات التالية إلجراء الدراسة:  
االطبلع عمى األدب التربوي الذي تناول أدوار المعمم في النظريات المعرفية البنائية،  1.

 اند وأدواره.وكذلك األدب الذي تناول التعميم المس
إعداد أدوات الدراسة وىي عبارة عن استبانة ومقابمة لقياس درجة تصورات المعممين  2.

التعميمية وفق  المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير العممية
المعرفية، وذلك بالرجوع إلى العديد من البحوث والدراسات المحكمة والكتب  النظريات
 ة بموضوع الدراسة. ذات الصم

عرض أدوات الدراسة عمى مجموعة من المحكمين من أجل أخذ مبلحظاتيم واقتراحاتيم  3.
بما يختص بموضوع الصياغة والمحتوى والبناء، لموصول إلى الصورة النيائية ليذه 

 األدوات. 
يث تم معت وتم التأكد من عددىا حتوزيع أداة الدراسة عمى أفراد عينة الدراسة، ثم جُ  4.

م قامت الباحثة بتفريغيا خضعت لمتحميل اإلحصائي، ومن ث ( استبانة116)توزيع 
اإلحصائية المناسبة إلختبارات حميميا إحصائيا باستخدام االسترجاع النتائج بعد ت

 لمتغيرات الدراسة. 
إجراء المقابمة مع عينة المعممين والمعممات المقيمين في محافظة بيت لحم، ومن ثم  5.

 يغ نتائج المقابمة والتعميق عمييا.تفر 

 متغيرات الّدراسة: 8. 3
 :المتغيرات المستقمة 
 مستويان )ذكر، وأنثى(.النوع االجتماعي:  -
 )عموم طبيعية، عموم انسانية(.الّتخصص: -
 )دبموم، بكالوريوس، أعمى من بكالوريوس(.المؤىل العممي:  -
 سنوات(.10ت، أكثرمن سنوا 10-5سنوات، من  5)أقل من  الخبرة في التّدريس: -
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 )مدينة، قرية(.: مكان المدرسة -
 )ذكور، إناث، مختمطة(.نوع المدرسة:  -
  :ير العممية التعميمية وفق تصورات المعممين لدور المعمم المساند في تطو المتغيرات التابعة

  .المعرفية النظريات
 

 :المعالجة اإلحصائية9.3 
متحميل تيم ترميزىيا وفقيًا لتيدريج ليكيرت الخماسيي الكميي، بعد جمع االستبيانات والتأكد من صبلحيتيا ل

وذلييك تمييييدًا إلدخييال بياناتيييا إلييى جييياز الحاسييوب إلجييراء المعالجييات اإلحصييائية المناسييبة، وتحميييل 
البيانيييات وفقيييا ألسيييئمة الدراسييية بيانيييات الدراسييية، وقيييد تميييت المعالجييية اإلحصيييائية لمبيانيييات باسيييتخراج 

(، t- testحرافات المعيارية لكيل فقيرة مين فقيرات االسيتبانة، واختبيار )ت( )المتوسطات الحسابية واالن
(، ومعاميل ارتبياط بيرسيون، ومعادلية الثبيات one way ANOVAواختبيار تحمييل التبياين األحيادي )

لمعمييوم االجتماعييية الييرزم اإلحصييائية برنييامج (، وذلييك باسييتخدام Cronbach Alphaكرونبيياخ ألفييا )
(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 تمييد 1.4

اسييية وىيييو تضيييمن ىيييذا الفصيييل عرضيييًا لنتيييائج الدراسييية، التيييي توصيييمت إليييييا الباحثييية عييين موضيييوع الدر 
ير العمميية التعميميية "تصورات المعممين المقيمين فيي محافظية بييت لحيم ليدور المعميم المسياند فيي تطيو 

المعرفيييية" وبييييان أثييير كيييل مييين المتغييييرات مييين خيييبلل اسيييتجابة أفيييراد العينييية عميييى أداة  وفيييق النظرييييات
درجيييات تطبيييييق  الدراسييية، وتحمييييل البيانيييات اإلحصيييائية التيييي تيييم الحصييييول عميييييا. حتيييى ييييتم تحدييييد

 1 - 5) التصورات من خبلل المتوسطات الحسابية لبلستجابات، تم حساب المدى لممقياس الخماسي
(، وبيذلك فقيد 0.8 = 5 / 4( وذليك لتحدييد طيول الفئية )5(، ثيم قسيم الميدى عميى عيدد الفئيات )4 =

  النحو االتي: ( لكل فئة لتكون الدرجة عمى0.8(، ثم يضاف )1.8 = 0.8 + 1كانت الفئة األولى )
 ( يدل عمى درجة قميمة جدًا.1.8متوسط حسابي )أقل من 

 ( يدل عمى درجة قميمة. 2.59- 1.8متوسط حسابي )
 ( يدل عمى درجة متوسطة.3.39 – 2.60متوسط حسابي )
 ( يدل عمى درجة كبيرة.4.19- 3.40متوسط حسابي )
 فأكثر( يدل عمى درجة كبيرة جدًا. 4.2متوسط حسابي )

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   2.4
ير العممية تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو ما 

 ؟ المعرفية التعميمية وفق النظريات
لئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

تصورات المعممين المقيميين فيي محافظية بييت  دراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عنأفراد عينة ال
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المعرفيييية، وذليييك فيييي جمييييع  ير العمميييية التعميميييية وفيييق النظريييياتلحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو 
 مجاالت الدراسة والدرجة الكمية كما يمي:

 ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل مجال:
المتوسيطات الحسيابية لمفقيرات لترتيييب مجياالت الدراسية لتصيورات المعمميين المقيمييين  الباحثيةتميدت اع

المعرفيية كميا  نظريياتفي محافظة بييت لحيم ليدور المعميم المسياند فيي تطيوير العمميية التعميميية وفيق ال
 (. 1.4ىو موضح في الجدول رقم )

فييات المعيارييية والدرجيية وترتيييب مجيياالت الدراسيية المتوسييطات الحسييابية واالنحرا (.1.4) الجييدول رقييم:
لتصيييورات المعمميييين المقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي 

 المعرفية. ير العممية التعميمية وفق النظرياتتطو 

 الترتيب
الرقم في 
 االستبانة

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.15 3.73 )المعمم( ساليب التعميميةاأل 3 1
 كبيرة 0.11 3.72 نشطة التعممية )الطالب(األ  2 2
 كبيرة 0.18 3.71 التخطيط لمتدريس 1 3
 كبيرة 0.16 3.70 التقويم 4 4

 كبيرة 0.15 3.72 الدرجة الكمية
( أن تصييورات المعمميين المقيمييين فييي محافظيية 1.4يتضيح ميين خييبلل المعطيييات اليواردة فييي الجييدول )

المعرفييية كانييت كبيييرة فييي  ير العممييية التعميمييية وفييق النظرييياتيييت لحييم لييدور المعمييم المسيياند فييي تطييو ب
(، وجياء محيور 3.72جميع مجاالت الدراسة والدرجية الكميية، وكانيت الدرجية الكميية بمتوسيط حسيابي )

ور ( وجييياء محييي3.73ول حييييث كيييان بمتوسيييط حسيييابي)لتعميميييية )المعميييم( فيييي الترتييييب األسييياليب ااأل
(، وجييياء محيييور التخطييييط 3.72نشيييطة التعمميييية )الطاليييب( فيييي الترتييييب الثييياني بمتوسيييط حسيييابي )األ

(، في حين جاء محور التقويم في الترتييب االخيير 3.71لمتدريس في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي)
الت نحرافييات المعيارييية لفقييرات مجيياواسييتخرجت المتوسييطات الحسييابية واال(، 3.70بمتوسييط حسييابي)و 

ير تصمورات المعمممين المقيممين فمي محافظمة بيمت لحمم لمدور المعممم المسماند فمي تطمو  الدراسة حول
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 ( ،4.3) ( ،2. 4كمييا ىييو واضييح ميين خييبلل الجييداول ) المعرفيممة العمميممة التعميميممة وفممق النظريممات
(4 .4، ) (4 .5.) 

نحرافمات سمطات الحسمابية واال متو الكانمت سماليب التعميميمة )المعممم( األأواًل م فيمما يتعممق فمي مجمال 
 (:2.4لفقرات المجال كما ىو موضح في الجدول رقم )المعيارية 

 عيارية والدرجة لتصورات المعمميننحرافات الم(: المتوسطات الحسابية واال2. 4الجدول رقم )
 وفق النظرياتالمقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية 

 ساليب التعميمية )المعمم( مرتبة تنازليًا.لمعرفية في مجال األا

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يحرص عمى استثارة الخبرات السابقة لمطمبة قبل بداية الموقف  22
 التعميمي الجديد.

 كبيرة 0.72 4.03

25 
لى جانب المحتوى يوظف المواد المتوفرة في البيئة في التدريس إ

 كبيرة 0.80 3.95 المقرر.

 كبيرة 0.76 3.84 يمنح الطمبة فرصًا لعرض أفكارىم ومقترحاتيم. 24

31 
وقدرات واحتياجات  الىتماماتينوع في األنشطة الصفية وفقًا 

 الطمبة.
 كبيرة 0.86 3.82

 كبيرة 0.89 3.78 يعرض عددا كافيا من األمثمة التوضيحية 32
 كبيرة 0.75 3.73 رس من خبلل مشكبلت مثيرة الىتمام الطمبة.يقدم الد 23
 كبيرة 0.91 3.73 يقدم المادة التعميمية بطرق مختمفة. 30

 يستخدم مصطمحات وأفعال مثل )صنف، حمل، تنبأ، صمم( 26
 خبلل 

 كبيرة 0.76 3.64

 كبيرة 0.91 3.59 يوظف التكنولوجيا ومصادر التعميم وتقنياتو الحديثة. 27
 كبيرة 0.86 3.57 يقوم بربط فروع المعرفة المختمفة بشكل تكاممي. 29

28 
يستخدم أسموب الخرائط المفاىيمية لتثبيت المفاىيم الجديدة عند 

 الطمبة.
 متوسطة 1.06 3.39

 كبيرة 0.15 3.73 الدرجة الكمية لمحور 
فيات المعيارييية السييتجابات حرانيعبيير عين المتوسييطات الحسييابية واال( الييذي 2. 4يبلحيظ ميين الجيدول )

ساليب التعميمية )المعمم(. أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكميية لممجيال اسة في مجال األأفراد عينة الدر 
(. وحصييمت الفقييرة " يحييرص عمييى اسييتثارة الخبييرات السييابقة 0.15( وانحييراف معييياري )3.73كانييت )
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(، ويميييا فقيرة " يوظيف 4.03سيط حسيابي )لمطمبة قبل بداية الموقف التعميمي الجديد" عميى أعميى متو 
(. 3.95المييييواد المتييييوفرة فييييي البيئيييية فييييي التييييدريس إلييييى جانييييب المحتييييوى المقييييرر." بمتوسييييط حسييييابي )

وحصييمت الفقييرة " يسييتخدم أسييموب الخييرائط المفاىيمييية لتثبيييت المفيياىيم الجديييدة عنييد الطمبيية" عمييى أقييل 
فييروع المعرفيية المختمفيية بشييكل تكيياممي. " بمتوسييط (، يمييييا الفقييرة " يقييوم بييربط 3.39متوسييط حسييابي )

 (.3.57حسابي )
نحرافمات متوسمطات الحسمابية واال الكانمت نشمطة التعمميمة )الطالمب( األ ثانيًا م فيما يتعممق فمي مجمال 

 (:4.3الجدول رقم )المعيارية لفقرات المجال كما ىو موضح في 
لمعيارية والدرجة لتصورات المعممين المقيميين نحرافات ا(: المتوسطات الحسابية واال4.3الجدول رقم )

المعرفييية فييي  وفيق النظرييياتفيي محافظيية بيييت لحيم لييدور المعمييم المسيياند فيي تطييوير العممييية التعميمييية 
 مرتبة تنازليًا. نشطة التعممية )الطالب(مجال األ

الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.84 3.92 الطمبة عمى القيام بأنشطة حول ما يتعمموه. يشجع 15
 كبيرة 0.84 3.89 يتقبل أخطاء الطمبة ويعتبرىا مصدرًا لمتعمم  14
 كبيرة 0.84 3.88 شجع الطمبة عمى المناقشة.ي 12
يسعى إلى مساعدة الطمبة عمى العمل بكفاءة مع اآلخرين عن  21

 طريق التعاون 
 كبيرة 0.78 3.84

يعتبر أن دور المتعمم ىو األساس بينما يقتصر دوره عمى تسييل  19
 التعمم.

 كبيرة 0.85 3.76

 كبيرة 0.92 3.74 يدفع الطمبة لمتعمم من مصادر مختمفة. 16
يعطي اىتمامًا كبيرًا بطريقة الوصول إلى المعرفة وليس حفظ  20

 المعرفة بذاتيا.
 كبيرة 0.81 3.74

ستفادة من المفاىيم والعمميات العقمية المتعممة يعّود الطمبة عمى اال 18
 في مواقف جديدة.

 كبيرة 0.84 3.66

 كبيرة 0.83 3.64 يشجع مبادرات الطمبة واستقبلليم الذاتي. 11
 كبيرة 0.94 3.58 يبتعد عن أسموب النقل المباشر لممعمومات. 17
 متوسطة 0.99 3.26 يدفع الطمبة لمتعمم عن طريق وضع الفرضيات واختبارىا. 13

  0.11 3.72 الدرجة الكمية لمحور
نحرافييات المعيارييية السييتجابات يعبيير عيين المتوسييطات الحسييابية واال ( الييذي4.3يبلحييظ ميين الجييدول )

نشييييطة التعممييييية )الطالييييب(. أن المتوسييييط الحسييييابي لمدرجيييية الكمييييية مجييييال األ أفييييراد عينيييية الدراسيييية فييييي
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الفقيييرة " يشيييجع الطمبييية عميييى القييييام بأنشيييطة حيييول ميييا (. وحصيييمت 0.11( وانحيييراف معيييياري )3.72)
(، ويميييييا فقيييرة " يتقبيييل أخطييياء الطمبييية ويعتبرىيييا مصيييدرًا 3.92يتعمميييوه" عميييى أعميييى متوسيييط حسيييابي )

(. وحصييمت الفقييرة " يييدفع الطمبيية لمييتعمم عيين طريييق وضييع الفرضيييات 3.89لمييتعمم" بمتوسييط حسييابي )
يمييييييا الفقييييرة " يبتعييييد عيييين أسييييموب النقييييل المباشيييير (، 3.26واختبارىييييا" عمييييى أقييييل متوسييييط حسييييابي )

 (.3.58لممعمومات" بمتوسط حسابي )
نحرافمات المعياريمة متوسمطات الحسمابية واال الكانمت  ثالثًا م فيما يتعمق في مجمال التخطميط لمتمدريس

 (:4. 4الجدول رقم )لفقرات المجال كما ىو موضح في 
نحرافيييييات المعياريييييية والدرجييييية لتصيييييورات المعمميييييين الالحسيييييابية وا(: المتوسيييييطات 4. 4الجيييييدول رقيييييم )

ير العممية التعميمية وفق المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 
 المعرفية في مجال التخطيط لمتدريس مرتبة تنازليًا. النظريات

الرقم في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 0.85 4.04 ي في خطتو الفروق الفردية بين الطمبة يراع 7
 كبيرة 0.86 3.92 ييتم بتصحيح المفاىيم الخاطئة لدى الطمبة. 4
 كبيرة 0.81 3.81 يقوم بصياغة اىداف محددة بناًء عمى حاجات الطمبة. 3

ينظم الخطة الدراسية بحيث يمكنو التطرق إلى مواضيع  6
 طارئة.

 كبيرة 0.89 3.76

يعرض إنجازات الطمبة في مكان بارز داخل الصف أو داخل  9
 المدرسة.

 كبيرة 0.96 3.72

 كبيرة 0.80 3.67 يسعى لمحصول عمى أفكار واقتراحات من الطمبة. 5
 كبيرة 0.87 3.65 يدفع الطمبة إلى المشاركة في تحمل مسؤولية تعمميم. 2
 كبيرة 0.86 3.63 يشرك الطمبة في وضع قواعد االنضباط الصفي  10
 كبيرة 0.678 3.48 يشرك الطمبة في التخطيط لمجريات الدرس. 1
 كبيرة 0.94 3.47 يقدم لمطمبة مشكبلت عممية تتضمن تحديًا مناسبًا لتفكيرىم. 8

 كبيرة 0.18 3.71 الدرجة الكمية لمحور
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يارييية السييتجابات نحرافيات المعيعبيير عين المتوسييطات الحسييابية واال ( الييذي4. 4يبلحيظ ميين الجيدول )
( 3.71أفييييراد عينيييية الدراسيييية فييييي مجييييال التخطيييييط لمتييييدريس. أن المتوسييييط الحسييييابي لمدرجيييية الكمييييية )

(. وحصمت الفقرة "يراعيي فيي خطتيو الفيروق الفرديية بيين الطمبية" عميى أعميى 0.18وانحراف معياري )
طمبية" بمتوسيط حسيابي (، ويمييا فقرة " ييتم بتصحيح المفاىيم الخاطئية ليدى ال4.04متوسط حسابي )

(. وحصييمت الفقييرة " يقييدم لمطمبيية مشييكبلت عممييية تتضييمن تحييديًا مناسييبًا لتفكيييرىم " عمييى أقييل 3.92)
(، يمييا الفقيرة يشيرك الطمبية فيي التخطييط لمجرييات اليدرس." بمتوسيط حسيابي 3.47متوسط حسابي )

(3.48.) 
نحرافممات المعياريممة لفقممرات بية واال متوسممطات الحسمماالكانممت  رابعممًا م فيممما يتعمممق فممي مجممال التقممويم

 (:4.5الجدول رقم )المجال كما ىو موضح في 
نحرافات المعيارية والدرجة لتصورات المعممين المقيميين (: المتوسطات الحسابية واال4.5الجدول رقم )

ير العممييييية التعميمييييية وفييييق فييييي محافظيييية بيييييت لحييييم لييييدور المعمييييم المسيييياند فييييي تطييييو 
 مجال التقويم مرتبة تنازليًا.المعرفية في  النظريات

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.84 4.07 يحرص عمى تعزيز إجابات الطمبة. 41
 كبيرة 0.84 3.89 يوفر تغذية راجعة لممتعممين في الوقت المناسب  44
 كبيرة 0.71 3.84 ابة بعد طرح السؤال.يعطي الطمبة وقتًا كافيًا لمتفكير في اإلج 40
 كبيرة 0.88 3.75 يتجنب اصدار احكام مسبقة عن أداء الطمبة. 42
 كبيرة 0.77 3.73 يمنح الطمبة فرصًا لتأمل ما تعمموه. 39

حاول الكشف عن فيم الطمبة لممفاىيم العممية والميارات القبمية ي 35
 قبل البدء في تدريس المفاىيم الجديدة.

 كبيرة 0.78 3.72

 كبيرة 1.04 3.67 بمغ أولياء أمور الطمبة بأداء أبنائيم.يُ  43
 كبيرة 0.85 3.64 يتجنب إعطاء اإلجابات المباشرة. 37

36 
شجع الطمبة عمى االستقصاء من خبلل توجيو أسئمة مثيرة ي

 لمتفكير.
 كبيرة 0.83 3.61

 كبيرة 0.81 3.57 يطرح عمى الطمبة أسئمة مفتوحة. 33
 كبيرة 0.80 3.47 ذاتيًا.يشجع الطمبة عمى تقويم تعمميم  34
 كبيرة 0.84 3.43 يستخدم التقويم البديل. 38

 كبيرة 0.15 3.70 الدرجة الكمية لمحور
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نحرافييات المعيارييية السييتجابات يعبيير عيين المتوسييطات الحسييابية واال ( الييذي4.5يبلحييظ ميين الجييدول )
( وانحيراف معيياري 3.70م. أن المتوسيط الحسيابي لمدرجية الكميية )أفراد عينة الدراسية فيي مجيال التقيوي

(، 4.07(. وحصمت الفقرة " يحرص عمى تعزيز إجابات الطمبة." عمى أعمى متوسط حسابي )0.15)
(. وحصيمت 3.89ويمييا فقرة " يوفر تغذيية راجعية لممتعمميين فيي الوقيت المناسيب " بمتوسيط حسيابي )

(، يمييييا الفقييرة يشييجع الطمبيية عمييى 3.43يل." عمييى أقييل متوسييط حسييابي )الفقييرة " يسييتخدم التقييويم البييد
 (.3.47تقويم تعمميم ذاتيًا." بمتوسط حسابي )

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  3.4
ير العممية ىل تختمف تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 

ي والتخصص والمؤىل العمم النوع االجتماعيلمعرفية حسب متغيرات ا التعميمية وفق النظريات
 ونوع المدرسة؟  والخبرة في التدريس ومكان المدرسة

 نتائج الفرضية األولى: 1.3.4 
فممي  ≥ α) (0.05 توجممد فممروق ذات داللممو إحصممائية عنممد مسممتوى الداللممةال : والتييي تيينص عمييى

ير العممية التعميمية لدور المعمم المساند في تطو  تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم
 .النوع االجتماعيالمعرفية يعزى لمتغير  وفق النظريات

تييم فحييص الفرضييية األوليييى بحسيياب نتييائج اختبييار "ت" والمتوسيييطات الحسييابية السييتجابة أفييراد عينييية 
ير العمميية د فيي تطيو الدراسة في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المسان

 .النوع االجتماعيمتغير  المعرفية حسب التعميمية وفق النظريات
(: نتييائج اختبييار "ت" لمعينييات المسييتقمة السييتجابة أفييراد العينيية فييي تصييورات المعممييين 6.4جييدول )ال 

 ير العمميييية التعميميييية وفيييق النظريييياتالمقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو 
 النوع االجتماعي.لمعرفية حسب متغير ا

النوع 
 االجتماعي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 0.80 3.65 17 ذكر
114 0.46 0.64 

 0.59 3.72 99 أنثى
وىي  (،0.64) (، ومستوى الداللة0.46( أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )6.4يتبين من خبلل الجدول )
أي أنو ال توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في  ،≥ α) (0.05أكبر من مستوى الداللة 
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المعرفية تعزى  ير العممية التعميمية وفق النظرياتمحافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 
 وبذلك تم قبول الفرضية األولى. . النوع االجتماعيلمتغير 

 فرضية الثانية: نتائج ال2.3.4 
فممي  ≥ α) (0.05 توجممد فممروق ذات داللممو إحصممائية عنممد مسممتوى الداللممةال  : "والتييي تيينص عمييى

ير العممية التعميمية تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 
 المعرفية يعزى لمتغير التخصص" وفق النظريات

نتيييائج اختبيييار "ت" والمتوسيييطات الحسيييابية السيييتجابة أفيييراد عينييية  تيييم فحيييص الفرضيييية الثانيييية بحسييياب
ير العمميية الدراسة في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند فيي تطيو 

 متغير التخصص.  المعرفية حسب التعميمية وفق النظريات
أفيييراد العينييية فيييي تصيييورات المعمميييين  (: نتيييائج اختبيييار "ت" لمعينيييات المسيييتقمة السيييتجابة7.4جيييدول )ال

 التعميميييية وفيييق النظريييياتالمقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييوير العمميييية 
 .المعرفية حسب متغير التخصص

 العدد التخصص
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة "tقيمة"

 0.67 3.70 87 عموم إنسانية
114 0.31 0.75 

 0.46 3.74 29 عموم طبيعية
وىي (، 0.75(، ومستوى الداللة )0.31( أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )7.4يتبين من خبلل الجدول )
أي أنو ال توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في ، ≥ α) (0.05أكبر من مستوى الداللة 

المعرفية تعزى  ير العممية التعميمية وفق النظرياتطو محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في ت
 لمتغير التخصص. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. 

 
 نتائج الفرضية الثالثة: 3.3.4 

فممي  ≥ α) (0.05 توجممد فممروق ذات داللممو إحصممائية عنممد مسممتوى الداللممةال  : "والتييي تيينص عمييى
ير العممية التعميمية المعمم المساند في تطو تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور 

 المعرفية يعزى لمتغير المؤىل العممي" وفق النظريات
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تيييم فحيييص الفرضيييية الثالثييية بحسييياب نتيييائج اختبيييار "ت" والمتوسيييطات الحسيييابية السيييتجابة أفيييراد عينييية 
ير العمميية و الدراسة في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند فيي تطي

 متغير المؤىل العممي.  المعرفية حسب التعميمية وفق النظريات
(: نتيييائج اختبيييار "ت" لمعينيييات المسيييتقمة السيييتجابة أفيييراد العينييية فيييي تصيييورات المعمميييين 8.4جيييدول )

 ير العمميييية التعميميييية وفيييق النظريييياتالمقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو 
 .متغير المؤىل العممي المعرفية حسب

 العدد المؤىل العممي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة "tقيمة"

 0.77 3.56 14 دبموم
114 0.94 0.34 

 0.60 3.73 102 بكالوريوس فأعمى
وىي (، 0.34)(، ومستوى الداللة 0.94( أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )8.4يتبين من خبلل الجدول )
أي أنو ال توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في  ≥ α) (0.05 أكبر من مستوى الداللة

المعرفية تعزى  ير العممية التعميمية وفق النظرياتمحافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 
 لمتغير المؤىل العممي. وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة. 

 
 ضية الرابعة: نتائج الفر 4.3.4 

فممي  ≥ α) (0.05 " ال توجممد فممروق ذات داللممو إحصممائية عنممد مسممتوى الداللممة والتييي تيينص عمييى:
ير العممية التعميمية تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 

 المعرفية يعزى لمتغير الخبرة في التدريس" وفق النظريات
عة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسية عميى تصيورات ولفحص الفرضية الراب

ير العمميييية التعميميييية وفيييق المعمميييين المقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو 
 المعرفية يعزى لمتغير الخبرة في التدريس.  النظريات
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لتصييورات  رييية السييتجابة أفييراد عينيية الدراسييةالمتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيا (:9.4)جييدول 
ير العمميييية التعميميييية وفيييق المعمميييين المقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو 

 .المعرفية يعزى لمتغير الخبرة في التدريس النظريات
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس

 0.59 3.79 21 سنوات 5أقل من 
 0.58 3.90 35 سنوات 10-5من 

 0.63 3.58 60 سنوات 10أكثر من 
( وجود فروق ظاىرية في تصورات المعممين المقيمين في محافظية بييت 9.4يبلحظ من الجدول رقم )

المعرفية يعيزى لمتغيير الخبيرة فيي  ير العممية التعميمية وفق النظرياتلحم لدور المعمم المساند في تطو 
( كمييا one way ANOVAولمعرفيية دالليية الفييروق تييم اسييتخدام تحميييل التبيياين األحييادي )التييدريس، 

 (:10.4يظير في الجدول رقم )
: نتيائج اختبيار تحمييل التبياين األحيادي السيتجابة أفيراد العينية فيي تصيورات المعممييين (10.4)جيدول ال

 التعميميييية وفيييق النظريييياتير العمميييية المقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو 
 .المعرفية يعزى لمتغير الخبرة في التدريس

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.219 2 2.437 بين المجموعات
3.25 

 
0.04 

 
 0.374 113 42.255 داخل المجموعات

 115 44.693 المجموع 
( وىي أقل 0.04( ومستوى الداللة )3.25( أن قيمة ف لمدرجة الكمية )10.4حظ من الجدول )يبل 

أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في تصورات المعممين المقيمين  ≥ α) (0.05من مستوى الداللة 
عزى المعرفية ي ير العممية التعميمية وفق النظرياتفي محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 

( لبيان LSDلمتغير الخبرة في التدريس، وبذلك تم رفض الفرضية الرابعة. وتم فحص نتائج اختبار )
 يمي: اتجاه الفروق وىي كما
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية السيتجابات أفيراد LSD(: نتائج اختبار )11.4الجدول )
 الخبرة في التدريس.عينة الدراسة حسب متغير 

 

  تغيراتالم
الفروق في 
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 5أقل من 
 سنوات

 0.50 0.11- سنوات10-5من 
 0.18 0.20 سنوات 10أكثر من 

 10-5من 
 سنوات

 0.50 0.11 سنوات 5أقل من 
 0.01 *0.32 سنوات 10أكثر من 

 10أكثر من 
 سنوات

 0.18 0.20- سنوات 5أقل من 
 0.01 *0.32- سنوات 10-5من 

 سنوات. 10-5سنوات لصالح من  10سنوات( وأكثر من  10-5انت الفروق بين )من وك
 نتائج الفرضية الخامسة:  5.3.4 

فممي  ≥ α) (0.05 توجممد فممروق ذات داللممو إحصممائية عنممد مسممتوى الداللممةال  : "والتييي تيينص عمييى
ممية التعميمية ير العتصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 

 المعرفية يعزى لمتغير مكان المدرسة". وفق النظريات
تييم فحييص الفرضييية الخامسيية بحسيياب نتييائج اختبييار "ت" والمتوسييطات الحسييابية السييتجابة أفييراد عينيية 

ير العمميية الدراسة في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند فيي تطيو 
 . مكان المدرسةمتغير  المعرفية حسب لنظرياتالتعميمية وفق ا



63 
 

(: نتيييائج اختبييار "ت" لمعينيييات المسييتقمة السيييتجابة أفييراد العينييية فييي تصيييورات المعمميييين 12.4جييدول )
 ير العمميييية التعميميييية وفيييق النظريييياتالمقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو 

 مكان المدرسة.المعرفية حسب متغير 
 

المتوسط  العدد المدرسة مكان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.26 1.11 114 0.51 3.80 38 مدينة
 0.66 3.67 78 قرية

(، 0.26(، ومستوى الداللة )1.11( أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )12.4يتبين من خبلل الجدول )
أي أنو ال توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين  ≥ α) (0.05وىي أكبر من مستوى الداللة 

المعرفية تعزى  ير العممية التعميمية وفق النظرياتفي محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 
 وبذلك تم قبول الفرضية الخامسة. ، مدرسةلمتغير مكان ال

 
 نتائج الفرضية السادسة: 6.3.4 

فممي  ≥ α) (0.05 فممروق ذات داللممو إحصممائية عنممد مسممتوى الداللممةتوجممد ال  : "والتييي تيينص عمييى
ير العممية التعميمية تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 

 المعرفية يعزى لمتغير نوع المدرسة" وفق النظريات
عينييية الدراسييية عميييى  م حسييياب المتوسيييطات الحسيييابية السيييتجابة أفيييرادثييي تيييم فحيييص الفرضيييية السادسييية

ير العمميية التعميمييية تصيورات المعمميين المقيمييين فيي محافظية بيييت لحيم ليدور المعمييم المسياند فيي تطييو 
 المعرفية يعزى لمتغير نوع المدرسة.  وفق النظريات
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لتصييورات  المتوسييطات الحسيابية واالنحرافييات المعيارييية السيتجابة أفييراد عينية الدراسيية (:13.4)جيدول 
ير العمميييية التعميميييية وفيييق المقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو المعمميييين 
 .المعرفية يعزى لمتغير نوع المدرسة النظريات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المدرسة
 0.66 3.72 29 ذكور
 0.58 3.72 27 إناث

 0.62 3.70 60 مختمطة
( وجييود فييروق ظاىرييية فييي تصييورات المعممييين المقيمييين فييي محافظيية 13.4يبلحييظ ميين الجييدول رقييم )

المعرفيية يعيزى لمتغيير نيوع  ير العمميية التعميميية وفيق النظريياتبيت لحم لدور المعمم المساند في تطيو 
كمييا  (one way ANOVAالمدرسيية، ولمعرفيية دالليية الفييروق تييم اسييتخدام تحميييل التبيياين األحييادي )

 (:14.4يظير في الجدول رقم )
: نتييائج اختبييار تحميييل التبيياين األحييادي السييتجابة أفييراد العينيية فييي تصييورات المعممييين (14.4)جييدول 

 ير العمميييية التعميميييية وفيييق النظريييياتالمقيميييين فيييي محافظييية بييييت لحيييم ليييدور المعميييم المسييياند فيييي تطيييو 
 .المعرفية يعزى لمتغير نوع المدرسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.003 2 0.007 بين المجموعات
0.01 

 
0.98 

 
 0.395 113 44.686 داخل المجموعات

 115 44.693 المجموع 
( وىي أكبر 0.98( ومستوى الداللة )0.01( أن قيمة ف لمدرجة الكمية )14.4الجدول ) نميبلحظ  

توجد فروق دالة إحصائيًا في تصورات المعممين المقيمين ال أي أنو  ≥ α) (0.05من مستوى الداللة 
المعرفية يعزى  ير العممية التعميمية وفق النظرياتفي محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو 

   لمتغير نوع المدرسة، وبذلك تم قبول الفرضية السادسة. 
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 ُممخص نتائج الدراسة:  4.4
 لدراسة إلى:خُمصت نتائج ا 

ير العممية تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطو  1.
المعرفية كانت كبيرة في جميع مجاالت الدراسة، وكان ترتيبيا عمى  التعميمية وفق النظريات

ط لمتدريس، التخطي ( ،نشطة التعممية )الطالباأل ( ،ساليب التعميمية )المعمماألالنحو اآلني: 
 التقويم.

في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم دالة إحصائيًا ال توجد فروق  2.
 . النوع االجتماعيالمعرفية تعزى لمتغير  ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 

محافظة بيت لحم لدور المعمم في تصورات المعممين المقيمين في دالة إحصائيًا ال توجد فروق  3.
 المعرفية تعزى لمتغير التخصص.  ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 

في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم دالة إحصائيًا ال توجد فروق  4.
 متغير المؤىل العممي.المعرفية تعزى ل النظرياتالمساند في تطوير العممية التعميمية وفق 

توجد فروق دالة إحصائيًا في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم 5. 
المعرفية يعزى لمتغير الخبرة في التدريس  ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 
 ( سنوات.10-5لصالح الخبرة )

رات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم في تصو دالة إحصائيًا ال توجد فروق  6.
  مكان المدرسة.المعرفية تعزى لمتغير  ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 

توجد فروق دالة إحصائيًا في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم ال  7.
 المعرفية يعزى لمتغير نوع المدرسة. ية وفق النظرياتالعممية التعميمالمساند في تطوير 
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 نتائج مقابمة المعممين: 5.4
( من المعممين والمعممات المقيمين في محافظة بيت لحم، وذلك بيدف 6أجرت الباحثة مقابمة مع )

وقد التعرف عمى آرائيم حول أدوار المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية في محافظة بيت لحم، 
أظيرت نتائج المقابمة وجود اتفاق تام بين المعممين عمى أىمية المعمم المساند في تطوير العممية 

التعميمية، حيث إن لو دور إيجابي في تحسين مستوى الطمبة من خبلل تأديتيم لمميام الموكمة ليم، 
ي التفاعل الصفي يتم والتي تخفف أعباء المعمم األساسي. وتبين أن إشراك المعمم المساند لمطمبة ف

عمى وجيين: األول خبلل وجوده مع المعمم األساسي، ويكون ىذا الدور بالدرجة األولى لممعمم 
األساسي، والوجو الثاني خبلل انفراد المعمم المساند مع مجموعة الطمبة ويكون إشراك الطمبة من 

 ممعممين الستة.( تفاصيل المقابمة ل (5مسؤوليات المعمم المساند. ويبين ُممحق رقم
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 : لخامسالفصل ا
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 تمييد   5.1

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  مناقشة  2. 5

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  مناقشة  3. 5

 مناقشة نتائج الفرضية األولى:  5 .3 .1 

 : ثانيةنتائج الفرضية ال مناقشة 5 .3 .2

 : ثالثةنتائج الفرضية ال ناقشةم 5 .3 .3

 : رابعةنتائج الفرضية ال مناقشة 5 .3 .4

 : خامسةمناقشة نتائج الفرضية ال 5 .3 .5

 : سادسةنتائج الفرضية ال مناقشة 5 .3 .6

 نتائج مقابمة المعممين: مناقشة 5 .4
 توصيات الدراسة 5 .5

 مقترحات الدراسة 5 .6

 

 

 



68 
 

 

 
 لخامسالفصل ا

 والتوصيات مناقشة النتائج
تناول الفصل الخامس مناقشة النتائج التي توصمت ليا الدراسة، إذ ىدفت الدراسة إلى تقصي 
تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية 

ع محاور ألدوار وفق النظريات المعرفية، ولتحقيق ىدف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من أرب
المعمم وفقًا لمنظرية المعرفية، ثم تحميل النتائج وعرضيا، وفيما يأتي مناقشة ليذه النتائج، ثم 

 .التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  2.5
ير العممية تطو تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في ما 

 ؟ المعرفية التعميمية وفق النظريات
 

كشفت نتائج الدراسة عن أن تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند 
المعرفية كانت كبيرة في جميع مجاالت الدراسة والدرجة  ير العممية التعميمية وفق النظرياتفي تطو 

 (.3.72بي لمدرجة الكمية لتصورات أفراد عينة الدراسة )الكمية، إذ بمغ المتوسط الحسا
 

 أواًل: مجال التخطيط
كشفت نتائج الدراسة عن أن تصورات المعممين المقيمين لدور المعمم المساند في مجال التخطيط 

(، وكان ترتيب المجال في تصورات المعممين بالمرتبة 3.71لمتدريس كانت كبيرة بمتوسط بمغ )
 االت االستبانة.الثالثة من مج

وتعزو الباحثة ارتفاع درجة تصورات المعممين المقيمين لدور المعمم المساند في عممية التخطيط 
لمتدريس إلى أن المعمم المساند ُيشارك المعمم األساسي في وضع الخطة التدريسية، وتحديد إجراءاتيا 
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ت التعمم، وعمى متابعة تامة مع الخاصة، وذلك ألن المعمم المساند عمى دراية بالطمبة ذوي صعوبا
 الطمبة وأكثر تحديدًا لصعوبات القراءة والكتابة والعمميات الحسابية التي تواجو الطمبة.

 
وُتشير النتائج إلى نظرة المعممين المقيمين لممعمم المساند في مجال التخطيط إلى أنو شريك في 

لمعمم األساسي، وىذا ما أشارت لو نتائج وضع الخطة الدراسية، وتنفيذ بعض أجزائيا بالتعاون مع ا
شراف المعمم األساسي، وأن  مقابمة المعممين، الذين أشاروا إلى أن الخطة التدريسية توضع بمعاونة وا 

 صف بالوضوح والمرونة.و الخطة يجب أن تكون كاممة وشاممة وت
 

س من ميامو األساسية وُيفسر حصول مجال التخطيط عمى المرتبة الثالثة إلى أن المعمم المساند لي
نما المساعدة في عممية تنفيذ التدريس، والتقويم، والمساعدة في وضع  وضع الخطط التدريسية، وا 

 الخطط التدريسية وليس تصميميا كميًا.
 

( التي كشفت أن معممي التعميم المساند يقومون 2008وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة دياب ودياب )
رات الدراسية لمموضوعات المراد تدريسيا وإلعداد الوسائل التعميمية البلزمة بالتخطيط إلعداد المذك

( التي كشفت عن امتبلك المعمم المساند لمكفايات 2008كبير، ودراسة دحبلن ) كلواألنشطة بش
( التي كشفت أن 2010التعميمية المتعمقة بمجال التخطيط اليومي، فيما تختمف مع دراسة مياني )

 المساند في مجال التخطيط كانت ضعيفة من وجية نظر المعممين المقيمين في غزة.أدوار المعمم 
 
 

 ثانيًا: مجال األنشطة التعممية )الطالب(
كشفت نتائج الدراسة عن أن تصورات المعممين المقيمين لدور المعمم المساند في مجال األنشطة 

يب المجال في تصورات المعممين (، وكان ترت3.72التعممية )الطالب( كانت كبيرة بمتوسط بمغ )
 بالمرتبة الثانية من مجاالت االستبانة.
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن الميام األساسية لممعمم المساند تتمثل في تنفيذ األنشطة التعممية 
بمشاركة الطمبة ذوي صعوبات التعمم وبطيئي التعمم، وليذا جاءت تصورات المعممين المقيمين مرتفعة 

شأن تنفيذ المعمم المساند لؤلنشطة التعممية، وُتشير النتائج إلى أن المعمم المساند في محافظة بيت ب
 لحم يقوم بأدواره المنوط بيا بدرجة كبيرة.

 
ويمكن أن ُيفسر ارتفاع تصورات المعممين حول تنفيذ المعمم لؤلنشطة التعممية إلى متابعة اإلدارة 

ساند، وتوصيات المعمم األساسي المستمرة، ورغبة المعمم المساند في المدرسية والمشرفين لممعمم الم
تقديم أفضل صورة لممارساتو التدريسية لذوي صعوبات التعمم، وُربما يعود ذلك إلى الدورات التدريبية 

 التي تمقاىا المعممون المساندون. 
 

إلى أن المعمم المساند يرتكز  وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج مقابمة المعممين والمعممات الذين أشاروا
جراء  أداؤه عمى مساعدة المعمم في تنفيذ األنشطة التعممية، وتشجيع الطمبة عمى القراءة والكتابة وا 
العمميات الحسابية، ويعطي اىتمامًا كبيرًا بطريقة الوصول إلى المعرفة وليس حفظ المعرفة بذاتيا، 

 ويبتعد عن أسموب النقل المباشر لممعمومات.
 

( التي كشفت عن امتبلك المعمم المساند الفمسطيني 2008وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة دحبلن )
( التي كشفت عن أن دور 2010لكفايات التنفيذ. وتختمف النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة مياني )

 متوسطة.المعمم المساند من وجية نظر المعممين المقيمين في غزة في مجال تنفيذ التدريس كانت 
 ثالثًا: مجال األساليب التعميمية )المعمم(

كشفت نتائج الدراسة عن أن تصورات المعممين المقيمين لدور المعمم المساند في مجال األساليب 
(، وكان ترتيب المجال في تصورات المعممين 3.73التعميمية )المعمم( كانت كبيرة بمتوسط بمغ )

 ة.بالمرتبة األولى من مجاالت االستبان
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وتعزو الباحثة ارتفاع تصورات المعممين المقيمين لدور المعمم المساند في مجال األساليب التعميمية 
)المعمم( إلى اعتبار أن أىم أدوار المعمم ىي المتعمقة بقدرتو عمى تنويع األساليب التعميمية في عممية 

 عمى أتم وجو، ودون اخبلل بيا.التدريس، وأن المعمم المساند في محافظة بيت لحم يقوم بأداء دوره 
 

بالميام األساسية التي حددتيا في محافظة بيت لحم  التزام المعمم المساندويمكن تفسير ىذه النتيجة ب
وزارة التربية والتعميم في فمسطين، والتي حددت ميام المعمم المساند في تقديم المفاىيم وتنفيذ األنشطة 

ساب الطمبة أعمى درجة ممكنة من اإلتقان لمميارات األساسية المتعمقة بالمنياج الدراسي، بيدف إك
 في المغة العربية والرياضيات.

 
، حيث أشارت في محافظة بيت لحم خضع ليا المعمم المساندويعود ذلك إلى الدورات التدريبية التي ي

ة حول اختيار ( أن المعمم المساند يخضع إلى دورات تدريبي2018وزارة التربية والتعميم الفمسطينية )
 األساليب التعميمية وتنفيذىا في الغرفة الصفية، والتي كان آخرىا الدورات التدريبية لمعام الدراسي

2017 /2018. 
 

( المتان أشارتا إلى أن أدوار 2010( ودراسة مياني )2008وتختمف النتيجة مع دراسة دحبلن )
 ة متوسطة، وأنو يؤدي ميامو بدرجة متوسطة.المعمم المساند في تنفيذ األساليب التعميمية كانت بدرج

 
 رابعًا: مجال التقويم

كشفت نتائج الدراسة عن أن تصورات المعممين المقيمين لدور المعمم المساند في مجال التقويم كانت 
(، وكان ترتيب المجال في تصورات المعممين بالمرتبة الرابعة من مجاالت 3.70كبيرة بمتوسط بمغ )

 االستبانة.
 
عزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن من ميام المعمم المساند تنفيذ أوراق العمل العبلجية، وأوراق العمل وت

الخارجية، ومبلحظة ورصد سموك المتعممين وتدوينيا، متابعة كراسات الطمبة وتصحيح األخطاء في 
لفائدة التي اكتسبيا ميارات القراءة والكتابة والعمميات الحسابية. وكذلك يمكن إرجاع النتيجة إلى ا
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التدريبية ومن خبلل الممارسة العممية، ومن خبلل المتابعة المستمرة  الدوراتالمعمم المساند من خبلل 
 من المعمم األساسي والمشرف واإلدارة المدرسية.

 
ويمكن إرجاع حصول مجال التقويم عمى المرتبة األخيرة إلى أن المعمم المساند ترتكز ميامو بالدرجة 

ولى عمى تنفيذ األنشطة التعميمية التعممية، ومساعدة المعمم في الغرفة الصفية وتحمل بعض أعباء األ
 المعمم األساسي.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة مقابمة المعممين والمعممات الذين أشاروا إلى أن المعمم المساند يؤدي 
ب تقويم متنوعة منيا أوراق العمل أدواره في عممية التقويم بصورة جيدة، مستخدمًا أدوات وأسالي

 والمبلحظة وتصحيح الكراسات.
 

( التي أشارت إلى امتبلك المعمم المساند في فمسطين 2008وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة دحبلن )
إلى كفايات التقويم. وتختمف مع دراسة مياني أن أدوار المعمم المساند في مجال التقويم كانت 

 متوسطة.
 
 

 شة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:مناق 3.5
ىل توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير 
العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية تعزى إلى المتغيرات )النوع االجتماعي، التخصص، المؤىل 

 نوع المدرسة(؟  ،ي، الخبرة في التدريس، مكان المدرسةالعمم
 

 مناقشة نتيجة الفرضية األولى:1.3.5 
والتي كشفت أنو ال توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم 

 . النوع االجتماعيالمعرفية تعزى لمتغير  ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 
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أن المعممين والمعممات لدييم نفس األفكار والتصورات حول المعمم وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 
المساند وأىميتو واألدوار الموكل بأدائيا في الغرفة الصفية، وليذا جاءت نتائج المعممين والمعممات 
متقاربة، وكذلك إلى أن المعممين والمعممات يخضعون لنفس البرامج التدريبية وورش العمل، 

 ة الخاصة بالتعميم المساند.والتعميمات التربوي
 

( التي كشفت عن عدم وجود فرق في تصورات 2010وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة مياني )
( التي كشفت عن 2011المعممين نحو المعمم المساند تعزى لمجنس، وتختمف مع دراسة زيدان )

 وجود فروق تعزى لمجنس ولصالح الذكور.
 

 ضية الثانية:مناقشة نتيجة الفر  2.3.5
والتي كشفت أنو ال توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم 

 المعرفية تعزى لمتغير التخصص.  ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 
 

 في بيئةاختبلف تخصصاتيم مقيمون  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن المعممين المقيمين عمى
 تختمف التعميمات واإلجراءات التيتعميمية واحدة ليا نفس النظام التعميمي واإلداري، وبالتالي ال 

 يخضع ليا المعممون عمى اختبلف تخصصاتيم.
وكذلك فإن جميع المعممين يخضعون لبرامج تدريبية موحدة، كما في المادة التدريبية لوزارة التربية 

 ت موجية لجميع المعممين المساندين في المغة العربية والرياضيات.( والتي كان2018والتعميم )
 ( التي كشفت عن عدم وجود فروق تعزى لمتخصص.2010وتتفق مع دراسة مياني )

 
 مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة: 3.3.5

والتي كشفت أنو ال توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم 
 المعرفية تعزى لمتغير المؤىل العممي.  ير العممية التعميمية وفق النظرياتساند في تطو الم
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن أسس وأىداف التعميم المساند واحدة، ومطموب العمل عمى تحقيقيا 
سي ال بغض النظر عن اختبلف المؤىبلت العممية، وليذا فإن اختبلف المؤىل العممي لممعمم األسا

يؤثر في فيم فكرة التعميم المساند، وخاصة أن الجميع يخضع لنفس التعميمات، ولنفس البرامج 
 التدريبية.

 
( والتي كشفت عدم وجود 2011( ودراسة زيدان )2008وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة دحبلن )

 فروق في كفايات المعمم المساند تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 

 ة نتيجة الفرضية الرابعة:مناقش4.3.5 
والتي كشفت أنو توجد فروق في تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم 

المعرفية تعزى لمتغير الخبرة في التدريس لصالح  ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 
 ( سنوات.10-5الخبرة )

 
عة العمل في مينة التدريس والتي تزداد فييا الخبرة والدراية بمرور وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى طبي

الوقت، فكمما مارس المعمم مينة التدريس لسنوات أكثر ازداد خبرة في التعامل مع المشكبلت التي 
تواجيو، ومنيا صعوبات تعمم القراءة والكتابة والعمميات الحسابية، وبالتالي ىناك فروقات في تقدير 

 مم المساند.أدوار المع
 

( والتي كشفت عن عدم وجود فروق لصالح سنوات 2008وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة دحبلن )
 10( والتي كشفت أن الفروق لصالح الخبرة أكثر من 2011الخبرة، وتختمف مع دراسة زيدان )

 سنوات.
 

 مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة:5.3.5 
ت المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم والتي كشفت أنو ال توجد فروق في تصورا

 .مكان المدرسةالمعرفية تعزى لمتغير  ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مشروع التعميم المساند يتم تطبيقو بنفس اآللية واإلجراءات أيًا كان مكان 

ند، وبالتالي فبل يوجد تأثير لمكان عمل المعمم األساسي عمى فيمو عمل المعمم األساسي أو المسا
 لمتعميم المساند ولدور المعمم المساند.

 
 صورات المعممين تعزى لمكان المدرسة.ولم تعثر الباحثة عمى دراسات تناولت ت

 
 مناقشة نتيجة الفرضية السادسة: 6.3.5

المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم والتي كشفت أنو ال توجد فروق في تصورات المعممين 
 المعرفية تعزى لمتغير نوع المدرسة. ير العممية التعميمية وفق النظرياتالمساند في تطو 

 
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن برنامج التعميم المساند يتم تطبيقو في مدارس الحكومة أو الوكالة 

ي المدارس سواء كانت لمذكور أو اإلناث أو مختمطة بنفس األفكار، ويخضع المعممون العاممون ف
لنفس البرامج التدريبية ونفس ورش العمل، وبالتالي ال يوجد تأثير لنوع المدرسة عمى فيم المعمم 

 األساسي لمتعميم المساند وأدوار المعمم المساند.
 

 ولم تعثر الباحثة عمى دراسات تناولت تصورات المعممين تعزى لنوع المدرسة.
 

 نتائج مقابمة المعممين: مناقشة 5 .4
يتضح من خبلل مقابمة المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم وجود اتفاق تام عمى أىمية المعمم 

لممعمم المساند دور إيجابي وىام في تبين من مقاببلتيم ان المساند في تطوير العممية التعميمية، و 
يام التي يقوم بيا، والتي تخفف أعباء المعمم تحسين مستوى العممية التدريسية من خبلل الم

الخطة اما بخصوص  األساسي، وتسمح لو ولممعمم األساسي بتنفيذ الميام المحددة بدقة ووضوح.
التدريسية لممعمم المساند يجب أن تتمتع بالمرونة والشمول، نظرًا لطبيعة الطمبة من ذوي صعوبات 

دادىا بالتوافق مع المعمم األساسي لضمان اشتماليا عمى التعمم وبطيئي التعمم، وكذلك فإنو يتم إع
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إشراك المعمم المساند لمطمبة في التفاعل الصفي يتم عمى . وتبين ان كافة جوانب العممية التعميمية
وجيين: األول خبلل وجوده مع المعمم األساسي، ويكون ىذا الدور بالدرجة األولى لممعمم األساسي، 

راد المعمم المساند مع مجموعة الطمبة ويكون إشراك الطمبة من مسؤوليات والوجو الثاني خبلل انف
 المعمم المساند.

يجب أن يتعامل المعمم المساند مع الطمبة عمى مبدأ مراعاة الفروق الفردية، وترى الباحثة انو 
والقدرات التي يمتمكيا كل طالب، ألن طبيعة المشاركين في مشروع التعميم المساند من ذوي 

يرتكز عمل . و  ةوبات التعمم، وبالتالي يجب أن تتنوع األنشطة التعميمية لتراعي جميع الطمبصع
المعمم المساند في تقويم الطمبة عمى تنفيذ أوراق العمل العبلجية الخارجية، واتباع أسموب المبلحظة 

عداد المواد والمشاىدة ورصد سموكيات الطمبة، واستخدام المواد التعميمية المتوافرة في المدرسة ، وا 
 .واألدوات غير المتوافرة
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 توصيات الدراسة: 5 .5
 في ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي:

 العمل عمى تطوير أداء المعمم المساند وفقًا الحتياجاتو التدريبية. 1.
 حاتيم.االىتمام بآراء المعممين المقيمين حول التعميم المساند، وتنفيذ مقتر 2. 
العمل عمى االستفادة من الطاقة الكامنة لدى المعمم المساند، بتحديد ميام أكثر ارتباطًا بتنفيذ 3. 

 التدريس.
إعطاء األولوية لممعمم المساند في التوظيف أو عقود العمل، بعد أن أثبتت النتائج أن مستوى  4.

 أدائيم كان كبيرًا.
 عمم األساسي، بعد أن يثبتوا جدارتيم.العمل عمى دمج المعمم المساند مع الم5. 
التعاون مع كميات التربية إلقرار مساق حول أدوار وكفايات المعمم وفقًا لنظريات التعميم والتعمم 6. 

 ومنيا النظرية المعرفية.
التأكيد عمى توفير بيئة تعميمية يسودىا جو من المشاركة والتعاون والمحبة، بين المعمم األساسي  7.

 المساند.والمعمم 
ضرورة االىتمام بتدريب المعممين المساندين عمى آليات تصميم الخطط التدريسية، وفقًا  8.

 الحتياجات الطمبة.
 

 مقترحات الدراسة: 5 .6
 في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا، تقترح الباحثة إجراء البحوث اآلتية:

ساند، وعقد دورات تدريبية وورش عمل إجراء دراسات لمكشف عن االحتياجات التدريبية لممعمم الم 1.
 وفقًا ليذه االحتياجات.

 إجراء دراسة لمكشف عن أدوار المعمم المساند من وجية نظر المديرين والمشرفين.2. 
 اءة والكتابة والعمميات الحسابدراسة العبلقة بين أداء المعمم المساند ومستوى القر 3. 
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 ( 1ممحق رقم )

 المحكمينأسماء السادة 
 مكان العمل االسم 
 كمية العموم التربوية _جامعة القدس_فمسطين رف أبو خيراند. أش -1
 كمية العموم التربوية _جامعة القدس_فمسطين د. غسان السرحان -2
 كمية العموم التربوية _جامعة القدس_فمسطين د. سعيد عوض -3
 كمية العموم التربوية _جامعة القدس_فمسطين د. نبيل عبد اليادي -4
 ية التربية والتعميم _بيت لحم_فمسطين مدير  بسام جبرأ.  -5
 مديرية التربية والتعميم _بيت لحم_فمسطين عمر غنيمأ. -6
 مديرية التربية والتعميم _بيت لحم_فمسطين أ. عصام عبيد اهلل -7
 مديرية التربية والتعميم _بيت لحم_فمسطين وليد رضوان أ. -8
 بيت لحم_فمسطينمديرية التربية والتعميم _ معاوية عواد أ. -9

 مدرسة الفجر األساسية المختمطة إيمان نجاجرةأ.  -10
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 ممحق رقم (2 (
 الصورة النيائية الستبانة أدوار المعمم المساند

 
 جامعة القدس                                                                              

 عمادة الدراسات العميا
 

 
 استبانة

 ة: يضرة المعمم/ة المحترم/ح
تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " 

وذلك كمتطمب لمحصول عمى درجة الماجستير  في تطوير العممية التعميمية وفق النظرية البنائية"
عاون في استكمال البيانات من خبلل يرجى من حضرتك الت في أساليب التدريس من جامعة القدس.

( أمام كل فقرة وتحت درجة التقدير التي تراىا Xاالستجابة عن جميع فقرات االستبانة، بوضع إشارة )
 بان جميع إجاباتك ستستخدم لغايات البحث العممي فقط. مناسبة، عمماً 

 لكم عمى حسن تعاونكم وشكراً 
 سماح طقاطقة الباحثة:

   ات الشخصيةالبيان األول:القسم 
  أنثى □أنثى  □                   ذكر □  االجتماعي:  النوع 

  عموم طبيعية □     عموم إنسانية  □        :التخصص
 أعمى من بكالوريوس    □               بكالوريوس □                  دبموم □        العممي:المؤىل 

 سنوات   10أكثر من  □ سنوات          10– 5 □      اتسنو  5من  أقل □ التدريس: الخبرة في 
 مخيم □ قرية          □                  مدينة □       العمل:مكان 
 مختمطة □ إناث          □ ذكور                   □        المدرسة:نوع 
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 القسم الثاني 
 أوال: مجال التخطيط لمتدريس 

  الرقم
 الفقرات

 بدرجة
 قميمة جداً  قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

      يشرك الطمبة في التخطيط لمجريات الدرس. 1
      يدفع الطمبة إلى المشاركة في تحمل مسؤولية تعمميم. 2
      ىداف محددة بناًء عمى حاجات الطمبة.يقوم بصياغة أ 3
      ييتم بتصحيح المفاىيم الخاطئة لدى الطمبة. 4
      يسعى لمحصول عمى أفكار واقتراحات من الطمبة. 5
ينظم الخطة الدراسية بحيث يمكنو التطرق إلى مواضيع  6

 طارئة.
     

       الطمبة.يراعي في خطتو الفروق الفردية بين  7
يقدم لمطمبة مشكبلت عممية تتضمن تحديًا مناسبًا  8

 لتفكيرىم.
      

ن بارز داخل الصف أو يعرض إنجازات الطمبة في مكا 9
 داخل المدرسة.

     

      يشرك الطمبة في وضع قواعد االنضباط الصفي.  10
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 ثانيًا: مجال االنشطة التعممية )الطالب(
  الرقم

 الفقرات
 بدرجة

 قميمة جداً  قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

      يشجع مبادرات الطمبة واستقبلليم الذاتي. 11
      المناقشة.ع الطمبة عمى شجي 12
يدفع الطمبة لمتعمم عن طريق وضع الفرضيات  13

 واختبارىا.
     

      يتقبل أخطاء الطمبة ويعتبرىا مصدرًا لمتعمم. 14
      يشجع الطمبة عمى القيام بأنشطة حول ما يتعمموه. 15
      يدفع الطمبة لمتعمم من مصادر مختمفة. 16
      وب النقل المباشر لممعمومات.يبتعد عن أسم 17
يعّود الطمبة عمى االستفادة من المفاىيم والعمميات  18

 العقمية المتعممة في مواقف جديدة.
      

يعتبر أن دور المتعمم ىو األساس بينما يقتصر دوره  19
 عمى تسييل التعمم.

     

يعطي اىتمامًا كبيرًا بطريقة الوصول إلى المعرفة وليس  20
 حفظ المعرفة بذاتيا.

     

يسعى إلى مساعدة الطمبة عمى العمل بكفاءة مع  21
 اآلخرين عن طريق التعاون. 
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 ساليب التعميمية )المعمم(ثالثًا: األ
  الرقم

 الفقرات
 بدرجة

 قميمة جداً  قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

بل بداية يحرص عمى استثارة الخبرات السابقة لمطمبة ق 22
 الموقف التعميمي الجديد.

     

      الطمبة. الىتمامدم الدرس من خبلل مشكبلت مثيرة يق 23
      يمنح الطمبة فرصًا لعرض أفكارىم ومقترحاتيم.  24
يوظف المواد المتوفرة في البيئة في التدريس إلى جانب  25

 المحتوى المقرر.
     

ل، تنبأ، نف، حمّ يستخدم مصطمحات وأفعال مثل )ص 26
 خبلل إعداد األنشطة التي سينفذىا الطمبة. صمم(

     

      الحديثة.يوظف التكنولوجيا ومصادر التعميم وتقنياتو  27
يستخدم أسموب الخرائط المفاىيمية لتثبيت المفاىيم  28

 الجديدة عند الطمبة.
     

       يقوم بربط فروع المعرفة المختمفة بشكل تكاممي. 29
      يقدم المادة التعميمية بطرق مختمفة. 30
وقدرات  الىتماماتينوع في األنشطة الصفية وفقًا  31

 واحتياجات الطمبة.
     

      من األمثمة التوضيحية. يعرض عددا كافياً   32
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 رابعًا: مجال التقويم
  الرقم

 الفقرات
 بدرجة

 داً قميمة ج قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

      مفتوحة.يطرح عمى الطمبة أسئمة  33
      يشجع الطمبة عمى تقويم تعمميم ذاتيًا.  34
حاول الكشف عن فيم الطمبة لممفاىيم العممية ي 35

 والميارات القبمية قبل البدء في تدريس المفاىيم الجديدة.
     

شجع الطمبة عمى االستقصاء من خبلل توجيو أسئمة ي 36
 فكير.مثيرة لمت

     

      يتجنب إعطاء اإلجابات المباشرة. 37
      يستخدم التقويم البديل. 38
      يمنح الطمبة فرصًا لتأمل ما تعمموه. 39
يعطي الطمبة وقتًا كافيًا لمتفكير في اإلجابة بعد طرح  40

 السؤال.
      

      يحرص عمى تعزيز إجابات الطمبة. 41
      م مسبقة عن أداء الطمبة.صدار احكاإيتجنب  42
      غ أولياء أمور الطمبة بأداء أبنائيم.يبمّ  43
      يوفر تغذية راجعة لممتعممين في الوقت المناسب.  44

 انتيت االستبانة
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 نتائج مقابمة المعممين (5ممحق رقم )

 ( 1المعمم:) 

 طوير العممية التعميمية التعممية؟السؤال األول: كيف ترى دور المعمم المساند في ت

ج/ يتمتع المعمم المساند بأىمية كبيرة في تطوير العممية التعميمية، فمو دور في إكمال العممية 
التعميمية، من خالل تحسين مستوى الطمبة الذين يعانون من بعض الصعوبات التعميمية وبطء 

 التعمم.

 

 عمم المساند من جية تطوير العممية التعميمية؟السؤال الثاني: كيف ترى الخطة التدريسية لمم

ج/ يمتزم المعمم المساند بالخطة التدريسية المقررة، وينفذ خطواتيا في تدريس الطمبة، وينفذىا من 
خالل توفير الجو المناسب لتحسين وتنمية ميارات الطمبة ذوي صعوبات التعمم وبطء التعمم في 

 . القراءة والكتابة والعمميات الحسابية

 

السؤال الثالث: كيف ينفذ المعمم المساند دروسو من حيث إشراكو لمطمبة في العممية التعميمية 
 التعممية؟

جراء العمميات الحسابية بصورة صحيحة،  ج/ يقوم المعمم المساند بتوجيو الطمبة لمقراءة والكتابة وا 
التعميمية، ويقوم  المعمم كما يتمتع المعمم المساند بالصبر عمى الطمبة أثناء تنفيذ األنشطة 

المساند باختيار مجموعة من الطمبة ذوي صعوبات التعمم، وعند انشغال الطمبة العاديين في تنفيذ 
 األنشطة وحل التدريبات يقوم بالعمل مع ىذه المجموعة وعالجيا.

 

 ة التعممية؟السؤال الرابع: كيف يتعامل المعمم المساند مع الطمبة باعتبارىم محور العممية التعميمي
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ج/ يتعامل المعمم المساند مع الطمبة عمى اعتبار أن كل منيم إنسان مكون من عقل ومشاعر ولو 
احتياجات، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة، وىذا يساعده في تنمية ميارات القراءة والكتابة 

 لدى الطمبة.

 

 المساند في تقويمو لطمبتو؟السؤال الخامس: ما الطرق وألدوات التي يستخدميا المعمم 

ج/ يستخدم المعمم المواد واألدوات المتوفرة في المدرسة، وبعض الوسائل التي يقوم بإعدادىا 
بنفسو والتي تتناسب مع الطمبة، إضافة إلى أوراق عمل تقويمية لمطالب، ويتبع المعمم المساند 

 كذلك أسموب المالحظة والمشاىدة في رصد سموكيات الطمبة.

 

 (:2عمم )الم 

 السؤال األول: كيف ترى دور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية التعممية؟

ج/ يمعب المعمم المساند دور فعال في تعزيز تعمم الطالب ذوي التحصيل المنخفض، ويعمل عمى 
ة تغطية الضعف لدى الطمبة في ميارات القراءة والكتابة والعمميات الحسابية، ويعمل عمى مساعد

 المعمم األساسي عند انشغالو في تنفيذ ميام تدريسية أخرى.

 

 السؤال الثاني: كيف ترى الخطة التدريسية لممعمم المساند من جية تطوير العممية التعميمية؟

ج/ يمتزم المعمم بتنفيذ الخطة التدريسية، ويضع خطط تعمل عمى تطوير العممية التعميمية، وتنظيم 
وفق ىذه الخطط المدروسة، كما تمعب الخطة التدريسية دور في إكساب  نقل المعرفة إلى الطالب

 الطمبة أكبر قدر ممكن من الميارات.
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السؤال الثالث: كيف ينفذ المعمم المساند دروسو من حيث إشراكو لمطمبة في العممية التعميمية 
 التعممية؟

يم الفردي والجماعي، ويتابع ج/ يشرك المعمم المساند الطمبة أثناء تنفيذ دروسو من خالل التعم
 أعمال الطمبة في بعض الميارات التي تحتاج إلى جيد مركب.

 

 السؤال الرابع: كيف يتعامل المعمم المساند مع الطمبة باعتبارىم محور العممية التعميمية التعممية؟

، ويقوم ج/ ُيشكل الطمبة محور العممية التعميمية، وعمى ىذا يتعامل المعمم المساند مع الطمبة
بإشراكيم في العممية التعميمية بفعالية كبيرة، ويعمل عمى تعزيز الطمبة ومنحيم فرصًا أكبر في 

 تنفيذ األنشطة، وكذلك العمل عمى زيادة ثقتيم بأنفسيم.

 

 السؤال الخامس: ما الطرق وألدوات التي يستخدميا المعمم المساند في تقويمو لطمبتو؟

ق العمل العالجية، ويتابع كراسات الطمبة ويصححيا، ويستخدم ج/ يوظف المعمم المساند أورا
 وسائل تعميمية متوفرة وأخرى من إعداده، ويوظف السبورة في التدريس.

 

 ( 3المعمم:) 

 السؤال األول: كيف ترى دور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية التعممية؟

ة التعميمية، وتكمن ىذه األىمية فيما يمتمكو من ج/ لممعمم المساند أىمية كبيرة في تطوير العممي
وقت وجيد وعدد قميل من الطمبة، وبالتالي تصبح ميمتو أسيل وتنفيذه لألنشطة أكثر دقة وتركيز 
عمى الميارات األساسية في المبحث الواحد، وتتاح لو الفرصة لإلبداع في استخدام األساليب 

 ميمية.والوسائل المعينة عمى تطوير العممية التع
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 السؤال الثاني: كيف ترى الخطة التدريسية لممعمم المساند من جية تطوير العممية التعميمية؟

ج/ ما من شك أن الخطة التدريسية وضعت لتخدم أىداف معينة ومحددة وواضحة تتمثل في 
تحسين مستوى الطمبة في ميارات القراءة والكتابة والعمميات الحسابية، وذلك يجب أن تتصف 

 خطة التدريسية لممعمم المساند بالشمول والمرونة والتكيف.ال

 

السؤال الثالث: كيف ينفذ المعمم المساند دروسو من حيث إشراكو لمطمبة في العممية التعميمية 
 التعممية؟

ج/ يتماز التعميم المساند بقمة عدد الطمبة، وبالتالي فال بد من إشراك جميع الطمبة في التفاعل 
حظة أنو ليس بالضرورة توزيع الوقت عمى الجميع بالتساوي، ومع ضرورة مراعاة الصفي، مع مال

 تنوع األساليب والوسائل في ذلك.

 

 السؤال الرابع: كيف يتعامل المعمم المساند مع الطمبة باعتبارىم محور العممية التعميمية التعممية؟

حيث إن المنياج والمعمم من ج/ إن عناصر العممية التعميمية ىي المنياج والمعمم والطالب، و 
العناصر الثابتة نسبيًا، فإن المحور الذي يراد تحقيق األىداف من خاللو ىو المتعمم، فال بد من 
مراعاة القدرات والفروق الفردية بين الطمبة، وخاصة أن التعميم المساند يعتمد عمى فئة معينة من 

 ريس.بطيئين التعمم وىو ما يحتاج الصبر واإلبداع في التد

 

 السؤال الخامس: ما الطرق وألدوات التي يستخدميا المعمم المساند في تقويمو لطمبتو؟

ج/ يجب أن يعمل المعمم المساند عمى تحديد أوجو الضعف بدقة، ويركز عمى األساسيات في 
مبحثي المغة العربية والرياضيات، وليذا يجب أن ينوع المعمم في األساليب والمواد واألدوات 

خدمة لتحقيق األىداف بدقة، ومن ىذه األدوات: طرح أسئمة قصيرة محددة وواضحة المست
ومفيومة لمطالب، واالستماع الجيد لمطالب لتعزيز اإلجابة الصحيحة ومعالجة الخطأ، والمتابعة 
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دخال المحسوسات والمجسمات في التدريس، واالنتقال  المستمرة من خالل التقييم المستمر، وا 
 لتجريب. تدريجيًا نحو ا

 

 ( 4المعمم:) 

 السؤال األول: كيف ترى دور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية التعممية؟

ج/ لممعمم المساند دور إيجابي في مساعدة بعض الطمبة من ضعاف التحصيل، وذلك من خالل 
ت في موضوع العمل معيم في مجموعة محددة يقوم فييا المعمم بتحديد األفكار المتنوعة التي ورد

 الدرس.

 

 السؤال الثاني: كيف ترى الخطة التدريسية لممعمم المساند من جية تطوير العممية التعميمية؟

ج/ يحرص المعمم المساند عمى تنفيذ الخطة التدريسية بدقة، لعالج الصعوبات التي تواجو الطمبة 
لكافية، حيث إن بعض طمبة في المغة العربية والرياضيات، ولذا يجب أن تتمتع الخطة بالمرونة ا

 التعميم المساند ال يحققون أي فائدة أو تحسن في ميارات القراءة والكتابة والعمميات الحسابية.

 

السؤال الثالث: كيف ينفذ المعمم المساند دروسو من حيث إشراكو لمطمبة في العممية التعميمية 
 التعممية؟

ة في التفاعل الصفي، ولكن من خالل متابعة ج/ المعمم المساند ليس من اختصاصو اشراك الطمب
 أعمال الطمبة وتصحيح الكراسات وأوراق العمل الخارجية.

 السؤال الرابع: كيف يتعامل المعمم المساند مع الطمبة باعتبارىم محور العممية التعميمية التعممية؟

ية، وكذلك يعمل عمى ج/ يقوم المعمم المساند بتعزيز الطمبة لممشاركة في حل أوراق العمل الخارج
 زيادة ثقة الطمبة بأنفسيم من خالل المواد التعميمية التي تناسب أعمار الطمبة.
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 السؤال الخامس: ما الطرق وألدوات التي يستخدميا المعمم المساند في تقويمو لطمبتو؟

 ج/ يستخدم المعمم المساند أوراق عمل خارجية ويخصص المعمم المساند دفتر لكل طالب يحتوي
 عمى أسئمة وأمثمة تعميمية تحتوي أساسيات يعتمد عمييا المنياج المدرسي.

 

 ( 5المعمم:) 

 السؤال األول: كيف ترى دور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية التعممية؟

ج/ يمعب المعمم المساند دورًا ىامًا في تيسير العممية التعميمية من خالل تصميم وتنفيذ الخبرات 
 يمية، ومن خالل تنظيم وتسييل األنشطة والميام المقدمة لمطالب.التعم

 

 السؤال الثاني: كيف ترى الخطة التدريسية لممعمم المساند من جية تطوير العممية التعميمية؟

ج/ ُيعد المعمم المساند الخطة التدريسية واضحة األىداف واألنشطة والوسائل والتقويم بالتوافق مع 
 المعمم األساسي.

 

السؤال الثالث: كيف ينفذ المعمم المساند دروسو من حيث إشراكو لمطمبة في العممية التعميمية 
 التعممية؟

ج/ يمارس المعمم المساند عدة أدوار ميمة تحت اشراف المعمم األساسي، بحيث يشارك في 
ام التخطيط لمدرس، وتنظيم العممية التعميمية في الصف، والمساعدة في إدارة الصف، واستخد

عداد الوسائل التعميمية، وتجييز التقنيات  استراتيجيات تدريس تتناسب مع مستوى الطمبة، وا 
جراء االختبارات التشخيصية والتقويمية.  التعميمية المستخدمة في الدرس، وا 
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 السؤال الرابع: كيف يتعامل المعمم المساند مع الطمبة باعتبارىم محور العممية التعميمية التعممية؟

وظف المعمم المساند المواد العالجية الخاصة بالطالب المتعثرين، وييتم المعمم المساند ج/ ي
بمجموعة الطالب في الصف ودعميم من حيث إشعارىم بقيمة التعمم والتعميم لموصول إلى مستوى 

 أقراىم.

 

 السؤال الخامس: ما الطرق وألدوات التي يستخدميا المعمم المساند في تقويمو لطمبتو؟

يقوم المعمم المساند بتقويم طمبتو من خالل إعداد خطة واضحة األىداف، وتوظيف المواد  ج/
العالجية الخاصة بالطالب، وتدقيق أعمال الطالب الكتابية، ورصد المالحظات اليومية في سجل 

 خاص.

 

 ( 6المعمم:) 

 ممية؟السؤال األول: كيف ترى دور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية التع

ج/ يمعب المعمم المساند دورًا إيجابيًا في سييل وتيسير عمل المعمم األساسي، وذلك من خالل 
 استخدامو أدوات ووسائل موجية بشكل خاص لمطمبة ذوي صعوبات التعمم. 

 

 السؤال الثاني: كيف ترى الخطة التدريسية لممعمم المساند من جية تطوير العممية التعميمية؟

م المساند الخطة التدريسية التي تمتاز بالوضوح، والشمول لجميع الجوانب، ولكن ج/ ُيعد المعم
الحقيقة أن ىناك العديد من الصعوبات التي تواجو المعمم المساند في إعداد الخطة التدريسية منيا 

 االستجابة البطيئة من الطالب، وعدم تعاون األىل.
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و من حيث إشراكو لمطمبة في العممية التعميمية السؤال الثالث: كيف ينفذ المعمم المساند دروس
 التعممية؟

ج/ يكون إشراك المعمم المساند لمطمبة محدودًا نظرًا لوجود المعمم األساسي، ولضمان عدم تشتيت 
 انتباه الطمبة.

 

 السؤال الرابع: كيف يتعامل المعمم المساند مع الطمبة باعتبارىم محور العممية التعميمية التعممية؟

يستخدم المعمم المساند الكثير من وسائل التعزيز المختمفة التي تراعي المستويات المختمفة ج/ 
 بين الطمبة.

 السؤال الخامس: ما الطرق وألدوات التي يستخدميا المعمم المساند في تقويمو لطمبتو؟

ت، ج/ يقوم المعمم المساند بتوظيف المالحظة المباشرة، ومتابعة دفتر التدريبات والنشاطا
 وتصحيح األعمال الكتابية وأوراق العمل الخارجية.
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 فيرس المالحق

 

رقم 
 الممحق

 الصفحة عنوان الممحق

 85 أسماء السادة المحكمين 1

 86 االستبانة بصورتيا النيائية 2

 91 كتاب تسييل ميمة من مديرية التربية والتعميم 3

 92 كتاب تسييل ميمة من جامعة القدس 4

 93 ئج مقابمة المعمميننتا 5
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 فيرس الجداول:

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 45 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  1.3

( لمصفوفة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 2.3
تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور ارتباط فقرات 

 .م المساند في تطوير العممية التعميمية وفق النظريات المعرفيةالمعم

47 

تصورات المعممين  قياسنتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة  3.3
المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير العممية 

 .التعميمية وفق النظريات المعرفية

48 

افيييييات المعيارييييية والدرجييييية وترتييييييب مجييييياالت المتوسييييطات الحسيييييابية واالنحر  1.4
الدراسيية لتصييورات المعممييين المقيمييين فييي محافظيية بيييت لحييم لييدور المعمييم 

 المساند في تطوير العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية.

53 

المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية والدرجييية لتصيييورات المعمميييين  2.4
لحييم لييدور المعمييم المسييياند فييي تطييوير العمميييية المقيمييين فييي محافظيية بييييت 

التعميمييية وفييق النظرييييات المعرفييية فيييي مجييال األسييياليب التعميمييية )المعميييم( 
 مرتبة تنازليًا.

54 

المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية والدرجييية لتصيييورات المعمميييين  3.4
لعمميييية المقيمييين فييي محافظيية بييييت لحييم لييدور المعمييم المسييياند فييي تطييوير ا

التعميميييية وفيييق النظرييييات المعرفيييية فيييي مجيييال األنشيييطة التعمميييية )الطاليييب( 
 مرتبة تنازليًا.

55 

المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية والدرجييية لتصيييورات المعمميييين  4.4
المقيمييين فييي محافظيية بييييت لحييم لييدور المعمييم المسييياند فييي تطييوير العمميييية 

ييييية فييييي مجييييال التخطيييييط لمتييييدريس مرتبيييية التعميمييييية وفييييق النظريييييات المعرف

57 
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 تنازليًا.

المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية والدرجييية لتصيييورات المعمميييين  5.4
المقيمييين فييي محافظيية بييييت لحييم لييدور المعمييم المسييياند فييي تطييوير العمميييية 

 التعميمية وفق النظريات المعرفية في مجال التقويم مرتبة تنازليًا.

58 

فيييي تصيييورات  العينييية أفيييرادالسيييتجابة لمعينيييات المسيييتقمة ئج اختبيييار "ت" نتيييا 6.4
المعممييين المقيمييين فييي محافظيية بيييت لحييم لييدور المعمييم المسيياند فييي تطييوير 

 النوع االجتماعي.متغير  العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية حسب

59 

فيييي تصيييورات  نيييةالعي أفيييرادالسيييتجابة لمعينيييات المسيييتقمة نتيييائج اختبيييار "ت"  7.4
المعممييين المقيمييين فييي محافظيية بيييت لحييم لييدور المعمييم المسيياند فييي تطييوير 

 .التخصصمتغير  العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية حسب

60 

فيييي تصيييورات  العينييية أفيييرادالسيييتجابة لمعينيييات المسيييتقمة نتيييائج اختبيييار "ت"  8.4
م المسيياند فييي تطييوير المعممييين المقيمييين فييي محافظيية بيييت لحييم لييدور المعميي

 .المؤىل العمميمتغير  العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية حسب

61 

9.4 

 

 المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية السييتجابة أفييراد عينيية الدراسيية
تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند فيي ل

الخبييرة فييي المعرفييية يعييزى لمتغييير  اتالنظرييي تطييوير العممييية التعميمييية وفييق
 .التدريس

62 

العينيية فييي تصييورات  أفييرادالسييتجابة  األحييادينتييائج اختبييار تحميييل التبيياين  10.4
المعممييين المقيمييين فييي محافظيية بيييت لحييم لييدور المعمييم المسيياند فييي تطييوير 

 .دريسالخبرة في التالمعرفية يعزى لمتغير  اتالعممية التعميمية وفق النظري

62 

( لممقارنيييييييات البعديييييييية بيييييييين المتوسيييييييطات الحسيييييييابية LSDنتيييييييائج اختبيييييييار ) 11.4
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة في التدريس.

63 

فييي تصيييورات  العينيية أفييرادالسيييتجابة لمعينييات المسييتقمة نتييائج اختبييار "ت"   12.4
المسيياند فييي تطييوير  المعممييين المقيمييين فييي محافظيية بيييت لحييم لييدور المعمييم

64 
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 مكان المدرسة.متغير  العممية التعميمية وفق النظريات المعرفية حسب

 المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية السييتجابة أفييراد عينيية الدراسيية 13.4
تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند فيي ل

نيييييوع المعرفيييييية يعيييييزى لمتغيييييير  اتلنظرييييييتطيييييوير العمميييييية التعميميييييية وفيييييق ا
 المدرسة.

65 

العينيية فييي تصييورات  أفييرادالسييتجابة  األحييادينتييائج اختبييار تحميييل التبيياين  14.4
المعممييين المقيمييين فييي محافظيية بيييت لحييم لييدور المعمييم المسيياند فييي تطييوير 

 .نوع المدرسةالمعرفية يعزى لمتغير  اتالعممية التعميمية وفق النظري

65 
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 فيرس المحتويات:

 الصفحة  الموضوع

 أ إقرار.

 ب الشكر والتقدير. 

 ج الممخص بالمغة العربية.

 د الممخص بالمغة اإلنجميزية. 

 الفصل األول:

 خمفية الدراسة وأىميتيا.

 2 مقدمة.

 4 مشكمة الدراسة. 

 4 أسئمة الدراسة.

 5 فرضيات الدراسة. 

 6 أىداف الدراسة.

 6 الدراسة. أىمية

 6 حدود الدراسة.

 7 مصطمحات الدراسة.

 الفصل الثاني:

 اإلطار النظري والدراسات السابقة.

 10 التعميم المساند. :المحور األول

 10 فكرة التعميم المساند.

 11 تعريف المعمم المساند.
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 12 أىداف التعميم المساند.

 13 أىمية المعمم المساند.   

 13 فة في التعميم المساند.المستيدالفئة ا 

 14 ميام المعمم المساند.

 16 النتاجات المتوقعة من التعميم المساند.   

 18 المحور الثاني: دور المعمم وفق النظريات المعرفية.   

 18 التوجيات والمدارس النفسية في التدريس.   

 21 21النظرية المعرفية.

 21 المعرفية.المسممات التي تستند إلييا النظرية 

 23 .منطمقات النظرية المعرفية

 24 أدوار المعمم وفق النظريات المعرفية.

 30 التعقيب عمى اإلطار النظري.

 33 الدراسات السابقة.

المحور األول: الدراسات التي تناولت تصورات المعممين حول النظرية المعرفية 
 )البنائية(.

33 

 38 اولت المعمم المساند.المحور الثاني: الدراسات التي تن

 41 التعقيب عمى الدراسات السابقة.

 الفصل الثالث:

 الطريقة واإلجراءات.

 44 منيج الدراسة.

 44 مجتمع الدراسة.

 45 عينة الدراسة.
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 45 أدوات الدراسة.

 46 .صدق أداة الدراسة

 47 ثبات أداة الدراسة.

 49 إجراءات الدراسة.

 49 متغيرات الّدراسة.

 50 المعالجة اإلحصائية.

 الفصل الرابع:

 نتائج الدراسة.

 

 52 تمييد.

 52 النتائج المتعمقة بالسؤال األول.

 58 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني.

 59 نتائج الفرضية األولى.

 59 نتائج الفرضية الثانية.

 59 نتائج الفرضية الثالثة.

 60 نتائج الفرضية الرابعة.

 62 ضية الخامسة.نتائج الفر 

 63 نتائج الفرضية السادسة.

 65 .ُممخص نتائج الدراسة

 الفصل الخامس:

 مناقشة النتائج.

 

 68 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول.

 72 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني.
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 72 مناقشة نتيجة الفرضية األولى.

 73 مناقشة نتيجة الفرضية الثانية.

 73 ناقشة نتيجة الفرضية الثالثة.م

 74 مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة.

 74 .مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة

 75 مناقشة نتيجة الفرضية السادسة.

 75 مناقشة نتائج مقابمة المعممين.

 77 توصيات الدراسة.

 77 مقترحات الدراسة.

 78 :المراجع

 100 .فيرس المبلحق

 101 .فيرس الجداول

 104 .فيرس المحتويات
 

 

 


