
                                                                   عمادة الدراسات العميا
  جامعة القدس

 
 

 
 
 

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

 
 

 

 سماح نظير محمد طقاطقة
 

 
 تيررسالة ماجس

 

 

 

 
 فمسطين-القدس

 
 

 م 2018 - هـ1440



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

 
 
 

  إعداد:
 سماح نظير محمد طقاطقة

 
 

 فمسطين / بكالوريوس أساليب تدريس لغة عربية من جامعة القدس المفتوحة
 
 

 عفيف حافظ زيدان أ.د. :مشرفال
 
 

درجة الماجستير في الحصول عمى  تلمتطمبااستكمااًل قدمت هذه الرسالة 
 جامعة القدس /التربويةكمية العموم  العميا،أساليب التدريس من عمادة الدراسات 

 
 
 

 م 2018-هـ1440



 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 برنامج أساليب التدريس
  

 
 

 
 إجازة الرسالة 

 
تصورات المعممين المقيمين في محافظة بيت لحم لدور المعمم المساند في تطوير العممية التعميمية وفق 

 النظريات المعرفية
 

 سماح نظير محمد طقاطقةاسم الطالبة: 
 21610016 الجامعي:الرقم 

 
 المشرف: أ. د.عفيف حافظ زيدان

 
 قيعيم:الجنة المناقشة المدرجة أسماؤىم وتو  من 2018  /8/21 :اريخبت زتينوقشت ىذه الرسالة وأج

 التوقيع      عفيف حافظ زيدان       د. أ.     رئيس لجنة المناقشة 1.

 التوقيع      د. أشرف محمد ابو الخيران       ممتحنًا داخميًا       2.   

 التوقيع           د. مجدي راشد جيوسي       ممتحنًا خارجيًا      3.   

  
 فمسطين -القدس

 
 2018-ىـ1440



 

 

 بسم اهلل الزمحه الزحيم
 

 قال تعاىل:
 

يَزْفَعِ اللَّهُ الَّذِيهَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِيهَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاثٍ وَاللَّهُ بِمَا  "

 "تَعْمَلُونَ خَبِريٌ
 صدق اهلل العظيم

 

 )   11 اجملادلت، آيتسورة  )
 



 اءاإلهد
 

  والنور غ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمةإلى من بم  

 .سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم

  إلى من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب

  إلى من كم ت أناممو ليقدم لي لحظة سعادة

  إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم

 .(حبيبوجي الز ( إلى القمب الكبير

سمو بكل اطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار .. إلى من عممني الع

 .افتخار .. أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافيا بعد طول انتظار)والدي العزيز(

لى معنى الحنان وال إلى  تفاني .. إلى بسمة الحياة وسر الوجودإلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وا 

 .مي الحبيبة(أ( من كان دعائيا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي إلى أغمى الحبايب

 آم.رب ألي  من روحي أبنائي وفمذة كبدي ميرا ومحمد وار أقإلى من ىم 

 .إلى من حبيم يجري في عروقي ويميج بذكراىم فؤادي إلى أختي وأخواني

 يالتي.نحو النجاح واإلبداع صديقاتي وزم ويًا ونحن نشق الطريق معاً رنا سإلى من س  

 إلى من ىم دومًا بجانبي بدون سبب وبدون شروط وبدون مصالح.

 إلى كل من مد  يد العون لي وساعدني

 … أىدي ىذا الجيد المتواضع

 .سماح نظير محمد طقاطقةالباحثة: 



 

 أ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إقرار: 
نيا نتيجة أبحاثي الخاصة ،الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس معّدة ىذها نأقر أ  ،لنيل درجة الماجستير، وا 

باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما ورد وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أي درجة عميا ألي 
 جامعة أو معيد. 

 .التوقيع: ...............
 سماح نظير محمد طقاطقةسم: اال

 12/2012/ 8التاريخ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ب

 

 
 

 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
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 :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
 
 
 
 


