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  شكر وعرفان

  
  

  

  

هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، يطيـب لـي أن    الحمد

أتوجه بالشكر الجزيل واالمتنان إلى الدكتور إبراهيم عرمان الذي اشرف على هذه الرسـالة بأمانـة   

 وإخالص، وقدم لي الكثير من العطاء العلمي إلنجاز هذه الرسالة فكان مرشدا مخلصا منـذ البدايـة  

وحتى النهاية أعانه اهللا على تقديم المزيد ألبناء هذا الشعب المكافح، كما أتقدم بالشـكر إلـى السـادة    

األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الدكتور علم الدين الخطيب والدكتور زياد قباجه على ما بـذاله مـن   

وات الدراسة والى الهيئة جهد في قراءة ومناقشة الرسالة، كما أتقدم  بالشكر إلى السادة المحكمين ألد

ما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم فـي انجـاز   ك   .الغوث الدولية في مدارس وكالة ةالتدريسي

  .وإتمام هذا البحث كل تقدير واحترام

  

  

  

 الباحثة                                                                                   

   سمر فتحي طبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  ملخصال
  

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

في متوسطات معوقات التعليم ) α=0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

من وجهة نظر معلميه يعزى إلى الجنس والمؤهل العلمي وسنوات  المساند للمرحلة االبتدائية العليا

  الخبرة والتخصص؟

في متوسطات فاعلية التعليم ) α=0.05(ل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ه-

المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى الجنس والمؤهل العلمي وسنوات 

  الخبرة والتخصص ؟

الوكالة في المحافظات تكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع معلمي التعليم المساند في مدارس 

  .معلما ومعلمة) 222(الشمالية والبالغ عددهم 

وقد أعدت الباحثة استبانه للتعرف على معوقات برنامج التعليم المساند من وجهة نظر معلميه في 

  ).0.875(حيث بلغ ) كرونباخ ألفا(مدارس الوكالة، وتم التأكد من ثباتها باستخدام معامل الثبات 

تحليالت اإلحصائية حيث اشتملت على حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات وتم استخدام ال

للعينات المستقلة وتحليل التباين األحادي واختبار شيفيه لمعرفة الفروق )  t( المعيارية ،واختبار

 .البعديه الدالة إحصائيا

 بدرجة الدولية وثالغ وكالة مدارس في المساند التعليم برنامج معوقاتوقد أظهرت الدراسة وجود 

 تعزى إحصائيا دالة فروق وجود إلى الدراسة فتوصلت البرنامج تنفيذ بمعوقات يتعلق فيما أما .كبيرة

 .الذكور ولصالح للجنس

ووجود فروق دالة إحصائيا في المتوسطات الحسابية لمعوقات التعليم المساند تعزى إلى المؤهل 

  .الوريوس لصالح معلمي حملة مؤهل أعلى من بكو العلمي

إحصائيا في متوسطات معوقات التعليم المساند تعزى إلى التخصص ولصالح  داللة ذات فروق ووجود

  . تخصص الرياضيات
 
 الحسابية المتوسطات  في إحصائيا دالة فروق ووجود المساند التعليم برنامج بفاعلية يتعلق فيما أما

 .الذكور  ولصالح الجنس متغير إلى تعزى لفاعليته

  

 لصالح و الخبرة سنوات متغير إلى تعزى لفاعليته الحسابية المتوسطات في  إحصائيا دالة فروق ودوج

                                                                                                     . واحدة سنة لمدة خبرة معلمي
      



 
 

د 

العلمي ولصالح  ليعزى إلى المؤه لفاعليته الحسابية المتوسطات في  إحصائيا دالة فروق وجود وأيضا

                                                                        .معلمي حملة أكثر من بكالوريوس ودبلوم 

  

بء وأوصت الباحثة بضرورة العمل على زيادة دافعيه المعلم على التعليم المساند من خالل تقليل الع

  .الدراسي ورفع رواتبهم وتزويدهم بكتيبات حول موضوع التعليم المساند

  .وزيادة دافعيه المتعلم على التعلم من خالل عرض المادة التعليمية بشكل سهل ومتسلسل

  .وأيضا أن تتعاون إدارة المدرسة مع معلمي التعليم المساند لتحقيق أهدافه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

Obstacles to the Education Support Program for higher elementary students in UNRWA 
schools from a pedagogical perspective, and suggestions concerning   it 

 
Abstract 

 
This study  aimed at investigating the obstacles of the program of supporting       
education for high primary level in UNRWA schools according to view of           
teachers and suggestions concerning it, through answering the following   questions: 
 

1. Are there statistically significant differences in the mean indicators of obstacles to 
education support for higher elementary level education from the a pedagogical 
perspective depending on the variables of gender, educational qualification, and 
years of experience and specialization? 

2. Are there statistically significant differences in the mean indicators of effectiveness 
of education support for higher elementary level education from the a pedagogical 
perspective depending on the variables of gender, educational qualification, and 
years of experience and specialization? 

 
The sample and the population of the study consisted of all teachers of              
Supporting education in UNRWA schools in the northern districts, 222  male and 
female in total, of whom 200 submitted completed questionnaires. 
 
The researcher  a questionnaire prepared by the researcher, content of the instrument 
validity and reliability was established, data was analyzed using, standard deviation, 
means, t- test, One way- ANOVA,   Scheffee Test to find statistically significant 
deviation. 
 
The results of the study were as follows: 
 
Statistically significant differences in the calculated mean for Education Support 
teachers based on the gender variable, and in favor of male teachers. 
Statistically significant differences in the calculated mean based on the experience 
variable, and in favor of teachers with over one year of experience. 
Statistically significant differences in the calculated mean based on the educational 
qualification variable, and in favor of teachers carrying degrees higher than 
Bachelors. 
No statistically significant differences in the calculated mean were found based on 
the specialization variable. 
 
As for obstacles to the implementation of the Program, the study found statistically 
significant differences based on gender, and in favor of male teachers. 
The study also found  statistically significant differences in the calculated mean of 
obstacles to education support based on educational qualifications, and in favor of 
teachers carrying degrees higher than Bachelors. 
No statistically significant differences in the calculated mean were found based on 
the experience variable. 
The study also found  statistically significant differences in the calculated mean of 
obstacles to education support based on specialization and in favor of teachers with a 
specialization in mathematics. 
 



 
 

و 

Among the recommendations of the study:  
− Work to increase teachers' motivation to provide education support through the 

reduction of teaching burdens, increasing teacher salaries, and providing 
instructional materials on education support; 

− Increase students' motivation to learn by presenting educational materials in a 
simple and well-structures way; 

− School administration should cooperate with teachers providing education 
support in order for the Program to achieve its goals. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل األول

  راسةخلفية الد
  
  :مقدمة 1 .1

، ويعزى هذا التغير إلى نمو المعارف بأنواعها إذ الم تغيرات في جميع جوانب الحياة المختلفةشهد الع

وسعى  .القادر على التعلم بنفسه التربية لم تعد وظيفتها حشو أذهان الطلبة بالمعرفة بل إيجاد الفردإن 

ليس من خالل تربية الفـرد وتعليمـه    التعلم بنفسه، وكالة الغوث إليجاد الفرد القادر على العاملين في

متدني التحصـيل  المساعدة على عالج الضعف لدى الطلبة اليجاد البرامج بل عملت على سن فحسب 

في المواد األساسية وتسعى دائما إلحداث التطورات المستمرة في مجال التربيـة والتعلـيم لتواكـب    

لوكالة لمواكبة التطورات التي تحدث في هذا العالم، ولـذلك  العالم، وتسعى االتغيرات التي تحدث في 

  . قامت بتطبيق برنامج عالجي للتغلب على بعض صعوبات التعليم وزيادة تحصيل الطلبة

  
  :2005/ 2004تعليمي صادر عن وآالة الغوث عام جاء في مجمعو

واللغـة العربيـة فـي     لوحظ تدني في تحصيل الطلبة في المواد األساسية في العلوم والرياضيات " 

السنوات األخيرة، وقد أشار هذا التدني إلى  االختبارات الموحدة التي يجريها مركز التطوير التربوي 

في وكالة الغوث الدولية في القدس، واالختبارات الوطنية التي أجراها مركز القيـاس والتقـويم فـي    

التربويين والمعلمين ومـديري المـدارس   وزارة التربية والتعليم، باإلضافة إلى مالحظات المشرفون 

للنهوض بالتعليم وإتقان المواد األساسية ، ورأت دائرة وكالة الغوث الدولية فـي القـدس ضـرورة    

لتوسيع مشروع التعليم العالجي المساند من خالل تشكيل فريق من  معلمي ومعلمات المواد األساسية 

ن المختصين في كـل مجـال مـن المجـاالت     في مدارس وكالة الغوث تحت إشراف أحد  التربويي

، وقام هذا الفريق بإعداد مواد تعليمية عالجية على شكل )علوم ورياضيات ولغة عربية(األساسية من 

مجمعات تعليمية تحتوي كل منها على اختبار قبلي ومجموعة من األنشطة على شـكل أوراق عمـل   

التشخيصي الذي / نتائج االختبار التحصيلي واختبار بعدي ومن ثم تم إعداد هذه المجمعات في ضوء 

على عينة من طلبة الصفين الرابـع والخـامس فـي     2004/2005طبق في الفصل الدراسي الثاني 

لطلبة مدارس وكالة الغوث في منطقة القدس، حيث أظهرت نتائج هذا االختبار ضعف التحصيل لدى ا

  ."في المواد األساسية

تعليم التابعة للوكالة بتصميم برنامج مساند لعالج الضعف في تحصـيل  ولهذا قامت مديرية التربية وال

الطلبة وكلفت مجموعة من المعلمين بتنفيذ هذا البرنامج لعله يساعد في عالج ضعف التحصيل لـدى  

الطلبة في المواد األساسية، ومعلمونا في المدارس يسعون جاهدين إليصال المعلومات وتزويد الطالب 



 

ل الوسائل التعليمية ومن خالل أساليب تعليمية مختلفة ، ولتعليم العالجي دور فعال بالمهارات من خال

  .بعالج الضعف ورفع مستوى التحصيل

انه التعليم الذي يتبع عملية التقويم التمهيدي،  التعليم العالجي،) 1992(يعرف برنامج التعليم المفتوح و

ـ    أو التكويني، ويهدف الى رفع مستوى أداء الطلبة ف  ر ي المواقف التي أظهـر فيهـا الطلبـة أداء غي

  .ستوى المطلوبممرضي، ويقدم التعليم العالجي للطلبة الذين يخفقون في الوصول الى ال

على أنه مجموعة من اإلجراءات التربوية يقوم بها مختصـون مـن أجـل    : ويعرف التعليم العالجي

ذين يعانون من صعوبات التعلم، أو أصـحاب  االرتقاء بالمستوى التحصيلي، واألداء النفسي للطالب ال

  ).2000حافظ، (االحتياجات الخاصة، أو ذوي التحصيل العادي 

بأنه نوع من التعلم يركز على صعوبات التعلم، ويعطيها اهتمام خاص بعد : كما يعرف التعليم العالجي

التكويني يتم تقـديم   تحديد درجة الصعوبة، عن طريق التقويم ، وعند إخفاق بعض الطلبة في االختبار

  ).2005زيدان، (برنامج عمل لتقوية جوانب الضعف 

يتم مـن   –التي تلي التدريس الجمعي  على أنه نوع من المعالجات التعليمية: ويعرف التعليم العالجي

خاللها تشخيص وتصحيح أخطاء التعلم التي يقع فيها الطالب في معلوماتهم، او مهاراتها، وصوال بهم 

  ).2001زيتون، (لم تلك المعلومات أو المهارات إلتقان تع

على أنه هو التعليم الذي استخدم فيه ثالثة أساليب عالجية لتذليل الصعوبات : ويعرف التعليم العالجي

التي يواجهها الطالب أثناء تعلمهم لوحدتي الكسور العادية والعشرية، وذلك مـن خـالل تشـخيص    

راجعة لتصويب أخطائهم، وتمارين تطبيقية، إضافة للتمكن من وتصحيح أخطاء تعلمهم، وتوفير تغذية 

  ).2004شرف الدين، (استيعاب تعلمهم، ولتحسين ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي 

هو التعليم الذي يتبع اإلختبار القبلي ويركـز علـى   : أما التعريف االجرائي التي توصلت اليه الباحثة

هارات األساسية ، ويعطيها اهتمام، خاص ويتم تقديم خطـة  الصعوبات التي يعاني منها الطلبة في الم

عالجية واعطاء أوراق عمل تقويمية وتقديم تغذية راجعة في بداية كل حصـة واسـتخدام اسـاليب    

  .عالجية لتقوية جوانب الضعف

والبد من التنويه بأن اجراءات العالج البد أن تعقب إجراءات التشخيص ، وتحدد مدى جودة العـالج  

ع مستوى تحصيل الطالب في الموضوع المستهدف، ومن ثم تصحيح أخطاء الـتعلم لتحقيـق   في رف

  ).2003 زيتون،(األهداف المرجوة من تدريس الموضوع 

وتعتمد االجراءات العالجية على نوعية صعوبات التعلم المسببة لها، فقد تكمن في طرق التدريس غير 

النظام المدرسي والمعلم سبباً فـي تلـك الصـعوبات،     المالئمة او في القرارات الدراسية، وقد يكون

بـل،  (كنقص اإلمكانات المادية داخل المدرسة، ونقص الموارد التعليميـة وضـعف أداء المعلمـين    



 

، ربما يكون عدم سيطرة المعلم على مايجري داخل الصف، مما يضعف سـير النظـام فيـه    )1986

  ).2000عدس، (الذهن وتشتت االنتباه  ويزيد من الفوضى واالضطراب مما يؤدي الى انصراف

ربما تكون صعوبات التعلم ناجمة عن الطالب نفسه مثل ضعف في السمع أو البصر أو بـطء تعلـم   

 Corrective Teachingوعملية العالج تشير هنا الى أن التـدريس التصـحيحي   ). 2000عدس،(

الطلبة تتم بتقديم تلـك الوصـفات   المتضمن تقديم وصفات عالجية لتصحيح أخطاء التعلم الحادثة لدى 

العالجية باالستعانة بأساليب معينة، يطلق عليها األساليب العالجية، حيث أن التعليم العالجي اليعتمـد  

على طريقة من الطرائق التدريسية أو على أسلوب واحد من األساليب التعليمية، أو حتى علـى نـوع   

عليم العالجي تبعاً لنوع المشكالت الدراسـية، وطبيعـة   تتعدد أساليب الت"واحد من وسائل التعليم حيث 

  ).2001الصادق، (المادة وطبيعة الموضوع ونوعية التالميذ 

  :وللتعليم العالجي أسس وركائز 

العالجي البد وأن يستند على أساس علمي ودرايـة كافيـة بشخصـية    ) التدريب(إن التعليم  -

  ).اجتماعية –معرفية  –انفعالية  –عقلية  –جسمية (الحاالت من جوانبها المختلفة 

العالجي، يرتبط بالتقويم من كافة جوانبه، وخاصة فيما يرتبط بالتحليـل  ) التدريب(إن التعليم  -

والتشخيص المستمر لواقع الحالة وقدراتها، ومستواها التحصيلي، والنواحي االجتماعية لـديها  

 . وأدائها التربوي إلى غير ذلك

جي يقوم على التشخيص، والتعريف لحاجات الطالب التربوية، ألن من العال) التدريب(التعليم  -

 . هذه االحتياجات تحديد بوضوح نواحي القصور المطلوب عالجها

العالجي يجب أن يشمل مجموعة مكتملة من الخدمات العالجية، والوقائيـة،  ) التدريب(التعليم  -

شترك في تقديم كل هذه الخـدمات  والنفسية، واالجتماعية، والتعليمية، من خالل فريق عمل ي

 . وغيرها

العالجي مجموعة أخرى من الخدمات التربوية الفردية، التـي تـرتبط   ) التدريب(يقدم التعليم  -

بخصوصيات شخصية الحالة، بل إن تأثير هذه الخدمات يدخل ضمن إعاقة الحالة، ويبرز ما 

 . فيها من قدرات قد تكون كامنة

جي على المالحظة والمتابعة المستمرة للحاالت من جانب القـائمين  التدريب العال(يقوم التعليم  -

 . على التعليم ومتابعة ما يطرأ عليه من تغيرات يمكن تقويمها باستمرار

 ). 2005جلجل، (يستند على خبرات واسعة ومتنوعة للقائمين عليه  -
 

 : األسس التالية) 1989(ويضيف حمدان 

ى تقويم خدمات تربوية آنية، ومستقبلية تعالج واقع الحالـة  العالجي عل) التدريب(يقوم التعليم  -

 . وتلبي طموحاتها



 

 . يستند إلى المسؤولية الجماعية لفريق متخصص يعمل بروح الجماعة المتكاملة -

. عملية تربوية إنسانية متجددة بعيدة عن الجماعية السائدة في التدريب في المـدارس العاديـة   -

م والقائمين على الهيئة التدريسية بهذه األسس العالجية، ينجحـون ببنـاء   وترى الباحثة أنه بتبني المعل

الثقة في نفس الطلبة، فهم بذلك يشجعونهم على المشاركة في التعليم، والنهوض بجميع طلبة الصـف  

 . دون النظر إلى اختالف المستويات والقدرات

ينبغي على المعلم اإلطالع على أشـكال  عند استخدام التعليم العالجي، وللتعليم العالجي أشكال متعددة 

  . التعلم العالجي واختيار األنسب بما يتماشى مع الظروف التعليمية المتاحة له

وقد توصل علماء النفس والتربية إلى العديد من صور التعليم العالجي بعضها فردي وبعضها جماعي 

 : في اآلتي) 2000(أجملها حافظ 

 : التدريس المباشر .1

  : لخطوات التاليةويقوم على ا

  . وضع أهداف محددة واضحة تدفع الطلبة إلى تحقيقها -

 . صياغة وترتيب األنشطة التربوية في خطوات متسلسلة -

 . إتاحة الفرص العديدة الكتساب المهارات الجديدة -

 . تقديم التغذية الفورية لتصحيح المسار التعليمي للطالب -

 ). 2000(الواردة في حافظ : ليرنر(تقويم تقدم المستوى التحصيلي للطالب  -

 : التعلم الفعال .2

  : ويستند إلى اإلجراءات التالية

  . تشجيع التعلم التفاعلي بين الطالب والبيئة ومادة التعلم -

 . اإلستناد إلى الخبرات السابقة للطالب عند تقديم المادة العلمية -

 . إعداد الطالب ذهنياً وفكرياً ودافعياً في عملية التعلم -

 . طالب على اإلندماج في عملية النموتشجيع ال -

 . بناء الدرس بصورة تتيح للطالب النجاح في تحصيله -

 . أن نعلم الطالب كيف يتعلم البحث عن اإلجابة للسؤال الذي يقدم له -
 
 التدريب التبادلي  .3

وفيه يعتبر التعليم نشاطاً اجتماعياً بين مجموعة من الناس، ثم بعدئذ في صورة تحصيل فردي، وهـو  

يعتمد على الحوار، أو المناقشة بين الطالب، ويلعب فيه المعلم دور الوسيط، أو المعين ويقوم بتقـويم  

 . االداء التحصيلي

 : أسلوب النظم .4



 

وهو نشاط تعليمي يشكل نطاقاً له مكوناته، وعناصره، وعالقاته، التي تسعى إلى تحقيـق األهـداف   

  : المحددة، وهو يتألف من أربعة نظم

  :المدخالت  )أ 

وهي الخاصة بالطالب، والمقررات الدراسية، وطرق التـدريس، والوسـائل التعليميـة، واألنشـطة     

  . التربوية، والقوى البشرية القائمة بالتدريس، والخدمات النفسية، والطبية واالجتماعية

 : العمليات  )ب 

والمدرسـة  وهي مجموعة األفعال والتفاعالت والعالقات التي تحدث داخل النظام التعليمي بالصـف  

 . نتيجة المدخالت السابقة، والجو السائد داخل الصف والمدرسة

 : المخرجات  )ج 

 . وهو خاص بنتائج العملية التعليمية، من حيث المستويات التحصيلية للطالب وسمات شخصياتهم

 : التغذية الراجعة  )د 

ا النظـام  ويـرتبط بهـذ  . ويقصد بها تقويم المخرجات والعمل على تصحيح مسار العملية التربويـة 

 ). 1994عثمان، (التدريسي كل من التعليم الفردي، ونظام الجمع التعليمي الموديول 

 : النظام التكاملي .5

  : ويستند إلى الخطوات التالية) 2000(الوارد في حافظ : عثمان(وضعه 

 : طبيعة التعلم العالجي  )أ 

لم العادية، وبالتالي فهو نشـاط  التعلم العالجي نشاط له أهداف، يرنو إلى تحقيقها من خالل مواقف التع

  . متكامل مع سائر األنشطة التعليمية التي ينخرط فيها التلميذ داخل المدرسة

 : الطالب  )ب 

والتلميذ الذي يهيأ له التعلم العالجي كائن حي ينمو، ولكنه يتعثر بسبب صعوبة تعلم ما، ومن ثم ال بد 

ك الصعوبة، وتنشط نموه، وهذا يتطلب التفـرد  أن نهيئ له ظروف التعلم التي تتيح له التغلب على تل

في عالجها حسب ظروفه الخاصة، ونقطة البدء أخذ رأيه في أسلوب العالج، واستشارته، واستشـارة  

مشاركته في عملية التعلم، ويقتضي هذا تحرره من اإلحساس بالضجر، وبناء ثقته في نفسه وتحريره 

جاح بشكل متدرج وسط جماعة لتتوطد عالقته بهـم وال  من القوى السالبة، وأتاحت الفرصة أمامه للن

 . يشعر بالدونية وسطهم

 : المحتوى  )ج 

وهو محتوى واضح، يربط الصعوبة في مجال دراسي معين بالمجاالت األخرى، ويقدم وسائل العالج 

  . مستساغ مجزأ بصورة مقبولة؛ ألن العملية التعليمية تتسم بالتكامل

  
 



 

 : األنشطة  )د 

متكاملة، تستهدف تعديل السلوك، وتتطرق إلـى جوانـب الشخصـية الجسـمية     هي أنشطة عالجية 

ويمكن تقديمها ) في الحي الذي يسكنه(والنفسية، واالجتماعية شاملة للطالب وبيئته المدرسية والمنزلية 

  . داخل المدرسة وخارجها

ى الحرمان برنامج تعليمي، خالصته أن التأخر الدراسي يعود في معظمه إل: التعليم التعويضي .6

االجتماعي، والتخلف االقتصادي، ونقص الفرص التعليمية في المناطق الفقيرة  في المدن، أو 

التي تسمى بالعشوائيات في مصر، وكذلك المناطق الريفية، واألقليات المحرومة، وتتضـمن  

 : البرامج العالجية الموجه لهم

  . لدراسي في مراحل التعليم التاليةعالج المشكالت األكاديمية للطالب حتى ال تعوق تقدمهم ا -

 . تقديم تعليم مهني وخبرات عمل للطالب في سياق غير أكاديمي -

تقديم برنامج تعليمي مكثف لألطفال غير القادرين ذوي اإلمكانات الفعلية الواعـدة ومسـاعدة    -

 ). 1996أبو حطب وصادق، (أولياء أمورهم 
 
 : تعديل السلوك الصفي .7

ت تعديل السلوك التي تستند إلى نظريات التعلم، في تحديد أهـداف تعليميـة،   ويقصد به استخدام فنيا

وطرق عالجية، وتعزيزها في حل مشكالت الطالب الدراسية والسـلوكية أو النفسـية واالجتماعيـة    

  ). 1990، 1980: حمدان(

داتهم الذي يرى بالرغم من اختالف الطلبة فـي قـدراتهم، واسـتعدا   ) 1994(ويوافقه في الرأي مينا 

وقدراتهم وميولهم ال بد من مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، واألخذ بعـين االعتبـار الخصـائص    

النفسية للطلبة والسلوكية، وحل المشكالت الدراسية من خالل التنويع فـي األسـئلة، وإدارة الصـف    

ن صعوبات فـي  بالصورة التي تراعي الفروق الفردية، وعمل دروس عالجية للطلبة الذين يعانون م

  . الرياضيات

  . األساليب العالجية

  . ومن هذه األساليب بعضها يتم تطبيقه فردياً وبعضها اآلخر يتم تطبيقه جماعياً

  : ومن أبرز األساليب العالجية الفردية ما يأتي

 . العالج عن طريق الكتب الدراسية البديلة -

يق اإلطالع على كتب أخرى خـالف  ويوجه فيها الطالب إلى تصحيح أخطائه بصورة فردية عن طر

 . الكتاب المدرسي كالكتب الخارجية والمراجع العلمية والمذكرات والملخصات

 : العالج عن طريق كراسات التمارين أو كتيبات التدريب -



 

وفيه يوجه الطالب إلى تصحيح أخطائه بصورة فردية، عن طريق قيامه بحل مجموعة من التمـارين  

 . كتب أو كتيبات معينة والتدريبات المتضمنة في

 : العالج عن طريق بطاقات التوضيح -

ويتضمن توجيه الطالب إلى تصحيح أخطائه بصورة فردية، عن طريق إطالعه على بطاقة تعليميـة  

تتضمن معلومات قصيرة تصحح له خطأ، كما قد تتضمن سؤاالً حول المعلومة واإلجابـة الصـحيحة   

 . لبلهذا السؤال للخطأ الذي وقع فيه الطا

 : العالج عن طريق االستعانة بإحدى تقنيات التدريس -

وفيه يوجه الطالب بصورة فردية لتصحيح أخطائه، عن طريق االستعانة بإحدى تقنيات التدريس، مثل 

التدريس الخصوصي السمعي أو التدريس بالفيديو، أو بالكمبيوتر الشخصـي والحاسـوب، والتعلـيم    

  . المبرمج

 : س الخصوصيالعالج عن طريق التدري -

ويتم فيه معالجة الطالب ألخطائه بصورة فردية عن طريـق المعلـم أو أحـد األقـران المتفـوقين      

 ). 2001زيتون،(

  



 

   

  :مشكلة الدراسة2 .1

عملت الباحثة كمعلمة للتعليم المساند في مدرسة البحتري االساسية في اريحا، فالحظت اهمية تلـك   

لطلبة، وكان الهدف من تطبيقه رفع مستوى تحصيل طلبـة  البرامج في عالج ضعف التحصيل لدى ا

، حيث تم توظيف المعلمين للتعليم المساند فـي المـواد   )الرابع والخامس والسادس(المرحلة االبتدائية 

للمرحلة االبتدائية العليا تحديداً، ونظراً ألهمية هذا النوع ) من علوم ورياضيات ولغة عربية(األساسية 

في رفع مستوى التحصيل وعالج الضعف في المواد األساسـية  ) التعليم المساند(جية من البرامج العال

أرادت الباحثة التعرف على معوقات برنامج التعليم المساند لطلبة المرحلة االبتدائية العليا في مدارس 

راسة وكالة الغوث الدولية من وجهة نظر معلميه ومقترحات لتطويره، وتأمل الباحثة أن تكون هذه الد

مرجعا لدى صانعي القرارات في مديريات التربية والتعليم لتتبني مثل ذلك النوع مـن البـرامج وأن   

تتجنب المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذا النوع من البرامج بشكل فّعال والعمـل علـى الخـروج    

جابـة عـن   ببرنامج عالجي متميز يساعد على زيادة تحصيل الطلبة، وتحديدا جاءت هذه الدراسة لال

  :االسئلة التالية 
 

  :أسئلة الدراسة 1.3

  

  :حاولت الدراسة االجابة عن االسئلة التالية
  

  ما هي معوقات التعليم المساند  المطبق في مدارس وآالة الغوث الدوليةاالبتدائية ؟: السؤال الرئس االول
  

  :وانبثق عن السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية 
 
في متوسطات معوقـات التعلـيم   )α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد فروق -1

  المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى الجنس؟

  

في متوسطات معوقـات التعلـيم   )α=0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2-

   يا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى والمؤهل العلمي؟المساند للمرحلة االبتدائية العل
  

في متوسطات معوقـات التعلـيم   )α=0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -3

  المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى سنوات الخبرة؟
  



 

في متوسطات معوقـات التعلـيم   )α=0.05(لداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا-4

           المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى التخصص؟

  

  ما مدى فاعلية التعليم المساند المطبق في مدارس وكالة الغوث الدولية ؟: السؤال الرئيس الثاني

  

  :ليةوانبثق عن السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التا
 
في متوسطات فاعليـة التعلـيم   ) α=0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1

  من وجهة نظر معلميه يعزى إلى الجنس؟ المساند للمرحلة االبتدائية العليا

  

في متوسطات معوقات التعلـيم  ) α=0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

   من وجهة نظر معلميه يعزى إلى المؤهل العلمي؟ للمرحلة االبتدائية العليا المساند
 
في متوسطات معوقات التعلـيم  ) α=0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

  من وجهة نظر معلميه يعزى إلى سنوات الخبرة؟ المساند للمرحلة االبتدائية العليا

  

في متوسطات معوقات التعلـيم  ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد فروق ذات  -4

  من وجهة نظر معلميه يعزى إلى والتخصص؟ المساند للمرحلة االبتدائية العليا
 

 :الدراسة اهمية 1.4  
 
يا تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على معوقات برنامج التعليم المساند لطلبة المرحلة األساسية الدن 

في مدارس الوكالة في المحافظات الشمالية من وجهة نظر معلميه ولما لهذه الدراسة من أهمية لصانعي 

القرار في مديريات التربية والتعليم في محافظات فلسطين حيث ستبين المعوقات التي تحول دون تنفيـذ  

مواد دراسية وبرامج تساعد  مما سيجعلهم يتخذون قرارات   لتطوير) التعليم المساند(البرنامج العالجي 

في تحسين تحصيل الطلبة لديهم، وهذه الدراسة تواكب التطورات التي تحدث فـي مـديريات التربيـة    

  .والتعليم، وتأمل الباحثة أن تكون دراستها هذه ذات فائدة كبيرة لهم

 :أهداف الدراسة5 .1
 

  : تهدف هذه الدراسة إلى

   .يم المساند المطبق في مدارس وكالة الغوث الدوليةالتعرف على معوقات برنامج التعل: اوال



 

  .التعرف على مدى فاعلية برنامج التعليم المساند المطبق في مدارس وكالة الغوث الدولية: ثانيا

تقديم مقترحات لتطوير برنامج التعليم المساند المطبق في مدارس وكالة الغوث  بحيث يتم التغلب : ثالثا

  . إليها معلمو التعليم المساند على الصعوبات التي أشار

  

  :حدود الدراسة 1.6

معلمي التعليم المساند في مدارس وكالة الغوث الدولية في المحافظات الشمالية فـي   :المحددات البشرية

  .فلسطين 
 

  .م2007/2008الفصل الثاني من العام الدراسي : منيةزالالمحددات 
 

 .لية في المحافظات الشماليةمدارس وكالة الغوث الدو :المكانيةالمحددات 

  

حددت المفاهيم والمصطلحات بالتعريفات االجرائية كما وردت في المصطلحات : المحددات المفاهيمية

  .الخاصة بالدراسة 

  

اداة الدراسة ممثلة بطبيعـة فقراتهـا،   : حددت الدراسة بالمحددات االجرائية االتية: المحددات االجرائية

  . ة بسماتها الديمغرافيةواالحصاء المستخدم والعين

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  
 :مصطلحات الدراسة7 .1 
  

 :التعليم المساند

هو برنامج عالجي أقرته وزارة التربية والتعليم التابعة لوكالة الغوث في القدس من أجل تحسين تحصيل 

لـك بسـبب   وذ 2004/2005بين عامي ) لغة عربية، ورياضيات، وعلوم (الطلبة في المواد األساسية 

تدني تحصيل الطلبة الناجمة عن الظروف الصعبة التي رافقت انتفاضة األقصى والتي انطلقت في أيلول 

  )2004/2005، وكالة الغوثفلسطين،.(م 2000

المطبق في مدارس وكالة ) التعليم المساند(الصعوبات التي تحول دون تطبيق برنامج : معوقات الدراسة

 . الغوث الدولية 

  :عليم المساندالت ومعلم

معلمون مختصون بعالج الضعف في التأسيس في المواد األساسية لمواد العلوم والرياضـيات واللغـة   

  .العربية لدى طالب المرحلة االبتدائية العليا

  فاعليته 

  .مدى تحقيق البرنامج مهما نوعه لألهداف التي وضعت من اجله
 

 :المحافظات الشمالية
  

  ب الخليل ،وبيت لحم، والقدس، وضواحي القدس، واريحا، ورام اهللا الخليل وجنو(هي محافظات 
  

  ).والبيرة، وسلفيت، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وجنين، وقباطية 
  

، وكالـة االمـم   1949اسست الجمعية العامة لالمم المتحدة، في كـانون اول  : وكالة الغوث الدولية  

نفقة مؤقتة لالغاثة، ودون المساس بحقوق الالجئين بالعودة المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطيني ك

باشرت االونروا عملياتها مقدمة بشكل رئيسي الغذاء والماوى والملـبس   1950او التعويض، وفي ايار 

وتعتمد االونروا على تبرعات طوعية ترد من حكومات ومنظمـات دوليـة   . والرعاية الطبية االساسية

وبينمـا يـتم   . وبرامج الطوارئ في المناطق الخمس والتي يتواجد بها الالجئين لتمويل ميزانيتها العادية

وظيفـة   134وظيفة دولية فقط من  97تمويل انشطة االونروا كليا تقريبا من هذه التبرعات، يتم تمويل 

ة من النفقات من الميزانية العادية لالمم المتحدة، وفضال عن ذلك تقوم منظمة الصحة العالمي %3اونحو 

  ). 1996عبد ربه، .(بتمويل عدة وظائف -اليونسكو -ومنظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة

  

  برنامج التعليم المساند مشاكل تحول دون تنفيذ: معوقات



 

  

  الفصل الثاني

  

  االطار النظري: اوال

  
  : التقويم التشخيصي 1.2

  
رفته،او تحصيله،شرطا اساسيا لوضع الطالـب  بما ان تشخيص او تحديد قدرات التلميذ، ومهاراته، ومع

بمعنـى ال يقـوم   . في الصف الدراسي الذي يناسيه، وتصميم المنهج المدرسي الذي يتناسب ومسـتواه 

بدراسة مواد دراسية قد تعلمها من قبل او مواد سهلة او مواد صعبة ال يمتلك االسـاس االزم لتعلمهـا،   

ملحـم،  . (اذا ال بد من التقـويم التشخيصـي  . يد دون عائقاكتساب التعلم الجد ولكي يكون قادرا على

وكذلك يعتبر التشخيص امر اساسيا في التعليم العالجي، وبعد خطوة ضرورية لوصف العـالج  ) 2000

المناسب، حيث يتم في هذا التعليم تناول نقاط الضعف للعمل على الغائها او الحد منهـا، كمـا يسـلط    

يد من مواقف التعلم في المدرسة وتقييم طرق واسـتراتجيات الـتعلم   على العد هاالضواء بصورة اساسي

فاذا لم يسبق التعليم العالجية اجراءات التشخص، فان التعليم العالجي يصبح ). 2002 عواد،(المستخدمة

لذلك تنوه الباحثة الى القاء الضوء على مفهوم التقويم التشخيصي، ومن ثـم  . عبثا واهدارا للجهد والمال

، ووسائله واهدافه وادواته، كما تنوه الى مفهوم التعليم العالجي، واسـس التعلـيم العالجـي،    اعراضه

واشكال التعليم العالجي واالساليب العالجية، والمراحل االساسية للتدريس العالجي، والتخطيط للتدريس 

  .العالجي

  
  : ماهية االتجاه المنظومي  2.2  
  

مفاهيم من خالل منظومة متكاملة تتضح فيها كافة العالقات بين أي دراسة ال: " يعرفه فاروق فهمي بأنة

من المفاهيم أو الموضوعات مما يجعل الطالب قادرا على ربـط مـا سـبق     همفهوم أو موضوع وغير

دراسته مع ما سوف يدرسه في أي مرحلة من المراحل الدراسية من خالل خطة محددة واضحة إلعداده 

  .)2002بدر، (" . في منهج معين أو تخصص معين

  

  ويتناول هذا المحور : ألنشطة اإلثرائيها 3.2

  مفهوم اإلثراء وأنواعه وتطورها ومبررات إدخال األنشطة اإلثرائيه في المناهج والمعايير الواجب 

   .مراعاتهاعند اختيارها وتصنيفاتها ومجاالتها ومصادرها
  



 

  الرياضيات ويشمل استخدام فتدريس  ه االتجاهات الحديثة في مجال استخدام األنشطة اإلثرائي
  

  . فوقينتلجميع المتعلمين وليس الماإلثرا
  
  إغناء البرنامج التربوي وتزويد التالميذ في المراحل التعليمية المختلفة بنوع جديد : يقصد باإلثراء4 .2

يـث  من الخبرات التعليمية، يختلف عن الخبرات المقدمة لهم في الفصل الدراسـي المعتـاد، مـن ح   

األلفـاظ الذهنيـة،   : ومن األمثلة على هذه األنشـطة . والجدة واألصالة الفكرية) المستوى(المحتوى 

  . موضوعها و تبالرياضيا الصلة القصص التاريخية ذاتو  األلعاب العقلية، الطرائف 

 المصـاحبة للمـنهج  ويتم إثراء المناهج الدراسية من خالل استخدام مجموعة من األنشطة اإلثرائيـه  

التي من الممكن التغلب على بعض صعوبات الموضـوعات الرياضـية وترغيـب التالميـذ     المعتاد 

  .)2002بدر، .(بدراستها

  .عليم وبغض النظر عن أسلوب التدريس الذي يستخدمه الُمدّرس فمن الضروري تطبيق مبادئ الت 

  
  

  : والتي يمكن تلخيصها بما يلي: تكنولوجيا التدريس   2.1
  

أي ما هي العوامل التي تؤثر في نمو أداء الطفل وتعكس بدقة ميـول  : جات الخاصة بالطفلاكتشاف الحا

 .ومستوى تحصيله يجب أن يبنى على حاجات الطفل الحسية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية

أي ما هي الجوانب التي يجب أن يركـز عليهـا   : و تطوير أهدافاً سنوية وأهدافاً تعليمية قصيرة المدى

 .لبرنامج التعليمي؟ وماذا يجب على الطفل أن يتعلم يجزأ الهدف إلى أهداف صغيرةا

وتحليل المهمة التي سيتم تعلمها؟ و ذلك بتجزئة الدرس إلى أجزاء صغيرة تتناسب مع مستوى الطفـل  

 .أي على المدرس أن يقوم بالمالحظة المباشرة للطفل هل أنجز المهمة وما هي العقبات

يجب أن يبدأ الطفل من النقطة التي يستطيع الطفل االستجابة إليهـا  : م في مستوى الطفلو تصميم التعلي

هناك : وأيضا قرر كيف تدرس.بشكل مريح بحيث تقدم المهمات السهلة أوالً ثم نبدأ بزيادة تعقيد المهمة

 ي ثالث قرارات أساسية يجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ قرار حول كيفية تدريس الطفل وه

  .اختيار القناة المناسبة لالستجابة

 .وتعديل المهمات لكي تتناسب مع المشكالت المعرفية لألطفال

: وهي اختيار المكافـآت المالئمـة للطفـل   : واختيار اإلجراءات المالئمة لعرض المعلومات على الطفل

إعـداد الـدرس   السرور وخارجية مثل تقديم األشياء المحسوسة، وأيضـا  : وهناك معززات داخلية مثل

بشكل يجنب الطفل الوقوع في األخطاء يجب على المعلم وضع الدرس وتجزئته إلى إجراء تمنـع فـي   

 .وقوع الطفل في الخطأ قدر اإلمكان



 

يساعد التعلم الزائد على االحتفاظ بالمادة التعليمية وكثيراً ما نجد األطفال يتعلمون : وتوفير التعليم الزائد

  .تقدم لهم جزئياًالمادة الدراسية التي 
 

من األمور الهامة التي يجب أن ينتبه لها المدرس التغذية الراجعـة ألن التغذيـة   : وتوفير تغذية راجعة

مهمة للطفل، ألن الطفل عند معرفته بصحة استجابته فإن ذلك يساعد على ترشيح المعلومات لديه ألنـه  

مـن األمـور الهامـة    : دى تقدم الطفلوأيضا تحديد م. هل استجابته صحيحة أم ال: ب في معرفةيرغ

تعريف الطفل في التربية الخاصة العالجية إلى أي مدى وصل من تقدم ونجاح في ضوء الظروف التي 

   . )2000، آوافحه( . تعليمه فيها تم

 :طريقة التدريس التشخيصي العالجي  3.1
 

جي مقتبسة ابتداء مـن بعـض الممارسـات    يمكن القول إن جوهر فكرة التدريس التشخيصي العال

الطبيب المعالج مع المريض إذ تبدأ هذه الممارسات بقيامه أي الطبيب بعملية تشخيص يتعرض من 

أسبابه إن تيسير ذلك مستخدما في ذلك أسـاليب التشـخيص وأدواتـه     دخاللها على المرض وتحدي

تخطـيط   زقياس ضغط الدم، جهـا جهاز (الطبية  ةمالحظة المريض وسماع شكواه، األجهز:ومنها

لهذا المـريض،   prescription يلي ذلك وصفة العالج  متقارير التحاليل الطبية، ث) الخ..... القلب 

وبعدما يعطى المريض الدواء فانه يراجع الطبيب عادة فيعيد الطبيب التشخيص بهدف معرفة مـدى  

شفي المريض بأمر اهللا كان المرض ذا تأثير الدواء وما حدث من تقدم في حالة المريض الصحية، فإ

نفسها أو بعضها فيصف له عالجا جديدا أو يعدل من العالج السابق على حسب الحاجة وما عليـه  

سوى مراجعة الطبيب مرة أخرى حتى يقوم بإعادة التشخيص وربما إعادة وصف العالج مرة ثانية 

في تشخيص المـرض   بى الطبيوهكذا تستمر دورة التشخيص والعالج إلى أن يشف المريض يسع

  .ووصف العالج آمرا واردا في بعض األحيان

   

  :السمات األساسية للتدريس التشخيصي العالجي 4.1

  :في هذا النوع من التدريس أخطاء التعليممحور االهتمام إن :أوال

لـديهم  عندما يواجهون صعوبة أو يكـون   ،عددا منهم لديهم أخطاء في التعليم إن طالبا من الطالب أو

وتتمثل هذه الصعوبة في عدم قدرتهم على تعلم معلومـات   ،في تعلم معلومات أو مهارات معينةضعف 

ا نقص المعلو_1)أو مهارات معينة بشكل تام أو أن تعلمهم ليس على المستوى المنشود  عدم القدرة_2ت م

المعلومـات فـي   تطبيـق   عدم القدرة على_4خلط في المعلومات _3على التعبير عن اإلجابة الصحيحة



 

عدم الدقة في أداء _التسرع في التعميم _6بعض التصورات الخاطئة لدى الطالبسيادة _5مواقف جديده

  المهارة

إجـراء  :يجري هذا النمط من التدريس أساسا من خالل نوعين من االجراءات المتكاملة فيما بينهما: ثانيا

  :التشخيص والعالج

  المقابلة اإلكلينيكية_ارات التشخيصية االختب_إجراءات التشخيص :النوع األول

  إن التدريس ينطلق من األهداف من ثم يسعى لتحقيقها:ثالثا

الهدف األساسي لهذا النوع من التدريس هو أن يتقن الطالب اكبر عدد ممكن مما يتعلمـون مـن   :رابعا

تصحيح ما لـديهم  معينة ولن يأتي ذلك إال إذا تم ) أو وحدة دراسية(المعلومات والمهارات في موضوع 

   .من أخطاء التعلم ألقل درجة ممكنه
 

  متى نختار إستراتيجية التشخيص العالجي؟ 5.1  

  :يصلح التدريس بهذه اإلستراتيجية وتتحقق الكفاءة المتوقعة منها إذا

كان محتوى موضوع الدراسة يغلب عليه الجانب المعرفي ألمعلوماتي أو المهاري بمعنـى أن يكـون   _

  .توى في شكل معلومات أو مهارات أكاديمية مثل المهارات الحسابية ومهارات النحو غالبية المح

  .كان الهدف من التدريس موضوع الدراسة تنمية أساسيات المادة العلمية أو تنمية المهارات األساسية-

  .وتكثر فيه أخطاء التعليم اكان موضوع الدراسة صعب_

  .)هرمي(تدريجيتنظيم تتابع المحتوى بشكل  نمكاكان باال

 بتطبيق كافة مراحل حسميالدراسة  طة الزمنية الخاصة بتوزيع موضوعيكان متسع من الوقت في الخ_

  .عنصر الوقت عنصر ضاغط على المعلم والطالب نالتدريس بهذه اإلستراتيجية أي ال يكو

  .توافرت اإلمكانيات الالزمة لتطبيق إجراءات التشخيص والعالج المشار لها سلفا_

  .لها لتوافر معلم مؤهل للتدريس بهذه اإلستراتيجية ومفض_

   .)2000فرج، ( .تعلم بهذه اإلستراتيجيةلوجدت قناعة لدى الطالب وأولياء األمور ل_

  
  المراحل االساسية ألستراتيجية التدريس العالجي 6.1

  
  : مراحل كاالتييتم التريس بهذه األستراتيجية من خالل المرور بسبع مراحل اساسية ، وهذه ال   

  :Student Orientationمرحلة توجيه الطالب .1
  

  . وفيها يتم اعداد الطالب وتقبل معالجة صعوبات
  
  : Group Teachingالتدريس الجماعي . 2
  



 

  معالجة المعارف والمهارات المتضمنة في موضوع الدراسة بشكل جماعي / وفيها يتم البدء في تقديم
  

  . الفراد الصف جميعا 
  

   Diagnosis :                            التشخيص. 3

    

في هذه المرحلة يتم تطبيق اساليب التشخيص وادواته على جميع الطالب، وتحديد من وصل مـنهم     

 لعـالج لمستوى االتقات ومن لم يصل، وحصر اخطاء التعلم لكل طالب وتحليلها واختيـار اسـاليب ا  

  . المناسبة لتصحيح كل خطأ 

  
  :Remediation & Learning Enrichmentعالج وثراء التعلم ال. 4
  

  يتم فيها تطبيق االساليب العالجية المناسبة للطالب الذين لم يصلوا لمرحلة االتقان، بغية تصحيح 

  . اخطاءهم، ورفع تحصيلهم، كما يتم تطبيق اساليب اثرائية للطالب الذين وصلوا الى مستوى االتقان
  
  : Re-Remediationاعادة التشخيص . 5
  

الخطاء التعلم فـي   الجالذين تلقوا فقط ع البوبمقتضاه يتم تطبيق اساليب التشخيص، وادواته على الط

المرحلة السابقة، بغية تحديد من وصل منهم لمستوى اتقان، ومن لم يصل، وحصر اخطاء التعلم لمن لم 

  . يصل لمستوى االتقان لوصف اساليب العالجية له 
  
   Re- Remediationالعالج اعادة  .6
  

  ويتم من خاللها تصحيح اخطاء التعلم، ورفع المستوى التحصيلي للطالب الذين لم يصلوا لمستوى 
  

  االتقان طبق النتائج االختبار التشخيصي الثاني، وهي تشبه كثيرا مرحلة العالج واثراء التعلم سالفة 

  . ق واالساليبالذكر من حيث المحتوى، ولكنها تختلف من حيث الطرائ
  

  
  :Final Evaluationالتقويم الختامي  .7
  

لـم   وفيها يتم تطبيق االتقان النهائي على جميع الطالب، وتحديد من وصل منهم لمستوى االتقان ومـن 

، مـن  )%80(صل، وفي ضوء ذلك يتخذ قرار البدء في دراسة موضوع جديد في حال وصول نسـبة ي

) %75(ج اذا كان االمر خالف ذلك، قد تنخفض نسبة االتقان الى الطب لمستوىاالتقان، او اعادة العال

  ).2003زيتون، ".(في حاالت اخرى) %100(وقد ترتفع الى" في بعض الحاالت،



 

                                                                                   

وفي هذا الفصل  الدراسات لها عالقة بالتعليم المساند تم البحث في العديد من  :الدراسات السابقة: ثانيا 

عرض لبعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع فاعلية  التعليم المساند في التحصـيل، وبعـض   

الدراسات تطرقت لبعض معوقات لمثل هذا النوع من البرامج وحسب علم الباحثة لم تجرى أي دراسـة  

في مدارس الوكالة الغوث الدولية فـي المحافظـات الشـمالية،    ) ند التعليم المسا(حول معوقات البرنامج

  :وقسمت الدراسات السابقة إلى قسمين دراسات عربية

  

هدفت إلى معرفة أثر أوراق العمل المستخدمة في برنامج التعلـيم   التي)  2004،شأبوعيا(دراسة وفي 

وم في مديرية تربية الخليل، وفيمـا  العالجي التمكيني على تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في العل

يتركه من أثر على اتجاهات معلميهم نحو استخدامها، تكّون مجتمع الدراسة من طلبة الصـف الثالـث   

األساسي المسجلين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في الخليـل للعـام الدراسـي    

، وعدد الطالبـات  3998طالبة، حيث بلغ عدد الطالب طالباً و) 7744(والبالغ عددهم ) 2003-2004(

يمثلون المجموعة التجريبية ) 140(طالباً وطالبة، منهم ) 214(، وقد تكونت عينة الدراسة من )3724(

يمثلون المجموعة الضابطة، تم اختيار ثالث شعب من الذكور، شـعبتان تمـثالن المجموعـة    ) 74(و

ل الباحث، واألخرى تستخدم أوراق عمل الوزارة، أمـا الشـعبة   التجريبية، أحداهما تستخدم أوراق عم

  .الثالثة مجموعة ضابطة، وكذلك الحال في شعب اإلناث

األولى اختبار تحصيلي أعده الباحث لقياس تحصيل الطلبة في مـادة  : واستخدام الباحث أداتين للدراسة

اتجاهـات المعلمـين والمعلمـات، نحـو     العلوم، والثانية استبانه اتجاهات أعدت من قَِبل الباحث لقياس 

استخدام أوراق العمل في مادة العلوم وحيث غطت االستبانه أربعة أبعاد هي االتجاه نحو أهميـة أوراق  

العمل للطالب واالتجاه نحو أهمية أوراق العمل للمعلم، واالتجاه نحو إعـداد أوراق العمـل وتطبيقهـا    

  .واالتجاه نحو محتوى ومواصفات أوراق العمل

استخدم الباحث طرقاً إحصائية وصفية تمثلت في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وطـرق  

إحصائية تحليلية تمثلت في اختبارات واختبار تحليل التباين األحادي واختبار التحليل الثنـائي ومعامـل   

  .االرتباط برسون ومعادلة كرويناح ألفا واختبار شيفيه

  

  :سة ما يأتيوأظهرت نتائج الدرا

في متوسطات تحصيل الصف الثالـث   ) =0.5(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

 .األساسي في مادة العلوم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية

إلـى   هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في عالمات الطلبة تعزى-

 .الجنس لصالح الذكور



 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات عالمات الطلبة في االختيار التحصيلي تعزى إلى نوع -

 .استخدام أوراق العمل

لم يظهر أثر للتفاعل بين نوع أوراق العمل التي من عمل الباحث وأوراق عمل الوزارة والجنس فـي  -

 .متوسطات عالمات الطلبة

ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاهات معلمي العلوم نحـو اسـتخدام أوراق العمـل     هناك فروق-

  .تعزى إلى الجنس
  

  
  :)2002راجح، (دراسة 

  
وتتحدد مشكلة الدراسة في ضعف مهارات لتفكير الناقد لدى طالبات المرحلة الثانوية وانخفاض مستوى 

 فاعلية برنامج في الحاسب اآللي على تنميةتحصيلهن الدراسي في مادة الرياضيات ومحاولة تقصي اثر 

. لهن الدراسي فـي مـادة الرياضـيات   يالتفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني الثانوي ومستوى تحص

ما فاعلية برنامج مقترح في الحاسب اآللـي  :ويمكن القول بان الدراسة تسعى لإلجابة عن السؤال التالي

  لرياضيات لدى طالبات الصف الثاني الثانوي؟ لتنمية التفكير الناقد والتحصيل في ا

  

ـ   يعتمـد هـذا التصـميم     ثوكان المنهج شبه التجريبي هو المنهج المناسب لطبيعة هذه الدراسـة، حي

" وحدة هندسة المتجهات"فالمجموعة التجريبية درست المحتوى ) تجريبية وضابطة(متكافئتين  مجموعتين

الضابطة فقد درست نفس المحتوى ولكـن بـدون اسـتخدام    أما المجموعة .باستخدام برنامج بوربونت

في وحـدة هندسـة    اتحصيلي اواعدت الباحثة اختبار. طالب 43البرنامج وكان عدد أفراد كل مجموعة 

وكان من أهم نتائج الدراسـة مـا   . يقيس التفكير الناقد لدى الطالبات في الرياضيات االمتجهات واختبار

لتجريبية على المجموعة الضابطة في مستوى التـذكر وفـي اختبـار    تفوق طالبات المجموعة ا_: يلي

مسـتوى  :تكافؤ طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في كل مـن _التحصيل الكلي

  .الفهم ومستوى التطبيق ومستوى التحليل
  
 

  : )2002العتيبي، (وفي دراسة 
صف الذهني في تدريس وحدة التغير من سـنن اهللا  هدف البحث التعرف الى مدى فاعلية إستراتيجية الع

  .في الطبيعة في تنمية قدرات التفكير أالبتكاري لدى طالبات الصف األول المتوسط

واستخدم في هذا البحث التصميم شبه التجريبي المعروف بتصميم القياس القبلي والبعـدي للمجموعـة   

كما استخدم الباحث اختبـار مـن تصـميمه     عينة الدراسة من أربعة فصول متكافئة تالضابطة، وتكون

  . لقياس التحصيل الدراسي للطالبات وطبق االختبارين قبليا وبعديا



 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية _1:وقام الباحث بمعالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية التالية

التحصيل  رلتفكير أالبتكاري، واختبالدرجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار قدرات ا

مربـع آيتـا أالبتكـاري والتحصـيل     _3الواحد  هأسلوب تحليل التباين المتالزم ذي االتجا_2الدراسي

  . الدراسي
  

  :وقد تم التوصل لنتائج التالية
  

  بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات ) 1000 ةعند مستوى الدالل(يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
  

  موعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير أالبتكاري ألبعدي المج
  

  بلغ حجم فاعلية إستراتيجية العصف  دفيما يتعلق بقدرة الطاقة، وذلك لصالح المجموعة التجريبية وق
  

ذهني   سـبة متوسـطة   وهـي ن % )701(في تنمية قدرات التفكير ابتكاري فيما يتعلق بقدرة ألطالقـه ال

بين المتوسطات المعدلة لـدرجات  ) 1000عند مستوى الداللة (يوجد فرق ذو داللة إحصائية _ 2التاثير

طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قرأت التفكير أالبتكـاري  

عند (جد فرق ذو داللة إحصائية المجموعة التجريبي يو. ألبعدي فيما يتعلق بقدرة المرونة وذلك لصالح 

بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالبات المجموعالتجريبية ودرجـات طالبـات   ) 1000مستوى الداللة 

المجموعة الضابطة في اختبار قدرات التفكير أالبتكاري ألبعدي فيما يتعلق بقدرة األصالة وذلك لصـالح  

بـين المتوسـطات   ) 1000عند مستوى الداللـة  (ة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائي.المجموعة التجريبية

المعدلة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار قـدرات  

  .التفكير أالبتكاري ألبعدي فيما يتعلق بقدرة التفاصيل
  

  ): 2002 ،الحيلة وغنيم( وفي دراسة 
  

التربوية اللغوية والعادية في معالجة الصعوبات القرائيـة   هدفت الدراسة التعرف الى مدى أثر األلعاب

طالبا وطالبة ) 48(تكونت عينة الدراسة من ,لدى طلبة الصف الرابع األساسي موازنة بالطريقة التقليدية

طالبا من طلبة الصف الرابع األساسي اللذين يدرسون في مدرستين من المـدارس  ) 18(طالبة و) 31(

 ةتوزيعهم إلى ثالث مجموعات األولى تم تعليمها باأللعـاب اللغويـة المحوسـب    الخاصة في عمان، وتم

  . والثانية باأللعاب اللغوية العادية والثالثة ضابطة تعلمت باالعتيادية

  
  المادة ) 3(إختبار تشخيص في اللغة العربية ) 2(مقياس مايكل بيست ) 1: (أدوات البحث تمثلت في

  . التعليمية العالجية



 

والعادية التي استخدمت في هذه الدراسة كانت من تصميم الباحثين وكانت  ةب التربوية والمحو سباأللعا

منها إضافية لمعالجـة الصـعوبات    8تعالج الصعوبات القرائية و 8لعبة تربوية لغوية   18 عبارة عن

حليـل التبـاين ذي   استخدم الباحثان األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و اختيارات وت. القرائية

  . (spss)واختيار شفيه للمقارنات البعدية، ثم استخدامها برنامج) 1×2×3(التصميم العالمي 

أظهرت النتائج تفوق الطلبة الذين تمت معالجتهم باأللعاب التربوية سواء المحوسبه أو العادية تفوقا على 

قول أن لأللعاب التربوية اللغوية أثر فعال الطلبة اللذين تمت معالجتهم بالطريقة اإلعتياديه حيث يمكن ال

  . ة سواء كان تحصيال مباشرا أم مؤجاليوبالغ في معالجة الصعوبات القرائ
  

  ):  2002بدر،( وفي دراسة 
  

مشكلة الدراسة تمثلت في أن استخدام االتجاه الخطي في التدريس أدى إلى تكـرار دراسـة المفـاهيم    

لعالقة بين المفاهيم المتشابهة، وما يسببه ذلك من أخطاء شائعة، وقد الرياضية بل وأدى إلى عدم إدراك ا

  .يكون االتجاه المنظومي 
  

  تم اختيار فصلين بمدرسة الكفراوي اإلعدادية بدمياط الجديدة أحدهما ضابطة واألخرى : عينة الدراسة
من خالل التطبيـق  بناء على النتائج . تجريبية عند تطبيق االختبار التخصصي على مجموعتي الدراسة

القبلي لالختبار ألتحصيلي تم تحديد األهداف التي يتمكن منها تالميذ مجموعتي الدراسـة، تـم شـرح    

تم االتفـاق  ) استغرقت ثالث حصص ( األهداف وإعادتها بالطريقة العادية لتالميذ المجموعة الضابطة 

  . االهداف بية اللذين لم يتمكنوا منمع المعلم على اإلجراءات التي ستتخذ مع تالميذ المجموعة التجري
  
  بين متوسطي درجات مجموعتي  0.05إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى وتوصلت الدراسة  

  "ت"البحث في التطبيق البعدي لالختبار ألتحصيلي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية بلغت قيمته 

وبـذلك تـم   ) 2.66(هـي  ) 60(الحريـة   ودرجة) 0.05(الجدولية عند مستوى " ت"وقيمة  0.711

هناك فروق بين األوالد والبنـات  : المحاور ومن النتائج التي توصل إليها الباحث" قبواللفرض الثاني 

حيث كانت البنات أكثر قدرة على إكمال األلغاز الرياضية من البنات، وكان األوالد أكثر قـدرة مـن   

  .ولديهم مواهب يستطيعون بها إكمال اللغزالبنات على استخدام أسلوب المحاولة والخطأ 

  

بدراسته على شكل مشروع هدف إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية ) 2000( وقام هويدي) ب(

إتقان التعلم في تحصيل طلبة الصف األول األساسـي فـي مـادة اللغـة العربيـة للعـام الدراسـي        

ل األساسي فـي منطقـة العـين التعليميـة     تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف األو) 1999/2000(

شعبة ) 12(طالباً وطالبة ضمتهم ) 282(طالباً وطالبة، أما عينة المشروع فتكونت من ) 3000(وعددهم 



 

مدرسة من مدارس العين التعليمية ثم تم تطبيق المشروع طيلة العام الدراسي، وقد كلف كـل  ) 12(في 

الدراسية، كذلك قام كل معلم بوضع مادة تدريبيـة لمعالجـة   معلم بوضع اختبارات بنائية بعدد الوحدات 

تم كل ذلك تحت إشراف موجهي المرحلة األساسية %) 80(الطلبة الذين ال يصلون إلى مستوى االتقان 

  .في المنطقة

قام الموجهون بالتعاون مع المعلمين بوضع اختبار جمعي تحصيلي لكل الوحدات الدراسية حيث طبـق  

إتقان التعلم في نهاية العام الدراسي تبين في نتائج التحليل اإلحصائي على االختبـار  على طلبة مشروع 

  .من الطلبة حصلوا على عالمة االتقان على االقل% 85الجمعي أن 

وأوصى الباحث باستخدام إتقان التعلم كطريقة في التدريس لما لها أثـر  ) 90(ويقترب جداً من العالمة 

جميع الطلبة في مادة اللغة العربية وأوصى كذلك بتعميم هذا المشروع علـى  فّعال للمستوى التحصيلي ل

  .بقية المواد الدراسية وأوصى أيضاً بضرورة تدريب الموجهين والمعلمين على طريقة إتقان التعلم
  

   :)2000_ المديرية العامة لإلمتحانات  –األردن ( دراسة 
  

في فلسطين بتنفيذ استراتيجية التقويم التشخيصي  متربية والتعليقامت مديرية التعليم العام التابعة لوزارة ال

التي تهدف إلى مساعدة المعلم على صنع قراراتة بطريقة منظمة والتي تتعلق بالطلبة حينمـا يتعلمـون   

بشكل فردي أو جماعي، وبدأ هذا األسلوب بالتطور حتى أصبحت هذة االستراتيجية مناسبة لتطبيقها في 

مت بإجراء تطبيق تجريبي لهذة اإلستراتيجية على مبحث الرياضيات في الصف العاشر الميدان حيث قا

وكان يوجد شعبتان للصف العاشر حيث أعتبرت شعبة ) العمليات على إقترانات كثيرات الحدود( لوحدة

طالبا مجموعـة ضـابطة    45وعدد طالبها ) ب(طالبا مجموعة تجريبية والشعبة  46وعدد طالبها ) أ(

تدريس الوحدة، تقـدم الطلبـة لإلختبـار التحصـيلي      ننهج التقويم التشخيصي وبعد االنتهاء موطبق م

   t-test)(وباستخدام اختبـار  (SPSS)الشهري المعتاد وتم تحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي 

أجـري  بمعنى أن هذة الطريقة تزيد من تحصيل الطلبة وبعد شهر ونصف وعلى بداية الفصل الثـاني  

وقـد  % 10أداؤها بنسـبة   تم قد) أ(اختبار لنفس الوحدة يكاد يكون اختبارا موازيا وقد تبين أن الشعبة 

رق في نسبة     % 18بنسـبة  ) ب(يعزى هذا اإلنخفاض لعامل الوقت فيما انخفض أداء الشـعبة   ذا الف وه

ر     ود لعامل غي تا لنفس الفترة الزمنية عامل الوقت حيث أن المجموعتين قد تعرضاإلنخفاض ال بد وأنة يع

مما قد يكون عائدا إلستراتيجية التدريس، وعلية فإن استراتيجية التقويم تزيد من فترة االحتفاظ بـالخبرة  

: وقد أكدت هذه الدراسة على عدد من المقترحات العالجية للضعف القرائي والكتابي وأهمهـا . التعليمية

  . للتعرف على أوجة القصور لديهمإبدأ بإعداد التقويم التشخيصي لتالميذك ) 1(
  
  
  
  



 

  ): 2001الفديان، ( وفي دراسة 
  

نظمة في عالج األحداث ذوي السـلوك  أجريت هذه الدراسة لرؤية مدى تأثير استخدام العالج المتعدد اال

ـ . الجانح الخطير في السعودية العـالج المتعـدد    هكما ان هذة الدراسة تحاول تحديد التأثير الذي يحدث

احترام الذات والسلوك  ىعلى سلوك األحداث المنحرفين وكذلك تحاول هذة الدراسة زيادة مستو األنظمة

تدريب المعالجين لفترة شـهر واحـد   : لقد اشتملت هذه الدراسة على ثالثة أجزاء رئيسية. الديني لديهم

كانت الرعاية  والبرنامج العالجي لمدة ثالثة شهور مع إجراء رعاية الحقة على فترتين كل منهما شهر،

لقـد  . الالحقة األولى بعد البرنامج العالجي مباشرة أما العناية الالحقة الثانية فقد تمت بعد سبعة اشـهر 

تجريبية تكونـت مـن   مجموعة : تكونت عينة الدراسة من أربعين منحرف تم تقسيمهم الى مجموعتين

الدراسة اسـتخدم الباحـث    لتحقيق أهداف. عشرين معالج ومجموعة ضابطة مكونة من عشرين معالج

مقياس تقدير الذات ومقياس اإلتجاة الديني، ثم طبق البرنامج العالجي حيث تلقت المجموعة التجريبيـة  

. نما تلقت المجموعة الضابطة العالج المستخدم في الدار وهو العالج الفردييالعالج المتعدد األنظمة وب

ـ  ة المدى حيثأشارت النتائج الى أن هناك نتائج إيجابية طويل تلقـت   يإن عينة المجموعة التجريبية الت

العالج المتعدد االنظمة قد تحسنت سلوكياتهم مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تلقت العـالج الفـردي   

  . وكذلك زيادة تقدير الذات والسلوك الديني لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة
  
  

  ): 2001حسن، (وفي دراسة 
  

قامت حسن باقتراح برنامج في الرياضيات لتنمية التفكير البصري لدى الطالب األصـم فـي المرحلـة    

تلميذ واستخدمت طريقة التواصل الكلي والتي جمع بين أكثر  12االبتدائية وطبق البحث على عينة من 

وأنشـطة  اتصال قبل لغة اإلشارة الشفاة، وقدمت أنشطة بصرية متنوعة مثل طي الـورق،   من طريقة

المكعب وأنشطة قطع دينز، وأنشطة أعواد الثقاب وأنشطة رسوم بيانيـة وأنشـطة تتعلـق باسـتخدام     

فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير البصـري   -: الكمبيوتر وأنشطة فنية وأظهرت النتائج ما يلي

 -فكير البصري بعد التجريب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات في الت -لدى العينة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب الصم تماما، ومتوسط درجـات الطـالب   

الذين لديهم بقايا سمع في اختبار التفكير البصري لصالح الطالب الذين لديهم بقايـا سـمع، والحظـت    

سـرور  ) ب(مارسة العديد مـن األنشـطة   م لمئطلب الطالب الدا) أ: (الباحثة في أثناء التجريب ما يلي

  . الطالب لحضور الباحثة وممارستهم البرنامج
  
  
 



 

  

  ): 2001صبحي، ( وفي دراسة 

تالميذ التعليم العام وخريجي المرحلة التحددت مشكلة الدراسة في ضعف مستوى المهارات الحياتية لدى 

  .اإلعدادية بصفه خاصة

دام مصادر التعلم المجتمعية وتأكيدها على البناء المعرفي للعلم وعدم توظيف مناهج العلوم الحالية الستخ

حاولت . وإهمال تطبيقاته وعدم التأكيد على اكتساب المهارات الحياتية الالزمة للطالب في هذه المرحلة

لوحدتين دراسيتين في العلوم باستخدام  ةما الصور المقترح: الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي

  ؟لدراسي واالتجاه نحو مادة العلومر التعليم المجتمعية لتنمية بعض المهارات الحياتية والتحصيل امصاد

ن المعاد بناؤهما االوحدت( واستخدام المنهج شبة التجريبي وذلك لدراسة أثر العامل المستقل أو التجريبي 

تية واالتجاه نحو مـادة العلـوم،   باستخدام مصادر التعلم المجتمعية على العوامل التابعة للمهارات الحيا

  . التحصيل الدراسي  وثم استخدام المجموعتين التجريبية، الضابطة

  :  نتائج الدراسة -

بـين   0.01فروق ذات عالقة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     وجودوقد توصلت الدراسة إلى  -

ات الحياتية بعد تـدريس  متوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المهار

   .الوحدتين المعدتين باستخدام مصادر التعلم المجتمعية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

وجدت فروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في مقيـاس االتجـاه    -

لمجتمعيـة لصـالح تالميـذ    نحومادة العلوم بعد تدريس الوحدتين المعدتين باستخدام مصادر الـتعلم ا 

فروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضـابطة فـي    -المجموعة التجريبية 

  .بعد تدريس الوحدتين المعدتين لصالح تالميذ المجموعة التجريبية  ياالختبار التحصيل
 
ر التعلم المجتمعيـة فـي   أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي فاعلية الوحدتين المعدتين باستخدام مصاد -

بعض المهارات الحياتية واالتجاه نحو مادة العلوم والتحصيل للمستوى المعرفي للوحدتين، حيـث   تنمية

  . هناك فروق دالة إحصائيا في مستوى المهارات الحياتية
  

  : ) 2000عفيفي وخراج، ( دراسة وفي 
  

لتحصيل الدراسي لتالميذ المجموعة التجريبية وتمثلت مشكلة هذه الدراسة في اإلتجاة نحو مادة العلوم وا

وتشير نتائج الدراسات التي أجريت في مصر الى تدني مستويات التفكيـر  . لصالح االختبارات البصرية

لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية وذلك لقصور أساليب التدريس المتبعة في مدارسنا في تحقيق هذا الغرض 

  : الباحثة بتحديد السؤال الرئيس بما يليوهذا ما أكدتة هذةالدراسة وقامت 

  فاعليه نموذج أبعاد التعليم في معالجة بعض مهارات التفكير من خالل تدريس العلوم لدى تالميذ  



 

  المرحلة اإلعدادية؟ 
  
  

 ):1998زحلوق، ( وفي دراسة

عقليـا     تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة الماسة لوجود برنامج خاص ومتكامـل لتربيـة المتفـوقين     

مع خصائصهم وحاجاتهم ومتطلباتهم وينبثق مـن خصـائص المجتمـع السـوري      ىويتمش, ورعايتهم

وظروفه وأحواله ويعمل على توفير الظروف للنمو المتكامل لمقدرتهم واستعداداتهم واستثمارها بالشكل 

دراسة الحالية هو وضع األمثل وبما يعود عليهم وعلى بلدهم بالخير والفائدة وبالتحديد فان الهدف من ال

  .برنامج لتربية المتفوقين عقليا في سوريا

نظرية تحاول الوصول إلى هدفها واإلجابة عن تسـاؤالتها   ةالمنهج الذي استخدم في هذه الدراسة دراس

الباحثة عن أهميـة   توتحدث, تحري الواقع فيما يخص تربية المتفوقين عقليا في القطرعن طريق تحليل 

البرامج لتربية المتفوقين عقليا في سورية وقامت بتحديد اإلجراءات والخطوات العريضة هذا النوع من 

  .التفوق والمتفوقين  اضيعالتي ينطوي عليها البرنامج المقترح وهي البحوث المتصلة بمو
  

إلى التعرف على دور التعليم العالجي في امتالك طلبة الصف الثالث ) 2007كراجة، ( وهدفت دراسة 

سي للمهارات االساسية، واحتفاظهم بها في وحدتي االعداد والجمع، حيث تكون مجتمع الدراسة من االسا

طالبا وطالبة في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، ولغرض التحقق من الهـدف  ) 4564(

ذكور صـفا  طالبا من مدرستي صفا الثانوية و) 44(طالبا و) 48(الدراسة، اختيرت عينة قصدية بلغت 

  .االساسية

  .وجود فروق ذات داللة بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  –واظهرت نتائج الدراسة 

للذكور في المهارات االساسية في الرياضيات تعزى لطريقـة  ) التقليدية(ومتوسطات المجموعة الضابطة

  .التدريس، ولصالح المجموعة التجريبية

عقد دورات تدريبية لمعلمي المرحلة االساسية الدنيا بشـكل   –دراسة صيات التي خرجت بها الوومن الت

  . خاص

تخفيض عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية حتى يستطيع معلم الرياضيات ان يعطي اهتماما اكثـر لكـل   

  . طالب من خالل الحصة

  
  ):  1996مقدادي،( وفي دراسة 

  
ة لطالب ا      يا، حيث   وهي دراسة حالة لصعوبات القراءة والكتاب ق المالحظات     لديسلكس ة وتوثي تمت مراقب

ومعارفه واستراتيجياته وادراكاته الحسية السمعية والبصرية خالل عام دراسي كامل، كان يتلقـى فـي   



 

تعليما فرديا في القراءة والكتابة ويتدرب على مهارات اإلتصال اللغوي وفق برنامج محدد ثـم تنفيـذه   

أظهر التحليل الكمي والنوعي فـي الدراسـة الحاليـة بشـقيها     . هداخل غرفة مصادر التعلم في مدرست

التشخيصي والعالجي أن الطالب يعاني من الديسلكسيا وأنة يفتقر إلى وجود مفاهيم واضحة عن الطبيعة 

وعلى الرغم مما قدمه التعليم العالجي مـن تـوفير بعـض اإلسـتراتيجيات     . الوظيفية للقراءة والكتابة

مراعـات  اإلدراكيـة   تـه المناسبة لمستوى الصعوبة التي يعاني منها الطالب وقدر التعويضية والبدائل

الجوانب التربوية والنفسية واالجتماعية واللغوية إال أن صاحب الحالة ظل يقرأ ويكتب في مستوى أقـل  

  .من صفة
  

  :) 1996وحسين،سرور(وفي دراسة 

برنامج الكورت لتعليم التفكير وهـي اإلدراك   هدفت الدراسة الى معرفة اثر استخدام ثالثة أجزاء من    

والتنظيم واإلبداع في تنمية التفكير اإلبداعي عند طالب الصف الثامن األساسي تكون أفراد الدراسة من 

اشتملت المجموعة التجريبية على ,صفين تم توزيعهم بطريقة عشوائية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة 

قبلـي وبعـدي   (اللفظـي   سطالبا ، تم تطبيق اختبـار تـورن   40ى طالبا والمجموعة الضابطة عل 35

واستخدم تحليل التغاير الختبار الفروق بين المجموعتين وكان تصميم الدراسة على النحو التالي تصميم )

وأظهرت النتائج اثرا داال إحصـائيا للتـدريب   )قياس بعدي _ال عالج_قياس قبلي (المجموعة التجريبية 

الطاقة والمرونة اللفظية والدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية كما بينت النتـائج  على كل من أبعاد 

  .عدم وجود اثر دال إحصائيا للتدريب على األصالة اللفظية

  :التوصيات ما يلي

  . ءتشكيل لجنة تربوية وإداريه تأخذ على عاتقها تنظيم االستمارات المتعلقة بتقويم االدعا

  

  ):1995 ،ديراني(في دراسة 

هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة فعالية برنامج تأهيل المعلمين في تحسين ممارساتهم التعليمية في 

مجاالت إدارة الصف وحفظ النظام ومجاالت التدريس الصفي والعالقة مع الزمالء والعالقة ع الطلبـة  

ا التعرف علـى المشـكالت   ،وفهم النظام التربوي في األردن كما يتصورها الدارسون وهدفت الى أيض

فقرة  82التي واجهت دارسين أثناء الدراسة ودوافع التحاقهم بالبرنامج وتم جمع البيانات بتطوير استبانة 

تم إيجاد صدقها وثباتها واستخدم لتحليل النتائج النسب المئوية ودرجة األهمية بداللة سلم اإلجابة وتحليل 

عدد وأظهرت النتائج النسب المئوية ودرجة األهمية بداللـة سـلم   التباين األحادي وتحليل االنحدار المت

وأظهرت نتائج الدراسـة أن درجـة فاعليـة    . اإلجابة وتحليل التباين األحادي وتحليل االنحدار المتعدد

البرنامج في تحسبن الممارسات التعليمية للمعلمين كانت عالية على جميع المجـاالت باسـتثناء مجـال    

التربوي في األردن فقد كان متدنيا وبينت إن الدارسين واجهوا مشـكالت شخصـية    تحسين فهم النظام



 

وأخرى تتعلق بالبرنامج إثناء التحاقهم بالبرنامج وبينت أن أهم دوافع التحاقكم بالبرنامج كانـت تحقيـق   

الطموحات الشخصية وللحصول على عمل أفضل في المستقبل وبينت كـذلك أن هنـاك فروقـا دالـة     

بين تصورات الدارسين لفعالية البرنامج في تحسين ممارساتهم التعليمية في بعض المجـاالت  إحصائيا 

إجراء دراسة شاملة لمعرفة درجـة  : تعزى لمتغير الجنس والتخصص وتم تقديم بعض التوصيات أهمها

أهـداف  فعالية البرنامج في تحسين أداء الطلبة والتنسيق بين كليات العلوم التربويـة والتعلـيم لتحديـد    

  .  البرنامج وأغراضه ووضع أسس ومعايير الختار الدارسين فيه
  
  

إذا كان للتدريب على مهـارات تخطـيط التعلـيم     هدفت الدراسة معرفة) 1994دروزة، ( وفي دراسة 

المنظم أثر في تحسين أداء المعلم، ثم في تحسين التحصيل األكاديمي للطالب ولتحقيـق هـذا الهـدف    

معلما ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية في منطقة نابلس والملتحقين  37ن أخضعت شعبة مكونة م

للتدريب على مهارات تخطيط الـتعلم المـنظم وتـم     بدبلوم التأهيل التربوي في جامعة النجاح الوطنية

تقيس مهارات التخطيط قبـل التـدريب    استمارة حيث استخدمت" بتصميم المناهج " تعليمهم وحدة تتعلق

  .المناسب  لتحليل اإلحصائيا، واستخدم هتدريب وبعد تقيس مهارات قبلوبعده و

  : وكانت النتائج كما يلي

ن ممارسة المعلمين لتخطيط التعليم المـنظم تحسـن بعـد    ألمجموعتين مترابطتين " ت"أظهر اختبار 

  .التدريب لفرق له داللة إحصائية

مـن   جاالت التي مارسها المعلمون أكثـر  أو افصل آن الم) 0.05(على مستوى دقة " ت"ظهر اختبار ا

  غيرها سواء كان ذلك قبل التدريب أو بعدة هي التنظيم والتحليل في حين كان مجال التطبيق اقل 

  .المجاالت ممارسة
 

  ):1993، عويدات وبدران(وفي دراسة 

، طويلـة،  سعت هذه الدراسة إلى معرفة اثر عادات المشاهدة التلفزيونية ومدتها طويلة جدا، متوسـطة 

قصيرة على تحصيل طلبة صفوف الرابع والخامس والسادس فـي األردن طبقـا لفئـاتهم االجتماعيـة     

  .القتصادية المختلفةاو

من طالب وطالبات الصفوف الرابع والخامس ) 1710(لتحقيق أهدف الدراسة اختيرت عينة مكونة من 

ووكالة الغوث في كل من عمـان واربـد    والسادس الملتحقين بمدارس وزارة التربية والتعليم الحكومية

وقد طورت استبانه لعادات المشاهدة التلفزيونيـة واسـتخدم    1993، 1992والمفرق في العام الدراسي 

مقياس مدة المشاهد استخدمت النسب المئوية والتكرارات وتحليل التباين األحـادي ومعادلـة االنحـدار    

هناك فروق في التحصيل بين طلبة الصفوف الثالثة )1:يالخطي واختبار شفه وأشارت النتائج إلى ما يل



 

توجـد  )2 0(مجتمعة في األردن تعزى لساعات المشاهدة لصالح الفئة التي تشاهد التلفاز مـدة قصـيرة  

فروق بين التحصيل تعزى لصالح الفئة التي تشاهد التلفاز مدة قصيرة في كل مـن الصـفوف الرابـع    

  .وأبناء الطبقة الدنيا والخامس والسادس والطبقة المحرومة 

ال توجد فروق في تحصيل بين أبناء الطبقة المتوسطة وبين أبناء الطبقـة العليـا تعـزى لسـاعات     )3

المشاهدة، أما فيما يتعلق بالجنس أظهرت النتائج ووجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل عنـد  

قارنة باإلنـاث وهنـاك فـروق فـي     الذكور مقارنة باإلناث وهناك فروق في التحصيل عند الذكور م

هنـاك   االتحصيل بين اإلناث تعزى لساعات المشاهدة ولصالح الفئة التي تشاهد التلفاز مدة قصيرة، كم

فروق في التحصيل بين الذكور تعزى لساعات المشاهدة لصالح الفئة التي تشاهد التلفاز مدة قصيرة وفي 

من % 75هدة التلفاز بالنسبة لألطفال فرديا حيث أن مجال عادات المشاهدة خلصت الدراسة إلى أن مشا

  يشاهدون بصحبة والديهم %32أفراد عينة الدراسة يشاهدون التلفاز مع إخوانهم وأخواتهم وان

من األطفال يتوقفـون  % 57وتؤثر مشاهدة التلفاز على نشاط الطفل حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

من اأفراد العينة يقومون بواجبـاتهم المدرسـية قبـل    %  67ن عن اللعب حيث تبدآ برامج األطفال وأ

مـن األطفـال   % 37يقومون بها بعد مشاهدة البرامج وقد لوحظ %  11،3مشاهدة برامج أطفال مقابل 

من اسر %  27يسمح لهم معلموهم بمناقشة حول البرامج التلفزيونية والترفيهية داخل غرفة الصف وان 

ما في مشاهدة أطفالهم لبرامج التلفاز على النشاطات المدرسية وكذلك أظهرت األطفال يتدخلون تدخال دائ

من التباين في المتغير التابع والتحصيل ناشئ من عادات المشاهدة التلفزيونيـة وهـي   % 17الدراسة أن

  .نسبة ضئيلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 الدراسات األجنبية

  ):Ruth ، 2006( روث دراسةوفي 

وارد العائلة نوع الطفل، التأمين الصحي، مستوى تعلـيم بيتـي، تضـمنت    تضمنت م :تصميم الدراسة

الخدمات العالجية، العمل االجتماعي، الطبيعي المهني، أو عالج نطق، تضـمنت الخـدمات المسـاعدة    

عناية شخصية، عناية تأجيل، ناقل وتعديالت بيئية الحاجة كانت تحت سيطرة الطفل الصـحية والشـدة   

  .لوظيفي، العمر، الجنس، االنتماء العرقي، الحجم العائليوالنوع، والتقييد ا

وحللت البيانات بوساطة االرتداد اللوجستيكي تخمينات الجمعيات بين موارد العائلة أو حاجة لـم تنفـذ   

للخدمات العالجية، كانت تستعمل لتقرير نتائج الخدمات العالجية أطفال التأمين العام كانت مـن اثنتـين   

على األرجح الستخدام الخدمات بغض النظر عن نوع خدمة التعليم البيتـي والتـأمين   إلى ثالث مرات 

العام وتوقع التعليم البيتي حاجة لم تنفذ لكلتا أنواع الخدمات والخدمات العالجية أعطى اعتمـاد المسـح   

. لعـام على المستجيب يعرف الحاجة للخدمات واإلمكانية لألطفال بالحاجات الحادة في اطفال التـأمين ا 

التفاوتات في استخدام الخدمات بمستوى التعليم البيتي ونوع التأمين الصحي عبر أمـاكن  : االستنتاجات

حاجة الطفل لم  aالخدمة والتعليم يتظاهر  بإعطاء العوائل فائدة في الحصول على الخدمات وفي تمييز 

  .تنفذ

  فال بالتقيدات الوظيفية والدخل العائليويقترح وصول بين السياسات األمريكية والبرامج التي تخدم األط

وهي بعنوان حصص للطالب، ووضع المخططات والتعلـيم   ):Mazzeo، 2002 (ميـزو  دراسة وفي 

العالجي تهدف هذه لفحص التشريع والتطبيق المبكر من السياسات التربوية العالجية في ماسوشوسـش  

سات الذي يولد تحفيز الطالب من خـالل  مجموعة أكبر من السيا aوأوكالهوما إصالحات معالجة جزء 

رفع عدد الحصص المعطاة لرفع أدائهم األكاديمي،  وتقترح نتائج هذه الدراسة   تحديد المعالجة يقـود  

" الميـزة التنافسـية  "الرغبة من قبل صناع السياسة والمدراء لحـق   –بشكل كبير بمخاوف نيل المنزلة 

  .لبعض مؤسسات التعليم العالي العامة
  
هدفت الدراسة إلعداد برنامج لتحفيـز   : ) Nanes and Mreno،2002(نانس ومارينو دراسة ي وف

طالبا مـن الطـالب الصـم     23العددي في الرياضيات وقارنت الدراسة الطالب على زيادة التحصيل 

ة تظهر الدراسالسابق ولم طالبا من الطالب الصم درسوا بالمدرسة بالعام   65مقابل  لمجموعة تجريبية

الضـابطة  المجموعة ولكن المجموعة أدت بشكل أفضل في االختبار البعدي في  فروقا بين المجموعتين

  . واستنتجت الدراسة فاعلية النتائج
  
  
  



 

  
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر تعلم حل مسائل سياقية لعينة من  : )Botege، 1999(بوتج  وفي دراسة 

طالبا متوسطي التحصيل وقارنت الدراسة بـين   49وعينة من طالبا من طالب المرحلة المتوسطة  17

فظيه المشكالت السياقية على مهارة الحاسب، وأظهرت النتائج أن الطالب اللأثر كل من تعلم المشكالت 

المجموعتين حققوا نتائج، وان الطالب في المجموعة العالجية تلقوا  الذين تلقوا مسائل سياقية في كل من

ط والتصميم، وان تعلم المسائل السياقية حسـن مهـارات حـل المشـكلة فـي كـال       تعلما في التخطي

  .المجموعتين

  

  ):Jabr, 1998(دراسة وفي  

الهدف من هذه الدراسة هو تقييم البرامج المساندة في التعليم والتي قامت بتطويرها جامعـة بيـت           

ولهـذا البرنـامج   . 20/2/1997لزمنية لحم وطبقت في بعض المدارس في محافظة رام اهللا في الفترة ا

  :هدفان

 .رفع مستوى تحصيل الطلبة في المرحلة األساسية الدنيا والتي احتماالت رسوبهم عالية_

  .تدريب المعلمين لتحديد هذه الفئة من الطلبة ومساعدتهم على التغلب على العقبات التي تعيق تعلمهم_

  :على لدراسة وقد اشتملتتم استخدام وسائل متنوعة من أجل تنفيذ هذه ا

زيادات ميدانية، مقابالت، وقد تم إجراء دراسة لعالمات الطلبة الواردة (تحليل المحتوى للوثائق الموفرة 

في العينات وذلك قبل التدخل وبعده من أجل فحص مقدار التحصيل وكيفية توزيعه واستفاد المقيم علـى  

، والثاني قامت بـه  27/3/1997رولين يقيس مؤرخ في تقديرين تقييمين سابقين األول قامت بإعداده كا

  .1998جاكلين صغير في حزيران 

وطبق المنحى التشاركي في التعلم حيث أظهرت النتائج " التعليم الفعال"استخدم في هذا البرنامج نموذج 

فعاال في أنه لم يتحقق تحصيل ذو قيمة في مجال معرفة القراءة والكتابة والحساب، وأن البرنامج لم يكن 

تحقيق الهدف األول المعلن والمعلمين ذكروا العديد من المؤشرات التي تدل على عدم الفاعلية في تطبيق 

  :هذا البرنامج

 .رفض المدربون تطبيق هذا النموذج ومتابعته_

 .كانت تغيرات في اإلدارة كان لها انعكاسات سلبية على هذا البرنامج_

 .بالطالب، بحيث كانوا معلمين لمراحل عند الفئة المستهدفةالعديد من المشاركين لهم معرفة _

 .حول عدم توفير خبرة لدى المتدربين والمعلمين يكان هناك شكاوا_

 .كان هناك انتقادات حول عبء زائد على عاتق المعلمين في تطبيقهم لهذا البرنامج_

  .إضراب المعلمين، الميزانية الشحيحة_
  



 

  
  : )1996بروش، (وفي دراسة 

  
  هدفت الدراسة إلى تحديد ما اذا كان دمج استراتيجيات التعليم التعاوني المتكاملة مع نظام تعليم       

ؤدي إلى منجزات أكاديمية ايجابية أو منجزات اجتماعية لدى التالميذ مرتفعي التحصـيل والتالميـذ   ي 

ر من األسلوب األخـر  منخفضي التحصيل، وتحديد أي نوع من التعليم العالجي يؤدي الى تحصيل أكث

وتم جمع بيانات تحصيل تالميذ الصف الخامس في الرياضيات بمدارس تم اختيارهـا قبـل التجربـة،    

حـداهما  إالصف الخامس في المدرسة اإلبتدائية، وتم تقسيمهم لمجمـوعتين   وشملت عينة البحث تالميذ

: ى ثـالث مجموعـات هـي   عالية التحصيل واألخري منخفضة التحصيل، ثم تم تقسيم المجموعتين ال

مجموعة األزواج المتغايرة ، مجموعة األزواج المتجانسة، والمجموعة الضابطة وتم توزيع التالميذ في 

بطريقة فردية واستمر العمل لمـدة   المجموعة المتجانسة عشوائيا، وقد درس طالب المجموعات الثالث

مة في االختبارات القياسية بعـد تكملـة   بالكمبيوتر مقد  (ILS)اسبوع ودلت النتائج على أن نظام  11

وكانت اتجاهات التالميذ وسلوكهم ايجابي نحـو   (ISL) أنشطة مجموعتي التعليم التعاوني مع الكمبيوتر

  .أنشطة الرياضيات والكمبيوتر عندما يعمل التالميذ في مجموعات متعاونة
  

  ): 1996الين، ( وفي  دراسة 
  

يجيات التعليم العالجي المستخدمة لمعلمي الرياضـيات مـن نـوع      هدفت الدراسة إلى تقصي استرات    

مدرسـين مـن مدرسـي     10على  بالمدرية المتوسطة، وطبقت الدراسة –تحصيلهم للرياضيات محدد 

المدارس المدنية، وتوصلت الدراسة الى ان التدريس العالجي يعتمد على الكمبيوتر أو اآللـة الحاسـبة   

لتلميذ المحدد التحصيل في الرياضيات، كما ان المدرسين ساعدوا التالميذ في اليدوية عندما نتعامل مع ا

أنشطة عديدة، وكانت األنشطة هي مراجعة المهارات الحسابية وحل المشـكالت اللفظيـة والعمليـات    

  . وأنظمة األعداد والمفاهيم الهندسية ومجموعات العدد باألساسية والتراكي
  

  
  ): 1993 بوتج وهاسلبرنج،( وفي دراسة 

  
هدفت الدراسة لمقارنة مدخلين لتدريس المسائل الرياضية المركبة والحقيقية للبالغين فـي فصـول         

لذين يعانون مـن صـعوبات تعلـم فـي     من التالميذ ا 36على الرياضيات العالجية، وطبقت الدراسة 

ـ  -مسائل على جهاز الفيديو : الرياضيات، واستخدمت الدراسة مرحلتين هما وطريقـة حـل    –ك ديس

مجموعة الفيـديو ديسـك    نتحسين أداء التالميذ في المجموعتين، ولك الى المشكالت وقد أشارت النتائج

  . أدت بشكل أفضل االختبار البعدي للمشكالت المفاهيميه
  



 

  
  : )1992بيلي، (وفي   دراسة 

  
المسـاعد   ريس بدون الكمبيوتهدفت الدراسة إلى تحديد أثر التدريس باستخدام الكمبيوتر التعليمي والتدر

تلميذ من تالميـذ الصـف التاسـع     46التعليمي لمعالجة ضعف تحصيل التالميذ، وطبقت الدراسة على 

وتـم تقسـيم التالميـذ    % 30إلـى  % 1منخفض القدرة وتالميذ من الصف الثامن تقع درجاتهم بـين  

لمجموعـة  اشر، بينما درس طة مدرس بالفرض المباامجموعتين وتم التدريس للمجموعة الضابطة بوس

بالكمبيوتر، ودلت النتائج على وجود فـروق دالـة إحصـائيا فـي      ةالتجريبية مدرس آخر مع اإلستعان

لم تظهر فروق دالة بين درجـات المجمـوعتين فـي    و يتحصيل الرياضيات لصالح المجموع التجريب

  .الحسابات والمفاهيم وحل المشكالت
  
 

  ): 1992ميجر، ( وفي دراسة 
  
على معالجة أخطائهم وتصحيحها وأخطـاء  دى قدرة التالميذ معتدلي االعاقةفت الدراسة الى تحديد مهد

تلميذ بداية صـفوف المرحلـة    57اآلخرين في مسائل حسابات الطرح والضرب وطبقت الدراسة على 

خطائهم ضرب وباالستناد أل 6طرح، 6 مفردة في اختبار الحسابات 12الثانوية العالية، وتسلم كل تلميذ 

هم وان يقارنوا اجاباتهم مع اجابات االختبار المطبق والمسـمى  ءوطلب من التالميذ ان يصححوا أخطا

وجد أن التالميذ لديهم صعوبة كبيرة في تصحيح أخطائهم، ولكـن   دباختبار كيفين لوصف األخطاء، وق

تالميذ يميلون لتكـرار  في تصحيح األخطاء في اختبار كيفين، ووجد ان ال االدراسة أظهرت أيضا تحسن

أخطائهم األصلية، ووقعوا في أخطاء جديدة عند تصحيح أخطائهم واستخلصت الدراسة انة لكي يصحح 

  . هم يجب أن يتم عالج األخطاء اوال، كما دلت الدراسة على أهمية تصحسح األخطاءءالتالميذ أخطا
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ملخص الدراسات السابقة
  
  

  ين أوال العربية حوت على العديد من الدراسات العربية غير المباشر لموضوع قسمت الدراسات إلى قسم

حيث تناولت جزء منها دراسات حـول فاعليـة    فاعلية البرنامج العالجي المستخدم في مدارس الوكالة،

بعض البرامج العالجية في زيادة التحصيل لدى الطلبة أو في رفع األداء المهاري ومن هذه الدراسـات  

 ). 2005ات وعيسى ،دويك(

 .توجد العديد من الدراسات التي تناولت معالجة بعض الصعوبات التعليمية 

وأوصى الباحث في دراسته بقضايا المعلمين المادية والمعنوية )  2005عواد،(ومن الدراسات دراسة   

  .صيلإلى زيادة التحتؤدي والعمل على تأهيلهم بأساليب ومناهج 

نبية وهي دراسات غير مباشرة لموضوع دراستي تناولت بعضـها اثـر بعـض    الدراسات األج: ثانيا 

نـانس و  (العالجية المقترحة لزيادة التحصيل لدى الطلبـة ومـن هـذه الدراسـات دراسـة       البرامج

  ). 2002مارينو،

 نوأظهرت النتائج ا الطالب الذين تلقوا مسائل سياقية في كل من المجموعتين حققوا نتـائج ايجابيـة وا  

الب في المجموعة العالجية  تلقوا  تعلما  في التخطيط والتصميم وان تعلم المسائل السياقية حسـن  الط

جية مثل دراسـة  المهارات حل المشكلة في كال المجموعتين والبعض األخر كان تقيما لهذه البرامج الع

  .  وأظهرت النتائج  عدم  الفاعلية بتطبيق هذا البرنامج  ) 1998جابر ،(

  بروش(خر تناول دمج استراتيجيات التعليم التعاوني مع نظام تعليم وأظهرت نتائج دراسة االوالبعض 

  منجزات ايجابية أو منجزات اجتماعية لدى التالميذ مرتفعي التحصيل والتالميذ منخفضي التحصيل 

  فصول الفي والبعض األخر تناول مقارنة مدخلين لتدريس المسائل الرياضية المركبة والحقيقية للبالغين 

 مثـل  من التالميذ الذين يعانون من صعوبات في تعلم الرياضـيات  36العالجية وطبقت الدراسة على 

التـدريس فـي    ئـق راطوالبعض األخر تناول موضوع اثر بعض  )1993 ،بوتج وهاسلبريج(دراسة 

اسة إلـى  هدفت هذه الدرو)  1992 بيلي،(معالجة ضعف التحصيل التالميذ ومن هذه الدراسات دراسة 

تحديد اثر التدريس باستخدام الكمبيوتر التعليمي والتدريس بدون الكمبيوتر المساعد التعليمـي لمعالجـة   

 .يةضعف تحصيل التالميذ ومن نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريب
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الثالث
  

  واإلجراءات الطريقة
  
  

 فـي  اتبعـت  التـي  واإلجراءات الدراسة، عينة اختيار وطريقة ،الدراسة تمعلمج وصفا الفصل هذا لتناو

 فـي  الوكالـة  مدارس في معلميه نظر وجهة من المساند التعليم معوقات المناسبة،لتحديد القياس اداة اختيار

 تجنـب  فيـه  يـتم  برنامج إعداد العملية واإلجراءات للخطوات شرحا يتضمن وكما الشمالية، المحافظات

 ،االداة هـذه  وثبات صدق بعمل الباحثة وقامت ، المساند التعليم معلمي حددها التي البرنامج تنفيذ اتصعوب

 .النتائج واستخراج الدراسة بيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية والمعالجات
  

  
  : الدراسة منهج

  
 معلميه نظر وجهة من ساندالم التعليم معوقات على عرفتلت ) المسح أسلوب(الوصفي المنهج الباحثة اتبعت

 .،الشمالية المحافظات في الوكالة سمدار في

  
   دراسةال مجتمع

   
 في الوكالة مدارس في العليا،والمسجلين االبتدائية للمرحلة المساند التعليم معلمي من الدراسة مجتمع تكون

  .ةلمومع معلما )222( عددهم والبالغ2008 2007  |الدراسي للعام الشمالية المحافظات

  

  الدراسة عينة
 
  .ومعلمة معلما )200( معلميه عدد وآان للمجتمع ممثلة العينة وآانت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  الديمغرافية العينة خصائص يوضح التالي والجدول
 
  خصائص العينة الديمغرافيه  :)  1.3(جدول 

  
  النسبة  العدد    المتغيرات
  %50.0 101  ذآر  الجنس

  %49.5  99  انثى
  %27.5  55  دبلوم  لميالع المؤهل

  %57.5  115  بكالوريوس
  %15  30  بكالوريوس من اعلى

  %31  70  سنة من اقل  الخبرة سنوات
 من واقل سنة من اآثر

  سنتين
70  36%  

  %33  60  سنتين من اآثر
  %39  78  عربية لغة  التخصص

  %32  64  علوم
  %29  58  رياضيات

  
  

 : االستبانه إعداد خطوات
 

 اتبعـت  ،وقـد  المساند التعليم برنامج تنفيذ دون تحول التي صعوبات وتحديد لقياس أداة بناءب الباحثة قامت

  _: األداة هذه لبناء اآلتية الخطوات الباحثة

  : التالي النحو على محورين  االستبانة محاور الباحثة حددت

  .)17-1( وفقراته المساند التعليم فاعلية تناول_1

  : وهي مجاالت ةأربع تضمنوت البرنامج تنفيذ معوقات_2

  ).25-18( وفقراته بالمعلم خاصة معوقات _ا

  ).30-26( وفقراته بالطالب خاصة معوقات_ب

  . )40-31(  وفقراته باإلدارة خاصة معوقات_ج

 ).4841-( وفقراته األمور بأولياء خاصة معوقات_د

 واحدة باجابه محددة مغلقة باراتع شكل على وصياغتها فقرة )60( بلغت والتي االستبانه فقرات بناء تم_3

  ).3 ملحق انظر(.فقرة )48(على تحتوي ائيةهالن بصورتها أصبحت المحكمين لجنة على عرضها ،وبعد

  : وهي للحكم درجات خمس إلى ليكرت مقياس وفق المقياس فقرات صياغة تم_4

 وتعطـى  موافق سلبية، تكان إذا واحدة ،ودرجة ايجابية الفقرة كانت إذا درجات خمس وتعطى بشدة موافق

 سـواء  درجات ثالث وتعطى أرى سلبية،ال الفقرة كانت إذا ودرجتين ايجابية، الفقرة كانت إذا درجات أربع



 

 كانـت  إذا درجـات  وأربع ايجابية الفقرة كانت إذا درجتين وتعطى أعارض سلبية أو ايجابية الفقرة كانت

    .سلبية كانت إذا رجاتد وخمس واحدة درجة وتعطى بشدة أعارض.سلبية الفقرة

  

  : االستبانه صدق
  
 ،والخبـرة  االختصـاص  ذوي من لمحكمينا من )10( على بعرضها ستبانهالا فقرات صدق من التحقق تم

 بشـكلها  االسـتبانه  إخـراج  تـم  وعليـه  ،الفقـرات  بعـض  حـول  المالحظـات  من داعد ابدوا والذين

 هو كما وذلك للمقياس، الكلية الدرجة مع  الدراسة لفقرات بيرسون معامل استخدام تم كما).6ملحق(النهائي

 علـى  الدراسة  قياس في معا تشترك وان المقياس لفقرات النصفية التجزئة مماِتشير ،)7ملحق( في واضح

 . أساسه على المقياس بني الذي النظري اإلطار ضوء
 
 

  : الدراسة أداة ثبات
 وتـم   النصـفية  التجزئـة  بطريقة الكلية والدرجة اسةالدر لمجاالت الدراسة ألداة الثبات معامل حساب تم

 وبذلك )0.875(قيمتها بلغت ،حيث . للمقياس الكلية الدرجة مع االستبانه فقرات بين االرتباط عامل حساب

   : التالي النحو على النتائج وكانت الفا كرونباخ استخدام تم وكذلك ،الدراسة باجراء تسمح بدرجة تتمتع هي

  
  ).آرونباخ ألفا ( معامل الثبات ): 2.3(جدول 

   
  )آرمباخ ألفا ( درجة الثبات   المجاالت

  0.80  فاعلية التعليم المساند
  0.85  معوقات تنفيذ التعليم المساند

  0.87  الدرجة الكلية
وهي درجة مرتفعة ، كمـا يتبـين ان    0.87يتبين من خالل نتائج الجدول الدرجة الكلية للثبات وصلت 

اند  وهي درجة مرتفعة ، ثم  0.85بلغت  وقات تنفيذ التعليم المساندمعثبات درجة  يم المس بدرجة   فاعلية التعل
  .وهي درجة مرتفعة 0.80ثبات وصلت 

  
  : الدراسة متغيرات

  
  : يلي آما الدراسة متغيرات آانت

  
  : المستقلة المتغيرات

  
  ) أنثى ،ذك( بمستويين وهي الجنس-1

  ) بكالوريوس من أعلى ،بكالوريوس دبلوم،( وياتمست ةبثالث وهي العلمي المؤهل_2



 

  ) سنتين من أكثر ،سنتين من واقل سنة من أكثر فاقل، سنة( مستويات ةبثالث وهي الخدمة سنوات_3

  ) رياضيات ،علوم عربية، لغة( مستويات ةبثالث وهي التخصص_4 
  

  : التابعة المتغيرات
  

   المساند التعليم معوقات

  : الدراسة إجراءات

  : الدراسة أهداف لتحقيق التالية الخطوات بإتباع الباحثة تقام

 مـن  عليهـا  الباحثـة  حصلت كتيبات أو المكتبات من سواء المساند التعليم حول  كافية معلومات جمع_1

 . الدولية الغوث وآالة مدارس
  
  .المساند يمالتعل  جبرنام معوقات أهم لتحديد وذلك أريحا منطقة في المساند التعليم معلمي من عدد مقابلة_2

   ).3 ملحق انظر.(الخماسي ليكرت مقياس على بناء استبانه بناء_3

 انتماء من لتأكد عشرة وعددهم المحكمين من عدد على عرضها خالل من الدراسة ألداة صدق عمل تم_4

   . اجله من وضعت ما األداة تقيس أن  أخرى وبعبارة تناولته الذي للموضوع االستبانه فقرات

 جمـع  تـم  ثم ومن المساند التعليم معلمي من عدد على االستبانه عرض خالل من لألداة ثبات عمل تم_5

 لكل أصبح وبذلك زوجية وأخرى فردية فقرات إلى استبانه كل تقسيم تم بحيث ةحد على ستبانه ا كل عالمة

 هـذه  وتسـمى   ألداةا ثبـات  على لتعرف العالمات لهذه ارتباط عمل وتم وزوجية رديةف ناعالمت استبانه

  ).5 ملحق انظر(.النصفية بالتجزئة الطريقة

   ).6 ملحق انظر.(للوكالة التابعة والتعليم التربية دائرية من الوكالة مدارس دخول على الموافقة اخذ تم_6

 ومـن  الغربية، الضفة في الوكالة مدارس في المساند التعليم معلمي على االستبانة بتوزيع الباحثة قامت _7

   . االستبانة على والمعلمات المعلمين الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب مث
 

  
  : اإلحصائية المعالجة

  
  الطرق تمثلت حيث ،جمعها تم التي البيانات لمعالجة ،وتحليلية وصفية إحصائية طرقا حثةالبا استخدمت

 االحصـائية  الطـرق  آمـا  ،المعيارية واالنحرافات ،ةالحسابي المتوسطات تخدامباس الوصفية اإلحصائية 

  .التحليلية

  

  

  



 

  

   : يأتي فيما فتمثلت 

  . الدراسة أداة ثبات معامل لحساب  الفا وكرونباخ بيرسون )1

  .One Way ANOVA .االحادي التباين تحليل  2)

3( t-Test.  

    .البعدية للمقارنات شيفيه اختبار4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 



 

  الرابع الفصل

  

  الدراسة نتائج

  

   باستخدام أسئلتها، صحة من لتحقق وذلك الدراسة، لنتائج ومفصال كامال عرضا الفصل هذا يتضمن
  

  . المناسبة اإلحصائية التقنيات
  

  :ينص والذي االول الرئيس بالسؤال المتعلقة النتائج :اوال
  

  اند المطبق في مدارس وآالة الغوث الدولية؟ما المعوقات التي تحول دون تنفيذ برنامج التعليم المس
  
  نتائج االسئلة الفرعية المنبثقة عنهو
  

  نتائج مجاالت الخاصة بمحور المعوقات ) :  1.4(جدول
 

 
  المجاالت

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  0.76  3.66  معوقات خاصة بالمعلم
  0.87  4.03  معوقات خاصة بالطلبة

  0.38  3.78  ء االمورمعوقات خاصة بأوليا
  0.44  3.57  معوقات خاصة باإلدارة

  0.37  3.52  الدرجة الكلية
  

 3.52وصـلت  ان الدرجة الكلية لمعوقات تنفيذ التعليم المساند ) 1.4(يتضح لنا من معطيات الجدول

ان المعوقات التي تحول دون تنفيذ التعلـيم  ويتضح كذلك  قيمة متوسطة، 0.37مع انحراف معياري 

ومعوقـات خاصـة باوليـاء االمـور      لمعلمومعوقات خاصة بابالطلبة اند هي معوقات خاصة المس

  .ومعوقات خاصة باالدارة

مـع  معوقات في عملية التعليم المساند وهي معوقات خاصة بالطلبة حيث وصل المتوسط الحسابي 

بمتوسـط   وهي درجة كبيرة ثم يليه معوقات خاصة بأولياء االمور0.87مع احراف معياري  4.03

، في المقابل فان اقل معوق وهي معوقـات خاصـة   0.38مع انحراف معياري  3.73حسابي بلغ 

م يتبعه معوقات خاصة بالمعلم بمتوسط ث 0.44مع انحراف معياري  2.57باإلدارة بمتوسط حسابي 

  .0.76مع احراف معياري  3.66حسابي وصل 

  .سطاتها االحسابية وانحرافاتها المعيارية مدى صعوبة كل فقرة مع متو t-Test  يوضح) 1(وملحق  
  



 

  :ينص والذي االول الرئيس السؤال عن المنبثق )1( السؤال نتائج
في متوسطات معوقات التعلـيم   )α=0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد هل 

   ؟من وجهة نظر معلميه يعزى إلى الجنس المساند للمرحلة االبتدائية العليا

م  السؤال  صحة والختبار ار  استخدام  ت إليجاد الفروق بين متوسطات معلمي التعليم المساند لمعوقات  اختب

  .يعزى الى الجنس 
  

  .لمتوسطات معوقات التعليم المساند يعزى الى الجنس (t-Test )نتائج : )2.4(جدول 
  

  المتغير
  الجنس

االنحراف  المتوسط الحسابي  العدد
  المعياري

الداللة مستوى  tقيمة 
  اإلحصائية

  ذآر
  

101 3.53  0.41  0.34  0.09  

  أنثى
  

99  3.51  0.33      

  
 ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللـة  ) 8.4(توضح بيانات الجدول 

  .0.09الة إحصائيا عند المستوى وهي قيمة غير د=t 0.34  تعزى للجنس حيث بلغت قيمة
  
  :ينص والذي االول الرئيس السؤال نع منبثقال )2( السؤال نتائج  

في متوسطات معوقات التعلـيم  )α=0.05(هل بيوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  من وجهة نظر معلميه يعزى إلى المؤهل العلمي؟ المساند للمرحلة االبتدائية العليا

  

  .تغير المؤهل العلميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لم:)3.4(جدول 

  
  المتغير

  المؤهل العلمي        
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد

  0.26  3.53  55  دبلوم
  0.42  3.45  115  بكالوريوس

  0.24  3.77  30  اعلى من بكالوريوس
  0.37  3.52  200  المجموع

  
جابات المجتمـع نحـو   الى وجود فروق ظاهرية بين متوسط اسـت  )3.4( الجدوليستدل من معطيات 

جاءت لصالح الذين اعلـى مـن    تبين ان الفروق فاعلية التعليم المساند تعزى لمتغير المؤهل العلمي،

 بكـالوريوس  مؤهلهمعلى الذين 0.24 مع انحراف معياري  3.77بمتوسط حسابي وصل  يكالوريوس



 

مع  حسـابي  وحصل مؤهل الدبلوم علـى متوسـط   0.42مع انحراف معياري  3.45بمتوسط حسابي 

   .0.26انحراف معياري 
  

 الكلية الدرجة في للفروق )One Way ANOVA( االحادي التباين اختبار نتائج : )4.4(جدول

  .العلمي المؤهل الى يعزى المساند التعليم لمعوقات
  

مجموع  مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوىالداللة  Fقيمة 
  اإلحصائية

بين 
  موعاتالمج

2.01  2  1.00  8.56  0.001  

داخل 
  المجموعات

23.16  197  0.11      

        199  25.18  المجموع
  

يتبين لنا و) α=0.05(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 4.4(تشير نتائج الجدول 

جـد  حيث ال يو ، 10.00 دالة احصائية عند المستوى وهي قيمة غير8.56وصلت  والتي Fان قيمة 

  .ولصالح حملة اعلى من بكالوريوس  تعزى للتخصص فروقات إحصائية
  

  :المنبثق عن السؤال الرئيس االول والذي ينص) 3(نتائج السؤال 
معوقات التعلـيم   في متوسطات )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد هل  

       ؟الخبرة ميه يعزى إلىمن وجهة نظر معل المساند للمرحلة االبتدائية العليا

 علـى  تعرفلل )One Way ANOVA(تحليل التباين االحادي  استخدام تم السؤال هذا على لإلجابة    

  .السؤال هذا على اإلجابة توضح )5.4( والجدول فروق  وجود

م المسـاند  معوقات التعليل للفروق في الدرجة الكلية  األحادي التباين تحليل اختبار نتائج ):5.4( جدول   

  .يعزى إلى الخبرة 
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
متوسط   درجات الحرية

  المربعات
مستوى  Fقيمة 

الداللة 
  اإلحصائية

  0.23  1.45  0.20  2  0.41  بين المجموعات

      0.14  197  27.98  داخل المجموعات

  
  

28.40  199        

  



 

 ) α=0.05(ئية عند مستوى الداللـة  عدم وجود فروق ذات داللة احصا) 5.4(توضح بيانات الجدول 

ومن نتائج  ،0.23الة إحصائيا عند المستوى وهي قيمة غير د=F 1.45تعزى للجنس حيث بلغت قيمة 

  .ة تعزى للسنوات الخبرةالجدول يتبين عدم وجود فروق احصائي

  

  :المنبثق عن السؤال الرئيس االول والذي ينص)4(نتائج السؤال

في متوسطات معوقات التعلـيم  )  α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إيوجد هل 

  من وجهة نظر معلميه يعزى إلى التخصص؟ المساند للمرحلة االبتدائية العليا

  

 علـى  تعرفلل )One Way ANOVA(تحليل التباين االحادي  استخدام تم السؤال هذا على لإلجابة    

  .اإلجابة توضح )6.4( والجدول فروق  وجود

  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التخصص: )6.4(جدول 
  

  المتغير
  التخصص

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد

  0.31  3.50  78  لغة عربية
  0.42  3.41  64  علوم

  0.35  3.66  58  رياضيات
  0.37  3.52  200  المجموع

  
  

ظاهرية بين متوسط استجابات المجتمع نحو معوقـات   وجود فروق )6.4( الجدوليستدل من معطيات 

 جاءت لصالح الـذين تخصصـهم رياضـيات    تبين ان الفروق التعليم المساند تعزى لمتغيرالتخصص،

 بمتوسط حسـابي  تخصصهم علوم على الذين  0.35مع انحراف معياري  3.66بمتوسط حسابي وصل 

مع انحراف  3.50ية على متوسط حسابيوحصل تخصص اللغة العرب0.40 مع انحراف معياري  3.41

  . 0.31معياري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
   

 الكليـة  الدرجة في للفروق  )(One Way ANOVA  دياألحا التباين لتحلي اختبار نتائج ):7.4( جدول

  . التخصص لمتغير يعزى المساند التعليم معوقاتل

  

  

تعـزى   )α=0.05(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 7.4(لتوضح بيانات الجدو

ومـن نتـائج    ،0.001عند المستوى  الة إحصائياوهي قيمة د=F  6.78 حيث بلغت قيمةللتخصص 

  .ة تعزى للتخصص ولصالح تخصص الرياضياتالجدول يتبين وجود فروق احصائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى الداللة  F قيمة
  اإلحصائية

  0.001  6.78  0.90  2  1.83  بين المجموعات

      0.13  197  26.57  داخل المجموعات

        199  28.40  المجموع



 

  :ينص والذي الثاني الرئيس بالسؤال ةالمتعلق النتائج : ثانيا
  

  ؟الدولية الغوث وكالة مدارس في بقالمط المساند التعليم برنامج فاعلية مدى ما

  

  عنه المنبثقة الفرعية لةاالسئ ونتائج

  

مـع   4.35لدرجة الكلية لفاعلية التعليم المساند قد بلغـت  المتوسط الحسابي ان ) 2(ملحقتشير نتائج 

وفاعلية التعليم المساند، وجاءت اعلى فقرة  وهي درجة كبيرة تدل على اهمية 0.35انحراف معياري 

 مستوى تحصيل المتعلمين بمتوسط حسابي  رقم خمسة والتي تنص على يؤدي التعليم المساند إلى رفع

ثم الفقرة رقم خمسة عشرة يساعد التعليم المساند على كشـف نقـاط    0.62مع انحراف معياري4.63

، في المقابل من ذلك الفقرة 0.64مع انحراف معياري  4.62الضعف عند المتعلمين بمتوسط حسابي 

 الفقرة رقم سبعة عشـر بمتوسـط حسـابي   ثم  .3.80ادنى فقرة بمتوسط حسابي بلغ رقم ثالثة عشر

  .0.74مع انحراف معياري 4.03

  

  :وحاولت الدراسة االجابة على االسئلة الفرعية التالية
  
في متوسطات فاعليـة التعلـيم   ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد هل 

  ؟الجنس إلىمن وجهة نظر معلميه يعزى  المساند للمرحلة االبتدائية العليا

  )t-Test(ومن اجل ذلك تم استخدام اختبار

إليجاد الفروق بين متوسطات عالمات معلمي التعليم المساند على فاعليته ، وذلك كما هو واضح في  

  ). 2.4(الجدول 

  

فروق في الدرجة الكلية لفاعلية التعليم المساند يعزى الى متغير t-Test) (اختبارنتائج ): 8.4(جدول 

  .الجنس

  

  

  المتغير
  الجنس

االنحراف  المتوسط الحسابي  العدد
  المعياري

مستوى الداللة  tقيمة 
  اإلحصائية

  ذآر
  

101 4.42  0.28  2.71  0.005  

  أنثى
  

99  4.28  0.40      



 

  
  

بـين  )α=0.05(الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  )2.4(بيانات الجدولتشير 

ويتضح لنا بانـه  ع الدراسة لفاعلية التعليم المساند تعزى الى الجنس، متوسطات استجابات افراد مجتم

لـة إحصـائيا عنـد    اوهي قيمـة د  =t 2.71يوجد فروقات إحصائية تعزى للجنس حيث بلغت قيمة 

، ومن نتائج الجدول يتبين ان الفروقات جاءت لصالح الذكور بمتوسط حسابي بلـغ   0.005المستوى 

مـع   4.28مع انحراف معياري على اإلناث بمتوسط حسابي وصل0.28مع انحراف معياري  4.42

  .0.40انحراف معياري 

  

  :ينص المنبثق عن السؤال الرئيس الثاني والذي)2(نتائج السؤال

في متوسطات فاعليـة التعلـيم    )α=0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد هل

 العلمي  ؟ لمؤهالنظر معلميه يعزى إلى  المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة

حيـث  ). One Way ANOVA(ولتحقق من صحة السؤال الثاني تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  :النتائج كما يلي) 3.4(يوضح الجدول رقم الجدول 

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بمستويات متغير المؤهل العلمي: )9.4(جدول 
  

  

وجود فروق ظاهرية بين متوسط استجابات افراد المجتمع على فاعلية  )9.4( رقم تشير نتائج الجدول

حملـت  تبين ان الفـروق  جـاءت لصـالح    بحيث  امج التعليم المساند يعزى الى المؤهل العلمي،برن

وبلغ المتوسط الحسابي لحملـة   0.20 مع انحراف معياري 4.53بكالوريوس فاعلى بمتوسط حسابي 

مـع   4.27بلـغ المتوسـط الحسـابي   حملة البكالوريوس  و 0.27 مع انحراف معياري 4.43الدبلوم 

  .0.39ريانحراف معيا

  

  

  

  المتغير
  المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد

  0.27  4.43  55  دبلوم
  0.39  4.27  115  بكالوريوس

  .0.20  4.53  30  بكالوريوس فاعلى
  0.35  4.35  200  المجموع



 

  

  للفروق في الدرجة الكلية ) One Way ANOVA(نتائج اختبار التباين االحادي ): 10.4(جدول رقم 

  .لفاعلية التعليم المساند يعزى لمتغير المؤهل العلمي 

  

الى وجود فـروق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى الداللـة         )10.4( رقم تشير نتائج الجدول

)α=0.05( بين متوسط استجابات افراد المجتمع على فاعلية برنامج التعليم المساند يعزى الى المؤهل

هي قيمة ذات داللة و F=8.56تم استخدام تحليل التباين األحادي حيث يتبين لنا ان قيمة  بأنه العلمي،

جـاءت   ، وبعد اجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبين ان الفـروق 0.001احصائيةعند المستوى 

  .0.20مع انحراف معياري  4.53بكالوريوس فاعلى بمتوسط حسابي  لصالح

  

  :ينص نبثق عن السؤال الرئيس والذيالم)3(نتائج السؤال

في متوسطات فاعليـة التعلـيم   ) α=0.05 (فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةيوجد هل 

  المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى سنوات الخبرة ؟
 

 .)One Way ANOVA(  األحادي التباين تحليل اختبار استخدم السؤال صحة من للتحقيق

  .الخبرة سنوات لمتغير المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات : )11.4(جدول
  
  

  المتغير
  سنوات الخدمة

المتوسط   العدد
  الحسابي

  االنحراف المعياري

  0.22  4.47  62  سنة فاقل
اآثر من سنة واقل من 

  .سنتين 
72  4.36  0.31  

  .0.45  4.24  66  اآثر من سنتين
  0.35  4.35  200  المجموع

  

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى الداللة  Fقيمة 
  اإلحصائية

بين 
  المجموعات

2.01  2  1.00  8.56  0.001  

داخل 
  المجموعات

23.16  197  0.11      

        199  25.18  المجموع



 

وجود فروق ظاهرية بين متوسط استجابات المجتمع نحو فاعلية  )11.4( الجدوليستدل من معطيات 

جاءت لصالح الذين خبرتهم سـنة فاقـل    تبين ان الفروق التعليم المساند تعزى لمتغير سنوات الخبرة،

من سنتين بمتوسـط  على الذين  خبرتهم اكثر 0.22مع انحراف معياري 4.47بمتوسط حسابي وصل 

وحصلت اكثر من سنة واقل من سنتين بمتوسـط حسـابي    0.45مع انحراف معياري  4.24حسابي 

   .0.31مع انحراف معياري  4.36
 

اين  اختبار نتائج : 12.4جدول  لفاعليـة  الكلية الدرجة في للفروق )One Way ANOVA( االحادي  التب

  .الخبرة سنوات لمتغير تعزى المساند التعليم

قيمـة   انو α=0.05(وجود فروق احصائية عند مستوى الداللة  )12.4( الجدوليستدل من معطيات 

7.29=F  حيث يوجد فروقات إحصائية تعـزى   0.001وهي قيمة ذات داللة احصائية عند المستوى

للمؤهل العلمي، وبعد إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبين ان الفروق  جاءت لصـالح الـذين   

  . 0.22مع انحراف معياري  4.47خبرتهم سنة فاقل بمتوسط حسابي وصل 
  

  :ينص والذي الرئيس السؤال عن لمنبثقا)4(السؤال نتائج
في متوسطات فاعليـة التعلـيم    )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد هل 

   ؟المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى التخصص

 One Way(االحـادي   من اجل االجابة على السؤال فقد تم االعتماد على نتـائج اختبـار التبـاين   

ANOVA ( حيث يوضح الجدول رقم)النتائج كما يلى) 13.4:  

  

  

  

  

  

  

  

مجموع   در التباينمص
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى الداللة  Fقيمة 
  اإلحصائية

  0.001  7.29  0.86  2  1.73  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
23.44  197  0.11      

        199 25.18  المجموع



 

 الكليـة  الدرجـة  فـي  للفروق )One Way ANOVA( االحادي التباين اختبار نتائج ): 13.4(جدول

  .التخصص الى يعزى المساند التعليم لفاعلية
  

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

متوسط  درجات الحرية
  المربعات

مستوى الداللة  Fقيمة 
  اإلحصائية

بين 
  المجموعات

0.27  2  0.13  1.06  0.34  

داخل 
  المجموعات

24.91  197  0.12      

      0.13  199  20.1  المجموع
  

  
 ويتبين) α=0.05(الى عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة )13.4(تشير نتائج الجدول   

  .0.34الداللة مستوى احصائيا عند  وهي قيمة غير دالة F=1.06 لنا ان قيمة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الخامس

  
  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 

  
وفي هذا الفصل ستقوم الباحثة بمناقشة النتائج التي تم التوصل اليها في الفصل الرابع ، والتي يمكـن  

  :تلخيصها بالنقاط اآلتية 

  ة بالسؤال الرئيس االول لمعوقات التعليم المساندالمتعلقمناقشة النتائج : اوال 

قيمـة   0.37مع انحـراف معيـاري    3.52وصلت ان الدرجة الكلية لمعوقات تنفيذ التعليم المساند 

ان المعوقات التي تحول دون تنفيذ التعليم المساند هـي معوقـات خاصـة    ويتضح كذلك  متوسطة،

  .باإلدارةومعوقات خاصة  األمور أولياءبومعوقات خاصة  لمعلمومعوقات خاصة بابالطلبة 

مـع  معوقات في عملية التعليم المساند وهي معوقات خاصة بالطلبة حيث وصل المتوسط الحسابي 

وهي درجة كبيرة ثم يليه معوقات خاصة بأولياء االمور بمتوسط  0.87حراف معياري نمع ا 4.03

اقل معوق وهي معوقـات خاصـة    ، في المقابل فان0.38مع انحراف معياري  3.73حسابي بلغ 

م يتبعه معوقات خاصة بالمعلم بمتوسط ث 0.44مع انحراف معياري  2.57باإلدارة بمتوسط حسابي 

  .0.76حراف معياري نمع ا 3.66حسابي وصل 

  .وانحرافاتها المعيارية  الحسابيةمدى صعوبة كل فقرة مع متوسطاتها  t-Test  يوضح) 1(وملحق  
  
  :الفرعية سئلةاألومناقشة نتائج  
  
  : ينص والذي األول الرئيس السؤال عن المنبثق )1( السؤال نتائج مناقشة 
متوسطات معوقات التعليم في ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةيوجد هل  

  من وجهة نظر معلميه يعزى إلى الجنس ؟ المساند للمرحلة االبتدائية العليا

الفروق بين متوسطات عالمات معلمي  إليجاد)t-Test(اختبار استخدام تم لالسؤا صحة والختبار 

  .محور المعوقات ىالمساند علالتعليم 

 محـور  علـى  عالماتهم متوسطات في والمعلمات المعلمين بين فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت

  . المعوقات
    

  :ينص الذيو األول الرئيس السؤال عن المنبثق )2( السؤال نتائج مناقشة
في متوسطات معوقـات التعلـيم   ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةيوجد هل 

  يعزى إلى المؤهل العلمي؟من وجهة نظر معلميه  المساند للمرحلة االبتدائية العليا

 بـين  فرق يوجد انه الى الدراسة وتوصلت ، األحادي التباين تحليل استخدام تم السؤال هذا على ولإلجابة

 بكالوريوس، من أعلى على الحاصلين المعلمين  لصالح الفرق أن الواضح ومن العلمي المؤهل مستويات



 

 علـى  قـدرة  لديهم األعلى المؤهالت باصطحا الن وذلك لصالحهم يكون أن الطبيعي من الباحثة وترى

 بحكـم  اكتسابها تم لتيوا لألمور الشاملة ونظرتهم مداركهم تساعال وذلك أوضح بشكل المعوقات تحديد

  .الدراسة سنوات عدد ارتفاع
  

  :ينص والذي االول الرئيس السؤال عن المنبثق )3( السؤال نتائج مناقشة 
   

في متوسطات معوقات التعلـيم   ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد هل 

       ؟عزى إلى الخبرةمن وجهة نظر معلميه ي المساند للمرحلة االبتدائية العليا

        . فروق  وجود على لتعرف األحادي التباين تحليل استخدام تم السؤال هذا على لإلجابة    

فـي متوسـطات   ) α=0.05(فروق إحصائية عند مستوى الداللة الى عدم وجود دراسة الوتوصلت 

يعزى إلى الخبرة ويستدل علـى  معوقات التعليم المساند للمرحلة االبتدائية العليامن وجهة نظر معلميه 

  .النتائج من مستوى الداللة والمتوسطات الحسابية
  

  :ينص والذي االول الرئيس السؤال عن المنبثق )4( السؤال نتائج مناقشة
فـي متوسـطات معوقـات    )  α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يوجد هل 

  من وجهة نظر معلميه يعزى إلى التخصص؟ لياالتعليم المساند للمرحلة االبتدائية الع

  .  األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم السؤال هذا على ولإلجابة

فـي   ) α=0.05(إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     داللة ذات قوفر وجود الى الدراسة وتوصلت

لميـه يعـزى إلـى    من وجهة نظـر مع  متوسطات معوقات التعليم المساند للمرحلة االبتدائية العليا

  .التخصص

وهو تخصص الرياضيات وترى الباحثة إن السبب يرجع إلى أن  3وكان هذا الفرق لصالح مستوى 

معلمي الرياضيات والذين يدرسون هذا التخصص يكونون أصحاب تحصيل مرتفع يمكنهم ذلك من 

وأوضح لألمور  رؤية المعوقات التي تحول تنفيذ البرنامج من أكثر من جانب وتجعل رؤيتهم أعمق

  .مقارنة بمعلمي اللغة العربية والعلوم التي التشرط عليه أن يكون وذو تحصيل مرتفع 

   

  

  
  
  
  
  

  
  



 

  :جالبرنام بفاعلية المتعلق الثاني سيالرئ بالسؤال ةالمتعلق النتائج :ثانيا
  
  ؟ الدولية الغوث وآالة مدارس في المطبق المساند التعليم برنامج فاعلية مدى ما
  

وهي درجة  4.35 متوسطها الحسابي النتائج ان الدرجة الكلية لفاعلية التعليم المساند قد بلغت تشير

، وجاءت اعلى فقرة رقم خمسة والتي تنص على يؤدي التعليم المساندكبيرة تدل على اهمية وفاعلية 

مسـة  ثم الفقـرة رقـم خ   4.64التعليم المساند إلى رفع مستوى تحصيل المتعلمين بمتوسط حسابي 

، فـي  4.62عشرة يساعد التعليم المساند على كشف نقاط الضعف عند المتعلمين بمتوسط حسـابي  

ثم الفقرة رقـم سـبعة    .3.80ادنى فقرة بمتوسط حسابي بلغ المقابل من ذلك الفقرة رقم ثالثة عشر

  مـع  وتعارضـت ، )2004 ابوعياش،(ت هذه الدراسة مع دراسة والتق.4.03عشر بمتوسط حسابي

وترى الباحثة السبب المباشر لكون البرامج العالجية فعاله هو انـه اذا لـم   ). 1999 جبر،(  دراسة

  .تحقق هذه البرامج الهدف الذي وضعت من اجله فما الضرورة من تطبيقها  
  
  مناقشة النتائج المتعلقة باالسئلة الفرعية الخاصة بفاعلية التعليم المساندو
  

  :المنبثق عن السؤال الرئيس الثاني والذي ينص) 1(ل مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا

التعلـيم  فاعلية في متوسطات )  α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد هل 

  ؟وجهة نظر معلميه يعزى إلى الجنس من المساند للمرحلة االبتدائية العليا
  

ة  مستوى ندع احصائية داللة ذات فروق وجود الى الدراسة هذه وتوصلت  لمتغير الجنس) α=0.05(الدالل

فروق ذات داللة إحصـائية   توجد) 2004 أبو عياش،( دراسة مع تلتقي النتيجة وهذه ،ولصالح الذكور

نحو استخدام أوراق  في اتجاهات معلمي العلوم للصف الثالث األساسي،) α=0.05(عند مستوى الداللة

  . العمل تعزى إلى الجنس لصالح الذآور

الباحثة إن هذه النتيجة تعود إلى أن عملية التدريس في التعليم المساند جديد نوعـا مـا ولهـذا    وترى 

يتطلب اإلعداد والتحضير الكثير وهذا يتطلب المزيد من الوقت والجهد وهو متوفر للمعلمين اكثر من 

سة ورغبة فـي  المعلمات النهن ينشغلن بأعمال المنزل وتربية األطفال  مما يجعل المعلمين أكثر حما

 .اإلعداد والتحضير لتنفيذ البرنامج بشكل أفضل مما يجعل البرنامج أكثر فاعلية
  

  :المنبثق عن السؤال الرئيس الثاني والذي ينص) 2(نتائج السؤالمناقشة 
في متوسطات فاعلية التعلـيم  )  α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد هل  

 العلمي ؟ لالبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى المؤهالمساند للمرحلة ا

   الحسابية متوسطاتالوللتحقق من صحة السؤال الثاني تم استخدام تحليل التباين األحادي للفروق بين 

 .ثير المؤهل العلمي على فاعلية البرنامجاتعزى إلى المؤهل العلمي لتحديد مدى ت



 

فـي   )  α=0.05( الداللـة  مسـتوى  عنـد  إحصـائية  داللة ذات قفرووجود وتوصلت الدراسة الى 

ـ    لمتوسطات فاعلية التعليم المساند  للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلـى المؤه

    . بكالوريوس فاعلى العلمي ولصالح معلمي

  

ن البرنامج فعال أكثر مـن  حملة أكثر من بكالوريوس يرون أالى ان  وترى الباحثة إن هذه النتيجة تعود

 لكونهم ذوي مؤهالت علمية أعلى تجعلهم ينظرون لألمور بعمق أكثر،وتم اسـتخدام  حملة البكالوريوس

  .    ارنات العدية لمعرفة مصدر الفروقشيفيه للمق اختبار

         وتوصلت الدراسة الى ان الفرق لصالح معلمي حملة شهادة الدبلوم وحملة شهادة أعلى من بكالوريوس 
 

  :المنبثق عن السؤال الرئيس الثاني والذي ينص)3( مناقشة نتائج السؤال

في متوسطات فاعليـة التعلـيم   ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةيوجد هل  

  ؟ر معلميه يعزى إلى سنوات الخبرةالمساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظ
 

 . األحادي التباين تحليل استخدم الالسؤ صحة  من للتحقق

في فاعلية التعلـيم   )α=0.05(مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد انه الى الدراسة توصلت و

 لصـالح  وكانـت  المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى سـنوات الخبـرة  

         .فاقل سنة  خبرة أصحاب
       
 السـنة  معلمـي  وربما المساند التعليم بفاعلية ثقة أكثر فاقل سنة الخبرة أصحاب معلمي أن الواضح ومن

 ذلك يساعدهم حتى وذلك البرنامج فاعلية من يزيد مما واإلعداد التخطيط في اكبر مجهود يبذلون األولى

  . التوظيف على

  

  :ينص ذيوال الثاني الرئيس السؤال عن المنبثق )4( السؤال النتائج مناقشة   

في متوسطات فاعلية التعلـيم  ) α=0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

  المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى التخصص ؟

في متوسطات ) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا دال  فروق وجود عدم الى الدراسة وتوصلت  

  .ة التعليم المساند للمرحلة االبتدائية العليا من وجهة نظر معلميه يعزى إلى التخصص فاعلي

  

    
  
  



 

   ةمقترحات لتطوير برنامج التعليم المساند المطبق في مدارس وآالة الغوث الدولي
  
المساند المطبق في مـدارس وكالـة الغـوث     وتقترح الباحثة بعض التوصيات لتطويربرنامج التعليم 

واقتراح وكان هذا البرنامج نتاج ما توصلت له الدراسة من تحديد اهم المعوقات  ،في فلسطين الدولية

  .اعد على التغلب على تلك الصعوباتت تسالباحثة إلرشادات وتوصيا

العمل على زيادة دافعيه المعلم لتعليم وكذلك إعداد نماذج خطط جاهزة تساعد المعلمين علـى إعـداد   

وأسرع وأيضا تقليل العبء ألتدريسي على معلم التعليم المساند لكي يقوم خطط دروسهم بصورة أسهل 

عمل اجتماعات لمعلمي المواد األساسية وتنبيههم ألهمية تعـاونهم مـع   ة بعمله بشكل أفضل وضرور

  .م المساند وذلك لتفعيل البرنامج معلمي التعلي

التعليمية بشكل سهل ومتسلسل وكذلك وكذالك زيادة دافعية المتعلم على التعلم من خالل عرض المادة 

عرض المادة بعدة طرق من طرق التدريس وتوفير العديد من الحوافز المادية والمعنوية والتي تساعد 

    .المتعلم على استيعاب ما يعطى له 

العمـل علـى   بحيث يعطى كل طالب حسب قدراته، و والعمل على تقديم أنشطة متباينة في صعوبتيها

تمتاز بسهولة عرضها للمادة التعليمية ويفضل أن  تحتوي على الصور لتجسيد ما  تصميم أوراق عمل

    .يتناوله المحتوى

ومن الضروري مساعدة المتعلمين على تأسيسهم في المواد األساسية والتي تمكن المتعلم مـن الـتعلم   

ي التعليم المساند تزويد متعلم، والذاتي مع توفير أنشطة بيتيه يكثر فيها الصور لتوضيح وسهولة حلها

  . بالعديد من األنشطة الصفية والبيتيه مع مراعاة وضوحها وسهولتها 

وأيضا على  أولياء األمور معاملت  أبناءهم بغض النظر عن مستوى تحصيلهم بل يجب العدل بيـنهم  

د اآلخرون ويسعوهذا ما امرنا به ديننا العظيم، ونحن كمسلمين البد لنا أن نتقيد بما امرنا به كي نسعد 

وعمل اجتماعات توعية ألولياء األمور وذلك من اجل توضيح أن الطالب يختلفون في الدنيا واآلخرة، 

في قدراتهم وإمكانياتهم وخصائصهم وذلك لمراعاة كل طالب على حدى وذلك لتشجيع طلبـة التعلـيم   

ح أهميـة هـذه   وعقد اجتماعات ألولياء األمـور وتوضـي  ، حصص لتعليم المساند ذالمساند على اخ

  .االجتماعات ألولياء األمور وألبنائهم وذلك حتى يلتزموا بحضور االجتماعات دائما

وكذلك عمل دورات خاصة لألولياء األمور تساعدهم على تدريس المنهاج هذا باإلضافة بدورات محو 

علمي التعليم وأيضا عمل دورات لألولياء األمور لتوضيح مدى أهمية تعاون أولياء األمور مع م،األمية

و من الضروري توفير مساعدات مالية لطلبـة أوليـاء   ، المساند للمساعدة في تحقيق أهداف المنهاج

وكذلك إرشاد أولياء األمور إلى أهميـة  .األمور الذين يعانون من تدني في التحصيل من قبل الحكومة 

  . توفر اإلمكانيات المادية لنجاح التعليم المساند



 

االمكانيات الماديـة   أن توفر إدارة المدرسة، ولمعنية صفوف خاصة لتعليم المساندتوفر الجهات اوان 

والبد من وجود برنامج خاص معد خصيصا من قبل اإلدارة لتعليم المسـاند ،يوضـح    ،لتعليم المساند

ماهية التعليم المساند وكيفية تدريسه والفئة الخاصة به والكفاءات أالزمة لنجاحه وجميـع اإلمكانيـات   

و ، والبد من وجود سياسة واضحة من قبل اإلدارة لتعليم لمسـاند  ،المادية والمعنوية التي تلزم لنجاحه

و تقدم إدارة المدرسة حوافز معنويـة   ،تتعاون إدارة المدرسة مع معلمي التعليم لمساند لتحقيق أهدافه

التعلـيم   يهزون مـن طلبـة  تصدر إدارة المدرسة عقوبة رادعة لطلبة الذين ، لمتعلمي التعليم المساند

  . تراعي اإلدارة الفروق الفردية بين المتعلمين الذين يعانون من صعوبات بالتعليم المساند، و
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  )1(ملحق 

 
موافق   معوقات خاصة بالمعلم  الرقم

  بشدة
االنحراف   المتوسط الحسابي   أعارض بشدة  أعارض  ال أرى  موافق

  المعياري 
 حالتعليم المساند باالرتيا ويشعر معلم  18

  .في ممارسته
25.5  55.0  10.5  7.0  2.0  3.9500  90643 .0  

ل في يفضل معلمو التعليم المساند العم  19
  .تخصصاتهم

61.5  32.5  4.5  1.0  5 .0  4.5350  67903 .0  

يجد معلمو التعليم المساند صعوبة في   20
  .مزاولة عملهم

40.5  37.5  19.0  2.5  5 .0  4.1500  84918 .0  

يحتاج معلمو التعليم المساند إلى وقتا   21
  .طويال إلعداد دروسهم 

39.5  47.5  6.5  3.5  3.0  4.1700  91942 .0  

معلمو التعليم المساند الستخدام  يسعى  22
  . آتيبات تساعدهم على أداء عملهم 

25.5  24.0  12.0  33.0  5.5  3.3100  1.31245  

يبذل معلمو التعليم المساند جهدا آافيا   23
  .إلعداد خطط لدروسهم

25.0  30.5  9.0  27.0  8.5  3.3650  1.33818  

يلتزم معلمو التعليم المساند بدورات    24
  .تي تعطى لهمالتدريبية ال

24.5  12.0  5.0  43.5  15.0  2.8750  1.45946  

يوجد تعاون آاف من قبل معلمي المواد   25
  .األساسية

9.0  12.5  50.0  24.0  4.5  2.9750  95337 .0  

موافق   معوقات خاصة بالطلبة  الرقم
  بشدة

  انحراف معياري  متوسط حسابي  أعارض بشدة  أعارض  ال أرى  موافق

قليل مما يعطى له  ما يستوعبه المتعلم  26
  . في التعليم المساند

8.5  62.0  22.5  6.0  1.0  3.7100  74746 .0  

يصعب ضبط الفئة المستهدفة من الطلبة   27
.  

7.5  62.0  20.0  7.5  3.0  3.6350  54578 .0  

دافعية المتعلم في التعليم المساند   28
  .ضعيفة

10.5  74.0  9.0  5.5  1.0  3.8750  70131 .0  

الفردية على سير  تتؤثر الفرو قا  29
  .عملية التعليم

70.0  22.5  4.5  1.5  1.5  4.5800  77887 .0  

يجد المتعلم صعوبة في استخدام أوراق   30
  .العمل

38.0  41.0  14.0  6.0  1.0  4.0900  91985 .0  

يعاني المتعلمون من ضعف القدرة على   31
  .التعلم الذاتي

25.0  62.5  9.0  3.5   ---  4.0900  68867 .0  

  0. 76158  4.2300  1.0  1.5  9.5  49.5  38.5  .المتعلمون من تدني التحصيل يعاني  32
  موافق  معوقات خاصة بأولياء األمور  رقم

  بشدة
  أعارض  أعارض  ال أرى  موافق

  بشدة
  متوسط 
  حسابي

  انحراف
  معياري

يعاني الطلبة في التعليم المساند من   33
  .نظرة أولياء األمور السلبية لهم 

25.5  61.5  10.0  1.5  1.5  4.0800  73914 .0  

عدم تشجيع أولياء األمور ألبنائهم   34
  .الملتحقين بالتعليم المساند

38.5  47.5  12.5  5 .0  1.0  4.2200  75794 .0  

أاجتماعات  نتغيب أولياء األمور ع  35
  .المدرسة

24.0  65.5  7.5  1.5  1.5  4.0900  71023 .0  

عجز أولياء األمور عن تدريس المنهاج   36
  .لتعليم المساندالخاص با

31.0  55.5  10.0  3.0  5 .0  4.1350  74805 .0  

يتعاون أولياء األمور مع أبنائهم في    37
حل أوراق العمل الخاصة بهذا النوع 

  .من التعليم

37.5  44.5  9.5  8.0  5 .0  4.1050  91001 .0  

عدم توفير أولياء األمور الجو النفسي   38
المالئم ألبنائهم الذين يعانون من 

  .بات بالتعليمصعو

3.5  16.5  37.5  39.5  3.0  2.7800  88061 .0  

عدم توفير أولياء األمور اإلمكانيات   39
  .المادية لمثل هذا النوع من التعليم

6.5  48.0  39.5  4.5  1.5  3.5350  74939 .0  

عدم تعاون أولياء األمور مع معلمي   40
  .التعليم المساند لتحقيق أهدافه

24.5  64.0  8.0  3.0  5 .0  4.0900  69593 .0  

  موافق  معوقات خاصة باإلدارة  الرقم
  بشدة

  أعارض  أعارض  ال أرى  موافق
  بشدة

  متوسط
  حسابي

  انحراف 
  معياري

توفر إدارة المدرسة صفوفا خاصة   14
  لتعليم المساند

17.0  35.5  11.0  31.0  5.5  3.2750  1.22346  

توفر إدارة المدرسة اإلمكانيات المادية   24
  .المساندالخاصة بتعليم 

2.5  5.5  46.5  37.5  8.0  2.5700  81758 .0  

يوجد برنامج خاص معد خصيصا من    34
  .قبل اإلدارة لتعليم المساند

1.0  7.5  56.5  29.0  6.0  2.6850  74062 .0  



 

توجد سياسة واضحة من قبل اإلدارة    44
  .لتعليم المساند

1.5  3.5  32.5  52.5  10.0  2.3400  76638 .0  

المدرسة مع معلمي  تتعاون إدارة   54
  .التعليم المساند لتحقيق أهدافه

1.0  21.0  9.0  61.5  7.5  2.4650  93978 .0  

تقدم إدارة المدرسة  حوافز معنوية    64
  .لمتعلمي التعليم المساند

2.0  34.0  53.0  4.5  6.5  2.6150  76136 .0  

تصدر إدارة المدرسة عقوبة رادعة    74
يم لطلبة الذين يهزؤون من طلبة التعل

  .المساند

1.5  3.0  47.5  44.0  4.0  2.5400  69340 .0  

تراعي اإلدارة الفروق الفردية بين    84
المتعلمين الذين يعانون من صعوبات 

  .بالتعليم

5 .0  3.0  11.0  80.0  5.5  2.1300  56096 .0  

  الدرجة الكلية  
  
  

          3.5224  37780 .0  

  
  

  
 

  
 
   

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  )2(ملحق
  
ق   الفقرات  الرقم مواف

  بشدة
ط   أعارض بشدة  أعارض  ال أرى  موافق المتوس

  الحسابي 
راف  االنح

  المعياري 
اعد     1 اند يس يم المس التعل

المتعلم في تنمية مهارة 
  .حل المشكالت 

34  59.5  4  1.5  1  4.24  0.68  

تخدام     2 ن اس دة م ال فائ
  .التعليم المساند

37.5  54  6.5  2  ---  4.27  0.67  

اند     3 يم المس جع التعل يش
  .على التعلم الذاتي

50.5  38  8.5  3  ---  4.36  0076  

اند     4 يم المس اعد التعل يس
د   في عالج الضعف عن

  .المتعلمين

57  41  1.5  0.5  ---  4.54  0.65  

ي  5 ؤدي التعل اند ي م المس
توى   ع مس ى رف إل

  .تحصيل المتعلمين

69  26.5  3.5  0.5  0.5  4.64  0.62  

اند يراعي   6 يم المس التعل
ة   روق الفردي الف

  .للمتعلمين

54.5  40  4  1.5  ---  4.47  0.64  

ل    7 تخدم أوراق العم يس
يم    ي التعل رة ف بكث

  .المساند

61.5  30  7.5  0.5  0.5  4.51   0.70   

اند   8 يم المس ر التعل يعتب
  .ملية مكلفةع

52  22.5  15.5  6  4.5  4.11  1.14  

اند    9 يم المس ب التعل يلع
دورا في زيادة التفاعل  

  .الصفي

51  40  8  1   ---  4.41  0.74  

اند   10 يم المس ؤدي التعل ي
تعلم   ة الم ادة دافعي لزي

  .لتعلم

55  38  5.5  1.5  ---  4.46  0.67  

اند     11 يم المس جع التعل يش
م  ى تعل ين عل المتعلم

  .ةمفاهيم جديد

49  44.5   5  1.5  ---  4.41  0.65  

اند     12 يم المس رتبط التعل ي
  .بأهداف المنهاج

53  39.5  4  3  0.5  4.41  0.75  

  0.84  3.80  0.5  6  23.5  50.5  19   .التعليم المساند ممل   13
  

اند     14 يم المس جع التعل يش
  .على التعلم التعاوني

42  51  5.5  1.5  ---  4.03  0.65  

اند    15 يم المس اعد التعل  يس
اط    ف نق ى آش عل
د   عف عن الض

  .المتعلمين

70  23  6  1  ---  4.62  0.64  

ي   16 وفرا لتعل اند  مي المس
ية  ات األساس االحتياج
تعلم    اعد الم ي تس الت

  .على التعلم

50  42.5  7  1  ---  4.42  0.64  

اند   17 يم المس ل التعل يجع
ى  د عل تعلم يعتم الم

  .غيره

24.5  60  11  4  5.5  4.03  0.74  

    
  

  الدرجة الكلية 

          4.35  0.35  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس
  عمادة الدراسات العليا 

  برنامج التربية
  

الوآالة الغوث الدولية من  التعليم المساند لطلبة المرحلة االبتدائية العليا في مدارس برنامج معوقات
  وجهة نظر معلميه ومقترحات لتطويره

  
  

  المعلمة أختي/ أخي المعلم
  

  :تحية طيبة وبعد
  معوقات برنامج التعليم المساند لطلبة المرحلة االبتدائية (جراء دراسة بعنواناتقوم الباحثة ب

  
       وذلك آمتطلب لنيل )ت لتطويرهالعليا في مدارس وآالة الغوث الدولية  من وجهة نظر معلميه ومقترحا

  
  .درجة الماجستير في أساليب التدريس

  
يرجى منكم التكرم باالطالع على هذه الستبانه وتعبئتها وما تحتاج من بيانات بدقة وموضوعية، علما 

   .بان بيانات الدراسة  هي إلغراض البحث العلمي وستحاط بالسرية التامة

  
 شاآرا لكم حسن تعاونكم معي

. 
                                                                                    

  إعداد
  سمر طبية 

  )معلومات عامة: ( القسم األول
  

  :الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليكم
  
  أنثى_2ذآر                                      _1                                        الجنس_1
  
أعلى من _3بكالوريوس         _2دبلوم          _1                             :المؤهل العلمي_2

  بكالوريوس
  
أآثر من _3  سنتين  أآثر من سنه واقل من _2     فاقل سنه_1:                            سنوات الخدمة_3

  سنتين
  
  ت رياضيا_3علوم              _2لغة عربية         _1                                  التخصص _4



 

  
  :يلي آما يشمل هذا القسم على محورين : القسم الثاني 

  
  معوقات تنفيذ التعليم المساند: )االولالمحور(
  

موافق   معوقات خاصة بالمعلم الرقم
  بشدة

أعارض   أعارض  أرى ال  موافق
  بشدة

التعليم المساند  ويشعر معلم  18
  .في ممارسته حباالرتيا

          

يفضل معلمو التعليم المساند العمل   19
  .في تخصصاتهم

          

يجد معلمو التعليم المساند صعوبة   20
  .في مزاولة عملهم

          

يحتاج معلمو التعليم المساند إلى   21
  .وقتا طويال إلعداد دروسهم 

          

يسعى معلمو التعليم المساند   22
الستخدام آتيبات تساعدهم على 

  . أداء عملهم 

          

يبذل معلمو التعليم المساند جهدا   23
  .آافيا إلعداد خطط لدروسهم

          

يلتزم معلمو التعليم المساند    24
  .بدورات التدريبية التي تعطى لهم

          

يوجد تعاون آاف من قبل معلمي   25
  .اد األساسيةالمو

          

            معوقات خاصة بالطلبة  
ما يستوعبه المتعلم قليل مما يعطى   26

  . له في التعليم المساند
          

يصعب ضبط الفئة المستهدفة من   27
  .الطلبة 

          

دافعية المتعلم في التعليم المساند   28
  .ضعيفة

          

الفردية على سير  تتؤثر الفرو قا  29
  .عملية التعليم

          

يجد المتعلم صعوبة في استخدام   30
  .أوراق العمل

          

يعاني المتعلمون من ضعف القدرة   31
  .على التعلم الذاتي

          

يعاني المتعلمون من تدني   32
  .التحصيل

          

            معوقات خاصة بأولياء األمور  
يعاني الطلبة في التعليم المساند من   33

  .لهم  نظرة أولياء األمور السلبية
          



 

عدم تشجيع أولياء األمور ألبنائهم   34
  .الملتحقين بالتعليم المساند

          

أاجتماعات  نتغيب أولياء األمور ع  35
  .المدرسة

          

عجز أولياء األمور عن تدريس   36
  .المنهاج الخاص بالتعليم المساند

          

يتعاون أولياء األمور مع أبنائهم    37
لخاصة بهذا في حل أوراق العمل ا

  .النوع من التعليم

          

عدم توفير أولياء األمور الجو   38
النفسي المالئم ألبنائهم الذين 
  .يعانون من صعوبات بالتعليم

          

عدم توفير أولياء األمور   39
اإلمكانيات المادية لمثل هذا النوع 

  .من التعليم

          

عدم تعاون أولياء األمور مع   40
ساند لتحقيق معلمي التعليم الم

  .أهدافه

          

            معوقات خاصة باإلدارة  
توفر إدارة المدرسة صفوفا خاصة  41

  .لتعليم المساند
          

توفر إدارة المدرسة اإلمكانيات  42
  .المادية الخاصة بتعليم المساند

          

يوجد برنامج خاص معد خصيصا   43
  .من قبل اإلدارة لتعليم المساند

          

ياسة واضحة من قبل توجد س  44
  .اإلدارة لتعليم المساند

          

تتعاون إدارة المدرسة مع معلمي   45
  .التعليم المساند لتحقيق أهدافه

          

تقدم إدارة المدرسة  حوافز معنوية   46
  .لمتعلمي التعليم المساند

          

تصدر إدارة المدرسة عقوبة   47
رادعة لطلبة الذين يهزاون من 

  .المساند طلبة التعليم
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  فاعلية التعليم المساند ) : الثاني المحور(
  

موافق   الفقرات الرقم
  بشدة

أعارض  أعارض  ال أرى  موافق
  بشدة

التعليم المساند يساعد المتعلم  1
المشكالت  في تنمية مهارة حل

.  

          

ال فائدة من استخدام التعليم  2
  .المساند

          

عليم المساند على التعلم تيشجع ال 3
  .الذاتي

          

يساعد التعليم المساند في عالج  4
  .الضعف عند المتعلمين

          

يؤدي التعليم المساند إلى رفع  5
  .مستوى تحصيل المتعلمين

          

فروق التعليم المساند يراعي ال 6
  .الفردية للمتعلمين

          

يستخدم أوراق العمل بكثرة في  7
  .التعليم المساند

          

يعتبر التعليم المساند عملية  8
  .مكلفة

          

يلعب التعليم المساند دورا في  9
  .زيادة التفاعل الصفي

          

يؤدي التعليم المساند لزيادة  10
  .دافعية المتعلم لتعلم

          

يم المساند المتعلمين يشجع التعل 11
  .على تعلم مفاهيم جديدة

          

يرتبط التعليم المساند بأهداف  12
  .المنهاج

          

            .ل مالتعليم المساند م 13
م المساند على التعلم ييشجع التعل 14

  .التعاوني
          

يساعد التعليم المساند على  5`1
آشف نقاط الضعف عند 

  .المتعلمين

          

المساند االحتياجات  معلييوفرا لت 16
األساسية التي تساعد المتعلم 

  .على التعلم

          

يجعل التعليم المساند المتعلم  17
  .يعتمد على غيره 

          

  



 

  
  )4(ملحق 

  ةأسماء المحكمين لالستبان
  

  جامعة القدس  احمد فهيم جبر. د 
  جامعة القدس  عفيف زيدان. د
  جامعة القدس  محمد عابدين.د
  جامعة القدس  بو سمرةمحمود أ.د
  جامعة القدس  سهير الصباح.د
  جامعة القدس  محسن عدس. د
  جامعة القدس  زياد قباجة.د
  جامعة بيت لحم  محمود أبو آته. د
  بيت لحم/قسم اإلشراف التربوي  عاآف العزة.ا
  بيت لحم/قسم اإلشراف التربوي  مراد المحسيري.أ
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  ثبات أداة الدراسة

  

رقم 

  االستبانه

  مجموع فقراتها 

  الفردية

  مجموع فقراتها السلبية

1 68 66 
2 83 86 
3 80 82 
4 71 69 
5 83 80 
6 80 82 

معامل 

االرتباط 

  بيرسون

0.95 
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