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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 -
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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

  
 


