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  فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي

 فلسطين محفظات شمال في مدارس وكالة الغوث في هد ومعلماتالتعليم المسان
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 الملخص

في تحسين تحصيل الطلبـة  فاعلية برنامج التعليم المساند إلى هدفت الدراسة التعرف 

محافظـات شـمال    الغوث في في مدارس وكالة همن وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلمات

وقامت الباحثة  ،)ومكان السكن التخصصو الجنس( فلسطين في ضوء بعض المتغيرات المستقلة

يعملـون فـي   ) 218(معلماً ومعلمة من أصل  )88(استبانه لهذا الغرض تم توزيعها على  ببناء

 .دراسةمن مجتمع ال %)40(برنامج التعليم المساند في مدارس وكالة الغوث بما نسبته 

، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانه موجهـة للمعلمـين والمعلمـات   

موزعة على خمسة أبعاد، لالطالع على واقع برنـامج التعلـيم    ،)45(وتكّونت أداة الدراسة من 

المساند وتقييمه من جهة، وأثر تطبيق برنامج التعليم المساند على التحصيل الدراسـي للطلبـة   

جابة علـى فقـرات األداة وفـق    ستن يعانون من ضعف دراسي من جهة أخرى، وكانت االالذي

، كما احتوت األداة علـى  )كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(تدريج ليكرت الخماسي 

تأكـدت الباحثـة مـن صـدق األداة     . أية فقرات سلبية يفقرات كانت جميعها إيجابية ولم تحتو

 بلغو،واستخرجت ثبات األداة باستخدام معادلة كرونبـاخ ألفـا   صدق المحكمين،باعتماد طريقة 

  ).0.94(إلى  همعامل الثبات الكلي لالستبان

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

برنامج التعليم المساند ساهم في تحسين التحصيل الطلبة، ومشاركتهم في العملية التعليميـة   •

 .عن حاجاتهم ومشكالتهم بحرية التعلمية، ومكنهم من التعبير

األدوات التي يوفرها برنامج التعليم المساند غير كافية، وكذلك التدريب الموجـه لمعلميـه    •

  .ومعلماته



 ر 

  اسـتجابات  في متوسطات) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

متغير جنس المعلم ولصالح ى لتعزفي مدارس وكالة الغوث  همعلمي التعليم المساند ومعلمات

فـي  ) α =0.05(بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ،اإلناث

  .مكان السكن والتخصص يمتغيرتعزى لاالستجابات  متوسطات

أن يتم تطبيق برنامج التعليم المساند خارج الدوام الرسمي،في العطلـة  أوصت الباحثة ب

وكذلك إعادة النظر في الفترة الزمنيـة المخصصـة    ،طلة نهاية األسبوعأو في ع الصيفية مثالً،

للتعليم المساند، وتعديلها بما يتالءم وحاجة الطالب، باإلضافة إلى ضرورة توفير غرف صـفية  

وتوفير دورات تدريبية مستمرة  خاصة وأدوات ووسائل موجهة للتعامل مع طلبة التعليم المساند،

أو تحـديثها   إشراك معلمي المساند في إعداد المناهج الالزمة،و، المساند لمعلمي ومعلمات التعليم

 وغيرها من التوصيات التي من شأنها تطوير برنامج التعليم المسـاند  أو تحليلها والتعليق عليها

  . تعميمه على شرائح أكبر من الطلبة، وعلى مواضيع أكثر




