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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة 

المنيج  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث، اتطويرىلممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ وسبؿ 
 موزعة عمى أربعة مجاالت ( فقرة56الوصفي التحميمي، وقاـ بتصميـ استبانة تحتوي عمى)

)التخطيط الدراسي، المنيج الجامع، الممارسات الصفية األدائية الجامعة، الشراكة مع أولياء 
تمع الدراسة مف جميع مديري مدارس وكالة الغوث ، وتكوف مجاألمور لتوطيد التعميـ الجامع(

بيانات باستخداـ برنامج الوتـ تحميؿ  ()مديرًا/مديرة(،257بمحافظات غزة والبالغ عددىـ)الدولية 
 (.SPSSالمعالجات اإلحصائية )

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: فيما يميو 
ات غزة لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ وكالة الغوث الدولية بمحافظمدارس درجة ممارسة معممي  .1

 %(  بدرجة تقدير كبيرة.76.17بمغ وزنيا النسبي )
 ممارسةاللدرجة  الدراسة عينة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد .2

ي المدرسة يوجد فروؽ ف طمبة ، وكذلؾ متغير جنس(نوع المدرسةتعزى لمتغيرات )المؤىؿ العممي، 
 مجاليف فقط المجاؿ الثالث لصالح مدارس اإلناث، والمجاؿ الرابع لصالح المدارس المشتركة.

لدرجة الدراسة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد عينة  .3
، وذلؾ في جميع ( سنوات5ممارسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح الفئة أقؿ مف)ال

 .الكمية لبلستبانة باستثناء المجاؿ الرابع ال توجد فروؽ المجاالت والدرجة 
 لتحسيف درجة الممارسة إلى : نتائج المقاببلت التي أجراىا الباحث أىـ وأشارت .4

 أ. تدريب المعمميف إلعداد الخطط الدراسية، والخطط الفردية التي تستجيب لتوقعات جميع الطمبة.
ثرائيا بما يناسب تحميؿ محتوى المناىج الدراسية في ضوء ب.  التنوع   منحى التعميـ الجامع، وا 

 بيف الطمبة.
 أىميا: من واستنادًا لمنتائج السابقة  والمقابالت يوصي الباحث بعدة توصيات

مشاركة أولياء األمور في عممية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتزويدىـ باستراتيجيات تقديـ  .1
 المنزؿ. الخدمة التعميمية المناسبة ألبنائيـ في

، ميامو متابعة تنفيذ سياسة التعميـ الجامع، وتقديـ المدارستشكيؿ فريؽ مساندة دائـ في  .2
 الدعـ والمساندة لممعمميف.

 في ضوء مفاىيـ التعميـ الجامع. لمطمبة يراعي الفئات المختمفة لمتقويـتطوير نظاـ  .3
 محافظات غزة –ث الدولية وكالة الغو  –التعميـ لمجميع  –التعميـ الجامع كممات مفتاحية : 
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 Abstract  

 اإلنجليزيت ببللغت الدراست ملخص

The study aimed to identify the extent of practicality that UNRWA 
teachers in Gaza Governorates have, concerning the inclusive education 
and the ways of developing it, The researcher adopted the descriptive 
and the analytical approach.  He allocated a questionnaire among a 257-
UNRWA headmasters in Gaza Governorates while the study tool was 
distributed among them all. This questionnaire  contains (56) items 
distributed on four fields(Study planning, Inclusive curriculum, Inclusive 
performance class practices, Partnership with parents to enhance 
inclusive education ). The results have been analyzed by using   the  
statistical treatments program "SPSS"          

The Reached Results:  

1. The extent of practicality has reached  (76.17%) with a high degree of 
appreciation.  

2. There were no statistically significant differences between the mean 
scores of the study sample, according to the extent of practicality , due 
to the variables like educational qualification  ,type of school, and the 
gender of school, there are differences in two fields, the third field is 
for males school, and the fourth field is for the co-ed school.  

3. There were statistically significant differences between mean scores of 
estimation the study sample, to the extent of practicality , due to the 
variable of years of service for the benefit of the class that less than 
five years in all fields and the total degree of the questionnaire except 
the fourth field which doesn't have differences.  

4. The most important results of interviews ,which the researcher 
conducted, referred to improve the degree of practice : 

A. training teachers to prepare lesson plans, individual plans that respond 
to the expectations of all students. 

B. analyzing the curriculum's content in the light of the inclusive 
education as well as enriching it to suit the diversity among the students. 

Based on the previous results, and the interviews, the researcher 
recommends several recommendations as follows: 

1. Involving the parents in the planning, implementation and follow-up 
process, and providing them with strategies to provide appropriate 
educational services for their children at home. 

2. forming of a permanent support team in   schools, to provide support 
and assistance for teachers. 

3. Development of the evaluation system which considers different 
categories of students on the basis of concept of inclusive education. 

Key words: Inclusive Education, Education for All, UNRWA, Gaza 
Governorates  
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 ْاإِلىَدْاءُ 
   ، معمـ البشرية محمدسيد الخمؽ ،والسراج المنير ،والنعمة المسداة ،حمة الميداةإلى الر 

 إلى شيداء وأسرى الحرية والكرامة واإلباء..
إلى مف كممو اهلل بالييبة والوقار.. إلى مف عممني العطاء دوف انتظار.. إلى مف أحمؿ اسمو 

إلى مف ستبقى كمماتو نجومًا  كفيو..إلى مف كمؿ العرؽ جبينو.. وشققت األياـ  بكؿ افتخار..
لى األبد والدي الحبيب أطاؿ اهلل عمره.  اىتدي بيا اليوـ وفي الغد وا 

وبذلت ليـ  ،إلى أحؽ الناس بصحبتي.. التي منحت كؿ ما ممكت مف صادؽ الود ألبنائيا
إلى  التي حممتني وىنًا عمى وىف فأوصاني اهلل ببرىا.. ،عصارة عمرىا وروحيا وفكرىا وجسدىا

 ال حرمني اهلل منيا ومف عطائيا وجودىا. ،أمي الحبيبة ..أطمب رضى اهلل برضاىا مف

 ،إلى مف رافقوني رحمة العمـ منذ بدايتياإلى مف بذلوا في نفسي الطموح ولـ ينتظروا العطاء.. 
 .. إلى زوجتي الوفية .. وابني وبناتي األعزاء.وتحمموا وصبروا كثيرًا مف أجمي

كبر وعمييـ أعتمد.. إلى الشموع المتقدة التي تنير ظممة حياتي.. إلى مف عرفت إلى مف بيـ أ
 إخوتي وأخواتي.سندي وذخري وخير الرفقاء..  .. إلى شقائؽ الورود..معيـ معنى الحياة

وبرفقتيـ  ،إلى مف معيـ سعدت ،إلى الذيف تميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدؽ الصافي
 .... اقاربي الكراـوا معي عمى طريؽ النجاح والخيرإلى مف كان ،وة سرتفي دروب الحياة الحم

 صدقائي األعزاء.إلى كؿ مف عجز القمـ عف كتابة أسمائيـ فأدخمتيـ قمبي بكؿ افتخار.. أ

 د الطريؽ أمامي.. أساتذتي الكراـ.كؿ مف ميإلى 

وأخمص نيتو عممًا  ،وجعؿ قممو نورًا ييتدى بو ،سخر عممو لمنفعة غيره ،إلى كؿ طالب عمـ
 وعمبًل لتنيض أمتو.

 الذي أسأل اهلل أن يكون خالصًا لوجيو الكريم. ،إليكم جميعًا أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع
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وتقديرٌ  شكرٌ   

ْرَضاُه َوَأْصِمْح ِلي َربِّ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَؿ َصاِلًحا تَ "
نِّي ِمَف اْلُمْسِمِميفَ  يَِّتي ِإنِّي تُْبُت ِإَلْيَؾ َواِ   ]15األحقاؼ: ["ِفي ُذرِّ

ومؿء ما شئت مف  ،مؿء السموات ومؿء األرض ،كثيرًا طيبًا مباركًا فيو الميـ لؾ الحمد حمداً     
شكرؾ ربي عمى نعمؾ التي ال أ ،وكمنا لؾ عبد ،أحؽ ما قاؿ العبد ،أىؿ الثناء والمجد ،شيء بعد

إتماـ ىذا البحث عمى الوجو الذي أرجو أف ترضى بو  أحمدؾ ربي وأشكرؾ عمى أف يسرت لي ،تعد
 عني.
نو يطيب لي    أتقدـ بالشكر والتقدير إلى ىذا الصرح العممي الشامخ الجامعة اإلسبلمية  أف وا 

ية وأخص بالذكر قسـ أصوؿ التربية عمى وأعضاء الييئة التدريسية بكمية التربية بالجامعة اإلسبلم
 ما قدموه لنا مف عوف ونصائح وتوجييات سديدة طيمة فترة الدراسة.

ويشرفني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ والعرفاف بالجميؿ إلى أستاذي ومشرفي الدكتور فايز كماؿ كما    
بير الذي بذلو في وعمى جيده الك ،لتفضمو بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،شمداف حفظو اهلل

مى أخطائي صبورًا ع ،فكاف خير سند وعوف لي ،وفي متابعتو لمرسالة منذ أف كانت فكرة ،إرشادي
 فجزاه اهلل عني خير الجزاء في الدنيا واآلخرة. ،في اسداء النصيحة متواضعاً  ،وىفواتي

 كما أتوجو بخالص الشكر والمتنان لألساتذة األفاضل عضوي لجنة المناقشة :   
 اً ػػػمناقشًا داخمي        فؤاد عمى العاجزالدكتور الفاضؿ /  االستاذ 

 مناقشًا خارجياً                ناجي رجب سكرالدكتور الفاضؿ /  
السديدة حوؿ ىذه الرسالة سيكوف ليا بالغ األثر في  اأف مبلحظاتيمب اثقة باهلل ثـ بيمفكمي    

 الجزاء. عني خيرإخراج الرسالة بأفضؿ صورة فجزاىـ اهلل 
ولؤلساتذة األفاضؿ  ،وأتقدـ بعميؽ الشكر والعرفاف لؤلساتذة األفاضؿ المحكميف لبلستبانة كما 

 توجييات ميمة. قدموه مف مبلحظات و  وعمى ما ،الذيف تكرموا باإلجابة عمى أسئمة المقابمة
لذيف عممت معيـ ا والمديريف المساعديف مديري المدارسزمبلئي وكؿ الشكر واالحتراـ إلى    

 ،وأخص بالذكر االستاذ إحساف موسى دياب ،في التوفيؽ بيف عممي ودراستي وساعدوني كثيراً 
وأعضاء الييئة التدريسية الكراـ في مدرسة ذكور األيوبية  ،واالستاذ سفياف عبد الرحمف غانـ

جميع العامميف في  والشكر موصوؿ إلى ،ومدرسة ذكور قميبو اإلعدادية لبلجئيف ،االبتدائية لبلجئيف
 لمساعدتي في تطبيؽ أدوات الدراسة.الدولية دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث 

وكؿ مف أحبني وخصني يومًا  ،كما وأشكر كؿ مف ساعدني وأعانني عمى إنجاز ىذا البحث   
ف لـ يسعفني المقاـ لذكرىـ ،بدعائو فميـ في النفس منزلة  شكر.فيـ أىؿ لمفضؿ والخير وال ،وا 

 مازن محمد العطل/ الباحث                                                                     
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 ــقدمــةم
ُتجمع كؿ الشعوب عمى أىمية التعميـ في تحديد وجيتيا نحو المستقبؿ، فيو البوصمة     

لؤلمـ نحو تحقيؽ نيضة شاممة في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية الموِجية 
ى والصحية وغيرىا، فأىداؼ المجتمع نحو تحقيؽ تمؾ النيضة ارتبط بتحقيؽ أىداؼ التعميـ عم

 مستوى الفرد واألسرة والمجتمع.

وكافة عممياتو ىو الجياز المنوط بو تحقيؽ أىداؼ التعميـ، ودرجة  ،والنظاـ التربوي بمكوناتو   
فاعميتو، وجيوزيتو لتمؾ الميمة ينعكس مباشرة عمى مخرجات العممية التعميمية، وتحقيؽ أىداؼ 

واسعة مف فكر وجيد صانعي القرار في المجتمع، لذا حظي االىتماـ بالنظاـ التربوي مساحة 
 مختمؼ دوؿ العالـ .

لذلؾ ارتبطت اإلدارة التعميمية ارتباطًا مباشرًا بقوانيف الدولة حتى ال يحدث تناقض بيف ما    
إلدارة التعميمية ىو تحقيؽ ابيف ما تيدؼ إليو الدولة، فكاف ىدؼ و  ؛تيدؼ إليو اإلدارة التعميمية
اء التربية في المجتمع، وذلؾ بمساعدة اإلدارة المدرسية فنيًا وماليًا األىداؼ التي وضعيا خبر 

شرافيًا مف أجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ تمؾ األىداؼ )العجمي،   (.50 ص  ،ـ 2010وا 

واتسع  ،وفي ضوء تطور الفكر اإلداري والفمسفي والتربوي تغيرت وظيفة اإلدارة المدرسية  
دارة المدرسية مجرد عممية روتينية تيدؼ لتسيير شئوف مجاليا في الوقت الحاضر، فمـ تعد اإل

 متابعةك ؛وتعميمات معينة صادرة مف السمطات التعميمية األعمى ،المدرسة اليومية، وفؽ قواعد
، بؿ أصبحت باإلضافة إلى ذلؾ اوصيانة األبنية المدرسية وتجييزى ،غياب الطمبة وحضورىـ

ـ العمؿ بالمدرسة، وتوفير الظروؼ واإلمكانات عممية إنسانية تيدؼ إلى تنظيـ وتسييؿ نظا
وتطوير المناىج  ،المادية والبشرية التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية واالجتماعية

وتنظيـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع  ،ورعاية الموىوبيف ،وتنمية المعمميف مينياً  ،الدراسية
 ،ـ2001باإلدارة المدرسية الحديثة )البوىي،وغيرىا مف المياـ التي أصبحت منوطة  ،المحمي
  ( .18-17ص ص

وفؽ فمسفات  ،والمدرسة تستقبؿ جميع فئات المجتمع الذي أوجدىا؛ مف أجؿ تحقيؽ أىدافو   
حتى يتكيؼ وحاجات  ؛النمو المتكامؿ لجميع جوانب شخصية الفرد ضمفتو  ،تربوية متفؽ عمييا
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كامؿ في شخصية الفرد حؽ لجميع الطمبة، وذلؾ المجتمع الذي يعيش فيو، وىذا النمو المت
زالة جميع التحديات التي تقؼ أماـ الحصوؿ عمى  ،بالحصوؿ عمى فرص متساوية في التعميـ وا 

 اقتصادية وغيرىا.أو اجتماعية، أو نفسية، أو صحية،  تحدياتتمؾ الفرص، سواء كانت ىذه ال

ال بعضيـ ضيـ قادر عمى القراءة، و فاألطفاؿ في يوميـ األوؿ يذىبوف إلى المدرسة بع    
لكنيـ يأتوف ولدييـ االستعداد لجوانب أخرى مف المنياج، والبعض يأتي بحالة ممتازة  ؛يقرأوف

يتمتع بعض األطفاؿ و مف حيث المظير والممبس، والبعض اآلخر مف حيث الصحة والمياقة، 
لى المعمميف، أما  بالجموس ىادئيف في غرفة الصؼ يتكمموف ويستمعوف إلى بعضيـ البعض وا 

البعض اآلخر فيفضؿ الحركة والمرح، والنتيجة ىي أف جميع الطمبة سيكوف لدييـ فرص تعممية 
والبعض اآلخر  ،وحاجات تعممية مختمفة، البعض سيكوف قادرًا عمى القياـ بدوره ،مختمفة

 (  .63ص ،ـ1999، أكثر لتحقؽ ذلؾ )ماجمكرست  سيحتاج إلى تشجيع

ز أىمية اإلدارة المدرسية الناجحة التي تنتيج سياسات فعالة مف أجؿ أف تقدـ وىنا تبر       
مف خبلؿ تحسيف  ،خدماتيا لمجميع، وتستجيب الحتياجات الطمبة والمعمميف والمجتمع المحمي

وتييئة الظروؼ لتحقيؽ تعمـ أفضؿ، وكؿ ىذا ينبثؽ مف قيادة  ،نوعية التعميـ المقدـ لمجميع
مف أجؿ التغمب عمى جميع  ؛وتطور ممارساتيا ،كما ىـ بكؿ أطيافيـفاعمة تقبؿ الطمبة 

 (.3ص ،ـ2013التحديات التي تحوؿ دوف تقديـ خدمات تعميمية نوعية لمجميع  )جرادات، 

وأماـ تمؾ التحديات التي تواجو اإلدارة المدرسية، ظير مفيوـ التعميـ الجامع، الذي كاف      
لكنو تطور اآلف نحو فكرة أف  ،بة ذوي االحتياجات الخاصةفيما مضى محصورًا في تعريؼ الطم

جميع األطفاؿ ينبغي أف يحصموا عمى فرص تعميمية متكافئة في مدارس التعميـ العاـ، بغض 
 أو االجتماعية، أو اختبلفيـ في القدرات والطاقات )أوبرتي، ،النظر عف خمفياتيـ الثقافية

 ( . 1ص ،ـ2004

فيوـ التعميـ الجامع يركز عمى استجابة األنظمة التعميمية والمدارس وبناًء عمى ذلؾ فإف م    
مف خبلؿ الحصوؿ عمى إتاحة فرص فعالة وحقيقية  ،لمحاجات والقدرات المختمفة لمطمبة

  لبللتحاؽ بتعميـ نوعي يستجيب لتوقعاتيـ.

ؿ جميع ويشكؿ دور المعمـ محورًا رئيسًا في الوصوؿ إلى تعميـ جامع يؤمف بأحقية حصو     
الطمبة عمى تعميـ نوعي، رغـ الفروقات التي تميزىـ، وذلؾ مف خبلؿ تطوير اتجاىات المعمـ 

والتأمؿ في الممارسات الصفية التي يتبناىا المعمـ بحيث تعكس المنحى  ،نحو التعميـ الجامع
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تتمحور بحيث  طمبةوتنظيـ البيئة المادية لم ،الجامع لمتعميـ والتعمـ، كتوظيؼ طرؽ تدريس مرنة
 وتضمف توفير فرص تعميمية متساوية لمجميع.  ،حوليـ

مف المؤتمرات والدراسات، فقد  كثيرٍ ل محؿ اىتماـونظرًا ألىمية التعميـ الجامع فإنو كاف 
( في جينيؼ " ـ2008عقدت منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة المؤتمر الدولي لمتربية )

( والتي تناولت وجيات نظر ـ2013تقبؿ " ، ودراسة جرادات )التعميـ الجامع : طريؽ المس
مسئولي لجنة التعميـ الجامع بالمدارس الحكومية في السياسة المدرسية المتبعة فييا، كما أشارت 

دراسة  وىدفت ( إلى برنامج التعميـ الجامع بيف الفكرة والتطبيؽ،ـ2007دراسة أبو مرزوؽ )
رشدي التعميـ الجامع والتربية الخاصة سموكيات وممارسات، واقع م تعرؼ( إلى ـ2011جرادات )

وأوضحت  ( إلى البحث في درجة تييؤ المعمميف لمتعميـ الجامع،ـ2013) Das وىدفت دراسة
تأثير ممارسة التعميـ الجامع خبلؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة عمى  ـHulya (2012)دراسة 

سنوات مع التطوير النموذجي،  6-5اؿ مف سفعبلقات األقراف والميارات االجتماعية لدى األطف
 ( تصورات المعمميف تجاه التعميـ الجامع في ماليزيا.ـ 2006)  Manisahكما بينت دراسة

وعمى الرغـ مف أىمية المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ عمى اعتبار أنو يوفر بيئة مدرسية    
إلى أف  "ؿ إلى انصاؼ المحروميفالسبي"( ـ2010شار التقرير العالمي)أفقد  ؛جامعة لمطمبة

في العالـ ال يتمتعوا بحقيـ في التعميـ، وأوضح التقرير العالمي لرصد  مميوف طفبلً  72)ىناؾ )
( مميوف طفبًل يفتقروف إلى التعميـ، وأف أولئؾ الذيف 57أف ىناؾ ) (ـ2013التعميـ لمجميع )

صوؿ عمى تعميـ عالي الجودة، ينجحوف في االلتحاؽ بالمدارس لدييـ تحديات واضحة في الح
حيث إف ثمث األطفاؿ في سف التعميـ االبتدائي ال يتعمموف األساسيات، كما أشار تقرير دراسة 

( الصادر عف وزارة التربية 2020-2014تشخيص الواقع المدرسي لمخطة االستراتيجية الثالثة )
ة دور الطمبة في الموقؼ عمى ايجابي اً والتعميـ العالي في فمسطيف أف ىناؾ ضرورة وتأكيد

واالىتماـ بالفروؽ الفردية بيف الطمبة ومراعاة ظروفيـ االجتماعية واالقتصادية،  ،التعميمي
وكذلؾ االىتماـ بتصميـ التدريس والممارسات التعميمية بحيث تكوف مناسبة لجميع الطمبة بمف 

( ودراسة أبو ـ2001بديف )فييـ الطمبة ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة، كما بينت دراسة عا
( إلى أف اإلجراءات المستخدمة لموقاية مف التسرب ومواجيتو غير كافية، والذي ـ2011ختمة )

 يعود لخميط مف المشاكؿ الصحية والنفسية واالجتماعية وغيرىا.

(، فإف أكثر مف ـ2010واستنادًا إلى إحصائيات الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني )   
األطفاؿ الفمسطينييف في غزة والضفة الغربية ال ُيكمموف تعميميـ الثانوي، وتشير  مف (13.5%)

في سف المدرسة )الذيف تتراوح  ( طفبلً 95000( إلى أف أكثر مف )ـ2010معطيات عاـ )
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( عامًا موجودوف خارج المدرسة، كما كشفت دراسة لؤلونروا أجريت خبلؿ 17و 6أعمارىـ بيف 
( حالة تسرب مدرسي في 5000اطؽ عمميات الوكالة الخمس أف )في من 2011/2012العاـ 

 (.9ص ،ـ2013)مونس وجمعة،  2010/2011العاـ الدراسي

وجود مؤشرات ومبلحظتو لومف خبلؿ معايشة الباحث لمبيئة المدرسية بوكالة الغوث الدولية    
جة الممارسات الصفية التي تعكس المنحى الجامع لدى المعمميف، نتي ضعؼواضحة ل
، وبالتالي ينعكس أثناء مراحؿ تعمميـ لطمبةالتعميمية المختمفة التي تواجو اوالتحديات  تلممشكبل
 الممارسات التعميمية التي تيدؼ إلى توفير تعميـ عالي الجودة لجميع فئات الطمبة.عمى 

 الدراسة مشكمة
 ىذهجاءت ضرورة  ونظرًا ألىمية موضوع الدراسة، ،وفي ضوء نتائج بعض الدراسات السابقة   

مف  الدولية الدراسة لمتعرؼ عمى واقع المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ في مدارس وكالة الغوث
لـ تجر دراسة تقدـ  –عمى حد عمـ الباحث  –، حيث إنو اوجية نظر مديرييا وسبؿ تطويرى

 :نتائج واضحة حوؿ ىذا الموضوع، وفيما يمي أسئمة الدراسة

لممنحى الجامع لمتعميـ  بمحافظات غزة مي مدارس وكالة الغوث الدوليةما درجة ممارسة معم -1
 والتعمـ مف وجية نظر مديرييـ؟

( بيف متوسطات درجات α≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
 بمحافظات غزة تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية

سنوات  –المؤىؿ العممي  –المدرسة  طمبة منحى الجامع لمتعميـ والتعمـ تعزى لمتغيرات )جنسلم
 (؟نوع المدرسة –الخدمة 

لممنحى بمحافظات غزة درجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية  حسيفما سبؿ ت -3
 ؟مف وجية نظر الخبراء وأىؿ االختصاصالجامع لمتعميـ والتعمـ 

 :ةالدراس وضفر 
( بيف متوسطات درجات α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1

 بمحافظات غزة تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية
 مشتركة (. -إناث  -المدرسة ) ذكور طمبة لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ تعزى لمتغير جنس
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( بيف متوسطات درجات α≤ 0.05جد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال تو  -2
 بمحافظات غزة تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية

 ماجستير فأعمى (. –لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي )بكالوريوس 

( بيف متوسطات درجات α≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذ -3
 بمحافظات غزة تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية

 10 – 5سنوات، مف  5لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ تعزى لمتغير  سنوات الخدمة ) أقؿ مف 
 سنوات ( . 10سنوات، أكثر مف 

( بيف متوسطات درجات α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4
 بمحافظات غزة تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية

ابتدائي  –اعدادي  –) ابتدائي  نوع المدرسةلممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ تعزى لمتغير 
 واعدادي ( .

 : الدراسة أىداف
لممنحى  بمحافظات غزةالتعرؼ إلى درجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية  -1

 الجامع لمتعميـ والتعمـ مف وجية نظر مديرييـ.

الكشؼ عف دالالت الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة  -2
لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ تبعاً   فظات غزةبمحامعممي مدارس وكالة الغوث الدولية 

 (.نوع المدرسة –سنوات الخدمة  –المؤىؿ العممي  –المدرسة  طمبة ) جنس  لمتغيرات الدراسة

بمحافظات مجموعة مف السبؿ لتطوير ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية  وضع -3
 .خبراء وأىؿ االختصاصمف وجية نظر اللممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ  غزة

  الدراسة أىمية
 تتمثل أىمية الدراسة في النقاط التالية:

. أىمية الموضوع نفسو حيث إف المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ يضمف تقديـ تعميـ نوعي 1
 لجميع الطمبة مف خبلؿ العمؿ عمى إزالة جميع العقبات التي تعيؽ التعمـ .

 .  قد تفيد ىذه الدراسة :2
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وقضايا التعميـ والتعمـ، وتوجو الجيود إلى مزيد مف  ،ف باإلدارة المدرسيةيف والميتميباحثأ( ال
 الدراسات البلحقة في ضوء متغيرات وتوصيات ىذه الدراسة.

وذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف نتائج ىذه  ،ب( القيادات التربوية واإلدارية في وكالة الغوث الدولية
 حى الجامع لمتعميـ والتعمـ في مدارسيـ.الدراسة  في تحسيف واقع المن

التي تتناوؿ درجة ممارسة معممي مدارس  –عمى حد عمـ الباحث  –. ندرة الدراسات المماثمة 3
 لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ مف وجية نظر مديرييـ . بمحافظات غزة وكالة الغوث الدولية

 : الدراسة حدود
 تتمثل حدود الدراسة في التالي :

اقتصرت الدراسة عمى درجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية الموضوع : حد 
الممارسات الصفية األدائية  -لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ في مجاالت ) التخطيط الدراسي 

 الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميـ الجامع( . –المنيج الجامع  –الجامعة 

 الدراسة عمى جميع مديري مدارس وكالة الغوث الدولية .اشتممت  الحد البشري :

 اقتصرت الدراسة عمى مدارس وكالة الغوث الدولية . الحد المؤسسي :

  تـ إجراء ىذه الدراسة عمى محافظات غزة، فمسطيف. الحد المكاني :
 . ـ(2016-2015تـ تطبيؽ ىذه الدراسة  في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي) الحد الزماني :

 : الدراسة مصطمحات
 استخدم الباحث في ىذه الدراسة المصطمحات التالية :

ىو التعميـ الذي يعتمد عمى أحقية العيش :  Inclusive Educationالتعميم الجامع  
الطبيعي لجميع الطمبة في بيئة طبيعية متشابية في الظروؼ البيئية نفسيا، وتوفير التعميـ 

مكانياتيـ في بيئة مدرسية نظامية واحدة ومنياج مدرسي لجميع الطمبة حسب قدراتيـ و  ا 
 (.11ص ، ـ1994متشابو)منظمة األمـ المتحدة لمتربية، 

: " دمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية مع وُيعرف التعميم الجامع بأنو
جؿ تحقيؽ المساواة مف أ ،الطمبة العادييف لبلستفادة مف الموارد المتاحة في النظاـ التعميمي
 (  . 250ص ،ـ2003والمشاركة بيف الطمبة حتى ينموا نموا طبيعيا " )أبو حشيش وسمماف، 
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بأنو التعميـ الذي يقبؿ جميع الطمبة في مدارس وكالة ويعرف الباحث التعميم الجامع اجرائيًا : 
القدرات،  الغوث الدولية بمحافظات غزة كما ىـ بغض النظر عف الفروؽ التي تنشأ نتيجة

اإلعاقات، الحالة االجتماعية / واالقتصادية، والظروؼ الصحية والنفسية، ويسعى لتوفير فرص 
 متكافئة لجميع الطمبة مف خبلؿ حصوليـ عمى تعميـ عالي الجودة.

المسئوؿ األوؿ عف إدارة المدرسة، وتوفير البيئة التعميمية المناسبة فييا، مدير المدرسة : 
ضماف سبلمة سير العممية التربوية، وتنسيؽ جيود العامميف فييا، وتوجيييـ، والمشرؼ الدائـ ل

 ،ـ1996وتقويـ أعماليـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية)وزارة التربية والتعميـ العالي، 
 (  1ص

التعريف اإلجرائي لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم : 
مف خبلؿ استجابات أفراد العينة مف مديري وكالة الغوث  درجة التي تـ الحصوؿ عميياىي ال

الدولية بمحافظات غزة عمى أداة الدراسة المتعمقة بالمنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ، والتي صمميا 
 الباحث ليذا الغرض .
ف الفمسطينييف وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ البلجئي :UNRWAوكالة الغوث الدولية 

)رابعا( الصادر عف الجمعية  302)األونروا( ىي مؤسسة دولية تـ تأسيسيا بموجب القرار رقـ 
بيدؼ تقديـ برامج اإلغاثة المباشرة  ـ(1948)كانوف األوؿ  8العامة لؤلمـ المتحدة في 

، (ـ1950)والتشغيؿ لبلجئي فمسطيف، وبدأت الوكالة عممياتيا في األوؿ مف شير أيار عاـ 
وفي غياب حؿ لمسألة الجئي فمسطيف، عممت الجمعية العامة وبشكؿ متكرر عمى تجديد والية 

، وتشتمؿ خدمات ـ(2017)حزيراف  30األونروا، وكاف آخرىا تمديد عمؿ األونروا لغاية 
األونروا عمى التعميـ والرعاية الصحية واإلغاثة والبنية التحتية وتحسيف المخيمات والدعـ 

 (.ـ2014)وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف األونروا، المجتمعي 
: جزء مف السيؿ الساحمي الفمسطيني والواقع في الركف الجنوبي الشرقي لمبحر محافظات غزة

( كيمو متر مربع، ومع قياـ السمطة الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع 365المتوسط، وتبمغ مساحتيا )
: محافظة الشماؿ، محافظة غزة، محافظة الوسطى،  غزة إداريًا إلى خمس محافظات ىي

 (. 14ص ،ـ1997محافظة خاف يونس، ومحافظة رفح )وزارة التخطيط والتعاوف الفمسطيني، 
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري لمدراسة

 تمييد
العظيـ في االرتقاء االجتماعي، وتجتيد في  تيتـ المجتمعات الحديثة بالنظاـ التعميمي لدوره     

مكانياتيا،  تمكيف جميع أفرادىا مف العممية التعميمية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفقا لقدراتيا وا 
مما يتطمب التوسع في إنشاء المباني والمرافؽ التي تتناسب مع كافة الممتحقيف بالمدارس، 

 عميمية.  وتوفير المستمزمات الضرورية لمعممية الت

 :Inclusive Education الجامع التعميم مفيوم
يعد مفيوـ التعميـ الجامع مف المفاىيـ الحديثة في األدب التربوي، حيث إف تعريفو ارتبط     

التربية الخاصة والدمج وغير ذلؾ مف المفاىيـ التربوية األخرى،  :بعدة مصطمحات أخرى مثؿ
الجامع مف مضاميف تربوية ونفسية واجتماعية مختمفة، فقد  ونظرًا لما ينطوي عمى مفيوـ التعميـ

   ورد عدة تعريفات لمتعميـ الجامع عمى النحو اآلتي:
( بأنو: " التعميـ الذي يعتمد عمى أحقية 11ص ،ـ1994عرفتو )منظمة األمـ المتحدة لمتربية،  -

نفسيا، وتوفير  العيش الطبيعي لجميع الطمبة في بيئة طبيعية متشابية في الظروؼ البيئية
مكانياتيـ في بيئة مدرسية نظامية واحدة ومناىج مدرسية  التعميـ لجميع الطمبة حسب قدراتيـ وا 

 متشابية".
( بأنو : " دمج الطمبة ذوي االحتياجات 250ص  ،ـ2005و عرفو ) أبو حشيش وسمماف،  -

تاحة في النظاـ الخاصة في المدارس العادية مع الطمبة العادييف لبلستفادة مف الموارد الم
 التعميمي مف أجؿ تحقيؽ المساواة والمشاركة بيف الطمبة حتى ينموا نموا طبيعيا".

( التعميـ الجامع: بأنو عممية االستجابة لمتنوع في احتياجات ـ2005وتعرؼ منظمة اليونسكو ) -
ة في األطفاؿ واليافعيف والراشديف والعمؿ عمى تمبيتيا مف خبلؿ زيادة المشارك طمبةجميع ال

  التعمـ واالندماج في السياؽ الثقافي واالجتماعي، وكذلؾ الحد مف ظاىرة االستبعاد في التعميـ 
 و مف التعمـ.   

( بأنو : "ىو التعميـ الذي ال يستثني أحدًا مف الطمبة، 320ص  ،ـ2007عرفتو )أبو مرزوؽ،  -
ويمبي االحتياجات  بغض النظر عف الفروؽ الفردية والصعوبات، واإلعاقات التي تواجييـ،

 الفردية لكؿ منيـ".
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بأنو: "منحى تعميمي يقوـ عمى حقوؽ اإلنساف، يقدر التنوع لدى جميع الطمبة،  كما تـ تعريفو -
ويسعى لتمبية احتياجاتيـ، وبشكؿ خاص احتياجات األطفاؿ العرضة لئلقصاء 

 (.2ص  ،ـ2013، األونروا منشورات)والتيميش"
يدؼ إلى إزالة المعوقات كي يتمكف جميع الطمبة مف الحصوؿ منحى تربوي ي : " بأنو عرؼو  -

 ( .2 ص ،ـ2012عمى تعميـ عالي الجودة" )منشورات األونروا، 
 ( فيرى أن التعميم الجامع يضم أربعة عناصر أساسية:م2004أما أوبرتي ) -

في األساس عممية بحث عف أفضؿ الطرؽ التي يمكف مف خبلليا االستجابة لمتنوع  ديع (1
 انب محاولة التعرؼ عمى كيفية التعمـ مف االختبلفات والتباينات.إلى ج

ة وقدرتيـ عمى التعامؿ مع بيرتبط باستخداـ استراتيجيات متعددة إلثارة اإلبداع لدى الطم (2
 المشكبلت وحميا.

يتضمف حؽ الطفؿ في االلتحاؽ بالمدرسة، والتعبير عف رأيو، والحصوؿ عمى خبرات  (3
 ى نتائج تعميمية قيمة.تعميمية جيدة والحصوؿ عم

يتضمف المسؤولية األخبلقية التي تدفع إلى إعطاء األولوية إلى األطفاؿ الذيف يتعرضوف  (4
لخطر التيميش واإلقصاء عف المدرسة، إلى جانب األطفاؿ الذيف يحصموف عمى نتائج 

 (.6 ص ،ـ2004 تعميمية منخفضة )أوبرتي،
 التعميم الجامع أكد عمى التالي : في سياق التعريفات السابقة ُيالَحظ أن مفيوم

 االعتراؼ بقدرة جميع الطمبة عمى التعمـ. .1
 االىتماـ باالختبلفات الفردية لدى الطمبة. .2
 تمبية رغباتيـ، وتطمعاتيـ. العمؿ عمىقبوؿ جميع الطمبة كما ىـ في العممية التعميمية، و  .3
 ة التعميمية.ومشاركة جميع الطمبة في العممي ،االىتماـ بإزالة معوقات التعمـ .4
لمتكيؼ مع استجابات اعتبار التعميـ الجامع عممية مستمرة لمبحث عف أفضؿ الطرؽ  .5

 الطمبة.

وعمى الرغـ مف تناوؿ مفيوـ التعميـ الجامع في األدب التربوي، إال أنو مازاؿ يعتقد البعض     
ه الفكرة اإلعاقات، ومع أف ىذ مف ذويأنو يتعمؽ بتعميـ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 

صحيحة جزئيًا، إال أف التعميـ الجامع ىو مفيوـ أشمؿ وأعـ مف ذلؾ، فيو عممية تحويؿ النظاـ 
لتصبح أفضؿ في تمبيتيا لبلحتياجات المختمفة لدى  ؛التعميمي والممارسات الصفية والمدرسية

 (.2ص  ،ـ2012)منشورات األونروا،  طمبةجميع ال
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: التعميـ الذي يقبؿ جميع  بأنواصطالحًا م الجامع وفي ضوء ما سبق يعرف الباحث التعمي
ىـ بغض النظر عف الفروؽ التي تنشأ نتيجة القدرات، اإلعاقات، الحالة االجتماعية  الطمبة كما

/ واالقتصادية، والظروؼ الصحية والنفسية، ويسعى لتوفير فرص متكافئة لجميع الطمبة مف 
 خبلؿ حصوليـ عمى تعميـ عالي الجودة.

مف الميـ معرفتو في ىذا اإلطار توضيح العبلقة بيف التربية الخاصة والتعميـ لمجميع مع و     
 التعميـ الجامع حتى تتضح الصورة بشكؿ جمي . 

 :المصطمحات ببعض وعالقتو الجامع التعميم -
مصطمحات مترادفة، ويعتقد  ) التربية الخاصة، التعميـ الجامع، التعميـ لمجميع( يعتقد البعض أف

خروف أف بعضيا مضاد لآلخر، ولكنيا في الحقيقة ىي مصطمحات تكمؿ بعضيا بعضًا، آ
 وبعضيا يحوي اآلخر.

 التربية الخاصة: -
مف المعموـ أف التربية الخاصة مفيوـ يشير إلى الخدمات اإلضافية التي تشمؿ تعديؿ أو 

اتيا وغير ذلؾ مف تكييؼ في الوسائؿ التعميمية أو المناىج أو البيئة الصفية بكافة محتوي
التعديبلت، وذلؾ لمجموعة معينة مف الطمبة الذيف ال تسمح ليـ الظروؼ العادية بتمقي تعميميـ 

 كباقي أقرانيـ.
أف التربية الخاصة قد تكوف مضادة لمتعميـ الجامع، وعائقا مف عوائؽ التعميـ  يرى البعضو 

تعميـ الجامع ىما في الواقع مكمبلف لمجميع، وبالطبع ىذا ليس صحيحا ألف التربية الخاصة، وال
( ـ2008وتوضيحًا لمعبلقة بيف التربية الخاصة والتعميـ الجامع يشير الموسى)، لبعضيا البعض

أف التعميـ الجامع ليس إال المرحمة النيائية مف التربية الخاصة، أي تتويج لكؿ مرحمة التربية 
 الخاصة، ويمكف إيجاز ىذه المراحؿ عمى النحو اآلتي:

تشير التجارب العربية أف ذوي االحتياجات الخاصة يقبموف في المدارس العادية تحت شروط - أ
 االختيار الشديدة جدًا، لذلؾ لـ يمتحؽ بيا إال القادروف ماليًا، أما الغالبية فيـ ال يستطيعوف ذلؾ.

حيث بدأ تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة لدييـ عف  ؛وكاف الغرب عمى العكس مف ذلؾ- ب
بدأ فعبل ، جيود أىمية، لكف النظاـ العالمي في تربية وتعميـ ذوي االحتياجات الخاصة طريؽ

)مرحمة المؤسسات( فيي كانت مدارس خاصة تركز  ىوىذه ىي المرحمة األول ،بالمؤسسات
 .ثـ جاءت بعد ذلؾ بعض الفئات األخرى ،والصـ ،عمى فئات معينة، مف المكفوفيف

وىي  ،مرحمة التحرر مف المؤسسات ثـ المرحمة الثالثةثـ جاءت المرحمة الثانية وىي - ت
مرحمة مكممة لممرحمة الثانية أال وىي مرحمة التطبيع أو التعويد، وىذه المرحمة بدأت في الدوؿ 
 ،اإلسكندنافية، وأوروبا وامتدت ألمريكا ولدوؿ أخرى، واليدؼ مف ىذا أف ىؤالء بشرا طبيعييف

ا مع الطمبة العادييف، وما إلى ذلؾ، ثـ جاءت المرحمة وبالتالي يفترض أف يستقروا ويدرسو 
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كانت عبارة عف فصوؿ فوالشراكة في الموارد المتاحة،  ،الرابعة، وىي مرحمة التكامؿ والمشاركة
 خاصة تمحؽ بالمدارس العادية في الحيز المكاني نفسو.

ذوي أما المرحمة الخامسة فجاءت بمرحمة الدمج التربوي، وىنا يتـ ضـ األطفاؿ - ث
 االحتياجات الخاصة لؤلطفاؿ العادييف، والمدارس الخاصة إلى مدارس التعميـ العاـ .

ومف ثـ بدأ التوسع في مجاؿ التربية الخاصة ليشمؿ فئات أخرى لـ يكف يشمميا فيما سبؽ - ج
 –وضعاؼ السمع  –وضعاؼ البصر  -وذوي صعوبات التعمـ  –المتفوقيف  –مف الموىوبيف

 وذوي التوحد وغير ذلؾ مف ىذه الفئات . -وتواصميا –والمضطربيف سموكيا 
ثـ جاءت بعد ذلؾ المرحمة السادسة واألخيرة الخاصة بالتعميـ الشامؿ أو التعميـ الجامع  - ح

بؿ يشمؿ أيضا الفئات الميمشة مف  ؛تتويجا أخيرا لتشمؿ ليس فقط ذوي االحتياجات الخاصة
يف يعانوف مف بعض الظروؼ االجتماعية الفقراء والمعدميف، وكذلؾ البلجئيف، وكذلؾ الذ
 (.   66-65ص ص ،ـ2008واالقتصادية والثقافية والسياسة وغيرىا ) الموسى، 

يتضح مف عرض المراحؿ السابقة أف التربية الخاصة مرت بمراحؿ عديدة، وأف التعميـ الجامع 
 ية .ما ىو إال المرحمة النيائية ليذه المراحؿ التي شممت جميع الفئات اإلنسان

   التعميم لمجميع: -
انطمقت الدعوة إلى التعميـ لمجميع في المؤتمر العالمي حوؿ التربية لمجميع في جومتيف      

بيدؼ توفير التعميـ كحؽ لجميع األطفاؿ، حيث وضع إعبلف جومتيف  (ـ1990) عاـ بتايبلند
 عمى النحو التالي: العالمي العناصر الرئيسة مف خبلؿ رؤية موسعة، وقد بمورت ىذه العناصر

تعميـ التحاؽ جميع األطفاؿ والناشئيف والكبار بالتعميـ، والنيوض بالمساواة في جميع  -1
 الفئات .

التركيز عمي التحصيؿ واالستفادة مف التعميـ، وأف التركيز ال ينصب فقط عمى االلتحاؽ  -2
 بالتعميـ.

البتدائي، واشتراؾ جميع توسيع نطاؽ التعميـ األساسي مف خبلؿ تأميف إلزامية التعميـ ا -3
ديـ برامج التعميـ غير الييئات والقاعات ودعـ برامج محو األمية، وتعميـ الطفولة، وتق

 .اإللزامية
 تعزيز بيئة التعميـ مف خبلؿ توفير كافة اإلمكانيات المادية والمعنوية . -4
 .تقويـ رابطة المشاركات بيف قطاع التعميـ في الحكومة ودوائر التربية الخاصة -5

 (ـ1994)ثـ جاء المؤتمر العالمي لتعميـ ذوي االحتياجات الخاصة الذي عقد في عاـ      
لتعزيز مفيوـ التعميـ الجامع بحيث يشمؿ جميع فئات الطمبة دوف النظر إلي نوعياتيـ أو 
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ثقافاتيـ أو وضعيـ االقتصادي، وبعد ذلؾ جاءت انطبلقة المنتدى العالمي لمتربية عاـ 
دى داكار العالمي لمتربية لتأكيد الدعوة إلى تحقيؽ ىدؼ واحد ىو جعؿ في منت (ـ2000)

وىذه الدعوات وضعت أسسًا فكرية جديدة  ،نحو توفير فرص التعميـي دعوة وى ،التعميـ لمجميع
 (.101-100صص  ،ـ2008)الجسار،  لمتعميـ الجامع

خاصة ىي الطريؽ ومف خبلؿ العرض السابؽ يمكف القوؿ برؤية واضحة أف التربية ال     
جراءات وما إلى ذلؾ، وأف التعميـ الجامع ىو  لتحقيؽ التعميـ الجامع بما تحتويو مف مفاىيـ وا 

 الطريؽ لتحقيؽ التعميـ لمجميع الذي ننشده جميعًا .

 : الجامع التعميم مبررات
بشكؿ  ةطمبنظرًا ألىمية التعميـ الجامع في تمبية االحتياجات التربوية المختمفة لجميع ال    

 أفضؿ، ظيرت العديد مف المبررات التي تنادي بالدعوة نحو التعميـ الجامع والتي منيا :
 إذ أف واجب المدارس تعميـ جميع األطفاؿ، وعميو فيجب أف نستحدث  مبرر تربوي :

 أساليب لمتعميـ التي تستجيب لجميع الفوارؽ الفردية.
 زاء الفوارؽ عف طريؽ تعميـ كؿ : بوسع المدارس أف تغير المواقؼ إ مبرر اجتماعي

 األطفاؿ معا، مميدة بذلؾ لمجتمع عادؿ، خاؿ مف التمييز.
 دارة مدارس تقدـ التعميـ لجميع  مبرر اقتصادي : فمف المرجح أف تكوف تكاليؼ إنشاء وا 

األطفاؿ معًا أدنى مف تكاليؼ نظاـ تعميمي متشعب يشمؿ أنواعًا مختمفة مف المدارس 
 ( .ـ2014فئات معينة مف الطمبة )اليونسكو،المتخصصة في تعميـ 

 ( مبررًا دينيًا م2013ويضيف مونس وجمعة ) فمقد أقاـ اإلسبلـ المجتمع عمى دعائـ :
قوية ثابتة، ومنيا: العدؿ بيف الناس عمى اختبلؼ أجناسيـ وطبقاتيـ، حيث يقرر الديف 

يـ سواسية كأسناف المشط، ف ،االسبلمي المساواة والعدؿ وتكافؤ الفرص التعميمية بيف الناس
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُىباً وَقَبَائِلَ  ال فضؿ بينيـ إال بالتقوى قاؿ تعالى:

، فاإلسبلـ يقر بالتساوي أماـ ]13حجرات:ال[عَلِيمٌ خَبرِيٌ اللَّهَّ إِنَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ عِنْدَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ لِتَعَارَفُىا
حكـ الشرع، ومع ذلؾ يقر بالتفاوت بيف الناس بحسب طاقاتيـ وقدراتيـ، فمكؿ فرد قدراتو 

االعتبار في العممية التعميمية التعممية )مونس وجمعة، في الخاصة التي يجب أخذىا 
 (.  6ص ،ـ2013
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وتنوع بيئاتيـ االجتماعية  ،غاياتيـفنحف أماـ تمؾ االختبلفات في طباع الناس و       
واالقتصادية،  مطالبوف بتذليؿ العقبات التي قد تحوؿ دوف تقديـ فرص متكافئة ليـ جميعًا، 

 ضمف ممارسات وبيئات تحقؽ ليـ تمؾ الغاية .

 كما أن ىناك مبررات لمتعميم الجامع من خالل الفوائد التي يفترض تحققيا ومنيا :

 األشخاص العادييف نحو ذوي االحتياجات الخاصة . يسيـ في تعديؿ اتجاىات -
وليسوا أفرادًا ينتموف إلى  ،بأنيـ جزء مف المجتمع ضافيةذوي االحتياجات اإلالطمبة يشجع  -

 أقمية محرومة قد تعمؿ بشكؿ سيئ.
 . طمبةيييئ الفرص لممعمميف لتفيـ الفروؽ الفردية بيف ال -
خاصة إلى تكوينيا حوؿ ذوي االحتياجات يحقؽ النظرة الشمولية التي تسعى التربية ال -

بدال عف جوانب الضعؼ والقصور، حتى تتغير  ،الخاصة مف حيث التركيز عمى جوانب القوة
نظرة الفرد إلى نفسو ومجتمعو، وكذلؾ جعؿ الفرد متفيمًا لذاتو، وتنمية الشعور بالرضا وتدعيـ 

 (. 33ص ،ـ2005 التفاؤؿ بالحياة)الظاىر،
 

وجود عدة مبررات لمتعميم الجامع  ىث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين عمتؤكد وكالة الغو 
 منيا :

إف التزاـ وكالة الغوث الدولية بالتعميـ الجامع ينبثؽ مف ميثاقيا بتقديـ خدمات اإلغاثة - أ
والتنمية البشرية وتقديـ الحماية لبلجئيف الفمسطينييف، وفي ضوء ذلؾ فإف وكالة الغوث 

عزيز وحماية الحقوؽ اإلنسانية لبلجئيف الفمسطينييف، بما في ذلؾ الحؽ الدولية تمتـز بت
 في "التعميـ لمجميع" . 

 ،إف المنحى الجامع لمتعميـ يعد أساسا في تحقيؽ الرؤيا الشاممة لوكالة الغوث الدولية - ب
وقد ورد في االستراتيجية المتوسطة األجؿ أف : " رؤية وكالة الغوث الدولية ىو أف 

الجئ فمسطيني بأفضؿ معايير التنمية البشرية خصوصا تحقيؽ كامؿ  يتمتع كؿ
مكانياتو الفردية كعضو في األسرة والمجتمع، أف يكوف مشاركًا نشطًا ومنتجا  طاقاتو، وا 

والشعور باالطمئناف أنو يتـ الدفاع عف  ،االقتصادية والثقافيةو في الحياة االجتماعية، 
ف سياسة التعميـ الجامع تعنى بيذه حقوقو أو حقوقيا وحمايتيا والمحافظ ة عمييا"، وا 
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ىداؼ االستراتيجية العريضة لموكالة: ضماف وتسيـ في تحقيؽ ىذه األ ،االحتياجات
إتاحة التعميـ والحصوؿ عمى التعميـ األساسي، وتعزيز نوعية التعميـ والنتاجات وفقًا 

ذوي االحتياجات  مف طمبةلممعايير المحددة، وتحسيف فرص الحصوؿ عمى التعميـ لم
 التعميمية الخاصة .

يعد التعميـ الجامع مجااًل مف مجاالت إصبلح التعميـ في وكالة الغوث الدولية - ت
( وذلؾ مف أجؿ تطوير برنامج تربوي فعاؿ وكفؤ، وذي جودة عالية، ـ2011-2015)

قادر عمى تطوير اإلمكانات الكاممة لبلجئيف الفمسطينييف، كما وأف حصوؿ جميع 
اؿ عمى فرص متساوية لمتعميـ ذي الجودة العالية ىو ىدؼ مف أىداؼ استراتيجية األطف

 إصبلح التعميـ . 
تيدؼ سياسة التعميـ الجامع إلى دعـ السياسات األخرى لوكالة الغوث الدولية ، وىي - ث

تنسجـ في الوقت ذاتو مع جيود الحكومات المضيفة نحو التعميـ الجامع، كما وتتناوؿ 
الجامع أيضًا القضايا المشتركة لؤلونروا كالجنس، الشباب، اإلعاقة  سياسة التعميـ

 ،ـ2013والحماية، والتي تشكؿ جزءًا ال يتجزأ مف التعميـ الجامع )منشورات األونروا، 
 (.2-1ص ص

 : عمى النحو اآلتي وفي ضوء تمك المبررات يرى الباحث أن جميعيا استندت إلى عدة محاور

 بيؽ التعميـ الجامع وعمى جميع األطراؼ المعنية.الفائدة المتحققة مف تط .1
 المعايير الدولية والتشريعية تجاه التعميـ الجامع. .2
 رؤى اصبلحية لؤلنظمة التربوية القائمة. .3

 : الجامع التعميم أىداف 
إف تطبيؽ التعميـ الجامع في المدارس ال يعني إحداث تغيرات فنية أو تنظيمية سطحية، بؿ 

 ممة مف األىداؼ نذكر منيا: ينطوي عمى تحقيؽ ج
 استيعاب وتعميـ جميع الطمبة. -1
 .مبةتطوير النظاـ التربوي لجعمو يتبلءـ مع الط -2
 تطوير قدرات المعمميف واستثمار طاقاتيـ. -3
 توفير طرؽ التدريس وأساليب التعمـ. -4
 تعديؿ االتجاىات نحو تغيير سياسة التعميـ باعتباره حؽ لمجميع. -5
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 خاصة يجب أف تمبى.لو احتياجات  طالبأف كؿ  -6
 لتفعيؿ عممية التدريس . ؛التعميـ النشط والتطبيقي ىإف المعمميف يجب أف يتحولوا إل -7
التركيز عمى التحصيؿ واالستفادة مف التعميـ بدال مف التركيز عمى اللتحاؽ بالتعميـ  -8

 (.103ص ،ـ2008)الجسار، 
 اف منيا:وييدف التعميم الجامع وفق منظمة اليونسكو إلى تحقيق عدة أىد

توسيع وتحسيف الرعاية والتربية عمى نحو شامؿ في مرحمة الطفولة المبكرة، وخاصة لصالح  .1
 وأشدىـ حرمانًا. ،أكثر األطفاؿ تأثراً 

لزامي. .2  تمكيف جميع األطفاؿ مف الحصوؿ عمى تعميـ ابتدائي جيد ومجاني وا 
برامج التعمـ واكتساب ضماف تمبية حاجات التعمـ لكافة الصغار والراشديف مف خبلؿ مبلئمة  .3

 الميارات البلزمة لمحياة.
تحسيف كافة الجوانب النوعية لمتعميـ، وضماف االمتياز لمجميع بحيث يحقؽ جميع الدراسيف  .4

 (.3ص ،ـ2005نتائج واضحة وممموسة في التعمـ )اليونسكو، 
 ( أن لمتعميم الجامع أىدافًا خاصة:م2007وأشارت أبو مرزوق )

 ميف لمتعامؿ مع الطمبة غير العادييف في قاعة الدراسة.تطوير  قدرات المعم -1
تطوير قدرات المعمميف عمى تطويع المنياج ليتناسب مع الفروؽ الفردية بيف الطمبة وممبيًا  -2

 الحتياجاتيـ.
 تطوير طرؽ وأساليب تعميمية تناسب وتبلئـ جميع الطمبة، ممبية لبلحتياجات الخاصة بيـ. -3
 .طمبةالفروؽ الفردية بيف التطوير وسائؿ تعميمية تراعي  -4
 العمؿ عمى تعديؿ االتجاىات نحو سياسة التعميـ حؽ لمجميع. -5
 ،ـ2007العمؿ ضمف مبدأ أف كؿ شخص لديو احتياجات تربوية خاصة)ابو مرزوؽ،  -6

 (.322ص

 : الفمسطيني السياق في الجامع التعميم برنامج
خبلؿ النظاـ التربوي العاـ فقد  انسجاما مع التوجيات العالمية نحو التربية لمجميع مف    

اتخذت وزارة التربية والتعميـ قرارا بتبني التعميـ الجامع ضمف البرامج التطويرية التي تنفذىا، 
وكاف نتيجة اتصاالت الوزارة مع منظمة اليونسكو التوقيع عمى االتفاقية مع المؤسسة السويدية 

اىمت اليونسكو بتوفير الخبراء والفنييف ـ، وس20/2/1997ناد( بتاريخ  –النرويجية )دياكونيا
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والدعـ الدولي لتطبيؽ شعار مدارس لمجميع بغض النظر عف طبيعة الصعوبات التي يواجييا 
 (.321ص ،ـ2007أو تحد مف قدرتيـ عمى التعمـ )أبو مرزوؽ،  ،ذوي االحتياجات الخاصة

ت غزة، حيث تـ تطبيؽ وبدأ تطبيؽ الدمج الشامؿ في محافظات الضفة الغربية ومحافظا     
نظاـ الدمج الشامؿ في خمسة عشرة مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعميـ تحت عنواف " 
التعميـ الجامع"، وأصدرت وزارة التربية والتعميـ في محافظات غزة في مطمع العاـ 

س نشرة تنص عمى " قبوؿ الطمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة في المدار  ـ(2000/2001)
 (.245ص ،ـ2005)أبو حشيش وسمماف،  العاممة ببرنامج التعميـ الجامع"

 المراحل التي مر بيا البرنامج في وزارة التربية والتعميم :
شرعت وزارة التربية والتعميـ العالي في فمسطيف بوضع خطة طويمة األمد مف أجؿ تطبيؽ 

 التالي :برنامج التعميـ الجامع مف خبلؿ عدة مراحؿ يمكف إيجازىا ك
وىي مرحمة التخطيط واستحداث قسـ خاص بالتربية  : (م1999-1997)المرحمة األولى  -1

( أعضاء، حيث تـ وضع الخطوط األولى لممشروع 7الخاصة، وتشكيؿ فريؽ مكوف مف )
 ، حتى وصمت المدارس المشاركة في نياية الفترةية( مدرسة أساس30التجريبي باختيار )

 .( مدرسة90التجريبية )
 : (م2001-2000)لمرحمة الثانية ا -2

تـ البدء ببناء و  ،ة الخاصة في إدارة التعميـ العاـتبني الوزارة لممشروع وضمو داخؿ دائرة التربي
لمتوصؿ إلى مؤشرات التقدـ والمساىمة في التخطيط  ؛نظاـ معموماتي لبرنامج التعميـ الجامع

 عممات المدارس المشاركة الجديدة.عقد ورشات عمؿ لمعممي وم، كذلؾ تـ والتنفيذ والتمويؿ

 :(م2003-2002)المرحمة الثالثة  -3

 (157تـ التوسع بالبرنامج ليشمؿ عددًا مف المدارس الجديدة وبيذا أصبح عدد المدارس )
( معممًا ومعممة في دورات حوؿ التعميـ الجامع ليصبح العدد 1100تدريب ) ، وتـمدرسة
العدد اإلجمالي لممدارس وفي نياية المرحمة أصبح  ،( معممًا ومعممة3000مالي حوالي )اإلج

 ( في محافظات غزة .43( منيـ  )295المواءمة )
 : م(2005-2004)المرحمة الرابعة  -4

في ىذا العاـ بمغ العدد الكمي لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة حسب إحصائيات مرشدي 
لمعمميف وأولياء األمور ووزارة وىذا يدؿ عمى تغير الكثير مف أفكار ا ،(1015التعميـ الجامع )
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( طالبًا وطالبة مف طمبة السنة النيائية في كميات التربية في 150تدريب )وتـ  التربية والتعميـ،
 الجامعات الفمسطينية مف قبؿ أعضاء الفريؽ بيدؼ نشر فكرة برنامج التعميـ الجامع.

 
 :واألخيرة في الخطة المرحمة الخامسة -5

قاـ ، و غطي جميع المراحؿ الدراسيةمع لياصة بتوسيع مجاؿ التعميـ الجاقامت دائرة التربية الخ -
فريؽ التعميـ الجامع في المديريات بتدريب مجموعة مختارة مف المعمميف وكاف عددىـ 

ومف ثـ انطمقت ىذه المجموعة لتدريب عدد كبير مف زمبلئيـ في نفس  ،( معممًا مدرباً 219)
ص  ص ـ،2007)أبو مرزوؽ، ( مدرسة 209مًا في )معم( 4527وتقدر بحوالي ) ،المدرسة
324-329.) 

 :  فمسطين في الجامع لمتعميم العامة الىداف
 تعزيز التعميـ الجامع كنيج وسياسة تربوية وطنية . -
تطوير سياسة تنمو باتجاه التعميـ لمجميع وذلؾ عمى صعيدي الوزارة والمديريات مع ضماف  -

 االستمرارية في ىذا المجاؿ .
 .مدارسياقدرات مديريات التربية والتعميـ عمى تطوير مفيـو االحتياجات الخاصة في  بناء -
إرساء أسس التعاوف بيف وزارة التربية والتعميـ والمؤسسات والوزارات األخرى والمنظمات  -

 األخرى لمساعدة ودعـ األطفاؿ والشباب مف ذوي االحتياجات الخاصة .
 ،ـ2007الجامعة لكؿ فئات الطمبة )أبو مرزوؽ،  تحقيؽ تكافؤ الفرص مف خبلؿ المدرسة -

 (.322ص

 : الالجئين وتشغيل إلغاثة الدولية الغوث وكالة في الجامع التعميم برنامج
تبنت وكالة الغوث الدولية سياسة التعميـ الجامع لكافة المدارس في مياديف عمميا الخمسة،    

تـ تطوير ىذه السياسة بمشاركة  وذلؾ كركف أساس مف أركاف عممية إصبلح التعميـ، وقد
جميع المياديف وذوي العبلقة، وذلؾ مف أجؿ بناء الفيـ الموحد، وااللتزاـ المشترؾ بالتعميـ 

 (.ـ2013الجامع، وكمنحى لمتعميـ والتعمـ لجميع أطفاؿ البلجئيف الفمسطينييف )األونروا، 
ات الجامعة نحو التعميـ الجامع لذلؾ باشرت وكالة الغوث الدولية بترسيخ المناحي واالتجاى   

في جميع أنظمتيا، وينص بياف االلتزاـ لمتعميـ الجامع عمى ما يمي : " تمتـز وكالة األمـ 
المتحدة لغوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى بتوفير تعميـ جامع عالي 

دولية إلزالة جميع الجودة، يحتـر حقوؽ األطفاؿ، ويقدر تنوعيـ، وتيدؼ وكالة الغوث ال
مف أجؿ تمكيف  ،المعوقات التي تحوؿ دوف الحصوؿ عمى فرص متكافئة في التعميـ والمشاركة
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جميع أطفاؿ البلجئيف الفمسطينييف مف تحقيؽ كامؿ إمكاناتيـ بغض النظر عف الجنس، 
ات القدرات، اإلعاقات، الحالة االجتماعية واالقتصادية، والظروؼ الصحية والنفسية" )منشور 

 (.2ص، ـ2012األونروا، 

 لمتعميم الجامع لممنحى الالجئين وتشغيل إلغاثة الدولية الغوث وكالة مبادئ
 :والتعمم

 تعزز المبادئ التالية سياسة وكالة الغوث الدولية ومفيوميا لمتعميـ الجامع :

، مثمنًا جميع األطفاؿ وطرؽ تعمميـ بقدرة كل طفل عمى التعمميؤمف التعميـ الجامع  -1
لمختمفة : إذ ال يستطيع كؿ الطمبة التعمـ بالطريقة نفسيا، وال يستطيع كؿ الطمبة التحصيؿ ا

 بنفس الطريقة، ولكف جميع الطمبة يحتاجوف إلى الدعـ لبموغ قدراتيـ بالحماية أثناء التعمـ .
: يركز عمى حؽ جميع الطمبة في  منحى قائم عمى حقوق اإلنسانالتعميـ الجامع  -2

 ميـ مجاني بجودة عالية، وعمى حقيـ بالتمتع والحماية أثناء التعميـ.الحصوؿ عمى تع
: وذلؾ مف خبلؿ تغيير  عممية مستمرة لتحسين النظام التعميمي التعميـ الجامع ىو -3

ليصبحوا أكثر استجابة ومرونة في تمبية  ؛الممارسات الصفية وتمكيف المدارس والمعمميف
 احتياجات جميع األطفاؿ.

مع يتمركز حوؿ تمبية احتياجات جميع األطفاؿ مع التركيز بشكؿ خاص عمى التعميـ الجا  -4
: يتطمب التعميـ الجامع تحديد ومعالجة االتجاىات األطفال العرضة لإلقصاء والتيميش

 والعمؿ عمى إزالة معوقات التعميـ المشتركة.  ،والممارسات القائمة عمى التمييز
أف الناس قد  النموذج الجتماعيلئلعاقة: يرى  يمثؿ التعميـ الجامع النموذج االجتماعي -5

وؿ ىذا الضعؼ  يواجيوف أنواعًا مختمفًا مف الضعؼ، أو العجز، ولكف المجتمع ىو الذي يحِّ
 إلى إعاقة مف خبلؿ االتجاىات السمبية والمعوقات البيئية.

: مف  ياتبيبتحديد الحتياجات الفردية، وبتقديم المساندة الالزمة لتميعني التعميـ الجامع  -6
الضروري الكشؼ المبكر عف االحتياجات التعميمية وتقديـ المساندة المناسبة، وخاصة في 

 .السنوات األولى مف التعميـ المدرسي بداًل مف "إعادة الصؼ"
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: إف التحاؽ  مجتمعات قائمة عمى المنحى الجامعتساىـ المدارس الجامعة في تطوير  -7
، منشورات األونرواعزز الدمج االجتماعي وقبوؿ التنوع )سي ،جميع األطفاؿ في المدارس نفسيا

 (.3ص ،ـ2013

 :الالجئين وتشغيل إلغاثة الدولية الغوث وكالة في الجامع التعميم منحى
تتبع وكالة الغوث الدولية المنحى الجامع لمتعميـ في سياستيا عمى تقديـ المساندة لمطمبة      

 وفؽ ثبلثة مستويات :

الدولية إلى ضماف تقديـ تعميـ ذو جودة عالية، متمركز حوؿ الطفؿ في  تيدؼ وكالة الغوث -1
 بيئة آمنة ومحفزة في جميع مدارسيا مما سيفيد جميع األطفاؿ.

 ،حيث إف لبعض األطفاؿ في الصفوؼ العادية احتياجات تعميمية، ونفسية/اجتماعية -2
 ؛القائمة عمى المدرسة تسعى إلى تعزيز المساندة وكالة الغوث الدوليةوصحية إضافية، فإف 

لتمبية ىذه االحتياجات، إف الفريؽ المدرسي لمساندة الطمبة المكوف مف بعض العامميف في كؿ 
مدرسة سيعمؿ عمى تقديـ خطط المساندة لتمبية االحتياجات الصحية والنفسية/االجتماعية 

يف حوؿ أفضؿ طرؽ والتعميمية لمطمبة عمى المستوى المدرسي، وسيقوـ بتقديـ اإلرشادات لممعمم
واالحتياجات  ،تقديـ الدعـ لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات التعميمية اإلضافية أو المكثفة

النفسية/االجتماعية والصحية، ويمكِّف المعمميف مف تقديـ المساندة كجزء مف حصصيـ، أو مف 
يف اآلخريف، خبلؿ اتخاذ تدابير إضافية متفؽ عمييا مع الفريؽ المدرسي لمساندة الطمبة أو العامم

وحيثما دعت الحاجة فإف الفريؽ المدرسي لمساندة الطمبة يمكنو القياـ بتطوير خطط تعميمية 
 فردية لمطمبة.

وبالتالي فإنيـ يحتاجوف إلى مساندة  ،إف لعدد محدود مف األطفاؿ احتياجات تعميمية مكثفة -3
وكالة الغوث ا في مدارس إم ،مكثفة طويمة األمد، ويمكف تقديـ ىذه المساندة التربوية الخاصة

ما مف خبلؿ الخدمات المتوفرة كتمؾ التي   الدولية وبالتعاوف مع برامجيا األخرى والشركاء، وا 
يقدميا القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، وذلؾ وفؽ ما تقتضي مصمحة الطفؿ 

 (.4ص ،ـ2013، منشورات األونروا)
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 الدولية الغوث وكالة في لمتعميـ الجامع المنحى( : 2.1)  شكؿ
 ـ(2013المصدر : منشورات األنروا،)

ومف الجدير بالذكر أف الشكؿ السابؽ ال يعني أف مستويات العمؿ الثبلثة نحو تحقيؽ      
في العمؿ  ومتدرجة ىي مراحؿ منفصمة، بؿ ىي متوازية وكالة الغوث الدوليةالجامع في  التعميـ

عني تطبيؽ المنحى الجامع لمتعميـ وفؽ األنشطة الحالية والتطبيؽ، حيث إف المستوى األوؿ ي
والتي تستيدؼ جؿ الطمبة في الفصؿ، أما المستوى الثاني  ،والممارسات الحالية القائمة والمعتادة

فيعني إجراء بعض التعزيزات لمممارسات الحالية مف أجؿ تقديـ دعـ إضافي لبعض الطمبة 
لمستوى الثالث لمعمؿ يتطمب تقديـ دعـ مكثؼ لفئة الذيف ىـ بحاجة إلى ذلؾ، في حيف أف ا

مف أجؿ الحصوؿ عمى فرص حقيقية نحو  ،إما بشكؿ دائـ أو بشكؿ مؤقت ،قميمة مف الطمبة
 تحقيؽ تعميـ ذي جودة عالية لجميع الطمبة. 

 : الجامع التعميم تحقيق في المعمم دور
ىو الذي يحدث التغيرات المطموبة  يجمع معظـ الميتميف في المجاؿ التربوي عمى أف المعمـ    
في سموؾ الطمبة، ومف ثـ ال تحدد كفاءة المعمـ إال بقدر ما  –في إطار العممية التربوية  –

يحدث مف تغيرات في سموؾ طمبتو، وىذا ال يأتي إال مف خبلؿ تمتع المدرس بالعديد مف 
وره الميني  )النجار والسميري، الميارات واألداءات التدريسية الجيدة التي تساعده عمى القياـ بد

 ( .429ص، ـ2008

كما اعتقد المعمموف في الماضي أف الطمبة الذيف لدييـ احتياجات مختمفة أو صعوبات تعمـ    
وفي مدارس خاصة  ،أو إعاقات يجب أف يقوـ بتعميميـ معمموف مختصوف في التربية الخاصة

ميمية لدى الطمبة قد تنشأ نتيجة لطريقة تدريس بيـ، وقمة ىـ الذيف كانوا يدركوف أف المشاكؿ التع
أو المشاكؿ التي يواجييا الطمبة في منازليـ أو مجتمعاتيـ  ،المعمميف أو النظاـ التربوي نفسو

 (.2ص ،ـ2012)منشورات األونروا، 

 

 جمٌعاألطفال

عددمحدود

 طفالمناأل

 

بعض

 األطفال

عددمحدودمناألطفاللدٌهاحتٌاجاتتعلٌمٌةمكثفةحٌثٌحتاجونإلى

رواأونودعممكثفطوٌلاألمدوقدٌتمتقدٌمالدعمإمافًمدارساأل

 .أخرىوذلكوفقماتقتضًمصلحةالطفلمنخاللبدائل
3 

)فًالصفبعضاألطفالٌحتاجونإلىدعمتعلٌمًإضافًمنمعلمٌهم

الدراسًالعاديمنخاللتدابٌرتتخذهاالمدرسةحسبتوصٌاتالفرٌق

 المدرسًلمساندةالطلبةو/أوالعاملونفًمجالتقدٌمالمساندة(
2 

المعلمٌنفًالصفالعادي( األطفال)منقبل احتٌاجاتمعظم لتلبٌة

زحولالطفلفإنالمساندةتتممنخاللتقدٌمتعلٌمعالًالجودةمتمرك

 فًبٌئةآمنةومحفزة.
1 



22 
 

ويترتب عمى تطبيؽ التعميـ الجامع تغيرات كبيرة في أدوار ومسئوليات معممي الصفوؼ     
مف ناحية يتضمف تكييؼ البيئة الصفية وتعديميا، وذلؾ ال يعني اختصار المنياج العادية فيو 

أو تخفيؼ سرعتو لمطفؿ فذلؾ تبسيط لؤلمور، وممارسة غير فاعمة، حيث إف الصعوبات 
ولكف ىذه  ؛التعميمية لدى كثير مف الفئات ال تتصؿ بسرعة تقديـ الميمات التعميمية ليـ فحسب

والدافعية وغير ذلؾ  )ببلند فورد  ،وأنماط التعميـ ،لقدرات المغويةالصعوبات ترتبط أيضا با
 ( .208ص ،ـ2009وجيبسوف، 

وعميو ليس مقبوال أف يستمر المعمـ باستخداـ أسموب معيف في التدريس، دوف أف يكمؼ     
نفسو عناء التساؤؿ عف فاعميتو ومدى مناسبتو لمطالب الذي يدرسو، فاألصؿ أف يتـ تكييؼ 

وكؿ طالب لو خصائصو الفريدة، أما االعتقاد بأف  ،لتصبح مبلئمة لمطالب ؛يب وتعديميااألسال
)الحديدي ويتعمموا باستخداـ أسموب محدد فيو اعتقاد غير بناء ،الطمبة جميعا يجب أف يستجيبوا

 .(134ص، ـ2003والخطيب،
فاعؿ اإلنساني بحيث حتى لو استطاع المعمموف تييئة بيئة تعميمية مناسبة ونماذج جيدة لمت    

تؤدي إلى تنمية سموكيات مرغوبة لدى معظـ الطمبة، فإف األمر ال يسمـ مف وجود بعض الطمبة 
الذيف يحتاجوف إلى إجراء مزيد مف التعديبلت اإلضافية عمى مستوى غرفة الدراسة، كي  

وف التعميـ يمكنيـ تحقيؽ استفادة أفضؿ مف عممية التعمـ، لذلؾ نجد أف المعمميف الذيف يحقق
عادة  الجامع بنجاح، يتخذوف باستمرار قرارات حوؿ ما يجب تعديمو ومواءمتو، وتوضيحو، وا 

وطرؽ تدريسيـ، وىنا يتحمؿ المعمـ مسؤولية تييئة بيئة معممة يستطيع فييا  ،رسمو في منيجيـ
 (.240ص ، ـ2000كؿ األطفاؿ التعمـ )برادلي وآخروف، 

ألسموب تعميمي موحد عمى مستوى الفصؿ ككؿ مع  عمـع الموتشير الدراسات إلى أف إتبا    
أو طريقة أدائيا ال يعد مناسبًا لمتطبيؽ في الفصوؿ التي تضـ  ،عدـ تنويع المياـ المدرسية

 واالىتمامات ،والميوؿ ،والتحصيؿ ،مجموعة مف الطمبة ذوي المستويات المختمفة مف الذكاء
 .(85ص ،ـ2009)ببلند فورد وجيبسوف، 

وعميو فإف االختبلفات القائمة بيف الطمبة فيما يتعمؽ باحتياجاتيـ الفردية وقدراتيـ، إذا      
 ،قابميا المعمموف بممارسات تقميدية وجامدة تمنع المعمميف مف اكتشاؼ وتطبيؽ البدائؿ التعميمية
ؽ أو طرؽ التدريس، فإف ىذا يقمؿ مف فرص نجاح الطمبة، وبالمقابؿ فإف استخداـ عدد مف طر 

تزود المعمميف والطمبة بالخيارات التي تعزز التعمـ، وتزيد مف فرص  ؛التدريس والخطط الفردية
 النجاح .
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خبلصة ىذا القوؿ أنو البد لممعمـ أف ينظر ببصيرة حوؿ جميع ميامو التي يقـو بيا، والتي      
عمـ، سواء كاف تحقؽ المنحى الجامع لمتعميـ والت ،مف شأنيا مجتمعة أف تحدث تغيرات ممموسة

ذلؾ في مجاؿ التخطيط الدراسي، المناىج الجامعة، الممارسات الصفية، الشراكة مع أولياء 
 ، وفيما يمي مياـ المعمـ في ضوء المنحى الجامع لمتعميـ:األمور وغير ذلؾ

 : الدراسي التخطيط/  أول
في داخؿ  عمـالم ُتعد مرحمة إعداد وتخطيط الدروس مف المراحؿ الميمة، حيث إف نجاح     

الصؼ مرتبط إلى حد كبير بمدى دقة اإلعداد والتخطيط الذي يقوـ بو؛ إذ أف األداء الجيد في 
تدريس أي مادة مف المواد الدراسية ال يمكف تحقيقو إال باإلعداد الجيد الذي يسبؽ التدريس، 

ف عميو خبلؿ وعمى المعمميف أف يدركوا أيضًا أنو البد مف تحديد المسار الذي سوؼ يسيرو 
 عممية التخطيط.

كما أف التخطيط لمتدريس مف الميارات األساسية التي تنطوي عمى تحديد األىداؼ     
التعميمية، واختيار تصميـ المحتوى، وتنظيـ وتتابع الخبرات بشكؿ منطقي، وأخيرا اختيار 

مف النجاح في  فضبل عف وسائؿ التقويـ التي تعيف عمى التحقؽ ،األساليب والوسائؿ واألنشطة
تحقيؽ األىداؼ الموضوعة، وعمى الرغـ مف أف عممية التخطيط تستغرؽ وقتا، وتستنزؼ جيودا 

والذي يتمثؿ  –إال أف االستثمار الناتج عنو  –وخاصة مف المبتدئيف  – عمميفإضافية مف الم
ر أف التعميـ يمكف أف يعد مبررا معقوال لبلستمرار والتقيد بو، عمى اعتبا –في العائد المتوقع 

 (.187ص ،ـ1994 ،قصديو وشموال )عبد الحميد المخطط لو ىو األكثر
أف يبذلوا قصارى جيدىـ في التخطيط المتأني، وذلؾ مف خبلؿ  عمميفومف واجب الم   

تخصيص وقت كاؼ لذلؾ، وأف يبذلوا جيدًا كبيرًا حتى يتمكنوا مف تحديد وتقرير المحتوى الذيف 
الطمبة، والتفكير  ىتـ نقؿ ىذا المحتوى المنيجي عبر طرائؽ التدريس إلينووف دراستو، وكيؼ سي

 في طرؽ التقييـ المختمفة لمتأكد مف تعمـ الطمبة.
 وفيما يمي عرض ألبرز أغراض التخطيط لمتدريس وفوائده:

 يساعد المدرس عمى تنظيـ أفكاره مف خبلؿ طرحيا عمى الورؽ بشكؿ نظامي. -
 اقة الزائدة لدى المعمـ.يقمؿ مف الجيد المبذوؿ والط -
 يضمف تسمسؿ الدرس، والتأثير عمى انسيابيتو. -
صدار اإلحكاـ. -  يخدـ كقاعدة وأساس في التقويـ وا 
 يؤكد عمى تجييز المستمزمات الضرورية التي تتضمف حسف سير الدرس. -
 يعد وسيمة مضمونة لمحد مف النسياف وعدـ التذكر. -
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 عمــ  في الخطط المستقبمية وفي مدى تقدـ الميخدـ في توفير سجؿ وثائقي " أرشيؼ " يسي -
 خبلؿ خدمتو المينية.

يضمف تغطية المحتوى المنيجي بشكؿ أقرب إلى العدالة والموضوعية، واالبتعاد عف  -
 التركيز عمى وحدات منيجية عمى حساب وحدات أخرى.

 ادا.يعيف المدرس عمى الشعور باالرتياح والثقة بالنفس، ويجعمو أكثر جاىزية واستعد -
ثارة حماسة طمبتو. -  يعيف المدرس عمى عرض درسو بشكؿ أكثر تشويقا، وا 
 ،ـ2008مف خبلؿ تراكـ خبراتيـ)النجار والسميري،  عمميفيييئ فرص النمو الميني لمم -

 (.431 -430ص ص
التدريس يختمؼ عف اإلعداد لغيرىا مف الميف، مينة ومف المعروؼ أف اإلعداد الميني في 

سيؿ؛ ألف المعمـ ىو المسئوؿ األوؿ في العممية التعميمية التعممية، فيو فيو ليس باألمر ال
لتفكير في امطالب بأف يكوف نموذجا يحتذى بو في قيمو وسموكياتو، واتجاىاتو، وعممو، وطريقتو 

ونقؿ األفكار، لذلؾ أصبح مف الضروري لمف يتصدى  ،والحديث، وكذلؾ طريقتو في التعامؿ
ط أف تكوف لديو رغبة في ذلؾ، والقدرة عميو، واالستعداد لو، بؿ يجب لعمميات التدريس ليس فق

 (.17ص ،ـ1997أف يتعد ذلؾ بأف يعد ليذا العمؿ إعدادًا جيدًا )الخطيب والحديدي، 
 

كما أن النجاح في ىذه العممية يقوم عمى سمسمة من الخطوات المتتالية التي يتم إتباعيا    
 في ضوء ما يمي:

 مجموعة الدروس في إطار:تحديد الدرس أو 

 .خطة العمؿ 
  .ما يتمتع بو الطمبة مف معرفة سابقة 
 .األساليب التعميمية المفضمة لدى الطمبة 

 تحديد األىداؼ الرئيسة بوضوح لمطمبة في ضوء:

 .ما يتمتعوف بو مف معرفة وميارات ومفاىيـ 
 .اتجاىاتيـ وتنميتيـ الشخصية 

 وات عف طريؽ :ة متتالية مف الخطمالتخطيط لمدرس كسمس

 . تقسيمو إلى مجموعة مف المراحؿ والخطوات التي تسيؿ اجتيازىا 
   :اتخاذ القرار بشأف كيفية تدريس كؿ مرحمة، ثـ اختياره 
 .أفضؿ أسموب تربوي 
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 .أكثر استراتيجيات التعميـ والتعمـ مبلئمة 
 .أكثر األساليب فاعمية لتنظيـ كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ 
  جميع المراحؿ مف خبلؿ:ضماف الترابط بيف 
 .البداية المشجعة لمدرس 
 .االنتقاؿ بيف المراحؿ أو الخطوات بشكؿ سمس وسيؿ 
  ،(.87ص ،ـ2009إعداد ممخص نيائي لمراجعة الدرس ككؿ )ببلند فورد وجيبسوف 

 وعمى المعمم عند القيام بعممية التخطيط لمدرس مراعاة ما يمي :

 حاجات التربوية لكؿ طمبتو.أف يجمع المعمومات البلزمة لتحديد ال (1
 أف يقيـ األداء الحالي لكؿ طمبتو. (2
 أف يحدد لكؿ طمبتو في الفصؿ أىداؼ مبلئمة وواقعية وقابمة لمقياس. (3
 أف يحدد أىدافًا لجماعة الصؼ ككؿ، ولجماعات فرعية داخؿ الصؼ. (4
 أف يشترؾ الوالداف في تحديد األىداؼ الخاصة بابنيما. (5
 التدريسية التي تتواءـ مع الفروؽ الفردية بيف الطمبة . أف يصمـ نظامًا لئلجراءات (6
 أف يحدد ويصمـ طائفة مف االستراتيجيات التدريسية البديمة . (7
 أف يبنى خطة الستخداـ المصادر اإلنسانية والموارد المتاحة . (8
أف يحدد جدواًل زمنيًا مرنًا يتفؽ مع الحاجات التربوية والجسمية واالجتماعية والنفسية  (9

 ( .59 ص ،ـ1994الطمبة )منصور، لكؿ 
عف إطاره، فالمدرس  عمـإف التخطيط لمتدريس ال يكوف بمثابة قيد ال بد وأال يخرج الم     

الناجح ىو الذي يضع في اعتباره االستجابات المختمفة لمطمبة، ويقوـ بإدخاؿ التعديبلت البلزمة 
ؼ أثناء تطبيؽ عممية عمى خطة الدرس لمواجية أي تطورات يمكف أف تطرأ داخؿ الص

 التدريس.

كما أف استخداـ اىتمامات الطمبة في تخطيط عممية التدريس تمثؿ وسيمة تحٍد أكبر،     
فالمعمموف يستخدموف طرقا متنوعة إلشراؾ الطمبة في تخطيط الحصص الدراسية، كأف يطمب 

ات ال تتفؽ مع منيـ اقتراح بعض األنشطة التي ستتضمنيا الوحدة، وقد تكوف كثير مف الوحد
وىواياتيـ الشخصية، وأف مف واجب المعمميف أف ينموا اىتمامات الطمبة إلثارة  ،اىتمامات الطمبة

 (. 66ص ،ـ2000الدافعية لدييـ )برادلي وسيرز، 



26 
 

في ضوء ما سبؽ يتعيف عمى المعمميف اتخاذ العديد مف القرارات عند التخطيط لعممية    
ميع احتياجات الطمبة المتنوعة، والمطموب مف المعمـ كذلؾ التدريس، بما يحقؽ التكيؼ مع ج

جيد أكبر في التخطيط لمدرس لمطمبة الذيف يحتاجوف داعمًا إضافيًا داخؿ الصؼ، وذلؾ بإعداد 
خطط تربوية فردية خاصة، يمكف أف تتمحور حوؿ موضوع محدد أو ميارة محددة، أو يمكف أف 

وتتضمف األىداؼ التعميمية، والتغييرات  ،ية لمطمبةتكوف خطة عامة تدعـ االحتياجات التعميم
والمواد التربوية  ،في استراتيجيات التعميـ، باإلضافة إلى أية تغييرات ضرورية في البيئة الصفية

 (. 38ص ،ـ2012التعميمية )منشورات األونروا،  مبةلتمبية احتياجات الط

اط األساسية التخاذ القرار الخاص بتعديؿ النموذج التالي مفيدا لممعمـ في تحديد النق دويع     
عممية التخطيط التي تتضمف ثبلث مراحؿ أساسية :  (1/2الجدوؿ )برنامج التدريس ويمخص 

التخطيط البعدي، وتوجد خبلؿ كؿ مرحمة ثبلثة عوامؿ  –التخطيط التفاعمي  –التخطيط القبمي 
 Schumm)ـواحتياجاتي مبةات الطوسموكي –والبيئة  –يجب أف يتـ تحميميا تشمؿ سموؾ المعمـ 

& Others،   1995340ص ،ـ.) 

 (: المراحل األساسية لعممية التخطيط2.1جدول )
 الطمبة البيئة دور المعمـ 

التخطيط 
 القمبي

  -تدريس مباشر في مقابؿ توجيو وتيسير
كيؼ سيعمؿ المعمـ خبلؿ ىذه الوحدة؟ 
النسبة المئوية لموقت الذي يقضيو في 

 .مفةأدوار مخت
 ىؿ األىداؼ تناسب جميع الطمبة ؟

 –تخطيط البيئة والمصادر 
 كيؼ سيتـ تنظيـ الصؼ؟

ما المواد التي سوؼ  
 تستخدـ؟ 

ىؿ ىي مناسبة لجميع فئات 
 الطمبة ؟

سموؾ الطمبة ومخرجات 
التعمـ، كيؼ يتقبؿ الطمبة 
التعمـ ويستجيبوف لؤلنشطة، 
ما األىداؼ البديمة التي 

 تعتبر ضرورية ؟

تخطيط ال
 التفاعمي

كيؼ يسير  –تغيرات الدور أثناء التنفيذ 
التدريس؟ ىؿ ىناؾ ضرورة أكثر 
لمتدريس المباشر؟ ىؿ ىناؾ حاجة 

 إلعادة التدريس؟

التعديبلت في البيئة 
ىؿ يستجيب  -والمصادر

الطمبة جيدا إلي المواد 
وطرؽ التعميـ؟ ىؿ ىناؾ 
حاجة أكثر أو أقؿ لعمؿ 

 المجموعات؟

طمبة واحتياجاتيـ ردود فعؿ ال
ىؿ -والدعـ الذي يحتاجونو

يحقؽ الطمبة األىداؼ؟ ىؿ 
يحتاج بعض الطمبة إلي 
تعديؿ فردي؟ ىؿ االحتياجات 

 غير المتوقعة تـ تحقيقيا؟.
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التخطيط 
 البعدي

ىؿ دور  –فعالية أدوار وسموؾ المعمـ 
المعمـ فعاؿ؟ ما ىي التغييرات 
الضرورية في الدور خبلؿ التدريس؟ ما 

 ذي يتغير لموحدة التالية؟ال
 ىؿ يحتاج بعض الطمبة دعـ أكثر؟

أثر التغيرات في البيئة 
ما األنشطة التي  -والمصادر

يبدو أنيا تعمؿ أفضؿ؟ ما 
ىي المجموعات األكثر 
فعالية ما المواد التي كانت 
سيمة جدا أو صعبة جدا؟ ما 

 الذي يجب أف يتغير؟

كيؼ أداء  – مبةأداء الط
بارات التقييـ؟ الطمبة عمى اخت

ىؿ التعديؿ المستمر ضروري 
 لموحدة التالية؟

ىؿ شعر جميع الطمبة 
 بالدافعية؟

 

يعتبر ىذا النموذج مساعدًا لممعمـ في مراحؿ التخطيط المختمفة التي  واستكماال لما سبؽ   
وىو يدرؾ أف جميع فئات  ،يتعيف عمى المعمـ أف يخطط لدرسو يتطمبيا التعميـ الجامع، لذا

لطمبة ليـ الحؽ بالحصوؿ عمى خدمة تعميمية نوعية، وىذا يتطمب مف المعمـ أثناء التخطيط أف ا
يحدث تغييرًا جذريًا في طبيعة وكيفية رصد األىداؼ لمطمبة، وكذلؾ طريقة تقديـ المحتوى 

واالستراتيجيات التي يتبعيا مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ، وعميو أف يقدـ تغذية راجعة لنفسو بعد  ،لمطمبة
تنفيذ كؿ موقؼ تعميمي متسائبًل ىؿ كانت خطتي تساعد كؿ الطمبة في الحصوؿ عمى حقيـ 

 في التعميـ، أـ كانت عائقًا أماـ تحقيؽ ذلؾ؟

 : الجامعة المناىج /ثانياً   
إف وجود المنياج الجيد يعد أساسًا لنجاح العممية التعميمية، كما أف ىذا النجاح لف يتـ إال    

ج الجيد، وبطبيعة الحاؿ لف يحدث ذلؾ إال بوجود معمـ فِيـ طبيعة طمبتو، بتطبيؽ ذلؾ المنيا
 واختبلؼ ثقافاتيـ فطّوع المنياج مف أجؿ تمبية رغباتيـ، وميوليـ، وحفزىـ نحو التعميـ. ،وتنوعيـ

نطاؽ االىتماـ  ىوالبد ليذه المناىج أف تنتقؿ مف نطاؽ التركيز عمى المعرفة والمعمومات إل   
محور التعميـ، والمعمـ يكوف موجيا  وايجب أف يكون مبةت والقيـ والميارات، فالطباالتجاىا

، وأال يكوف مفروضا طمبةوميسرا، ويكوف المنيج الدراسي مرنًا بالقدر الكافي لتمبية احتياجات ال
جامدا، بعدما أظيرت تقارير منظمة اليونسكو أف واقع المناىج الدراسية في العالـ العربي غير 

)الجسار،  طمبةومثقمة مف حيث المحتوى التقميدي الذي وّفر حالة تتسـ بالبعد عف واقع ال مرنة
 (. 107 ص ،ـ2008

ونحف أماـ التجربة الفمسطينية في بناء المنياج الوطني، ومع قياـ السمطة الفمسطينية في 
( تـ ـ1996( وتشكيؿ مؤسسات السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، في عاـ )ـ1994عاـ )

استحداث وزارة متخصصة في التربية والتعميـ العالي، ومنذ ىذه المرحمة اتجيت أنظار التربوييف 
الفمسطينييف إلى بناء مناىج دراسية وطنية بداًل مف المناىج األردنية والمصرية التي كانت متبعة 
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لتنموي، حيث بدأ فريؽ لمتعميـ في ببلدنا، بيدؼ أف تؤدي ىذه المناىج الوطنية دورىا التربوي وا
مف الخبراء والمتخصصيف الفمسطينييف يعمؿ بالتعاوف والتنسيؽ مع اليونسكو عمى وضع 
استراتيجية وطنية لبناء مناىج فمسطينية جديدة، وتـ االتفاؽ عمى أف يتـ تنفيذ ذلؾ عمى مراحؿ 
ـ تأخذ كؿ مرحمة صفًا دراسيًا، وفعبًل بدأ العمؿ في المرحمة األولى في العا

( لتصميـ مناىج الصؼ األوؿ األساسي، واستكممت في العاـ ـ2000/2001الدراسي)
 (.4ص ،ـ2009( بشكؿ نيائي بمنياج الصؼ الثاني )بركات، ـ2006/2007الدراسي)

 

 :أىداف المنياج الفمسطيني
 : توحيد المناىج المستخدمة في جميع مدارس فمسطين .1

أينما كانوا، تجسيدا لمبدأ توحيد التعميـ  طمبةجميع الينبغي أف يكوف التعميـ الفمسطيني موحدًا ل
 في فمسطيف، وصوال إلى توحيد الطمبة الذيف تمزقيـ ازدواجية المناىج المطبقة حاليًا . 

 :تكييف المناىج لمواءمة الواقع الحالي .2

 ،عمى المناىج الفمسطينية مواكبة عصر االنفجار المعرفي والمتغيرات التكنولوجية المتبلحقة
وكيفية التعامؿ معو، وأف يكوف المنياج أرضية وليس سقفا لممعرفة، لذا فإف مبلءمة المنياج 

 .لمواقع تساعد عمى ترابط المجتمع مف أجؿ تنميتو
 :ترسيخ القيم في المجتمع الفمسطيني .3

إف االحتياجات الوطنية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسياسية الحالية، بحاجة إلى 
سيخ مجموعة مف القيـ والمفاىيـ تساعد عمى بناء الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس. وىذا تر 

 : منياج فمسطيني مسؤوليتو التربوية ىبحاجة إل

 .تربية الجيؿ الجديد عمى القيـ الوطنية القومية والدينية واإلنسانية الواحدة -

 .تزويد الطمبة بالميارات المطموبة -

 .رورية لممساىمة في عممية البناء والتنميةنشر المعرفة الض -
 : مواكبة ارتفاع معدل النمو السكاني . 4

إف توفير أعداد كافية مف القوى القادرة عمى المساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
أصبح ضرورة ممحة تتحمؿ التربية والتعميـ في فمسطيف مسؤولية إعدادىا لممستقبؿ، لمواجية 



29 
 

ت الناتجة عف تزايد عدد السكاف، لذا فالمنياج الجيد ىو القادر عمى إيجاد الحموؿ المشكبل
 .لمواجية ارتفاع معدؿ النمو السكاني المتوقع

 :تحسين األوضاع القتصادية .5

ينبغي إعداد منياج فمسطيني يواكب ارتفاع معدؿ النمو السكاني المتوقع بما يوظؼ القوى 
ادية واالجتماعية_ مف أجؿ استثمار الموارد المادية المتاحة في البشرية _ أداة التنمية االقتص

عماره  .الوطف، وبما ينسجـ وأولويات السمطة الوطنية وخطتيا الرامية إلى إعادة بناء الوطف وا 
 :توفير التعميم الجيد . 6

ة يقتضى التعميـ الجيد توفير العديد مف الشروط، منيا ما يتعمؽ بالجوانب الخارجية التنظيمي
واإلدارية، ومنيا جوانب داخمية تيـ النظاـ التربوي مف حيث المناىج، وطرائؽ التدريس، 

 .وكفايات المعمميف وغيرىا

 :التنمية والمنياج . 7

إف المقدرة عمى ابتكار العمـ، والسيطرة عميو، وتوظيفو في تطوير التقنية وطرؽ اإلنتاج ترتبط 
مف أجؿ إيجاد الثروة الحقيقية التي ىي أساس  ،يموبحجـ الجيد اإلنساني ونوعيتو، ودرجة تنظ

التقدـ وأداتو. وبقدر ما يكوف ىناؾ مف عمـ ومف قدرة عمى تطويعو وتوظيفو في حؿ مشكبلت 
 )خطة المنياج الفمسطيني األوؿ، اإلنتاج، وتطوير أساليبو يحصؿ ىناؾ تقدـ في المجتمع

 ( .18 -17ص ص ،ـ1998

المناىج الفمسطينية ُيعد انجازًا وطنيًا، إال أف ىذا ال يمنع مف وعمى الرغـ مف أف إعداد     
وضعيا تحت المجير مف قبؿ العدو والصديؽ، وكذلؾ توجيو النقد ليا فقد أشارت )قزاز، 

( أف معدي المناىج الفمسطينية اصطدموا بغياب إطار مفاىيمي واضح، وغياب ـ2010
قمة مصادر الػمعمومات الػمتاحة، عدا عف عدـ الدراسات الػمسبقة لتحديد احتياجات الطمبة، و 

( أنو في ضوء مناىجنا التعميمية ـ2010تفرغ كثيريف منيـ، وقمة الػمختصيف، كما نوه )زغموؿ، 
، فبل الطمبةالسائدة، يحتؿ التمقيف المساحة الرئيسة مف المشيد التربوي، وىذا بدوره يقـز دور 

حفظ والتذكر، وييمش كؿ مواىبو األخرى، ينظر إال إلى جانب واحد وىو قدرتو عمى ال
ويختصر قدراتو واستعداداتو في بذؿ أقصى الجيود وأضناىا لتخزيف أكبر كمية مف المعمومات 

 .لتفريغيا عمى ورقة االمتحاف النيائي التي ستكوف الشاىد الوحيد عمى مدى نجاحو
يًا رئيسًا أماـ ( أف محتوى المناىج قد يشكؿ تحدـ2009وأضاؼ )سافوليني وىالينيف، 

المعمـ، مثؿ التركيز المبالغ فيو عمى المحتوى األكاديمي، ووضع أىداؼ غير واقعية ال تناسب 
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وتتجاوز قدراتيـ، وضعؼ صمة المنياج بالخمفيات االجتماعية والثقافية لبعض  طمبةاحتياجات ال
 الطمبة .

طمبة ليـ احتياجاتيـ الفردية أف لذلؾ البد لممعمـ وىو يقدـ المنياج لمجموعات متنوعة مف ال    
يتمتع بميارات تطويع المنياج داخؿ الصؼ الدراسي، وأف يقدـ لطمبتو مجموعة مف األنشطة 
المتنوعة لتأميف مشاركة كؿ طالب في العممية التعميمية أثناء التفاعؿ مع المنياج، وىذا بدوره 

ذات طابع جامع تتناسب مع  المسؤولية عمى المعمميف مف أجؿ تحويؿ المناىج لتصبحبيمقي 
 جميع الطمبة. 

 :تكييف المناىج وتعديميا
 المتعارؼ نطاؽالإف إعداد منيج دراسي جامع يشمؿ كؿ الدارسيف قد يقتضي توسيع      

متعمـ، فالمناىج الدراسية الجامعة تقوـ عمى رؤية تعتبر أف عممية التعمـ إنما تحدث عندما ل
وكعامؿ تيسير أكثر  ،جاربيـ، وىذا ما يؤكد دور المعمـ كموجويشترؾ الطمبة في إعطاء مغزى لت

وينبغي لممنيج الدراسي أف يكوف مرنا بالقدر الكافي لتمبية احتياجات  مف كونو ممقنا ومدرسا،
 (.ـ2003جميع الطمبة، وبالتالي ينبغي أال يكوف مفروضا بشكؿ جامد عمى الطمبة )اليونسكو، 

ذي يكمف وراء إخراج األطفاؿ غير العادييف مف الصفوؼ كما أف المبرر األساس ال     
ىذه الصفوؼ  ىالدراسية العادية عدـ مبلئمة المنياج المدرسي ليـ، فإف عودة ىؤالء األطفاؿ إل

والتوقعات التي  ،يتطمب إيبلء اىتماـ خاص بتحميؿ قضايا المنياج -صفوؼ التعميـ الجامع  –
 (.52ص  ،ـPugach & Warger،   1996) طمبةيرسميا ال

ويعتمد تعديؿ المناىج عمى قدرة المعمـ عمى تحميؿ جوانب القوة واالحتياجات الخاصة،       
والخصائص التعميمة لمطمبة والتخطيط لمتدريس وفؽ االحتياجات الفردية ليؤالء الطمبة، وحيف 

لمناىج يأتي يتأمؿ المعمـ نجاح الدروس الحالية يقوـ بتعديؿ الدروس البلحقة، لذلؾ تعديؿ ا
 كاستجابة الحتياجات الطمبة، ومرتبط بمستوى التعميـ الذي يحرزه الطمبة .

وال يتطمب ىذا فقط فيما لمفروؽ الفردية فحسب، ولكنو يتطمب أيضا وجود نظرة مرنة لممنيج    
وعممية التدريس، فعمى المعمميف أف يحددوا المعمومات والمفاىيـ األساسية التي تتألؼ منيا أية 
وحدة دراسية، ومف ثـ يخططوف لتقديميا لمطمبة عبر أساليب وطرؽ متعددة، والمنيج األساس 
 ،يشبو إلى حد كبير قطعة صمصاؿ بيف يدي المعمـ، فإذا لـ تعالج أو تشكؿ تصبح حجرا صمباً 

وكما ىو  ،نو فإنو يصبح أكثر مرونة وسيولة في العمؿيأما إذا كاف تـ تشكيؿ الصمصاؿ، وتزي
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  فكمما أجرى المعمموف تعديبلت أكثر كمما أصبح المنيج أكثر مبلئمة ،النسبة لمصمصاؿالحاؿ ب
 (. 70-69ص ص ،ـ2000) برادلي وآخروف، 

وقبؿ قياـ المعمـ بعممية التعديؿ المصاحبة لممنياج يجب أف يدرؾ أنو ليس أماـ ميمة     
ي مف شأنيا أف ُتَحِوؿ المنياج تطوير أو تغيير لممنياج، بؿ عميو أف يختار بعض اإلجراءات الت

الحالي إلى منياج جامع، فميس التعديؿ غاية في حد ذاتو بقدر ما ىو استجابة واضحة لتنوع 
الطمبة داخؿ غرفة الصؼ، وعميو أيضًا أف يتساءؿ باستمرار ىؿ التعديؿ الذي يقـو بو فعااًل، 

بة الفردية، ىؿ يضمف ىؿ ىو مناسب لبيئة غرفة الصؼ، ىؿ ىو موجو لتمبية حاجات الطم
مشاركة الجميع في عممية التعديؿ، وغير ذلؾ مف االسئمة التي تبيف أف التعديؿ ناتج عف 

 تخطيط مسبؽ نحف بحاجة حقيقية لو .  

ويجب االشارة ىنا أف عممية التعديؿ الخاصة بالمنياج يجب أال تقتصر عمى المحتوى       
اج بمفيومو الحديث : األىداؼ، المحتوى، طريقة فقط، بؿ ىي عممية شاممة لكؿ عناصر المني

التدريس       والتقويـ، ومعنى ذلؾ أف المعمـ عميو أف يربط بيف عناصر المنياج أثناء عممية 
وغير  ،التعديؿ بشكؿ متكامؿ، بحيث تعطي في النياية منياجًا جامعًا مناسبًا لمطمبة العادييف

 العادييف داخؿ غرفة الصؼ.

 :  المنياج عمى تالتعديال أنواع
والتنوع في احتياجات الطمبة في غرفة الدراسة فإنيـ  ،المنياج ىحيف ينظر المعمموف إل     

غالبًا ما يجدوا أنفسيـ مرتبكيف ومحتاريف حوؿ ما الذي يمكف تعديمو، ويعد فيـ المعمـ جيدًا 
ة عمى المنياج، والتي الحتياجات طمبتو واستعدادىـ لمتعمـ مفيدا في تحديد التعديبلت المناسب

ومواءمة المنياج  ،فقد استخدمت أساليب عديدة إلجراء تعديبلت ،يمكف أف تأخذ عدة أشكاؿ
 فمثبًل يمكف أف تتـ التعديبلت عبر الفئات الخمس التالية:

 استخداـ مواد وأجيزة متنوعة . -1
 تعديؿ مستويات الميارة . -2
 تقديـ مساعدة شخصية . -3
 أو التعميمات.تعديؿ القواعد والمتطمبات  -4
 (. 73-71 ص ص ،ـ2000تعديؿ البيئة المادية )برادلي وآخروف،  -5
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 تعديالت المطموبة عمى المنياج(: ال2.2جدول )
 تعديالت التدريس عبر الفئات الخمس

 استخدام مواد وأجيزة متنوعة 
المستخدمة في  استخداـ أجيزة أو مواد يمكف أف تحسف أداء الطمبة، ويقع ضمف ىذه الفئة األجيزة   

 عممية التدريس، وأدوات التواصؿ وكذلؾ المواد الدراسية البديمة.

 تعديل مستويات الميارة.
تغيير خطوات أداء الميمة وذلؾ لتسييميا أو إعادة ترتيب األنشطة، أخذ مشروع طويؿ المدى 

األدوات  أجزاء صغيرة مع جدوؿ زمني، تغيير تسمسؿ خطوات العمؿ، إعادة ترتيب ىوتجزئتو إل
 الضرورية لمعمؿ.

 تقديم المساعدة الشخصية .
استخداـ نوع مف الدعـ المفظي، أو المادي، أو الدعـ اإلشرافي، تدريس األقراف والمساعدات 

 و قصيرة .أالشخصية، وقد تكوف المساعدة ضرورية لفترة طويمة 

 تعديل القواعد والمتطمبات أو التعميمات .
 التعميمية. ءات العادية الموجودة في البيئةتعديؿ التدريبات واإلجرا
 تعديل البيئة المادية .

 تغيير البيئة المادية الحقيقية، تحريؾ األثاث، استخداـ كراسي صغيرة أو كراسي بعجبلت.

 ،ويساعد األنموذج التالي المعمميف في توسيع معارفيـ حوؿ أنواع التعديبلت الخاصة بالمنياج
فصوليـ الدراسية، ويشتمؿ النموذج عمى أربعة أنواع أساسية لتعديبلت  والتي يمكف تنفيذىا في

 المناىج والتدريس وىي : 

 المواءمة / التكييؼ -

 التعديؿ -

 التعميـ الموازي -

 (.17ـ، صSwitlick & Stone، 1992التعميـ المتداخؿ) -
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 أنموذج سوتمك وستون لتعديل المنياج  :(2.3) جدول
 ج سوتمك وستونأنموذ -ج والتدريساتعديل المني

 المواءمة / التكييف 
 ىأو مستو  ىالتي ال تغير كثيرًا المحتو  مبةتعديؿ في عممية التدريس أو طريقة أداء الط -: تعريف

 أمثمة  صعوبة مفاىيـ المنيج.
 .االستماع إلى رواية مسجمة عمى شريط 
 تقديـ االستجابة بطريقة شفيية بداًل مف أف تكوف كتابية. 
 التعديل 

صعوبة مفاىيـ  ىأو مستو  ىالتي تغير محتو  مبة: تعديؿ في عممية التدريس أو طريقة أداء الط فتعري
 :أمثمة  ج.االمني

 توفير بطاقات كممات مصحوبة بصور لمكممات األساسية في القصة. 
 استخداـ اآللة الحاسبة لحؿ مسائؿ الرياضيات. 

 التعميم الموازي 
الذي ال يغير مجاؿ المحتوى، ولكنو يغير كثيرا  مبةريقة أداء الط: تعديؿ في عممية التدريس أو طتعريف

 :أمثمة  ج.امستوى صعوبة مفيـو المني
يعطي ىذا الطالب ورقة تتضمف جميع القصة أو جزءًا منيا. ويطمب  –الطمبة يقرأوف قصة   

 منو أف يضع دائرة عمى الحرؼ أينما ورد أو حوؿ كممات معينة.
 شفييا . 10-1يكمؿ ىذا الطالب العدد  –ية عمى الكسور الطمبة يحموف مسائؿ حساب 

 التعميم المتداخل .
: تعديؿ في توقعات أداء الطالب بينما يتخذ جميع الطمبة جزءًا مف النشاط المشترؾ أو تقديـ  تعريف

 أمثمة : التدريس الذي يغير مجاؿ المحتوى ومستوى صعوبة مفيـو المنيج.
ىذا الطالب   -ياء ضمف مجموعات يتألؼ كؿ منيا مف ستة طمبةيجري الطمبة تجربة في الفيز   

 مسئوؿ عف التحقؽ مف أف كؿ طالب لديو أنبوبة االختبار وورقة العمؿ.
 

يتضح لنا مف النماذج السابقة أف عممية تعديؿ المنياج ذات أبعاد متعددة، وليس فقط        
لباحث مف خبلؿ عممو كمدير مساعد في إثراء محتوى المنياج كما يعتقد البعض، أو كما يمحظ ا

مدارس وكالة الغوث أف المعمميف يركزوف في جانب التعديؿ واإلثراء عمى المحتوى فقط، والمعمـ 
ىو مف يختار التعديؿ المناسب حسب حاجات الطمبة، وىذا ال يعني أننا سنضع منياجًا لكؿ فرد 

ليمبي جميع رغبات الطمبة  في الصؼ خاص بو، بؿ المطموب مف المعمـ تكييؼ المنياج
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وخاصة الميمشيف منيـ نتيجة اختبلؼ البيئات والثقافات، أو أصحاب اإلعاقات، أو الفقراء مف 
الطمبة وغيرىـ، وىذا بطبيعة الحاؿ ليس محصمة جيد المعمـ وحده، بؿ يتطمب جيد كؿ مف لو 

 عبلقة بالعممية التعميمية .   

يكسبيـ بعض الخبرات في تعديؿ المنياج، ويصبحوا  وىذا الجيد المطموب مف المعمميف    
مف أجؿ الوصوؿ إلى منياج جامع يعد  ،قادريف عمى إجراء التعديبلت بشكؿ أكثر مرونة وخبرة

 الطريؽ نحو تحقيؽ التعميـ الجامع . 

 : الجامع التعميم منحى إطار في األدائية الصفية الممارسات /ثالثاً 
و تحويؿ المدرسة والغرؼ الصفية إلى بيئة يشعر فييا الطمبة إف محور التعميـ الجامع ى    

بالترحاب والطمأنينة والراحة النفسية، وتمبية االحتياجات الفردية لجميع الطمبة، ولذلؾ فإف تبني 
المعمـ لممنحى الجامع يعني أف جميع ممارسات المعمـ داخؿ الغرفة الصفية البد وأف تكوف في 

يشمؿ ترتيب البيئة المادية لمغرفة الصفية، وأسموب المعمـ في استخداـ  ذلؾ االتجاه، وىذا بدوره
المغة واأللفاظ داخؿ الغرفة الصفية، الصحة النفسية والبدنية لمطمبة، والعبلقات االجتماعية، 

وىي عمى النحو  تقييـ الطمبة وغير ذلؾ مف الممارسات الجامعة والتي ال بد لممعمـ مف القياـ بيا
 اآلتي:

 : الصفية لمغرفة المادية البيئة رتيبت -1

، وتؤثر ـكثيرًا مف وقتي مبةتعد الغرفة الصفية الوحدة األساسية لمتعمـ، ويقضي فييا الط    
بشكؿ مباشر في دافعية الطمبة لمتعمـ وتحصيميـ الدراسي، حيث تتفاعؿ معظـ عناصر العممية 

ـ بالبيئة المادية لمغرفة الصفية، فبل يمكف التعميمية داخؿ الغرفة الصفية، لذلؾ البد مف االىتما
 الحديث عف التعميـ الجامع إال بوجود بيئة مادية لغرفة الصؼ تعزز ىذا المنحى.    

ويجب أف تختمؼ النظرة لبيئة المدرسة المادية عمى أنيا مجموعة مف الحجارة الحتواء الطمبة    
عوامؿ نجاح ىذه العممية، وليا دور مؤثر في  والمعمميف لمقياـ بالعممية التعميمية، ولكف ىي أحد

كؿ مف السموؾ والتحصيؿ والنمو الجسمي والعقمي لمطمبة، وىذا ما بينتو دراسات عديدة تؤكد 
أثر البيئة المادية عمى أداء الطمبة في نواحي كثيرة، حيث إف ىناؾ ارتباطًا وثيقًا بيف السموؾ 

المكتبة والساحات والغرؼ الصفية أىـ المعالـ المشيدة البشري والبيئة الفيزيقية لممدرسة، وتمثؿ 
وتقميؿ العنؼ الطبلبي يقتضي تحسيف البيئة  ،لمبيئة المادية، حيث إف تحسيف التحصيؿ الدراسي

الدراسية، وتمطيؼ الحيز البيئي بحيث تمبى االحتياجات المختمفة لمطمبة والعامميف )القزاز، 
 (. 98ص  ،ـ2014
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ؼ تمثؿ وحدة البناء األساسية في النظاـ التعميمي، والتي يحدث فييا كما أف غرفة الص   
التفاعؿ بيف الطمبة والمعمميف والمنياج، وأف ىذه البيئة تؤثر بشكؿ مباشر في مواقؼ الطمبة 

 ( . 92ص  ،ـ2011، دراسي وتفكيرىـ ) القرارعة واتجاىاتيـ، كما تؤثر في تحصيميـ ال

وما تحوى مف أثاث وأماكف عمؿ،  ،فة الصؼ واقع الغرفة الصفيةويقصد بالبيئة المادية لغر    
والتي يجب أف تتوافر فييا عدة أمور حتى تكوف بيئة مريحة لمطالب الذي يقضي معظـ يومو 
الدراسي داخميا، فبلبد أف تكوف مبلئمة لقدراتو وميولو، فإذا لـ تكف كذلؾ دخؿ السأـ والممؿ إلى 

كوف مرتاحًا وبالتالي متفاعبًل ومقببًل عمى التعمـ والتعميـ في نفسو، فبل يتصور أف الطالب ي
 (.64ص  ،ـ2004غرفة صفية ليست مريحة لو )رضواف، 

كما أف تنظيـ البيئة الفيزيقية لغرفة الصؼ يعني تييئة الظروؼ المادية داخميا وترتيبيا،    
واحتياجات  ،وطبيعة الدروس وتوزيع األثاث والتجييزات والمواد والوسائؿ التعميمية بما يتناسب

الطمبة، ولقد أصبحت عممية تنظيـ البيئة الفيزيقية لمصؼ مف الميارات األساسية التي ينظر 
 ( .20ص  ،ـ2010إلييا في مجاؿ تقييـ المعمميف )أحمد، 

ولكف يحتاج إلى فيـ طبيعة  ؛وال يتطمب تنظيـ بيئة التعمـ الكثير مف الجيد  أو التكمفة    
احتياجاتيـ النفسية واالجتماعية وأساليبيـ في العمؿ، باإلضافة إلى حسف التخطيط الطمبة، و 

بحيث يتـ استغبلؿ كؿ جزء وركف مف أركاف الغرفة دوف زحميا بأشياء ال ضرورة ليا، وتوزيع 
األثاث والتجييزات والوسائؿ التعميمية بما يتناسب مع طبيعة األنشطة والخبرات التعميمية، 

 ( .16 ص ،ـ2000الطمبة بسيولة بيف األركاف المختمفة )الناشؼ وشفشؽ، ويسمح بتنقؿ 

وعرض الباحث فيما يمي أىـ عناصر البيئة المادية والتي تعد مف أىـ المدخبلت البلزمة    
لتحقيؽ التعميـ الجامع، وبالتالي ال بد لممعمـ أف يعزز ممارساتو الصفية حوؿ تمؾ العناصر لما 

 في تطبيؽ التعميـ الجامع:ليا مف أىمية كبيرة 

 تنظيم جموس الطمبة: - أ

مف الميـ في تنظيـ البيئة الفيزيقية أف الجمسة التقميدية لمطمبة في صفوؼ منتظمة لـ تعد    
الجمسة التي تتناسب وطبيعة عممية التعمـ، وما طرأ عمى الكثير مف جوانبيا مف تغييرات، مثؿ 

ـ، والتعمـ التعاوني وغير ذلؾ، وبالتالي كاف البد مف ظيور مفيوـ التعمـ الذاتي، وتفريد التعمي
إعادة النظر في تنظيـ البيئة الفيزيقية لمصؼ، وىناؾ العديد مف أساليب تنظيـ جمسات الطمبة 

 داخؿ الصؼ منيا :

 . تنظيـ الطمبة في مجموعات حسب قدراتيـ التحصيمية 
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 مدراسة معيـ .تنظيـ الطمبة في مجموعات حسب رغبتيـ في اختيار أقرانيـ ل 
 . تنظيـ الطمبة في مجموعات حسب نوع اإلعاقة الفردية عندىـ 
 . تنظيـ الطمبة في مجموعات حسب ىدؼ العممية التعميمية كالمنافسة بيف أفراد الصؼ 
  تنظيـ الطمبة في مجموعات حسب أسموب التعميـ كالمناقشة والمشاريع الجماعية والفردية

 (.7 ص ،ـ2001)الجاسر، 

 عض القواعد التي تراعى في جمسة الطمبة داخل غرفة الصف، نذكر منيا :وىناك ب

  جسمية مثؿ ضعاؼ البصر، أو السمع في المقاعد األمامية، أقرب  اعاقةأف يجمس مف بو
 ما يكونوف قريبيف مف المعمـ ومف السبورة .

 . جموس الطمبة بحيث ال يحجب أحدىـ الرؤيا عف غيره بسبب طولو 
  ليو، ومراعاة وجود مراعاة المساحة البلزمة لجموس الطمبة وتيسير حركتيـ مف المقعد وا 

 مساحة مناسبة لؤلنشطة . 
  تناسب جمسة الطمبة وأىداؼ الدرس والنشاطات التي سيقوـ بيا الطمبة، وطريقة التدريس

 (.4ص  ،ـ2000التي سيتبعيا المعمـ )الحوري، 

بعيف االعتبار استطاعة جميع الطمبة  وعمى المعمـ في تنظيمو لجموس الطمبة أف يؤخذ    
مشاىدة كامؿ المنطقة التي يتـ فييا الشرح والعرض، وأف تكوف أماكف المرور خالية مف أية 
معيقات، وترؾ مساحة كافية حوؿ مقاعد الطمبة لكي يسيؿ الوصوؿ إلييـ ومتابعتيـ )القزاز، 

 ( .63 ص ،ـ2014

 الضاءة الكافية : -ب 

ة كافية لمغرؼ الصفية، وذلؾ إما باستخداـ اإلضاءة الطبيعية أو يجب توافر إضاء    
الصناعية، ويراعى في إضاءة الصؼ تجنب الضوء المبير، وتجنب سقوط ضوء الشمس 
المباشر عمى أي طالب في الصؼ، بحيث يتمكف جميع الطمبة مف رؤية ما ُيكتب عمى السبورة 

 (. 62ص  ،ـ2005د، بشكؿ واضح ومف أي مكاف في الغرفة الصفية  )أسع

كما أف اإلضاءة الجيدة تمكف ضعاؼ البصر مف رؤية المعمـ، وتمييز حركتو ورؤية     
التفاصيؿ الدقيقة الصادرة عنو، وتقمؿ مف السموؾ السيئ وتؤدي دورًا ميمًا في التحصيؿ العممي 

 (.  52ص  ،ـ2014لدى الطمبة )المصري، 
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 التيوية الجيدة والتدفئة : -ج 

توفير التيوية الجيدة لمغرؼ الصفية، إما أف تكوف تيوية طبيعية بواسطة النوافذ، أو  يجب    
تيوية صناعية بواسطة المراوح والمكيفات، وذلؾ ألف غرفة الصؼ جيدة التيوية تعمؿ عمى نقاء 
اليواء وتجدد حركتو، لتوفير النشاط والحيوية لمطمبة، كذلؾ مف األمور الميمة الحرارة داخؿ 

الصؼ فبل يشعر الطمبة بالبرودة أو الحر داخؿ الصؼ، أو يكوف جزء مف الطمبة عرضة غرفة 
لميواء البارد في حيف أف باقي الطمبة يتمتعوف بأجواء مناسبة لمتفاعؿ مع الموقؼ التعميمي 

 ( .63ص  ،ـ2014)القزاز، 
 األثاث، ويشمل : -د 

ف اكتظاظ وتحشير، وأف يتـ إعداد المقاعد بصورة مناسبة بدو  رتيبت المقاعد واألدراج : -
المقاعد وفؽ اعتبارات الطفؿ النمائية الصحية، وأف تكوف مناسبة لعمر وحجـ الطمبة في 

 ( .79ص  ،ـ2002األعمار التي يمروف بيا )قطامي وقطامي، 

جب عمى المعمـ أف يتأكد مف سبلمة السبورة لئلستخداـ مف جميع جوانبيا، ي السبورة : -
قرب الصؼ األوؿ مف مقاعد الطمبة مف السبورة، وسبلمة رؤية الطمبة في أقصى  وكذلؾ مناسبة

اليميف أو أقصى الشماؿ لما يكتبو المعمـ، كما يجب عمى المعمـ في حاؿ استخداـ الطباشير 
 (.24ص  ،ـ1999، ع الطمبة دوف استثناء )شكرمناسبة لونو لرؤية جمي

 الجدران :  -ىـ 

مناسبة ألعمار الطمبة، ونظيفة وتسيـ في زيادة اإلضاءة، وتسمح  يجب أف تكوف مطمية بألواف
 ،ـ2002بعرض المواد والوسائؿ المتعمقة  بموضوع التعمـ المراد تنفيذه )قطامي وقطامي، 

 (.79ص 
 

وبناء عمى ما سبؽ ذكره يجب أف يكوف المعمـ أكثر وعيًا لممارساتو الصفية حوؿ ترتيب     
لمتفاعؿ مع األنشطة داخؿ غرفة الصؼ،  ؛األجواء المريحة لجميع الطمبةالبيئة المادية بما يوفر 

وكما نعمـ جميعًا أنو ليس المطموب مف المعمـ أف يقوـ بتصميـ النوافذ أو المراوح واإلضاءة 
داخؿ غرفة الصؼ أو توفير السبورة المناسبة لمطمبة، ولكف عميو أف يقوـ قبؿ بداية الدرس 

ليتأكد أنيا مناسبة لجميع الطمبة، فمف خبلؿ خبرة الباحث يبلحظ أف  بتييئة غرفة الصؼ جيداً 
كثيرًا مف المعمميف ينخرطوف في شرح دروسيـ دوف أف يتمكف كثير مف الطمبة التفاعؿ مع 
الموقؼ التعميمي ألسباب كثيرة تعود إلى عدـ رؤيتيـ الجيدة لمنشاط، أو لعدـ قدرتيـ عمى 

تخداـ المعمميف ألواف طباشير غير مناسبة لموف السبورة أو زاوية التحرؾ بحرية لممشاركة، أو الس
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الرؤية لمطمبة، كذلؾ قد ال ينتبو المعمـ أف اإلضاءة خاصة في فصؿ الشتاء ال تكفى لرؤية 
وذلؾ لتمؼ في اإلضاءة الصناعية فبل يقـو المعمـ بالتواصؿ الفعاؿ مع اإلدارة  ،جميع الطمبة

ه المشكبلت، عمى الرغـ مف وجوده المتكرر داخؿ الغرؼ المدرسية مف أجؿ استدراؾ ىذ
 وىذا يساند دور اإلدارة المدرسية في تفحص مشكبلت البيئة المدرسية المادية. ،الصفية

  :الجامعة المغة -2

إف ترسيخ المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ ال يقتصر فقط عمى عنصر التخطيط وتكييؼ     
ادية لمغرؼ الصفية، بؿ إف كؿ ما يصدر عف المعمـ أثناء تفاعؿ المنياج أو ترتيب البيئة الم

الطمبة مع الموقؼ التعميمي إما أف يكوف داعمًا لمطمبة في تحقيؽ التعميـ الجامع، أو يكوف عائقًا 
 أماـ تحقيؽ ذلؾ .

وعمى المعمـ أف يبدأ بالتفكير جيدًا، وبشكؿ مختمؼ حوؿ طريقة تفاعمو مع الطمبة، فالتحدث     
إيجابية مع الطمبة، وعدـ وسميـ بصفات معينة ىو أمر سيؿ إذا نظرت إلى الطالب عمى أنو ب

إنساف أواًل وليس كعنصر في فئة معينة تخضع لمعايير النجاح والرسوب في االمتحانات، فمثبًل 
"  خالد ىو طالب ىادئ يفتقر إلى الثقة بنفسو في مادة الرياضياتإف استخدـ المعمـ جممة " 

كـ عمى الطالب "، وعمى المعمـ أال يح ضعيف في مادة الرياضياتمف وصفو بعبارة " أفضؿ 
"، بؿ يفضؿ أف  شقيعمى أفعالو وتصرفاتو، فمثبًل ال يجوز أف ينعت الطالب بػ "  نفسو أبدًا بؿ

، منشورات األونروا" وأنو يحتاج لممساعدة في تعديؿ سموكو )بغير المناسبيصؼ سموكو "
 ( . 9ص  ،ـ2012

نبلحظ مف العبارات السابقة أف بعض الكممات التي تخرج مف المعمـ ليا مدلوليا وأثرىا في      
نفسية الطالب، كأف يشعر فعبًل بأنو يختمؼ عف باقي الطمبة، وأنو في المكاف غير المناسب، 

 وقد ينعكس ذلؾ مباشرة عمى سموؾ الطالب وتصرفاتو تجاه المادة أو المعمـ. 

مف السيؿ تحديد بعض التعبيرات والكممات التي تعكس المنحى الجامع مثؿ عبارة كما أنو      
"، ولكف  جميع الطمبة قادرون عمى التعمم" أو عبارة "  طالب لديو ضعف في القدرات الحركية" 

تحديد بعض التعابير األخرى ليست بذات السيولة ألنو يعتمد عمى توظيؼ الكممات في العبارة، 
ىذا الطالب لديو مشكمة يحتاج لمساعدتي المعمـ عف طالب لديو مشكمة بقولو "  مثبًل أف يعبر
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ىذا الطالب يشكل " ىي عبارة تعكس المنحى الجامع بصورة أفضؿ مف قوؿ المعمـ "  فييا
 ( .10ص  ، ـ2012، منشورات األونروا" ) مشكمة

 تصف بالتالي:ويرى الباحث أن المغة الجامعة التي يستخدميا المعممون ل بد وأن ت

 تعزز ثقة الطمبة بأنفسيـ . .1
ف لدى الطمبة اتجاىات إيجابية نحو المعمـ والمادة والمدرسة . .2  تكوِّ
 تزيد مف تفاعؿ وانتباه الطالب مع الموقؼ التعميمي . .3
 مى المشاركة في األنشطة الصفية .تشجع الطمبة الذيف لدييـ قدرات تعميمية مختمفة ع .4
 لدى الطمبة.تؤدي إلى اإلنضباط الذاتي  .5

يوضح بعض العبارات الجامعة التي يستخدميا المعممون،  الذي أعده الباحث الجدول التالي
 وعبارات أخرى غير جامعة:

 المعممين لدى الجامعة وغير الجامعة المغة عبارات من نموذجاً : ( 2.4) جدول

 عبارات سمبية وغير جامعة عبارات تعكس المغة الجامعة م
 طالب معاؽ خاصة طالب احتياجات 1
 طالب كسوؿ طالب بطيء التعمـ 2
 طالب مشموؿ طالب لديو ضعؼ في القدرات الحركية 3
 ال يوجد ما استطيع تقديمو ليذا الطالب ىذا الطالب يحتاج لمساعدتي 4
 ىذا الطالب مشكمة يجب أف نغير ىذا الطالب 5
 ىذا الطالب غبي جميع الطمبة قادروف عمى التعمـ 6

 

وبناء عمى ما سبؽ نجد أنو مطموب مف المعمـ أف يغير أسموب مخاطبتو لطمبتو وفؽ     
وال تميز بينيـ، وىذا اليدؼ األساس مف  ،استراتيجية واضحة تساعد جميع الطمبة عمى التعمـ

خرى خاصة أاحتضاف جميع فئات الطمبة في بيئات التعميـ الجامع، وعدـ فصميـ في مدارس 
عكسية تمامًا، وسيكوف كثير مف الطمبة عرضة لمتيميش أو اإلقصاء  بيـ، وستكوف النتيجة

 نتيجة ألسموب مخاطبة المعمـ ليـ بمغة سمبية ال ترسخ المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ . 



40 
 

 :واإلجتماعية النفسية الصفية البيئة -3

ث التعمـ وىو إحدا ،إف جميع الطمبة يمتقوف في الصؼ الواحد لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ بينيـ     
والتغير في سموكيـ نحو األفضؿ، ولكف يختمؼ استعداد كؿ فرد نحو تحقيؽ ذلؾ، ويعود ىذا 
االختبلؼ في االستعداد ألسباب كثيرة ذات عبلقة بالطالب وبالبيئة المحيطة بو، وعمى المعمـ 

كثير أف يتفطف ليس لوجود تمؾ الفروؽ بيف الطمبة بؿ لؤلسباب الكامنة وراء ذلؾ، وقد يتعرض 
مف الطمبة لئلقصاء والتيميش نتيجة لوجود مشاكؿ نفسية لدييـ تصاحبيـ في الغرؼ الصفية، 
وىنا ال يمكف لممعمـ أف ينجح في دمج جميع الطمبة لمتفاعؿ الصفي دوف أف يوفر الفرصة 
الكاممة لجميع الطمبة، وذلؾ بتييئة بيئة صفية نفسية تدفع الطمبة نحو تحقيؽ احتياجاتيـ 

 فة. المختم

ويشير مصطمح البيئة الصفية النفسية إلى الجو العاـ والحالة العامة التي تسود غرفة     
الصؼ أثناء حدوث الموقؼ التعميمي، تمؾ البيئة التي تتأثر بالمحظات التعميمية التي يحدثيا 
المعمـ ويستجيب ليا الطمبة، ويرتبط بيا مترتبات التفاعؿ مع المعمـ، وتفاعؿ الطالب مع 

ص  ،ـ2002الطالب، وتفاعؿ الطالب والمعمـ عبر خبرات تعميمية وسيطة )قطامي وقطامي، 
189. ) 

فالعبلقات اإلنسانية السوية، والمناخ النفسي واالجتماعي، الذي يتسـ بالمودة والتراحـ     
عضًا مف ناحية، وفي بوالوئاـ، ضرورات أساسية في غرفة الصؼ، وتعاونيـ، وتقبؿ بعضيـ 

وما يقدمو مف ناحية أخرى، وتزداد دافعية الطالب لمتعمـ إذا أحس بأنو عضو في  ،لممعمـ تقبميـ
جماعة، وعمى المعمـ تنمية ىذا اإلحساس باالنتماء ورعايتو، عف طريؽ توفير جو مف المحبة، 

 ( .7ص  ،ـ2000واأللفة، والتعاطؼ، والحرص عمى مشاعر اآلخريف واحتراميا )الحوري، 

ا يوفره مف إجراءات وأنشطة ومواد وجو نفسي يمكف أف يسيـ في توفير بيئة نفسية والمعمـ بم   
فاعمة، تساعد الطمبة عمى تحقيؽ كثير مف النتاجات التعميمية والسموكية المرغوبة، والتي يمكف 

 أف تضـ :
 . مكاناتيـ  تقبؿ الطمبة لقدراتيـ وا 
 ستمتاع .تفاعؿ الطمبة مع بعضيـ بنجاح مما يوفر ليـ األمف واال 
 . القدرة عمى التعامؿ مع المواقؼ اإلحباطية وتقبميا تقببًل مناسبًا 
 . اتساع مدى العبلقات التي يقيميا وقبوؿ تغيراتيا الطارئة 
 . تحمميـ لنتائج أعماليـ وأدائيـ 
  ،(60ص  ،ـ2004تحقيؽ درجة مف التوازف النفسي في تحقيؽ حاجاتو ومتطمباتو )رضواف. 
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( أن توفير البيئة النفسية واإلجتماعية لمطالب في غرفة الصف، م2001ويرى أبو نمرة )
 يساعد عمى أمور كثيرة منيا :

 . ـواعمالي ـمسؤولية أفعالي ـوتحممي طمبةاستثارة التوجيو الذاتي عند ال. أ
 تميز كؿ فرد بخصوصيتو وبشخصيتو عف اآلخريف .. ب
تجاىاتو النفسية .. ت  إشباع ميوؿ الفرد وا 
 اعية في إطار القيـ السائدة والثقافة والتقاليد المتعارؼ عمييا .إقامة عبلقات إجتم. ث
 وتقبميا . ـوقدراتي ـإماكناتي طمبةمعرفة ال. ج
 القدرة عمى مواجية المشكبلت والصعوبات التي تقابمو والسيطرة عمييا .. ح
 (.69ص  ،ـ2001إشاعة الشعور باألمف واالنتماء والتماسؾ بيف الطمبة )أبو نمرة، . خ
 : النفسية الصفية البيئة تنظيم في المعمم دور

إف لممعمـ دورًا ميمًا في تنظيـ البيئة الصفية النفسية لمطمبة يكوف نتاجيا توفير جو يكوف    
الطمبة فيو راضيف عف أنفسيـ، بعيديف عف كؿ ما يثير في أنفسيـ التوتر، ويتـ ذلؾ بإشباع 

ـ لمجميع، ويتوقع مف المعمـ في ىذا دوافعيـ المختمفة، ويكسر الحواجز التي قد تعيؽ التعم
 المجاؿ القياـ باآلتي :

تمبية حاجات الطمبة النفسية والنظرية كحاجتيـ إلى األمف والطمأنينة والحب والتقدير  .1
 واإلحساس بالنجاح.

 قبوؿ واحتراـ مشاعر الطمبة والتعبير عف ذلؾ مف خبلؿ الكبلـ واألفعاؿ . .2
وغياب مظاىر العنؼ واإلرىاب في العبلقة  ،مافالعمؿ عمى إحساس الطمبة باألمف واأل .3

 بيف المعمـ والطالب.
تقبؿ أفكار الطمبة وآرائيـ التي تطرح، وااللتزاـ باالنفتاح والموضوعية تجاه األمور التي  .4

 تطرح في غرفة الصؼ.
إتاحة فرص تعميمية متكافئة لجميع الطمبة في ضوء حاجاتيـ ومكاناتيـ دوف تمييز  .5

 عوقات المناخ النفسي الجيد في غرفة الصؼ.فالمحاباة مف م
زالة  .6 استخداـ الثناء والتشجيع والتعزيز الذي يسيـ في حث الطمبة عمى المشاركة وا 

 والرىبة مف نفوسيـ. ،التوتر
مكاناتيـ )أبو نمرة،  .7 إقامة عبلقات ودية بيف الطمبة تقـو عمى معرفة احتياجاتيـ وا 

 (.60ص  ،ـ2001
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إلجراءات العممية لممعمم والتي من شأنيا أن توفر جوًا نفسيًا ويضيف الباحث جممة من ا
 لمطمبة في غرفة الصف يدعم المنحى الجامع لمتعميم والتعمم :

التنسيؽ المشترؾ والكامؿ بيف المعمـ ومرشد الصحة النفسية في المدرسة، وذلؾ مف  .1
 أجؿ التعرؼ أكثر عمى مشكبلت الطمبة النفسية والعمؿ عمى عبلجيا .

وىي  ،ير سجبلت خاصة بالمعمـ تمثؿ مرجعًا لو في التعرؼ عمى بعض الحاالتتوف .2
 ليست بديمة عف عمؿ مرشد الصحة النفسية بؿ عونًا لممعمـ .

التواصؿ الفعاؿ مع أولياء األمور، والجموس معيـ مف أجؿ رصد مشكبلت أبنائيـ مف  .3
 والتعرؼ أكثر عمى ظروفيـ النفسية . ،بدايتيا

طة التي مف شأنيا أف تعزز العبلقة الجيدة بيف الطمبة أنفسيـ، وبيف التنوع في األنش .4
 وال سيما األنشطة البلصفية.  ،الطمبة والمعمـ

ويتضح لنا مما سبؽ أنو ال بد لممعمـ أف يكوف مبدعًا ومرنًا في حؿ مشكبلت الطمبة     
ف وجود مرشد الصحة والتي تعود أسبابيا إلى الجو النفسي الذي يعيشو الطالب، وأ ،التحصيمية

النفسية ال يعفي المعمـ مف متابعة تمؾ الحاالت داخؿ غرفة الصؼ وأثناء الموقؼ التعميمي، بؿ 
يجب عمى المعمـ أف يعرؼ كيؼ ومتى ومف أيف يحصؿ عمى كؿ دعـ لمطالب يمكف أف يحقؽ 

كوف ذات أثر لو بيئة صفية نفسية آمنة، وعمى المعمـ أف يكوف واثقًا أف جيوده التي يبذليا ست
إيجابي كبير في إزالة كثير مف المعوقات التي مف شأنيا أف تجعؿ كثير مف الطمبة عرضة 
لمتيميش أو اإلقصاء داخؿ الغرفة الصفية، لذلؾ جيد المعمـ مطموب لمعمؿ عمى إزالة تمؾ 

 العوائؽ أو  الحد مف آثارىا مف أجؿ حصوؿ جميع الطمبة عمى فرص متكافئة لمتعميـ .  

 :والتعمم لمتعميم الجامع المنحى توطيد نحو األمور أولياء مع العمل/ اً رابع
إف ما يبذلو المعمـ مف جيد وممارسات نحو تحقيؽ التعميـ الجامع تبقى غير مكتممة ما لـ     

يرتبط ىذا الجيد بشراكة حقيقية ومتممة لو، وىي العمؿ مع أولياء األمور والحصوؿ عمى 
ـ الجامع، فكثير مف معوقات تحقيؽ التعميـ الجامع قد يكوف مصدرىا دعميـ نحو تحقيؽ التعمي

أو تعزيز ممارسات المعمـ نحو تحقيؽ  ؛أسرة الطمبة وذوييـ، ولف يتـ معالجة ىذه المعوقات
 التعميـ الجامع إال بالحصوؿ عمى دعـ كامؿ مف أولياء أمور الطمبة .  

مـ والمدرسة القياـ بكؿ ما يستطيعوف لمساعدة بالتنسيؽ مع المع أولياء األموروينبغي عمى     
لمتعامؿ مع غيرىـ مف األطفاؿ العادييف عمى نحو  ،أبنائيـ ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة

طبيعي،  ويعود التعاوف الفعاؿ بيف اآلباء والمدارس بالكثير مف النفع والفائدة، وال يمكف إغفاؿ 
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يجب أف تشجع المدرسة ىذا التفاعؿ، ومفيـو التعاوف بيف أىمية تشجيع االستماع آلراء اآلباء، و 
المدرسة والمنزؿ يجب أال يقتصر عمى االجتماعات الرسمية التي تعقد أسبوعيا، بؿ يجب أف 
يكوف جزءا ال يتجزأ مف األساليب اليومية التي تقوـ بيا المدرسة والمعمـ، فيمكف الجمع بيف 

لمناقشة ما يواجيونو مف مشكبلت في مناخ يسوده الدعـ  العديد مف اآلباء وأولياء أمور الطمبة
 ،ـ2009والتعاوف المتبادؿ مف أجؿ تقديـ خدمة تعميمية أفضؿ ألبنائيـ )ببلند فورد وجيبسوف،  

 (.65ص 

كما أنو مف الضروري الحصوؿ عمى دعـ ومشاركة عائبلت الطمبة في تطبيؽ الممارسات    
ة، فإذا حصؿ المعمـ عمى دعـ أولياء األمور، سيعمموف التعميمية الجامعة في الغرفة الصفي

عندئٍذ عمى متابعة تمؾ األفكار والميمات في المنزؿ أيضًا، ولذلؾ مف الضروري إطبلع أولياء 
األمور منذ البداية عمى سبب وكيفية تنفيذ التغيير في الممارسات التعميمية، ومف الضروري 

وخصوصًا أف كؿ طالب لديو إمكانات  ،التعميـ الجامع أيضًا تعريفيـ باألفكار الرئيسة لمنحى
كبيرة، وأف واجب المدرسة مساعدة جميع الطمبة عمى تحقيؽ كامؿ إمكاناتيـ )منشورات األونروا، 

 (.22ص  ،ـ2012
 : األمور وأولياء المعمم بين المشترك العمل مبادئ

مع األسرة، وأف  ةعبلقة تشاركيتجمع اآلراء عمى أف المدرسة الجيدة ىي المدرسة التي تقيـ    
إنما ىي مدرسة ضعيفة، ومف الميـ مراعاة المبادئ  سرةالمدرسة التي تعمؿ بمعزؿ عف األ

 الرئيسة التالية عند التعامؿ مع أولياء األمور:

  إف عمى المدرسة والمعمـ أف تتعامؿ مع الوالديف بوصفيما المعمـ األوؿ واألىـ في حياة
 عمى تفيـ حاجاتو. طفميما، واألكثر قدرة

  إف عمى المدرسة أف تعي أف األسرة مؤسسة اجتماعية ذات دور بالغ األىمية،  وأف تدرؾ
وأف تعمؿ عمى مساعدتيا في التغمب عمى ىذه  ،الضغوطات التي تتعرض ليا األسرة

 الضغوطات.
  أال إف عمى المدرسة أف تتحقؽ مف فاعمية نشاطاتيا مف خبلؿ مناقشة اآلباء وعمى المعمـ

 وكأنيـ يفتقروف إلى المعرفة. ،ينظر نظرة دونية ليـ
  إف عمى المدرسة أف تتوقؼ عف اتياـ اآلباء بعدـ االكتراث، وعمييا أف تقدـ برامج التدريب

المناسبة ليـ عند الحاجة، وأف تعمؿ عمى تعديؿ ممارساتيا لتصبح مناسبة لحاجات اآلباء 
 (.51ص ،ـ1999)الخطيب، 
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 يسة ألسر األطفال غير العاديين :الحتياجات الرئ
إف الغالبية العظمي مف اآلباء واألميات ال يكوف لدييـ أي استعدادات لمواجية التحديات    

وتكوف عائقًا نحو حصولو عمى تعميـ نوعي، سواء  ،التي تنجـ عف أي مشكبلت تواجو ابنيـ
تصادية أو نفسية كانت ىذه المشكبلت بسبب مرض أو إعاقة خاصة بالطفؿ، أو ظروؼ اق

تواجييا األسرة،  والشؾ أف مثؿ ىذه الظروؼ تفرض تحديات كبيرة عمى األسرة، ومف الحاجات 
 المشتركة لمعظـ أسر األطفاؿ غير العادييف:

 المعمومات الكافية والصحيحة حوؿ حالة الطفؿ. ىالحاجة إل 
 .الحاجة إلى الثقة بالقائميف عمى العناية بالطفؿ 
  اـ اآلخريف ليا ولمجيود التي تبذليا.الحاجة إلى احتر 
 .الحاجة إلى اإلرشاد والتوجيو فيما يتعمؽ بالطرؽ الصحيحة لمتعامؿ مع الطفؿ وتنشئتو 
 . الحاجة إلى اإلحالة إلى الجيات المناسبة 
 .الحاجة إلى الدعـ المالي عندما تستدعي الظروؼ ذلؾ 
 ية لمتعايش مع المشكبلت والصعوبات الحاجة إلى المساعدة عمى تطوير االستراتيجيات الفعال

 األسرية واالجتماعية.
  ،ص ،ـ2003الحاجة إلى الحصوؿ عمى أفضؿ الخدمات الممكنة )الخطيب والحديدي 

 (.47-46ص

ويجب أال نفيـ بذلؾ أف جميع حاجات أسر ىؤالء الطمبة الذيف يواجيوف صعوبات في         
والتي تختمؼ تبعًا  ،ة حاجاتيا الخاصةحصوليـ عمى تعميـ نوعي متشابية، بؿ لكؿ اسر 

العتبارات كثيرة تتعمؽ بعمر الطالب أو مرضو، ووضع األسرة االقتصادي واالجتماعي النفسي، 
 والمتعمؽ بحياة األب أو األـ واألبناء اآلخريف. ،السائد يوكذلؾ المناخ األسر 

 : والتعمم لمتعميم الجامع المنحى توطيد في العاديين غير الطمبة أمور أولياء مشاركة مبررات

ثمة مبررات عديدة لمشاركة الوالديف في البرامج التربوية المقدمة لطفميما مف أجؿ أف يحقؽ 
 التعميـ الجامع أىدافو بنجاح ومف أىـ ىذه المبررات:

  ،إف عدد الطمبة الذيف يحتاجوف إلى تربية خاصة كبير جدًا ال تستطيع المدارس التصدي لو
 ريب اآلباء لمتعامؿ مع مشكبلت أطفاليـ.وليذا ينبغي تد
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  إف أسر ىؤالء الطمبة بحاجة إلى مساعدة لتجاوز الضغوط النفسية، ولمتخمص مف الشعور
بعدـ الكفاءة الذي قد ينجـ عف كوف الطفؿ معوقًا أو غير عادي، فيـ بحاجة لمساعدتيـ عمى 

 تطوير اتجاىات ايجابية نحو أطفاليـ ونحو أنفسيـ أيضا.
 اركة األسرة في عممية التربية الخاصة ميمة فيما يتعمؽ بتبادؿ المعمومات،  فالوالداف إف مش

بحاجة إلى المعمومات، والمعمموف يستطيعوف مساعدتيـ في ذلؾ، والمعمموف بحاجة إلى 
 معمومات عف الطفؿ والوالداف يستطيعاف تزويدىـ بيا.

  معرفة الوالديف بطفميما. ىإف المشاركة الفعالة في العممية التربوية تحسف مستو 
  لف يكوف تأثير الدعـ الخاص في غياب مشاركة الوالديف في أحسف أحوالو إال محدودًا وحتي

 ىذه التأثيرات المحدودة التي يمكف أف تتحقؽ ستكوف عرضة لمزواؿ في حالة توقؼ الدعـ.
 ولكنيا  ؛لطفؿ بعينوإف مشاركة الوالديف في العممية التربوية الخاصة ال تعود بالفائدة عمى ا

لى الحياة األسرية برمتيا.  تمتد إلى األطفاؿ اآلخريف في المنزؿ بؿ وا 
  إف سموؾ الطفؿ يتأثر بالظروؼ المحيطة وأىـ العوامؿ وأكبرىا تأثيرا في بيئتو وأسرتو، فأفراد

األسرة ىـ عوامؿ التعزيز الطبيعية فإذا عمموا مع جيود المعمميف أصبحت احتماالت تطور 
 (.50ص ،ـ2003طفؿ وتعممو كبيرة )الخطيب والحديدي، ال

 النحو عمى وىي التعميمية العممية في األمور أولياء مشاركةب سرةاأل عمى تعود التي الفوائد
 : اآلتي

  إثراء معرفتيـ بالعالـ الذي يتعمـ فيو أبناؤىـ وما يدرسونو مف مواد وأساليب التدريس
دارة حوار معيـ.  المنتيجة وا 

  األىؿ أكثر عف طريقة تعميـ أطفاليـ فيصبحوف أكثر انخراطا شخصيا فيو، يتعمـ
ويشعروف بأىمية أعظـ في مساعدة أطفاليـ عمى التعمـ. فعندما يسأؿ المعمموف األىؿ 
عف رأييـ بأطفاليـ، سيشعروف بأنيـ مقدروف ويعتبروف أنفسيـ شركاء مساويف في تأميف 

 فرص التعميـ بجودة عالية ألطفاليـ.
  استعماؿ بيستطع األىؿ أيضا تعمـ كيفية التعامؿ بشكؿ أفضؿ مع أطفاليـ في المنزؿ و

تقنيات يستعمميا المعمموف في المدرسة، ويتعمموف أيضا التفاعؿ مع اآلخريف في المجتمع 
فيـ مشاكؿ بعضيـ بعضا والمساعدة عمى حميا)ببلند فورد  ىلإالمحمي، باإلضافة 

 (.47 -46 ص ص  ،ـ2009وجيبسوف، 
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 : التعميم في الجامع المنحى توطيد نحو األمور أولياء مع العمل آليات

يمكف العمؿ مع أولياء األمور نحو توطيد التعميـ الجامع مف خبلؿ خطة يعدىا المعمـ تشمؿ    
 العديد مف األنشطة إلشراؾ أولياء األمور في المدرسة، منيا التالي :

ة منحى التعميـ الجامع، وكيؼ يمكنيـ مساندتو تنظيـ اجتماع مع أولياء األمور لمناقش .1
 ودعمو.

رساليا إلى المنزؿ مع  ،إعداد مواد لممساندة مثؿ الممصقات الجدارية والنشرات وعرضيا .2 وا 
 الطالب.

االجتماع مع ولي األمر بشكؿ مستمر لمناقشة تطور الطالب وطرائؽ تحسيف تعممو بشكؿ  .3
األمور وىو مناقشة تعميـ ابنيـ وايجاد طرائؽ أفضؿ، وتوضيح اليدؼ مف االجتماع ألولياء 

 فعالة لدعـ الطالب ومساندتو في تعممو، وليس لوضع الموـ عمى أحد.
تنفيذ سياسة الباب المفتوح  في غرفة الصؼ، كي يشعر األىؿ أنيـ يستطيعوف التحدث مع  .4

تخصيص وقت المعمـ إذا كاف لدييـ أية مخاوؼ حوؿ أداء ابنيـ أو ابنتيـ في المدرسة،  أو 
 مف األسبوع يستطيع فيو األىؿ أف يجتمعوا بو دوف الحصوؿ عمى موعد مسبؽ .

 دعوة أولياء األمور لحضور مشاىدات صفية في غرفة الصؼ . .5
 ،تشجيع أولياء األمور والمجتمع المحمي عمى معرفة األطفاؿ غير الممتحقيف بالمدرسة .6

 ،ـ2012لمدرسة)منشورات األونروا، ومتابعة كؿ حالة مف أجؿ العمؿ عمى إعادتيـ إلى ا
 ( .23ص

 الميارات الالزمة لممعممين عند التواصل مع أولياء أمور الطمبة غير العاديين :
  .تجنب استخداـ المصطمحات التي ال يعرفيا الوالداف 
  .ال يفترض المعمـ أنو يعرؼ مشكبلت الطفؿ أكثر مف والديو 
  ؿ يساعدىما في تحقيؽ األىداؼ الواقعية.ال يطمب المعمـ المعجزات مف الوالديف ب 
   عمى المعمـ أف يوضح لموالديف طبيعة المشكمة التي يعاني منيا طفميما بصراحة وبالسرعة

 الممكنة، ولكف ال يقفز إلى استنتاجات غير مبررة، وال يطمؽ أحكاما غير ناضجة.
   االنتقادات وال تمقى عمى المعمـ أف يتعامؿ مع الوالديف بطريقة ايجابية فبل توجو ليا

 المحاضرات عمييما.
   األسر ليا ظروفيا الخاصة  ىحدإعمى المعمـ أال يتعامؿ مع كؿ أسرة بنفس الطريقة، فكوف

 بنائيا ال يعني أف األسر جميعا أصبحت متشابية.أتجاه أحد 
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  يزود الوالديف بكؿ معمومة عف طفميما ما لـ يكف ىناؾ مبرر منطقي لحجب  فعمى المعمـ أ
 الوالديف عف بعض المعمومات عنو.

  أو يشعرىما بأنيما سبب مشكمة طفميما)الخطيب والحديدي،   ،عمى المعمـ أال يتيـ الوالديف
 (.51ص ، ـ2003

ومف نافمة القوؿ أف مشاركة أولياء األمور في توطيد التعميـ الجامع ُيكتب ليا النجاح بقدر      
قية مع أسر الطمبة العرضة لمتيميش واإلقصاء، ومف قناعة المعمـ بإمكانية وجود شراكة حقي

ناحية أخرى البد وأف يحصؿ المعمـ عمى دعـ كامؿ مف مدير المدرسة في إطار ىذا العمؿ، 
ويجب أف تكوف ىذه العممية مستمرة عمى مدار العاـ الدراسي وال تقتصر عمى فترات مؤقتة، 

وبالتالي البد مف التعامؿ  ،حتياجاتيا الخاصةوعمى المعمـ أف يدرؾ أف لكؿ أسرة ليؤالء الطمبة ا
 مع كؿ أسرة بآليات تتناسب وتمؾ االحتياجات.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 

  



49 
 

 الثالث الفصل
 الدراسات السابقة

توفر الدراسات السابقة نظرة شمولية آلخر ما توصؿ إليو الباحثوف والقادة التربويوف، ويعد     
يـ الجامع مف المواضيع التي نالت االىتماـ عمى المستوى العالمي والمحمي، لذلؾ قاـ التعم

الباحث باالطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة في ىذا المجاؿ، والتي استفاد منيا في 
العديد مف إجراءات ىذه الدراسة، وقسـ الباحث أىـ الدراسات التي تناولت موضوع المنحى 

متعميـ والتعمـ إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية، بدأىا مف األحدث إلى األقدـ عمى الجامع ل
 النحو اآلتي : 

 :الدراسات العربية: أوًل 
( بعنوان : " وجيات نظر مسئولي لجنة التعميم الجامع بالمدارس م2013دراسة جرادات ) .1

 فمسطين . –الحكومية في السياسة المدرسية المتبعة فيو " 

الدراسة التعرؼ إلى أبعاد السياسات والممارسات والثقافات المتبعة في التعميـ الجامع مف  ىدفت
وجية نظر مسئولي التعميـ الجامع بالمدارس الحكومية مف منظور أدبي تربوي، والتوصؿ إلى 
مجموعة إجراءات مف شأنيا تفعيؿ العبلقة بيف السياسات والممارسات والثقافات في مدارس 

الجامع في فمسطيف، وتكونت عينة الدراسة مف جميع مسئولي لجنة التعميـ الجامع والبالغ التعميـ 
( معممًا في الخميؿ وشماؿ الخميؿ، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع 216عددىـ )

البيانات، وكذلؾ اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو موضوع الدراسة، وتـ معالجة 
( وقد توصمت الدراسة SPSSات باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )البيان

 إلى النتائج التالية :

  السياسات المدرسية لمدرسة التعميـ الجامع مف وجية نظر المعمميف ىي ذات أىمية في
(  2.12، 2.33، 2.36بعد الممارسات ثـ الثقافات ثـ السياسات بمتوسطات حسابية ) 

 التوالي .عمى 
 ( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥α بيف متوسطات  )

 درجات تقدير المعمميف لمسياسات المدرسية لمدرسة التعميـ الجامع تعزى لمتغير المديرية .
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( بعنوان" واقع مرشدي التعميم الجامع والتربية الخاصة في م2011دراسة جرادات ) .2
 فمسطين . –: سموكيات وممارسات "  مديريات التربية

السموكيات والممارسات العممية لمرشد التعميـ الجامع، كذلؾ دور  إلى تعرؼىدفت الدراسة   
مرشد التعميـ الجامع والخدمات واألعماؿ الفنية واإلدارية وااللتزامات المينية التي يقوـ بيا في 

التعميـ العالي الفمسطينية، واتبعت الدراسة منيج وزارة التربية و –مدارس مديريات التربية والتعميـ 
تحميؿ المضموف مف خبلؿ المبلحظة غير المباشرة، وشمؿ مجتمع الدراسة مرشدي برنامج 

( مرشدا، وتـ معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرـز 36التعميـ الجامع والبالغ عددىـ )
 اسة إلى النتائج التالية:( وقد توصمت الدر SPSSاإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

  األىداؼ التي يسعى مرشد التعميـ الجامع إلى تحقيقيا ىي األىداؼ العامة والخاصة
لبرنامج التعميـ الجامع كما رسمتيا اإلدارة العامة لمبرنامج، بالتعاوف مع فريؽ التعميـ الجامع 

 لتطبيؽ مبدأ حؽ التعميـ لمجميع وتكافؤ الفرص.
 لمنوطة بمرشد التعميـ الجامع متعددة وأىميا : نشر الوعي والمعرفة المياـ والمسئوليات ا

حوؿ حقوؽ الطفؿ، ودعـ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة داخؿ المدرسة، ورفع قدرات 
وتغيير اتجاىات الييئات التدريسية واإلدارية في المدرسة والتأثير في السياسات واإلجراءات 

لتعاوف والتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المحمي، والعمؿ عمى مستوى المديريات والمدارس، وا
 مع أىالي الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة .

  تقديـ الخدمات االرشادية والنمائية والوقائية والصحية والتوعية واإلحالة لممؤسسات، فيو
 يقوـ بدور االخصائي والمستشار الميني ومصدر التوعية والتثقيؼ ومنسؽ ومصدر لمتقييـ.

 ند مرشد التعميـ الجامع إلى السياسة العامة لوزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية يست
ـ فيما يتعمؽ بدمج ذوي االحتياجات 1997المنبثقة عف مؤتمر سبلمنكا في اسبانيا عاـ 

 الخاصة . 
( بعنوان : " الحتراق النفسي وعالقتو باألداء التدريسي م2008دراسة النجار والسميري ) .3

 ى معممي مدارس التعميم الجامع بمحافظات غزة".لد

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مصادر االحتراؽ النفسي وعبلقتو باألداء التدريسي لدى معممي 
مدارس التعميـ الجامع بمحافظات غزة، كذلؾ التعرؼ إلى أكثر مصادر االحتراؽ شيوعًا لدى 

در االحتراؽ النفسي تبعًا لمتغيرات معممي مدارس التعميـ الجامع، والكشؼ عف الفروؽ في مصا
 عمميفالجنس ومكاف اإلقامة ووجود غرؼ المصادر، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الم

( معممًا 199العامميف في مدارس التعميـ الجامع في محافظات غزة، وشممت العينة المستخدمة)
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، وقد طور الباحثاف ومعممة، واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي في تمؾ الدراسة
استبانتيف احدىا لقياس االحتراؽ النفسي واألخرى لقياس األداء التدريسي، وتـ معالجة البيانات 

( وقد توصمت الدراسة إلى النتائج SPSSباستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )
 التالية :

  التدريسي لدى معممي مدارس توجد عبلقة سالبة بيف مصادر االحتراؽ النفسي واألداء
 التعميـ الجامع .

  انخفاض مستوى االحتراؽ النفسي لدى معممي مدارس التعميـ الجامع في المدارس
 المزودة بغرفة المصادر .

  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مصادر االحتراؽ النفسي لدى معممي مدارس
 قامة .التعميـ الجامع تعزى لمتغير الجنس ومتغير مكاف اإل

 

( بعنوان : " تقويم فعالية برنامج التعميم الجامع م2005. دراسة أبو حشيش وسممان )4
 التابع لوزارة التربية والتعميم العالي بمحافظات غزة " .

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى االتجاىات الحديثة في عمميات دمج ذوي االحتياجات الخاصة، 
مع التابع لوزارة التربية والتعميـ بمحافظات غزة، كما وواقع التخطيط التربوي لمتعميـ الجا

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع المناىج التعميمية لبرنامج التعميـ الجامع التابع لوزارة التربية 
والتعميـ العالي بمحافظات غزة، وواقع أساليب االشراؼ التربوي لمبرنامج، وبعض المتغيرات 

 -الخدمة  -التدريب والتأىيؿ  -المؤىؿ  -ج مثؿ )الجنس التي تؤثر عمى فعالية البرنام
المنطقة التعميمية( واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو الدراسة، وتكونت 

%( مف المجتمع األصمي لممدارس 10( معممًا ومعممة بواقع )199عينة الدراسة مف )
لتقويـ فعالية البرنامج، وتـ معالجة البيانات العاممة في البرنامج، كما طور الباحثاف استبانة 

( وقد توصمت الدراسة إلى SPSSباستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )
 النتائج التالية :

  يوجد عديد مف االيجابيات بالبرنامج التي تأخذ بعيف االعتبار حاالت المعوقيف
ألىداؼ تتحقؽ وفؽ خطة زمنية، ولكف وحاجاتيـ ومراعاة الفروؽ الفردية ليـ، وأف ا

مازالت ىناؾ حاجة أكثر الستخداـ اإلمكانات والتسييبلت المادية ومشاركة المجتمع 
 المحمي .
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  طرائؽ التدريس ومرونة األىداؼ، ويحرص محتوى المنيج الدراسي يراعي التنوع في
عمى إقامة عبلقات ايجابية بيف الطمبة، كذلؾ بحاجة لمزيد مف االىتماـ لمتنوع في 

 األنشطة التعميمية.
  يوجد العديد مف االيجابيات في أساليب االشراؼ التربوي المستخدمة مثؿ التركيز عمى

كمرشد وموجو لمطالب، وكذلؾ ىناؾ الطالب كمحور لمعممية التعميمية، وأف دور المعمـ 
بعض أساليب االشراؼ بحاجة لمزيد مف الجيود لمتوافؽ مع االتجاىات الحديثة في 

 االشراؼ .
 (0.05يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ≥α في مجاؿ التخطيط التربوي )

 لصالح الذكور، ونفس النتيجة في مجاؿ االشراؼ التربوي، وكذلؾ توجد فروؽ ذات
داللة احصائية لصالح االناث في مجاؿ المنياج الدراسية عند نفس مستوى الداللة، وال 

( لباقي متغيرات الدراسة α≤ 0.05يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 المنطقة التعميمية( .  –سنوات الخدمة  –التدريب  –)المؤىؿ 

 
لتنظيمي في المدارس الحكومية ( بعنوان : " نمط المناخ ام2003دراسة جرادات ) - 5

 لمشروع التعميم الجامع في فمسطين والرضا الوظيفي لمعممييا " .

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى طبيعة اإلدارة المدرسية التربوية المعاصرة، والتعرؼ عمى واقع   
 المناخ التنظيمي بمدارس التعميـ الجامع في فمسطيف لتوفير مناخ تربوي فعاؿ مبلئـ ومساند
ومسيؿ لمعممية التعميمية، والمساىمة في دعـ الجيود التي تبذليا السمطة الفمسطينية لمنيوض 
بالعممية التربوية والتعميمية، والوصوؿ إلى إجراءات مقترحة لمرتكزات تفعيؿ المناخ التنظيمي في 

 ( فردا مف18المدارس، واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي بإجراء مقاببلت مع )
( 57القيادات اإلشرافية في مديريات الخميؿ وجنوب الخميؿ وبيت لحـ، وتطبيؽ االستبانة عمى )

( معمما ومعممة، وتـ معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 225مديرا ومديرة و)
 ( وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :SPSSلمعمـو االجتماعية )

 المناخ التنظيمي في المدارس كانت متوسطة وكانت أعمى ىذه الممارسات الخاصة ب
 الممارسات تطبيقا: 

 الممارسات الخاصة بطرؽ حؿ الصراعات. -أ

 المشاركة في اتخاذ القرارات .-ب 
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 العمؿ الجماعي والتعاوف.-ج

 فاعمية االتصاالت . -د 

 التشجيع عمى التخطيط . -ىػ

 التدريس.االبتكار وأخيرا التزاـ أعضاء ىيئة  -و 

  كاف ىناؾ فروؽ واضحة دلت عمييا اإلحصائيات حسب متغير الجنس لصالح أفراد
عينة الدراسة مف اإلناث المواتي أكدف أكثر عمى ىذه الممارسة في المناخ التنظيمي 

 فيما يتعمؽ بالتزاـ أعضاء ىيئة التدريس.
 لتنظيمي في كانت ىناؾ فروؽ واضحة دلت عمييا اإلحصائيات حوؿ ممارسات المناخ ا

المدارس حسب متغير الوظيفة لصالح أفراد عينة الدراسة مف المديريف في جميع 
مجاالت الدراسة والدرجة الكمية، حيث أكد ىؤالء أكثر مف المعمميف عمى تطبيقيـ 

 لممارسات المناخ التنظيمي في المدارس.
 ة حوؿ ىناؾ تقارب واضح في آراء عينة الدراسة عمى اختبلؼ مؤىبلتيـ العممي

 الممارسات السائدة في المناخ التنظيمي في المدارس.
(: "اتجاىات أولياء األمور والمعممين نحو  م2000دراسة أبو مصطفى  وأبو حشيش )  -6

 -الدمج األكاديمي لألطفال المعوقين سمعيُا مع األطفال العاديين في المدارس العادية " 
 غزة

األمور نحو الدمج األكاديمي لؤلطفاؿ المعاقيف ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات أولياء 
سمعيًا مع األطفاؿ العادييف في المدارس العادية بالمدارس التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية 

(  17( مف أولياء األمور و)  52والتعرؼ إلى بعض العوامؿ المؤثرة، وتكونت عينة الدراسة ) 
ف مقياس اتجاىات ليذا الغرض، وتوصمت الدراسة ( معممة،  وقد صمـ الباحثا 64معممًا و) 

 إلى العديد مف النتائج أىميا :

  وجود اتجاىات ايجابية ألولياء األمور نحو الدمج لممعاقيف سمعيًا في اغمب فقرات
 المقياس .

  ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في كؿ مف اتجاىات أولياء األمور اإليجابية والسمبية نحو
الطفؿ أو سنو أو عدد أفراد أسرتو أو عدد أبناء أسرتو المعاقيف أو  الدمج طبقًا لجنس

 الوضع الميني لولي األمر أو مكاف إقامتو . 
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  توجد فروؽ دالة إحصائيًا في اتجاىات أولياء األمور االيجابية والسمبية نحو الدمج
 األكاديمي لصالح المعاقيف إعاقة سمعية مكتسبة .

  ًنحو اتجاىات المعمميف نحو الدمج األكاديمي طبقًا لمتغير  ال توجد فروؽ دالة احصائيا
جنس المعمـ أو مستواه التعميمي أو الخبرة التدريسية لممعمميف في مؤسسات المعاقيف 

 سمعيًا .
 (:" تجربة دمج ضعاف السمع بمدارس التعميم العام بالكويت" . م2001دراسة المعتوف ) -7

ضعاؼ السمع التي تشرؼ عمييا  بةتجربة دمج الطمىدفت الدراسة التعرؼ إلى معرفة نتائج 
وزارة التربية والتعميـ بمدارس التعميـ في الكويت، وقد تكونت عينة الدراسة مف جميع األطفاؿ 
الذيف يعانوف مف ضعؼ سمعي في المرحمة االبتدائية، بالتعاوف مع وزارة الصحة المتمثمة بوحدة 

فبًل مف الذكور واإلناث ممف تتراوح أعمارىـ الزمنية ( ط70السمعيات، وقد اشتممت العينة عمى)
 سنوات( وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا : 7إلى 6ما بيف )

  ،زيادة أعداد الطمبة المدمجيف بمدارس التعميـ العاـ دليؿ عمى وعي االسرة بأىمية الدمج
يوفر الفرصة لؤلطفاؿ  حيث يقمؿ الدمج مف اآلثار المدمرة لموصمة التي تقرف بالطفؿ، كما

المعاقيف لمتفاعؿ مع أقرانيـ العادييف، والتعمـ منيـ ومعيـ، كما يعد األطفاؿ ويؤىميـ لمعمؿ 
 والتعامؿ مع أقرانيـ في بيئة أقرب إلى الجميع .

  نمو الجانب األكاديمي واالجتماعي عف طريؽ إدخاؿ ميارات وأساليب مدرسي التربية
 .الخاصة إلى المدرسة العادية

  تفاعؿ المراكز الوطنية المتخصصة مع عمميات التربية الخاصة، بدعوة فريؽ العمؿ الرئيس
إلى المشاركة في وضع سياسة تربوية لتخريج كوادر وطنية، في مجاؿ االعاقة السمعية 

 والفكرية لكمية المعمميف )ذكور/ إناث( التابعة لمييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب.
 

( : "دراسة استطالعية لتجاىات وأراء المدرسين واإلداريين م1999الغفور ) دراسة عبد -8
 في التعميم العام نحو إدماج األطفال غير العاديين في المدارس البتدائية العادية " .

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات المعمميف واإلدارييف في التعميـ العاـ نحو سياسة دمج الطمبة 
( مف 405صوؿ العادية في المرحمة االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة مف )المعاقيف في الف
 ( إداريًا، وتوصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا: 42المعمميف و) 

  يعد الدمج مف االتجاىات الحديثة التي تخدـ األطفاؿ غير العادييف وتوفر ليـ فرصًا
 لمتفاىـ االيجابي مع األطفاؿ العادييف.
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 سوا عمى درجة واحدة مف الرفض أو القبوؿ لمدمج، ويعتمد ىذا الرفض أف المعاقيف لي
والقبوؿ عمى نوع اإلعاقة ودرجتيا وعوائؽ اإلدماج والعوامؿ المؤثرة، ولقد نالت اإلعاقة 

 الحركية والبصرية درجة مف القبوؿ تفوؽ اإلعاقات السمعية والعقمية.
 

 :الدراسات األجنبية / ثانيًا 
 ؟المعممون مييأون ىل  :في اليند ( بعنوان:" التعميم الجامعم Das ،2013دراسة ) .1

" 

Inclusive Education in India : Are the teachers prepared?""   

  بحثت ىذه الدراسة الميارة الحالية لمعممي المدارس االبتدائية والثانوية المنتظمة في
ت التعميـ الجامع، وقد شممت ذوي اإلعاقة في بيئا بةدليي في اليند مف أجؿ تعميـ الطم

( مف معممي المدارس 13( مف معممي المدارس االبتدائية و)223عينة الدراسة )
الثانوية، وقد طور الباحثاف استبانة مكونة مف عدة مجاالت تقيس الميارات البلزمة 

ذوي اإلعاقة في بيئات التعميـ الجامع، كما واستخدـ الباحثاف المنيج  بةلتعميـ الطم
صفي التحميمي، وتـ معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو الو 

 ( وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية : SPSSاالجتماعية )
  ( مف معممي المدارس العادية لـ يتمقوا تدريبًا كافيًا في مجاؿ التربية الخاصة 70أف )%

 ذوي اإلعاقة . بةوال أي خبرة في تدريس الطم
 ( مف المعمميف لـ يحصموا عمى تقديـ الدعـ المناسب داخؿ صفوفيـ .78أف )% 
  أنو عمى الرغـ مف أف كبًل مف معممي المدارس االبتدائية والثانوية صنفوا انفسيـ مف

ذوي االختصاص المحدود أو المنخفض لمعمؿ مع ذوي اإلعاقة فمـ يكف ىناؾ فروؽ 
 ة لدييـ .ذات داللة إحصائية بيف مستويات الميار 

( بعنوان : " تأثير ممارسة التعميم الجامع خالل  مHulya & Zarife، 2012دراسة ) .2
مرحمة ما قبل المدرسة عمى عالقات األقران والميارات الجتماعية لدى األطفال من 

 تركيا - سنوات مع التطوير النموذجي " 6-5سن

"The effect inclusive education practice during preschool has on 
the peer relations and social skills of 5-6 year olds with typical 
development" 
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ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى تأثير ممارسات التعميـ الجامع في مرحمة قبؿ المدرسة عمى 
سنوات، وتضمنت عينة الدراسة   6-5العبلقات بيف األقراف التي تتراوح أعمارىـ بيف 

تيف مف األطفاؿ الذيف يحضروف إلى رياض األطفاؿ التي تحكميا وزارة التربية الوطنية مجموع
في منطقة كاراتي، وُتصنؼ مدارس رياض األطفاؿ في منطقة كاراتي إلى مجموعتيف مدارس 
تمارس التعميـ الجامع ومدارس ال تمارس التعميـ الجامع، حيث تكونت المجموعة األولى مف 

( مف اإلناث وىي التي ترتاد المدارس التي ال تطبؽ 67( مف الذكور و)57)( طفبًل منيـ 124)
( 52( مف الذكور و)49( طفبًل منيـ )146التعميـ الجامع، بينما تكونت المجموعة الثانية مف )

مف اإلناث وىي المجموعة التي ترتاد المدارس التي تطبؽ التعميـ الجامع، وقد استخدـ الباحثاف 
( مجاالت 6لتحميمي في تمؾ الدراسة، كما طور الباحثاف استبانة مكونة مف )المنيج الوصفي ا
وتـ معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرـز ( فقرة لقياس سموؾ األطفاؿ، 44تحتوي عمى )

 ( وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :SPSSاإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

 عمى مستوى السموؾ االجتماعي لؤلطفاؿ وميارات التعامؿ  التعميـ الجامع لو تأثير إيجابي
 مع اآلخريف والتكيؼ مع الغير، وميارات إدارة الغضب وضبط النفس .

  ال يوجد فرؽ كبير في درجة العبلقات بيف األقراف ومتغيرات الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ
 مارسة التعميـ الجامع .في كبل المجموعتيف بناء عمى القياسات األولى التي اتخذت قبؿ م

 

تصريحات أم الواقع )من  : ( بعنوان : " التعميم الجامعم Slavica، 2010. دراسة )3
 البوسنة واليرسك . –وجية نظر معممي المدارس البتدائية " 

" Inclusive Education : proclamations or reality (primary school 
teachers' view) " 

سة نقطتيف محوريتيف في التعميـ الجامع، الذي ىو جزء ال يتجزأ مف إصبلح تناولت ىذه الدرا
التعميـ الحالي في البوسنة واليرسؾ، وىما الجوانب التشريعية مقابؿ الوضع اليومي في مدارس 

معممي المدارس مف ( 105التعميـ االبتدائي، وقد أجريت الدراسة عمى عينة مسحية مكونة مف )
عمموف في البوسنة واليرسؾ، وكاف اليدؼ ىو دراسة الواقع مف المنفذيف بشكؿ االبتدائية الذيف ي

مباشر إلصبلح التعميـ والتعميـ الجامع، وىـ معممي المدارس االبتدائية، وتحديدًا في مجاالت : 
معرفة المعمميف لمتطمبات التعميـ الجامع، ومساىمتيـ في التخطيط والتصميـ والتنفيذ، ومستوى 

لمواضيع ذات الصمة بالتعميـ الجامع، واستعداد المدرسة لمتعميـ الجامع، والتقييـ لتنفيذ الشراكة با
( فقرة عمى 53التعميـ الجامع، واستخدـ الباحث استبانة معدة مف خمسة مجاالت تحتوي )
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مقياس ليكرت، وتـ معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 
(SPSSوقد ) :أشارت النتائج إلى 

  اعتبار معرفة المعمميف لمتطمبات التعميـ الجامع، ومساىمتيـ في التخطيط والتصميـ
والتنفيذ، ومستوى الشراكة بالمواضيع ذات الصمة بالتعميـ الجامع، واستعداد المدرسة لمتعميـ 

مع في المدارس الجامع، والتقييـ لتنفيذ التعميـ الجامع، قضايا أساسية لتطبيؽ التعميـ الجا
وبالتالي قدمت ىذه الدراسة نوعًا مف نيريتفا كانتوف،  -االبتدائية اإللزامية في اليرسؾ

المبادئ التوجييية لتحسيف التعميـ الشامؿ، والمستمدة مباشرة مف التجارب اليومية والمشاكؿ 
 . والمقترحات والمبلحظات واقتراحات المعمميف

 

تجاه تصورات المعممين عمى  تجريبية دراسةنوان : " ( بعم Manisah، 2006. دراسة )4
 " في ماليزيا التعميم الجامع

"An empirical study on teachers perceptions towards inclusive 
education in Malaysia" 

اليدؼ مف ىذه الدراسة فحص مواقؼ المعمميف واتجاىاتيـ نحو التعميـ الجامع في ماليزيا، حيث 
المميزة لمتعميـ الجامع ىي رضا المعمميف لقبوؿ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة، ف السمة إ

( معممًا مف معممي التربية الخاصة في المدارس االبتدائية 235وتكونت عينة الدراسة مف )
والثانوية العامة، واستخدـ الباحثوف أداة االستبانة لمتعرؼ عمى مواقؼ المعمميف تجاه التعميـ 

ا استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي، وتـ معالجة البيانات باستخداـ برنامج الجامع، كم
 ( وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :SPSSالرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

  المعمموف لدييـ مواقؼ ايجابية نحو التعميـ الجامع، وذلؾ في جانب تعزيز التفاعؿ
 ف الطمبة .االجتماعي والتفاعؿ بي

 . التعميـ الجامع يقمؿ مف الصورة النمطية السمبية تجاه الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 
  التعاوف بيف معممي التربية الخاصة ميـ جدا وينبغي أف ُيبنى عمى مبادئ توجييية

 واضحة بشأف تنفيذ التعميـ الشامؿ .
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المرحمة البتدائية حول  ( بعنوان :" تصورات ورؤى معمميمKorkmaz، 2011. دراسة )5
 تركيا –تنفيذ التعميم البتدائي الجامع " 

"Elementary Teachers’ Perceptions About Implementation of 
Inclusive Education"  

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة تصورات ورؤى معممي المرحمة االبتدائية حوؿ تنفيذ التعميـ 
( معممًا مف معممي 66)عمى البتدائية، واشتممت عينة الدراسة االبتدائي الجامع في المدارس ا

المدارس االبتدائية، كما طور الباحث استبانة مكونة مف ثمانية أسئمة مفتوحة ُوجيت لممعمميف 
الذيف يعمموف في المدارس االبتدائية مف المرحمة األولى إلى المرحمة الخامسة أف يكتبوا آراءىـ 

 عميـ الجامع في المدارس االبتدائية، وخمصت نتائج الدراسة إلى :وخبراتيـ حوؿ تنفيذ الت

  أف معممي المدارس االبتدائية كاف لدييـ موقؼ ايجابي بخصوص التعميـ الجامع وأساسو
 الفمسفي والنفسي . 

  معممي المدارس االبتدائية يواجيوف بعض الصعوبات في إنجاز فصوؿ دراسية جامعة مثؿ
حمة بالطمبة، كذلؾ مستويات اإلعاقة لدى الطمبة تنعكس بشكؿ مباشر الفصوؿ الدراسية المزد

 عمى اإلدارة الصفية الجامعة .
  فاعمية التعميـ الجامع ال تعتمد فقط عمى طبيعة المعمميف ولكف أيضا عمى طبيعة مديري

 المدارس، فبعض المديريف يقوـ بتقييـ فاعمية المعمميف في التعميـ الجامع والفصوؿ الدراسية
 العادية بنفس الطريقة .

( بعنوان : " مواقف التربويين في مرحمة ما قبل الخدمة م Mdikana ، 2007دراسة ) .6
  جنوب افريقيا –نحو التعميم الجامع " 

 "PRE-SERVICE EDUCATORS’ ATTITUDES TOWARDS INCLUSIVE 
EDUCATION " 

ة ما قبؿ الخدمة تجاه دمج ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى وجيات نظر التربوييف في مرحم
ذوي اإلعاقات واالحتياجات الخاصة في فصوؿ الدراسة العادية، واستخدـ الباحثوف  طمبةال

المنيج الوصفي في ىذه الدراسة، وقد تـ اختبار وجيات النظر في ىذه الدراسة عمى عينة مف 
سة، واستخدـ الباحثوف ( طالبًا وطالبة في السنة األخيرة مف الدرا22الجامعييف عددىـ ) بةالطم

استبياف مصمـ لقياس استجابات أفراد العينة مكوف مف أربعة مجاالت، وتـ تحميؿ البيانات 



59 
 

باستخداـ اإلحصاء الوصفي، وتوصمت الدراسة إلى أف مواقؼ المعمميف في مرحمة قبؿ الخدمة 
 %( مف استجابات افراد عينة الدراسة.60نحو التعميـ الجامع إيجابية بنسبة )

 

 : السابقة الدراسات عمى التعقيب:   ثالثاً 
يتضح مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالتعميـ الجامع أف ىناؾ تنوعًا 

 في مواضيعيا وأىدافيا وأدواتيا وذلؾ بتنوع الجوانب التي عالجتيا .

 أوًل : اتفقت معظم الدراسات عمى اآلتي : 

 اتفقت جميع الدراسات عمى استخداـ المنيج ات : من حيث المنيج المستخدم لمدراس
(، دراسة أبو ـ2008(، دراسة النجار والسميري )ـ2013الوصفي التحميمي كدراسة جرادات )

(، دراسة عبد الغفور 2000(، دراسة أبو مصطفى وأبو حشيش )ـ2005حشيش وسمماف )
ف اختمؼ دراسة (، لكـ2012) Hulya & Zarif(، دراسة ـ2013)  Das(، دراسة ـ1999)

( في استخداـ منيج تحميؿ المضموف، والدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسات ـ2011جرادات )
  التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي .

 

  : اتفقت جميع الدراسات عمى استخداـ أداة االستبانة من حيث األداة المستخدمة لمدراسات
(، دراسة أبو ـ2008اسة النجار والسميري )در  (، ـ2013لجمع البيانات كدراسة جرادات )

(، ـ2006)  Manisah(،  ودراسة ـ(Salvica   2010دراسة (، ـ2005حشيش وسمماف )
( ـ2011( استخدمت االستبانة والمقابمة، ودراسة جرادات )ـ2003في حيف أف دراسة جرادات )

حالية مع الدراسات التي استخدمت المبلحظة غير المباشرة كأدوات لمدراسة، واتفقت الدراسة ال
 استخدمت االستبانة والمقابمة. 

 المعمميف  مف:  اشتركت معظـ الدراسات في عينة الدراسة المكونة من حيث عينة الدراسة
(، دراسة أبو حشيش ـ2008(، دراسة النجار والسميري )ـ2013والمعممات كدراسة جرادات )

  Slavica(، دراسة ـ2011) korkmaz(، دراسة ـ2013)  Das(، دراسة ـ2005وسمماف )
( حيث كانت ـ2003(،  بينما اختمفت بعض الدراسات في العينة كدراسة جرادات )ـ2010)

( اشتممت العينة عمى أولياء ـ2000العينة فييا مف المديريف، دراسة أبو مصطفى وأبو حشيش )
ت العينة مف ( حيث كانـ2007) Mdikanalاألمور باإلضافة إلى عينة المعمميف، ودراسة 

طمبة السنة األخيرة في الجامعة، وتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت مديري 
 المدارس كعينة لمدراسة .
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 :التفاق والختالف في نتائج الدراسة 

( ـ2011) Korkmaz( ودراسة ـ2006) Manisahمع نتائج دراسة نتيجة ىذه الدراسة وتتفؽ 
التي أشارت جميعيا إلى مواقؼ المعمميف االيجابية تجاه التعميـ  (ـ2007) Mdikanaودراسة 

 الجامع . 

 
 ثانيًا : أوجو الستفادة من الدراسات السابقة .

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التالي :

 . اإلطار النظري لمدراسة 
 . اختيار منيج الدراسة وىو المنيج الوصفي التحميمي 
 والمقابمة ة وىي االستبانةالدراس تااختيار أدا . 
 . تحديد متغيرات الدراسة 
 . التعرؼ إلى أنواع المعالجات اإلحصائية المناسبة التي تـ استخداميا 
 

 ثالثًا : أوجو التميز في الدراسة الحالية .

إلى الدراسات  الفمسطيني تميزت الدراسة الحالية في مجتمع وعينة الدراسة، حيث يفتقر المجتمع
س درجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ وسبؿ التي تقي
لتطوير درجة  المناسبة مت المقابمة لمتعرؼ إلى السبؿاستخد، كذلؾ تميزت بأنيا اتطويرى

 ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ .
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 الرابع الفصل
 إجراءات الدراسة

 تمييد
تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ وصًفا لئلجراءات التي اتبعيا في تنفيذ الدراسة، مف خبلؿ بياف    

 المستخدمة )االستبانةالدراسة  أداتامنيجيا، ووصؼ مجتمعيا، وتحديد عينتيا، ومف ثـ إعداد 
ا، كما تناوؿ إجراءات التحقؽ مف صدؽ األداة وثباتيا، ما، وتطويرىمىؤ (، وكيفية بناوالمقابمة

والمعالجات اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ البيانات، واستخبلص النتائج، وفيما يأتي 
 :وصؼ ليذه اإلجراءات

 :الدراسة منيج: أولً 
التحميمي، والذي يحاوؿ  مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي   

مف خبللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة، وتحميؿ بياناتيا، والعبلقة بيف مكوناتيا، واآلراء التي 
 .تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا، واآلثار التي تحدثيا

: "المنيج الذي مف خبللو يمكف وصؼ الظاىرة حيث يعرف المنيج الوصفي التحميمي بأنو
سة، وتحميؿ بياناتيا، وبياف العبلقات بيف مكوناتيا، واآلراء التي تطرح حوليا، موضوع الدرا

 (.105-104ص ص ،ـ 2010والعمميات التي تتضمنيا، واآلثار التي تحدثيا)أبو حطب وصادؽ،

 :وقد تم استخدام مصدرين رئيسين من مصادر المعمومات

ية لمعالجة اإلطار النظري لمبحث، : تـ الرجوع إلى مصادر البيانات الثانو المصادر الثانوية •
والتي تتمثؿ في الكتب، والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات، والمقاالت، 
والتقارير، واألبحاث، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث، والمطالعة في 

 .مواقع اإلنترنت المختمفة

وانب التحميمية لموضوع البحث، تـ جمع البيانات األولية مف : لمعالجة الجالمصادر األولية •
خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصًا ليذا الغرض، وقد تـ تفريغ وتحميؿ 

 Statistical Package for the Social"البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
Sciences، "SPSS" 
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 :الدراسة مجتمع: ثانياً 
الدراسة مف جميع مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة، لمعاـ  تكوف مجتمع

وفؽ إحصائيات برنامج التعميـ  مديرًا ومديرة (257ـ، والبالغ عددىـ)2016-2015الدراسي 
 والجدوؿ التالي يوضح مجتمع الدراسة:، الدولية بوكالة الغوث

 *التعميمية المنطقةو  الجنس حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع: (4.1) جدول

 المنطقة التعميمية
 الجنس

 المجموع
 مديرة مدير

 45 20 25 شمال غزة
 65 33 32 مدينة غزة
 55 27 28 الوسطى
 50 26 24 خانيونس

 42 20 22 رفح
 257 126 131 المجموع

 ـ.2016-2015*وفقا لمسجبلت الرسمية لدائرة شؤوف الموظفيف بوكالة الغوث الدولية 

 :عينة الدراسة: ثالثاً 
 تـ ،مديرًا ومديرة (30) مف االستطبلعية الدراسة عينة تكّونت: الستطالعية الدراسة عينة -1

 صبلحيتيما مف والتحقؽ أداة الدراسة، تقنيف طبقية بغرض عشوائية بطريقة اختيارىـ
 ؽالتطبي تـ األصمية التي الدراسة إضافتيـ لعينة تـ وقد األصمية، العينة عمى لمتطبيؽ
 عمييا.

 :األصمية الدراسة عينة -2

مديرًا ( 257) جميع مديري مدارس وكالة الغوث الدولية والبالغ عددىـ تكونت عينة الدراسة مف
( استبانة، بنسبة استرداد 230، حيث تـ توزيع أداة الدراسة عمييـ جميعًا وقد تـ استرداد )ومديرة

(89.49.)% 
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 :األولية البيانات وفق ةالعين ألفراد اإلحصائي الوصف :رابًعا

 :المدرسة طمبة توزيع أفراد العينة حسب جنس -1

مف عينة الدراسة يعمموف في مدارس  %(40.4)( أف ما نسبتو 4.2يبيف جدوؿ رقـ )   
%( مف عينة 33.5يعمموف في مدارس اإلناث، فيما كاف ) %(26.1، بينما ما نسبتو )الذكور

 الدارسة يعمموف في مدارس مشتركة.

 المدرسة طمبة جنس حسب العينة أفراد توزيع: (4.2) دولج

 % المئوية النسبة العدد المدرسة طمبة جنس
 40.4% 93 ذكور
 26.1% 60 إناث
 33.5% 77 مشتركة
 100.0% 230 المجموع

 :توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي - -2
ة حاصميف عمى درجة %( مف عينة الدراس72.2( أف ما نسبتو )4.3يبيف جدوؿ رقـ )

 .%( حاصميف عمى درجة الماجستير فأعمى27.8البكالوريوس، بينما ما نسبتو )

 العممي المؤىل حسب العينة أفراد توزيع :(4.3) جدول

 المئوية % النسبة العدد المؤىل العممي
 72.2% 166 بكالوريوس

 27.8% 64 ماجستير فأعمى
 100.0% 230 المجموع

 

 :لعينة حسب سنوات الخدمةتوزيع أفراد ا -3
%( مف عينة الدراسة ىـ ممف سنوات خدمتيـ أقؿ 16.1( أف ما نسبتو )4.4يبيف جدوؿ رقـ )

، وما نسبتو سنوات10-5%( ىـ ممف سنوات خدمتيـ مف39.1سنوات، بينما ما نسبتو ) 5مف 
 سنوات.  10ىـ ممف سنوات خدمتيـ أكثر مف  %(44.8)
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 الخدمة سنوات حسب ينةالع أفراد توزيع :(4.4) جدول

 المئوية % النسبة العدد سنوات الخدمة
 16.1% 37 سنوات 5أقؿ مف 

 39.1% 90 سنوات 10 -5مف 

 44.8% 103 سنوات 10أكثر مف 
 100.0% 230 المجموع

 

 توزيع أفراد العينة حسب نوع المدرسة:  -4

ي مدارس ابتدائية، بينما ف يري%( مف عينة الدراسة مد60.0( أف ما نسبتو )4.5يبيف جدوؿ )
مدارس ابتدائي  يريمد %(9.6(، وما نسبتو مدارس إعدادية يري%( مد30.4(ما نسبتو 
 واعدادي.

 المدرسة نوع حسب العينة أفراد توزيع: (4.5) جدول

 المئوية % النسبة العدد نوع المدرسة
 60.0% 138 ابتدائي
 30.4% 70 اعدادي

 9.6% 22 ابتدائي واعدادي
 100.0% 230 موعالمج

 :أداتا الدراسة: خامساً 

 أوًل / الستبانة :

 وتعرؼ وانتشارًا، استخداماً  األفراد مف البيانات عمى الحصوؿ وسائؿ أكثر االستبانة تعد     
باالستجابة  يقـو آراء أو معمومات عمى لمحصوؿ تستخدـ وبنود أبعاد، ذات بأنيا: "أداة االستبانة

وقد تـ (، 116ص، ـ2004كتابية تحريرية" )األغا واألستاذ،  يىو ، ليا المفحوص نفسو
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الغوث الدولية بمحافظات غزة  معممي مدارس وكالةدرجة ممارسة " استخداـ االستبانة لقياس
" لمناسبتيا لموضوع الدراسة، حيث قاـ الباحث ببناء استبانة لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم 

الغوث الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميـ  كالةمعممي مدارس و ممارسة تقيس درجة 
 مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة.والتعمـ مف وجية نظر 

 :خطوات بناء أداة الدراسة ) الستبانة (

االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة  -1
 .ستبانة، وصياغة فقراتيامنيا في بناء اال

 .تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة -2
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ -3
مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات  معمميدرجة ممارسة  "تـ تصميـ استبانة لقياس  -4

ولية موزعة ( فقرة في صورتيا األ61، وقد تكونت مف )"غزة لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ
)التخطيط الدراسي، المنيج الجامع، الممارسات الصفية األدائية ( مجاالت وىي 4عمى )

 (.1، انظر ممحؽ رقـ )الجامعة، الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميم الجامع(
 .تـ عرض االستبانة عمى المشرؼ، واألخذ بمقترحاتو وتعديبلتو األولية -5
محكًما مف الباحثيف واألكاديمييف في كميات التربية،  (14تـ عرض االستبانة عمى ) -6

والمختصيف، في الجامعة اإلسبلمية، وجامعة األزىر، وجامعة األقصى، ووزارة التربية 
 .أسماء أعضاء لجنة التحكيـقائمة ب( يبيف 2والتعميـ. والممحؽ رقـ )

ضافة بعض الفقرات فأصبحت االستبا -7 في صورتيا نة في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ وا 
 (. 3( فقرة، انظر ممحؽ )56)النيائية 

يتـ اإلجابة عمى كؿ فقرة مف الفقرات السابقة وفؽ مقياس )ليكرت( الخماسي كما ىو موضح    
 (.4.6في جدوؿ رقـ )

 مقياس ليكرت الخماسي: (4.6) جدول

 قميمة جًدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جًدا درجة الموافقة
 1 2 3 4 5 الدرجة
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 :أول: صدق وثبات الستبانة 

 :الستبانة صدق

بالصدؽ:  يقصد كما ،"لقياسو أعدت ما تقيس سوؼ أنيا مف االستبانة: "التأكد بصدؽ يقصد  
فقراتيا،  ووضوح ناحية، مف التحميؿ في تدخؿ أف يجب التي العناصر لكؿ االستقصاء "شموؿ

، ـ2001وآخروف، يستخدميا")عبيدات مف لكؿ مفيومة تكوف بحيث ثانية، ناحية مف ومفرداتيا
 :بطريقتيف عف طريؽ العينة االستطبلعية االستبانة صدؽ مف التأكد تـ وقد (44ص

 :"الظاىري الصدق" المحكمين صدق -1

 (14) مف تألفت  المحكميف، مف مجموعة األولية عمى صورتيا في االستبانة عرض تـ   
 المحكميف آلراء االستجابة تـ وقد (،2محؽ رقـ)التربية واإلدارة، م في المتخصصيف محكمًا مف

 صورتيا في االستبانة خرجت وبذلؾ المقدمة، المقترحات ضوء في والتعديؿ الحذؼ حيث مف
 (.3النيائية، ممحؽ رقـ)

 """Internal Validity الداخمي التساق صدق -2

 الذي المجاؿ مع االستبانة فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ الداخمي: "مدى االتساؽ بصدؽ يقصد  
 حساب خبلؿ مف وذلؾ لبلستبانة، الداخمي االتساؽ حساب تـ وقد الفقرة، ىذه إليو تنتمي

 .نفسو لممجاؿ الكمية والدرجة االستبانة، مجاالت فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت
 ""التخطيط الدراسي األول: لممجال الداخمي التساق نتائج

 ""التخطيط الدراسيمجاؿ  فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط ( معامؿ4.7رقـ ) جدوؿ يوضح
)  مستوى معنوي) عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف والذي لممجاؿ، الكمية والدرجة

05.0لقياسو وضع لما صادقاً  المجاؿ يعتبر وبذلؾ.   

 لممجال الكمية والدرجة" الدراسي التخطيط"  المج فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.7) جدول

 (.Sig) الحتمالية القيمة لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

يمتمؾ المعمـ تصورًا واضحًا الحتياجات الطمبة ) التعميمية  1
 النفسية واالجتماعية( . -الصحية –

.662(**) 0.000 

 0.000 (**)743.شرة يستخدـ أساليب التقييـ المختمفة كالمبلحظة المبا 2
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 (.Sig) الحتمالية القيمة لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

 والمقاببلت لتحديد احتياجات الطمبة.

3 
يخصص وقتًا كافيًا لمتخطيط لمدروس وتطوير المواد 
التعميمية وتكييفيا؛ مع التنويع في األنشطة ، والتحوؿ في 

 الممارسات الصفية.

.764(**) 0.000 

يشجع أولياء األمور عمى مناقشة احتياجات أبنائيـ  4
 المختمفة.

.774(**) 0.000 

يحتفظ بسجبلت الطمبة ذوي اإلعاقات واالحتياجات  5
 اإلضافية  والمعرضيف لمتيميش واإلقصاء.

.806(**) 0.000 

 0.000 (**)643. يتعامؿ مع البيانات الخاصة بالطمبة بسرية تامة . 6

تتوافر لديو خطة عمؿ لمساندة الطمبة المعرضيف لمتيميش  7
 واإلقصاء.

.780(**) 0.000 

يّضمف خطتو اليومية أساليب مساندة لمطمبة ذوي  8
 االحتياجات الخاصة.

.805(**) 0.000 

 0.000 (**)757. يقدـ خططًا تربوية فردية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة. 9

 0.000 (**)600. يشرؾ أولياء أمور الطمبة في وضع األىداؼ التعميمية . 10

 05.0 داللة مستوى عند إحصائياً  داؿ االرتباط . 
 

 المنيج الجامع"" نتائج التساق الداخمي لممجال الثاني:
 المنيج الجامع " "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 4.8يوضح جدوؿ رقـ )

والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية)
05.0وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو ).  
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 لممجال الكمية والدرجة"  الجامع المنيج"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.8) جدول

 (.Sig) الحتمالية القيمة لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

 0.000 (**)534. ستقبميـ .يقدـ المعمـ منيجًا مبلئمًا الحتياجات الطمبة وم .1
 0.000 (**)638. يشرؾ جميع المعمميف في إثراء المنياج . .2
 0.000 (**)687. يوظؼ استراتيجيات تدريسية تبلئـ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة . .3

4. 
يثري محتوى المنيج الدراسي بالتجارب اليومية لدى الطمبة في 

 0.000 (**)745. المدرسة .

 0.000 (**)767. ط المفاىيـ إلى الحد األدنى الذي ينسجـ مع أقؿ الطمبة تحصيبًل. يبس .5

يربط المعمومات والمفاىيـ بالواقع الحياتي والبيئي واألشياء  .6
 المحببة لمطمبة.

.776(**) 0.000 

يدمج تعمـ القراءة والكتابة، وتعمـ األعداد، والميارات الحياتية  .7
 كؿ كامؿ .في المنيج المدرسي بش

.781(**) 0.000 

 0.000 (**)743. يستخدـ  موارد متوافرة محميًا لمساعدة األطفاؿ عمى التعمـ . .8

.9 
يقدـ منيجًا دراسيًا يحتوى عمى صور وأمثمة ومعمومات متنوعة 

 تحاكي خمفيات الطمبة االجتماعية.
.691(**) 0.000 

 0.000 (**)748. يراعي القدرات المغوية والعقمية لمطمبة . 10.

 0.000 (**)707. يعزز القيـ االجتماعية مثؿ االحتراـ، والتسامح لدى الطمبة . 11.

 0.000 (**)716. يتسـ بالمرونة عند استخداـ أساليب التقويـ المتنوعة . 12.

 0.000 (**)689. يستخدـ أساليب تعميمية نشطة ) سمعية وبصرية وحركية ( . 13.

.14 
وطرائؽ التدريس لتمبية احتياجات الطمبة يكّيؼ المنياج 

 المتنوعة .
.606(**) 0.000 

 0.000 (**)561. يعد اختبارات بديمة لمطمبة ذوي اإلعاقة. 15.

 0.000 (**)605. يستخدـ استراتيجيات التعمـ النشط المتمركز حوؿ المتعمـ . 16.

.17 
يوظؼ التكنولوجيا في عمميات التعميـ  والتعمـ لذوي 

 تياجات الخاصة.االح
.606(**) 0.000 

 05.0 داللة مستوى عند إحصائياً  داؿ االرتباط . 
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 "الممارسات الصفية األدائية الجامعة". نتائج التساق الداخمي لممجال الثالث:

" الممارسات الصفية ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 4.9يوضح جدوؿ رقـ )
والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند  الجامعة" األدائية

   .( وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو05.0مستوى معنوية  )

 ةوالدرج" الجامعة األدائية الصفية الممارسات" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل:(4.9) جدول
 لممجال الكمية

 (.Sig) الحتمالية القيمة لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

 0.000 (**)360. يصنؼ المعمـ طمبتو وفقا لمستوياتيـ العقمية والجسمية. .1

 0.000 (**)539. ينظـ الطمبة في مجموعات حسب قدراتيـ العقمية. .2

 0.000 (**)606. يراعي جموس مف بيـ إعاقة في أماكف تناسبيـ . .3

 0.000 (**)679. يراعي المساحة البلزمة لجموس الطمبة وتيسير حركتيـ. .4

5. 
يبلئـ جمسة الطمبة في الغرفة الصفية تبعًا ألسموب التدريس الذي 

 0.000 (**)737. يتبعو.

 0.000 (**)725. يتيح الوقت الكافي لمطمبة ألداء األنشطة التعميمية. .6

 0.000 (**)744. نارة كافية لتحقيؽ رؤية واضحة لجميع الطمبة .يحرص عمى وجود إ .7

يدير وقت الحصة بشكؿ جيد بحيث تمبي األنشطة حاجة كؿ طالب  .8
 وتثير اىتمامو وتحفزه لمتعمـ .

.777(**) 0.000 

 0.000 (**)776. يحرص عمى تيوية الغرفة الصفية. .9

 0.000 (**)740.قرب زاوية الرؤية مف جميع يتأكد مف سبلمة السبورة لبلستخداـ، ومدى  10.
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 (.Sig) الحتمالية القيمة لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

 الطمبة.

يتابع كراسات جميع الطمبة وكتبيـ ويدققيا، ويزودىـ بالتغذية الراجعة  11.
 المستمرة.

.762(**) 0.000 

يستخدـ عبارات التعزيز والكممات التي تحفز الطمبة عمى المشاركة في  12.
 الموقؼ التعميمي.

.782(**) 0.000 

بمغة جامعة تناسب جميع فئات الطمبة باختبلؼ بيئاتيـ الثقافية يتحدث  13.
 واالجتماعية

.777(**) 0.000 

يجذب انتباه جميع الطمبة لمزيد مف المشاركة، بحيث ال يسمح لمطمبة  14.
 اليروب مف دائرة اىتماـ المعمـ .

.737(**) 0.000 

 0.000 (**)731. يستثير التوجيو الذاتي لدى طمبتو . 15.

 0.000 (**)716. يسعى إلشباع ميوؿ الطمبة واتجاىاتيـ النفسية. 16.

 0.000 (**)764. يرحب بكل الطمبة في الفصل، ويشجع الطمبة عمى الترحيب ببعضيم البعض. 17.

.18 
يقيـ مع الطمبة عبلقة اجتماعية في إطار القيـ السائدة والثقافة والتقاليد 

 المتعارؼ عمييا.
.703(**) 0.000 

 0.000 (**)698. يحتـر مشاعر الطمبة ويتقبؿ أفكارىـ التي يقدمونيا. 19.

يتعاوف مع مرشد الصحة النفسية لمتعرؼ عمى مشكبلت الطمبة النفسية  20.
 واالجتماعية. 

.625(**) 0.000 

 05.0 داللة مستوى عند إحصائياً  داؿ االرتباط . 

 "الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميم الجامع " الرابع:نتائج التساق الداخمي لممجال 

الشراكة مع أولياء "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 4.10يوضح جدوؿ رقـ )
والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة  "األمور لتوطيد التعميم الجامع

 ( وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.05.0دالة عند مستوى معنوية )
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 الكمية والدرجة" األمور أولياء مع الشراكة" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل :(4.10) جدول
 لممجال

 (.Sig) الحتمالية القيمة لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

 0.000 (**)548. األمور لمناقشة تعمـ ابنائيـ .ينظـ المعمـ اجتماعات مع أولياء  .1
 0.000 (**)537. يعد مواد تعريفية ونشرات وممصقات ويرسميا إلى أولياء أمور الطمبة . .2

3. 
ينفذ سياسة الباب المفتوح في غرفة صفو بحيث يشعر األىؿ أنيـ 

 يستطيعوف التحدث دوف خوؼ أو تردد.
.647(**) 0.000 

4. 
ألمور لحضور مشاىدات صفية ومواقؼ تعميمية في يدعو أولياء ا

 0.000 (**)712. المدرسة .

5. 
يشجع أولياء األمور عمى معرفة الطمبة المتسربيف ويتابع معيـ 

 0.000 (**)806. إلعادتيـ . 

 0.000 (**)816. يشجع أولياء األمور ويعمؿ معيـ عمى دعـ ونشر ثقافة التعميـ الجامع  .6

الطمبة المتميزة إلى أولياء أمورىـ حتى يتعرفوا عمى أداء يرسؿ أعماؿ  .7
 ابنائيـ الجيد .

.806(**) 0.000 

 0.000 (**)692. يزور األىؿ في بيوتيـ ويجرى معيـ مقاببلت لتطوير أداء ابنائيـ . .8

9. 
يشجع أولياء األمور عمى إحضار مواد تعميمية إلى البيئة الصفية 

 تساعد الطمبة عمى التعمـ .
.651(**) 0.000 

 05.0 داللة مستوى عند إحصائياً  داؿ االرتباط . 

  : "Structure Validity "الصدق البنائي

يعد الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
ة بالدرجة الكمية لفقرات الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراس

االستبانة، ولمتحقؽ مف الصدؽ البنائي تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف 
 (.4.11مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة كما في جدوؿ رقـ)
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 بانةلالست الكمية والدرجة الستبانة مجالت من مجال كل درجة بين الرتباط معامل :(4.11) جدول

 (sig)القيمة الحتمالية  معامل بيرسون لالرتباط المجال
 0.000 (**)659. التخطيط الدراسي
 0.000 (**)830. المنيج الجامع

 0.000 (**)836. الممارسات الصفية األدائية الجامعة
 0.000 (**)603. الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميـ الجامع

 05.0 داللة مستوى عند إحصائياً  داؿ االرتباط . 

 دالة االستبانة مجاالت جميع في االرتباط معامبلت جميع ( أف4.11جدوؿ رقـ ) مف يتضح
( وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة 05.0عند مستوى معنوية ) قوية وبدرجة إحصائيًا،

 .صادقة لما وضعت لقياسو

  : " Reliability "ثبات الستبانة

يشير الثبات إلى: "مدى اتساؽ نتائج المقياس، فإذا حصمنا عمى درجات متشابية عند     
تطبيؽ نفس االختبار عمى نفس المجموعة مرتيف مختمفتيف، فإننا نستدؿ عمى 

 (. 466ص، ـ2010ثباتيا")عبلـ،

ة يستخدـ فييا، أو ما ويعرؼ أيًضا: "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مر 
ىي درجة اتساقو، وانسجامو، واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات 

 (. 76ص، ـ2002مختمفة")القحطاني،

 :وقد تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ طريقتيف وذلؾ كما يمي

 :(Cronbach's Alpha Coefficient )معامل ألفا كرونباخ    -أ

يقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وتشير النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ تـ استخداـ طر 
أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانت مرتفعة حيث كانت تتراوح قيمتيا لجميع المجاالت  (4.12)

  لمدرجة الكمية لبلستبانة قيمة معامؿ ألفا كرونباخ بمغت بينما (،0.928_ 0.864ما بيف)
 .عمى أف الثبات مرتفع وداؿ إحصائيا( وىذا يدؿ 0.949)
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 الستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل :(4.12) جدول

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.897 10 التخطيط الدراسي
 0.928 17 المنيج الجامع

 0.924 20 الممارسات الصفية األدائية الجامعة
 0.864 9 ميـ الجامعالشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التع
 0.949 56 الدرجة الكمية لالستبانة

 : (Split Half Method )طريقة التجزئة النصفية -ب
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلى جزأيف )األسئمة ذات األرقاـ الفردية، واألسئمة ذات األرقاـ    

ودرجات األسئمة الزوجية، الزوجية(، ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية، 
  وبعد ذلؾ تػـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف = معامؿ االرتباط المعدؿ

   
 ، 

معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجية، وتـ الحصوؿ  R حيث 
 (: 4.13عمى النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ )

 الستبانة ثبات لقياس النصفية التجزئة قةطري :(4.13) جدول

 معامل الرتباط المعدل معامل الرتباط المجال
 0.934 0.876 التخطيط الدراسي
 0.951 0.907 المنيج الجامع

 0.940 0.888 الممارسات الصفية األدائية الجامعة
 0.905 0.826 الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميـ الجامع

 0.968 0.937 لكمية لالستبانةالدرجة ا
 

( أف قيمة معامؿ االرتباط 4.13واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ)    
 .( مرتفع وداؿ إحصائًياSpearman Brownالمعدؿ)سبيرماف براوف( )

قابمة لمتوزيع، ويكوف  (3وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )     
تأكد مف صدؽ وثبات استبانة الدراسة، مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة، الباحث قد 

 .وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج، واإلجابة عف أسئمة الدراسة، واختبار فرضياتيا
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 :ثانيًا : المقابمة

قاـ الباحث بإعداد نموذج لممقابمة لئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة مف خبلؿ     
حات الخبراء والمسؤوليف في برنامج المنحى الجامع لمتعميـ، وقد تـ عرض نموذج المقابمة مقتر 

(، ثـ قاـ الباحث بإجراء 4( مف المحكميف في الجامعات الفمسطينية انظر ممحؽ رقـ )4عمى )
 (. 5التعديبلت المطموبة عمى النموذج فكانت في صورتيا النيائية ممحؽ رقـ )

 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية المعالجات
 Statistical Package" تـ تفريغ وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي     

for the Social Sciences  (SPSS)" . 

 :تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية

 عرفة النسب المئوية، والتكرارات، والوزف النسبي: يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساس ألغراض م
  .تكرار فئات متغير ما، ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة المبحوثة

  اختبار ألفا كرونباخ(Cronbach's Alpha)   وكذلؾ اختبار التجزئة النصفية؛ لمعرفة ثبات
    باستخداـ معامؿ االرتباط سبيرماف براوف. فقرات االستبانة

 معامؿ ارتباط بيرسوف(Pearson Correlation Coefficient)  ؛ لقياس درجة االرتباط، ويقـو
ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف، وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي، 

 .بلستبانةوالصدؽ البنائي ل

 اختبارT  في حالة عينة واحدة (T-Test)  لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ
(، أـ زاد أو قؿ عف ذلؾ، ولقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة 3ىو )إلى الدرجة المتوسطة و 

 .المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة لمتغير) المؤىؿ العممي ( 

 اختبار تحميؿ التبايف األحادي (One Way Analysis of Variance - ANOVA )  لمعرفة
ت، أو أكثر مف البيانات، وقد ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعا

 المدرسة، سنوات الخدمة، نوع المدرسة(. طمبة استخدـ مع  متغيرات الدراسة ) جنس

 .اختبار شيفيو لمعرفة اتجاه الفروؽ لصالح أي فئة 
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 الخامس الفصل
 ة الميدانيةنتائج الدراس

 :تمييد
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج الدراسة، وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة   

واستعراض أبرز نتائج االستبانة، والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، بيدؼ التعرؼ 
، "م والتعمم" درجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية لممنحى الجامع لمتعميإلى: 

المدرسة، المؤىؿ العممي، سنوات  طمبة والوقوؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت )جنس
 (. نوع المدرسةالخدمة، 

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة، إذ تـ استخداـ برنامج 
 Statistical Package for the Social"الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية"

Sciences (SPSS)" لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا ،
 الفصؿ. 

 : المحك المعتمد في الدراسة
الخماسي  مقياس ليكرت في الخبليا طوؿ تحديد تـ فقد الدراسة، في المعتمد المحؾ لتحديد     
 في أكبر قيمة عمى تقسيمو ثـ (، ومف4=1-5) المقياس درجات بيف المدى حساب خبلؿ مف

 أقؿ(، وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى 0.80=4/5أي ) الخمية طوؿ عمى لمحصوؿ المقياس
 الخمية، ليذه األعمى الحد لتحديد وذلؾ) صحيح واحد وىي المقياس بداية)المقياس في قيمة
 :اآلتي الجدوؿ في موضح ىو كما الخبليا طوؿ أصبح وىكذا

 المحك المعتمد في الدراسة : (5.1) ولجد

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية
 قميمة جدا 20% -36%مف  1 – 1.80مف 
 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متوسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 

 (42ص، ـ2004المحؾ المعتمد لمدراسة مف تصميـ) التميمي،
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 اعتمد الباحث عمى ترتيب االستجابة، مستوى عمى والحكـ الدراسة نتائج ولتفسير   
 دوق مجاؿ، كؿ في الفقرات ومستوى ككؿ، لؤلداة المجاالت مستوى عمى الحسابية المتوسطات
 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب الموافقة درجة حدد الباحث

 اإلجابة عن أسئمة الدراسة:
قاـ الباحث باإلجابة عف أسئمة الدراسة مف خبلؿ تحميؿ البيانات، والتركيز عمى أعمى فقرتيف 

 وأدنى فقرتيف، وتفسير نتائجيما ومقارنتيا بالدراسات السابقة.
 السؤال األول:اإلجابة عن 

ة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع ما درج .1
 لمتعميم والتعمم من وجية نظر مديرييم؟

لعينة  Tولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ، تـ استخداـ المتوسط الحسابي، والوزف النسبي، واختبار 
 واحدة.

 المجالت من مجال لكل والترتيب النسبي والوزن الحسابي المتوسط :(5.2) جدول

المتوسط  المجال م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig). الترتيب 

 1 0.000 26.01 78.54 3.93 التخطيط الدراسي. .1 .1
 3 0.000 26.28 77.33 3.87 المنيج الجامع. .2 .2
 2 0.000 25.43 78.20 3.91 الممارسات الصفية األدائية الجامعة. .3 .3
 4 0.000 9.32 66.85 3.34 الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميـ الجامع. .4 .4

  0.000 30.23 76.17 3.81 الدرجة الكمية لالستبانة 
 

لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث المتوسط الحسابي  ( أف5.2يبيف جدوؿ رقـ )
(، وبذلؾ فإف الوزف 3.81ي )يساو الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم، 

 (Sig).القيمة االحتمالية (، وأف 30.23(يساوي  T(، وأف قيمة اختبار76.17النسبي بمغ  )
(، وىذا يعني أف: ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة عمى ممارسة معممي مدارس وكالة 0.000تساوي )

 الغوث الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ.
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 باحث ذلك إلى:عزو اليو 

   الدورات والمقاءات التدريبية لجميع المعمميف ومديري المدارس في وكالة الغوث الدولية حوؿ
 التعميـ الجامع .

   متابعة المشرفيف التربوييف ومديري المدارس لتنفيذ وتطبيؽ المعمميف ألدوات التعميـ الجامع
. 
  مف أجؿ الوصوؿ لتعميـ عالي الجودة  قناعة المعمميف أنفسيـ بجدوى وأىمية التعميـ الجامع

 لجميع الطمبة . 

( ـ2011) Korkmaz( ودراسة ـ2006) Manisahوتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
( التي أشارت جميعيا إلى مواقؼ المعمميف االيجابية تجاه التعميـ ـ2007) Mdikanaودراسة 

 الجامع . 
" حصؿ عمى  التخطيط الدراسي "األوؿ ( أف المجاؿ 5.2_ كما يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 %( وبدرجة تقدير كبيرة.78.54المرتبة األولى حيث بمغ الوزف النسبي )

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

  . التخطيط الدراسي مف المياـ الرئيسة و اليومية التي يقـو بيا جميع المعمميف 
   المعمميف بشكؿ مستمر، متابعة اإلدارات المدرسية والمختصيف التربوييف لكراسات إعداد

 والتأكيد عمى انسجاميا مع مستجدات دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث الدولية.
  القوانيف والموائح التي تفرضيا وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة عمى جميع المعمميف

 ولجميع التخصصات حوؿ اإلعداد والتخطيط اليومي لمدروس.

(، حيث حصؿ مجاؿ التخطيط لمتدريس عمى ـ2012سة الصوص )وتتفؽ ىذه النتيجة مع درا
( والتي حصؿ ـ2015المرتبة األولى في اىتماـ عمؿ المعمميف، وكذلؾ تتفؽ مع دراسة شراب )

فييا مجاؿ اىتماـ المديريف في االشراؼ عمى مجاؿ التخطيط لدى المعمميف عمى درجة تقدير 
 كبيرة.

عمى المرتبة الثانية، حيث  ت األدائية الصفية الجامعة"" الممارساوقد حصؿ المجاؿ الثالث  -
 %( وبدرجة تقدير كبيرة.78.20بمغ الوزف النسبي )
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 ويعزو الباحث ذلك إلى:
   سيولة حصوؿ المعمميف عمى تغذية راجعة واضحة حوؿ ممارساتيـ األدائية فيما يتعمؽ بالبيئة

 مور. الصفية، وذلؾ مف خبلؿ مديرييـ، وطمبتيـ، وأولياء األ
  المتابعة المستمرة إلدارات المدارس و المشرفيف التربوييف لممارسات المعمميف األدائية الصفية

 الجامعة مف خبلؿ الزيارات الصفية عبر المبلحظة المباشرة لتمؾ الممارسات .
  . إدراؾ المعمميف ألىمية البيئة الصفية في تحقيؽ التعميـ الجامع 
 ( بدرجة 77.33عمى المرتبة الثالثة وبوزف نسبي )نيج الجامع" الم "وقد حصؿ المجاؿ الثاني%

 تقدير كبيرة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

   حصوؿ جميع المعمميف عمى دورات تدريبية في المناىج التي يدرسونيا لمطمبة، بما في لؾ
 التعامؿ مع محتوى المنيج و الوسائؿ المستخدمة و سبؿ التقييـ . 

  سية و القيادات التربوية بآليات تنفيذ المعمميف لممنيج الدراسي. اىتماـ اإلدارات المدر 
  " عمى المرتبة الرابعة الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميم الجامع "وحصؿ المجاؿ الرابع         

 %( وبدرجة تقدير متوسطة.66.85و األخيرة، حيث بمغ الوزف النسبي )
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

 وظ لزيارة و متابعة أولياء األمور ألبنائيـ في المدارس . الضعؼ الممح 
  الفيـ الخاطئ ألولياء األمور لدورىـ الحقيقي داخؿ المدارس، واقتصار الزيارات فقط لحؿ بعض

 اإلشكاليات أو طمب الدعـ والمساعدات المادية مف المدرسة.
  المطموب .قمة تفعيؿ مجالس أولياء األمور والمجالس المركزية ليـ بالشكؿ 

(، حيث حصؿ مجاؿ المشكبلت المرتبطة ـ2008ىذه النتيجة مع دراسة أبو فودة ) تفؽوت
 بأولياء األمور عمى درجة تقدير كبيرة كأحد المشكبلت التي تواجو المعمميف.
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 تحميل فقرات المجال األول: "التخطيط الدراسي" :

 "الدراسي التخطيط"  مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) الحتمالية والقيمة الحسابي المتوسط :(5.3) جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
القيمة الحتمالية  قيمة الختبار النسبي

(Sig). الترتيب 

1 
يمتمؾ المعمـ تصورًا واضحًا الحتياجات الطمبة ) 

 النفسية واالجتماعية(. -الصحية –التعميمية 
4.27 85.48 29.27 0.000 1 

2 
أساليب التقييـ المختمفة كالمبلحظة  يستخدـ

 2 0.000 25.71 82.96 4.15 المباشرة والمقاببلت لتحديد احتياجات الطمبة.

3 
يخصص وقتًا كافيًا لمتخطيط لمدروس وتطوير 
المواد التعميمية وتكييفيا؛ مع التنويع في األنشطة 

 ، والتحوؿ في الممارسات الصفية.
4.12 82.35 24.25 0.000 3 

شجع أولياء األمور عمى مناقشة احتياجات أبنائيـ ي 4
 المختمفة.

4.02 80.43 22.07 0.000 5 

5 
يحتفظ بسجبلت الطمبة ذوي اإلعاقات 
واالحتياجات اإلضافية  والمعرضيف لمتيميش 

 واإلقصاء.
3.96 79.22 19.75 0.000 6 

 4 0.000 25.19 81.48 4.07 يتعامؿ مع البيانات الخاصة بالطمبة بسرية تامة . 6

تتوافر لديو خطة عمؿ لمساندة الطمبة المعرضيف  7
 لمتيميش واإلقصاء.

3.92 78.43 20.12 0.000 7 

8 
يّضمف خطتو اليومية أساليب مساندة لمطمبة ذوي 

 االحتياجات الخاصة.
3.89 77.74 18.98 0.000 8 

يقدـ خططًا تربوية فردية لمطمبة ذوي االحتياجات  9
 الخاصة.

3.74 74.87 13.50 0.000 9 

10 
يشرؾ أولياء أمور الطمبة في وضع األىداؼ 

 التعميمية.
3.12 62.43 1.75 0.041 10 

  0.05الفقرة دالة عند مستوى داللة 
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 ( أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:5.3يتضح من الجدول رقم )و 

  ( 1الفقرة رقـ )ياجات الطمبةيمتمك المعمم تصورًا واضحًا لحت): والتي نصت عمى         
احتمت المرتبة األولى بدرجة تقدير كبيرة  النفسية والجتماعية((" -الصحية –) التعميمية 

 %(.85.48جدًا، بوزف نسبي قدره )
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

   وجود أدوات واضحة يقوـ المعمـ بتعبئتيا لتصنيؼ طمبتو، وتتابع اإلدارات المدرسية تمؾ
 األدوات.

  في أغمب مدارس وكالة الغوث  ومرشد الصحة النفسية الصحة المدرسية نسؽوجود م
 الدولية بمحافظات غزة.

 والمعمميف في كؿ  ومرشد الصحة النفسية التعاوف الممحوظ بيف منسؽ الصحة المدرسية
 مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة .

 ( والتي نصت عمى: 2الفقرة رقـ )" م المختمفة كالمالحظة المباشرة يستخدم أساليب التقيي
احتمت المرتبة الثانية بدرجة تقدير كبيرة ، بوزف  " والمقابالت لتحديد احتياجات الطمبة

 %(.82.96نسبي قدره )
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

  .وعي المعمميف بضرورة التنوع في أساليب التقييـ مف أجؿ تحديد احتياجات الطمبة 
 اساليب مختمفة لتقييـ وتحديد احتياجات الطمبة. السيولة واليسر في استخداـ 
  ساليب مختمفة لتقييـ الطمبة أمنح اإلدارة المدرسية المعمميف الصبلحيات الكافية الستخداـ

 وتحديد احتياجاتيـ. 

( والتي حصمت فييا فقرة قمة مقدرة المعمميف ـ2008وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو فودة )
ييـ متنوعة كأحد مصادر مشكبلت معممي الصؼ عمى درجة تقدير ساليب تقأعمى استخداـ 

 %(.51.1قميمة، بوزف نسبي قدره )

 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن -

" " يشرك أولياء أمور الطمبة في وضع األىداف التعميمية( والتي نصت عمى: 10الفقرة رقـ )• 
 %(.62.43) نسبي قدره احتمت المرتبة األخيرة بدرجة تقدير متوسطة، بوزف

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
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  ضعؼ التواصؿ المستمر بيف المعمميف وأولياء األمور، واقتصار بعض الزيارات لحؿ
 المشاكؿ التي تواجو الطمبة .

  عدـ تدخؿ اإلدارات المدرسية بشكؿ مباشر وتفصيمي في آليات وضع المعمـ لؤلىداؼ
 كافة عناصر التخطيط واإلعداد الجيد. التعميمية، واقتصار المتابعة عمى وجود 

( والتي حصمت فييا فقرة مشاركة أولياء األمور ـ2011وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو المبف )
 في إعداد الخطط المدرسية عمى درجة تقدير متوسطة.

 ( والتي نصت عمى: " 9الفقرة رقـ ) يقدم خططًا تربوية فردية لمطمبة ذوي الحتياجات
 %(.74.87احتمت المرتبة قبؿ األخيرة، بدرجة تقدير كبيرة، بوزف نسبي قدره )" الخاصة

  ويعزو الباحث ذلك إلى:

  إدراؾ المعمميف بأىمية وجود تمؾ الخطط لحصوؿ تمؾ الفئة مف الطمبة عمى الدعـ الكافي
 واإلضافي مقارنة بباقي الطمبة. 

 وييف لتمؾ الخطط .المتابعة المستمرة لئلدارات المدرسية والمشرفيف الترب 
 :تحميل فقرات المجال الثاني: المنيج الجامع 

 " الجامع المنيج"  مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) الحتمالية والقيمة الحسابي المتوسط :(5.4) جدول

 م
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

منيجًا مبلئمًا الحتياجات الطمبة يقدـ المعمـ  1
 ومستقبميـ .

3.90 77.91 20.61 0.000 
7 

 8 0.000 20.63 77.83 3.89 يشرؾ جميع المعمميف في إثراء المنياج . 2

3 
يوظؼ استراتيجيات تدريسية تبلئـ الطمبة ذوي 

 االحتياجات الخاصة .
3.86 77.13 18.55 0.000 

12 

4 
التجارب اليومية يثري محتوى المنيج الدراسي ب

 لدى الطمبة في المدرسة .
3.86 77.13 16.96 0.000 

12 

5 
يبسط المفاىيـ إلى الحد األدنى الذي ينسجـ مع 

 2 0.000 19.27 78.96 3.95 أقؿ الطمبة تحصيبًل. 
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 م
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

6 
يربط المعمومات والمفاىيـ بالواقع الحياتي والبيئي 

 3 0.000 20.44 78.87 3.94 واألشياء المحببة لمطمبة.

7 
يدمج تعمـ القراءة والكتابة، وتعمـ األعداد، 

والميارات الحياتية في المنيج المدرسي بشكؿ 
 كامؿ .

3.91 78.26 18.50 0.000 
6 

8 
يستخدـ  موارد متوافرة محميًا لمساعدة األطفاؿ 

 عمى التعمـ .
3.93 78.52 19.17 0.000 

5 

9 
يقدـ منيجًا دراسيًا يحتوى عمى صور وأمثمة 

معمومات متنوعة تحاكي خمفيات الطمبة و 
 االجتماعية.

3.88 77.57 18.51 0.000 
10 

 4 0.000 18.95 78.52 3.93 يراعي القدرات المغوية والعقمية لمطمبة. 10

11 
يعزز القيـ االجتماعية مثؿ االحتراـ، والتسامح 

 لدى الطمبة.
3.88 77.65 17.13 0.000 

9 

12 
أساليب التقويـ  يتسـ بالمرونة عند استخداـ

 المتنوعة.
3.88 77.57 18.67 0.000 

10 

13 
يستخدـ أساليب تعميمية نشطة ) سمعية وبصرية 

 وحركية (.
3.80 76.00 16.18 0.000 

14 

14 
يكّيؼ المنياج وطرائؽ التدريس لتمبية احتياجات 

 الطمبة المتنوعة.
4.02 80.43 22.27 0.000 

1 
 16 0.000 12.07 73.57 3.68 وي اإلعاقة.يعد اختبارات بديمة لمطمبة ذ 15

يستخدـ استراتيجيات التعمـ النشط المتمركز حوؿ  16
 المتعمـ.

3.79 75.74 16.73 0.000 
15 

يوظؼ التكنولوجيا في عمميات التعميـ  والتعمـ  17
 لذوي االحتياجات الخاصة.

3.65 73.04 12.73 0.000 
17 

  0.05الفقرة دالة عند مستوى داللة 
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 ( أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:5.4ضح من الجدول رقم )يت

 ( 14الفقرة رقـ )يكّيف المنياج وطرائق التدريس لتمبية احتياجات : "والتي نصت عمى
 %(.80.43احتمت المرتبة األولى بدرجة تقدير كبيرة، بوزف نسبي قدره ) الطمبة المتنوعة"

 
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

  بية التي تمقاىا جميع المعمميف في المناىج الدراسية التي يدرسونيا لمطمبة.الدورات التدري 
   الدعـ المستمر مف قبؿ مراكز المصادر ومركز التطوير لممدارس بالوسائؿ والمواد اإلثرائية

 التي تحقؽ ىذا الغرض.
 نياج المتابعة المستمرة لئلدارات المدرسية والمشرفيف التربوييف لممعمميف حوؿ تكييؼ الم

 وذلؾ مف خبلؿ الزيارات الصفية.   

( والتي كاف مف نتائجيا أف المعمميف يحصموف ـ2011وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو المبف )
 عمى مواد إثرائية خاصة بتحسف المنياج بدرجة تقدير كبيرة مف استجابة أفراد عينة الدراسة.

 ( والتي نصت عمى: 5الفقرة رقـ )"الحد األدنى الذي ينسجم مع أقل  يبسط المفاىيم إلى
 %(.78.96احتمت المرتبة الثانية بدرجة تقدير كبيرة ، بوزف نسبي قدره ) "الطمبة تحصيالً 

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
  .قناعة المعمـ بوجود فروؽ فردية بيف الطمبة في الصؼ الواحد 
   الزيارات الصفية ليذا متابعة اإلدارة المدرسية والمشرفيف التربوييف لممعمميف مف خبلؿ

 الجانب .
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن -

" يوظف التكنولوجيا في عمميات التعميم  والتعمم لذوي ( والتي نصت عمى: 17الفقرة رقـ )• 
 %(.73.04) " احتمت المرتبة األخيرة بدرجة تقدير كبيرة، بوزف نسبي قدره الحتياجات الخاصة

 إلى:ويعزو الباحث ذلك 

   وجود غرؼ المصادر المتعددة ومختبرات الحاسوب في معظـ مدارس وكالة الغوث الدولية
 بغزة.

  . الدورات التدريبية التي يتمقاىا المعمموف في التعامؿ مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 
 ( والتي نصت عمى: " 15الفقرة رقـ )احتمت يعد اختبارات بديمة لمطمبة ذوي اإلعاقة "

 %(.73.57رتبة قبؿ األخيرة، بدرجة تقدير كبيرة، بوزف نسبي قدره )الم
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  ويعزو الباحث ذلك إلى:

 .امتبلؾ المعمـ الصبلحيات البلزمة لتوفير البدائؿ ليؤالء الطمبة 

 .قمة عدد الطمبة ذوي اإلعاقة في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة 

  المدرسية في ىذا االتجاه.تقديـ الدعـ البلـز لممعمميف مف اإلدارة 
 ."تحميل فقرات المجال الثالث: "الممارسات الصفية األدائية الجامعة 

 الصفية الممارسات "مجال فقرات من فقرة لكل(.Sig) الحتمالية والقيمة الحسابي المتوسط: (5.5)جدول
 "الجامعة األدائية

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

مة الحتمالية القي
(Sig). الترتيب 

1 
يصنؼ المعمـ طمبتو وفقا لمستوياتيـ العقمية 

 والجسمية.
4.03 80.52 7.89 0.000 

1 
 17 0.000 17.52 76.52 3.83 ينظـ الطمبة في مجموعات حسب قدراتيـ العقمية. 2
 2 0.000 20.45 80.09 4.00 يراعي جموس مف بيـ إعاقة في أماكف تناسبيـ. 3

اعي المساحة البلزمة لجموس الطمبة وتيسير ير  4
 حركتيـ.

3.98 79.65 20.59 0.000 
6 

5 
يبلئـ جمسة الطمبة في الغرفة الصفية تبعًا 

 ألسموب التدريس الذي يتبعو.
3.98 79.57 20.77 0.000 

7 

6 
يتيح الوقت الكافي لمطمبة ألداء األنشطة 

 التعميمية.
3.95 78.96 18.84 0.000 

9 

7 
مى وجود إنارة كافية لتحقيؽ رؤية يحرص ع

 واضحة لجميع الطمبة .
3.99 79.83 19.23 0.000 

5 

8 
يدير وقت الحصة بشكؿ جيد بحيث تمبي 

األنشطة حاجة كؿ طالب وتثير اىتمامو وتحفزه 
 لمتعمـ .

3.98 79.57 19.78 0.000 
7 

 4 0.000 19.67 79.91 4.00 يحرص عمى تيوية الغرفة الصفية. 9

10 
كد مف سبلمة السبورة لبلستخداـ، ومدى قرب يتأ

 3 0.000 20.78 80.00 4.00 زاوية الرؤية مف جميع الطمبة.
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

مة الحتمالية القي
(Sig). الترتيب 

11 
يتابع كراسات جميع الطمبة وكتبيـ ويدققيا، 

 10 0.000 19.27 78.26 3.91 ويزودىـ بالتغذية الراجعة المستمرة.

12 
يستخدـ عبارات التعزيز والكممات التي تحفز 

 12 0.000 17.79 77.91 3.90 المشاركة في الموقؼ التعميمي.الطمبة عمى 

13 
يتحدث بمغة جامعة تناسب جميع فئات الطمبة 

 14 0.000 18.53 77.30 3.87 باختبلؼ بيئاتيـ الثقافية واالجتماعية

14 
يجذب انتباه جميع الطمبة لمزيد مف المشاركة، 
بحيث ال يسمح لمطمبة اليروب مف دائرة اىتماـ 

 مـ .المع
3.90 78.00 18.96 0.000 

11 
 19 0.000 15.21 75.22 3.76 يستثير التوجيو الذاتي لدى طمبتو. 15
 19 0.000 14.98 75.22 3.76 يسعى إلشباع ميوؿ الطمبة واتجاىاتيـ النفسية. 16

17 
يرحب بكؿ الطمبة في الفصؿ، ويشجع الطمبة 

 عمى الترحيب ببعضيـ البعض.
3.86 77.13 17.49 0.000 

15 

18 
يقيـ مع الطمبة عبلقة اجتماعية في إطار القيـ 

 السائدة والثقافة والتقاليد المتعارؼ عمييا.
3.87 77.39 17.63 0.000 

13 

19 
يحتـر مشاعر الطمبة ويتقبؿ أفكارىـ التي 

 يقدمونيا.
3.85 77.04 16.83 0.000 

16 

20 
يتعاوف مع مرشد الصحة النفسية لمتعرؼ عمى 

 طمبة النفسية واالجتماعية.مشكبلت ال
3.80 75.91 15.81 0.000 

18 
  0.05الفقرة دالة عند مستوى داللة 

 ( أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:5.5يتضح من الجدول رقم ) 

 ( 1الفقرة رقـ )يصنف المعمم طمبتو وفقا لمستوياتيم العقمية والجسمية": "والتي نصت عمى 
 %(.80.52دير كبيرة، بوزف نسبي قدره )احتمت المرتبة األولى بدرجة تق

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
 .وعي المعمـ بوجود تمؾ الفروؽ بيف الطمبة 
  .توافر األدوات البلزمة لقياـ المعمـ بتمؾ التصنيفات، ومتابعة اإلدارة المدرسية لذلؾ 
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لمعمـ ( والتي حصمت فييا فقرة عدـ مراعاة اـ2009وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة المقيد )
كأحد مصادر مشكبلت اإلدارة الصفية التي تواجو المعمميف عمى  مبةلمفروؽ الفردية بيف الط

 %(.43.6درجة تقدير قميمة بوـز نسبي قدره )
 ( والتي نصت عمى: 3الفقرة رقـ )" يراعي جموس من بيم إعاقة في أماكن تناسبيم" 

 %(.80.09دره )احتمت المرتبة الثانية بدرجة تقدير كبيرة، بوزف نسبي ق
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

   متابعة أولياء أمور الطمبة أصحاب اإلعاقات ألبنائيـ بشكؿ مستمر، والتأكد مف جموسيـ
 بأماكف تناسبيـ.

  .متابعة اإلدارة المدرسية و فريؽ الصحة المدرسية ألماكف جموس ىؤالء الطمبة 
 .قناعة المعمـ نفسو بضرورة قيامو بيذا الدور 
 و القوانيف المدرسية التي تفرضيا وكالة الغوث الدولية عمى اإلدارة المدرسية  الموائح

 والمعمميف.

 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن -

" احتمت المرتبة  " يستثير التوجيو الذاتي لدى طمبتو( والتي نصت عمى: 15الفقرة رقـ )• 
 (.%75.22) األخيرة بدرجة تقدير كبيرة، بوزف نسبي قدره

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

  التدريب الميني لممعمـ  الدورات التدريبية التي تمقاىا المعمـ في مجاؿ التعمـ النشط وبرنامج
 . ( SBTD القائـ عمى المدرسة )

  . الزيارات الصفية التي يقوـ بيا المديروف والمشرفوف التربويوف لمتابعة المعمميف في ذلؾ 

( والتي حصمت فييا فقرة  قمة التوجيو الذاتي ـ2009المقيد ) وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
لممعمـ لطمبتو كأحد مصادر مشكبلت اإلدارة الصفية التي تواجو المعمميف عمى درجة تقدير قميمة 

 %(.47.1بوـز نسبي قدره )
 ( والتي نصت عمى: " 16الفقرة رقـ )يسعى إلشباع ميول الطمبة واتجاىاتيم النفسية "

 %(.75.22تبة قبؿ األخيرة، بدرجة تقدير كبيرة، بوزف نسبي قدره )احتمت المر 
  ويعزو الباحث ذلك إلى:

 .وجود مرشد الصحة النفسية في معظـ مدارس وكالة الغوث الدولية 
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  الدورات التدريبية التي يحصؿ عمييا جميع المعمميف مف خبلؿ مركز التطوير والتي تركز
 عمى ىذا االتجاه.

 وفير بيئة نفسية مناسبة لمطمبة.حرص المعمـ عمى ت 

 "تحميل فقرات المجال الرابع: "الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميم الجامع 

 "األمور أولياء مع الشراكة" مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) الحتمالية والقيمة الحسابي المتوسط:(5.6) جدول
 م

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 ختبارال

القيمة الحتمالية 
(Sig). الترتيب 

1 
ينظـ المعمـ اجتماعات مع أولياء األمور لمناقشة 

 تعمـ ابنائيـ.
3.38 67.57 7.79 0.000 

6 

2 
يعد مواد تعريفية ونشرات وممصقات ويرسميا إلى 

 أولياء أمور الطمبة.
3.05 60.96 0.95 0.345 

7 

3 
و بحيث ينفذ سياسة الباب المفتوح في غرفة صف

يشعر األىؿ أنيـ يستطيعوف التحدث دوف خوؼ أو 
 تردد.

3.84 76.78 16.33 0.000 
1 

يدعو أولياء األمور لحضور مشاىدات صفية  4
 ومواقؼ تعميمية في المدرسة.

3.50 70.00 8.87 0.000 
3 

يشجع أولياء األمور عمى معرفة الطمبة المتسربيف  5
 ويتابع معيـ إلعادتيـ.

3.60 72.09 11.00 0.000 
2 

يشجع أولياء األمور ويعمؿ معيـ عمى دعـ ونشر  6
 ثقافة التعميـ الجامع .

3.46 69.22 8.78 0.000 
4 

يرسؿ أعماؿ الطمبة المتميزة إلى أولياء أمورىـ حتى  7
 يتعرفوا عمى أداء ابنائيـ الجيد.

3.40 67.91 7.59 0.000 
5 

 يزور األىؿ في بيوتيـ ويجرى معيـ مقاببلت 8
 لتطوير أداء ابنائيـ.

2.87 57.39 -2.21 0.028 
9 

يشجع أولياء األمور عمى إحضار مواد تعميمية إلى  9
 البيئة الصفية تساعد الطمبة عمى التعمـ.

2.99 59.74 -0.25 0.800 
8 

  0.05الفقرة دالة عند مستوى داللة 
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 ( أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:5.6يتضح من الجدول رقم ) 
 ينفذ سياسة الباب المفتوح في غرفة صفو بحيث يشعر : والتي نصت عمى( 3لفقرة رقـ )ا

احتمت المرتبة األولى بدرجة تقدير  األىل أنيم يستطيعون التحدث دون خوف أو تردد "
 %(.76.78كبيرة، بوزف نسبي قدره )

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
  اء أبنائيـ.وعي المعمـ بأىمية دور أولياء األمور في تطوير أد 
  التنسيؽ بيف اإلدارة المدرسية و المعمميف لتحديد أوقات مناسبة لمقاء أولياء األمور. 

( والتي أشارت إلى أف المدرسة توفر الوقت الكاؼ 2014وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مينا ) 
 لبلستماع ألولياء األمور، حيث حصمت ىذه الفقرة عمى درجة تقدير كبيرة. 

 يشجع أولياء األمور عمى معرفة الطمبة المتسربين  "( والتي نصت عمى: 5) الفقرة رقـ
احتمت المرتبة الثانية بدرجة تقدير كبيرة ، بوزف نسبي قدره  " ويتابع معيم إلعادتيم

(72.09.)% 
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

  اه الطمبة الواجب الديني واألخبلقي الذي يتحمى بو المعمـ الفمسطيني وشعوره بالمسئولية تج
 المتسربيف.

   العبلقات الجيدة التي يتمتع بيا المعمموف مع المجتمع المحمي، نتيجة لعمؿ معظـ
 المعمميف في أماكف سكناىـ.

 .المتابعة المستمرة إلدارات المدارس بخصوص الطمبة المتسربيف أو الغائبيف عف الدواـ 
ت فييا فقرة مشاركة أولياء ( والتي حصمـ2011وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبو ختمة )

 . كبيرةوالتسرب عمى درجة تقدير األمور في حؿ مشكبلت الرسوب 

 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن -

" يزور األىل في بيوتيم ويجرى معيم مقابالت لتطوير ( والتي نصت عمى: 8الفقرة رقـ )• 
 %(.57.39) سطة، بوزف نسبي قدره" احتمت المرتبة األخيرة بدرجة تقدير متو  أداء ابنائيم

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

  . اكتفاء المعمميف بزيارة أولياء األمور لممدرسة 
   وجود مف ينوب عف المعمـ لتمؾ الميمة مثؿ المرشد المدرسي أو منسؽ مبادرة االحتراـ

 واالنضباط .
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  وفو.حاالت الطوارئ احيانًا تستدعي زيارة المعمـ لمطالب و االطبلع عمى ظر 
 ( والتي نصت عمى: " 9الفقرة رقـ ) يشجع أولياء األمور عمى إحضار مواد تعميمية إلى

" احتمت المرتبة قبؿ األخيرة، بدرجة تقدير  البيئة الصفية تساعد الطمبة عمى التعمم
 %(.59.74متوسطة، بوزف نسبي قدره )

  ويعزو الباحث ذلك إلى:

  كز المصادر التابع ليا.توافر معظـ ىذه المواد في المدرسة أو مر 

 . تحديد دور أولياء األمور في متابعة أبنائيـ تحصيميًا وسموكيًا 

  الموائح و القوانيف المدرسية التي تفرضيا وكالة الغوث الدولية عمى اإلدارة المدرسية
 والمعمميف في ىذا المجاؿ.

 .عدـ فاعمية مجالس أولياء األمور بشكؿ كبير 

 ي:اإلجابة عن السؤال الثان
( بين متوسطات درجات α≤0.05ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .1

تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة 
المدرسة، المؤىل العممي،  طمبة تعزى لمتغيرات )جنس لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم،

 (؟سةنوع المدر سنوات الخدمة، 
 لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضيات اآلتية: 

( بين α ≤ 0.05الفرضية األولى: ل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوي دللة ) .1
تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث  اتدرج  اتمتوسط

المدرسة )ذكور،  طمبة جنس بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم تعزى لمتغير
 إناث، مشتركة(.

 لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادي ".
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 " المدرسة طمبة جنس"  األحادي التباين"  اختبار نتائج: (5.7) جدول

مجموع  مصدر التباين المجال م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " تالمربعا

 الدللة

 التخطيط الدراسي 1
 0.148 0.043 2 0.087 بيف المجموعات

 
 

0.863 
 
 

 0.294 227 66.826 داخؿ المجموعات
  229 66.913 المجموع

 المنيج الجامع 2
 0.846 0.212 2 0.424 بيف المجموعات

 
 

0.431 
 
 

 0.250 227 56.839 داخؿ المجموعات
  229 57.263 المجموع

سات الصفية الممار  3
 األدائية الجامعة

 4.309 1.233 2 2.467 بيف المجموعات
 
 

0.015 
 
 

 0.286 227 64.980 داخؿ المجموعات
  229 67.447 المجموع

4 
الشراكة مع أولياء 

األمور لتوطيد التعميم 
 الجامع

 3.346 1.018 2 2.036 بيف المجموعات
 
 

0.037 
 
 

 0.304 227 69.044 داخؿ المجموعات
  229 71.079 المجموع

 الدرجة الكمية 
 2.997 0.485 2 0.970 بيف المجموعات

 
 

0.052 
 
 

 0.162 227 36.718 داخؿ المجموعات
  229 37.687 المجموع

المقابمة الختبار "  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية ( 5.7مف النتائج الموضحة في جدوؿ )

( في المجاؿ األوؿ والثاني والدرجة الكمية  0.05ي " أكبر مف مستوى الداللة) التبايف األحاد

لبلستبانة، وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات 

لممنحى الجامع لمتعميـ الدولية تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث 

المدرسة، ويعزو  طمبة ؿ التخطيط الدراسي والمنيج الجامع، تعزى لمتغير جنسفي مجا والتعمـ

 الباحث ذلؾ إلى:
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  التخطيط الدراسي مف المياـ اليومية لجميع المعمميف بدوف استثناء، ويوجد متابعة
 مستمرة مف إدارة المدرسة والمختصيف التربوييف لذلؾ.

 منيج، وكذلؾ التخطيط الدراسي.تمقي جميع المعمميف دورات تدريبية في تطبيؽ ال 

  ،متابعة مديري المدارس والمختصيف التربوييف لسبؿ تطبيؽ المنيج مف قبؿ المعمميف
 وذلؾ مف خبلؿ الزيارات الصفية.

ر مف مستوى الداللة في المجاليف الثالث والرابع، وبذلؾ غ( أصsigفيما كانت القيمة االحتمالية )
داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة ذات يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ 

لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ في مجالي 
الممارسات األدائية الصفية الجامعة، والشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميـ الجامع تعزى 

اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات ولمعرفة  المدرسة، طمبة لمتغير جنس
 المدرسة، وكانت النتائج كالتالي: طمبة فئات جنس

 المدرسة طمبة جنس فئات متوسطات لمقارنة شيفيو اختبار نتائج(: 5.8) جدول

 المجال
 الفئات 

 الفرق بين
 المتوسطين

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

الممارسات الصفية 
 لجامعةاألدائية ا

 ذكور
 اناث

-
.25513(*) 0.017 

 0.226 0.14261- مشتركة

 0.476 0.11252 مشتركة اناث

الشراكة مع أولياء 
األمور لتوطيد التعميم 

 الجامع

 ذكور
 0.385 0.12640- اناث

 مشتركة
-

.21799(*) 0.039 

 0.629 0.09158- مشتركة اناث
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المدرسة حيث  طمبة قارنة متوسطات فئات جنس( نتائج اختبار شيفيو لم5.8يوضح جدوؿ )
المدرسة في  طمبة تظير النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات فئات جنس

مجاؿ الممارسات األدائية الصفية الجامعة لصالح مدارس اإلناث، وفي مجاؿ الشراكة مع أولياء 
 ويعزو الباحث ذلك إلى: األمور لتوطيد التعميـ الجامع لصالح المدارس المشتركة،

  في الممارسات الصفية وخاصة البيئة  في مدارس اإلناث االىتماـ الممحوظ لممعممات
 المادية بشكؿ أكبر مف المعمميف.

   طبيعة المدارس المشتركة تشمؿ طمبة المرحمة الدنيا، وىذه الفئة مف الطمبة يوجد اىتماـ
 أكبر ألولياء أمورىـ بمتابعتيـ.

 الفرضية الثا( 0.05نية: ل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوي دللة  ≥ α بين )
متوسطات  درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية 

)بكالوريوس،  بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم تعزى لمتغير المؤىل العممي
 ماجستير فأعمى(.

 لعينتيف مستقمتيف": - Tالفرضية تـ استخداـ اختبار "لئلجابة عمى ىذه 

 "العممي المؤىل"  مستقمتين لعينتين -  T" اختبار نتائج :(5.9) جدول

 المجال
 المتوسطات

 قيمة الختبار
القيمة الحتمالية 

(Sig). ماجستير فأعمى بكالوريوس 

 0.630 0.482- 3.95 3.92 التخطيط الدراسي.

 0.885 0.145- 3.87 3.86 المنيج الجامع.
 0.070 1.823 3.81 3.95 الممارسات الصفية األدائية الجامعة.

الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد 
 التعميـ الجامع.

3.33 3.37 -0.460 0.646 

 0.553 0.595 3.78 3.82 الدرجة الكمية لالستبانة

 05.0 داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفروؽ 
 Tالمقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (5.9من النتائج الموضحة في جدول )

( لجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية 05.0" أكبر مف مستوى الداللة ) لعينتيف مستقمتيف
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بيف متوسطات درجات  لبلستبانة، وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية لممنحى الجامع 

ويعزو الباحث ذلك لمتعميـ والتعمـ، تعزى لمتغير المؤىؿ العممي )بكالوريوس، ماجستير فأعمى( 
 إلى:

 ميـ و التعمـ بغض حصوؿ جميع مديري المدارس عمى التدريب الخاص بالمنحى الجامع لمتع
 النظر عف درجتيـ العممية.

   . ال يوجد حوافز في وكالة الغوث الدولية لحممة الشيادات العميا مف مديري المدارس 
 

( بين 05.0دللة ) ىالفرضية الثالثة: ل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستو . 2
ارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة مم

 5بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من 
 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10إلى  5سنوات، من 

 لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادي ".

 " الخدمة سنوات"  األحادي ينالتبا"  اختبار نتائج: (5.10) جدول

مجموع  مصدر التباين المجال م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " المربعات

 الدللة

التخطيط  1
 الدراسي

 2.183 2 4.366 بيف المجموعات
7.922 

 
 

0.000 
 
 

 0.276 227 62.547 داخؿ المجموعات

  229 66.913 المجموع

 عالمنيج الجام 2

 4.320 1.050 2 2.100 بيف المجموعات

 

0.014 

 0.243 227 55.163 داخؿ المجموعات 
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    229 57.263 المجموع

3 
الممارسات 

الصفية األدائية 
 الجامعة

 4.438 1.269 2 2.538 بيف المجموعات

 

 

0.013 

 

 

 0.286 227 64.909 داخؿ المجموعات

  229 67.447 المجموع

4 

شراكة مع ال
أولياء األمور 
لتوطيد التعميم 

 الجامع

 1.930 0.594 2 1.189 بيف المجموعات

 

 

0.148 

 

 

 0.308 227 69.891 داخؿ المجموعات

  229 71.079 المجموع

 جميع المجالت معا

 7.789 1.210 2 2.420 بيف المجموعات

 

 

0.001 

 

 

 0.155 227 35.267 داخؿ المجموعات

   229 37.687 موعالمج

المقابمة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية ( 5.10مف النتائج الموضحة في جدوؿ )     
( لمجاالت الدراسة األوؿ  0.05الختبار " التبايف األحادي " أصغر مف مستوى الداللة ) 

ذات داللة  والثاني والثالث والدرجة الكمية لبلستبانة، وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ
إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث 

 ،في ىذه المجاالت الدولية لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ، ُتعزى إلى متغير سنوات الخدمة
انت ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات سنوات الخدمة، وك

 النتائج كالتالي:
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 الخدمة سنوات فئات متوسطات لمقارنة شيفيو اختبار نتائج:  (5.11) جدول

 الفئات المجال
 الفرق بين
 المتوسطين

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

 التخطيط الدراسي
 سنوات 5أقؿ مف 

 10إلى أقؿ مف  5مف
 سنوات

0.11862 0.513 

 0.003 34915. سنوات 10أكثر مف 
إلى أقؿ مف  5مف 

 سنوات 5
 0.011 23053. سنوات 10أكثر مف 

 المنيج الجامع
 سنوات 5أقؿ مف 

 10إلى أقؿ مف  5مف
 سنوات

0.11012 0.521 

 0.028 25504. سنوات 10أكثر مف 
إلى أقؿ مف  5مف 

 سنوات 5
 0.128 0.14491 سنوات 10أكثر مف 

الممارسات الصفية 
 األدائية الجامعة

 اتسنو  5أقؿ مف 
 10إلى أقؿ مف  5مف

 سنوات
0.09971 0.634 

 0.032 27076. سنوات 10أكثر مف 
إلى أقؿ مف  5مف 

 سنوات 5
 0.044 0.17104 سنوات 10أكثر مف 

 جميع المجالت معا
 سنوات 5أقؿ مف 

 10إلى أقؿ مف  5مف
 سنوات

0.10315 0.409 

 0.002 26714. سنوات 10أكثر مف 
إلى أقؿ مف  5مف 

 سنوات 5
 0.017 16399. سنوات 10أكثر مف 



( نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات سنوات الخدمة حيث تظير 5.11يوضح جدوؿ )

النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات فئات سنوات الخدمة، لصالح الفئة أقؿ 

 :أن إلىويعزو الباحث ذلك  ،في المجاالت الثبلثة األولى سنوات 5مف 
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  ( سنوات لدييـ دافعية لمعمؿ بشكؿ أكبر مف 5مديري المدارس الذيف مدة خدمتيـ أقؿ مف )
 غيرىـ حيث إنيـ يحاولوف اثبات جدارتيـ في العمؿ.

   اتباع وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة آليات جديدة قائمة عمى المسابقات في
 يبًا.( سنوات تقر 6اختيار مديري المدارس وذلمؾ منذ)

بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة  ذات داللة إحصائية ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ
لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ، ُتعزى إلى 

 إلى : الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميـ الجامعفي مجاؿ  متغير سنوات الخدمة

  جميع المديريف بأىمية تعزيز العبلقة مع أولياء األمور بغض النظر عف عدد إيماف
الذي ينعكس بشكؿ مباشر عمى سنوات الخدمة، فبل يمكف االستغناء عف ىذا الدور 

 .عبلقة المعمـ بأولياء األمور
  تواصؿ أولياء األمور مع المدرسة والمعمميف مف أجؿ أبنائيـ ال يرتبط بعدد سنوات

 ير المدرسة بقدر أىمية توفير األجواء المناسبة ليذا التعاوف.الخدمة لمد
( بين 05.0الفرضية الرابعة: ل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دللة ) .2

متوسطات  درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية 
)ابتدائي،  نوع المدرسةتعميم والتعمم تعزى لمتغير بمحافظات غزة لممنحى الجامع لم

 اعدادي، ابتدائي واعدادي(.
 لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادي ".

 " المدرسة نوع"  األحادي التباين"  اختبار نتائج: (5.12) جدول

مجموع  مصدر التباين المجال م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " ربعاتالم

 الدللة

التخطيط  1
 الدراسي

 بيف المجموعات
1.113 2 0.557 1.920 

 
 

0.149 
 
 

 0.290 227 65.800 داخؿ المجموعات

  229 66.913 المجموع
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 المنيج الجامع 2
 0.422 0.106 2 0.212 بيف المجموعات

 
 

0.656 
 
 

 0.251 227 57.050 داخؿ المجموعات
  229 57.263 لمجموعا

3 
الممارسات 

الصفية األدائية 
 الجامعة

 0.228 0.068 2 0.135 بيف المجموعات
 
 

0.796 
 
 

 0.297 227 67.312 داخؿ المجموعات
  229 67.447 المجموع

4 

الشراكة مع 
أولياء األمور 
لتوطيد التعميم 

 الجامع

 1.238 0.384 2 0.767 بيف المجموعات
 
 

0.292 
 
 

 0.310 227 70.312 داخؿ المجموعات
  229 71.079 المجموع

 جميع المجالت معا
 0.600 0.099 2 0.198 بيف المجموعات

 
 

0.550 
 
 

 0.165 227 37.489 داخؿ المجموعات
  229 37.687 المجموع

 

المقابمة الختبار  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية ( 5.12مف النتائج الموضحة في جدوؿ )   
( في مجاالت االستبانة والدرجة الكمية،  0.05" التبايف األحادي " أكبر مف مستوى الداللة) 

وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير عينة 
لمتعميـ والتعمـ، ُتعزى الدراسة لدرجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث الدولية لممنحى الجامع 

 ، ويعزو الباحث ذلؾ إلى:نوع المدرسةإلى متغير 

  شمؿ برنامج تدريب المعمميف عمى المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ جميع مدارس وكالة
 الغوث الدولية بمحافظات غزة.

  ال يوجد فرؽ بيف معممي المرحمة االبتدائية و معممي المرحمة اإلعدادية في الدرجة أو
 سمى الوظيفي كما كاف سابقًا . الم
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 السؤال الثالث:اإلجابة عن 
ما السبل المقترحة لتطوير درجة ممارسة معممي مدارس وكالة الغوث والذي ينص عمى : 

من وجية نظر الخبراء وأىل لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم بمحافظات غزة الدولية 
 ؟الختصاص

ذا السؤاؿ عمى اإلطار النظري، وعمى نتائج الدراسات اعتمد الباحث في اإلجابة عف ى    
السابقة باإلضافة إلى إعداد نموذج مقابمة حيث تـ تحكيـ نموذج المقابمة مف خبلؿ عدد مف 

( قائمة بأسماء المحكميف، وقاـ 4أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية وممحؽ رقـ )
( يبيف نموذج المقابمة في 5ة المحكميف وممحؽ رقـ )الباحث بإجراء التعديبلت التي أقرىا الساد

صورتيا النيائية، ثـ قاـ الباحث بإجراء المقاببلت مع بعض الخبراء التربوييف المسئوليف في 
( يبيف أسماء السادة الذيف تمت مقابمتيـ، 6برنامج المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ، وممحؽ رقـ )

كما قاـ بحذؼ  ،صنيؼ المقترحات ضمف سياقات محددةوبعد جمع المقاببلت قاـ الباحث بت
 المكرر منيا عمى النحو اآلتي:

ما سبل تطوير التخطيط الدراسي لدى معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في 
 ضوء المنحى الجامع لمتعميم والتعمم؟

 تـ تمخيص استجابات المقببلت في ىذا السؤاؿ عمى عدة محاور أىميا :

 تثقيف لمتعميم الجامع ويشمل :ال

 نشر ثقافة التعميـ الجامع بيف المعمميف مف خبلؿ النشرات التربوية والمواد المختمفة. -
 الترويج باستمرار لمممارسات الجامعة في المدارس . -
 البد مف حممة إعبلمية لتبنى التعميـ الجامع . -
 وفوائده. تعزيز القناعة لدى المعمميف بأىمية التخطيط الجيد لمدروس -
 أي تخطيط يقوـ بو المعمـ البد وأف ينعكس واقعًا في الغرفة الصفية. -

 التدريب لمتعميم الجامع ويشمل :

تنظيـ مشاغؿ تربوية وورش عمؿ لممعمميف بغرض إعداد خطط درسية نموذجية في  -
 ضوء منحى التعميـ الجامع تشمؿ :

 المتعددة. بةت الطمتحديد االستراتيجيات المناسبة والمتنوعة لمراعاة حاجا 
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 الحقيقي  بةالتنوع في أساليب التقويـ التكويني والختامي بما يعكس مستوى انجازات الطم
. 
 المختمفة في  بةمجموعة مف األنشطة التي تسيـ في دمج وتفعيؿ جميع شرائح الطم

 العممية التعميمية وبالقدر الذي تسمح بو قدراتيـ وامكاناتيـ .
 مف خبلؿ تناوؿ قضايا حياتية ليا تأثير مباشر عمى حياة  توظيؼ التعمـ بالمشاريع
 .مبةالط
  تجييز الخطط التربوية الفردية لمطبلب ومقابمتيا بخطة تنفيذ المادة الدراسية في ضوء

 . بةالحاجات المتنوعة لمطم
 .ضرورة عرض نماذج لخطط جيدة يظير فييا التخطيط ضمف التعميـ الجامع 
يني لممعمميف مف قبؿ اإلدارة المدرسية والمشرفيف التربوييف في االىتماـ بعممية النمو الم -

 ضوء المنحى الجامع لمتعميـ وذلؾ مف خبلؿ :
 . الزيارات الصفية لممشرفيف التربوييف واإلدارة المدرسية 
  سية كدروس تدريبية لممعمميف وتنظيـ برنامج متابعة أثر التدريب مف اتنفيذ خطط در

 خبلؿ الزيارات الميدانية.
 . توظيؼ رزمة األدوات في التخطيط 
 . نقؿ الخبرات وتبادليا بيف المعمميف مف مكاف آلخر 
 تدريب المعمميف عمى االستجابة لتوقعات الطمبة واحتياجاتيـ . -
 المتابعة الدورية مف قبؿ اإلدارة المدرسية والمشرفيف التربوييف . -

 التقويم ويشمل :

معمميف لبنود تقيس أو تشير لتوظيؼ التعميـ ضرورة تضميف تقارير الزيارات الصفية لم -
 الجامع داخؿ الصؼ .

ضرورة تضميف تقويـ األداء السنوي لممعمـ بمؤشرات واضحة تدؿ عمى االستجابة لتنوع  -
 الطمبة وتقديـ تعميـ نوعي لمجميع . 

 
ما سبل تحسين المناىج الدراسية لدى معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة 

 ؟ وء المنحى الجامع لمتعميم والتعممفي ض

 تـ تمخيص استجابات المقببلت في ىذا السؤاؿ عمى النحو التالي :
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إف المنياج الدراسي ىو الوسيمة المركزية التي يدخؿ مف خبلليا المنحى الجامع حيز النفاذ في 
المتنوعة التي  النظاـ التعميمي، لذا ينبغي أف يكوف مرنًا بما فيو الكفاية لبلستجابة لمخصائص

يتمتع بيا الدارسوف، وبالتالي يحتاج المنيج الدراسي أف يكوف منظمًا بشكؿ جيد وفعاؿ، لذلؾ ال 
 بد:

تحميؿ المناىج في إطار مفاىيـ التعميـ الجامع، وذلؾ وفؽ عدة مبادئ أىميا مبدأ  -
مكاناتو، وكذلؾ ا لتحميؿ في حقوؽ اإلنساف الذي يؤكد حؽ كؿ طفؿ في التعميـ وفؽ قدراتو وا 

 ضوء التعمـ لممعرفة والتعمـ لمعمؿ والتعمـ لمتعايش مع اآلخريف.
تحديد النقاط التي تحتاج إلثراء وسد الفجوات الموجودة، وعممية اإلثراء حمزونية تقبؿ  -

 التضييؽ والتوسيع وفؽ حاجات الطمبة ومتطمبات المرحمة، وذلؾ مف خبلؿ:
 لتنوع الحتياجات جميع الطمبة . إثراء وتكييؼ محتوى المنياج بما يناسب ا -
 .توظيؼ الوسائؿ السمعية والبصرية في الغرؼ الصفية 
 .التنوع في توظيؼ استراتيجيات التدريس المختمفة 
 والذي يركز عمى التقويـ الكتابي ليشمؿ تقويـ الميارة  بةتعديؿ في محتوى تقويـ الطم

 والنشاط .
 اىيـ.توظيؼ الصور والبطاقات والموحات وتدريس المف 
 .تخصيص كراسات خاصة لبعض بالطمبة مع متابعتيا 
 . تزويد الطمبة بأوراؽ عمؿ وتدريب تدعـ القراءة والكتابة واإلمبلء وميارات الحساب 
 .اقتراح مجموعة مف األلعاب اليادفة لتسييؿ تنفيذ األنشطة المتضمنة 
 .مراعاة توظيؼ التعزيز بأنواعو المختمفة 
 ي الفئات المختمفة في ضوء مفاىيـ التعميـ الجامع.تطوير نظاـ اختبارات يراع 
إعداد دليؿ يوضح األساليب والطرؽ واألنشطة المتنوعة التي تبلئـ جميع الطمبة،  -

 وتساىـ في حصوؿ جميع الطمبة عمى تعميـ عاؿ الجودة.
 

ما سبل تطوير الممارسات الصفية األدائية لممعممين في مدارس وكالة الغوث الدولية 
 ؟ ت غزة في ضوء المنحى الجامع لمتعميم والتعممبمحافظا

لضماف تقديـ تعميـ جامع عالي الجودة ومتمركز حوؿ الطالب وفي بيئة آمنة ومحفزة لجميع 
الطمبة، يجب رفع كفايات المعمميف في تنفيذ الدروس بيدؼ تحسيف ممارساتيـ الصفية واألدائية 

 مف خبلؿ :
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ذي يجب أف يوفر فرصًا حوؿ نيج الممارسات التطوير الميني المستمر لممعمميف ال -
 الصفية الجامعة .

حرص اإلدارة المدرسية والمعنييف عمى توفير أدوات خاصة تساعد المعمميف عمى تحديد  -
 وتمبية االحتياجات المختمفة لجميع الطمبة أو تكييؼ البيئة الصفية.

يا مع مفاىيـ البد مف خبلؿ الزيارات الصفية رصد ممارسات المعمـ ومدى انسجام -
 التعميـ الجامع كالتواصؿ وتنظيـ البيئة الصفية والمغة الجامعة.

 احتراـ المعمميف التنوع الثقافي واالجتماعي والفردي ومراعاة ذلؾ في الغرفة الصفية. -
تنفيذ المعمميف استراتيجيات واسعة ونشطة تعزز مفيوـ الطالب محور العممية التعميمية  -

 .SBTDمج التدريب الميني لممعمـ القائـ عمى المدرسة وفؽ مبادي ومفاىيـ برنا
 الحرص عمى دمج البيئة المحمية والمدرسية في األنشطة الصفية والبلصفية. -
رفع كفايات المعمميف في تطويع الجوانب االنفعالية والنفسية لدييـ في اتجاه تقبؿ  -

 وتعزيز الطمبة.
تفعيؿ مشاركة الطمبة في أنشطة التأكيد عمى توفير األنشطة التي تسيـ في زيادة و  -

 المنيج وبالدرجة التي تسمح بيا قدراتيـ.
استغبلؿ المساحة الزمنية الخاصة بالمعمـ في الجانب التخطيطي لؤلنشطة المناسبة  -

 لطمبتو، في مقابؿ اتاحة الفرصة الكافية لكؿ طالب لممارسة دوره في التعامؿ مع األنشطة.
ءات البلزمة داخؿ الصؼ وخارجو في ظؿ منحى تمكيف المعمميف مف اتخاذ اإلجرا -

 التعميـ الجامع مثؿ:
 .تكبير أوراؽ العمؿ واالختبارات عمى ورؽ مف حيث الحجـ لبعض الطمبة 
 .إعطاء الطمبة الوقت الكاؼ لتنفيذ النشاط 
  تكييؼ المقاعد واألدراج في الغرفة الصفية وفؽ مصمحة الطمبة، وتوفير مقاعد أمامية

 متوسطة.
 في مستوى ارتفاع السبورة لضماف سيولة رؤيتيا مف الجميع. التحكـ 
 .تبادؿ الخبرات مع الزمبلء في المدرسة والمدارس األخرى مف خبلؿ الزيارات المتبادلة 

توطيد المنحى الجامع لمتعميم  ما سبل تطوير الشراكة بين المعممين وأولياء األمور نحو
 ؟ والتعمم

 ميـ الجامع وأىدافو وأىميتو.تعريؼ أولياء األمور لمنحى التع -
 مشاركة أولياء األمور في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. -
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 تزويد أولياء األمور باستراتيجيات تقديـ الخدمة التعميمية المناسبة ألبنائيـ في المنزؿ . -
 تصميـ بطاقات التعمـ الذاتي لمساعدة أولياء األمور. -
 المعنييف معمميف وأولياء أمور وطمبة. تشكيؿ فرؽ مساندة الطمبة وتفعيميا مف جميع -
تقديـ الدعـ واإلرشاد ألولياء األمور لكيفية التعامؿ أو الكشؼ وتحديد حاجات أبنائيـ  -

مف خبلؿ المقاءات و الندوات أو نشرات توعوية بيذا الخصوص، والتعاوف بيف المعمميف وأولياء 
زالة المعوقات لتعمميـ.األمور مف خبلؿ اجتماعات دورية لمتابعة وحؿ مشكبلت األ  بناء وا 

ضرورة معرفة أولياء األمور بما يحدث في غرفة الصؼ لمعمؿ عمى استمرارية المنيج  -
 المتبع في البيت ليحدث ىناؾ تكامؿ في األدوار.

 حضور أولياء األمور لحصص صفية مع أبنائيـ. -
أو يصبحوف  إشراؾ أىالي الطمبة الذيف يواجيوف صعوبات في توفير ما يمـز ألوالدىـ -

 جزءًا مف مجمس أولياء األمور.
إعداد مواد تعميمية توعوية حوؿ التعميـ والتعمـ في ضوء التعمـ الجامع موضحًا أدوار  -

 .اولياء األمور
 مناقشة الخطة الفردية لمطالب مع ولي أمره  واالتفاؽ عمى التوصيات وآليات المتابعة  -
ءات التي تناسب الطالب وتيسر تعممو االتفاؽ مع ولي األمر عمى مجموعة مف االجرا -

 مع متابعة الواجبات البيتية المخصصة لمطالب وأوراؽ العمؿ والكراسات المعدة ليذا الغرض.
متابعة نظاـ اإلحالة وخدمات المساندة اإلضافية وتشمؿ فحص نظر وفحص السمع  -

 واالمراض المزمنة .
 مع ولي األمر ودائرة الصحةتوفير أجيزة مثؿ سماعة األذف أو النظارة، بالتعاوف  -
الوعي الكامؿ بضرورة التحوؿ مف النموذج الطبي لئلعاقة والذي يعتبر أف الطفؿ يمثؿ  -

مشكمة وأنو غير قادر عمى التعمـ إلى النموذج االجتماعي لئلعاقة الذي يعمؿ عمى تحديد 
صديقة لمطفؿ وىذه االحتياجات الفردية لمطفؿ وتقدير طاقاتو وازالة المعوقات وتعزيز البيئة ال

 مسؤولية مشتركة لممعمميف وفريؽ المساندة واولياء األمور.
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 :أىميا من توصيات بعدة الباحث يوصي والمقابالت الدراسة لنتائج استناداً و 
تبنى حممة إعبلمية واسعة لنشر ثقافة التعميـ الجامع داخؿ المدارس وفي المجتمع المحمي،  .1

 ية لتحقيؽ ىذا الغرض.وتوظيؼ قناة األونروا الفضائ
 تعزيز الشراكة بيف المدرسة وأولياء األمور في مجاالت التخطيط والتنفيذ والمتابعة. .2
تحديد النقاط التي تحتاج و  توفير أدوات وأدلة واضحة تساعد المعمميف عمى تحميؿ المنياج .3

 .إلثراء وسد الفجوات الموجودة في إطار مفاىيـ التعميـ الجامع
، ميامو متابعة تنفيذ سياسة التعميـ الجامع، وتقديـ المدارسدة دائـ في تشكيؿ فريؽ مسان .4

 الدعـ والمساندة لممعمميف.
وضع دائرة التربية والتعميـ مؤشرات ومعايير واضحة لتقويـ المدارس والمعمميف في ضوء  .5

 المنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ.
شطة بصرية، وسمعية، تناسب جميع إثراء مراكز المصادر التابعة لموكالة بوسائؿ تعممية ن .6

 الطمبة.
تدريب المعمميف عمى تنفيذ استراتيجيات واسعة ونشطة تعزز مفيوـ الطالب محور العممية  .7

وفؽ مبادي ومفاىيـ برنامج التدريب الميني لممعمـ  ، وتوظؼ التكنولوجيا الحديثة،التعميمية
 .SBTDالقائـ عمى المدرسة 

راءات البلزمة داخؿ الصؼ وخارجو في ظؿ منحى التعميـ تمكيف المعمميف مف اتخاذ اإلج .8
 .الجامع

 تزويد أولياء األمور باستراتيجيات تقديـ الخدمة التعميمية المناسبة ألبنائيـ في المنزؿ . .9
 في ضوء مفاىيـ التعميـ الجامع. لمطمبة يراعي الفئات المختمفة لمتقويـتطوير نظاـ  .10
 جماعية وفردية يف بغرض إعداد خطط درسيةتنظيـ مشاغؿ تربوية وورش عمؿ لممعمم .11

 .نموذجية في ضوء منحى التعميـ الجامع 
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 : المستقبليت للدراست مقترحبث

 ٌقترحالباحثإجراءدراساتفًالموضوعاتالتالٌة:

 مدىتوافرمقوماتالمدرسةالجامعةفًمدارسوكالةالغوثالدولٌةبمحافظاتغزة
وسبلتطوٌرها.

 ترحلتطوٌرالتخطٌطالمدرسًفًوكالةالغوثالدولٌةبمحافظاتغزةفًتصورمق
ضوءمفاهٌمالتعلٌمالجامع.

 الصعوباتالتًتواجهمدٌريمدارسوكالةالغوثالدولٌةبمحافظاتغزةفًتطبٌق
المنحىالجامعللتعلٌموالتعلم.

 لدولٌةبمحافظاتغزةواقعالممارساتاإلشرافٌةللمشرفٌنالتربوٌٌنبوكالةالغوثا
فًضوءالمنحىالجامعللتعلٌموالتعلموسبلتطوٌره.

 ًف غزة بمحافظات الدولٌة الغوث وكالة مدارس فً األمور أولٌاء مجالس دور
 مواجهةالهدرالتربوي.
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 المصادر والمراجع
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والمراجع المصادر  

 أوًل / المصادر :

 القرآف الكريـ. -
يًا / المراجع العربية :ثان  

                                                                                                                                              أولويات اإلصبلح المدرسي كما يراىا مديرو المدارس الثانوية . (ـ2011). أبو المبف، غادة
الجامعة االسبلمية،  غير منشورة (. رسالة ماجستير ) ت غزة وسبؿ تحقيقيابمحافظا

 غزة.

 

تقويـ فعالية برنامج التعميـ الجامع التابع لوزارة  .(ـ2005) .سمماف، محمد، أبو حشيش، بساـ
-241،(16)مصر، ع مجمة عالـ التربية .و التعميـ العالي بمحافظات غزة   التربية
292. 

 

مناىج البحث وطرؽ التحميؿ اإلحصائي في العموـ  .(ـ2010) .صادؽ، أماؿ ،أبو حطب، فؤاد
 .لمنشر مكتبة االنجمو المصرية . مصر:النفسية و التربوية و االجتماعية

 

درجة استخداـ مديري وكالة الغوث الدولية لمتخطيط االستراتيجي في  .(ـ2011) .أبو ختمة، ريـ
الجامعة االسبلمية،  غير منشورة (. لة ماجستيررسا ) مواجية اليدر التربوي في مدارسيـ

 غزة.

 

ة بمحافظات غزة مشكبلت معممي الصؼ في المدارس الحكومي .(ـ2008) .أبو فودة، أحمد
 الجامعة االسبلمية، غزة. .(غير منشورة رسالة ماجستير )وسبؿ الحد منيا

 

الفكرة و التطبيؽ في  برنامج التعميـ الجامع بيف. (ـ2007يوليو  16-15) .أبو مرزوؽ، سمر
    ورقة عممية مقدمة إلى المؤتمر العممي األوؿ التربية الخاصة بيف الواقع  .قطاع غزة
 .جامعة بنيا مصر: و المأموؿ،
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اتجاىات أولياء األمور والمعمميف نحو  .(ـ2000) .أبو حشيش، بساـ ،أبو مصطفى، نظمي
 .طفاؿ العادييف في المدارس العاديةالدمج األكاديمي لؤلطفاؿ المعوقيف سمعيًا مع األ

 .32-14،(2)ع، غزة مجمة حوليات

 دار يافا العممية لمنشر و التوزيع. . عماف:إدارة الصفوؼ وتنظيميا .(ـ2001) .أبو نمرة، محمد

 

ميارات اإلدارة الصفية لدى المعمميف ودورىا في تحسيف بيئة  .(ـ2010) .أحمد، نجـ الديف
 .43 -1(،62)ع، مصر بية بجامعة الزقازيؽمجمة كمية التر  .التعمـ

 

 .جتمع العربي لمنشر والتوزيعمكتبة الم . عماف:الصفية اإلدارة.(ـ2005) .وليد ،أسعد

 

: فمسطيف. مقدمة في تصميـ البحث التربوي .(ـ2004) .االستاذ، محمود ،إحساف ،األغا
 . الجامعة االسبلمية

 

ممؤتمر الدولي الثامف ورقة مقدمة ل. لتعميـ الجامعا .(ـ2004نوفمبر  28-25) .أوبرتي، ريناتو
 واألربعوف لمتعميـ التعميـ الجامع طريؽ المستقبؿ، دبي.

 

 ع:ػػػػػػالموق ـ،25/10/2015استرجع بتاريخ . سياسة التعميـ الجامع. (ـ2013).األونروا
http://www.unrwa.org/sites/default/files/inclusive%20education%20

policy-arabic.pdf 

 

-unrwa.org/ar/who الموقع: ،ـ2/9/2015استرجع بتاريخ . مف نحف .(ـ2014) .األونروا
we-are. 

 

http://www.unrwa.org/sites/default/files/inclusive%20education%20policy-arabic.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/inclusive%20education%20policy-arabic.pdf
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لذوي االحتياجات  الدمج الشامؿ .(2008).دياف ، سيرز، مارغيف، سوتمؾ،دياف ،برادلي
دار الكتاب  :اإلمارات العربية المتحدة ) ترجمة عبد العزيز الشخص(.       ،الحاصة
  .الجامعي

 

مدى تحقيؽ المناىج الدراسية الفمسطينية ألىداؼ . (ـ2009أكتوبر  18-17) .بركات، زياد
ممية التربوية ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر التربوي األوؿ الع .التربية مف وجية نظر المعمميف

 جامعة النجاح. واقع وتحديات، فمسطيف:  في القرف الحادي والعشريف

 

إدارة العممية التعميمية لذوي االحتياجات  . (ـ2009) .جيبسوف، سوزاني ،ببلند فورد، سونيا
 .وؽ لبلستثمارات الثقافيةدار الفار  ، )ترجمة خالد العامري(. القاىرة:الخاصة

 

مطباعة و النشر دار قباء ل . القاىرة:اإلدارة التعميمية و المدرسية.(ـ2001) .البوىي، فاروؽ
 .والتوزيع

 

( في تطوير أداء 9001فاعمية استخداـ نظاـ إدارة الجودة) آيزو .(ـ2004) .التميمي، فواز
الوحدات اإلدارية في وزارة التربية و التعميـ في األردف مف وجية نظر العامميف فييا 

جامعة عماف العربية،  غير منشورة (. رسالة دكتوراة )ذا النظاـودرجة رضاىـ عف ى
 األردف.

 

مكتبة  . الرياض:تنمية كفايات إدارة الصؼ لدى المعمـ و المعممة. (ـ2001). الجاسر، عفاؼ
 .العبيكاف

 

نمط المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية لمشروع التعميـ  .( ـ2003) .جرادات ، ادريس
البرنامج غير منشورة(.  رسالة دكتوراة ) طيف والرضا الوظيفي لمعمميياالجامع في فمس

 .عيف شمس وجامعة األقصى، فمسطيف المشترؾ بيف جامعة
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واقع مرشدي التعميـ الجامع والتربية الخاصة في  .(ـ2011مايو  5-4) .جرادات، إدريس
لعميا في مجاالت المؤتمر العالمي لمدراسات ا .مديريات التربية : سموكيات وممارسات

 .جامعة النجاح الوطنية ، فمسطيف:ـ الطبيعية واإلنسانية واليندسيةالعمو 

 

وجيات نظر مسئولي لجنة التعميـ الجامع بالمدارس الحكومية  .( ـ2013) .جرادات، ادريس
 .  34 -1(، 2)15، مجمة جامعة األزىر غزة .في السياسة المدرسية المتبعة فيو 

 

التعميـ الجامع استيعاب لكؿ الفئات واستجابة . (ـ2008ابريؿ  15-14 ).الجسار، سموى
ة الموسـ الثقافي التربوي الخامس عشر التعميـ الجامع طريؽ التربي .لجميع االحتياجات

 .لتعميـ العاليوزارة التربية وا ، الكويت:الى المستقبؿ

 

 .55-47(، 2)40،مجمة رسالة المعمـ .تنظيـ البيئة الصفية .(ـ2000) .الحوري، غضاب

 . فمسطيف:خطة المنياج الفمسطيني األوؿـ( . 1998الفمسطينية.)وزارة التربية والتعميـ العالي 
 اإلدارة العامة لممناىج.  

 

اإلمارات العربية  .أسر األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة إرشاد .(ـ1999) .الخطيب، جماؿ
 .بة الفبلح لمنشر والتوزيعمكت :المتحدة

 

 .مناىج واساليب التدريس في التربية الخاصة .(ـ2003) .الحديدي، منى ،ماؿالخطيب، ج
 .تبة الفبلح لمنشر والتوزيعمك . بيروت:2ط

 

اإلمارات العربية  .المدخؿ إلى التربية الخاصة .(ـ1997الحديدي، منى )، الخطيب، جماؿ
 .مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع :المتحدة
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ع المعرفي والبيئة الصفية وعبلقتيما بالتفكير االبتكاري لدى الداف. (ـ2004) .رضواف، وساـ
 جامعة األزىر، غزة. غير منشورة(. رسالة ماجستير )طبلب الصؼ الرابع

 

 مركز الكتب األردني. . األردف: المدرسة الذكية.  (ـ1999) .جمكرستروبرت، ما

 

سترجع بتاريخ ا .قراءة في المنياج التعميمي الفمسطيني .(ـ2010) .زغموؿ، لطفي
 .http://www.odabasham.net/-49033الموقع : ـ،5/11/2015

 

درجة ممارسة مديري المدارس االعدادية بوكالة الغوث الدولية  .(ـ2015).شراب، ريا 
رسالة  )افية لدييـبمحافظات غزة لمعبلقات االنسانية و عبلقتيا بفاعمية العمميات االشر 

 الجامعة االسبلمية، غزة. غير منشورة(. ماجستير

 

 دار الفكر العربي. . القاىرة:إدارة الصؼ المدرسي .(ـ2000). الناشؼ، ىدى، شفشؽ، محمود

 .عالـ الكتب . القاىرة:الصحة المدرسية. ( ـ1999).شكر، فايز 

 

ير أداء معممي مدارس وكالة دور التخطيط المدرسي في تطو  . (ـ2012).الصوص، سميماف 
الجامعة  غير منشورة (. رسالة ماجستير )الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبؿ تفعيمو

 االسبلمية، غزة.

 دار وائؿ لمنشر. . األردف:مدخؿ إلى التربية الخاصة .(ـ2005).الظاىر، قحطاف 

 

حييا كما يراىا إجراءات مواجية التسرب في مدينة القدس وضوا .(ـ2001).عابديف، محمد 
 .336-312(،2)28، مجمة دراسات العمـو التربوية .المديروف والمعمموف

 

 .النيضة العربية .القاىرة: دار ميارات التدريس .(ـ1994) .عبد الحميد، جابر

http://www.odabasham.net/-49033
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دراسة استطبلعية التجاىات وأراء المدرسيف واإلدارييف في  .(ـ1999)  .عبد الغفور، محمد
مجمة  .في المدارس االبتدائية العاديةاج األطفاؿ غير العادييف التعميـ العاـ نحو إدم
 .193-161(، 15)ع، قطر مركز البحوث التربوية

 

البحث العممي مفيومو . (ـ2001).عبد الحؽ، كايد  ،عدس، عبد الرحمف ،عبيدات، ذوقاف
 .دار الفكر لمنشر والتوزيع . األردف:وأدواتو وأساليبو

 

رة دار الميس . األردف:االدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيؽ. (ـ2010).العجمي، محمد 
 .لمنشر و التوزيع

 

دار النشر  . القاىرة:مناىج البحث العممي في العمـو النفسية و التربوية .(ـ2010) .عبلـ، رجاء
 .لمجامعات

 

 ماجستير رسالة )أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الوالء التنظيمي .(ـ2002).القحطاني، محمد 
 جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض. غير منشورة(.

 

أثر البيئة الصفية المتطورة في تنمية الفكر اإلبداعي لدى طمبة . (ـ2011).القرارعة، أحمد 
جامعة الطفيمة  غير منشورة (. رسالة ماجستير )المرحمة األساسية في محافظة الطفيمة

 التقنية، األردف.

 

احتياجات تطوير البيئة المادية في المدارس االبتدائية بمحافظات . ( ـ2014).القزاز، عبير 
الجامعة اإلسبلمية،  غير منشورة (. رسالة ماجستير) "  غزة في ضوء المعايير الدولية

 غزة.

 



114 
 

 ،ـ5/11/2015استرجع بتاريخ  .نقد المنياج الفمسطيني .(ـ2010). قزاز، ىديؿ
http://www.ibe.unesco.org/en/communities/cop/forum.html 

 

بي لمطباعة دار الفكر العر  . عماف:إدارة الصفوؼ .(ـ2002)  .قطامي، نايفة ،قطامي، يوسؼ
 .والنشر والتوزيع

 

. فمسطيف: تقرير نحو توفير التعميـ الجامع لمجميع في فمسطيف. (ـ2004).كارلسوف، بيا 
 .دياكونيا/ناد منظمة

 

ؽ استراتيجيات التعمـ النشط عمى تصميـ الغرفة الصفية في أثر تطبي .(ـ2014).المصري، لينا 
الجامعة اإلسبلمية،  غير منشورة (. رسالة ماجستير) مدارس التعميـ األساسي بقطاع غزة

 غزة.

 

تجربة دمج ضعاؼ السمع بمدارس التعميـ العاـ  .(ـ2001سبتمبر  14-13).المعتوؼ، نواؿ 
العربي لمتعميـ والتنمية األطفاؿ العرب ذوو  المؤتمر السنوي الثاني لممركز .بالكويت

 ، المركز العربي لمتعميـ والتنمية.الواقع و آفاؽ المستقبؿ، مصر -االحتياجات الخاصة

 

مشكبلت االدارة الصفية التي تواجو معممي المرحمة االبتدائية  .(ـ2009).المقيد، عارؼ 
 غير منشورة ( رسالة ماجستير )بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة وسبؿ التغمب عمييا

 الجامعة االسبلمية، غزة.

 

 .منشورات وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى
 -دائرة التربية والتعميـ الرئاسة العامة . األردف: استراتيجية التعميـ الجامع .(ـ2013)

 األونروا.

 



115 
 

غاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى منشورات وكالة األمـ المتحدة إل
المدرسة: تحويؿ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى  .(ـ2012).

 .األونروا -ـ الرئاسة العامةدائرة التربية والتعمياألردف :  .الممارسات الصفية

 

ءات البلزمة لمعمـ التربية استراتيجيات التربية الخاصة و الكفا .(ـ1994) .منصور، طمعت
 .99-59، (2)ع ،جامعة عيف شمس مصر النفسيمجمة اإلرشاد  .الخاصة

 

بياف سبلمنكا بشأف المبادئ      .(ـ1994) .منظمة األمـ المتحدة لمتربية و العموـ و الثقافة
وزارة  . إسبانيا:والسياسات و الممارسات في تعميـ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة

 .بية والعموـالتر 

 

 . التعميـ الجامع : طريؽ المستقبؿ .( ـ2008) .منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة
 المؤتمر الدولي الثامف واألربعيف، جنيؼ.

 

التقرير العالمي لرصد التعميـ لمجميع:   .(ـ2010) .منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة
 جنيؼ. .وميفالسبيؿ إلى انصاؼ المحر 

 

مبادئ توجييية بشأف التعميـ . (ـ2005) .منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة/اليونسكو
 باريس .الجامع

 

تصور نقترح لتفعيؿ المشاركة المجتمعية في مدارس وكالة الغوث  .(ـ2014) .مينا، عبير
غير  الة ماجستيررس )الدولية بمحافظات غزة في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة

 الجامعة االسبلمية، غزة. منشورة (.

 



116 
 

 .التربية الخاصة في التوجو نحو التعميـ لمجميع .(ـ2008ابريؿ  15-14 ).الموسى، ناصر
الكويت  الموسـ الثقافي التربوي الخامس عشر التعميـ الجامع طريؽ التربية الى المستقبؿ،

 .88 -59والتعميـ العالي،  وزارة التربية :

 

مبلمح التعميـ الجامع والصديؽ في . (ـ2013نوفمبر  26جمعة، أمجد )، مونس، خالد
ورقة عمؿ مقدمة لميوـ الدراسي التأصيؿ  .شخصية الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

قسـ عمـ النفس بكمية التربية في الجامعة االسبلمية  فمسطيف: االسبلمي في عمـ النفس،
 .جامعة األقصىمية التربية في وقسـ عمـ النفس بك

 

االحتراؽ النفسي وعبلقتو باألداء التدريسي لدى . (ـ2008) .السميري، نجاح ،النجار ، محمد
 ،عيف شمس –مجمة كمية التربية  . رس التعميـ الجامع بمحافظات غزةمعممي مدا

 . 467-417(،30)ع

 

عنؼ المدرسي في العوامؿ النفسية واالجتماعية المسئولة عف ال .(ـ2008) .النيرب، عبد اهلل
، غير منشورة ( رسالة ماجستير ) المرحمة كما يدركيا المعمموف والتبلميذ في قطاع غزة

 الجامعة االسبلمية، غزة.

 

 السمطة الوطنية الفمسطينية . .اإلصدار األوؿ .(ـ1997) .وزارة التخطيط و التعاوف الدولي

 

ـ اإلدارة المدرسية و الييئة التعميمية تعميمات وصفات ميا .(ـ1996) .وزارة التربية و التعميـ
 . 2ص غزة، ، 1نشرة رقـ ـ ت غ /  في المدارس

 

تقرير دراسة تشخيص الواقع المدرسي لمخطة  .(ـ2013) .وزارة التربية و التعميـ العالي
 .اإلدارة العامة لمتخطيط ، فمسطيف:االستراتيجية الثالثة

 



117 
 

ؤوليف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسلجامع: مواد معينة لممشرفيف و المممؼ مفتوح عف التعميـ ا .(2003). اليونسكو
ع:          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالموق، ـ4/12/2015اريخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجع بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس .اإلدارييف

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001321/132164ua.pdf 

 

 .تعمـػػػػػػػػػػػػمػػقبػوؿ التنػوع: مجموعػة أدوات تتػيح تييئػة بيئػات جامعػة وصػديقة ل.(2014).اليونسػكو
 الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:، ـ20/9/2015اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجع بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001375/137522a.pdf 

  



118 
 

 
 ثالثًا / المراجع األجنبية :

Manisah, A.(2006) . An empirical study on teachers perceptions 
towards inclusive education in Malays. International Journal of 
Special Education، 3(21), 36-44 . 

 

Das, M . (2013 ) . Inclusive Education in India : Are the teachers 
prepared ? . International Journal of Special Education، 1(28),  
27-36 . 

 

Hulya, H, Zarif, I. ( 2012) .The effect inclusive education practice 
during preschool has on the peer relations and social skills of 5-
6 year olds with typical development. International Journal of 
Special Education، 3(27), 169-175 .  

 

Korkmaz, I.(2011).Elementary Teachers’ Perceptions About 
Implementation of Inclusive Education.US-China Education 
Review .2(8), 177-183.  

   

Mdikana, A.(2007). Pre-Service Educators' Attitudes towards 
Inclusive Education .International Journal of Special Education، 
1(22) ,125-131 . 

 

Pugach, M , Warger, C .(1996) . Curriculum trends، special 
education، and reform . New York :Graw Hill. 



119 
 

 

Schumm, J. Vaughn, S.، Haager، D. (1995).General education 
teacher planning: What can students with learning disabilities 
expect?. Exceptional Children ، 61، 335-352. 

 

Slavica, P. (2010) . Inclusive Education .proclamations or reality 
(primary school teachers' view) . US-China Education Review . 
10(7) , 62-69 . 

 

Switlick, D., Stone, J. (1992). Curriculum modification ( Unpublished 
course materials).Johns Hopkins Universt. 

  



120 
 

 

 

 المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

(1)ممحق رقم   
 الستبانة في صورتيا األولية

  زةـــــــــــغـ –ة ـــــــــــة اإلسالميـــــــــــالجامعـ
 والدراسات العميا شؤون البحث العممي

 ةــــــقسم أصول التربي –ة ــــكمية التربي

 تحكيـم استبانــة
 

 حفظك اهلل،،،    ..............................................الدكتور الفاضل/ 

  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
ارة عف استبانة لجمع يتشرؼ الباحث أف يضع بيف يدي سيادتكـ أداة ىذه الدراسة وىي عب

 البيانات المتعمقة بدراستو حوؿ: 

الغوث الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميم و  معممي مدارس وكالةدرجة ممارسة 
 االتعمم وسبل تطويرى

وذلك استكماًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول التربية من الجامعة 
 معممي مدارس وكالةلقياس درجة ممارسة  سة استخدام استبانةاإلسالمية. وقد اقتضت الدرا

، وتحتوي االستبانة االغوث الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميـ والتعمـ وسبؿ تطويرى
 ( مجاالت.4( فقرة موزعة عمى )61عمى )

مف خبلؿ وبصفتكـ خبراء في  ىذا المجاؿ نرجو االطبلع عمى ىذه االستبانة والقياـ بتحكيميا 
 ما يمي :

 تقييـ مدى انتماء كؿ فقرة لمجاليا . -1
 صحة صياغة الفقرات . -2
 حذؼ أو اضافة ما ترونو مف فقرات . -3

 وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير،،،
 الباحث

 مازن محمد العطل                                                                     
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 :أوًل: البيانات األولية 
 مشتركة إناث                  ذكور        :  المدرسة طمبة جنس .1
 ماجستير فأعمى  بكالوريوس       :        المؤىل العممي .2
 سنوات 10أكثر مف  سنوات    10إلى  5  سنوات 5أقؿ مف  سنوات الخدمة:         .3
 ابتدائي و إعدادي                  إعدادي              ابتدائي               سة:         نوع المدر  .4

 
 ثانيًا: فقرات الستبانة

 الفـقـرات م
 النتماء المناسبة

غير  مناسبة
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
 المجال األول: التخطيط الدراسي:

     ة والصحية والنفسية واالجتماعية.يحدد المعمـ احتياجات الطمبة التعميمي  .1
يستخدـ أساليب التقييـ المختمفة كالمبلحظة المباشرة والمقاببلت لتحديد   .2

 احتياجات الطمبة.
    

     يشجع أولياء األمور عمى مناقشة احتياجات ابنائيـ المختمفة.  .3
يحتفظ بسجبلت حوؿ الطمبة ذوي اإلعاقات واالحتياجات اإلضافية    .4

 رضيف لمتيميش واإلقصاء.والمع
    

يتعامؿ مع البيانات الخاصة بالطمبة بسرية تامة ويطمع عمييا المعنيوف   .5
 فقط.

    

     يعتمد عمى خطة عمؿ لمساندة الطمبة المعرضيف لمتيميش واإلقصاء.  .6
     تتضمف خطتو اليومية أساليب مساندة لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.  .7
     فردية لمطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية. يقدـ خطط تربوية  .8
     يسمح ألولياء األمور بمشاركة الطمبة في وضع األىداؼ التعميمية.  .9

     يقدـ تغذية راجعة مستمرة لمطمبة حوؿ مدى تحقؽ األىداؼ.  .10
 المجال الثاني: المنيج الجامع:

     .يقدـ المعمـ منيجًا مبلئمًا الحتياجات الطمبة ومستقبميـ   .1
     يشارؾ جميع المعنييف في إثراء المنياج .  .2
     يصمـ محتوى دراسي واستراتيجيات تساعد الطمبة عمى التعمـ .  .3
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 الفـقـرات م
 النتماء المناسبة

غير  مناسبة
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
يثري محتوى المنيج الدراسي بالتجارب اليومية لدى الطمبة في المدرسة   .4

 ميما كانت خمفياتيـ أو قدراتيـ .
    

ابة، وتعمـ األعداد، والميارات يدمج المنيج المدرسي تعمـ القراءة والكت  .5
 الحياتية في المواضيع كميا.

    

     يستخدـ  موارد متوافرة محميًا لمساعدة األطفاؿ عمى التعمـ .  .6
يقدـ منيجا دراسيا يحتوى عمى صور وأمثمة ومعمومات متنوعة تحاكي   .7

 خمفيات الطمبة االجتماعية.
    

التغمب عمى مشكبلتيـ مف  يساعد الطمبة مف ذوي صعوبات التعمـ في  .8
 خبلؿ دروس إضافية أو مراجعة الدروس.

    

     يراعي في توصيؿ المنيج القدرات المغوية والعقمية لمطمبة.  .9
يعزز القيـ االجتماعية مثؿ االحتراـ، والتسامح لدى الطمبة مف خبلؿ   .10

 المنيج.
    

     يتسـ بالمرونة عند استخداـ أساليب التقويـ المتنوعة.  .11
     يأخذ الرؤى والظروؼ المستجدة في الحسباف .  .12
     يستخدـ أساليب تعميمية نشطة سمعية وبصرية وحركية.  .13
     يكّيؼ المنياج وطرائؽ التدريس لتمبية احتياجات الطمبة المتنوعة .  .14
     يوظؼ المواد اإلثرائية لتمبية احتياجات الطمبة االضافية .  .15
     لمطمبة ذوي اإلعاقة.يعد اختبارات بديمة   .16
     يستخدـ استراتيجيات التعمـ النشط المتمركز حوؿ المتعمـ .  .17
يوظؼ المعمـ التكنولوجيا  في عمميات التعميـ  والتعمـ لذوي االحتياجات   .18

 الخاصة.
    

 المجال الثالث: الممارسات الصفية الجامعة:
     جسمية.يصنؼ المعمـ طمبتو وفقا لمستوياتيـ العقمية وال  .1
     ينظـ الطمبة في مجموعات حسب قدراتيـ التحصيمية.  .2
     يراعي جموس مف بو إعاقة في المقاعد األمامية.  .3
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 الفـقـرات م
 النتماء المناسبة

غير  مناسبة
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
     يراعي المساحة البلزمة لجموس الطمبة وتيسير حركتيـ.  .4
     يبلءـ جمسة الطمبة في الغرفة الصفية وأسموب التدريس الذي يتبعو.  .5
     لمطمبة ألداء األنشطة التعميمية. يتيح الوقت الكافي  .6
     يحافظ عمى إنارة كافية بحيث تكوف الرؤية واضحة لجميع الطمبة .  .7
     يحافظ عمى تيوية الغرفة الصفية لتناسب جميع فئات الطمبة.  .8
     يرتب المقاعد بصورة مناسبة تمنع اكتظاظ الطمبة.  .9

قرب زاوية الرؤية مف جميع  يتأكد مف سبلمة السبورة لبلستخداـ، ومدى  .10
 الطمبة.

    

     يسعى لتزييف غرفة الصؼ بطريقة تجذب اىتماـ جميع الطمبة .  .11
     يتحدث إلى الطمبة بمغة إيجابية، وال ينعتيـ بصفات تحد مف مشاركتيـ  .12
يستخدـ عبارات التعزيز والكممات التي تحفز الطمبة عمى المشاركة   .13

 بالموقؼ التعميمي.
    

يتحدث بمغة جامعة وواضحة لجميع فئات الطمبة باختبلؼ بيئاتيـ الثقافية   .14
 واالجتماعية

    

     يسعى الستثارة التوجيو الذاتي لدى طمبتو .  .15
     يميز كؿ فرد بخصوصيتو وبشخصيتو عف اآلخريف.  .16
     يسعى إلشباع ميوؿ الطمبة واتجاىاتيـ النفسية.  .17
عية في اطار القيـ السائدة والثقافة والتقاليد يقيـ مع الطمبة عبلقة اجتما  .18

 المتعارؼ عمييا.
    

     يقبؿ ويحتـر مشاعر الطمبة ويتقبؿ أفكارىـ التي يطرحونيا.  .19
ينسؽ بشكؿ فعاؿ مع مرشد الصحة النفسية لمتعرؼ أكثر عمى مشكبلت   .20

 الطمبة النفسية واالجتماعية. 
    

 ألمور لتوطيد التعميم الجامع:المجال الرابع: الشراكة مع أولياء ا
     ينظـ المعمـ اجتماعات مع أولياء األمور لمناقشة منحى التعميـ الجامع .  .1
     يعد مواد تعريفية ونشرات وممصقات ويرسميا إلى المنزؿ مع الطمبة .  .2
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 الفـقـرات م
 النتماء المناسبة

غير  مناسبة
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
يجتمع مع أولياء األمور بشكؿ مستمر لمناقشة تطور تعميـ ابنائيـ وطرائؽ   .3

 ضؿ .تعمميـ بشكؿ أف
    

ينفذ سياسة الباب المفتوح في غرفة صفو بحيث يشعر األىؿ أنيـ   .4
 يستطيعوف التحدث دوف خوؼ أو تردد.

    

يدعوا أولياء األمور لحضور مشاىدات صفية و مواقؼ تعميمية في   .5
 المدرسة .

    

يشجع أولياء األمور عمى معرفة الطمبة غير الممتحقيف بالمدرسة ويتابع  .6
 مى إعادتيـمعيـ ع

    

8.      يشجع األىؿ ويعمؿ معيـ عمى دعـ وترويج ونشر التعميـ الجامع  
9. يحدد موعدا لمناقشات غير رسمية مع األىؿ لتقييـ تعمـ أطفاليـ مرة أو  

 مرتيف في السنة 
    

10.      يرسؿ أعماؿ الطمبة المتميزة إلى البيت حتى يرى األىؿ أداء أطفاليـ الجيد 
11.      زور األىؿ في بيوتيـ ويجرى معيـ مقاببلت لتطوير أداء ابنائيـ .ي 
12. يشجع أولياء األمور عمى إحضار مواد إلى البيئة الصفية تساعد الطمبة  

 عمى التعمـ .
    

13.      يشارؾ األىؿ في التخطيط ووضع األىداؼ التعميمية ألبنائيـ 
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(2) رقم ممحق  
لالستبانة قائمة بأسماء المحكمين  

 مكان العمل السم م

 عزة-الجامعة االسبلمية أبو دؼ خميؿ أ.د محمود 1

 عزة-الجامعة االسبلمية الدجنيعمي د. إياد  2

 عزة-الجامعة االسبلمية الصوفي عبد اهلل د. حمداف 3

 عزة-الجامعة االسبلمية المزيف حسف د. سميماف 4

 عزة-الجامعة االسبلمية األغا عثماف د. محمد 5

 عزة-الجامعة االسبلمية نجـ عدناف د. منور 6

 غزة-جامعة األقصى سكر رجب ناجيد.  7

 غزة-جامعة األقصى الحجارحسيف د. رائد  8

 غزة-جامعة األقصى خمؼ اهلل ابراىيـ د. محمود 9

 غزة-جامعة االزىر الموح حسف د. عصاـ 10

 غزة-جامعة االزىر د. محمد ىاشـ أغا 11

 غزة-وزارة التربية و التعميـ يؿ حمادد. خم 12

 غزة-وزارة التربية و التعميـ د. عمى خميفة 13

 غزة-وزارة التربية و التعميـ د. فتحي كموب 14
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(3) رقم ممحق  
 الستبانة في صورتيا النيائية

  ـزةـــــــــــــــــــــــــغ –ة ـــــــــة اإلسالميـــــــالجامعـ
 عـممي والـدراســـات العـميـاشــؤون البحث ال

 ةــــــــــقسم أصول التربي –ة ـــــــــكمية التربي
===================================== 

 
 السيد/ة مدير/ة المدرسة // السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

 
 يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان:

غوث الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميم و ال معممي مدارس وكالةدرجة ممارسة 
 االتعمم وسبل تطويرى

الغوث الدولية بمحافظات  معممي مدارس وكالةوقد أعد الباحث استبانة لقياس درجة ممارسة 
( 4( فقرة موزعة عمى )56، وتحتوي االستبانة عمى ) غزة لممنحى الجامع لمتعميـ و التعمـ

راسي ، المنيج الجامع، الممارسات الصفية األدائية الجامعة، مجاالت وىي: التخطيط الد
 الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميـ الجامع.

 لذا نرجو التكـر باإلجابة عف فقرات ىذه االستبانة بكؿ جدية وصدؽ وموضوعية، والمطموب  
 تحت (√) عبلمة وضعسؤاؿ ب لكؿ المقابمة الخمسة األوزاف ىذه أحد واختيار األسئمة ىذه قراءة
 مناسبًا. تراه الذي الوزف

عممًا بأن إجابتكم ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إل ألغراض البحث العممي  
 فقط.

 بارؾ اهلل فيؾ..  وشكرًا لؾ
 

 الباحث
 مازن محمد العطل                                                                  
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 :أواًل: البيانات األولية 
 مشتركة إناث                  ذكور         :  المدرسة طمبة جنس .5
 ماجستير فأعمى  بكالوريوس        :   المؤىل العممي .6
 سنوات 10أكثر مف  سنوات    10إلى  5  سنوات 5أقؿ مف  سنوات الخدمة:           .7
 ابتدائي و اعدادي إعدادي                ابتدائي          نــــوع الـمدرسة: .8

 
 ثانيًا: مجالت الستبانة

 الفقــرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

 المجاؿ األوؿ: التخطيط الدراسي:

1- 
 -الصحية –يمتمؾ المعمـ تصورًا واضحًا الحتياجات الطمبة ) التعميمية 

 النفسية واالجتماعية( .
     

2- 
يستخدـ أساليب التقييـ المختمفة كالمبلحظة المباشرة والمقاببلت لتحديد 

 احتياجات الطمبة.
     

3- 
يخصص وقتًا كافيًا لمتخطيط لمدروس وتطوير المواد التعميمية وتكييفيا؛ 

 مع التنويع في األنشطة ، والتحوؿ في الممارسات الصفية.
     

      يشجع أولياء األمور عمى مناقشة احتياجات أبنائيـ المختمفة. -4

5- 
يحتفظ بسجبلت الطمبة ذوي اإلعاقات واالحتياجات اإلضافية  

 والمعرضيف لمتيميش واإلقصاء.
     

      يتعامؿ مع البيانات الخاصة بالطمبة بسرية تامة . -6
      يف لمتيميش واإلقصاء.تتوافر لديو خطة عمؿ لمساندة الطمبة المعرض -7
      يّضمف خطتو اليومية أساليب مساندة لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة. -8
      يقدـ خططًا تربوية فردية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة. -9

      يشرؾ أولياء أمور الطمبة في وضع األىداؼ التعميمية . -10
 المجاؿ الثاني: المنيج الجامع:

      يقدـ المعمـ منيجًا مبلئمًا الحتياجات الطمبة ومستقبميـ . -1
      يشرؾ جميع المعمميف في إثراء المنياج . -2

(2) 
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 الفقــرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

      يوظؼ استراتيجيات تدريسية تبلئـ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة . -3

4- 
يثري محتوى المنيج الدراسي بالتجارب اليومية لدى الطمبة في المدرسة 

. 
     

      يبسط المفاىيـ إلى الحد األدنى الذي ينسجـ مع أقؿ الطمبة تحصيبًل.  -5

يربط المعمومات والمفاىيـ بالواقع الحياتي والبيئي واألشياء المحببة  -6
 لمطمبة.

     

يدمج تعمـ القراءة والكتابة، وتعمـ األعداد، والميارات الحياتية في المنيج  -7
 المدرسي بشكؿ كامؿ .

     

      يستخدـ  موارد متوافرة محميًا لمساعدة األطفاؿ عمى التعمـ . -8

9- 
يقدـ منيجًا دراسيًا يحتوى عمى صور وأمثمة ومعمومات متنوعة تحاكي 

 خمفيات الطمبة االجتماعية.
     

      يراعي القدرات المغوية والعقمية لمطمبة . -10
      ، والتسامح لدى الطمبة .يعزز القيـ االجتماعية مثؿ االحتراـ -11
      يتسـ بالمرونة عند استخداـ أساليب التقويـ المتنوعة . -12
      يستخدـ أساليب تعميمية نشطة ) سمعية وبصرية وحركية ( . -13
      يكّيؼ المنياج وطرائؽ التدريس لتمبية احتياجات الطمبة المتنوعة . -14
      ة ذوي اإلعاقة.يعد اختبارات بديمة لمطمب -15
      يستخدـ استراتيجيات التعمـ النشط المتمركز حوؿ المتعمـ . -16

17- 
يوظؼ التكنولوجيا في عمميات التعميـ  والتعمـ لذوي االحتياجات 

 الخاصة.
     

 المجاؿ الثالث: الممارسات الصفية األدائية الجامعة:
      مية والجسمية.يصنؼ المعمـ طمبتو وفقا لمستوياتيـ العق -1
      ينظـ الطمبة في مجموعات حسب قدراتيـ العقمية. -2
      يراعي جموس مف بيـ إعاقة في أماكف تناسبيـ . -3

(2) 
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 الفقــرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

      يراعي المساحة البلزمة لجموس الطمبة وتيسير حركتيـ. -4
      يبلئـ جمسة الطمبة في الغرفة الصفية تبعًا ألسموب التدريس الذي يتبعو. -5
      يتيح الوقت الكافي لمطمبة ألداء األنشطة التعميمية. -6
      يحرص عمى وجود إنارة كافية لتحقيؽ رؤية واضحة لجميع الطمبة . -7

يدير وقت الحصة بشكؿ جيد بحيث تمبي األنشطة حاجة كؿ طالب  -8
 وتثير اىتمامو وتحفزه لمتعمـ .

     

      ة.يحرص عمى تيوية الغرفة الصفي -9

10- 
يتأكد مف سبلمة السبورة لبلستخداـ، ومدى قرب زاوية الرؤية مف جميع 

 الطمبة.
     

11- 
يتابع كراسات جميع الطمبة وكتبيـ ويدققيا، ويزودىـ بالتغذية الراجعة 

 المستمرة.
     

12- 
يستخدـ عبارات التعزيز والكممات التي تحفز الطمبة عمى المشاركة في 

 ميمي.الموقؼ التع
     

13- 
يتحدث بمغة جامعة تناسب جميع فئات الطمبة باختبلؼ بيئاتيـ الثقافية 

 واالجتماعية
     

14- 
يجذب انتباه جميع الطمبة لمزيد مف المشاركة، بحيث ال يسمح لمطمبة 

 اليروب مف دائرة اىتماـ المعمـ .
     

      يستثير التوجيو الذاتي لدى طمبتو . -15
      إلشباع ميوؿ الطمبة واتجاىاتيـ النفسية. يسعى -16

17- 
يرحب بكؿ الطمبة في الفصؿ، ويشجع الطمبة عمى الترحيب ببعضيـ 

 البعض.
     

18- 
يقيـ مع الطمبة عبلقة اجتماعية في إطار القيـ السائدة والثقافة والتقاليد 

 المتعارؼ عمييا.
     

      التي يقدمونيا.يحتـر مشاعر الطمبة ويتقبؿ أفكارىـ  -19
     يتعاوف مع مرشد الصحة النفسية لمتعرؼ عمى مشكبلت الطمبة النفسية  -20

(2) 
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 الفقــرات م
 درجة الموافقة

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

 واالجتماعية. 
 المجاؿ الرابع: الشراكة مع أولياء األمور لتوطيد التعميـ الجامع:

      ينظـ المعمـ اجتماعات مع أولياء األمور لمناقشة تعمـ ابنائيـ . -1
      يفية ونشرات وممصقات ويرسميا إلى أولياء أمور الطمبة .يعد مواد تعر  -2

ينفذ سياسة الباب المفتوح في غرفة صفو بحيث يشعر األىؿ أنيـ  -3
 يستطيعوف التحدث دوف خوؼ أو تردد.

     

يدعو أولياء األمور لحضور مشاىدات صفية و مواقؼ تعميمية في  -4
 المدرسة .

     

عمى معرفة الطمبة المتسربيف ويتابع معيـ  يشجع أولياء األمور -5
 إلعادتيـ . 

     

يشجع أولياء األمور ويعمؿ معيـ عمى دعـ ونشر ثقافة التعميـ الجامع  -6
. 

     

يرسؿ أعماؿ الطمبة المتميزة إلى أولياء أمورىـ حتى يتعرفوا عمى أداء  -7
 ابنائيـ الجيد .

     

      يـ مقاببلت لتطوير أداء ابنائيـ .يزور األىؿ في بيوتيـ ويجرى مع -8

9- 
يشجع أولياء األمور عمى إحضار مواد تعميمية إلى البيئة الصفية 

 تساعد الطمبة عمى التعمـ .
     

 
 

 

 

 

 

(2) 
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(4)ممحق رقم   
 أسماء المحكمين لممقابمة

 

 مكان العمل السم م

 غزة-الجامعة اإلسبلمية  العاجز عمي أ.د فؤاد 1

 غزة-الجامعة اإلسبلمية  أبو دؼ خميؿ أ.د محمود 2

 غزة-الجامعة اإلسبلمية  الدجني عمي د. إياد 3

 غزة-جامعة األزىر د. محمد ىاشـ أغا 4

 

  



133 
 

 (5)ممحق رقم 
 نموذج المقابمة في صورتيا النيائية

 التربيـة / التربية اإلســـالميــة أصـول قســم

      ========================================================== 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،  .....السيد/ ....................................
 يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان:

الغوث الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع لمتعميـ و  معممي مدارس وكالة"درجة ممارسة 
 ." االتعمـ وسبؿ تطويرى

قد اقتضت وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في أصوؿ التربية، و 
الدراسة إجراء مقاببلت مع المسؤوليف وأصحاب القرار في المؤسسات التربوية لمتعرؼ إلى سبؿ 

الغوث الدولية بمحافظات غزة لممنحى الجامع  معممي مدارس وكالةتحسيف واقع أداء ممارسة 
 ية:لمتعميـ والتعمـ وىو السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة والذي يتفرع منو األسئمة التال

ما سبل تطوير التخطيط الدراسي لدى معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة   .1
 في  ضوء مع المنحى الجامع لمتعميم والتعمم ؟

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

. ما سبل تحسين المناىج الدراسية لدى معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة 2
 في ضوء المنحى الجامع لمتعميم والتعمم؟

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 

          غــزة                               – الجامــــــــعــــــــة اإلســــــــالمـيـــــــة
 العميـــــا                                            شئون البحث العممي والدراســـــات

 منوذج مقابلة
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ما سبل تطوير الممارسات الصفية األدائية لممعممين في مدارس وكالة الغوث الدولية . 3
 بمحافظات غزة في ضوء المنحى الجامع لمتعميم والتعمم؟

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

ما سبل تطوير الشراكة بين المعممين وأولياء األمور نحو توطيد المنحى الجامع لمتعميم .  4 
 و التعمم ؟

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 البيانات الشخصية: 
 .........................االسـ: ....................................................

 ......................................المسمى الوظيفي:.............................
 .................المؤىؿ العممي:....................................................

 ........................... الساعة ........تاريخ المقابمة: ..........................
   

                                                                                                                                                                                                                  
 الباحث:
 مازن العطل
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(6) رقم ممحق  
 قائمة بأسماء الخبراء الذين تم إجراء المقابمة معيم

 

 المسمى الوظيفي السم م

 مدير مدرسة في وكالة الغوث الدولية بغزة د. عايش صالح    1

 مدير مدرسة في وكالة الغوث الدولية بغزة د. عبد النبي أبو السمطاف    2

 ية في وكالة الغوث الدولية بغزةمدير منطقية تعميم د. نبيؿ الصالحي    3

 مختص تربوي في وكالة الغوث الدولية بغزة أ. آماؿ ظاىر     4

 مختص تربوي في وكالة الغوث الدولية بغزة أ. حسف أبو ندى     5

 منسؽ وحدة جودة المدارس في وكالة الغوث الدولية بغزة أ. حمدي عبد الرحمف    6

 في وكالة الغوث الدولية بغزة عميـ الجامعمسئوؿ الت أ. شاىر ياغي     7

 منسؽ وحدة التدريب وتطوير المنياج في وكالة الغوث الدولية بغزة أ. فتحي أبو عودة    8

 مدير منطقية تعميمية في وكالة الغوث الدولية بغزة أ. محمد أبو ىاشـ     9

 مدير مدرسة في وكالة الغوث الدولية بغزة أ. سفياف غانـ    10
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(7)ممحق رقم   
 كتاب تسييل ميمة الباحث

 


