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  التدريس مساعدو
 

 خلفية

 ُيقدم الُملخص أدناه األدلة البحثية حول مساعدي التدريس في سياق العالم العربي.
 

ُتركز مجموعة أدوات التعليم على األثر الواقع على مخرجات المتعّلمين؛ حيث تقدم تقديًرا لمتوسط أثر 

إلى عدد كبير من الدراسات الكّمية مساعدي التدريس على التقدم الُمحرز في التعليم استناًدا 

عة من جميع أنحاء العالم.  المجم�
 

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول نهج مساعدي التدريس الُمطّبق في العالم 

العربي. وعلى خالف مجموعة األدوات، فإنها تتضمن دراسات ال تقدم تقديًرا لألثر، وإنما تبحث في 

دخالت ونظرة مديري المدارس والمعلمين والطلبة إليها باستخدام مجموعة من الطرق تطبيق الت

البحثية. وتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في االطالع 

 على أمثلة محددة عن تدخالت مساعدي التدريس التي طبقت في العالم العربي.

 

 العربي العالمفي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

حتى اآلن، لم يبحث في أثر مساعدي التدريس في فاعلية بيئة التعليم والتعّلم، لكن غياب مساعدي 

  التدريس يعد تحدًيا يواجه المعلمين في إدارة صفوفهم وعائًقا يؤثر في جودة التعليم.
 

االبتدائية أن غياب مساعدي معلم في المرحلة  100ففي العراق، كشفت البيانات التي جمعت من 

) ال سيما في Rajab  &Faqe, 2018التدريس يعد مؤشًرا مهًما على المشكالت والمخاوف الصفية (

الصفوف الدراسية كبيرة الحجم التي يواجه فيها المعلمون التوتر والضغط وال ينجحون بالتالي في 

لتدريس لمساعدة المعلمين على ). لذا ثمة حاجة لمساعدي اKerma, 2019التعامل مع صفوفهم (

إدارة سلوك طلبتهم وتقديم أساليب تدريس متمايزة وضمان بيئة تعّلمية تتمركز حول الطالب 

)Almulla, 2015; Kerma, 2019.(  
 

) في تأثير حجم الصف على التدريس، وجد أن معلمي المدارس االبتدائية Almulla )2015عندما بحث 

طالًبا)، يستخدمون عادة مجموعة محدودة  40إلى  30وًفا كبيرة الحجم (السعودية الذين يدّرسون صف

من أساليب التدريس كشرح المعلم أو أسلوب المحاضرة للطلبة، مما يجعل الصف متمركًزا أكثر حول 

طالًبا)، يتعّلم الطلبة عادة في أزواج أو مجموعات،  20إلى  15المعلم. لكن في الصفوف صغيرة الحجم (

) إلى أن وجود مساعدي التدريس Almulla )2015بيئة تعّلم نشط للطلبة. بالتالي، أشار مما يخلق 

سيقلل من نسبة الطلبة إلى المعلمين ويساعد بالتالي في إدارة الصف. إضافة إلى ذلك، سيكون 

  المعلمون أقدر على تقديم الدعم لطلبتهم بشكل أفضل وإعطائهم وقًتا واهتماًما فردًيا.
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في العديد من الدراسات أن غياب مساعدي التدريس ال ُيَمّكن المعلمين من تطبيق أساليب التعّلم  ُوجد

التعاوني ومشاركة الطلبة في أنشطة الصف. على سبيل المثال، عند دراسة تطبيق التدريس القائم 

علوم أن نقص معلًما لمادة ال 33على االستقصاء في الصفوف الدراسية اللبنانية واإلماراتية، أفاد 

&  Baroudiمساعدي التدريس منعهم من إشراك الطلبة في األنشطة التطبيقية لمادة العلوم (

Rodjan-Helder, 2019 إضافة إلى ذلك، امتنع بعض هؤالء المعلمين عن أخذ طلبتهم إلى مختبر .(

اليب التدريس العلوم ألنهم ال يستطيعون إدارة سلوكاتهم. ونتيجة لذلك، اتبع هؤالء المعلمون أس

  التقليدية المتمركزة حول المعلم في تدريس العلوم في معظم الوقت.
 

من ناحية أخرى، ونتيجة لجهود حكومة اإلمارات العربية المتحدة لتشجيع االبتكارات التعليمية، تحقق 

الباحثون من توظيف الروبوت "ناو" كمساعد للتدريس في مدرسة ابتدائية محلية في أبوظبي. 

خدم هذا الروبوت الشبيه باإلنسان كمساعد للتدريس في مراجعة موضوع في مادة الرياضيات استُ 

من طلبة الصف الرابع. ُوّزع الطلبة بشكل  44وقيست كفاءته بالمقارنة مع مساعد تدريس بشري مع 

طلبة مع مساعد التدريس  4مجموعات تضم  5طلبة مع الروبوت، و 4مجموعات تضم  6عشوائي في 

ي. وقد تحّسنت نتائج الطلبة في االختبار البعدي وكان الطلبة أكثر مشاركة عند التفاعل مع البشر

). كان الطلبة متفاعلين مع مساعد التدريس بقدر تفاعلهم مع Mubin et al., 2019الروبوت "ناو" (

  الروبوت "ناو"، وفي الحقيقة تحدثوا أكثر مع أقرانهم في حالة الروبوت "ناو".
 

بناء على الدراسات المذكورة أعاله، يمكن االستنتاج بأن المعلمين في العالم العربي قلقون من ناحية 

غياب مساعد التدريس وتبعات ذلك على ممارساتهم في التدريس والسيطرة على صفوفهم. سيؤدي 

لدى الطلبة وجود مساعدي التدريس من البشر أو الروبوت إلى زيادة التفاعل وتحسين مهارات االتصال 

           ومساعدة المعلمين على تقديم مزيد من الدعم الفردي للطلبة.

 
  

  



 

 

 3 

 الُملخص

تعّد األدلة حول مساعدي التدريس في العالم العربي غير حاسمة ولم يبحث فيها حتى اآلن. وُيعتقد أن 

  .وجود مساعدي التدريس يدعم المعلمين ليديروا صفوفهم وسلوكات الطلبة بشكل أفضل
 

وجدت الدراسات التي ُأجريت في اإلمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان والمملكة العربية 

السعودية أن المعلمين ذكروا أن غياب مساعدي التدريس أدى إلى مواجهة مشكالت ومخاوف في 

 الصف. وأشارت األبحاث إلى أن وجود مساعدي التدريس سيزيد من تفاعل الطلبة في الصف ويساعد

  المعلمين على تقديم مزيد من الدعم الفردي لهم.
 

وحتى اآلن، تعد األبحاث حول مساعدي التدريس في المدارس محدودة في هذه المنطقة على الرغم 

من االعتقاد العام بأهميتها في تسهيل قيام المعلمين بتدريس عالي الجودة وضمان البيئة الصفية 

 المتمركزة حول الطالب.
 

جراء األبحاث الكّمية والنوعية على حد سواء للبحث في أثر مساعدي التدريس في تعّلم ثمة حاجة إل

   الطلبة وأداء المعلمين.
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اللغة اإلنجليزية في المدارس االبتدائية في  يمعلم تواجه(تحقيق في تحديات اإلدارة الصفية التي 

 إقليم كردستان العراق) 
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