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 امللخص

ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى اتجاىات معممي المرحمة األساسية نحو استراتيجية الصف 
المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس، ولتحقيق ىدف الدراسة تم 

( من معممي المرحمة األساسية 141عمى ) ( فقرة، تم توزيعيا33تطوير استبانة مؤلفة من )
وتم التأكد من صدقيا وثباتيا من قبل لجنة من المحكمين من ذوي االختصاص، وبعد عممية 
دخاليا الى الحاسوب، ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام  توزيع االستبانات وجمعيا تم ترميزىا وا 

ىناك اتجاىات كبيرة لممعممي  الرزمة االحصائية لمعموم االجتماعية.وقد بينت الدراسة أن
المرحمة األساسية نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس 

محافظة نابمس، كما تبين انو ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
الب ( في اتجاىات معممي المرحمة األساسية نحو استراتيجية الصف المقموب لدى ط3.30)=

صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس تعزى)الجنس،المؤىل العممي،سنوات الخبرة،  
 التخصص بالبكالوريوس(

عمى نتائج ىذه الدراسة فقد اوصت الباحثة بتوصيات من أىميا: ضرورة التنويع في , وبناء 
ين بشكل استراتيجيات التدريس مع المتعممين من فئة صعوبات التعمم وضرورة تدريب المعمم

مستمر عمى آلية تطبيق استراتيجيات حديثة مع طمبة صعوبات التعمم لتساعدىم عمى التغمب 
 عمى مشكاليم في التحصيل .
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 Summary 
Attitudes of the teachers of Primary Stage towards the Flipped 
Classroom Strategy among Students of Learning Difficulties in 

Nablus Governorate Schools 
This study aimed to identify the trends of the primary stage 
teachers towards flipped classroom strategy for the students of 
learning difficulties in Nablus Governorate schools. In order to 
achieve the objective of the study, a questionnaire consisting of 
   items was developed and distributed to     primary stage 
teachers. The questionnaire was checked for validity and 
credibility by a committee of specialized arbitrators. Then, it was 
encoded and processed statistically using the Statistical Package 
of Social Sciences.  
The study showed that there are significant trends for the teachers of 
the primary stage towards the strategy of flipped classroom for students 
of Learning Difficulties in Nablus Governorate Schools. It has been 
revealed that there are no statistically significant differences =(3.30) in 
the attitudes of the primary stage teachers towards the flipped 
classroom strategy among the students of learning difficulties in Nablus 
governorate schools that can be due to gender, academic qualification, 
years of experience or bachelor degree specialization.  
Based on the results of this study, the researcher recommended that 
there should be a diversify in the strategies of teaching learners of of 
learning difficulties category. There is also a need to train teachers 
continuously on applying modern strategies with students learning 
difficulties to help them overcome their academic achievement 
problems. 
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 مكدمة 

ان اتجاىات المعممين نحو االستراتيجيات التدريسية أو المناىج أو غيرىا تؤدي دورا ىاما في 
االقبال عمييا أو االحجام عنيا اعتمادا عمى أن مقدار عطاء الفرد في مجال معين يعتمد عمى 

 ،(  8332مدى انتمائو وحبو وميولو واتجاىاتو نحو ىذا المجال ) تغريد حجازي ، 
تيجيات التعميمية التي اىتم بيا المعممون ىي التي تبحث في خصائص الطمبة ومن االسترا

ذوي صعوبات التعمم مع العمم أن تعريف صعوبات التعمم من األمور العصية عمى التوافق ، 
وقد ظير االختالف في تعريفو الى اختالف وجيات نظر المعرفين كل حسب تخصصو              

 (Somaly,et.al,     ا ) ال أنو تم استخدم الكثير من المصطمحات قبل استخدام
مصطمح صعوبات التعمم لوصف أولئك األطفال الذين ال تتناسب نماذج سموكيم وتعمميم ، مع 

( أنو نتيجة لذلك قامت الرابطة  8311فئات االعاقة الموجودة ، كما وّضح ) عمي حبايب ، 
نو خميط من القدرات والصعوبات  الموجودة ( بتعريف صعوبات التعمم أ8333البريطانية عام )

عند األفراد التي تؤثر في عممية التعمم في واحدة أو أكثر من ميارات القراءة والكتابة واليجاء 
. وىذه الفئة من الطالب ال تحتاج الى طريقة المحاضرة التقميدية التي يقدم فييا المعمم 

المعمم ، ونتيجة لذلك ظيرت دعوات متكررة المعارف وينصت المتعممون خالليا الى ما يقولو 
الى تطوير طرق تدريس تشرك المتعمم في تعممو ، الن عممية انصات المتعممين في غرفة 
الصف سواء لمحاضرة أو لعرض بالحاسب ال يشكل بأي حال من األحوال تعمما نشطا ، وحتى 

أو مناقشة أو حل مشكمة يكون التعمم نشطا ينبغي أن ينيمك المتعممون في قراءة أو كتابة 
 (. 8310تتعمق بما يتعممونو أو القيام بعمل تجريبي ) عاطف الشرمان ، 

( أن أفضل أنواع التعميم ذلك التعميم الذي يولد التشوق لممعرفة     ,Strayerفقد أكد ) 
 ويجعل العممية التعميمية أكثر متعة وأكثر حيوية مع قميل من المحاضرات التقميدية وكثير من
المشاريع والقراءات واإلطالع في تعمم متمركز حول الطالب ال المعمم . ومع ازدياد استخدام 
التقنية الحديثة في العممية التعميمية ازدادت أعداد المعممين الذين يرغبون بتدريس طالبيم 
بطرق ابداعية . ومن ىذه الطرق واالستراتيجيات ما يطمق عميو الصف المقموب والذي تقوم 

فتو عمى بعض نظريات التعمم المعرفية والتي تركز عمى المتعمم ومنيا تطبيقات نظرية فمس
أوزوبل المعرفية ، والتي أكدت عمى أن لقطات الفيديو يمكنيا اختصار الرسالة وتوصيميا بأقل 
مجيود الى عقل الطالب فيو يعتبر من احدى وسائل التكنولوجيا الميمة والتي تمعب دورا 
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مشكمة الفجوة القائمة بين الدراسة النظرية وبين الجانب التطبيقي ليا في الحياة كبيرا في حل 
( . وتقوم فكرة ىذه االستراتيجية          ,Flumerfelt,Greenالعممية           ) 

عمى قمب / عكس العممية التعميمية ، فبدال من أن يتمقى الطالب المفاىيم الجديدة بالصف ثم 
اء الواجبات المدرسية ، يتمقى الطالب محتوى الدرس التعميمي في المنزل العودة لممنزل ألد

دقائق ومشاركتو ليم في احدى  13-2من خالل اعداد المعمم مقطع فيديو مدتو ما بين 
المواقع االلكترونية التعميمية ، بذلك يستطيع الطالب اعادة مقطع الفيديو عدة مرات ليتمكن 

، وفي اليوم التالي يأتي الطالب لمصف ولديو االستعداد الكافي من فيم المحتوى الجيد لمدرس 
لتطبيق ما تعممو مسبقا في المنزل ، حيث يبدأ المعمم بتقييم مستوى الطمبة في بداية الحصة 
ومراجعة ما تم تعممو في المنزل ، بعدىا يقدم ليم ميام تتمثل في نشاطات صفية متنوعة 

مشاريع أو اختبارات قصيرة لتحقيقيا بالصف )نورة تتمثل في نشاطات صفية متنوعة بين 
 ( 8313الذويخ ، 

 باستعراض ما سبق أمكن لمباحثة إستخالص ما يمي : 
أتفقت وجيات نظر الباحثة أن استراتيجية الصف المقموب تنقل المتعمم من  -1

النمط التقميدي في التعميم الى النط العممي النشط الذي يجعل المتعمم محور 
 عمم عممية الت

أنو ناتج عن اضطراب لدى المتعمم بشكل يالحظ من تناولي لتعريف صعوبات التعمم  -8
 عام ، يتضح في بعض المظاىر النمائية أو األكاديمية .

صعوبات التعمم توجب عمى الباحثين تبني استراتيجيات جديدة كإستراتيجية الصف  -3
 المقموب لما ليا من أثر عمى زيادة التحصيل .

 لة الدزاسة مشل

 نبع احساس الباحثة لمشكمة الدراسة من خالل :
أن مشكمة صعوبات التعمم في تزايد مستمر بين طمبة المدارس مما وّلد اتجاىات  -1

سمبية لدى بعض المعممين نحو الخدامات المقدمة لمطالب ذوي صعوبات التعمم ومن 
 (     ,Nsreenىذه الدراسات دراسة )
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الحديثة تدعو المعممين الى اعتماد استراتيجيات متطورة تعمل االتجاىات العالمية  -8
عمى معالجة مشكمة صعوبات التعمم ومن ىذه الدراسات 

((Somaly,Hassan,Ben,     
حداث  -3 نظرا لما تميزت بو استراتيجية الصف المقموب في زيادة دافعية الطالب وا 

التقنية لرفع مستوى  الفرق الكبير في العممية التعميمية ، حيث تعد أحد الحمول
تحصيل الطالب األكاديمي وتعتبر من تقنيات التعميم المتاحة لمجميع والتي من 
خالليا ممكن أن نعالج أي مشكالت أكاديمية يمكن أن تواجو الطالب وىي تسمح 

 (    Bristolبتوجيو الطالب من خالل خبرات تعمم واقعية )
التي تناولت اتجاىات المعممين نحو  -حسب عمم الباحثة –ندرة الدراسات العربية  -9

استراتيجية الصف المقموب فجاءت ىذه الدراسة لالجابة عمى السؤال الرئيسي التالي 
ما ىي اتجاىات معممي المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب ودورىا 

 في رفع مستوى التحصيل لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس ؟
 وتتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

( عمى اتجاىات معممي 3.30ىل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -1
المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب ودورىا في رفع مستوى التحصيل 

 ؟  لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس تعزى لمتغير الجنس
( عمى اتجاىات معممي 3.30ىل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -8

المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب ودورىا في رفع مستوى التحصيل 
 لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس تعزى لمتغير الخبرة ؟ 

( عمى اتجاىات معممي 3.30ىل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -3
المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب ودورىا في رفع مستوى التحصيل 
 لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس تعزى لمتغير المؤىل العممي ؟ 

( عمى اتجاىات معممي 3.30ىل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -9
استراتيجية الصف المقموب ودورىا في رفع مستوى التحصيل  المرحمة األساسية  نحو

 لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس تعزى لمتغير التخصص؟
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 أٍداف الدزاسة 

 تيدف الدراسة الحالية الى :
التعرف عمى اتجاىات معممي المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب  -1

صيل لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة ودورىا في رفع مستوى التح
 نابمس

التعرف عمى الفروق في وجيات نظر المعممين نحو استراتيجية الصف المقموب  -8
 باختالف جنسيم وخبرتيم ومؤىميم العممي 

 أٍنية الدزاسة 

 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من خالل :
تساعد نتائج ىذه الدراسة أصحاب القرار والمسئولين في وزارة التربية والتعميم  -1

 الفمسطينية عمى أىمية تدريب المعممين عمى استراتيجية الصف المقموب 
التي تحاول القاء الضوء عمى  –في حدود عمم الباحثة  –تعد الدراسة األولى  -8

ا في رفع مستوى التحصيل اتجاىات المعممين نحو استخدام الصف المقموب ودورى
 لدى صعوبات التعمم.

 يتوقع االفادة من أداة الدراسة ونتائجيا في المجال التربوي واألبحاث المستقبمية  -3
 قد تفيد المعممين في الميدان في تطوير طرائق التدريس وتحسينيا  -9
سعت ىذه الدراسة الى وضع أساس عممي من الناحيتين التربوية والتقنية الستخدام  -0

 لتعمم المقموب .ا
 حدود الدزاسة 

الحدود الزمانية : تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل االول من العام الدراسي 
8319/8312 

 الحدود المكانية : محافظة نابمس
الحدود البشرية : المعممين الذين يدرسون الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في فصول 

 الدمج 
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 مصطلحات الدزاسة 

االتجاىات : تكوين فرضي يتوسط بين المثير الخارجي ) موضوع االتجاه( واستجابة 
األفراد لو) سموكات( وىي الى حد ما ذاتية ال سبيل لمالحظتيا أو مشاىدتيا بشكل مباشر 

 (Berg et al,       ) 
ة التحصيل : يعرف اجرائيا أنو مقدار ما حققو المتعمم من أىداف تعميمية في مادة دراسي

 معينة نتيجة مروره في خبرات ومواقف تعميمية تعممّية
الصف المقموب : يعرف اجرائيا بأنو استراتيجية تربوية تتمركز حول الطالب بدال من المعمم ، 
حيث يقوم الطالب بمشاىدة محاضرات فيديو قصيرة في منازليم قبل وقت الحصة ، بينما 

فير بيئة تعمم تفاعمية نشطة يتم فييا توجيو يستغل عضو ىيئة التدريس الوقت في الفصل بتو 
 الطالب 

صعوبات التعمم : ىم أولئك الذين يعانون من قصور في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية 
األساسية التي تدخل في فيم أو استخدام المغة المكتوبة والمنطوقة ، وقد تظير في 

ة أو الكتابة أو التيجئة أو العمميات اضطرابات االصغاء أو التفكير أو الكالم أو القراء
 (8311الحسابية ) محمد أبو رزق :
 خطوات البحح وإجساءاتُ :

االطالع عمى البحوث والدراسات واألدبيات التي اىتمت بالصف المقموب وذوي  -1
 صعوبات التعمم 

 تطبيق أدوات البحث والمتمثمة في مقياس االتجاىات نحو الفصل المقموب  -8
 رصد النتائج ومعالجتيا احصائيا لمعرفة اتجاىات المعممين نحو الفصل المقموب  -3
 تفسير النتائج وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات  -9

 االطاز اليظسي والدزاسات الشابكة 

 أوال : اجتاٍات املعلنني 

فق تمعب االتجاىات دورا رئيسيا في توجيو سموك الفرد ومساعدتو عمى التكيف والتوا
الشخصي واالجتماعي ، واالتجاه ما ىو اال استعداد أو نزعة لالستجابة تجاه موضوع معين 
أو أي شيء في البيئة التي تثير ىذه االستجابات بشكل معين أو أي شيئ في البيئة التي 
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تثير ىذه االستجابات بشكل معين بناء عمى مثيرات أو مواقف معينة يمر بيا الفرد فقد عرف 
( االتجاه أنو حالة من االستعداد أو التأىب العصبي والنفسي تنظم 8339معايطة ) خميل ال

من خالل خبرة الفرد ، وتكون ذات تأثير توجييي أو دينامي عمى استجابة الفرد لجميع 
االتجاىات حسب ما جاء في الموضوعات والمواقف التي تستثيرىا ىذه االستجابة وتعرف 

نيا الميل لتصنيف المواضيع واألحداث وذلك لالنسجام معيا ( أ8339الموسوعة البريطانية )
وبناء عمى التعريفات المتعددة لالتجاه      ) Sabriye senerوفقا لدرجة ثبات تقيمية )

 فقد تم تحديد عدد من الخصائص المميزة لالتجاه:
االتجاىات مكتسبة ومتعممة من خالل ما يوجيو الفرد من خبرات أو أنشطة أو  -

 مواقف.
 تتكون االتجاىات نتيجة تفاعل الفرد مع ما يواجيو من موضوعات ومواقف. -    
 تتعدد االتجاىات وتختمف حسب ما ترتبط بو من متغيرات. -   
بعض االتجاىات تظير في سموكيات الفرد الشعورية، وبعضيا األخر يظير في سموكيات  -  

 األفراد الالشعورية.
 األشياء والموضوعات بصفة الثبات النسبي.تتسم اتجاىات األفراد نحو  -  
 االتجاىات قابمة لمتعديل والتغيير تحت ظروف التعميم، وبعضيا نمطي يقاوم التغيير. - 
 االتجاىات قابمة لممالحظة والقياس والتقدير ويمكن التنبؤ بيا. - 

ن كفايات وتؤكد الباحثة عمى ضرورة االعداد المسبق لممعممين بما تتطمبو مينة التدريس م
تعميمية وسمات شخصية معينة ولكي يتم ذلك كان البد أن نضع اتجاىاتيم واستعدادىم نحو 
تنفيذ أي استراتيجية قيد الدراسة والفحص النيا ستسيم في تطوير الطالب وصقل معارفيم 

 بطرق حديثة قائمة عمى االتجاىات العممية الحديثة 
 تجاه الى ثالث مكونات ىي: (  اال 8319فقد قسم )عبد الحكيم أبو حسن :

المكون المعرفي ويعني ما لدى الفرد من معارف ومعتقدات وخبرات ومعمومات حول  -1
 موضوع معين .

المكون االنفعالي: وُيبنى ىذا المكون عمى المكون السابق، وىو الشعور بالسمب أو  -8
 باإليجاب تجاه ذلك الموضوع بناء عمى المعمومات المقدمة عنو.
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وكي ويترتب ىذا المكون عمى المكونين السابقين، حيث يسمك الفرد بناء المكون السم -3
 عمى اتجاىو نحو الموضوع سمبًا أو إيجابًا.

 ثاىيا : الصف املكلوب 

( ان دمج التكنولوجيا في العممية التعميمية أصبح  8319بين )صالح الناقة : 
ولوجيا عنصرا ضرورة عصرية وليس اختبار مما يستمزم العمل الجاد لجعل التكن

أساسيا في التعميم ، فنجد أن التعميم التقميدي ال يتناسب مع الجيل الجديد ، وأن 
طرق التدريس التقميدية أصبحت غير مجدية فأصبح ىناك حاجة لتسخير التكنولوجيا 

، إلضافة االثارة والتشويق والفضول لعناصر البيئة التعميمية المتعددة من مواد 
لفصول الدراسية ، ووسائل التواصل الفعالة بين المعمم والمتعمم المنياج الدراسي وا

 تمبية لالحتياجات الفردية والخاصة لكل طالب.
ومن أفضل الممارسات حول تطويع التقنيات الحديثة لتطوير طرق التدريس مفيوم 
الفصل المقموب ، حيث أن التعمم المنعكس في اطار الفصول المقموبة ) المعكوسة( 

تربوي يرمي الى استخدام التقنيات الحديثة وشبكة االنترنت بطريقة تسمح  ىو نموذج
لممعمم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ممفات صوتية أو غيرىا من 

الوسائط ، ليطمع عمييا الطالب في منازليم أو في أي مكان باستعمال حواسيبيم أو 
رس ، في حين يخصص وقت ىواتفيم الذكية أو أجيزتيم الموحية قبل حضور الد
 الحصة الدراسية لممناقشات والمشاريع والتدريبات .

ويعتبر الفيديو عنصرا اساسيا في ىذا النمط من التعميم حيث يقوم المعمم باعداد 
دقائق ويشاركو مع الطالب في احد مواقع الويب  13الى  0مقطع فيديو مدتو من 

 أو شبكات التواصل االجتماعي .
أن ىذا النوع من االستراتيجيات من أنماط التعمم النشط الحديثة وأنيا  وترى الباحثة

تنقل الطالب من التعمم التقميدي الى التعمم االلكتروني ، وتوظف نظريات التعمم 
 وتدمجيا مع تكنولوجيا التعميم مما يعكس أثر ايجابي عمى الطمبة .

فالفصل المقموب تجعل التالميذ يكتسبوا المادة العممية خارج الصف عن طريق 
مشاىدة الفيديو ، ثم يستخدم وقت الصف لمقيام بالعمل األصعب وىو استيعاب تمك 
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المعرفة ويتطابق ذلك مع تصنيف بموم المنقح والذي يعني أن الطالب يقومون 
رفة والفيم ( خارج الصف ، بمستويات دنيا من العمل المعرفي ) اكتساب المع

والتركيز عمى مستويات أعمى من العمل المعرفي ) التطبيق والتحميل والتقويم 
 (    ,Bramواالبتكار ( ) 

( الصف المقموب أنو استراتيجية تدريس تجعل المتعمم     ,Marcoلذلك عرف ) 
الكتاب  يقوم بنمط التدريس التقميدي بنفسو ، حيث يطمب منو أوال قراءة جزء من

المدرسي ودراستو من خالل مصادر التعمم المتاحة كدروس الفيدو المعدة مسبقا من 
المعمم ، ثم بعد ذلك يقوم المعمم بتطبيق مجموعة من األنشطة والفعاليات داخل 

 غرفة الصف .
 ,Bishop, Jacob and Averlegerومً مميزات الصف املكلوب )

Mathew (      ) 

 د لوقت الفصل ضمان االستغالل الجي -1
 بناء عالقة أقوى بين المعمم والمتعمم وبين المتعممين  -8
 تحسين تحصيل الطالب وتطوير استيعابيم  -3
 التشجيع عمى االستخدام األمثل لمتقنية الحديثة في التعميم  -9
 منح الطالب حافز لمتحضير واالستعداد قبل وقت الفصل  -0
الراجعة الفورية والحرية  توفير الية لمتقييم ولألنشطة التفاعمية ولمتغذية -9

 والمرونة في التعمم 
( أن (    : Abeysekera and Dawsonوإلنجاح ىذه االستراتيجية فقد أكد )

 ىناك شروط لتطبيق ىذه االستراتيجية : 
يجب عمى المعمم أن يزود الطالب بأنشطة فاعمة ومتنوعة داخل الفصل الدراسي  -1

 ، بحيث تكون فردية وجماعية 
أنشطة التعمم الفردية يجب أن يتم اجرائيا عن طريق الطالب بنفسو ، وحسب  -8

 الوقت الذي يستطيع ىو انجازه فيو 
طول وجودة الفيديو التعميمي ميمة جدا لجعل الطالب أكثر تفاعال وحماسا  -3

 لعرض ىذه المقاطع والتفاعل معيا 
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ادر الالزمة يجب أن تزود مقاطع الفيدو التعميمية الطالب بالمراجع والمص -9
 الستكمال عممية تعميميم 

يجب أن يساىم تصميم الفصل المقموب بشكل عام في االستفادة الى الحد  -0
 األقصى من وقت المحاضرة الرسمي في اثراء عممية التعمم لمطالب 

( مراحل تنفيذ استراتيجية الصف المقموب من 8310وعميو فقد حدد )ابتسام الكحيمي ،       
 خالل : 
تحديد : تحديد الموضوع أو الدرس الذي ينوي قمب الفصل فيو بشروط أن يكون  -1

 صالحا لمعكس 
تحميل : تحميل المحتوى الى قيم ومعارف وميارات وتحميل المحتوى الى مفاىيم  -8

 ميمة يجب معرفتيا 
تصميم: تصميم الفيدو التعميمي أو التفاعمي يتضمن المادة العممية بالصوت  -3

 تجاوز عشرة دقائق والصورة بما ال ت
توجيو : توجيو الطمبة لمشاىدة الفيديو من االنترنت أو األقراص المدمجة في المنزل  -9

 وفي أي وقت 
تطبيق : تطبيق المفاىيم التي تعمميا الطمبة من الفيديو في الحصة من خالل  -0

 أنشطة التعمم النشط والمشاريع 
 ( التالي :       ,Fulton) ومً االسباب اليت دعت لتبين الفصل املكلوب كنا أكد

 تحويل المتعمم من الحالة السمبية لمحالة االيجابية  -1
القيام بالواجبات المنزلية في الصف يعطي نظرة لممعممين بشكل أفضل نحو صعوبات  -8

 وأنماط التعمم لدى الطالب 
 تمكن المعمم من تحديث المناىج الدراسية  -3
 تمكن الطالب من الوصول لخبرات العديد من المعممين  -9
التنمية المينية لممعممين من خالل مشاىدة أشرطة الفيديو اعدىا آخرين والتعمم من  -0

 بعضيم البعض
 استخدام وقت التدريس عمى نحو أكثر فاعمية وابتكار  -9
 استخدام تكنولوجيا مرنة ومناسبة لتعمم القرن الحادي والعشرين  -9
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 صعوبات التعله ثالجا : 

أن الطمبة ذوي صعوبات التعمم ىم األكثر انتشارًا بين فئات التربية الخاصة عموما ً، 
 (     ,lernerوأكثر الفئات دمجًا بين ذوي االحتياجات الخاصة ) 

فصعوبات التعمم ىي عبارة عن اضطراب في جانب أو أكثر في الوظائف العقمية أو 
الدراك واالنتباه والتخيل وحل المشكالت، فقد حدت النفسية التي تشمل الذاكرة وا

( الطفل ذو صعوبات التعمم ACLDجمعية األطفال األمريكية ذوي صعوبات التعمم )
الذي يممك قدرة عقمية مناسبة ، وعمميات حسية مناسبة واستقرار انفعالي ، إال أن 

خاصة لديو عددا محددا من الصعوبات الخاصة باالدراك والتكامل وصعوبات 
 (  8338بالعمميات التعبيرية التي تؤثر بشدة عمى كفاءتو في التعمم )سامي ممحم ، 

 تصييف صعوبات التعله 

 صعوبات التعله الينائية  -0
وىي صعوبات تتعمق بنمو القدرات العقمية والنفسية ، بحيث يظير ىذا النمو مختمفا 

، أو فيو من الخمل ما يجعل الطفل يقصر بالميمات التي تتطمبيا تمك القدرات 
المرتبطة بميام عممية ، وىذد النوع من الصعوبات يسبق الصعوبات األكاديمية ألن 

وثيقا بالصعوبات النمائية السابقة ) غسان أبو  الصعوبات األكاديمية مرتبطة ارتباطا
 ( 8339فخر ، 

 صعوبات التعله األكادميية ، وٍي تيكشه اىل :  -9
 صعوبات التعله يف الكساءة  - أ

تقدم الرابطة البريطانية لصعوبات التعمم في القراءة تعريفا ليذه الصعوبات ينص 
،تظير اعراضيا  عمى أنيا عبارة عن حالة عصبية معقدة في بنيتيا األساسية

في العديد من جوانب التعمم والوظائف ، وقد توصف كصعوبة معينة في القراءة 
 ( 8332والتيجئة والمغة المكتوبة ) ىاالىان و كوفمان ، 
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 صعوبات التعله يف اللتابة   - ب
يقصد بيا عدم القدرة عمى التعبير عن المعاني واألفكار من خالل مجموعة من 

تعتمد ميارة الكتابة عمى مجموعة من الميارات الجسدية الرموز المكتوبة ، و 
والنفسية األولية كاالنتباه والتمييز السمعي والبصري ، ونوع اليد المستخدم في 

 (8330الكتابة ) خولة يحيى ،
 مشلالت الدافعية عيد الطلبة ذوي صعوبات التعله 

م ، فمعظميم تعد مشكالت الدافعية مصدرا لمشكالت الطمبة ذوي صعوبات التعم
يدع أحداث الحياة وظروفيا تحدث ليم دون اتخاذ اجراءات لمسيطرة أو التأثير عمييا في 
تمك الظروف ، وعادة ما يكون مصدر الضبط لدييم خارجيا ،بمعنى أنيم يعتقدون بأن 

الظروف الخارجية ىي التي تسيطر عمييم ، وقد يظير لدى ىؤالء الطمبة ما يعرف بالعجز 
وىو الميل الى االستسالم وتوقع األسوء ، وذلك لقناعتيم بأنيم ميما حاولوا المتعمم ، 

 (8333واجتيدوا فانيم سيفشمون في نياية األمر ) عبد الحميد السيد ، 
وترى الباحثة أن استراتيجية الصف المقموب ميمة لمطبة ذوي صعوبات التعمم            

كون الطالب يستطيع أن يستخدم الفيديو التعميمي أكثر من مرة حسب مستواه ودرجة 
استيعابو ويكون الصف فقط لتنفيذ الواجبات المدرسية والمعمم ىنا دوره منفذ لألنشطة 

 في الصف .والتمارين التي سينفذىا 
 الدزاسات الشابكة 

لم يتم العثور عمى دراسات في مجال قياس اتجاىات المعممين حول استراتيجية  الصف 
المقموب ودورىا في رفع مستوى التحصيل لذوي صعوبات التعمم بشكل واضح سواء كان 
.  دراسات عربية أو أجنبية وىذا لم يقف حجر عثرة أمام الباحثين في تناول ىذا الموضوع

 فجاء ترتيب الباحثة لمدراسات بالشكل التالي :
 (:Herreid, Clyde & Schiller, Nancy A     دزاسة ) 

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة اتجاىات المعممين الذين يدرسون العموم باستخدام استراتيجية 
( معمم ، فكانت ىناك اتجاىات ايجابية وأضافوا 833الفصل المقموب ، بمغ حجم العينة )

اسباب أخرى تجعميم يستخدمون ىذه االستراتيجية منيا : توفير وقت كافي لمطالب لمعمل 
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دات المتوفرة في الفصول فقط وتمكين الطالب الذين يتغيبون عن الفصول عمى األجيزة والمع
 الشتراكيم في األنشطة ومشاىدة ما فاتيم من الحصص والمحاضرات .

 (9102دزاسة ىوزة الرويخ )

عمى  8ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة أثر استخدام الصف المقموب في تدريس مقرر حاسب 
-1939مرحمة الثانوية خالل الفصل الدراسي األول لعام )) ميارة التعمم الذاتي ( في ال

طالبة من  89( وقد استخدمت المنيج التجريبي عمى عينة من الطالبات عددىن 1930
طالبات المستوى الثالث مقررات )ثاني ثانوي عممي( لتعم ميارات دروس الحاسب الجديد ، 

ائج زيادة ميارات التعمم الذاتي استخدم مقياس قبمي وبعدي لقياس األثر . وقد أظيرت النت
 لدى الطالبات في المجموعة التجريبية .

 (     ,Arcosدزاسة )

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة تصورات معممي التعميم العام الذين يطبقون نظام الفصول 
المقموبة من خالل المصادر التعميمية المفتوحة عمى أداء المتعممين في بعض مدارس 

حدة األمريكية ، استدم الباحث المنيج الوصفي ، وشممت عينة الدراسة عمى الواليات المت
( معمم ممن يستخدمون نظام الفصول المقموبة ، ومن أىم النتائج التي توصمت الييا  333)

الدراسة أن عينة الدراسة ترى أن توظيف المصادر التعميمية المفتوحة في الفصول المقموبة 
مين عمى عممية التعمم ، ومشاركتيم فييا وكذلك زيادة معدل تعاون أدت الى زيادة رضا المتعم

 الزمالء في ادارة عممية التعمم . 
 (    ,Johnsonدزاسة ) 

ىدفت ىذه الدراسة الى رصد اتجاىات الطالب نحو التعميم المنعكس ) الصف المقموب ( 
( طالبا، 98عمى )استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، حيث اشتممت عينة الدراسة 

فصول تم التدريس باستخدام استراتيجية  3وذلك عن طريق تصميم استبانة وزعت عمى 
التعمم المنعكس لمدة سنتين ، وتوصمت الدراسة أن جميع الطالب كانوا مستمتعين بتجربة 

% شعروا بأن في 2% فقط لم يرغبوا أن ينصحوا أصدقائيم بتجربتو و 9التعمم المنعكس و
المنعكس كان ىناك تفاعل أقل من الموجود في التعمم التقميدي ، وبين معظم الطمبة التعميم 

أن التعميم المنعكس دعم الطريقة التي تعمموا بيا ووفر ليم فرص أكثر من حيث التفاعل مع 
 أقرانيم .
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  ,Elhouri,Asheisk)9112دزاسة )

عامة نحو األطفال ذوي ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اتجاىات المعممين في المدارس ال
صعوبات التعمم ومعرفة الفروق في االتجاىات بين المعمم العادي ومعمم التربية الخاصة ، 
حيث أظيرت نتائج الدراسة أن معممي التربية الخاصة اتجاىاتيم ايجابية أكثر من المعممين 

ة عن ذوي العاديين وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعممين العاديين لممزيد من المعرف
 االحتياجات الخاصة والدمج .

 (     ,Katherineدزاسة )

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة الخبرات التدريسية لممعممين عند التعامل مع الطمبة الذين 
يعانون من صعوبات تعمم عمى مستوى المرحمة الجامعية ، ومدى تأثير الخبرات التدريسية 

لدراسة الى أن المدرسين ذوي الخبرة يمتمكون ميارات السابقة عمى الطمبة ، أشارت نتائج ا
وقدرات تساند جيودىم في فيم طبيعة بين النظرية والتدريس ، كما أشارت نتائج الدراسة الى 
المعرفة الكافية لدى المشاركين عن ذوي صعوبات التعمم وخصائصيم ، كما أشارت أن ىناك 

يا المناىج ، وطرق التدريس ، وأشارت عوامل تؤثر عمى الطمبة ذوي صعوبات التعمم ومن
 بة الذين يعانون من صعوبات تعمم نتائج الدراسة الى ضرورة توفير برامج فعالة لمساندة الطم

 (     ,Harveyدزاسة )

دراسة ىدفيا معرفة وجيات نظر مقدمي الخدمة ، االداريين، المعممين ، االباء الذين 
وي صعوبات التعمم في مناطق الريف في الواليات يتعاممون مع البرامج والخدمات لمطبة ذ

المتحدة األمريكية ، وىدفت الدراسة أيضا الى معرفة كيفية الحصول عمى معمومات عن 
مفيوم ذوي صعوبات التعمم من المشاركين ، كذلك فيما يتعمق بمدى مالئمة الخدمات التربية 

ائج ىذه الدراسة الى أن ىناك المناسبة لمطمبة ذوي صعوبات التعمم وتوفرىا ،وأشارت نت
% من المشاركين ييتمون بالطمبة ذوي صعوبات التعمم ، كما أشار معظم المشاركين الى 10

أىم احتياجات الطمبة ذوي صعوبات التعمم تتمثل في تقديم الخدمات وتوفير مصادر 
 المعمومات والمصادر الشخصية .

 ي :باستعراض ما سبق ، أمكن لمباحثين استخالص ما يم
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( Herreid, Clyde & Schiller, Nancy A     اتفقت دراسة كل من )  -1
( أن ىناك اتجاىات ايجابية     ,Arcos( ودراسة )8319و دراسة )الذويخ 

 من قبل المعممين نحو التدريس باستخدام استراتيجية الصف المقموب 
 ( أن ىناك عوامل تؤثر عمى ظاىرة صعوبات    ,Katherineأكدت دراسة ) -8

التعمم عند طالب المدرسة ومنيا طرق التدريس والمناىج وىنا عمينا أن نتبنى 
طرق تدريس جديدة تتفق مع االتجاىات العالمية الحديثة لوضع خطط مستقبمية 

 ليؤالء الطمبة .
التحميل السابق لما وقع تحت يد الباحثة من دراسات يشير الى بعض أوجو النقص التي 

اسة فجاءت ىذه الدراسة لتبحث في اتجاىات المعممين نحو تحتاج الى مزيد من الدر 
  .استراتيجية الصف المقموب ودورىا في رفع مستوى التحصيل لمطالب ذوي صعوبات التعمم 

 ميَجية الدزاسة:

من اجل تحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي الميداني والذي يعرف بأنو طريقة 
ضع القائم لمظاىرة أو المشكمة من خالل تحديد ظروفيا وأبعادىا في البحث تتناول تفسير الو 

وتوصيف العالقات بينيا بيدف االنتياء إلى وصف عممي دقيق متكامل لمظاىرة أو المشكمة 
 يقوم عمى الحقائق المرتبطة بيا.

 جمتنع وعيية الدزاسة :

نابمس تم اختيار  تكون مجتمع الدراسة من جميع معمميالمرحمة األساسية في مدارس محافظة
، حيث تم توزيع عمييم استبانة استرد منيا ( معمم ومعممو833)منيم عينة عشوائية بحجم 

 ( استبانة صالحة لمتحميل وفيما وصف لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتيا:141)
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 (توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة1جدول )  
 النسبة العدد فئات المتغير المتغير 
         ذكر الجنس

          انثى
           المجموع

         دبموم ميالمؤىل العم
         بكالوريوس
         ماجستير
           المجموع

         سنوات فأكثر0 الخبرة
         سنوات 0-13

         سنة 13اكثر من 
           المجموع

التخصص في 
 البكالوريوس

          ادبي
         عممي

           المجموع
 

 أداة الدزاسة:

قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة )االستبانة( وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسة والدراسات 
السابقة ذات العالقة بالموضوع، وقد تضمنت االستبانو قسمين القسم األول البيانات 

القسم الثاني فتضمن بيانات متغيرات الدراسة حيث بمغت عدد فقرات األداة التعريفية، أما 
 Likert( فقرة، وقد صممت استبانة الدراسة عمى أساس مقياس ليكرت )33)

Scale خماسي األبعاد، وقد بنيت الفقرات باالتجاه اإليجابي، وأعطيت األوزان لمفقرات كما)
أربع درجات، ومحايد: ثالث درجات وغير موافق: يأتي: موافق بشدة: خمس درجات، وموافق: 

 : درجة واحدة .غير موافق إطالقادرجتان، و 
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 صدق األداة:

التحقق من صدق األداة عن طريق عرضيا عمى مجموعة من المحكمين ذات  لقد تم
االختصاص والخبرة في مجال التربية وطمب منيم إبداء الرأي حول فقرات االستبانة وذلك 

عديل واقتراح فقرات جديدة ومناسبة األداة لموضوع الدراسة، وبناء عمى مالحظات بالحذف والت
( فقرة، وبناًء عمى 33المحكمين تم تعديل أداة الدراسة فأصبحت بصورتيا النيائية مكونو)

 ذلك فان األداة تتمتع بصدق المحتوى.
 ثبات األداة:

الفا كرونباخ فقد بمغ معامل الثبات  من استخراج معامل الثبات قامت الباحثة باستخدام معادلة
 ( وىذه القيم التي تم التوصل إلييا لمعامالت الثبات مناسبة وتفي بغرض الدراسة.3.23)

 إجساءات الدزاسة:

 لقد تم إجراء ىذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية : 
 إعداد أداة الدراسة بصورتيا النيائية  .1
 تحديد أفراد مجتمع الدراسة .8
 الدراسةاختيار عينة  .3
 توزيع االستبيانات عمى عينة الدراسة  .9
دخال البيانات إلىى الحاسىب ومعالجتيىا إحصىائيا باسىتخدام البرنىامج   .0 تفريغ البيانات وا 

 SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية 
 املعاجلة اإلحصائية: 

وبعىىىد جمىىىع البيانىىىات وترميزىىىىا ومعالجتيىىىا بىىىالطرق اإلحصىىىائية المناسىىىبة،  وذلىىىك باسىىىتخدام 
، فقد استخدمت الباحثىة التكىرارات والمتوسىطات  SPSSالبرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية 

الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعادلة كرونباخ الفا،واختبار )ت( لعينة ولعينتىين مسىتقمتيين 
 وتحميل التباين االحادي.
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 عسض اليتائج ومياقشتَا
 مكدمة:

اتجاىات معممي المرحمة األساسية  نحو استراتيجية تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى  
و من اجل تحقيق ذلك  الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس

( 841( فقرة تم توزيعيا عمى عينة مؤلفة من )33استخدمت الباحثة استبانة مؤلفة من)
 راسة استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية التالية:فرد، ولتفسير نتائج الد

  درجة تطبيق قميمة 8.0اقل من 
 8.0-3.0  درجة تطبيق متوسطة 
  درجة تطبيق كبيرة 3.0اكبر من 

 وفيما يمي عرضا لنتائج الدراسة:
 أوال: اليتائج املتعلكة بشؤال الدزاسة السئيشي

اسىتراتيجية الصىف المقمىوب لىدى طىالب صىعوبات اتجاىات معممي المرحمة األساسية  نحىو ما 
 ؟التعمم في مدارس محافظة نابمس

ومن اجل اإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري  لكل 
 فقرة من فقرات األداة، والجداول التالية تبين ذلك :

الخاصة لفقرات اتجاىات معممي  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8جدول رقم)
التعمم في مدارس  المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات 

  محافظة نابمس 
رقىىىىىىىىىىىم 
 الفقرات

المتوسىىىىىط  الفقرات
 الحسابي

االنحىىىىىىىىىراف 
 المعياري

 الدرجة 

يزعجني استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .1
 الحديثةألنو ليس عندي خبرة بالتقنيات 

 كبيرة 3.928 9.98

يريحني استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .8
 مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم 

 كبيرة 3.994 9.89

 كبيرة 3.910 9.83يرىقني استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .3
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مع الطالب ذوي صعوبات التعمم لعدم توفر 
 األجيزة والبرمجيات الالزمة لمتسجيل

استخدام إستراتيجية الفصل المقموب أرغب في   .9
ألنو يعطي حافز لمطالب ذوي صعوبات التعمم 

 لمتحضير واالستعداد قبل وقت الحصة

 كبيرة 3.909 9.39

يريحني استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .0
ألنيا توفر لمطالب بيئة تعمميو شيقة وممتعة 

 تساعد عمى جذب الطالب لمتعمم .

 كبيرة 3.949 9.39

يبيجني استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .9
ألنيا تعطي لمطالب ذوي صعوبات التعمم 

 الحرية الكاممة 

 كبيرة 3.929 9.39

يزعجني في إستراتيجية الفصل المقموب أنيا   .9
تخمق االكتئاب لمطالب ذوي صعوبات التعمم 

 عند حميم لمواجبات المدرسية 

 كبيرة 3.933 9.33

إستراتيجية الفصل المقموب أنيا يزعجني من   .2
تقمل من فرص التحاور مع زمالئي المعممين 
 لعدم اعتماد الطالب عمى الشرح في الحصص

 كبيرة 3.983 9.38

يسعدني في إستراتيجية الفصل المقموب أنيا   .4
تعالج مشكمة غياب الطالب وضياع فرصة 

 حضور الدرس

 كبيرة 3.984 3.44

يقمقني استخدام إستراتيجية الفصل المقموب ألنيا   .13
ستمغي الطريقة التقميدية التي أتمسك بيا في 

 التعامل مع الطالب ذوي صعوبات التعمم 

 كبيرة 3.944 3.49

تمّكنني استخدام إستراتيجية الفصل المقموب من   .11
االعتماد عمى العمل في مجموعات تشاركّيو مع 

 في الحصةالطالب ذوي صعوبات التعمم 
 

 كبيرة 3.999 3.49
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أعتمد عمى إستراتيجية الفصل المقموب ألنيا   .18
تزود طالب ذوي صعوبات التعمم بتغذية راجعة 

 فورية في الحصة 

 كبيرة 3.999 3.48

أؤيد استخدام إستراتيجية الفصل المقموب ألنيا   .13
تعطي فرصة لمطالب ذوي صعوبات التعمم من 

 االطالع عمى المحتوى قبل وقت الحصة  

 كبيرة 3.419 3.22

أفضل استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .19
 ألنيا تنمي لدى الطالب ميارات التفكير العميا 

 كبيرة 3.991 3.22

يزعجني في إستراتيجية الفصل المقموب أنيا   .10
تخمق الممل والفتور عند طالب ذوي صعوبات 

 التعمم 

 كبيرة 3.992 3.22

أرى فرقا يذكر بين إستراتيجية الفصل المقموب   .19
 والطريقة التقميدية في التدريس 

 كبيرة 3.293 3.29

أرغب في استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .19
 باستمرار

 كبيرة 3.209 3.20

يسعدني في إستراتيجية الفصل المقموب أنيا   .12
تشجع الطالب من ذوي صعوبات التعمم عمى 

 التعمم الذاتي 

 كبيرة 3.243 3.28

أرغب في استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .14
ألنيا تزيد من فرصة التعمم التعاوني عند حل 

 الواجبات المدرسية 

 كبيرة 3.949 3.21

أرغب في استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .83
 ألنا توفر لي استغالال جيدا لمحصة 

 كبيرة 999. 3.23

يساعد استخدام إستراتيجية الفصل المقموب في   .81
 تحسين تحصيل الطمبة ذوي صعوبات التعمم 

 كبيرة 3.432 3.92

أحب في إستراتيجية الفصل المقموب أنيا تييئ   .88
 لي الفرصة من االستفادة من التكنولوجيا  

 كبيرة 3.998 3.99
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أرى أن اعتماد إستراتيجية الفصل المقموب   .83
 مضيعة لموقت 

 كبيرة 3.248 3.99

أشجع استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .89
ألنيا تجبر المعممين عمى اعتماد آلية جديدة 

 في التقييم 

 كبيرة 3.208 3.93

أرغب في استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .80
 ألنو لدية رغبة في التغيير 

 كبيرة 3.231 3.93

يزعجني استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .89
لعجزي عن توظيف التقنية الجديدة لخدمة 

 الطالب من ذوي صعوبات التعمم 

 كبيرة 3.438 3.91

تراعي إستراتيجية الفصل المقموب الفروق   .89
 الفردية بين الطالب 

 كبيرة 3.419 3.99

أقمق من استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .82
لتكاسل الطالب وانشغاليم عن االستماع 

 لمدرس خارج الفصل 

 كبيرة 3.428 3.90

أفضل استخدام إستراتيجية الفصل المقموب   .84
ألنيا تشّجعني عمى االستخدام األمثل لمتقنية 

 الحديثة في التعميم 

 متوسطة 3.449 3.93

إستراتيجية الفصل المقموب يمّكنني استخدام   .33
من بناء عالقة قوية مع الطالب ذوي 

 صعوبات التعمم .

 متوسطة 3.429 3.10

 كبيرة 3.31194 3.2929 الدرجة الكمية 
 

يتضح من خالل البيانات في الجدول السابق أن اتجاىات معممي المرحمة األساسية  نحو 
استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس كانت ما 

(، 3.10( إلى )9.98بين الكبيرة والمتوسطة، فتراوحت المتوسطات الحسابية عمييا ما بين )
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الكمية اتجاىات معممي المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف  وفيما يتعمق بالدرجة
المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس  فقد كانت كبيرة وذلك بداللة 

(، وتشير ىذه النتيجة إلى أن اتجاىات معممي المرحمة 3.29المتوسط الحسابي الذي بمغ )
وب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقم

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى أن أستخدام استراتيجية الصف المقموب مع  نابمس كبيره،
الطمبة الذي يعانون من صعوبات التعمم كان لو دور في إعطاء الطمبة الفرصة لإلطالع عمى 

دية فيما بينيم ممايجعل الطالب في المادة لتعميمية بشكل مسبق وحسب قدراتيم والفروق الفر 
حالة إستعداد ذىني  مسبق لتمقمي معمومات الدرس الجديد ومناقشتيا مع زمالئو في داخل 

وبالتحديد أن طمبة صعوبات التعمم يحتاجون الى وقت أطول من أقرانيم  العاديين لفيم غرفة الصف 
لمتعمم حسب قدراتيم وتتفق نتائج ىذه  المادة التعميمية بإستخدام اإلستراتيجية تتيح الفرصة ليم

 (    ,Herreid, Clyde & Schiller, Nancy A ) (الدراسة مع نتائج دراسة )
,8339(Elhouri,Asheisk, 

 ثاىيًا: ىتائج فسضيات الدزاسة

 الفسضية األوىل:

اتجاىات معممي ( فيα  =3.30ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
األساسية نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس  المرحمة

 محافظة نابمستعزى لمتغير الجنس.
ومن اجل فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير الجنس فقد استخدم اختبار )ت( لمعينات 

 المستقمة ونتائج الجدول التالي توضح ذلك:
لداللة الفروق في اتجاىات معممي   ستقمتين( لعينتين م( نتائج اختبار) ت3جدول رقم )

المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس 
 حسب متغير الجنسمحافظة نابمس

 االنحراف المتوسط  العدد النوع المحور
 

 مستوى الداللة* قيمة)ت(

-                   ذكر النوع
3.303  

3.40 
 3     .            انثى

  ( α  =3.30* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
اتجاىات معممي المرحمة األساسية نحو استراتيجية ( في α =3.30عند مستوى الداللة )

 .الجنسحسب متغير  التعمم في مدارس محافظة نابمسالصف المقموب لدى طالب صعوبات 
( وتعني ىذه النتيجة 3.30( وىذه القيمة اكبر من )3.40فقد بمغت قيمة مستوى الداللة )

إلى قبول الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس أي انو ال توجد فرق بين المعممين 
نحو استراتيجية الصف المقموب لدى اتجاىات معممي المرحمة األساسية  الذكور واإلناث في 

تعزو الباحثة ىذه  حسب متغير الجنس، طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس
النتيجة الى أن مجتمع المعممين في مدينة نابمس مجتمع متجانس يتراوح فيما بين الذكور 

متقاربة  واإلناث الذين ينتمون الى نفس الطبقة اإلجتماعية ويمتمكون مؤىالت عممية
ويخضعون لنفس دورات التأىيل الذي تعقدىا وزرة التربية والتعميم  وأن المعممين وعمى 
أختالف جنسيم لدييم إتجاىات إيجابية نحو استخدام إستراتيجية الصف المقموب مع الطمبة 
ذوي صعوبات التعمم ألن ليا دور في زيادة  دافعية الطمبة لمتعمم وتزيد من قدرتيم عمى 

عل الصفي والمشاركة باإلضافة الى أنيا تشرك أكثر من حاسة لدى الطمبة األمر الذي التفا
يساعد في ترسيخ المادة التعميمية بشكل أكبر في ذىن المتعمم وتتفق نتيجة ىذه مع نتيجة 

 ( . 8319دراسة )الدويخ ،
 ىتائج الفسضية املتعلكة مبتغري املؤٍل العلني وتيص على: 

اتجاىات معممي ( في α  =3.30داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات 
المرحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي.محافظة نابمس
ومن اجل فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير المؤىل العممي فقد استخدم اختبار تحميل 

 لتباين االحادي لداللة الفروق ونتائج الجدول التالي توضح ذلك:ا
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اتجاىات معممي المرحمة ( نتائج اختبار تحميل التباين االحادي لداللة الفروق 9جدول رقم )
األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة 

 حسب متغير المؤىل العممي  نابمس
مصدر  المحور

 التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة)ف(
 الداللة

بين  المؤىل العممي 
 المجموعات

.            .          

داخل 
 المجموعات

                    

               المجموع
  (α  =3.30* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة  

خالل البيانات الواردة في الجدول السابق انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نالحظ من 
اتجاىات معممي المرحمة األساسية نحو استراتيجية ( في α =3.30عند مستوى الداللة )

حسب متغير المؤىل الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس
( وتعني ىذه 3.30( وىذه القيمة اكبر من )3.43فقد بمغت قيمة مستوى الداللة ) .العممي

النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير المؤىل العممي، أي انو ال توجد فروق 
اتجاىات معممي المرحمة األساسية ( في α =3.30ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

حسب  المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس نحو استراتيجية الصف
  متغير المؤىل العممي،

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى أن مجتمع مدينة نابمس ىو مجتمع تتقارب فيو المؤىالت 
العممية التي تترواح جميعيا مابين درجة البكالوريس والماجستير وأن المؤىالت العممية سواء 

وريس أو أعمى فأنيا أصبحت تسعى لمتنويع في إستراتيجيات التدريس لتسييل أكانت بكال
عممية تعمم الطمبة الذي يعانون من صعوبات التعمم  وبالتحديد استراتيجية الصف المقموب 
التي تتيح ليم اإلطالع عمى فيديوىات حسب قدراتيم ودرجة إستيعابيم لتزيد من تحصيميم 

 ودافعيتو لمتعمم . 
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 الفسضية الجالجة

اتجاىات معممي ( α  =3.30ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
المرحمة األساسية نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس 

 محافظة نابمستعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ة فقد استخدم اختبار تحميل ومن اجل فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير سنوات الخبر 
 التباين االحادي لداللة الفروق ونتائج الجدول التالي توضح ذلك:

اتجاىات معممي المرحمة ( نتائج اختبار تحميل التباين االحادي لداللة الفروق 0جدول رقم )
األساسية نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة 

 سنوات الخبرةحسب متغير نابمس
مصدر  المحور

 التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة)ف(
 الداللة

بين  سنوات الخبرة
 المجموعات

                          

داخل 
 المجموعات

                   

               المجموع
  ( α  =3.30* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
اتجاىات معممي المرحمة األساسية نحو استراتيجية ( في α =3.30عند مستوى الداللة )

حسب متغير سنوات  الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس
( وتعني ىذه 3.30( وىذه القيمة اكبر من )3.39فقد بمغت قيمة مستوى الداللة ) الخبرة.

النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة، تعزو الباحثة ىذه النتيجة 
الى أن سنوات الخبرة لدى المعممين زادت من إتجاىاتيم الى ضرورة التنويع في استراتيجيات 

ي تجعل المتعمم ىو محور العممية التعميمية ومن ىنا بدأ االتجاه الى استخدام التدريس الت
أستراتيجية الصف المقموب مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم وبالتحديد أننا نعيش في عصر 
اإلنترنت وأصبحت أدوات التكنولوجيا ووسائل التواصل اإلجتماعي وسائل جذب ىامة لمطمبة  
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م في العممية التعميمية من الممقن الى المرشد الموجو ،  لقد  كان وبسببيا تغير دور المعم
المعمم قديما يعتمد في عالج مشاكل الطمبة الذي يعانون من صعوبات التعمم عمى الطرق 
التقميدية مثل إعادة وتكرار المادة ألكثر من مرة وكان ىذا يتطمب وقتا وجيدا كبيرا منو أو 

ل تمقي اجابات شفوية منيم أو عند عمل االختبارات ولكن أعطاء فترات زمنية أطول في حا
اليوم وفي ظل التطور العممي والتكنولوجي وبإزدياد خبرة المعممين في مجال التدريس 
وأستخدام أستراتيجيات حديثة في التدريس مثل أستراتيجية الصف المقموب تراجع وبشكل كبير 

رفا وموجيا لتعمم الطمبة  وتتفق نتيجة ىذه العبء الممقى عمى المعمم وتغير دوره ليكون مش
 (. (    ,Katherineالدراسة مع نتيجة دراسة 

 الفسضية السابعُ: 

اتجاىات معممي ( فيα  =3.30ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
المرحمة األساسية نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس 

 محافظة نابمستعزى لمتغير التخصص بالبكالوريوس
فقد استخدم اختبار  التخصص بالبكالوريوسومن اجل فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير 

 )ت( لمعينات المستقمة ونتائج الجدول التالي توضح ذلك:
لداللة الفروق في اتجاىات معممي   ( لعينتين مستقمتين( نتائج اختبار) ت9جدول رقم )

رحمة األساسية  نحو استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس الم
 التخصص بالبكالوريوسحسب متغير محافظة نابمس

 
مسىىىتوى  قيمة)ت( االنحراف المتوسط  العدد النوع المحور

 الداللة*
-                    ادبي التخصص بالبكالوريوس

3.344
  

3.94 

 3     .           عممي

  ( α  =3.30* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

اتجاىات معممي المرحمة األساسية نحو استراتيجية ( في α =3.30عند مستوى الداللة )
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حسب متغير  مدارس محافظة نابمسالصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في 
( وىذه القيمة اكبر من 3.94فقد بمغت قيمة مستوى الداللة ) التخصص بالبكالوريوس.

( وتعني ىذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس أي انو ال 3.30)
حو اتجاىات معممي المرحمة األساسية  نتوجد فرق بين تخصص العممي واالدبي في 

حسب استراتيجية الصف المقموب لدى طالب صعوبات التعمم في مدارس محافظة نابمس 
التخصص، تعزو الباحثة الى أن معمم الصف يجب أن يكون لديو تخصص أدبي متغير 

لتدريس المواد األدبيةوعممي لتدريس المواد العممية وبالتحديد في الصف الثالث والرابع  وأنو 
لمعمم لديو فرصة إلستخدام استراتيجية الصف المقموب فيي ميما كان التخصص فأن ا

إستراتيجية تدريس مرنة يمكن إستخداميا  مع المواد الدراسية سواء أكانت عممية أم أدبية 
والمعممون يجدون من خالليا فرصة لتنمية ميارة التعمم الذاتي لدى الطمبة  وربما زادت 

تخدام ىذه اإلستراتيجية بعد قرار وزارة التربية فرصة المعممين في المدارس الفمسطينية إلس
عمى طمبة المرحمة األساسية  وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع  ipadوالتعميم بتوزيع جياز 
 ( . 8319نتيجة دراسة الدويخ )

 التوصيات : 

 بناء عمى النتائج التي توصمت الييا الدراسة فأن الباحثة توصي بمايمي : 
 استراتيجيات التدريس مع المتعممين من فئة صعوبات التعمم.ضرورة التنويع في -1
ضرورة تدريب المعممين بشكل مستمر عمى آلية تطبيق استراتيجيات حديثة مع طمبة  -8

 صعوبات التعمم لتساعدىم عمى التغمب عمى مشكاليم في التحصيل .
تمكينيم من ميارة توفير برامج فعالة لمساندة الطمبة الذين يعانون من صعوبات التعمم ل-3

 التعمم الذاتي .
ضرورة إحضاع المعممين لورشات تدريبية تكسبيم ميارة التعامل مع الطمبة الذي يعانون -9

 من صعوبات في التعمم .
توفير محتوى تعميمي اليكتروني لجميع المقررات من قبل الجيات التعميمية بحيث يساعد -0

 تمر مع الطمبة .المعممين عمى تطبيق األستراتيجية بشكل مس
تقديم دورات تدريبية متقدمة لجميع المعممين في تصميم إستراتيجية الصف المقموب -9

 وتشمل إنتاج دروس الفيديو وتصيميم االنشطة التعميمية اإلليكترونية . 
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 مساجع

(التربية الخاصة بالطفل ، دمشق ، منشورات جامعة 8339أبو فخر ، غسان ) .1
 دمشق
( بناء مقياس اتجاىات نحو الكيمياء لطمبة الصفين الحادي 8332)حجازي ، تغريد  .8

والثاني عشر ، مجمة العموم التربوية والنفسية ، المجمد التاسع ، كمية التربية ، جامعة 
 132-24البحرين 
(: أثر تطبيق مفيوم الصف المقموب عمى نمو ميارات التعمم 8319الذويخ ، نورة ) .3

، مجمة المعرفة ، العدد  8مقررات في مقرر حاسب  –الثالث الذاتي لدى طالبات المستوى 
متاح عمى  833

&Model   http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=
&ShowAll=On    &ID=   =M&SubModel=  

( صعوبات التعمم ، تاريخيا ، مفيوميا ، تشخيصيا ، 8333السيد ، عبد الحميد ) .9
 القاىرة : دار الفكر العربي ،  8عالجيا ، ط

( : أثر توظيف استراتيجية التعمم المنعكس في تنمية 8319صالح احمد الناقة ) .0
ى طالبات الصف العاشر األساسي المفاىيم وميارات التفكير التأممي بمبحث العموم الحياتية لد

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم المناىج ،كمية التربية ، الجامعة االسالمية  :غزة 
 (.التعميم المدمج والتعميم المكوس . عمان : االردن8310الشرمان ، عاطف) .9
( اتجاىات طمبة كمية التربية جامعة تعز نحو مينة 8319عبد الحكيم أحمد حسن ) .9

-التدريس مركز   التأىيل والتطوير التربوي ، مركز التأىيل والتطوير التربوي ،جامعة تعز 
 اليمن     

( صعوبات تعمم القراءة والكتابة من وجية نظر معممي الصف 8311عمي حبايب ) .2
 1، العدد  13جامعة األزىر بغزة ، سمسمة العموم االنسانية ، المجمد  األول األساسي . مجمة

(A ص )39-1 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=428&Model=M&SubModel=216&ID=2295&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=428&Model=M&SubModel=216&ID=2295&ShowAll=On
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( فاعمية الفصول المقموبة في التعمم . المدينة المنورة . 8310الكحيمي ،ابتسام ) .4
 مكتبة دار الزمان .

(: السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعمم 8311محمد مصطفى أبو رزق ) .13
تباه وبعض المتغيرات . رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية : وعالقتيا باالتن

 غزة 
 ، االردن :دار الفكر8(: عمم النفس االجتماعي ، ط8339المعايطة ،خميل ) .11
 (، عمان ، االردن ، دار المسيرة 1(. صعوبات التعمم )ط8338ممحم ، سامي ) .18
مفيوميا  –صعوبات التعمم ( 8339ىاالىان ،دانيال و كوفمان ،جيمس  وآخرون ) .13

 التعمم العالجي ترجمة : )محمد ،عادل (، عمان : االردن ، دار الفكر-طبيعتيا–
(: البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة ، عمان ، 8330يحيى ، خولة ) .19

 االردن ، دار المسيرة لمنشر
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