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 : المستخمص
ىدف البحث إلى التعرُّف عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات 
الحاسب بمنطقة المدينة المنورة وفق متغيرات: )الدورات التدريبية، عدد سنوات الخبرة في 

واتبع البحث المنيج الوصفي المسحي، واستخدام االستبانة كأداة التدريس، المرحمة الدراسية(، 
( معممة حاسب، وتوصمت نتائج البحث 141لجمع بيانات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

إلى أن المعممات يواجين معوقات في استخدام استراتيجية الصف المقموب بدرجة متوسطة، 
ات تمثمت في عدم اىتمام المتعممات لمتابعة (، وأن أبرز المعوق5995وبمتوسط حسابي )

المحتوى في الفصل المقموب، عدم توفر حاسوب أو جياز ذكي عند المتعممة، تحتاج إلى وقت 
وجيد إضافي، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات استراتيجيات 

ات الحاسب الالئي عدد سنوات الصف المقموب ُتعَزى لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح معمم
خبراتين في التدريس أكثر من عشر سنوات، في حين لم يكن ىناك أي فروق في الدورات 

 التدريبية، والمرحمة التدريسية9
 .الصف المقموب، معوقات، استراتيجية الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
   The current research aimed to recognize the obstacles of 

implementing the flipped classroom strategy among computer teachers 
in Medina according to the following variables (training courses, number 
of years of teaching experience, educational stage). The descriptive 
survey method was adopted, using a questionnaire as a tool for 
collecting data. Participants were (141) computer teachers. Findings 
revealed that the teachers face obstacles in using the flipped classroom 
strategy at a medium degree, with a mean (2.95). And that the most 
prominent obstacles were the lack of interest of the learner to follow the 
content in the flipped classroom, the lack of a computer or smart device 
for the learner, which requires additional time and effort. Findings also 
showed that there are statistically significant differences in the obstacles 
of the flipped classroom strategies attributed to the variable: number of 
years of experience in favor of computer teachers who have more than 
10 years of teaching experience, while there were no differences in 
training courses, and the educational stage. 
Keywords: The flipped classroom - Obstacles – Strategy. 
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 المقدمة:
تعتبر استراتيجية الصف المقموب من استراتيجيات التدريس الحديثة التي تتناسب مع 
حاجات الطمبة، فيي تثير التشويق نحو التعمم؛ إذ تعّد استراتيجية الصف المقموب أحد أشكال 

روني المدمج التي ظيرت حديثًا9 وُيعرَّف بأنو: نموذج تربوي يرمي إلى استخدام التعمم اإللكت
التقنيات الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعمم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو 
ممفات صوتية أو غيرىا من الوسائط؛ ليطمع عمييا الطالب في منازليم أو في أي مكان آخر 

بيم أو ىواتفيم الذكية أو أجيزتيم الموحية قبل حضور الدرس، في حين باستعمال حواسي
(9 وعمى الرغم من 5114ُيخصص وقت المحاضرة لممناقشات والمشاريع والتدريبات )زوحي، 

تمك اإليجابيات الكثيرة الستراتيجية الصف المقموب بالنسبة لممعمم والطالب وولي األمر، فقد 
(، 5118؛ الغامدي والعطوي، 5116دراسة )العبيكان والحناكي،  أكدت العديد من الدراسات مثل

عمى فاعمية استراتيجية الصف لمقموب، وأثرىا في زيادة التحصيل الدراسي لدى الطمبة، إال أنو 
ىناك العديد من المعوقات التي تواجو المعممين وتقمل من حماسيم في استخدام استراتيجية 

ة الحالية لمتقصي حول معوقات تطبيق استراتيجية الصف الصف المقموب، لذلك تسعى الدراس
 المقموب لدى معممات الحاسب بمنطقة المدينة المنورة9

 مشكمة البحث:
انطالًقا من أىمية الصف المقموب كاستراتيجية تدريس؛ ُتحول المتعمم إلى باحث عن 

التي ليا تأثير إيجابي المعمومات، وُتعزز التفكير الذاتي والناقد لديو، وما ليا من المميزات 
 لممتعمم والمعمم، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة في مجال استراتيجية الصف المقموب،

( تبيَّن أن معظم 5151؛ الرشيدي، 5118؛ الغامدي والعطوي، 5116)العبيكان والحناكي، 
أما الدراسة الدراسات السابقة رّكزت عمى دراسة أثر استراتيجية الصف المقموب وفاعميتيا، 

الحالية فسوف تستقصي معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب 
 بمنطقة المدينة المنورة9

  أسئمة البحث:
ما معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب في مدارس منطقة  -1

 المدينة المنورة؟
         لصف المقموب لدى معممات الحاسب ىل توجد فروق في معوقات تطبيق استراتيجية ا -5

في مدارس منطقة المدينة المنورة تعزى إلى متغيرات: )الدورات التدريبية، سنوات الخبرة، 
 المرحمة الدراسية(؟
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 أهداف البحث:
الكشف عن معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب في مدارس  19

 ة العربية السعودية من وجية نظرىن9منطقة المدينة المنورة بالمممك

التعرُّف عمى الفروق في معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب  59
            في مدارس منطقة المدينة المنورة بالمممكة العربية السعودية تعزى إلى متغيرات:

 )الدورات التدريبية، سنوات الخبرة، المرحمة الدراسية(9

 البحث: أهمية
  تناولت الدراسة أحد أىم استراتيجيات التدريس الحديثة، والكشف عن إمكانية االستفادة منيا

 في تدريس الحاسب9
  المساعدة عمى معرفة معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب في

ة لتقديم صورة مدارس منطقة المدينة المنورة بالمممكة العربية السعودية، حثى سعت الدراس
عن معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب؛ ليستفيد منيا متخذو القرار في معالجة 

 المشكالت التعميمية9

 حدود البحث:
الكشف عن معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب في تدريس  الحدود الموضوعية: -1

 الحاسب لممرحمتين المتوسطة والثانوية9
 (51519-5119الثاني من العام لمدراسي )الفصل  الحدود الزمانية: -5
 معممات الحاسب بمنطقة المدينة المنورة9 الحدود البشرية: -3

 مصطمحات البحث:
فيااستراتيجية:  ( بأنيا: "مجموعة من إجراءات التدريس 159:5111الخميفة ) عرَّ

األىداف  المختارة سمًفا من قبل المعمم، والتي يخطط الستخداميا عند تنفيذ الدرس، بما يحقق
 التدريسية المرجوة بأقصى فاعمية ممكنة، وفي ضوء اإلمكانات المتاحة"9

فيا إجرائًيا بأنيا: مجموعة من اإلجراءات التي تضعيا المعممة لتنفيذ الدرس؛ لتحيق  وُتعرِّ
 األىداف المرجوة، واالستفادة من اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة9
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(   Nwasisi, Ferreira, Rosenberg &Walsh, 2016ُيعرِّف ) الصف المقموب: -1
استراتيجية الصف المقموب بأنيا: استراتيجية تستثمر وقت الحصة بشكل فعال بتوظيف 
العديد من االستراتيجيات كالتساؤل ، التعمم التعاوني، حل المشكالت، المناقشة والحوار ومن 

 ثم يقوم المعمم بدوره بتوضيح األفكار المبيمة فقط9

استراتيجية تعتمد عمى قمب إجراءات التدريس، من خالل قيام  إجرائيًا بأنها: وتعرف
المتعممات باالطالع عمى محتوى الدروس في منازلين، بحيث تييئ المعممة بيئة الفصل 

 وتستغل وقت الحصة باألنشطة والتغذية الراجعة، وتطبيق ما تعممنو في ىذه المادة9

ت اإلدارية والمادية والمنيجية والذاتية التي تواجو "جميع المشكالت والصعوبا معوقات: -5
  البحث العممي التربوي، وتحول دون االستفادة من نتائجو في تطوير التعميم والتدريب"

 (4749، ص5117)المال، 

وُتعرِّف إجرائًيا بأنيا: كل ما يؤثر بشكل سمبي عمى تطبيق معممة الحاسب الستراتيجية 
االستفادة من تطبيقو، ويؤثر سمًبا عمى تحقيق األىداف المرغوبة  الصف المقموب، مما يحد من

منو في العممية التعميمية، والتي سيتم تحديدىا في ىذا البحث من خالل إجابة معممات الحاسب 
 عن فقرات االستبانة لمعوقات توظيفين لمصف المقموب9

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ستراتيجية الصف المقموب من حيث: المفيوم، يتضمن اإلطار النظري عرًضا ال

يجابيات وسمبيات االستراتيجية9  وتطبيقات استراتيجية الصف المقموب، وا 

توظيف أفالم الفيديو التعميمية، بحيث تحدث خارجو بداًل من : مفهوم الصف المقموب
م خارجو أن تتم داخل الصف الدراسي، وكذلك جعل األنشطة تحدث داخل الصف بداًل من أن تت

(Bishop&Velerger,2013;Stone,2012 فيو القيام بتبديل العممية التعميمية وتغيير ،)
األدوار بين المنزل والمدرسة، بحيث يأخذ كل منيما دور اآلخر، ويتم عرض المادة العممية عن 
ن طريق توظيف التقنية في المنزل، ومن ثم مناقشتيا داخل الفصل في اليوم التالي، فيو مكون م

أنشطة تفاعمية لمجموعات صغيرة داخل الصف، أي: التعميم المدمج، ويعتمد عمى التعمم 
الفردي، من خالل تقنية الحاسب خارج الصف؛ فيو يعتبر تعميًما مدمًجا، يتكون من أنشطة تعمم 
تفاعمية لمجموعات صغيرة داخل الصف، وتعمًما فردًيا مباشًرا يعتمد عمى تقنية الحاسب خارج 

 9 (Johnson, 2012)الصف
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 مميزات استراتيجية الصف المقموب:
                    تتميز استراتيجية الصف المقموب بالعديد من المميزات؛ ألنيا تقوم عمى
مكانياتو؛ من أجل الوصول إلى تعمم أفضل، وتوظيفيا             مبدأ مراعاة حاجات المتعمم وا 

               ومن مميزات الصف المقموب كما تناولو كل منلمتقنية الحديثة لدعم عممية التعمم، 
مواكبة (:Schille & Herreid, 2013؛5118؛ الشامي، 5115؛ الشرمان، 5118)سعادة، 

"، والذي يعتبر متصاًل دائًما بشبكة اإلنترنت 51سمات ومتطمبات طالب العصر الرقمي "القرن 
ل التعمم أكثر واقعية، توفر بيئة تعّمم تعمل عمى من خالل مختمف األجيزة اإللكترونية، مما يجع

جذب انتباه الطمبة لمتعمم بما تتضمنو من متعة وتشويق، تحول دور المعمم من ممقِّن إلى دور 
و ومرشد ومحفِّز، دعم التعمم النشط القائم عمى توظيف التقنية الحديثة في العممية التعميمية،  موجِّ

لمعرفية؛ كالتحصيل وتنمية المفاىيم العممية، والميارات: كميارات تحسن العديد من نواتج التعمم ا
التعمم التشاركي، والوجدانية: كاالتجاه اإليجابي نحو المادة، تحقيق المرونة من خالل تخميص 
العممية التعميمية من قيود الزمان والمكان، التركيز عمى بناء الفيم العميق لممفاىيم والمعاني 

نيا، والتقميل من مجرد االعتماد عمى التذكر، الدمج بين نظريات التعمم وتقنية وبناء العالقات بي
التعميم بالطريقة التي تزيد من فرص تعمم الطمبة بعمق، توفير المزيد من الوقت لمطمبة؛ لتمقي 
اإلجابات عن تساؤالتيم، وتقديم التغذية الراجعة، وتصحيح المفاىيم غير العممية، وممارسة 

 األنشطة التفاعمية لدعم عممية التعمم9العديد من 

 خطوات تطبيق استراتيجية الصف المقموب:
( خطوات تدريس طمبتو، من خالل استراتيجية Torkelson, 2012حدد توركميسون )

الصف المقموب؛ وذلك بمشاىدة الفيديو الخاص بالدرس في المنزل، ثم الذىاب إلى الحصة 
درس في مجموعات صغيرة، ثم القيام بمناقشة بسيطة؛ الدراسية؛ حتى يتم مناقشة موضوع ال

لمتأكد من فيم كل طالب لميدف من النشاط التعميمي، ثم بعد ذلك يتم البدء بالنشاط التعميمي 
( طالب، وأخيًرا إجراء اختبارات مصغرة 4-3الخاص بموضوع الدرس ضمن مجموعات من )

 ية كل وحدة9شفوية أو ورقية بشكل دوري، مع تقديم اختبار في نيا
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 سمبيات استخدام الصف المقموب:
مع أىمية استخدام استراتيجية الصف المقموب، إال أن ىناك انقساًما بين مؤيدين 

تتطمب معمًما متمكًنا من  :ومعارضين العتماد ىذه االستراتيجية في التعميم، ومن أىم السمبيات
، لذا يصعب استخداميا عمى من ميارات التقنية وتطبيقات الويب وطرق توظيفيا في التعميم

(9 وذكر زوحي 5114يعزف عن استخدام التقنية أو مستوى مياراتو التقنية بسيطة )الذويخ، 
الجموس  :( بعًضا من السمبيات الستخدام استراتيجية الصف المقموب في التعميم، ومنيا5114)

الب عمى المكوث أمام شاشة الحاسوب لمدة أطول: حيث إن نموذج الصف المقموب يجبر الط
مدة أطول أمام الحاسب أو الجياز الموحي، والكل يعرف مدى التأثير السمبي لذلك عمى األطفال 
خصوًصا، واجبات منزلية إضافية: بعض المدارس تبّنت الفصل المقموب بشكٍل كامل، حيث 

ت منزلية أصبح المتعمِّم مطالًبا بمشاىدة عدد كبير من التسجيالت المصّورة، مما يعني واجبا
إضافية تثقل كاىل الطالب دون ضمان لتفوقيم الدراسي، الفجوة الرقمية: ليس لكل الطالب 
إمكانيات الولوج إلى اإلنترنت، ىناك أيًضا من ال يتوفر لدييم حواسيب وأجيزة ذكية تمّكنيم من 

ومات في مجاراة الطالب الذين ينتمون إلى أسر ميسورة، الفيديو وسيمة تعرض الكثير من المعم
وقت وجيز، مما قد يؤدي إلى تراجع مستوى التفكير النقدي لدى المتعمم؛ فالبعد االفتراضي ليذا 
النموذج التعميمي ولو جزئًيا، يمكن أن يؤثر سمًبا عمى موقف المتعمم مما يتمقاه من معارف عبر 

 .شبكة اإلنترنت
 الدراسات السابقة:

 ( ىدفت الدراسة إلى معر 5151دراسة عباس ) فة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو
استخدام الصف المقموب واحتياجاتيم التدريبية الستخدامو، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي 

( عضو من ىيئة التدريس، وتم إعداد استبانة توصمت 61المسحي، وبمغ حجم العينة )
لصف المقموب الدراسة إلي أن اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو استخدام استراتيجية ا

جاءت بدرجة كبيرة، وجاءت جميع استجابات أعضاء ىيئة التدريس نحو عبارات 
 االحتياجات التدريبية المتمثمة في األنشطة التعميمية، وتكنولوجيا التعميم بدرجة كبيرة9

 ( ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية الصف المقموب 5151الرشيدي )
في تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى طالب الصف الثاني ثانوي في  لتدريس الحاسب

مدينة حائل بالمممكة العربية السعودية، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي، كان االختبار األداة 
( طالب، وتوصمت الدراسة إلى 35المستخدمة في الدراسة، وشممت عينة الدراسة عمى )

ال إحصائيًا بين متوسط درجات الطالب في التطبيق القبمي النتائج التالية: وجود فرق د
 والبعدي لصالح التطبيق البعدي9
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 ( دراسةlundin, et.al, 2018 ىدفت إلى تقصي الدراسات السابقة المنفذة في استراتيجية )
( دراسة 351(، وعددىا )Scopus data baseالصف المقموب في قاعدة بيانات )

(، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي 5115-5111بين ) والمنشورة خالل الفترة ما
حيث تم تحميل الدراسات السابقة من حيث المراحل التعميمية، والتخصصات األكاديمية 
المناسبة لتطبيق استراتيجية الصف المقموب والدول التي نفذتيا ، وطرق جمع البيانات 

إلى أن عدد المنفذة في ىذه الدراسات  والتوصيات والبحوث المستقبمية، وتوصمت الدراسة
ينمو بصورة سريعة مع التقدم في العصر الحالي مما يشير إلى االىتمام المتزايد بيذه 
االستراتيجية وأغمب الدراسات كانت عن استخداميا في التعميم الجامعي، وأن تأثير التعميم 

عمى التحصيل والدافعية  من خالل الصف المقموب كان إيجابيًا في تعميم الطالب ولو أثر
 والمشاركة والتفاعل9

 ( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرُّف عمى فاعمية الصف 5118دراسة الغامدي والعطوي :)
المقموب عمى تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في تدريس مقرر الحاسب وتقنية 

لتدريس مقرر  المعمومات، والوصول إلى استراتيجية مبنية عمى استخدام الفصل المقموب؛
الحاسب وتقنية المعمومات لمصف الثالث المتوسط9 استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي 

( طالًبا من طالب الصف الثالث المتوسط، وكان االختبار األداة 41عمى عينة من )
المستخدمة في الدراسة، والتي أظيرت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

يبية في اختبار التحصيل البعدي عمى مستوى االختبار ككل في المجال المجموعة التجر 
المعرفي والمياري لصالح المجموعة التجريبية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسط درجات الطالب في اختبار التحصيل البعدي في المجال الوجداني وذلك لصالح أفراد 

 المجموعة التجريبية9
 (: ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرُّف عمى أثر تدريس مادة 5116والحناكي ) دراسة العبيكان

الحاسب باستخدام الفصول المقموبة عمى الدافعية نحو التعمم في المرحمة المتوسطة، وقد اتبع 
( طالبة من طالبات المرحمة 55الباحثتان في دراستيما المنيج شبو التجريبي عمى )

(، MSLQأدوات الدراسة في مقياس الدافعية نحو التعمم )المتوسطة الصف األول، وتمثمت 
وأثبتت نتائج الدراسة األثر اإليجابي لتدريس مادة الحاسب باستخدام استراتيجية الفصول 

 المقموبة في تنمية دافعية طالبات المرحمة المتوسطة نحو التعمم9
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 بقة:التعميق عمى البحوث والدراسات السا 
            الدراسات السابقة وجد أن استراتيجية الصفمن خالل استعراض البحوث و 

             المقموب قد حظيت باىتمام كثير من الباحثين في ىذا المجال، وأجريت فيو العديد
من الدراسات، وىذه الدراسات ليا عالقة وطيدة بيذه الدراسة، فقد اتفقت مع دراسة كل من: 

( في مادة 5151؛ الرشيدي، 5118العطوي، ؛ والغامدي و 5116)العبيكان والحناكي، 
التخصص9 واتفق مع الدراسات جميعيا في استراتيجية الصف المقموب، بينما اختمفت مع دراسة 

في عدم استخدام  (5151؛ الرشيدي 5118؛ الغامدي والعطوي، 5116)العبيكان والحناكي، 
( في استخدام االستبانة كأداة 5151المنيج شبو التجريبي9 كما اتفقت الدراسة مع دراسة عباس )

؛ 5118؛ والغامدي والعطوي، 5116العبيكان والحناكي، )لجمع البيانات، واختمفت مع 
 في عدم قياس التحصيل واالقتصار عمى وجية نظر عينة البحث9 (5151الرشيدي، 

ويتفرد ىذا البحث في الكشف عن معوقات استخدام المعممات الستراتيجية الصف 
نما أغمب الدراسات ترّكز عمى الجانب التجريبي، كما يتفرد في التركيز عمى مادة المقموب، بي

الحاسب لممرحمتين المتوسطة والثانوية، ويتفرد في نوع عينة البحث؛ فالبحوث جميعيا التي 
استخدمت ىذه االستراتيجية اعتمدت عمى الطالب وأعضاء ىيئة التدريس كعينة لمبحث، بينما 

مد عمى معممات الحاسب9 كما تميز من حيث الزمان والمكان عن الدراسات في ىذا البحث اعت
 (51519-5119األخرى، فقد تم إجراء ىذه الدراسة في منطقة المدينة المنورة عام )

جراءاتها:  منهج الدراسة وا 
؛ باعتباره المنيج العممي األكثر مناسبة لطبيعة الدراسة اسُتخِدم المنيج المسحيمنهج البحث: 

وُيعرَّف أسموب المسح بأنو: "دراسة شاممة منظمة لجمع البيانات، وتحميل وتفسير وتقرير الية، الح
 (639، ص5119الوضع الراىن لموضوع ما في بيئة محددة ووقت معين" )المحمودي، 

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معممات الحاسب خالل  مجتمع الدراسة وعينتها:
وفًقا إلحصائية إدارة تعميم المدينة المنورة خالل الفصل الدراسي األول من فترة إجراء الدراسة 

( معممة حاسب بمنطقة المدينة المنورة9 وتكونت 591(، وعددىن )5119/5151العام الدراسي )
 ( معممة حاسب، تم اختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة1419عينة الدراسة من )
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 خصائص عينة الدراسة:

 الخبرة في التدريس: عدد سنوات -1
 ( توزيع معممات الحاسب وفق متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس1جدول )

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة في التدريس

 1193 16 سنوات 6أقل من 

 4691 65 سنوات 11سنوات إلى  6من 

 4596 61 سنوات 11أكثر من 

 %111 141 المجموع

 توزيع معممات الحاسب وفق متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس  (1يتضح من جدول )

 المرحمة الدراسية التي يدّرسنها: -2

 ( توزيع معممات الحاسب وفق متغير المرحمة الدراسية التي يدّرسنها2جدول )

 النسبة المئوية التكرار المرحمة الدراسية التي يدّرسنيا

 5191 75 متوسط

 5998 45 ثانوي

 1991 57 نويمتوسط وثا

 %111 141 المجموع

 ( توزيع معممات الحاسب وفق متغير المرحمة الدراسية التي يدّرسنيا 5يتضح من جدول )
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 هل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف المقموب؟-3
( توزيع معممات الحاسب وفق متغير هل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق 3جدول )

 بالصف المقموب

م الحصول عمى دورة تدريبية ىل ت

 تتعمق بالصف المقموب
 النسبة المئوية التكرار

 1395 19 نعم

 8695 155 ال

 %111 141 المجموع

( توزيع معممات الحاسب وفق متغير ىل تم الحصول عمى دورة 3يتضح من جدول )
 تدريبية تتعمق بالصف المقموب 

 التدريس؟هل تم استخدام استراتيجية الصف المقموب في  -4
 ( توزيع معممات الحاسب وفق متغير هل تم استخدام استراتيجية الصف المقموب 4جدول )

 في التدريس

ىل تم استخدام استراتيجية الصف 

 المقموب في التدريس؟

 النسبة المئوية التكرار

 3997 56 نعم

 6193 85 ال

 %111 141 المجموع

متغير ىل تم استخدام استراتيجية ( توزيع معممات الحاسب وفق 4يتضح من جدول )
 الصف المقموب في التدريس9
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 أداة الدراسة:

اسُتخِدمت االستبانة أداة لمدراسة، وتم بناء أداة الدراسة التي تكونت في صورتيا  

يشمل القسم األول: يحتوي عمى البيانات األولية الخاصة عن معممات النيائية من قسمين، 

ىل  -المرحمة الدراسية التي يدّرسنيا  –سنوات الخبرة في التدريسالحاسب، والمتمثمة في: )عدد 

ىل تم استخدام استراتيجية الصف  -تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف المقموب 

( عبارات عن معوقات تطبيق استراتيجية 9المقموب في التدريس(، ويشمل القسم الثاني: من )

ليكرت الرباعي لمحصول عمى استجابات معممات  حيث تم استخدام مقياسالصف المقموب، 

بدرجة  -بدرجة منخفضة -بدرجة متوسطة –الحاسب، وفق درجات الموافقة التالية: )بدرجة كبيرة

ستخدم في أداة الدراسة، ( توزيع الفئات وفًقا لمتدرج الم5منخفضة جًدا(، ويوضح جدول رقم )

بدرجة متوسطة  -( درجات4آلتي: )بدرجة كبيرة )تفسير النتائج اسُتخِدم الوزن النسبي اولتسييل 

 ( درجة واحدة(، وبناًء 1بدرجة منخفضة جًدا)–( درجتان 5بدرجة منخفضة ) -( درجات 3)

 عمى ذلك ُصنِّفت اإلجابات إلى أربعة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة اآلتية:

 عدد بدائل األداة.÷ أقل قيمة(  -طول الفئة= )أكبر قيمة 

 ( توزيع الفئات وفًقا لتدرج المستخدم في أداة الدراسة5جدول )

 
 
 

 
 
  

 مدى المتوسطات الوصف

 4 - 3955من  بدرجة كبيرة

 3254 – 596من  بدرجة متوسطة

 525 –1276من  بدرجة منخفضة

 1275 –1من  بدرجة منخفضة جًدا
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 داة الدراسة:صدق أ
 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكِّمين(: ( أ

تم عرض االستبانة بصورتيا األولية عمى عدد من المحّكمين المختصين في المناىج 
وطرق التدريس وتقنيات التعميم، وقد ُطمب منيم تقييم جودة االستبانة، وبعد أخذ اآلراء واالطالع 

ت الالزمة التي اتفق عمييا غالبية المحكمين، ومن ثم إخراج عمى الممحوظات، تم إجراء التعديال
 االستبانة بصورتيا النيائية9

 صدق االتساق الداخمي لألداة: ( ب
 لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لالستبانة، تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية 

 ون( معممة من معممات الحاسب، وتم حساب معامل ارتباط بيرس31بمغ عددىا)
(Pearson's Correlation Coefficient) ؛ لمتعرف عمى درجة ارتباط كل عبارة من عبارات

( عامالت ارتباط 6االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة، ويوضح جدول )
 بيرسون لعبارات المعوقات مع الدرجة الكمية لممحور9

 المعوقات مع الدرجة الكمية لممحور( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات 6جدول )

 )معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب(

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 19596** 6 19716** 

5 19581** 7 19667** 

3 19571** 8 19619** 

4 19687** 9 19558** 

5 19654** - - 

 فأقل  0.01توى الداللة ** دال عند مس
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( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع ُبعدىا موجبة، 6يتضح من جدول )
( فأقل، مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي بين 1911ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 عبارات المعوقات، ومناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو9

   ثبات أداة الدراسة: ( ت

                  تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ      
           ( قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ لقياس ثبات7)معادلة ألفا كرونباخ(، ويوضح جدول)

 أداة الدراسة9

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة7جدول )

 ثبات المحور عدد العبارات تبانةمحاور االس

 197997 9 معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب

 197997 9 الثبات العام

(، وىذا يدل 197997( أن معامل الثبات العام عاٍل، حيث بمغ )7يتضح من جدول )
 لمدراسة9عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
           ما معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدىأواًل: إجابة السؤال األول: 

 معممات الحاسب؟

لمتعرف عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب: تم 
نحرافات المعيارية، والرتب حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واال

الستجابات معممات الحاسب عمى عبارات معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى 
 معممات الحاسب، وجاءت النتائج كما يمي:



 حنان سويعد العوفي / أ  معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( استجابات معممات الحاسب حول معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب مرتبة 8جدول )
 تنازلًيا بناء عمى المتوسطات الحسابية

 م
 

 العبارات
 
 

 درجة الموافقة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
 
 

% 
 

درجة 
 مرتفعة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 منخفضة

 

درجة 
منخفضة 

 جًدا

4 
عدم اىتمام المتعممات 
بمتابعة المحتوى في 
 الفصل المقموب9

 7 14 57 63 ت
3955 19859 

% 4497 4194 999 591 

 عدم توفر حاسوب أو 5
 جياز ذكي عند المتعممة9

 999 995 5998 5191 % 19979 3955 14 13 45 75 ت

تحتاج إلى وقت وجيد  1
 إضافي9

 895 1591 3195 4899 % 19958 3951 15 17 43 69 ت

6 
عدم وعي أولياء األمور 
بأىمية استراتيجية الصف 

 المقموب9

 19116 3918 16 14 41 71 ت
% 5194 5894 999 1193 

عن الفصول  ندرة الدورات 8
 المقموبة في التدريس9

 1193 1591 5491 5595 % 19137 3918 16 17 34 74 ت

بكة اإلنترنت عدم توفر ش 3
 لمطالبة في المنزل9

 895 1598 3699 4198 % 19937 3915 15 18 55 59 ت

االتجاه السمبي لمطالبة  5
 تجاه المادة9

 1193 5595 3797 5595 % 19959 5977 16 36 53 36 ت

7 
قمة امتالكي لميارات 

التعامل مع البرامج إلنتاج 
مواد لمتعمم في الفصول 

 المقموبة9

 41 58 36 36 ت
5948 19165 

% 5595 5595 1999 5991 

9 
)اإلحجام الذاتي( عدم 
الرغبة في استخدام طرق 

 حديثة في التدريس9

 61 55 35 53 ت
5915 19143 % 1693 5597 1797 4393 

 19654 5995 المتوسط العام

( أن معممات الحاسب موافقات )بدرجة متوسطة( عمى معوقات 8يتضح من الجدول )
(، وىو 4911من  5995تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب بمتوسط )

(، وىي الفئة التي 3955إلى  5951متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات المقياس الرباعي )من 
تشير إلى خيار )بدرجة متوسطة( عمى أداة الدراسة، ويتضح من النتائج أن أبرز معوقات تطبيق 

( التي تم  1،  5،  4استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب تتمثل في العبارات رقم )
 ترتيبيا تنازلًيا بناء عمى المتوسطات الحسابية كالتالي:
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عدم اهتمام المتعممات لمتابعة المحتوى في الفصل ( وىي: "4اءت العبارة رقم )ج -1
(، ويمكن تفسير ىذه النتيجة 4من  3955" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ )المقموب

بأن عدم اىتمام المتعممات لمتابعة المحتوى في الفصل المقموب يقمل من دافعية معممات 
 ة الصف المقموب، مما يعوق استخداميا9الحاسب الستخدام استراتيجي

" بالمرتبة عدم توفر حاسوب أو جهاز ذكي عند المتعممة( وىي: "5جاءت العبارة رقم ) -5
(، ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن عدم توفر 4من  3955الثانية بمتوسط حسابي بمغ )

ستراتيجية حاسوب أو جياز ذكي عند المتعممة يقمل من مرونة استخدام معممات الحاسب ال
 الصف المقموب، مما يعوق استخداميا9

" بالمرتبة الثالثة بمتوسط تحتاج إلى وقت وجهد إضافي(، وىي: "1جاءت العبارة رقم ) -3
(، ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن استخدام استراتيجية الصف المقموب 4من  3951حسابي )

ن قبل معممات الحاسب مما يحتاج وقت وجيد إضافي، مما يقمل من الرغبة في استخدميا م
 يعوق استخداميا9

( أن معممات الحاسب موافقات )بدرجة منخفضة( 8ويتضح من النتائج في الجدول )
عمى اثنين من معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب، تتمثالن في 

 الحسابية، كالتالي:(، المتين تم ترتيبيما تنازلًيا حسب المتوسطات 9،  7العبارتين رقم )

قمة امتالكي لمهارات التعامل مع البرامج إلنتاج مواد لمتعمم (، وىي: "7جاءت العبارة رقم ) -1
(، ويمكن تفسير ىذه 4من  5948" بالمرتبة الثامنة بمتوسط حسابي )في الفصول المقموبة

ية، مما قمل من النتيجة بأن معممات الحاسب يمتمكن الخبرات الكافية في إنتاج المواد التعميم
تأثير عامل قمة امتالكين لميارات التعامل مع البرامج إلنتاج مواد لمتعمم في الفصول 

 المقموبة كمعوق يعوق استخدامين الستراتيجية الصف المقموب9
)اإلحجام الذاتي( عدم الرغبة في استخدام طرق حديثة في ( وىي: "9جاءت العبارة رقم ) -5

(، ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن 4من  5915بمتوسط حسابي )" بالمرتبة التاسعة التدريس
معممات الحاسب يمتمكن الرغبة في تطوير أدائين التدريسي، مما قمل من تأثير عامل 
)اإلحجام الذاتي( عدم الرغبة في استخدام طرق حديثة في التدريس كمعوق يعوق 

 استخدامين الستراتيجية الصف المقموب9
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هل توجد فروق في درجة تطبيق استراتيجية الصف المقموب ل الثاني: ثالثًا: إجابة السؤا
 لدى معممات الحاسب في ضوء متغيرات سنوات الخبرة, المرحمة الدراسية, الدورات التدريبية؟

 الفروق باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس:  (1
بات معممات لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجا

الحاسب طبًقا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس تم استخدام "تحميل التباين 
 (؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات معممات الحاسب One Way ANOVAاألحادي" )

          طبًقا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس ، وجاءت النتائج كما يوضحيا 
 الجدول التالي:

( لمفروق في استجابات One Way ANOVA( نتائج "تحميل التباين األحادي" )9جدول )
 معممات الحاسب طبًقا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية
 التعميق

تطبيق معوقات 

استراتيجية الصف 

المقموب لدى معممات 

 الحاسب9

 195311 5 39161 بين المجموعات

 داخل المجموعات دالة *19119 49111
519498 138 19373 

 - 141 549558 المجموع

 فأقل  0005* دالة عند مستوى 

عند  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية9يتضح من خالل النتائج الموضحة في جدول )
( فأقل في استجابات معممات الحاسب حول )معوقات تطبيق استراتيجية الصف 1215مستوى )

المقموب لدى معممات الحاسب( باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس، بمعنى أن عدد 
           سنوات الخبرة في التدريس تؤثر عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى

 الحاسب9  معممات
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ولتحديد صالح الفروق بين فئات عدد سنوات الخبرة في التدريس تم استخدام اختبار 
 شيفيو، والذي جاءت نتائجو كالتالي:

 ( يوضح نتائج اختبار شيفيه لمتحقق من الفروق بين فئات عدد سنوات الخبرة10جدول )

 في التدريس 

 المحور
عدد سنوات الخبرة في 

 التدريس
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

 أقل من

 سنوات 6 

 6من 

سنوات إلى 

 سنوات 11

أكثر من   

 سنوات 11

معوقات تطبيق 

استراتيجية 

الصف المقموب 

لدى معممات 

 الحاسب 

   - 3918 16 سنوات 6أقل من 

 11سنوات إلى  6من 

 سنوات

65 5979 
 - * 

 -   3918 61 سنوات 11أكثر من 

 فأقل  0005* دالة عند مستوى 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 11من خالل النتائج الموضحة في جدول )يتضح 
 6( فأقل بين معممات الحاسب الالئي عدد سنوات خبراتين في التدريس من 1215عند مستوى )
سنوات، ومعممات الحاسب الالئي عدد سنوات خبراتين في التدريس أكثر من  11سنوات إلى 

اتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب( لصالح سنوات حول )معوقات تطبيق استر  11
سنوات، وربما تدل عمى  11معممات الحاسب الالئي عدد سنوات خبراتين في التدريس أكثر من 

كمما زادت سنوات الخبرة كمما أدركن ضرورة التنويع في استراتيجيات التدريس الحديثة واستخدام 
يز التعمم وتثير جو من المتعة والتشويق مما استراتيجية الصف المقموب التي تعمل عمى تعز 

 جعل استجابتين مختمفة حول عبارات االستبانة باختالف سنوات الخبرة9
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 الفروق باختالف متغير المرحمة الدراسية التي يدّرسنها:  (2
لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات معممات 

تغير المرحمة الدراسية التي يدّرسنيا، تم استخدام "تحميل التباين الحاسب طبًقا إلى اختالف م
(؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات معممات الحاسب طبًقا One Way ANOVAاألحادي" )

 (:11إلى اختالف متغير المرحمة الدراسية التي يدّرسنيا، وجاءت النتائج كما يوضحيا جدول )

( لمفروق في استجابات One Way ANOVAن األحادي" )( نتائج " تحميل التباي11جدول )
 معممات الحاسب طبًقا إلى اختالف متغير المرحمة الدراسية التي يدّرسنها

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية
 التعميق

معوقات تطبيق 

استراتيجية الصف 

 المقموب لدى معممات

 الحاسب9

بين 

 المجموعات
19914 5 19957 

داخل  غير دالة 19185 59518

 المجموعات
559645 138 19381 

 - 141 549558 المجموع

                  ( عدم وجود فروق11يتضح من خالل النتائج الموضحة في جدول )
               حاسب حول ( فأقل في استجابات معممات ال1215ذات داللة إحصائية عند مستوى )

)ومعوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب( باختالف متغير المرحمة الدراسية التي يدّرسنيا 
          بمعنى أن المرحمة التدريسية ال تؤثر عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب

تتضمن مرحمتي لدى معممات الحاسب، فعادة ما يتم تعيين معممات الحاسب في مجمعات 
المتوسط والثانوي وىذا جعل استجابتين متشابية حول عبارات االستبانة باختالف المرحمة 

 الدراسية التي يدّرسنيا9 
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الفروق باختالف متغير هل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف  (3
 المقموب: 

معممات لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات 
الحاسب طبًقا إلى اختالف متغير: ىل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف المقموب؟ 

؛ لتوضيح داللة الفروق بين Independent Sample T-test)تم استخدام اختبار ت: )
 (:15استجابات معممات الحاسب، وجاءت النتائج كما يوضحيا جدول )

 ( لمفروق بين Independent Sample T-test( نتائج اختبار ت : )12جدول )

 استجابات معممات الحاسب طبًقا إلى اختالف متغير: هل تم الحصول عمى دورة تدريبية

 تتعمق بالصف المقموب؟ 

االنحراف  المتوسط العدد الفئة المحور

 المعياري

 التعميق الداللة قيمة ت

معوقات تطبيق استراتيجية 

الصف المقموب لدى 

 معممات الحاسب

 19576 3915 19 نعم
19538 19591 

غير 

 19633 5993 155 ال دالة

           ( عدم وجود فروق ذات15يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
                  ( فأقل في استجابات معممات الحاسب حول 1215داللة إحصائية عند مستوى )

ب( باختالف متغير: ىل تم الحصول عمى دورة )معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقمو 
تدريبية تتعمق بالصف المقموب؟ بمعنى أن الدورات التدريبية ال تؤثر عمى معوقات تطبيق 
            استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب، ويعزى ذلك إلى أن غالبية العينة لم 

              مما جعل استجاباتين متشابية يحصمن عمى دورة تتعمق باستراتيجية الصف المقموب 
 حول عبارات االستبانة9
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 التوصيات:
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها, يوصي البحث بما يمي: 

توفير فرص التدريب لمعممات الحاسب في مجاالت استخدم تطبيقات األجيزة الموحية  19
 لمفصول المقموبة9

 استخدم استراتيجية الصف المقموب لتخطيط الدرس9العمل عمى تمكين معممات الحاسب من  59
العمل عمى توعية أولياء األمور بأىمية استخدام استراتيجية الصف المقموب في تعميم  39

 أبنائيم9
 توفير الدورات التدريبية عن الفصول المقموبة في التدريس لممعممات9 49
 االىتمام بتوفير شبكة اإلنترنت لمطالبات في المنزل9 59

 دراسات المستقبمية.مقترحات لم
  فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم المقموب في تنمية الميارات المعرفية و الميارية لدى

 معممات الحاسب بمراحل التعميم العام9
  االحتياجات التدريبية لمعممات الحاسب ومعممات التخصصات األخرى لتدريس باستراتيجية

 مدن أخرى9 الصف المقموب وكذلك يمكن إجراؤىا في 
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 قائمة المراجع 
المنيج المدرسي المعاصر مفيومو، أسسو، مكوناتو، تنظيماتو، (9 5111الخميفة، حسن جعفر )

 ، الرياض: مكتبة الرشد119طتقويمو، تطويره9 

 9 الدمام: مكتبة المتنبي9استراتيجيات التدريس الفعال(9 5115الخميفة، حسن ومطاوع، ضياء )

(9 استخدام استراتيجية التعمم المقموب لتدريس 5151عايش9 ) الرشيدى، حمد بن عايض
الحاسب اآللي في تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى طالب الصف 

المجمة العممية  .الثاني الثانوي في مدينة حائل بالمممكة العربية السعودية
العموم اإلنسانية واإلدارية: جامعة الممك  -لجامعة الممك فيصل 

 3739-366، (5)51فيصل

9 تم االسترداد بتاريخ الفصل المقموب بين مؤيد و معارض(9 5114زوحي، نجيب )
educ.com/la-https://www.new-من:  51/6/1441

inverse-lapprentissage-sur-controverse 

عمان:  تدريس ميارات التفكير )مع مئات األمثمة التطبيقية(9(9 5113ت أحمد )سعادة، جود
 الشروق لمنشر والتوزيع9

فعالية استراتيجية الصف المعكوس في اكتساب المفاىيم الفيزيائية (9 5118الشامي، خديجة )
رسالة  لدى طالبات الصف التاسع األساسي واتجاىين نحو تعمميا9

امعة آل البيت، األردن9 تم االسترداد بتاريخ ماجستير غير منشورة، ج
 من:  11/6/1441

http://search.mandumah.com/Record/875896 

9 عمان: دار المسيرة التعمم المدمج والتعمم المعكوس(9 5115الشرمان، عاطف أبو حميد )
 لمنشر والتوزيع9

استراتيجية الصف المعكوس )المقموب( في تعميم المغة العربية لغير (9 5115لواحد، عمي )عبدا
 ىـ من:9/6/1441تم االسترداد بتاريخ الناطقين بيا9 

 educ.com-https://www.new 

https://www.new-educ.com/la-controverse-sur-lapprentissage-inverse
https://www.new-educ.com/la-controverse-sur-lapprentissage-inverse
https://www.new-educ.com/la-controverse-sur-lapprentissage-inverse
http://search.mandumah.com/Record/875896
http://search.mandumah.com/Record/875896
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 حنان سويعد العوفي / أ  معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يناير   –األول العدد  – 33اجمللد  010

 رررر

(9 أثر 5116العبيكان، ريم بنت عبدالمحسن بن محمد والحناكي، منى بنت سميمان بن صالح )
لدافعية نحو التعمم التدريس باستخدام استراتيجية الفصول المقموبة عمى ا

(، 8)5، المجمة التربوية الدولية المتخصصةفي المرحمة المتوسطة9 
186-1759 

(9 اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو التدريس باستراتيجية 5151عباس، خالدة عباس محمد9 )
مجمة كمية  .الصف المقموب واحتياجاتيم التدريبية الالزمة الستخدامو

 9 554-179 (،5)51كمية التربية -شيخ التربية: جامعة كفر ال

(9 فاعمية الفصل المقموب 5118الغامدي، أحمد بن معيض محمد والعطوي، عطا اهلل بن عودة )
عمى تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في تدريس مقرر الحاسب 

            (،515، )مجمة القراءة والمعرفة وتقنية المعمومات بمدينة تبوك9
141-1619 

 ، صنعاء: دار الكتب39ط مناىج البحث العممي9  (51199حمودي، محمد )الم

(9 المعوقات التي تواجو البحث العممي التربوي وتحول دون 5117المال، عبداهلل فيصل حميد )
مجمة اتحاد الجامعات االستفادة من نتائجو في تطوير التعميم والتدريب9 

 (499، األردن، ع)العربية
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