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تدريب القائم عمى استراتيجيات التدريس التبادلى في تحسين الكفايات التدريسية لمعممات الفعالية 
 التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم

 د.ثناء سعيد حسن ابوزيد                                                           
 جامعة جازان -استاذ التربية الخاصة المساعد                                                       

  مستمخص الدراسة
العادي ، ولكي يتمكن المعمم من القيام  إن تنفيذ فمسفة الدمج يتطمب أدوارًا جديدًة يقوم بيا معمم الفصل

بيذه األدوار البد وأن يخضع لمتدريب أثناء الخدمة ليتمكن من الميارات والكفايات الالزمة لذلك، فينبغي 
أن يعرف المعمم طرق التعامل مع العاديين وغير العاديين وكيفية إجراء ما يمزم من تعديالت عمى طرق 

 الدراسة استيدفت، لذا وسائل التدريس لمواجية الحاجات الخاصة لمتالميذالتدريس ، وأنشطة التعمم ، و 
التحقق من فعالية التدريب عمى استراتيجيات التدريس التبادلى في تحسين بعض الكفايات  الحالية

أجريت الدراسة عمى عينة تكونت من التدريسية لمعممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم،
 مة من معممات التعميم العام بمدارس ابتدائية ممحق بيا برنامجًا لصعوبات التعمم .تم تطبيق( معم02)

الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في مدارس دمج ذوي بطاقة مالحظة  الدراسة المتمثمة في أداة
القياس البعدي لممقياس  )إعداد الباحثة( تطبيقًا قبميًا ثم تطبيق البرنامج التدريبي ثم صعوبات التعمم

وباستخدام اختبار ويمكوكسون لممعالجة االحصائية لمبيانات اسفرت النتائج عن وجود فروق دالة 
لدى عينة  التنفيذ ،ادارة الصف ،الوسائل التعميمية ،التقويم (،التخطيط  (احصائيا في الكفايات الخمس

 الدراسة بين التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي .
 الكفايات التدريسية، صعوبات التعمم : التدريس التبادلى، الكممات المفتاحية
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The Effectiveness of Training on Reciprocal Teaching Strategies in 

Improving the Teaching Competencies of General Education Teachers in 

Schools for Inclusion of Students with Learning Disabilities 

Abstract: The implementation of the philosophy of inclusion requires new 

roles played by the regular classroom teacher, and in order for the teacher to 

perform these roles must be subjected to in-service training. The teacher should 

know how to deal with the normal and abnormal and how to adjust teaching 

methods, learning activities, to meet the special needs of students, so the 

present study aimed to verify the effectiveness of a training program based on 

Reciprocal Teaching strategies in improving some teaching competencies for 

teachers of general education In the inclusion schools with learning disabilities, 

the study was conducted on a sample of general education teachers in primary 

schools with a program for learning disabilities. The results Proved the 

effectiveness of the training program in improving some teaching competencies 

. 

Key Words: Reciprocal Teaching, Learning Disabilities, Teaching 

Competencies 
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 مقدمة الدراسة
 تعد صعوبات التعمم من فئات التربية الخاصة التي حظيت باىتمام الباحثين، وااَلباء والمعممين،
كما تعد تحديًا كبيرًا لمميتمين بمـشكالت األطفـال ذوي اإلحتياجات الخاصة بصفة عامة واألطفال ذوي 

رة ، فالتالميذ ذوو صعوبات التعمم صعوبات التعمم بصفة خاصة نظرا لما يشوبيا من غموض وخطو 
قدراتيم  يتمتعون بقدرات عقمية في مستوى المتوسط أو ربما أعمى من المتوسط إال أن ىناك تباينًا بين

الدراسي الفعمي. وتكمن خطورة صعوبات التعمم في كونيا خفية حيث  الكامنة ومستوى تحصيميم 
العادي  التمميذ العام عن وسموكو الخارجي مظيره في التعمم صعوبة من يعاني الذي التمميذ اليختمف

ويتمتع أفراد ىذه الفئة بقدرات جسمية وحسية طبيعية وال يعانون من أي إعاقات أو اضطرابات انفعالية 
 شديدة أي أنيم ظاىريًا في عداد األسوياء أو العاديين.

مختمف جوانبيا حيث كما تكمن خطورة صعوبات التعمم في آثارىا السمبية عمى شخصية الطفل ب
تؤدي إلى اضطرابات إنفعالية وسموكية وذلك ألن من أبرز مالمحيا إنخفاض مستوى التحصيل الدراسي 
لمطفل مقارنة بأقرانو مما يؤدي إلى تدني مستوى ثقة الطفل بذاتو ومعاناتو من القمق واإلحباط والتوتر 

 .واإلنسحاب أو العدوان
الميذ ذوي صعوبات التعمم في صفوف التربية العامة حيث يعتبر وتطبيقًا لفمسفة الدمج يتعمم الت

الصف العادي من البدائل التربوية التي يمكن من خالليا تحقيق الحاجات الخاصة لمطمبة ذوي 
صعوبات التعمم، فيقضي ىؤالء الطمبة معظم وقتيم في الصف العادي بمـدارس التعميم العام بينما 

       .المصادر ويقوم بتعميميم فييا معمم التربية الخاصةيقضون حوالي ساعتين في غرفة 
فالدمج من المفاىيم الحديثة في تعميم الطمبة ذوي اإلحتياجات الخاصة ويعني وضع جميع الطمبة 
ذوي اإلحتياجات الخاصـة في المدارس العامة المجاورة ألماكن سكنيم أو إقامتيم، ويتحمل معمم التربية 

  (Hallahan, D. & Kauffman 2006)ألوليـة في تعميم ىذه الفئة من الطالب العامة المـسؤولية ا
إلى أن دمج األطفال ذوي صعوبات التعمـّم في الصفوف العادية يعد من )0229وتشير عبيد)

أحـدث البدائل التربوية التي يتم التوجو لو، حيث أنو األقل تقيداً  من بين البدائل األخرى،وميما كان 
ل التربوي لذوي صعوبات التعمـّم، فإن إعداد البرامج التربوية ىو األساس األول في تمك شكل البـدي

البـدائل فالبديل التربوي األكثر تفضياًل في غالبية حاالت طمبة ذوي صعوبات التعمم ىـو الـدمج فـي 
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 &Lerner) روفي نفس السياق تشي المدارس العادية، لكن ىذا الخيار يحتاج إلى توفر معايير لنجاحو.
Kline,2006)  الفئة من الطمبة فان دمجيم يتطمب تخطيطاً دقيقـاً وا عداداً مسبقاً.إلى أنو بسبب الحاجات الخاصة ليذه 

( الى ان معمــم التعميــم العــام يعد ركناً ىامــا في توفير الخدمات لذوي 1441ويشير ابونيان )      
ويطمــع عمــى قدراتيــم عمــى التعمــم، وأول من يســتجيب صعوبات التعمم حيث أنو أول مـن يعمميـم 

الحتياجاتيــم، ويســتمر في التفاعــل معيــم بمرور مسـتويات تعميميـم. وىو أول مـن يالحـظ صعوبـات 
التعمـم لدى التمميـذ داخل المدرسة وبالتالي يسيمّ بمعمومـات ىامـة عـن التمميـذ تفيـد في اتخـاذ قـرارات 

قـديم الخدمـات المساندة لو. ومعمــم التعميــم العــام ايضًا ىو المصـدر األساسـي لممعمومــات التــي توضح ت
مــدى تطور األداء االكاديمي لمتمميــذ أثناء تمقيو خدمات التربية الخاصة. اال أن العديد من الدراسات 

مع التالميذ ذوي لمعمل  لتدريب المناسباشارت إلى أن الكثير من معممي التعميم العام لم يتمقوا ا
 الفعالة في تعميميم في الفصول المعرفة الكافية باألساليب وأنيم يفتقرونالتعمم، صعوبات
العادية

(KleinhammerRTramill,2003,MurryandMurry,2000,NationalJointCommitteeforLe
arningDisabilities,1998,Smith,Tyler,Skow,Stark,& Baca, 2003,).  

ولكي تنجح برامج الدمج يحتاج المعمم إلى مجموعة متنوعة من الكفايات مثل: التخطيط 
لمتدريس القائم عمى مشاركة الجميع ،ميارة إشراك الطالب في حل المشكالت ، التعامل بشكل صريح 

فية مع الفروق الفردية و تعميم الطالب لمبحث عن طرق لمساعدة بعضيم البعض،وتييئة البيئة الص
 طالبيم دون إعطائيم إجابات محددة.لتعمم نشط يتيح المزيد من الخيارات لمطالب ومعرفة كيفية دعم تعمم 

( إلى 0228دعمس) ويعتمد تفاعل المعمم عمى طرق التدريس التي يتبناىا لتحقيق أىدافو إذ اشار
ي سمبي إلى دور نشط أن استخدام استراتجيات التدريس الحديثة يسيم في تغيير دور الطالب من متمق

 ممارسات المتعممين التدريبية داخل الصف وخارجو.وحيوي ايجابي باحث عن المعمومة كما يسيم في تطوير 
ومن خالل االطالع عمى األدب التربوي في مجال طرق تعميم ذوي اإلحتياجات الخاصة بصفة 

(، و)غنايم 0216(،و)طاىر،0226عامة وطرق تعميم ذوي صعوبات التعمم بصفة خاصة)سالم ،
(،فقد وجدت الباحثة ان التدريس التبادلى من الطرق واالستراتيجيات الفعالة في ىذ المجال حيث 0215،

انيا تحقق المعايير التي يجب مراعاتيا عند اختيار طرائق التدريس المناسبة لذوي اإلحتياجات الخاصة، 
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عل والتعاون بين المتعممين، والتفاعل مع المادة أنيا تشبع حاجة المتعمم إلى النجاح وتحقيق التفا :ومنيا
العممية، وتقوم عمى مبدأ أساسي، وىو جعل المتعمم محور العممية التعميمية ويكون لو دور نشط في 

كما يجب ان تكون طريقة تدريس شاممة بحيث تحقق أىداف المنيج مع األنشطة والوسائل  عممية التعمم،
 ية، وتساعد عمى تنمية الدافعية وحب التعمم.والتقويم، وتراعي الفروق الفرد

ي أن التدريس التبادلي كطريقة تدريس اثبتت فعاليتيا في تعميم ذوي صعوبات التعمم وخاصة ا
صعوبات التعمم األكاديمية وتأتي في مقدمتيا صعوبات القراءة يمييا صعوبات الرياضيات،لذلك فمن 

تفعيل ىذه االستراتيجية في الفصل العادي يعد أحد أىم الواضح أن تدريب معممي التعميم العام عمى 
العوامل التي تساعد عمى نجاح برنامج صعوبات التعمم في مدارس التعميم العام حيث يتعمم التالميذ ذوي 
صعوبات التعمم بالتنقل بين غرفة المصادر والصف العادي وتحقيق الفائدة لو يتوقف عمى المعرفة من 

 التعمم واالستراتيجيات المناسبة لالستخدام مع التالميذ ذوي صعوبات التعمم .ي بطبيعة صعوبات قبل معمم الصف العاد
 :مشكمة الدراسة

انبثقت مشكمة الدراسة من خبرة شخصية لمباحثة خالل قياميا باإلشراف عمى التدريب الميداني  
جيات التدريس التي لطالبات قسم التربية الخاصة مسار صعوبات التعمم حين الحظت أن إستراتي

تستخدميا معممات التعميم العام بمدارس الدمج ال تناسب التمميذات ذوات صعوبات التعمم وال تراعي 
منيا  يعانين التي األكاديمية عمى الصعوبات التغمب من خصائصين واحتياجاتين وال تستيدف تمكينين

فرضتيا متطمبات العصر من حيث  حيث تقتصر عمى الطرق التقميدية مع إضافة بعض التعديالت التي
استخدام بعض الوسائل التكنولوجية كالحاسب ااَللي أو السبورة الذكية، وباالطالع عمى األدب التربوي 

 Lerner, J. and Kline, F. 2006 Mercerدعمت مشكمة الدراسة لدى الباحثة حيث أشار كاًل )
and Pullen, 2008,) الخاصة  التربوية البرامج توفير يعيستط ال الصف العادي معمم إلى أن
الصف العادي. ايضًا ما  في لفئة التالميذ ذوي صعوبات التعمم مناسبة تدريسية المتضمنة استراتيجيات
( من ضرورة تدريب المعممين عمى استراتيجيات التدريس وان ىناك حاجة 0212أشار إليو القصيبي )

وأوصى بضرورة وضع ضوابط لعممية التدريب أثناء تدريبية لمتعامل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة 
 الخدمة،مثاًل ربط عدد الدورات برخصة التعميم او الترقية الوظيفية.
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الضروري إعداد معمم التعميم العام في مجال التربية الخاصة حيث أن معممي التعميم  أي إنو من
ر قادرين عمى تمبية تمك العام معدون بشكل غير كاٍف لمعمل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة، وغي

اإلحتياجات،ومن ىنا بدأ التفكير في إجراء دراسة تستيدف تدريب معممات التعميم العام عمى استراتيجية 
ويمكن بمورة  ثبت فعاليتيا في تعميم التالميذ ذوي صعوبات التعمم فكانت استراتيجية التدريس التبادلي ،

ما فعالية التدريب عمى استراتيجيات التدريس التبادلى  -ية:مشكمة الدراسة في صياغتيا عمى الصورة التال
في تحسين الكفايات لتدريسية لمعممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم؟ وينبثق من ىذا 

 التساؤل التساؤالت التالية : 
يسية التدريب عمى استراتيجيات التدريس التبادلى في تحسين الكفايات لتدر هل تمتد فعاليت  .1

 لمعممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم؟

التدريب عمى استراتيجيات التدريس التبادلى في تحسين الكفايات لتدريسية  هل تستمر فعاليت .0
 لمعممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم؟

 :الحالية الدراسة تستيدف:-الدراسة فاىدأ
التدريب عمى استراتيجيات التدريس التبادلى في تحسين الكفايات لتدريسية فعالية التعرف عمى  .1

 .لمعممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم
فعالية التدريب عمى استراتيجيات التدريس التبادلى في تحسين التعرف عمى مدى امتداد  .2

  .صعوبات التعممالكفايات لتدريسية لمعممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي 
فعالية التدريب عمى استراتيجيات التدريس التبادلى في تحسين التعرف عمى مدى استمرارية  .3

  .الكفايات لتدريسية لمعممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم
 أىمية الدراسة : 
 األىمية النظرية وتتمثل في: 

 .تعميم ذوي صعوبات التعممأنيا تتناول مجال بحثي بالغ األىمية في ميدان التربية الخاصة وىو  .1
انيا تسيم في تغطية فجوة بحثية تتمثل في تدريب معممات التعميم العام عمى استراتيجية تدريس فعالة لذوي  .0

اتيجية التدريس مع التالميذ صعوبات التعمم ،حيث تناولت الدراسات السابقة التحقق من فعالية ىذه االستر 
 . ذوي صعوبات التعمم ولم تتناول تدريب معممات التعميم العام عمى كيفية استخداميا
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تسيم ىذه الدراسة في تذليل صعوبة كبيرة تقف في طريق نجاج فمسفة الدمج وىي ضعف  .3
 .إعداد معمم التعميم العام بما يالئم متطمبات ىذه الفمسفة

 -تمثل في:االىمية التطبيقية وت
 من خالل التدريب عمى التعميم العام التدريسية لمعممات الكفايات رفع في ايضا أىميتيا وتتمثل .1

 أساليب لتطوير فييا والطالب المعمم كل من ودور تطبيقيا وكيفية التبادلي استراتيجية التدريس
 مما يحقق التعمم ذا المعنى. لدييم التعبير التدريس

 . التعميمي ووزارة التعميم بالحقل كالمدراء، والعاممين الفئة ليذه القرار متخذي الدراسة ىذه من يستفيد ان يمكن .0
 مصطمحات الدراسة

 : Reciprocal Teaching  التبادلي التدريس
تعليمي  تيت    ( اسـتراتيجية التـدريس التبـادلي عمـى أنيـا نشـاط Palincsar and Brown, 1984)عرف 

تتمحيينا  لحيين ا مااييتود   ءاميي    .و لطيي ب موصيينز ء يين    ليي  علييش لييول  يين ا ميييي  لمعلميييي 

تت ياوب  لمعلي  و لطي ب عليش تينل         . لت بي    و لتنييي،   وتنلييد  لاي،لت   و لتلويي      :  ايتر تييياث 

 (. Arif, 2014, 2; Maspufah, 2019, 28 )دوا  لمعل  ف  قيادة هذ   لحن ا 
طريقة تدريس تتضمن تنفيذ األنشطة التعميمية في صورة حوار بين عرف اجرائيًا في ىذه الدراسة بأنو: تو 

تراتيجيات الفرعية التي الطمبة والمعمم أو بين الطمبة بعضيم البعض بحيث يتبادلون األدوار وفقًا لالس
 .ىداف المتوخاة من تدريس المادة)التنبؤ، طرح االسئمة، التوضيح، التمخيص( بيدف تحقيق االتتمثل في
  Instructional Competenciesالتدريسية الكفايات

ا والتعامل ييميةالتي يفترض بالمدرس امتالكمالتع لتربويةات اار يات والمر مجموعة الخبتعرف عمى أنيا 
 (.1871، 0202)السامرائي،  يم ناجح وفعالمدف القيام بتعيم بما مع المتعيب
 لمقيام التي يجب أن تمتمكيا المعممة مجموعة الميارات تعرف اجرائيًا في ىذه الدراسة بأنيا:ىيو 

 المعرفية االداءات من مجموعة تحميل ىذه القدرات إلى ويمكن وتنفيذه، وتقويمو، التدريس، بتخطيط
 مع التكيف عمى والقدرة اإلنجاز في والسرعة معايير اإلتقان ضوء في وتقيم واالجتماعية والحركية
بالدرجة التي تحصل عمييا المعممة في مقياس الكفايات لتدريسية المتغيرة ،وتقاس  التدريسية المواقف

 التي قامت الباحثة بإعداده.
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 أو واحدة في اضطراب يعانين من التمميذات الالتي Learning Disabilities -صعوبات التعمم :
أو  الحسابأو  أوالكتابة أو القراءة المغة أو بالحديث المرتبطة النفسية األساسية العمميات من أكثر

 سموكية اضطرابات أو المخ في وظيفية اضطرابات وجود نتيجة الحتمال الصعوبات ىذه وتنشأ التيجي،
 . نوع من االعاقات او الحرمان البيئي أو الثقافي أو االجتماعي ألي نتيجة وليس أو انفعالية،

مدارس التعميم العام تعرف اجرائيًا في ىذه الدراسة بأنيا   Inclusive Schoolمدارس الدمج 
 اإلبتدائية الممحق بيا برنامجًا لصعوبات التعمم .

ىي من تقوم بتعميم وتربية التالميذ  -تعرف اجرائيًا في ىذه الدراسة بأنيا:  -معممة التعميم العام:
العاديين وذوي صعوبات التعمم في مدارس التعميم العام الممحق بيا برنامجًا لصعوبات التعمم  بعد ان 

 . الدراسة مقاعد عمى التالميذ مع لمتعامل وشخصياً  ومينياً  معرفياً  تأىيالً  تمقت
 : التالية بالحدود تتحدد نتائج الدراسة- :الدراسة حدود 
التدريب عمى استراتيجيات التدريس التبادلى ودوره في تحسين بعض  -: الموضوعية الحدود -أ 

 بمدارس دمج ذوي صعوبات التعممالكفايات لتدريسية لمعممات التعميم العام 
 وتتمثل في معممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم:- البشرية الحدود -ب
بمنطقة  صبيا االبتدائية الثانية" مدرسة " صبيا محافظة في الدراسة تطبيق تم:-المكانية الحدود - ج

 جازان المممكة العربية السعودية.
 0217/0218األول  الدراسي الفصل في الدراسة تطبيق تم -الزمانية: الحدود-د

  االطار النظري ودراسات سابقة
 Reciprocal Teachingالمحور األول : التدريس التبادلي 

( لمتغمـب Palincsar and Brown, 1984اسـتخدمت اسـتراتيجية التـدريس التبـادلي الول مـرة عمـى يـد )
بيئـة تفاعميـة تشـرك كـل طالـب مـن خـالل تعيينـو دوًرا إلزامًيـا محـدًدا مـن عمى مشكمة ضعف االنتباه؛ وذلك ألنيا تـوفر 

نتاج بيئة نشطة )  (.Zaman, 2019, 32 أجل الحد من اآلثار السمبية لضعف  االنتباه وا 
، scaffoldingفاستراتيجية التدريس التبادلي تتكون من ثالثـة مكونـات ميمـة ، ىـي السـقاالت  

 understanding، وفيـم االســتراتيجيات  conversation or discussionالمحادثـة أو المناقشـة 
strategies في السقاالت ، يتعمم الفرد ميارة جديدة من شخص أكثـر كفـاءة. يقـدم الشـخص المسـاعدة .
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التي يتم تعديل مستواىا لتقدم الفرد ، مما يمّكنو من التطور عمى النحو األمثل. يتم أيًضا تقميل المساعدة 
جًيا حتى يتمكن األفراد في النياية من القيام بـالمواد التـي يـتم تدريسـيا بشـكل مسـتقل. المكـون الثـاني تدري

ىو المحادثة أو المناقشة. ىذا يمكن أن يضيف ويوضح معرفة الطالب. ىـذا عامـل ميـم فـي بنـاء إدراك 
س التبــادلي. تتضــمن الطــالب. المكــون الثالــث ويتمثــل فــي اســتراتيجيات فيــم والتــي تعــد قمــب نيــج التــدري

 & Mustikaاالســـتراتيجيات األربـــع كـــل مـــن توليـــد األســـئمة ، والتوضـــيح ، والتمخـــيص ، والتنبـــؤ )
Royanto, 2017, 457.) 

( اسـتراتيجية التـدريس التبـادلي عمـى أنيـا نشــاط Palincsar and Brown, 1984)وعـرف 
يتمحـور الحـوار باسـتخدام   .لـنصتعميمي يتم عمى شكل حوار بين المعممين والطالب بخصوص أجـزاء ا

يتناوب المعمم والطالب عمى تولي   .التنبؤ ، والتوضيح ، وتوليد األسئمة ، والتمخيص: أربع استراتيجيات
 (. Arif, 2014, 2; Maspufah, 2019, 28 )دور المعمم في قيادة ىذا الحوار 

: فــي ىــذه الخطــوة ، يســأل الطالــب ســؤااًل لنفســو.  Composing Questionsتوليــد األســئمة  .1
 ُتستخدم ىذه الخطوة لتحديد فيم الطالب لممواد التي تعمموىا.

: في ىذه الخطوة ، يـربط الطـالب معـرفتيم بمعمومـات Predicting Answersالتنبؤ باإلجابة  .0
 من القراءة والتنبؤ بإجابات األسئمة التي طرحوىا بأنفسيم.

: فـــي ىـــذه الخطـــوة ، يوضـــح الطـــالب اإلجابـــات باإلشـــارة إلـــى المـــواد التـــي  Clarifyالتوضـــيح  .3
 يقدميا المعمم.

: فـي ىـذه الخطـوة ، يقـوم الطـالب بعمـل ممخصـات لمتمييـز بـين  Summarizationالتمخيص  .4
 (.Prasetyo, 2018, 172األشياء الميمة وغير الميمة ) 

؛ حيـث  Vygotsky لمـتعمم لفيجوتسـكي تقوم اسـتراتيجية التـدريس التبـادلي عمـى نظريـات الـتعمم
الحوار وما وراء المعرفة لشرح كيفية تطوير األفراد لفيم المفـاىيم. ورأى أن عمميـة الـتعمم  فيجوتسكي ربط

تنطوي عمى االنتقال إلى العممية التي يدعميا فرد آخر في حوار مع المتعمم، وأكد أنو من خـالل الحـوار 
التيار المعرفي )المخططات( لبنـاء أفكـار جديـدة وفيميـا بشـكل جيـد. يـتم يكون المتعمم قادًرا عمى تشكيل 

دعم العممية بواسطة السقاالت التعميمية التي توفر الدعم في الوقـت المناسـب وعمـى أسـاس االحتياجـات. 
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يحدث الحوار في محادثات متبادلة تجري في مجموعات صغيرة من المتعممين مع المعممين يتناوبون في 
 (.McAllum, 2014, 29مناقشة )قيادة ال

 Teaching competenciesالمحور الثاني: الكفايا التدريسية  
ُينظــر إلــى الكفايــات الرئيســية فــي التــدريس عمــى أنيــا تقــارب لممعرفــة التطبيقيــة يشــمل المحتــوى 

وتنظــيم  وطريقــة تدريســو، واســتخدام التقنيــات المناســبة، ونــوع الــتعمم، والعواطــف المعنيــة بعمميــة الــتعمم،
تشكل الكفايات التي تتناسـب مـع ىـذا السـياق معمومـات أساسـية تتضـمن األنـواع  .الطالب وعوامل أخرى

معرفـة المحتـوى ، والمعرفـة : والتـي تتتمثـل فـي  (Shulman ,1987 )المختمفة من المعرفة التي حـددىا
ومعرفــة األىــداف التعميميــة ،  لممحتــوى ، والمعرفــة المنيجيــة ، ومعرفــة المتعممــين ،( التعميميــة)التربويــة 

وتعـرف الكفايـات (.Cañadas et al., 2020, 34)ومعرفة األىداف األخرى والمعرفـة التربويـة العامـة 
ات والميـــارات التربويــــة التعميميـــةالتي يفتــــرض بالمـــدرس امتالكيــــا ر مجموعـــة الخبــــالتدريســـية عمـــى أنيــــا 

 (.1871، 0202وفعال )السامرائي، والتعامل بيا مع المتعمم بيدف القيام بتعميم ناجح 
 :ومن المبررات التي تدعم استخدام الكفايات في تقويم أداء المعمم التدريسي ما يمي

  دعم المالحظات الصفية التي يقوم بيا اإلشـراف التربـوي لتقـويم أداء المعمـم بمعـايير موضـوعية
 .تعتمد عمى اختبارات كفايات المعممين المقننة

  يبية لممعممين التي تقدميا الوزارة ومديريات التربية بتحديد عممي الحتياجاتيم التدريبيةربط البرامج التدر. 
  ،كونيا معايير لمممارسة التدريسية الجيدة والتي يستطيع المعمم بـالرجوع إلييـا، تقـويم أدائـو ذاتيـا

بالكشـــف عـــن مـــدى تـــوفر شـــروط األداء الجيـــد والعمـــل عمـــى تطـــوير مياراتـــو فيعـــزز الجوانـــب 
 (.107، 0219اإليجابية ويعدل الجوانب السمبية )المومني، 

 :أنواع الكفايات التدريسية وتصنيفيا
 تتضمن ىذه الكفاية مجموعة من الميارات مثل: ميارة صياغة األىداف  :كفاية التخطيط لمتعمم

التعميميــة بصــورة أدائيــة، وتصــنيف األىــداف إلــى أىــداف معرفيــة وحســية أو مياريــة ووجدانيــة، 
تنظــيم ىــذه األىــداف عمــى شــكل متــرابط ومتسمســل يــؤدي إلــى تيســير حــدوث تعمميــا، وتحديــد و 

المحتوى المعرفي لممتعممين، وتحديد الطريقة التعميمية المالئمة لكل ىدف من األىداف واختيار 
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ئــــق التقــــويم المالئمــــة االوســــائل واألدوات والمــــواد التعميميــــة المالئمــــة لكــــل ىــــدف، واختيــــار طر 
 .وتنظيم العناصر السابقة عمى شكل خطة متسمسمة ومتسقة لألىداف،

 تتضـمن ىـذه الكفايـة قـدرة المعمـم عمـى تحديـد المتطمبـات المسـبقة :كفاية تحديد االستتعداد لمتتعمم
ـــم  ـــار المعم ـــدة، واختي ـــرات الجدي ـــم الخب ـــى تعم ـــادرًا عم ـــدى المـــتعمم ليكـــون ق ـــي ينبغـــي توافرىـــا ل الت

الكشـــف عـــن ىـــذه المتطمبـــات المســـبقة، ووضـــع الخطـــط  لألســـاليب واألدوات التـــي تســـاعده فـــي
 .العالجية التي تؤدي إلى مساعدة المتعممين عمى امتالك ىذه المتطمبات واتقانيا

 ــم عمــى اختيــار أســاليب التحفيــز  :كفايتتة استتتثارة الدافعيتتة لمتتتعمم تشــمل ىــذه الكفايــة قــدرة المعم
ى اسـتثارة دافعيـة المـتعمم نحـو الــتعمم، والتعزيـز المختمفـة واسـتخداميا وتوظيفيـا؛ بحيـث تــؤدي إلـ

 .وتشجيعو عمى التفاعل والمشاركة اإليجابية في عممية التعميم والتعمم
 تتضـــمن ىـــذه الكفايـــة قـــدرة المعمـــم عمـــى تـــوفير جميـــع الظـــروف  :كفايتتتة ردارة التفاعتتتل الصتتتفي

الظـروف  والشروط الصفية الالزمة لحدوث التعمـيم لـدى المتعممـين مـن خـالل قدرتـو عمـى تـوفير
 .المادية والنفسية واالجتماعية المالئمة ، إلى جانب النظام واالنضباط الصفي

 تتضــمن قــدرة المعمــم عمــى توظيــف المــواد  :كفايتتة توظيتتف المتتواد التعميميتتة والمنتتاىج التربويتتة
 .التعميمية والمناىج الدراسية توظيفًا فاعاًل بصورة تسيم في تحقيق األىداف التربوية المنشودة

 وتتضمن قدرة المعمم عمى اختيار الوسـائل التعميميـة واعـدادىا  :اية توظيف الوسائل التعميميةكف
 .وتوظيفيا بشكل فّعال

 وينـدرج تحـت ىـذه الكفايـة قـدرة المعمـم عمـى  :كفاية اإلشراف عمى التدريبات والتطبيقات العمميتة
المتعممــين وىــم يتــدربون  تطبيــق المعمومــات النظريــة تطبيقــا عمميــا ، والقــدرة عمــى اإلشــراف عمــى

 .عمى أداء الميمات والتدريبات العممية
 وتشـــمل ىــذه الكفايــة قــدرة المعمــم عمـــى العمــل مــع المتعممــين ومـــع  :كفايتتة االتصتتال والتواصتتل

الـــزمالء ومـــع أوليـــاء األمـــور، وقدرتـــو عمـــى تشـــجيع المتعممـــين لمتفاعـــل اإليجـــابي فـــي الموقـــف 
فكــار المتعممــين ومشــاعرىم، وتوجيــو األســئمة التــي تثيــر التعميمــي التعممــي، مــن خــالل تقبمــو أل

التفكير، وتنظيم عممية تفاعل المتعممين مـع بعضـيم بعضـا خـالل الموقـف التعميمـي، واسـتخدام 
 .المختمفة التي تشجعيم عمى التفاعل المثي ا رت المتنوعة وأساليب التعزيز
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 عمــى أداء بعــض الميمــات اإلداريــة  وتتضــمن ىــذه الكفايــة قــدرة المعمــم:كفايتتة الميمتتات اإلداريتتة
مثـــل: متابعـــة دوام المتعممـــين، وتنظـــيم الســـجالت والممفـــات، وكتابـــة التقـــارير، والقيـــام بميمـــات 

 .المناوبة، وريادة الصف..الخ
 وتتضـــمن قـــدرة المعمـــم عمـــى مســـاعدة المتعممـــين فـــي معرفـــة قـــدراتيم  :كفايتتتة التوجيتتتو واإلرشتتتاد

ا ومساعدتيم عمى تحقيق النمو المتكامل لشخصياتيم، وتحقيق وامكاناتيم الذاتية، وتبصيرىم بي
 .التوافق والتكيف اإليجابي المستمر مع أنفسيم ومع محيطيم

 وتتضــمن قــدرة المعمــم عمــى احتــرام مشــاعر األطــراف التــي يتعامــل :كفايتتة العالتتتات اإلنستتانية
فـات فـي وجيـات النظـر معيا، والثقة بقدراتيم والتعامل مـع المتعممـين كأشـخاص، وتقبـل االختال

 .مع المتعممين والزمالء واإلدارة والمشرفين، والمحافظة عمى عالقات طيبة معيم
 وتتضــمن ىــذه الكفايــة قــدرة :كفايتتة توظيتتف العالتتتة بتتين المعسستتة التعميميتتة والمجتمتت  المحمتتي

بحيث  المعمم عمى تنظيم عالقة المؤسسة التعميمية التي يعمل فييا بالمجتمع المحمي وتطويرىا،
تصبح ىذه المؤسسة مركزا لمنشاط االجتماعي، والقدرة عمـى تنظـيم اإلفـادة مـن خبـرات المجتمـع 

  .وما فيو من تربية موازية بشكل يتكامل مع التربية النظامية التي تقدميا المؤسسات التعميمية
 التقـويم مرحميـا وتتضمن قدرة المعمم عمـى تقـويم تعمـم المتعممـين سـوا ء أكـان ىـذا  :كفاية التقويم

أم ختاميـــا ، باإلضـــافة إلـــى قدرتـــو عمـــى اختيـــار أدوات التقـــويم المالئمـــة واعـــدادىا واســـتخداميا 
ـــتعمم )األســـمري،  واســـتخراج نتائجيـــا وتفســـيرىا وتحميميـــا واالســـتفادة منيـــا فـــي تحســـين نوعيـــة ال

0219 ،124-126.) 
الضرورية لتأىيميم لمعمل مع  اما بالنسبة لمكفايات األساسية لخريجي برامج إعداد المعممين

ذوي صعوبات التعمم في الصفوف العادية والتي تم من خالليا إعداد أداة الدراسة الحالية ومن ثم تنميتيا 
لدى معممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي صعوبات التعمم وذلك كما حددتيا المجنة الوطنية المشتركة 

 -( فيما يمي:NJCLD,1998لصعوبات التعمم)
االلمام بتعريفات وخصائص األفراد ذوي صعوبات التعمم،ومعرفة كيف تؤثر ىذه  .1

 الصعوبات عمى نمو ىؤالء الطالب وأدائيم التعميمي.
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معرفة الحقوق القانونية لمطالب/ أولياء األمور ومسؤوليات المعممين والمدارس نحوىم  .0
جراءات توفير خدمات التربية الخاصة وما يتصل   الحالة،واإلحالة ،والتنفيذ(بيا )ما قبل اوا 

 كفايات التقييم وتتضمن : .3
  معرفة واستخدام أدوات التقييم الرسمي وغير الرسمي لمطالب ذوي صعوبات التعمم بما

 في ذلك المقابمة، المالحظة، التقييم الذاتي ، واالختبارات التي يعدىا المعمم.
 ت التعمم.القدرة عمى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لدى ذوي صعوبا 
 .التقييم المستمر ألداء الطالب 
  الخاصة لمطالب ذوي صعوبات التعمم.تعديل / تكييف أدوات التقييم بما يالئم االحتياجات 
  استخدام نتائج التقييم في تعديل اساليب التدريس بما يالئم ذوي صعوبات التعمم، واتخاذ

 االجراءات المناسبة مثل االحالة.
  -كفايات التدريس وتتضمن: -4

  وضع وتنفيذ خطة الدرس لتمبية احتياجات ذوي صعوبات التعمم كما ىو محدد في
 البرامج التربوية الفردية .

 .التعاون مع معمم التربية الخاصة في وضع خطة الدرس وتنفيذىا 
 .تعديل التدريس بما يالئم الخصائص الفريدة لذوي صعوبات التعمم 
  الفيزيقية)عدد المقاعد،حجم المجموعات، مستوى الضوضاء، المشتتات..( تعديل البيئة

 بما يناسب تعمم ذوي صعوبات .
 .توظيف التكنولوجيا في تعميم ذوي صعوبات التعمم 
  .دمج الطالب ذوي صعوبات التعمم أكاديميًا واجتماعيًا في المجتمع المدرسي 

 الكفايات االجتماعية / العاطفية -5
  المعمم نموذجًا وقدوًة في احترام وقبول الطالب ذوي صعوبات التعمم.أن يمثل 
 يوفير فرصًا لمتفاعل االجتماعي اليادف والمستمر بين جميع الطالب 
 . يعزز تقدير الذات بادراكو لنجاحات الطالب بما في ذلك الصغيرة منيا 
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 كفايات إدارة الصف-6
 يم الذاتي لذوي صعوبات التعمم.تفعيل االدارة الصفية التي تدعم التعمم والتنظ 
 .دعم تفاعل الطالب من خالل اشراك الجميع في المجموعات الكبيرة والصغيرة 
 دراسات سابقة
فعالية التدريس التبادلي في تدريس الدراسات  ىدفت إلى الكشف عن ( Lederer,2000)دراسة 

االجتماعية مع ذوي صعوبات التعمم في فصول الدمج،تكونت عينة الدراسة من مائة وثمانية وعشرون 
طالًبا في الصفوف الصفوف الرابع والخامس والسادس ،أشارت النتائج إلى أن جميع طالب المجموعة 

 .بالطالب في مجموعات الضابطةالتجريبية حققوا تحسن في الفيم مقارنة 
 تدريبي عمى اثر برنامج التعرف إلى ىدفت التي2007) )عيسى، دراسة وفي
 ، القرائي الفيم صعوبات ذوي الطمبة لدى ماوراء الفيم عمى التبادلي التدريس الستراتيجية

 الخامس الصف من مستوى الفيم القرائي صعوبات ذوي من طالباً  ( 69 ) العينة من وتكونت
 ومجموعة طالباً  ( 29 ) من تكونت ضابطة مجموعة إلىالطمبة  تقسيم وتم أسيوط، مدينة في

 الباحث؛ أعده اختبار من خالل ماوراء الفيم قياس وتم طالبًا، ( 40 ) من تكونت تجريبية
درست  التي التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة فروق ذات وجود النتائج أظيرت حيث
 .التبادلي التدريس أسموب دامباستخ

ىدفت إلى التعرف عمى الكفايات األساسية لمعممي التعميم العام )  Bataineh,2010دراسة)
معممًا  302بالمدارس التي يوجد بيا الطالب ذوي صعوبات التعمم في األردن،تكونت عينة الدراسة من 

فقرة عمى مقياس ليكرت الخماسي نقاط  05معممًة( تم استخدام أداة مكونة من  025معممًا و  115)
اسة جاءت كفايات إدارة الصف في المرتبة االولى اما كفايات المعممين لمتعامل مع ،وفقًا لنتائج الدر 

جراءات تقييم الطالب  تعريفات صعوبات التعمم وخصائص وحقوق الطالب ذوي صعوبات التعمم ، وا 
 ذوي صعوبات التعمم جاءت في المرتبة األخيرة )في المركز الخامس(. 

 األساسية المرحمة امتالك معممات مدى معرفة دفتاستي ( 2010 ) ومومني خزعمي، دراسة
 وسنوات العممي المؤىل متغيرات ضوء في نظرىن وجية من التدريسية، لمكفايات األردن في

 (168) من الدراسة عينة وتكونت التحميمي، الوصفي المنيج الباحثان استخدم وقد الخبرة،والتخصص،

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002221940003300112
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 الكفايات أبرز أن الدراسة أظيرت وقد تدريسية، (كفاية(38من مكونة معممة،تمثمت األدوات في استبانة
 التدريسي األسموب واستخدام بفاعمية، الحصة وقت استغالل :ىي المعممات  التي تمتمكيا التدريسية
 الطمبة انتباه وجذب ومحددة، واضحة بطريقة التقويمية األسئمة وصياغة لمموقف التعميمي، المالئم

 عمى استمراريتو. والمحافظة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى امتالك معممات المرحمة األساسية (2104دراشة شقير )

( في المدارس الحكومية التابعة لمديرية ضواحي القدس بفمسطين لمكفايات التعميمية من وجية 4 -1)
مدرسة  (02( معممة يعممن في)116نظرىم في ضوء بعض المتغيرات، .وتكونت عينة الدراسة من )

( كفاية تعميمية 30ومية في محافظة ضواحي القدس. وقد قامت الباحثة بتصميم استبانة تضمنت )حك
،بينت نتائج الدراسة أن أبرز الكفايات التعميمية التي تمتمكيا المعممات تتمثل في: استغالل وقت الحصة 

بطريقة واضحة  بفاعمية، واستخدام األسموب التدريسي المالئم لمموقف التعميمي، وصياغة األسئمة
 ومحددة، وجذب انتباه الطالب بصورة مستمرة.

قياس أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام استراتيجية دراسة ىدفت الدراسة الى (2104دراسة مرواد )
الدرس التأممية في تنمية كفايات التدريس التخصصية لدى معممي التاريخ بالمرحمة الثانوية، تمثمت األدوات في قائمة 
بكفايات التدريس التخصصية الالزمة لمعممي التاريخ بالمرحمة الثانوية، واستبانة كفايات التدريس التخصصية التي 
ينبغي أن تركز عمييا برامج التدريب أثناء الخدمة من وجية نظر معممي التاريخ بالمرحمة الثانوية، وبرنامج تدريبي 

لممدرب، واختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي، وبطاقة مالحظة  مقترح باستخدام استراتيجية دراسة الدرس ودليال
( من معممي التاريخ بالمرحمة 04لقياس الجانب األدائي لكفايات التدريس التخصصية، وتكونت عينة الدراسة من )

ن البرنامج الثانوية بمحافظة دمياط تم تقسيميم بالتساوي إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد أظيرت نتائج البحث أ
التدريبي المقترح باستخدام استراتيجية دراسة الدرس التأممية لو تأثير قوي في تنمية الجانب المعرفي والجانب األدائي 

 لكفايات التدريس التخصصية.
ىدفت الدراسة الى تعزيز كفايات "Shaffer & Thomas-Brown, 2015دراسة " 

لدى معممي المرحمة الثانوية والتربية   الميني المدمج المعممين من خالل التدريس المشترك والتطوير
الخاصة بوالية ميشيغان بشمال شرق الواليات المتحدة. تكونت عينة الدراسة من مجموعة من معممي 
المرحمة الثانوية الذين تزيد خبرتيم عن سبعة أعوام في مجال التدريسة ومجموعة من معممى التربية 
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تمثمت أدوات الدراسة في  في مجال التربية الخاصة عن سبعة عشر عامًا.الخاصة الذين تزيد خبرتيم 
شير نتائج الدراسة إلى أنو في سياق فصمين دراسيين في استبيان كفايات المعممين من إعداد الباحثان. ت

ين الدراسات االجتماعية العامة ، يقدم منيج التطوير الميني لمتعميم المشترك منيًجا مناسًبا لدعم المعمم
 والطالب ذوي اإلعاقات مما يساىم ذلك في تعزيز كفاءة المعممين.

 معممي لدى التدريسية الكفايات مستوى معرفة الى الدراسة ىدفت2015)دراسة بميامل)
 عدد أفراد العينة بمغ وقد الوصفي المنيج عمى في دراستيا الباحثة اعتمدت وقد ، االبتدائية المرحمة
 تقويم ،وكفايات الدرس تنفيذ وكفايات ، التخطيط كفايات وجود النتائج عنومعممة،واسفرت  معمم(12)
 متوسط  بمستوى االبتدائية المرحمة معممي لدى والتنظيم، الصف ادارة وكفايات ، الدرس

ىدفت إلى تعرف فاعمية برنامج تدريبي لمطالب المعمم قائم عمى  )2105دراسة الكمثم)
استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية الميارات التدريسية لدى معممي التربية اإلسالمية 

واستخدم الباحث المنيج التجريبي ، كما استخدم أداتين لمدراسة ىما:  .واتجاىاتيم نحو مينة التدريس
لميارات التدريس، ومقياس االتجاه،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب المعممين  بطاقة مالحظة

طالبًا موزعين بالتساوي  (52تخصص تربية إسالمية في كمية التربيةوتم تطبيق الدراسة عمى )
(طالب لكل من المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة، وقد توصمت الدراسة إلى وجود فروق 05)

اللة إحصائية بين متوسطي درجات كل من المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ذات د
لبطاقة المالحظة، لصالح التجريبية. كما أن حجم تأثير البرنامج التدريبي القائم عمى استراتيجية التدريس 

 التبادلي في تنمية الميارات التدريسية كان كبيرًا،
( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى اإلحتياجات 2106)دراسة عبد الجبار، السديري 

لتدريسية الالزم توافرىا لدى معممات التعميم العام لتدريس التمميذات ذوات صعوبات التعمم، بمدارس 
المرحمة االبتدائية الحكومية والمتضمنة برامج صعوبات التعمم بمدينة الرياض. تمثمت األدوات في 

( معممة. وقد تمخصت 065بارًة، تم توزيعيا عمى عينة الدراسة البالغ عددىا )( ع37استبانة مكونة من )
نتائج الدراسة أن اإلحتياجات جاءت مرتبة من قبل عينة الدراسة حسب درجة االحتياج عمى التوالي: 

 .اإلحتياجات لتدريسية العامة،اإلحتياجات لتدريسية التدريسية،احتياجات النمو الميني.
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( ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة فاعمية إستراتيجيتي 0216،الالت والصمادي العبد)دراسة 
التدريس المباشر والتدريس التبادلي في تحسين ميارات االستيعاب القرائي لدى الطمبة ذوي صعوبات 

 ( طالبًا وطالبةً 32التعمم في القراءة من مستوى الصف الخامس األساسي.وتكونت عينة الدراسة من )
شخيصيم بشكل رسمي عمى انيم يعانون من صعوبات التعمم في القراءة ، وجرى اختيارىم ممن تم ت

بالطريقة القصدية. وتم توزيعيم بالتساوي إلى ثالث مجموعات: المجموعة التجريبية األولى ودرست 
التدريس  باستخدام إستراتيجية التدريس المباشر، والمجموعة التجريبية الثانية ودرست باستخدام إستراتيجية

دوات الدراسة أالتبادلي، والمجموعة الثالثة )المجموعة الضابطة( ولم تدرس بأي من االستراتيجيين.تمثمت 
في اختبارين في االستيعاب القرائي، أحدىما قبمي واألخر بعدي، لقياس مستوى التحسن في ميارات 

لتدريس التبادلي كانت أكثر فاعمية في االستيعاب القرائي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن إستراتيجية ا
 تحسين ميارات االستيعاب القرائي من إستراتيجية التدريس المباشر.

(استيدفت ىذه الدراسة بناء برنامج تعميمي يعتمد عمى استراتيجية التدريس 0217،الجوالدة)دراسة 
التعمم في األردن.  عوباتالتبادلي وقياس تأثيراتيا عمى تطوير المفاىيم الرياضية بين الطالب ذوي ص

( طالبًا تم اختيارىم من طالب الصف الثالث ذوي صعوبات التعمم ، وتم 32تكونت عينة الدراسة من )
توزيعيم عمى مجموعتين "تجريبية" و "ضابطة". أعد الباحث اختبارا لممفاىيم الرياضية. تم تطبيق 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  االختبار القبمي والبعدي عمى عينة الدراسة، أظيرت نتائج
 . المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

إستراتيجية التدريس التبادلي في  ةىدفت الدراسة إلى معرفة مدى كفاء (0217لمرعبة )دراسة ا
تعمم. وقد توصمت الدراسة إلى أن إستراتيجية الذوي صعوبات لة الفيم القرائي داخل الصف العادي، تنمي

 ، التدريس التبادلي ذات كفاءة وفعالية في تنمية الفيم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعمم
 لدى توافرىا الالزم الكفايات عمى الضوء تسميط ىدفت إلى (2107) نصر، دراسة الحاج

لبعض  وفقا التعمم، صعوبات ذوي التالميذ مع وتعامميم االساسي، التعميم بمرحمة األولى الحمقة معممي
 عام بشكل التالميذ مع لمتعامل تؤىمو التي لمكفايات التعميمية المعمم امتالك أىمية وتوضيح ، المتغيرات

 من االولى ومعممات الحمقة معممي من عشوائية عينة اختيار وتم خاص، بشكل التعمم صعوبات وذوي ،
 تابعة مدرسة( 15)  من(62) بمغت وقد الخرطوم والية اولياء جبل بمحمية االساسي التعميم مرحمة

https://platform.almanhal.com/Search/Result?sf_2_0_2=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%AA+%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%3d+Professional+Needs+of+General+Education+Teachers+for+Teaching+Students+with+Learning+Disabilities
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 صعوبات مقياسي من باالستفادة صممتيا التي االستبانة الباحثة طبقت أن وبعد .اولياء جبل لمحمية
 الحمقة لمعمم الالزمة لمكفايات العامة السمة أنالى  الباحثة توصمت القراءة، تعمم ومقياس الكتابة تعمم

 لمتالميذ المعمم معاممة وان ، الكفايات بيذه جيدة عمى دراية المعممين معظم وان بااليجابية تمتاز االولى
 التعميمي. وتخصصو،ومستواه خبرتو، وسنوات ، باختالف تختمف التعمم صعوبات ذوي

( استيدفت تحديد الكفايات التدريسية الضرورية لمعممي التعميم (Tawanda,2019دراسة
يت الدراسة عمى عينة العام في مدارس الدمج من وجية نظر معممو تعميم ذوي االحتياجات الخاصة،اجر 

معممًا في المدارس االبتدائية لتعميم ذوي االحتياجات الخاصة في زيمبابوي، اسفرت نتائج  04من 
دارة الفصل الدراسي والسموك ، والتعاون بين  الدراسة عن أن المراقبة، والتقييم وتنوع اساليب التدريس ، وا 

ن تدريب المعممين قبل  المعمم والمتعممين ىي الكفايات الرئيسية المطموبة لممعممين في مدارس الدمج، وا 
عدادىم لالستجابة لتنوع األطفال يمكن من التنفيذ الفعال  الخدمة وأثناء الخدمة عمى ىذه الكفايات وا 

 لفمسفة الدمج.
  التي تم عرضيا في الدراسة الحالية الى مايمي:أفادت نتائج الدراسات السابقة تعقيب عمى الدراسات السابقة:

 أثناء التدريس الفعمي في الفصل الدراسي. المعممين ولم تنعكس  لدى قميمة الكفايات المينية تتوفر بدرجة 
 والعرض المتمثمة التخطيط، التدريسية ىناك حاجة ماسة لتدريب المعممين عمى الكفايات 

دارة ،والتنفيذ،  والتقويم. التعميم، وكفايات مبادئ واألنشطة، التعميمية، والوسائل الصف، وا 
  .فعالية البرامج التدريبية في تطوير الكفايات المينية المعممين 
  في الدراسات التي تم عرضيا ما بين االستبانة ،وبطاقة  التدريسية الكفاياتتنوعت أدوات قياس

 .المالحظة، واألختبار
 منيجية الدراسة واجراءاتيا

 .تصميم المجموعة الواحدة المنيج شبو التجريبياستخدمت الدراسة الحالية  -:اواًل منيج الدراسة 
 ًا عينة الدراسةنيثا

 شمل مجتمع الدراسة الحالية معممات المدارس االبتدائية لمبنات بمحافظة -:مجتم  الدراسة
حيث بمغ عدد  0217/0218-صبيا )الممحق بيا برنامج صعوبات تعمم( لمعام الدراسي 

 ( مدارس.4المدارس )

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244018823455?icid=int.sj-full-text.similar-articles.1&
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  (معممة من معممات التعميم العام بمدارس دمج ذوي 32وتكونت من )العينة االستطالعية
 صعوبات التعمم وذلك لمتحقق من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة.

 معممة من معممات المدرسة االبتدائية الثانية  (02اختارت الباحثة عشوائيا ) العينة التجريبية
 جازان بالمممكة العربية السعودية . لمبنات بمحافظة صبيا بمنطقة

  :الدراسة ًا أدوتثالث
الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في مدارس دمج ذوي صعوبات التعمم  أواًل بطاتة مالحظة

الكفايات  بطاقة مالحظة بتصميم الباحثة قامت أسئمتيا، عن واإلجابة الدراسة غرض لتحقيق(0) :ممحق
 واالستفادة ىذا المجال في البحث أدبيات عمى الباحثة اطمعت أن بعد الدراسة، عينة لدى التي التدريسية

السديري ، Bataineh,2010) سابقة دراسات في مرفقة أدوات من
 أداة تكونت ( وقد NJCLD,1998 (2011) نصر، ، الحاج0215،الطراونة،0211العجرمي،،0216)

التدريسية كما ىو موضح  لمكفايات خمسة ابعاد عمى وزعت فقرة، (62) م األولية بصورتيا الدراسة
 -بالجدول التالي:

 ( ابعاد اداة الدراسة0جدول )                              
 عدد العبارات الوصف البعد
 03 التخطيط األول
 01 ادارة الصف  الثاني
 02 التنفيذ الثالث
 03 الوسائل التعميمية الراب 
 02 التقويم الخامس

 61 المجموع

 –متوسطة  –مرتفعة  –مرتفعة جًدا الفقرات) عمى االستجابة لتصحيح خماسي متدرج مقياس استخدم وقد
 .الترتيب عمى (1 – 0 – 3 -4 – 5)الدرجات ( واعطيتمنخفضة جًدا –منخفضة 

 الخصائص السيكومترية لألداة
 تم حساب الصدق من خالل:أواًل : الصدق:

بعــد االنتيــاء مــن إعــداد بطاقــة المالحظــة فــي صــورتيا المبدئيــة تــم عرضــيا عمــي عــدد صتتدق المكحكيمتتين: .0
 (0والمنـاىج وطـرق التـدريس)ممحق  الـنفس، وعمـم التربيـة الخاصـة فـي متخصصـين( ُمحكمـين 12)
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واإلســتفادة مــن آرائيــم وخبــراتيم حــول اآلتــي: مــدي ارتبــاط العبــارات باألبعاد،ومــدي ُمالئمــة العبــارات لعينــة 
 اسة إضافة أو حذف أي ُبعد أو عبارة ُتساعد عمي تجويد بطاقة المالحظة.الدر 

ُمفردة وتتمثل فى  "0أنو تم استبعاد"وكانت النتيجة تم عرض بطاقة المالحظة عمى الساده المحكمين
ـــم) ـــارة رق ـــارة "( 12العب ـــاق عـــن )" 59والعب ـــنقص نســـبة االتف ـــاقي 82ل ـــى ب ـــم االتفـــاق عم %(، بينمـــا ت

حيـــُث كونيـــا واضـــحة ومناســـبة ألفـــراد العينـــة إلعـــداد بطاقـــة المالحظـــة فـــي صـــورتيا العبـــارات مـــن 
لمبطاقـة   القصـوىتكـون الدرجـة  عميـو وبنـاء ( ُمفـردة.58النيائيـة، ليبقـي عـدد ُمفـردات اإلسـتمارة )

بينمــــا تــــدل الدرجــــة  ،، وتعبــــر الدرجــــة المنخفضــــة عــــن ضــــعف الكفايــــات58والدرجةالصــــغرى 092
 المعممة بدرجة عالية من الكفايات.المرتفعة عمى تمتع 

 صدق المكفردات )االتساق الداخمي(: .2
عـن طريــق إيجـاد قيمـة معامـل االرتبــاط  بطاقـة المالحظـةحيـث تَـّم حسـاب االتسـاق الــداخمي فـي  

 بين درجات كل ُمفردة ودرجة الُبعد الذي تنتمي لو، وتمخيص النتائج في الجدول التالي:
 (2جدول )

الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في مدارس  المكفردات في لبطاتة مالحظةمكعامالت ارتباط 
 دمج ذوي صعوبات بدرجة البكعد الذي تنتمي لو.

 البعد الخامس البعد الراب  البعد الثالث البعد الثانى البعد األول
رقم 
 الُمفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الُمفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الُمفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الُمفردة

 رقم الُمفردة معامل االرتباط
معامل 
 االرتباط

1 .771** 13 .205 03 -.114 35 .087 48 .487** 
0 .761** 14 .152 04 -.011 36 .521** 49 -.166 
3 .757** 15 -.403* 05 .456* 37 .236 52 .695** 
4 .093 16 .619** 06 .426* 38 -.120 51 .183 
5 .072 17 .490** 07 .482** 39 -.183 50 -.054 
6 .336 18 .435* 08 .281 42 -.113 53 .524** 
7 .235 19 .222 09 .210 41 .836** 54 .638** 
8 .430* 02 .105 32 .223 40 -.236 55 .047 
9 .406* 01 .486** 31 .122 43 .012 56 .545** 
12 .168 00 .672** 30 .382* 44 -.136 57 .076 
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 البعد الخامس البعد الراب  البعد الثالث البعد الثانى البعد األول
رقم 
 الُمفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الُمفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الُمفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الُمفردة

 رقم الُمفردة معامل االرتباط
معامل 
 االرتباط

11 .327   33 .500** 45 .393* 58 -.094- 
10 .356   34 .407* 46 .135   
      47 .112   

 المكظممة غير دالة        1.15* دالة عند مستوى داللة       1.10داللة ** دالة عند مستوى 
( تمتُـع بطاقـة المالحظـة بأبعادىـا الفرعيـة بدرجـة مرتفعـة مـن الصـدق، 0ويتضح من الجـدول ) 

عمـــي درجـــة عاليـــة مـــن الصـــدق، ممـــا يؤكـــد صـــدق بطاقـــة  بطاقـــة المالحظـــةممـــا يـــدل عمـــي أن ُمفـــردات 
 المالحظة ككل.

 ثبتتتتتات بطاتة المالحظة:ثانيًا : 
ألفـــــا كرونبـــــاخ، وتمخـــــيص النتـــــائج فـــــي  بطاقـــــة المالحظـــــة بطريقـــــةتـــــم حســـــاب ُمعاِمـــــل ثبـــــات 

 الجدول اآلتي:
 ( 3جدول )

الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في مدارس دمج ذوي  مكعامالت ثبات لبطاتة مالحظة
 32.ن=صعوبات بطريقة ألفاكرونباخ م  استبعاد المكفردة

 البعد الخامس البعد الراب  البعد الثالث البعد الثانى البعد األول
رقم 
 الُمفردة

 الفا كرونباخ رقم الُمفردة الفا كرونباخ
رقم 
 الُمفردة

الفا 
 كرونباخ

رقم 
 الُمفردة

الفا 
 كرونباخ

رقم 
 الُمفردة

الفا 
 كرونباخ

1 .735 13 .760 03 .765 35 .763 48 .753 
0 .748 14 .751 04 .771 36 .743 49 .759 
3 .742 15 .768 05 .748 37 .772 52 .752 
4 .757 16 .744 06 .762 38 .754 51 .761 
5 .767 17 .763 07 .755 39 .758 50 .765 
6 .754 18 .744 08 .758 42 .756 53 .747 
7 .761 19 .758 09 .761 41 .752 54 .761 
8 .743 02 .753 32 .760 40 .761 55 .753 
9 .760 01 .745 31 .757 43 .756 56 .760 
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 0.759معامل ثبات المقياس الُكمِّّي  = 
( تمتـع بطاقـة المالحظـة بأبعادىـا الفرعيـة بدرجـة مرتفعـة مـن الثبـات ، 3ويتضح مـن الجـدول ) 

 عمي درجة عالية من الثبات، مما يؤكد ثبات المقياس ككل. مما يدل عمي أن ُمفردات بطاقة المالحظة
قامت الباحثة باعداد الدليل التدريبي :  الستخدام استراتيجيات التدريس التبادليدليل تدريبي  -ثانيا :

 -وفقا لمخطوات التالية :
ييدف الدليل التدريبي إلى تدريب معممات التعميم  -تحديد اليدف العام من الدليل التدريبي : -1

 العام في مدارس دمج ذوي صعوبات التعمم عمى استراتيجيات التدريس التبادلي 
األساس النظري لمبرنامج التدريبي:يقوم البرنامج التدريبي  المقترح عمى بعض تحديد  -0

الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في  مقياسالتي تطور استراتيجيات التدريس التبادلي 
 مدارس دمج ذوي صعوبات التعمم 

 :تحديد االىداف الخاصة لمدليل التدريبي  والتي تمثمت فيما يمي  -3
 .أن تحدد المعممة ماىية استراتيجيات التدريس التبادلي 
 .أن تعرف المعممة ماىية صعوبات التعمم 
 .أن تقارن المعممة بين استراتيجيات التدريس التبادلي 
 .أن تخطط المعممة لمدرس وفقا الستراتيجيات التدريس التبادلي بما يناسب الفروق الفردية لممتعممات 
  س وفقا الستراتيجيات التدريس التبادلي مع وضع التمميذات ذوات أن تنفذ  المعممة الدر

 صعوبات التعمم في االعتبار.
 أن تعد  المعممة الوسائل المستخدمة لمدرس بما يالئم التمميذات ذوات صعوبات التعمم 

 البعد الخامس البعد الراب  البعد الثالث البعد الثانى البعد األول
رقم 
 الُمفردة

 الفا كرونباخ رقم الُمفردة الفا كرونباخ
رقم 
 الُمفردة

الفا 
 كرونباخ

رقم 
 الُمفردة

الفا 
 كرونباخ

رقم 
 الُمفردة

الفا 
 كرونباخ

12 .751 00 .753 30 .762 44 .756 57 .752 
11 .759   33 .749 45 .753 58 .758 
10 .763   34 .750 46 .755   
      47 .754   
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  أن تتقن المعممة ادارة الفصل في ضوء استراتيجيات التدريس التبادلي وخصائص التمميذات
 ت التعمم.ذوات صعوبا

 .أن تطبق المعممة طرق تقييم التمميذات ذوات صعوبات التعمم 
يشتمل الدليل التدريبي عمى استراتيجيات التدريس التبادلي  تحديد محتوى الدليل التدريبي: -4

التمخيص( ومناقشة كل استراتيجية من حيث االطار النظري ليا  التوضيح، التساؤل، )التنبؤ،
الدرس عمميا من خالل محتوى يتناول صعوبات التعمم: تعريفيا، وكيفية تطبيقيا عمى 

 انخفاض مستوى التحصيل الدراسي، تصنيفاتيا،المصطمحات المتداخمة معيا مثل بطء التعمم،
 اساليب وطرق التشخيص ،خصائص التالميذ ذوي صعوبات التعمم ،وطرق تعممييم  .

عرض  ،مناقشات ، كتابة تقارير ذاتية، تحديد األنشطة المستخدمة والتي تمثمت في )محاضرات -5
 دروس نموذجية باستخدام التدريس التبادلي (

تحديد طرق وأساليب التدريس المستخدمة حيث تم استخدام استراتيجيات التدريس التبادلي  -6
 لتدريس محتوى الدليل 

طع ومقا تحديد الوسائل المستخدمة وكانت عبارة عن )عروض تقديمية باستخدام البوربوينت، -7
 السبورة (. وأوراق عمل، فيديو،

تم عرض الدليل التدريبي عمى عدد من اعضاء ىيئة التدريس بكمية  -تقويم الدليل التدريبي : -8
والمناىج وطرق التدريس لتقديم مقترحاتيم  التربية جامعة جازان بقسمي التربية الخاصة،

حظات حول المدة بخصوص االىداف والمحتوى والوسائل المستخدمة وكانت معظم المال
الزمنية حيث كانت محددة بعشر ساعات بواقع ساعتين يوميا مرة في االسبوع اال انيم اقترحوا 
ان تكون االيام متتالية عمى مدار اسبوع واحد بواقع ثالث ساعات يوميا والفعل تم تطبيق 

تقويم كل جمسة بعد الدليل وفقا ليذا المقترح. كما اعتمدت الباحثة عمى التقويم التكويني لمدليل ب
 االنتياء منيا مباشرة.
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 نتائج الدراسة 
 بالنسبة لمفرض األول:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات رتــب درجــات يــنص الفــرض األول عمــي أنــو: 
ولمتأكـد  .لـدى عينـة الدراسـةالقياسين القبمي والَبعدي عمى بطاقة المالحظـة وذلـك لصـالح القيـاس البعـدي 

فكانـت النتـائج  ،Wilcoxon Signed Ranks Testاختبار ويمكوكسون من تحقق الفرض تم استخدام 
 ( 4جدول )                           كما بالجدول التالي:

عند دراسة الفرق بين متوسط رتب  Wilcoxon Signed Ranks Testنتائج اختبار ويمكوكسون 
الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في مدارس دمج  درجات عينة الدراسة في بطاتة مالحظة

 (.21التعمم )ن= ذوي صعوبات

نوع  القياس
 القياس

االنحراف  المتوسط العدد
 المعيارى

توزي  الرتب 
 وعددىا

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Zتيمة "

الكمية عمى الدرجة 
 بطاتة المالحظة

 0 0 0 السالبة 6.225 121.30 21 القبمي
3.925- 

 201 01.51 20 الموجبة 6.556 232.15 21 البعدي

 2.21دالة إحصائيًا عند مستوي داللة  *
بــــين  2.21( وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوي داللــــة  4يتضــــح مــــن جــــدول )

الكفايـات التدريسـية لمعممـات التعمـيم العـام فـي  متوسطي رتب درجات عينة الدراسـة عمـي بطاقـة مالحظـة
 لصالح القياس البعدي. التدريب القائمالتعمم في الدرجة الُكمِّّية قبل وبعد تطبيق  مدارس دمج ذوي صعوبات

ي نتـائج الفـرض األول يتضـح أنـو قـد تحقـق الفـرض األول، حيـث أشـارت نتـائج ىـذا ومن إجمـال
بطاقـة الفرض إلـى وجـود فـرق دال إحصـائًيا بـين متوسـطات رتـب درجـات القياسـين القبمـي والَبعـدي عمـى 

  .التعمم الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في مدارس دمج ذوي صعوبات مالحظة
 بالنسبة لمفرض الثاني:  -0

يــنص الفــرض الثــاني عمــي أنــو: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات رتــب درجــات 
الكفايـات التدريســية  بطاقــة مالحظـةالقياسـين الَبعـدي والتتبعـي )بعــد مـرور شـيرين مــن انتيـاء التـدريب( عمـى 
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ولمتأكـد مـن تحقـق الفـرض عينـة الدراسـة. لـدى  التعمم لمعممات التعميم العام في مدارس دمج ذوي صعوبات
 :، فكانت النتائج كما بالجدول التاليWilcoxon Signed Ranks Testتم استخدام اختبار ويمكوكسون 

 ( 5جدول ) 
عند دراسة الفرق بين متوسط رتب  Wilcoxon Signed Ranks Testنتائج اختبار ويمكوكسون 

الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في مدارس دمج  درجات عينة الدراسة في بطاتة مالحظة
 (.21التعمم )ن= ذوي صعوبات

نوع  القياس
االنحراف  المتوسط العدد القياس

 المعيارى
توزي  الرتب 

 وعددىا
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 "Zتيمة " الرتب

الدرجة الكمية عمى 
 بطاتة المالحظة

 25 8.33 3 السالبة 6.556 232.15 21 البعدى
0.474- 

 66 6.61 10 الموجبة 6.556 232.15 21 التتبعى

 2.21دالة إحصائيًا عند مستوي داللة  *
درجــات ( أنــو ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات رتــب 5يتضــح مــن جــدول )
الكفايـات التدريسـية لمعممـات التعمـيم العـام فـي مـدارس دمـج  بطاقة مالحظةالقياسين الَبعدي والتتبعي عمى 

أي إنــو يوجــد تقــارب بــين متوســطات رتــب درجــات القياســين الَبعــدي والتتبعــي عمــى  الــتعمم ذوي صــعوبات
 المقياس لدى عينة الدراسة.

ومن إجمالي نتائج الفرض الثاني يتضح أنو قد تحقق الفرض الثاني، حيث أشارت نتائج ىذا الفرض إلى 
بطاقة بطاقة عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطات رتب درجات القياسين الَبعدي والتتبعي عمى 

  عممالت الكفايات التدريسية لمعممات التعميم العام في مدارس دمج ذوي صعوبات مالحظة
اشارت نتائج الدراسة إلى تحسن الكفايات التدريسية لدى المعممات عينة مناتشة وتفسير نتائج الدراسة:

الدراسة عمى مستوى االبعاد الخمسة الداة الدراسة )التخطيط ، التنفيذ، ادارة الفصل، الوسائل التعميمية، 
 عمى تعتمد يجيات التدريس التبادلي التيوتعزي الباحثة ىذه النتائج إلى التدريب عمى استرات والتقويم(
والنمائية  واالجتماعية، النفسية، التمميذات خصائص معرفة ساعد المعممات عمى بين  والحوار المناقشة
وميولين مما ادى إلى وضوح مبدأ الفروق الفردية بين المتعممات  واستعدادىن طبائعين وخمفياتين وادراك
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االىداف، واختيار الوسائل التعميمية ، واستراتيجيات التدريس وتمك اساسيات ومراعاة ذلك عند صياغة 
 الكفايات لتدريسية التي يجب ان تتوفر لدى المعمم.

 والتركيز االىتمام، من مزيدا صعوبات التعمم ذوات التمميذات تولي اصبحت المعممة المنطمق ىذا ومن
 وازدرائيا اىماليا وعدم اضافيا وقتا واعطائيا مل،الع  عمى وتشجيعيا االيجابية، صفاتيا عمى دائما

 النظر إلييا، لفت بدون العاديين االطفال عن مختمفبأسموب  امعي تتعامل كما اصبحت وتوبيخيا،
رنامج من خالل الب بنجاح الفئة ىذه مع لمتعامل عالية واكتساب كفايات ، جديدة بخبرات نتيجة مرورىا

 الدرس في كميم استراتيجيات التدريس التبادلي المعمم عمى اشراك جميع التالميذكذلك تساعد  التدريبي،
 مستوى من تدريجيا باالنتقال لمتمميذ تسمح التعمم ، كما الصعوبات وذوي العادي التمميذ بين واليفرق
 المعرفة بناء في منيا واالستفادة السابقة، خبراتو وتنشيط، النيائي االداء مستوى إلى الحالي االداء

 .الرئيسة األفكار واستنباط الجديدة،
تغطية  المحتوى وتغطية واالستمرارية، الوقت في حقو ومن متطمبات التدريس التبادلي اعطاء التدريس

االكاديمية .  المادة نحو موجية فورية راجعة تغذية باعطاء المعمم التمميذ، وأن يقوم اداء ومراقبة وافية،
 اىدافاً  بحيث يضع االىداف التدريسية في التربوية ويتحكم العامة المعمم باالىدافكما يستمزم المام 

 مادة طرح في الصعوبة في والتدرج المنطقي التسمسل و .المدى طويمة أو قصيرة كانت سواء واقعيةً 
 المحتوى لمتعمم ويجعمو يحمل التمميذ دافعية الدرس، كما يستثير المعمم من خالل التدريس التبادلي

 بخبرات المادة محتوى اصغر ويربط خطوات إلى الميام يجزئو  بتدريسيا يقوم التي لممادة التعميمي
اليومية وكل ىذه كفايات تدريسية سعت الدراسة الحالية تحقيقيا من خالل التدريب عمى التدريس  التمميذ

 التبادلي باستراتيجياتو الفرعية.
 -دراسة يمكن تقديم التوصيات التالية :توصيات الدراسة : في ضوء نتائج ال

 في تعميم ذوي صعوبات التعمم.  أثر التدريس التبادلي الستكشاف الدراسات من المزيد إجراء .1
 .التبادلي التدريس ومنيا الحديثة، التدريسية وتعريفيم باألساليب التعميم العام لمعممي تدريبية دورات عقد .0
 وتوصي بتوظيفيا اثناء تنفيذ الدروس .  الستراتيجيات التدريس التبادليان تتضمن ادلة المعممين شرحا وافيا  .3
ان تتضمن برامج اعداد معممي التعميم العام مقررات تتنأول التعريف بذوي صعوبات التعمم  .4

 وخصائصيم وطرق تعميميم 
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 البحوث المقترحة
ممين نحو ذوي فعالية التدريب عمى القائم عمى التدريس التبادلي في تعديل اتجاىات المع .5

 صعوبات التعمم.
فعالية التدريب عمى القائم عمى التدريس التبادلي في تعديل اتجاىات الطالب العاديين نحو  .6

 ذوي صعوبات التعمم.
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 المراج 
الممك فيد . مكتبة صعوبات التعمم ودور معممي التعميم العام في تقديم الخدمات(. 0440بونيان، ابراىيم سعد فواز. )ا .0

 (.الرياض.0الوطنية )ط.
(. االستمري، فتايز بتن عمتي عبتدالرحمن  ل صتال). المجمتة الدوليتة 2109االسمري، فايز بن عمتي عبتدالرحمن  ل صتال). ) .2

 .031-86، 31لمعموم التربوية والنفسية، المعسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، 
محمد  ماجستير،جامعة ،رسالةالمرحمة االبتدائية معممي لدى التدريسية الكفايات مستوى تقدير(. 2105بميامل،خديجة.) .3

 بسكرة،الجزائر  خيضر
امج تعميمي مستند رلى رستراتيجية التعميم التبادلي وتياس أثره في تنمية المفاىيم ( بناء برن2107)الجوالدة ، فعاد عيد .4

                240:257(،ص ص  0)44دراسات: العموم التربوية الرياضية لطمبة صعوبات التعمم في األردن
 . رسالة ماجستير. جامعةصعوبات التعمم ذوي التالميذ م  لمتعامل المعمم كفايات. 2017) ) ابوبكر. نسريننصر،  الحاج .5

 العممي. والبحث العميا الدراسات الوطني ،كمية الرباط
 المدارس في الدنيا المرحمة األساسية معممات لدى التدريسية (.الكفايات.( 2010المطيف ومومني ،عبد ،تاسم، خزعمي .6

  55ص.3،ع.26دمشق مج. جامعة مجمة وسنوات الخبرة والتخصص، العممي المعىل متغيرات ضوء في الخاصة
 . دار عالم الثقافة لمنشر والتوزي ،عمان، االردن.اعداد وتأىيل المعمم(. 2119دعمس، مصطفى نمر.) .7
 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزي . لعالج.التشخيص وا -صعوبات التعمم (. 2116)محمود عوض اهلل. سالم ، .8
(. تقتويم الكفايتتات التدريستية لمدرستي المتواد العمميتة فتتي المتدارس الثانويتة متن وجيتتة 2121الستامرائي ، عبتاس فاضتل. ) .9

 .0894-0867نظر المشرفين االختصاصيين. مجمة كمية التربية، جامعة واسط، 
التعميميتة لتدى معممتات المرحمتة األساستية فتى المتدارس الحكوميتة التابعتة  (. الكفايتات2104شقير، يسري حستين ربتراىيم ) .01

 .228-218(، 2) 05األردن،  -لمديرية ضواحى القدس من وجية نظرىم. مجمة جرش لمبحوث والدراسات 
 . وكالة الصحافة العربية. "التشخيص والعالج األسس النظرية "صعوبات التعمم(. 2106.)ريمان  طاىر، .00
من  المتعاونة المدارس في المتدربون المعممون الطمبة يمتمكيا التي التدريسية (. الكفايات2105حسن.) الطراونة،محمد .02

 (.3) 42 ،التربوية العموم دراسات المتعاونين. المعممين نظر وجية
مقارنة فاعمية رستراتيجيتي التدريس المباشر و التدريس (2106)الصمادي ، جميل محمود، العبد الالت، بسام مقبل .03

دراسات العموم ) التبادلي في تحسين ميارات االستيعاب القرائي لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم في القراءة ) الديسمكسيا
  547-525.( ص ص0.)43 التربوية

اإلحتياجات لتدريسية لمعممات التعميم العام . (2106.)السديري ، نوف بنت عبد اهلل ،عبد الجبار،عبد العزيز بن محمد .04
 38:79( ص ص00،)3 مجمة التربية الخاصة والتأىيل .لتدريس التمميذات ذوات صعوبات التعمم

 083-077: .(. دار صفاء لمنشر، عمتان،األردن0.)طصعوبات التعمم وكيفية التعامل معيا( 2119عبيد؛ ماجدة) .05

https://platform.almanhal.com/Search/Result?sf_2_0_2=%d8%a3%d8%ab%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%88%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b0%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7
https://platform.almanhal.com/Search/Result?sf_2_0_2=%d8%a3%d8%ab%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%88%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b0%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7
https://platform.almanhal.com/Details/Article/106841
https://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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التعميم  معممي لطمبة لتدريسية الكفايات لتطوير مقترح تدريبي برنامج فعالية(. 2100) مصطفى. صال) العجرمي، باسم .06
 رسالة ماجيستير،جامعة االزىر، غزة. 2118المعممين، استراتيجية رعداد ضوء في غزة –األزىر بجامعة األساسي

 .دار المسيرة لمنشر والتوزي  ،عمان ، االردن . البرامج العالجية لصعوبات التعمم(. 2105غنايم ، عادل صالح.) .07
(.فاعمية برنامج تدريبي تائم عمى اسراتيجية التدريس التبادلي في تنمية الميارات 2105الكمثم،حمد بن مرضي.) .08

 0ع 4المجمة التربوية الدولية المتخصصة مج التدريسية واالتجاه نحو مينة التدريس لمواد التربية اإلسالمية. 
رستراتيجية التدريس التبادلي وفعاليتو في تنمية الفيم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات  (2107لمرعبة، أحالم محمد)ا .09

 45:0050 ص ص .( 21) ،5 مجمة التربية الخاصة و التأىيل التعمم في القراءة
راستة التدرس التأمميتة فتى تنميتة كفايتات التتدريس (. أثتر التتدريب بتستتخدام رستتراتيجية د2104.)مرواد، عالء عبداهلل أحمد .21

 .032-90، 54التخصصية الالزمة لمعممى التاريخ بالمرحمة الثانوية . دراسات عربية في التربية وعمم النفس، 
(. الكفايتتات التدريستتية لتتدي معممتتي التربيتتة المينيتتة متتن وجيتتة نظتترىم: دراستتة ميدانيتتة 2109المتتومني، محمتتد عمتتر. ) .20

ون في األردن. مجمة روافد لمدراستات واألبحتاث العمميتة فتي العمتوم االجتماعيتة واالنستانية، المركتز الجتامعي بمحافظة عجم
 .041-006(، 0) 3بمحاج بوشعيب عين تموشنت، 
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