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معلمات المرحلة المتوسطة واتجاھات معارف ي لتنمیة ـفاعلیة برنامج تدریب
  والثانوي نحو استخدام استراتیجیة التعلم المقلوب

  (*)إبراھیم عثمان   إلھام جالل. د
  (**)ــن ــــــروال نعیـــم ســــــلیم حسـ. د

 :المقدمة ومشكلة البحث :  أوًال
اليوم بثـورة تكنولوجيـة عاليـة لهـا      يتميز القرن الحالي الذي نعيش فيه

تأثيرها اإليجابي علي تعلم الطالب وإكسـابهم مهـارات تعلـم جديـدة تواكـب      
بحيـث يصـبح الطالـب باحثـا عـن المعلومـة مـن         ،عصر التقنية الحـديث  

 ، وفـي الوقـت الـذي يناسـبه     ،متوفرة حولة وبأقل تكلفة , مصادر تعلم مختلفة
مـا يوجـه السـتخدام التكنولوجيـا بفاعليـة      حيث يتحول الطالب إلى باحث حين

  . من خالل برنامج التعلم خارج حدود المدرسة

وهذه الثورة التكنولوجية وهذا الدور الـذي يسـلكه الطالـب فـي البحـث      
عن المعلومة يجعل من دمـج التكنولوجيـا بـالتعليم ضـرورة عصـرية ملحـة       

ليـوم بكـل عناصـرها لـم     وليس ترفا تعليميا، إذ أن البيئة التعليمية التقليديـة ا 
مما يحتم علـي المؤسسـات التعليميـة مواكبـة      ، تعد تثير فضول الطالب للتعلم

  .يها توظيف ودمج التقنية بالتعليمهذا التغير ويخلق بيئة تعليمية جاذبة يتم ف

وفي ضوء متغيرات العصـر والتطـور التكنولـوجي والمعرفـي ومـع      
وري تطـوير طـرق وأسـاليب    ضرورة دمج التقنية بالتعليم أصبح مـن الضـر  

واســتراتيجيات التــدريس فــي التعلــيم والــتعلم ومــن هــذه االســتراتيجيات 
  . استراتيجية التعلم المقلوب

شـكل   (Flipped Learning Strategy)واسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب    
اسـتخدام التكنولوجيـا   من أشكال التعلم اإللكتروني المدمج الـذي يشـتمل علـى    

                                                
 -وأستاذ مساعد علم النفس التربوي  كلية التربية جامعة المنيا -مدرس علم النفس التربوي  (*)

   . ) سابقا( جامعة شقراء 
 . كلية التربية جامعة شقراء -اللغة العربية  طرق تدريساليب وأسأستاذ مساعد   (**)



 

-
، وهـي اسـتراتيجية تدريسـية حديثـة لـم تحـظ        )2014مغـنم،  بو أ (في التعلم 

فـي    )2015الزهرانـي،   (كمـا أشـار إلـي ذلـك      ،بكفايتها في البحث العلمـي  
  .دراسته علي مستوي العالم وخاصة العالم العربي 

وأثبتت كثير من الدراسات العربيـة واألجنبيـة أن الـتعلم المقلـوب يـتم      
الـتعلم االلكترونـي كالفيـديو التعليمـي     من خاللـه اسـتخدام أدوات ووسـائط    

ومواقع التواصل االجتماعي وشبكة االنترنت وغيرها، كمـا أثبتـت كثيـر مـن     
الدراسات االجنبية الحديثة أن التعلم المقلـوب لـه تـأثير إيجـابي فـي الـتعلم       

ودراسـة  ) (Chipps, 2012 كطريقـة حديثـة مـن طـرق التـدريس كدراسـة       
Benson& Chair, 2013) Wiginton,(  ــة  )(Love, et.al., 2014 ودراسـ

  . )(Alswat, 2014 ودراسة 

ولكن المتأمل في مفهوم التعلم المقلوب يالحـظ أنـه يـذهب الـي أبعـد       
من كونه طريقه من طرق التدريس التـي يـتم تطبيقهـا علـي مسـتوى درس      

والتعلم النشـط،  الـتعلم  :منهـا  مفـاهيم  علـى  أساس تكوينها في فهي تستند ،واحد 
 مخـتلط  وتصـميم  الطـالب ومشـاركتهم،   وفاعليـة  اتي، الـتعلم المـدمج ،  الذ

مـا   تحويـل  فـي  تكمـن  فقيمتهـا  للمحتـوى التعليمـي،    بث أو وإذاعة للدرس،
 مـن  يمكـن  تدريبيـة  ورشـة  إلـى  الصف الدراسي بشكل عمـدي  يحدث داخل

 العلمـي،  المحتـوى  حـول  واستقصائه بحثه ما يريدون الطالب يناقش أن خاللها
بعضـهم   مـع  والتواصـل  المعرفـة  تطبيـق  في مهاراتهم من اختبار كنهميم كما

 يقـوم المعلمـون   وداخـل الصـف   وخـالل  الصفية لألنشطة أدائهم أثناء البعض
 مـن تشـجيع   أو المـوجهين،  المستشـارين  أو المدربين لوظائف مماثلة بوظائف
 التعـاوني  الجمـاعي  والجهـد  واالستقصـاء الفـردي   بالبحث القيام على الطالب
 إنجـازه  عـادة  يـتم  فمـا  التبادل، التعلم من النوع في هذا يتم آخر وبمعنى الفاعل،

 المنـزل  فـي  عـادة إنجـازه   يـتم  وما المنزل في بإنجازه يقوم الطالب الفصل في
 . )2016المقاطي،  (  الفصل داخل في ينجز وأنشطة وتمارين من تدريبات



 

-
 الـتعلم  لعـالج ضـعف   الحديثـة  التقنيـة  الحلول أحد المقلوب التعلم ويعد

المقلـوب   فـالتعلم  . عنـد الطـالب   التفكيـر  مسـتوى مهـارات   وتنمية التقليدي
 فـي  الـتعلم  مـن  لالسـتفادة  اسـتخدام التقنيـة   علـى  تشتمل تدريس استراتيجية

 التفاعـل  فـي  الوقـت  مـن  مزيـد  قضـاء  يمكن للمعلـم  بحيث التعليمية، العملية
بـأن يقـوم    الـدرس،  إلقـاء  مـن  الًبد الفصل في مع الطالب والمناقشة والتحاور
 الوقـت  المنـزل ويبقـى   فـي  للـدروس  قصيرة فيديو عروض بمشاهدة الطالب
 بلـوم  لتصـنيف  فوفقًـا  . إشراف المعلم تحت الفصل في المحتوى لمناقشة األكبر

 المجـال  مـن  األدنـى  المقلوب المسـتوى  في التعلم يحققون الطالب فإن المعدل،
 علـى  والتركيـز  المنـزل،  فـي )  واسـتيعابها  المعرفة الحصول على( المعرفي

) التقيـيم  التركيـب ،  التحليـل،  التطبيـق، (  المعرفي المجال من المستوى األعلى
  . )2015الزين،  (وقت الحصة  في

وانطالقاً من اإليمان بأهمية المعلم واتجاهاتـه، والـتعلم اإللكترونـي فـي     
دة ، واالعتـراف بـأن   العملية التعليميـة لتحقيـق االهـداف التربويـة المنشـو     

اتجاهات المعلمين نحـو الـتعلم اإللكترونـي سـواء أكانـت ايجابيـة أم سـلبية        
مهمة للنجاح في مرحلة التطبيـق، اهتمـت العديـد مـن البـرامج والدراسـات       

،  بتنمية هذه االتجاهات اإليجابية للحصـول علـى أفضـل مسـتوى مـن األداء     
ـ     ؛  ون باسـتخدامها فحسـب  فليس المطلوب توفير المصـادر كـي يقـوم المعلم

ولكن أيضا عليهم التدريب على كيفيـة دمـج التكنولوجيـا فـي التـدريس مـن       
وهـذا مـا أوصـت بـه     ، خالل استخدام نماذج التدريس التي تركز على المتعلم 

نـدوة مدرسـة المسـتقبل فـي المملكـة      : نتائج العديد مـن المـؤتمرات مثـل    
األول الســتخدام تكنولوجيــا ، والمــؤتمر الــدولي )2002(العربيــة الســعودية 

، والمـؤتمر الـدولي األول   )2007(مات في التعليم الجامعي فـي مصـر   المعلو
، ) 2009(للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد فـي المملكـة العربيـة السـعودية     

، والمـؤتمر الـدولي الثـاني    )2010(ومؤتمر التربية في عالم متغيـر بـاألردن   



 

-
، )2011(عن بعـد فـي المملكـة العربيـة السـعودية       للتعلم اإللكتروني والتعليم

والمؤتمر الدولي الثالث للـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن بعـد فـي المملكـة        
كما أقرت توصـيات هـذه المـؤتمرات بضـرورة     )  2013( العربية السعودية 

االهتمام بتحسين اتجاهات المعلمـين نحـو اسـتخدام الـتعلم اإللكترونـي فـي       
ا قادرين علـى اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم وبالتـالي إفـادة       التدريس؛ ليصبحو

  .  المتعلمين في توظيف هذه التكنولوجيا في التعلم

ولقد حددت الكثير من الهيئات العالميـة المهتمـة بـالمعلم مثـل المجلـس      
والمنظمــة الدوليــة ) NCATE(القــومي العتمــاد بــرامج إعــداد المعلمــين 

ة معــايير مرتبطــة بتكنولوجيــا التعلــيم عــد) ISTE(للتقنيــات فــي التعلــيم 
ـ  ـم بها المعـومؤشرات تحقيقها ينبغي أن يل دا فـي العمليـة   ـلم ويوظفهـا جي

التعليمية من خالل برامج اإلعداد ومن هذه المعـايير فهـم طبيعـة التكنولوجيـا     
ــ ــميم بيئ ــيط وتص ـــوتخط ــوعات ـات التعل ــاة الموض ــويم ومراع م والتق
  .  )2008حسن، ( انية األخالقية والقانونية واالنس

لذا أصبح االعتمـاد علـى التكنولوجيـا المتقدمـة والـذي فـي مقـدمتها        
االنترنت أمراً ال غنى عنه وأصبح لزاما علـى المعلمـين اكتسـاب االتجاهـات     
اإليجابية نحو تفعيل التكنولوجيا المتقدمة في تـدريس المـواد ليعطـوا طالبهـم     

ذات المهـارات الفاعلـة ليصـبحوا     الفرص االكبر لبناء شخصـياتهم المسـؤولة  
  . مواطنين فاعلين

في تأثير تكنولوجيـا التعلـيم علـى أداء الطالـب هـو      ولعل العامل الرئيس 
ـ ـاتجاه  ، ذه الوسـائط التعليميـة فـي التعلـيم والـتعلم     ـات المعلم الستخدام ه

ـ ل الممهد ـويعد العام ات هـو القـدرة علـي توظيـف المسـتحدثات      ـلهذه االتجاه
ـ  ـم والتعلـوأنماط التعليالتقنية  ـادة التعليميـة حيـث    ـم وتطويعها حسـب متطلب ات الم

تشير الدراسات إلي أن الطالب يتـأثرون بتصـرفات أسـاتذتهم، لـذا فـإن مـا       



 

-
ا للطـالب مـن آثـار أكاديميـة يجـب أن يبـدأ مـع فهـم         ـتحدثه التكنولوجي

ـ   ،لشـديقات  ا ،الطعـاني   (أثير التكنولوجيـا فـي المهـن التعليميـة     ـالمعلمين لت
2010 :157( .  

ومــع تعــاظم حجــم التطــور المعلومــاتي والتكنولــوجي واســتمراريته 
وسرعة التغيرات واالنعكاسـات المترتبـة علـي ذلـك تبـدو الحاجـة ملحـة        

وصـقل مهاراتـه بمـا يتناسـب      ، وضرورية الستمرارية عمليات تدريب المعلم
تحـدث باسـتمرار   مع متطلبات االستجابة لتلك المتغيـرات والتطـورات التـي    

  . )238: 2013 ،المرشد ( تمشيا مع طبيعة عصر المعلوماتية 

وتأسيسا علي مـا سـبق تظهـر الحاجـة إلـى بـرامج تـدريب جـادة          
تستهدف تدريب المعلمين على اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب لتنميـة اتجاهـاتهم      
ومعرفتهم نحو استخدامها مما ينعكس ايجابيـاً علـى تكـوين شخصـية المعلـم      

  . ودوره في إعداد الطالب ومواجهة تحديات القرن والمستجدات العالمية

مـا فاعليـة   : ويمكن صـياغة مشـكلة البحـث فـي السـؤال التـالي       
البرنامج التـدريبي المقتـرح لتنميـة معـارف واتجاهـات معلمـات المرحلـة        

  ؟ المتوسطة والثانوي نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوب
  :بحث أھداف ال:  ثانیًا

البرنـامج التـدريبي المقتـرح     فاعليـة  من مـدى  التحقق إلى البحث سعى 
في تنمية معارف واتجاهـات معلمـات المرحلـة المتوسـطة والثـانوي نحـو       

  ؟ استخدام استراتيجية التعلم المقلوب

  : ما يلي إلى الباحثتان سعت الهدف هذا من وللتحقق
ة والثـانوي نحـو اسـتخدام    لمعلمات المرحلة المتوسـط  تدريبي برنامج بناء  .1

 االطـار النظـري والدراسـات    علـى  استراتيجية التعلم المقلـوب اسـتنادا  
  . السابقة



 

-
قياس مدى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح فـي تنميـة معـارف معلمـات       .2

   .  المرحلة المتوسطة والثانوي نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوب
التدريبي المقترح فـي تنميـة اتجـاه معلمـات     دى فاعلية البرنامج ـقياس م  .3

ــ ـــالمرحل ــانوي نح ــطة والث ــتعلم ـة المتوس ــتراتيجية ال ــتخدام اس و اس
   .وب ـالمقل

 ضـوء  فـي  التربويـات  والمشـرفات  للمعلمـات  المقترحات من جملة تقديم  .4
للمعلمـات لتحقيـق    المقدمـة  التدريبيـة  البرامج لتحسين وتصميم البحث نتائج

  . هذا الهدف
  :أھمیة البحث :  ثالثًا

  : تظهر أهمية الدراسة فيما يلي 
يساعد المعلمات في التعرف علـى اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب       .1

  .   وكيفية تطبيقها مما يكسب العملية التعليمية جودة كبيرة
اإلفادة من استراتيجية التعلم المقلـوب باعتبارهـا أحـد التطبيقـات الفعليـة       .2

  . ات الحديثة المستخدمة في تطوير التعليم التقليديالقائمة علي التوجه
يفيد المعلمات في عملية التخطيط والتنفيذ والتقـويم والتطـوير فـي تـدريس      .3

  . الطالبات في المراحل التعليمية المتوسطة والثانوي
ـانوي نحـو       .4 ـات المرحلـة المتوسـطة والث يتيح للباحثين التعرف علي اتجاهات معلم

ـاذ القـرارات حـول إمكانيـة اسـتخدام هـذا         التعلم المقلوب ومن ثم تسهم فـي اتخ
  . النموذج التعليمي من عدمه

يوجه أنظار الباحثين والمهتمين في مجـال التعلـيم نحـو تصـميم وإعـداد       .5
  . برامج تعليمية وتدريبية تقوم على التعلم المقلوب

 المعلمـات  وتـدريب  إعـداد  بـرامج  تطـوير  فـي  التـدريبي  البرنامج يفيد .6
   . رحلة المتوسطة والثانويبالم



 

-
يستفيد منها مخططو وواضعو المناهج التعليمية مـن خـالل تعـرفهم علـى      .7

   . المعارف والمعلومات المتضمنة للبرنامج  التدريبي
تسهم نتائج الدراسة في توجيه أنظـار التربـويين المسـؤولين عـن تطـوير       .8

ــى تضــمين   ــثهم عل ــانوي وح ــطة والث ــة المتوس ــي المرحل ــاهج ف المن
  . تراتيجية التعلم المقلوب في التدريساس
   : حدود البحث:  رابعاً

  :يقتصر البحث على الحدود التالية 
حقيبة تدريبية لتنمية معارف واتجاهات معلمات المرحلة  :الحدود الموضوعية   -

   . المتوسطة والثانوي نحو استراتيجية التعلم المقلوب

اللغـة  ( توسطة والثانوية في تخصصات معلمات المرحلة الم :الحدود البشرية   -
. بمحافظـة المزاحميـة بالريـاض   )  العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزيـة 

  . يوضح توزيع العينة) 1(والجدول 

 .هـ1437 -هـ1436الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  :الحدود الزمنية   -

  توزيع عينة البحث ) 1(جدول 

  المجموع  اللغة االنجليزية  لرياضياتا  اللغة العربية  ةـــالمرحل
  14  4  5 5  المتوسطة

 16  5  5  6  الثانوية

  30  9  10  11  المجموع

  :مصطلحات البحث :  خامسًا
  : البرنامج التدريبي  .1

خطة مرنـة تتضـمن مجموعـة مـن الخطـوات تتمثـل فـي تحديـد         " 
ومصــادر الــتعلم  ، واألهــداف العامــة والســلوكية ، االحتياجــات التدريبيــة



 

-
ومـداخل التـدريس المتمثلـة فـي الـتعلم الـذاتي والعمـل فـي          ، ألنشطةوا

  . )76:  2001 ، الدرديرى وكامل( " مجموعات تعاونية صغيرة والتقويم

مجموعـة مـن النشـاطات المنظمـة      : ويقصد به فـي هـذه الدراسـة   
والمخططة لتحقيق النمو المهنـي لـدي المعلمـات لمسـاعدتهن فـي اكتسـاب       

 ، ة الحديثـة عنـد اسـتخدام اسـتراتيجيات الـتعلم المقلـوب      االتجاهات التربوي
ــة ــداف التدريبي ــى األه ــامج عل ــوى  ، ويشــتمل البرن الموضــوعات والمحت

التدريبي، اساليب ووسائل التدريب وتقيـيم البرنـامج المسـتخدم السـتراتيجيات     
ويتم ذلك من خالل تصميم دورة تدريبيـة قائمـة علـى نظريـة     . التعلم المقلوب

يات التعلم المقلوب بطريقة منهجية منظمة ومجـزأة علـى ثالثـة أيـام      استراتيج
ساعة تدريبية تتضـمن عـروض تقديميـة وحقيبـة تدريبيـة      ) 12(تحتوي على 

مزودة بإرشادات تمكنهن من االلمـام بالمعـارف والمعلومـات التـي تـؤهلهن      
  . للتعرف على استراتيجية التعلم المقلوب

يتكون هذا  (Flipped Learning Strategy)استراتيجية التعلم المقلوب  .2
  :المصطلح من جزئيين هما 

ــتراتيجية   -  ــا  )Strategy( االس ــة، (ويعرفه ــا  )2009عطي ــع " بأنه جمي
 ،الخطوات األساسية التي يضعها المعلم من أجـل تحقيـق أهـداف المـنهج     

  . " فيدخل فيها كل فعل أو إجراء له غاية

ولــه عـدة مصـطلحات فــي    (Flipped Learning)الـتعلم المقلـوب      - 
أو الصـف المقلـوب أو الفصـول     ،العلوم التربوية هي الفصـل المقلـوب   

المقلوبــة أو الــتعلم المقلــوب وكلهــا مصــطلحات مترادفــة تتفــق فــي 
الـي أن الـتعلم المقلـوب     )2015المطيـري،   (وتشـير   ،المضمون والفكرة 

مـن خاللـه    استراتيجية من استراتيجيات التعلم المـدمج النشـط يـتم   : هو 
توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة فـي إيصـال محتـوى المـادة الدراسـية      



 

-
للمتعلم وذلك بقلب مهام التعلم بين الفصل والبيـت بحيـث يمـارس المـتعلم     
التعلم في البيت من خالل مشاهدة محتـوي الـدرس عـن طريـق وسـائط      

رونـي  ثـر مـن أدوات الـتعلم االلكت   التعلم المختلفـة باسـتخدام أداة أو أك  
مواقـع االنترنـت    ،الفـيس بـوك    ،إدمـودو   ،الفودكاسـت   ،اليوتيوب (

ــة  ،المتخصصــة  ــوعات االلكتروني ــخ .. الموس ــت ) ال ويخصــص وق
الحصة للتطبيق والتغذية الراجعة وحـل الواجبـات وتأكيـد مفـاهيم الـتعلم      

 .  بإشراف وتوجيه المعلم

ـائم علـي قلـب    ويعرف البحث الحالي التعلم المقلـوب بأنـه نمـوذج للـتعل     م ق
بحيـث يـتم االطـالع علـي الـدرس      ، إجراءات التـدريس وأدوار المعلـم والمـتعلم    

ومحتـواه فــي المنـزل عبــر االنترنـت باســتخدام أداه أو أكثـر مــن أدوات الــتعلم     
ـات         االلكتروني ويخصص وقـت الحصـة للتطبيـق والتغذيـة الراجعـة وحـل الواجب

    .المعلم   هـراف وتوجيـلم بإشـم التعـد مفاهيـوتأكي
  :اسية وهيـق األسـة من الحقائـف السابق علي مجموعـويقوم التعري

ـا للـتعلم      : أنه تدريس يدعم نقل ملكية التعلم للطـالب      -  األمـر الـذي يجعلـه داعم
  . حتي االتقان

أنه تدريس يقلب األدوار فما يقـوم بـه الطالـب فـي البيـت سـيكون بالمؤسسـة            - 
  . التعليمية والعكس صحيح

ـات طالبهـم بطريقـة     دا مـن الفـرص الستك  ـيعطي للمعلمين مزي    -  ـاف إمكاني ش
  . أعمق

  .لم الشخصي ـو التعـه نحـتدريس يتج    - 
  .ا ـيو دورا جوهريـه دروس الفيدـتلعب في    - 
  . هـالب مسؤوالً عن تعلمـه الطـون فيـس يكـتدري    - 



 

-

 إلـى  صـين والمخت البـاحثين  نظـرة  تباينـت  لقـد :  Atittudeاالتجـاه  . 3
 التـي  النظريـة  الخلفيـة  بحسـب  تعددت تعريفاتها ولذا ومفهومها، االتجاهات

 البـاحثين  أن معظـم  ومـع  إليهـا،  ينتمي التي المدرسة أو الباحث إليها يستند
 الفـرد  اسـتجابة  إلـى  يـؤدي  مكتسب استعداد أو ميل االتجاه أن على يتفقون

 حـول  أنهـم يختلفـون   إال سـلبية،  أو إيجابية استجابة المحدد، إلى الموضوع
ومـدى   لهـا  المثيـر  وارتباطها بالموضوع ومدى تماسكها االستجابات طبيعة

المختلفـة   واألوقـات  المواقـف  فـي  ثباتها ومدى هذا الموضوع نحو انجذابها
 . )110: 2003 الزبيدي ،(

 االتجـاه  وفـي هـذه الدراسـة    : االتجاهات نحو استراتيجية التعلم  المقلوب. 4
 مـن  تتكـون  التـي  االسـتجابة  تلـك " يعني يجية التعلم المقلوباسترات نحو

 أو بـالقبول  تسـتجيب  تجعلهـا  وخبـرات  المعلمـة بتجـارب   مـرور  خالل
باسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب،      تتعلـق  التي إزاء األفكار الرفض
االتجـاه الـذي هـو     مقيـاس  المعلمة فـي  عليها تحصل التي بالدرجة ويقاس

  . " ينمن إعداد الباحثت
  :  تساؤالت البحث:  سادسًا

ما فاعلية برنـامج تـدريبي مقتـرح لتنميـة معـارف       "السؤال الرئيسي هو   -
ــتخدام    ــو اس ــة نح ــطة والثانوي ــة المتوس ــات المرحل ــات معلم واتجاه

    : ويتفرع منه األسئلة التالية"  ؟ استراتيجية التعلم المقلوب
حصـائية بـين متوسـطات    فـروق ذات داللـة إ   هل توجـد  : السؤال األول  -

في االختبـار المعرفـي للحقيبـة التدريبيـة     ) عينة البحث(درجات المعلمات 
القائمة على استخدام اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي االختبـار القبلـي       

    لصالح االختبار البعدي ؟  05,0 ≤والبعدي عند مستوى داللة 



 

-

تـرح لتنميـة معـارف    برنـامج تـدريبي مق   ما مدى فاعلية : السؤال الثاني  -
معلمات المرحلة المتوسـطة والثانويـة نحـو اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم       

    ؟ المقلوب
فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات       هل توجد : السؤال الثالث  -

في االتجـاه نحـو اسـتخدام اسـتراتيجية     )  عينة البحث (درجات المعلمات 
 05,0 ≤عـدي عنـد مسـتوى داللـة     التعلم المقلوب في االختبار القبلي والب

    لصالح االختبار البعدي ؟
ما مدى فاعلية برنامج تـدريبي مقتـرح لتنميـة اتجاهـات      : السؤال الرابع  -

معلمات المرحلة المتوسـطة والثانويـة نحـو اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم       
  ؟  المقلوب

  : اإلطار النظري والدراسات السابقة وفروض الدراسة
  : ريــــــار النظـــــــــــــاإلط  -

 : وبـالتعلم المقل - 1
ـاه الـبعض بالفصـول       تمايزت التسميات لهذا النموذج التعليمي الحـديث فقـد كن

والــبعض بــالتعليم  Classroom  Flippedالمقلوبــة أو الفصــل متغيــر الوجهــة 
الــتعلم  (والبحــث الحــالي يتبنــي تســميته   Classroom  Invertedالمعكــوس 

ـا ارتباطـه        الليس )  المقلوب ـان أو بيئـة الـتعلم فحسـب وإنم رتباط هذا الـتعلم بمك
ـا إطـالق        ـات، ولـذلك يمكنن بعمليات التعلم ذاتها وكيفية اكتساب الطالـب هـذه العملي

ـات حديثـة مـن      )  التعلم المقلوب (مسمي  عليه إذ إن هذا التعلم يقوم علـي عـدة اتجاه
ـاد مـن المعلـم،     ضمنها اتجاه التعلم الذاتي المنطلق من الطالـب نفسـه   , بتوجيـه وارش

ـادف والمـنظم فـي الـتعلم     ، والتعلم التقني  وذلك بتوظيف جميع وسائط التعلم التقني اله
ـاليب         وكذلك اتجاه التعلم المدمج كاسـتخدام حـل المشـكالت فـي الـتعلم وطـرق واس
ـام األدائيـة للطالـب فـي الـتعلم       التدريس األخرى وممارسة االنشطة والمهارات والمه

، كما أن نموذج الـتعلم المقلـوب يقـوم علـي النظريـة البنائيـة        الصف وخارجهداخل 



 

-
ـ  ـي تشكيل خـف ـات الـتعلم     , دي الطالـب  ـبرة التعلم الـذاتي ل وهـي إحـدى نظري

ـ ،  الحديثة التي تهتم ببناء المعرفة ـ  ـوفيم ـ ـا يلـي ش ـ ـرح لبيئ ـ ـة التع لوب ـلم المق
  : ره ـوعناص

 : ماهية التعلم المقلوب •
المقلوب بانه نموذج تربوي يرمـي إلـى اسـتخدام التقنيـات      يعرف التعلم

الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة تسـمح للمعلـم بإعـداد الـدرس عـن طريـق       
مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسـائط، ليطلـع عليهـا الطـالب     
في منازلهم أو في أي مكان آخر باسـتعمال حواسـيبهم أو هـواتفهم الذكيـة أو     

م اللوحية قبل حضور الدرس، فـي حـين يخصـص وقـت المحاضـرة      أجهزته
ويعـد الفيـديو عنصـرا أساسـيا فـي هـذا       . للمناقشات والمشاريع والتدريبات

إلـى   5النمط من التعليم حيث يقوم المعلم بإعداد مقطع فيـديو مدتـه مـا بـين     
دقائق يبث ويشارك مع الطـالب فـي أحـد مواقـع الــويب أو شـبكات        10

  . )2016الباز،  (االجتماعي التواصل 

 أبـو  عـن  التربوية نقـالً  )(Educause, 2012وتعرفة مؤسسة إديوكيوس 
مغنم بأنه نموذج تربـوي يـتم فيـه قلـب عناصـر الـدرس مـع الواجبـات         
المفروضة بحيث يشاهده الطالب  مسجل علـي أشـرطة أو عبـر رافـد علـي      

ـ         درس االنترنت قبل الحصـة فـي حـين يخصـص فتـرة الحصـة بقاعـة ال
  . للتدريبات والمناقشات واألعمال التحريرية وتأكيد المفاهيم

ــوب   ــتعلم المقل ــبكة ال ــه ش ــا تُعرف  The Flipped Learning) كم

Network,2014) مدخل تربوي يسـمح بـالتحول مـن الـتعلم الجمـاعي      :  أنه
إلى تعلم فردي، مما يؤدي إلى زيـادة ديناميكيـة، تفاعليـة بيئـة الـتعلم حيـث       

م الطالب أثناء تطبيـق مفـاهيم المـادة ويشـجعهم علـى المشـاركة        يوجه المعل
االبتكارية، وهو شكل من أشكال التعلـيم المـدمج الـذي يسـتخدم التكنولوجيـا      



 

-
في التعلم خارج الفصول الدراسية، بحيـث يمكـن للمعلـم قضـاء مزيـد مـن       

  . الوقت في التفاعل مع الطالب بدالً من إلقاء الدرس

ـائص      (Talbert, 2014)ويتفق تالبرت   مع شـبكة الـتعلم المقلـوب فـي الخص
الحرجة للمفهوم بأن التعلم المقلوب مـدخل تربـوي يـتم خاللـه قلـب عمليـة الـتعلم        
ـار مـن الديناميكيـة          ـاعي الـي الـتعلم الشخصـي فـي إط بالتحرك من الفضاء الجم

  . والتفاعل المثمر والخالق في موضوع التعلم تحت إشراف وتوجيه المعلم

   Taxonomyعالقة بين نمـوذج الـتعلم المقلـوب ومسـتويات بلـوم     وحول ال
Bloom's      ـا للتفكير يتضح أن التعلم المقلوب يمكن أن يوظـف هـذه المسـتويات توظيف

أمثل إذا ما أحسن التخطيط والتصميم والتقويم حيـث تتناسـب المسـتويات الـدنيا لبلـوم      
ـا عـرض أمامـه وأن    مع عرض الدرس بالفيديو بالمنزل فيستطيع الطالب أن يـدو  ن م

ـأتي الجانـب      يفهم بعض الحقائق والمفاهيم الواردة بالدرس وبعض االمثلـة التطبيقيـة لي
ـا      ـارات التفكيـر العلي ـاص بمه بقاعـة الـدرس    (Higher order Thinking)الخ

ـاعدة وتوجيـه المعلـم      والعمـل   حيث يكون التحليل والتركيب والتقـويم واالبـداع بمس
  . )2015،  الزهراني  (هذا ما توصلت اليه دراسة و، ردي ـالتعاوني والف

 : المنطلقات النظرية للتعلم المقلوب  •
ـان      ـار ج تعود المنطلقات النظرية للتعلم المقلوب الي النظرية البنائيـة بـدءا بأفك

ـار و   (وتتمثـل فـي   ، ار التيار البنائي المعاصر ـبياجيه وحتي أفك ـام  بك  23: 2004 ،البس
 - 24( :  
ـابي فـي      Learner : Active النشط  المتعلم    -  هو الذي يقوم بـدور فاعـل وايج

ـاظر       ،اكتساب المعرفة وفهمها معتمدا علي ذاته  ـاقش وين فهـو يطـرح أسـئلة وين
ويفترض ويبحث بدال من أن يستمع ويقرأ ويعمل خـالل تـدريبات روتينيـة وفـي     

المقلـوب يعـد   علـي أن الـتعلم    ) Strayer, 2007.45( " ستراير " هذا الصدد يؤكد 
ـاركة النشـطة داخـل الفصـل وأن الـتعلم        دافعا للرغبة في التعليم من خـالل المش



 

-
ـاركة         ـار فـي جـو مـن المش يكون أكثر نجاحا عندما يعمل المـتعلم علـي االفك

   .والنشاط البحثي 
هــو الــذي يبنــي المعرفــة وســط  : Social Learnerالمــتعلم االجتمــاعي    - 

أفــراد مجموعتـه المعلومــات واألفكــار  مجموعـة مــن األقـران فيتبــادل مـع    
والمناقشات ويتفاوض مع اآلخرين حتي يصل مع أفـراد مجموعتـه إلـى حلـول و     
ـاعي       اثبات صحتها مستخدما في ذلـك االدوات التقنيـة كمواقـع التواصـل االجتم

  . واليوتيوب والمنتديات التعليمية والبرمجيات
ـاء المعرفـة والفهـم      هو الـذي  : Learner  Creativeالمتعلم المبدع    -  يعيـد بن

ـادئ       ـاف المب ـادة تكـوين المعرفـة والكتش فالمتعلم يحتاج إلى مهارات االبداع إلع
ـا       والنظريات فتجارب المتعلمين تبين فهما قويا عن سـبب بنيـة االشـياء وهـذا م

بــأن المــتعلم عنــد اســتخدامه الوســائط  Tam, 2000 ) (" تــام"أكدتــه دراســة 
وأدوات الويـب المتنوعـة يمكنـه     والبريد االلكترونـي التكنولوجية كالفودكاست 

الوصول الي معلومـات ذات عالقـة بحاجاتـه بأشـكال مختلفـة يصـعب       
الوصول إليها بأساليب تعلم أخري األمر الـذي يجعلـه يطـور المعلومـات     

   . لتصبح حديثة تتسم باألصالة والجدة والمرونة
يـوفر الـتعلم    (Constructivist  environment) :البيئة الصـفية البنائيـة      - 

ـا      ـاندون بعضـهم بعض ـا ويس المقلوب المكان المناسب الذي يعمل فيه المتعلمون مع
ـات التقنيـة والورقيـة        ـادر المعلوم ويستخدمون أنواع مختلفـة مـن األدوات ومص

  . "وأنشطة لحل المشكالت لتحقيق أهداف التعلم 
ئد من وراء التعلم المقلوب كنمـوذج  يعدد األدب التربوي الفوا: مميزات التعلم المقلوب  •

د علي العديد من المفاهيم المهمة في الحقل التربوي ومن هـذه  ـم جديد يؤكـتعليم وتعل
 ,Fulton, 2012 ،(Herreid & Schiller, 2013)،  (Srivastava)  ، الفوائـد 

2014):   



 

-
م مـن المعـروف أن الـتعل   :   )(Active eLearningالتعلم النشـط االلكترونـي       -

ـاح الـرئيس فـي       ـا يمـثالن المفت النشط عندما يدمج مع التكنولوجيا المتقدمة فإنهم
وهذا ما ينطوي عليـه الفصـل المقلـوب فهـو يـدمج بـين الـتعلم         ،تعلم الطالب 

ومواقـع االنترنـت   , النشط والتكنولوجيا الحديثة ممثلة فـي البودكاسـت التعليمـي    
" كــل مــنمــا أكدتــه دراســة وأدوات الويــب التفاعليــة وهــذا  ، التعليميــة 

(Jamaludin & Osman, 2014) ( ،(Roehl, Reddy &Shannon, 
2013)، (Robert, 2014) ،: (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015)   

ـاوني    -  ــتعلم التعـ ـاركي   –ال :  )(Coperative Collaborative Learningالتشـ
ـ ـد الجوهريـن الفوائـم ـاوني بتقسـيم   ير بيئـة الـتع  ـة للتعلم المقلوب توف لم التع

ـات تعلـم فـي الفصـل وتوزيـع األدوار بيـنهم لحـل        ـالب إلـالط ى مجموع
ـاد         ،األنشطة وتأكيد المفاهيم  ـا مـن االعتم األمـر الـذي يمكـن أن يوجـد نوع

ــ ــنهم  (Interdependency)ادل ـالمتب ــدما يتشــارك   ،بي ــر عن ــذلك األم ك
ـار حـو   ـاهيم مـن    الطالب عبر اإلنترنت وروابط الفيديو أو االستفس ل بعـض المف

ـ ـل اإللكترونـخالل التواص ـ   ـي ق الب الـتعلم اإللكترونـي   ـد ينمـو بـين الط
   .التشاركي 

ـاعدة      -  ـاعدة والـدعم متـوفر    ) : (Help & Supportالـدعم والمس فـي   المس
حيـث أن المعلـم    ،نموذج التدريس بالتعلم المقلـوب داخـل الفصـول الدراسـية     

ـا أن الطالـب باسـتخدامه      يساعد ويوجه تعلم الطالب داخـل قا  عـة التـدريس كم
تسجيالت الفيديو التي سبق إعدادها مـن قبـل المعلـم يمكنـه مـن تلقـي الـدعم        

  . والمساعدة
فــي الســابق كــان الطــالب  : (Psychological Factor)العامــل النفســي    - 

األمــر الــذي يجعلهــم ال يكملــون حلــول  (Frustration)يشــعرون باإلحبــاط 
ـات داخـل الصـف        . ة ـيم المنزلـواجباته لكـن العمـل علـي األسـئلة والتعيين



 

-
ـاط      ـبمساعدة المع ـاعي وفـردي يقلـص مشـكلة االحب لم والزمالء في إطار جم

  .ا ـي تدريجيـرا حتي تنتهـكثي
ــع   -  ــيل المرتف ــالب  :)  (High Achievement التحص ــم للط ــدم المعل يق

ـاك متسـع    ـالتغذي ـا مـن    ة الراجعة المناسبة في وقت الحصـة ويصـبح هن أيض
ـاهيم الصـعبة للطـالب وكـذا يمكنـه تقـديم         الوقت أمام المعلم ألن يوضـح المف

  . دةـى ح،الب علـل طـير لكـاعدة والتفسـالمس
ــتعلم      -  ــاهيم ال ــد مف ــتعلم  : (Concepts Confirmation) تأكي ــي ال ف

ـالمنزل كـذا        ـاهدها الطالـب ب المقلوب إمكانية التأكد علي مفاهيم الـدرس التـي ش
ـا مـع المعلـم        يمكن  للطالب أن يدون مالحظاتـه وأسـئلته عـن الـدرس ليراجعه

  . ويؤكد إجابته معه
ــوير     -  ــد والتط ــد   : (Innovation & Development)التجدي ــن فوائ فم

التدريس بالتعلم المقلوب تحفيز المتعلمين والمعلمـين علـي التجديـد فـي منظومـة      
ـات الويـب    وأدوات الـتعلم   ،  0.3الويـب  و ،  0.2التدريس المتبعة باستخدام تقني

  . االلكتروني المتنوعة
ــارقي     -  ــدريس الف ــعي  : (Differentiate Instruction)الت ــث يس حي

التعلم المقلوب في جوهره الي مراعـاة الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين      
ـ ـوتقدي ـ  ـم أنش لم التـي تلبـي احتياجـات المتعلمـين     ـطة التعلـيم والتع

  .ينهم وتراعي التمايز الكامن ب
ــتعلم  : Ease Revisionســهولة التنقــيح والمراجعــة    -  حيــث يتميــز ال

ـ ـوب بأنـالمقل ـ    ـه يق ـا للمعلمـين إلثـراء العملي ة التعليميـة بسـهولة   ـدم فرص
ـات التقليديـة    ة علي الشبكة الدوليـة  ـادة العلميـة للمـالتنقيح واإلضاف وفـي الجلس

ـ ـ، كم هـوجها لوج ـ ـا يمكنه ـ ـم مراجع ـ ادة العـة الم ـ ـلمي ـ ـة م ت ـن وق
  . رـألخ

 :ركائز التعلم  المقلوب  •



 

-
ـاكنيتز  " تذكر   وشـبكة الـتعلم    (Hamdan, McKnight et al, 2013 )" حمدان وم
أن هناك عددا من الركائز التي حري بمن  (Flipped Learning Network, 2014 )المقلوب 

ـ م المقلوب من أجل التحديث والمواكبة مسـتخد ـقصد التدريس بالتعل ـ ـماً ه وذج ـذا النم
    :ة ـز اآلتيـار الركائـي االعتبـع فـوجي أن يضـالبيداغ

ــة   -  ــة المرن ــلوب  : (Flexible Environment)البيئ ــمح أس ــث يس حي
التعلم المقلوب بتعدد الخيارات فمن خالله يقـوم التربويـون بتنظـيم الطـرق     

فـي   واألساليب المتنوعة لتناسب دروسهم، كما أن الطـالب يمكـنهم الـتعلم   
بيئة تتسم بالمرونة في أي مكان وزمان، فهم يمكـنهم الـتعلم فـي البيـت او     
النادي أو الشارع فالدروس معدة من قبل المعلـم وموجـودة عبـر االنترنـت     

  . وتسجيالت الفودكاستنج
مـن   : (A shift in Learning Culture)تحـول فـي ثقافـة الـتعلم        - 

التعلم المتمركز حـول المعلـم الـذي جعلـه     طرق وأساليب التعلم التقليدية أو نموذج 
فهـو بهـذه المكانـة     (sage on the stage)" حكيم علي المسـرح  " يلقب بأنه 
بيد أن األمـر يختلـف فـي نمـوذج الـتعلم       ،والمصدر المعلوماتي والملقن الخبير 

 guide on the)المقلوب حيث هنا يتحـول دور المعلـم الـي المرشـد والموجـه      
side)  ـاك متطلـب وركيـزة رئيسـية أال وهـي      األمر ال ذي يستدعي أن يكون هن

التحول في ثقافة التعلم مـن التقليديـة إلـى اإللكترونيـة المتمركـزة حـول الـتعلم        
ـاره للوقـت الـذي يمكـن أن        والمبنية علي ميول واتجاهات المـتعلم ومـدي اختي

ـا       ، ينجز فيه ـات م  فهو يحلل ما يشاهده ويسـمعه مـن دروس غيـر ان عليـه أثب
ـاركة       استوعبه داخل الصف أمام المعلم وكذلك يكـون مسـؤوال عـن تعلمـه بمش

  .ه ـرته لـأس
عنــدما يلجــأ  : (Intentional Content)  محتــوي معتمــد ومقصــود     - 

المعلم إلى التعلم المقلوب عليه أن يحـدد ويقـيم المحتـوي الـذي سـيقوم بتدريسـه       
ـاب     األمر الذي يجعله في حالة مسـتمرة مـن ا  , مباشرة  لتفكيـر لكـي يقـوم بإكس



 

-
ـالمحتوى والطالقـة االجرائيـة لـذا يقـوم المعلمـون         طالبه المفاهيم المرتبطـة ب
باستخدام المحتوى المعتمد لتقليص الوقت، وتشـجيع اسـتخدام اسـتراتيجيات الـتعلم     
ـاوني النشـط،      النشط، والطريقة السقراطية والتعلم القائم على المشـكلة والـتعلم التع

ـاد ن    األمر الذى ال مـوذج الـتعلم المتمركـز حـول     يمكن تحقيقه فـي حالـة اعتم
   . ، ألن المعلم مسيطر على الوقت والمادة واألسلوب المتبع في التدريسالمعلم

ــون      -  ــون متخصص ـأ أن  : Educators) (Professionalتربوي ــن الخطـ م
ـ   يعتقد البعض أن التعلم المقلوب يدور حول اسـتخدام الفيـديو بـدال مـن المعلـم     

ـارات         ـاج نمـوذج الـتعلم المقلـوب إلـى المه ألن األمر أكبر من ذلك حيـث يحت
ـاج         العالية ، والمعلم المتمرس أكثـر مـن أي نمـوذج تعليمـي آخـر ، فهـو يحت
ـاء الفـردي ،        ـات الكبيـرة إلـى الفض المهارة في التحول من التـدريس للمجموع

ـا       ر الفودكاسـتنج  والمهارة التقنية فـي التعامـل مـع المواقـع المتخصصـة البتك
ولعل المالحظة القوية في األنشطة المقدمـة لتأكيـد اسـتيعاب الطـالب     . المطلوب 

  .لمفاهيم وبنية الدرس 
ـاد اسـتخدام الـتعلم المقلـوب          -  وترى الباحثتان أنه من المتطلبات الضـرورية العتم

ي التدريس كتجديد تربـوي تقنـى أن تتـوفر لـدى المعلمـين القناعـة الكافيـة        ـف
ة جدوى القلب ودوره البارز فـي الـتعلم المبنـى علـى تحمـل المسـؤولية       ـيبأهم
ـ ـومش ة ، ومـن ثـم تـوفير البنيـة الالزمـة للـتعلم       ـاركة المؤسسات والمدرس

 .المقلوب 

  :الفيديو التعليمي في التعلم المقلوب  •
للفيديو التعليمي دور مهم في تفعيل اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب، حيـث     

جية التعلم المقلوب فـي ضـوء نظريـة االتصـال مفهـوم نقـل       تتجاوز استراتي
المحتوي التعليمي من الفصل التقليـدي ونشـره علـى شـبكة االنترنـت إلـي       

  . تطويع التقنية لتيسير عملية التعلم والتعليم



 

-
ومع أهمية الفيديو في التعلم المقلوب إال إنـه ال يفهـم مـن هـذا النـوع      

وسـائط تعليميـة كالفيـديو الـذي يوضـع      من التعلم أنه مجرد تعلم باسـتخدام  
علي شبكة االنترنت فالتعلم المقلوب له أبعاد أخـرى حيـث يسـعى إلـي دمـج      
عدة اتجاهات في التعلم وهي التعلم المدمج القـائم علـي دمـج التقنيـة بـالتعليم      
واتجاه التعلم النشط القائم علـى أن الطالـب متفاعـل نشـط بالدرجـة األولـى       

ي فالطالب هو الذي يبحـث عـن المعلومـة مـن مصـادرها      واتجاه التعلم الذات
سواء كان باستخدام التقنيـة الحديثـة أم شـبكة االنترنـت بمـا فيهـا الفيـديو        
المرفوع على هذه الشـبكة كمـا أن الـتعلم المقلـوب ال يهـدف الـي ان يحـل        

  . )2015الشرمان، ( الفيديو محل المعلم في التدريس 

الفيـديو التعليمـي يمكـن اسـتخدامه     علـى أن  ) 2015(ويؤكد الزهراني 
ــاليوتيوب      ــه ك ــة ل ــوفير األدوات الالزم ــات لت ــع التخصص ــي جمي ف

(YouTube)       واألجهزة النقالة بدون الحاجـة إلـى تـوفير بـرامج متخصصـة
يصعب الحصول عليها وبناء علي ذلـك فـإن الفيـديو التعليمـي لـيس مجـرد       

يتـيح الفرصـة    رفع محتوي دراسي علي اإلنترنـت وإنمـا دوره أكبـر حيـث    
الستثمار وقت الدرس في التفاعـل المباشـر مـع الطـالب، واسـتثمار وقـت       
الدرس في ممارسة األنشطة المختلفة وتدريب الطـالب علـي تنميـة المهـارات     

  . األدائية وتنمية مهارات التفكير لديهم

  : أدوار المعلم والمتعلم في التعلم المقلوب •
علم ينبغي أن يمـارس فـي الـتعلم    ثمة دور جوهري لكل من المعلم والمت

  : )2014أبو مغنم،  (، وفيما يأتي تفصيل لهذه األدوار المقترحة  المقلوب

   : أدوار المعلم في التعلم المقلوب
ـ   :المصمم المحترف   -  م ـحيث حرى به إتقان تصميم مواقع اإلنترنـت وتصمي

    . ات التعليمية للدروس باستخدام البرمجيات المختصةـالفيديوه



 

-
  .  المالحظة والتغذية الراجعة والتقويم  - 
تبنى طرق وأساليب تنطلق من مـدخل الـتعلم المتمركـز حـول المـتعلم ،        - 

مثل استراتيجيات التعلم النشط والتدريس الفـارقي ، والـتعلم الـذاتي القـائم     
 .على االستقصاء والبحث 

 تقمص المرونة بالقدر الكافي ، والذي تمكنـه مـن إعـادة ترتيـب أوضـاع       - 
 .الفصل وتقسيم الطالب إلى مجموعات وتهيئة بيئة التعلم بين المتعلمين 

في تغييره لبعض العادات وأوجه التكاسل التـي قـد تظهـر مـن     :  المتحدي  - 
بعض المتعلمين من خالل حثهم علـى الرجـوع إلـى اإلنترنـت لالطـالع      

  .على موضوعات الدروس 
  :أدوار المتعلم في التعلم المقلوب 

ويتمثل هذا في قيـام المـتعلم بطـرح األسـئلة المتعلقـة      :  المناقشالمتعلم    - 
بعناصر الدرس، وربط ذلك بما شـاهده عبـر اإلنترنـت مـن المخططـات      

 .البصرية لما حصله من مشاهدته للفيديو موضوع الدرس 

أن يكـون متعاونـاً فـي انجـاز األعمـال التحريريـة       :  المتعلم المتعـاون    - 
 .  ضوع البحثوتقصى الحلول للمشكالت مو

ــف    -  ــين  :  ) Discovery(المكتش ــات ب ــاف العالق ــاول اكتش ــدما يح عن
عناصر الموضوع ، وصياغتها في تعميم أو قاعـدة مثـل العالقـة بـين أي     

 . مفهومين من مفاهيم الدرس

وذلك من خـالل وضـع الطالـب فـي موقـف      : )  Researcher(الباحث    - 
راتـه العقليـة لتخمـين    محير يحتاج إلى البحـث والتقصـي واسـتخدام مها   

 . الحلول الممكنة لتأكيد المفاهيم المطلوبة

سواء كان ذلك بقاعـة الـدرس أو مـن خـالل     :  ) Interactive(المتفاعل    - 
 . التواصل اإللكتروني عبر اإلنترنت 



 

-

  : تحديات تطبيق التعلم المقلوب  •
على الرغم من المزايـا التـي يتمتـع بهـا الـتعلم المقلـوب ، وأوجـه        

ير اإليجابية ، إال أن هناك بعـض المشـكالت التـي تواجـه تطبيقـه مـن       التقد
وجهة نظر بعض األدبيات التربويـة التـي تناولتـه بالبحـث والتقصـي ممـا       

 (Educause,2012)، ) 2001محمــد ، ( التطبيــق يتطلــب مراعاتهــا قبــل   
(Jenkins, 2012)،( November & Mull, 2012)  ،)Margulieux, et al, 

2013( ،)Srivastava,2014 (  ، ) ، منها  )2015الخليفة ومطاوع:   

فنجاح التعلم المقلوب يعتمد على مدى تـوفر الكفايـات سـواء قبـل      :الكفايـات     - 
وبعد االتصال بالشبكة وتشمل التمكن من مهـارات تخطـيط وتصـميم المواقـع     

، وكـذا كفايـات االتصـال بالشـبكة     Vod/castingالتعليمية وإعداد الفودكاست 
 . كالقدرة على إدارة المواقف وتصميم محتوى مقصود عبر اإلنترنت

فعلى سبيل المثال المرحلة اإلبتدائيـة الـدنيا يـرى الـبعض      :المرحلة الدراسية   - 
 .أنه قد ال يكون مناسبا استخدام التعلم المقلوب وال سيما في صفوفها الدنيا 

فـي الـتعلم المقلـوب فـي      تؤدى البينة التحتيـة دوراً فـاعالً   :البنية التحتية    - 
ـ  دانـالبل امية منهـا حيـث ال يتـوفر بهـا االنترنـت عـالي       ـ، وبخاصة الن

 .الجودة 

فقـد ال يشـاهد الطفـل الـدروس عبـر       :المتعلمون صغار السـن وااللتـزام      - 
االنترنت قبل موعد الحصة مباشـرة ، األمـر الـذى قـد يترتـب عليـة عـدم        

 .المشاركة بفاعلية في األنشطة والدرس 

 .الناتج عن العمل التعاوني بالقاعة الدراسية  :الفوضى واإلزعاج    - 

فهناك صـعوبة تواجـه المعلـم بالحصـة ، وبخاصـة أن       :التشجيع والتحفيز    - 
الحصة تفاعلية بين المتعلمين ويقتصـر دور المعلـم علـى الميسـر والموجـه      

 .  فقط



 

-

ـ  :العمق العلمي    -  فـي   م فـي حـين أنـه   وهو في األوضاع المعتاد يقدم من المعل
 .الطالب التعلم المقلوب بين المعلم و

 وجهـا لوجـه  وهو ما ال يعتاده الطالب بالـدرس المباشـرة    :التفاعل البشرى    - 
وما ينطوي عليه من أوجـه تعلـم مطلوبـة وذات فاعليـة بالـدرس كالمسـرح       

 .الحي ، وتمثيل األدوار الحالي ، وإيماءات الوجه والصوت 

مـن التحـديات المهمـة التـي تقابـل       :السياسة واالعتمـاد  تناقص الثقافة و    - 
تطبيق التعلم المقلوب إعادة التصميم التدريسي المتبـع فقـد يتنـاقص ذلـك مـع      
االعتماد واللوائح ، والقناعات الراسـخة لـدى بعـض المؤسسـات والمعلمـين      

  .أنفسهم 

  :)Attitudes Towards Flipped Teaching( االتجاه نحو التعلم المقلوب   - 2
االتجاهات هي موجهات للسلوك والتـي البـد مـن دراسـتها مـن أجـل       
التمهيد لتنفيذ وتطبيـق المقترحـات التطويريـة المختلفـة للبرنـامج المقتـرح،       

 إزاء الـرفض  أو القبـول  اسـتجابات  مجمـوع  أنه " )207: ١٩٩٨ منسي، ( ويعرفه
  ."ستجاباتاال هذه تثير التي البيئة في شيء أي أو معين موقف أو ما موضوع

ــة   ــات المرحل ــات معلم ــة اتجاه ــي تنمي ــة وراء دواع ــن الغاي وتكم
ـ ـطة والثانويـالمتوس ـ  ـة نح ة الـتعلم المقلـوب فـي    ـو اسـتخدام استراتيجي
  :اآلتي  

تضفى االتجاهات على حيـاة المعلمـة معنـى وداللـة ومغـزى وال سـيما         - 
ر، حين يتفق سلوك المعلمة مع اتجاهاتها نحـو إعـداد مجتمـع تقنـى متطـو     

وتنمية االتجاهات اإليجابية لدى المعلمات نحـو دمـج التقنيـات فـي التعلـيم      
وبخاصة اإلنترنت يؤهلها لتشجع طالبها علـى اسـتمرار الـتعلم فيمـا بعـد      
وتنمية مهارات التعلم الذاتي عندهم ، وتشـجيع التعلـيم المسـتمر باسـتخدام     

 .تقنيات العصر 



 

-
ت  نحـو المسـتحدثات التكنولوجيـة    تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المعلمـا   - 

من جوانب التعلم المرغوب فيهـا ، وذلـك مـن أجـل تحقيـق العديـد مـن        
المتطلبات المجتمعية في ضوء متغيرات مهمـه تتمثـل فـي االنـدماج مـع      
مجتمع المعرفة ومسايرة طبيعـة العصـر وتلبيـة احتياجـات سـوق العمـل       

مـن خـالل قبولهـا    ومساعدة المعلمة على التكيـف مـع الحيـاة الواقعيـة     
 . لالتجاهات التربوية السائدة في ظل طبيعة العصر الرقمي

تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المعلمات فـي المراحـل التعليميـة المختلفـة       - 
والمرحلة المتوسطة والثانوية خاصة يوجه سلوك المعلمـة مـع طالبهـا فـي     

  .ستمر كنف عصر يتسم بالتغير والتطور التكنولوجي  والمعرفي الم

 : الخدمة أثناء المعلمات تدريب  -3
 التطـوير  مجـال  فـي  مهمـة  ركيـزة  الخدمة أثناء المعلمات تدريب يمثل

 إعـداد  يـتم  حيـث  والـتعلم،  التعليم عملية على ملموسة نتائج من له لما التربوي؛
 ويعـرف . محـدد  مـنهج  وفـق  المعلمـين  كفاءات رفع في تساهم تدريبيه برامج

 المتـدربين  لتزويـد  لهـا  والمخطـط  المنظمة، الجهود " بأنه الخدمة أثناء التدريب
 إيجابيـة  تغييـرات  إحـداث  تسـتهدف  متجـددة  وخبـرات  ومعـارف،  بمهارات
" أدائهـم   كفايـة  تطـوير  أجـل  مـن  وسلوكهم واتجاهاتهم، خبراتهم، في مستمرة

 األداء تحسـين  علـى  المعينـة  الوسائل من التدريب ، ويعد ) 14: 2007 الطعـاني، (
 وتربويـا  مهنيـا  المعلـم  بهـدف تنميـة   التدريبية البرامج تصمم حيث مي،التعلي
 بعـض  أكـدت  حيـث  .التعليمـي  أدائـه  فـي  يـنعكس  حتى علمية، أسس وفق

 علـى  تسـاعد  البـرامج  هذه أن على )2004الـدميخي،   ؛ 2003 الضلعان،(  الدراسات
 تأصـيل  والعمـل علـى   بـالنفس،  بالثقـة  وإحساسه التعليمية، المعلم كفاءات رفع

 يكـون  حتـى  التعليمـي  أدائـه  وتطوير تخصصه، مجال والتربوي العلمي الجانب
 أهـداف  بإيجـاز  نـذكر  أن طالبه وتالميـذه، ويمكـن    سلوك في إيجابي تأثير له

  :الخدمة  أثناء المعلمين تدريب



 

-
 والتربويـة  العلميـة  والمستحدثات بالمعلومات وتزويدهم المعلمين أداء تطوير  -١

 . العصر اتتحدي لمواجهة

 . الخدمة قبل المعلم إعداد برامج في القصور أوجه معالجة  -٢

 . التعليمي أدائهم وتحسين المعلمين كفاءة زيادة  -٣

 المهـارات  وإكسـابهم  التربـوي،  العمـل  نحـو  اإليجابيـة  االتجاهات تنمية  -٤
 . التربوية التقنيات الستخدام الالزمة

 أسس وفق التدريس طرق تحديد في تساعدهم رمعايي تطوير من المعلمين تمكين  -٥
  . علمية

  . ومهارات معلومات بما يستجد من للمعلمين المستمرة التنمية  -٦

 البـد  أهـدافها  تحقيـق  فـي  برامج التدريب تنجح لكي أنه الباحثتان وترى
 بـدورها،  القيـام  مـن  تـتمكن  حتـى  للمعلمـة،  الفعليـة  المطالب على تركز أن

 والتربـوي،  التخصـص العلمـي،   بجوانـب  تتعلـق  فعليـة  مطالب فالمعلمة لها
 الفاعليـة  معيـار  إن ، بـل  أثنائهـا  أو فـي  الخدمة قبل مراعاتها من البد والثقافي
 ترجمـة  علـى  البرنـامج  قـدرة  مـدى  يحدده" المعلمين، تدريب لبرامج والنجاح
 سـلوك  فـي  مالحظتهـا  يمكـن  إجرائيـة  أو أدائية ممارسات إلى النظرية األفكار

أثنـاء   المعلمـين  أداء فـي  ملمـوس  تقـدم  تحقيق إلى سيؤدي ذلك ، ألن"تدربينالم
 عليهـا  تقـوم  التـي  األسـس  مـن  مجموعـة  ) 2007( الطعاني ويذكر .الخدمة
  : وهي التدريب برامج

ـ  التدريب يؤسس أن )أ (   الحقـائق  مـن  مبادئـه  يسـتمد  علمـي  إطـار  قـوف
 . التجريبية

 . حقيقية تدريبية حاجات التدريب يلبي أن )ب(

 نظريـات  إلـى  تسـتند  علميـة  أسـس  وفـق  التدريبيـة  البرامج تصمم أن )ج( 
 . حديثة واتجاهات



 

-
 . وواقعيه واضحة محددة البرنامج أهداف تكون أن  )د ( 

 . التدريب برنامج في االختيارات وتتعدد المرونة أن تتوفر )هـ(

 .  باالستمرارية التدريب عملية تتصف أن )و ( 

 . التربوية التقنيات معطيات التدريب ثمريست أن )ز ( 

 وتجهيـزات  بشـرية،  قـوى  يتطلب البرنامج وضـع  سبق ما إلى وإضافة
 فـي  ونشـره  التـدريب  دعـم  أجـل  مـن  ومعنوية مادية حوافز وتقديم ومعدات،
  . التربوية المجاالت

 : مبررات تدريب المعلمين •
يـة فـي   هناك العديد من المبررات والـدواعي التـي تجعلنـا نفكـر بجد    

تدريب المعلمين في ظل مجتمع متغير يتسـم بـالتطور التكنولـوجي السـريع ،     
  : )2008زارع ،  (،  )2011أبو دية ، ( منها 

حيـث لـم يتلـق العديـد مـن       ،معالجة النقص الحاصل في فترة اإلعـداد    - 
المعلمين ما يـؤهلهم ألداء وظـائفهم الميدانيـة أداء كـامالً ، األمـر الـذى       

على ما فاتهم أو مـا طـرأ وفـق المسـتجدات والمتغيـرات      يجعل تدريبهم 
  .الحديث أمراً حيوياً 

التنامي السريع في نظم المعرفـة وفروعهـا المتنوعـة والتـي مـن بينهـا          - 
  . النظم المعرفية بفروعها المترامية

تمكين المعلمـين مـن األدوار المتجـددة ، حيـث أصـبح المعلـم مـديراً           - 
تعليميـة ، األمـر الـذى يجعـل تدريبـه علـى       ومرشداً وموجها للمواقف ال

  . هذه األدوار المتغيرة تطويراً لمنظومة التعليم والتعلم ككل

  .إتاحة الفرصة للنمو المهني والترقي الوظيفي لدى المعلمين    - 



 

-
تحسين أداء المعلم إلى أن يبقى على اتصـال بنتـائج البحـوث والدراسـات        - 

كمـا أنـه يحتـاج إلـى االطـالع       والتجارب العلمية ذي الصلة بمقرراتـه، 
على الجديد منها حتى يسـتطيع تقـديم المعلومـات الدقيقـة فيمـا يـرتبط       

  . باإلحصاءات واألحداث الجارية والتطور التقني

لذلك بـات مـن الضـروري تزويـد المعلمـين       ،تطور النظريات التربوية   - 
  . بتلك النظريات ، واصبح التدريب ضرورة حتمية

 : دريبيةالت البرامج تصميم •
 أن إلـى  التدريبيـة  البـرامج  تصـميم  مجـال  في ) 1989(الخطيب  يشير

 وهـذه  التـدريبي،  البرنـامج  تصـميم  بهـا عنـد   األخذ يجب أساسية مراحل هناك
  : يلي فيما تتلخص المراحل

 فـي  األولـى  الخطـوة  يمثـل  وهذا المستهدفة للفئة التدريبية الحاجات تقدير) أ ( 
  .التدريبية والبرامج الخطط لبناء االرتكاز محور وهو تدريبي، نشاط أي

 . التدريب إليها يسعى التي النتائج تعتبر ألنها التدريبية األهداف تحديد) ب(

 ألهـداف  الفعليـة  الترجمـة  يمثـل  حيـث  التدريبي البرنامج محتوى تحديد )ج( 
 . محددة علمية معايير وفق ويكون التدريب،

 أهـداف  تحقيـق  علـى  تسـاعد  التـي  مناسـبة ال التدريبية األساليب تحديد )د ( 
 . التدريبي البرنامج

  . التدريبي للبرنامج الفاعلية تحقق التي التدريب ووسائل مواد اختيار )هـ(

مراحـل البرنـامج    لجميـع  مسـتمراً   ويكـون  التـدريبي  البرنـامج  تقويم )و ( 
  . التنفيذ وبعد وأثناء قبل  التدريبي

 يتناسـب  الـذي  التصـميم  نـوع  التدريبيـة  البـرامج  مصـممو  ويحـدد 
 لتصـميم  نمـوذج  بنـاء  علمـي؛ ألن  وفق إطـار  تحقيقها يريدون التي واألهداف



 

-
 يسـعى إليهـا   التـي  التدريبيـة  األهداف تحقيق في يساهم سوف التدريبي البرنامج
 فرعيـة  عناصـر  علـى  يحتـوي  التـدريبي  فالبرنامج ذلك إلى إضافة البرنامج،
 البرنـامج  مصـمم  عليـه  يسـير  نمـوذج  ب وضـع يتطل وهذا بينها، فيما متفاعلة

  . التدريبي البرنامج فعالية يضمن حتى
  : الدراسات السابقة -

دراسات تناولت اتجاهات الطـالب والمعلمـين نحـو اسـتراتيجية     هناك 
  : التعلم المقلوب نذكر منها

  (Samsمــن برجمــان وســامس كــًل بــدأ لمــا 2004 عــام فــي
(Bergmann and وقـد الحظـا    كولـورادو  مدرسـة  في الكيمياء مادة تدريس

 وفعاليـات  أنشـطة رياضـية   فـي  الشـتراكهم  المدرسة عن الطالب بعض غياب
لهـا،   للـذهاب  كانوا يسـتقلون الحـافالت   أخرى قريبة  مدرسة في مختلفة أخرى
 برمجيـات  تعـرض  التقنيـة  فـي  على مجلـة  (Sams)اطلع  األيام من يوم وفي

 تقـوم  ثـم  والشـرح  والصـورة  تبالصـو  العـروض التقديميـة   بتسجيل تسمح
 واتفـق  العالميـة،  الشـبكة  علـى  تحميلـه  يـتم  فيـديو  إلى مقطع الملف بتحويل

 عـن الـدروس،   يتغيبـون  الـذين  الطالب تساعد التي الطريقة أنها المعلمان على
 اإلنترنـت  علـى  وتحميلهـا  تسـجيل الـدروس   المعلمـان  بدأ )2007 (عام وفي

فـي   طريقتهمـا  قـد غيـر   المقلـوب  لمالـتع  أن علـى  المعلمـان  للطالب، وأكد
 دقيقـة، وهـذا    )60 أو 30 (لمـدة   بالشـرح  الحصـة  يبدأن يعودا ولم التدريس
 جيـدة،  عمليـة التـدريس   وأصبحت كمعلمين دورهما أيضاً غير الجذري التغيير

 الرياضـيات  فـي  الـرئيس للتميـز   جـائزة  علـى  (Bergmann)حصـل   فقد
 فـي  المقلـوب  الـتعلم  توظيـف  عـن  هاالجائزة نفس (Sams)تسلم  كما والعلوم،
 التـدريس  فـي  طريقتهمـا  يغيـر  لم المقلوب أن التعلم المعلمان وذكر .تدريسهما

فـي مختلـف    العـالم  أنحـاء  فـي  أيضاً المعلمين من العديد غير طريقة بل فحسب
  (Bergmann & Sams, 2012) .المقررات  المراحل الدراسية ومختلف



 

-

التــي اســتهدفت تقصــى أثــر  ) Strayer, 2007(دراســة ســتراير 
التدريس بالصف المقلوب مقارنة بالفصـل التقليـدي باسـتخدام أحـد األنظمـة      
الذكية في التدريس وذلك بالتطبيق علـى مـادة مـدخل فـي الحسـاب لطـالب       
البكالوريا بالجامعة ، وقـد انتهجـت الدراسـة المـنهج التجريبـي ، مسـتخدمة       

) بيئـة الـتعلم وأنشـطة الـتعلم     ( أدوات لجمع المعلومات تجمع بـين البعـدين   
مثل مقياس البيئة الصفية فـي المرحلـة الجامعيـة ، والمالحظـة ، والتـأمالت      
المكتوبة ومجموعـات التركيـز وقـد توصـلت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود         
اتجاهات إيجابية للبيئة الصـفية لصـالح طـالب المجموعـة التجريبيـة التـي       

  .  درست باستخدام الصف المقلوب

ــدفها تقصــى  ) Johnson,2012(ة جونســون دراســ ــان ه ــي ك الت
فاعلية الصف المقلوب فـي تـدريس مـادة تطبيقـات الحاسـب اآللـي علـى        
االتجاهات واالسئلة الصفية لدى الطالب والمعلمـين بالمرحلـة الثانويـة ، وقـد     
استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وكانـت أدواتهـا هـي اختبـار التحصـيل      

ات وبطاقة مالحظة لمقارنـة مسـتوى األسـئلة الصـفية التـي      واستبانة االتجاه
يطرحها الطالب والمعلمين فـي المجمـوعتين ، وقـد أبـرزت نتائجهـا األثـر       
اإليجابي لنموذج الفصل المقلـوب فـي تنميـة االتجاهـات اإليجابيـة للطـالب       
لدراسة المـادة باسـتخدام الفصـول المقلوبـة كمـا أبـرزت الدراسـة األثـر         

ســئلة الصــفية للمعلمــين ألدراجهــا تحــت المســتويات العليــا اإليجــابي لأل
  .لمستويات بلوم 

ــنودن  ــة س ــى   ) Snowden, 2012(دراس ــتهدفت تقص ــي اس الت
اتجاهات المعلمـين نحـو التـدريس بالصـف المقلـوب مـن خـالل اسـتبدال         

باسـتخدام المـنهج الوصـفي    المحاضرة التقليدية بمحاضرة علـى االنترنـت ،   
اللغـة   (تطبيق على مجموعة من معلمـي المـواد المحوريـة    وذلك بال، التحليلي



 

-
فـي أحـد مـدارس    )  الدراسـات االجتماعيـة  االنجليزية، الرياضيات، العلوم و

والية تكساس العليا، وقد أبرزت نتائجهـا اتجاهـات المعلمـين اإليجابيـة نحـو      
التدريس بالصف المقلوب، كذلك كشفت الدراسـة احتياجـات المتعلمـين لـدمج     

  .  لوجيا بالعملية التعليمية وأثرها في الدافعية لإلنجاز عند الطالبالتكنو

  (Pedroza,2013 )بـردروزا  دراسـة  اسـتهدفت  آخـر  جانـب  ومـن 
 فصـول  3علـى   اسـتبانة  باسـتخدام  المقلوب التعلم نحو الطالب رصد اتجاهات

تضـمنت   سـنتين،  المقلـوب لمـدة   الـتعلم  اسـتراتيجية  باستخدام فيها التدريس تم
 ومقـاطع  والشـبكات االجتماعيـة   اإلتقـاني  الـتعلم  حول أسئلة ات االستبانةمفرد

 الدراسـة  وتوصـلت  المقلـوب،  حـول الـتعلم   عامة وأسئلة الذاتي والتعلم الفيديو
 مـنهم  %7 المقلـوب، بينمـا   التعلم بتجربة كانوا مستمتعين الطالب جميع أن إلى
 يشـعرون بـأن   كـانوا  %8 التجربـة،  أصدقائه بخوض هذه في نصح يرغب لم

غالبيـة   أفـاد  بينمـا  التقليـدي،  التعلم في التفاعل من أقل التعلم المقلوب في التفاعل
 أكـد  ، كمـا  يناسـبهم  الـذي  الوقـت  فـي  الذاتي التعلم لفكرة بارتياحهم الطالب
 لهـم  ووفـر  بهـا،  تعلموا الطريقة التي دعم المقلوب التعلم أن على الطالب معظم
 ومثمـر  نشـط  تعلـم  فـي  األسـتاذ  ومع مع أقرانهم لالتفاع حيث من أكثر فرصاً
 الطـالب بـأن   مـن % 3 صـرح  بينما الفصل، وقت في الواجبات أداء حيث ومن

 الـتعلم  مـن  النـوع  بأن هـذا  شعروا% 6 و المقلوب التعلم في انخفضت دافعيتهم
 . للمقرر تعليم طريقة يحسن لم

 (Herreid & Schiller 2013 ) وسيشـلر  هيريـد  أجـرى  حـين  في
 تـدريس  فـي  الحـاالت  لدراسـة  الـوطني  أعضاء المركـز  استطالعاً عن رأي

فـي   المقلـوب  للـتعلم  علـيهم  يشـرفون  الذين المعلمين مدى استخدام حول العلوم
 وأضـافوا  الـتعلم المقلـوب   استخدموا أنهم على منهم معلم (200) وأكد التدريس،

 كـاف  وقـت  تـوفير   :المقلـوب منهـا   الـتعلم  يستخدمون تجعلهم أسباب أخرى



 

-
 فقـط، وتمكـين   الفصـول  فـي  والمعدات المتـوفرة  األجهزة على لمعمل للطالب
 فـاتهم  مـا  ومشـاهدة  األنشطة في الشتراكهم عن الفصول يتغيبون الذين الطالب

  . من المحاضرات

 كولومبيـا  بـريتش  جامعـة  في مقرر الفيزياء معلمو قرر وفي كولومبيا،
 250 مـن  ألكثـر  التـدريس  فـي  يـدة جد تجربة اسـتراتيجية  ،بكندا فانكوفر في

كبيـرة   خبـرة  ذوا أسـتاذان  فيهـا  يقوم تجربة بتصميم فقاموا كل فصل، في طالب
 فـي فصـلين   لطـالب  تقليديـة  بطريقـة  الفيزيـاء  مقرر بتدريس التدريس، في

 واألقـل  المعلمـين الجـدد   مـن  معلمان يقوم الفصل الدراسي آخر وفي مختلفين،
 ويسـتمر  المقلـوب  بطريقـة الـتعلم   لفصـلين ا أحـد  بتدريس التدريس في خبرة

 ويـتعلم  التـدريس  فـي  الكبيـرة  ذو الخبـرة  األول المعلم نفس مع الثاني الفصل
 الـتعلم  فصـل  فـي  الحضـور  نسـبة  ازديـاد  الحظ المعلمون .التقليدية بالطريقة
الـذي   الفصـل  طـالب  حصـل  كما ،% 40 بنسبة والتفاعل %20بنسبة  المقلوب
 نظـراؤهم  حصـل عليهـا   التـي  الدرجات ضعف على قلوبالم التعلم فيه استخدم

 وصـرح  ، المقلـوب  الـتعلم  اسـتمتعوا بتجربـة   أنهـم  كما ، التقليدي التعلم في
 اسـتخدام  بـأن  المعلمـون  ، وأكد بتلك التجربة بأنهم استمتعوا الطالب من 90%

 ,Pearson)ويزيـد مشـاركاتهم    الطـالب  تحسين تعلـم  على يعمل المقلوب التعلم

2013) .  

التي اسـتهدفت تقصـى اتجاهـات الطـالب      ) Hao, 2014(دراسة هو 
، تـم تطبيـق التجربـة    معـين  نحو التدريس بالصف المقلوب في مقرر جـامعي 

على طول الفصـل الدراسـي ، وقـد اسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي        
بنـداً  )  18( المسحي التجاهات الطالب من خالل اسـتبانة بلـغ عـدد بنودهـا     

ريس بالصف المقلوب وعالقته بالدوافع لـدى الطـالب ، وقـد أبـرز     لتقييم التد
التحليل العاملي أن هناك أربعة عوامـل رئيسـة تـؤثر فـي دوافـع المتعلمـين       



 

-
مشـاركة الطـالب ، واسـتراتيجيات الـتعلم ،     ( أفرزتها الفصول المقلوبة وهى 

نتـائج  كمـا أبـرزت ال  ) وتوجه المهمة ، والعالقة بين أسلوب الـتعلم والدافعيـة   
دور التدريس بالصف المقلوب في التحفيز على التعلم األمـر الـذى قـد يـؤدى     

  .إلى إثارة الدافعية للتعلم 

والتـي اسـتهدفت تقصـى وجهـات نظـر       )Butt, 2014(دراسة باتت 
الطالب حول استخدام الفصول المقلوبـة بالجامعـات األسـترالية وبيـان األدلـة      

لمـنهج الوصـفي المسـحي بتطبيـق     على ذلك، وقد اعتمدت الدراسـة علـى ا  
استبانتين في بداية الفصل الدراسـي ونهايتـه علـى الطـالب ، وقـد كشـفت       
النتائج مدى اهتمام الطالب بالفصـول المقلوبـة ودورهـا فـي الـتعلم النشـط       
وحرية التعامل مع المـادة العلميـة خـارج القاعـة الدراسـية، وكـذا أعربـت        

  . فصول المقلوبةالدراسة عن المتوسط المرتفع لصالح ال

 تـأثير  دراسـة  هـدفها  التـي كـان   )2014(الذويخ  دراسة جاءت وكذلك
الـتعلم   مهـارة ( علـى   2) حاسب آلـي (مقرر تدريس في المقلوب استخدام الصف

-1434لعـام   األول الدراسـي  الفصـل  خـالل  الثانويـة،  المرحلـة  في) الذاتي
 البـات بلـغ  الط مـن  عينـة  علـى  التجريبـي،  المنهج استخدمت وقد هـ،1435
 ثـانوي  - ثـاني  (الثالث فـي مقـررات    المستوى طالبات من طالبة 26 عددهن
 باسـتخدام  المنـزل  فـي  الحاسـب الجديـدة   دروس مهـارات  لـتعلم )  علمـي 

 . األثـر  لقيـاس  وبعـدي  قبلـي  استبيان واستخدمت .المقلوب الصف استراتيجية
ـ  لـدى  الذاتي زيادة مهارات التعلم أظهرت النتائج وقد المجموعـة   فـي  اتالطالب

 مراعـاة الفـروق   سـاهمت فـي   المقلـوب  الصف استراتيجية أن كما التجريبية،
 اسـتخدام  معظـم الطالبـات   أيـدت  كمـا  للتعلم، وتحفيزهن الطالبات بين الفردية
 تطبيـق  للدراسـة  والمقترحـات  أهم التوصـيات  ومن .التعليم في المقلوب الصف
 تنفيـذ  آليـة  علـى  والمعلمـات  المعلمـين  وتـدريب  في التعلـيم  المقلوب الصف



 

-
بكفـاءة   التعليميـة  العمليـة  فـي  للتقنيـة  الفاعـل  والتوظيـف  الصف المقلـوب 

فـي   تفـاعلي يسـاعد   إلكترونـي  محتـوى  توفر تقنية وقنوات مواقع وتخصيص
  . المقلوب الصف استراتيجية تطبيق

التي هـدفت إلـى الكشـف عـن اتجاهـات       )2014(دراسة أبو مغنم في 
الجتماعية بالمرحلة المتوسـطة بالمملكـة العربيـة السـعودية     معلمي الدراسات ا

نحو استخدام التـدريس بالصـف المقلـوب وحاجـاتهم التدريبيـة السـتخدامه،       
معلمـاً ومعلمـة الدراسـات االجتماعيـة تـم      ) 80(وتكونت عينة البحـث مـن   

اختيارهم بطريقـة عشـوائية، وقـد تـم تطـوير اسـتبيانين لهـذا الغـرض،         
ان اتجاهات معلمـي الدراسـات االجتماعيـة نحـو التـدريس      واظهرت النتائج 

بالصف المقلوب وحاجاتهم التدريبيـة لـه كانـت بدرجـة كبيـرة فـي جميـع        
  .مجاالت الدراسة

ــد  ــة اســتراتيجية  ) 2015( دراســة فهي التــي هــدفت تقصــى فاعلي
عبـر األجهـزة   )  Podcast(الفصول المقلوبـة باسـتخدام تقنيـة البودكاسـت     

نمية االتجاهات نحـو البيئـة الصـفية والتحصـيل الدراسـي لـدى       المنتقلة في ت
طالبات البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية ، وقـد     
أظهرت نتائجها فاعلية استراتيجية الفصـول المقلوبـة فـي تنميـة االتجاهـات      

ت نحو البيئة الصفية وزيادة التحصيل في مقرر اللغـة االنجليزيـة لـدى طالبـا    
  . البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

 عـن فاعليـة   الكشـف  إلـى  فقـد هـدفت   ) 2016 ( جلبة أبو دراسة  أما
 تنميـة  فـي  (Edmodo)   موقـع إدمـودو   باستخدام المقلوبة الفصول استراتيجية

 األول الصـف  طالبـات  لـدى  األحيـاء  نحـو مـادة   واالتجاه اإلبداعي، التفكير
 تكونـت  عينـة  الدراسـة علـى   أجريت وقد  .مدارس مدينة الرياض في ويالثان
 وتـم  التجريبـي،  ) شـبة ( المـنهج   الباحثـة  وقد اسـتخدمت  طالبة،) 52(  من



 

-
 مـادة األحيـاء   نحـو  االتجـاه  ومقياس اإلبداعي للتفكير تورانس استخدام اختبار

 سـتراتيجية ا الدراسـة إلـى فاعليـة    وتوصلت .البيانات وتحميل لجمع أداة ليكون
 التجريبيـة  المجموعـة  اإلبـداعي لصـالح   التفكيـر  تنميـة  في المقلوبة الفصول
   .األحياء مادة للطالبات نحو إيجابية اتجاهات وتنمية

ــن ال ــد م ــاك العدي ــين وهن ــت اســتخدام المعلم ــي تناول دراســات الت
 الستراتيجية التعلم المقلوب لزيـادة التحصـيل الدراسـي لـدى طالبهـم، منهـا      

ـ  دراسـة  ، ماسـون  ) Marlowe, 2012(، مـارلو  ) 2006(  عـالم : ل مـن ك
ــرين  ــب )  Mason, et al,2013(وآخ ،  Little, 2015 ،) 2014( ، حبي

ــزين ا ــاني  ) 2015( ل ــذر والقحط ــي )  2015( ، المعي ، )2015(، الزهران
  . )2016(، منصور )2016(،  المقاطي )2015(هارون وسرحان 

أهميـة التـدريس بـالتعلم المقلـوب      ويتضح من جملة الدراسات السـابقة 
كونه نموذجا تربويا حديثاً يوظـف التكنولوجيـا المتقدمـة فـي الـتعلم، ولقـد       
استفادت الباحثتان من تلك الدراسات فـي وضـع اإلطـار النظـري للبرنـامج      

 معلمـات المرحلـة المتوسـطة والثـانوي    أهمية تدريب  التدريبي والتعرف على
لم المقلوب ألهميتـه فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم،      على استخدام استراتيجية التع

  . تنمية معارفهم واتجاهاتهم نحو استخدامهم لهذه االستراتيجيةو

البحـوث   فـي  وفـرة  أن هنـاك  الدراسـات السـابقة   من كما اتضح أيضاً
 أن حـين  فـي  المقلـوب،  التعلم تناولت موضوع التي األجنبية السابقة والدارسات

العربيـة وأن معظمهـا كـان بالبيئـة السـعودية ممـا       الدارسات  في ندرة هناك
يؤكد أهمية االتجاه نحـو اسـتخدام االسـتراتيجية علـى مـدى واسـع بالبيئـة        

 . الحالية بالدراسة للقيام منطقيا مبررا يعد هذا ولعل السعودية ،
  : فروض الدراسة



 

-

ــين متوســطات   : الفــرض األول  - ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل توجــد ف
في االختبـار المعرفـي للحقيبـة التدريبيـة     ) عينة البحث(لمات درجات المع

القائمة على استخدام اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي االختبـار القبلـي       
    . لصالح االختبار البعدي  05,0 ≤والبعدي عند مستوى داللة 

فاعليـة البرنـامج التـدريبي لتنميـة معـارف معلمـات        : الفرض الثـاني   -
  . ة والثانوي نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوبالمرحلة المتوسط

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات        : الفرض الثالـث    -
فـي االتجـاه نحـو اسـتخدام اسـتراتيجية      ) عينة البحث(درجات المعلمات 

 05,0 ≤التعلم المقلوب في االختبار القبلي والبعـدي عنـد مسـتوى داللـة     
    . ديلصالح االختبار البع

فاعليـة البرنـامج التـدريبي لتنميـة اتجاهـات معلمـات        : الفرض الرابـع   -
    . المرحلة المتوسطة والثانوي نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوب

 :خطوات وإجراءات البحث 
ــة   :أوالً   ــان مســحاَ ومراجعــة لعــدد مــن البحــوث التربوي أجــرت الباحثت

  :أدوات البحث التالية والدراسات التجريبية من أجل إعداد 
: محتوى البرنامج التدريبي القـائم علـى اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب     ) أ ( 

 ، التـدريبي  البرنـامج  تخطـيط  مراحـل  أهم من البرنامج محتوى اختيار يعد
 المحتـوى  يعـرف  و للبرنـامج،  الخاصـة  األهـداف  ضوء في ويتم تحديده

 المـادة  تتضـمنها  لتـي ا والمهـارات والمعلومـات   المعارف بأنه مجموعة
 منشـودة ويتضـمن   تعليميـة  أهـداف  تحقيـق  إلـى  والتي تهدف التعليمية،
 مـن  يتوقـع  الخبـرة التـي   جوانب جميع المقترح التدريبي البرنامج محتوى
 اختيـار  فـي  روعـي  وقـد  البرنامج، على التدريب بعد يكتسبها أن المتدرب

  : يلي ما وإعداده التدريبي محتوى البرنامج



 

-
ـ  ءمـة مال  - ١  لـدى  تحقيقهـا  علـى  والقـدرة  لألهـداف  البرنـامج  وىـمحت

  . المتدربات

 المطلـوب  والمهـارات  الخبـرة  جوانب جميع على البرنامج محتوى شمولية  - ٢
 . مهنياً، وأكاديمياً تنميتها

 . والتطوير بالتعديل يسمح بحيث والمرونة التنوع  - ٣

 . الصعب إلى السهل من التدرج  - ٤

 وفـق  متدربـة  كـل  تـتعلم  بحيـث  المتـدربات،  بين الفردية لفروقا مراعاة - ٥
 . وقدراتها إمكانياتها

 . المستمر للتقويم القابلية - ٦

الجلسـات التدريبيـة    مـن  عـدد  فـي  التـدريبي  والمحتـوى  الخبرات تنظيم-  ٧
 يـتم  أن أسـاس  علـى  جلسات موزعة على ثالث ايام تدريبيـة، ) 6( بلغت

 بلـغ  كل يوم فـي جلسـتين وبـذلك   ) ت تدريبيةاربع ساعا(  بواقع التدريب
  . تدريبية ساعة ) 12 ( المقترح التدريبي ساعات البرنامج عدد

 فـي  المختصـين  علـى  بعرضـه   المقترح التدريبي البرنامج وقد تم ضبط
 أجـل  مـن  )7(وعـددهم   وطـرق التـدريس   علم النفس التربوي والمناهج مجال
 : اآلتي من التأكد

ـ  سالمة - ١  كـل  واشـتمالها علـى   تحقيقهـا  وإمكانيـة  المصـاغة  دافـاأله
   . العناصر

   . المقترح التدريبي البرنامج أهداف لتحقيق التدريس أساليب مالءمة - ٢
   . لألهداف الموضوعة ووحداته المحتوى تنظيم مالءمة - ٣
  .  المقترحة والوسائل األنشطة مناسبة  -٤
 



 

-
 . التقويم أدوات مناسبة - ٥

 : وهي األمور من عدد حول المحكمين ظاتمالح تركزت وقد
سـاعة تدريبيـة   ) 12(يـام بمعـدل   أله إلـى ثالثـة   تم تعدي  :البرنامج زمن   - 

 . ) ساعات تدريبية 8 (بدال من يومين بمعدل 

تقييم المادة العلمية من جـانبهم وتعـديلها بنـاء علـى      تم  :البرنامج محتوى   - 
 . اقتراحاتهم

 يكـن  لـم  حيـث  للتقـويم،  نماذج خاصـة  إضافة مت : البرنامج تقويم وسائل   - 
 وأصـبح  المحكمـون،  أبـداها  التـي  المالحظـات  تنفيذ تم وقد .نماذج هناك

 . )2( بالجدولهو واضح  كما النهائية في صورته البرنامج

  توى البرنامج التدريبي ومتطلباتهمح يوضح) 2(جدول 

 م وعــالموض وىـــالمحت
 1 نوان البرنامجع . استراتيجية التعلم المقلوب

 2 الفئة المستهدفة . معلمات المرحلة المتوسطة والثانوية

  . مدة البرنامج  - 
  . مكان انعقاد البرنامج  - 
  . تعليمات للمتدربات  - 
 . تنبيهات وتعليمات عامة   - 

 3 معلومات إدارية

تنمية اتجاهات ومعارف معلمات المرحلة المتوسطة والثانوي 
 . تعلم المقلوباستراتيجية الاستخدام نحو 

 4 الهدف العام للبرنامج



 

-

  المناقشة  -             . اإللقاء المحسن -
  ورش عمل  -             .   حلقات النقاش -
  . جلسات العصف الذهني -
  . التعلم التعاوني  -              .التطبيق العملي    - 

 5  أساليب التدريب

  

  ) 2(تابع جدول 

 م وعــالموض وىـــالمحت
 آلي  حاسب -
                جهاز عرض  -  -
             السبورة العادية -
  قاعة تدريب -
  أوراق وأقالم للكتابة -

 6  وسائل التدريب

 دى فهم واستيعاب وتطبيق المعلماتاختبار قبلي وبعدي لم -
 .الستراتيجية التعلم المقلوب 

لمات الستراتيجية التعلم المع التجاهاتاختبار قبلي وبعدي  -
 .المقلوب

ـ ـي أخـة فـدورة التدريبيـم الـتبيان تقييـاس - ل ـر ك
ـ  ـيوم تدريب ـ ـي لالسـتفادة من ـ ـه لتطوي ات ـر الجلس

 . رىـاالخ
  . استبيان نهائي لتقييم البرنامج -

االختبارات المطبقة 
  واالستبانات

7  

  . مفهوم التعلم المقلوب -
  . أهمية استخدام التعلم المقلوب -

  8  محتوى البرنامج
  



 

-

  . تعلم المقلوبالتجهيزات الفنية المطلوبة الستخدام ال -
 . كيفية تطبيق التعلم المقلوب داخل الفصل -
 . مميزات استخدام الفيديو في التعلم المقلوب -
ب ـة التغلـوب وكيفيـلم المقلـق التعـات تطبيـمعوق -

 .عليها
 . أدوار المعلم داخل التعلم المقلوب -

 

  ) 2(تابع جدول 

 م وعــالموض وىـــالمحت

 .برنامج والتعارف افتتاح ال -

 .فيديو عن التعلم المقلوب  -

 .مقدمة عن التعلم المقلوب  -

 ) .1(تطبيق رقم  -

 .مفهوم التعلم المقلوب  -

 ) .2(تطبيق رقم  -

 .اهمية استخدام التعلم المقلوب  -

 ).3(تطبيق رقم  -

 .ايجابيات التعلم المقلوب  -

 .المشاكل الشائعة في التعلم المقلوب  -

اليوم األول محتوى 
  األولى ةالجلس

8-1 -  

  

 .فيديو عن التعلم المقلوب  -

 .طريقة التعلم المقلوب  -

 . ) 4( تطبيق رقم  -

اليوم األول محتوى 
  لجلسة الثانيةا

8-2 -  
 



 

-

 لماذا التوجه الى التعلم المقلوب؟ -

 .التجهيزات الفنية المطلوبة للتعلم المقلوب  -

 .فاعلية التعلم المعكوس  -

 كيف تبدأ تطبيق التعلم المقلوب؟ -

 .ملخص اليوم التدريبي  -

 

  ) 2(تابع جدول 

 م وعــالموض وىـــالمحت

 .فيديو عن التعليم المقلوب  -
 .ادوات التعليم المقلوب  -
 .للفصل المقلوب  iPadتطبيقات  -
 .ورشة عمل  -
 .الفصل المقلوب بين مؤيد و معارض  -
 .مميزات تطبيق استراتيجية الفصل المعكوس -
 .المقلوبمعوقات تطبيق استراتيجية التعلم  -

اليوم الثاني محتوى 
  الجلسة األولى

8 -3-  
  

 . تدريبيفيديو  -
 .خمس عشرة فكرة الستخدام تويتر في الفصل الدراسي  -
 .الفيسبوك كأداة تعليمية  -
 .مستندات قوقل واستخداماتها في التعليم  -
 كيف نعلمهم؟ -جيل شاشات اللمس -
 .نصائح قبل استخدام مقاطع الفيديو لتعزيز درسك  -
 .تفاعلي لتصميم البوسترات التعليمية موقع -
 .ملخص اليوم التدريبي  -

اليوم الثاني محتوى 
  الجلسة الثانية

8 -4-  
 



 

-

 .فيديو تدريبي  -
 ) .5(تطبيق رقم  -
 .دور المعلم في ظل التعلم المقلوب  -
 .دور المعلم في ظل تقنيات التعلم  -
 .اراء المعلمين المنفذين للتعلم المقلوب  -
 .قة لمشاركة المتعلمين وتحفيز المعلمين التعلم المقلوب طري -
 التحول من التعلم التقليدي الى التعلم المقلوب -

 اليوم الثالثمحتوى 
  الجلسة األولى

8 -5-  
 

  ) 2(تابع جدول 

 م وعــالموض وىـــالمحت

 .فيديو تدريبي  -
 .تمرين  -
 .المزايا الرئيسية الستخدام دروس الفيديو في التعلم المقلوب  -
 .جتس على التعلم المقلوب تعليق بيل  -
 .ستخدام التعلم المقلوب عالمية التجارب  -
 .تمرين نهائي  -
 .ملخص اليوم التدريبي  -

اليوم الثالث محتوى 
  الجلسة الثانية

8 -6-  
  

  :أدوات قياس فاعلية البرنامج التدريبي وتتكون من ) أ ( 
توسطة والثانوي لدى معلمات المرحلة الم :  اختبار لقياس التحصيل المعرفي) أ ( 

حول نظرية استراتيجية التعلم المقلوب ، ويشتمل االختبار على أسئلة االختيار 
يوضح مواصفات االختبار ) 3(سؤاالً، والجدول ) 30(من متعدد بلغ عددها 

  .التحصيلي المعرفي
 مواصفات االختبار التحصيلي المعرفي للبرنامج التدريبي ) 3(جدول 

مستوى  رقم السؤال ألسئلةا عدد
السؤال

  م



 

-
 1 تذكر  29 ،22 ،17 ،13 ،12 ،7 ،4 ،3، 2 9

 2 فهم  30 ، 8 ، 26 ، 25، 21، 19 ، 16 ، 11 ، 8 ، 5 ، 1 11

 3 تطبيق 27 ، 24 ، 23 ، 20 ، 18 ، 15 ، 14 ، 10 ، 9 ،6 10

 وعـــالمجم 30
  

4 

تم حساب صـدق االختبـار بعرضـه علـى المحكمـين       :صدق المحكمين   -
المنـاهج وطـرق   بـوي و الختصاص في مجال علـم الـنفس التر  من ذي ا

وذلك بالتدقيق فـي أسـئلته ومـدى توفرهـا فـي      ، ) 7(التدريس وعددهم 
المحتوى المعرفي الذي تضـمنته الـدورة التدريبيـة والحقيبـة التدريبيـة      
وفق جدول المواصـفات حيـث شـمل االختبـار كـل أفكـار ومحتـوى        

دريبيـة والحقيبـة التدريبيـة القائمـة     الموضوعات المتضمنة في الدورة الت
على استراتيجيات التعلم المقلوب، وقد أشـاروا لـبعض التعـديالت ، التـي     

  .  تم تنفيذها إلى أن ظهر االختبار في صورته النهائية

تـم حسـاب معامـل ثبـات      :ثبـات االختبـار    :صدق محتوى االختبـار    -
ب معامـل الثبـات   معلمـة لحسـا  ) 30(االختبار لعينة البحث والتي شـملت 

ألفا كرونباخ والتجزئـة النصـفية حيـث بلغـت قيمـة      ) α(باستخدام معامل 
على التـوالي وهـي تعتبـر درجـة     ) 0,612، 0,824(معامل ثبات االختبار 

  .عالية من الثبات 

  .  تم تطبيقه على عينة البحث قبل التجربة وبعدها :تطبيق االختبار   -

  .قيقة لإلجابة على أسئلة االختبارد 30تم تحديد  :زمن االختبار   -

حسبت درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وبذلك بلغت درجة   :تصحيح االختبار   -
  . درجة 30االختبار الكلية 



 

-
مقياس اتجاهات معلمات المـرحلتين المتوسـطة والثـانوي نحـو نظريـة        -

 : استراتيجية التعلم المقلوب

عبـارة إيجابيـة وسـلبية وقـد     ) 45(احتوى المقياس على  :وصف المقياس   -
طلب من المعلمات تحديد مدى موافقتها علـى العبـارة مـن خـالل اختيـار      

ـ  ال  -محايـد  –أوافـق   - أوافـق بشـدة  ( ي ـواحدة من خمس اختيارات ه
وكتبت تعليمـات المقيـاس فـي الصـفحة األولـى      )  ال اوافق بشدة -اوافق

جـاه المعلمـة نحـو    أمام العبارة التي تعبـر عـن ات  ) √(وهو وضع عالمة 
 . العبارة المختارة

  يوضح عبارات المقياس من حيث كونها ايجابية أو سلبية) 4(جدول 

العبارات 
  اإليجابية

1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -12 -15 -16 -18-21 -22 -27 -28 -
30 -32 -33 -37 -38 -39 -41 -42 -43 -44 -45  

- 26- 25- 24- 23- 20- 19- 17- 14- 13- 11- 10- 9- 4  العبارات السلبية
29 -31 -34 -35 -36 -40  

) 1،2،3،4،5(وزعت درجات المقياس بأن أعطيت  :تصحيح المقياس   -
 . للعبارات السالبة) 5،4،3،2،1(للعبارات الموجبة و 

تم عرض مقياس االتجاه على مجموعة من المختصين في  :صدق المحكمين   - 
علم النفس التربوي، وقد أشاروا إلى بعض التعديالت ، التي تم تنفيذها إلى أن 

  . ختبار في صورته النهائية ظهر اال

تـم حسـب االتسـاق    :  باستخدام طريقة االتساق الـداخلي  :ثبات المقياس   -
وذلـك بحسـاب معامـل االرتبـاط بـين كـل       ، الداخلي لمفردات المقياس 

) 5(مفردة والدرجـة الكليـة للمقيـاس الفرعـي الـذي تمثلـه والجـدول        
  . يوضح نتائج التجانس الداخلي



 

-
  االتجاه  التجانس الداخلي لمقياسنتائج ) 5(جدول 

  نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوب

رقم 
  المفردة

معامالت  
  االرتباط

رقم 
المفرد

معامالت 
  االرتباط

رقم 
  المفردة

معامالت  
  االرتباط

رقم 
  المفردة

معامالت 
  االرتباط

1.   0,386*  13. 0,273 37.   0,662** 38.   0,541**  
2.   .0,374*  14. 0,275 39.   0,474**  40.   0,407*  
3.   0,507**  15. 0,233 41.   0,484**  42.   0,362*  
4.   0,056  16. .0,394* 43.   0,652**  44.   0,283  
5.   0,549**  17. 0,415*  45.   0,642**  46.   0,379*  

  )5(تابع جدول 

رقم 
  المفردة

معامالت  
  االرتباط

رقم 
المفرد

معامالت 
  االرتباط

رقم 
  المفردة

معامالت  
  االرتباط

رقم 
  المفردة

معامالت 
  االرتباط

6.   0,409*  18. 0,527**  47.   0,715**  48.   0,528**  
7.   0,556**  19. 0,543**  49.   0,621**  50.   0,534**  
8.   0,527**  20. 0,582**  51.   0,669**  52.   0,437*  
9.   0,375*  21. 0,487**  53.   0,593**  54.   0,552**  

10.   0,503**  22. 0,528**  55.   0,590**  
11.   0,460*  23. 0,566**  56.   0,449*  
12.   0,657**  24. 0,463*  57.   0,553**  

ــام      ــارات ذات األرق ــابق أن العب ــدول الس ــن الج ــح م ، 4(يتض
وبـذلك اصـبح عـدد    غير دالة لذا تم حـذفها مـن المقيـاس    ) 40، 13،14،15

عبـارة وأصـبحت الـدرجات علـى المقيـاس تتـراوح       ) 40(عبارات المقياس 
  . درجة) 200:  40(بين 

  : الثبات باستخدام الفا كرونباخ والتجزئة النصفية  -



 

-
تم حساب معامل ثبات المقيـاس علـى عينـة البحـث باسـتخدام معامـل       

)α (    ألفا كرونباخ والتجزئة النصـفية وكانـت نتائجـه)علـى  ) 0,834، 0,916
  .التوالي وهي تمثل درجات عالية من الثبات 

التجريبـي  الشـبه  استخدمت الباحثتـان المـنهج   : منهج البحث وتصميمه : ثانياً 
، لدراسة فاعلية برنامج تدريبي قـائم علـى اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب     

تصـميم القبلـي والبعـدي علـى مجموعـة واحـدة       وقد استخدم البحث ال
حيث تم اختبارها اختبارا قبليا ثـم إدخـال المتغيـر المسـتقل عليهـا ثـم       
اختبارها اختبارا بعدياً ، ويدل الفارق بـين االختبـار البعـدي واالختبـار     

  . القبلي على األثر الذي تركه المتغير المستقل في المجموعة
  :متغيرات البحث :  ثالثاً

ة التعلم ـائم على استراتيجيـالبرنامج التدريبي الق :ير المستقل ـلمتغا  -
  . المقلوب

الدرجات التي حصلت عليهـا عينـة البحـث مـن معلمـات       : المتغير التابع  -
المرحلة المتوسطة والثـانوي فـي االختبـار التحصـيلي ومقيـاس االتجـاه       

  .نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوب 
   :مع وعينة البحث مجت : رابعاً

تكون مجتمع البحث من معلمات المرحلـة المتوسـطة والثـانوي وبلغـت     
معلمـة بالمتوسـط والثـانوي، بمـدارس المزاحميـة بمدينـة       ) 30(عينة البحث 

  . الرياض بالمملكة العربية السعودية
    :المعالجة اإلحصائية  :خامساً 
الفـروق والفاعليـة   ستخدمت األساليب اإلحصائية التاليـة لقيـاس داللـة    اُ

للبرنامج التدريبي فـي تنميـة المعـارف واالتجـاه نحـو اسـتراتيجية الـتعلم        
  :المقلوب 



 

-
مـن أجـل تعيـين داللـة الفـروق بـين متوسـطات درجـات         " ت"اختبار  -

المعلمات في االختبـار القبلـي والبعـدي ، لكـل مـن اختبـار التحصـيل        
  .ومقياس االتجاه 

  Eta squaredبعدي بحساب مربـع إيتـا   ر  لالختبار الـم األثـاس حجـقي -
)²η( . 

  : تحليل وتفسير النتائج  :سادسا 
توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات      -نتائج الفرض األول   -

درجات المعلمات في اختبار التحصيل المعرفـي للحقيبـة التدريبيـة القائمـة     
بلـي والبعـدي   على استخدام استراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي االختبـار الق    

ويوضـح الجـدول   لصـالح االختبـار البعـدي،     05,0 ≤عند مستوى داللة 
وداللتها اإلحصـائية الختبـار التحصـيل بعـد إجـراء      " ت"نتائج قيمة )  6(

 . التجربة 

 وداللتها اإلحصائية الختبار التحصيل المعرفي" ت"نتائج قيمة ) 6(الجدول 

 قيمة تف االنحراالمتوسط  العينة اســـالقي
  4,048  24,375 16 البعدي  ثانوي

 3,892  24,071 14 البعدي متوسط 0,209

  1,721  12,188 16 القبلي  ثانوي
 - 0,157  

 2,336 12.927 14 القبلي متوسط

  3,910  24,233 30 البعدي العينة ككل
14,546**  

 2.030 12,533 30 القبلي

فـروق بـين درجـات االختبـار      أنـه ال توجـد  ) 6(يتضح من الجدول 
لمعلمـات المتوسـطة والثـانوي فـي     ) البعـدي  -البعـدي (أو ) القبلي -القبلي(



 

-
التحصيل المعرفي، بينما وجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي       
درجات العينة الكلية في اختبار التحصيل المعرفـي لصـالح القيـاس البعـدي ،     

   . لذا تم قبول الفرض األول

يوجد فاعليـة للبرنـامج التـدريبي لتنميـة معـارف       : الفرض الثانينتائج   -
معلمات المرحلة المتوسـطة والثـانوي نحـو اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم       

ولمعرفة أثر فاعلية البرنـامج التـدريبي تـم حسـاب مربـع ايتـا       . المقلوب
 . يوضح ذلك)  7(الجدول و

  

  ة التعلم المقلوبمربع ايتا الختبار التحصيلي الستراتيجي) 7(جدول 

  مربع ايتا  درجات الحرية  قيمة ت  االختبار  العينة  القياس
  0,78 58 14,546  التحصيل المعرفي 30- 30  بعدي -قبلي

 وهـي ) 0,78( بلـغ  ويتضح من الجدول السابق أن قيمة مربـع ايتـا قـد   
أن التـأثير الـذي يفسـر    )   Cohen ،1977(حيث يـري كـوهين   , عالية قيمة

من التبـاين الكلـي ألي متغيـر مسـتقل علـى المتغيـرات       ) فأكثر % 15من (
 يعنـي  وهـذا  ، )443 - 438: 1991أبوحطـب وصـادق،  ( كبيـراً  التابعة يعد تأثيراً 

 إلـى  يرجـع   )التحصيل المعرفـي  ( التابع للمتغير الكلي التباين من %  78أن  
الـتعلم   القـائم علـى اسـتراتيجية    التـدريبي  البرنامج المستقل وهو المتغير تأثير

وهذا يؤكد فاعلية البرنـامج التـدريبي السـتراتيجية الـتعلم المقلـوب      ، المقلوب
في تنميـة معـارف معلمـات المرحلـة المتوسـطة والثـانوي فـي اسـتخدام         

  :  إلى النتيجة هذه إرجاع ويمكن. استراتيجية التعلم المقلوب
 ذواتهـن  تنميـة  بأهميـة  المتـدربات  كبيـر لـدى   تصـور  هناك يكون قد أنه - 1

 مـا  وهـذا  أدائهـن،  على اإليجابي األثر له كان مما جديدة باكتساب مهارات



 

-
 علـى  والحـرص  السـؤال  مـن  المعلمات المتدربات على الباحثتان الحظته
 . تعلمنه لما الجيد والتطبيق الفائدة

ـ  دور للبرنامج كان - 2  المتـدربات مهـارات   المعلمـات  إكسـاب  فـي  ارزـب
 مـا  تطبيـق  علـى  والحـرص  للبـذل  دربـه المت تدفع ، والتي اـالعلي التفكير
 العمليـة  فـي  ومـؤثرة  فاعلـه  واكتساب مهـارات  جديدة، مواقف في تعلمته

 . التعليمية

 اإليجابيـة  واالتجاهـات  والمهـارات،  المعـارف  المتدربات المعلمات اكتساب - 3
ـ  مـي برنامج التعلـف  التـدريبي  البرنـامج  خـالل  مـن  وذلـك  ، وبـالمقل

 سـاعة  عشـر  أثنـى  أي يوميـاً  أربع ساعات معدلب ة أيامـثالث استمر الذي
ـ  أشـتمل  دـوق ، ةـتدريبي  تعليميـة تـم   مـادة  علـى  التـدريبي  امجـالبرن

ـ  قـدقي بشكل إعدادها  قـدر  الحديثـة  التربويـة  المصـادر  إلـى  وعـبالرج
ـ  ذلك من قـراف وما المستطاع، ـ  طةـأنش ـ  تـم  ةـمتنوع  علـى  اـتطبيقه
 . المتدربات

ـ  السبب ودـيع ربما - 4 ـ  يـف المعلمـات   إلمـام  ضـعف  إلـى  النتيجـة  هذـه
ـ  المتدربات ـ  مـن  الحديثـة  ةـبتلك الطريق ـ  قبـل  لمـالتع  بعمليـة  امـالقي
ـ  التدريب، ـ  جـال سيما أن البرنام ـ ـيع ـ  االسـتراتيجيات  نـد م  ةـالحديث

ـ  ـ  األثـر  ممـا يعكـس   التعلـيم،  يـف ـ  ابيـاإليج  المتـدربات  ابـالكتس
 . بعد خوض التجربة اراتـوالمه ارفـللمع

 التـدريب  وطرائـق  التـدريبي،  البرنـامج  عـرض  فـي  المشـوق  لوباألس - 5
خلـق   سـاعدت فـي   التـدريبي  البرنامج تنفيذ في استخدامها والتي تم المختلفة

 . والتشويق ، واإلثارة للتعلم والتحفيز الحماس من جو

لهـا   كـان  والتي ، التدريبات واألنشطة بعض على يـالتدريب البرنامج اعتماد - 6
 وإعطاءهـا  ، التدريب عملية في األساس المتدربة ةـلمعلما جعل يـف اـدوره



 

-
ـ   ةـللمعلوم ث والتوصلـللبح الفرصة ـ  ـبنفسها مـن خ ام ـالل تلـك المه

علـى   البـالغ  األثر لمـالتع ذلكـل كان مما ، ةـة المصاحبـواالنشطة التدريبي
 . المتدربات

 والعصـف الـذهني   الـذاتي،  والـتعلم  والمناقشـة،  الحـوار،  أساليب تطبيق - 7
 المعلمـات  إكسـاب  فـي  التـدريبي  البرنـامج  فاعليـة  مـن  تزيـد  كتقنيات

 . المقلوب معلومات ومهارات التعلم المتدربات

 ممـا  المقلـوب،  الـتعلم  اسـتراتيجية  توفرهـا  التي والتشويق الجذب عوامل - 8
 المقلـوب  الـتعلم  معلومـات ومهـارات   يتحمسن الكتسـاب  يجعل المتدربات

 . بيالتدري البرنامج يتضمنها التي

مهـارات   مـن  التـدريبي  البرنـامج  إلـى مـا يحتويـه    كذلك السبب يعود قد - 9
التـدريبي وإعطـاء ملخـص     البرنـامج  جلسات من جلسة كل غلق في متنوعة

 . بشكل مستمر ذلك بتطبيق المدربة وقيام بما تم خالل اليوم تدريبي،

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات      :نتائج الفرض الثالث   -
رجات معلمات المرحلة المتوسطة والثـانوي فـي االتجـاه نحـو اسـتخدام      د

استراتيجية التعلم المقلوب في االختبـارين القبلـي والبعـدي عنـد مسـتوى      
) ت(قيمـة  ) 8(ويوضـح جـدول   لصالح االختبـار البعـدي،    05,0 ≤داللة 

وداللتها اإلحصـائية لمقيـاس االتجـاه نحـو اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم        
  . بالمقلو

  وداللتها اإلحصائية لمقياس االتجاه ) ت(قيمة  )8(جدول 
  نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوب

المتوسط  العينة اســالقي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت

  0,731  9,574  174,063 16 البعدي  ثانوي



 

-

  11,228  171,286 14 البعدي متوسط

  15.236 117,563 16 القبلي  ثانوي
 -1,832  

  13.612  127,286 14 القبلي متوسط

  10,291 172,767 30 البعدي  العينة ككل
**15.199 

  13,296 119,333 30 القبلي

 - القبلي(أنه ال توجد فروق بين درجات االختبار ) 7(يتضح من الجدول 
لمعلمات المتوسطة والثانوي في االتجاه، بينما وجد ) البعدي - البعدي(أو ) القبلي
ق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات العينة الكلية في مقياس االتجاه فرو

  . لصالح القياس البعدي ، لذا تم قبول الفرض الثالث

يوجد أثر وفاعليـة للبرنـامج التـدريبي فـي تنميـة      :  نتائج الفرض الرابع  -
اتجاهات معلمات المرحلة المتوسطة والثـانوي نحـو اسـتخدام اسـتراتيجية     

  . المقلوبالتعلم 

ولمعرفة أثر فاعلية البرنامج التدريبي  في تنمية اتجاهات المعلمات تم 
  . يوضح ذلك)  9(حساب مربع ايتا والجدول 

  مربع ايتا لالتجاه نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوب) 9(جدول 

  مربع ايتا  درجات الحرية  قيمة ت  االختبار  العينة  القياس

  0,80 58 15.199  تجاهاال  30- 30  بعدي - قبلي 

والنتيجة تشير إلى أن البرنامج التدريبي كان له تأثير في تنمية االتجاه نحو 
 ألداء التدريبي البرنامج تأثير حجم بلغ وقد. استخدام استراتيجية التعلم المقلوب

 من% 80أن  يعني عالية، وهذا قيمة وهي) 0,80(المعلمات على مقياس االتجاه 
 البرنامج المستقل وهو المتغير تأثير إلى يرجع ) االتجاه ( التابع لمتغيرل الكلي التباين



 

-
وهذا يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي , القائم على استراتيجية التعلم المقلوب التدريبي

الستراتيجية التعلم المقلوب في تنمية اتجاه معلمات المرحلة المتوسطة والثانوي في 
المقلوب وهذا ما يؤكده الدراسات التي تناولت اتجاهات استخدام استراتيجية التعلم 

  (Sams,2012:  المعلمين نحو التدريس بالتعلم المقلوب مثل دراسة كل من
(Bergmann and  ،)Strayer,2007  ( ،)Johnson,2012 ( ،)Snowden, 

2012 ( ،( Herreid & Schiller 2013)   ،)Pearson, 2013(، ) ، أبو مغنم
التي أكدت أهمية التدريب على استراتيجية التعلم ) 2014(اسة الذويخ ، ودر)2014

 . المقلوب بالنسبة للمعلمين

وهذا أمر طبيعي فالمعرفة بفوائد وإيجابيات االستراتيجية تولد اتجاهات  
 : يلي ما إلى النتيجة هذه إرجاع ويمكن. إيجابية نحوها

 المعلمـات  مسـاعدة  فـي  يسـهم  فهـو  المقلوب، التعلم بها يتمتع التي المزايا  -
إيجابيـاً   يـنعكس  بمـا  الـتعلم،  فـي  الـنفس  على التعلم الذاتي واالعتماد على

  . إيجابية اتجاهاتها تكون المعلمة وبالتالي على نفسية

 فـي  المعلمـة تعمـل   تجعـل  المقلوب والتي التعلم يوفرها التي التعليمية البيئة   -
 وهـو الـذي   والرتابـة  التعقيـدات  عن بعيداً والسعادة المرح والمتعة من جو
 . نحو البرنامج اتجاهها زيادة إلى أدى

أنشـطة   مـن  المقلـوب  الـتعلم  يقدمه ما إلى النتيجة في هذه السبب يعود ربما -  
 زيـادة  علـى  سـاعد  ممـا  التعلم نحو والدافعية االنتباه إثارة على تعمل مشوقة
مـات للبرنـامج   قيـيم المعل ت أيضـاً مـن   تضـح ذلـك   او، نحوهـا  االتجاه

  . دريبيـالت
  : التوصیات والمقترحات 

  : توصي الدراسة باآلتي



 

-
ضرورة استخدام المعلمين والمعلمات ألنشطة صفية واستراتيجيات تدريس  - 

  . مختلفة تسهم في تفعيل عملية التعليم والتعلم

االستفادة من االتجاهات االيجابيـة لمعلمـات المرحلـة المتوسـطة والثانويـة       -
ستخدام استراتيجيات التعلم المقلـوب فـي تطبيـق هـذا النمـوذج فـي       نحو ا
  . التعليم

تدريب المعلمين والمعلمات فـي كافـة مراحـل التعلـيم علـى اسـتراتيجية        -
  . التعلم المقلوب

تطوير برامج إعـداد المعلمـين والعمـل علـى إعـدادها وفـق مسـتجدات         -
يجية الــتلم ة منهــا اســتراتـتراتيجيات حديثـــر وتضــمينها اســـالعصــ
  . المقلوب

لم ـق التعـزة واألدوات الالزمة لتطبيـات باألجهـد المدارس والكليـتزوي - 
  . المقلوب

 أب والتـويتر  كـالواتس  االجتمـاعي  التواصـل  تقنيـة  توظيـف  من االستفادة -
 للطـالب  محتـوى الـدرس   إرسـال  فـي  اليوتيـوب  على التعميمية والقنوات
  . الذاتي التعلم لهم يتيح مما والطالبات

اسـتخدام   التعلـيم علـى   فـي  والمختصـين  والطـالب  المعلمـين  تـدريب   -
ـ  وبـلم المقلـة التعـتراتيجيـاس ـ  عـبجمي  التعليميـة الداعمـة   ائطـالوس
  . هـل

ـ   - ات المتوسـطة والثـانوي علـى اسـتخدام الـتعلم      ـضرورة تشـجيع معلم
ـ ـد دورات وورش عمـالمقلوب وعق ـ   ـل للتدري لم ـب علـى اسـتخدام التع

  . المقلوب

  : في ضوء نتائج الدراسة تقدم الباحثتان بعض البحوث المقترحة



 

-
  . عوقات استخدام التعلم المقلوب في التعليم العام وكيفية التغلب عليهم  - 

  . راسة اتجاهات الطالبات نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوبد   - 

استراتيجية  مجال استخدام في يالجامع والتعليم العام التعليم بين مقارنة دراسات  - 
  . التعلم المقلوب

استراتيجية التعلم  مقررات التعليم العام باستخدام لتدريس مقترح وضع تصور  - 
  . المقلوب
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