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 شكر وتقدير

ب دمهدت ود ا اّع  مامحلد هلل فكل امحلد لكه  .. امحدك ريب محًدا يليق جبالل  هجك  عظمي سلطانك ايذ 

ّيك ي ود اّفضل لكه.. امحدك ريب  اشكرك أ ن  فقين  حققت يل ما أ صبو اّيه من اس تكامل درجة   ا 

  املاجس تري.

يشكر اّعاس ال يشكر هللا   اعرتافًا بذ ب اّفضل عيل،  انطالقًا من قول صىل هللا عليه  سمل " من مل

 عز  جل "

ىلأ قدا شكرب  وقديرب  عرفاين ابمجليل  دكتورب اّفاضل  مرشيف اّقدير ادلكتور/عامثن انرص  ا 

رشافه، فاكن ّ لهه اّفياض  ووجهياوه اّبعاءة  ر حه اّطيبة،  خلقه اّكرمي ال    ثرمنصور، ايذب س دت اب 

 هللا عين خري اجلزاء.اّكبري يف اجناز هذا اّ هل املتواضع. جفزات 

ىلأ وقدا بشكرب اجلزيل    ادلكتور  أ ساوذيت املوقرين يف جلعة املعاقشة ّتفضلهم عيل بقبول هذت اّرساةل، ا 

 هللا عين خري اجلزاء. مهافهم أ هل ّسد خللها  وقومي م وهجا، جفز  عاطف املقابةل  ادلكتور صالح هيالت،

ىل جام يت ىل أ عضاء هيئة اّتدريس  يمت ز "جام ة اّرشقاّرصح اّ لهي امل  / اّشكر املوصول ا  ال  سط"  ا 

ريق حنو اّ مل  اّت ه زاّتدريس، ايذين  طرائققسم املعاجه    يف مجي هم ، فلهم مين جزيل هم د ا يل اّط 

 اّشكر  اّ رفان .
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 اإلهداء

ىلمن رف ت رأ يس عاًّيا افتخاًرا به..  ا ىل .. عىل  مثيل ال  ال  ىلقد يت  ا ىل من غرس يف نفيس حب  ا 

ىلاّ مل..   ر ح أ يب اّطاهرة رمحه هللا. ا 

ىلقرة عيين  فؤادب .. ا ىلرمز اّ طاء  احلعان ..  ا ىلجنيت يف ال رض  ن هة ريب من اّسامء..  ا ىل يم أ   ا 

 اّغاّية امد هللا يف معرها.

ال خرض ايذب غصين  ا ىل خيط ال مل ايذب يعري يل املس تقبل .. ا ىل اّر ح اّيت سكنت ر يح .. ا ىل

 .ووأ يم "عبدهللا  عبداّرمحن"  ا ىلاوباىه بِه.. 

ىلمن شاركهتم لك حيايت .. ا ىل  اخواين  اخوايت ال حباء...   عز يت س عدب ا ىل يد احلب  اّ طاء .. ا 

 .. ّ لك من ساندين..لك من قدا يل ادلمع  احلب ا ىل
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التعلم المعكوس  ااستراتيجّيةنحو  ياسااساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم 
 الالزمة الاستخدامها في التدريس بّيةالتدريوحاجاتهم 

 إعداد
 العواودةديانا اسالم حاسن 

 إشراف
 عثمان ناصر منصورالدكتور 

 الملخص

نحو  يساساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم  تعّرف إلى الحالّية الّدراسةهدفت 
 الّدراسةلتدريس. استخدمت الالزمة الستخدامها في ا التدريبّيةالتعلم المعكوس وحاجاتهم  استراتيجّية

المنهج الوصفي المسحي، وتم تطوير استبانة لهذا الغرض بعد التأكد من صدقها وثباتها. تكونت عينة 
 حصائيةةاإل ساليب( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، واستخدمت األ121من ) الّدراسة

التعلم  استراتيجّيةأن اتجاهات معلمي العلوم نحو  سةالّدرانتائج  تأظهر المناسبة لتحليل المعلومات. و 
وجود احتياجات تدريبية للمعلمين  الّدراسةنتائج  تأظهر كما ، (متوسطة)المعكوس كانت بدرجة 

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى الّدراسةالستخدام التعلم المعكوس بدرجة )متوسطة(، وتوصلت 
(، ووجود عالقة في التقنيات التدريبّيةت الخدمة، الدورات لمتغيرات )الجنس، سنوا تُعزى إحصائيةة
 .التدريبّيةبين اتجاهات المعلمين وحاجاتهم  إيجابّية ارتباطّية

 .التدريبّيةالتعلم المعكوس، الحاجات  ااستراتيجّيةالكلمات المفتاحية: االتجاهات، 
 



 ك
 

 

The Attitudes of Science Teachers at Basic Stage toward Flipped 

Learning Strategy and Their Necessary Training Needs for Using In 

Teaching 
Prepared by  

Diana Salem Hassan Alawawdeh 
Supervised by  

 Dr. Othman Naser Mansour 

Abstract 

This study aimed at identifying the attitudes Of Science Teachers At Basic Stage 

Toward Flipped Learning Strategy And Their Necessary Training Needs For Using In 

Teaching. To achieve this goal the study used a Descriptive Survey Method. One 

questionnaire has been development for this purpose of the research after ensuring its 

validity and reliability. The study sample consisted of (175) teachers have been chosen 

randomly. And used appropriate statistical methods to analyze the data. The research results 

showed that attitudes of science teachers at basic stage toward flipped learning strategy, and 

the research results showed that there was training needs for science teachers which was 

significantly middle. Also there was no statistically significant difference in the study due to 

(gender, year of service, technological training courses), and there was positive relational  

relationship between teachers attitudes and their training needs. 

Keywords: Attitudes, Flipped Learning Strategy, Necessary Training needs. 
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 األولالفصل 
 أهميتهاو  الّدرااسةخلفية 

 :مقدمة

 ةيشهد العالم في العصر الحاضر تطورات متسارعة، فرضت على المجتمعات السعي لمساير   

 إذ ،ها النظام التعليميأهمالعمل على تطوير أنظمتها المختلفة، ولعل و  ،كافة المجاالتالتطورات في 

التعليم تسعى فتقنيات . تياًرااخ أوترًفا  أوتعليمي ضرورة عصرية، وليس امتياًزا التطوير النظام  أصبح

  من خالل كل ما هو متاح من موارد. تعليمّيةال العملّيةتحسين  إلىفي جوهرها 

 العملّيةدمجها في  من الضرورة  بات ت فيه التقنيات تغزو العالم، أصبحفي الوقت الذي و 

التعليم التقليدي ال يتناسب ف. ًيا في التعليمأساس، مما يستلزم العمل الجاد لجعل التقنية عنصًرا تعليمّيةال

ت أصبحاللوحية ضرورة في حياته، وبالتالي فإن طرائق التدريس التقليدية  األجهزة مع جيل يعتبر أنّ 

والتشويق،  عنصر اإلثارة ضافةهناك حاجة إل أصبحغير مجدية، وال تثير دافعيته وشغفه نحو التعلم، و 

في عرض الدروس،  أوسخير التقنية في الغرفة الصفية، من خالل ت تعليمّيةالوالفضول لعناصر البيئة 

 .(2113 ن المعلم وطلبته )الشامسي،وطريقة االتصال والتواصل بي

تبني استراتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة هدًفا لتطوير النظام التعليمي بشكل عام، والطالب و  

 امً اانسج كثربنظرياتها األ ةالمعرفيّ الذي قادته المدرسة  مع التطور المعرفي منسجًما ،بشكل خاص

 (.2112 )قطامي، المعرفّيةفي مختلف مستوياتهم  وواقعية مع حاجات وقدرات الطلبة

باستخدام تقنيات  تعليمّيةالارسات تعمد تطوير المم حديثةتدريس  تاستراتيجيا ظهرتوقد      

 أو( التعلم المعكوس)مى ما يس االستراتيجياتالصفية. ومن هذه  ةفي الغرف المعلومات واالتصاالت
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قلب مهام التعلم بين بيئة الصف والمنزل، بحيث (؛ الذي يقصد به Flipped Learningالمقلوب )

)فيديو،  :مرئية تعليمّيةالدرس عن طريق مادة  عدادإل نترنتيقوم المعلم باستثمار التقنيات الحديثة واإل

على  ذاتًيا االطالع(، ثم يقوم الطالب بة، تطبيقات محوسبتفاعلّيةعروض توضيحية، برامج  ،ملفات

ما يعزز فهمه للمادة في الصف، م التي كانت واجبات منزلية األنشطة أداءم بمن ثم يقو و شرح المعلم، 

 (.Trucker, 2012) العلمية

نظريتتات التتتعلم الحديثتتة، ومنهتتا النظريتتة  إلتتىفتتي فلستتفتها  تستتتند التتتعلم المعكتتوس استتتراتيجّيةو       

ونظريتتتتة التتتتتعلم االجتمتتتتاعي، وفلستتتتفة التتتتتعلم النشتتتتط، التتتتذي يجعتتتتل الطالتتتتب محتتتتوًرا للعمليتتتتة  البنائيتتتتة

 .(2112 )سليمان، ، كما لتقنيات التعليم دور في تشكيل مفهومها وتطبيقاتها الحديثةتعليمّيةال

 العملّيتتةقتتدر متتا هتتو تغييتتر فتتي إعتتادة تصتتميم ب لتتيس مجتترد استتتخدام للتقنيتتة التعلم المعكتتوسفتت      

فتتالمعلم  .والتفاعتتل معهتتا تعليمّيتتةال العملّيتتةبمتتا فتتي ذلتتك طريقتتة تعتتاطي المعلتتم متتع أركتتان  تعليمّيتتةلا

ة على أنها تعمتل علتى تقويتة موقفته المستخدم قنيةالت إلىينظر  التعلم المعكوسعنصر جوهري في 

 (.2111 )الشرمان، تعليمّيةال العملّيةعلى مخرجات  إيجابيبما يكون له تأثير  هأداءوتثري 

 استتتراتيجياتتبتتاع او وألن التحتتول فتتي الفكتتر التربتتوي رافقتته اتجاهتتات جديتتدة، نتتادت بالتجديتتد  

بالغتة  أهميتة، لمتا تشتكله متن رحظيتت االتجاهتات باهتمتام كبيتشئة، من هنا حديثة في التدريس والتن

ت التتتدريس فتتي توجيتته الستتلوك، والتنبتتؤ بطريقتتة التصتترف. فتتالعلم باتجاهتتات المعلتتم نحتتو استتتراتيجيا

يستهم فتي إنجتاح منظومتة  يجابّيتةاإلالحديثة يكشف عن حقيقة االستخدام الفعلي لها، وتحديد النظترة 

وتحسينها )المجيدل  تعليمّيةال العملّيةالمنشودة من تطوير لمختلف جوانب  األهدافالتعليم، وتحقيق 

 (.2112 والشريع،
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فتي اإلقبتال  مهًمتاتتؤدي دوًرا  الحديثة، استراتيجيات التدريسن اتجاهات المعلمين نحو إكما 

حجتتتام عنهتتتا اعتمتتتاًدا علتتتى أن مقتتتدار عطتتتاء الفتتترد فتتتي مجتتتال معتتتين يعتمتتتد علتتتى متتتدى اإل أوعليهتتتا 

 (.2112 انتمائه وحبه وميوله واتجاهاته نحو هذا المجال )حجازي،

جعتل متن ألنهتا ذات طبيعتة تجريبيتة متجتددة ت ،األخترى الدراستّية العلوم ليستت كبقيتة المتوادو 

، وتتستع طرائتق تدريستها، متن الطريقتة فضتلتتدريس محتددة تكتون هتي األ استتراتيجّيةالصعب تحديد 

الحديثتة، كمتا أن طبيعتة مفتاهيم العلتوم  تعليمّيتةالالطريقتة العلميتة التتي تستتخدم التقنيتات  إلىاللفظية 

تستتاعد علتتتى مناستتبة  تعليمّيتتتةبعضتتها مجتترد غيتتر محستتتوس وغيتتر مرئتتي، تتطلتتتب استتتخدام تقنيتتات 

 (.2112 )سعيدي والبلوشي، تقريب تلك المفاهيم للطلبة

ا وباستتراتيجيات رستهدّ بالمتادة التتي يُ  ملًمتاو  يكتون واستع الثقافتة، أنعلى معلم العلوم ينبغي ف

فما يجري من إصالحات وتجديتدات تتطلتب إعتادة رستم  االتجاهات، هميةومدرًكا أل ،التعليم الحديثة

متقدمتتتة  تقنيتتتاتف مستتتتجدات العصتتتر متتتن توظّتتت تعليمّيتتتةلبنتتتاء بيئتتتة  تربوّيتتتةالو  تعليمّيتتتةالللسياستتتات 

وجوهريتتة فتتي  أساستتيةيالت عتتدت   إجتتراءيترتتتب عليهتتا و  ،تعليمّيتتةو  تربوّيتتةة و ات إدارّيتتومعتتارف ونظرّيتت

 الحاجتتتاتتحديتتتد  أهميتتتةتكمتتن متتتن هنتتتا و . ن علتتتى النظتتتام التعليمتتي والتتتتدريبيوظتتائف وأدوار القتتتائمي

. وعليتتته؛ تعليمّيتتتةال العملّيتتتةالمرجتتتوة متتتن  األهتتتدافلتحقيتتتق  ًياأساستتتلمعلمتتتين كونهتتتا عتتتاماًل ل التدريبّيتتتة

نحتتتتو  يساستتتاألعلمتتتي العلتتتوم فتتتتي مرحلتتتة التعلتتتيم اتجاهتتتات مللكشتتتف عتتتتن  الحالّيتتتة الّدراستتتة جتتتاءت

  .في التدريس االالزمة الستخدامه التدريبّيةحاجاتهم  ، وتحديدالتعلم المعكوس استراتيجّية
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 :الّدرااسةلة مشك

 ُتعتدو ، على استخدام التقنيات الحديثتة لتفعيتل التتعلم الرقمتي التعلم المعكوس استراتيجّيةتعتمد 

 مستوى مهتارات التفكيتر عنتد الطلبتة أحد الحلول التقنية الحديثة لعالج ضعف التعلم التقليدي وتنمية

والتتتعلم التتذاتي ون فيهتتا التقانتتة تكتت يعتتول عليهتتا فتتي تشتتكيل مدرستتة المستتتقبل، التتتيو  وزيتتادة فتتاعليتهم.

 .في عملية التعليم والتعلم ساسيةاألالمحركات  نيو االتعوالتعلم 

 العملّيتةفتي  التتعلم المعكتوس ستتراتيجّيةالحيتوي الالدور من الدراسات  عديدنتائج  تأظهر وقد 

: دراستتتتاتومتتتتن هتتتتذه ال ،فتتتتي مراحتتتتل التعلتتتتيم المختلفتتتتة االتتتتذي تحدثتتتته عنتتتتد تطبيقهتتتت ثتتتترواأل تعليمّيتتتتةال

(Snowden, 2012) دراستة، و (2116أبو التروس وعمتارة )، و (Brown & Jacobsen, 2015) 

 .(2112، ودراسة قطاش )(2112) سليم دراسةو  ،(2112) شاهينودراسة 

يمتتلكن  أن غالبيتة الطالبتات :وحظالعلتوم لت متادة سومن خالل خبرة الباحثة الميدانية في تتدري

متتن توظيتتف التقنيتتات الرقميتتة وتقنيتتات المعلومتتات واالتصتتاالت بشتتكل  كتتنهنّ قتتدرات عاليتتة وكافيتتة تم

 ادة العلوم مادة تجريبية عملية. ن مأذاتي وهادف في التعلم، وخاصة 

 تعليمّيتةال هتدافمتن الجهتود تضتيع فتي الحصتص الصتفية دون تحقيتق لأ كما أن هناك كثيتًرا

نتته وبتتالرغم متتن الجهتتد التتذي يبذلتته ختتالل المعلتتم اإلحبتتاط عنتتدما يشتتعر أالمرجتتوة، ويصتتيب  تربوّيتتةالو 

بحتتتل الواجبتتتات المنزليتتتة علتتتى الوجتتته الصتتتحيح،  نتتته يجتتتد أن الطالتتتب ال يقتتتومإية إال الحصتتتة الصتتتف

التعلم خارج الغرفة الصفية ليقتوم  أثرطالب لم يستطع أن ينقل ما يسمى بفيتضح للمعلم حينها أن ال

 .بحل الواجبات بناء على فهمه لما تم شرحه
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 هتتتتا االتجاهتتتتات الدوليتتتتة فتتتتي دراستتتتة الرياضتتتتيات والعلتتتتومتأظهر التتتتتي  الّنتتتتتائج إلتتتتىستتتتتناد وباال

(TIMSS،) بمستتتتوى المعتتتايير مقارنتتتة ن مستتتتوى تحصتتتيل الطلبتتتة فتتتي متتتادة العلتتتوم متتتتدن  أوحظ لتتت 

 .في مادة العلوم يساساألمرحلة التعليم  وبالتالي قصور واضح لدى طلبة ،الدولية

حداث الفترق الكبيتر  التعلم المعكوس راتيجّيةاستونظًرا لما تميزت به  في زيادة دافعية الطلبة وا 

 ُتعتد، حيث التعلم المعكوس ستراتيجّيةالدراسات من دور متوقع اله تأظهر ما لو . تعليمّيةال العملّيةفي 

جتتاءت  ؛(2116أبتتو التتروس وعمتتارة ) األكتتاديمي التقنيتتة لرفتتع مستتتوى تحصتتيل الطلبتتة أحتتد الحلتتول

التتتعلم  استتتراتيجّيةنحتتو  يساستتاألاتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي مرحلتتة التعلتتيم  تعتتّرفل لحالّيتتةا الّدراستتة

 .الالزمة الستخدامها في التدريس التدريبّيةالمعكوس وما هي حاجاتهم 

 :وأاسئلتها الّدرااسةهدف 

نحتتتو  يساستتتاألعلمتتتي العلتتتوم فتتتي مرحلتتتة التعلتتتيم اتجاهتتتات م تعتتتّرف الحالّيتتتة الّدراستتتةتهتتتدف  

 اإلجابتةختالل متن ، ا فتي التتدريسالالزمة الستخدامه التدريبّيةوحاجاتهم  التعلم المعكوس اتيجّيةاستر 

 :األسئلة اآلتية عن

التتعلم  استتراتيجّيةنحتو  يساستاألعلمي العلتوم فتي مرحلتة التعلتيم اتجاهات مما : األولاسؤال ال

 ؟ المعكوس

علمي العلوم في مرحلة م اتجاهات في إحصائيةة فروق ذات داللة ُوجديهل  :نيثاالاسؤال ال

 ؟الجنسلمتغير  ُتعزى التعلم المعكوس استراتيجّيةنحو  يساساألالتعليم 

اتجاهتات معلمتي العلتوم فتي مرحلتة فتي  إحصتائيةة فتروق ذات داللتة ُوجتديهتل : لثالاسؤال الثا

 ؟سنوات الخدمة لمتغير ُتعزى التعلم المعكوس استراتيجّيةنحو  يساساألالتعليم 
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اتجاهتتات معلمتي العلتتوم فتي مرحلتتة فتي  إحصتائيةة فتروق ذات داللتتة ُوجتتديهتل  :رابؤؤعاسؤؤال الال

 ؟تقنياتفي مجال ال التدريبّيةالدورات  لمتغير ُتعزى التعلم المعكوس استراتيجّيةنحو  يساساألالتعليم 

فتتي  سالتتتعلم المعكتتو  استتتراتيجّيةالالزمتتة الستتتخدام  التدريبّيتتةالحاجتتات متتا  :خؤؤامسالاسؤؤؤال ال

 ؟يساساألمن وجهة نظر معلمي العلوم في مرحلة التعليم  التدريس

اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي بتتين  دالتتة احصتتائًيا ارتباطّيتتةعالقتتة  ُوجتتدتهتتل  :اسؤؤادسالالاسؤؤؤال 

الالزمتتتتتة  التدريبّيتتتتتةوبتتتتتين حاجتتتتتاتهم   التتتتتتعلم المعكتتتتتوس استتتتتتراتيجّيةنحتتتتتو  يساستتتتتاألمرحلتتتتتة التعلتتتتتيم 

 ؟في التدريس هاالستخدام

 :الّدرااسة هميةأ

 : في النقاط اآلتية الحالّية الّدراسة أهميةتكمن 

التتتتعلم  استتتتراتيجّيةتضتتتمين ضتتترورة  إلتتتىالمعلمتتتين،  إعتتتدادتوجتتته مطتتتوري بتتترامج متتتن المؤمتتتل أن . 1

  ضمن هذه البرامج. المعكوس

مج أنمتاط د أهمية إلى مهانتباه وتوجه ،تدريسّيةفي تطوير استراتيجياتهم ال. قد تفيد معلمي العلوم 2

 . في الغرفة الصفية وفاعلة استراتيجيات حديثةو 

 تعليمّيتتةاللتقنيتتة و قتتد توجتته مشتترفي العلتتوم لعقتتد دورات تدريبيتتة تزيتتد متتن كفايتتات معلمتتي العلتتوم ا .3

 . التعلم المعكوس استراتيجّيةتمكنهم من استخدام ل

 االستتثماربهتدف  ستراتيجّيةاال تبني مثل هذه إلى الدراسّيةالمناهج  من المؤمل أن توجه مطوري. 6

 األمثل للوقت داخل الغرفة الصفية واالستفادة من كفاءة الطلبة وقدراتهم التقنية.



8 
 

 

فتتتي تقتتتديم تصتتتور لدراستتتات الحقتتتة ومرجتتتع ألي عمليتتتة تطتتتوير فتتتي  الحالّيتتتة الّدراستتتةتستتتهم  قتتتد. 1 

 المستقبل.

الستتتتتخدام  الالزمتتتتة لمعلمتتتتي العلتتتتوم التدريبّيتتتتة قائمتتتتة بالحاجتتتتات الّدراستتتتةم تقتتتتدمتتتتن المتوقتتتتع أن . 4

 في التدريس. التعلم المعكوس استراتيجّية

 :الّدرااسةحدود 

 باالتي: الحالّية الّدراسةتمثلت حدود 

 .يساساألالتعليم  مرحلة العلوم في يمعلم :ةالبشري ودالحد

 .سمة/ لواء القويفي محافظة العاصمة عمان الحكومّية ساسيةاأل المدارسالحدود المكانية: 

 .2019/2020 الدراسي من العام الثانيالفصل : ةالزماني ودالحد 

 :الّدرااسةمحددات 

هتا ومتغيراتهتا، أدواتبمجتمعها، ودرجتة استتجابة أفتراد عينتهتا، وبطبيعتة  الحالّية الّدراسةنتائج  تحددت

 أداةدق علتتى المجتمعتتات المشتتابهة لمجتمعهتتا، فتتي ضتتوء صتت الحالّيتتة الّدراستتةيمكتتن تعمتتيم نتتتائج  إذ

 وثباتها. الّدراسة

 :الّدرااسةمصطلحات 

مجموعة من المصطلحات حيث تم تعريفها اصطالحيا واجرائّيا على  الحالّية الّدراسةتضمنت 

 النحو اآلتي :

فتتتي  إيجابّيتتتةحتتتداث تغييتتترات إ إلتتتىحديثتتتة تستتتعى  استتتتراتيجّية: الؤؤؤتعلم المعكؤؤؤوس ااسؤؤؤتراتيجّية

الغرفتة الصتفية؛ لتقنيتة المتاحتة، وفيهتا يتتم تتدريس الطلبتة ختارج من خالل توظيف ا تعليمّيةال العملّية
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 الدراستّيةيفسح المجال فتي الصتفوف مما ، المنزلالطلبة في  هايشاهد ،تعليمّيةنتاج مادة إمن خالل 

  (.2111 )الشرمان، اسئلة الطلبة نجابة عم المعلم لمناقشة المادة التعلمية واإلأما

بتتين المعلتتم وطلبتتته،  تفاعلّيتتة استتتراتيجّية: اجرائًيؤؤا بهنهؤؤا لمعكؤؤوسالؤؤتعلم ا ااسؤؤتراتيجّية تعؤؤّرفو 

المختلفتة،  ةباستتخدام التقنيتات الحديثت الدراستّيةالموضتوعات  إعدادد فيها أدوار المعلم، بدًءا من تعدت

رسالالتسجيالت الصوتية، و  أوكالفيديوهات المرئية،  ها للطلبتة عبتر شتبكة التواصتل االجتمتاعي، ثتم ا 

 أكثترا كافية ليصتبحو  ي المنزل، مما يعطي الطلبة ُفرًصةموه فت الحصة لتطبيق ما تعلّ يخصص وق

 . الدراسّيةمع الموضوعات  تفاعاًل في الحصة الصفية

 .(2112 ،ربد) يلها بالتعلمُتعدأنماط سلوكية يمكن اكتسابها و  :االتجاه

ايجاًبتا  التعلم المعكتوس يجّيةاستراتاستجابات معلمي العلوم نحو : بهنه اإجرائيً  االتجاه عرفيو 

 جابتاتهم علتىإمن ختالل  معلمي العلومسيحصل عليها  التي سلًبا، ويقاس ذلك بمتوسط الدرجات أو

 .الحالّيةللدراسة ه إعداديتم الذي  اتمقياس االتجاه

معلومات، ومهارات، واتجاهات، وقدرات، فنية وسلوكية يتراد إحتداثها  هي :التدريبّيةالحاجات 

نتتتتواحي تطويريتتتتة  أو ،تنميتهتتتتا لتتتتدى المتتتتتدرب، لتواكتتتتب تغيتتتترات معاصتتتترة أويلها ُتعتتتتد أويرهتتتتا تغي أو

 (.2112)الطعاني،

المعلومتات والمهتارات واالتجاهتات التتي يترى المعلتم : بهنها اإجرائي   التدريبّية الحاجات تعّرفو 

 .ي التدريسف التعلم المعكوس استراتيجّيةمن تطبيق ليتمكن  ،نفسه بحاجة للتدريب عليها
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدرااسات الاسابقة

هما: األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  محورين الحالي الفصل ولاتن

 .الّدراسة

   :دب النظرياأل :األولالمحور 

 )النشأة والمفهوم، حيث من التعلم المعكوس استراتيجّية الموضوعات االتية: رياألدب النظ ولاتن   

التتتتتعلم مميتتتتزات والغايتتتتة متتتتن استتتتتخدامه،  تربوّيتتتتةاألهتتتتداف ال العوامتتتتل التتتتتي ستتتتاعدت علتتتتى ظهتتتتوره،

، تطبيتق التتعلم المعكتوس استتراتيجّيةفتي  دور المعلتم ، التحتديات التتي تواجهته، ومتطلباتته،المعكوس

 .التدريبّية اتجاهات المعلمين، والحاجاتو ، (تعليمّيةال تعلمّيةال العملّيةفي  عكوسالتعلم الم

 :( Flipped Learning)  التعلم المعكوس

مبتتدأ (Eric Mazur) إريتتك متتازورحيتتث وضتتع  ،فتتي الغتترب التتتعلم المعكتتوس فكتترة نشتتأت

 متتتتن التتتتتدريب بتتتتداًل م، ووجتتتتد أن التعلتتتتيم بمستتتتاعدة الكمبيتتتتوتر يستتتتمح لتتتته ب1221تعلتتتتيم األقتتتتران عتتتتام 

استتتتتتتتتتتتتتتخدم محاضتتتتتتتتتتتتتترون بجامعتتتتتتتتتتتتتتة ويسكونستتتتتتتتتتتتتتن  (2111) ائتتتتتتتتتتتتتتل عتتتتتتتتتتتتتتامأو وفتتتتتتتتتتتتتتي  .المحاضتتتتتتتتتتتتتترة

في دورة اإللقاء بشكل مباشر  من فيديو إللقاء المحاضرة بداًل  ((Wisconsin–Madisonديسونما

 (.2112 )البابطين،علوم الكمبيوتر

التتعلم  ولاتنتالتذي  ا للمعلمتين فتي بحثتهنهًجت Glasson)) جالستون، قدم (2114) وفي عام

 فتتتي لتتتتعلم المعكتتتوسل نمتتتوذج  (Bill Brantley) بيتتتل برانتلتتتيوقتتتدم  المعكتتتوس داختتتل الصتتتفوف،

تتم تأستيس مركتزين فتي  (2111)ة، وفتي عتام ة األمريكّيتفي متؤتمر جمعيتة العلتوم السياستيّ ( 2112)
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( 2111)وفتتي عتتتام  ،التتتعلم المعكتتتوسللتركيتتتز علتتى التتتتعلم عبتتر  (Wisconsin) واليتتة ويسكونستتن

 الصتتفوفلستتائر  التتتعلم المعكتتوسنمتتوذج الثانويتتة  ((Clinton daleمدرستتة كلينتتتون ديتتل  طبقتتت

 (.2112 جابر،)

ولكتتتتن ظهتتتتور  ،دةُتعتتتتدمنتتتتذ زمتتتتن طويتتتتل ولكتتتتن تحتتتتت مستتتتميات م التعلم المعكتتتتوس متواجتتتتدفتتتت

 وسالتتتعلم المعكتت تولتتاتندت التعريفتتات التتتي تعتتدف. فتتترة حديثتتة إلتتىلحتتالي يرجتتع المصتتطلح بشتتكله ا

 :ومنها االتي

التعلتتتتيم )الفيتتتتديو وغيرهتتتتا( فتتتتي توصتتتتيل  قنيتتتتاتعلتتتتم وتعلتتتتيم مقصتتتتودة توظتتتتف تت استتتتتراتيجّية

وخارجهتتا؛ لتوظيتتف وقتتت التتتعلم فتتي المدرستتة لحتتل  الدراستتّيةالمحتتتوى الدراستتي للطالتتب قبتتل الحصتتة 

 .(2112، )جابر األنشطةالواجب المنزلي، وللممارسة الفعلية للمعرفة عبر 

األمثل لوقتت المعلتم أثنتاء الحصتة،  االستثمارحد كبير  إلى حد أنواع التعليم التي تضمنوهو أ     

داختتتل الصتتف متتتن ختتتالل  األنشتتطةفتتي بدايتتتة الحصتتة ثتتتم يصتتتمم  بتتتةم المعلتتم مستتتتوى الطلقتتتيّ حيتتث يُ 

التركيتتز علتتى توضتتيح المفتتاهيم وتثبيتتت المعتتارف والمهتتارات. ومتتن ثتتم يشتترف علتتى أنشتتطتهم ويقتتدم 

، ألن اب للمتعثتترين متتنهم وبالتتتالي تكتتون مستتتويات الفهتتم والتحصتتيل العتتتلمي عاليتتة جتتدً التتدعم المناستت

 (.2111 فهيم،) الطلبةة بين المعلم راعى الفروقات الفرديّ 

يقلتتتب فيتتته المعلمتتتون متتتا يحتتتدث فتتتي  تدريستتتّية استتتتراتيجّية( Snowden, 2012)فتتته وُيعرّ 

 هابشتتكل مستتبق، يشتتاهد تعليمّيتتةد متتادة الحصتتة الصتتفية وبتتين متتا يحتتدث فتتي المنتتزل متتن ختتالل إعتتدا

 الطلبة في المنازل من خالل وسائل االتصال المختلفة.
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 أنتتته  (The Flipped Learning Network) التتتتعلم المعكتتتوسشتتتبكة  ُتعّرفتتتهكمتتتا 

زيتتتادة  إلتتتىتعلتتتم فتتتردي، ممتتتا يتتتؤدي  إلتتتىستتتمح بتتتالتحول متتتن التعلتتتيم الجمتتتاعي ت تربوّيتتتة استتتتراتيجّية

أثنتاء تطبيتق مفتاهيم المتادة ويشتجعهم علتى المشتاركة   بتةلتعلم حيث يوجه المعلم الطلئة اة بيديناميكيّ 

 الصتتفوففتتي التتتعلم ختتارج  لتقنيتتاتالتعلتتيم المتتدمج التتذي يستتتخدم ا أشتتكالة، وهتتو شتتكل متتن االبتكارّيتت

بتتتتداًل متتتتن إلقتتتتاء  الطلبتتتتة، بحيتتتتث يمكتتتتن للمعلتتتتم قضتتتتاء مزيتتتتد متتتتن الوقتتتتت فتتتتي التفاعتتتتل متتتتع الدراستتتتّية

 .(The Flipped Learning Network, 2014ت )المحاضرا

التعلم بأن  (Snowden, 2012)و ،(2111 فهيم،مع ما ذهب إليه ) الحالّية الّدراسةوتتفق 

 الدراستتّيةالموضتتوعات  إعتتداديقتتوم بهتتا المعلتتم  ببتتين المعلتتم وطلبتتته،  تفاعلّيتتة استتتراتيجّية المعكتتوس

رستتتتالالتستتتتجيالت الصتتتتوتية، و  أو، ، كالفيتتتتديوهات المرئيتتتتةاستتتتتخدام تقنيتتتتات مختلفتتتتةب ها للطلبتتتتة، ثتتتتم ا 

تفتتاعاًل فتتي الحصتتة  أكثتترمتتوه فتتي المنتتزل، ممتتا يجعتتل الطلبتتة ق متتا تعلّ يخصتتص وقتتت الحصتتة لتطبيتت

 . الدراسّيةمع الموضوعات  الدراسّية

االنفجتتتتار التكنولتتتتوجي ؛ التتتتتعلم المعكتتتتوسظهتتتتور  إلتتتتىت متتتتن المبتتتتررات والعوامتتتتل التتتتتي أدّ و 

المعرفتة المتراكمتة التتي تؤكتد رات فتي عتالم الحاستوب واالتصتاالت، و التطتو  :اتهالمتسارع، ومن مؤشر 

لعمتتل علتتى إيجتتاد حلتتول للمشتتكالت التتتي التتتعلم ووستتائله، ول أستتاليبضتترورة التطتتوير والتنويتتع فتتي 

 .(2111)الشرمان،  الدراسّية تواجه الطلبة عند دراسة بعض المواد

دة متتتتن وراء تطبيتتتتق التتتتتدريس باستتتتتخدام التتتتتعلم المنشتتتتو  تربوّيتتتتةوتكمتتتتن األهتتتتداف والغايتتتتات ال

األمثتل والتوظيتف األفضتل لوقتت الحصتة  االستتثمارنته يضتمن إ(؛ Snowden, 2012المعكتوس )

رات التفكير العليا، ويبتعد عن الحفظ والتذكير، وُيراعي الفروق الفردية بين اعلى مه الصفية، ُويركز

 درسة واألسرة.بين الم تفاعلّيةالل الشراكة الطلبة، وُيفعّ 
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انتتته وب، الّدراستتتةختتتارج وقتتتت  قنيتتتاتتباستتتتخدام التعلتتتيم ال يعتتتززويتميتتتز التتتتعلم المعكتتتوس بأنتتته 

القائمتتتتة علتتتتى  نشتتتتطةلأ أكبتتتترممتتتتا يتتتتتيح وقتًتتتتا  ،لحصتتتتة الصتتتتفيةالجيتتتتد لوقتتتتت ا االستتتتتثماريضتتتتمن 

تعلم باحتتتث عتتتن مصتتتادر معلوماتتتته ممتتتا يعتتتزز التفكيتتتر الناقتتتد والتتت إلتتتىيتحتتتول الطالتتتب ستقصتتتاء، فاال

للتتدريس المباشتر فتي  أي إنته استتبدال .بةبين الطل نو اوالتعارات التواصل الذاتي وبناء الخبرات ومه

متتن  الدراستتّية صتتفوفختتارج ال الدراستتّيةالستكشتتاف واستتتعراض المتتواد  طرائتتق إلتتى الدراستتّيةالصتتفوف 

 (. (Brown & Jacobsen, 2015شاشةال قطاتل أوالفيديو خالل مقاطع 

 ؛بتةكتالتعلم النشتط ومشتاركة الطل ،أخترىلم المعكوس يعتمد علتى مفتاهيم وأستاليب التعكما أن 

المحاضتترة وقتد ال يجتد وقتتتًا كافيتًا لتلقتتي  أو واإللقتاءفتي التدروس التقليديتتة يعتمتد المعلتم علتتى الشترح ف

 وهنتتتتا تكمتتتتن فائتتتتدة هتتتتذا النتتتتوع متتتتن التعلتتتتيم ،معلومتتتتاتهم ثتتتتراءاو  بتتتتةاالستفستتتتارات والنقاشتتتتات متتتتع الطل

 (.2112 لبابطين،)ا

تحفتتز الطلبتتة  تعليمّيتتة( بأنتته بيئتتة 2116ومتتن خصتتائص التتتعلم المعكتتوس كمتتا يراهتتا حمتتدي )

وتساعدهم على تحمل مسؤولية تعلمهم، يجمع بين التعلم المباشر والتعلم التذاتي، وهتو وستيلة لزيتادة 

 لمعلم هو المرشد والدليل لطلبته.التفاعل بين المعلمين والطلبة، فا

 : التعلم المعكوسفي  علمدور الم

الطلبتتة  ولاتنتتمكتتون فتتي يلالحديثتتة المتتتوفرة ملتتف مرئتتي باستتتخدام التقنيتتات  إعتتداديقتتوم المعلتتم ب      

علتتتى المحتويتتتات  االطتتتالعلهتتتم علتتتى متتتدار الوقتتتت، وبهتتتذا يتتتتمكن الطلبتتتة متتتن  قبتتتل التتتدرس، ومتتتتاح

 الحصتتتة الصتتتفية إلتتتىيتتتأتي الطلبتتتة ف متتترات عتتتدة، ليتستتتنى لهتتتم استتتتيعاب المفتتتاهيم الجديتتتدة. تفاعلّيتتتةال

صتتتتفية، وحتتتتل المستتتتائل ال األنشتتتتطةاد التتتتتام لتطبيتتتتق تلتتتتك المفتتتتاهيم، والمشتتتتاركة فتتتتي ُتعدولتتتتديهم االستتتت

 (.2112 )حازم، شرح المعلم إلىمن إضاعة الوقت في االستماع  التطبيقية بداًل 
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م حيتتث يقتتيّ األمثتتل لوقتتت المعلتتم أثنتتاء الحصتتة،  االستتتثمار التتتعلم المعكتتوسويضتتمن مفهتتوم 

الصفية من خالل التركيز علتى توضتيح  األنشطةالمعلم مستوى الطلبة في بداية الحصة، ثم يصمم 

ئتك التذين اليزالتون بحاجتة ولما صعب فهمه، ومن ثم يشرف على أنشطتهم ويقدم التدعم المناستب أل

دا، ألن المعلتم للتقوية، وبالتالي تكون مستويات الفهم والتحصيل العلمي لتدى جميتع الطلبتة عاليتة جت

 (.2111 الخليلي،) راعى خصوصية قدرات كل طالب على حدة

 :تعليمّيةال العملّيةفي  التعلم المعكوس ااستراتيجّيةتطبيق 

، وهذا لتيس بتاألمر الستهل تعليمّيةال العملّيةفي  توظيف التقنيات إلى التعلم المعكوسيسعى         

، وقلتتب األدوار بينتته وبتتين طلبتتته، حيتتث تعليمّيتتةال ملّيتتةالعتحتتدًيا إلعتتادة تشتتكيل مجريتتات  ُيشتتكلفهتتو 

 إجرائيتتة( خطتتة 2114فتتي التعلتتيم، وفتتي هتتذا تستتتعرض الغامتتدي ) تقنيتتاتتظهتتر القيمتتة المضتتافة لل

 وجه على النحو اآلتي: أكملعلى  التعلم المعكوس استراتيجّيةمتسلسلة يمكن من خاللها تطبيق 

عتتتتدادي يحتتتتدد فيهتتتتا المعلتتتتم المحتتتتتوى التعليمتتتتي، و ى التتتتتاألولتتتت: وتشتتتتكل الخطتتتتوة التهيئؤؤؤؤة. 1  ا 

 .وتحديد ما يتوافق مع هذا المحتوى من تقنية ،تعليمّيةال األنشطة

شتتاملة متكاملتتة واضتتًعا النتاجتتات  تدريستتّيةالمعلتتم فتتي هتتذه الخطتتوة خطتتة  : ُيعتتدّ التخطؤؤيط. 2

الذي سيستخدمه الطلبة في ويقابل كل نتاج مصدر التعلم لتحقيقها عند طلبته،  ىالتي يسع تعليمّيةال

التطبيقية التي سيقدمها لطلبته في  نشطةلأ ُيخططو  ،يمكن تطبيقها التي األنشطةالمنزل مترافًقا مع 

التقتتتويم المرتبطتتتة باستتتتراتيجيات التقتتتويم المناستتتبة، وُيلقتتتى علتتتى عتتتاتق  أدواتوُيعتتتد  الغرفتتتة الصتتتفية،

 دورهم فيه. أهميةنفيذه و األمور بهذا التعلم وكيفية ت أولياءالمعلم تعريف 

رستال، و تعليمّيتةللمتادة ال متن تجهيتز ،: يتم فتي هتذه الخطتوة التطبيتق الفعلتيالتنفيذ. 3 ها عبتر ا 

األمتتور  أوليتتاءوستتائل االتصتتال المعتمتتدة، والتأكتتد متتن مشتتاهدة الطلبتتة لهتتا عبتتر التواصتتل الفعتتال متتع 
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ستتلوب التتتعلم إب تعليمّيتتة أنشتتطةفيتتذ محتتددة متتن قبتتل المعلتتم فتتي البيتتت، ليتتتم تن أنشتتطةوينفتتذ الطلبتتة 

 في الغرفة الصفية وتقويم التعلم. نيو االتعالنشط والتعلم 

علتتتى التتترغم متتتن االهتمتتتتام بتتتالتعلم المعكتتتوس إال أن هنتتتاك بعتتتتض التحتتتديات التتتتي تواجهتتتته، و 

متتن افتقتتاد  بتةقتتد يشتتكو الطل، و تقتع علتتى عتتاتق المعلتم، كبيتترا يتطلتب جهتتدً  تعليمّيتتةحضتير المتتادة التف

ن نظتترا ألوغالًبتتا قتتد ال تتتتوافر المعتتدات والستترعة فتتي استتتالم الوستتائط، و  ا لوجتته أمتتامهم،لمعلتتم وجهًتتا

يترى التبعض ، و للطلبتة االنضباط التذاتي يتأثرفقد  ،رسمية أقل تعليمّيةبيئة الحصة الصفية تبث في 

 لتتب ستتلبيوقتتد يصتتبح الطا يعلمتتون أنفستتهم بأنفستتهم بتتةأن التتتعلم المعكتتوس ال يزيتتد عتتن تتترك الطل

.(Brown & Jacobsen, 2015)  

 :التجاهاتا

تؤدي االتجاهات دوًرا كبيًرا في حياة الفرد بوصفها دافًعا وموجًها لسلوكه ال سيما في مجتال 

ولكن استعمال المعرفة وبناء االتجاه نحوها  ،الحصول على المعرفة ليس كافًيا للفردف التعلم والتعليم،

  منها اآلتي:دت تعريفاته و عدت  م فقد احد محدد لهذا المفهو وليس هناك تعريف و  .همهو األ

حفتتتز الفتتترد علتتتى عمتتتل يإنتتته  إذللستتتلوك اإلنستتتاني،  محتتتركبأنتتته:  (2111)الحمتتتدانيفتتته ُيعرّ 

وجهتتته للتعامتتتل معهتتتا بشتتتكل ياألشتتتياء والتعامتتتل متتتع مختلتتتف المواقتتتف الحياتيتتتة التتتتي تواجتتته الفتتترد، و 

 مباشر.

كتستتبة متتن الفتترد نحتتو موضتتوع متتا، وقتتد تكتتون االستتتجابة وُيعترف بأنتته عبتتارة عتتن استتتجابة م

 (.Pickens, 2013سالبة وذلك حسب خبرات الفرد السابقة ) أوموجبة 

 أن االتجاه يتميز بكونه: يتبينالسابقة  وعند تفحص التعريفات

  .يتصف بالثبات واالستقرار النسبي 
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  الرفض.  أويوجه السلوك على القبول 

  غير ذلك. أو ،معنوية أو ،موضوعات مادية أو ،اءيتعلق حول أشي أويتركز 

بعض المكونات التي تتضمنها االتجاهات وهتي: مكونتات  تعّرفوقد استطاع علماء النفس 

متن جملتة المعلومتات واألحكتام التتي تتصتل  المعرفّيةمعرفية، وانفعالية، وسلوكية. وتتأتلف المكونات 

جتتاه متتا وتكوينتته، فتتي حتتين تبتتدو المكونتتات بموضتتوع معتتين وهتتي تستتاعد علتتى وضتتوح الهتتدف متتن ات

وتتمثتل المكونتات الستلوكية فتي  .عتدم االرتيتاح أواالنفعالية على صتورة ارتيتاح نحتو موضتوع معتين 

لتم  إذاستتجابة متا الفتال يمكتن جعتل الفترد قتادًرا علتى ااد الستجابة معينة إزاء موضتوع معتين تعداالس

 (.2113 اد لذلك )الحيلة،تعديكن لديه االس

المميتتزات التتي تتستتم بهتتا االتجاهتات وتميزهتتا عتتن  أهتتم( أن متن 2113 كمتا يتتذكر )الحيلتتة،و 

 كالميول والقيم وغيرها ما يأتي: المعرفّيةغيرها من العوامل غير 

رأينتا  إذافت فتراضية، ويستدل عليها من السلوك الظاهري للمتتعلم،االتكوينية الاالتجاهات . 1

شتراء كتتب فتي متادة العلتوم غيتر الكتتاب المقترر ويشتتري قصًصتا معلًما يصرف نقوًدا إضتافية علتى 

 .إيجابيعلمية فإننا نفترض أن اتجاه هذا المعلم نحو العلوم اتجاه 

أن المعلمتتين يكتستتبون اتجاهتتاتهم متتن ختتالل التتتعلم، ويتتتم تعلتتم  إذمتعلمتتة، الاالتجاهتتات . 2

 بعض األنواع من االتجاهات بشكل غير مقصود.

االتجاهتتات فتتي تعلتتيم العلتتوم، فعنتتدما  أهميتتةعلتتى معلتتم العلتتوم أن يعتتي  هنتتا ينبغتتيومتتن            

يتبتتين أن اتجتتاه المعلتتم يتتؤثر فتتي تعليمتته للمعلومتتات والمهتتارات، وأن االتجتتاه نحتتو الطريقتتة يتتؤثر فتتي 

لالتجاهتتتات فتتتي التربيتتتة  ساستتتيةاأل هميتتتة. فعلتتتى المعلتتتم عندئتتتذ  أن يقتتتدر األالطالتتتبرغبتتتة الشتتتخص 
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التعليمتي، والمتؤثر فتي  الطلبتةالمعلم هو العنصر الفاعل في التأثير على انجتاز ف (.2114 )نشوان،

 عمليتي التغيير والتجديد، واتجاهاته أمر في غاية الضرورة.

 :التدريبّية الحاجات

وهي  ،التدريبّيةالقاعدة التي تنطلق منها عملية تخطيط وتصميم البرامج  التدريبّية الحاجات ُتعد     

  .التدريبّية العملّيةى من األولقة الحل تمثل

مجموعتتتتة التغيتتتترات والتطتتتتورات المطلتتتتوب إحتتتتداثها فتتتتي  :بأنهتتتتا التدريبّيتتتتة الحاجتتتتات تعتتتتّرفو 

معلومتتتتات واتجاهتتتتات األفتتتتراد متتتتن أجتتتتل تلبيتتتتة متطلبتتتتات العمتتتتل ومجابهتتتتة المشتتتتكالت التتتتتي تحتتتتدث 

 (.2111)بخش،

طلتتوب إحتتداثها فتتي معتتارف ومهتتارات ( بأنهتتا: جملتتة التغيتترات الم2114الخطيتتب )فهتتا ويعرّ 

   نتاج.واإل داءتطوير أدائهم والسيطرة على المشكالت التي تعترض األواتجاهات األفراد بقصد 

التتذي يعتمتتد  ستتاساأل بأنهتتا (2112)شتتويطركمتتا يراهتتا  التدريبّيتتة الحاجتتاتتحديتتد  أهميتتةن كمتتتو 

 الحاجتات ، وتحديتداالتجتاه الصتحيح إلتىوجته التتدريب المؤشتر التذي ي ُتعتد، و ي نشاط تتدريبيأعليه 

ن عدم ، و وتنفيذها التدريبّيةميم البرامج يسبق أي نشاط تدريبي، فهي تأتي قبل تص التدريبّية  التعّرفا 

 .المال والوقت المبذول في التدريبضياع الجهد و  إلى، يؤدي امسبقً  التدريبّية الحاجاتعلى 

المختلفتة  التدريبّيتة الحاجتات إلتى التعتّرفخاللهتا  والوسائل التي يتم متن ساليبد وتتنوع األتعدوت  

 والتتتتتتي يترتتتتتتب عليهتتتتتا تصتتتتتميم بتتتتترامج التتتتتتدريب والتنميتتتتتة البشتتتتترية وتنفيتتتتتذها، ومتتتتتن أحتتتتتدثها متتتتتا يلتتتتتي

 (: 2111،رأو )الي
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 التتتتتتذين الفعلتتتتتتي  املينالعتتتتتت أداءالمطلوبتتتتتتة للوظتتتتتتائف بمعتتتتتتدالت  داءمقارنتتتتتتة معتتتتتتدالت األ

 يشغلونها.

  ي التعليم .جديدة ف تقنياتدخول معدات و 

  تربوّيةالساتذة الجامعات والكليات أللباحثين و  تربوّيةالالدراسات والبحوث . 

 . المسوح الهاتفية عن طريق االتصال العشوائي باألطراف المستفيدة من التدريب 

 ومستتتتتوى  ،يةاإلشتتتتراف دارةومستتتتتوى اإل، العليتتتتا دارةاللجتتتتان االستشتتتتارية علتتتتى مستتتتتوى اإل

 .التنفيذية دارةاإل

استمراريتها وشتموليتها وتكاملهتا متن ارتباطهتا لتيس  التدريبّيةذلك تستمد عملية تحديد الحاجات ك

نمتتتا ب حاجتتتاتب ، فالعالقتتتة بيتتتنهم عالقتتتة اعمتتتل المنظمتتتة والمجتمتتتع مًعتتت حاجتتتاتالمتتتتدربين فقتتتط وا 

بمشتتاركة  اإلجتتراءاتواالتصتتال الجيتتد، كمتتا تتتتم وفتتق عتتدد متتن  نو االتعتتتبادليتتة وتكامليتتة يستتودها 

المرجتتتتتوة منهتتتتتا  الّنتتتتتتائجألطتتتتتراف المستتتتتتفيدة متتتتتن مخرجتتتتتات التتتتتتدريب جميعهتتتتتا، لكتتتتتي تتحقتتتتتق ا

 (.2111،رأو )الي

ا، وتحديتتد وكيفًت ابأستلوب علمتتي متنظم لتحديتدها بدقتتة كًمت التدريبّيتة وعليته ينبغتي قيتاس الحاجتتات

 .إحداث التغيير إلى الهادفةالمعلومات والمهارات 
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 :ذات الصلة  الاسابقة تالدرااسا المحور الثاني:

والتعقيب عليها وتحديتد  الّدراسةالدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع  هذا المحور ولاتني

 منها: الحالّية الّدراسةموقع 

( دراستتتة هتتتدفت إلتتتى تعتتترف اتجاهتتتات المعلمتتتين نحتتتو Snowden, 2012ن )يأجتتترى ستتتنود

المحاضتتتترة التقليديتتتتة بمحاضتتتترة علتتتتى التتتتتعلم المعكتتتتوس متتتتن ختتتتالل استتتتتبدال  استتتتتراتيجّيةالتتتتتدريس ب

على مجموعة من معلمي المواد المحورية )اللغتة االنجليزيتة، الرياضتيات،  الّدراسة بقتطُ و االنترنت. 

المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي، واعتمتتدت علتتى المقابلتتة  الّدراستتةالعلتتوم، الدراستتات االجتماعيتتة(، واتبعتتت 

 للمعلمين نحو التدريس بالتعلم المعكوس. يجابّيةاهات اإلاالتج الّدراسةكأداة للدراسة، واظهرت نتائج 

اتجاهتات  تعتّرف إلتىدراستة هتدفت ( Herreid & schiller, 2013) شتيلرد و يتهير  أجترىو 

متتن  الّدراستتةوتكونتتت عينتتة  التتتعلم المعكتتوس. استتتراتيجّيةالمعلمتتين التتذين يدرستتون العلتتوم باستتتخدام 

استتخدمت االستتبانة لجمتع البيانتات كتأداة و  ،صفي المسحيالو المنهج  الّدراسة اتبعتو  ،معلم( 211)

 م المعكتتتوسالتتتتعلّ  استتتتراتيجّيةنحتتتو  إيجابّيتتتةن اتجاهتتتات المعلمتتتين أ الّدراستتتة اظهتتترت نتتتتائجو  ،للدراستتتة

 أكثتترفهتتي تجعتتل الطلبتتة  ستتتراتيجّيةواشتتارت إلتتى األستتباب التتتي تجعتتل المعلمتتين يستتتخدمون هتتذه اال

 يتغيبون عن الحصص والمحاضرات بمشاهدة ما فاتهم بأي وقت.وتمكن الطالب الذين  ،فاعلية

( إلتتتى تعتتترف فاعليتتتة التتتتعلم المعكتتتوس فتتتي تنميتتتة 2116أبتتتو التتتروس وعمتتتارة ) وهتتتدفت دراستتتة

 الّدراستةوتكونتت عينتة  .التحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربيتة بجامعتة قطتر واتجاهتاتهن نحتوه

اختبتتتاًرا تحصتتتيلًيا،  الّدراستتتةشتتتبه التجريبتتتي، وكانتتتت أداة  المتتتنهج الّدراستتتة( طالبتتتة، واتبعتتتت 21متتتن )

وجتود فتروق ذات داللتة  الّدراستةومقياًسا التجاهتات الطالبتات نحتو التتعلم المعكتوس، وأظهترت نتتائج 
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لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة )التتتعلم  كانتتت احصتتائية بتتين المجموعتتة الضتتابطة والمجموعتتة التجريبيتتة

 لدى طالبات المجموعة التجريبية نحو التعلم المعكوس. يجابّيةإالمعكوس(،  ووجود اتجاهات 

( دراسة هدفت إلى تعرف اتجاهات معلمي الدراستات االجتماعيتة 2116كما أجرى أبو مغنم )

 التدريبّيتتةبالمرحلتتة المتوستتطة بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية نحتتو التتتدريس بتتالتعلم المعكتتوس وحاجتتاتهم 

ومعلمة تم اختيارهم بالطريقتة العشتوائية، ًما ( معل21من ) الّدراسةينة الالزمة الستخدامه. وتكونت ع

 الّدراسةاستبانتان، وأظهرت نتائج  الّدراسةالمنهج المسحي الوصفي، وكانت أداة  الّدراسةواستخدمت 

الالزمة  التدريبّيةأن اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو التدريس بالتعلم المعكوس وحاجاتهم 

، ووجتود فتروق ذات داللتة احصتائية تعتزى الّدراستةتخدامه كانتت بدرجتة )كبيترة( بجميتع مجتاالت الس

دالتتة احصتتائًيا بتين اتجاهتتات المعلمتتين  ارتباطّيتة(، ووجتتود عالقتتة الخدمتةلمتغيترات )الجتتنس، ستتنوات 

 .التدريبّيةوبين حاجاتهم 

ات الحاستب اآللتي ( دراستة هتدفت إلتى تعترف طبيعتة اتجاهتات معلمت2114وأجترت الستبيعي )

وتكونتت  .التتعلم المعكتوس فتي محافظتة الخترج فتي ضتوء بعتض المتغيترات استتراتيجّيةنحو استتخدام 

 الّدراستة، وكانتت أداة المستحي المتنهج الوصتفي الّدراستة( معلمتة، واستتخدمت 62متن ) الّدراستةعينة 

التتتعلم  استتتراتيجّيةوتطبيتتق نحتتو استتتخدام  إيجابّيتتةوجتتود اتجاهتتات  الّدراستتةاالستتتبانة، وأظهتترت نتتتائج 

(، وعتتتتدم وجتتتتود فتتتتروق ذات داللتتتتة 1متتتتن  3822المعكتتتتوس فتتتتي محافظتتتتة الختتتترج بمتوستتتتط حستتتتابي )

التتعلم المعكتوس تعتزى إلتى  استتراتيجّيةاحصائية في اتجاهات معلمات الحاسب اآللي نحو استتخدام 

 (.التدريبّية، المؤهل األكاديمي، الدورات سنوات الخدمةمتغيرات )

وي فتي مرحلتة التعلتيم الثتان البحتث فتي اتجاهتات المعلمتين إلتى( 2112) شاهين دراسةهدفت و 

( 211متتتن ) الّدراستتةتكونتتتت عينتتة و  .فتتتي تتتدريس العلتتوم التتتعلم المعكتتوس استتتتراتيجّيةنحتتو استتتخدام 
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عبارة عن استتبانة  الّدراسة أداة، وكانت المسحي المنهج الوصفي الّدراسةومعلمة، واستخدمت  امعلمً 

ها أن اتجاهات المدرسين أهم الّنتائجمجموعة من  إلى الّدراسةت وتوصلعلى عينة عشوائية،  وزعت

فتتي تتتدريس العلتتوم هتتو اتجتتاه  التتتعلم المعكتتوس استتتراتيجّيةفتتي مرحلتتة التعلتتيم الثتتانوي نحتتو استتتخدام 

علتتى  ةإيجابّيتتلمتتا لهتتا متتن انعكاستتات  ستتتراتيجّية، حيتتث أن لتتديهم الرغبتتة فتتي استتتخدام هتتذه االإيجتابي

فتي زيتادة  همايست التتعلم المعكتوسمن وجهة نظرهم، حيث يؤكد المدرسون على أن  تعليمّيةال العملّية

المتعلمتتتين فتتتي تحمتتتل مستتتؤولية تعلمهتتتم، كمتتتا تحفتتتز مشتتتاركة  تعليمّيتتتةوقتتتت التتتتعلم، كمتتتا يتتتوفر بيئتتتة 

س، بينمتتا أظهترت عتتدم وجتتود فتروق ذات داللتتة احصتتائية فتي اتجاهتتات المعلمتتين تعتزى لمتغيتتر الجتتن

كتتتان هنتتتاك فتتتروق ذات داللتتتة احصتتتائية تبًعتتتا لمتغيتتترات )المؤهتتتل العلمتتتي، ستتتنوات الخدمتتتة، المعرفتتتة 

 باستخدام الحاسوب(.

مرحلتتتتة التعلتتتتيم علتتتتى اتجاهتتتتات معلمتتتتي  التعتتتتّرف إلتتتتىدراستتتتة هتتتتدفت ب (2112ستتتتليم ) وقامتتتتت

 .س محافظتة نتابلسصتعوبات التتعلم فتي متدار  طلبتةلتدى  التتعلم المعكتوس استتراتيجّيةنحتو  يساساأل

متتنهج ال الّدراستتة، واستتتخدمت يساستتاألمرحلتتة التعلتتيم ( متتن معلمتتي 121متتن ) الّدراستتةتكونتتت عينتتة 

ن أ الّدراستتةنتتتائج  تأظهتتر فقتترة، و  (31استتتبانة مؤلفتتة متتن ) الّدراستتة أداة، وكانتتت المستتحي الوصتتفي

 طلبتتةلتتدى  تعلم المعكتتوسالتت استتتراتيجّيةنحتتو  يساستتاألمرحلتتة التعلتتيم هنتتاك اتجاهتتات كبيتترة لمعلمتتي 

صتتعوبات التتتعلم، وعتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة احصتتائية فتتي اتجاهتتات المعلمتتين تعتتزى لمتغيتترات 

 )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، التخصص بالبكالوريوس(.

التتعلم المعكتوس متن  أهميتةإلتى تعتّرف ( دراستة هتدفت إلتى ال2112) وحتديعتويمر أجرت و 

( 21) متن الّدراسةبتدائي والمتوسط في ضوء بعض المتغيرات. وتكونت عينة وجهة نظر معلمي اال

االستتتبانة كتتأداة للدراستتة، اعتمتتدت ، و المستتحي المتتنهج الوصتتفي الّدراستتةمعلًمتتا ومعلمتتة، واستتتخدمت 
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التتتعلم المعكتتوس متتن  أهميتتةنحتتو  إيجابّيتتةأن االتجاهتتات منهتتا:  إلتتى نتتتائج هامتتة الّدراستتةتوصتتلت و 

سنوات نه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغيرات )الجنس، إمين وبينت وجهة نظر المعل

 .، مستوى التدريس(الخدمة

 :منها الحالّية الّدرااسةوموقع  التعقيب على الدرااسات الاسابقة

 من حيث الهدف:  

اتجاهتات المعلمتين نحتو من حيتث الهتدف وهتو  (2116أبو مغنم ) مع الّدراسةهذه  شابهتت

واختلفتت متع كتل  .الالزمتة الستتخدامها فتي التتدريس التدريبّيتةالتعلم المعكتوس والحاجتات  ّيةاستراتيج

( 2114الستتبيعي )و  ،((Herreid & schiller, 2013و ،(Snowden, 2012) متتن دراستتة

 استتتتراتيجّيةنحتتتو  نمعلمتتتيالاتجاهتتتات  التتتتي هتتتدفت إلتتتى تعتتترف، (2112وستتتليم ) ،(2112شتتتاهين )و 

 أهميتتة علتتىتعتتّرف إلتتى الدراستتتهن  هتتدفت إذ (2112) وحتتديعتتويمر  دراستتة متتعو  .التتتعلم المعكتتوس

( التتتي هتدفت إلتتى 2116أبتو التتروس وعمتارة )ودراستتة  .التتعلم المعكتوس فتتي ضتوء بعتتض المتغيترات

تعرف فاعلية التعلم المعكتوس فتي تنميتة التحصتيل الدراستي لتدى طالبتات كليتة التربيتة بجامعتة قطتر 

اتجاهتات معلمتي العلتوم فتي مرحلتة التعلتيم  تعتّرف إلتىتهتدف  الحالّيتة راستةالدّ أمتا  واتجاهاتهن نحتوه.

 في التدريس. االالزمة الستخدامه التدريبّيةوحاجاتهم  التعلم المعكوس استراتيجّيةنحو  يساساأل

 : من حيث المنهج

( 2116وأبتو مغتنم ) ،( (Herreid & schiller, 2013متع كتل متن الّدراستةتشتابهت هتذه 

فتتتتي المتتتتنهج ( 2112) وحتتتتديوعتتتتويمر  ،(2112وستتتتليم ) ،(2112شتتتتاهين )و  ،(2114)والستتتتبيعي 

فقتتد  (Snowden, 2012متع كتتل متن دراستتة ) اختلفتتت. و المستحي المستتخدم وهتتو المتنهج الوصتتفي
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شتبه المتنهج  استخدمتإذ  (2116أبو الروس وعمارة ) دراسةو  المنهج الوصفي التحليلي، استخدمت

  تجريبي.ال

 : رااسةالدّ  أداةمن حيث 

( 2116وأبتو مغتنم ) ، (Herreid & schiller, 2013)متع كتل متن الحالّية الّدراسةتشابهت 

 الّدراستة أداةفتي  (2112) وحتديوعتويمر  ،(2112وستليم ) ،(2112وشاهين ) ،(2114والسبيعي )

 عتمتتدتا إذ ( (Snowden, 2012كتتل متتن دراستتة متتع األداةمتتن حيتتث اختلفتتت و  وهتتي االستتتبانة.

 مت االختبتتتاراستتتخد إذ (2116أبتتو التتروس وعمتتتارة ) دراستتتة متتعو  لجمتتتع المعلومتتات. أداةالمقابلتتة كتت

 .لجمع المعلومات أداة )االستبانة( التحصيلي ومقياًسا التجاهات الطالبات

 من حيث العينة:

وأبتو  ،(Herreid & schiller, 2013)و ،(Snowden, 2012) متع الّدراستةتشتابهت 

فتتتتتي  متتتتتن حيتتتتتث العينتتتتتة (2112وستتتتتليم ) ،(2112)شتتتتتاهين و  ،(2114( والستتتتتبيعي )2116مغتتتتتنم )

وعتتويمر  (2116أبتتو التتروس وعمتتارة ) متتع عينتتة دراستتة واختلفتتت .اعتمادهتتا المعلمتتين كعينتتة دراستتة

 .اعينة لهالبات كلية التربية طاستخدمت  إذ (2112) وحدي

 عن الدراسات السابقة بكونها: الحالّية الّدراسةوتميزت 

تقتتيس اتجاهتتات معلمتتي  التتتي -فتتي حتتدود علتتم الباحثتتة –يلتتة فتتي األردن . متتن الدراستتات القل1

 .التعلم المعكوس استراتيجّية نحو العلوم

التتتتتعلم  استتتتتراتيجّيةالستتتتتخدام  العلتتتتوممعلمتتتي لالالزمتتتتة  التدريبّيتتتتةتحديتتتتد الحاجتتتتات  تولتتتاتن. 2

 في التدريس من وجهة نظرهم. المعكوس
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 الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث
 اإلجراءاتلطريقة و ا

 إلتتى إضتتافة، الّدراستتة أداة، ومجتمعهتتا، وعينتهتتا، و الّدراستتةذا الفصتتل عرًضتتا لمتتنهج ن هتتتضتتم 

جراءات، و الّدراستتة، ومتغيتترات وثباتهتتا األداةالتحقتتق متتن صتتدق  ستتتخدمة الم حصتتائيةةاإل ستتاليبواأل هتتاا 

 . ي معالجة وتحليل البياناتف

 :الّدرااسةمنهج 

اتجاهات معلمتي العلتوم فتي  إلى التعّرفمسحي بهدف المنهج الوصفي ال الّدراسة ستخدمتا  

الالزمة الستتخدامها فتي  التدريبّيةالتعلم المعكوس والحاجات  استراتيجّيةنحو  يساساألمرحلة التعليم 

 راسات.، حيث يعد المنهج المالئم لمثل هذا النوع من الدالّدراسةوذلك لمناسبته طبيعة التدريس  

 : الّدرااسةمجتمع 

فتتتي المتتتدارس  يساستتتاألجميتتتع معلمتتتي العلتتتوم فتتتي مرحلتتتة التعلتتتيم متتتن  الّدراستتتةن مجتمتتتع تكتتتوّ 

(، والبتتتالد عتتتتددهم 2112/2121لتتتتواء القويستتتمة للعتتتام الدراستتتي ) / فتتتي العاصتتتمة عمتتتان الحكومّيتتتة

( يوضتتح 3الجتتدول )و االحصتتائيات الصتتادرة متتن وزارة التربيتتة والتعلتتيم،  وفتتق( معلًمتتا ومعلمتتة، 321)

 :ذلك

 (1الجدول )

 العاصمة عمان في لواء القوياسمة في الّدرااسة مجتمع أفراد توزيع        

 العدد الكلي إناث ذكور لواءال
 321 382 316 لواء القويسمة
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 :  الّدرااسةعينة 

م ( معلًمتا ومعلمتة ممتن يدرستون متادة العلتوم فتي مرحلتة التعلتي121ن )مت الّدراستةعينة  تتكون

 إلتتتىالكلتتتي، بعتتتد الرجتتتوع  الّدراستتتة، تتتتم اختيتتتارهم بالطريقتتتة العشتتتوائية البستتتيطة متتتن مجتمتتتع يساستتتاأل

  .(Krejcie & Morgan,1970) كريجسي ومورجان ولادج

)الجتنس، عتدد ستتنوات  :حستب المتغيترات الديموغرافيتة وهتي الّدراستةكمتا تتم توزيتع أفتراد عينتة 

 ( يوضح ذلك:6قنيات(، والجدول )الخدمة، الدورات التدريبة في مجال الت

 (2الجدول)

 حاسب المتغيرات الّدرااسةتوزيع أفراد عينة  

 الناسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 41.1% 72 ذكور
 58.9% 103 إناث

 %100 345 المجموع

 عدد سنوات الخدمة

 %14.3 25 سنوات 5من  أقل
 %33.7 59 سنوات 34من  أقل  -سنوات  5

 %52.0 91 أكثرسنوات ف 10

 %100 345 المجموع

في مجال  التدريبّيةالدورات 
 التقنيات

 39.4% 69 دورة واحدة

 23.4% 41 دورتان

 37.1% 65 أكثرثالث دورات ف

 100% 175 لمجموعا                     

 (.%58.2نسبة اإلناث فكانت ) أما(، %03.3( أن نسبة الذكور بلغت )6) يبين الجدول

وذلك بنسبة  أكثرسنوات ف 34نسبة للمعلمين الذين خدمتهم  أعلىكانت  ومن حيث سنوات الخدمة،
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(، وأخيًرا %11.4( وبنسبة )سنوات 34من  أقل -سنوات  5الذين خدمتهم ) ون(، تالها المعلم56%)

كانت  دريبّيةالتبالنسبة للدورات  أما (.%30.1( وبنسبة )أقلسنوات ف 5الذين خدمتهم )  ونالمعلم

(، تالها %12.0نسبة للمعلمين الحاصلين على دورة تدريبة واحدة في مجال التقنيات وبلغت ) أعلى

بنسبة  ينع دورت ونالحاصل ون(، وأخيًرا المعلم%14.3بنسبة ) أكثرعلى ثالث دورات ف ونالحاصل

 (.%61.0بلغت )

 : الّدرااسة أداة

 تولاتنللدراسات السابقة التي ألدب النظري والتربوي على ا االطالعتم  الّدراسةلتحقيق هدف   

)االستبانة( لقياس  الّدراسة أداة تطويرتم ، وفي ضوء ذلك للمعلمين التدريبّيةالتعلم المعكوس والحاجات 

 التدريبّيةالتعلم المعكوس والحاجات  استراتيجّيةنحو  يساساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم 

يقيس  :األولية من قسمين، األولتخدامها في التدريس. وتكونت االستبانة في صورتها الالزمة الس

التعلم المعكوس واشتمل على  استراتيجّيةنحو  يساساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم 

التعلم المعكوس في  استراتيجّيةالالزمة الستخدام  التدريبّيةيقيس الحاجات  :( فقرة، والثاني11)

 ( (3) ملحق )( فقرة.66التدريس واشتمل على )

على فقرات االستبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي  الّدراسةكما وزعت استجابات افراد عينة   

( درجات، قليلة )درجتان(، قليلة جًدا )درجة 3( درجات، متوسطة )6( درجات، كبيرة )1)كبيرة جًدا )

 وعدد الفقرات في كل قسم: يةاألولبصورتها  ستبانة( يوضح أقسام اال3، والجدول )( واحدة(
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 (3جدول)ال

 الاستبانة على أقاسامهاتوزيع فقرات ا

 عدد الفقرات أقاسام االاستبانة

 33 اتجاهات المعلمين

 22 التدريبّيةالحاجات 

 

 :الّدرااسة أداةصدق 

 ، كاآلتي: صدقتم استخدام نوعين من ال ،الّدراسة أداةمن صدق للتحقق   

 :(صدق المحتوى: الصدق الظاهري )والً أ

 متخصصتتتين فتتتيال محكمتتتينمجموعتتتة متتتن اليتتتة علتتتى األولبصتتتورت ها  ةاالستتتتبان تتتتم عتتترض  

العتتتاملين فتتتي  ،ستتتنوات الخدمتتتةمتتتن ذوي الكفتتتاءة و وتكنولوجيتتتا التعلتتتيم، ق التتتتدريس، ائتتتالمنتتتاهج وطر 

وذلتتك إلبتتتداء  (،( 2)ملحتتق  ) حكًمتتا( م36البتتتالد عتتددهم ) والخاصتتة الحكومّيتتة الجامعتتات األردنيتتة

ووضتوح  ،جلته، وستالمة صتياغتهاأللغرض الذي وضعت متن  األداةفقرات مالءمة  الرأي حول مدى

ومتتتدى مالءمتتتة الفقتتترات للقستتتم التتتذي تنتمتتتي اليتتته،  ، ووضتتتوح الفقتتترات اللغويتتتة، معانيهتتتا متتتن الناحيتتتة

جراءو  ، ينالتتي اقترحهتا المحكمتوتم األخذ بالمالحظات والتوصيات  .إضافة أوحذف  أويل تعدأي  ا 

، ومعالجتتة أكثرفتت (%21وفتتي ضتتوء ذلتتك تتتم اإلبقتتاء علتتى الفقتترات التتتي حصتتلت علتتى نستتبة موافقتتة )

النهائيتة،  فقترات، ووصل عتدد الفقرات إضافة أوالحذف  أوإعادة الصياغة  أويل تعدبال الفقراتبقية 

اليهتتا  أشتتاريالت التتتي تعتتدعلتتى الفقتترة. ومتتن األمثلتتة ( 12، والقستتم الثتتاني )فقتترة( 22) األولالقستتم 

المحكمتتين التقليتتل متتن فقتترات االستتتبانة والتركيتتز علتتى استتتخدام األفعتتال التتتي تتتدل علتتى االتجاهتتات 
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، واالبتعتتتاد عتتتن المعرفّيتتتة التدريبّيتتتةمتتتن الحاجتتتات  أكثتتتر المهارّيتتتة التدريبّيتتتةوالتركيتتتز علتتتى الحاجتتتات 

 انةت االستتتبأصتتبح يالتُتعتتدختتذ بهتتذه التعليقتتات والالتكتترار، التقليتتل متتن عتتدد كلمتتات الفقتترة، ومتتع األ

باستتتخدام  إلكترونًيتتاوقتتد تتتم تصتتميم االستتتبانة  .(( 1) ملحتتق ُمبتتين فتتي )هتتو كمتتا  ةبصتتورتها الّنهائيتت

 لتسهيل عملية جمع البيانات. ((Google Driveخدمة الحوسبة السحابية 

  :(االتاساق الداخلي انًيا: صدق البناء)صدقث

االتستتتاق التتتداخلي لالستتتتبانة، تتتتم تطبيقهتتتا علتتتى عينتتتة استتتتطالعية متتتن  للتحقتتتق متتتن صتتتدق

فتتتتي العاصتتتتمة  الحكومّيتتتتةفتتتتي المتتتتدارس  يساستتتتاألمعلمتتتتي ومعلمتتتتات العلتتتتوم فتتتتي مرحلتتتتة التعلتتتتيم 

( معلًما ومعلمة، ومن ختالل البيانتات 31) (، بلد عددهمالّدراسةة )خارج عينة عمان/لواء الجامع

( 6والجتدول ) ،كلّيتةدرجتة كتل فقترة والدرجتة ال اط بيرستون بتينحساب معامتل ارتبتمعت تم التي ج  

 يوضح ذلك:

 (4) لجدولا

  كلّيةفقرات االاستبانة والدرجة ال درجة كل فقرة من معامالت االرتباط بين

 التدريبّيةالقاسم الثاني: الحاجات  : اتجاهات المعلميناألولالقاسم 
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط لفقرةا معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
3 4.23 35 4.48 3 4.86 35 4.42 
6 4.55 32 4.24 6 4.80 32 4.25 
1 4.23 34 4.40 1 4.88 34 4.85 
0 4.25 38 4.20 0 4.82 38 4.21 
5 4.28 32 4.20 5 4.84   
2 4.24 64 4.24 2 4.82   
4 4.23 63 4.41 4 4.85   
8 4.22 66 4.44 8 4.46   
2 4.22 61 4.54 2 4.82   



31 
 

 

34 4.24 60 4.44 34 4.42   
33 4.50 65 4.84 33 4.82   
36 4.22 62 4.54 36 4.21   
31 4.46 64 4.81 31 4.85   
30 4.41 68 4.22 30 4.84   

 تراوحتتت كلّيتتة( أن قتتيم معتتامالت االرتبتتاط بتتين فقتترات االستتتبانة والدرجتتة ال0يبتتين الجتتدول )

صتدق االستتبانة، وقابليتهتا للتطبيتق علتى  إلتى( وهي قيم مقبولة، متا يشتير 4.25 – 4.54ين )ب

 ، وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة مناسبة من الصدق.الّدراسةعينة 

 :الّدرااسةأداة ثبات 

تتتم تطبيقهتتا علتتى عينتتة استتتطالعية مكونتتة متتن  (االستتتبانة) الّدراستتةأداة للتحقتتق متتن ثبتتات 

 ألفتتا -كرونبتتاخ  ، وتتتم حستتاب الثبتتات باستتتخدام معامتتلالّدراستتةمتتن غيتتر عينتتة علمتتة وم( معلمتتًا 31)

(Cronbach's Alpha لكل )( يوضح ذلك:1، والجدول )قسم من أقسام االستبانة 

 (5الجدول)

 ألفا( ألقاسام االاستبانة –قيم معامالت الثبات ) كرونباخ 

 ألفا( –معامل ثبات )كرونباخ  أقاسام االاستبانة

 18212 ات المعلميناتجاه

 18222 التدريبّيةالحاجات 

(، 18212( أن معامتتل الثبتتات ) كرونبتتتاخ ألفتتا( التجاهتتات المعلمتتين بلتتتد )1يبتتين الجتتدول )

هتذه القتيم مقبولتة احصتائيا،  ُتعتد(، و 18222) التدريبّيتةوبلد معامل الثبات ) كرونباخ ألفا( للحاجتات 

 .الّدراسةمقبول، يمكن االعتماد عليه لتطبيقها على عينة أن االستبانة تتمتع بثبات  إلىمما يشير 
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 :  حصائيةةالمعالجة اإل

 اآلتية:  حصائيةةاإل ساليبتم استخدام األ الّدراسةعن أسئلة  جابةلإل

 ( معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation.للتحقق من صدق االتساق الداخلي ) 

  ألفا - معامل كرونباخ (haCronbach's Alp.للتحقق من ثبات االستبانة ) 

 علتتى استتتجابات أفتتراد العينتتة علتتى كتتل  تعتتّرفالمتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة لل

 .فقراتمن ال فقرة

 األحادي اختبار تحليل التّباين (ANOVA) داللة الفروق في متغيري سنوات الخدمة  لمعرفة

 .التدريبّيةوعدد الدورات 

 ( اختبارtest -t لمعر ) .فة داللة الفروق في متغير الجنس 

  الحد  – علىة: ) الحد األيتم حساب المدى من خالل المعادلة التال الفئة،ولتحديد طول

 3.11= 0/1=  (1)(/3 -5= )  (عدد المستويات)األدنى(/ 

بات ، القيم المعيارية اآلتية لتحديد مستوى االستجاالّدراسةوقد اعتمد في تحليل استجابات أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك:2الجدول )و من وجهة نظر أفراد العينة، 

 

 (6الجدول)

 الّدرااسة أداةالقيم المعيارية للحكم على متواسطات ااستجابات أفراد العينة على 

 قيمة المتواسط درجة الموافقة
 6.11من  أقل – 3 قليلة

 1.24من  أقل – 6.11 متوسطة
 5 – 1.24 كبيرة
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 :الّدرااسة إجراءات

 اآلتية: باالعتماد على الخطوات الّدراسةذ تم تنفي

 . الّدراسةموضوع ب ذات الصلةاألدب النظري والدراسات السابقة  على االطالع .1

 .يةاألولبصورتها )االستبانة(  الّدراسة أداة إعداد .2

 .وثباتها األداةالتحقق من صدق  .3

 .الكلي، واختيار عينتها الممثلة الّدراسةتحديد مجتمع  .6

 (.(Google Drive نة الكترونًيا باستخدام خدمة الحوسبة السحابيةتصميم االستبا .1

رستتتالتوزيتتتع االستتتتبانة و  .4 جميتتتع متتتديري ومتتتديرات ل( خاصتتتة WhatsAppها علتتتى مجموعتتتة )ا 

ومتتن خاللهتتم تتتم توزيتتع االستتتبانة علتتى معلمتتي  الحكومّيتتة ساستتيةاألمتتدارس لتتواء القويستتمة 

 ومعلمات العلوم داخل مدارسهم.

( استتبانة وهتو العتدد 345( استبانة بشكل عشتوائي واالبقتاء علتى )65جابة )د استتبًعاتم اس .2

 .الّدراسةالممثل لعينة 

 خاصة. ولداجتم تفريد البيانات في الحاسوب على  .2

 (.SPSS) عالجة وتحليل البيانات إحصائًيا باستخدام برنامجم. 2    

 تها، والخروج بالتوصيات والمقترحات.وعرضها، والقيام بتفسيرها ومناقش الّنتائجاستخراج تم . 11   
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 الفصل الرابع
 الّدرااسةنتائج 
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 الفصل الرّابع
 الّدرااسةنتائج 

 
بعد تطبيق االستبانة بهدف  الّدراسةتوصلت إليها  تيئج التاهذا الفصل عرًضا للن ولاتني  

التعلم المعكوس  اتيجّيةاستر نحو  يساساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم على  التعّرف

 ،لواء القويسمة / انمحافظة العاصمة عم في الالزمة الستخدامها في التدريس التدريبّيةوحاجاتهم 

 على أسئلتها: اإلجابةوذلك من خالل 

 

 :األولالاسؤال المتعلقة ب الّنتائج

 ؟ معكوسالتعلم ال ااستراتيجّيةنحو  ياسااساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم ما  

والرتب  عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جابةلإلو 

 ( يوضح ذلك:2اتجاهات معلمي العلوم نحو التعلم المعكوس، والجدول)لفقرات 

 (7جدول )

التعلم  ااستراتيجّيةالمتواسطات الحاسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات اتجاهات معلمي العلوم نحو 

 المعكوس

رقم 
 الفقرة

المتواسط  الفقرة
 الحاسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتب
 الحاجة

التعلم المعكوس مع متطلبات العصر  استراتيجّيةتتماشى  1
 الحالي.

 كبيرة 12 1822 3822

 كبيرة 12 1822 3823 تدمج بين التعلم المباشر والتعلم الذاتي. 2

 كبيرة 11 1821 3821 ين المعلم وطلبته.ُتسهم في زيادة التفاعل ب 3
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 إيجابيمشارك  إلىُتحول دور الطالب من مستمع سلبي  6
 .تعليمّيةال العملّيةفي 

 كبيرة 6 1822 6816

مصادر المعرفة في أي وقت وفي  إلىُتسهل الوصول  1
 أي مكان.

 كبيرة 2 1822 6812

 كبيرة 12 1826 3822 بين الطلبة. نيو االتعتُنمي ُفرصة التعلم  4

 كبيرة 12 1822 3822 .تعليمّيةالفي حل مشكالت البيئة  ُتساعد 2

 متوسطة 21 1811 3844 ُتراعي الفروق الفردية بين الطلبة. 2

 كبيرة 2 1822 3822 .بداعتُثير دافعيتي لالبتكار واإل 2

 كبيرة 11 1811 3824 ُتوفر تغذية راجعة فورية للطلبة داخل الحصة. 11

 كبيرة 3 1824 6811 ع المحتوى قبل الحصة. االطالعيح للطلبة فرصة تُت 11

 كبيرة 16 1822 3822 تُنمي مهارات التفكير العليا لدى الطلبة. 12

 كبيرة 2 1822 3822 لدي الرغبة في استخدامها باستمرار في تدريس العلوم. 13

 كبيرة 2 1823 3822 ُتساعد في استثمار وقت الحصة بشكل جيد. 16

 كبيرة 13 1822 3823 ُتساعد في تحسين تحصيل الطلبة. 11

 كبيرة 11 1822 3822 ُتشجعني على تطوير استراتيجيات التقويم وتنويعها. 14

 كبيرة 1 1826 6816 دة ومتنوعة.ُتعدم تعليمّية أنشطةُتحفز على القيام ب 12

ُتسهم في تبسيط المفاهيم  والمصطلحات العلمية في  12
 العلوم.

 كبيرة 1 1822 6812

 كبيرة 4 1824 6812 تُنمي أسلوب البحث واالستقصاء عند الطلبة. 12

 كبيرة 14 1821 3821 تُنمي أسلوب حل المشكالت عند الطلبة. 21

التعلم المعكوس  استراتيجّيةسلبيات التدريس باستخدام  21
 اته.إيجابيتفوق 

 متوسطة 24 1812 2822

 متوسطة 26 1812 3811 فقط. عرفّيةالمتقتصر على الجوانب  22

 متوسطة 21 1812 3821 الطلبة. إبداعُتحد من  23

 متوسطة 22 1816 3812 ستزول سريًعا. تربوّيةالتعلم المعكوس موجة  استراتيجّية 26

 متوسطة 22 1811 2842 تتطلب توظيف تقنيات يصعب توفيرها. 21
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 متوسطة 22 1813 2826 طالب.ستضيف عبًئا جديًدا على كل من المعلم وال 24

 متوسطة 23 1812 3811 ستُقلل من مكانة المعلم ودوره بإحالل التكنولوجيا محله. 22

استخدام استراتيجيات التدريس التقليدية ُتعطي نتائج  22
 التعلم المعكوس. استراتيجّيةمن استخدام  أفضل

 متوسطة 21 1821 2822

 متوسطة     4.28 1.22 الكلي                     

( ان المتوستتتتط الحستتتتابي التجاهتتتتات معلمتتتتي العلتتتتوم فتتتتي مرحلتتتتة التتتتتعلم 2يبتتتتين الجتتتتدول )         

( وبتتتتانحراف معيتتتتاري 3844التتتتتعلم المعكتتتتوس فتتتتي لتتتتواء القويستتتتمة بلتتتتد ) استتتتتراتيجّيةنحتتتتو  يساستتتتاأل

موافقتتة  ورغتتم أن أغلتتب فقتترات االستتتبانة حصتتلت علتتى درجتتة (،  وبدرجتتة موافقتتة )متوستتطة(.1.22)

التتتعلم المعكتتوس كانتتت  استتتراتيجّية)كبيتترة( متتن وجهتتة نظتتر معلمتتي العلتتوم، إال أن اتجاهتتاتهم  نحتتو 

 بدرجة ) متوسطة(.

للفقتتتتترة التتتتتتي تتتتتتنص علتتتتتى " ُتستتتتتهم فتتتتتي تبستتتتتيط المفتتتتتاهيم   كبتتتتتروكانتتتتتت درجتتتتتة الموافقتتتتتة األ

(، وبدرجتتتة 1822(، وانحتتتراف معيتتتاري )6812والمصتتتطلحات العلميتتتة فتتتي العلتتتوم" بمتوستتتط حستتتابي )

مصتتادر المعرفتتة فتتي أي وقتتت  إلتتىُتستتهل الوصتتول موافقتتة )كبيتترة(، تالهتتا الفقتترة التتتي تتتنص علتتى " 

تالهتا ، وبدرجة موافقتة )كبيترة(، (1822(، وانحراف معياري )6812وفي أي مكان" بمتوسط حسابي )

بمتوستط حستابي المحتتوى قبتل الحصتة "  لتىع االطتالعتُتيح للطلبة فرصتة الفقرة التي تنص على " 

ل ( وبدرجتتة موافقتتة )كبيتترة(، تالهتتا الفقتترة التتتي تتتنص علتتى " ُتحتتوّ 1824(، وانحتتراف معيتتاري )6811)

( 6816" بمتوستط حستابي ) تعليمّيتةال العملّيتةفتي  إيجابيمشارك  إلىدور الطالب من مستمع سلبي 

ة الفقرة التي تنص على " وحل بالمرتبة قبل األخير  ( وبدرجة موافقة )كبيرة(.1822وانحراف معياري )

( وانحتتراف معيتتاري 2826) ستضتتيف عبًئتتا جديتتًدا علتتى كتتل متتن المعلتتم والطالتتب " بمتوستتط حستتابي

تتطلتب توظيتف ( وبدرجة موافقة )متوسطة(، وحتل بالمرتبتة األخيترة الفقترة التتي تتنص علتى " 1813)
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بدرجتتتتة موافقتتتتتة ( و 1811( وانحتتتتتراف معيتتتتاري )2842تقنيتتتتات يصتتتتعب توفيرهتتتتتا " بمتوستتتتط حستتتتابي )

 )متوسطة(.

 : الثانيلاسؤال االمتعلقة ب الّنتائج

نحؤو  ياسااسؤاألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم في  إحصائيةةداللة ذات فروق  ُوجديهل 

 ؟لمتغير الجنس ُتعزىالتعلم المعكوس  ااستراتيجّية

المعيارية ولمعرفة  اتعن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف جابةلإلو 

( لعينتين t-testلمتغير الجنس تم استخدام اختبار )  فروق بين المتوسطات الحسابية تبًعاداللة ال

 ( يوضح ذلك:8مستقلتين، والجدول )

 (8جدول )

 التعلم المعكوس ااستراتيجّية( لداللة الفروق في اتجاهات المعلمين نحو t-test)نتائج اختبار 

 سلمتغير الجن تبًعا 

المتواسط  العدد الجنس
 الحاسابي

االنحراف 
ماستوى  درجة الحرية قيمة "ت" المعياري

 الداللة

  521. 3.76 22 ذكر

1826 

 

173 

 

 671. 3.59 113 انثى 071.

فتتي اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي  إحصتتائيةة( عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة 2يبتتين الجتتدول )

لمتغيتتر  ُتعتتزىمتتدارس لتتواء القويستتمة  التتتعلم المعكتتوس فتتي استتتراتيجّيةنحتتو  يساستتاألمرحلتتة التعلتتيم 

ن اتجاهاتهم ال تختلف أناث متقاربة، أي ن المتوسطات الحسابية للذكور واإلأالجنس، حيث يالحظ 

 باختالف الجنس.
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 : الثالثالاسؤال المتعلقة ب الّنتائج

نحؤو  ياسااسؤاألة التعليم اتجاهات معلمي العلوم في مرحلفي  إحصائيةة ةدالل ذاتفروق  ُوجديهل 

 ؟لمتغير اسنوات الخدمة ُتعزىالتعلم المعكوس  ااستراتيجّية

عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  جابةلإلو 

( 2لمتغير سنوات الخدمة. والجدول ) تبًعاالتعلم المعكوس  استراتيجّيةالتجاهات معلمي العلوم نحو 

 يوضح ذلك:

 (9ل )جدو

لمتغير  تبًعاالتعلم المعكوس  ااستراتيجّيةواالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي العلوم نحو  ةالمتواسطات الحاسابي

 اسنوات الخدمة

 االنحراف المعياري المتواسط الحاسابي العدد اسنوات الخدمة

 411. 3.47 21 سنوات 1من  أقل

 651. 3.72 12 سنوات 11من  أقل  -سنوات  1

 641. 3842 21 أكثرات فسنو  11

 621. 3.66 121 المجموع

ن المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم أ( 2يبين الجدول )

بين  تراوحتلمتغير سنوات الخدمة  تبًعا التعلم المعكوس في لواء القويسمة استراتيجّيةنحو  يساساأل

( بانحراف معياري  3844ي لسنوات الخدمة )(. وجاء المتوسط الحسابي الكل3822 – 3862)

كانت الفروق بين المتوسطات  إذان هذه المتوسطات متقاربة، وللكشف عما أ(، ويالحظ 1842)

( تم تطبيق تحليل التباين 0.05α=عند مستوى داللة ) إحصائيةةالحسابية ذات داللة 

 ( يوضح ذلك:  11، والجدول )(ANOVA)األحادي
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 (02جدول )

 ااستراتيجّيةنحو  معلمي العلوملداللة الفروق في اتجاهات  (ANOVA)تحليل التباين األحادي  ختبارنتائج ا

 لمتغير اسنوات الخدمة تبًعاالتعلم المعكوس 

مجموع  مصدر التباين
متواسط  درجة الحرية المربعات

 ماستوى الداللة قيمة "ف" المربعات

 601. 2 1.19 بين المجموعات
1.57 

 

.211 
 381. 122 41832 جموعاتداخل الم

  174 66.56 المجموع

متتن مستتتوى  أكبتتر( 1812( عنتتد قيمتتة "ف" )1821( أن مستتتوى الداللتتة )11يبتتين الجتتدول )

فتتي اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي  إحصتتائيةةفتتروق ذات داللتتة  ُوجتتدأي أنتته ال ي (α(0.05=الداللتتة  

لمتغيتتر ستتنوات  ُتعتتزىمتتدارس لتتواء القويستتمة التتتعلم المعكتتوس فتتي  استتتراتيجّيةنحتتو  يساستتاألالتعلتتيم 

  الخدمة.

 : الرابعالاسؤال المتعلقة ب الّنتائج

نحؤو  ياسااسؤاألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم في  إحصائيةةداللة ذات  فروق ُوجديهل 

 ؟في مجال التقنيات التدريبّيةلمتغير الدورات  ُتعزىالتعلم المعكوس  ااستراتيجّية

عتتتتتن هتتتتتذا الستتتتتؤال تتتتتتم استتتتتتخراج المتوستتتتتطات الحستتتتتابية واالنحرافتتتتتات المعياريتتتتتة  جابتتتتتةلإلو 

فتتي  التدريبّيتتةلمتغيتتر عتتدد التتدورات  تبًعتتاالتتتعلم المعكتتوس  استتتراتيجّيةحتتو نالتجاهتتات معلمتتي العلتتوم 

 ( يوضح ذلك:11مجال التقنيات. والجدول )
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 (00جدول )

لمتغير  تبًعاالتعلم المعكوس  ااستراتيجّيةت معلمي العلوم نحو المتواسطات الحاسابية واالنحرافات المعيارية التجاها

 في مجال التقنيات التدريبّيةالدورات 

 االنحراف المعياري المتواسط الحاسابي العدد التدريبّيةالدورات 

 701. 3.63 42 دورة واحدة

 581. 3.53 61 دورتان

 541. 3.78 41 أكثرثالث دورات ف

 621. 3.66 121 المجموع

ن المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم أ( 11بين الجدول )ي

 تراوحتلمتغير سنوات الخدمة  تبًعاالتعلم المعكوس في لواء القويسمة،  استراتيجّيةنحو  يساساأل

( بانحراف معياري  3844(. وجاء المتوسط الحسابي الكلي لسنوات الخدمة )3822 – 3813بين )

كانت الفروق بين المتوسطات  إذان هذه المتوسطات متقاربة، وللكشف عما أ، ويالحظ (1842)

تم تطبيق تحليل التباين  (0.05α=عند مستوى داللة ) إحصائيةةالحسابية ذات داللة 

 ( يوضح ذلك:  12(، والجدول )ANOVA)األحادي

 (00جدول )

 ااستراتيجّيةنحو  معلمي العلومفروق في اتجاهات لداللة ال (ANOVA)تحليل التباين األحادي نتائج اختبار 

 في مجال التقنيات التدريبّيةلمتغير الدورات  تبًعاالتعلم المعكوس 

 ماستوى الداللة قيمة "ف" متواسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 811. 2 1.61 بين المجموعات
2.14 .121 

 381. 122 64.96 داخل المجموعات

  126 66.57 المجموع
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متتن مستتتوى  أكبتتر( 2.16( عنتتد قيمتتة "ف" )1812أن مستتتوى الداللتتة )( 12يبتتين الجتتدول )

فتتي اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتتي  إحصتتائيةةفتتروق ذات داللتتة  ُوجتتدال يأي أنتته  (α(0.05=الداللتتة  

تغيتتر مل ُتعتتزىمة لتتواء القويستت متتدارس التتتعلم المعكتتوس فتتي استتتراتيجّيةنحتتو  يساستتاألمرحلتتة التعلتتيم 

 في مجال التقنيات.  التدريبّيةعدد الدورات 

 :الخامسلاسؤال االّنتائج المتعلقة ب

التعلم المعكوس في التدريس من وجهة نظر  ااستراتيجّيةالالزمة الاستخدام  التدريبّيةالحاجات ما  

 ؟ياسااساألمعلمي العلوم في مرحلة التعليم 

 سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبعن هذا السؤال تم حساب المتو  جابةلإل

التعلم المعكوس في التدريس،  استراتيجّيةالالزمة لمعلمي العلوم الستخدام  التدريبّيةللحاجات 

 ( يوضح ذلك: 13والجدول )

 (01جدول )

استخدام الالزمة لمعلمي العلوم ال التدريبّيةلحاجات لالمتواسطات الحاسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 التعلم المعكوس في التدريس ااستراتيجّية

رقم 
المتواسط  الفقرة الفقرة

 الحاسابي
االنحراف 
درجة  الرتب المعياري

 الحاجة

 متوسطة 34 4.28 1.04 التعلم المعكوس. استراتيجّيةماهية  3

 متوسطة 38 4.22 1.02 مبررات استخدامها  في التدريس. 6

 متوسطة 30 4.20 1.51 دريس العلوم.طرائق استخدامها األمثل في ت 1

0 
على التجارب العالمية الناجحة في استخدامها   االطالع

 في تدريس العلوم.
 كبيرة 3 4.82 1.83

 متوسطة 8 4.20 1.22 التعلم المعكوس. استراتيجّيةمهارات تخطيط الدرس في  5
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بة للتعلم عند ذاالفاعلة في توفير بيئة مشوقة ج ساليباأل 2
 ها.تطبيق

 كبيرة 0 4.26 1.40

4 
التعامل مع أنظمة التشغيل الالزمة الستخدامها في 

 التدريس.
 كبيرة 4 4.22 1.24

نتاج الفيديوهات  8  كبيرة 1 4.28 1.45 .تعليمّيةالبرامج تصميم وا 

2 
للحصول على  نترنتاستخدام محركات البحث عبر اإل

 تناسب دروس العلوم. تعليمّيةمقاطع 
 متوسطة 36 3.42 1.24

 متوسطة 32 3.36 1.08 .نترنتاستخدام شبكات التواصل االجتماعي عبر اإل 34

 متوسطة 35 3.36 1.51 برامج تسجيل مقاطع الصوت. 33

 متوسطة 31 3.44 1.52 برامج تصميم الملصقات. 36

 متوسطة 34 3.46 1.20 استخدام المدونات إليجاد مساحة للمشاركة  بين الطلبة. 31

 كبيرة 5 4.28 1.40 االختبارات الرقمية. ادإعد 30

 كبيرة 2 3.44 1.22 المصادر الرقمية. إنشاء 35

 متوسطة 33 3.31 1.20 .تفاعلّيةالعروض التقديمية ال إنشاءبرامج  32

 متوسطة 2 3.40 1.22 .تعليمّيةمجموعات تواصل  إنشاءبرامج  34

 كبيرة 6 4.26 1.48 .األنشطةفنيات تصميم  38

 متوسطة       3 1.20 الكلي              

لمعلمتتتي العلتتتوم فتتتي مرحلتتتة  التدريبّيتتتةن المتوستتتط الحستتتابي للحاجتتتات أ( 13يبتتتين الجتتتدول )

التتعلم المعكتوس فتي التتدريس  فتي لتواء القويستمة بلتد  استتراتيجّيةالالزمة الستتخدام  يساساألالتعليم 

الفقرات على درجتة االحتيتاج  تراوحتسطة(. و (، وبدرجة احتياج )متو 1( وبانحراف معياري )3846)

الالزمتة لمعلمتي العلتوم الستتتخدام  التدريبّيتةن الحاجتات أكبيترة، األمتر التذي يعنتي  إلتىبتين متوستطة 

 كبيرة(. إلىالتعلم المعكوس في التدريس كانت بدرجة احتياج ) متوسطة  استراتيجّية

على  االطالع إلىاعتقد انني بحاجة  للفقرة التي تنص على " كبروكانت درجة االحتياج األ

(، وانحتتراف 3821" بمتوستتط حستتابي )التجتتارب العالميتتة الناجحتتة فتتي استتتخدامها  فتتي تتتدريس العلتتوم
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 إلتتى(، وبدرجتتة احتيتتاج )كبيتترة(، تالهتتا الفقتترة التتتي تتتنص علتتى " اعتقتتد اننتتي بحاجتتة 1822معيتتاري )

(، وانحتتتراف معيتتتتاري 3822حستتتتابي ) " بمتوستتتط األنشتتتطةوالتتتتدريب علتتتتى  فنيتتتات تصتتتتميم  التعتتتّرف

 التعتتّرف إلتتىتالهتتا الفقتترة التتتي تتتنص علتتى " اعتقتتد اننتتي بحاجتتة ، وبدرجتتة احتيتتاج )كبيتترة(، (1822)

نتتتتاج الفيتتتديوهات  (، وانحتتتراف 3821" بمتوستتتط حستتتابي ) تعليمّيتتتةالوالتتتتدريب علتتتى بتتترامج تصتتتميم وا 

الفاعلتة فتي تتوفير  ساليباألي تنص على " ( وبدرجة احتياج )كبيرة(، تالها الفقرة الت1822معياري )

( وبدرجتة 1822( وانحراف معيتاري )3826" بمتوسط حسابي ) بة للتعلم عند تطبيقهاذابيئة مشوقة ج

 إلتتتىوجتتتاءت بالمرتبتتتة قبتتتل األخيتتترة الفقتتترة التتتتي تتتتنص علتتتى " اعتقتتتد اننتتتي بحاجتتتة  احتيتتتاج )كبيتتترة(.

( وانحتتتتراف معيتتتتاري 3862) " بمتوستتتتط حستتتتابي التتتتتعلم المعكتتتتوس استتتتتراتيجّيةعلتتتتى ماهيتتتتة  التعتتتتّرف

بالمرتبتتة األخيتترة الفقتترة التتتي تتتنص علتتى "  اعتقتتد اننتتي  ( وبدرجتتة احتيتتاج )متوستتطة(، وحتتلّ 1822)

( وانحتتتراف 3864" بمتوستتتط حستتتابي ) علتتتى مبتتتررات استتتتخدامها  فتتتي التتتتدريس التعتتتّرف إلتتتىبحاجتتتة 

 ( وبدرجة احتياج )متوسطة(.1822معياري )

 :  اسادسالاسؤال العلقة بالمت الّنتائج

 ياسااسؤاألرحلؤة التعلؤيم اتجاهؤات معلمؤي العلؤوم فؤي مبين احصائًيا  دالة ارتباطّيةعالقة  ُوجديهل 

 ؟الالزمة الاستخدامها في التدريس التدريبّيةالتعلم المعكوس  وبين حاجاتهم  ااستراتيجّيةنحو 

اتجاهات بين  حصائيةةإلعن هذا السؤال تم حساب معامالت االرتباط والداللة ا جابةلإلو 

 ( يوضح ذلك:16، والجدول )التدريبّية هموحاجاتالمعلمين 
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 (01جدول )

التعلم المعكوس،  ااستراتيجّيةللعالقة بين اتجاهات معلمي العلوم نحو  حصائيةةمعامالت االرتباط والداللة اإل

 الالزمة الاستخدامها في التدريس التدريبّيةوالحاجات 

 أقاسام االاستبانة االتجاهات بّيةالتدريالحاجات 

 معامل االرتباط 1 0.18
 االتجاهات

 مستوى الداللة 3 0.02

 معامل االرتباط 0.18 1
 ةيّ الحاجات التدريب

 مستوى الداللة 0.02 3

( وأن 1812بلد ) التدريبّية( أن معامل االرتباط بين االتجاهات والحاجات 16يبين الجدول )

وبالتالي هناك عالقة موجبة دالة احصائًيا  (α(0.05=من  أقل( أي 1812ا )مستوى الداللة بينهم

 . التدريبّيةبين االتجاهات والحاجات 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 تياوالتوص الّنتائجمناقشة 
لتوصيات المقترحة في وكذلك ا الّدراسةإليها  توصلتالتي  الّنتائجمناقشة الفصل هذا  ولاتن

 على النحو اآلتي: الّدراسةضوء نتائج 

 :األولالمتعلقة بالاسؤال  الّنتائجمناقشة 

 ؟ التعلم المعكوس ااستراتيجّيةنحو  ياسااساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم ا م

التعلم  اتيجّيةاستر نحو  يساساألأن اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم  الّنتائجبينت 

ن المتوسط الحسابي أ، على الرغم من إيجابّيةالمعكوس في مدارس لواء القويسمة هي اتجاهات 

غلب فقرات أال أن إ(، وبدرجة موافقة )متوسطة( 1.22( وبانحراف معياري )3844الكلي بلد )

 االستبانة حصلت على درجة موافقة )كبيرة(. 

لواء القويسمة يدركون  / ي محافظة العاصمة عمانويمكن تفسير ذلك بأن معلمي العلوم ف

التي تراعي متطلبات  التنويع في االستراتيجيات الحديثة أهميةدمج التقنيات في التدريس، و  أهمية

 إلىيشير  ستراتيجّيةنحو هذه اال يجابيكما أن اتجاههم اإل العصر وتجاري هذا الجيل الرقمي،

ومعرفة آليات تطبيقها وخطوات تنفيذها داخل الغرفة  جّيةستراتيعلى هذه اال التعّرفرغبتهم في 

 وحديوأكدت دراسة عويمر  .تعليمّيةال العملّيةالصفية وخارجها، لما لذلك من انعكاسات على 

التعلم المعكوس من وجهة نظر معلمي االبتدائي  أهمية( التي هدفت إلى التعرف على 2112)

 التعلم المعكوس. أهميةنحو  بّيةيجاوالمتوسط  على اتجاهات المعلمين اإل
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 إيجابّيةوفاعلية  أثرالتعلم المعكوس من  استراتيجّيةثبتته أما  إلىهذه النتيجة  ُتعزىوقد 

اتجاهات  (Herreid & schiller, 2013)حيث أظهرت نتائج دراسة  على الطلبة والمعلمين،

ن يستخدمونها فهي يالتي تجعل المعلم التعلم المعكوس واألسباب استراتيجّيةنحو  يجابّيةالمعلمين اإل

فاعلية، وتمكن الطالب الذين يتغيبون عن الحصص والمحاضرات بمشاهدة ما  أكثرتجعل الطلبة 

( التي هدفت إلى تعرف فاعلية 6430ت نتائج دراسة أبو الروس وعمارة )أكدو  فاتهم بأي وقت.

التربية بجامعة قطر واتجاهاتهن  التعلم المعكوس في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات كلية

التعلم المعكوس في  ستراتيجّيةال يجابياإل ثر( على األ6434سليمان )نحوه على ذلك، وأشار 

الناتج عن استخدام معلمي  ثر( األ6438لدى المعلمين، وبين السيد ) تدريسّيةتنمية المهارات ال

تدريس في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية التعلم المعكوس في ال ستراتيجّيةالعلوم حديثي التخرج ال

التعلم المعكوس في رفع مستوى  أثر( على 6432قطاش ) أكدتو  .المهارات الحياتية ومتعة التعلم

 التعلم المعكوس. استراتيجّيةالتحصيل واالحتفاظ المعرفي عند تدريس مهارات الرياضيات باستخدام 

التي أظهرت ( Snowden, 2012) دراسة وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج

التعلم المعكوس من خالل استبدال  استراتيجّيةنحو التدريس بلمعلمين ل يجابّيةاإلتجاهات الا

( التي أظهرت أن اتجاهات 6430أبو مغنم )المحاضرة التقليدية بمحاضرة على االنترنت، ودراسة 

وبدرجة  إيجابّيةالتعلم المعكوس كانت  ةاستراتيجيّ ة نحو التدريس بمعلمات الدراسات االجتماعيّ 

ان اتجاهات المعلمين في مرحلة التعليم  تأظهر ( التي 6434شاهين ) ، ودراسة(كبيرة)موافقة 

نسبية  أهميةوب إيجابيهو اتجاه  ،التعلم المعكوس في التدريس استراتيجّيةالثانوي نحو استخدام 

في زيادة وقت التعلم، كما يوفر  هماكوس يس(، حيث أكد المعلمون على أن التعلم المع42.2%)

أثبتت  التي( 6438تحفز مشاركة المتعلمين في تحمل مسؤولية تعلمهم. ودراسة سليم ) تعليمّيةبيئة 
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في مدارس  صعوبات التعلم طلبةنحو التعلم المعكوس لدى  ساسيةاألن اتجاهات معلمي المرحلة أ

 تعليمّيةالعلى المادة  طالعاء الطلبة الفرصة لالمحافظة نابلس كبيرة، لما لها من دور في إعط

 بشكل مسبق وحسب قدراتهم والفروق الفردية فيما بينهم.

طلحات العلمية في والمصسهم في تبسيط المفاهيم أن الفقرة " ت   الّدراسة بينت نتائجكما 

استخدام  ةأهميويمكن تفسير ذلك بشعور معلمي العلوم بدرجة موافقة،  أكبرعلى حصلت  العلوم "

التعلم المعكوس في تدريس مادة العلوم لما لهذه المادة من خصوصية تختلف عن باقي  استراتيجّية

فهي مادة علمية يكثر فيها المفاهيم والمصطلحات العلمية، ويصعب على المعلمين ؛ الدراسّيةالمواد 

للطلبة، فيحتاج توضيحها القليلة بتبسيطها وايصالها بسهولة  تدريسّيةال سنوات الخدمةوخاصة ذوي 

العديد من الدراسات على وجود مشكالت بمفاهيم العلوم،  أكدتفقد  وقت وجهد كبير من المعلم،

على وجود صعوبات في تدريس المفاهيم العلمية بمادة  أكدت( والتي 6432ومنها دراسة العجمي )

 العلوم لدى طلبة المرحلة المتوسطة. 

وفاعلية حيث أكد  أثرالتعلم المعكوس من  استراتيجّيةاثبتته  ما إلىهذه النتيجة  ُتعزىوقد 

في  إيجابي أثرالتعلم المعكوس في تدريس العلوم له  استراتيجّية( أن استخدام 6438العجمي )

ما محسوسة يعيها ويفه إلىتنمية المفاهيم العلمية لدى الطلبة من خالل تحويل المفاهيم المجردة 

 .الطلبة

على حصلت تتطلب توظيف تقنيات يصعب توفيرها " "  أن الفقرة لّدراسةاكما بينت نتائج 

هذه الفقرة من فقرات االستبانة ذات االتجاه السلبي و  في مقياس االتجاهات، قلدرجة الموافقة األ

 يجابّيةاإلنسبة يؤكد على اتجاهات المعلمين  أقلالتعلم المعكوس وحصولها على  استراتيجّيةنحو 

ويمكن تفسير  ،التعلم المعكوس فقد حصلت على درجة موافقة )متوسطة( تراتيجّيةاسنحو استخدام 
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 ستراتيجّيةن بعض المدارس في لواء القويسمة تتوفر لديها تقنيات تساعد على تطبيق االإذلك 

. وربما لعدم ادراك المعلمين الجيد لماهية ستراتيجّيةوبعضها ال يتوفر ما يساعد على تطبيق هذه اال

فيعتقد  ،جديدة وغير مفعلة بشكل واسع في مدارس لواء القويسمة استراتيجّيةكونها  اتيجّيةستر اال

 بحاجة لتقنيات كبيرة لتطبيقها. هابعضهم ان

 الثانيالمتعلقة بالاسؤال  الّنتائجمناقشة 

نحو  ياسااساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم في  إحصائيةةداللة ذات فروق  ُوجديل ه

  ؟لمتغير الجنس ُتعزىالتعلم المعكوس  اتيجّيةااستر 

في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة   إحصائيةةفروق ذات داللة  عدم وجود الّنتائجبينت 

 لمتغير الجنس. ُتعزىالتعلم المعكوس في لواء القويسمة  استراتيجّيةنحو  يساساألالتعليم 

سمة هي مدارس متجانسة من حيث في لواء القويالمدارس أن  إلىسبب ذلك  ُيعزىوقد 

التربويين في  مشرفينالالتي يعقدها  التدريبّيةالدورات و  والتقنيات دواتوتوافر األ ،البنية التحتية

سواء قبل الخدمة من  ،التدريبّيةنفس البرامج  إلىمديرية لواء القويسمة، فجميع المعلمين يخضعون 

فهم يتلقون نفس  ،ثناء الخدمةأالتنمية المهنية  من خالل دورات أوخالل دورات المعلمين الجدد 

دمج التقنيات في التدريس  أهمية إلىالمحتوى ويتلقون نفس التوجيهات التي توجه المعلمين 

ق التقليدية التي تعتمد على ائحدث االستراتيجيات والتنويع فيها، فقد تبين لهم بأن الطر أواستخدام 

لطلبة، مما جعل استجاباتهم متشابهة على فقرات االستبانة الحفظ والتلقين لم تؤت  ثمارها مع ا

 باختالف الجنس.
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( التي أثبتت عدم وجود فروق 6434شاهين )وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة 

ذات داللة إحصائيةة بين متوسطات درجات المعلمين في مرحلة التعليم الثانوي بمدينة الالذقية في 

( 6438سليم )ودراسة  .تعزى لمتغير الجنس التعلم المعكوس استراتيجّيةخدام اتجاهاتهم نحو است

نحو  ساسيةاألالمرحلة  في اتجاهات معلمي إحصائيةةت داللة عدم وجود فروق ذا تأظهر التي 

دراسة عويمر التعلم المعكوس لدى طلبة صعوبات التعلم في مدارس محافظة نابلس. و  استراتيجّية

توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس من ( التي 6438) وحدي

  التعلم المعكوس. أهميةوجهة نظر معلمي االبتدائي والمتوسط نحو 

وجود فروق ذات  تأظهر ( التي 6430مع دراسة أبو مغنم ) الّدراسةواختلفت نتيجة هذه 

التعلم  استراتيجّيةتدريس باستخدام بين متوسطات اتجاهات أفراد العينة نحو ال إحصائيةة ةدالل

، وهذا الفرق دال لصالح المعلمات، وارجع ذلك إلى طبيعة اختالف الجنس إلى ُتعزىالمعكوس 

المجتمع السعودي الذي يتيح للمعلمات البقاء في المنازل معظم الوقت بعد فترة الدوام المدرسي، 

 روح الالزمة الستخدامها بالتدريس.والش تعليمّيةمما يوفر لديهن الوقت إلعداد المواد ال

 الثالثالمتعلقة بالاسؤال  الّنتائجمناقشة 

نحو  ياسااساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم في  إحصائيةة ةدالل ذاتفروق  ُوجديهل 

 ؟لمتغير اسنوات الخدمة ُتعزىالتعلم المعكوس  ااستراتيجّية

اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة  في ئيةةإحصافروق ذات داللة عدم وجود  الّنتائجبينت 

 لمتغير سنوات الخدمة.  ُتعزىالتعلم المعكوس في لواء القويسمة  استراتيجّيةنحو  يساساألالتعليم 
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زادت عدد سنوات خدمتهم عن  الّدراسةمن نصف عينة  أكثرأن  إلىسبب ذلك  ُيعزىوقد   

وات الخدمة، والزيادة في سنوات الخدمة حيث تقاربت العينة في عدد سن ،سنوات( 34من  أكثر)

 العملّيةزادت من اتجاهاتهم بضرورة التنويع في استراتيجيات التدريس التي تجعل من الطالب محور 

 .وتزيد من دافعيتهم نحو التدريس ،بة تلبي رغبات الطلبةذاوالبحث عن استراتيجيات ج تعليمّيةال

دراكً  اوعيً  أكثربغض النظر عن سنوات خدمتهم والمعلمون  لمهنية التنمية ا أهميةب اوا 

من خالل التنمية الذاتية والسعي لرفع  أو ،التدريبّيةبالدورات  االلتحاقالمستمرة سواء من خالل 

. مما يشهده العصر الحاليوامكانيات طلبتهم في ضوء هذا التقدم والتطور الذي  وقدراتهم امكانيتهم

 ستبانة باختالف سنوات الخدمة. جعل استجاباتهم متشابهة على فقرات اال

( التي أظهرت عدم وجود 6432السبيعي ) ليه دراسةإوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت 

فروق ذات داللة احصائية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة من وجهة نظر معلمات الحاسب اآللي 

في  إحصائيةةاللة ( التي أثبتت عدم وجود فروق ذات د6438سليم )ودراسة  في محافظة الخرج.

 لمتغير سنوات الخدمة. ُتعزىالتعلم المعكوس  استراتيجّيةنحو  ساسيةاألاتجاهات معلمي المرحلة 

( التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 6438) وحديودراسة عويمر 

 معكوس.التعلم ال أهميةسنوات الخدمة، من وجهة نظر معلمي االبتدائي والمتوسط نحو 

وجود فروق  تأظهر ( التي 6434مع دراسة شاهين ) الّدراسةاختلفت نتيجة هذه في حين 

 ُتعزىالتعلم المعكوس  استراتيجّيةنحو  ساسيةاألباتجاهات معلمي المرحلة  إحصائيةةذات داللة 

التي أشارت إلى سنوات،  (5-3لمتغير سنوات الخدمة، وهذه الفروق لصالح فئة سنوات الخدمة )

حديثة وتعتمد على  ستراتيجّيةألن هذه اال ؛أكثر إيجابيلديها انطباع  قلأن سنوات الخدمة األ

ودراسة أبو مغنم  على الطرائق الحديثة. اطالع أكثرفالمعلمون حديثي التخرج  ؛تقنيات الحاسوب
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أظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح  ( التي6430)

وفسر ذلك بأن عنصر سنوات الخدمة الطويلة دفع  ،سنوات( 34من  أكثر) سنوات الخدمة مستوى

والبحث عن طرائق تدريس حديثة  التعلم المعكوس استراتيجّيةتفضيل التدريس باستخدام لالمعلمين 

يجابّيةتزيد من فاعلية و   الطلبة. ا 

  الرابعالمتعلقة بالاسؤال  الّنتائجمناقشة 

نحو  ياسااساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم في  إحصائيةةداللة  ذات فروق ُوجديل ه

 ؟في مجال التقنيات التدريبّيةلمتغير الدورات  ُتعزىالتعلم المعكوس  ااستراتيجّية

اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة  في إحصائيةةفروق ذات داللة  عدم وجود الّنتائجبينت 

 التدريبّيةلمتغير الدورات  ُتعزىالتعلم المعكوس في لواء القويسمة  ّيةاستراتيجنحو  يساساألالتعليم 

 في مجال التقنيات.

مدارس لواء القويسمة التعلم المعكوس داخل  استراتيجّيةعدم تطبيق  إلىسبب ذلك  وُيعزى  

 أنإلى ذلك  وقد يعود المنعقدة، التدريبّيةضمن الدورات  ستراتيجّيةعلى هذه اال وعدم التركيز

التي تعقد من قبل المشرفين لمعلمي العلوم على مستوى اللواء لم يكن لها أثر من  التدريبّيةلدورات ا

ظم أن مع ذلك. أضف إلى قبل الخدمة أو اثنائهاعلى المعلمين  التأثيرحيث فاعليتها الحقيقية في 

خالل المقررات من  في التدريس وذلك الستخدام التقنيات ساسيةاألالمعلمين يمتلكون المهارات 

على المعلمين للترفيع  والتعليم التي تفرضها وزارة التربية التدريبّيةوالدورات  ،في الجامعات الدراسّية

في ضوء العصر الرقمي والتقني الذي نعيشه  عن طريق التعلم الذاتيأو  ،والحصول على الرتب
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في  التدريبّيةعدد الدورات  مما جعل استجاباتهم متشابهة على فقرات االستبانة باختالف .االن

 .مجال التقنيات

عدم وجود فروق ذات داللة  تأظهر ( التي 6432مع دراسة السبيعي ) الّدراسةوتتفق نتيجة 

 في محافظة الخرج التعلم المعكوس استراتيجّيةالحاسب اآللي نحو  في اتجاهات معلمات إحصائيةة

 .التدريبّيةباختالف الدورات 

 الخامسمتعلقة بالاسؤال ال الّنتائجمناقشة 

التعلم المعكوس في التدريس من وجهة نظر  ااستراتيجّيةالالزمة الاستخدام  التدريبّيةالحاجات ما 

 ؟ياسااساألمعلمي العلوم في مرحلة التعليم 

 استراتيجّيةالالزمة الستخدام  يساساألن حاجات معلمي العلوم في مرحلة التعليم إ الّنتائجبينت     

كبيرة(، على  إلى بين درجة احتياج ) متوسطة تراوحتوس في مدارس لواء القويسمة التعلم المعك

(، وبدرجة احتياج 1( وبانحراف معياري )3846ن المتوسط الحسابي الكلي بلد )أالرغم من 

 . كبيرة( إلى)متوسطة بين درجة احتياج  تراوحتال أن فقرات االستبانة إ)متوسطة( 

التعلم المعكوس يعد حديثًا نسبًيا ويحتاج  استراتيجّيةباستخدام التدريس أن  إلىذلك  وُيعزى

ه انموذًجا للتعلم ذامعلمي العلوم الكثير من المعارف والمهارات التي تتيح لهم التمكن من اتخ

حدث أوالتعليم وبخاصة في ظل تأكيد وزارة التربية والتعليم على دمج التقنيات واستخدام 

 .تعليمّيةال العملّيةوجعل الطالب محور االستراتيجيات في التدريس 
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التعلم المعكوس بشكل كبير في برامج إعداد  استراتيجّيةوقد يعود ذلك إلى عدم تضمين 

 ستراتيجّيةالتي تركز على الجانب المعرفي والمهاري ال التدريبّيةالمعلمين قبل الخدمة، وقلة الدورات 

  اء الخدمة.التعلم المعكوس في برامج التنمية المهنية اثن

على التجارب العالمية  االطالع إلى أن الفقرة " اعتقد انني بحاجة الّنتائجبينت كما 

ويمكن تفسير ذلك درجة موافقة،  أكبر"، حصلت على  الناجحة في استخدامها  في تدريس العلوم

 مّيةيتعلال ةالعمليّ التعلم المعكوس وعكس  استراتيجّيةلية تطبيق آدراك معلمي العلوم لماهية إبعدم 

يتوفر لديهم  على التجارب العالمية الناجحة حتى االطالع إلىبين المدرسة والمنزل، وحاجتهم 

قناعهم داخليا بنجاح إ إلى. فهم يحتاجون ستراتيجّيةمكانية تطبيق االا  خلفية وتصور داخلي لكيفية و 

 مهارية. أومعرفية من خالل التجارب الناجحة قبل خضوعهم لدورات تدريبية  ستراتيجّيةاال

على مبررات استخدامها  في  التعّرفاعتقد انني بحاجة " كذلك أن الفقرة  الّنتائجوبينت 

ويمكن تفسير ذلك بأن معلمي  في مقياس االتجاهات، قلعلى درجة الموافقة األحصلت "  التدريس

ة هذا امجار  أهميةتدريس و استخدام االستراتيجيات الحديثة ودمج التقنيات بال أهميةالعلوم على دراية ب

 التعلم المعكوس في التدريس. استراتيجّيةالعصر الرقمي ومبررات استخدام 

( التي أثبتت ارتفاع درجة الحاجات 6430مع دراسة أبو مغنم ) الّدراسةوتتفق نتيجة 

 تدريس.التعلم المعكوس في ال استراتيجّيةلمعلمي الدراسات االجتماعية الالزمة الستخدام  التدريبّية

  الاسادسالمتعلقة بالاسؤال  الّنتائجمناقشة 

 ياسااسعلمي العلوم في مرحلة التعليم األاتجاهات مبين احصائًيا  دالة ارتباطّيةعالقة  ُوجديهل 

 ؟الالزمة الاستخدامها في التدريس التدريبّيةالتعلم المعكوس وبين حاجاتهم  ااستراتيجّيةنحو 
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موجبة دالة احصائًيا بين اتجاهات معلمي العلوم في  ةارتباطيّ عالقة وجود  الّنتائجبينت 

الالزمة  التدريبّيةحاجات الالتعلم المعكوس وبين  استراتيجّيةنحو  يساساألمرحلة التعليم 

 استراتيجّيةنحو  يجابّيةاإلالستخدامها في التدريس. وما يؤكد على ذلك اتجاهات معلمي العلوم 

التي حصلت على  التدريبّيةموافقة )متوسطة( وحاجاتهم  التعلم المعكوس التي حصلت على درجة

 كبيرة(.-درجة احتياج )متوسطة

وقد يفسر ذلك من خالل ربط االتجاهات بالسلوك، فاالتجاهات تترجم على شكل سلوك 

فاألشخاص ذوي االتجاه السلبي اتجاه قضية ما يظهرون النفور وعدم الرغبة ولكن ذوي االتجاه 

التعلم  استراتيجّيةنحو  يجابيقبول والموافقة والحاجة. فاتجاه المعلمين اإليظهرون ال يجابياإل

وما ينقصهم من  التدريبّيةلحاجاتهم  بإظهارهمالمعكوس ورغبتهم في استخدامه في التدريس تبينت 

 من استخدامها في التدريس. امعارف ومهارات ليتمكنو 

 ارتباطّيةوجود عالقة  تأظهر التي  (6430وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو مغنم )

التعلم المعكوس  استراتيجّيةدالة احصائًيا بين اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو التدريس ب

 الالزمة الستخدامه. التدريبّيةوبين حاجاتهم 

 التوصيات :

 صيات: ، يمكن تقديم مجموعة من التو الحالّية الّدراسةالتي توصلت إليها  الّنتائجفي ضوء 

  التعلم المعكوس في  استراتيجّيةلمعلمي العلوم في تطبيق  يجابّيةاإلاالستفادة من االتجاهات

 .تربوّيةالالتدريس واالستفادة من مميزاته وفوائده 
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  واكسابهم  ،التعلم المعكوس في التدريس استراتيجّيةتدريب معلمي العلوم على استخدام

 .الدراسّيةؤهلهم الستخدامه في تدريس المقررات التي ت قنيةوالت تربوّيةال المهارات

  وتحفيزهم على ذلك. ،التعلم المعكوس استراتيجّيةتشجيع المعلمين على التدريس باستخدام 

  التعلم  استراتيجّيةكافة، لدعم استخدام  تربوّيةالتحفيز الجهود والشراكة بين المؤسسات

 المعكوس.

   التعلم المعكوس  استراتيجّيةللتدريب على  ش عمل للمعلمين والطلبةر  عقد دورات وو

 وتقنياتها.

  التعلم المعكوس في التدريس،  استراتيجّيةالكشف عن المعوقات التي تحول دون استخدام

 ومن ثم العمل على ايجاد الحلول المالئمة، لتذليل الصعوبات ومعالجتها.

  دي الطلبة وتسخيرها لخدمة يأ ولاتنبمالذكية التي  األجهزةاإلفادة من التقنيات الحديثة و

 .تعليمّيةال العملّية

 التعلم المعكوس بهدف االستفادة من  ستراتيجّيةاالستفادة من تجارب الدول المستخدمة ال

 الخبرات السابقة.

 التعلم المعكوس. استراتيجّيةواالمكانيات الالزمة لتطبيق  دواتواأل األجهزةتزويد المدارس ب 

 يا التعلم المعكوس في مختلف التخصصات األكاديمية التوسع في استخدام بيداغوج

 من مميزات. ستراتيجّيةلما تتميز به هذه اال ؛تربوّيةالو 
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 مقترحات:ال

علق المزيد من البحوث والدراسات التي تت إجراءفي ضوء نتائج  وتوصياته تقترح الباحثة 

 نها:التعلم المعكوس م استراتيجّيةب

 مواد ومراحل دراسية أخرىعلى  لحالّيةادراسة مماثلة للدراسة  إجراء. 

 التعلم المعكوس. استراتيجّيةدراسة مماثلة تنمي اتجاهات الطلبة نحو استخدام  إجراء 

 التعلم المعكوس  استراتيجّيةدراسة مسحية للكشف عن معوقات تطبيق التدريس ب إجراء

 وسبل عالجها.

 لتعلم المعكوس في ضوء ا استراتيجّيةتصميم برنامج تدريبي قائم على التدريس ب

 .الّدراسةالحاجات الواردة في هذه 

 التعلم المعكوس في التدريس. استراتيجّيةدراسة مسحية تقيس واقع استخدام  إجراء 

 التعلم المعكوس وبين تنمية  استراتيجّيةتبين العالقة بين استخدام  ارتباطّيةدراسة  إجراء

 مهارات التفكير االبتكارية لدى الطلبة.

 التدريس  طرائقدراسة تقيس مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج و  ءإجرا

 التعلم المعكوس. ستراتيجّيةبالجامعات األردنية ال
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 الملحقات
 يةاألول( االستبانة بصورتها 3ملحق )

 

 

 
 المحترم...................................ذ... /ةستاذاال حضرة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
التعلم المعكوس  ااستراتيجّيةنحو  ياسااساألالتعليم اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة  دراسة بعنوان " ةالباحث ُتعد

 " الالزمة الاستخدامها في التدريس التدريبّيةوحاجاتهم 
 الّشرقمن جامعة  التدريس طرائقالمناهج و على درجة الماجستير في تخصص  الحصولوذلك استكمااًل لمتطلبات  
  سطو األ

 استراتيجّيةنحو  يساساألاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم اتج لقياس استبانتانتم تطوير  الّدراسة لهدفوتحقيًقا 
 التدريبّيةالحاجات الثانية تقيس  واالستبانة. ( فقرة33تكونت من )، حيث في العاصمة عمان التعلم المعكوس

 .( فقرة22، وتضمنت )التعلم المعكوس في التدريس استراتيجّيةالالزمة الستخدام 
 

استخدام التقنيات الحديثة  إلى( بأنه: نموذج تربوي يرمي 2015)س كما ُيعرفه الشرمانعلًما بأن التعلم المعكو 
غيرها من الوسائط،  أوملفات صوتية  أوالدرس عن طريق مقاطع فيديو  إعدادبطريقة تسمح للمعلم ب نترنتواإل

أجهزتهم اللوحية قبل  أوذكية هواتفهم ال أوفي أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم  أوليطلع عليها الطلبة في منازلهم 
 حضور الدرس، في حين يخصص وقت المحاضرة للمناقشات والمشاريع والتدريبات.

 
ولما عرفتم به من خبرة علمية وموضوعية في مجال التعليم يرجى التفضل بقراءة الفقرات الواردة في االستبانة 

 يل ما ترونه مناسًبا ولكم جزيل الشكر واالمتنان.ُتعدو 
 على النحو اآلتي : سوف تكون وفق سلم ليكرت الخماسي، الّدراسة أداةعن فقرات  اإلجابةالعلم بأن  أرجو 
 (.)كبيرة جًدا، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جًدا 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 العواودةديانا سالم حسن : ة الباحث                                
 4424034545رقم الهاتف:                                                        
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 البيانات الشخصية  للمحكم :
:  االسم

............................................................................................................. 
التخصص : 

........................................................................................................ 
الجامعة :  

.......................................................................................................... 
الرتية األكاديمية : 

................................................................................................... 
  : البيانات الديموغرافية : األولقسم ال

 م العبارة المناسبة فيما يأتي :أماة صح شار إالرجاء وضع   

 :     الجنس -1

 ذكر               

        أنثى               

     عدد اسنوات الخدمة :  -2
 سنوات 5من  أقل   
 سنوات 34من  أقل إلىسنوات  5   

     أكثرسنوات ف 34   
     في مجال التقنيات : التدريبّيةالدورات  -3

 دورة واحدة  
 دورتان  
 أكثرثالث دورات ف  
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التعلم  استراتيجّيةنحو  يساساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم : استبانة القسم الثاني
 :المعكوس

 الرقم
 الفقرة
 

 

بحاجة  الصياغة اللغوية مة العبارةمالئ
 يلُتعدل

يل ُتعدال
 المقترح

غير  الئمةم
غير  سليمة الئمةم

   سليمة

التعلم المعكوس مع متطلبات  استراتيجّيةتتماشى   .3
 ومعطيات العصر الحالي.

      

التعلم المعكوس بين التعلم المباشر  استراتيجّيةتدمج   .6
 والتعلم الذاتي.

      

التعلم المعكوس في زيادة التفاعل  استراتيجّية هماُتس  .1
 بين المعلم وطلبته.

      

التعلم المعكوس بيئة تعلم مشوقة  استراتيجّيةُتوفر   .0
 بة للتعلم.ذاوج

      

التعلم المعكوس دور الطالب من  استراتيجّيةُتحول   .5
 العملّيةفي  إيجابيمشارك  إلىمستمع سلبي 

 .تعليمّيةال

      

 إلىالتعلم المعكوس الوصول  استراتيجّيةُتسهل   .2
 مصادر المعرفة في أي وقت وفي أي مكان.

      

أعتقد أن استخدام استراتيجيات التدريس التقليدية   .4
التعلم  استراتيجّيةمن استخدام  أفضلُتعطي نتائج 
 المعكوس.

      

التعلم المعكوس ُفرصة التعلم  استراتيجّيةتُنمي   .8
 لبة.بين الط نيو االتع

      

التعلم المعكوس في حل المشكالت  استراتيجّيةُتساعد   .2
الطلبة، تسربهم، ظروفهم  إعداد) زيادة  تعليمّيةال

 الصحية، الفئات الخاصة..(
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التعلم المعكوس على الجوانب  استراتيجّيةُتركز   .34
 .المعرفّية

      

بين التعلم المعكوس الفروق الفردية  استراتيجّيةُتراعي   .33
 الطلبة. 

      

التعلم العكوس يثير دافعيتي  استراتيجّيةالتدريس ب  .36
 .بداعلالبتكار واإل

      

التعلم المعكوس تغذية راجعة فورية  استراتيجّيةُتوفر   .31
 للطلبة داخل الحصة.

      

التعلم المعكوس ألنها تعطي  استراتيجّيةاستخدام  يدأؤ   .30
قبل وقت ع المحتوى  االطالعفرصة للطلبة ب

 الحصة.

      

التعلم المعكوس ألنها  استراتيجّيةاستخدام  أفضل  .35
 تنمي لدى الطلبة مهارات التفكير العليا.

      

التعلم المعكوس  استراتيجّيةأرغب في استخدام   .32
 باستمرار في تدريس العلوم.

      

 االستثمارالتعلم المعكوس ُتساعد في  استراتيجّية  .34
 .الجيد لوقت الحصة

      

التعلم المعكوس في  استراتيجّيةُيساعد استخدام   .38
 تحسين تحصيل الطلبة.

      

التعلم المعكوس ألنها  استراتيجّيةُأشجع استخدام   .32
 ستغير من آلية  تقييم الطلبة.

      

 أنشطةالتعلم المعكوس ُتساعد في القيام ب استراتيجّية  .64
 دة ومتنوعة.ُتعدم تعليمّية

      

التعلم المعكوس في تبسيط المفاهيم   استراتيجّيةم ُتسه  .63
 والمصطلحات العلمية في العلوم. 

      

التعلم المعكوس أسلوب البحث  استراتيجّيةتُنمي   .66
 واالستقصاء عند الطلبة.
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التعلم المعكوس الطلبة على تحمل  استراتيجّيةُتحفز   .61
 مسؤولية تعلمهم.

      

تعلم المعكوس أسلوب حل ال استراتيجّيةتُنمي   .60
 المشكالت عند الطلبة.

      

التعلم  استراتيجّيةسلبيات التدريس باستخدام   .65
 اته.إيجابيالمعكوس تفوق 

      

التعلم  استراتيجّيةأرى أن التدريس باستخدام   .62
 الطلبة. إبداعالمعكوس ُيحد من 

      

ستزول  تربوّيةالتعلم المعكوس موجة  استراتيجّية  .64
 ًعا.سري

      

التعلم  استراتيجّيةعلى ماهية  التعّرفال أهتم ب  .68
 تطبيقها. أساليبالمعكوس و 

      

التعلم  استراتيجّيةال اهتم بسؤال المتخصصين عن   .62
 المعكوس.

      

التعلم المعكوس سُيعيق  استراتيجّيةتعميم استخدام   .14
 .تعليمّيةال العملّية

      

لحديثة تمكنني من التدريس ال أملك خبرة بالتقنيات ا  .13
 التعلم المعكوس. استراتيجّيةباستخدام 

      

التعلم المعكوس ستضيف عبًئا  استراتيجّيةأشعر بأن   .16
 جديًدا على كل من المعلم والطالب.

      

التعلم المعكوس ستُقلل من مكانة  استراتيجّيةأرى أن   .11
 المعلم ودوره بإحالل التكنولوجيا محله.
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التعلم المعكوس في تدريس  استراتيجّيةالالزمة الستخدام  التدريبّيةالحاجات : استبانة القسم الثالث
 :العلوم

 الرقم
 الفقرة

 

 

 الصياغة اللغوية مالئمة العبارة
بحاجة 

 يلُتعدل
يل ُتعدال

 المقترح

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 اسليمة
غير 
 اسليمة

  

التعلم  تيجّيةاستراماهية  تعّرف إلىأرى أنني بحاجة   .3
 المعكوس.

      

مبررات استخدام  تعّرف إلىاتصور انني بحاجة   .6
 التعلم المعكوس في التدريس. استراتيجّية

      

طرائق االستخدام  تعّرف إلىأرى انني بحاجة   .1
التعلم المعكوس في تدريس  ستراتيجّيةاألمثل ال
 العلوم.

      

العالمية في التجارب  تعّرف إلىاعتقد انني بحاجة   .0
التعلم المعكوس في تدريس  استراتيجّية تطبيق
 العلوم.

      

المعلم والطالب  أدوار تعّرف إلىأرى انني بحاجة   .5
 التعلم المعكوس. استراتيجّيةفي 

      

التدريب على مهارات  إلىاعتقد انني بحاجة   .2
 التعلم المعكوس. استراتيجّيةتخطيط الدرس في 

      

على طرائق تنفيذ  التعّرف إلىبحاجة  اعتقد انني  .4
 التعلم المعكوس. استراتيجّيةالدرس من خالل 

      

 ساليبعلى األ التعّرف إلىاتصور انني بحاجة   .8
للتعلم عند  بةاذجالفاعلة في توفير بيئة مشوقة 

 التعلم المعكوس. استراتيجّيةاستخدام 

      

 على المصادر التعّرف إلىاعتقد انني بحاجة   .2
التعلم  استراتيجّيةالالزمة لتطبيق  دواتواأل
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 المعكوس.

التدريب على التعامل مع  إلىأرى انني بحاجة   .34
التعلم  استراتيجّيةأنظمة التشغيل الالزمة في تطبيق 

 المعكوس.

      

التدريب على برامج تصميم  إلىاتصور انني بحاجة   .33
نتاج الفيديوهات   .تعليمّيةالوا 

      

التدريب على استخدام  إلىور انني بحاجة اتص  .36
للحصول على  نترنتمحركات البحث عبر اإل

 تناسب دروس العلوم. تعليمّيةمقاطع 

      

التدريب على استخدام  إلىاتصور انني بحاجة   .31
 .نترنتشبكات التواصل االجتماعي عبر اإل

      

التدريب على برامج تسجيل  إلىأرى انني بحاجة   .30
 اطع الصوت.وتحرير مق

      

التدريب على برامج تصميم  إلىاتصور انني بحاجة   .35
 الملصقات.

      

التدريب على استخدام  إلىاتصور انني بحاجة   .32
 المدونات إليجاد مساحة للمشاركة  بين الطلبة.

      

 إعدادالتدريب على مهارات  إلىاعتقد انني بحاجة   .34
 االختبارات الرقمية.

      

المصادر  إنشاءالتدريب على  إلىنني بحاجة اعتقد ا  .38
 الرقمية وتنظيمها ومشاركتها.

      

 إنشاءالتدريب على برامج  إلىأرى انني بحاجة   .32
 .تفاعلّيةالعروض التقديمية ال

      

التقييم  أساليبعلى  التعّرفاعتقد انني بحاجة   .64
 التعلم المعكوس. استراتيجّيةالذاتي الفاعلة في 
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 إنشاءالتدريب على برامج  إلىى انني بحاجة أر   .63
 .تعليمّيةمجموعات تواصل 

      

التدريب على فنيات تصميم  إلىأرى انني بحاجة   .66
 الصفية الكترونًيا. األنشطة
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 لالستبانة المحكمين بأسماء( قائمة 6حق )مل 
 

 الرقم ااسم المحكم الرتبة االكاديمية التخصص/الجامعة

وطرائق التدريس/الجامعة الهاشميةالمناهج   1 عاطف أبو حميد الشرمان استاذ دكتور  

الجامعة األردنية/ علم النفس التربوي  2 فلاير محمد أبو عواد  دكتور استاذ 

سطو األ الّشرق/  جامعة  التربوّية والقيادة دارةاإل دكتور استاذ   3 عاطف يوسف مقابلة 

سطو األ رقالشّ التدريس / جامعة  طرائقمناهج و  مشارك استاذ   4 الهام علي الشلبي 

سطو األ الّشرق/ جامعة مناهج وطرائق تدريس مشارك استاذ   5 فواز شحادة 

يقيةجامعة البلقاء التطب/ المناهج وأساليب التدريس مشارك استاذ   6 موسى عبدالقادر بخيت الهروط 

سطو األ الّشرق/ جامعة تكنولوجيا التعليم مشارك استاذ  السيدخليل    7 

 8 يحيى العلي استاذ مشارك علم االجتماع/ الجامعة الهاشمية

 9 امل العواودة استاذ مشارك علم االجتماع/الجامعة األردنية

 10 ناجح سليمان حسين مشرف تربوي وزارة التربية والتعليم

 11 سامية حمدان معلمة وزارة التربية والتعليم

يا ابو العافيةران معلمة وزارة التربية والتعليم  12 

 

 

 

. 
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 ( االستبانة بصورتها النهائية1ملحق ) 
 

 
 

 أخي المعلم، أختي المعلمة...
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

التعلم المعكوس  استراتيجّيةنحو  يساساألاتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم  الباحثة دراسة بعنوان " ُتعد
" وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الالزمة الستخدامها في التدريس  ةالتدريبيّ وحاجاتهم 

 سط .و األ الّشرقالتدريس من جامعة  طرائقتخصص المناهج و 
ى لقياس اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األولتم تطوير استبانتان، االستبانة  الّدراسةوتحقيًقا لهدف 

 استراتيجّيةالالزمة الستخدام  التدريبّيةالتعلم المعكوس. واالستبانة الثانية لقياس الحاجات  استراتيجّيةنحو  يساساأل
 التعلم المعكوس في التدريس.

 
استخدام التقنيات الحديثة  إلىترمي  تربوّية استراتيجّية( بأنه: 2015علًما بأن التعلم المعكوس كما ُيعرفه الشرمان)

غيرها من الوسائط،  أوملفات صوتية  أوالدرس عن طريق مقاطع فيديو  إعدادتسمح للمعلم ببطريقة  نترنتواإل
أجهزتهم اللوحية قبل  أوهواتفهم الذكية  أوفي أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم  أوليطلع عليها الطلبة في منازلهم 

 حضور الدرس، في حين يخصص وقت الحصة للمناقشات والمشاريع والتدريبات.
 
على  اإلجابة، لذا أرجو يساساألقد تم اختياركم لمسماكم الوظيفي وخبرتكم في تدريس العلوم في مرحلة التعليم و 

نجاحها أل الّدراسةهذه  إجراءن مع الباحثة لتحقيق الهدف من و اجميع األسئلة بدقة وعناية، والتع البحث  غراضوا 
 مة.العلمي " فقط" ، علًما بأن المعلومات ستعامل بسرية تا

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 المشرف: الدكتور عثمان ناصر منصور
 العواودةالباحثة : ديانا سالم حسن                                         
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 : البيانات الديموغرافية  األولالقسم 

 ( في المكان المناسب :X) ةإشار عن جميع الفقرات بوضع  اإلجابةرم بأرجو التك  

 الجنس:      -3

 ذكر               

 أنثى                      

 عدد سنوات الخدمة :      -6

 سنوات 5من  أقل  

 سنوات 34إلىسنوات  5   

  سنوات 34من  أكثر   
 في مجال التقنيات :     التدريبّيةالدورات  -1

 دورة واحدة  

 دورتان  

 أكثرثالث دورات ف  
 التعلم المعكوس: استراتيجّيةنحو  يساساألالقسم الثاني: استبانة اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم 

كبيرة  العبارة الرقم
قليلة  قليلة متواسطة كبيرة جًدا

 جًدا

      .التعلم المعكوس مع متطلبات العصر الحالي استراتيجّيةتتماشى  3

      تدمج بين التعلم المباشر والتعلم الذاتي. 6

      ُتسهم في زيادة التفاعل بين المعلم وطلبته. 1

      .تعليمّيةال العملّيةفي  إيجابيمشارك  إلىُتحول دور الطالب من مستمع سلبي  0

      مصادر المعرفة في أي وقت وفي أي مكان. إلىُتسهل الوصول  5

2 
 بين الطلبة. نيو االتعُفرصة التعلم تُنمي 

     

      .تعليمّيةالُتساعد في حل مشكالت البيئة  4

      ُتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.  8

      .بداعتُثير دافعيتي لالبتكار واإل 2



75 
 

 

      ُتوفر تغذية راجعة فورية للطلبة داخل الحصة. 34

      محتوى قبل الحصة.ع ال االطالعتُتيح للطلبة فرصة  33

36 
 تُنمي مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.

     

31 
 لدي الرغبة في استخدامها باستمرار في تدريس العلوم.

     

30 
 ُتساعد في استثمار وقت الحصة بشكل جيد.

     

      ُتساعد في تحسين تحصيل الطلبة. 35

      م وتنويعها.ُتشجعني على تطوير استراتيجيات التقوي 32

      دة ومتنوعة.ُتعدم تعليمّية أنشطةُتحفز على القيام ب 34

      ُتسهم في تبسيط المفاهيم  والمصطلحات العلمية في العلوم.  38

      تُنمي أسلوب البحث واالستقصاء عند الطلبة. 32

      تُنمي أسلوب حل المشكالت عند الطلبة. 64

      اته.إيجابيالتعلم المعكوس تفوق  استراتيجّيةاستخدام سلبيات التدريس ب 63

      فقط. المعرفّيةتقتصر على الجوانب  66

      الطلبة. إبداعُتحد من  61

      ستزول سريًعا. تربوّيةالتعلم المعكوس موجة  استراتيجّية 60

      تتطلب توظيف تقنيات يصعب توفيرها. 65

      على كل من المعلم والطالب. ستضيف عبًئا جديًدا 62

      ستُقلل من مكانة المعلم ودوره بإحالل التكنولوجيا محله. 64

68 

من استخدام  أفضلاستخدام استراتيجيات التدريس التقليدية ُتعطي نتائج 
      التعلم المعكوس. استراتيجّية
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 التعلم المعكوس في تدريس العلوم: استراتيجّيةم الالزمة الستخدا التدريبّيةالقسم الثالث: استبانة الحاجات 

 

 

كبيرة  العبارة الرقم
قليلة  قليلة متواسطة كبيرة جًدا

 جًدا
 التدريب على المعارف والمهارات اآلتية : إلىأعتقد أنني بحاجة 

      التعلم المعكوس. استراتيجّيةماهية  3

      مبررات استخدامها  في التدريس. 6

      امها األمثل في تدريس العلوم.طرائق استخد 1

      على التجارب العالمية الناجحة في استخدامها  في تدريس العلوم. االطالع 0

      التعلم المعكوس. استراتيجّيةمهارات تخطيط الدرس في  5

2 
 للتعلم عند تطبيقها. بةاذجالفاعلة في توفير بيئة مشوقة  ساليباأل

     

      مة التشغيل الالزمة الستخدامها في التدريس.التعامل مع أنظ 4

نتاج الفيديوهات  8       .تعليمّيةالبرامج تصميم وا 

2 

تناسب  تعليمّيةللحصول على مقاطع  نترنتاستخدام محركات البحث عبر اإل
      دروس العلوم.

      .نترنتاستخدام شبكات التواصل االجتماعي عبر اإل 34

      قاطع الصوت.برامج تسجيل م 33

36 
 برامج تصميم الملصقات.

     

      استخدام المدونات إليجاد مساحة للمشاركة  بين الطلبة. 31

      االختبارات الرقمية. إعداد 30

      المصادر الرقمية. إنشاء 35

      .تفاعلّيةالعروض التقديمية ال إنشاءبرامج  32

      .تعليمّيةمجموعات تواصل  إنشاءبرامج  34

      . األنشطةفنيات تصميم  38


