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شكر وتقدير

امحلد هلل ايذب دمهدت ود ا اّع م ..امحدك ريب محدً ا يليق جبالل هجك عظمي سلطانك فكل امحلد لكه
اّيك ي ود اّفضل لكه ..امحدك ريب اشكرك أن فقين حققت يل ما أصبو اّيه من اس تكامل درجة
املاجس تري.
اعرتافًا بذ ب اّفضل عيل ،انطالقًا من قول صىل هللا عليه سمل " من مل يشكر اّعاس ال يشكر هللا
عز جل "
أقدا شكرب وقديرب عرفاين ابمجليل اىل دكتورب اّفاضل مرشيف اّقدير ادلكتور/عامثن انرص
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أوقدا بشكرب اجلزيل اىل أساوذيت املوقرين يف جلعة املعاقشة ّتفضلهم عيل بقبول هذت اّرساةل ،ادلكتور
عاطف املقابةل ادلكتور صالح هيالت ،فهم أهل ّسد خللها وقومي م وهجا ،جفزامه هللا عين خري اجلزاء.
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اّشكر اّ رفان .
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اىل اّر ح اّيت سكنت ر يح  ..اىل خيط المل ايذب يعري يل املس تقبل  ..اىل غصين الخرض ايذب
اوباىه ب ِه ..اىل ووأيم "عبدهللا عبداّرمحن" .
اىل من شاركهتم لك حيايت ..اىل يد احلب اّ طاء  ..اىل س عدب عز يت  ..اخواين اخوايت الحباء.
اىل لك من قدا يل ادلمع احلبّ ..لك من ساندين..

اىل لك هؤالء أهدهيم هذا اّ هل املتواضع ،اسأل هللا ان يعف عا به أن ميدان بتوفيقه
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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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الفصل األول
الدرااسة وأهميتها
خلفية ّ
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الفصل األول
الدرااسة وأهميتها
خلفية ّ
مقدمة:
يشهد العالم في العصر الحاضر تطورات متسارعة ،فرضت على المجتمعات السعي لمسايرة
التطورات في المجاالت كافة ،والعمل على تطوير أنظمتها المختلفة ،ولعل أهمها النظام التعليمي ،إذ
تيار .فتقنيات التعليم تسعى
امتياز أو ترفًا أو اخ ًا
ًا
أصبح تطوير النظام التعليمي ضرورة عصرية ،وليس
تعليمية من خالل كل ما هو متاح من موارد.
في جوهرها إلى تحسين
العملية ال ّ
ّ
العملية
وفي الوقت الذي أصبحت فيه التقنيات تغزو العالم ،بات من الضرورة دمجها في
ّ
عنصر أساسًيا في التعليم .فالتعليم التقليدي ال يتناسب
ًا
تعليمية ،مما يستلزم العمل الجاد لجعل التقنية
ال ّ
أن األجهزة اللوحية ضرورة في حياته ،وبالتالي فإن طرائق التدريس التقليدية أصبحت
مع جيل يعتبر ّ
غير مجدية ،وال تثير دافعيته وشغفه نحو التعلم ،وأصبح هناك حاجة إلضافة عنصر اإلثارة والتشويق،
تعليمية من خالل تسخير التقنية في الغرفة الصفية ،أو في عرض الدروس،
والفضول لعناصر البيئة ال ّ
وطريقة االتصال والتواصل بين المعلم وطلبته (الشامسي.)2113 ،
وتبني استراتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة هدفًا لتطوير النظام التعليمي بشكل عام ،والطالب
منسجما مع التطور المعرفي الذي قادته المدرسة المعر ّفية بنظرياتها األكثر انسجا ًما
بشكل خاص،
ً
وواقعية مع حاجات وقدرات الطلبة في مختلف مستوياتهم المعر ّفية (قطامي.)2112 ،
تعليمية باستخدام تقنيات
وقد ظهرت استراتيجيات تدريس حديثة تعمد تطوير الممارسات ال ّ
المعلومات واالتصاالت في الغرفة الصفية .ومن هذه االستراتيجيات ما يسمى (التعلم المعكوس) أو

3

المقلوب ()Flipped Learning؛ الذي يقصد به قلب مهام التعلم بين بيئة الصف والمنزل ،بحيث
تعليمية مرئية( :فيديو،
يقوم المعلم باستثمار التقنيات الحديثة واإلنترنت إلعداد الدرس عن طريق مادة
ّ
ذاتيا على
ملفات ،عروض توضيحية ،برامج
ّ
تفاعلية ،تطبيقات محوسبة) ،ثم يقوم الطالب باالطالع ً
شرح المعلم ،ومن ثم يقوم بأداء األنشطة التي كانت واجبات منزلية في الصف ،مما يعزز فهمه للمادة
العلمية (.)Trucker, 2012
اتيجية التتتعلم المعكتتوس تستتتند فتتي فلستتفتها إلتتى نظريتتات التتتعلم الحديثتتة ،ومنهتتا النظريتتة
واستتتر ّ
تور للعمليت تتة
البنائي تتة ونظريت تتة الت تتتعلم االجتمت تتاعي ،وفلس تتفة الت تتتعلم النشت تتط ،الت تتذي يجع تتل الطالت تتب محت ت ًا
تعليمية ،كما لتقنيات التعليم دور في تشكيل مفهومها وتطبيقاتها الحديثة (سليمان.)2112 ،
ال
ّ
العمليتتة
ف تالتعلم المعكتتوس لتتيس مجتترد استتتخدام للتقنيتتة بقتتدر متتا هتتو تغييتتر فتتي إعتتادة تصتتميم
ّ
تعليميتتة والتفاعتتل معهتتا .فتتالمعلم
العمليتتة ال
تعليميتتة بمتتا فتتي ذلتتك طريقتتة تعتتاطي المعلتتم متتع أركتتان
ال
ّ
ّ
ّ
عنصر جوهري في التعلم المعكوس ينظر إلى التقنية المستخدمة على أنها تعمتل علتى تقويتة موقفته
تعليمية (الشرمان.)2111 ،
العملية ال
وتثري أداءه بما يكون له تأثير إيجابي على مخرجات
ّ
ّ
وألن التحتتول فتتي الفكتتر التربتتوي رافقتته اتجاهتتات جديتتدة ،نتتادت بالتجديتتد واتبتتاع استتتراتيجيات
حديثة في التدريس والتنشئة ،من هنا حظيتت االتجاهتات باهتمتام كبيتر ،لمتا تشتكله متن أهميتة بالغتة
فتتي توجيتته الستتلوك ،والتنبتتؤ بطريقتتة التصتترف .فتتالعلم باتجاهتتات المعلتتم نحتتو استتتراتيجيات التتتدريس
يجابيتة يستهم فتي إنجتاح منظومتة
الحديثة يكشف عن حقيقة االستخدام الفعلي لها ،وتحديد النظترة اإل ّ
تعليمية وتحسينها (المجيدل
العملية ال
التعليم ،وتحقيق األهداف المنشودة من تطوير لمختلف جوانب
ّ
ّ
والشريع.)2112 ،
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مهمتا فتي اإلقبتال
كما إن اتجاهات المعلمين نحو استراتيجيات التدريس الحديثة ،تتؤدي ًا
دور ً
تادا علتتى أن مقتتدار عطتتاء الفتترد فتتي مجتتال معتتين يعتمتتد علتتى متتدى
عليهتتا أو اإلحجتتام عنهتتا اعتمت ً
انتمائه وحبه وميوله واتجاهاته نحو هذا المجال (حجازي.)2112 ،
والعلوم ليستت كبقيتة المتواد الد ارس ّتية األخترى ،ألنهتا ذات طبيعتة تجريبيتة متجتددة تجعتل متن
اتيجية تتدريس محتددة تكتون هتي األفضتل ،وتتستع ط ارئتق تدريستها ،متن الطريقتة
الصعب تحديد استتر ّ
تعليميتة الحديثتة ،كمتا أن طبيعتة مفتاهيم العلتوم
اللفظية إلى الطريقتة العلميتة التتي تستتخدم التقنيتات ال
ّ
تعليميتتة مناستتبة تستتاعد علتتى
بعضتتها مجتترد غيتتر محستتوس وغيتتر مرئتتي ،تتطلتتب استتتخدام تقنيتتات
ّ
تقريب تلك المفاهيم للطلبة (سعيدي والبلوشي.)2112 ،
ملمتا بالمتادة التتي ُي ّدرستها وباستتراتيجيات
فينبغي على معلم العلوم أن يكتون واستع الثقافتة ،و ً
التعليم الحديثة ،ومدرًكا ألهمية االتجاهات ،فما يجري من إصالحات وتجديتدات تتطلتب إعتادة رستم
تعليمي تتة توظّت تف مس تتتجدات العص تتر م تتن تقني تتات متقدم تتة
بوي تتة لبن تتاء بيئ تتة
للسياس تتات ال
ّ
تعليمي تتة والتر ّ
ّ
تعليميتتة ،ويترتتتب عليهتتا إج تراء تعتتديالت أساستتية وجوهريتتة فتتي
بويتتة و ّ
ومعتتارف ونظرّي تات إدارّي تة وتر ّ
وظتتائف وأدوار القتتائمين علتتى النظتتام التعليمتتي والتتتدريبي .ومتتن هنتتا تكمتتن أهميتتة تحديتتد الحاجتتات
تعليميتتة .وعليتته؛
العمليتتة ال
تامال أساس تًيا لتحقيتتق األهتتداف المرجتتوة متتن
يبيتتة للمعلمتتين كونهتتا عت ً
ّ
ّ
التدر ّ
الحالي تتة للكش تتف ع تتن اتجاه تتات معلم تتي العل تتوم ف تتي مرحل تتة التعل تتيم األساست تي نح تتو
الد ارس تتة
ج تتاءت ّ
ّ
يبية الالزمة الستخدامها في التدريس.
اتيجية التعلم المعكوس ،وتحديد حاجاتهم التدر ّ
استر ّ
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الدرااسة:
مشكلة ّ
اتيجية التعلم المعكوس على استخدام التقنيات الحديثتة لتفعيتل التتعلم الرقمتي ،وتُعتد
تعتمد استر ّ
أحد الحلول التقنية الحديثة لعالج ضعف التعلم التقليدي وتنمية مستوى مهتارات التفكيتر عنتد الطلبتة
وزيتتادة فتتاعليتهم .ويعتتول عليهتتا فتتي تشتتكيل مدرستتة المستتتقبل ،التتتي تكتون فيهتتا التقانتتة والتتتعلم التتذاتي
والتعلم التعاوني المحركات األساسية في عملية التعليم والتعلم.
العمليتة
اتيجية التتعلم المعكتوس فتي
ّ
وقد أظهرت نتائج عديد من الدراسات الدور الحيتوي الستتر ّ
تعليمي تتة واألثت تتر التتتذي تحدثتتته عنتتتد تطبيقه ت تا ف تتي م ارحت تتل التعل تتيم المختلفتتتة ،وم تتن ه تتذه الد ارست تتات:
ال
ّ
( ،)Snowden, 2012وأبو التروس وعمتارة ( ،)2116ود ارستة )(Brown & Jacobsen, 2015
ودراسة شاهين ( ،)2112ودراسة سليم ( ،)2112ودراسة قطاش (.)2112
ومن خالل خبرة الباحثة الميدانية في تتدريس متادة العلتوم لتوحظ :أن غالبيتة الطالبتات يمتتلكن
تنهن متتن توظيتتف التقنيتتات الرقميتتة وتقنيتتات المعلومتتات واالتصتتاالت بشتتكل
قتتدرات عاليتتة وكافيتتة تمكت ّ
ذاتي وهادف في التعلم ،وخاصة أن مادة العلوم مادة تجريبية عملية.
تعليميتة
تر متن الجهتود تضتيع فتي الحصتص الصتفية دون تحقيتق لأهتداف ال
كما أن هناك كثي ًا
ّ
بويتتة المرجتتوة ،ويصتتيب المعلتتم اإلحبتتاط عنتتدما يشتتعر أنتته وبتتالرغم متتن الجهتتد التتذي يبذلتته ختتالل
والتر ّ
الحص تتة الص تتفية إال إن تته يج تتد أن الطال تتب ال يق تتوم بح تتل الواجب تتات المنزلي تتة عل تتى الوج تته الص تتحيح،
فيتضح للمعلم حينها أن الطالب لم يستطع أن ينقل ما يسمى بأثر التعلم خارج الغرفة الصفية ليقتوم
بحل الواجبات بناء على فهمه لما تم شرحه.
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النتت تتائج التت تتي أظهرتهت تتا االتجاهت تتات الدوليت تتة فت تتي د ارست تتة الرياضت تتيات والعلت تتوم
وباالستتتتناد إلت تتى ّ
( ،)TIMSSلت توحظ أن مس تتتوى تحص تتيل الطلب تتة ف تتي م تتادة العل تتوم مت تتدن مقارن تتة بمس تتتوى المع تتايير
الدولية ،وبالتالي قصور واضح لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي في مادة العلوم.
اتيجية التعلم المعكوس في زيادة دافعية الطلبة واحداث الفترق الكبيتر
ًا
ونظر لما تميزت به استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس ،حيث تُعتد
العملية ال
في
تعليمية .ولما أظهرته الدراسات من دور متوقع الستر ّ
ّ
ّ
أحتتد الحلتتول التقنيتتة لرفتتع مستتتوى تحصتتيل الطلبتتة األكتتاديمي أبتتو التتروس وعمتتارة ()2116؛ جتتاءت
اتيجية التتتعلم
ّ
لحاليتتة لتعت ّترف اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي مرحلتتة التعلتتيم األساستي نحتتو استتتر ّ
الد ارستتة ا ّ
يبية الالزمة الستخدامها في التدريس.
المعكوس وما هي حاجاتهم التدر ّ

الدرااسة وأاسئلتها:
هدف ّ
الحالي تتة تع ت ّترف اتجاه تتات معلم تتي العل تتوم ف تتي مرحل تتة التعل تتيم األساست تي نح تتو
الد ارس تتة
ته تتدف ّ
ّ
يبية الالزمة الستخدامها فتي التتدريس ،متن ختالل اإلجابتة
اتيجية التعلم المعكوس وحاجاتهم التدر ّ
استر ّ
عن األسئلة اآلتية:
اتيجية التتعلم
الاسؤال األول :ما اتجاهات معلمي العلتوم فتي مرحلتة التعلتيم األساستي نحتو استتر ّ
المعكوس ؟
الاسؤال الثاني :هل ي ُوجد فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير الجنس؟
التعليم األساسي نحو استر ّ
الاسؤال الثالث :هتل ي ُوجتد فتروق ذات داللتة إحصتائيةة فتي اتجاهتات معلمتي العلتوم فتي مرحلتة
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير سنوات الخدمة؟
التعليم األساسي نحو استر ّ
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الاسؤؤال الرابؤؤع :هتل ي ُوجتتد فتروق ذات داللتتة إحصتائيةة فتي اتجاهتتات معلمتي العلتتوم فتي مرحلتتة
يبية في مجال التقنيات؟
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير الدورات التدر ّ
التعليم األساسي نحو استر ّ
اتيجية التتتعلم المعكتتوس فتتي
يبيتتة الالزمتتة الستتتخدام استتتر ّ
الاس ؤؤال الخؤؤامس :متتا الحاجتتات التدر ّ
التدريس من وجهة نظر معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي؟
تائيا بتتين اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي
الاسؤؤال الاسؤؤادس :هتتل ت ُوجتتد عالقتتة ار ّ
تباطيتتة دالتتة احصت ً
يبي ت تتة الالزم ت تتة
اتيجية ال ت تتتعلم المعك ت تتوس وب ت تتين حاج ت تتاتهم التدر ّ
مرحل ت تتة التعل ت تتيم األساست ت تي نح ت تتو اس ت تتتر ّ
الستخدامها في التدريس؟

الدرااسة:
أهمية ّ
الحالية في النقاط اآلتية :
الدراسة
تكمن أهمية ّ
ّ
اتيجية التتتعلم
 .1متتن المؤمتتل أن توجتته مطتتوري ب ترامج إعتتداد المعلمتتين ،إلتتى ضتترورة تضتتمين استتتر ّ
المعكوس ضمن هذه البرامج.
يسية ،وتوجه انتباههم إلى أهمية دمج أنمتاط
 .2قد تفيد معلمي العلوم في تطوير استراتيجياتهم التدر ّ
واستراتيجيات حديثة وفاعلة في الغرفة الصفية .
تعليميتتة
 .3قتتد توجتته مش ترفي العلتتوم لعقتتد دورات تدريبيتتة تزيتتد متتن كفايتتات معلمتتي العلتتوم التقنيتتة وال
ّ
اتيجية التعلم المعكوس .
لتمكنهم من استخدام استر ّ
اتيجية بهتدف االستتثمار
اسية إلى تبني مثل هذه االستر ّ
 .6من المؤمل أن توجه مطوري المناهج الدر ّ
األمثل للوقت داخل الغرفة الصفية واالستفادة من كفاءة الطلبة وقدراتهم التقنية.
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الحالي تتة ف تتي تق تتديم تص تتور لد ارس تتات الحق تتة ومرج تتع ألي عملي تتة تط تتوير ف تتي
الد ارس تتة
 .1ق تتد تس تتهم ّ
ّ
المستقبل.
يبيت تتة الالزمت تتة لمعلمت تتي العلت تتوم الست تتتخدام
 .4مت تتن المتوقت تتع أن تقت تتدم ّ
الد ارست تتة قائمت تتة بالحاجت تتات التدر ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس.
استر ّ

الدرااسة:
حدود ّ
الحالية باالتي:
الدراسة
تمثلت حدود ّ
ّ
الحدود البشرية :معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي.
الحكومية في محافظة العاصمة عمان /لواء القويسمة.
الحدود المكانية :المدارس األساسية
ّ
الحدود الزمانية :الفصل الثاني من العام الدراسي .2020/2019

الدرااسة:
محددات ّ
الحالية بمجتمعها ،ودرجتة استتجابة أفتراد عينتهتا ،وبطبيعتة أدواتهتا ومتغيراتهتا،
الدراسة
تحددت نتائج ّ
ّ
الحاليتتة علتتى المجتمعتتات المشتتابهة لمجتمعهتتا ،فتتي ضتتوء ص تدق أداة
الد ارستتة
إذ يمكتتن تعمتتيم نتتتائج ّ
ّ
الدراسة وثباتها.
ّ

الدرااسة:
مصطلحات ّ
ائيا على
الدراسة
تضمنت ّ
الحالية مجموعة من المصطلحات حيث تم تعريفها اصطالحيا واجر ّ
ّ
النحو اآلتي :
إيجابي تتة ف تتي
اتيجية حديث تتة تس تتعى إل تتى إح تتداث تغييتترات
ّ
اتيجية الؤؤؤتعلم المعكؤؤؤوس :اس تتتر ّ
ااسؤؤؤتر ّ
تعليمية من خالل توظيف التقنيتة المتاحتة ،وفيهتا يتتم تتدريس الطلبتة ختارج الغرفتة الصتفية؛
العملية ال
ّ
ّ
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تعليمية ،يشاهدها الطلبة في المنزل ،مما يفسح المجال فتي الصتفوف الد ارس ّتية
من خالل إنتاج مادة
ّ
أمام المعلم لمناقشة المادة التعلمية واإلجابة عن اسئلة الطلبة (الشرمان.)2111 ،
تفاعليتتة بتتين المعلتتم وطلبتتته،
اتيجية
ّ
ائيؤؤا بهنهؤؤا :استتتر ّ
وتعؤ ّؤرف ااسؤؤتر ّ
اتيجية الؤؤتعلم المعكؤؤوس اجر ً
بدءا من إعداد الموضتوعات الد ارس ّتية باستتخدام التقنيتات الحديثتة المختلفتة،
تتعدد فيها أدوار المعلمً ،
كالفيديوهات المرئية ،أو التسجيالت الصوتية ،وارسالها للطلبتة عبتر شتبكة التواصتل االجتمتاعي ،ثتم
رصة كافية ليصتبحوا أكثتر
يخصص وقت الحصة لتطبيق ما تعلّموه في المنزل ،مما يعطي الطلبة فُ ً
اسية.
ً
تفاعال في الحصة الصفية مع الموضوعات الدر ّ
االتجاه :أنماط سلوكية يمكن اكتسابها وتُعديلها بالتعلم (بدر.)2112 ،
ايجابتا
يجية التعلم المعكتوس
ائيا بهنه :استجابات معلمي العلوم نحو استرات ّ
ً
ويعرف االتجاه إجر ً
سلبا ،ويقاس ذلك بمتوسط الدرجات التي سيحصل عليها معلمي العلوم من ختالل إجابتاتهم علتى
أو ً
الحالية.
مقياس االتجاهات الذي يتم إعداده للدراسة
ّ
التدريبية :هي معلومات ،ومهارات ،واتجاهات ،وقدرات ،فنية وسلوكية يتراد إحتداثها
الحاجات
ّ
أو تغييرهت تتا أو تُعت تتديلها أو تنميتهت تتا لت تتدى المتت تتدرب ،لتواكت تتب تغي ت ترات معاص ت ترة ،أو ن ت تواحي تطويريت تتة
(الطعاني.)2112،
التدريبية إجرائيا بهنها :المعلومتات والمهتارات واالتجاهتات التتي يترى المعلتم
تعرف الحاجات
ّ
و ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس.
نفسه بحاجة للتدريب عليها ،ليتمكن من تطبيق استر ّ
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الفصل الثاني
األدب النظري والدرااسات الاسابقة
تناول الفصل الحالي محورين هما :األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع
الدراسة.
ّ

المحور األول :األدب النظري:
اتيجية التعلم المعكوس من حيث (النشأة والمفهوم،
تناول األدب النظري الموضوعات االتية :استر ّ
بويت تتة والغايت تتة مت تتن است تتتخدامه ،ممي ت تزات الت تتتعلم
العوامت تتل التت تتي ست تتاعدت علت تتى ظهت تتوره ،األهت تتداف التر ّ
اتيجية التتعلم المعكتوس ،تطبيتق
المعكوس ،التحتديات التتي تواجهته ،ومتطلباتته ،دور المعلتم فتي استتر ّ
يبية.
تعلمية ال
التعلم المعكوس في
تعليمية) ،واتجاهات المعلمين ،والحاجات التدر ّ
ّ
العملية ال ّ
ّ
التعلم المعكوس ( :) Flipped Learning
نشتتأت فكترة التتتعلم المعكتتوس فتتي الغتترب ،حيتتث وضتتع إريتتك متتازور) (Eric Mazurمبتتدأ
تدال م تتن
تعل تتيم األقت تران ع تتام 1221م ،ووج تتد أن التعل تتيم بمس تتاعدة الكمبي تتوتر يس تتمح ل تته بالت تتدريب ب ت ً
المحاضت ت ت ت ت ت ترة .وف ت ت ت ت ت تتي أوائ ت ت ت ت ت تتل ع ت ت ت ت ت تتام ( )2111اس ت ت ت ت ت تتتخدم محاض ت ت ت ت ت تترون بجامع ت ت ت ت ت تتة ويسكونس ت ت ت ت ت تتن
بدال من اإللقاء بشكل مباشر في دورة
ماديسون) )Wisconsin–Madisonفيديو إللقاء المحاضرة ً
علوم الكمبيوتر(البابطين.)2112 ،
نهجتا للمعلمتين فتي بحثته التذي تنتاول التتعلم
وفي عام ( ،)2114قدم جالستون (ً (Glasson
المعكتتوس داختتل الصتتفوف ،وقتتدم بيتتل برانتلتتي ) (Bill Brantleyنمتتوذج للتتتعلم المعكتتوس فتتي
يكيتة ،وفتي عتام ( )2111تتم تأستيس مركتزين فتي
( )2112في متؤتمر جمعيتة العلتوم السياس ّتية األمر ّ
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واليتتة ويسكونستتن ( )Wisconsinللتركيتتز علتتى التتتعلم عبتتر التتتعلم المعكتتوس ،وفتتي عتتام ()2111
طبقتتت مدرستتة كلينتتتون ديتتل ) )Clinton daleالثانويتتة نمتتوذج التتتعلم المعكتتوس لستتائر الصتتفوف
(جابر.)2112 ،
فت تالتعلم المعك تتوس متواج تتد من تتذ زم تتن طوي تتل ولك تتن تح تتت مس تتميات متُع تتددة ،ولك تتن ظه تتور
المصتتطلح بشتتكله الحتتالي يرجتتع إلتتى فت ترة حديثتتة .فتعتتددت التعريفتتات التتتي تناول تت التتتعلم المعك توس
ومنها االتي:
اتيجية تعلتتتم وتعل تتيم مقصتتتودة توظ تتف تقنيت تتات التعل تتيم (الفي تتديو وغيره تتا) فتتتي توصتتتيل
اس تتتر ّ
المحتتتوى الد ارستتي للطالتتب قبتتل الحصتتة الد ارست ّتية وخارجهتتا؛ لتوظيتتف وقتتت التتتعلم فتتي المدرستتة لحتتل
الواجب المنزلي ،وللممارسة الفعلية للمعرفة عبر األنشطة (جابر.)2112 ،
وهو أحد أنواع التعليم التي تضمن إلى حد كبير االستثمار األمثل لوقتت المعلتم أثنتاء الحصتة،
حيتتث ُيقت ّتيم المعلتتم مستتتوى الطلبتتة فتتي بدايتتة الحصتتة ثتتم يصتتمم األنشتتطة داختتل الصتتف متتن ختتالل
التركيتتز علتتى توضتتيح المفتتاهيم وتثبيتتت المعتتارف والمهتتارات .ومتتن ثتتم يشتترف علتتى أنشتتطتهم ويقتتدم
التتدعم المناستب للمتعثترين متتنهم وبالتتتالي تكتتون مستتتويات الفهتتم والتحصتتيل العتتلمي عاليتتة جت ًتدا ،ألن
الفردية بين الطلبة (فهيم.)2111 ،
المعلم راعى الفروقات
ّ
اتيجية تدريس ت ّتية يقل تتب في تته المعلم تتون م تتا يح تتدث ف تتي
عرف تته ( )Snowden, 2012اس تتتر ّ
ُ
وي ّ
تعليميتتة بشتتكل مستتبق ،يشتتاهدها
الحصتتة الصتتفية وبتتين متتا يحتتدث فتتي المنتتزل متتن ختتالل إعتتداد متتادة
ّ
الطلبة في المنازل من خالل وسائل االتصال المختلفة.
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عرف تته ش تتبكة ال تتتعلم المعك تتوس ) (The Flipped Learning Networkأن تته
كم تتا تُ ّ
بوي تتة تس تتمح ب تتالتحول م تتن التعل تتيم الجم تتاعي إل تتى تعل تتم ف تتردي ،مم تتا ي تتؤدي إل تتى زي تتادة
اتيجية تر ّ
اس تتتر ّ
ديناميكية بيئة التعلم حيث يوجه المعلم الطلبتة أثنتاء تطبيتق مفتاهيم المتادة ويشتجعهم علتى المشتاركة
ّ
االبتكارّيتة ،وهتتو شتتكل متتن أشتتكال التعلتتيم المتتدمج التتذي يستتتخدم التقنيتتات فتتي التتتعلم ختتارج الصتتفوف
الد ارس ت ّتية ،بحي تتث يمك تتن للمعل تتم قض تتاء مزي تتد م تتن الوق تتت ف تتي التفاع تتل م تتع الطلب تتة ب تتدالً م تتن إلق تتاء
المحاض ارت (.)The Flipped Learning Network, 2014
الحالية مع ما ذهب إليه (فهيم ،)2111 ،و( )Snowden, 2012بأن التعلم
الدراسة
وتتفق ّ
ّ
تفاعليتتة بتتين المعلتتم وطلبتتته ،يقتتوم بهتتا المعلتتم بإعتتداد الموضتتوعات الد ارست ّتية
اتيجية
ّ
المعكتتوس استتتر ّ
باستتتتخدام تقنيت تتات مختلفت تتة ،كالفيتتتديوهات المرئيت تتة ،أو التستتتجيالت الص تتوتية ،وارست تتالها للطلبت تتة ،ثت تتم
تاعال فتتي الحصتتة
يخصتتص وقتتت الحصتتة لتطبيتق متتا تعلّمتتوه فتتي المنتتزل ،ممتتا يجعتتل الطلبتتة أكثتتر تفت ً
اسية.
اسية مع الموضوعات الدر ّ
الدر ّ
وم تتن المبت تتررات والعوامت تتل الت تتي ّأدت إلت تتى ظهتتتور ال تتتعلم المعك تتوس؛ االنفجت تتار التكنولتتتوجي
المتسارع ،ومن مؤشراته :التطتورات فتي عتالم الحاستوب واالتصتاالت ،والمعرفتة المتراكمتة التتي تؤكتد
ضتترورة التطتتوير والتنويتتع فتتي أستتاليب التتتعلم ووستتائله ،وللعمتتل علتتى إيجتتاد حلتتول للمشتتكالت التتتي
اسية (الشرمان.)2111 ،
تواجه الطلبة عند دراسة بعض المواد الدر ّ
بويت تتة المنشت تتودة مت تتن وراء تطبيت تتق التت تتدريس باست تتتخدام الت تتتعلم
وتكمت تتن األهت تتداف والغايت تتات التر ّ
المعكتوس ()Snowden, 2012؛ إنته يضتمن االستتثمار األمثتل والتوظيتف األفضتل لوقتت الحصتة
ويراعي الفروق الفردية بين
الصفيةُ ،ويركز على مهارات التفكير العليا ،ويبتعد عن الحفظ والتذكيرُ ،
تفاعلية بين المدرسة واألسرة.
فعل الشراكة ال
ّ
الطلبةُ ،
وي ّ
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الد ارس تتة ،وبان تته
ويتمي تتز ال تتتعلم المعك تتوس بأن تته يع تتزز التعل تتيم باس تتتخدام التقني تتات خ تتارج وق تتت ّ
يضت تتمن االست تتتثمار الجيت تتد لوقت تتت الحصت تتة الصت تتفية ،ممت تتا يتت تتيح وقتًت تتا أكبت تتر لأنشت تتطة القائمت تتة علت تتى
االستقصتتاء ،فيتحتتول الطالتتب إلتتى باحتتث عتتن مصتتادر معلوماتتته ممتتا يعتتزز التفكيتتر الناقتتد وال تتعلم
الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين الطلبة .أي إنته استتبدال للتتدريس المباشتر فتي
الصتتفوف الد ارست ّتية إلتتى ط ارئتتق الستكشتتاف واستتتعراض المتواد الد ارست ّتية ختتارج الصتتفوف الد ارست ّتية متتن
خالل مقاطع الفيديو أو لقطات الشاشة ).)Brown & Jacobsen, 2015
كما أن التعلم المعكوس يعتمد علتى مفتاهيم وأستاليب أخترى ،كتالتعلم النشتط ومشتاركة الطلبتة؛
ففتي التدروس التقليديتتة يعتمتد المعلتم علتتى الشترح واإللقتاء أو المحاضترة وقتد ال يجتد وقتتاً كافيتاً لتلقتتي
االستفس تتارات والنقاش تتات م تتع الطلب تتة واثت تراء معلوم تتاتهم ،وهن تتا تكم تتن فائ تتدة ه تتذا الن تتوع م تتن التعل تتيم
(البابطين.)2112 ،
تعليميتتة تحفتتز الطلبتتة
ومتتن خصتتائص التتتعلم المعكتتوس كمتتا ي ارهتتا حمتتدي ( )2116بأنتته بيئتتة
ّ
وتساعدهم على تحمل مسؤولية تعلمهم ،يجمع بين التعلم المباشر والتعلم التذاتي ،وهتو وستيلة لزيتادة
التفاعل بين المعلمين والطلبة ،فالمعلم هو المرشد والدليل لطلبته.
دور المعلم في التعلم المعكوس :
يقتتوم المعلتتم بإعتتداد ملتتف مرئتتي باستتتخدام التقنيتتات الحديثتتة المتتتوفرة ليكتتون فتتي متنتاول الطلبتتة
قبتتل ال تتدرس ،ومت تتاح لهتتم عل تتى م تتدار الوق تتت ،وبهتتذا ي تتتمكن الطلب تتة متتن االط تتالع عل تتى المحتوي تتات
تفاعليتتة م ترات عتتدة ،ليتستتنى لهتتم استتتيعاب المفتتاهيم الجديتتدة .فيتتأتي الطلبتتة إلتتى الحصتتة الصتتفية
ال
ّ
ول تتديهم االست تتُعداد الت تتام لتطبي تتق تل تتك المف تتاهيم ،والمش تتاركة ف تتي األنش تتطة الص تتفية ،وح تتل المس تتائل
بدال من إضاعة الوقت في االستماع إلى شرح المعلم (حازم.)2112 ،
التطبيقية ً
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ويضتتمن مفهتتوم التتتعلم المعكتتوس االستتتثمار األمثتتل لوقتتت المعلتتم أثنتتاء الحصتتة ،حيتتث يقت ّتيم
المعلم مستوى الطلبة في بداية الحصة ،ثم يصمم األنشطة الصفية من خالل التركيز علتى توضتيح
ما صعب فهمه ،ومن ثم يشرف على أنشطتهم ويقدم التدعم المناستب ألولئتك التذين الي ازلتون بحاجتة
للتقوية ،وبالتالي تكون مستويات الفهم والتحصيل العلمي لتدى جميتع الطلبتة عاليتة جتدا ،ألن المعلتم
راعى خصوصية قدرات كل طالب على حدة (الخليلي.)2111 ،
تعليمية:
العملية ال
اتيجية التعلم المعكوس في
ّ
ّ
تطبيق ااستر ّ
تعليمية ،وهذا لتيس بتاألمر الستهل
العملية ال
يسعى التعلم المعكوس إلى توظيف التقنيات في
ّ
ّ
تعليميتتة ،وقلتتب األدوار بينتته وبتتين طلبتتته ،حيتتث
مليتتة ال
ّ
تديا إلعتتادة تشتتكيل مجريتتات الع ّ
فهتتو ُيشتتكل تحت ً
تظهتتر القيمتتة المضتتافة للتقنيتتات فتتي التعلتتيم ،وفتتي هتتذا تستتتعرض الغامتتدي ( )2114خطتتة إجرائيتتة
اتيجية التعلم المعكوس على أكمل وجه على النحو اآلتي:
متسلسلة يمكن من خاللها تطبيق استر ّ
 .1التهيئؤؤؤؤة :وتش تتكل الخطتتتوة األولت تى التت تي يحتتتدد فيه تتا المعل تتم المحت تتوى التعليم تتي ،واعت تتداد
تعليمية ،وتحديد ما يتوافق مع هذا المحتوى من تقنية.
األنشطة ال
ّ
 .2التخطؤؤيطُ :يعت ّتد المعلتتم فتتي هتتذه الخطتتوة خطتتة تدريست ّتية شتتاملة متكاملتتة واضت ًتعا النتاجتتات
تعليمية التي يسعى لتحقيقها عند طلبته ،ويقابل كل نتاج مصدر التعلم الذي سيستخدمه الطلبة في
ال
ّ
المنزل مترافقًا مع األنشطة التي يمكن تطبيقها ،وُيخطط لأنشطة التطبيقية التي سيقدمها لطلبته في
ويلق تتى عل تتى ع تتاتق
ويع تتد أدوات التق تتويم المرتبط تتة باس تتتراتيجيات التق تتويم المناس تتبةُ ،
الغرف تتة الص تتفيةُ ،
المعلم تعريف أولياء األمور بهذا التعلم وكيفية تنفيذه وأهمية دورهم فيه.
تعليميتة ،وارستالها عبتر
 .3التنفيذ :يتم فتي هتذه الخطتوة التطبيتق الفعلتي ،متن تجهيتز للمتادة ال
ّ
وستتائل االتصتتال المعتمتتدة ،والتأكتتد متتن مشتتاهدة الطلبتتة لهتتا عبتتر التواصتتل الفعتتال متتع أوليتتاء األمتتور
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تعليميتتة بإستتلوب التتتعلم
وينفتتذ الطلبتتة أنشتتطة محتتددة متتن قبتتل المعلتتم فتتي البيتتت ،ليتتتم تنفيتتذ أنشتتطة
ّ
النشط والتعلم التعاوني في الغرفة الصفية وتقويم التعلم.
وعل تتى ال تترغم م تتن االهتم تتام ب تتالتعلم المعك تتوس إال أن هن تتاك بع تتض التح تتديات الت تتي تواجه تته،
تعليميتتة يتطلتب جهت ًتدا كبيتتر ،تقتع علتتى عتتاتق المعلتم ،وقتتد يشتتكو الطلبتة متتن افتقتتاد
فتحضتير المتتادة ال
ّ
وغالبتتا قتتد ال تتتوافر المعتتدات والستترعة فتتي استتتالم الوستتائط ،ونظ ت ار ألن
المعلتتم وجهًتا لوجتته أمتتامهم،
ً
تعليمية أقل رسمية ،فقد يتأثر االنضباط التذاتي للطلبتة ،ويترى التبعض
الحصة الصفية تبث في بيئة
ّ
أن التتتعلم المعكتتوس ال يزيتتد عتتن تتترك الطلبتتة يعلمتتون أنفستتهم بأنفستتهم وقتتد يصتتبح الطالتتب ستتلبي
).(Brown & Jacobsen, 2015
االتجاهات:
دافعا وموجهًا لسلوكه ال سيما في مجتال
دور ًا
تؤدي االتجاهات ًا
كبير في حياة الفرد بوصفها ً
كافيا للفرد ،ولكن استعمال المعرفة وبناء االتجاه نحوها
التعلم والتعليم ،فالحصول على المعرفة ليس ً
هو األهم .وليس هناك تعريف واحد محدد لهذا المفهوم فقد تعددت تعريفاته ومنها اآلتي:
عرف تته الحم تتداني( )2111بأن تته :مح تترك للس تتلوك اإلنس تتاني ،إذ إن تته يحف تتز الف تترد عل تتى عم تتل
ُي ّ
األشتتياء والتعامتتل م تتع مختلتتف المواق تتف الحياتيتتة الت تتي تواجتته الف تترد ،ويوجهتته للتعام تتل معهتتا بش تتكل
مباشر.
ويعترف بأنتته عبتتارة عتتن استتتجابة مكتستتبة متتن الفتترد نحتتو موضتتوع متتا ،وقتتد تكتتون االستتتجابة
ُ
موجبة أو سالبة وذلك حسب خبرات الفرد السابقة (.)Pickens, 2013
وعند تفحص التعريفات السابقة يتبين أن االتجاه يتميز بكونه:
 يتصف بالثبات واالستقرار النسبي.
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 يوجه السلوك على القبول أو الرفض.
 يتركز أو يتعلق حول أشياء ،أو موضوعات مادية ،أو معنوية ،أو غير ذلك.
تعرف بعض المكونات التي تتضمنها االتجاهات وهتي :مكونتات
وقد استطاع علماء النفس ّ
فية متن جملتة المعلومتات واألحكتام التتي تتصتل
معرفية ،وانفعالية ،وسلوكية .وتتأتلف المكونات المعر ّ
بموضتتوع معتتين وهتتي تستتاعد علتتى وضتتوح الهتتدف متتن اتجتتاه متتا وتكوينتته ،فتتي حتتين تبتتدو المكونتتات
االنفعالية على صتورة ارتيتاح نحتو موضتوع معتين أو عتدم االرتيتاح .وتتمثتل المكونتات الستلوكية فتي
تادر علتى االستتجابة متا إذا لتم
االستعداد الستجابة معينة إزاء موضتوع معتين فتال يمكتن جعتل الفترد ق ًا
يكن لديه االستعداد لذلك (الحيلة.)2113 ،
وكمتا يتتذكر (الحيلتتة )2113 ،أن متن أهتتم المميتزات التتي تتستتم بهتتا االتجاهتات وتميزهتتا عتتن
فية كالميول والقيم وغيرها ما يأتي:
غيرها من العوامل غير المعر ّ
 .1االتجاهات التكوينية االفتراضية ،ويستدل عليها من السلوك الظاهري للمتتعلم ،فتإذا رأينتا
قصصتا
نقودا إضتافية علتى شتراء كتتب فتي متادة العلتوم غيتر الكتتاب المقترر ويشتتري
معلما يصرف ً
ً
ً
علمية فإننا نفترض أن اتجاه هذا المعلم نحو العلوم اتجاه إيجابي.
 .2االتجاهتتات المتعلمتتة ،إذ أن المعلمتتين يكتستتبون اتجاهتتاتهم متتن ختتالل التتتعلم ،ويتتتم تعلتتم
بعض األنواع من االتجاهات بشكل غير مقصود.
ومتتن هنتتا ينبغتتي علتتى معلتتم العلتتوم أن يعتتي أهميتتة االتجاهتتات فتتي تعلتتيم العلتتوم ،فعنتتدما
يتبتتين أن اتجتتاه المعلتتم يتتؤثر فتتي تعليمتته للمعلومتتات والمهتتارات ،وأن االتجتتاه نحتتو الطريقتتة يتتؤثر فتتي
رغب تتة الش تتخص الطال تتب .فعل تتى المعل تتم عندئ تتذ أن يق تتدر األهمي تتة األساس تتية لالتجاه تتات ف تتي التربي تتة
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(نشوان .)2114 ،فالمعلم هو العنصر الفاعل في التأثير على انجتاز الطلبتة التعليمتي ،والمتؤثر فتي
عمليتي التغيير والتجديد ،واتجاهاته أمر في غاية الضرورة.
التدريبية:
الحاجات
ّ
يبية ،وهي
يبية القاعدة التي تنطلق منها عملية تخطيط وتصميم البرامج التدر ّ
تُعد الحاجات التدر ّ
يبية.
تمثل الحلقة األولى من
العملية التدر ّ
ّ
يبيت تتة بأنه تتا :مجموعتتتة التغي ت ترات والتط تتورات المطل تتوب إحتتتداثها فتتتي
وتع ت ّترف الحاجت تتات التدر ّ
معلومت تتات واتجاهت تتات األف ت تراد مت تتن أجت تتل تلبيت تتة متطلبت تتات العمت تتل ومجابهت تتة المشت تتكالت التت تتي تحت تتدث
(بخش.)2111،
ويعرفهتتا الخطيتتب ( )2114بأنهتتا :جملتتة التغي ترات المطلتتوب إحتتداثها فتتي معتتارف ومهتتارات
ّ
واتجاهات األفراد بقصد تطوير أدائهم والسيطرة على المشكالت التي تعترض األداء واإلنتاج.
يبيتتة كمتتا ي ارهتتا شتتويطر( )2112بأنهتتا األستتاس التتذي يعتمتتد
وتكمتن أهميتتة تحديتتد الحاجتتات التدر ّ
عليه أي نشاط تتدريبي ،وتُعتد المؤشتر التذي يوجته التتدريب إلتى االتجتاه الصتحيح ،وتحديتد الحاجتات
التعرف
يبية يسبق أي نشاط تدريبي ،فهي تأتي قبل تصميم البرامج التدر ّ
التدر ّ
يبية وتنفيذها ،وان عدم ّ
يبية مسبقًا ،يؤدي إلى ضياع الجهد والمال والوقت المبذول في التدريب.
على الحاجات التدر ّ
يبيتة المختلفتة
وتتعدد وتتنوع األساليب والوسائل التي يتم متن خاللهتا التع ّترف إلتى الحاجتات التدر ّ
والتت تتي يترتت تتب عليهت تتا تصت تتميم ب ت ترامج التت تتدريب والتنميت تتة البش ت ترية وتنفيت تتذها ،ومت تتن أحت تتدثها مت تتا يلت تتي
(اليأور:)2111،
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 مقارن ت تتة مع ت تتدالت األداء المطلوب ت تتة للوظ ت تتائف بمع ت تتدالت أداء العت ت تاملين الفعل ت تتي ال ت تتذين
يشغلونها.
 دخول معدات وتقنيات جديدة في التعليم .
بوية .
بوية للباحثين وأساتذة الجامعات والكليات التر ّ
 الدراسات والبحوث التر ّ
 المسوح الهاتفية عن طريق االتصال العشوائي باألطراف المستفيدة من التدريب .
 اللج تتان االستش تتارية عل تتى مس تتتوى اإلدارة العلي تتا ،ومس تتتوى اإلدارة اإلشت ترافية ،ومس تتتوى
اإلدارة التنفيذية.
يبية استم ارريتها وشتموليتها وتكاملهتا متن ارتباطهتا لتيس
كذلك تستمد عملية تحديد الحاجات التدر ّ
مع تا ،فالعالقتتة بيتتنهم عالقتتة
بحاجتتات المتتتدربين فقتتط وانمتتا بحاجتتات عمتتل المنظمتتة والمجتمتتع ً
تبادليتتة وتكامليتتة يستتودها التعتاون واالتصتتال الجيتتد ،كمتتا تتتتم وفتتق عتتدد متتن اإلجتراءات بمشتتاركة
النت ت تتائج المرج ت تتوة منه ت تتا
األطت ت تراف المس ت تتتفيدة م ت تتن مخرج ت تتات الت ت تتدريب جميعه ت تتا ،لك ت تتي تتحق ت تتق ّ
(اليأور.)2111،
كمتا وكيفًتا ،وتحديتتد
وعليته ينبغتي قيتاس الحاجتتات التدر ّ
يبيتة بأستلوب علمتتي متنظم لتحديتدها بدقتتة ً
المعلومات والمهارات الهادفة إلى إحداث التغيير.
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المحور الثاني :الدرااسات الاسابقة ذات الصلة :
الدراسة والتعقيب عليها وتحديتد
يتناول هذا المحور الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع ّ
الحالية منها:
الدراسة
موقع ّ
ّ
أجتترى ستتنودين ( )Snowden, 2012د ارستتة ه تتدفت إلتتى تعتترف اتجاهتتات المعلمتتين نح تتو
اتيجية الت تتتعلم المعكت تتوس مت تتن خت تتالل است تتتبدال المحاض ت ترة التقليديت تتة بمحاض ت ترة علت تتى
التت تتدريس باست تتتر ّ
الدراسة على مجموعة من معلمي المواد المحورية (اللغتة االنجليزيتة ،الرياضتيات،
االنترنت .وطُبقت ّ
الد ارستتة المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي ،واعتمتتدت علتتى المقابلتتة
العلتتوم ،الد ارستتات االجتماعيتتة) ،واتبعتتت ّ
يجابية للمعلمين نحو التدريس بالتعلم المعكوس.
كأداة للدراسة ،واظهرت نتائج ّ
الدراسة االتجاهات اإل ّ
وأجترى هيريتد وشتيلر ( )Herreid & schiller, 2013د ارستة هتدفت إلتى تع ّترف اتجاهتات
الد ارستتة متتن
اتيجية التتتعلم المعكتتوس .وتكونتتت عينتتة ّ
المعلمتتين التتذين يدرستتون العلتتوم باستتتخدام استتتر ّ
الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،واستتخدمت االستتبانة لجمتع البيانتات كتأداة
( )211معلم ،واتبعت ّ
اتيجية التتتعلّم المعكتتوس
الد ارستتة أن اتجاهتتات المعلمتتين
للد ارستتة ،واظهتترت نتتتائج ّ
إيجابيتتة نحتتو استتتر ّ
ّ
اتيجية فهتتي تجعتتل الطلبتتة أكثتتر
واشتتارت إلتتى األستتباب التتتي تجعتتل المعلمتتين يستتتخدمون هتتذه االستتتر ّ
فاعلية ،وتمكن الطالب الذين يتغيبون عن الحصص والمحاضرات بمشاهدة ما فاتهم بأي وقت.
وهتتدفت د ارستتة أبتتو التتروس وعمتتارة ( )2116إلتتى تعتترف فاعليتتة التتتعلم المعكتتوس فتتي تنميتتة
الد ارستة
التحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربيتة بجامعتة قطتر واتجاهتاتهن نحتوه .وتكونتت عينتة ّ
تيليا،
الد ارس تتة اختب ت ًا
الد ارس تتة الم تتنهج ش تتبه التجريب تتي ،وكان تتت أداة ّ
م تتن ( )21طالب تتة ،واتبع تتت ّ
تار تحص ت ً
الد ارستة وجتود فتروق ذات داللتة
ومقياسا التجاهتات الطالبتات نحتو التتعلم المعكتوس ،وأظهترت نتتائج ّ
ً
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احصتتائية بتتين المجموعتتة الضتتابطة والمجموعتتة التجريبيتتة كانتتت لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة (التتتعلم
يجابية لدى طالبات المجموعة التجريبية نحو التعلم المعكوس.
المعكوس) ،ووجود اتجاهات إ ّ
كما أجرى أبو مغنم ( )2116دراسة هدفت إلى تعرف اتجاهات معلمي الد ارستات االجتماعيتة
يبيتتة
بالمرحلتتة المتوستتطة بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية نحتتو التتتدريس بتتالتعلم المعكتتوس وحاجتتاتهم التدر ّ
الدراسة من ( )21معل ًما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقتة العشتوائية،
الالزمة الستخدامه .وتكونت عينة ّ
الدراسة
الدراسة استبانتان ،وأظهرت نتائج ّ
الدراسة المنهج المسحي الوصفي ،وكانت أداة ّ
واستخدمت ّ
يبية الالزمة
أن اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو التدريس بالتعلم المعكوس وحاجاتهم التدر ّ
الد ارستة ،ووجتود فتروق ذات داللتة احصتائية تعتزى
الستخدامه كانتت بدرجتة (كبيترة) بجميتع مجتاالت ّ
تائيا بتين اتجاهتتات المعلمتتين
لمتغيترات (الجتتنس ،ستتنوات الخدمتة) ،ووجتتود عالقتتة ار ّ
تباطيتة دالتتة احصت ً
يبية.
وبين حاجاتهم التدر ّ
وأجترت الستبيعي ( )2114د ارستة هتدفت إلتى تعترف طبيعتة اتجاهتات معلمتات الحاستب اآللتي
اتيجية التتعلم المعكتوس فتي محافظتة الخترج فتي ضتوء بعتض المتغيترات .وتكونتت
نحو استتخدام استتر ّ
الد ارستة
الد ارستة المتنهج الوصتفي المستحي ،وكانتت أداة ّ
الد ارستة متن ( )62معلمتة ،واستتخدمت ّ
عينة ّ
اتيجية التتتعلم
الد ارستتة وجتتود اتجاهتتات
االستتتبانة ،وأظهتترت نتتتائج ّ
إيجابيتتة نحتتو استتتخدام وتطبيتتق استتتر ّ
ّ
المعك تتوس ف تتي محافظ تتة الخ تترج بمتوس تتط حس تتابي ( 3822م تتن  ،)1وع تتدم وج تتود ف تتروق ذات دالل تتة
اتيجية التتعلم المعكتوس تعتزى إلتى
احصائية في اتجاهات معلمات الحاسب اآللي نحو استتخدام استتر ّ
يبية).
متغيرات (سنوات الخدمة ،المؤهل األكاديمي ،الدورات التدر ّ
وهدفت دراسة شاهين ( )2112إلتى البحتث فتي اتجاهتات المعلمتين فتي مرحلتة التعلتيم الثتانوي
الد ارستتة متتن ()211
اتيجية التتتعلم المعكتتوس فتتي تتتدريس العلتتوم .وتكونتتت عينتتة ّ
نحتتو استتتخدام استتتر ّ
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الدراسة عبارة عن استتبانة
الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وكانت أداة ّ
معلما ومعلمة ،واستخدمت ّ
ً
النتائج أهمها أن اتجاهات المدرسين
وزعت على عينة عشوائية ،وتوصلت ّ
الدراسة إلى مجموعة من ّ
اتيجية التتتعلم المعكتتوس فتتي تتتدريس العلتتوم هتتو اتجتتاه
فتتي مرحلتتة التعلتتيم الثتتانوي نحتتو استتتخدام استتتر ّ
إيجابيتة علتتى
اتيجية لمتتا لهتتا متتن انعكاستتات
ّ
إيجتابي ،حيتتث أن لتتديهم الرغبتتة فتتي استتتخدام هتتذه االستتتر ّ
تعليمية من وجهة نظرهم ،حيث يؤكد المدرسون على أن التتعلم المعكتوس يستاهم فتي زيتادة
العملية ال
ّ
ّ
تعليمي تتة تحف تتز مش تتاركة المتعلم تتين ف تتي تحم تتل مس تتؤولية تعلمه تتم ،كم تتا
وق تتت ال تتتعلم ،كم تتا ي تتوفر بيئ تتة
ّ
أظهترت عتتدم وجتتود فتروق ذات داللتتة احصتتائية فتي اتجاهتتات المعلمتتين تعتزى لمتغيتتر الجتتنس ،بينمتتا
تبعتتا لمتغي ترات (المؤهتتل العلمتتي ،ستتنوات الخدمتتة ،المعرفتتة
كتتان هنتتاك فتتروق ذات داللتتة احصتتائية ً
باستخدام الحاسوب).
وقام تتت س تتليم ( )2112بد ارس تتة ه تتدفت إل تتى التع ت ّترف عل تتى اتجاه تتات معلم تتي مرحل تتة التعل تتيم
اتيجية التتعلم المعكتوس لتدى طلبتة صتعوبات التتعلم فتي متدارس محافظتة نتابلس.
األساسي نحتو استتر ّ
الد ارستتة المتتنهج
الد ارستتة متتن ( )121متتن معلمتتي مرحلتتة التعلتتيم األساس تي ،واستتتخدمت ّ
تكونتتت عينتتة ّ
الد ارستتة أن
الد ارستتة استتتبانة مؤلفتتة متتن ( )31فق ترة ،وأظهتترت نتتتائج ّ
الوصتتفي المستتحي ،وكانتتت أداة ّ
اتيجية التتعلم المعكتتوس لتتدى طلبتتة
هنتتاك اتجاهتتات كبيترة لمعلمتتي مرحلتتة التعلتتيم األساستي نحتتو استتتر ّ
صتتعوبات التتتعلم ،وعتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة احصتتائية فتتي اتجاهتتات المعلمتتين تعتتزى لمتغي ترات
(الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،التخصص بالبكالوريوس).
وأجرت عتويمر وحتدي ( )2112د ارستة هتدفت إلتى التع ّترف إلتى أهميتة التتعلم المعكتوس متن
الدراسة متن ()21
وجهة نظر معلمي االبتدائي والمتوسط في ضوء بعض المتغيرات .وتكونت عينة ّ
الد ارستتة المتتنهج الوصتتفي المستتحي ،واعتمتتدت االستتتبانة كتتأداة للد ارستتة،
معلمتتا ومعلمتتة ،واستتتخدمت ّ
ً
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إيجابيتتة نحتتو أهميتتة التتتعلم المعكتتوس متتن
الد ارستتة إلتتى نتتتائج هامتتة منهتتا :أن االتجاهتتات
وتوصتتلت ّ
ّ
وجهة نظر المعلمين وبينت إنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغيرات (الجنس ،سنوات
الخدمة ،مستوى التدريس).
الحالية منها:
الدرااسة
التعقيب على الدرااسات الاسابقة وموقع ّ
ّ
من حيث الهدف:
الدراسة مع أبو مغنم ( )2116من حيتث الهتدف وهتو اتجاهتات المعلمتين نحتو
تشابهت هذه ّ
يبيتة الالزمتة الستتخدامها فتي التتدريس .واختلفتت متع كتل
استراتيجّية التعلم المعكتوس والحاجتات التدر ّ
متتن د ارستتة ( ،)Snowden, 2012و) ،)Herreid & schiller, 2013والستتبيعي ()2114
اتيجية
وشتتاهين ( ،)2112وستتليم ( ،)2112التتتي هتتدفت إلتتى تعتترف اتجاهتتات المعلمتتين نحتتو استتتر ّ
التتتعلم المعكتتوس .ومتتع د ارستتة عتتويمر وحتتدي ( )2112إذ هتتدفت د ارستتتهن إلتتى التعت ّترف علتتى أهميتتة
التتعلم المعكتوس فتتي ضتوء بعتتض المتغيترات .ود ارستتة أبتو التتروس وعمتارة ( )2116التتتي هتدفت إلتتى
تعرف فاعلية التعلم المعكتوس فتي تنميتة التحصتيل الد ارستي لتدى طالبتات كليتة التربيتة بجامعتة قطتر
الحاليتة تهتدف إلتى تع ّترف اتجاهتات معلمتي العلتوم فتي مرحلتة التعلتيم
الد ارستة
واتجاهاتهن نحتوه .أمتا ّ
ّ
يبية الالزمة الستخدامها في التدريس.
اتيجية التعلم المعكوس وحاجاتهم التدر ّ
األساسي نحو استر ّ
من حيث المنهج :
الد ارستة متع كتل متن ) ،)Herreid & schiller, 2013وأبتو مغتنم ()2116
تشتابهت هتذه ّ
والست تتبيعي ( ،)2114وشت تتاهين ( ،)2112وست تتليم ( ،)2112وعت تتويمر وحت تتدي ( )2112فت تتي المت تتنهج
المستتخدم وهتتو المتنهج الوصتتفي المستحي .واختلفتتت متع كتتل متن د ارستتة ( )Snowden, 2012فقتتد
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استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،ودراسة أبو الروس وعمارة ( )2116إذ استخدمت المتنهج شتبه
التجريبي.
الدرااسة:
من حيث أداة ّ
الحالية متع كتل متن ) ،(Herreid & schiller, 2013وأبتو مغتنم ()2116
الدراسة
تشابهت ّ
ّ
الد ارستة
والسبيعي ( ،)2114وشاهين ( ،)2112وستليم ( ،)2112وعتويمر وحتدي ( )2112فتي أداة ّ
وهتتي االستتتبانة .واختلفتتت متتن حيتتث األداة متتع كتتل متتن د ارستتة ) )Snowden, 2012إذ اعتمتتدت
المقابلتتة ك تأداة لجمتتع المعلومتتات .ومتتع د ارستتة أبتتو التتروس وعمتتارة ( )2116إذ استتتخدمت االختبتتار
ومقياسا التجاهات الطالبات (االستبانة) أداة لجمع المعلومات.
التحصيلي
ً
من حيث العينة:
الد ارستة متع ( ،)Snowden, 2012و) ،(Herreid & schiller, 2013وأبتو
تشتابهت ّ
مغ ت تتنم ( )2116والس ت تتبيعي ( ،)2114وش ت تتاهين ( ،)2112وس ت تتليم ( )2112م ت تتن حي ت تتث العين ت تتة ف ت تتي
اعتمادهتتا المعلمتتين كعينتتة د ارستتة .واختلفتتت متتع عينتتة د ارستتة أبتتو التتروس وعمتتارة ( )2116وعتتويمر
وحدي ( )2112إذ استخدمت طالبات كلية التربية عينة لها.
الحالية عن الدراسات السابقة بكونها:
الدراسة
وتميزت ّ
ّ
 .1متتن الد ارستتات القليلتتة فتتي األردن – فتتي حتتدود علتتم الباحثتتة -التتتي تقتتيس اتجاهتتات معلمتتي
اتيجية التعلم المعكوس.
العلوم نحو استر ّ
اتيجية ال تتتعلم
يبي تتة الالزم تتة لمعلم تتي العل تتوم الس تتتخدام اس تتتر ّ
 .2تناولت تت تحدي تتد الحاج تتات التدر ّ
المعكوس في التدريس من وجهة نظرهم.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
الد ارستتة ،إضتتافة إلتتى
تضتتمن هتذا الفصتتل
الد ارستتة ،ومجتمعهتتا ،وعينتهتتا ،وأداة ّ
عرضتتا لمتتنهج ّ
ً
الد ارستتة ،واجراءاتهتتا واألستتاليب اإلحصتتائيةة المستتتخدمة
التحقتتق متتن صتتدق األداة وثباتهتتا ،ومتغيترات ّ
في معالجة وتحليل البيانات.

الدرااسة:
منهج ّ
التعرف إلى اتجاهات معلمتي العلتوم فتي
استخدمت ّ
الدراسة المنهج الوصفي المسحي بهدف ّ
يبية الالزمة الستتخدامها فتي
اتيجية التعلم المعكوس والحاجات التدر ّ
مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
الدراسة ،حيث يعد المنهج المالئم لمثل هذا النوع من الدراسات.
التدريس وذلك لمناسبته طبيعة ّ

الدرااسة:
مجتمع ّ
الد ارستتة متتن جميتتع معلمتتي العل تتوم فتتي مرحلتتة التعلتتيم األساس تي فتتي الم تتدارس
تكت ّتون مجتمتتع ّ
الحكومي تتة ف تتي العاص تتمة عم تتان  /لت تواء القويس تتمة للع تتام الد ارس تتي ( ،)2121/2112والب تتالد ع تتددهم
ّ
معلمتتا ومعلمتتة ،وفتتق االحصتتائيات الصتتادرة متتن و ازرة التربيتتة والتعلتتيم ،والجتتدول ( )3يوضتتح
(ً )321
ذلك:
الجدول ()1
الدرااسة في لواء القوياسمة في العاصمة عمان
توزيع أفراد مجتمع ّ
اللواء

ذكور

إناث

العدد الكلي

لواء القويسمة

316

382

321
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الدرااسة:
عينة ّ
معلمتا ومعلمتة ممتن يدرستون متادة العلتوم فتي مرحلتة التعلتيم
تكونت عينة ّ
الد ارستة متن (ً )121
الد ارستتة الكلتتي ،بعتتد الرجتتوع إلتتى
األساس تي ،تتتم اختيتتارهم بالطريقتتة العش توائية البستتيطة متتن مجتمتتع ّ
جداول كريجسي ومورجان (.)Krejcie & Morgan,1970
الد ارستة حستب المتغيترات الديموغرافيتة وهتي( :الجتنس ،عتدد ستتنوات
كمتا تتم توزيتع أفتراد عينتة ّ
الخدمة ،الدورات التدريبة في مجال التقنيات) ،والجدول ( )6يوضح ذلك:
الجدول()2
الدرااسة حاسب المتغيرات
توزيع أفراد عينة ّ
المتغير
الجنس

عدد سنوات الخدمة

يبية في مجال
الدورات التدر ّ
التقنيات
المجموع

الفئة

التكرار

الناسبة المئوية

ذكور

72

%41.1

إناث

103

%58.9

المجموع

345

%100

أقل من  5سنوات

25

%14.3

 5سنوات  -أقل من  34سنوات

59

%33.7

10سنوات فأكثر

91

%52.0

المجموع

345

%100

دورة واحدة

69

%39.4

دورتان

41

%23.4

ثالث دورات فأكثر

65

%37.1

175

%100

يبين الجدول ( )6أن نسبة الذكور بلغت ( ،)%03.3أما نسبة اإلناث فكانت (.)%58.2
ومن حيث سنوات الخدمة ،كانت أعلى نسبة للمعلمين الذين خدمتهم  34سنوات فأكثر وذلك بنسبة
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أخير
( ،)%56تالها المعلمون الذين خدمتهم ( 5سنوات  -أقل من  34سنوات) وبنسبة ( ،)%11.4و ًا
يبية كانت
المعلمون الذين خدمتهم (  5سنوات فأقل) وبنسبة ( .)%30.1أما بالنسبة للدورات التدر ّ
أعلى نسبة للمعلمين الحاصلين على دورة تدريبة واحدة في مجال التقنيات وبلغت ( ،)%12.0تالها
أخير المعلمون الحاصلون ع دورتين بنسبة
الحاصلون على ثالث دورات فأكثر بنسبة ( ،)%14.3و ًا
بلغت (.)%61.0

الدرااسة:
أداة ّ
الدراسة تم االطالع على األدب النظري والتربوي للدراسات السابقة التي تناولت
لتحقيق هدف ّ
الدراسة (االستبانة) لقياس
يبية للمعلمين ،وفي ضوء ذلك تم تطوير أداة ّ
التعلم المعكوس والحاجات التدر ّ
يبية
اتيجية التعلم المعكوس والحاجات التدر ّ
اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
الالزمة الستخدامها في التدريس .وتكونت االستبانة في صورتها األولية من قسمين ،األول :يقيس
اتيجية التعلم المعكوس واشتمل على
اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس في
يبية الالزمة الستخدام استر ّ
( )11فقرة ،والثاني :يقيس الحاجات التدر ّ
التدريس واشتمل على ( )66فقرة (.ملحق () )3
الدراسة على فقرات االستبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي
كما وزعت استجابات افراد عينة ّ
جدا (درجة
جدا ( )1درجات ،كبيرة ( )6درجات ،متوسطة ( )3درجات ،قليلة (درجتان) ،قليلة ً
(كبيرة ً
واحدة) ) ،والجدول ( )3يوضح أقسام االستبانة بصورتها األولية وعدد الفقرات في كل قسم:
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الجدول()3
توزيع فقرات االاستبانة على أقاسامها
أقاسام االاستبانة

عدد الفقرات

اتجاهات المعلمين
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يبية
الحاجات التدر ّ

22

الدرااسة:
صدق أداة ّ
الدراسة ،تم استخدام نوعين من الصدق ،كاآلتي:
للتحقق من صدق أداة ّ
أوالً :الصدق الظاهري (صدق المحتوى):
ت تتم ع تترض االس تتتبانة بص تتورتها األولي تتة عل تتى مجموع تتة م تتن المحكم تتين المتخصص تتين ف تتي
وطرئت تق الت تتدريس ،وتكنولوجي تتا التعل تتيم ،م تتن ذوي الكف تتاءة وس تتنوات الخدم تتة ،الع تتاملين ف تتي
ا
المن تتاهج
حكمتتا ( ملحتتق ( ،) )2وذلتتك إلبتتداء
الجامعتتات األردنيتتة
ّ
الحكوميتتة والخاصتتة البتتالد عتتددهم ( )36م ً
الرأي حول مدى مالءمة فقرات األداة للغرض الذي وضعت متن أجلته ،وستالمة صتياغتها ،ووضتوح
معانيهتتا متتن الناحيتتة اللغويتتة ،ووضتتوح الفق ترات ،ومتتدى مالءمتتة الفق ترات للقستتم التتذي تنتمتتي اليتته،
واجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة .وتم األخذ بالمالحظات والتوصيات التتي اقترحهتا المحكمتين،
وفتتي ضتتوء ذلتتك تتتم اإلبقتتاء علتتى الفقترات التتتي حصتتلت علتتى نستتبة موافقتتة ( )%21فتأكثر ،ومعالجتتة
بقية الفقرات بالتعديل أو إعادة الصياغة أو الحذف أو إضافة فقرات ،ووصل عتدد الفقترات النهائيتة،
القستتم األول ( )22فق ترة ،والقستتم الثتتاني ( )12فق ترة .ومتتن األمثلتتة علتتى التعتتديالت التتتي أشتتار اليهتتا
المحكمتتين التقليتتل متتن فق ترات االستتتبانة والتركيتتز علتتى استتتخدام األفعتتال التتتي تتتدل علتتى االتجاهتتات
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في تتة ،واالبتع تتاد ع تتن
يبي تتة المعر ّ
يبي تتة المهارّي تتة أكث تتر م تتن الحاج تتات التدر ّ
والتركي تتز عل تتى الحاج تتات التدر ّ
التكترار ،التقليتتل متتن عتتدد كلمتتات الفق ترة ،ومتتع األختتذ بهتتذه التعليقتتات والتُعتتديالت أصتتبحت االستتتبانة
إلكترونيتتا باستتتخدام
النهائي تة كمتتا هتتو ُمبتتين فتتي ( ملحتتق ( .) )1وقتتد تتتم تصتتميم االستتتبانة
بصتتورتها ّ
ً
خدمة الحوسبة السحابية ) )Google Driveلتسهيل عملية جمع البيانات.
انيا :صدق البناء(صدق االتاساق الداخلي):
ث ً
للتحق تتق م تتن ص تتدق االتس تتاق ال تتداخلي لالس تتتبانة ،ت تتم تطبيقه تتا عل تتى عين تتة اس تتتطالعية م تتن
الحكومي تتة ف تتي العاص تتمة
معلم تتي ومعلم تتات العل تتوم ف تتي مرحل تتة التعل تتيم األساست تي ف تتي الم تتدارس
ّ
معلما ومعلمة ،ومن ختالل البيانتات
عمان/لواء الجامعة (خارج عينة ّ
الدراسة) ،بلد عددهم (ً )31
كليتة ،والجتدول ()6
التي جمعت تم حساب معامتل ارتبتاط بيرستون بتين درجتة كتل فقترة والدرجتة ال ّ
يوضح ذلك:
الجدول ()4
كلية
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االاستبانة والدرجة ال ّ
القاسم األول :اتجاهات المعلمين

التدريبية
القاسم الثاني :الحاجات
ّ

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

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

كليتتة تراوحتتت
يبتتين الجتتدول ( )0أن قتتيم معتتامالت االرتبتتاط بتتين فق ترات االستتتبانة والدرجتتة ال ّ
بين ( )4.25 – 4.54وهي قيم مقبولة ،متا يشتير إلتى صتدق االستتبانة ،وقابليتهتا للتطبيتق علتى
الدراسة ،وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة مناسبة من الصدق.
عينة ّ

الدرااسة:
ثبات أداة ّ
الد ارستتة (االستتتبانة) تتتم تطبيقهتتا علتتى عينتتة استتتطالعية مكونتتة متتن
للتحقتتق متتن ثبتتات أداة ّ
الد ارستتة ،وتتتم حستتاب الثبتتات باستتتخدام معامتتل كرونبتتاخ  -ألفتتا
( )31معلمتاً ومعلمتتة متتن غيتتر عينتتة ّ
( )Cronbach's Alphaلكل قسم من أقسام االستبانة ،والجدول ( )1يوضح ذلك:
الجدول()5
قيم معامالت الثبات ( كرونباخ – ألفا) ألقاسام االاستبانة
أقاسام االاستبانة

معامل ثبات (كرونباخ – ألفا)

اتجاهات المعلمين

18212

يبية
الحاجات التدر ّ

18222

يبتتين الجتتدول ( )1أن معامتتل الثبتتات ( كرونبتتاخ ألفتتا) التجاهتتات المعلمتتين بلتتد (،)18212
يبيتة ( ،)18222وتُعتد هتذه القتيم مقبولتة احصتائيا،
وبلد معامل الثبات ( كرونباخ ألفا) للحاجتات التدر ّ
الدراسة.
مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بثبات مقبول ،يمكن االعتماد عليه لتطبيقها على عينة ّ
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المعالجة اإلحصائيةة:
الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائيةة اآلتية:
لإلجابة عن أسئلة ّ
 معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationللتحقق من صدق االتساق الداخلي.


معامل كرونباخ  -ألفا ( )Cronbach's Alphaللتحقق من ثبات االستبانة.

 المتوستتطات الحستتابية واالنح ارفتتات المعياريتتة للتعت ّترف علتتى استتتجابات أفتراد العينتتة علتتى كتتل
فقرة من الفقرات.
 اختبار تحليل التّباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة داللة الفروق في متغيري سنوات الخدمة
يبية.
وعدد الدورات التدر ّ
 اختبار ( )t- testلمعرفة داللة الفروق في متغير الجنس.
 ولتحديد طول الفئة ،تم حساب المدى من خالل المعادلة التالية ( :الحد األعلى – الحد
األدنى)( /عدد المستويات) = ( 3.11 =1/0 = )1(/)3 -5
الدراسة ،القيم المعيارية اآلتية لتحديد مستوى االستجابات
وقد اعتمد في تحليل استجابات أفراد عينة ّ
من وجهة نظر أفراد العينة ،والجدول ( )2يوضح ذلك:

الجدول()6
الدرااسة
القيم المعيارية للحكم على متواسطات ااستجابات أفراد العينة على أداة ّ
درجة الموافقة

قيمة المتواسط

قليلة

 – 3أقل من 6.11

متوسطة

 – 6.11أقل من 1.24

كبيرة

5 – 1.24
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الدرااسة:
إجراءات ّ
الدراسة باالعتماد على الخطوات اآلتية:
تم تنفيذ ّ
1
الدراسة.
 .االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع ّ
2
الدراسة (االستبانة) بصورتها األولية.
 .إعداد أداة ّ
 .3التحقق من صدق األداة وثباتها.
6
الدراسة الكلي ،واختيار عينتها الممثلة.
 .تحديد مجتمع ّ
الكترونيا باستخدام خدمة الحوسبة السحابية ).)Google Drive
 .1تصميم االستبانة
ً
 .4توزيتتع االستتتبانة وارستتالها علتتى مجموعتتة ( )WhatsAppخاصتتة لجميتتع متتديري ومتتديرات
الحكوميتتة ومتتن خاللهتتم تتتم توزيتتع االستتتبانة علتتى معلمتتي
متتدارس ل تواء القويستتمة األساستتية
ّ
ومعلمات العلوم داخل مدارسهم.
2
تبعاد استجابة ( )65استبانة بشكل عشتوائي واالبقتاء علتى ( )345استتبانة وهتو العتدد
 .تم اس ً
الدراسة.
الممثل لعينة ّ
 .2تم تفريد البيانات في الحاسوب على جداول خاصة.
إحصائيا باستخدام برنامج (.)SPSS
 .2معالجة وتحليل البيانات
ً
11
النتائج وعرضها ،والقيام بتفسيرها ومناقشتها ،والخروج بالتوصيات والمقترحات.
 .تم استخراج ّ
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الفصل الرابع
الدرااسة
نتائج ّ
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الرابع
الفصل ّ
الدرااسة
نتائج ّ
الدراسة بعد تطبيق االستبانة بهدف
يتناول هذا الفصل
عرضا للنتائج التي توصلت إليها ّ
ً
اتيجية التعلم المعكوس
التعرف على اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
ّ
يبية الالزمة الستخدامها في التدريس في محافظة العاصمة عمان  /لواء القويسمة،
وحاجاتهم التدر ّ
وذلك من خالل اإلجابة على أسئلتها:

ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال األول:
اتيجية التعلم المعكوس ؟
ما اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي نحو ااستر ّ
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب
لفقرات اتجاهات معلمي العلوم نحو التعلم المعكوس ،والجدول( )2يوضح ذلك:
جدول ()7
اتيجية التعلم
المتواسطات الحاسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات اتجاهات معلمي العلوم نحو ااستر ّ
المعكوس
رقم
الفقرة

الفقرة

المتواسط

االنحراف

الحاسابي

المعياري

الرتب

درجة
الحاجة

1

اتيجية التعلم المعكوس مع متطلبات العصر
تتماشى استر ّ
الحالي.

3822

1822

12

كبيرة

2

تدمج بين التعلم المباشر والتعلم الذاتي.

3823

1822

12

كبيرة

3

تُسهم في زيادة التفاعل بين المعلم وطلبته.

3821

1821

11

كبيرة

36

6

تُحول دور الطالب من مستمع سلبي إلى مشارك إيجابي
تعليمية.
في
العملية ال ّ
ّ

6816

1822

6

كبيرة

1

تُسهل الوصول إلى مصادر المعرفة في أي وقت وفي
أي مكان.

6812

1822

2

كبيرة

4

تُنمي فُرصة التعلم التعاوني بين الطلبة.

3822

1826

12

كبيرة

2

تعليمية.
تُساعد في حل مشكالت البيئة ال ّ

3822

1822

12

كبيرة

2

تُراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

3844

1811

21

متوسطة

2

تُثير دافعيتي لالبتكار واإلبداع.

3822

1822

2

كبيرة

11

تُوفر تغذية راجعة فورية للطلبة داخل الحصة.

3824

1811

11

كبيرة

11

تُتيح للطلبة فرصة االطالع ع المحتوى قبل الحصة.

6811

1824

3

كبيرة

12

تُنمي مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.

3822

1822

16

كبيرة

13

لدي الرغبة في استخدامها باستمرار في تدريس العلوم.

3822

1822

2

كبيرة

16

تُساعد في استثمار وقت الحصة بشكل جيد.

3822

1823

2

كبيرة

11

تُساعد في تحسين تحصيل الطلبة.

3823

1822

13

كبيرة

14

تُشجعني على تطوير استراتيجيات التقويم وتنويعها.

3822

1822

11

كبيرة

12

تعليمية متُعددة ومتنوعة.
تُحفز على القيام بأنشطة
ّ

6816

1826

1

كبيرة

12

تُسهم في تبسيط المفاهيم والمصطلحات العلمية في
العلوم.

6812

1822

1

كبيرة

12

تُنمي أسلوب البحث واالستقصاء عند الطلبة.

6812

1824

4

كبيرة

21

تُنمي أسلوب حل المشكالت عند الطلبة.

3821

1821

14

كبيرة

21

اتيجية التعلم المعكوس
سلبيات التدريس باستخدام استر ّ
تفوق إيجابياته.

2822

1812

24

متوسطة

22

تقتصر على الجوانب المعر ّفية فقط.

3811

1812

26

متوسطة

23

تُحد من إبداع الطلبة.

3821

1812

21

متوسطة

26

يعا.
اتيجية التعلم المعكوس موجة تر ّ
استر ّ
بوية ستزول سر ً

3812

1816

22

متوسطة

21

تتطلب توظيف تقنيات يصعب توفيرها.

2842

1811

22

متوسطة

37

24

جديدا على كل من المعلم والطالب.
عبئا
ستضيف ً
ً

2826

1813

22

متوسطة

22

ستُقلل من مكانة المعلم ودوره بإحالل التكنولوجيا محله.

3811

1812

23

متوسطة

22

استخدام استراتيجيات التدريس التقليدية تُعطي نتائج
اتيجية التعلم المعكوس.
أفضل من استخدام استر ّ

2822

1821

21

متوسطة

الكلي

1.22

4.28

متوسطة

يبت تتين الجت تتدول ( )2ان المتوست تتط الحست تتابي التجاهت تتات معلمت تتي العلت تتوم فت تتي مرحلت تتة الت تتتعلم
اتيجية الت تتتعلم المعكتتتوس فت تتي ل ت تواء القويست تتمة بلت تتد ( )3844وب تتانحراف معيتتتاري
األساست تي نحتتتو است تتتر ّ
( ،)1.22وبدرجتتة موافقتتة (متوستتطة) .ورغتتم أن أغلتتب فق ترات االستتتبانة حصتتلت علتتى درجتتة موافقتتة
اتيجية التتتعلم المعكتتوس كانتتت
(كبي ترة) متتن وجهتتة نظتتر معلمتتي العلتتوم ،إال أن اتجاهتتاتهم نحتتو استتتر ّ
بدرجة ( متوسطة).
وكان ت تتت درج ت تتة الموافق ت تتة األكب ت تتر للفقت ت ترة الت ت تتي ت ت تتنص عل ت تتى " تُس ت تتهم ف ت تتي تبس ت تتيط المف ت تتاهيم
والمصتتطلحات العلميتتة فتتي العلتتوم" بمتوستتط حستتابي ( ،)6812وانح تراف معيتتاري ( ،)1822وبدرجتتة
موافقتتة (كبيترة) ،تالهتتا الفق ترة التتتي تتتنص علتتى " تُستتهل الوصتتول إلتتى مصتتادر المعرفتتة فتتي أي وقتتت
وفي أي مكان" بمتوسط حسابي ( ،)6812وانحراف معياري ( ،)1822وبدرجة موافقتة (كبيترة) ،تالهتا
الفقرة التي تنص على " تُتيح للطلبة فرصتة االطتالع علتى المحتتوى قبتل الحصتة " بمتوستط حستابي
( ،)6811وانحتراف معيتتاري ( )1824وبدرجتتة موافقتتة (كبيترة) ،تالهتتا الفقترة التتتي تتتنص علتتى " تُحت ّتول
تعليميتة " بمتوستط حستابي ()6816
العمليتة ال
دور الطالب من مستمع سلبي إلى مشارك إيجابي فتي
ّ
ّ
وانحراف معياري ( )1822وبدرجة موافقة (كبيرة) .وحل بالمرتبة قبل األخيرة الفقرة التي تنص على "
عبئتتا جديت ًتدا علتتى كتتل متتن المعلتتم والطالتتب " بمتوستتط حستتابي ( )2826وانح تراف معيتتاري
ستضتتيف ً
( )1813وبدرجة موافقة (متوسطة) ،وحتل بالمرتبتة األخيترة الفقترة التتي تتنص علتى " تتطلتب توظيتف
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تقنيت تتات يصت تتعب توفيرهت تتا " بمتوست تتط حست تتابي ( )2842وانح ت تراف معيت تتاري ( )1811وبدرجت تتة موافقت تتة
(متوسطة).
ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الثاني:
هل ي ُوجد فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسؤي نحؤو
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير الجنس؟
ااستر ّ
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولمعرفة
تبعا لمتغير الجنس تم استخدام اختبار (  )t-testلعينتين
داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ً
مستقلتين ،والجدول ( )8يوضح ذلك:
جدول ()8
اتيجية التعلم المعكوس
نتائج اختبار ( )t-testلداللة الفروق في اتجاهات المعلمين نحو ااستر ّ
تبعا لمتغير الجنس
ً
المتواسط

الجنس

العدد

ذكر

22

3.76

انثى

113

3.59

االنحراف

الحاسابي

المعياري
1.52
1.67

قيمة "ت"

1826

درجة الحرية

173

ماستوى
الداللة

1.07

يبتتين الجتتدول ( )2عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائيةة فتتي اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي
اتيجية التتتعلم المعكتتوس فتتي متتدارس ل تواء القويستتمة تُعتتزى لمتغيتتر
مرحلتتة التعلتتيم األساس تي نحتتو استتتر ّ
الجنس ،حيث يالحظ أن المتوسطات الحسابية للذكور واإلناث متقاربة ،أي أن اتجاهاتهم ال تختلف
باختالف الجنس.
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ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الثالث:
هل ي ُوجد فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسؤي نحؤو
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير اسنوات الخدمة؟
ااستر ّ
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
تبعا لمتغير سنوات الخدمة .والجدول ()2
التجاهات معلمي العلوم نحو استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس ً
يوضح ذلك:
جدول ()9
تبعا لمتغير
المتواسطات الحاسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي العلوم نحو ااستر ّ
اتيجية التعلم المعكوس ً
اسنوات الخدمة
اسنوات الخدمة

العدد

المتواسط الحاسابي

االنحراف المعياري

أقل من  1سنوات

21

3.47

1.41

 1سنوات  -أقل من  11سنوات

12

3.72

1.65

 11سنوات فأكثر

21

3842

1.64

المجموع

121

3.66

1.62

يبين الجدول ( )2أن المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم
تبعا لمتغير سنوات الخدمة تراوحت بين
األساسي نحو استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس في لواء القويسمة ً
( .)3822 – 3862وجاء المتوسط الحسابي الكلي لسنوات الخدمة ( )3844بانحراف معياري
( ،)1842ويالحظ أن هذه المتوسطات متقاربة ،وللكشف عما إذا كانت الفروق بين المتوسطات
الحسابية ذات داللة إحصائيةة عند مستوى داللة ( )α=0.05تم تطبيق تحليل التباين
األحادي( ،)ANOVAوالجدول ( )11يوضح ذلك:

41
جدول ()02
اتيجية
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق في اتجاهات معلمي العلوم نحو ااستر ّ
تبعا لمتغير اسنوات الخدمة
التعلم المعكوس ً
مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجة الحرية

متواسط

المربعات

بين المجموعات

1.19

2

1.60

داخل المجموعات

41832

122

1.38

المجموع

66.56

174

قيمة "ف"

ماستوى الداللة

1.57

1.21

يبتتين الجتتدول ( )11أن مستتتوى الداللتتة ( )1821عنتتد قيمتتة "ف" ( )1812أكبتتر متتن مستتتوى
الداللتتة ) )α=0.05أي أنتته ال ي ُوجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائيةة فتتي اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي
اتيجية التتتعلم المعكتتوس فتتي متتدارس لتواء القويستتمة تُعتتزى لمتغيتتر ستتنوات
التعلتتيم األساستي نحتتو استتتر ّ
الخدمة.
ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الرابع:
هل ي ُوجد فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسؤي نحؤو
التدريبية في مجال التقنيات؟
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير الدورات
ّ
ااستر ّ
ولإلجاب ت تتة ع ت تتن ه ت تتذا الست ت تؤال ت ت تتم اس ت تتتخراج المتوس ت تتطات الحس ت تتابية واالنح ارف ت تتات المعياري ت تتة
يبيتتة فتتي
تبعتتا لمتغيتتر عتتدد التتدورات التدر ّ
التجاهتتات معلمتتي العلتتوم نحتتو استتتر ّ
اتيجية التتتعلم المعكتتوس ً
مجال التقنيات .والجدول ( )11يوضح ذلك:

41
جدول ()00
تبعا لمتغير
المتواسطات الحاسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي العلوم نحو ااستر ّ
اتيجية التعلم المعكوس ً
التدريبية في مجال التقنيات
الدورات
ّ
التدريبية
الدورات
ّ

العدد

المتواسط الحاسابي

االنحراف المعياري

دورة واحدة

42

3.63

1.70

دورتان

61

3.53

1.58

ثالث دورات فأكثر

41

3.78

1.54

المجموع

121

3.66

1.62

يبين الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم
تبعا لمتغير سنوات الخدمة تراوحت
األساسي نحو استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس في لواء القويسمةً ،
بين ( .)3822 – 3813وجاء المتوسط الحسابي الكلي لسنوات الخدمة ( )3844بانحراف معياري
( ،)1842ويالحظ أن هذه المتوسطات متقاربة ،وللكشف عما إذا كانت الفروق بين المتوسطات
الحسابية ذات داللة إحصائيةة عند مستوى داللة ( )α=0.05تم تطبيق تحليل التباين
األحادي( ،)ANOVAوالجدول ( )12يوضح ذلك:
جدول ()00
اتيجية
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق في اتجاهات معلمي العلوم نحو ااستر ّ
التدريبية في مجال التقنيات
تبعا لمتغير الدورات
ّ
التعلم المعكوس ً
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متواسط المربعات

بين المجموعات

1.61

2

1.81

داخل المجموعات

64.96

122

1.38

المجموع

66.57

126

قيمة "ف"

ماستوى الداللة

2.14

1.12
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يبتتين الجتتدول ( )12أن مستتتوى الداللتتة ( )1812عنتتد قيمتتة "ف" ( )2.16أكبتتر متتن مستتتوى
الداللتتة ) )α=0.05أي أنتته ال ي ُوجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائيةة فتتي اتجاهتتات معلمتتي العلتتوم فتتي
اتيجية التتتعلم المعكتتوس فتتي متتدارس ل تواء القويس تمة تُعتتزى لمتغيتتر
مرحلتتة التعلتتيم األساس تي نحتتو استتتر ّ
يبية في مجال التقنيات.
عدد الدورات التدر ّ
ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الخامس:
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس من وجهة نظر
ما الحاجات
التدريبية الالزمة الاستخدام ااستر ّ
ّ
معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس،
يبية الالزمة لمعلمي العلوم الستخدام استر ّ
للحاجات التدر ّ
والجدول ( )13يوضح ذلك:
جدول ()01
التدريبية الالزمة لمعلمي العلوم الاستخدام
المتواسطات الحاسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للحاجات
ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس
ااستر ّ
رقم

الفقرة

الفقرة

المتواسط

االنحراف

الحاسابي

المعياري

الرتب

درجة

الحاجة

3

اتيجية التعلم المعكوس.
ماهية استر ّ

1.04

4.28

34

متوسطة

6

مبررات استخدامها في التدريس.

1.02

4.22

38

متوسطة

1

طرائق استخدامها األمثل في تدريس العلوم.

1.51

4.20

30

متوسطة

1.83

4.82

3

كبيرة

1.22

4.20

8

متوسطة

0
5

االطالع على التجارب العالمية الناجحة في استخدامها
في تدريس العلوم.
اتيجية التعلم المعكوس.
مهارات تخطيط الدرس في استر ّ
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2

األساليب الفاعلة في توفير بيئة مشوقة جاذبة للتعلم عند

1.40

4.26

0

كبيرة

1.24

4.22

4

كبيرة

1.45

4.28

1

كبيرة

1.24

3.42

36

متوسطة

34

استخدام شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت.

1.08

3.36

32

متوسطة

33

برامج تسجيل مقاطع الصوت.

1.51

3.36

35

متوسطة

36

برامج تصميم الملصقات.

1.52

3.44

31

متوسطة

31

استخدام المدونات إليجاد مساحة للمشاركة بين الطلبة.

1.20

3.46

34

متوسطة

30

إعداد االختبارات الرقمية.

1.40

4.28

5

كبيرة

35

إنشاء المصادر الرقمية.

1.22

3.44

2

كبيرة

32

تفاعلية.
برامج إنشاء العروض التقديمية ال ّ

1.20

3.31

33

متوسطة

34

تعليمية.
برامج إنشاء مجموعات تواصل
ّ

1.22

3.40

2

متوسطة

38

فنيات تصميم األنشطة.

1.48

4.26

6

كبيرة

1.20

3

4
8
2

تطبيقها.

التعامل مع أنظمة التشغيل الالزمة الستخدامها في
التدريس.
تعليمية.
برامج تصميم وانتاج الفيديوهات ال ّ
استخدام محركات البحث عبر اإلنترنت للحصول على
تعليمية تناسب دروس العلوم.
مقاطع
ّ

الكلي

متوسطة

يبي تتة لمعلم تتي العل تتوم ف تتي مرحل تتة
يب تتين الج تتدول ( )13أن المتوس تتط الحس تتابي للحاج تتات التدر ّ
اتيجية التتعلم المعكتوس فتي التتدريس فتي لتواء القويستمة بلتد
التعليم األساسي الالزمة الستتخدام استتر ّ
( )3846وبانحراف معياري ( ،)1وبدرجة احتياج (متوسطة) .وتراوحت الفقرات على درجتة االحتيتاج
يبيتة الالزمتة لمعلمتي العلتوم الستتتخدام
بتين متوستطة إلتى كبيترة ،األمتر التذي يعنتي أن الحاجتات التدر ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس كانت بدرجة احتياج ( متوسطة إلى كبيرة).
استر ّ
وكانت درجة االحتياج األكبر للفقرة التي تنص على " اعتقد انني بحاجة إلى االطالع على
التجتتارب العالميتتة الناجحتتة فتتي استتتخدامها فتتي تتتدريس العلتتوم" بمتوستتط حستتابي ( ،)3821وانح تراف
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معيتتاري ( ،)1822وبدرجتتة احتيتتاج (كبي ترة) ،تالهتتا الفق ترة التتتي تتتنص علتتى " اعتقتتد اننتتي بحاجتتة إلتتى
التع ت ّترف والت تتدريب عل تتى فني تتات تص تتميم األنش تتطة " بمتوس تتط حس تتابي ( ،)3822وانحت تراف معي تتاري
( ،)1822وبدرجتتة احتيتتاج (كبي ترة) ،تالهتتا الفق ترة التتتي تتتنص علتتى " اعتقتتد اننتتي بحاجتتة إلتتى التعت ّترف
تعليمي تتة " بمتوس تتط حس تتابي ( ،)3821وانحت تراف
والت تتدريب عل تتى بت ترامج تص تتميم وانت تتاج الفي تتديوهات ال
ّ
معياري ( )1822وبدرجة احتياج (كبيرة) ،تالها الفقرة التي تنص على " األساليب الفاعلتة فتي تتوفير
بيئة مشوقة جاذبة للتعلم عند تطبيقها " بمتوسط حسابي ( )3826وانحراف معيتاري ( )1822وبدرجتة
احتيتتاج (كبي ترة) .وجتتاءت بالمرتب تتة قبتتل األخي ترة الفقت ترة التتتي تتتنص علتتى " اعتق تتد اننتتي بحاجتتة إل تتى
اتيجية الت تتتعلم المعكتتتوس " بمتوست تتط حست تتابي ( )3862وانح ت تراف معيتتتاري
التع ت ّترف علت تتى ماهيتتتة است تتتر ّ
( )1822وبدرجتتة احتيتتاج (متوستتطة) ،وح ت ّل بالمرتبتتة األخي ترة الفق ترة التتتي تتتنص علتتى " اعتقتتد اننتتي
بحاجتتة إلتتى التعت ّترف علتتى مبتتررات استتتخدامها فتتي التتتدريس " بمتوستتط حستتابي ( )3864وانح تراف
معياري ( )1822وبدرجة احتياج (متوسطة).
ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الاسادس:
احصائيا بين اتجاهؤات معلمؤي العلؤوم فؤي مرحلؤة التعلؤيم األاسااسؤي
ارتباطية دالة
هل ي ُوجد عالقة
ّ
ً
التدريبية الالزمة الاستخدامها في التدريس؟
اتيجية التعلم المعكوس وبين حاجاتهم
ّ
نحو ااستر ّ
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت االرتباط والداللة اإلحصائيةة بين اتجاهات
يبية ،والجدول ( )16يوضح ذلك:
المعلمين وحاجاتهم التدر ّ
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جدول ()01
اتيجية التعلم المعكوس،
معامالت االرتباط والداللة اإلحصائيةة للعالقة بين اتجاهات معلمي العلوم نحو ااستر ّ
التدريبية الالزمة الاستخدامها في التدريس
والحاجات
ّ
أقاسام االاستبانة
االتجاهات

الحاجات التدريبّية

االتجاهات

بية
الحاجات التدري ّ

معامل االرتباط

1

0.18

مستوى الداللة

3

0.02

معامل االرتباط

0.18

1

مستوى الداللة

0.02

3

يبية بلد ( )1812وأن
يبين الجدول ( )16أن معامل االرتباط بين االتجاهات والحاجات التدر ّ
احصائيا
مستوى الداللة بينهما ( )1812أي أقل من ) )α=0.05وبالتالي هناك عالقة موجبة دالة
ً
يبية.
بين االتجاهات والحاجات التدر ّ
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة ال ّنتائج والتوصيات
الدراسة وكذلك التوصيات المقترحة في
النتائج التي توصلت إليها ّ
تناول هذا الفصل مناقشة ّ
الدراسة على النحو اآلتي:
ضوء نتائج ّ
مناقشة ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال األول:
اتيجية التعلم المعكوس ؟
ما اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي نحو ااستر ّ
اتيجية التعلم
بينت ّ
النتائج أن اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
إيجابية ،على الرغم من أن المتوسط الحسابي
المعكوس في مدارس لواء القويسمة هي اتجاهات
ّ
الكلي بلد ( )3844وبانحراف معياري ( ،)1.22وبدرجة موافقة (متوسطة) إال أن أغلب فقرات
االستبانة حصلت على درجة موافقة (كبيرة).
ويمكن تفسير ذلك بأن معلمي العلوم في محافظة العاصمة عمان  /لواء القويسمة يدركون
أهمية دمج التقنيات في التدريس ،وأهمية التنويع في االستراتيجيات الحديثة التي تراعي متطلبات
اتيجية يشير إلى
العصر وتجاري هذا الجيل الرقمي ،كما أن اتجاههم اإليجابي نحو هذه االستر ّ
جية ومعرفة آليات تطبيقها وخطوات تنفيذها داخل الغرفة
رغبتهم في
التعرف على هذه االستراتي ّ
ّ
تعليمية .وأكدت دراسة عويمر وحدي
العملية ال
الصفية وخارجها ،لما لذلك من انعكاسات على
ّ
ّ
( )2112التي هدفت إلى التعرف على أهمية التعلم المعكوس من وجهة نظر معلمي االبتدائي
والمتوسط على اتجاهات المعلمين اإليجا ّبية نحو أهمية التعلم المعكوس.
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إيجابية
اتيجية التعلم المعكوس من أثر وفاعلية
ّ
وقد تُعزى هذه النتيجة إلى ما أثبتته استر ّ
على الطلبة والمعلمين ،حيث أظهرت نتائج دراسة ) (Herreid & schiller, 2013اتجاهات
اتيجية التعلم المعكوس واألسباب التي تجعل المعلمين يستخدمونها فهي
يجابية نحو استر ّ
المعلمين اإل ّ
تجعل الطلبة أكثر فاعلية ،وتمكن الطالب الذين يتغيبون عن الحصص والمحاضرات بمشاهدة ما
فاتهم بأي وقت .وأكدت نتائج دراسة أبو الروس وعمارة ( )6430التي هدفت إلى تعرف فاعلية
التعلم المعكوس في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربية بجامعة قطر واتجاهاتهن
اتيجية التعلم المعكوس في
نحوه على ذلك ،وأشار سليمان ( )6434على األثر اإليجابي الستر ّ
يسية لدى المعلمين ،وبين السيد ( )6438األثر الناتج عن استخدام معلمي
تنمية المهارات التدر ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية
العلوم حديثي التخرج الستر ّ
المهارات الحياتية ومتعة التعلم .وأكدت قطاش ( )6432على أثر التعلم المعكوس في رفع مستوى
اتيجية التعلم المعكوس.
التحصيل واالحتفاظ المعرفي عند تدريس مهارات الرياضيات باستخدام استر ّ
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة ( )Snowden, 2012التي أظهرت
اتيجية التعلم المعكوس من خالل استبدال
يجابية للمعلمين نحو التدريس باستر ّ
االتجاهات اإل ّ
المحاضرة التقليدية بمحاضرة على االنترنت ،ودراسة أبو مغنم ( )6430التي أظهرت أن اتجاهات
إيجابية وبدرجة
اتيجية التعلم المعكوس كانت
معلمات الدراسات
ّ
االجتماعية نحو التدريس باستر ّ
ّ
موافقة (كبيرة) ،ودراسة شاهين ( )6434التي أظهرت ان اتجاهات المعلمين في مرحلة التعليم
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس ،هو اتجاه إيجابي وبأهمية نسبية
الثانوي نحو استخدام استر ّ
( ،)%42.2حيث أكد المعلمون على أن التعلم المعكوس يساهم في زيادة وقت التعلم ،كما يوفر
تعليمية تحفز مشاركة المتعلمين في تحمل مسؤولية تعلمهم .ودراسة سليم ( )6438التي أثبتت
بيئة
ّ
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أن اتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو التعلم المعكوس لدى طلبة صعوبات التعلم في مدارس
تعليمية
محافظة نابلس كبيرة ،لما لها من دور في إعطاء الطلبة الفرصة لالطالع على المادة ال
ّ
بشكل مسبق وحسب قدراتهم والفروق الفردية فيما بينهم.
الدراسة أن الفقرة " تسهم في تبسيط المفاهيم والمصطلحات العلمية في
كما بينت نتائج ّ
العلوم " حصلت على أكبر درجة موافقة ،ويمكن تفسير ذلك بشعور معلمي العلوم بأهمية استخدام
اتيجية التعلم المعكوس في تدريس مادة العلوم لما لهذه المادة من خصوصية تختلف عن باقي
استر ّ
اسية؛ فهي مادة علمية يكثر فيها المفاهيم والمصطلحات العلمية ،ويصعب على المعلمين
المواد الدر ّ
يسية القليلة بتبسيطها وايصالها بسهولة للطلبة ،فيحتاج توضيحها
وخاصة ذوي سنوات الخدمة التدر ّ
وقت وجهد كبير من المعلم ،فقد أكدت العديد من الدراسات على وجود مشكالت بمفاهيم العلوم،
ومنها دراسة العجمي ( )6432والتي أكدت على وجود صعوبات في تدريس المفاهيم العلمية بمادة
العلوم لدى طلبة المرحلة المتوسطة.
اتيجية التعلم المعكوس من أثر وفاعلية حيث أكد
وقد تُعزى هذه النتيجة إلى ما اثبتته استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس في تدريس العلوم له أثر إيجابي في
العجمي ( )6438أن استخدام استر ّ
تنمية المفاهيم العلمية لدى الطلبة من خالل تحويل المفاهيم المجردة إلى محسوسة يعيها ويفهما
الطلبة.
كما بينت نتائج ا ّلدراسة أن الفقرة " تتطلب توظيف تقنيات يصعب توفيرها " حصلت على
درجة الموافقة األقل في مقياس االتجاهات ،وهذه الفقرة من فقرات االستبانة ذات االتجاه السلبي
يجابية
اتيجية التعلم المعكوس وحصولها على أقل نسبة يؤكد على اتجاهات المعلمين اإل ّ
نحو استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس فقد حصلت على درجة موافقة (متوسطة) ،ويمكن تفسير
نحو استخدام استر ّ
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اتيجية
ذلك إ ن بعض المدارس في لواء القويسمة تتوفر لديها تقنيات تساعد على تطبيق االستر ّ
اتيجية .وربما لعدم ادراك المعلمين الجيد لماهية
وبعضها ال يتوفر ما يساعد على تطبيق هذه االستر ّ
اتيجية جديدة وغير مفعلة بشكل واسع في مدارس لواء القويسمة ،فيعتقد
اتيجية كونها استر ّ
االستر ّ
بعضهم انها بحاجة لتقنيات كبيرة لتطبيقها.
مناقشة ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الثاني
هل ي ُوجد فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي نحو
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير الجنس؟
ااستر ّ
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة
بينت ّ
اتيجية التعلم المعكوس في لواء القويسمة تُعزى لمتغير الجنس.
التعليم األساسي نحو استر ّ
وقد ُيعزى سبب ذلك إلى أن المدارس في لواء القويسمة هي مدارس متجانسة من حيث
يبية التي يعقدها المشرفين التربويين في
البنية التحتية ،وتوافر األدوات والتقنيات والدورات التدر ّ
يبية ،سواء قبل الخدمة من
مديرية لواء القويسمة ،فجميع المعلمين يخضعون إلى نفس البرامج التدر ّ
خالل دورات المعلمين الجدد أو من خالل دورات التنمية المهنية أثناء الخدمة ،فهم يتلقون نفس
المحتوى ويتلقون نفس التوجيهات التي توجه المعلمين إلى أهمية دمج التقنيات في التدريس
واستخدام أحدث االستراتيجيات والتنويع فيها ،فقد تبين لهم بأن الطرائق التقليدية التي تعتمد على
الحفظ والتلقين لم تؤت ثمارها مع الطلبة ،مما جعل استجاباتهم متشابهة على فقرات االستبانة
باختالف الجنس.
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة شاهين ( )6434التي أثبتت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائيةة بين متوسطات درجات المعلمين في مرحلة التعليم الثانوي بمدينة الالذقية في
اتيجية التعلم المعكوس تعزى لمتغير الجنس .ودراسة سليم ()6438
اتجاهاتهم نحو استخدام استر ّ
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو
اتيجية التعلم المعكوس لدى طلبة صعوبات التعلم في مدارس محافظة نابلس .ودراسة عويمر
استر ّ
وحدي ( )6438التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس من
وجهة نظر معلمي االبتدائي والمتوسط نحو أهمية التعلم المعكوس.
الدراسة مع دراسة أبو مغنم ( )6430التي أظهرت وجود فروق ذات
واختلفت نتيجة هذه ّ
اتيجية التعلم
داللة إحصائيةة بين متوسطات اتجاهات أفراد العينة نحو التدريس باستخدام استر ّ
المعكوس تُعزى إلى اختالف الجنس ،وهذا الفرق دال لصالح المعلمات ،وارجع ذلك إلى طبيعة
المجتمع السعودي الذي يتيح للمعلمات البقاء في المنازل معظم الوقت بعد فترة الدوام المدرسي،
تعليمية والشروح الالزمة الستخدامها بالتدريس.
مما يوفر لديهن الوقت إلعداد المواد ال
ّ
مناقشة ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الثالث
هل ي ُوجد فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي نحو
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير اسنوات الخدمة؟
ااستر ّ
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة
بينت ّ
اتيجية التعلم المعكوس في لواء القويسمة تُعزى لمتغير سنوات الخدمة.
التعليم األساسي نحو استر ّ
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الدراسة زادت عدد سنوات خدمتهم عن
وقد ُيعزى سبب ذلك إلى أن أكثر من نصف عينة ّ
(أكثر من  34سنوات) ،حيث تقاربت العينة في عدد سنوات الخدمة ،والزيادة في سنوات الخدمة
العملية
زادت من اتجاهاتهم بضرورة التنويع في استراتيجيات التدريس التي تجعل من الطالب محور
ّ
تعليمية والبحث عن استراتيجيات جاذبة تلبي رغبات الطلبة ،وتزيد من دافعيتهم نحو التدريس.
ال
ّ
وعيا واد ار ًكا بأهمية التنمية المهنية
والمعلمون بغض النظر عن سنوات خدمتهم أكثر ً
يبية ،أو من خالل التنمية الذاتية والسعي لرفع
المستمرة سواء من خالل االلتحاق بالدورات التدر ّ
امكانيتهم وقدراتهم وامكانيات طلبتهم في ضوء هذا التقدم والتطور الذي يشهده العصر الحالي .مما
جعل استجاباتهم متشابهة على فقرات االستبانة باختالف سنوات الخدمة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة السبيعي ( )6432التي أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة احصائية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة من وجهة نظر معلمات الحاسب اآللي
في محافظة الخرج .ودراسة سليم ( )6438التي أثبتت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةة في
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير سنوات الخدمة.
اتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو استر ّ
ودراسة عويمر وحدي ( )6438التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير
سنوات الخدمة ،من وجهة نظر معلمي االبتدائي والمتوسط نحو أهمية التعلم المعكوس.
الدراسة مع دراسة شاهين ( )6434التي أظهرت وجود فروق
في حين اختلفت نتيجة هذه ّ
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى
ذات داللة إحصائيةة باتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو استر ّ
لمتغير سنوات الخدمة ،وهذه الفروق لصالح فئة سنوات الخدمة ( )5-3سنوات ،التي أشارت إلى
اتيجية حديثة وتعتمد على
أن سنوات الخدمة األقل لديها انطباع إيجابي أكثر؛ ألن هذه االستر ّ
تقنيات الحاسوب؛ فالمعلمون حديثي التخرج أكثر اطالع على الطرائق الحديثة .ودراسة أبو مغنم
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( )6430التي أظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح
مستوى سنوات الخدمة (أكثر من  34سنوات) ،وفسر ذلك بأن عنصر سنوات الخدمة الطويلة دفع
اتيجية التعلم المعكوس والبحث عن طرائق تدريس حديثة
المعلمين لتفضيل التدريس باستخدام استر ّ
يجابية الطلبة.
تزيد من فاعلية وا ّ
مناقشة ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الرابع
هل ي ُوجد فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي نحو
التدريبية في مجال التقنيات؟
اتيجية التعلم المعكوس تُعزى لمتغير الدورات
ّ
ااستر ّ
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةة في اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة
بينت ّ
يبية
التعليم األساسي نحو استراتيجّية التعلم المعكوس في لواء القويسمة تُعزى لمتغير الدورات التدر ّ
في مجال التقنيات.
اتيجية التعلم المعكوس داخل مدارس لواء القويسمة
ويعزى سبب ذلك إلى عدم تطبيق استر ّ
ُ
يبية المنعقدة ،وقد يعود ذلك إلى أن
اتيجية ضمن الدورات التدر ّ
وعدم التركيز على هذه االستر ّ
يبية التي تعقد من قبل المشرفين لمعلمي العلوم على مستوى اللواء لم يكن لها أثر من
الدورات التدر ّ
حيث فاعليتها الحقيقية في التأثير على المعلمين قبل الخدمة أو اثنائها .أضف إلى ذلك أن معظم
المعلمين يمتلكون المهارات األساسية الستخدام التقنيات في التدريس وذلك من خالل المقررات
يبية التي تفرضها و ازرة التربية والتعليم على المعلمين للترفيع
اسية في الجامعات ،والدورات التدر ّ
الدر ّ
والحصول على الرتب ،أو عن طريق التعلم الذاتي في ضوء العصر الرقمي والتقني الذي نعيشه
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يبية في
االن .مما جعل استجاباتهم متشابهة على فقرات االستبانة باختالف عدد الدورات التدر ّ
مجال التقنيات.
الدراسة مع دراسة السبيعي ( )6432التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة
وتتفق نتيجة ّ
اتيجية التعلم المعكوس في محافظة الخرج
إحصائيةة في اتجاهات معلمات الحاسب اآللي نحو استر ّ
يبية.
باختالف الدورات التدر ّ
مناقشة ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الخامس
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس من وجهة نظر
ما الحاجات
التدريبية الالزمة الاستخدام ااستر ّ
ّ
معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي؟
اتيجية
بينت ّ
النتائج إن حاجات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي الالزمة الستخدام استر ّ
التعلم المعكوس في مدارس لواء القويسمة تراوحت بين درجة احتياج ( متوسطة إلى كبيرة) ،على
الرغم من أن المتوسط الحسابي الكلي بلد ( )3846وبانحراف معياري ( ،)1وبدرجة احتياج
(متوسطة) إال أن فقرات االستبانة تراوحت بين درجة احتياج (متوسطة إلى كبيرة).
نسبيا ويحتاج
ويعزى ذلك إلى أن التدريس باستخدام استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس يعد حديثًا ً
ُ
انموذجا للتعلم
معلمي العلوم الكثير من المعارف والمهارات التي تتيح لهم التمكن من اتخاذه
ً
والتعليم وبخاصة في ظل تأكيد و ازرة التربية والتعليم على دمج التقنيات واستخدام أحدث
تعليمية.
العملية ال
االستراتيجيات في التدريس وجعل الطالب محور
ّ
ّ
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اتيجية التعلم المعكوس بشكل كبير في برامج إعداد
وقد يعود ذلك إلى عدم تضمين استر ّ
اتيجية
يبية التي تركز على الجانب المعرفي والمهاري الستر ّ
المعلمين قبل الخدمة ،وقلة الدورات التدر ّ
التعلم المعكوس في برامج التنمية المهنية اثناء الخدمة.
النتائج أن الفقرة " اعتقد انني بحاجة إلى االطالع على التجارب العالمية
كما بينت ّ
الناجحة في استخدامها في تدريس العلوم " ،حصلت على أكبر درجة موافقة ،ويمكن تفسير ذلك
مية
اتيجية التعلم المعكوس وعكس
العملية التعلي ّ
ّ
بعدم إدراك معلمي العلوم لماهية آلية تطبيق استر ّ
بين المدرسة والمنزل ،وحاجتهم إلى االطالع على التجارب العالمية الناجحة حتى يتوفر لديهم
اتيجية .فهم يحتاجون إلى إقناعهم داخليا بنجاح
خلفية وتصور داخلي لكيفية وامكانية تطبيق االستر ّ
اتيجية من خالل التجارب الناجحة قبل خضوعهم لدورات تدريبية معرفية أو مهارية.
االستر ّ
التعرف على مبررات استخدامها في
وبينت ّ
النتائج كذلك أن الفقرة " اعتقد انني بحاجة ّ
التدريس " حصلت على درجة الموافقة األقل في مقياس االتجاهات ،ويمكن تفسير ذلك بأن معلمي
مجارة هذا
ا
العلوم على دراية بأهمية استخدام االستراتيجيات الحديثة ودمج التقنيات بالتدريس وأهمية
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس.
العصر الرقمي ومبررات استخدام استر ّ
الدراسة مع دراسة أبو مغنم ( )6430التي أثبتت ارتفاع درجة الحاجات
وتتفق نتيجة ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس.
يبية لمعلمي الدراسات االجتماعية الالزمة الستخدام استر ّ
التدر ّ
مناقشة ال ّنتائج المتعلقة بالاسؤال الاسادس
احصائيا بين اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي
ارتباطية دالة
هل ي ُوجد عالقة
ّ
ً
التدريبية الالزمة الاستخدامها في التدريس؟
اتيجية التعلم المعكوس وبين حاجاتهم
ّ
نحو ااستر ّ
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احصائيا بين اتجاهات معلمي العلوم في
تباطية موجبة دالة
بينت ّ
النتائج وجود عالقة ار ّ
ً
يبية الالزمة
اتيجية التعلم المعكوس وبين الحاجات التدر ّ
مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
اتيجية
يجابية نحو استر ّ
الستخدامها في التدريس .وما يؤكد على ذلك اتجاهات معلمي العلوم اإل ّ
يبية التي حصلت على
التعلم المعكوس التي حصلت على درجة موافقة (متوسطة) وحاجاتهم التدر ّ
درجة احتياج (متوسطة-كبيرة).
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
اتيجية التعلم
اإليجابي يظهرون القبول والموافقة والحاجة .فاتجاه المعلمين اإليجابي نحو استر ّ
يبية وما ينقصهم من
المعكوس ورغبتهم في استخدامه في التدريس تبينت بإظهارهم لحاجاتهم التدر ّ
معارف ومهارات ليتمكنوا من استخدامها في التدريس.
تباطية
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو مغنم ( )6430التي أظهرت وجود عالقة ار ّ
اتيجية التعلم المعكوس
دالة
احصائيا بين اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو التدريس باستر ّ
ً
يبية الالزمة الستخدامه.
وبين حاجاتهم التدر ّ
التوصيات :
الحالية ،يمكن تقديم مجموعة من التوصيات:
الدراسة
النتائج التي توصلت إليها ّ
في ضوء ّ
ّ
اتيجية التعلم المعكوس في
يجابية لمعلمي العلوم في تطبيق استر ّ
 االستفادة من االتجاهات اإل ّ
بوية.
التدريس واالستفادة من مميزاته وفوائده التر ّ
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اتيجية التعلم المعكوس في التدريس ،واكسابهم
 تدريب معلمي العلوم على استخدام استر ّ
اسية.
بوية والتقنية التي تؤهلهم الستخدامه في تدريس المقررات الدر ّ
المهارات التر ّ
اتيجية التعلم المعكوس ،وتحفيزهم على ذلك.
 تشجيع المعلمين على التدريس باستخدام استر ّ
اتيجية التعلم
بوية كافة ،لدعم استخدام استر ّ
 تحفيز الجهود والشراكة بين المؤسسات التر ّ
المعكوس.
اتيجية التعلم المعكوس
 عقد دورات وورش عمل للمعلمين والطلبة للتدريب على استر ّ
وتقنياتها.
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس،
 الكشف عن المعوقات التي تحول دون استخدام استر ّ
ومن ثم العمل على ايجاد الحلول المالئمة ،لتذليل الصعوبات ومعالجتها.
 اإلفادة من التقنيات الحديثة واألجهزة الذكية التي بمتناول أيدي الطلبة وتسخيرها لخدمة
تعليمية.
العملية ال
ّ
ّ
اتيجية التعلم المعكوس بهدف االستفادة من
 االستفادة من تجارب الدول المستخدمة الستر ّ
الخبرات السابقة.
اتيجية التعلم المعكوس.
 تزويد المدارس باألجهزة واألدوات واالمكانيات الالزمة لتطبيق استر ّ
 التوسع في استخدام بيداغوجيا التعلم المعكوس في مختلف التخصصات األكاديمية
اتيجية من مميزات.
بوية؛ لما تتميز به هذه االستر ّ
والتر ّ
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المقترحات:
في ضوء نتائج وتوصياته تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتعلق
اتيجية التعلم المعكوس منها:
باستر ّ
لحالية على مواد ومراحل دراسية أخرى.
 إجراء دراسة مماثلة للدراسة ا ّ
اتيجية التعلم المعكوس.
 إجراء دراسة مماثلة تنمي اتجاهات الطلبة نحو استخدام استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس
 إجراء دراسة مسحية للكشف عن معوقات تطبيق التدريس باستر ّ
وسبل عالجها.
اتيجية التعلم المعكوس في ضوء
 تصميم برنامج تدريبي قائم على التدريس باستر ّ
الدراسة.
الحاجات الواردة في هذه ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس.
 إجراء دراسة مسحية تقيس واقع استخدام استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس وبين تنمية
تباطية تبين العالقة بين استخدام استر ّ
 إجراء دراسة ار ّ
مهارات التفكير االبتكارية لدى الطلبة.
 إج ارء دراسة تقيس مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وطرائق التدريس
اتيجية التعلم المعكوس.
بالجامعات األردنية الستر ّ
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الملحقات
ملحق ( )3االستبانة بصورتها األولية

حضرة االستاذ/ة ...ذ...................................المحترم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اتيجية التعلم المعكوس
تُعد الباحثة دراسة بعنوان " اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األاسااسي نحو ااستر ّ
التدريبية الالزمة الاستخدامها في التدريس "
وحاجاتهم
ّ
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص المناهج وطرائق التدريس من جامعة ال ّشرق
وذلك
ً

األوسط

اتيجية
وتحقيقًا لهدف ّ
الدراسة تم تطوير استبانتان لقياس اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
يبية
التعلم المعكوس في العاصمة عمان ،حيث تكونت من ( )33فقرة .واالستبانة الثانية تقيس الحاجات التدر ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس ،وتضمنت ( )22فقرة.
الالزمة الستخدام استر ّ

علما بأن التعلم المعكوس كما ُيعرفه الشرمان( )2015بأنه :نموذج تربوي يرمي إلى استخدام التقنيات الحديثة
ً
واإلنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط،
ليطلع عليها الطلبة في منازلهم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية قبل
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

مناسبا ولكم جزيل الشكر واالمتنان.
وتُعديل ما ترونه
ً
الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت الخماسي ،على النحو اآلتي :
أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة ّ
جدا).
جدا ،كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة ً
(كبيرة ً
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحثة  :ديانا سالم حسن العواودة
رقم الهاتف4424034545 :
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البيانات الشخصية للمحكم :
االسم :

.............................................................................................................

التخصص :
........................................................................................................
الجامعة :

..........................................................................................................

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

القسم األول  :البيانات الديموغرافية :
الرجاء وضع إشارة صح أمام العبارة المناسبة فيما يأتي :
 -1الجنس:
ذكر
أنثى
 -2عدد اسنوات الخدمة :
أقل من  5سنوات
 5سنوات إلى أقل من  34سنوات
 34سنوات فأكثر

التدريبية في مجال التقنيات :
 -3الدورات
ّ
دورة واحدة
دورتان
ثالث دورات فأكثر
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اتيجية التعلم
القسم الثاني :استبانة اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
المعكوس:
الفقرة

مالئمة العبارة

الرقم
مالئمة
.3

اتيجية التعلم المعكوس مع متطلبات
تتماشى استر ّ
ومعطيات العصر الحالي.

.6

اتيجية التعلم المعكوس بين التعلم المباشر
تدمج استر ّ

.1

اتيجية التعلم المعكوس في زيادة التفاعل
تُساهم استر ّ
بين المعلم وطلبته.

.0

اتيجية التعلم المعكوس بيئة تعلم مشوقة
تُوفر استر ّ
وجاذبة للتعلم.

.5

اتيجية التعلم المعكوس دور الطالب من
تُحول استر ّ
العملية
مستمع سلبي إلى مشارك إيجابي في
ّ

.2

اتيجية التعلم المعكوس الوصول إلى
تُسهل استر ّ
مصادر المعرفة في أي وقت وفي أي مكان.

.4

أعتقد أن استخدام استراتيجيات التدريس التقليدية

.8

اتيجية التعلم المعكوس فُرصة التعلم
تُنمي استر ّ
التعاوني بين الطلبة.

.2

اتيجية التعلم المعكوس في حل المشكالت
تُساعد استر ّ
تعليمية ( زيادة إعداد الطلبة ،تسربهم ،ظروفهم
ال ّ

والتعلم الذاتي.

تعليمية.
ال ّ

اتيجية التعلم
تُعطي نتائج أفضل من استخدام استر ّ
المعكوس.

الصحية ،الفئات الخاصة)..

غير
مالئمة

الصياغة اللغوية
سليمة

غير
سليمة

بحاجة

لتُعديل

التُعديل
المقترح
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اتيجية التعلم المعكوس على الجوانب
 .34تُركز استر ّ
المعر ّفية.
اتيجية التعلم المعكوس الفروق الفردية بين
 .33تُراعي استر ّ
الطلبة.
اتيجية التعلم العكوس يثير دافعيتي
 .36التدريس باستر ّ
لالبتكار واإلبداع.

اتيجية التعلم المعكوس تغذية راجعة فورية
 .31تُوفر استر ّ
للطلبة داخل الحصة.
اتيجية التعلم المعكوس ألنها تعطي
 .30أؤيد استخدام استر ّ
فرصة للطلبة باالطالع ع المحتوى قبل وقت
الحصة.
اتيجية التعلم المعكوس ألنها
 .35أفضل استخدام استر ّ
تنمي لدى الطلبة مهارات التفكير العليا.
اتيجية التعلم المعكوس
 .32أرغب في استخدام استر ّ
باستمرار في تدريس العلوم.
اتيجية التعلم المعكوس تُساعد في االستثمار
 .34استر ّ
الجيد لوقت الحصة.
اتيجية التعلم المعكوس في
ُ .38يساعد استخدام استر ّ
تحسين تحصيل الطلبة.
اتيجية التعلم المعكوس ألنها
 .32أُشجع استخدام استر ّ
ستغير من آلية تقييم الطلبة.

اتيجية التعلم المعكوس تُساعد في القيام بأنشطة
 .64استر ّ
تعليمية متُعددة ومتنوعة.
ّ
اتيجية التعلم المعكوس في تبسيط المفاهيم
 .63تُسهم استر ّ
والمصطلحات العلمية في العلوم.
اتيجية التعلم المعكوس أسلوب البحث
 .66تُنمي استر ّ
واالستقصاء عند الطلبة.
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اتيجية التعلم المعكوس الطلبة على تحمل
 .61تُحفز استر ّ
مسؤولية تعلمهم.
اتيجية التعلم المعكوس أسلوب حل
 .60تُنمي استر ّ
المشكالت عند الطلبة.
اتيجية التعلم
 .65سلبيات التدريس باستخدام استر ّ
المعكوس تفوق إيجابياته.

اتيجية التعلم
 .62أرى أن التدريس باستخدام استر ّ
المعكوس ُيحد من إبداع الطلبة.
بوية ستزول
اتيجية التعلم المعكوس موجة تر ّ
 .64استر ّ
سري ًعا.
اتيجية التعلم
التعرف على ماهية استر ّ
 .68ال أهتم ب ّ
المعكوس وأساليب تطبيقها.
اتيجية التعلم
 .62ال اهتم بسؤال المتخصصين عن استر ّ
المعكوس.
سيعيق
 .14تعميم استخدام استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس ُ
تعليمية.
العملية ال ّ
ّ
 .13ال أملك خبرة بالتقنيات الحديثة تمكنني من التدريس
اتيجية التعلم المعكوس.
باستخدام استر ّ
عبئا
اتيجية التعلم المعكوس ستضيف ً
 .16أشعر بأن استر ّ
جديدا على كل من المعلم والطالب.
ً

اتيجية التعلم المعكوس ستُقلل من مكانة
 .11أرى أن استر ّ
المعلم ودوره بإحالل التكنولوجيا محله.
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اتيجية التعلم المعكوس في تدريس
يبية الالزمة الستخدام استر ّ
القسم الثالث :استبانة الحاجات التدر ّ
العلوم:
الفقرة

مالئمة العبارة

الرقم
مالئمة
.3

تيجية التعلم
تعرف ماهية است ار ّ
أرى أنني بحاجة إلى ّ
المعكوس.

.6

تعرف مبررات استخدام
اتصور انني بحاجة إلى ّ
اتيجية التعلم المعكوس في التدريس.
استر ّ

.1

تعرف طرائق االستخدام
أرى انني بحاجة إلى ّ
اتيجية التعلم المعكوس في تدريس
األمثل الستر ّ

.0

تعرف التجارب العالمية في
اعتقد انني بحاجة إلى ّ
اتيجية التعلم المعكوس في تدريس
تطبيق استر ّ

.5

تعرف أدوار المعلم والطالب
أرى انني بحاجة إلى ّ
اتيجية التعلم المعكوس.
في استر ّ

.2

اعتقد انني بحاجة إلى التدريب على مهارات

العلوم.

العلوم.

اتيجية التعلم المعكوس.
تخطيط الدرس في استر ّ
.4

التعرف على طرائق تنفيذ
اعتقد انني بحاجة إلى ّ
اتيجية التعلم المعكوس.
الدرس من خالل استر ّ

.8

التعرف على األساليب
اتصور انني بحاجة إلى ّ
الفاعلة في توفير بيئة مشوقة جاذبة للتعلم عند
اتيجية التعلم المعكوس.
استخدام استر ّ

.2

التعرف على المصادر
اعتقد انني بحاجة إلى ّ
اتيجية التعلم
واألدوات الالزمة لتطبيق استر ّ

غير

مالئمة

الصياغة اللغوية

اسليمة

غير

اسليمة

بحاجة
لتُعديل

التُعديل

المقترح
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المعكوس.

 .34أرى انني بحاجة إلى التدريب على التعامل مع
اتيجية التعلم
أنظمة التشغيل الالزمة في تطبيق استر ّ
المعكوس.
 .33اتصور انني بحاجة إلى التدريب على برامج تصميم
تعليمية.
وانتاج الفيديوهات ال ّ
 .36اتصور انني بحاجة إلى التدريب على استخدام
محركات البحث عبر اإلنترنت للحصول على
تعليمية تناسب دروس العلوم.
مقاطع
ّ
 .31اتصور انني بحاجة إلى التدريب على استخدام
شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت.
 .30أرى انني بحاجة إلى التدريب على برامج تسجيل
وتحرير مقاطع الصوت.
 .35اتصور انني بحاجة إلى التدريب على برامج تصميم
الملصقات.
 .32اتصور انني بحاجة إلى التدريب على استخدام
المدونات إليجاد مساحة للمشاركة بين الطلبة.
 .34اعتقد انني بحاجة إلى التدريب على مهارات إعداد
االختبارات الرقمية.
 .38اعتقد انني بحاجة إلى التدريب على إنشاء المصادر
الرقمية وتنظيمها ومشاركتها.
 .32أرى انني بحاجة إلى التدريب على برامج إنشاء
تفاعلية.
العروض التقديمية ال ّ
التعرف على أساليب التقييم
 .64اعتقد انني بحاجة ّ
اتيجية التعلم المعكوس.
الذاتي الفاعلة في استر ّ
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 .63أرى انني بحاجة إلى التدريب على برامج إنشاء
تعليمية.
مجموعات تواصل
ّ
 .66أرى انني بحاجة إلى التدريب على فنيات تصميم
الكترونيا.
األنشطة الصفية
ً

72

ملحق ( )6قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة

الرقم

ااسم المحكم

الرتبة االكاديمية

التخصص/الجامعة

1

عاطف أبو حميد الشرمان

استاذ دكتور

المناهج وطرائق التدريس/الجامعة الهاشمية

2

فلاير محمد أبو عواد

استاذ دكتور

علم النفس التربوي /الجامعة األردنية

3

عاطف يوسف مقابلة

استاذ دكتور

بوية  /جامعة ال ّشرق األوسط
اإلدارة والقيادة التر ّ

4

الهام علي الشلبي

استاذ مشارك

مناهج وطرائق التدريس  /جامعة ال ّشرق األوسط

5

فواز شحادة

استاذ مشارك

مناهج وطرائق تدريس /جامعة ال ّشرق األوسط

6

موسى عبدالقادر بخيت الهروط

استاذ مشارك

المناهج وأساليب التدريس /جامعة البلقاء التطبيقية

7

خليل السيد

استاذ مشارك

تكنولوجيا التعليم /جامعة ال ّشرق األوسط

8

يحيى العلي

استاذ مشارك

علم االجتماع /الجامعة الهاشمية

9

امل العواودة

استاذ مشارك

علم االجتماع/الجامعة األردنية

10

ناجح سليمان حسين

مشرف تربوي

و ازرة التربية والتعليم

11

سامية حمدان

معلمة

و ازرة التربية والتعليم

12

رانيا ابو العافية

معلمة

و ازرة التربية والتعليم

.
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ملحق ( )1االستبانة بصورتها النهائية

أخي المعلم ،أختي المعلمة...

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اتيجية التعلم المعكوس
تُعد الباحثة دراسة بعنوان " اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
يبية الالزمة الستخدامها في التدريس " وذلك
ً
وحاجاتهم التدر ّ
تخصص المناهج وطرائق التدريس من جامعة ال ّشرق األوسط .
الدراسة تم تطوير استبانتان ،االستبانة األولى لقياس اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم
وتحقيقًا لهدف ّ
اتيجية
يبية الالزمة الستخدام استر ّ
اتيجية التعلم المعكوس .واالستبانة الثانية لقياس الحاجات التدر ّ
األساسي نحو استر ّ
التعلم المعكوس في التدريس.

بوية ترمي إلى استخدام التقنيات الحديثة
اتيجية تر ّ
علما بأن التعلم المعكوس كما ُيعرفه الشرمان( )2015بأنه :استر ّ
ً
واإلنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط،
ليطلع عليها الطلبة في منازلهم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية قبل
حضور الدرس ،في حين يخصص وقت الحصة للمناقشات والمشاريع والتدريبات.
وقد تم اختياركم لمسماكم الوظيفي وخبرتكم في تدريس العلوم في مرحلة التعليم األساسي ،لذا أرجو اإلجابة على
الدراسة وانجاحها ألغراض البحث
جميع األسئلة بدقة وعناية ،والتعاون مع الباحثة لتحقيق الهدف من إجراء هذه ّ
علما بأن المعلومات ستعامل بسرية تامة.
العلمي " فقط" ً ،
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

المشرف :الدكتور عثمان ناصر منصور
الباحثة  :ديانا سالم حسن العواودة
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القسم األول  :البيانات الديموغرافية
أرجو التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة ( )Xفي المكان المناسب :
 -3الجنس:
ذكر
أنثى
 -6عدد سنوات الخدمة :
أقل من  5سنوات
 5سنوات إلى 34سنوات
أكثر من  34سنوات
يبية في مجال التقنيات :
 -1الدورات التدر ّ
دورة واحدة
دورتان
ثالث دورات فأكثر
اتيجية التعلم المعكوس:
القسم الثاني :استبانة اتجاهات معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي نحو استر ّ
الرقم
3
6

العبارة
اتيجية التعلم المعكوس مع متطلبات العصر الحالي.
تتماشى استر ّ
تدمج بين التعلم المباشر والتعلم الذاتي.

1

تُسهم في زيادة التفاعل بين المعلم وطلبته.

0

تعليمية.
تُحول دور الطالب من مستمع سلبي إلى مشارك إيجابي في
العملية ال ّ
ّ

5

تُسهل الوصول إلى مصادر المعرفة في أي وقت وفي أي مكان.

2

تُنمي فُرصة التعلم التعاوني بين الطلبة.

4

تعليمية.
تُساعد في حل مشكالت البيئة ال ّ

8

تُراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

2

تُثير دافعيتي لالبتكار واإلبداع.

كبيرة
جدا
ً

كبيرة

متواسطة

قليلة

قليلة
جدا
ً
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34

تُوفر تغذية راجعة فورية للطلبة داخل الحصة.

33

تُتيح للطلبة فرصة االطالع ع المحتوى قبل الحصة.

36
31
30
35
32

تُنمي مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.
لدي الرغبة في استخدامها باستمرار في تدريس العلوم.
تُساعد في استثمار وقت الحصة بشكل جيد.
تُساعد في تحسين تحصيل الطلبة.
تُشجعني على تطوير استراتيجيات التقويم وتنويعها.

34

تعليمية متُعددة ومتنوعة.
تُحفز على القيام بأنشطة
ّ

38

تُسهم في تبسيط المفاهيم والمصطلحات العلمية في العلوم.

32

تُنمي أسلوب البحث واالستقصاء عند الطلبة.

64

تُنمي أسلوب حل المشكالت عند الطلبة.

63

اتيجية التعلم المعكوس تفوق إيجابياته.
سلبيات التدريس باستخدام استر ّ

66

تقتصر على الجوانب المعر ّفية فقط.

61

تُحد من إبداع الطلبة.

60

يعا.
اتيجية التعلم المعكوس موجة تر ّ
استر ّ
بوية ستزول سر ً

65

تتطلب توظيف تقنيات يصعب توفيرها.

62

جديدا على كل من المعلم والطالب.
عبئا
ستضيف ً
ً

64

ستُقلل من مكانة المعلم ودوره بإحالل التكنولوجيا محله.

68

استخدام استراتيجيات التدريس التقليدية تُعطي نتائج أفضل من استخدام
اتيجية التعلم المعكوس.
استر ّ

76
اتيجية التعلم المعكوس في تدريس العلوم:
يبية الالزمة الستخدام استر ّ
القسم الثالث :استبانة الحاجات التدر ّ
العبارة

الرقم

أعتقد أنني بحاجة إلى التدريب على المعارف والمهارات اآلتية :
3
6
1
0
5
2
4
8
2
34
33
36
31
30
35
32
34
38

اتيجية التعلم المعكوس.
ماهية استر ّ
مبررات استخدامها في التدريس.
طرائق استخدامها األمثل في تدريس العلوم.
االطالع على التجارب العالمية الناجحة في استخدامها في تدريس العلوم.
اتيجية التعلم المعكوس.
مهارات تخطيط الدرس في استر ّ
األساليب الفاعلة في توفير بيئة مشوقة جاذبة للتعلم عند تطبيقها.
التعامل مع أنظمة التشغيل الالزمة الستخدامها في التدريس.
تعليمية.
برامج تصميم وانتاج الفيديوهات ال ّ
تعليمية تناسب
استخدام محركات البحث عبر اإلنترنت للحصول على مقاطع
ّ
دروس العلوم.
استخدام شبكات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت.
برامج تسجيل مقاطع الصوت.
برامج تصميم الملصقات.
استخدام المدونات إليجاد مساحة للمشاركة بين الطلبة.
إعداد االختبارات الرقمية.
إنشاء المصادر الرقمية.
تفاعلية.
برامج إنشاء العروض التقديمية ال ّ
تعليمية.
برامج إنشاء مجموعات تواصل
ّ
فنيات تصميم األنشطة .

كبيرة
جدا
ً

كبيرة

متواسطة

قليلة

قليلة
جدا
ً

