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معممو عموم بإدارة أبوقرقاص التعميمية

مستخلص
تعرف فاعمية إستخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم لتنمية
ىدف ىذا البحث إلى ّ
اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي وتمثّمت مواد التعميم والتعمُم فى:

ُكتيب لمتمميذ فى الفصل CD ،فى وحدة "الطاقو" يتضمن مفاىيم وحدة الطاقو مصحوب
فق
المعمم لتدريس وحدة "الطاقة" وذلك بعد إعادة صياغتيا ِو ْ
بأوراق نشاط فى المنزل ،دليل ُ

وتمثمت أداة القياس فى :إختبار اإلستيعاب المفاىيمى فى وحدة "الطاقة"
التعمُم المعكوس
ْ
لممستويات (التوضيح  -التفسير  -التطبيق) ،تم إختيار مجموعة البحث من بين تالميذ
وتمميذات الصف الخامس اإلبتدائى بمدرسة عبد الرحمن إسماعيل حسانين بإدارة أبوقرقاص،

اميا ( )100تمميذاً ،حيث تم تدريس وحدة "الطاقة" بإستخدام التعمُم المعكوس عمى
وكان قو ُ
توصل ىذا البحث إلى فاعمية إستخدام التعمُم المعكوس فى تنمية
أفراد مجموعة البحث،
َ
المتعمقة بوحدة "الطاقة" لتالميذ الصف الخامس
اإلستيعاب المفاىيمى لممفاىيم العممية ُ

اإلبتدائي.

الكممات المفتاحيو:

التعمُم المعكوس – تدريس العموم – اإلستيعاب المفاىيمى
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The use of flipped learning in science teaching for the
development of Conceptual Understanding among
students in the fifth-grade primary
Salma Emad El Din Tawfiq Ahmed
Science teacher at Abu Qurqas Educational Administration

Abstract:
The study in its major objective is an attempt to
identify the effectiveness of the use of flipped learning in
science teaching for the development of conceptual
understanding among students in the fifth-grade primary
.The materials utilized in a book for the student in class ,CD
for the student in “energy” unit with activity sheets at home,
the teacher's guide for teaching “energy “unit is formulated
according to flipped learning, The measurement tool is a
conceptual comprehension test in “energy” unit for levels
explanation, interpretation and application The research
group was chosen from among the fifth elementary male and
female students at Abdul Rahman Ismail Hassanein School,
Abu Qurqas Educational Administration, A sample of 100
students ,The “energy “unit was taught using flipped learning
,The study has revealed that effectiveness of the use of

flipped learning in science teaching for the development of
conceptual understanding among students in the fifth-grade
primary.
Keys words: Flipped learning- Science teachingConceptual Understanding.
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 مقدمة:
أصبحت تكنولوجيا المعمومات ،وثورة اإلتصاالت ،والشبكة العنكبوتيو ُجزءاً ال يتج أز من
ْ
ِ
بظاللو عمى العممية التعميمية ،وأتجيت أنظار القائمين عمى
المجتمعية ،مما ألقى
الحياة ُ
تشاركيو فى ضوء معطيات العصر الرقمى.
التربية العممية إلى توفير بيئو ُ
تفاعميو ُ
التعميم يتأثر تأث اًر ُمباش اًر بالتطورات الحديثو وبخاصةً التطورات فى مجال التعمُم

اإللكترونى ،وما يوفرهُ ىذا النوع من التعميم من تطبيقات فاعمو داعمو لعمميتى التعميم
ف(عبداهلل الموسى ،أحمد المبارك )200 ،2004 ،التعمُم اإللكترونى طريقو
وي ِّ
عر ْ
والتعمُمُ ،

لمتعميم بإستخدام آليات اإلتصال الحديثو من حاسب وشبكات ووسائط ُمتعددة من صوت
إلكترونية سو ٍ
ٍ
اء كان عن
وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونيو وكذلك بوابات
ُبعد أو فى الفصل الدراسى .المقصود ىو إستخدام التقنيو بجميع أنواعيا فى إيصال المعمومو
لممتعمم بأقصر وقت وأقل جيد وأكبر فائدة.
ُ
المشكالت التى
ُ
ويواجو الطالب فى ظل النظام التقميدى لمتدريس العديد من ُ
يصع ْ ِ
ِ
غياب بعض الطالب عن حضور الدروس وبالتالى صعوبة
الجيا ،مثل كث ِرة
ب ع ُ
َ ُْ
تعويض حضور تمك الدروس ،أيضا الفروق الفرديو بين الطالب حيث ال يتم اإلستيعاب
الميمة والرئيسة فى الموضوعات مما ُيعيق
والفيم بدرجة واحدة ،كثي اًر ما ْ
يغفل الطالب النقاط ُ
تعمُم ىؤالء الطالب ومن ىنا البد من البحث عن بديل لمواجية تمك المشكالت ،وظيرت

المتعمم ،منيا التعمُم المقموب ،أو الصف
العديد من اإلستيراتيجيات التى تمركزت عمى نشاط ُ
المقموب ،أو المعكوس  ،flipped learningوجميعيا بمعنى واحد( .أمل
أبوالمجد)164 ،2016،

ُيعد التعمُم المعكوس من الممارسات التى يتم فييا تطويع التقنيات الحديثو لتطوير طرق
التدريس وىو أحد أساليب التعمُم اإللكترونى ،وكذلك ُيعد التعمم المعكوس إحدى الوسائل التى
من خالليا تمعب التكنولوجيا دو اًر أكبر فى حل مشكمو الفجوة القائمو بين الدراسو النظريو
لمعموم والمعارف وبين الجانب التطبيقى ليا فى الحياة العمميو ،ما جعل ىذه األنشطو الصفيو

تقضى عمى جمود العمميو التعميميو(.أحمد الدريويش ،رجاء عبدالعميم)136 ،2017 ،

يعرف (ىيثم حسن )31 ،2017 ،التعمم المعكوس بأنو "بيئة تعمم يعكس فييا المعممون

ما يحدث فى القاعة الدراسية ،مع ما ُيطمب من المتعممين ميام وتكميفات فى المنزل ،من
خالل إعداد ُمسبق لموضوع الدرس عن طريق مقاطع فيديو يتم نشرىا عمى إحدى شبكات
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التعمم اإلجتماعية ليطّمع عمييا الطُالب فى منازليم بإستعمال حواسبيم ،أو ىواتفيم الذكية

وورش العمل ،والمشاريع
قبل حضور الدرس فى حين ُيخصص وقت الصف لممناقشاتَ ،
التعاونية والتدريبات.
وت ْك ُمن الفمسفة وراء منيجية التعمم المعكوس ،في إستخدام بيئة تعمُم متمركزة حول
الطالب ،والتي تركز بشكل كبير وواضح عمي إحتياجات الطالب واىتماماتيم  ،ويؤثر ذلك

المصاحب لمتعمم ،وتعتمد عمى إيجابية الطالب
اإلتجاه في تصميم المنيج والمحتوى والنشاط ُ
في الموقف التعميمي وتفعيل دور الطالب من خالل العمل والبحث والتجريب واعتماد الطالب
عمى ذاتو في الحصول عمى المعمومات واكتساب الميارات ،وتكوين القيم واإلتجاىات ،فيو

ال يرتكز عمى الحفظ والتمقين وانما عمى تنمية التفكير والقدرة عمى حل المشكالت والعمل
الجماعي ،وفييا يقوم المعمم بدور المرشد و ِ
المعمم
الميسر والمسيل لعممية التعمم ،حيث يقوم ُ
ُ
بتقديم التوجييات واإلرشادات والتغذية الراجعة لمطالب بدالً من التمقينJames, et.al, ( .

)2014, 333

المحاضرة ال
ويرجع األساس النظري الذي ُيبنى عميو التعمم المعكوس إلى أن وقت ُ
ُي َخ صص إلعطاء المحاضرات التقميدية بل يقوم الطالب بتنفيذ الميام واألنشطة التعميمية
والتدريب عمى الميارات المستيدفة ،ويتم ذلك في سياق التعمم المتمركز حول الطالب ،وىذا

من مبادئ النظرية البنائية المعرفية لبياجيو التي إىتمت بالتعمم النشط والفعال (حل

المشكالت ،اإلستقصاء) والنظرية البنائية اإلجتماعية لفيوجتسكى التي إىتمت بالتعمم

التعاونى

(إستيارتيجيات

التعمم

()overmyer,2014, 10

التشاركي،

إستراتيجية

التعمم

بمساعدة
ُ

األقران)

وعميو يمكن القول أن التعمم المعكوس ىو نموذج لمتعمم الذى نستخدم فيو التكنولوجيا

التعميميو التى يتم من خاللو تبادل األدوار حيث ما يتم عممو فى الفصل يحدث فى المنزل

والعكس ،حيث يتم دراسة الدرس فى المنزل ويتم حل الواجبات واألنشطة فى الفصل تحت

إشراف المعمم.

وىناك العديد من الدراسات التى أثبتت فاعمية التعمم المعكوس فى تحقيق بعض
ُ
أىداف تدريس العموم فى مراحل دراسية مختمفو كدراسة (كوثر الحراحشو  )2019والتى
أشارت إلى فاعمية إستخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم فى إكتساب المفاىيم العمميو

وعمميات العمم األساسيو لدى طالب الصف الثامن األساسي ،ودراسة (سعود العجمى
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 )2018التى أثبتت أثر إستخدام التعمم المعكوس فى تنمية المفاىيم العمميو بمادة العموم
لدى تالميذ المرحمة المتوسطة.

ويتضح من العرض السابق مدى أىمية التعمم المعكوس وتناول ِو كإستيراتيجية تدريس

حديثو فى تدريس العموم بشكل خاص حيث إدخال التكنولوجيا وجعميا ُعنص اًر أساسياً فى

التدريس بما يحقق األىداف المختمفو لتدريس مادة العموم.

تحتل المفاىيم العمميو مكانةً متميزة فى الييكل البنائى لمعمم ،فالمفيوم ىو كممو أو

مصطمح لو داللو لفظيو أو فكرة ذىنيو تربط بين حقيقتين أو أكثر من الحقائق الذىنيو فيو

صورة ذىنيو يتصورىا الفرد ٍ
لشئ معين ،وىو أيضاً إسم أو رمز لتصور أو مجموعو من
التصورات عن الظواىر أو األحداث العمميو أو نتائج التجارب أو اإلستدالل العممى ،ويوجد

بين ىذه التصورات خصائص وصفات مشتركو( .محمد السعدنى)78 ،2009 ،

ويشير خميل الخميمى ،وآخرون ( )10 ،1996إلى أن "مدلول المفيوم أو معناه أو
ُ
تعريفو قد يتضمن كممات يمكن إدراكيا بالحواس أو المالحظة ،وقد يتضمن كممات بعضيا

ال يمكن إدراكو بالحواس أو المالحظة ،كما أن عدد ىذه الكممات قد يختمف من مفيوم

آلخر ،وبالتالى تختمف الطاقة الذىنيو المبذولو فى تعمميا ،ومن ثم فإن تعميم وتعمم المفاىيم

العمميو ووضوحيا بالنسبو لممتعمم تُسيل عمميتى التفاىم والتواصل العممى.
ويعرف عايش زيتون ( )481 ،2007اإلستيعاب المفاىيمى " بأنو درجة أو مدى
ُ

الفيم العممى السميم لألفكار والتصورات الذىنية الموجودة فى البنية العقمية أى ىو البناء
العقمى الذى نتج عن إدراك العالقات أو الصفات المشتركة لممفاىيم أو الظواىر أو

األحداث".

وتُشير مظاىر اإلستيعاب المفاىيمى (التوضيح – التفسير – التطبيق – إتخاذ
القرار ،المشاركة الوجدانية ،معرفة الذات) إلى أنو يتضمن جوانب وميارات عقميو وجوانب

وجدانيو األمر الذى ُيوضح أن إستيعاب المفيوم ال يقتصر عمى إكتساب المعرفو فحسب،
اليوميو ،حيث
المتعمم تؤثر فى أدائِو وفى ممارساتِ ِو
ْ
بل يمتد إلى جوانب أخرى من شخصيو ُ
ُيسيم ذلك فى بناء المعنى لما تعمموه( .أشرف حسين)18 ،2019 ،
ويتوقف اإلستيعاب المفاىيمى عمى عدد من العناصر منيا :البنية المعرفية السابقة

لمخبرات الحالية ،واإلنتباه الذى يتحدد بالمرحمة واألبنية المعرفية ،ومالئمة الخبرة إلستعداداتو
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وميولو ،وامكانية تمثيل الخبرة بأية صورة من صور التمثيل المعرفى( .مندور فتح اهلل،

)2015

وىناك العديد من الدراسات التى أوضحت فاعمية بعض أساليب واستراتيجيات

تدريس العموم المختمفة فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى لمتالميذ بمراحل دراسيو مختمفو،

كدراسة (بدرية محمد ،)2015 ،ودراسة (مندور فتح اهلل ،)2015 ،ودراسة (فيحاء

حسين)2011 ،

المتعممين حيث إن
ويتضح مما سبق أىمية تنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى ُ
إستيعاب المفاىيم العممية ُيمثل حجر األساس فى تكوين البنيو المعرفية لدى التالميذ ،فيى
أساس فى إستيعاب المفاىيم األكثر تعقيداً ،وكذلك التعميمات والقوانين والنظريات ،كما

تُساعد التالميذ عمى تنمية تفكيرىم وتمكنيم من مواجية المشكالت المختمفة.
 مشكمة البحث:

المتزايد من القائمين عمى التربيو العمميو وتدريس العموم بإستخدام أساليب
إن اإلىتمام ُ
التدريس التى تقوم عمى التكنولوجيا والتعمم اإللكترونى فى تعميم العموم لما ليا من أىميو فى

المجرده ،نبع اإلحساس بمشكمة البحث الحالى لما
إكساب التالميذ المفاىيم العمميو الصعبو و ُ
أكدتو نتائج العديد من الدراسات والتى أشارت الى أن وحدة "الطاقة" تتضمن العديد من

المفاىيم الصعبو والمجرده كدراسة (امل الخطيب )2017 ،ودراسو (اية حجاج)2016،

ودراسة (مدحت صالح )2012 ،ودراسة (سعاد عبدالمتجمى )2009،والتى أشارت إلى

صعوبة ىذه المفاىيم بوحدة الطاقة وأن الطريقو المعتاده فى التدريس ال تُسيم فى إستيعاب
التالميذ لتمك المفاىيم ،وأيضاً أثناء قيام الباحثو بتدريس وحدة "الطاقو" الحظت أنيا تتضمن
العديد من المفاىيم الصعبو مثل(الطاقة ،الضوء ،الظل ،المواد الشفافة ونصف الشفافة

المعتمو ،إنكسار الضوء ،إنعكاس الضوء ،وغيرىا من المفاىيم)
وُ

إضافة إلى ذلك قامت الباحثو بتطبيق إختبار تشخيصى عمى عينة من تالميذ الصف

المتضمنو بوحدة
الخامس اإلبتدائى قواميا ( )50تمميذ وتمميذة لتعرف مدى فيميم لممفاىيم ُ

الطاقة وتكون اإلختبار من ( )26ستة وعشرون سؤاالً ،كل سؤال يتكون من جزئين الجزء
األول عن المصطمح العممى لممفيوم والثانى عن التفسير العممى الصحيح ،وقد أوضحت

النتائج أن حوالى  %70من الطالب لدييم صعوبة فى فيم وصياغة المفاىيم العممية المقررة
فى الوحدة.
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ومن خالل البحث واإلطالع واستقراء الدراسات السابقة تحددت مشكمة البحث الحالى فى

المتضمنو لوحدة الطاقة
ضعف مستوى فيم تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى لممفاىيم ُ
ولمتصدى ليذه المشكمة يحاول البحث الحالى اإلجابة عن السؤال التالي:

 -1ما فاعمية إستخدام التعمم المعكوس فى تدريس وحدة "الطاقة" لتنمية اإلستيعاب المفاىيمى؟
 أىداف البحث:

ىدف البحث الحالى إلى تحديد:

 -1فاعمية التعمم المعكوس فى تدريس وحدة "الطاقة" لتنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ
الصف الخامس االبتدائى.

 أىمية البحث:

ظيرت أىمية البحث الحالى فيما يمى:

 -1مسايرة الثورة اليائمو من المستحدثات التكنولوجيو وتوظيفيا فى التعمُم لتحقيق التجديد
واإلصالح التربوى.

المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي ُمصاغاً
 -2تقديم ُكتيب لمتمميذ فى وحدة "الطاقو" ُ
فى ضوء التعمم المعكوس.
 -3تقديم  CDفى وحدة الطاقو مصحوب بأوراق نشاط فى المنزل ُمصاغاً فى ضوء التعمم
المعكوس.

لممعمم فى وحدة الطاقة ُمصاغاً فى ضوء التعمم المعكوس يمكن أن ُيفيد المعممين
 -4تقديم دليالً ُ
فى صياغة وحدات أخرى.
 -5يقدم إختبار لإلستيعاب المفاىيمى بوحدة "الطاقو" يمكن أن يفيد المعممين والباحثين.
 حدود البحث:

التزم البحث الحالى بالحدود التالية :

المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى
 -1إعادة صياغة وتنظيم محتوى وحدة "الطاقة" ُ
وذلك وفقاً إلستراتيجية التعمم المعكوس.
 -2أقتصرت مجموعة البحث عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى بمدرسة عبدالرحمن

إسماعيل حسانين اإلبتدائية التابعة إلدارة أبوقرقاص التعميمية (وذلك لعمل الباحثة فييا) فى
الفصل الدراسى الثانى.
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المتضمنة وحدة "الطاقة" فى العموم من خالل المظاىر
 -3إقتصر قياس اإلستيعاب المفاىيمى ُ
لمالئمتيا لمفئو العمرية لمتالميذ.
الثالثة لمفيم اآلتية (التوضيح – التفسير – التطبيق) ُ
 مصطمحات البحث:

التعمم المعكوس: Flipped Learning

ُيعرفة كرامى ابو مغنم ( " )158-157 ،2014بأنو نموذج تدريسى يقوم عمى قمب
إجراءات التدريس وأدوار المعمم والمتعمم ،بحيث يتم اإلطالع عمى الدرس ومحتواه فى المنزل

عبر اإلنترنت بإستخدام واحدة أو أكثر من أدوات التعمم اإللكترونى (، YouTube
ويخصص
 ، Facebookمواقع اإلنترنت المتخصصو ،الموسوعات اإللكترونية ... ،الخ) ُ

وقت الحصة لمتطبيق والتغذية الراجعة وحل الواجبات وتأكيد مفاىيم التعمم بإشراف وتوجيو

المعمم.

ويعرفو ( )Bishop & verlager,2013,5بإنو أحد األساليب التعميمية والتى
تتألف من جزأين ىما أنشطو التعمم الجماعية التفاعميو داخل الفصل الدراسى والتعميم الفردى
المباشر القائم عمى الحاسوب خارج الفصل الدراسى.
ويعرف التعمم المعكوس إجرائياً فى ىذا البحث بأنو :نموذج تدريسى يقوم عمى قمب
ُ
المتعمم ،بحيث يتم إطالع تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي
المعمم و ُ
إجراءات التدريس وأدوار ُ

عمى مواضيع وحدة "الطاقة" فى المنزل عبر بمشاىدة  CDيحتوى عمى فيديوىات قصيرة

ويخصص وقت الحصة لمتطبيق والتغذية الراجعة وحل
تخص مواضيع الوحدة فى المنزل ُ
المعمم.
الواجبات وتأكيد مفاىيم التعمم بإشراف وتوجيو ُ
اإلستيعاب المفاىيمى:Conceptual Understanding

ُيعرفو (يوسف قطامى واميمة عمور  )52 ، 5002،أنو "عممية معرفية ذىنية
المتعمم بتوليد معنى أو خبره مع ما يتفاعل معو من مصادر مختمفة ،من
واعية ،يقوم فييا ُ

خالل المالحظة الجيدة المباشرة لمظواىر التى ُيصادفيا ،والتى ترتبط بالخبرة ،أو قراءة شئ،
أو مشاىدة أشكال توضيحية ،أو اإلشتراك فى مناقشة ىذه الخبرة ،حيث تيدف ىذه العممية

المتعمم بيدف توليد معمومات ،وخبرات جديدة.
المعرفية إلى تطوير المعرفة المخزونة لدى ُ
ويعرفو (المعتزباهلل محمد  )042 ، 5002 ،بأنو " قدرة التمميذ عمى تقديم معنى
ُ

لممادة والخبرة التعميمية وتتضح فى قدرتو عمى تفسير بعض المواقف المرتبطو بالمفاىيم
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وادراك العالقات لتوضيح عالقو التشابو واإلختالف بين ىذه المفاىيم ،وتطبيقيا فى مواقف

جديدة وتمثيميا وتصويرىا بطرق مختمفو.

ويعرف اإلستيعاب المفاىيمى إجرائياً فى ىذا البحث بأنو :قدرة تالميذ الصف
ُ
لمصاغة بالتعمم
المقدمة فى وحدة "الطاقة" ا ُ
الخامس اإلبتدائى عمى توضيح المفاىيم العممية ُ

ويقاس إحصائياً
المعكوس وتفسيرىا ،وتطبيق ما تم إكتسابو من معارف فى مواقف جديدةُ ،
بالدرجة التى يحصل عمييا التالميذ فى إختبار اإلستيعاب المفاىيمى.

 فرض البحث:

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى( )0005بين متوسط درجات أفراد المجموعة
التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة فى القياس البعدى إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى لصالح

أفراد المجموعة التجريبية.

 منيج البحث:

تم إستخدام المنيج شبو التجريبى ذو المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس

القبمى والقياس البعدى لمتغيرات البحث ،كما يمى-:

 إجراء القياس القبمى لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة فى إختبار اإلستيعابالمفاىيمى.

 تطبيق تجربة البحث من خالل تدريس وحدة "الطاقة" لممجموعة التجريبية وفقاً لمتعمُمالمعتادة.
المعكوس وتدريس نفس الوحدة لممجموعة الضابطة بالطريقة ُ

 إجراء القياس البعدى لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة فى إختبار اإلستيعابالمفاىيمى.

 متغيرات البحث:
ويتضمن ىذا البحث المتغيرات التاليو:

 -1المتغير المستقل (التجريبى)

تدريس وحدة "الطاقة" المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى فى مادة العموم ُمصاغاً
وفقا لمتعمم المعكوس.

 -2المتغيرات التابعة وتمثمت فى :تنمية اإلستيعاب المفاىيمى.
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 مجموعة البحث:
أ .ت ممم إختي ممار مجموع ممة البح ممث م ممن ب ممين تالمي ممذ وتممي ممذات الص ممف الخ ممامس اإلبت ممدائى بمدرس ممة

عبدالرحمن إسماعيل حسمانين بمإدارة أبوقرقماص التعميميمة لمعمام الد ارسمى (،)2020 – 2019

وتم تقسيميم إلى مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.

 مواد وأدوات البحث:

إعتمد البحث الحالى فى إجر ِ
ائو عمى المواد واألدوات التالية وجميعيا من إعداد الباحثو:

 -1المواد التعميمية وتتمثل فى:

أُ .كتيب لمتمميذ فى الفصل فى وحدة "الطاقو" المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى
ويتضمن أنشطة فى الفصل ُمصوغاً فى ضوء التعمم المعكوس.

ب CD .فى وحدة "الطاقو" يتضمن مفاىيم وحدة الطاقة مصحوب بأوراق نشاط فى المنزل.
ج.

المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى ُمصوغاً فى
دليل المعمم لتدريس وحدة "الطاقو" ُ
ضوء التعمم المعكوس.

 -2أدوات القياس وتتمثل فى:

أ .إختبار اإلستيعاب المفاىيمى فى وحدة الطاقة.

 اإلطار النظرى والدراسات السابقو:
تناول هذا المحور األدبيات الخاصه بكل من :التعلم المعكوس ،واإلستيعاب المفاهيمى،
وفيما يلى عرض لكل محور من هذه المحاور.
 التعمم المعكوس :Flipped Learning:
ظير التعمم الخميط (المدمج) لإلستفادة من مميزات كل من التعمم اإللكترونى عبر

اإلنترنت ،والتعمم التقميدى ،الذى يتم وجيا لوجو داخل قاعات الدراسة ،والتغمب عمى
سمبياتيما .وتتمخص الفكرة العامو لمتعمم الخميط فى دمج التعمم اإللكترونى والتعمم التقميدى
معا ،لتحسين تعمم الطالب ،وعمى الرغم من وضوح ىذه الفكرة ،فإن التعمم الخميط ظل لفترة

كبيرة يفتقر إلى اإلستيراتيجيات واإلجراءات التطبيقية ،التى يمكن من خالليا تطبيق ىذا
النوع من التعمم بشكل واقعى فى العممية التعميمية ،إلى أن ظيرت إستيراتيجيو التعمم

المعكوس( .عاصم عمر)0 ، 5002 ،

قد أُعمن مصطمح "الفصل المعكوس" ألول مرة فى عام ( )5002بواسطو أثنين من معممى
الكيمياء بالمدرسو الثانويو بكمورادو ،ىما بيرجمان وسامز ،حيث إنيما قاما بتسجيل الشرح
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لدروس الكيمياء فى صورة مقاطع فيديو ،ليستمع إلييا الطالب ويشاىدونيا بشكل فردى،

ويقومون بدراستيا فى منازليم ،األمر الذى سمح ليم بإستغالل الوقت األكبر من زمن

الحصو داخل الفصل فى أنشطو التعمم البنائيو (.)Yoshida ,2016,430
بالرغم أن التعمم المعكوس ىو مفيوم حديث ومازال يتشكل إال أن فكرتو وببساطو تتعمق بأن
ما يتم عممو فى المنزل ضمن التعمم التقميدى يتم عممو فى الحصو الصفيو وأن ما يتم عممو

خالل الحصو الصفيو فى التعمم التقميدى يتم عممو فى المنزل ،فيكون تعرض الطالب لممادة
الدراسية خارج الحصو الصفيو سواء من خالل فيديو تعميمى يقوم المعمم بتسجيمو لشرح درس
معين أو قراءات تتعمق بموضوع الدرس( .عالء الدين متولى .)10 ، 5002 ،

َع َرفَو " ( 2017 ,13 ( Bennoتعمم ُيمكن الطمبو من تعمم ذاتى فعال بحيث
يستطيعون من خاللو أن يعمموا أنفسيم بأنفسيم فى البيت ،إلفساح المجال لمقيام بنشاطات

أخرى داخل الحصو ،مثل حل المشكالت والنقاشات والقيام بأنشطو تفاعميو وكذلك لتعميم
الطمبو عدة ميارات "

وع َرفَو  (2014 , p2-4( Wallaceبأنو "أحد أشكال التعميم والتعمم ،يشاىد من
َ
خاللو الطالب مقاطع الفيديو التعميمية عبر اإلنترنت ويكممون التكميفات والميام داخل

الفصل"

وعمى ىذا نجد أن التعمم المعكوس أحد أبرز التوجيات الحديثو فى مجال تكنولوجيا

التعميم لمتغمب عمى تقميديو التعميم عبر الوصول إلى دمج التكنولوجيا بشكل فعال فى العمميو

المستحدثات التكنولوجية التفاعميو فى
التعميميو ،ويتم فيو اإلستخدام الفعال والمنظم لألدوات و ُ
أساليب وطرق التعمم المختمفو.

 النظريات التربوية التى يقوم عمييا التعمم المعكوس:

اولً :النظرية البنائية لبياجية:

يستند التعمم المعكوس إلى مبادئ النظرية البنائية لمتعمم كما حددىا حنا عوكر(،2013

 ،)17-13وحسن زيتون (  )20- 19 ،2003وىى:

 -1التعمم عممية بنائية نشطو ومستمرة وعرضية التوجو :التعمم عممية بناء تراكيب جديدة تنظم

وتفسر قدرات الفرد فى ضوء ُمعطيات العالم بو ،وفيو أيضا الطالب يبذل جيداً عقمياً
ويقصد بأن التعمم عممية عرضية التوجو أن التعمم عرضى يسعى
إلكتشاف المعرفة بنفسو ُ

317

مجمة البحث في التربية وعمم النفس

المجمد  36العدد  4الجزء  2اكتوبر  2021م

استخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم لتنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى

سممى عمادالدين توفيق أحمد

ِ
حيرة لدية أو
الفرد لتحقيق أغراض ُمعينة تُسيم فى حل مشكمة يواجييا أو تُجيب عن أسئمة ُم َ
ترضى نزعة ذاتية داخمية نحو تعمم موضوع.
لممتعمم شرط أساسى لبناء التعمم ذى المعنى :حيث أن التفاعل بين معرفة
 -2المعرفة القبمية ُ
الطالب الجديدة ومعرفتة القبمية تُعد أجدى المكونات الميمة فى عممية التعمم ذى المعنى.
 -3مواجية الطالب لمشكمة أو ميمة حقيقية تيئ أفضل ظروف لمتعمم :فالتعمم القائم عمى
وينمى الثقو لدييم فى قدراتيم عمى
المشكالت ُيساعد الطالب عمى بناء معنى لما يتعممونو ُ
حل المشكالت.

 -4تتضمن عممية التعمم إعادة بناء الفرد لمعرفتو من خالل عممية تفاوض إجتماعى مع
اآلخرين :ويتم ذلك من خالل مناقشة ما وصل إليو من معانى مع اآلخرين مما يترتب عميو
تعديل ىذه المعانى.

 -5التعمم عممية تحتاج لوقت ،إلحداث التعمم ذى المعنى نحتاج إلى إعادة التأكيد عمى أفكار
معينة وتأمل معانى جديدة واستخداميا فى مواقف حياتية.

ثانيا :النظرية البنائية الجتماعية لفيوجيسكى واإل تصالية:

كما يستند التعمم المعكوس أيضاً مبادئ النظريمة البنائيمة اإلجتماعيمة لفيوجيسمكى لممتعمم والتمى
تؤكممد عمممى الممتعمم التعمماونى وعمممى الممدور المحممورى لنخ مرين كممالمعممين واألق مران واآلبمماء فيممم

وسم ممطاء فم ممى مسم مماعدة المتعممم ممين إلكتسم مماب الخب م مرات والمعم ممارف الجديم ممدة كمم مما يعتمم ممد الم ممتعمم

المتعمم من اإلتصمال بمالمعمم عمن طريمق
المعكوس أيضاً عمى النظرية اإلتصالية التى تُمكن ُ
وس ممائل اإلتص ممال الرقمي ممو ،كش ممبكات التواص ممل اإلجتم مماعى ومواق ممع اإلنترن ممت المختمف ممو والت ممى
تساعد المتعمم عمى تبادل المعرفو بسيولو وسرعو (.)Ng.W, 2014 , 17

واستناد التعمم المعكوس عمى ىذه النظريات يؤكد عمى فكرة التعمم النشط القائم عمى

نشاط المتعمم أثناء الموقف التعميمى ،وممارسو المتعمم لمميارات العمميو ،والعمل عمى
تطبيقيا وتنفيذ األنشطو التعميميو المختمفو ،ومن جانب أخر يؤكد عمى التعمم التعاونى

المعتمد أساساً عمى العمل الجماعى وىذا بدوره يمكنو تحقيق مستوى عالى من التعميم.

وىناك فروقاً بين التعمم المعكوس والتعمم التقميدى أوضحيا عاطف الشرمان()201 ،2015

فى الجدول التالى:
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جدول ()1
الفرق بين التعمم المعكوس والتعمم التقميدى
الفصل المعكوس

الفصل التقميدى

 -1يقوم المعمم بشرح المادة التعميمية من خالل الحصو -1يشاىد التمميذ الفيديو التعميمى الذى وضعو المعمم
الصفيو داخل الفصل.

قبل الحصو الصفيو (فى المنزل من خالل الحاسوب
أو األجيزة المحمولو).

عمم -،يدون التمميذ المالحظات واالسئمو خالل مشاىدتو
الم 2
ُ -2يدون التمميذ المالحظات خالل متابعتو لشرح ُ
ويكتب األسئمة والتكميفات التى يطمب منو المعمم لمفيديو ،ويتبادل التعميقات والمشاركات االلكترونيو
مع زمالئو.

حميا.

األسئمو -يحضر التمميذ لمفصل ولديو فيم أساسى بالموضوع،
3
 -3يذىب التمميذ إلى منزلو ،ليجيب عن
والتكميفات التى طمبيا منو المعمم بمفردة.

ويطرح إستفساراتو ،وينفذ األنشطو التطبيقيو ،ويجيب
عن أسئمو التقويم تحت إشرف وتوجيو المعمم

وبالتعاون مع زمالئو.

يتضح من الجدول السابق أن ما كان يتم داخل الصفوف الدراسية التقميديو من شرح

وتوضيح وغير ذلك ،أصبح مع التعمم المعكوس يتم داخل المنزل من خالل مشاىدة التالميذ
لمقاطع الفيديو التعميميو ،وما كان يتم داخل المنزل من واجبات وتكميفات وأنشطو ال صفيو

المعمم موجو ومرشد
أصبح مع التعمم المعكوس يتم داخل الصفوف الدراسية ،وأصبح دور ُ
وميسر لتعمم تالميذة.
نظ اًر ألىمية التعمم المعكوس ىناك بعض الدراسات بمراحل تعميميو مختمفو تناولتو

فى تدريس العموم وأكدت عمى أىميتة فى تحقيق أىداف تدريس العموم ،كدراسة (كوثر

الحراحشو )2019والتى أثبتت فاعمية إستخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم فى
إكتساب المفاىيم العممية وعمميات العمم األساسيو لدى طالب الصف الثامن األساسي،

وأثبتت دراسة (سعودى العجمى  )2018أثر إستخدام التعمم المعكوس فى تنمية المفاىيم
العممية بمادة العموم لدى تالميذ المرحمو المتوسطة ،أيضاً (ىبو عثمان  )2016التى أثبتت

أىمية إستخدام إستيراتيجية التعمم المعكوس فى تحصيل طالبات الصف السابع األساسى فى
العموم واتجاىاتين نحو العموم ،وأشارت دراسة (ىناء فارس  )2016إلى أثر إستيراتيجية
التعمم المعكوس فى تحصيل طمبة الصف السابع فى مادة العموم وزيادة إحتفاظيم بالتعمم.
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يتضح مما سبق أن التعمم المعكوس ُيسيم فى تحقيق أىداف تدريس العموم
كإكتساب المفاىيم العممية ،عمميات العمم األساسية ،تنمية التحصيل األكاديمى ،ميارات
اإلتجاه نحو العموم ،اإلحتفاظ بالتعمم.


اإلستيعاب المفاىيمى:

يشيد العالم فى القرن الحادى والعشرين حياه بالغو التعقيد فى ظل تطور عممى
وتكنولوجى ىائل ،جعل المجتمع العالمى يوصف بقريو صغيرة ،مما أسفر عن تضاعف

المعرفة العممية وتراكميا ،مما يستوجب تزويد الطالب وتسميحيم بالمبادئ والمفاىيم المعينو

ويسيم فى تطوير مماراساتيم مع
ليم عمى فيم االحداث ،مما يساعدىم فى صنع ق ارراتيمُ ،
متغيرات المجتمع ،والتكيف مع تمك التطورات ،ولن يتحقق ذلك بحشو أدمغة الطالب بحقائق
ومعمومات متناثرة ،وانما بإكتساب المفاىيم واستخداميا بطريقو صحيحة.

وتُعد المفاىيم العممية القاعدة األساسيو لمتعميم األكثر تقدماً ،إذ أنيا تُسيم فى تنظيم
الخبرة العقمية ،وتُسيم فى بناء مناىج دراسية متتابعة ومترابطة ،وتُيسر إختيار محتوى المنيج
وانتقال أثر التعمم ،ومن ثم بدأ التعميم المدرسى يتجو فى معظمو نحو تعمم المفاىيم ألىميتيا

فى العممية التعميمية( .محمد الكسبانى .)73 ، 2008 ،

المتعمم بربط
ويرى  )2000 ,29( Douglasأن عممية الفيم ىي عممية يقوم فييا ُ
المعمومات ربطاً عقمياً فتكتمل الصورة العقمية لما يستوعبو ،أي أن جوىر الفيم ىو عممية
الربط العقمى ،حيث أن التفاعل بين معرفة المتعمم الجديدة ومعرفتو القبمية تُعد أحد أىم
المكونات في عممية التعمم ذي المعنى.
ويعرفو جابر عبد الحميد ( )12 ،2003اإلستيعاب المفاىيمى "بأنة القدرة عمى
تقديم معنى المادة والخبرة التعميمية ،وتظير فى تفسير بعض أجزاء المادة ،والتوسعات فييا،

ووضوح األفكار ،وتطبيقيا فى مواقف جديدة ،وتصوير المشكمة وحميا بطرق مختمفة.
وقد أشار

جابر عبد الحميد ( )321 ، 2003إلى أن اإلستيعاب المفاىيمى

مصطمح متعدد األبعاد وقد يتداخل مع األىداف الفكرية أو العقمية األخرى ،لذا ينبغي أن
ُي صمم التدريس لمساعدة المتعممين عمى إستيعاب المفاىيم بحيث يتحقق الفيم لدى كل
متعمم ،وقد توصل عدد من خبراء التربية إلى تحديد المؤشرات (المستويات) التي تدل عمى
تحقيق إستيعاب المفاىيم لدى المتعمم ويمكن توضيحيا فيما يمى:
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 -1التوضيح Explain
ويتمثل في تقديم المتعمم مبررات مدعومة لتضفى معنى عمى الظواىر والحقائق والبيانات.

 -2التفسير Interpret

ويتمثل في تقديم المتعمم معنى لحدث ما ،أو يخبر عن قصص ذات معنى ،أو يعطى
ترجمات مالئمة أو يقدم بعد شخصى في تاريخنا واضحاً عن األفكار واألحداث.

 -3التطبيق Apply

أي يستخدم المعرفة بشكل فعال في ظروف جديدة.

 -4إتخاذ منظور Perspective

وسماع ْو وجيات نظر مختمفة ،وذلك من خالل اإلطالع عمى آراء
ويتمثل في رؤية المتعمم
ُ
ناقدة ليرى الصورة كاممة.

 -5المشاركة الوجدانية Empathy

المتعمم قاد اًر عمى الدخول في أحاسيس وعالم اآلخرين وما ُيسمى بالقدرة
ويتمثل في كون ُ
المتعممة لمعرفة العالم من وجية نظر شخص آخر.

 -6معرفة القدرة الذاتية Self -Knowledge

ويتمثل في إدراك المتعمم تأمالتو وعاداتو الشخصية والعقمية التي تكون فيمو الخاص أو
تعوقو أي يكون عمى وعى بما ال يفيمو ،وكيف يمكن أن يفيم.
يتضح مما سبق أن اإلستيعاب المفاىيمى أحد جوانب التعمم الميمو والتى تُعتبر من
أىم نواتج التعمم ،حيث أنيا تجعل التمميذ قاد اًر عمى أن يقدم معنى لممادة ويفسر أجزاء منيا
ويتوسع فييا وأيضاً تجعمو قاد اًر عمى تطبيق ما تعممو فى مواقف جديدة ،وحل المشكالت
التى قد تواجيو بطرق مبتكرة وغير تقميديو ،وقد إستفادت الباحثة من تمك األدبيات فى إعداد

إختبار اإلستيعاب المفاىيمى لتالميذ الصف الخامس اإلبتدائى واقتصر عمى (التوضيح،
التفسير ،التطبيق) لما يتناسب مع المرحمو العمريو.

نظ ار ألىميو تعميم المفاىيم وتعمميا واكتسابيا وتنميتيا بصورة صحيحو ،أجريت

العديد من الدراسات التى تناولت إستخدام إستراتيجيات تدريس العموم المختمفو لتنميو
اإلستيعاب المفاىيمى :دراسة (عصام سيد  )2019التى أثبتت فاعمية إستراتيجيو مقترحو
قائمو عمى مبادئ التعمم البنائي فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى واإلبتكار فى العموم لدى

تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي ،ودراسة (نيمو جادالحق  )2019والتى أظيرت إستخدام
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إستراتيجية الكرسي الساخن فى تدريس العموم لتنمية اإلستيعاب المفاىيمى وحب اإلستطالع
لدى تالميذ الصف الرابع ،ودراسة (محمد عبد الفتاح  )2019والتى توصمت إلى نموذج
مقترح لتدريس العموم قائم عمى تكامل نصفى المخ لتنمية اإلستيعاب المفاىيمى والكفاءة

الذاتيو فى العموم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،ودراسة (عيد أبوغنيمو )2018
والتى أظيرت التكامل بين نموذج فراير واستيراتيجيو اخف انسخ قارن لتنمية اإلستيعاب

المفاىيمى والكفاءة الذاتيو فى العموم لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي.

يتضح مما سبق أن بعض نماذج واستيراتيجيات تدريس العموم كالقائمو عمى مبادئ

التعمم البنائي ،كإستيراتيجيو الكرسي الساخن ،نموذج قائم عمى تكامل نصفى المخ ،نموذج

فراير ،إستيراتيجيو اخف انسخ قارن ،التدريس المتمايز ،تكنولوجيا الصور ،إستيراتيجية البيت
الدائرى ،إستيراتيجيو قرائيو قائمو عمى ما وراء المعرفو ،طريقو الويب كويست ،الذكاءات

المتعددة ،أساليب التعمم يمكن أن تُسيم فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى المتعممين.
 أدوات البحث واجراءاتو التجريبية:
 -1كتيب التمميذ:

والذى يتضمن وحدة الطاقو المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي فى ضوء التعمم

المعكوس وقد مرت عممية اإلعداد بالخطوات التاليو:

أ -إختيار المحتوى:

تم إختيار وحدة "الطاقة" من كتاب "العموم لمصف الخامس اإلبتدائى (وزارة التربية والتعميم

 ،)2020/2019وذلك لألسباب التالية:

 إحتواء وحده "الطاقو" عمى مجموعة من المفاىيم المجردة التى يصعب تنميتيا لتالميذ الصف
الخامس اإلبتدائى بالطريقة المعتادة فى التدريس.

 أىمية الوحدة لما تحتويو من مفاىيم رئيسو تمثل بنيو أساسيو لمفاىيم عممية الحقو.
 إنخفاض درجات التالميذ فى اإلختبار التشخيصى وحدة "الطاقو".

ب -تحميل محتوى وحدة "الطاقة":

وتم تحميل محتوى وحدة "الطاقة" من كتاب العموم لمصف الخامس اإلبتدائى وفقاً لمخطوات

اآلتية:

322

مجمة البحث في التربية وعمم النفس

المجمد  36العدد  4الجزء  2اكتوبر  2021م

استخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم لتنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى

سممى عمادالدين توفيق أحمد

 -1الهدف من التحليل:

تحديد المفاىيم الرئيسة والفرعية التي تتضمنيا وحدة الطاقة تمييداً إلعادة صياغتيا فى ضوء

التعمم المعكوس.

 -2وحدة التحليل وفئبته:

تم تحديد التعريف اإلجرائى لممفيوم العممى كوحدة لمتحميل وىو :تجريد لمصفات المشتركة
بين العديد من الحقائق أو األشياء وعادة ما يعطى ىذا التجريد إسماً أو عنواناً أو رم اًز ،أما

فئات التحميل فتتمثل في التوضيحات ،والصور ،واألنشطة ،والتجارب العممية ،واألسئمة،
والتكميفات ،التدريبات المتضمنة في موضوعات الوحدة.

 -3حسبة حببث التحليل:

قامت الباحثو بتحميل محتوى وحدة " الطاقو "  ،وبعد مرور ثالث أسابيع قامت الباحثو
بتحميل محتوى وحدة " الطاقو" مرة أخرى لتقميل عامل التذكر ،ثم تم حساب اإلتفاق بين

التحميمين ،وقد بمغت نسبو اإلتفاق ( ،)%9666مما يدل أن أداة التحميل عمى درجة عاليو
من الثبات.

ولتحديد ثبات عممية التحميل قامت الباحثو بمعاونة إثنين من الزميالت بعممية تحميل أخرى

لنفس المحتوى وتم حساب ثبات التحميل بإستخدام معادلو ىولستى وكانت نسبة اإلتفاق بين

المحممين الثالثو ( )9207كما يتضح من جدول ( )2التالى:
جدول ()2

نسبو اإلتفاق بين نتائج التحميل
المحمل الول والثاني

المحمل الول والثالث

نسبو التفاق بين المحمل
والثاني والثالث

متوسط نسبو

نسبو التفاق بين

نسبو التفاق بين

9163

9366

9363

9267

التفاق

من جدول ( )2يتضح ثبات عممية تحميل المحتوى وأنو يمكن الوثوق بنتائجو.

 -4الصورة الوليو لقائمو المفاىيم العمميو :

وقد تم التوصل من خالل التحميل السابق إلى قائمو أولية لممفاىيم العممية المتضمنو بوحدة

"الطاقو" المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى وتضمنت ( )27سبعة وعشرون
مفيوماً منيا سبعة مفاىيم رئيسة وعشرون مفيوم فرعى وتم وضع الداللو المفظيو لكل منيا
لتصبح جاىزة لمعرض عمى السادة المحكمين.
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 -5صدق التحميل:
لحساب صدق التحميل تم عرض الصورة األوليو لقائمو المفاىيم العمميو بوحدة "الطاقو"

بكتاب العموم لمصف الخامس االبتدائى ،عمى مجموعة من السادة المحكمين وبعد تجميع

آراء السادة المحكمين ،تم حساب نسبة االتفاق بين السادة المحكمين حول المفاىيم العممية
المتضمنة بوحدة "الطاقة" جاءت نسبو الموافقو  %96لممفاىيم وبالتالي فيى تعتبر مفاىيم

عممية ،مع إجراء بعض التعديالت عمى الداللو المفظية لبعض المفاىيم حسب آراء بعض

المحكمين.

 -6الصورة النيائية لقائمو المفاىيم العمميو:
وبعد إجراء التعديالت المقترحة وتوصيات السادة المحكمين ،أصبحت المفاىيم العممية
المتضمنة بوحدة "الطاقة" في صورتيا النيائية سبعة وعشرون ( )27مفيوما منيا سبعة ()7

مفاىيم رئيسة وعشرون ( )20مفيوم فرعى.

 تحديد األهداف العبمه لىحدة الطبقه:

 -1إ كتساب الحقائق والمفاىيم والنظريات والقوانين العممية التى تتناسب مع مرحمة نموىم بما
يمكنيم من فيم أنفسيم والبيئة التى يعيشون فييا بمكوناتيا المختمفة.

 -2إجراء التجارب العممية والتطبيقات لممعمومات والمفاىيم التى يدرسونيا بما تُعينيم عمى حسن
التعامل بذكاء مع البيئة.
 -3التعامل مع األجيزة وحسن إستخداميا مع مراعاة األمن والسالمة.

 -4تنمية ميارات التالميذ فى الحصول عمى المعمومات من مصادرىا وفيميا واعادة تنظيميا
وتوظيفيا.

 -5إكتساب ميارات العمل الجماعى والتعاونى من خالل عممو ضمن فريق عند تنفيذ األنشطة
المختمفة.

 -6تنمية اإلتجاىات العممية نحو العمم وتقدير العمماء.
 -7تنمية ميارات التعامل مع البيئة والمجتمع.
 -8تكوين العادات الصحيو السميمو.

العميا فى نفوس التالميذ.
المثل ُ
 -9غرس وتنمية القيم الدينية و ُ
 -10حل المشكالت البسيطة بطرق إبتكارية.

 -11تنمية إىتمامات التالميذ بمالحظة ودراسة الظواىر الطبيعية.
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 -12إكتساب الوعى بالمشكالت البيئية واقتراح الحمول المختمفة ليا.

 -13تعريف التالميذ ببعض الجوانب التكنولوجية فى األجيزة لمواكبة تطورات وتحديات القرن
الواحد والعشرون.

 -14يقدر عظمة اهلل سبحانو وتعالى فى خمق الكون وتنوع صور ومصادر الطاقو المختمفة.
 صياغو األىداف اإلجرائيو لموحدة:

ت من األىداف
تم صياغة األىداف في صورة إجرائيو لكل درس عمى حدة ،والتى إِ ْشتُقَ ْ
العامو وأىداف التعمم المعكوس ،وىذه األىداف اإلجرائية وضعت في بداية دليل المعمم
كاممة ،وقد تم صياغة األىداف اإلجرائية في جوانب التعمم متضمنة الجانب النظرى

والعممى.

 صياغة محتوى وحدة "الطاقة" فى ضوء التعمم المعكوس:
تم إعادة صياغة الوحدة وفقا لمتعمم المعكوس بإتباع الخطوات التالية :
 -1تحديد األىداف العامة واإلجرائية لكل درس فى الوحدة.

 -2تقسيم موضوعات الوحدة إلى عدد من الدروس ،وتحديد المفاىيم العممية التي يحتوييا كل
درس ،وذلك طبقاً لمخطة الزمنية الموضوعة من قبل و ازرة التربية والتعميم ،حيث تم تقسيم

الوحدة إلى ( )4أربعو دروس أستغرقت ( )6أسابيع أى ( )18حصو عموم.

 -3توفير األدوات واألجيزة والوسائل التي تُستخدم في كل درس من دروس الوحدة.
المستخدمو وفقاً لمتعمُم المعكوس منيا (العرض العممى،
 -4تم تحديد أساليب التدريس ُ
اإلستقصاء ،المناقشة ،العمل فى مجموعات ،تجريب معممى).

 -5صياغة موضوعات الدروس وفقاً لمتعمم المعكوس في صورة مجموعة من األنشطة العممية
التي يقوم التالميذ بتنفيذىا في مجموعات صغيرة داخل الفصل حتى يصموا بأنفسيم إلى

إستنتاج المفاىيم ،باإلضافو إلى  CDيتضمن فيديوىات توضح المفاىيم العممية المتضمنو
بوحدة الطاقة ُمصاحب لو أوراق نشاط فى المنزل لتسجيل المالحظات واإلستفسارات بعد
مشاىدة الفيديوىات.

أ -إعداد أسئمة التقويم (مبدئي – تكوينى  -نيائي) لكل درس من دروس الوحدة.

ب -تحديد المكان المناسب لتنفيذ الدروس وفقا لمتعمم المعكوس (معمل العموم) بالمدرسة.
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 مكىنبث كتيت التلميذ:

تكون ُكتيب التمميذ من جزئين كالتالى:
أوالً :أنشطه التعلم فى الفصل:
تم تنظيم ُك تيب التمميذ ،حيث بدأت بالمقدمة ،ثم التعميمات الموجيو إلى التمميذ ،ثم عرض

الدروس في صورة أنشطة وأسئمة واستنتاجات واستقصاءات وفى نياية كل درس التقويم

الخاص بو ،ويتضمن كل درس من دروس وحدة "الطاقة" الخطوات التالية:

 -موضوع الدرس.

المتضمنة في الدرس.
 المفاىيم ُ األىداف اإلجرائية. المواد واألدوات التعميمية فى الفصل (مصادر التعمم فى الفصل). أنشطة التعمم فى الفصل. -التقويم.

ثانيا :أنشطة التعلم فى المنزل:
تم إعداد  CDلمتمميذ وىو مرافق لم ُكتيب ولكن فى المنزل ويتضمن مجموعو من الفيديوىات
تم فييا شرح وتوضيح المفاىيم المتضمنو بكل درس من دروس وحدة "الطاقو" عمى حدة

ولكل درس تم تخصيص أوراق عمل نشاط ليسجل التالميذ فييا مالحظاتيم واستفساراتيم

عمى ما تم مشاىدتو فى الفيديو لممناقشة فييا واإلجابو عمى التساؤالت.
 -5دليل المعلم لوحدة "الطاقة" للصف الخامس االبتدائى مصاغا وفقا للتعلم المعكوس:
مرت عممية إعداد دليل المعمم لوحدة "الطاقة" المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي
في مادة العموم وفقا لمتعمم المعكوس بالخطوات التالية:

 تحديد اليدف من الدليل:

تحدد اليدف من الدليل ليكون مرشداً ومصد اًر تعميمياً لممعمم فى تدريس وحدة "الطاقة"

المقررة عمى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي في مادة العموم وفقاً لمتعمُم المعكوس ،وقد تم

صياغة دليل المعمم ليكون متمشياً مع ُكتيب التمميذ خطوة بخطوة ،وذلك لتحقيق الترابط بين
كل من كتيب التمميذ ودليل المعمم.

 مكونات الدليل :ويتضمن دليل المعمم ما يمى:

 -1المقدمة.

 -2نبذة عن التعمم المعكوس والفمسفة التي يقوم عمييا فى التدريس.
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 -3دور المعمم والمتعمم في التعمم المعكوس.

 -4الخطة الزمنية لتدريس وحدة الطاقة.

 -5األىداف العامة لتدريس وحدة الطاقة.

 -6األىداف اإلجرائيو لتدريس وحدة الطاقة.
 -7أساليب التدريس المستخدمة.
 -8مصادر التعميم والتعمم.
أ -مواد التعميم والتعمم.

ب -المواد واألدوات والوسائل التعميمية (المواد واألدوات المستخدمو فى تنفيذ األنشطو بالفصل-
الفيديوىات التى ستتم مشاىدتيا فى المنزل من خالل الم )CD

 -9أساليب التقويم.

 -10توجييات عامو لممعمم.

 -11توجييات خاصو بالتعمم المعكوس.
 -12طريقو السير في تدريس الموضوعات بالوحدة:
 -عنوان الدرس.

 المفاىيم المراد تعمميا. -األىداف اإلجرائية.

 مصادر التعمم في المنزل ( )CDمصحوب بأوراق نشاط. المواد واألدوات التعميمية فى الفصل (مصادر التعمم فى الفصل). أنشطة التعمم في الفصل. -التقويم.

 -13المراجع التى يمكن لممعمم اإلطالع عمييا واإلستفادة منيا فى تدريس موضوعات الوحدة.
 الصورة النيائيو لكتيب التمميذ ودليل المعمم:

بعد اإلنتياء من إعداد كال من ُكتيب التمميذ ودليل المعمم فى ضوء التعمم المعكوس تم
عرضيم عمى مجموعة من السادة المحكمين ،وبعد إجراء التعديالت التى أشار بيا آراء
المعمم
السادة المحكمين ،قامت الباحثة بإجراء التعديالت المطموبة ،ومن ثم أصبح دليل ُ

و ُكتيب التمميذ في صورتيم النيائية صالحين لمتطبيق.
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ب -إعداد أداه القياس:
تمثمت أداة القياس فى إختبار اإلستيعاب المفاىيمى ،وتم إعدادىا وفق الخطوات التالية:

أ .تحديد اليدف من اإلختبار:

تحدد اليدف من اإلختبار في قياس مدى إستيعاب تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى
(مجموعتى البحث) لممفاىيم العممية الواردة في وحدة "الطاقة" عند المستويات المعرفيو

لإلستيعاب المفاىيمى (التوضيح – التفسير  -التطبيق).

ب .صياغة مفردات اإلختبار:

حيث تم صياغة مفردات اإلختبار من نوع اإلختيار من متعدد ،وقد تكون كل سؤال من

أسئمة اإلختبار من جزأين ىما :مقدمة السؤال ،واإلجابة وتشمل أربعة بدائل مرقمة بأحرف

(أ ،ب ،ج ،د) عمى التوالي ،وتُعبر إحدى البدائل عن اإلجابة الصحيحة ،بينما تعبر البدائل
الثالثة األخرى عن إجابات غير صحيحة ،وعمى التمميذ أن يضع خطاً أسفل البديل في نفس
كراسة األسئمة.

ج .تقدير الوزن النسبى لممفاىيم العممية المتضمنو باإلختبار:
تم تقدير الوزن النسبى لممفاىيم العممية بوحدة "الطاقة" وتم عمل جدول المواصفات الختبار

االستيعاب المفاىيمى ،كما بجدول (.)3

جدول ()3
مواصفات اختبار الستيعاب المفاىيمى لممفاىيم المتضمنة بوحدة "الطاقة"
المفاىيم الرئيسة

األىداف

توزيع مفردات الختبار عمى المستويات المعرفيو

اإلجرائيو

توضيح

 .1الضوء

13

15،3،1

تطبيق

تفسير

المجموع

الوزن النسبى

،17 ،6 ، 5 ، 4
،23 ، 21 ،20

19 ، 7

13

%270085

24
 .2إنعكاس الضوء

4

14

11 ، 10

16

4

%80333

 .3إنكسار الضوء

4

18 ، 13

12

9

4

%80333

 .4الوان الطيف

6

22 ، 8 ، 2

27 ، 25

26

6

%1205

 .5المغناطيسية

11

، 31 ، 30

 .6المجاااااااااااااااااااااااااااااااااااال

3

، 35 ، 32

38 ، 37
29 ، 28

36
المغناطيسى

، 39 ،

11

%220916

47
-

34 ، 33

40

3

%6025
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 .7التيار الكيربى

7

، 45 ، 41

44 ، 42

43

48

7

46 ،

المجموع

48

19

16

13

48

النسب المئوية

%100

%39058

%33033

%27008

%100

140583
%100

يتضح من جدول ( )3أن عدد المفاىيم ( )27سبعة وعشرون مفيوم ،وعدد أسئمة إختبار
اإلستيعاب المفاىيمى بوحدة "الطاقة" ىو ( )48ثمانية وأربعين سؤال ،موزعو عمى مستويات

اإلستيعاب المفاىيمى (التوضيح( ،)%39058 ،التفسير( ،)%33033 ،التطبيق،
.)%27008

د .طريقو اإلجابو عن مفردات اإلختبار:
تم إعداد ورقو إجابو خاصو لكل تمميذ لإلجابو عن مفردات اإلختبار وتضمنت مقدمتيا
بيانات شخصيو عن التمميذ ،ثم تم وضع أرقام فى جدول وأمام كل رقم خانو يدون بيا التمميذ

الحرف الدال عمى اإلجابو الصحيحو.

ه .تعميمات الختبار:

تضمنت كراسة األسئمو تعميمات اإلختبار فى صفحتيا األولى وتضمنت التعميمات:
 -أن تكون واضحة وبسيطة وتتميز بالدقة.

 عرض مثال محمول في صفحة التعميمات لتوضيح طريقة اإلجابة . -ضرورة اإلجابو عمى كل مفردات اإلختبار.

و .التقدير الكمى لمفردات اإلختبار:

تم إعداد مفتاح تصحيح إختبار اإلستيعاب المفاىيمى لممفاىيم العممية المتضمنة بوحدة

"الطاقة" وتم إعطاء كل إجابة صحيحة درجة واحدة فقط واإلجابو الخاطئو صف اًر ،وبذلك

أصبح إجمالي درجات اإلختبار ال ُكمية ثمانية وأربعين درجة فقط.
ي .الضبط اإلحصائي إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى:

 -1صدق اإلختبار:

تم اإلعتماد في تحديد صدق اإلختبار عمى الطرق التالية:

 -صدق المحتوى (المحكمين):

المحكمين وقد أشار السادة
تم عرض الصورة األولية لإلختبار عمى مجموعة من السادة ُ

المحكمين إلى بعض التعديالت في صياغة بعض أسئمة اإلختبار ،ولم يحذفوا أو يضيفوا
أسئمة جديدة ،وقد تم تنفيذ ىذه التعديالت.
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 صدق اإل تساق الداخمى:تم تطبيق اإلختبار بصورتة األولية عمى عينة إستطالعية تكونت من ( )70تميمذاً بمدرسة

عبدالرحمن إسماعيل حسانين بإدارة أبوقرقاص التعميمية ،وتم حساب معامالت اإلرتباط بين
درجات تالميذ العينة اإلستطالعية في كل محور من محاور اإلختبار عمى حدة ودرجات

التالميذ في اإلختبار ككل بإستخدام معادلة اإلرتباط لبيرسون ويبين جدول ( )4قيم معامالت
اإلرتباط بين درجات التالميذ في كل مستوى عمى حدة ،ودرجات اإلختبار ككل.
جدول ()4

قيم معامالت اإلرتباط بين درجات التالميذ في كل مستوى من مستويات إختبار اإلستيعاب
المفاىيمى واإلختبار ككل (ن=)70

المستويات

التوضيح

التفسير

التطبيق

معامل اإلرتباط

00759

00398

00467

ويتضح من جدول ( )4أن قيمة معامالت اإلرتباط تراوحت ما بين ( )0076 :0047وىى

دالو عند مستوى(  ،)0001وىذا يعنى إرتباط كل مستوى باإلختبار ككل ،ويدل ذلك أن
اإلختبار عمى درجة عالية من إتساق مفرداتو مما يطمئن إلى استخدامو.

 -2ثبات الختبار:

تم إستخدام طريقة إعادة اإلختبار ،حيث تم تطبيق اإلختبار عمى عينة إستطالعية عددىا
( )70سبعون تميمذاً بمدرسة عبدالرحمن إسماعيل حسانين بإدارة أبوقرقاص التعميمية بتاريخ
(2019/10/29م) ثم إعادة تطبيق نفس اإلختبار عمى نفس العينة بعد ُمضى أسبوعين
وبحساب معامل اإلرتباط بإستخدام معادلة بيرسون بين درجات التالميذ في المرة األولى
ودرجاتيم في المرة الثانية تم الحصول عمى معامل ثبات االختبار ،وبمغت قيمة معامل

الثبات ( ،)0083وىذا يدل عمى أن اإلختبار عمى درجة عالية من الثبات ،ويمكن تطبيقة
عمى مجموعة البحث.

 -3حساب معامالت السيولو والصعوبة والتمييز لإلختبار:
تم حساب معامالت السيولة والصعوبة لجميع أسئمة اإلختبار بإستخدام المعادالت

اإلحصائية ،وتم إعداد جدول لتفريغ معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لنتائج اإلختبار
الذى تم تطبيقة عمى العينة اإلستطالعية ،وتراوحت معامالت السيولة ألسئمة اإلختبار ما

بين( )0072-0063بينما وتراوحت معامالت الصعوبة ما بين(  ،)0037-0028وتُشير ىذه
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النتائج إلى مناسبة قيم معامالت سيولة وصعوبة أسئمة اإلختبار لمستوى التالميذ مجموعة

البحث.

 معامالت التمييز :لتحديد معامالت التمييز تم حساب معامل التمييز لكل سؤال من أسئمةاإلختبار بإستخدام المعادالت اإلحصائية حيث تراوحت معامالت التمييز ألسئمة اإلختبار ما

بين( ،)0023-0020وتُعد ىذه القيم مقبولو كعامل تمييز لمفردات اإلختبار.
 -4زمن اإلختبار:

تم حساب زمن اإلختبار عن طريق تحديد الزمن الذى استغرقة أول تمميذ في اإلجابة والزمن

الذى استغرقو آخر تمميذ ،وايجاد متوسط األزمنة بمغ الزمن ( )50خمسون دقيقة بما فييا

قراءة تعميمات اإلختبار.

 -5الصورة النيائيو لإلختبار:
بعد حساب القيم اإلحصائيو إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى من صدق وثبات ومعامالت

السيولو والصعوبة والتمييز وحساب زمن اإلختبار أصبح اإلختبار فى صورتو النيائيو مكوناً
من ( )48مفردة والدرجة العظمى لو ( )48درجة والصغرى صفر.

حبنيب :إجراءاث البحج التجريبيه:

بعد اإلنتياء من إعداد مواد وأدوات القياس والتأكد من صدقيا وثبات صالحيتيا لمتطبيق،
جاءت مرحمو تنفيذ تجربة البحث وسارت كما يمى:

 -1إجراءات اإلعداد لتجربة البحث:

أ -الحصول عمى الموافقات الرسمية لتطبيق تجربة البحث:
تم الحصول عمى موافقة إدارة كمية التربية – جامعة المنيا لتطبيق تجربة البحث بمدرسة
عبدالرحمن إسماعيل حسانين بأبوقرقاص ،ثم موافقة وكيل و ازرة التربية والتعميم بالمنيا.

ب -اختيار مجموعو البحث:

تم إختيار مجموعة البحث من بين تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى بمدرسة عبدالرحمن

إسماعيل حسانين التابعة إلدارة أبوقرقاص التعميمية نظ اًر لعمل الباحثو ،وتكونت مجموعة

البحث من ( )100مائو تمميذ وتمميذة وقُسمت إلى مجموعتين إحداىما المجموعة التجريبية
المصاغو وفقاً لمتعمم المعكوس والمجموعة
وعددىا ( )50تمميذاً وتم تدريس وحدة "الطاقو" و ُ

الثانية تُمثل المجموعو الضابطو وعددىا ( )50تمميذاً ،وتم تدريس الوحدة بالطريقة المعتادة،
وجدول ( )5يوضح مواصفات مجموعتى البحث:
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جدول ()5
مواصفات مجموعة البحث
مجموعة البحث

الفصل

عدد التالميذ

الجنس

المجموعة التجريبية

1/5

50

بنين وبنات

المجموعة الضابطة

3/5

50

بنين وبنات

 -2إجراءات تنفيذ تجربة البحث :

أ -إجراء التطبيق القبمى ألدوات القياس عمى مجموعة البحث:
تم تطبيق أداة القياس (إختبار اإلستيعاب المفاىيمى) عمى تالميذ المجموعتين (المجموعتين
التجريبة ،والضابطة) ،وذلك قبل التدريس مباشرة ،ثم تصحيح إستجابات التالميذ مجموعة
البحث ،لحساب التكافؤ بين المجموعتين التجريبيو والضابطو.

اول :نتائج التطبيق القبمى إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى بوحدة "الطاقة ":

تم حساب التكافؤ بين المجموعتين التجريبة والضابطة في القياس القبمى إلختبار اإلستيعاب

المفاىيمى ،وذلك بالمقارنة بين متوسطات درجات تالميذ مجموعتى البحث في القياس القبمى

لإلختبار بإستخدام اختبار "ت" ،لمحصول عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات التالميذ،

وبإستخدام البرنامج اإلحصائي ( ،)SPSS version19جاءت النتائج كما في جدول

()6

جدول ()6

قيمة "ت" لمفروق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبمى إلختبار
اإلستيعاب المفاىيمى (ن=1ن)50=2
مستويات

الستيعاب

المجموعو

المتوسط الحسابى

األنحراف المعيارى

قيمة "ت"

الدللة

المفاىيمى
التوضيح
التفسير
التطبيق
الكمى

التجريبية

1160200

2642007

الضابطة

1161200

2637022

التجريبية

868800

0691785

الضابطة

960000

1604978

التجريبية

860800

2608826

الضابطة

768000

2642437

التجريبية

2769800

1625340

الضابطة

2769200

1632234

06209

06835

06609

06544

0.619

06538

06233

06816

غير
دال
غير
دال
غير
دال
غير
دال
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يتضح من الجدول السابق ما يمى:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0005بين متوسطى درجات تالميذالمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبمى لكل محور من محاور إختبار اإلستيعاب

المفاىيمى عمى حدة ،واإلختبار ككل ،حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة في كل محور من
محاور اإلختبار ،وفى الدرجة الكمية لإلختبار أصغر من قيمتيا الجدولية ( ،)1098مما يدل
عمى تكافؤ مجموعتى البحث قبل تطبيق تجربة البحث في إستيعاب المفاىيم العممية.

ب -تدريس وحدة "الطاقة" لمجموعتى البحث:

المتغيرات وتعريف المجموعة التجريبية بالتجربة وأىدافيا واجراء التطبيق القبمى
 بعد ضبط ُألدوات القياس ،بدأت الباحثة التدريس الفعمى لموضوعات وحدة "الطاقة" لممجموعة التجريبية
خالل الفترة من (2019/12/10 – 2019/10/29م)

بواقع ( 18حصة خالل فترة

التطبيق) ،وفقا لمجدول الزمنى ،والتدريس لممجموعة الضابطو بالطريقو المعتادة فى التدريس.

 تم التدريس وفقا لمتعمم المعكوس عمى مرحمتين :األولى في المنزل من خالل مشاىدةالفيديوىات المعدة ُمسبقاً من قبل الباحثة لموضوعات الوحدة ،والمرحمة الثانية في معمل
العموم ،بعد تيئية بيئة مناسبة لمتعميم والتعمم ،وتوفير األدوات التعميمية الالزمة لتطبيق

التجارب واألنشطة ،وعمل التكميفات واثارة المناقشات وكذلك إشاعة روح المودة والتعاون بين
التالميذ وبعضيم ،مما يدعم ربط المفاىيم العممية ببيئة المتعمم وحياتة ويجعل التعمم ذي

معنى بالنسبة ليم.

أ -إجراء التطبيق البعدى ألداة القياس عمى عينة البحث:
تم تطبيق أداة القياس عمى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة بعد إنتياء فترة التدريس
مباشرة ،وتصحيح أوراق إجابات التالميذ ،تمييداً إلجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات.

د -الحصول عمى البيانات واجراء المعالجة اإلحصائية ليا:

تم رصد درجات تالميذ مجموعتى البحث قبمياً وبعدياً ،ثم المعالجة اإلحصائية لمبيانات

بإستخدام البرنامج اإلحصائي ( ،)SPSS version19وذلك لتحميل نتائج البحث

وتفسيرىا في ضوء فروض البحث ،تمييداً لتقديم التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء ما
تم التوصل إليو من نتائج.
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 نتبئج البحج وتىصيبته ومقترحبته
تناول ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي تم التوصل الييا ،وتحميميا وتفسيرىا في ضوء ما
أسفرت عنو المعالجة اإلحصائية لنتائجة بإستخدام برنامج ( ،)SPSS version 19كما

تناول أيضاً التوصيات والبحوث المقترحة.

أوال :عرض نتبئج البحج وتحليلهب وتفسيرهب:
بعد اإلنتياء من إجراء القياس القبمى ،وتطبيق تجربة البحث األساسية ،واجراء القياس
البعدى ،ورصد النتائج وجدولتيا تمييداً لمناقشتيا ،واختبار صحة الفروض في ضوء نتائج

البحث بإستخدام المعامالت اإلحصائية المناسبة ،ببرنامج (.)SPSS version 19
إختبار صحة الفرض األول:
ينص الفرض األول عمى أنو :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد
المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة فى القياس البعدى إلختبار اإلستيعاب

المفاىيمى ،ولمتحقق من صحو الفرض األول تم حساب متوسطات درجات تالميذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدى إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى وتم

إستخدام إختبار(ت) لحساب داللو الفروق بين تمك المتوسطات كما ىو موضح بالجدول
التالى:

جدول ()7

المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة "ت" لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطو في القياس "البعدى"
إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى ( ن = 1ن)50 = 2
مستويات اإلستيعاب المفاىيمى
التوضيح
التفسير
التطبيق
الكمى

المتوسط

اإل نحراف

الحسابى

المعيارى

التجريبية

18622

0679

الضابطة

15694

163911

التجريبية

1562

066999

الضابطة

13648

163589

التجريبية

12666

06557

الضابطة

10684

16095

التجريبية

46608

06223

الضابطة

40626

263370

المجموعات

"ت" الجدوليو عند ()1698( = )0605

،

الدللة

قيمة "ت"
1061

0.01

دال

7696

0.01

دال

1065

0.01

دال

1664

0.01

دال

"ت" الجدوليو عند()2664( = )0601
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يتضح من جدول ( )7ما يمى:
أن ىناك فرق دال إحصائياً بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدى إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى عند كل مستوى من مستويات اإلستيعاب

المفاىيمى عمى حدة وفى درجو اإلختبار ككل وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 تُشير النتائج السابقو إلى تفوق تالميذ المجموعو التجريبية التى درست وحدة "الطاقو" بالتعممالمعكوس عمى تالميذ المجموعو الضابطو التى درست الوحدة نفسيا بالطريقو المعتادة ،وذلك
فى إختبار اإلستيعاب المفاىيمى ككل ،وفى كل محور من محاور اإلختبار عمى حده ،وعميو

يرفض الفرض األول ويتم قبول الفرض البديل والذى ينص عمى " يوجد فرق ذو داللة

إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة فى القياس

البعدى إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى لصالح المجموعو التجريبيو".

ولبيان حجم تأثير إستخدام التعمم المعكوس فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ

المجموعة التجريبية ،تم حساب قيمو "ت" ودرجو الحريو لمتوسطات درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدى إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى ،ثم حساب مربع إيتا

وحجم التأثير ،والجدول التالى يوضح ذلك:
جدول ()8
قيمو مربع إيتا 𝜼 وحجم التأثير ) (dلمتعمم المعكوس عمى تنميو اإلستيعاب المفاىيمى بوحدة "الطاقو"
مستويات الستيعاب

حجم التأثير()d

درجو الحريو

قيمة "ت"

التوضيح

98

1061

26041

التفسير

98

7696

16597

0639

التطبيق

98

1065

26125

0653

مرتفع

الكمى

98

1664

36287

0673

مرتفع

المفاىيمى

مربع إيتا 𝜼

الفاعميو

0651

مرتفع
مرتفع

يتضح من جدول ( )8أن:

المتغير
المستقل (التعمم المعكوس فى تدريس وحدة الطاقة) عمى ُ
المتغير ُ
إن حجم تأثير ُ
التابع (اإلستيعاب المفاىيمى) مرتفع ،كما تشير قيمو 𝜼 الى أن  %73من التباين الكمى
فى المتغير التابع (اإلستيعاب المفاىيمى) يرجع الى تأثير المتغير المستقل (التدريس بالتعمم
المعكوس) ،أى أن  %73من الفرق الحادث فى إختبار اإلستيعاب المفاىيمى بين متوسطى
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درجات المجموعة التجريبية والمجموعة والضابطو يرجع الى تأثير تدريس وحدة الطاقة

بالتعمم المعكوس لمصف الخامس اإلبتدائى لصالح المجموعة التجريبية.

لذلك فإن إستخدام التعمم المعكوس فى تدريس وحدة الطاقة لمصف الخامس االبتدائى لتالميذ
المجموعو التجريبيو أحدث تحسن واضح ونجاح فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى بوحدة

"الطاقو" والمصوغو وفق التعمم المعكوس ،حيث كانت قيمو حجم التأثير مرتفعو.

ولبيان فاعمية إستخدام التعمم المعكوس فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ المجموعو

التجريبية تم حساب قيمو الكسب المعدل" لبميك"  Blakeلمتوسط درجات المجموعة التجريبية
فى التطبيق القبمى والبعدى إلختبار اإلستيعاب المفاىيمى ،والجدول التالى يوضح ذلك:
جدول ()9

متوسطات درجات التالميذ فى إختبار اإلستيعاب المفاىيمى القبمى والبعدى ونسبو الكسب المعدل "
لبميك"  Blakeلممجموعة التجريبية

مجموعو

متوسط الدرجات فى

متوسط الدرجات فى

النيايو العظمى

نسبو الكسب

التجريبيو

27.98

46.08

48

1.28

المقارنو

اإلختبار القبمى

اإلختبار البعدى

لإلختبار

المعدل

الدللو
فعال

يتضح من جدول ( )9أن نسبو الكسب المعدل تساوى ( )1028وىذه النسبو تقع فى المدى

الذى حدده " بميك"  Blakeمن ( )2:1مما يدل عمى فاعمية إستخدام التعمم المعكوس فى

تدريس وحدة "الطاقة" لتنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى

 -مناقشو نتائج الفرض األول وتفسيرىا:

 تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطو فى إستيعاب مفاىيم وحدة"الطاقو" ،يرجع ذلك إلى إستخدام التعمم المعكوس الذى يعمل عمى توجيو التالميذ نحو
اإلستفادة القصوى من قدراتيم العقميو من خالل األنشطو المتنوعو داخل الفصل ،ويتيح ليم

مشاىدة المادة التعميمية أكثر من مرة وحسب قدرات كل تمميذ فى المنزل ،حيث يقمب التعمم

المعكوس ميام الفصل والمنزل مما ُيتيح الفرصو لكى يكون المتعمم أكثر نشاطا أثناء التواجد
فى وقت الحصو بالمدرسو.

 يرجع ذلك التفوق إلى التعمم المعكوس الذى يحول التمميذ إلى باحث عن مصادر معموماتومما يعزز التفكير الناقد والتعمم الذاتى وبناء الخبرات وميارات التواصل والتعاون بين

التالميذ ،كما أنو يمنح التمميذ حافز لمتحضير واإلستعداد قبل وقت الدرس ،أيضاً يوفر التعمم

336

مجمة البحث في التربية وعمم النفس

المجمد  36العدد  4الجزء  2اكتوبر  2021م

استخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم لتنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى

سممى عمادالدين توفيق أحمد

المعكوس الحريو الكاممو لمتمميذ فى إختيار الوقت والزمان والسرعو التى يتعمم بيا ،أيضاً
يوفر التعمم المعكوس تغذية راجعو فوريو لمتمميذ من المعمم فى وقت الحصو ،ويعمل عمى

تحفيز التواصل اإلجتماعى والتعميمى بين التالميذ عند العمل فى مجموعات تشاركيو

صغيرة.

وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسو (كوثر الحراحشو )2019والتى أثبتت فاعمية إستخدام
التعمم المعكوس فى تدريس العموم فى إكتساب المفاىيم العمميو وعمميات العمم األساسيو لدى

طالب الصف الثامن األساسي ،وأثبتت دراسة (سعودى العجمى  )2018أثر إستخدام التعمم
المعكوس فى تنمية المفاىيم العممية بمادة العموم لدى تالميذ المرحمو المتوسطو.

كما تتفق نتائج ىذا البحث مع ما توصمت اليو نتائج بعض الدراسات التى أثبتت انو يمكن

تنمية اإلستيعاب المفاىيمى من خالل أساليب واستيراتيجيات تدريس العموم المختمفو منيا:

دراسو (عصام سيد  ،)2019،ودراسو (نيمو جادالحق  ،)2019،ودراسو (محمد عبد
الفتاح ،)2019 ،ودراسو (امل الخطيب  ،)2017 ،ودراسو (ىنادى الزىرانى .)2017

 تعقيب عمى نتائج البحث:

من خالل المعالجو اإلحصائيو لدرجات تالميذ مجموعة البحث فى إختبار اإلستيعاب
المفاىيمى ،فى القياس القبمى والبعدى ،أمكن التوصل الى ما يمى:

فاعميو التعمم المعكوس فى تدريس العموم فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى لدى تالميذ الصف

الخامس اإلبتدائي.

حبنيب :تىصيبث البحج :
في ضوء النتائج السابقة تُوصى الدراسة الحالية بما يمى:
 -1إستخدام التعمم المعكوس في تدريس العموم ،في المراحل المختمفة من التعميم ،لما ليا من
تأثير كبير في تنمية االستيعاب المفاىيمى .

 -2إعادة صياغة المحتوى العممى لمقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية ،بحيث يتضمن العديد من
المعده ُمسبقاً لمموضوعات المقدمو لمتالميذ لتساعد التالميذ عمى تنظيم
الفيديوىات ُ
المعمومات والمفاىيم وايجاد العالقات بينيا بسيولة.
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 -3إعداد كتب ومقررات العموم بصور تناسب التدريس بإستيراتيجية التعمم المعكوس لمتحول من
ثقافة اإلستماع السمبى والقبول الى ثقافة التكنولوجيا والمشاركة والحرية والتعاون والتعبير عن

الرى.
أ

 -4ضرورة تدريب معممى العموم بالمراحل المختمفو وخاصة المرحمو اإلبتدائيو عمى إستخدام
التعمم المعكوس ،وذلك قبل وأثناء وبعد الخدمة وتنمية الوعى لدييم بفمسفتو ،حتى يتمكنوا من

إستخدامو فى تدريس العموم .

 -5توفير األدوات والخامات والماديات الالزمة إلستخدام التعمم المعكوس في تدريس العموم في
المدارس بصورة كافية.
البحىث المقترحت:
إمتداد لفكرة ىذا البحث يقترح إجراء الدراسات التاليو:

 المقارنو بين التعمم المعكوس والرحالت المعرفيو عبر الويب فى تدريس العموم فى تنميو
التحصيل المعرفى.

 إستخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم فى تنمية اإلتجاه نحو العمم وبعض ميارات
التفكير اإلبداعى.

 إستخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم فى تنميو متعة التعمم والدافعيو لإلنجاز.
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المراجع

اولاااااً :المراجع العربية:

احمد بن عبداهلل الدريويش ،رجاء عمى عبدالعميم ( :)2017المستحدثات التكنولوجية والتجديد
التربوى ،دار الفكر العربى ،الطبعة األولى ،القاىرة.

أشرف عبدالمنعم محمد حسين ( :) 2019اثر تدريس العموم باستخدام الخرائط الذىنيو عمى
االستيعاب المفيومى وميارات التعمم المنظم ذاتيا لدى طالب الصف االول المتوسط

المعاقين سمعيا ،مجمو البحث العممى فى التربيو ،العدد  ،20المجمد  ،5ص ص .39-1
المعتزباهلل زين الدين محمد ( :)2013فعاليو استراتيجيو مقترحو ترتكز عمى التفاعل بين اسموب
خرائط التفكير القائمو عمى الدمج والكتابو عبر المنيج فى تنميو التفكير التأممى فى
المشكالت العمميو واالستيعاب المفاىيمى فى الفيزياء ،مجمو التربيو العمميو ،العدد  ،5مجمد

 ،16ص ص .180 – 137

أمل أبوالوفا أبوالمجد ( :)2016فاعمية برنامج مقترح قائم عمى التعمم المقموب فى تنمية التحصيل
وبقاء أثر التعمم واالتجاه نحوه لدى طالب الفرقة األولى كمية التربية بالوادى الجديد شعبة

الرياضيات ،مجمة تربويات الرياضيات – مصر ،العدد  ،10المجمد  ،19أكتوبر.

أمل سعدى عزات الخطيب ( :)2017أثر توظيف مدخل التدريس المتمايز فى تنميو االستيعاب
المفاىيمي وعمميات العمم فى مادة العموم لدى طالبات الصف الخامس االساسى ،رسالو

ماجستير ،غير منشورة ،الجامعو االسالميو يغزة.
اية احمد عبد الفتاح حجاج ( :) 2016اثر استخدام الخرائط الذىنية فى تعمم العموم عمى تنمية
ميارات التفكير البصرى واكتساب المفاىيم العممية لدى تالميذ المرحمة االعدادية ،رسالة

ماجستير ،كمية التربية ،جامعة بنيا.

بدرية سعد محمد ( :)2015أثر أستخدام المدخل المنظومى فى تدريس االحياء عمى تنمية
اإلستيعاب المفاىيمى وميارات التفكير البصرى لدى طالبات الصف الثانى الثانوى بمدينة

أبيا  ،رسالة دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.

جابر عبدالحميد ( : ) 2003الذكاءات المتعددة والفيم تنمية وتعميق ،القاىرة ،دار الفكر العربى.
حسن حسين زيتون ،كمال عبد الحميد زيتون ( :)2003التعمم والتدريس من منظور النظري
البنائية .القاىرة :عالم الكتب.

حنا عوكر (" :)2013البنائية  Constructivismأسس النظرية البنائية في عممية التعمم /التعميم
وتطبيقتيا التربوية" المجمو التربوية – المركز التربوى لمبحوث واالنماء – لبنان،

العدد( ،)54ص ص .28 – 22
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خميل يوسف الخميمى وآخرون ( :) 1996تدريس العموم فى مراحل التعميم العام ،دبى :دار القمم
لمنشر والتوزيع.

سعاد محمد حسن عبدالمتجمى ( :) 2009أثر استخدام مراكز التعمم فى تدريس العموم عمى اكتساب
المفاىيم العممية وتنمية التفكير االبتكارى لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى ،رسالة
دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة المنيا.

سعود عبداهلل منيف العجمى ( :) 2018أثر استراتيجيو التعمم المعكوس فى تنميو المفاىيم العمميو
بمادة العموم لدى تالميذ المرحمو المتوسطو بدولو الكويت ،العموم التربويو ،العدد (،)2

مجمد ( ،)26ابريل.

عاصم محمد إبراىيم عمر ( :)2017فاعمية تدريس مقرر العموم العممة بإستخدام استرايجية الفصل
المقموب في تنمية التحصيل المعرفى والقيمة العممية المضافة لدى طالب كمية التربية،

مجمة العموم التربوية والتقنية ،جامعة سوىاج  ،المجمد ( ، )18العدد( ،)4ص ص – 423
.471

عاطف أبوحميد الشرمان ( :)2015التعمم المدمج والتعمم المعكوس ،دار المسيرة ،ط ،1عمان.
عايش محمود زيتون ( :)2007النظرية البنائية وأستراتيجيات تدريس العموم ،عمان ،دار الشروق.

عبداهلل بن عبد العزيز الموسى ،أحمد بن عبد العزيز المبارك ( : )2004التعميم االلكترونى األسس
والتطبيقات  ،الطبعو االولى  ،مطابع الحميضى.

عصام محمد عبدالقادر سيد ( :)2019فاعميو استراتيجيو مقترحو قائمو عمى مبادئ التعمم البنائى
فى تنميو االستيعاب المفاىيمى واالبتكار فى العموم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي،
المجمو المصريو لمتربيو العمميو ،العدد ( ،)5المجمد ( ،)22مايو.

عالء الدين سعد متولى ( :)2015توظيف إستراتيجية الفصل المقموب فى عمميتى التعميم والتعمم،
المؤتمر العممى السنوى الخامس عشر لمجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  :تعميم

وتعمم الرياضيات وتنمية ميارات القرن الحادى والعشرين – مصر ،أغسطس.

عيد محمد عبدالعزيز أبوغنيمو ( :) 2018التكامل بين نموذج فراير واستراتيجيو اخف انسخ قارن
لتنميو االستيعاب المفاىيمى والكفاءة الذاتيو فى العموم لدى تالميذ الصف الرابع ،الجمعيو

المصريو لممناىج وطرق التدريس ،العدد ( ،)237سبتمبر.

فيحاء نايف حسين ( :)2011أثر ثالث أستراتيجيات قائمة عمى أبعاد نموذج مارزانو فى
اإلستيعاب المفاىيمى لممفاىيم العممية لدى طمبة الصف الثامن األساسى فى األردن
ومعتقداتيم المعرفية ودافعيتيم نحو تعمم العمم ،رسالة دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة

اليرموك.
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كرامى بدوى أبو مغنم ( :)2014اتجاىات معممى الدراسات اإلجتماعية بالمرحمة المتوسطة نحو
التدريس بالصف المقموب وحاجاتيم التدريبية الالزمة إلستخدامة ،دراسات عربية فى التربية

وعمم النفس ( ،)ASEPرابطة التربوين العرب ،العدد  ،48الجزء الرابع ،أبريل.

كوثر عبود الحراحشو ( :)2019فاعميو استخدام التعمم المعكوس فى تدريس العموم فى اكتساب
المفاىيم العمميو وعمميات العمم االساسيو لدى طالب الصف الثامن االساسي فى االردن،

العموم التربويو ،العدد ( ،)4المجمد ( ،)46ديسمبر.
محمد السيد عمى الكسبابى( : )2008التربيو العممية وتدريس العموم ،طنطا ،دار ومكتبو اإلسراء
لمطبع والنشر.

محمد امين عبدالرحمن السعدنى ( :)2009طرق تدريس العموم (الجزء االول) ،الطبعو الثانيو،
مكتبو الرشد ناشرون.

محمد عبدالرزاق عبدالفتاح ( :)2019نموذج مقترح لتدريس العموم قائم عمى تكامل نصفى المخ
لتنميو االستيعاب المفاىيمى والكفاءة ا لذاتيو فى العموم لدى تالميذ المرحمو االبتدائيو ،

المجمو المصريو لمتربيو العمميو  ،العدد ( ، )12المجمد ( ، )22ديسمبر.

مدحت محمد صالح ( :)2012فعالية أستخدام نموذج ليتش وسكوت فى تنمية كل من التفكير
األبتكارى والتحصيل فى مادة العموم واألتجاه نحو العمل التعاونى لدى تالميذ الصف
الخامس اإلبتدائى بالمممكة العربية السعودية ،المجمة التربوية ،العدد  ،104المجمد ،22

الجزء الثانى ،سبتمبر.

مندور عبدالسالم فتح اهلل ( :)2015أثر التدريس بنموذجى ويتمى لمتعمم البنائى ومكارثى لدورة
التعمم الطبيعية ( )4MATفى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى والدافعية نحو تعمم مادة الفيزياء
لطالب الصف االول الثانوى بالممكمة العربية السعودية  ،مجمة التربية العممية ،العدد ،3

المجمد  ،18مايو.

نيمو عبدالمعطى الصادق جادالحق ( :)2019استخدام استراتيجيو الكرسي الساخن فى تدريس
العموم لتنميو االستعاب المفاىيمى وحب االستطالع لدى تالميذ المرحمو االعداديو ،مجمو
العموم التربيو ،العدد ( ،)39ابريل.

ىبة عبدالحفيظ عثمان ( :)2016أثر أستخدام أستراتيجية التعمم المقموب فى تحصيل طالبات
الصف السابع األساسى فى العموم واتجاتين نحو العموم ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،
جامعة اليرموك.
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 أثر إستراتيجتى التعمم المدمج والتعمم المعكوس فى تحصيل طمبة:)2016( ىناء مصطفى فارس
 كمية العموم، رسالة ماجستير،الصف السابع فى مادة العموم ومقدار احتفاظيم بالتعمم

. جامعة الشرق األوسط،التربوية

 فاعمية تدريس العموم بإستخدام إستراتيجية شكل البيت:)2017( ىنادى بنت عبداهلل سعود الزىرانى
الدائرى فى تنمية اإلستيعاب المفاىيمى والعادات العقمية لدى تمميذات الصف الثانى

. مارس،31  المجمد،122  العدد، المجمة التربوي – الكويت،المتوسط بمدينة مكة المكرمة
. دار السحاب لمنشر والتوزيع: القاىرة، التعمم المعكوس:)2017( ىيثم عاطف حسن
. دار الفكر، عمان، عادات العقل والتفكير:)2005(  اميمة عمور،يوسف قطامى

: المراجع األجنبيو: ثانيا
- Benno Volk (2017) : Flipped Classroom : Neue Formen Von Blended
Learning an Hochschulen , Erste Ausgabe , Utb.,Stuttgart , Germany
.
- Bishop,J.L & verlager M.A.(2013).The flipped classroom :A survey of
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, USA, 23-26th June.
- Douglas, C. (2000). The effect of mastery and performance goals on
college student's motivation, higher education, master learning,
Hawaii, 22-41.
- James, A. J., chin, C. K. H., & Williams, B. R. (2014). Using the
Flipped Classroom to Improve Student Engagement and To Prepare
Graduates to Meet Maritime Industry Requirements: A Focus on
Maritime Education. WMU Journal of Maritime Affairs, 13(2), 331343. Doi: 10.1007/S13437-014-0070-0
- Ng, W. (2014). Technology Integration and the Flipped Classroom . 149169.doi:10.1007/978-3-319-05822-1_7
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