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 ستخلصالم
عداد اهدف البحث الحالي إلى عالج ضعف الكفايات المهنية لدى الطالب المعلمين بشعبة 

لوب معلم الحاسب اآللي، من خالل بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألس

عينة  مهارات التخطيط للدرس )كأحد الكفايات المهنية(، وتكونت المعرفي، واقتصر البحث على

معلمين ( من الطالب ال56البحث من مجموعتين تجريبيتين: المجموعة التجريبية األولى عددها )

المعتمدين  ( من الطالب المعلمين56المستقلين عن المجال، والمجموعة التجريبية الثانية عددها )

انبها جمجموعتين باستخدام بيئة التعلم المقترحة والتي اعتمدت في على المجال، حيث درست ال

قنية الحوسبة تفيديوهات، تم إتاحتها لهم من خالل  10اإللكتروني على التعلم )في المنزل( من خالل 

 .Google  Driveالسحابية باستخدام تطبيق 

ت بين متوسطا (0.05وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوى )

بطاقة وفي القياس البعدي لكٍل من: االختبار التحصيلي  المجموعتين التجريبيتيندرجات طالب 

لى حجم تقييم مهارات التخطيط للدرس، لصالح المجموعة التجريبية األولى، وأشارت النتائج  إ

ية للطالب المهن على فاعليتها في تنمية الكفايات مما يدلتأثير متوسط لبيئة التعلم المقترحة، 

لقائمة على اأن األسلوب المعرفي األنسب مع بيئة التعلم المعلمين )عينة البحث(، كما أشارت إلى 

 .أكثر من أسلوب اإلعتماد على المجال الفصل المعكوس، هو أسلوب اإلستقالل عن المجال،

 

 الكلمات المفتاحية
 هارات التخطيط للدرس، الطالبم الفصل المعكوس، األسلوب المعرفي، الكفايات المهنية،

 .المعلمين

 مقدمه
جودة مخرجات العملية التعليمية بدرجة كبيرة على جودة المعلم وكيفية إعداده  تعتمد

وتأهيله قبل الخدمة، وهي المرحلة التي تسبق تخرجه ويُطلق عليه في هذه المرحلة "الطالب 

ًما ذو كفاية مهنية جيدة تؤهله ألداء دوره المعلم"، وتتضمن هذه المرحلة اعداده مهنيًا ليكون معل

كمعلم جيد بعد تخرجه وإلتحاقه بسوق العمل، وتشمل الكفايات المهنية للطالب المعلم جوانب عدة 
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مثل الكفايات الخاصة بالتدريس والتي تتضمن كفايات التخطيط والتنفيذ والتقييم للدرس، وتعد 

الهامة التي يجب توافرها لدى الطالب معلم الحاسب مهارات التخطيط للدرس من الكفايات المهنية 

اآللي، والتي يجب عليه أن يتقنها ويُصبح ممارًسا جيدًا لها، وهى من الكفايات التي تسبق كفاية 

التنفيذ والتقييم للدرس، فالتخطيط يعد أمًرا ضروريًا ألى عمل من األعمال فهو بالنسبة للعملية 

ا في غاية األهمية، والتخطيط الجيد هو أساس األداء المثمر واإلتجاه التربوية والتعليمية يُعد أمرً 

 الصحيح نحو تحقيق نواتج التعلم المرغوبة.

على أن التخطيط الجيد ألى عمل يضمن قدًرا كبيًرا من  *(2016وقد أكَّد حسام يوسف ) 

خطوات، ويُمكنه من النجاح لهذا العمل عند تنفيذه ويُجن ِّب القائم به العشوائية أو عدم وضوح ال

تالفي الصعوبات إن وجدت خالل التنفيذ، والتخطيط للتدريس هو ما يُعرف بالتخطيط للدرس، أى 

( إلى أن 2007إعداد خطة للدرس الذي سيقوم المعلم بتدريسه للطالب، وقد أشار حسن جعفر )

ة المعلم للعديد يعد مرحلة من أهم مراحل التدريس الرئيسية، فهو يتطلب إجادالتخطيط للتدريس 

من المهارات مثل: صياغة األهداف التعليمية، وتحليل المحتوى الدراسي، وتنظيم وتتابع الخبرات 

، وقد أكد حسن جامع )المحتوى(، وإختيار األنشطة والوسائل، وتحديد األساليب المناسبة للتقويم

لمراد إعطائها ( على أن الغرض من تحضير الدرس هو تعيين حدود المادة ا281، ص 2010)

للمتعلم، وترتيب الحقائق التي يتضمنها موضوع الدرس، ورسم خطة محددة واضحة يمكن بها 

 توصيل المعلومات إلى أذهان المتعلمين بالشكل الذي يتناسب وعقلياتهم. 

واهتمت عديد من الدراسات بتنمية مهارات التخطيط للدرس لدى المعلمين أو الطالب 

( التي هدفت إلى تنمية مهارة 2005ات، مثل دراسة عنايات محمد )المعلمين في عدة تخصص

( التي هدفت إلى 2007تخطيط الدرس لدى موجهي التربية الموسيقية، ودراسة السيد فتح هللا )

تنمية مهارات تخطيط درس التربية الرياضية لدى طالب التدريب الميداني باستخدام استراتيجية 

( التي هدفت إلى تنمية مهارات معلمي المدرسة 2007نان إسماعيل )التعلم حتى التمكن، ودراسة ح

الثانوية التجارية لتدريس المواد التجارية بالحاسب اآللي أثناء الخدمة باستخدام برنامج تدريبي 

( التي هدفت إلى تنمية مهارات التدريس لمعلمي الصفوف 2007مقترح، ودراسة محمد يوسف )

( 2008باستخدام برنامج تدريبي مقترح ، ودراسة يحيى بن إبراهيم ) األولى من التعليم األساسي

التي اهتمت بتحليل محتوى تحضير الدروس لدى معلمي العلوم في ضوء معايير مختارة، ودراسة 

( التي هدفت إلى تنمية أداء الطالبات معلمات رياض األطفال 2009علياء عبد المنعم وهيام علي )

( التي هدفت إلى تنمية 2009تخدام حقيبة تعليمية، ودراسة وليد نبيل )في التدريب الميداني باس

مهارات تدريس العلوم لدى الطالب المعلمين باستخدام التدريس اإلستبصاري، ودراسة ابتهال 

( التي هدفت إلى إكساب الطلبة المعلمين مهارة التخطيط لتدريس مادة اللغة العربية 2012محمود )

( التي هدفت إلى تنمية 2014وجيا السبورة التفاعلية، ودراسة أنوار علي )وذلك باستخدام تكنول

مهارات تخطيط الدرس لدى طالبات اإلقتصاد المنزلي باستخدام برنامج قائم على التعلم التعاوني، 

( التي هدفت إلى تنمية كفايات تخطيط دروس الرياضيات 2015ودراسة السيد مصطفى )

المتعددة، ودراسة صابر حسين ومختار أحمد وأماني عبد الجيد  وتصميمها باستخدام الوسائط

( التي هدفت إلى تنمية بعض المهارات التدريسية )تخطيط الدرس، تنفيذ الدرس، الوسائل 2015)

                                                

th6 APA style إتبعت الباحثتان نظام التوثيق الخاص بالجمعية األمريكية لعلم النفس، اإلصدار السادس * 

edition.وبالنسبة للمراجع العربية يتم كتابة اإلسم األول للمؤلف متبوع بباقي إسم العائلة ، 
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التعليمية، استراتيجيات التدريس، والتقويم( لدى معلمي الحاسب اآللي، ودراسة مصطفى سالم 

تفصيلي العداد الدرس لمادتي  النحو واإلمالء إلتباعه عند ( التي هدفت إلى وضع مخطط 2016)

( التي هدفت إلى تقديم نموذج لتخطيط الدرس يمكن 2016تنفيذ الدرس، ودراسة مريم موسى )

للمحتوى الرياضي لدى الطلبة/ المعلمين، ودراسة مشاعل  *اإلستعانة به لتنمية المعرفة البيداغوجية

مهارات التدريس االبداعى لدى الطالبات المعلمات بكلية ى تنمية ( التي هدفت إل2016بنت محمد )

 باستخدام برنامج تدريبي مقترح. التربية

 

لمي وتعد مهارات التخطيط للدرس من المهارات الهامة الواجب تنميتها لدى الطالب مع

دريب الجيد يد، ويتطلب تنمية هذه المهارات التجامعة بورسع -الحاسب اآللي بكلية التربية النوعية

لم بالتدريب عليها من خالل توفير بيئات تعلم مخصصة لذلك بخالف الفترة التي يقضيها الطالب المع

، Flipped Classroom (FC)الميداني، ومن هذه البيئات: بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس 

علم والمتعلم ر كٍل من المفالفصل المعكوس يعد من استراتيجيات التعليم المدمج التي غيَّرت من دو

صبح متمركًزا أوطبيعة محتوى التعليم، فالمعلم أصبح موجه ومرشد للمتعلم ومدعًما لتعلمه، والتعلم 

طبيعة التعلم  حول المتعلم ويلبي إحتياجاته، وتغيَّرت طبيعة محتوى التعلم شكاًل وموضوًعا لتناسب

ل المعلم والمتعلم خارج وداخل الفصالفردي خارج الفصل الدراسي، وتعددت أدوار كٍل من 

 الدراسي.

 

سة سائدة والفصل المعكوس  يمثل شكالً ناشئًا حديثًا من التعلم المدمج الذي أصبح ممار 

طالب بشكل في الكليات والجامعات إستجابة للتحديات التربوية في التعليم العالي، حيث يشاهد ال

اسي خرطون في أنشطة التعلم في الفصل الدرفردي المحاضرات عبر اإلنترنت قبل الفصل ثم ين

 )Johnson, 2013(ويذكر جونسون ، )Lee, Lim & Kim, 2017( ويتفاعلون مع األقران والمعلمين

بات أن الفصل المعكوس يعد نموذًجا تربويًا تنعكس فيه المحاضرة أو الحصة الصفية والواج

تقنية لإلستفادة المدمج الذي يشمل إستخدام الالمنزلية بكافة أشكالها، ويعد شكاًل من أشكال التعلم 

صف من التعلم الذاتي واستغالل الوقت في الصفوف الدراسية ألداء األنشطة والواجبات، وي

وجيه ( الفكرة األساسية لقلب الفصل الدراسي بأنها تقوم على إعادة ت2012بيرجمان وسامز )

، )ist, 2017Altemueller & Lindqu(لم والتعلم اإلنتباه بعيدًا عن المعلم ولفت اإلنتباه إلى المتع

لمعلم أن الفصل المعكوس  إستراتيجية تدريس تُعزز التعاون بين ا (Winter, 2018)وينتر ويذكر 

ارج الفصل والمتعلم بإستخدام التكنولوجيا "لقلب" التعليم التقليدي، حيث يتم تسليم المحتوى خ

لفصل(، م المشاركة في األنشطة بشكل تعاوني )داخل االدراسي بشكل فردي )عبر اإلنترنت(، وتت

القائم على  وينقل الفصل المعكوس  دور المعلم نحو تيسير تعلم الطالب، كما أشار إلى أن المحتوى

 التكنولوجيا في الفصل المعكوس  يؤدي إلى زيادة الحافز وتحسين األداء لدى الطالب.

 

نولوجيا وهو ما أكد عليه أوغوتيه وبالشي ويعتمد الفصل المعكوس بشكل كبير على التك

)& BALCI, 2017 ÜĞÜTEN(  حيث أشاروا إلى أن الفصل المعكوس بحاجة أكثر للتكنولوجيا

) & AĞIRMANداخل وخارج الفصول الدراسية، وهو ما أكده كٍل من إيرمان وترين 

                                                
ا يتعلق بالمحتوى العميقة لمحتوى الرياضيات، ومعرفتهم لخصائص المتعلمين فيم المعرفة البيداغوجية: هي مزيج من معرفة المعلمين * 

 الرياضي، ومعرفتهم ألصول التدريس الضرورية لمساعدة المتعلمين على تعلم المحتوى الرياضي.
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)TRİNH,2019 كنولوجيا حيث أشاروا إلى أن الطالب يدرسون محتوى التعلم من خالل الت

) Serranoأكدت دراسة سيرانو باستور وكازانوفا لوبيز واإلستخدام األكثر ابتكاًرا للوقت، وقد 

)Pastor & Casanova López, 2018  على أن إلستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من

دراك خالل الفصل المعكوس تأثير إيجابي على تعلم الطالب، مما أدى إلى تحسين مشاركتهم وإ

المهام األكاديمية وزيادة كمية ونوعية المعرفة المكتسبة، كما كان له تأثير إيجابي على عمل 

ومن التكنولوجيا التي يمكن أن يعتمد عليها الفصل المعكوس المعلمين والعالقة بين المعلم والطالب، 

عن مركز  ، وهي عبارةCloud Computing (CC)بشكل كبير، تكنولوجيا "الحوسبة السحابية" 

خدمات تكنولوجي متكامل، لتوفير جميع الموارد الكمبيوترية االفتراضية )األجهزة، والبرامج، 

والتخزين( تحت الطلب، وبشكل ديناميكي، وبطريقة سريعة وسهلة اإلستخدام، على أساس الدفع 

، ص 2018عند االستخدام، في ضوء اتفاقية مستوى الخدمة بين المورد والمستخدم )محمد عطية، 

(، والفصل المعكوس  يعتمد على توفير المادة العلمية التي سيدرسها المتعلم بالمنزل أو في 323

ل إلى الشكل اإللكتروني بطبيعة الحال نتيجة  أى مكان آخر بخالف الفصل، ذلك المحتوى الذي تحو 

السحابية تتيح للمعلم  التطور التكنولوجي وإنتشار التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج، وتقنية الحوسبة

إمكانية رفع المحتوى العلمي للطالب ومشاركته معهم، ويمنحهم صالحية الوصول إليه، في أي 

وقت ومن أي مكان بدون أى تكلفة نتيجة لتوفر خدمة الحوسبة السحابية بشكل مجاني وخاصةً ما 

 يرتبط منها بالبريد اإللكتروني المجاني الخاص بالمستخدم. 

 

فقد أشار ، Constructivism Theoryمعكوس عالقة وثيقة بالنظرية البنائية وللفصل ال

طالب ( إلى أن استراتيجية الفصل المعكوس تحفز مشاركة ال551، ص2015إبراهيم عبد الوكيل )

من وليد سالم  في تحمل مسئوولية تعلمهم، وهو ما تؤكد عيه مبادئ النظرية البنائية، كما أكَّد كلٍ 

ي عدة ( على أن  بيئة الفصل المعكوس تمنح المتعلم الفرصة لبناء معارفه ف2020ومروة زكي )

اء أكان مستويات خارج الفصول الدراسية وداخلها، كما تمنحه الحرية في بناء مفهومه الخاص سو

ستخدامه إذلك بشكل فردي أو من خالل التفاعل والتعاون مع أقرانه للحكم على مدى أهمية وجدوى 

 يد وله إرتباطات بمعرفة المتعلم السابقة.لكل ما هو جد

 اإلحساس بمشكلة البحث
 نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل ما يلي:

: لتقييم امن خالل فحص دفاتر تحضير الطالب معلمي الحاسب اآللي بالفرقة الثالثة، عند  أوًلا

عوام متتالية، اني، لعدة أالنهائي لهم في نهاية فترة التدريب الميداني المتصل بالفصل الدراسي الث

 الحظت الباحثتان ما يلي:

 بالنسبة ألهداف الدرس، وجود قصور في صياغة األهداف السلوكية للدرس من حيث:

 كتابة أهداف عامة بداًل من األهداف السلوكية. -

 ال يتفق عدد األهداف السلوكية مع محتوى الدرس. -

 نية.التداخل بين األهداف المعرفية والمهارية والوجدا -

 إستخدام أفعال غير سلوكية عند صياغة األهداف. -

 كتابة أهداف مهارية لدروس نظرية ال تتضمن مهارات عملية. -

 خلو الدرس من أهداف مهارية لدروس تتضمن مهارات عملية. -
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 بالنسبة للوسائل التعليمية:

 صعوبة تحديد الوسيلة/ الوسائل التعليمية المناسبة للدرس. -

 األدوات واألجهزة.الخلط بين الوسائل و -

 بالنسبة لإلستراتيجيات التعليمية:

 كتابة إستراتيجية/ إستراتيجيات غير مناسبة لطبيعة موضوع الدرس. -

 بالنسبة للتمهيد للدرس:

 عدم اإلهتمام بالتمهيد للدرس بشكل جيد. -

 تحليل محتوى الدرس:

 قصور في تحليل محتوى الدرس. -

 بالنسبة للتقويم:

لمستغرق ستخدام أسئلة مقالية دون الموضوعية نظًرا لقلة الوقت اميل كثير من الطالب إل -

 في كتابة األسئلة المقالية عن األسئلة الموضوعية.

 ال تتناسب أسئلة التقويم مع األهداف السلوكية الواردة بالدرس. -

 معرفية.اإلقتصار في أسئلة التقويم على األسئلة التي تقيس تحقيق األهداف السلوكية ال -

 .تقويم من التدريبات العملية التي تخص المهارات العملية الواردة بالدرسخلو ال -

لقصور المشار وبمناقشة الباحثتان للمشرفين الداخليين بالتدريب الميداني، أكدوا على وجود أوجه ا

مثالي إليها بالفعل، وأنه توجد فجوة بين مستوى األداء الفعلي )الحالي( ومستوى األداء ال

يد، فيما يتعلق جامعة بورسع -طالب معلمي الحاسب اآللي بكلية التربية النوعية)المرغوب( لل

 بمهارات التخطيط للدرس والتي تعد من الكفايات المهنية الواجب توافرها لديهم .

رس من الحظت الباحثتان أن الطالب معلمي الحاسب اآللي يدرسون مهارات التخطيط للد ثانياا:

مهارات بالفصل الدراسي األول بالفرقة الثالثة، حيث يدرسون هذه ال (1)خالل مادة طرق تدريس 

مادة ونظًرا بشكل رأسي وليس أفقي وبدون تطبيق ومتابعة لهذه المهارات نظًرا للطبيعة النظرية لل

طط أيًضا الستكمال دراسة باقي موضوعات المقرر بخالف مهارات التخطيط للدرس وفقًا للمخ

المهنية  ما يؤدي إلى قصور في مهارات التخطيط للدرس )كأحد الكفاياتالزمني لتدريس المادة، م

دى للطالب معلم الحاسب اآللي(، تظهر بشكل واضح في إعداد الدروس بالتدريب الميداني، ل

عالجة ألوجه الطالب معلمي الحاسب اآللي، كما الحظت الباحثتان أيًضا أنه ال يوجد أى نوع من الم

وبة توفير ابقًا، سواًء كان بشكل تقليدي أو إلكتروني، باإلضافة إلى صعالقصور المشار إليها س

د ميعاد نجده ال يناسب كل الط الب، نظًرا مواعيد بالجدول الدراسي لمعالجة هذا القصور، وإن وجِّ

 الختالف مواعيد التدريبات العملية )السكاشن( الخاصة بالمواد الدراسية، وكثرتها. 

السابقة بالكفايات المهنية للمعلم وليس للطالب المعلم، كما أنها لم تتناول  اهتمت الدراسات ثالثاا:

الكفايات المهنية للطالب معلمي الحاسب اآللي، وخاصةً كفايات التخطيط للدرس، مثل دراسة 

(، ودراسة عصام أحمد 2008(، ودراسة نباعبد الحسين وبشرى محمد )2006إبراهيم حامد )

إبراهيم الدسوقي عوض ودراسة (، 2015لهامل واسماعيل رابحي )(، ودراسة خديجة ب2010)
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(، ودراسة كمال فرحاوي 2018(، ودراسة أنور شحادة )2019(، ودراسة محمد عمر )2016هللا )

 (.2021وأحالم بشيري )

 مشكلة البحث
اعداد  يمكن صياغة مشكلة البحث في: ضعف الكفايات المهنية لدى الطالب المعلمين بشعبة

وبناًء على ذلك يمكن صياغة السؤال ، امعة بورسعيد ج -الحاسب اآللي بكلية التربية النوعيةمعلم 

 الرئيس للبحث كالتالي:

تنمية كيف يمكن بناء بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي ل

 عداد معلم الحاسب اآللي؟إالكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة 

 يتفرع من هذا السؤال، األسئلة الفرعية التالية:و

الحاسب  ما الكفايات المهنية التي يجب تنميتها لدى الطالب المعلمين بشعبة إعداد معلم .1

 اآللي.

سلوب ما التصور المقترح لبناء بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واأل .2

 آللي.عداد معلم الحاسب اإلمين بشعبة المعرفي لتنمية الكفايات المهنية للطالب المع

تنمية لما فاعلية بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي  .3

 عداد معلم الحاسب اآللي.إالكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة 

التعلم  يئةما األسلوب المعرفي )االستقالل عن المجال/ اإلعتماد على المجال( األنسب مع ب .4

داد معلم عإالقائمة على الفصل المعكوس لتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة 

 الحاسب اآللي.

 أهداف البحث
اد معلم يهدف البحث الحالي إلى: عالج ضعععف الكفايات المهنية لدى الطالب المعلمين بشعععبة اعد

 لتالية:الحاسب اآللي، ويندرج تحت هذا الهدف، األهداف الفرعية ا

عداد م -1 بة ا لدى الطالب المعلمين بشععععععع ها  ية التي يجب تنميت يات المهن فا يد الك حد علم ت

 الحاسب اآللي.

ين )عينة زيادة التحصعععيل المعرفي المرتبط بالكفايات المهنية المهنية لدى الطالب المعلم -2

 البحث(.

سععععععتخدام حث(، بإتنمية الجانب األدائي للكفايات المهنية لدى الطالب المعلمين )عينة الب -3

 بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي. 

المعرفي  التعرف على فاعلية بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس  واألسلوب -4

 عداد معلم الحاسب اآللي.إلتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة 

نسب في )االستقالل عن المجال/ اإلعتماد على المجال( األالتعرف على األسلوب المعر -5

لمعلمين امع بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس، لتنمية الكفايات المهنية للطالب 

 عداد معلم الحاسب اآللي.إبشعبة 

 أهمية البحث

 تمثلت أهمية البحث الحالي في:

 فصل المعكوس.توجيه اإلهتمام بتصميم بيئات التعلم القائمة على ال -
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 .توجيه نظر المسئولين ألهمية تنمية الكفايات المهنية للطالب المعلمين -

ند توجيه نظر أعضاء هيئة التدريس لإلهتمام باألساليب المعرفية للطالب ع -

 استخدام بيئات التعلم القائمة على الفصل المعكوس.

اآللي  الحاسباإلرتقاء بالكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة اعداد معلم  -

 في مجال مهارات التخطيط للدرس.

 حدود البحث
 6وهى تتكون من الكفايات المهنية للطالب المعلم(، )كأحد مهارات التخطيط للدرس  -1

مهارات رئيسية، هى: صياغة األهداف السلوكية للدرس، وتحديد الوسيلة/ الوسائل 

لدرس، لالمناسبة  ات التدريساستراتيجيالتعليمية المناسبة للدرس، وتحديد استراتيجية/ 

 وتحليل محتوى الدرس )موضوع الدرس(، وتقويم الدرس.

لدرس، عند مسععععععتويات )التطبيق،  -2 نب المعرفي الخاص بمهارات التخطيط ل جا ياس ال ق

 والتحليل، والتقييم(.

 األسلوب المعرفي )اإلستقالل عن المجال، واإلعتماد على المجال(. -3

ي"، بكلية بالفرقة الثالثة، شععععبة "اعداد معلم الحاسعععب اآللعينة البحث: الطالب المعلمين  -4

ية النوعية بة مقسععععععمين على 112يد، بلغ عددهم )جامعة بورسععععععع -الترب ( طالب وطال

 طالب وطالبة(.  56مجموعتين )كل مجموعة 

 منهج البحث

ة وإعداد ماد المنهج الوصفي التحليلي: لوصف وتحليل األدبيات ذات الصلة بمشكلة البحث -1

 المعالجة التجريبية، وإعداد أدوات البحث، وتفسير ومناقشة نتائج البحث.

لتجريبي: الذي يبحث في أثر متغير مسعععتقل على متغير تابع، حيث يبحث بيئة االمنهج شعععبه  -2

لمهنية تعلم قائمة على التفاعل بين الفصععععععل المعكوس واألسععععععلوب المعرفي لتنمية الكفايات ا

  اعداد معلم الحاسب اآللي. للطالب المعلمين بشعبة

 متغيرات البحث
 لمعرفي.: بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب االمتغير المستقل -

آللي )مهارات ا: الكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة اعداد معلم الحاسب المتغير التابع -

 التخطيط للدرس(.

 جال(.في )اإلستقالل عن المجال، واإلعتماد على الم: األسلوب المعرالمتغير التصنيفي -

 مادة المعالجة التجريبية
دام عشرة بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي، تعتمد على إستخ

طالب المعلمين فيديوهات، لتنمية الكفايات المهنية )مهارات التخطيط للدرس، كأحد هذه الكفايات( لل

 اعداد معلم الحاسب اآللي. بشعبة

 

 أدوات القياس:
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(، 2002: اعداد وتعريب أنور الشرقاوي وسليمان الخضري )*إختبار األشكال المتضمنة .1

لتصنيف الطالب المعلمين عينة البحث وفقًا لألسلوب المعرفي )اإلستقالل عن المجال/ 

  اإلعتماد على المجال(.

 الخاص بمهارات التخطيط للدرس.: لقياس الجانب المعرفي **إختبار تحصيلي .2

 . ***بطاقة تقييم مهارات التخطيط للدرس .3

 التصميم التجريبي

بلي وبعدي استخدمت الباحثتان التصميم التجريبي الُمسمى: دراسة المجموعة الواحدة إختبار ق

“One Group Pretest-  Posttest Design”  ،(211، ص2013)محمد عطية 

 

 ي للبحث( التصميم التجريب1جدول )

 المعالجة          

 المجموعات 
 التطبيق البعدي المعالجة التجريبية التطبيق القبلي

 المجموعة التجريبية األولى:

الطالب المعلمين المستقلين 

 عن المجال

  إختبار

 تحصيلي.
بيئة تعلم قائمة على 

التفاعل بين الفصل 

المعكوس واألسلوب 

 المعرفي.

 .إختبار تحصيلي 

 مهارات  بطاقة تقييم

 التخطيط للدرس.

 المجموعة التجريبية الثانية:

الطالب المعلمين المعتمدين 

 على المجال

  إختبار

 تحصيلي.

 .إختبار تحصيلي 

  بطاقة تقييم مهارات

 التخطيط للدرس.

 فروض البحث
( بين متوسطي  درجات طالب المجموعة 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .1

البعدي ولطالب المعلمين المستقلين عن المجال(، في القياس القبلي التجريبية األولى )ا

 المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، لصالح القياس البعدي.  لإلختبار التحصيلي

( بين متوسطي  درجات طالب المجموعة 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .2

ي والبعدي جال(، في القياس القبلالتجريبية الثانية )الطالب المعلمين المعتمدين على الم

 المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، لصالح القياس البعدي.  لإلختبار التحصيلي

ولى يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األ ال .3

ى عل والثانية )الطالب المعلمين المستقلين عن المجال، والطالب المعلمين المعتمدين

 . المرتبط بمهارات التخطيط للدرس المجال( في القياس البعدي لإلختبار التحصيلي

ولى يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األ ال .4

على  والثانية )الطالب المعلمين المستقلين عن المجال، والطالب المعلمين المعتمدين

 . ي لبطاقة تقييم مهارات التخطيط للدرسالمجال( في القياس البعد

                                                
 (: إختبار األشكال المتضمنة.1ملحق )* 

 (: اإلختبار التحصيلي لمهارات التخطيط للدرس.4ملحق )** 
 (: بطاقة تقييم مهارات التخطيط للدرس.6حق )مل*** 
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 األسلوب اإلحصائي
ن هذا اإلختبار هما: م، حيث سيتم استخدام نوعان T- testإختبار داللة الفروق بين مجموعتين  -

، للتحقق من داللة الفروق Paired Sample T- testعينتين مرتبطتين  إختبار داللة الفروق بين

ار داللة وإختبتجريبية الواحدة  في القياس القبلي/ البعدي، بين متوسطي  درجات المجموعة ال

، للتحقق من داللة الفروق بين Independent Sample T- testعينتين مستقلتين الفروق بين 

 متوسطي  درجات المجموعتين التجريبيتين،  في المتغيرات التابعة للبحث.

 مصطلحات البحث
 سبيئة التعلم القائمة على الفصل المعكو -

فه الباحثتان إجرائيًا بأنها: خطة تعليمية منظمة وهادفة قائمة على استرات يجية الفصل تُعر ِّ

اسبة، المعكوس، وتتضمن مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات واألنشطة التعليمية المن

مرغوبة  لتُقدَّم للطالب المعلمين المستقلين والمعتمدين على المجال، بغرض إحداث تغييرات

المقترحة في  يما يتعلق بمهارات التخطيط للدرس )كأحد الكفايات المهنية(، وتعتمد بيئة التعلمف

 Googleق تقديمها للمحتوى العلمي لهذه المهارات على تقنية الحوسبة السحابية من خالل تطبي

Driveلمزيد ، لدراسته خارج قاعة الدراسة )في المنزل(، ثم إتاحة الفرصة للطالب لقضاء ا

لدراسة مع ان الوقت في مهام التعلم عالية المستوى )التحليل والتطبيق والتقويم( داخل قاعة م

لهم  المعلم، بحيث يمكن للمعلم اإلجابة على تساؤالت واستفسارات الطالب وإتاحة الفرصة

 لتطبيق ما تعلموه.

 
 Cognitive Stylesاألساليب المعرفية  -

، 1989( في )أنور محمد، Sigel (1963سيجل و Mossوموس  Keganأشار كٍل من كيجان 

ي تنظيم ف(، إلى أن األسلوب المعرفي هو: أسلوب األداء الثابت نسبيًا الذي يفضله الفرد 7ص

لفروق امدركاته وتصنيف مفاهيم البيئة الخارجية، وأن األساليب المعرفية هي المسئولة عن 

دى الفرد في اعتبارها الطريقة المميزة ل الفردية في عمليات اإلدراك والتذكر والتفكير، ويمكن

هذه  الفهم واإلدراك لما يتعرض له من موضوعات في البيئة الخارجية، وكيفية التعامل مع

 الموضوعات.

لهامة التي ويعد أسلوب اإلستقالل عن المجال/ واإلعتماد على المجال، من األساليب المعرفية ا

 ها فيما يلي:تناولتها عديد من الدراسات، ويمكن تعريف

  Independent and dependent on the fieldعلى المجال المستقلين والمعتمدين 
) ,Turetken, Vanderfeesten & Claesفي إطار تعريف توريتكين وفاندرفيستن وكاليس 

د الذي للمستقلين والمعتمدين على المجال، يمكن تعريف المستقل عن المجال بأنه الفر 2017(

مة، أما المعيميل إلى إد تمد على راك المجال في صورة منفصلة أو مستقلة عن األرضية المنظِّ

مة" حيث ال يفص ل إدراكه المجال فهو الفرد الذي يميل لإلعتماد على المجال "األرضية المنظِّ

 لجزيئات المجال عن إدراكه الكلي لذلك المجال.

 Professional competenciesالكفايات المهنية  -
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ة التي ينبغي هي مجموعة كبيرة ومتنوعة من المهارات األساسيإجرائيًا بأنها: تان حثتعرفها البا

عد مهارات على الطالب معلم الحاسب اآللي أن يكتسبها أثناء فترة اعداده المهني بالكلية، وت

ي، والتي التخطيط للدرس من الكفايات المهنية الواجب تنميتها لدى الطالب معلم الحاسب اآلل

ة التدريب ن التخطيط الجيد لدروس مادة "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" أثناء فترتمكنه م

 الميداني، وبعد تخرجه وممارسة مهنته كمعلم للحاسب اآللي.

ف الباحثتان  لق بإعداد تصور إجرائيًا بأنها: المهارات التي تتعالتخطيط للدرس مهارات كما تُعر ِّ

لتصور لحاسب اآللي داخل الموقف التعليمي، يتضمن هذا امسبق لما سيقوم به الطالب معلم ا

تقويم الدرس، وعدد من العناصر/ المهارات الهامة التي يتم اإلعتماد عليها أثناء عمليتى  تنفيذ 

سائل وتتمثل هذه العناصر/ المهارات في: صياغة األهداف السلوكية، وتحديد الوسيلة/ الو

درس، المناسبة لل ستراتيجية/ إستراتيجيات التدريستحديد إالتعليمية المناسبة للدرس، و

 والتمهيد للدرس )التهيئة(، وتحليل محتوى الدرس )موضوع الدرس(، وتقويم الدرس.

 The student teacher of computerالطالب معلم الحاسب اآللي  -

 -لوجيا التعليمنوإجرائيًا بأنه:  الطالب الملتحق بكلية التربية النوعية قسم تكتان تعرفه الباحث 

اإلنتهاء من  شعبة اعداد معلم الحاسب اآللي، والذي يتوقع له أن يعمل معلًما للحاسب اآللي بعد

، والمقصود متطلبات البرنامج الدراسي الخاص بهذه الشعبة بالكلية بما فيها التدريب الميداني

 .بالطالب المعلم في هذا البحث هو الطالب بالفرقة الثالثة بهذه الشعبة

 اإلطار النظري للبحث
ية، ويتضمن ثالث محاور، هي: بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس، واألساليب المعرف

 والكفايات المهنية.

 المحور األول: بيئة التعلم والفصل المعكوس

تعرفها وبيئة التعلم المقترحة بالبحث الحالي هي بيئة تعلم قائمة على الفصل المعكوس، 

تتضمن وأنها: خطة تعليمية منظمة وهادفة قائمة على استراتيجية الفصل المعكوس، الباحثتان ب

الب المعلمين مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات واألنشطة التعليمية المناسبة، لتُقدَّم للط

لتخطيط االمستقلين والمعتمدين على المجال، بغرض إحداث تغييرات مرغوبة فيما يتعلق بمهارات 

لعلمي لهذه ا)كأحد الكفايات المهنية(، وتعتمد بيئة التعلم المقترحة في تقديمها للمحتوى  للدرس

ة ، لدراسته خارج قاعGoogle Driveالمهارات على تقنية الحوسبة السحابية من خالل تطبيق 

لم عالية الدراسة )في المنزل(، ثم إتاحة الفرصة للطالب لقضاء المزيد من الوقت في مهام التع

علم اإلجابة مستوى )التحليل والتطبيق والتقويم( داخل قاعة الدراسة مع المعلم، بحيث يمكن للمال

 على تساؤالت واستفسارات الطالب وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق ما تعلموه.

 Flipped Classroom (FC)الفصل المعكوس 
لمعكوس، يٌعرف بعدة مسميات منها: الصف المقلوب أو الصف المعكوس أو التدريس ا

ويُعد الفصل المعكوس  منهج شيق لدمج التقنية الجديدة، إذ تعيد الحاسبات اآللية والتقنيات األخرى 

في  (Bergman & Sams, 2012)بشكل جذري تحديد كيفية حدوث التعليم داخل المدارس وخارجها 

(Basal, 2015)ى عقب؛ فما كان ، فيحول الفصل المعكوس البنية الكلية للتعليم والتعلم رأًسا عل
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يحدث داخل الفصل، يحدث اآلن خارجه، وما كان يحدث خارج الفصل، يحدث اآلن داخله، حيث 

تكمن فلسفة الفصل المعكوس  في أن المعلمين يمكنهم قضاء الوقت مع الطالب الذين يحتاجون إلى 

لجلوس في مساعدتهم في الفصل الدراسي، ويمكن للطالب العمل معًا لحل المشكالت بداًل من ا

 المنزل بمفردهم ألداء عمل ما ربما ال يفهموه وال يجدوا من يسألوه المساعدة.
 ), Ferreira, Rosenberg & Walsh, 2016Nwosisi(  

ف وينتر  تعاون الفصل المعكوس بأنه: إستراتيجية تدريس تُعزز ال (Winter, 2018)ويُعر ِّ

الدراسي بشكل  حيث يتم تسليم المحتوى خارج الفصلبإستخدام التكنولوجيا "لقلب" التعليم التقليدي، 

لفصل افردي )عبر اإلنترنت(، وتتم المشاركة في األنشطة بشكل تعاوني )داخل الفصل(، وينقل 

 المعكوس  دور المعلم نحو تيسير تعلم الطالب.

 إلستخدام مصطلح "معكوس" غالبًا إلى إثنين من المعلمين في مدرسةويُنسب الفضل 

وآرون  ، وهما: جوناثان بيرجمان2007ارك الثانوية في وودالند بارك بكولورادو عام وودالند ب

إلعداد وتسجيل  Power Pointسامز، حيث استخدموا برنامج إعداد العروض التقديمية 

، المحاضرات ونشرها عبر اإلنترنت للطالب الذين فاتهم حضور المحاضرات بالفصل الدراسي

لى إشار عبر اإلنترنت، في حين ُطلب من بيرجمان وسامز التحدث وبدأت المحاضرات في اإلنت

ديو عبر اإلنترنت المعلمين في جميع أنحاء البالد حول أساليبهم، بدأ المعلمون في استخدام مقاطع الفي

ت العملية أثناء وملفات الفيديو لتعليم الطالب خارج الفصل، وتوفير الوقت للعمل التعاوني والتطبيقا

 .صل الدراسيجلسات الف
 )Altemueller & Lindquist, 2017, 342(. 

 

الفصل المعكوس  يُتيح الفرصة للطالب ( نجد أن 2ووفقًا لتصنيف بلوم المنقح الذي يوضحه الشكل )

لقضاء المزيد من الوقت في مهام التعلم عالية المستوى )التحليل، التطبيق، التقويم، واإلبداع(  في 

لب التفاعل بينهم من خالل المناقشة الجماعية، ويساعدهم دراسة  المحتوى الفصل الدراسي مما يتط

في المنزل في زيادة إستعدادهم  لمشاركة معرفتهم مع معلمهم وزمالئهم، مما يسمح للمتعلمين بأن 

( أيًضا 2015يكونوا أكثر إستقاللية ونشاًطا في الفصل الدراسي، وهو ما أكده إبراهيم عبد الوكيل )
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المنقح وفقًا للتعلم المعكوس، حيث يقوم الطالب بالمستويات الدنيا من  علق بتصنيف "بلوم"فيما يت

العمل المعرفي )إكتساب المعرفة، والفهم( خارج الصف، والتركيز على أشكال العمل المعرفي 

)الذي يتضمن: التحليل، والتطبيق، والتقويم، واإلبداع( في الصف حيث يتلقى الطالب الدعم من 

 انهم ومن المعلم.أقر

 
لم يعد فوالفصل المعكوس  يغير من أدوار ومسؤوليات كل فرد في عملية التعليم والتعلم، 

ن موزع المعلم هو المدير األوحد لما يتعلمه الطالب، وكيف يتعلمونه، ويتراوح دور المعلم م

ولياتهم الب ومسؤللمعلومات، إلى مدير خبرات التعلم الفردية والجماعية، كما تتغير أدوار الط

ار والمعلومات، أيًضا، فلم يعودوا متلقين سلبيين للمنهج، بل باحثين، ومحللين ومقدمين نشطاء لألفك

حاضرات ومهام ويعتادون أيًضا على استخدام التقنيات الجديدة للتعلم على أساس منتظم، فلم تعد الم

والطالب وقت الفصل في الكتاب المدرسي محور الوقت داخل الفصل، كما يمضي المعلمون 

كبر، المواضيع بعمق أ وضعية أشبه بورشة العمل، يتناول فيها األفراد والمجموعات الصغيرة

، روث إيلين، باستخدام مختلف الموارد القائمة على التقنية، وكذلك الموارد الرقمية )مالوي روبرت

 (.533-532، ص ص 2018شارون أي وبيفرلي بارك، 

 :ية الفصل المعكوس  فعالة، يجب أن تتضمن ما يليولكي تكون إستراتيج
 (Prevalla & Uzunboylu, 2019): 

رية واجبات ما قبل الفصل تكون منظمة للغاية ومجهزة لتزويد الطالب بالمفاهيم النظ -1

 الجديدة.

المطلوبة  أدوات لتحمل المسؤولية )مواد التعلم( لضمان إنهاء الطالب لمهام ما قبل الفصل -2

 ج الفصل.والعمل خار

ل وقت يجب أن تكون األنشطة جيدة التخطيط والتصميم، وجذابة للطالب للتعامل معها خال -3

 المحاضرة.
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يجب أن تكون خطوط اإلتصال طوال فترة التعلم مفتوحة، حتى يتمكن الطالب من  -4

 التواصل بحرية مع أستاذهم.

 أدوار المعلم والمتعلم في الفصل المعكوس 

دور المعلم عند اإلعداد إلستخدام  )Vélez et al., 2020-Pinos (خرونفيليز وآ-وضح لنا بينوس

إستراتيجية الفصل المعكوس )قبل الفصل، وداخل الفصل( من خالل نقاط محددة تمثل أيًضا 

إرشادات لتصميم التعلم بإستخدام نموذج الفصل المعكوس، ودور المعلم والمتعلم أثناء تنفيذ 

( وجدول 2بل الفصل، وداخل الفصل(،وهو ما يوضحه جدول )إستراتيجية الفصل المعكوس )ق

 ( على التوالي.  3)

 ( دور المعلم عند اإلعداد إلستخدام إستراتيجية الفصل المعكوس 2جدول )

 نموذج الفصل المعكوس  

 تحديد أهداف ومهارات الوحدة. - قبل الفصل

نقح يف "بلوم" المخطط للفصل التمهيدي بمهام معرفية منخفضة المستوى وفقًا لـتصن -

 للتعلم المعكوس، مثل التذكر والفهم:

 حدد المحتوى المراد دراسته من قِّبل الطالب. (1
ذي اختر أو أعد مقاطع الفيديو )و/ أو أي تنسيق آخر( مع محتوى الموضوع ال (2

 سيدرسه الطالب.
 صمم أنشطة ليتمكن الطالب من مراجعة مقاطع الفيديو ومعرفة المحتوى. (3

كوس، ل أنشطة عقلية أعلى وفقًا لتصنيف "بلوم" المنقح للتعلم المعخطط للفصل ليشم -

 مثل التطبيق والتحليل والتقييم واإلبداع.

 إعداد االختبارات و / أو تعزيز أنشطة محتويات الفيديو. (1

 التخطيط للمهام النشطة والتعاونية. (2
 تخطيط التقييمات التكوينية والختامية. -

 .المتمركز حول الطالب تعزيز التعلم النشط - داخل الفصل

 .توجيه عملية التعلم -

 .شارك محتوى إضافي -

 
 ( دور المعلم والمتعلم أثناء تنفيذ إستراتيجية الفصل المعكوس 3جدول )

 
 نموذج الفصل المعكوس 

 داخل الفصل قبل الفصل

رفع الفيديوهات واألنشطة الخاصة بتعزيز  دور المعلم

 محتوى الفيديوهات.

ات وتعزيز المعرفة اعداد اإلختبار

 المكتسبة من الفيديوهات.

الدخول على المنصة لعرض ودراسة  دور المتعلم

 الفيديوهات و/ أو المحتوى التعليمي.

يجيب عن أسئلة اإلختبار الخاصة 

 بالمحتوى.

م تأداء أنشطة التعزيز لتقوية المعرفة التي 

 الحصول عليها من الفيديوهات.

وتطبيق، يؤدي أنشطة جماعية لخلق، 

 وتحليل، وتقويم محتوى التعلم.
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 Constructivism Theory Flipped Classroom andالفصل المعكوس  والنظرية البنائية 

تفاعل ( إلى أن الفصل المعكوس وسيلة لزيادة ال551، ص2015أشار إبراهيم عبد الوكيل )

م، وهو ما ل مسئوولية تعلمهبين الطالب والمعلمين، وأنه بيئة تعلم تحفز مشاركة الطالب في تحم

بأن ( Durak Üğüten ،2016)تؤكد عيه مبادئ النظرية البنائية، وهو ما أكد عليه دوراك شوغتن 

ء معرفتهم فكرة تلقي المعلومات قبل وقت الدراسة وإتاحة الفرصة لفهمها بعمق تسمح للطالب ببنا

لمون الذي ال يقبل فيه المتعالخاصة، من وجهة النظر هذه، يرتبط الفصل المعكوس  بالبناء 

ليد سالم والمعلومات المحددة دون إستخدام تجاربهم الخاصة للتعليق على المعلومات، كما أكَّد 

ي عدة ف( على أن  بيئة الفصل المعكوس  تمنح المتعلم الفرصة لبناء معارفه 2020ومروة زكي )

ومه الخاص علم الحرية في بناء مفهمستويات خارج الفصول الدراسية وداخلها، كما أنها تمنح المت

همية سواء أكان ذلك بشكل فردي أو من خالل التفاعل والتعاون مع اآلخرين للحكم على مدى أ

 وجدوى إستخدامه لكل ما هو جديد وله إرتباطات بمعرفة المتعلم السابقة.

 

 فاعلية استراتيجية الفصل المعكوس

تراتيجية الفصل المعكوس، وخاصة التي تناولت عديد من الدراسات السابقة فاعلية اس

 إلى فاعلية )Kiat & Kwong, 2014(فقد توصلت دراسة كيات وكونج تعتمد على التكنولوجيا، 

( 2015وتوصلت دراسة لمياء جالل )استخدام الفصل المعكوس في تدريس هندسة البرمجيات، 

صلت دراسة نبيل السيد إلى فاعلية الفصل المعكوس في تنمية بعض المفاهيم الرياضية، وتو

( إلى فاعلية إستخدام التعلم المعكوس القائم على التدوين المرئي في تنمية مهارات تصميم 2015)

فعالية نموذج التعلم المعكوس ( إلى 2015دراسة هالة سعيد )اإلختبارات اإللكترونية، وتوصلت 

دراسة محمد حسن وصلت ت، وفي تدريس اإلقتصاد المنزلي وتأثيره في أبعاد العبء المعرفي

مهارات التعلم المعكوس )تدريس األقران واالستقصاء( في تنمية ( إلى فاعلية نمطي  2016)

بأهمية استخدام نموذج ، وأوصت البرمجيات االجتماعية في التعليم وزيادة الدافعية لإلنجازاستخدام 

وى التعليم المتوسط أو الفصل المعكوس ونشر استخدامه في تدريس المقررات الدراسية على مست

ودراسة بهاجات وتشانج الجامعي أو الدراسات العليا لما له من مزايا عديدة ونتائج تعلم قوية، 

التي توصلت إلى فعالية بيئة الفصل المعكوس في  ),2016Chang & Chang Bhagat ,(وتشانج  

 فة في مفاهيم الرياضيات،زيادة التحصيل والدافعية لدى المتعلمين ذوي مستويات اإلنجاز المختل

إلى فعالية تطبيق إستراتيجية التعليم المعكوس باستخدام ( التي توصلت 2016منال عبدهللا )ودراسة 

(، وأوصت بأهمية 2نظام البالكبورد وتطبيق الواتس آب على التحصيل لمقرر طرق تدريس )

مج التواصل اإللكتروني تطبيق إستراتيجيات التدريس التي تعتمد على اإلنترنت وتطبيقات برا

دراسة نووسيسي وفيريرا وروزنبرج ووالش وكذلك اإلستراتيجيات المتمركزة حول المتعلم، و

)Ferreira, Rosenberg & Walsh, 2016, Nwosisi(  التي نجحت في استخدام الفصل المعكوس

على مقاطع ، معتمدة في ذلك Networksلتدريب الطالب بالدورات التدريبية الخاصة بالشبكات 

دراسة إيمان أحمد، ومحمد و الفيديو وملفات البودكاست والمستندات واألدوات القائمة على الويب،

( التي توصلت إلى  فاعلية التعلم المعكوس 2017إبراهيم، ومحمد محمود ومنى عبد المنعم )

مهارات التعلم )باإلعتماد على منصات التعلم( في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة ب

المعكوس، لدى عينة من الطالب المعلمين بالفرقة الرابعة بشعبة اعداد معلم الحاسب اآللى بكلية 

( التي 2017ودراسة حصة غازي ) جامعة بورسعيد، وتنمية دافعيتهم للتعلم، -التربية النوعية

في تنمية  (Blackboard)توصلت نتائجها إلى فاعلية إستخدام التعلم المقلوب )المعكوس( عبر نظام 
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التحصيل الدراسي واإلتجاه نحو التعلم المقلوب، وأوصت بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على 

استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التدريس الجامعى لما لها من أثر إيجابي في تنمية اإلتجاه 

هدفت إلى تطوير التي  )17Lee, Lim & Kim, 20(نحو هذا النوع من التعلم، ودراسة لي ولم وكيم 

لتوجيه المصممين والمعلمين بشكل منهجي وفعال خالل عملية تصميم  FCنموذج للتعلم المعكوس 

وتنفيذ الفصل المعكوس على مستوى التعليم العالي، بهدف المزج المناسب بين أنشطة التعلم الفردية 

سي، ودراسة ألتيمويلر وليندكويست على اإلنترنت واألنشطة التعاونية وجًها لوجه في الفصل الدرا

)Altemueller & Lindquist, 2017(  التي هدفت إلى استخدام الفصل المعكوس  مع الطالب الذين

يعانون من صعوبات في التعلم، وأشارت نتائجها إلى أن الفصل المعكوس  كان مفيدًا في هذا 

ودراسة تشير، شين، لمحتوى، الصدد، وأنه يوفر للطالب خيارات حول كيفية تفضيلهم لتعلم ا

التي توصلت إلى فاعلية استخدام  (Chyr, Shen, Chiang, Lin & Tsai, 2017)شيانغ، لين وتساي 

الفصل المعكوس فقط أو استخدام الفصل المعكوس مع المساعدة األكاديمية عبر اإلنترنت 

(OAHS)*  ،لشي ودراسة أوغوتيه وبامن حيث الكفاءة الذاتية والتعلم الذاتي&  ÜĞÜTEN(

)BALCI, 2017  التي أشارت إلى أن التعلم المقلوب ليس فقط أسلوبًا سهالً ولكنه تقنية مفيدة تجعل

المتعلمين مشاركين ومتعاونين بنشاط في بناء معرفتهم وتقييم التعلم الخاص بهم، وأن الفصل 

تاج إلى الكثير من جهد المعكوس  بحاجة أكثر للتكنولوجيا داخل وخارج الفصول الدراسية، كما تح

( التي 2018ودراسة مشاري حسين )المعلمين إلعداد المحتوى وإختيار األنشطة داخل الفصل، 

توصلت إلى وجود أثر للتعلم المعكوس كاستراتيجية تدريس حديثة في تنمية التحصيل وبعض 

لمعلمين على عادات العقل، وأوصت بنشر وتدعيم إستراتيجية الفصل المعكوس  بتدريب الطالب ا

آلية تنفيذه داخل الصف، وتخصيص مواقع وقنوات تقنية توفر محتوى إلكتروني تفاعلي يساعد 

على تطبيق مفهومه، كما أوصت باستخدام الفصل المعكوس  في معالجة صعوبات التعلم عند 

ن طالب التي أشارت نتائجها إلى أ )Kim, 2018(ودراسة كم المتعلمين باختالف مراحلهم التعليمية، 

الجامعة أظهروا رغبتهم في المزيد من المشاركة الشخصية في التعلم، وفهم أفضل للمحتوى، 

والراحة في الوقت والسرعة، وتعزيز التفاعالت كمزايا للتعلم المعكوس، ودراسة بونيكوير وباتيل 

)Ponikwer & Patel, 2018( كيمياء التي توصلت إلى فعالية الفصل المعكوس  في تعلم محتوى ال

التحليلية، وأشارت نتائجها إلى أن الطالب تحملوا مسؤولية نشطة عن تعلمهم وكانوا راضين عن 

قدرتهم على التعلم بالسرعة التي تناسبهم وإجراء األنشطة القائمة على حل المشكالت في جلسات 

التي أشارت إلى أن الفصول  )AĞIRMAN & TRİNH,2019(ودراسة إيرمان وترين الفصل، 

ودراسة لي لمقلوبة يمكن أن تكون حالً للمشكالت التي تواجهها الجامعات حاليًا وفي المستقبل، ا

التي أكدت على أن للتعلم المعكوس تأثير كبير على التعليم العالي  )Lee & Choi, 2019(وتشوي 

على  في جميع أنحاء العالم، وأن قيمة الفصل المعكوس تكمن في إتاحة خبرات تعلم متعمقة تركز

المتعلم من خالل تقديم المحتوى عبر اإلنترنت قبل الصف، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تأثير 

فيليز -ودراسة بينوسالتعلم قبل الصف على نجاح الفصل المعكوس  النهائي كان كبير وقوي، 

التي اهتمت بتصميم المحتوى واألنشطة الخاصة خارج  )Vélez et al., 2020-Pinos( وآخرون

داخل الفصل لتطوير المهارات والكفاءات لدى الطالب في مرحلة التعليم الجامعي، وأوصت و

 الدراسة بضرورة تكييف الجداول الدراسية لإلستفادة بشكل أفضل من الفصل المعكوس.

 

                                                
* OAHS: Online Academic Help Seeking 
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يتضح مما سبق عرضه أن استراتيجية الفصل المعكوس تعتمد بشكل كبير على 

)rreira, Fe, Nwosisiدراسة و(، 2016منال عبدهللا )دراسة التكنولوجيا، وهو ما يتضح من خالل 

)Rosenberg & Walsh, 2016 (، ودراسة 2017حصة غازي )، ودراسةLee, Lim & Kim, (

، )Lee & Choi, 2019(ودراسة ، )Chyr, Shen, Chiang, Lin & Tsai, 2017(ودراسة ، 2017(

الفصل المعكوس بحاجة أكثر التي أكدت على أن  )BALCI, 2017 ÜĞÜTEN &(ودراسة 

التي أوصت  (2018ودراسة مشاري حسين )للتكنولوجيا داخل وخارج الفصول الدراسية، 

تخصيص مواقع وقنوات تقنية توفر محتوى إلكتروني تفاعلي يساعد على تطبيق بضرورة 

الفصل ية استراتيجية الفصل المعكوس، كما أكدت عديد من الدراسات على أهمية استخدام استراتيج

( 2017حصة غازي )و (2016محمد حسن )في مرحلة التعليم الجامعي مثل دراسة  المعكوس

على  لتدريس المقررات الدراسية استراتيجية الفصل المعكوسالتي أوصت بضرورة نشر استخدام 

التي أشارت إلى أن الفصول  )AĞIRMAN & TRİNH,2019(مستوى التعليم الجامعي، ودراسة 

ودراسة لي  أن تكون حالً للمشكالت التي تواجهها الجامعات حاليًا وفي المستقبل، المقلوبة يمكن

لعالي التي أكدت على أن للتعلم المعكوس تأثير كبير على التعليم ا )Lee & Choi, 2019(وتشوي 

التي أوصت بضرورة تكييف الجداول  )t al., 2020eVélez -Pinos( ، ودراسة في جميع أنحاء العالم

ة استخدام سية لإلستفادة بشكل أفضل من الفصل المعكوس، وبالتالي ترى الباحثتان ، ص أهميالدرا

راسية استراتيجية الفصل المعكوس في مرحلة التعليم الجامعي، ليس فقط لتدريس المقررات الد

لمعدة ات التعلم ااألساسية بهذه المراحل، وإنما أيًضا إلستخدامها كاستراتيجية فعالة تقوم عليها بيئ

ضعف أو للطالب بالتعليم الجامعي، بهدف حل مشكالت أو للتغلب على العقبات أو لعالج أوجه ال

ليه البحث القصور في التعلم لدى الطالب، أو بهدف تحقيق نواتج تعليمية مرغوبة، وهو ما يهدف إ

لين تقالمسالحالي من عالج الضعف والقصور في مهارات التخطيط للدرس لدى الطالب المعلمين 

لفصل ابيئة تعلم مقترحة  قائمة على ، من خالل عداد معلم الحاسب اآلليإوالمعتمدين بشعبة 

 المعكوس.

 
  Cognitive Stylesالمحور الثاني: األساليب المعرفية 

ف ويتكن  ن ماألسلوب المعرفي بأنه: "مجموعة خصائص تميز الفرد كليًا  Witkinيُعر ِّ

ن كونها م(، وتكمن أهمية األساليب المعرفية 2009" )ليث محمد، حيث الوظائف العقلية واإلدراك

لجتها تعكس الفروق الفردية في عمليات تناول المعلومات ومعالجتها، من حيث استقبالها ومعا

لخارجية، اوتنظيمها، فهي تشير إلى اختالف الكيفية التي يُدرك بها األفراد المواقف واألحداث 

(، 2003اللها بمثل هذه المواقف )رافع الزغلول وعماد الزغلول، والطريقة التي يفكرون من خ

ها ( األساليب المعرفية بأن181، ص 2019كما حدد ويتكن وهيرمان في )جاك شوفري وآخرون، 

رتبطة مذلك اإلختالف بين األفراد في طريقة اإلدراك والتفكير وحل المسائل، وتتميز بكونها 

 ص لألساليب المعرفية، هى كالتالي:بعضها ببعض، كما أضافا أربع خصائ

 التميز بشكل النشاط المعرفي أكثر من مضمونه. -

ا على مظاهر تُشكل أبعادًا واسعة، وال تدلنا على اإلشتغال المعرفي فقط للفرد، وإنما تدلن -

 شخصيته.

 تمثل استقراًرا زمنيًا، بدون أن تكون جامدة، فبعضها يكون سهل التغير. -
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بية، وينتج عن ذلك أنها تكون محايدة، فكل قطب يكون له قيمة تكيفية تتميز بالثنائية القط -

حسب الظروف، وهذه الخاصية هي التي تسمح بتمييزها عن الذكاء والمهارات الذهنية 

 األخرى. 

تم بالطريقة ويعد اإلستقالل واإلعتماد على المجال إدراكيًا من األساليب المعرفية التي ته

مؤلفه  موقف أو الموضوع وما به من تفاصيل، وقد تحدَّث "ويتكن" فيالتي يُدرك بها الفرد ال

قابل ، عن بعد اإلستقالل عن المجال اإلدراكي، في م1954"الشخصية من منظور اإلدراك" عام 

ئتين؛ تتصف بعد اإلعتماد على المجال اإلدراكي، فصنَّف األفراد وفق هذا األسلوب المعرفي إلى ف

جزاء حليل، وفصل العناصر عن سياقها الكلي، بحيث يكون إدراكها لألاألولى بالقدرة على الت

الشمولية، وضعف واضًحا، وهؤالء يمثلون األفراد المستقلين إدراكيًا، أما الفئة الثانية فهي تتصف ب

مًضا، القدرة على عزل المثيرات عن سياقها الكلي، بحيث يكون إدراكها للتفاصيل مشوًشا وغا

ألفراد (، ويُطلق على ا196، ص 2006فراد المعتمدين مجاليًا )ربيع عبده، وهؤالء يمثلون األ

ًرا ضعيفًا ذو النمط التحليلي"، الذي يتأثر إدراكهم تأثي" Field independentالمستقلين إدراكيًا 

"، موليشذو النمط ال" Field dependentبعوامل المجال، ويُطلق على األفراد المعتمدين إدراكيًا 

، 2002حمد، مأثر إدراكهم تأثيًرا كبيًرا بعوامل المجال وتعقيد الخلفية واألرضية )هشام الذي يت

 (. 79، 25ص

 خصائص المستقلين والمعتمدين على المجال اإلدراكي

، ( إلى الخصائص التي تميز المستقلين عن المجال اإلدراكي2004عدنان يوسف ) أشار

 مكن توضيحه فيما يلي:والمعتمدين على المجال اإلدراكي، وهو ما ي

 خصائص المستقلين عن المجال اإلدراكي:

 .يتمتعون بالقدرة على حل المشكالت من خالل تحليل الموقف وإعادة بناءه وتنظيمه -

 الميل إلى العزلة عن اآلخرين والتمركز حول الذات. -

 الطموح العالي. -

 وضوح الحاجات والمشاعر. -

ت والعلمية كالحاسوب والعلوم والرياضيااألداء العالي في التخصصات التكنولوجية  -

 والهندسة والفنون.

 عدم اإلكتراث بالعالقات اإلنسانية. -

 عدم اإلكتراث للشعور بالتقدير من اآلخرين. -

 خصائص المعتمدين على المجال اإلدراكي:

 ال يستطيعون تمييز ذواتهم عن اآلخرين، فالبيئة الخارجية هي إطارهم المرجعي. -

 لطريقة التي تجد قبواًل من المحيطين بهم.يوجهون سلوكهم با -

 ال يمكنهم إدراك المتناقضات المتضمنة في الموقف. -

 طموح عادي ومعتدل. -

 يميلون إلى التفاعل اإلجتماعي، ويهمهم الشعور بالتقدير من اآلخرين. -

 يفضلون المهن التي تتطلب العمل الجماعي، واإلهتمام بالعالقات اإلنسانية.  -
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ح الفروق بين 2017مبارك )وقدمت سمية بن ل ( مجموعة أخرى من الخصائص التي توض ِّ

المستقلين والمعتمدين على المجال اإلدراكي، من الناحية المعرفية المرتبطة بمعالجة المعلومات، 

 وتتمثل في اآلتي:

 ومات:خصائص المستقلين عن المجال اإلدراكي، من الناحية المعرفية المرتبطة بمعالجة المعل

 على التذكر منخفضة لوجوه األفراد الذين قابلوهم من قبل. القدرة -

 انتباه قليل للمؤشرات اإلجتماعية ومصادر المعلومات. -

 قدرة منخفضة لتذكر اإلجتماعية العريضة. -

 يكونون أكثر كفاءة في إدراك متى تكون إستراتيجية الحل غير صالحة للتطبيق. -

 تنظيمه.الل تحليل الموقف وإعادة بنائه وأكثر فاعلية في حل المشكالت األكاديمية من خ -

 درجات عالية في اختبارات الذكاء. -

 

 لوماتخصائص المعتمدين على المجال اإلدراكي، من الناحية المعرفية المرتبطة بمعالجة المع

 قدرة تذكر عالية للوجوه. -

 قدرة عالية لتذكر الكلمات اإلجتماعية. -

 عي.اكتساب المعلومات من السياق اإلجتماأكثر انتباًها إلى مؤشرات السياق وتفضيل  -

 أقل كفاءة في إدراك متى تكون استراتيجية الحل غير صالحة للتطبيق. -

 إدراك أجزاء المجال بصورة ذاتية لتكوين انطباعات كلية. -

( أن توزيع األفراد على متصل بين اإلستقاللية 36، ص2020ويرى بلدية بن زطة )

ت جود أشخاص سلبيين وأشخاص إيجابيين، وإنما هناك صفاواإلعتمادية ال يعني بالضرورة و

لقطبين اوسمات لألفراد في كل قطب، تسمح لهم بالسلوك في المواقف الحياتية المختلفة، ووجود 

ي، إنما يميل إلى ال يُشير إلى أن الفرد يكون مستقاًل مطلقًا أو معتمدًا خالًصا على المجال اإلدراك

إلجتماعية، إلى أثر البيئة والتعلم، ودور وطبيعة مؤسسات التنشئة ا أحد القطبين، وهذا بالرجوع

 ثقافية السائدة.  وارتقاء مفهوم الذات لدى الفرد مبكًرا، ودور النماذج الوالدية، وطبيعة األنماط ال

 

ن على المجال العالقة بين بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس، والطالب المستقلين والمعتمدي

 راكياإلد

ة تعلم تتضح العالقة بين متغيرات البحث الحالي الذي يهدف إلى التعرف على فاعلية بيئ

للدرس  قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألساليب المعرفية في تنمية مهارات التخطيط

 لدى الطالب المعلمين بشعبة اعداد معلم الحاسب اآللي، فيما يلي:

معكوس التعلم على مرحلتين: المرحلة األولى، وهى التعلم تتضمن إستراتيجية الفصل ال

خارج الفصل الدراسي وهو يتطلب تعلم المتعلم بشكل فردي باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا 

الحديثة )الحوسبة السحابية( للحصول على محتوى التعلم ودراسته؛ وتتضمن طبيعة التعلم في هذه 

متعلم، حيث يستقل المتعلم عن بيئة التعلم األساسية بما تتضمنه المرحلة )خارج الفصل( استقالل ال

من بيئة فيزيائية )الفصل الدراسي(، واستقالله عن المعلم كمصدر للتعلم، باإلضافة إلى ما يبذله 

المتعلم من جهد ذاتي في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة من أجل الوصول إلى محتوى التعلم 

به بشكل مستقل عن بيئة التعلم األساسية )الفصل الدراسي(، وهذه المرحلة ودراسته وفهمة واستيعا
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من التعلم تتفق أكثر مع خصائص الطالب المستقلين عن المجال أكثر من الطالب المعتمدين على 

المجال، حيث يتمتع الطالب المستقلين عن المجال بالقدرة على التحليل وفصل العناصر عن سياقها 

ن إدراكهم لألجزاء واضًحا، باإلضافة إلى تفضيلهم للتعامل مع التكنولوجيا، أما الكلي، بحيث يكو

الطالب المعتمدين على المجال ال يفضلون التعامل مع التكنولوجيا وإنما قد يكونوا مضطرين 

إلستخدامها نظًرا للتطور التكنولوجي الحادث في المجتمع والذي فرض نفسه بشكل كبير في شتى 

 ه.مجاالت الحيا

وافر بيئة والمرحلة الثانية من التعلم المعكوس هى التعلم داخل الفصل الدراسي، حيث  تت 

هو ما يتفق مع والتعلم األساسية والتي تتضمن البيئة الفيزيائية )الفصل الدراسي( ومعلم ومتعلمين، 

خصائص الطالب المعتمدين على المجال الذين يتصفون بالشمولية وضعف القدرة على عزل 

يتم بشكل  المثيرات عن سياقها الكلي، ويكون إدراكهم للتفاصيل مشوًشا وغامًضا، كما أن التعلم

اقشه فيما لم جماعي واجتماعي، فالمتعلم في هذه المرحلة ال يتلقي محتوى التعلم من المعلم  بل ين

م مع عليستطع إستيعابه في المرحلة األولى )خارج الفصل الدراسي(، كما تتضمن مناقشات المت

قى زمالئه وعرض وسماع آراء ووجهات النظر، والعمل الجماعي من خالل ورش العمل، كما يتل

ين على الطالب الدعم من أقرانهم ومن المعلم.، وهو ما يتفق أيًضا مع خصائص الطالب المعتمد

ن ستقليالمجال حيث يفضلون اكتساب المعلومات من السياق اإلجتماعي، أما بالنسبة للطالب الم

تي تميل عن المجال فالتعلم في هذه المرحلة )داخل الفصل الدراسي( قد ال يتفق مع خصائصهم ال

 خرين.    إلى العزلة عن اآلخرين والتمركز حول الذات، وعدم اإلكتراث للشعور بالتقدير من اآل

القائمة لتعلم اوبناًء على ما سبق اإلشارة إليه، ترى الباحثتان أنه ال يمكن القول بأن بيئة 

معلمين على الفصل المعكوس يُناسب الطالب المعلمين المستقلين عن المجال أكثر من الطالب ال

فيه(، من خالل المعتمدين على المجال، أو العكس، وهو ما تحاول الباحثتان التحقق منه )إثباته أو ن

 النتائج التجريبية للبحث الحالي.

 Professional competenciesالمحور الثالث: الكفايات المهنية 

 تعريف الكفايات المهنية

ف عبد الرحمن صالح ) اف من ( الكفايات المهنية بأنها: امتالك المعلم لقدر ك2000عرَّ

ظهر في المعارف والمهارات واإلتجاهات اإليجابية المتصلة بأدواره ومهامه المهنية، والتي ت

ن مالحظتها بمستوى محدد من اإلتقان، ويمكأداءاته وتوجه سلوكه في المواقف التعليمية المدرسية 

تربية تعني ( حيث يرى أن الكفاية في ال2003وقياسها بأدوات معدة لهذا الغرض، ويتفق خالد فهد )

المعلم  القدرة على إكتساب مجموعة المعارف والخبرات والمهارات وتكوين اإلتجاهات التي تجعل

 د من اإلتقان. متمكنًا من أداء مهمته التعليمية بمستوى محد

المعارف والمهارات وترى الباحثتان أن الكفايات المهنية للطالب المعلم هى مجموعة من 

التي ينبغي على الطالب معلم الحاسب اآللي أن يكتسبها أثناء فترة اعداده  واإلتجاهات اإليجابية

تخرجه وعمله كمعلم في  بأدواره ومهامه المهنية التي سيؤديها بعدالمهني بالكلية، نظًرا الرتباطها 

وتعد مهارات التخطيط للدرس من الكفايات المهنية الواجب تنميتها لديه، والتي مجال تخصصه، 
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تمكنه من التخطيط الجيد لدروس مادة "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" أثناء فترة التدريب 

 الميداني، وبعد تخرجه وممارسة مهنته كمعلم للحاسب اآللي.

 الفرعية للكفايات المهنية المجاالت

ت تلك تناولت عديد من الدراسات السابقة المجاالت الفرعية للكفايات المهنية، واختلف

( هدفت إلى تطوير 2006الدراسات في توصيف هذه المجاالت، فنجد دراسة إبراهيم حامد )

المجلس  معاييرالكفايات المهنية لمعلم الرياضيات بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في ضوء 

لتقويم، ، وتضمنت تلك الكفايات: كفاية التخطيط، والتنفيذ، واNCTMالقومي لمعلمي الرياضيات 

فرعية ( التي تناولت عدد من المجاالت ال2010والشخصية والنمو المهني، ودراسة عصام أحمد )

لية اصة بعمللكفايات المهنية، أطلق على كل مجال منهم متطلبات تمثل فيما يلي: متطلبات خ

في التمكن  التدريس )تتضمن مرحلتي  التخطيط والتنفيذ للدرس(، ومتطلبات أكاديمية وفنية )تتمثل

كتشاف من المعارف العلمية في مجال التخصص(، ومتطلبات خاصة بالعالقة مع المتعلمين )مثل إ

مين(، المتعل الصعوبات التي تواجه بعض المتعلمين في التحصيل، ومراعاة الفروق الفردية بين

مين(، ومتطلبات خاصة بتنفيذ المنهج  )تتمثل في تكييف المنهج الدراسي وفق متطلبات المتعل

)تتمثل في   ومتطلبات خاصة بالمعينات والوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، ومتطلبات إدارية

النفس، ، والثقة بإدارة الصف ومهارات اإلتصال(، ومتطلبات شخصية )تتمثل في أخالقيات المهنة

ي هدفت ( الت2016إبراهيم الدسوقي عوض هللا )دراسة والنشاط العام والتفاعل مع اآلخرين(، و

لى تحديد إإلى تحديد مجاالت الكفايات المهنية لمعلم القرن الواحد والعشرين، وتوصلت الدراسة 

س وطرق التدري ثالث مجاالت، مجال المعرفة والفهم: وتتضمن المهام التدريسية والمحتوى

ال المهارات: واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية وطرق التقييم والتقويم وعملياتها، ومج

مور والمجتمع وتتضمن التخطيط واإلدارة لعملية التعليم والتعلم والتعاون مع الزمالء وأولياء األ

در التعلم، م التكنولوجيا ومصاوالتمكن من مهارات المادة التعليمية وتحليلها وتنظيمها واستخدا

 ومجال القيم والمعتقدات والسلوكيات والتعهدات: وتتضمن الوعي المعرفي وربط القضايا

ه نحو والموضوعات وقابلية نقل المهارات ومهارات التدريس من خالل المحتوى وممارسة اإلتجا

( التي هدفت 2018ور شحادة )ديمقراطية العملية التعليمية وتعزيز ممارستها للمتعلمين، ودراسة أن

فق االتجاهات إلى التعرف على دور برنامج االعداد الجامعي في إكساب المعلمين الكفايات المهنية و

رة الصف الحديثة، وتضمنت خمسة مجاالت للكفايات المهنية، هي: االعداد والتخطيط الجيد، وإدا

 ن التخصصي.تقويم تعلم الطلبة، والتمكوتنفيذ الدرس، واستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية، و

 

كما تناولت بعض الدراسات تناولت الكفايات التدريسية كأحد الكفايات المهنية، وحددت المجاالت 

( تناولت الكفايات التدريسية الالزمة 2008الفرعية لها، فنجد دراسة نباعبد الحسين وبشرى محمد )

وية، وتضمنت تلك الكفايات: كفاية التخطيط للتدريس، لمدرسات التربية األسرية في المرحلةة الثان

وكفاية العالقات اإلنسانية واإلدارة الصفية، والكفاية العلمية والنمو المهني، وكفاية الفلسفة 

واألهداف التربوية، وكفاية تنفيذ التخطيط التدريسي، وكفاية تقويم تعلم مادة اإلقتصاد المنزلي، 

( التي تناولت مستوى الكفايات التدريسية لدى 2015يل رابحي )ودراسة خديجة بلهامل واسماع

معلمي المرحلة اإلبتدائية، وشملت هذه الكفايات: كفايات التخطيط للدرس، وكفايات تنفيذ الدرس، 

وكفايات تقويم الدرس، وكفايات إدارة الصف، وكفايات اإلتصال والتفاعل الصفي، ودراسة محمد 

تحديد الكفايات التدريسية لدى معلمي التربية المهنية، وتضمنت تلك ( التي هدفت إلى 2019عمر )
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الكفايات: كفايات تنفيذ الدرس، وكفايات طرائق التدريس، ودراسة كمال فرحاوي وأحالم بشيري 

( التي هدفت إلى تقويم الكفايات التدريسية لدى أساتذة السنة األولى من التعليم الثانوي، 2021)

ت سبعة كفايات فرعية، هي: كفاية اعداد وتخطيط الدرس، وكفاية ضبط وتضمنت هذه الكفايا

وإدارة الفصل، وكفاية تنفيذ الدرس، وكفاية توجيه السلوك الصفي، وكفاية استعمال الوسائل 

 التعليمية، وكفاية تنويع األنشطة الصفية، وكفاية األسئلة الصفية.

خطيط للدرس كأحد المجاالت مما سبق نرى أن بعض الدراسات تشير إلى كفايات الت

ات التدريسية، الفرعية للكفايات المهنية، والبعض اآلخر يشير إليها كأحد المجاالت الفرعية للكفاي

لمعلم أو الطالب لوترى الباحثتان أن الكفايات التدريسية هي أحد المجاالت الفرعية للكفايات المهنية 

ريسية، أحد المجاالت الفرعية للكفايات التدالمعلم، وأن كفايات/ مهارات التخطيط للدرس هي 

يات المهنية وبالتالي يمكن القول بأن مهارات التخطيط للدرس تعد من أحد الكفايات الفرعية للكفا

تعد هذه الكفاية الواجب تنميتها لدى الطالب المعلم أثناء فترة اعداده المهني بالتدريب الميداني، و

نفيذه، وقد تناولت امة نظًرا الرتباطها باالعداد المسبق للدرس قبل تالمهنية الفرعية من الكفايات اله

 حث. الباحثتان مهارات التخطيط للدرس نظًرا لألسباب السابق اإلشارة إليها في مشكلة الب

 تعريف التخطيط للدرس

فه   أنه: ب( 2008زيد الهويدي )يعد التخطيط للدرس بمثابة التخطيط للتدريس، وقد عرَّ

هزة أو ق لما سيقوم به المعلم من أساليب، وأنشطة، وإجراءات، واستخدام أدوات وأج"تصور مسب

إلى  (2006وسائل تعليمية من أجل تحقيق األهداف التربوية المرغوبة"، وأشارت كوثر حسين )

حتوي على أن عملية التخطيط للتدريس البد أن تسبق عمليتى  التنفيذ والتقويم، وأنها يجب أن ت

زم الة وُمحددة يتم من خاللها توضيح الخطة، وأكدت على أن التخطيط الجيد شرط أهداف واضح

 وضروري للتدريس الجيد.

( إلى أن التخطيط للتدريس يعد مرحلة من أهم مراحل 2007كما أشار حسن جعفر )

 ف التعليمية،التدريس الرئيسية، وأنه يتطلب إجادة المعلم للعديد من المهارات مثل: صياغة األهدا

ائل، وتحليل المحتوى الدراسي، وتنظيم وتتابع الخبرات )المحتوى(، وإختيار األنشطة والوس

كَّد على أن أ( حيث 2016) حسام يوسفوتحديد األساليب المناسبة للتقويم، وهو أيًضا ما أكد عليه  

لموضوع ة لالتخطيط الجيد ألى مادة دراسية يتطلب من المعلم أن يكون متمكنًا من المادة العلمي

ت العلمية المراد تدريسه، مما يساعد المعلم على تحديد األفكار الرئيسية والمفاهيم واإلجراءا

لتعليمي االمرتبطة بموضوع الدرس، والتخطيط الجيد كذلك يساعد المعلم في تقويم جوانب الموقف 

 والتعرف على مدى تحقيق األهداف التعليمية للدرس.

 يس تصنيف مستويات التخطيط للتدر

( إلى 246، ص 2010اختلفت تصنيفات مستويات التخطيط للتدريس، فقد صنفها حسن جامع )

نوعين هما: خطة بعيدة المدى )سنوية(، وخطة قصيرة المدى، وهي خطة يضعها المعلم لتدريس 

( وحسام 93، ص 2008درس واحد أو وحدة دراسية متكاملة، في حين اتفق كٍل من زيد الهويدي )

( على أن التخطيط للتدريس يكون على ثالثة مستويات هي: الخطة الفصلية  94، ص 2016يوسف )

أو السنوية )وهي خطة طويلة المدى(، والخطة التدريسية ذات الوحدة التعليمية )وهي خطة 

متوسطة المدى(، والخطة التدريسية اليومية أو الدرسية )وهي خطة قصيرة المدى(، ويتفق البحث 

تصنيفات في أن خطة التدريس اليومية هي خطة قصيرة المدى يضعها المعلم الحالي مع هذه ال

 لتدريس درس واحد، وهو ما يتناوله البحث الحالي.
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 أهمية التخطيط للتدريس

 (:96، ص2016ترجع أهمية التخطيط للدروس اليومية إلى أنه يساعد المعلم على )حسام يوسف، 

 دريس المادة الدراسية بوجه خاص.فهم األهداف التربوية بشكل عام، وأهداف ت -

 اختيار المادة العلمية التي يقدمها للطالب. -

سبة لتحقيق اختيار األنشطة التعليمية، واختيار األدوات واألجهزة والمواد والوسائل المنا -

 أهداف الدرس.

لتدريس امنع اإلرتجال في التدريس، ويُجنب المعلم المواقف الحرجة مثل اإلرتباك أثناء  -

 النظام وفشل التجارب.وسوء 

 الربط بين الدرس الحالي والالحق. -

 اجراء عمليات المراجعة والتعديل والتنقيح، إذا تطلب األمر ذلك. -

 إكسابه الثقة بالنفس، ويكسبه احترام الطالب وتقديرهم له.   -

 مكونات خطة الدرس

ومكونات أن خطة الدرس تنقسم إلى: مكونات روتينية،  (166، ص2005ذكر جورج براون )

عطاء فنية؛ فالمكونات الروتينية هي المكونات التي تتصل مباشرةً بالتخطيط، وهي ضرورية إل

طة، الشكل المتكامل للخطة، وتشتمل على: عنوان الموضوع أو الدرس، تاريخ بدء ونهاية الخ

والمكونات الفنية هي صص(، الصف والفصل والشعبة، ح -الزمن المناسب ألداء الخطة )دقائق

األجهزة ولمكونات األساسية للتدريس وتشتمل على: أهداف التعلم، وإجراءات التدريس، والمواد ا

، 2008دي )زيد الهويالتعليمية، وتقويم التعلم، والواجبات المنزلية، وزمن التدريس، ويتفق معه 

واء خطة الدرس على كثير من هذه المكونات على الرغم من اختالف ( في احت107 -104ص ص 

 نيفه وتوصيفه لبعضها، حيث قسَّم خطة الدرس إلى ثالثة عناصر رئيسية، وعناصر أخرىتص

تعليمية، ثانوية، فالعناصر الرئيسية هي: األهداف السلوكية، واألساليب والوسائل واألنشطة ال

 ي:والتقويم، أما العناصر الثانوية في الخطة الدرسية تتمثل في ستة مكونات، هي كالتال

 ألولية، وتتضمن: اليوم، والتاريخ، والحصة، والصف، والشعبة.المعلومات ا -

 التهيئة الحافزة. -

 المحتوى الدراسي، ويتضمن: العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية، وبعض المفاهيم -

 والحقائق والقواعد والنظريات ذات الصلة بموضوع الدرس.

 الخاتمة. -

 الزمن. -

 المالحظات.   -

التي اهتمت بمهارات التخطيط للدرس، بالمكونات األساسية  وقد تناولت عديد من الدراسات

لخطة الدرس باعتبارها تمثل مهارات التخطيط للدرس التي يجب على المعلم أو الطالب المعلم أن 

( التي تناولت مهارات التخطيط للدرس، 2005يتقنها، ومن هذه الدراسات دراسة عنايات محمد )

اف اإلجرائية، واختيار الوسائل واألنشطة التعليمية، وتحديد وشملت تلك المهارات: صياغة األهد

محتوى المادة التعليمية، واختيار طرق التدريس المناسبة، ومهارة إجراءات الدرس وتلخيصه 

( التي هدفت إلى 2007وتقويمه، ومهارة التعيينات )الواجبات المنزلية(، ودراسة حنان إسماعيل )

معلمي المدرسة الثانوية التجارية وتمثلت تلك المهارات في: تخطيط  تنمية المهارات التدريسية لدى

الدرس، وتنفيذ الدرس، واختيارالوسائل المستخدمة، وطرق التدريس، والتقويم،  ودراسة السيد 
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( التي اهتمت بكفايات التخطيط للدرس، والتي تمثلت في: تحليل محتوى الدرس 2015مصطفى )

النفس  -مهارات(، وكتابة أهداف الدرس السلوكية )المعرفية -تعميمات -إلى عناصره )مفاهيم

الوجدانية(، وتحديد الوسيلة التعليمية للدرس، وكتابة تمهيد الدرس باستراتيجية مناسبة،  -حركية

وكتابة شرح الدرس باستراتيجية مناسبة، وكتابة تطبيقات على موضوع الدرس، وكتابة أسئلة 

( التي 2015لواجب المنزلي، ودراسة صابر حسين وآخرون )لتقويم أهداف الدرس، وتحديد ا

هدفت إلى تنمية بعض المهارات التدريسية التي تمثلت في: تخطيط الدرس، وتنفيذ الدرس، 

 والوسائل التعليمية، واستراتيجيات التدريس، والتقويم.

راسات ونالحظ أنه على الرغم من اختالف عدد مهارات التخطيط للدرس التي تناولتها الد

محتوى  السابقة، إال أنها تضمنت بشكل أساسي مهارات كتابة األهداف السلوكية للدرس، وتحديد

تقويم، ويتناول المادة التعليمية، واستراتيجيات التدريس، والوسائل التعليمية المناسبة للدرس، وال

رات التي ن المهاالبحث الحالي هذه المهارات باإلضافة إلى مهارة التمهيد للدرس، وبالتالي تكو

ئل التعليمية يتناولها البحث الحالي، هي: صياغة األهداف السلوكية للدرس، وتحديد الوسيلة/ الوسا

د للدرس المناسبة للدرس، وتحديد استراتيجية/ استراتيجيات التدريس المناسبة للدرس، والتمهي

 بط هذه المهارات)التهيئة(، وتحليل محتوى الدرس )موضوع الدرس(، وتقويم الدرس، وترت

آللي على بطبيعة مادة "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"، التي يتدرب الطالب معلمي الحاسب ا

 تدريسها بمرحلتي  التعليم: اإلعدادي والثانوي العام، من خالل التدريب الميداني.

 :نماذج اعداد خطة الدرس اليومية

ليومية بإختالف المادة الدراسية، شكل وطريقة وترتيب عرض عناصر خطة الدرس ا يختلف

ن نماذح موطبيعة المحتوى العلمي، وهو ما الحظته الباحثتان من خالل البحث واإلطالع على عدد 

شكل التحضير لخطة الدرس اليومية لبعض المواد الدراسية، وهو ما يمكن توضيحه من خالل ال

، 2008زيد الهويدي )( )6(، والشكل)275 -274، 269ص  2010( )حسن جامع، 5( و)4( و)3)

 فيما يلي: ( 109ص 

 
 

  (3شكل )
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 (4شكل )
 

 (5شكل )
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 (6شكل )

واقترحت الباحثتان نموذج العداد خطة الدرس لتدريس مادة "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"، 

ما ليستخدمه الطالب معلمي الحاسب اآللي )عينة البحث( العداد خطة الدرس اليومية، وهو 

 (. 7يوضحه الشكل )

  

 
 *( نموذج خطة درس يومية لمادة "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"، من اعداد الباحثتان7شكل )

                                                
 (: قالب تحضير الدرس.7ملحق )* 
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( نموذج خطة الدرس الذي اعتمدت عليه الباحثتان في تنمية مهارات 7ويمثل شكل )

عتمدت ارحة، حيث التخطيط للدرس لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي، من خالل بيئة التعلم المقت

ادة الباحثتان في ذلك على عدة نماذج سابقة لهذا النموذج، وعلى طبيعة المحتوى الخاص بم

ية، وأيًضا على "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" التي يتم تدريسها بالمرحلتين اإلعدادية والثانو

ت الباحثتان جة، كما اعتمدقوائم مهارات التخطيط للدرس التي تناولتها الدراسات السابقة بالمعال

لحالي اأيًضا على هذا النموذج في تحديد قائمة مهارات التخطيط للدرس التي يتناولها البحث 

ديد مهارات رئيسية، هى: صياغة األهداف السلوكية للدرس، وتح 6بالمعالجة، وهى تتكون من 

المناسبة  ريستراتيجيات التداسالوسيلة/ الوسائل التعليمية المناسبة للدرس، وتحديد استراتيجية/ 

 للدرس، وتحليل محتوى الدرس )موضوع الدرس(، وتقويم الدرس. 

 إجــراءات البحث

لتجريبية لإلجابة عن أسئلة البحث تم إتباع اإلجراءات المنهجية التالية: تصميم المعالجة ا

حث، وذلك سية للبللبحث، بما تتضمنه من  بناء ألدوات البحث وإجازتها، ثم إجراء التجربة األسا

إلستفادة بعد اإلطالع على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات البحث ل

 منها في إعداد اإلطار النظري والمعالجة التجريبية وأدوات البحث.

 

 تصميم المعالجة التجريبية للبحث
يئات التعلم بلتي إهتمت بتصميم بعد إطالع الباحثتان على العديد من نماذج التصميم التعليميى ا

),Lim &  Leeلي ولم وكيم على إستخدام نموذج تان اتفقت الباحثالقائمة على الفصل المعكوس، 

)Kim, 2017  وهو يُسمى بنموذج تصميم التعلم المعكوسFL design model حيث يوضح خطوات ،

يوضح كيفية  تحليل والتصميم، ثمالتصميم التعليمي للبيئة على المستوى العام من خالل مرحلتي  ال

ف التصميم التعليمي للبيئة المقترحة بالتفصيل داخل وخارج الفصل الدراسي، مع تعديل و تصرُّ

( 8كل )الباحثتان في بعض إجراءات هذا النموذج بما يتفق مع طبيعة البحث الحالي، ويوضح الش

 ه. ( النموذج بعد تعريب الباحثتان ل9النموذج األصلي، والشكل )
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 )Lee, Lim & Kim, 2017, p.441(( نموذج تصميم التعلم المعكوس 8شكل )

 ( لتصميم التعلم المعكوس2017( تعريب نموذج لي وآخرون )9شكل )
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 لنموذج:  اوفيما يلي توضيح إلجراءات التصميم التعليمي لبيئة التعلم المقترحة، وفقاا لهذا 
 التصميم على مستوى المقرر

ن وهو يتضم لبيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس،ميم بشكل عام ويقصد به التص

 م.بشكل عا بيئة التعلم المقترحةمرحلتان أساسيتان هما: التحليل والتصميم على مستوى 

 Analysis. التحليل 1

الفصعععل  القائمة على بيئة التعلمتحليل الهدف: والمقصعععود به تحليل الهدف  العام من  1.1

لدى  مثل في: تنمية مهارات التخطيط للدرس )كأحد الكفايات المهنية(المعكوس، ويت

جامعة  -الطالب المعلمين بشععععععبة إعداد معلم الحاسعععععب اآللي، بكلية التربية النوعية

 بورسعيد.

 تحليل المحتوى على مستوى المقرر 2. 1

 ، وفي ضوء ما يتعلق بهذا الهدف منلبيئة التعلم المقترحةفي ضوء الهدف العام 

مهارات سبق اإلشارة إليها في مشكلة البحث، وفي ضوء طبيعة مادة "الكمبيوتر 

(، وهى تمثل 4)جدول  *وتكنولوجيا المعلومات"، تم تحديد قائمة مهارات التخطيط للدرس

بيئة التعلم المقترحة، هذه أيًضا المكونات األساسية )الموضوعات الرئيسية( لمحتوى 

التي سيتم إتاحتها  Modulesلوحدات التعليمية الصغيرة الموضوعات ستمثل الدروس أو ا

 .  بالبيئة المقترحة وفقًا لخطة زمنية أسبوعية يتم تنفيذها على مدار فصل دراسي كامل

 ( قائمة مهارات التخطيط للدرس4جدول )

 مهارات التخطيط للدرس م

 صياغة األهداف السلوكية للدرس. 1

 مية المناسبة للدرس.تحديد الوسيلة/ الوسائل التعلي 2

 المناسبة للدرس. استراتيجيات التدريستحديد استراتيجية/  3

 التمهيد للدرس )التهيئة(. 4

 تحليل محتوى الدرس )موضوع الدرس(. 5

 تقويم الدرس. 6

،  حةلبيئة التعلم المقتروبناًء على ذلك تم وضع خطة أسبوعية لمدة فصل دراسي كامل 

 (:5وهو كما يوضحه جدول )

 

                                                
 (: قائمة مهارات التخطيط للدرس.2ملحق )* 



 

 =153 = 

 2021 ديسمبر -( 18مسلسل العدد ) - الثاني العدد - التاسعالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 لبيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس( الخطة العامة المقترحة 5جدول )

 
 خارج الفصل الدراسي 

 )في المنزل(

 داخل الفصل الدراسي

 )قاعة المحاضرات(

 أسبوع 12 أسبوع 12 األسابيع المتاحة للدراسة

 مفتوح، في أي يوم ماعدا يوم السبت عدد أيام التعلم
ع، وهو في األسبو يوم واحد

 السبت من كل أسبوع

 م( 1ص :  11ساعتان ) في أى وقت ميعاد التعلم

 إحدى قاعات التدريس بالكلية المنزل: من خالل الحوسبة السحابية مكان تنفيذ التعلم

 

 تحليل خصائص المتعلمين، وتتضمن هذه الخصائص: 3. 1

حية ضئيلة الخصائص المعرفية: ال يمتلك الطالب عينة البحث إال مهارات سط -

 عن مهارات التخطيط للدرس.

 الخصائص التقنية: يمتلك الطالب عينة البحث مهارات التعامل مع الكمبيوتر -

 واإلنترنت بشكل عام بطبيعة تخصصهم.

 المتطلبات القبلية للتعلم، وتتمثل فيما يلي:  -

  امتالك طالب المجموعتين التجريبيتين لحساب بريد إلكتروني على الـG-

mailحةبيئة التعلم المقترمن الوصول واإلستفادة من محتوى يتمكنوا  ، حتى ،

 Googleمن خالل تطبيق الذي سيتم رفعه وإتاحته لهم على الحوسبة السحابية 

Drive ،)ونظًرا لعدم توفر هذا المتطلب لدى بعض الطالب )عينة البحث ،

، G-mailطلبت الباحثتان منهم إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد على الـ 

ة وإرساله لنا حتى نتمكن من إضافتة لباقي بيانات حسابات الطالب، وإتاح

من خالل  على الحوسبة السحابيةالمحتوى الذي سيتم رفعه ومشاركته معهم 

 . Google Driveتطبيق 

  الحوسبة امتالك ا طالب المجموعتين التجريبيتين ا لمهارات التعامل مع

، ونظًرا لعدم توفر هذا المتطلب Google Driveمن خالل تطبيق  السحابية

من  لدى الكثير منهم، قامت الباحثتان بتدريبهم على هذه المهارات، للتأكد

ن مإمتالك جميع الطالب لهذه المهارات بنفس المستوى الذي يمكنهم جميعًا 

 متابعة تعلمهم بشكل جيد.

 تحليل البيئة والموارد التكنولوجية 4. 1

مت على استراتيجية الفصل المعكوس، فقد قس تعلم المقترحةبيئة النظًرا إلعتماد 

منزل(، الباحثتان "تحليل البيئة والموارد التكنولوجية" إلى: خارج الفصل الدراسي )ال

 (.6وداخل الفصل الدراسي )قاعة المحاضرات بالكلية(، وهو ما تم تحليله في جدول )
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 ( تحليل البيئة والموارد التكنولوجية6جدول )

 
البيئة والموارد التكنولوجية خارج 

 الفصل الدراسي

 )في المنزل(

البيئة والموارد التكنولوجية داخل الفصل 

 الدراسي

 )في قاعة المحاضرات( 

  توافر جهاز

كمبيوتر، 

واإلتصال 

 باإلنترنت

مطلوب توافر جهاز كمبيوتر  -

متصل باإلنترنت لكل طالب من 

طالب المجموعتين التجريبيتين 

لثانية، حتى يتاح لهم األولى وا

الوصول للمحتوى اإللكتروني 

واإلطالع عليه ودراسته في 

المنزل، وللتواصل مع المعلم في 

 حال طلب المساعدة أو الدعم.

وتتوفر هذه المتطلبات بالفعل لدى 

 جميع الطالب )عينة البحث(. 

 

يحتاج المعلم لجهاز كمبيوتر يستخدمه  -

داخل قاعة المحاضرات، للعرض 

عي من خالل توصيله بجهاز عرض الجما

،إذا تطلب األمر Data Showالبيانات 

 ذلك.

غير مطلوب توافر اإلنترنت، نظًرا  -

لطبيعة استكمال التعلم داخل قاعة 

المحاضرات، وهو يعتمد على المناقشة 

وورش العمل والحوار بين الطالب 

والمعلم وبين الطالب وزمالئهم، والرد 

يتعلق  على استفسارات الطالب فيما

 ، الذي إطلعوابيئة التعلم المقترحةبمحتوي 

 عليه من قبل، خارج الفصل الدراسي. 

، Laptopيتوفر لدى المعلم جهاز كمبيوتر 

ويتوافر بقاعات الدراسة بالكلية جهاز 

 .Data Showعرض البيانات 

  إنتاج

المحتوى 

اإللكتروني 

لبيئة التعلم 

 المقترحة

يتطلب إنتاجه  ت التصميم التعليمي للنموذج المتبع، والسيتم إنتاجه وفقًا لباقي خطوا

 تكلفة مادية وإنما يحتاج إلى جهد ووقت كبير نسبيًا إلنتاجه.

  إتاحة

المحتوى 

اإللكتروني 

للطالب 

)عينة 

 البحث(

سيتاح لطالب المجموعتين  -

التجريبيتين من خالل الحوسبة 

السحابية عن طريق تطبيق 

Google Driveل ، المتاح من خال

حساب البريد اإللكتروني على الـ 

G-mail هو ال ألحد الباحثتين، و

يتطلب أي تكلفة مادية، فهو متاح 

 مجانًا. 

 

 

مقترحة، متاحة البيئة التعلم (، أن البيئة والموارد التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ 6يتضح من جدول )

اعد في أو تكلفة مادية، مما يسومتوفرة لدى الطالب والمعلمين، وال تتطلب أى موارد إضافية 

 تنفيذها.

 

 Design. التصميم 2
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 تصميم وحدات/ دروس المحتوى على المستوى العام 1. 2

، من عدة مصادر علمية متخصصة لبيئة التعلم المقترحةتم تجميع المحتوى العلمي  -

تم و(، 4وذلك وفقًا للموضوعات الرئيسية السابق اإلشارة بقائمة المهارات )جدول 

 تيب هذا المحتوى وفقًا للعناصر الفرعية الخاصة بكل موضوع رئيسي، ترتيبًاتر

 منطقيًا، وهو ما يمكن توضيحة فيما يلي:

 ياغة األهداف السلوكية للدرس.ص  -1الموضوع األول:

 عناصر الموضوع األول: 

 مقدمه. 1-1

 ف السلوكية.تعريف األهدا 1-2

 ور األهداف في عملية التقويم.د 1-3

 كونات الهدف السلوكي.م 1-4

 األخطاء الشائعة في صياغة الهدف السلوكي. 1-5

 هداف السلوكية.مجاالت األ 1-6

 المجال المعرفي. 1-7

 المجال الوجداني. 1-8

 المجال المهاري. 1-9

 حديد الوسيلة/ الوسائل التعليمية المناسبة للدرس.ت -2الموضوع الثاني: 

 عناصر الموضوع الثاني:

 لوسائل التعليمية.تعريف ا 2-1

 أسس اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للدرس. 2-2

 جدول تصنيف الوسائل التعليمية وفقًا لبعض المتغيرات. 2-3

 ل التعليمية التي تعتمد على استخدام الكمبيوتر واالنترنت.بعض الوسائ 2-4

 كتابة الوسائل التعليمية في كشكول التحضير. 2-5

 المناسبة للدرس. استراتيجيات التدريسحديد استراتيجية/ ت -3الموضوع الثالث: 

 :عناصر الموضوع الثالث

 يف استراتيجيات التدريس.تعر 3-1

 ستراتيجيات التدريس.اتعدد  3-2

 لمعلم استراتيجية/ استراتيجيات التدريس المناسبة للدرس.اكيف يختار  3-3

 يم استراتيجيات التدريس.تقس 3-4

 قائمة ببعض استراتيجيات التدريس. 3-5

 لتمهيد للدرس )التهيئة(ا -4الموضوع الرابع: 

 :عناصر الموضوع الرابع

 المقصود بالتمهيد. 4-1

 الهدف من التمهيد. 4-2

 اسب للتمهيد.الوقت المن 4-3

 طرق التمهيد للدرس. 4-4

 حليل محتوى الدرس )موضوع الدرس(.ت -5الموضوع الخامس: 
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 :وضوع الخامسعناصر الم

 المقصود بالمحتوى المعرفي للدرس )موضوع الدرس(. 5-1

 أشكال المحتوى المعرفي للدرس )موضوع الدرس(. 5-2

 محتوى.مفهوم تحليل ال 5-3

 حليل محتوى الدرس.أهمية ت 5-4

 تنظيم المحتوى المعرفي للدرس. 5-5

 طرق تنظيم المحتوى المعرفي للدرس. 5-6

 لدرس.يم اتقو -6الموضوع السادس: 

 :عناصر الموضوع السادس

 تعريف التقويم. 6-1

 التقويم واألهداف. 6-2

 اع التقويم حسب التوقيت.أنو 6-3

 نواع التقويم حسب المضمون.أ 6-4 

 نب المعرفي.تقويم الجا 6-4-1 

 نب المهاري.تقويم الجا 6-4-2 

 ة تدريبات عملية على مهارات الكمبيوتر.كيفية كتاب 6-4-3 

دة وع رئيسي يتم إتاحته للتعلم وفقًا الستراتيجية الفصل المعكوس لموكل موض

أسبوع واحد فقط، لكن نظًرا لكبر وصعوبة محتوى الموضوع األول )صياغة 

 األهداف السلوكية للدرس(، تم تقسيم تعلمه على خمسة أسابيع.

ة لسهولة تعديله باإلضاف docx.تم كتابة المحتوى العلمي المبدئي في ملف نصي  -

لمحتوى والحذف، ويكون بمثابة الملف األساسي الذي تعتمد عليه الباحثتان في تصميم ا

ميم المحتوى اإللكتروني النهائي لبيئة التعلم المقترحة، واتفقت الباحثتان على تنفيذ تص

 ، ثم تحويله إلى فيديوهات يتناسبPower Point 365اإللكتروني باستخدام برنامج 

بيعة الموضوعات المقدمة من خاللها، ثم يتم رفعها على محتواها وحجمها مع ط

إلتاحتها لطالب المجموعتين Google Drive الحوسبة السحابية من خالل تطبيق 

 التجريبيتين، وفقًا للتصميم التجريبي للبحث.

 تصميم اإلستراتيجية التعليمية على المستوى العام 2. 2 

ين ي سيتم تنفيذها بتعلم طالب المجموعتوتتمثل في استراتيجية الفصل المعكوس، الت

حابية التجريبيتين بمفردهم خارج الفصل الدراسي من خالل إتاحة المحتوى بالحوسبة الس

صل ، لإلطالع عليه ودراسته ثم استكمال تعلمهم داخل الفGoogle Driveمن خالل تطبيق 

اقشة من خالل المنالدراسي )قاعة المحاضرات بالكلية( لالستفسار والتوضيح من المعلم 

 واألنشطة الصفية. 
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 ببيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس( دور المعلم والمتعلم خارج وداخل الفصل الدراسي 7جدول )

 داخل الفصل الدراسي )قاعة المحاضرات( خارج الفصل الدراسي )في المنزل( 

دور 

 المعلم

رفع المحتوى اإللكتروني للطالب على  -

 سحابية. الحوسبة ال

إعالم الطالب باألنشطة الالصفية   -

المرتبطة  بتعزيز محتوى بيئة التعلم 

 المقترحة.

تقديم الدعم والمساعدة للطالب في حال  -

التعثر في الوصول للمحتوى عبر 

 الحوسبة السحابية.

اعداد اإلختبارالتحصيلي، وبطاقة تقييم  -

المنتج المرتبطة بمحتوى بيئة التعلم 

 المقترحة.

 بة عن استفسارات الطالب.اإلجا -

إدارة األنشطة الصفية المرتبطة بتطبيق ما  -

تعلمه الطالب من محتوى بيئة التعلم 

المقترحة خارج الفصل، وهي عادةً مرتبطة 

 بالمستويات المعرفية العليا.

تعزيز المعرفة المكتسبة من المحتوى المتاح  -

 للطالب ببيئة التعلم المقترحة.

ي، وبطاقة تقييم تطبيق اإلختبارالتحصيل -

المنتج المرتبطة بمحتوى بيئة التعلم 

المقترحة، على طالب المجموعتين 

 التجريبيتين.

دور 

اإلطالع على محتوى بيئة التعلم  - المتعلم

المقترحة ودراسته من خالل الحوسبة 

 السحابية.

أداء أنشطة التعزيز الالصفية، لتقوية   -

المعرفة التي تم الحصول عليها من 

 اإللكتروني المتاح لهم المحتوى

المبادرة باإلستفسار عن ما صعب فهمه أو  -

 استيعابه من محتوى خارج الفصل الدراسي.

أداء أنشطة التعلم الصفية، الفردية أو  -

الجماعية لخلق، وتطبيق، وتحليل، وتقويم 

 محتوى التعلم.

اإلجابة عن اإلختبارالتحصيلي، وبطاقة تقييم  -

ة التعلم المنتج المرتبطة بمحتوى بيئ

 المقترحة، في نهاية البرنامج.
 

 تصميم أنشطة التعلم على المستوى العام  3. 2

ى أحد األنشطة الالصفية: وتتمثل في تنفيذ وتطبيق ما يتعلمه المتعلم بالمنزل عل -

 الدروس التي يقوم بتحضيرها للتدريب الميداني، إن أمكن.

شة ب بأدائها من خالل المناقاألنشطة الصفية: وتتمثل في تكليفات يُكلف الطال -

وورش العمل البسيطة داخل قاعة المحاضرات، وهى ترتبط بتطبيق ما تعلمه 

م طالبه الطالب المعلم من مهارات خاصة بتخطيط الدرس، وفي هذه الحالة يُقيم المعل

تكمال تعلم عند تنفيذهم لهذه األنشطة ويقدم لهم التغذية الراجعة والدعم المناسب الس

 ب مهارات التخطيط للدرس.واكتسا

 

 تصميم دليل إرشاد الطالب 4. 2

معكوس، نظًرا لعدم ألفة الطالب بهذا النوع من بيئات التعلم القائمة على الفصل ال

ثناء تنفيذ أيجب توافر وسيلة لتقديم الدعم والتوجيه واإلرشاد للطالب من المعلم، وذلك 

لدعم الباحثتان على إمكانية تقديم تعلم الطالب خارج الفصل الدراسي، وقد اتفقت ا

 والمساعدة للطالب من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي. 

 

 تصميم التقييم على المستوى العام 5. 2
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، وما يرتبط به من مهارات بيئة التعلم المقترحةبناًء على الهدف العام من 

تين، دام أداوموضوعات سبق اإلشارة إليها في مرحلة التحليل، سيكون التقييم باستخ

س، هما: اإلختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي الخاص بمهارات التخطيط للدر

 وبطاقة تقييم مهارات التخطيط للدرس. 

بيئة التعلم وبذلك نكون قد انتهينا من التصميم على المستوى العام )التصميم على مستوى 

أو الوحدة التعليمية الصغيرة  **(، وننقل بعد ذلك إلى التصميم على مستوى الدرسالمقترحة

Module :لبيئة التعلم المقترحة، وهو ما سيتم توضيحة بالتفصيل فيما يلي 

 

 التصميم على مستوى الدرس

وجه لوجًها  للتعلم)خارج الفصل(، والتصميم  Onlineعبر اإلنترنت  للتعلمويتضمن التصميم 

Face to Face  داخل الفصل(، يسبقهم التحليل(Analysis ويليهم التنفيذ ،Implementation لتقييم وا

Evaluation. 

 Analysis. التحليل 3

 تحليل األهداف 1. 3

التي تُشير إلى نواتج التعلم المستهدفة، وفقًا للهدف العام   *تم إشتقاق األهداف السلوكية

، ووفقًا لقائمة المهارات األساسية وللموضوعات الموزعة بيئة التعلم المقترحةمن 

 قًا للخطة الزمنية األسبوعية التي سيتم توضيحها في الخطوات التالية.وف

 .(2. 1تحليل خصائص المتعلم: وقد سبق توضيحها بالتفصيل في مرحلة سابقة ) 2. 3

 تحليل المحتوى على مستوى الدرس 3. 3

ويرتبط تحليل المحتوى في هذه الخطوة بتحليل المحتوى إلى موضوعات رئيسية  

( يوضح 10، والشكل )Designتي سبق اإلشارة إليها في مرحلة التصميم وفرعية وال

 مخطط توزيع موضوعات التعلم وفقًا لخطة زمنية أسبوعية.

 
                                                

 .Moduleاستخدمت الباحثتان مصطلح موضوع التعلم كمرادف للدرس أو الوحدة التعليمية الصغيرة ** 
 أهداف التخطيط للدرس.(: قائمة 3ملحق )* 
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 )خارج الفصل( Onlineأواًل: التصميم للتعلم عبر اإلنترنت 

سته ية لدراوهو يتمثل في المحتوى اإللكتروني الذي سيتم إتاحته للطالب من خالل الحوسبة السحاب

 في المنزل، وهو يتضمن مرحلتي  التصميم، والتطوير. 

 Design. التصميم 4

 وفًقا للخطوات التالية:تصميم المحتوى،  1. 4
الذي يتضمن المحتوى العلمي لموضوعات التعلم  docx.تنقيح الملف النصي  -

 )الرئيسية والفرعية( التي تحقق نواتج التعلم المرغوبة.

م في الصور والرموز واألشكال التوضيحية، التي سيتتجميع الوسائط المتمثلة  -

 استخدامها في تصميم المحتوى اإللكتروني. 

 
 ( قالب عنوان الموضوع11) شكل

، واختيار أحد قوالب التصميم المناسبة Power Point 2016ستخدام برنامج ا -

عايير موالمتاحة بالبرنامج الستخدامه في تصميم المحتوى اإللكتروني، مع مراعاة 

 تصميم العرض الفعال.

 

 
 الموضوع محتوى ( قالب 12شكل )

،  وهي نفس عدد Power Pointمن نوع  *ملفات( 10تقسيم المحتوى على عدد ) -

، حيث يمثل الملف .pptx، وحفظها بامتدادبيئة التعلم المقترحةموضوعات التعلم ب

                                                
 رى.ملفات، باإلضافة للموضوعات الخمسة األخ 5الموضوع األول الخاص بصياغة األهداف السلوكية للدرس ُمقسم لـ * 



 

 =160 = 

 2021 ديسمبر -( 18مسلسل العدد ) - الثاني العدد - التاسعالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

صلح لرفعه ي mp4.المفتوح الذي يمكن تعديله أو تصدير ملف فيديو منه بامتداد 

( بيان بهذه الملفات الُمستهدف 8على الحوسبة السحابية، ويوضح جدول )

 تصميمها.

 التعلم المقترحة ( بيان بالملفات التي سيتم تصميمها للمحتوى اإللكتروني ببيئة8جدول )

 *الموضوع الفرعي الموضوع الرئيسي م

 اسم الملف
الملف 
 األساسي
.pptx 

الملف 
 النهائي
.mp4 

1 
األول: صياغة األهداف السلوكية 

 للدرس.
تعريف األهداف، ودورها، 
 ومكونات الهدف السلوكي.

Video-01 
Video-

01 

2 
األول: صياغة األهداف السلوكية 

 للدرس.
األخطاء الشائعة في صياغة 

 الهدف السلوكي.
Video-02 

Video-
02 

3 
األول: صياغة األهداف السلوكية 

 للدرس.
 Video-03 األهداف المعرفية.

Video-
03 

4 
األول: صياغة األهداف السلوكية 

 للدرس.
 Video-04 األهداف الوجدانية.

Video-
04 

5 
األول: صياغة األهداف السلوكية 

 للدرس.
 Video-05 األهداف المهارية.

Video-
05 

6 
الثاني: تحديد الوسيلة/ الوسائل 

 التعليمية المناسبة للدرس.
 Video-06 

Video-
06 

7 
ثالث: تحديد استراتيجية/ ال

 المناسبة للدرس. استراتيجيات التدريس
 Video-07 

Video-
07 

 Video-08  الرابع: التمهيد للدرس )التهيئة(. 8
Video-

08 

الخامس: تحليل محتوى الدرس  9
 )موضوع الدرس(.

 Video-09 Video-
09 

 Video-10  السادس: تقويم الدرس. 10
Video-

10 

                                                
لخاصة ا، لم يتم ذكر الموضوعات الفرعية 10: 6الموضوعات من الثاني وحتى السادس والتي تأخذ في الجدول رقم مسلسل من  * 

 وضوع منهم ال يحتاج لتقسيمه على أكثر من ملف.بها، ألن محتوى كل م
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ملف النصي المعد مسبقًا إلى قالب التصميم بالبرنامج وفقًا لترتيب نقل النص من ال -

 كل ملف، ولترتيب الموضوعات الخاصة بالمحتوى، وإجراء التنسيقات الالزمة.

إدراج الصور والرموز واألشكال التوضيحية في األماكن المناسبة لها في كل  -

 الزمة.ملف، ووفقًا لطبيعة محتوى الموضوعات، وإجراء التنسيقات ال

الخاصة بعناصر كل ملف، والحركات  Animationتخصيص الحركات المناسبة  -

 بين الشرائح، وضبط اإلعدادات الخاصة بها. Transitionاإلنتقالية 

 اإلختباروتصميم  -التحقق 2. 4

ه، ثم تم التحقق من المحتوى السابق تصميمه بمراجعته جيدًا علميًا ولغويًا وتنقيح -

عدد من السادة المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم تحكيمه بعرضه على 

 والمناهج وطرق التدريس، فكانت لهم بعض المالحظات البسيطة التي تم أخذها في

 اإلعتبار، وإجراء التعديالت على المحتوى بناًء عليها.

في تصميم اإلختبار: وتضمن تصميم كاًل من: اإلختبار التحصيلي لقياس الجانب المعر

 بمهارات التخطيط للدرس، وبطاقة تقييم مهارات التخطيط للدرس، وفيما يليالخاص 

 توضيح إلجراءات التصميم والتحقق الخاصة بكٍل منهم.

 إعداد اإلختبار التحصيلي لمهارات التخطيط للدرس في ضوء قائمة المهارات: 

 نة البحث يتحد يل الطالب المعلمين عي بار: وهو قياس تحصعععععع د الهدف من اإلخت

 هارات التخطيط للدرس، عند مستويات التطبيق والتحليل والتقييم.لم

 رات تحديد أبعاد اإلختبار: تضععععمنت أبعاد اإلختبار المهارات الخاصععععة بقائمة مها

 (.4التخطيط للدرس، والتي يوضحها جدول )

 ة وضع مفردات اإلختبار: تم صياغة مفردات اإلختبار من خالل نمطين من األسئل

غ يار من متعدد )إختيار إجابة واحدة صحيحة( وأسئة ملئ الفراهما: أسئلة إخت

 (، وتم صياغة التعليمات الخاصة باإلختباربشكل5كما يتضح من جدول ))أكمل( 

 .واضح ومفهوم، ووضعها في المكان المناسب

 ( أنواع األسئلة وعدد كلِّ منها وإجمالي األسئلة باإلختبار التحصيلي.9جدول )

 ختباراإل أسئلةأنواع  م
عدد 

 األسئلة

 19 صحيحة.ختيار إجابة واحدة ا –اختيار من متعدد  1

 10 ملئ الفراغ )أكمل(. 2

 29 اًلجمالي

 تم إجراؤها على مجموعة من الطالب إجراء الدراسعععععة اإلسعععععتطالعية لإلختبار :

 -المعلمين بالفرقة الثالثة بشعبة "اعداد معلم الحاسب اآللي" بكلية التربية النوعية

الفصععععل الدراسععععي  -م2017/2018جامعة بورسعععععيد  المقيدين بالعام الدراسععععي 

 ( طالب وطالبة، وذلك لحساب ما يأتي:20األول، تكونت العينة من )
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معامل ألفا تم حسععععععاب ثبات اإلختبار باسععععععتخدام : معامل ثبات اإلختبار -أ

برنامج التحليل االحصععععائي  عن طريق، Alpha Cronbachكرونباخ 

SPSS ( وهو معامل ثبات عالي.0,85أن معامل الثبات )، فوجد 

وذلك بعرضه في صورته األولية على مجموعة من : صدق اإلختبار -ب

المحكمين المتخصصين في تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس، 

للتأكد من صدق المحتوى وسالمة المفردات ودقة الصياغة العلمية 

ن ات المعرفية، وقد أجمع المحكموواللغوية، ومالئمة المفردات للمستوي

  على صالحية اإلختبار للغرض الذي أُعد من أجله.

تم حسعععععاب زمن اإلختبار من خالل حسعععععاب المتوسعععععط  :زمن اإلختبار -ت

الزمني لكل الطالب الذين أجابوا عن اإلختبار )بحسععععععاب مجموع أزمنة 

ن االجابة عن اإلختبار لكل الطالب مقسععععوم على عددهم(، فتم تحديد زم

 ( دقيقة.40اإلختبار )

معامالت السعععهولة والصععععوبة لمفردات اإلختبار، تم حسعععابها من خالل  -ث

 المعادالت التالية:

100 × (عدد اإلجابات الخاطئة)/(عدد اإلجابات الصحيحة)   =  معامل السهولة

 مل السهولةمعا -100معامل الصعوبة = 

بار تم حذف ال مفردات التي وبتطبيق هذه المعادالت على مفردات اإلخت

% )سهلة جدًا(، وحذف المفردات التي 89كان معامل سهولتها أكبر من 

% )صععععععبة جدًا(،  وبلغت معامالت 20كان معامل صععععععوبتها أقل من 

% )سععععهل( إلى 85سععععهولة وصعععععوبة مفردات اإلختباربعد الحذف من 

 % )صعب نوًعا ما( وهى قيم تسمح بإستخدام اإلختبار.20

أو  ت االختبار، ويُقصد بها قدرة السؤال على تمييزمعامالت تمييز مفردا -ج

فرز الطالب القادرين على اإلجابة عن السععؤال بشععكل صععحيح والطالب 

األقل قدرة منهم، وتم حسععععاب معامالت تمييز مفردات اإلختبارمن خالل 

 المعادلة التالية:

 

 

 

 
بار، وجد أن معامالت تمييز لة على مفردات اإلخت هذه المعاد  وبتطبيق 

% )تمييز 30% )تمييز جيد جدًا( إلى 80مفردات االختبار تراوحت من 

 مقبول(، وهى قيم تسمح باستخدام اإلختبار.

تعليمات اإلختبار: تم صععععياغتها بشععععكل واضععععح وتمثلت في: الهدف من  -ح

اإلختبار، وعدد أسععععععئلة اإلختبار، وأهمية قراءة كل سععععععؤال بدقة، وعدم 

 ، وعدم ترك أى سؤال بدون إجابة.وضع أكثر من عالمة للسؤال الواحد

 ت الصحيحة في المجموعة الدنياعدد اإلجابا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا                    

 معامل التمييز = 

 عدد الطالب في إحدى المجموعتين

 ×100 
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 وتقدير الدرجات: تم اعداد نموذج تصحيح *اعداد نموذج تصحيح اإلختبار ،

اإلختبار وتحديد درجات مفردات اإلختبار بإعطاء درجة واحدة عند اإلجابة بشكل 

صحيح عن السؤال وصفر عند اإلجابة بشكل خطأ عن السؤال أو تركه بدون 

( درجة وهي مساوية لعدد 29جة العظمى لإلختبار )إجابة، وبذلك تصبح الدر

 مفردات اإلختبار. 

وبذلك تم وضعععع الصعععورة النهائية لإلختبار حيث أصعععبح على درجة مناسعععبة من 

الصععدق والثبات وصععالح للتطبيق، وفيما يلي عرض لجدول مواصععفات اإلختبار 

 التحصيلي. 

 ( مواصفات اإلختبار التحصيلي 10جدول )

 لةأرقام األسئ م

 عدد األسئلة عند مستويات
المجموع 

 الكلي

الوزن 

 النسبي

 التقييم التحليل التطبيق 

1 1 ،2 ،3    3 10.34 

2 4 ،5،6 ،7 ،8    5 17.24 

3 9 ،10 ،11 ،12    4 13.79 

4 13 ،14 ،15    3 10.34 

5 
16 ،17 ،18 ،

19 ،20 ،21 ،22 
   7 24.13 

6 
23 ،24 ،25 ،

26 ،27 ،28 ،29 
   7 24.13 

 %100~  29 المجموع الكلي والنسبة المئوية

 
 اعداد بطاقة تقييم التخطيط للدرس

، نالمجموعتين التجريبيتيالهدف منها هو تقييم مهارات التخطيط للدرس لدى طالب 

الدرس،  حيث تشتمل البطاقة على عدد من المعايير )بنود التقييم( الواجب توافرها في تخطيط

ر ( توف2( صفر، )0( درجتان إلى )2حت الدرجة المحددة لتوفر كل معيار ما بين )وتراو

 ( لعدم توفر المعيار.0( توفر المعيار بشكل غير كامل،)1المعيار بالكامل،)

 
 ( بطاقة تقييم التخطيط للدرس11جدول )

                                                
 (: نموذج تصحيح اإلختبار.5* ملحق )
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 بنود التقييم م
 الدرجة

2 1 0 

     
 

  التخطيط للدرسصدق بطاقة تقييم 

على عدد من المحكمين المتخصصين في  التخطيط للدرسبطاقة تقييم تم عرض 

ن إلى مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس إلجازتها، وأشار المحكمي

بعض التعديالت الخاصة ببعض بنود البطاقة، وقامت الباحثتان بإجراء هذه 

 التعديالت حتى أصبحت في صورتها النهائية القابلة للتطبيق.

  التخطيط للدرسثبات بطاقة تقييم 

 عن طريق معامل اإلتفاق: التخطيط للدرستم حساب ثبات بطاقة تقييم 

ا بتقييم  لكععل طعالعب من طالب العينعة  تخطيط العدرسحيععث قعامعت البععاحثتععان معععً

 اإلسعععععتطالعية، وبعد رصعععععد التقديرات الكمية لتخطيط الدرس لكل طالب بالعينة

بحسععععععاب مدى اإلتفاق واإلختالف بين تقديرات  اإلسععععععتطالعية، قامت الباحثتان

 ي:والتي تنص على اآلت Cooperالدرجات من الباحثتان، بإستخدام معادلة كوبر 

100 ×   
عدد مرات اإلتفاق

عدد مرات عدم اإلتفاق + عدد مرات اإلتفاق
 نسية اإلتفاق  = 

 
 ( نسبة اإلتفاق على بنود بطاقة تقييم التخطيط للدرس12جدول )

 التقييم بنود م
عدد مرات 

 اإلتفاق

عدد مرات 

 اإلختالف
 نسبة اإلتفاق

1 
صاغ األهداف السلوكية المعرفية صياغة صحيحة مكتملة 

 المكونات.
18 2 %90 

2 
صاغ األهداف السلوكية الوجدانية صياغة صحيحة مكتملة 

 المكونات.
19 1 95% 

3 
صاغ األهداف السلوكية المهارية صياغة صحيحة مكتملة 

 ونات.المك
15 5 75% 

 %80 4 16 يتناسب عدد األهداف السلوكية مع محتوى الدرس. 4

د للدرس بشكل مناسب. 5  %85 3 17 مهَّ

 %90 2 18 حدد الوسيلة/ الوسائل التعليمية المناسبة للدرس. 6

 %95 1 19 حدد استراتيجية/ استراتيجيات التدريس المناسبة للدرس. 7

 %85 3 17 د.حلل محتوى الدرس بشكل جي 8

 %80 4 16 صاغ أسئلة تقويم الدرس بشكل جيد. 9

 %80 4 16 تتناسب أسئلة التقويم مع األهداف الخاصة بالدرس. 10

 %85.5 29 171 اإلجمالي
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وبعد تطبيق المعادلة وجدت الباحثتان أن نسععععععبة اإلتفاق لبطاقة تقييم التخطيط للدرس بلغ 

%( دالة على إرتفاع ثبات بطاقة 80تزيد عن ) %(، وتعتبر نسععععععبة اإلتفاق التي85.5)

 التقييم، وبالتالى يمكن اإلطمئنان إلى بطاقة التقييم وصالحيتها للتطبيق.  

 تصميم جدولة الدراسة 3. 4

وضح وي بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس،ويُقصد به وضع جدول زمني لتنفيذ وتطبيق 

سبوع، حيث أ 12، والذي يتضمن بيئة التعلم المقترحةتطبيق ( البرنامج الزمني لتنفيذ و13جدول )

ألسبوع يُتاح للطالب دراسة المحتوى اإللكتروني )خارج الفصل الدراسي( في أي يوم من أيام ا

كمال الُمحدد لكل موضوع، وتخصيص يوم واحد فقط باألسبوع وهو يوم السبت من كل أسبوع الست

حظة سي(، وفقًا الستراتيجية الفصل المعكوس، مع مالتعلمهم مع المعلم )داخل الفصل الدرا

مطلوب تخصيص يوم األحد من كل أسبوع إلتاحة الملف الخاص بالمحتوى اإللكتروني التالي، وال

 من الطالب دراسته بالمنزل.

 بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس( البرنامج الزمني لتنفيذ وتطبيق 13جدول )

 اإلجراءات التاريخاليوم و األسابيععدد 

 األسبوع األول
 29/9/2018السبت 

 تطبيق اإلختبار القبلي -

بيئة التعلم لقاء تمهيدي للتعرف على الهدف العام  -

 .المقترحة

 .Video-01إتاحة المحتوى اإللكتروني للطالب  30/9/2018األحد 

 األسبوع الثاني
 6/10/2018السبت 

  المعلم  مع المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  .األول

 .Video-02إتاحة المحتوى اإللكتروني للطالب  7/10/2018األحد 

 األسبوع الثالث
 13/10/2018السبت 

  مع المعلم  المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  ثاني.ال

 . Video-03 اإللكتروني للطالب إتاحة المحتوى 14/10/2018األحد 

 األسبوع الرابع
 20/10/2018السبت 

  مع المعلم  المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  ثالث.ال

 .Video-04  اإللكتروني للطالب إتاحة المحتوى 21/10/2018األحد 

 األسبوع الخامس
 27/10/2018السبت 

  مع المعلم  المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  رابع.ال

 . Video-05 اإللكتروني للطالب إتاحة المحتوى 28/10/2018األحد 
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 اإلجراءات التاريخاليوم و األسابيععدد 

 األسبوع السادس
 3/11/2018السبت 

  مع المعلم  المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  .خامسال

 .Video-06 ب اإللكتروني للطال إتاحة المحتوى 4/11/2018األحد 

 األسبوع السابع
 10/11/2018السبت 

  مع المعلم  المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

فيديو بعد مشاهدة ال)داخل قاعة المحاضرات( 

  سادس.ال

 .Video-07  اإللكتروني للطالب إتاحة المحتوى 11/11/2018األحد 

 األسبوع الثامن
 17/11/2018السبت 

  مع المعلم  المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  سابع.ال

 .Video-08  اإللكتروني للطالب إتاحة المحتوى 18/11/2018األحد 

 األسبوع التاسع
 24/11/2018السبت 

  مع المعلم  المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  ثامن.ال

 .Video-09  اإللكتروني للطالب إتاحة المحتوى 25/11/2018األحد 

 األسبوع العاشر

 

 1/12/2018السبت 

  مع المعلم  تجريبيتينالمجموعتين الطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  تاسع.ال

 .Video-10  اإللكتروني للطالب إتاحة المحتوى 2/12/2018األحد 

األسبوع الحادي 

 عشر
 8/12/2018السبت 

  مع المعلم  المجموعتين التجريبيتينطالب لقاء

بعد مشاهدة الفيديو )داخل قاعة المحاضرات( 

  شر.عاال

األسبوع الثاني 

 عشر
 تطبيق اإلختبار البعدي - 15/12/2018السبت 

 
ني للمحتوى اإللكترو Prototypeوبنهاية مرحلة التصميم يكون لدينا النموذج األولي 

زل، وهو الخاص ببيئة التعلم المقترحة، والذي سيدرسه الطالب المعلمون بمفردهم في المن

ية وهي ، والتي سيتم التعامل معها في المرحلة التالpptx.ملفات من النوع  10عبارة عن 

 مرحلة التطوير.

 Development. التطوير 5

 تطوير المادة التعليمية 1. 5
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وهى الخطوة التي تم من خاللها تنفيذ تصميم المحتوى الخاص ببيئة التعلم، باستخدام 

  .pptx*إلنشاء ملفات الـ  Microsoft Power Point 365برنامج 

 pptx.( قائمة ملفات محتوى بيئة التعلم المقترحة بتنسيق 13)شكل 

 

 تحديد بيئة التعلم عبر اإلنترنت 2. 5

والمقصود هنا ببيئة التعلم عبر اإلنترنت، البيئة التي سيتم من خاللها إتاحة محتوى 

التعلم، المتمثل في محتوى مهارات التخطيط للدرس، من خالل تقنية الحوسبة 

، حيث سيتم رفع ملفات الفيديو عليه Google Driveيق تطبيق السحابية عن طر

وتفعيل إمكانية مشاركتها مع طالب المجموعتين التجريبيتين، وفقًا للخطة الزمنية 

 بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس.لتنفيذ وتطبيق 

ويل تحرير المحتوىلتحرير محتوى التعلم الخاص ببيئة التعلم المقترحة، تم تح 3. 5

)شكل  mp4.، إلى ملفات فيديو من النوع pptx.ملفات العروض التقديمية ذات اإلمتداد 

( المدة 14دقيقة، ويوضح جدول ) 20(، بحيث ال يتعدى وقت الفيديو الواحد مدة 13

 الزمنية التي يستغرقها كل ملف من هذه الملفات.

                                                
 (: المحتوى العلمي لبيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس.8ملحق )* 
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 mp4. ( قائمة ملفات محتوى بيئة التعلم المقترحة بتنسيق14شكل )

 
 ( ملفات الفيديو ومدة عرض كل ملف14جدول )

 مدة العرض إسم الملف مدة العرض إسم الملف

Video-01 00:01:57 Video-06 00:02:12 

Video-02 00:01:11 Video-07 00:02:54 

Video-03 00:02:37 Video-08 00:01:34 

Video-04 00:01:59 Video-09 00:04:00 
Video-05 00:01:59 Video-10 00:06:18 

 

لبيئة التعلم القائمة بعد اإلنتهاء من تحرير ملفات الفيديو، والتي تمثل المحتوى النهائي 

 Googleعن طريق تطبيق على الفصل المعكوس، تم رفعها على الحوسبة السحابية 

Drive( واألشكال التالية 13، وفقًا للبرنامج الزمني السابق اإلشارة إليه بجدول ،)

 المكونات األساسية التي يتناولها كل فيديو بالعرض والتوضيح:توضح 
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 األول العرض الخاصة بالفيديو ( عناصر15شكل )

 

 العرض الخاصة بالفيديو الثاني عناصر (16) شكل

 
 العرض الخاصة بالفيديو الثالث عناصر (17) شكل
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 الرابع ( عناصر العرض الخاصة بالفيديو18شكل )

 

 
 عناصر العرض الخاصة بالفيديو الخامس (19كل)ش

 

 

 السادس العرض الخاصة بالفيديو ( عناصر20شكل )
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 السابع ( عناصر العرض الخاصة بالفيديو21شكل )

 
 الثامن ( عناصر العرض الخاصة بالفيديو22شكل )

 
 التاسع ( عناصر العرض الخاصة بالفيديو23شكل )
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 العاشر لعرض الخاصة بالفيديو( عناصر ا24شكل )

 
 ( الفيديوهات بعد رفعها على الحوسبة السحابية25شكل )

 
 * إختبار قابلية اإلستخدام

تعلم القائمة على تم اختبار قابلية استخدام الفيديوهات التي تمثل المحتوى اإللكتروني لبيئة ال

 الفصل المعكوس، من قِّبل كٍل من:

ا يمثالن في هذا البحث الباحثتان، نظًرا لخبرتهم وطبيعة المعلم والمصمم والفني: وهم -

المعلمين بالفرقة الثالثة بشعبة "اعداد معلم الحاسب تخصصهم، والمتعلمين: وهم الطالب 

 -م2017/2018جامعة بورسعيد  المقيدين بالعام الدراسي  -اآللي" بكلية التربية النوعية

العية(، وتم التأكد بالفعل من قابلية )طالب الدراسة اإلستط الفصل الدراسي األول

 والتأكد من إمكانية تشغيلها والتعامل معها بدون أى عوائق.الفيديوهات لإلستخدام، 
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وبذلك نكون قد انتهينا من مرحلتي  التصميم والتطوير للمحتوى اإللكتروني الذي سيتم إتاحته 

 ل الحوسبة السحابية.للطالب )عينة البحث(، لدراسته ببيئة التعلم المقترحة من خال

 

 )داخل الفصل( Face to Faceالتصميم للتعلم وجًها لوجه 

(، وذلك فيما يخص Development. التطوير 7، وDesign. التصميم 6وهو يتضمن مرحلتين )

األنشطة وورش العمل التي يعدها المعلم الستكمال التعلم ببيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس، 

 به المعلم مع الطالب داخل قاعة المحاضرات، وتتمثل هذه األنشطة في: وهو ما يقوم

اإلجابة عن استفسارات الطالب فيما يتعلق بما تعلموه من مهارات تخطيط الدرس، من  -

 خالل المحتوى اإللكتروني الذي درسوه في المنزل.

لتعلم عرض نماذج سلبية وإيجابية لتخطيط الدرس، وفقًا لتقسيم الموضوعات ببيئة ا -

 المقترحة.

اعداد ورشة عمل لكل موضوع من الموضوعات الموزعة وفقًا للبرنامج الزمني الخاص  -

بتنفيذ بيئة التعلم المقترحة، يطبق فيها الطالب )عينة البحث( ما تعلموه، ويمدهم المعلم 

 بالدعم والتغذية الراجعة المطلوبة.

وجًها لوجه، وهو ما سيقوم به المعلم مع  للتعلم Prototypeوبذلك يكون لدينا النموذج األولي 

الطالب داخل قاعة المحاضرات استكمااًل للتعلم من خالل بيئة التعلم القائمة على الفصل 

 المعكوس.

 Evaluationالتقييم  /Implementation. التنفيذ 8

التحصيلي  ويشمل تنفيذ بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس، ثم التقييم من خالل اإلختبار  

 وبطاقة تقييم مهارات التخطيط  للدرس، وهو ما تضمنته خطوات تطبيق تجربة البحث.

 

 تطبيق تجربة البحث

ثالثة بشعععععععبة  .أ إختيار أفراد عينة البحث: تمثلت في مجموعة من الطالب المعلمين بالفرقة ال

( طالب 112)جامعة بورسععععععيد، عددهم  -"إعداد معلم الحاسعععععب اآللي" بكلية التربية النوعية

وطالبة، تم تقسعععيمهم بعد تطبيق إختبار األشعععكال المتضعععمنة عليهم إلى مجموعتين تجريبيتين، 

المجموعععة التجريبيععة األولى تمثععل الطالب المعلمين المسععععععتقلين عن المجععال، والمجموعععة 

 (56التجريبية الثانية تمثل الطالب المعلمين المعتمدين على المجال، وبلغ عدد كل مجموعة )

من  8من الطالب بالمجموعة التجريبية األولى، وعدد  2، بعد اسععععععتبعاد عدد طالب وطالبة

 الطالب بالمجموعة التجريبية الثانية، نظًرا لعدم انتظامهم وغيابهم بشكل مستمر. 

تم تهيئة طالب المجموعتين التجريبيتين لتجربة البحث من خالل عدد من اإلجراءات، تمثلت  .ب

 في اآلتي:

  من وجود حساب بريد إلكتروني على الـععع  التأكدGmail  لكل طالب من طالب المجموعتين

 التجريبيتين.

  تدريب طالب المجموعتين التجريبيتين على إسعععتخدام الحوسعععبة السعععحابية من خالل تطبيق

Google Drive فات، فتح فات، مشعععععععاركة المل لدخول، رفع المل ية ا ، وذلك من حيث: كيف

 له بمشاركتها. وتنزيل الملفات المسموح
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 خالل  إعطاء محاضععرة تمهيدية لطالب المجموعتين التجريبيتين للتعريف بطبيعة التعلم من

 بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس، وعرض الخطة لتنفيذها.

 
 ، من خالل بيئة التعلم المقترحةالمجموعتين التجريبيتين( توصيف تعلم 15جدول )

 

 لتعلم القائمة على الفصل المعكوسوصف التعلم من خالل بيئة ا

 داخل قاعة المحاضرات خارج قاعة المحاضرات

 تينالمجموعطالب 

 تين،التجريبي

: الطالب األولى

المعلمين المستقلين 

 عن المجال

ثانية: الطالب الو

المعلمين المعتمدين 

 على المجال

التعلم في المنزل من خالل الحوسبة 

على  السحابية: الفيديوهات المتاحة

Google Drive. 

يستكمل الطالب المعلمين تعلمهم من 

خالل تفاعلهم مع المعلم ومع زمالئهم 

في المجموعة، حيث يُتيح المعلم 

الفرصة للطالب لمناقشة ما تعلموه في 

المنزل من خالل الفيديوهات المتاحة 

بالحوسبة السحابية، ولتوضيح بعض 

النقاط التي يريدون أن يستوضحوها، 

 تيح لهم الفرصة لتطبيق ما تعلموه،كما يُ 

مثل: صياغة األهداف السلوكية، 

أوتنظيم تتابع محتوى الدرس، أو 

صياغة األسئلة الموضوعية الخاصة 

بتقويم الدرس ... وغيرها من المهارات 

 التي تحتاج للتطبيق. 

 
حصععيلي على التقامت الباحثتان بالتطبيق القبلي لإلختبار  التطبيق القبلي لإلختبار التحصععيلي: .ت

إختبار م الطالب عينة البحث )المجموعتين التجريبيتين(، ومعالجة النتائج إحصععععائيًا بإسععععتخدا

ة الفرق بين متوسعععععطي  لمعرفة دالل ،Independent Sample T- test"ت" للعينات المسعععععتقلة 

ن ع الطالب المعلمين المسععععععتقليندرجععات طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثععانيعة )

بار التالمجال، والطالب المعلمين المعتمدين على المجال حصععععععيلي ( في القياس القبلي لإلخت

ج كما تكافؤ المجموعتين، وكانت النتائالمرتبط بمهارات التخطيط للدرس، بهدف التأكد من 

 (: 16يوضحها جدول )

 

 

 

 

 

 
موعتين سطي  درجات طالب المجالفرق بين متو( نتائج إختبار "ت" للعينات المستقلة، لمعرفة 16جدول )

   في القياس القبلي لإلختبار التحصيلي المرتبط بمهارات التخطيط للدرس. التجريبيتين
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 التطبيق المجموعة األداه
عدد 
 الطالب

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

قيمة 
Sig.* 

(P-
Value) 

 ختباراإل
 التحصيلي

التجريبية 
 األولى

 القبلي

56 .13 .334 

110 .607 .545 
التجريبية 

 الثانية
56 .09 .288 

 

ى أنه يتم قبول (، مما يُشير إل0.05أكبر من ) (P-Value)( أن قيمة 16يتضح من جدول )
ب ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي  درجات طالالفرض الصفري الذي ينص على أنه: "

الطالب نية )الطالب المعلمين المستقلين عن المجال، والمجموعتين التجريبيتين األولى والثا

رات التخطيط المرتبط بمها المعلمين المعتمدين على المجال( في القياس القبلي لإلختبار التحصيلي

جربة ، وهذه النتيجة تدل على وجود تكافؤ بين المجموعتين التجريبيتين قبل إجراء تللدرس"
 البحث.

فترة من في ال، المجموعتين التجريبيتينعلى الفصععععل المعكوس على تطبيق بيئة التعلم القائمة  .ث

 م. 2019بداية أكتوبر حتى منتصف ديسمبر 

التخطيط  تم تطبيق كٍل من اإلختبار التحصععععيلي، وبطاقة تقييم التطبيق البعدي ألدوات البحث: .ج

 بعديًا. للدرس، على المجموعتين التجريبيتين

  نتائج البحث: مناقشتها وتفسيرها
لى بعد اإلنتهاء من إجراء التجربة األساسية للبحث، والتطبيق البعدي ألدوات البحث ع

مت ، قاSPSS V.23، ثم تحليل النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج المجموعتين التجريبيتين

 الباحثتان باإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة الفروض، كما يلي:

 إجابة السؤال األول

السؤال األول الذي ينص على: "ما الكفايات المهنية التي يجب تنميتها لدى الطالب  لإلجابة عن

المعلمين بشعبة إعداد معلم الحاسب اآللي"، قامت الباحثتان استنادًا إلى المشكالت السابق 

اإلشارة إليها في اإلحساس بمشكلة البحث، والتي ترتبط بمهارات التخطيط للدرس وهى تعد 

لمهنية الواجب تنميتها لدى الطالب المعلم، واعتمادًا على مراجعة األدبيات من الكفايات ا

والدراسات السابقة، وعلى األهداف السلوكية وتحليل المحتوى وطبيعة مادة "الكمبيوتر 

وتكنولوجيا المعلومات"، توصلت الباحثتان إلى قائمة مهارات التخطيط للدرس ) وهى في 

  .*مهارات رئيسية 6كونة من شكلها النهائي بعد التحكيم م

 إجابة السؤال الثاني

لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على: "ما التصور لبناء بيئة تعلم قائمة على التفاعل 

عداد إبين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي لتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة 

                                                
الفرض الصفري الذي  قبوليتم  0.05(، فإذا كانت قيمتها أكبر من P- Valueالُمشار إليها في الجدول، هي ما يتُعرف بقيمة المعنوية ) .Sigقيمة  *

ينص على أنه  يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي 0.05يُشير إلى عدم وجود فروق بين المجموعات، أما إذا كانت قيمتها أقل من 

 يوجد فرق دال إحصائيًا بين المجموعات.

 (: قائمة مهارات التخطيط للدرس.2ملحق )* 
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)et , Leeلي وآخرون للتعلم المعكوس نموذج على إعتمدت الباحثتان  معلم الحاسب اآللي"،

)2017, .al ، ،وهو ما تم مع تصرف من الباحثتان وفقًا لطبيعة مادة المعالجة التجريبية للبحث

 تصميم المعالجة التجريبية للبحث.توضيحه بالتفصيل في الجزء الخاص ب

 إجابة السؤال الثالث

بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل ما فاعلية لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على: "

عداد معلم إالمعكوس واألسلوب المعرفي لتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة 

 -T"، قامت الباحثتان بإختبار صحة فروض البحث باستخدام نوعان من إختبار الحاسب اآللي

test  :طتين عينتين مرتب إختبار داللة الفروق بينهماPaired Sample T- test للتحقق من ،

داللة الفروق بين متوسطي  درجات المجموعة التجريبية الواحدة  في القياس القبلي/ البعدي، 

، للتحقق من داللة Independent Sample T- testعينتين مستقلتين  وإختبار داللة الفروق بين

في المتغيرات التابعة للبحث، وكانت   الفروق بين متوسطي  درجات المجموعتين التجريبيتين،

 النتائج كالتالي:   

 :إختبار صحة الفرض األول، والذي ينص على 

( بين متوسطي  درجات طالب المجموعة 0.05"يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

 التجريبية األولى )الطالب المعلمين المستقلين عن المجال(، في القياس القبلي والبعدي لإلختبار

( 17المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، ، لصالح القياس البعدي"، ويوضح جدول ) التحصيلي

 نتائج إختبار هذا الفرض.
الفرق بين متوسطي  درجات طالب نتائج إختبار "ت" للعينات المرتبطة، لمعرفة ( 17جدول )

لمرتبط بمهارات المجموعة التجريبية األولى في القياس القبلي والبعدي لإلختبار التحصيلي ا

 التخطيط للدرس.

 التطبيق المجموعة األداه
عدد 
 الطالب

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"

قيمة 
Sig. 

(P-
Value) 

 ختباراإل
 التحصيلي

التجريبية 
 األولى

 القبلي
56 

.13 .334 
55 116.593 .000 

 1.544 24.63 البعدي

(، مما يُشحححححححير إلى أنه: 0.05أقل من ) (P-Value)( أن قيمة 17يتضحححححححح من جدول )
( بين متوسطي  درجات طالب المجموعة التجريبية 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )"

 األولى )الطالب المعلمين المستقلين عن المجال(، في القياس القبلي والبعدي لإلختبار التحصيلي

، وبالتالي يتم قبول الفرض األول، اس البعدي"المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، لصععععععالح القي
ويتضححح من متوسححط درجات القياسححين القبلي والبعدي، أن الفرق لصححالح متوسححط درجة القياس 
البعدي لإلختبار التحصححححيلي المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، وهو ما يوضحححححه رسححححم بياني 

(1.) 
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ية األولى في القياس القبلي والبعدي لإلختبار ( متوسط درجات طالب المجموعة التجريب1رسم بياني )

 التحصيلي المرتبط بمهارات التخطيط للدرس.

 :اختبار صحة الفرض الثاني، والذي ينص على 

( بين متوسطي  درجات طالب المجموعة 0.05"يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

القياس القبلي والبعدي لإلختبار  التجريبية الثانية )الطالب المعلمين المعتمدين على المجال(، في

( 18المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، لصالح القياس البعدي"، ويوضح جدول ) التحصيلي

 نتائج إختبار هذا الفرض. 
الفرق بين متوسطي  درجات طالب نتائج إختبار "ت" للعينات المرتبطة، لمعرفة ( 18جدول )

بلي والبعدي لإلختبار التحصيلي المرتبط بمهارات المجموعة التجريبية الثانية في القياس الق

 التخطيط للدرس.

 التطبيق المجموعة األداه
عدد 
 الطالب

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 .Sigقيمة 
(P-Value) 

 ختباراإل
 التحصيلي

التجريبية 
 الثانية

 القبلي
56 

.09 .288 
55 49.024 .000 

 3.004 19.82 البعدي

(، مما يُشحححححححير إلى أنه: 0.05أقل من ) (P-Value)( أن قيمة 18يتضحححححححح من جدول )
( بين متوسطي  درجات طالب المجموعة التجريبية 0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )"

 الثانية )الطالب المعلمين المعتمدين على المجال(، في القياس القبلي والبعدي لإلختبار التحصيلي

، وبالتالي يتم قبول الفرض الثاني، بمهارات التخطيط للدرس، لصععععععالح القياس البعدي"المرتبط 
ويتضححح من متوسححط درجات القياسححين القبلي والبعدي، أن الفرق لصححالح متوسححط درجة القياس 
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القياس القبلي القياس البعدي
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ختبار متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى في القياس القبلي والبعدي لإل
التحصيلي

Series 1
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البعدي لإلختبار التحصححححيلي المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، وهو ما يوضحححححه رسححححم بياني 
(2.) 

 
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية في القياس القبلي والبعدي لإلختبار ( 2رسم بياني )

 التحصيلي المرتبط بمهارات التخطيط للدرس.

 :اختبار صحة الفرض الثالث، والذي ينص على 

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األولى  "ال

معلمين المستقلين عن المجال، والطالب المعلمين المعتمدين على المجال( والثانية )الطالب ال

المرتبط بمهارات التخطيط للدرس"، ويوضح جدول  في القياس البعدي لإلختبار التحصيلي

 ( نتائج إختبار هذا الفرض. 19)
الفرق بين متوسطي  درجات طالب نتائج إختبار "ت" للعينات المستقلة، لمعرفة ( 19جدول )

في القياس البعدي لإلختبار التحصيلي المرتبط بمهارات التخطيط المجموعتين التجريبيتين 

 للدرس.

 التطبيق المجموعة األداه
عدد 
 الطالب

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

قيمة 
Sig. 

(P-
Value) 

 ختباراإل
 التحصيلي

التجريبية 
 األولى

 البعدي

56 24.63 1.544 

110 10.644 .000 
التجريبية 

 الثانية
56 19.82 3.004 
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إلى أنه:  (، مما يُشحححححححير0.05أقل من ) (P-Value)( أن قيمة 19يتضحححححححح من جدول )
لثانية يوجد فرق دال إحصعععائيًا بين متوسعععطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األولى وا"

عة لتخطيط للدرس، لصععععععالح المجموالمرتبط بمهارات ا في القياس البعدي لإلختبار التحصععععععيلي

ثالث الذي ينص على أنه: "التجريبية األولى" تالي يتم رفض الفرض ال دال  ال يوجد فرق، وبال

المعلمين  إحصائيًا بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية )الطالب

إلختبار جال( في القياس البعدي لالمسععععععتقلين عن المجال، والطالب المعلمين المعتمدين على الم

لدرس التحصععععععيلي نه: "، المرتبط بمهارات التخطيط ل لذي ينص على أ يل ا بد وقبول الفرض ال
( بين متوسععععععطي  درجات طالب المجموعتين 0.05يوجد فرق دال إحصععععععائًيا عند مسععععععتوى )"

مين المعل التجريبيتين األولى والثعععانيعععة )الطالب المعلمين المسععععععتقلين عن المجعععال، والطالب

يط المرتبط بمهععارات التخط المعتمععدين على المجععال( في القيععاس البعععدي لإلختبععار التحصععععععيلي

 ( هذه النتيجة.3ويوضح الرسم البياني )  للدرس، لصالح المجموعة التجريبية األولى"،
 

 
عدي لبا( متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في القياس 3رسم بياني )

 لإلختبار التحصيلي المرتبط بمهارات التخطيط للدرس.

بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي لتنمية وللتحقق من فاعلية 

عداد معلم الحاسب إالتحصيل المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، للطالب المعلمين بشعبة 

( ، وهى تُستخدم لتقييم تأثر المتغير المستقل على المتغير 𝜂2، تم حساب قيمة مربع إيتا )اآللي

، وذلك من  SPSSباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( 𝜂2قيمة مربع إيتا )التابع، وتم حساب 

وأظهرت النتائج نتائج القياس البعدي لإلختبار التحصيلي المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، 

لبيئة التعلم  *( وهي قيمة تدل على حجم تأثير متوسط 0.507تساوي ) (𝜂2أن قيمة مربع إيتا )

                                                
 (.00.8 -0.50حجم تأثير متوسط )* 
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واألسلوب المعرفي لتنمية التحصيل المرتبط القائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس 

 ، لدى الطالب المعلمين )عينة البحث(.بمهارات التخطيط للدرس

 

 :اختبار صحة الفرض الرابع، والذي ينص على 

إحصائيًا بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األولى يوجد فرق دال  "ال

والثانية )الطالب المعلمين المستقلين عن المجال، والطالب المعلمين المعتمدين على المجال( 

( نتائج إختبار 20في القياس البعدي لبطاقة تقييم بمهارات التخطيط للدرس"، ويوضح جدول )

 هذا الفرض. 

الفرق بين متوسطي  ئج إختبار "ت" للعينات المستقلة، لمعرفة نتا( 20جدول )

في القياس البعدي لبطاقة تقييم مهارات المجموعتين التجريبيتين درجات طالب 

 التخطيط للدرس.

 التطبيق المجموعة األداه
عدد 
 الطالب

 المتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

قيمة 
Sig. 

(P-
Value) 

م بطاقة تقيي
مهارات 
التخطيط 
 للدرس

التجريبية 
 األولى

 البعدي

56 17.13 .992 

110 11.730 .000 
التجريبية 

 الثانية
56 13.98 1.742 

يوجد (، مما يُشعععير إلى أنه: "0.05أقل من ) (P-Value)( أن قيمة 20يتضعععح من جدول )

األولى والثانية في فرق دال إحصععععععائًيا بين متوسععععععطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين 

ية األولى" لدرس، لصعععععععالح المجموعة التجريب قة تقييم مهارات التخطيط ل ياس البعدي لبطا ، الق

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي  وبالتالي يتم رفض الفرض الرابع الذي ينص على أنه: "

لمستقلين عن المجال، درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية )الطالب المعلمين ا

والطالب المعلمين المعتمععدين على المجععال( في القيععاس البعععدي لبطععاقععة تقييم مهععارات التخطيط 

وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه: "يوجد فرق دال إحصعععععععائًيا عند مسععععععتوى "، للدرس

ب المعلمين ( بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية )الطال0.05)

المسععتقلين عن المجال، والطالب المعلمين المعتمدين على المجال( في القياس البعدي لبطاقة تقييم 

( هذه 4مهارات التخطيط للدرس، لصالح المجموعة التجريبية األولى"،  ويوضح الرسم البياني )

 النتيجة.
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لبعدي لبطاقة الى والثانية في القياس ( متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبيتين األو4رسم بياني )

 تقييم مهارات التخطيط للدرس.

بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي وللتحقق من فاعلية 

، تم حساب عداد معلم الحاسب اآلليإلتنمية مهارات التخطيط للدرس، للطالب المعلمين بشعبة 

هى تُستخدم لتقييم تأثر المتغير المستقل على المتغير التابع، وتم حساب ( ، و𝜂2قيمة مربع إيتا )

، وذلك من نتائج القياس  SPSSباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( 𝜂2قيمة مربع إيتا )

تساوي  (𝜂2وأظهرت النتائج أن قيمة مربع إيتا )البعدي لبطاقة تقييم مهارات التخطيط للدرس، 

لبيئة التعلم القائمة على التفاعل بين الفصل  *يمة تدل على حجم تأثير متوسط ( وهي ق0.556)

، لدى الطالب المعلمين )عينة واألسلوب المعرفي لتنمية مهارات التخطيط للدرسالمعكوس 

 البحث(.

 
بيئة التعلم وبذلك يكون قد تم اإلجابة عن السؤال الثالث من البحث الحالي، وإثبات فاعلية 

القائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي لتنمية الكفايات المهنية المقترحة 

وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج عديد عداد معلم الحاسب اآللي، إللطالب المعلمين بشعبة 

)Kiat من الدراسات السابقة التي تناولت الفصل المعكوس، وهي كالتالي: دراسة كيات وكونج 

)2014 Kwong,& (، 2015، وهالة سعيد )(2015نبيل السيد )، و(2015لمياء جالل )، و

(، 2016، ومنال عبدهللا )) 2016et al., Bhagat( وآخرون  (، وبهاجات2016ومحمد حسن )

(، وألتيمويلر 2017وحصة غازي ) ،)et al., Nwosisi 2016(وآخرون ونووسيسي 

، ) et al.,Chyr 2017(وآخرون تشير، و)Altemueller & Lindquist, 2017(وليندكويست 

) ,Ponikwer & Patelوبونيكوير وباتيل ، )Kim, 2018(و كم ، (2018ومشاري حسين )

                                                
 (.0.80 -0.50حجم تأثير متوسط )* 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

المجموعة التجريبية األولى المجموعة التجريبية الثانية

17.13

13.98

بطاقة متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في القياس البعدي ل
تقييم مهارات التخطيط للدرس

Series 1



 

 =182 = 

 2021 ديسمبر -( 18مسلسل العدد ) - الثاني العدد - التاسعالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

)Vélez et al., -Pinosفيليز وآخرون-، و بينوس)Lee & Choi, 2019(ولي وتشوي ، 2018(

تعتمد بشكل ، وقد أكدت معظم هذه الدراسات على أن استراتيجية الفصل المعكوس  2020( 

أساسي على التكنولوجيا داخل وخارج الفصول الدراسية، كما أكدت على فاعلية استراتيجية 

الفصل المعكوس في تحقيق نواتج تعليمية مرغوبة مثل تنمية المفاهيم والمهارات وتقليل العبئ 

الدراسات، المعرفي وزيادة الدافعية لإلنجاز وغيرها، وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج هذه 

حيث أثبت البحث الحالي فاعلية بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس في زيادة التحصيل 

المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، وتنمية مهارات التخطيط للدرس لدى الطالب المعلمين 

 بشعبة اعداد معلم الحاسب اآللي.

 
 تلخيص نتائج البحث، وتفسيرها

 اإلحصائية لفروض البحث، ما يلي: يتبين من نتائج المعالجة

( 0.05إثبات صحة الفرض األول، الذي ينص على أنه: "يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) -

بين متوسطي  درجات طالب المجموعة التجريبية األولى )الطالب المعلمين المستقلين عن 

رات التخطيط للدرس، المرتبط بمها المجال(، في القياس القبلي والبعدي لإلختبار التحصيلي

 لصالح القياس البعدي". 

( 0.05إثبات صحة الفرض الثاني، الذي ينص على أنه: "يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) -

بين متوسطي  درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية )الطالب المعلمين المعتمدين على 

المرتبط بمهارات التخطيط للدرس،  المجال(، في القياس القبلي والبعدي لإلختبار التحصيلي

 لصالح القياس البعدي". 

عدم إثبات صحة الفرض الثالث، وبالتالي قبول الفرض البديل الذي ينص على أنه: "يوجد  -

( بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين 0.05فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

عن المجال، والطالب المعلمين المعتمدين على  األولى والثانية )الطالب المعلمين المستقلين

، لصالح المرتبط بمهارات التخطيط للدرس المجال( في القياس البعدي لإلختبار التحصيلي

 المجموعة التجريبية األولى". 

عدم إثبات صحة الفرض الرابع، وبالتالي قبول الفرض البديل الذي ينص على أنه: "يوجد  -

( بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبيتين 0.05ى )فرق دال إحصائيًا عند مستو

األولى والثانية )الطالب المعلمين المستقلين عن المجال، والطالب المعلمين المعتمدين على 

لصالح المجموعة التجريبية المجال( في القياس البعدي لبطاقة تقييم مهارات التخطيط للدرس، 

 األولى".

  بلغت قيمة مربع إيتا𝜂2 (0.507 وهي قيمة تدل على حجم تأثير متوسط لبيئة التعلم )

القائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب المعرفي، على تنمية التحصيل 

( وهي قيمة تدل 0.556) 𝜂2المرتبط بمهارات التخطيط للدرس، كما بلغت قيمة مربع إيتا 

على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب  على حجم تأثير متوسط لبيئة التعلم القائمة

المعرفي، على تنمية مهارات التخطيط للدرس، لدى الطالب المعلمين )عينة البحث(، مما 

بيئة التعلم المقترحة القائمة على التفاعل بين الفصل المعكوس واألسلوب يدل على فاعلية 

 عداد معلم الحاسب اآللي.إالمعرفي لتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلمين بشعبة 
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ويمكن تفسيرهذه النتائج  في ضوء أن الفصل المعكوس يوفر بيئة تعلم تحفز مشاركة الطالب 

(، وهو ما تؤكد عليه مبادئ النظرية 2015في تحمل مسئوولية تعلمهم )إبراهيم عبد الوكيل، 

قبل وقت الدراسة  بأن فكرة تلقي المعلومات( Durak ،2016)البنائية، وما أكد عليه دوراك 

أكَّد عليه وليد سالم وما وإتاحة الفرصة لفهمها بعمق تسمح للطالب ببناء معرفتهم الخاصة، 

( بأن  بيئة الفصل المعكوس  تمنح المتعلم الفرصة لبناء معارفه في عدة 2020ومروة زكي )

اء مفهومه مستويات خارج الفصول الدراسية وداخلها، كما أنها تمنح المتعلم الحرية في بن

الخاص سواًء أكان ذلك بشكل فردي أو من خالل التفاعل والتعاون مع اآلخرين للحكم على 

باإلضافة مدى أهمية وجدوى إستخدامه لكل ما هو جديد وله إرتباطات بمعرفة المتعلم السابقة، 

إلى أن استراتيجية الفصل المعكوس تجعل المتعلمين مشاركين ومتعاونين بنشاط في بناء 

باإلضافة إلى أن  ،)BALCI, 2017 ÜĞÜTEN &(عرفتهم وتقييم التعلم الخاص بهم م

استراتيجية الفصل المعكوس تتميز بإتاحة محتوى التعلم للمتعلمين لدراسته في أي وقت ومن 

أي مكان بالسرعة التي تناسبهم، باإلضافة إلى أنها تجعل المتعلم  يشعر بملكيته لنظام التعليم 

النشاط المستمر من أجل بناء معارفه بداًل من اكتسابها بشكل منطقي، وهو ما مما دفعه نحو 

 تؤكد عليه أيًضا مبادئ النظرية البنائية، 

 

  كما أشارت النتائج إلى: تفوق طالب المجموعة التجريبية األولى )الطالب المعلمين

ن المعتمدين المستقلين عن المجال( على المجموعة التجريبية الثانية )الطالب المعلمي

على المجال(، في كٍل من: اإلختبار التحصيلي وبطاقة تقييم مهارات التخطيط للدرس، 

مما يدل على تفوق الطالب المعلمين "المستقلين عن المجال" على الطالب المعلمين 

"المعتمدين على المجال" فى مهارات التخطيط للدرس، على الرغم من دراسة 

نفس بيئة التعلم بكل أبعادها، ويمكن تفسير ذلك في إطار المجموعتين اللتجريبيتين ل

خصائص "المستقلين عن المجال" حيث يميلون إلى العزلة عن اآلخرين، والتمركز 

حول الذات، وقدرتهم على حل المشكالت من خالل تحليل الموقف وإعادة بناءه 

جعل من تعلمهم وتنظيمه، مما جعلهم أكثر رغبة وقدرة على التعلم الذاتي والفردي، و

اًل  من خالل بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس تمثل بالنسبة لهم تحديًا وموقفًا ُمشكِّ

 يرغبون في حله والوصول إلى نتائج مرغوبة.

التعلم على مرحلتين:  بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوسكما تتضمن 

هو يتطلب تعلم المتعلم بشكل المرحلة األولى، وهى التعلم خارج الفصل الدراسي و

فردي باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة )تم استخدام تقنية الحوسبة السحابية 

في البحث الحالي( للحصول على محتوى التعلم ودراسته؛ وتتضمن طبيعة التعلم في 

هذه المرحلة )خارج الفصل( استقالل المتعلم، حيث يستقل المتعلم عن بيئة التعلم 

األساسية بما تتضمنه من بيئة فيزيائية )الفصل الدراسي(، واستقالله عن المعلم كمصدر 

للتعلم، باإلضافة إلى ما يبذله المتعلم من جهد ذاتي في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة 

من أجل الوصول إلى محتوى التعلم ودراسته وفهمة واستيعابه بشكل مستقل عن بيئة 

لفصل الدراسي(، وهذه المرحلة من التعلم تتفق أكثر مع خصائص التعلم األساسية )ا

الطالب المستقلين عن المجال أكثر من الطالب المعتمدين على المجال، حيث يتمتع 

الطالب المستقلين عن المجال بالقدرة على التحليل وفصل العناصر عن سياقها الكلي، 
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فضيلهم للتعامل مع التكنولوجيا، بحيث يكون إدراكهم لألجزاء واضًحا، باإلضافة إلى ت

أما الطالب المعتمدين على المجال ال يفضلون التعامل مع التكنولوجيا وإنما قد يكونوا 

مضطرين إلستخدامها نظًرا للتطور التكنولوجي الحادث في المجتمع والذي فرض 

 نفسه بشكل كبير في شتى مجاالت الحياه.

ببيئة التعلم القائمة على الفصل لتعلم وعلى الرغم من أن المرحلة الثانية من ا

هى التعلم داخل الفصل الدراسي، والتي يتوافر بها بيئة التعلم األساسية والتي  المعكوس

تتضمن البيئة الفيزيائية )الفصل الدراسي( ومعلم ومتعلمين، والتي يبدوا أنها تتفق أكثر مع 

لشمولية وضعف القدرة على خصائص الطالب "المعتمدين على المجال" الذين يتصفون با

عزل المثيرات عن سياقها الكلي، ويكون إدراكهم للتفاصيل مشوًشا وغامًضا، كما يتوافر 

بها التعلم بها بشكل جماعي واجتماعي، من خالل مناقشات المتعلم مع زمالئه وعرض 

وسماع آراء ووجهات النظر، والعمل الجماعي من خالل ورش العمل، وتلقي الطالب 

من أقرانهم ومن المعلم، إال أنها لم تؤثر بشكل ملحوظ  في نتائج تعلمهم وتنمية  الدعم

مهارات التخطيط للدرس لديهم، مقارنةً بالطالب المعلمين "المستقلين عن المجال"، في 

 إطار البحث الحالي.     

 إجابة السؤال الرابع  

عرفي )االستقالل عن المجال/ لإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على: "ما األسلوب الم

اإلعتماد على المجال( األنسب مع بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس لتنمية الكفايات 

عداد معلم الحاسب اآللي"، نجد أن األسلوب المعرفي األنسب إالمهنية للطالب المعلمين بشعبة 

لمهنية للطالب المعلمين بشعبة مع بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس لتنمية الكفايات ا

عداد معلم الحاسب اآللي، هو أسلوب اإلستقالل عن المجال، وهذا ما أكدته نتائج إختبار إ

الفرض الثالث والرابع والتعليق السابق على نتائج تلك هذه الفروض، وهذه النتيجة لم تناقشها 

ترى الباحثتان أن موضوع دراسات سابقة من قبل لتتفق أو تختلف معها هذه النتيجة، لذلك 

األسلوب المعرفي )االستقالل عن المجال/ اإلعتماد على المجال( األنسب مع بيئة التعلم القائمة 

 على الفصل المعكوس، يحتاج إلى مزيد من الدراسات للخروج منها بنتائج يمكن تعميمها.

 

 توصيات البحث
ي الفصل المعكوس لها دور في العملية في ضوء البحث الحالي تبين أن بيئات التعلم القائمة عل

التعليمية، حيث أنها تؤدي إلي تنمية الكفايات المهنية للطالب المعلمين، وعلي ذلك فإن البحث 

 الحالي قد توصل للتوصيات التالية في ضوء أهداف البحث وأهميته:

ات التعلم ضرورة مراعاة األسس والمبادئ المرتبطة بنظريات التعلم المختلفة عند بناء بيئ −

 القائمة علي الفصل المعكوس.

 توظيف بيئة التعلم القائمة علي الفصل المعكوس لتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلمين. −

استفادة الطالب المعلمين بشعبة معلم الحاسب اآللي من استخدام بيئة التعلم القائمة علي  −

 التفاعل بين الفصل المعكوس واألساليب المعرفية.
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فادة من نتائج البحث الحالي على المستوى التطبيقي، في اإلرتقاء بمستوى اعداد اإلست −

الطالب معلمي الحاسب اآللي بالفرقتين الثالثة والرابعة، فيما يتعلق بمهارات التخطيط 

 للدرس )كأحد الكفايات المهنية للطالب المعلمين(.

عالج القصور أو الضعف في اإلهتمام باعداد بيئات تعلم قائمة على الفصل المعكوس،  ل −

مهارات الطالب المعلمين بتخصصات  نوعية أخرى بكليات التربية النوعية، وللطالب 

 المعلمين بكليات التربية.

مراعاة األساليب المعرفية مثل أسلوب اإلستقالل/ اإلعتماد على المجال، لدى الطالب  −

 م مرغوبة.المعلمين، عند اعداد بيئات التعلم لهم، لتحقيق نتائج تعل

الحاجة لمزيد من الدراسات التي تدرس موضوع األسلوب المعرفي )االستقالل عن  −

المجال/ اإلعتماد على المجال( األنسب مع بيئة التعلم القائمة على الفصل المعكوس، 

 للخروج منها بنتائج يمكن تعميمها.

 البحوث المقترحة:
اسات السابقة المرتبطة بموضوع في ضوء نتائج البحث الحالي، ومن خالل مراجعة الدر

 البحث، تقترح الباحثتان الموضوعات البحثية التالية:

فاعلية بيئة تعلم قائمة علي التفاعل بين الفصل المعكوس واألساليب المعرفية لتنمية أحد  -

 الكفايات المهنية األخري.

ية لعالج فاعلية بيئة تعلم قائمة علي التفاعل بين الفصل المعكوس واألساليب المعرف −

 القصور أو الضعف في المهارات األكاديمية للطالب معلمي الحاسب اآللي.

فاعلية بيئة تعلم قائمة علي التفاعل بين الفصل المعكوس واألساليب المعرفية لتنمية الكفايات  -

 المهنية للطالب المعلمين في التخصصات النوعية األخرى بذات الكلية.

تفاعل بين الفصل المعكوس واألساليب المعرفية لتنمية بعض فاعلية بيئة تعلم قائمة علي ال -

 المتغيرات التابعة األخري مثل االتجاهات والمهارات العملية.
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 المراجع
 :  المراجع العربيةأوًلا

(. أثر استخدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية في اكساب الطلبة المعلمين مهارة 2012ابتهال محمود أبو رزق )

: جامعة المجلة الدولية لألبحاث التربويةريس مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحوها كأداه تعليميه. التخطيط لتد

 .183 -153، ص ص 32كلية التربية، ع  -اإلمارات العربية المتحدة

. (. المعلم المصري والكفايات المهنية في القرن الحادي والعشرين2016إبراهيم الدسوقي عوض هللا توفيق )يوليو، 

القاهرة، ص  -، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةأعمال مؤتمر تكنولوجيا التربية والتحديات العالمية للتعليم

 .260 -253ص 

(. تطوير الكفايات المهنية لمعلم الرياضيات بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في 2006إبراهيم حامد األسطل )

غزة )سلسلة العلوم  -مجلة جامعة األقصى.NCTMرياضيات ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي ال
 (https://scholar.alaqsa.edu.ps). 326 -295،  ص ص 1، ع 10، مج اإلنسانية(

ستخدام تربويات تكنولوجيا العصر الرقمي )سلسلة تربويات الحاسوب: ا(. 2015إبراهيم عبد الوكيل الفار )
 . الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات: طنطا.(10الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التربية، 

(. أثر استخدام استراتيجية التعلم حتى التمكن على مهارة تخطيط درس التربية 2007السيد فتح هللا علي تنيتين )

ية التربية الرياضية بنين، جامعة ، كلرسالة ماجستيرالرياضية لطالب التدريب الميداني الداخلي بالكلية. 

 اإلسكندرية.

(. فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية كفايات تخطيط دروس الرياضيات 2015السيد مصطفى حامد مدين )

، 30جامعة المنوفية، مج  -مجلة كلية التربيةوتصميمها باستخدام الوسائط المتعددة لدى طالب كلية التربية. 

 .145 -71، ص ص 1ع

(. فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات 2014نوار علي عبد السيد المصري )مايو، أ

دراسات عربية في التربية وعلم النفس تخطيط الدرس لدى طالبات اإلقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية. 
 مسترجع من دار المنظومة ، 130 -89، ص ص 1، ج49. ع السعودية

http://search.mandumah.com/Record/606459 

(. دور برنامج اإلعداد الجامعي في إكساب المعلمين الكفايات المهنية وفق 2018أنور شحادة حسين نصار )

، ص 21، ع7، مج التربوية والنفسيةمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات االتجاهات الحديثة. 

 .181 -165ص 

مسترجع . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، األساليب المعرفية في علم النفس(. 1989أنور محمد الشرقاوي )

 /168771http://search.mandumah.com/Record: من دار المنظومة

(. 5الصورة الجمعية، )ط -ختبار األشكال المتضمنة(. ا2002أنور محمد الشرقاوي وسليمان الخضري الشيخ )

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

(. 2017إيمان أحمد محمد رخا، محمد إبراهيم الدسوقي، محمد محمود زين الدين ومنى عبد المنعم فرهود )يونيو، 

المعلمين بكلية التربية أثر إستراتيجية التعلم المعكوس في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدى الطالب 

 .406 -386، ص ص 22، عمصر -مجلة كلية التربية ببورسعيدالنوعية ودافعيتهم للتعلم. 

(. مستوى األسلوب المعرفي )االستقالل في مقابل االعتماد على المجال االدراكي( لدى 2020بلدية بن زطة )

مجلة اآلداب والعلوم دراسي. المتعلمين بالسنة أولى ثانوي في ضوء متغيري الجنس والتخصص ال
 . 153 -140، ص ص 2، ع17الجزائر، مج -اإلجتماعية

(. من األساليب المعرفية إلى أساليب 2019جاك شوفري، جيل فورتان ومغيط تيبيغج؛ اعداد وترجمة محمد القدام )

 .192 -181، ص ص 8: عياد أبالل، عالمجلة المغربية للعلوم اإلجتماعية واإلنسانيةالتعلم. 

التدريس المصغر والتربية (. 2005جورج براون؛ ترجمة محمد رضا البغدادي وهيام محمد رضا البغدادي )
 (. القاهرة: دار الفكر العربي.2)ط العملية الميدانية

. العراق )بغداد(: المطبعة المركزية بجامعة طرائق واستراتيجيات تدريس العلوم(. 2016حسام يوسف صالح )

 ديالي.

 . عمان: دار الفكر.تصميم التعليم(. 2010) حسن جامع

https://scholar.alaqsa.edu.ps/
http://search.mandumah.com/Record/606459
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 (. الرياض: مكتبة الرشد.2)ط مدخل إلى المناهج وطرق التدريس(. 2007حسن جعفر الخليفة )

 (Blackboard)(. مدى فاعلية تطبيق التعلم المقلوب )المعكوس( عبر نظام 2017حصة غازي برغش البجيدي )

لتعلم المقلوب لدى طالبات قسم رياض األطفال في كلية التربية في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو ا

، ص ص 3، ع26، مج مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةبجامعة الجوف بالسعودية. 

29- 53 . 

(. برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات معلمي المدرسة الثانوية التجارية لتدريس 2007حنان إسماعيل سالم )

 . جامعة عين شمس: كلية التربية.رسالة دكتوراهالمواد التجارية بالحاسب اآللي أثناء الخدمة. 

مجلة العلوم (. تصور مقترح للكفايات الالزمة إلعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة. 2003خالد بن فهد الحذيفي )
 .45 -1، ص ص 1ع ،16السعودية، مج -: جامعة الملك سعودالتربوية والدراسات اإلسالمية

دراسة  -(. تقدير مستوى الكفايات التدريسية لدى معلمي المرحلة اإلبتدائية2015خديجة بلهامل واسماعيل رابحي )

، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة محمد رسالة ماجستيرميدانية بمدرسة محمد نحوي شتمة بسكرة. 

 بسكرة. –

 . عمان: دار الشروق.علم النفس المعرفي(. 2003رافع الزغلول وعماد الزغلول )

 . القاهرة: عالم الكتب.علم النفس المعرفي(. 2006ربيع عبده رشوان )
(. العين، اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب 2)ط األساليب الحديثة في تدريس العلوم(. 2008زيد الهويدي )

 الجامعي. 

مجلة ل/ اإلعتماد على المجال اإلدراكي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية. (. أسلوب اإلستقال2017سمية بن لمبارك )
، ص ص 1، ع4جامعة زياد عاشور بالجلفة )الجزائر(، مج -: وزارة التعليم العالي والبحث العلميالمداد

186- 206 . 

م برنامج تدريبي (. أثر استخدا2015صابر حسين محمود، مختار أحمد عبد النبي وأماني عبد الجيد عبد الحميد )

مقترح على تنمية بعض المهارات التدريبية لدى معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة اإلعدادية أثناء الخدمة. 

 مسترجع من دار المنظومة ، 46 -15، ص ص 3، ج39، ععين شمس -مجلة كلية التربية

ndumah.com/Record/711794http://search.ma 

. ليبيا: دار الفكر العربي ومكتبة مفاهيم نظرية -علم النفس التربوي للمعلمين(. 2000عبد الرحمن صالح األزرق )

 طرابلس العلمية العالمية.

 . عمان: دار المسيرة.علم النفس المعرفي(. 2004عدنان يوسف العتوم )
: الموسوعة العربية للتعلم اإللكترونيهنية التي ينبغي توافرها في المعلم. (. الكفايات الم2010عصام أحمد )يناير، 

 .21 -10، ص ص 19جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، ع 

(. "فاعلية حقيبة تعليمية على أداء الطالبة المعلمة 2009علياء عبد المنعم ابراهيم وهيام علي سليمان النجار )ابريل، 

الدولي  -المؤتمر العلمي السنوي )العربي الرابعبكلية رياض األطفال جامعة الفيوم". في التدريب الميداني 
األول( اإلعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي )الواقع 

 .2634 -2608، ص ص 4. كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، مج والمأمول(

(. فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارة تخطيط الدرس لدى 2005مود خليل )مارس، عنايات محمد مح

مسترجع ، 210 -186، ص ص 101. ع دراسات في المناهج وطرق التدريسموجهي التربية الموسيقية. 

 ah.com/Record/40961http://search.mandum من دار المنظومة 

(. تقويم الكفايات التدريسية لدى أساتذة السنة األولى من التعليم الثانوي. 2021كمال فرحاوي وأحالم بشيري )

 .239 -225، ص ص 2، ع9الجزائر، مج -أفكار وآفاق

 (. القاهرة: عالم الكتب.3)ط إتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس(. 2006كوثر حسين كوجك )

(. فاعلية الفصل المعكوس في تنمية بعض المفاهيم الرياضية لدى التالميذ 2015لمياء جالل محمد عبدهللا )ديسمبر، 

 .466 -439، 68ع السعودية،  -دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمتخلفين عقليًا القابلين للتعلم. 

 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. .األسلوب المعرفي وعالقته باإلبداع(. 2009ليث محمد عياش )

مالوي روبرت، روث إيلين فيروك الروفلين، شارون أي إدوارد، بيفرلي بارك وولف؛ )ترجمة( محمد أحمد محمد 

 السعودية: دار جامعة الملك سعود للنشر. -.الرياضتحويل التعلم بإستخدام التقنيات الحديثة(. 2018الجبالي )

http://search.mandumah.com/Record/711794
http://search.mandumah.com/Record/40961
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 . القاهرة: دار السحاب.ظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا التعليمالن(. 2013محمد عطية خميس )

 . القاهرة: دار السحاب.بيئات التعلم اإللكتروني )الجزء األول((. 2018محمد عطية خميس )

(. الكفايات التدريسية لدى معلمي التربية المهنية من وجهة نظرهم: دراسة ميدانية 2019محمد عمر عيد المومني )

، 3األردن، مج -: كلية عجلون الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقيةمجلة روافدعجلون في األردن.  بمحافظة

 .140 -116، ص ص 1ع

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتكنولوجيا التعليم قائم على الموديوالت في  (.2007محمد يوسف إسماعيل يوسف )

، جامعة رسالة ماجستيرمن التعليم األساسي.  تنمية مهارات التدريس لمعلمي الفصول بالصفوف األولى

 القاهرة: معهد الدراسات والبحوث التربوية.   

(. فاعلية تخطيط الدرس في تنمية المعرفة البيداغوجية للمحتوى 2016مريم موسى متى عبدالمالك )يوليو، 

 .89 -53، ص ص 9، ع19مصر، مج  -مجلة تربويات الرياضياتالرياضي لدى الطلبة/ المعلمين. 

(. أثر إستخدام التعلم المعكوس في تنمية التحصيل وبعض عادات 2018مشاري حسين رجاء الحارثي )يناير، 

، 23مصر، ع -مجلة كلية التربية ببورسعيدالعقل لدى تالميذ الصف السادس اإلبتدائي في مادة الرياضيات. 

371- 400. 

ج تدريبى مقترح فى تنمية مهارات التدريس االبداعى فاعلية برنام(. 2016الفقيه )يوليو،  مشاعل بنت محمد

، 35، مج 169، ع 1، ججامعة األزهر -مجلة التربية. وعادات العقل لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية

   :space/41248-ohttp://dx.doi.org/10.21473/iknitDoi، 757 -710ص ص 

(. فن وعلم طريقة التدريس وإعداد الدروس لمادتى  النحو واإلمالء. 2016مصطفى سالم ميالد المازق )يونيو، 

مسترجع من دار ، 94 -77، ص ص 5، جامعة مصراتة )ليبيا(: كلية التربية، عالمجلة العلمية لكلية التربية

 /814595http://search.mandumah.com/Record المنظومة 

(. فعالية استراتيجية التعليم المعكوس باستخدام نظام البالكبورد وتطبيق الواتس 2016منال عبدهللا زاهد )ديسمبر، 

صاد المنزلي آب على التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو استخدام االنترنت في التعليم لدى طالبات قسم االقت

: المركز القومي المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاثبكلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز. 

 .53 -35، 8، ع2فلسطين(، مج -للبحوث )غزة

(. الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسات التربية األسرية 2008نباعبد الحسين الدلوي وبشرى محمد حسن العبيدي )

 . 13بغداد، ع -لمرحلةة الثانوية. مجلة العلوم النفسية: مركز البحوث النفسيةفي ا

(. فاعلية التعلم المعكوس القائم على التدوين المرئي في تنمية مهارات تصميم 2015نبيل السيد محمد حسن )مايو، 

 -التربية وعلم النفسدراسات عربية في اإلختبارات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى. 
 ، مسترجع من دار المنظومة 176 -113، ص ص 61. ع السعودية

http://search.mandumah.com/Record/700235 

لمنزلي وتأثيره في (. توظيف نموذج التعلم المعكوس في تدريس االقتصاد ا2015هالة سعيد عبدالعاطي أبو العال )

مصر،  -مجلة كلية التربية باإلسكندريةأبعاد العبئ المعرفي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية واتجاهاتهن. 

 .518 -459، 6، ع25مج

 . القاهرة: دار الكتاب الحديث.األساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس(. 2002هشام محمد الخولي )

. : نماذج لدعم التعليم المستدام2.0مستحدثات تكنولوجيا التعليم (. 2020ي توفيق )وليد سالم الحلفاوي ومروة ذك

 الجيزة: دار فنون.

(. فعالية استخدام التدريس االستبصاري في تنمية مهارات تدريس العلوم لدى 2009وليد نبيل حسين عبد الحميد )

 لية التربية، جامعة عين شمس.، كرسالة ماجستيرالطالب المعلمين بكلية التربية )دراسة حالة(. 

(. دراسة تحليلية لمحتوى تحضير الدروس لدى معلمي العلوم بالمرحلة 2008يحيى بن ابراهيم يحيى عسيري )

 -، كلية التربية، جامعة أم القرىرسالة ماجستيرالمتوسطة بالعاصمة المقدسة في ضوء معايير مختارة. 

 السعودية.
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Abstract 

The aim of the current research is to treat the weak professional 

competencies of student teachers in the Computer Teacher Preparation 

Division, through a learning environment based on the interaction between 

the flipped classroom and the cognitive style, and the research was limited 

to lesson planning skills (as one of the professional competencies), and the 

research sample consisted of two experimental groups: the first 

experimental group (56) of students teachers who were independent 

teachers of the field, and the second experimental group (56) of students 

teachers who depended on the field. The two groups studied using the 

proposed learning environment, which in its electronic aspect relied on (at 

home) learning through 10 videos, made available to them through cloud 

computing technology using Google Drive app. 

The results of the research found that there were statistically 

significant differences at the level (0.05) between the average scores of the 

students of the two experimental groups in the dimensional measurement 

of each of: the achievement test and the lesson planning skills assessment 

card, in favor of the first experimental group, and the result indicate the 

size of the average effect of the proposed learning environment, which 

indicates its effectiveness in developing the professional competencies of 
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student teachers (the research sample), and indicated that The most 

appropriate cognitive method with the learning environment based on the 

flipped classroom, is the method of independence from the field, rather 

than the method of dependence on the field. 
 

Keywords 
flipped classroom, cognitive style, professional competencies, lesson 

planning skills, teacher students 

 


