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 وس في تنمية المفاهيم العمميةثر استخدام التعمم المعكأ
 بدولة الكويت المرحمة المتوسطةبمادة العموم لدى تالميذ  

 * العجمي اهلل منيفسعود عبد /د
 :مقدمة

، المترابطاةالحقااق   ىتقاوم لماحياث ، أسااس بنااا العمامالمفاىيم العممية ىي 
خاا ل  ماان ليتشااك المباادأ العمماايفوالقااوانين العمميااة، ئ بناااا المبااادكمااا تعااد أساااس 

تاااربط فيماااا بينياااا مجمولاااة مااان الع عاااات، والتاااي تتناااوع  شااابكة مااان المفااااىيم بنااااا
 لمحصول مبادئ وعوانين لممية جديدة.

ويواجو ت ميذ المرحمة المتوسطة العديد مان المشاك ت فاي المفااىيم العممياة 
بمااادة العمااوم، حيااث يجاادون أنفساايم فااي مواجيااة مااا العديااد ماان المفاااىيم المجااردة 

التي تحتاج لقدر من التخيل والمعتمد لمى الفرو  الفردياة باين الت مياذ، ويتوعا  و 
شااكل صااعوبات أيضااا لمااى درجااة صااعوبة وتعقااد المفيااوم موضااوع الدراسااة، ممااا ي

تمااال المشاااك ت مساااتعينين  ن جاىااادين فاااي التىماااب لماااىلااادييم، ويحااااول المعمماااو 
تتوع  لمى اجتيادات المعمم  تقميدية والتي بالعديد من الوساقل سواا تكنولوجية أم

الشخصية، ىذا باإلضافة إلى وجود بعض التصورات الخاطقة لدى الت ميذ لمعديد 
من المفاىيم والتي تكون أصعب مان لادم معرفاة الت مياذ باالمفيوم حياث ياتم باذل 

 الجيد لتصحيح المفيوم الخاطئ لدى الت ميذ.
جمولااة ماان اءشااياا، فااالمفيوم ىااو الصاافات أو الخصاااقص المشااتركة بااين م

)محمااد حماازة وفيمااي الب ونااة، تسااالد لمااى اتخاااذ القاارار بانتماااا شاايا ليااذا المفيااوم. 
0040 ،401)(1) 

الفصااول  إلااىإلااى أن الت ميااذ ياا تون  (Chin, 2001, 72)ويشااير تشااين 
المسااابقة، والتاااي تشاااكمت مااان خااا ل  واءفكااااريم بعاااض التصاااورات يدالدراساااية ولااا

محايط بيام، وعاد يكاون ذلال مفيادا فاي تعمام موضاولات جديادة تفالميم ما العالم ال
                                                           

 .تخصص تكنولوجيا التعميم –دكتوراه في التربية د/ سعود عبداهلل منيف العجمي:  *
، ما كتابة اإلصدار السابا APA( اتبا الباحث نظام الجمعية اءمريكية لعمم النفس 1)

 اءسماا العربية اءول فالثاني.
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بالمدرسة، ولكان عاد تكاون تمال المعاار  واءفكاار المسابقة أفكاار ومفااىيم خاطقاة، 
والتااااي عااااد تنشاااا  ماااان خاااا ل م حظاااااتيم وتفساااايراتيم الشخصااااية لاااابعض الظااااواىر 

 الطبيعية اليومية أو من خ ل وساقل اإلل م والتحدث ما أشخاص آخرين.
د أكاادت العديااد ماان الدراسااات لمااى وجااود مشااك ت بمفاااىيم العمااوم لاادى وعاا

( 0007ت ميااذ المرحماااة المتوسااطة، ومااان ىاااذه الدراسااات دراساااة باا ل أباااو طيااار )
والتي أكدت لمى وجود مشك ت بمفااىيم الضاوا لادى ت مياذ المرحماة المتوساطة، 

عوبات فااي ( والتااي أكاادت لماى وجااود العديااد مان الصاا0004ودراساة آمااال محماد )
تااادريس المفااااىيم العمميااااة ولممياااات العماااام اءساساااية لت ميااااذ المرحماااة المتوسااااطة، 

( والتااي أكاادت وجااود العديااد ماان المشااك ت فااي تعماام 0044ودراسااة رباااب حامااد )
المفااااىيم العممياااة لااادى ت مياااذ مرحماااة التعمااايم اءساساااي، ودراساااة التمااااد البمبيساااي 

لصاعوبات فاي تعمام المفااىيم العممياة لادى ( والتي أكدت وجود العديد مان ا0004)
( والتاااي أكااادت لماااى 0044ت مياااذ المرحماااة المتوساااطة، ودراساااة ساااعود العجماااي )

وجاااود صاااعوبات فاااي تااادريس المفااااىيم العممياااة بماااادة العماااوم لااادى ت مياااذ المرحماااة 
 المتوسطة.
ويعد التعمم المعكوس من الوساقل واءدوات التكنولوجية التي تسالد لمى  
لمستوى التعميمي لمت ميذ، باإلضافة لتنمية مفاىيميم العممية تحويميا من رفا ا

مفاىيم محسوسة يعييا ويفيميا الت ميذ جيدا، وذلل لما يوفره  إلىمفاىيم مجردة 
التعمم المعكوس من إمكانيات وطر  غير تقميدية في التعمم، وتمحور العممية 

مم النشط والتعمم الذاتي وورش العمل التعميمية حول المتعمم، وااللتماد لمى التع
 والعص  الذىني في تنفيذ التعمم المعكوس.

وىناااااال العدياااااد مااااان االساااااتراتيجيات الحديثاااااة التاااااي تعتماااااد لماااااى اسااااااتخدام 
التقنياااااات الحديثاااااة لتفعيااااال الاااااتعمم الرعماااااي، مثااااال  اساااااتراتيجية الاااااتعمم اإللكتروناااااي 

 عشاااااااااطة،آياااااااااة ). عكاااااااااوسالمواساااااااااتراتيجية الاااااااااتعمم المااااااااادم  واساااااااااتراتيجية الاااااااااتعمم 
0044: 04) 

ويعد نموذج التعمم المعكوس من النماذج الميمة في التعميم لما لو من 
يولوجي لدى القاقمين لمى اءنظمة ديمت في إحداث تىيير إيسامميزات 
وعد سالد لمى انتشار ظيوره العديد من المستحدثات التكنولوجية لذا  ،التعميمية

كميا التقميدي غير مرضية وغير مقنعة لطموح فقد أصبحت مؤسسات التعميم بش
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العديد من المتعممين والمعممين وكان ذلل معززًا نحو انتشار نموذج يمنح الفرصة 
محمد لمى أدوات التكنولوجيا المختمفة .) بااللتمادم من أجل الممارسة تعملمم

ا وىنال العديد من الدراسات السابقة والتي من خ لي، (2، 0044،  خ  حسن 
 تطبيقو لن الرضا ومدى أظيرت أىمية التعمم المعكوس في العممية التعميمية وأثره

( 0044أبو جمبة ) منيرة   دراسةىذه الدراسات ومن مختمفة، تعميمية مراحل في
 جونسون ورينر ودراسة (0043الزين )حنان ودراسة 

Johnson&Renner(2012)، رستراي ودراسةStrayer(2007). ،ويعتمد نموذج 
التعمم المعكوس لمى أن يقوم المتعمم أواًل بدارسة الموضوع من تمقاا نفسو لادة 

من عبل المعمم أو مشاركتيا من عبل  إلدادىاباستخدام دروس لبر الفيديو يتم 
معمم آخر وفي الص  يطب  المتعمم المعرفة من خ ل حل المساقل والقيام 

 .(Ronchetti,2012) باءلمال التطبيقية تحت إشرا  ودلم من المعمم
ففكااااااارة الاااااااتعمم المعكاااااااوس تساااااااتند لماااااااى الاااااااتعمم النشاااااااط وفالمياااااااة الطااااااا ب 
ذالااااااة وبااااااث المحتااااااوى التعميمااااااي لباااااار  ومشاااااااركتيم وتصااااااميم مخااااااتمط لماااااادرس وام

ورشااااة تدريبيااااة  إلااااىالويااااب فقيمااااة ىااااذا الفصاااال تكماااان فااااي تحوياااال وعاااات الفصاااال 
حااااااول  يمكاااااان ماااااان خ ليااااااا أن يناااااااعش الطاااااا ب مااااااا يرياااااادون بحثااااااو واستقصاااااااا

، كمااااااا يمكاااااانيم ماااااان اختبااااااار مياااااااراتيم فااااااي تطبياااااا  المعرفااااااة وى العمماااااايالمحتاااااا
والتواصااااال ماااااا بعضااااايم الااااابعض أثنااااااا أداقيااااام ل نشاااااطة الصااااافية وخااااا ل وعااااات 

لماااااااوجيين الفصااااااال يقاااااااوم المعمماااااااون بوظااااااااقفيم ماثماااااااة لوظااااااااق  المااااااادربين أو ا
ي بالبحااااث واالستقصاااااا الفااااردي والجيااااد الجمااااال موتشااااجيا الطاااا ب لمااااى القيااااا

فااااي ىااااذا النااااوع ماااان الااااتعمم المتبااااادل، فمااااا يااااتم  ى آخاااارناااا، وبمعالتعاااااوني الفعااااال
نجااااازه فااااي الفصاااال يقااااوم الطالااااب بانجااااازه فااااي المناااازل ومااااا يااااتم لااااادة إيااااتم لااااادة 

انجاااااازه فاااااي المنااااازل مااااان تااااادريبات وتماااااارين وأنشاااااطة ينجاااااز فاااااي وعااااات الفصااااال 
 (Herreid & Schiller, 2013)، (46، 0043، مطااااوعضااااياا  الخميفاااة،حسااان )

فاااااااالتعمم المعكاااااااوس يقاااااااوم لماااااااى اساااااااتخدام التقنياااااااة ل ساااااااتفادة مااااااان الاااااااتعمم فاااااااي 
العممياااااة التعميمياااااة بحياااااث يمكااااان لممعمااااام عضااااااا مزياااااد مااااان الوعااااات فاااااي التفالااااال 
والتحاااااااور والمناعشااااااة مااااااا الطاااااا ب فااااااي الفصاااااال بااااااداًل ماااااان إلقاااااااا المحاضاااااارات 

مناااازل فااااي ال لممحاضااااراتوم الطاااا ب بمشاااااىدة لااااروض فيااااديو عصاااايرة قااااحيااااث ي
يبقااااااى الوعاااااات اءكباااااار لمناعشااااااة المحتااااااوى فااااااي الفصاااااال تحاااااات إشاااااارا  المعماااااام و 

(Brame, 2013 ) 
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 ”Flipped Learningلااااااذلل ساااااامي ىااااااذا النمااااااوذج باااااااالتعمم المعكااااااوس 
فيااااتم التاااادريس فرديااااا فااااي المناااازل لاااان طرياااا   ،بحيااااث يااااتم لكااااس نظااااام التعماااايم

يو والمواعاااااااا تمفاااااااة كممفاااااااات الفيااااااادخاساااااااتخدام وتوظيااااااا  اءدوات التكنولوجياااااااة الم
التعميميااااااة اإللكترونيااااااة والتااااااي تسااااااتخدم لنقاااااال وتاااااادريس المحتااااااوى التعميمااااااي ثاااااام 
يااااااذىب المااااااتعمم لقالااااااة الاااااادرس ليمتقااااااي وجااااااو لوجااااااو مااااااا المعماااااام ويكااااااون لاااااادى 
المعماااام كاماااال الوعاااات الااااذي كااااان معااااد لمشاااارح ليناااااعش فيااااو المتعممااااين حااااول مااااا 

 Hamdan)ذىا شاااااىدوه وتعممااااوه ويصاااامم لياااام أنشااااطة مختمفااااة وياااادلميم لتنفياااا

et al, 2013) 

ويعاااااد مااااان أىااااام مميااااازات الاااااتعمم المعكاااااوس أناااااو يتااااايح وعتاااااًا أكبااااار لمتااااادريب 
لااااذا فيناااااو يصااااامح فااااي تعمااااام الااااادروس  العممااااي فاااااي سااااايا  توجيااااو المعمااااام ودلماااااو

التااااي تتضاااامن الميااااارات العمميااااة والتااااي يمكاااان تصااااميميا فااااي صااااورة مشاااارولات 
 .(Lage et.al., 2000)تعميمية كاممة 
ماااااوذج الاااااتعمم المعكاااااوس أساساااااو النظاااااري مااااان البناقياااااة المعرفياااااة ويساااااتمد ن

البناقياااااااة  مباااااااادئلفيجوتشساااااااكي حياااااااث شاااااااكمت  االجتمالياااااااةلبياجياااااااو والبناقياااااااة 
لماااااااى أسااااااااس  جميعياااااااا تشاااااااترلالمعرفياااااااة الساااااااترتيجيات الاااااااتعمم النشاااااااط التاااااااي 

نشاااااااط المااااااتعمم أثناااااااا انعقاااااااد الموعاااااا  التعميمااااااي وممارسااااااة المااااااتعمم لممياااااااارات 
لعماااااال لمااااااى تطبيقيااااااا وتنفيااااااذ اءنشااااااطة التعميميااااااة المختمفااااااة كضاااااامان العمميااااااة وا

البناقياااااااااة  ئنحااااااااو تحقيااااااااا  مساااااااااتوى لاااااااااالي مااااااااان الاااااااااتعمم بينماااااااااا شاااااااااكمت مبااااااااااد
ل جميعيااااا لمااااى اساااااس تر جيات الااااتعمم التعاااااوني التااااي تشاااايالسااااترات االجتماليااااة

 ( Bishop & Verleger, 2013. )العمل الجمالي
لتعمم المعكوس الى أن وعت الص  يرجا اءساس الذي بني لميو نموذج ا

ال يخصص إللطاا المحاضرات التقميدية بل لقيام المتعممين بتنفيذ الميام 
واءنشطة التعميمية والتدريب لمى الميارات المستيدفة ويندرج ذلل في سيا  ثقافة 
التعمم المتمركز حول المتعمم والتي ت لفت بمشاركة لديد من لمماا النفس 

النظرية البناقية المعرفية والتي خرجت  ئياجيو الذي أسس لمبادالتعميمي مثل ب
 ئوكذلل فيجوتسكي الذي أسس لمباد ،منيا استراتيجيات التعمم النشط المتعددة

والتي خرجت منيا استراتيجيات التعمم التعاوني  االجتماليةالنظرية البناقية 
 (Bishop & Verleger, 2013المتعددة )
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 مشكمة البحث: 
ل لمل الباحث كارقيس لقسام العماوم بمدرساة الواحاة المتوساطة بناين من خ 

الحاااظ وجاااود تااادني فاااي مساااتوى تعمااام المفااااىيم العممياااة بماااادة العماااوم لااادى ت مياااذ 
الص  السادس المتوسط، وخاصة وحادة الخ ياا واءنساجة واءلضااا، وأكاد لماى 

إجاباة الت ميااذ  ولناد مراجعااة ذلال مان خاا ل تطبيا  أشاكال وأدوات التقياايم البنااقي
الحااظ الباحااث أن معظاام أخطاااا الطاا ب تكماان فااي اءسااقمة التااي تتناااول المفاااىيم 
العممية بوحدة الخ يا واءنسجة واءلضاا، وما رجوع الباحث لمبحوث والدراساات 
السابقة وجد الباحث أن ىنال ت كيد لمى وجود مشك ت في تعمم المفاىيم العممياة 

ذ المرحمااة المتوسااطة، مثاال دراسااة كاال ماان  دراسااة )زبياادة بمااادة العمااوم لاادى ت مياا
ودراساااااااة التمااااااااد البمبيساااااااي  (،0004آماااااااال محماااااااد )(، ودراساااااااة 0002عرناااااااي، 

،  (0007بااا ل أباااو طيااار ) (، ودراساااة0005محماااد منصاااور )(، ودراساااة 0004)
  (.0044(، ودراسة رباب حامد )0040)ودراسة سعود العجمي 

 ا( تممياذً 20ستكشافية لماى ليناة مكوناة مان )وعد عام الباحث بيجراا دراسة ا
من ت ميذ الص  السادس المتوسط لتعر  مشك ت الت ميذ بمادة العموم واتضح 

وجاود صاعوبات بالمفاااىيم العممياة وبخاصااة  مان خا ل نتاااق  الدراساة االستكشااافية
%( مان الت مياذ إلاى أنيام ال 73وحدة الخ يا واءنسجة واءلضااا، حياث أشاار )

%( مااان 63ماااون المقصاااود مااان العدياااد مااان المفااااىيم العممياااة باااالعموم، وأشاااار )يفي
الت ميذ إلى أن معظم الدرجات التي يفقدونيا في االختبارات تكون بسبب صاعوبة 
المفاىيم العممية واخت ط المفاىيم ولدم القدرة لمى التفرعاة بينياا، كماا عاام الباحاث 

ممي العموم بمدرسة الواحة المتوسطة ( من مع4بعمل مجمولة من المقاب ت ما )
%( مااان المعمماااين أن ىناااال مشاااك ت بمفااااىيم نفاااس الوحااادة 400بناااين وأوضاااح )

ويتضاااح ذلااال مااان خاااا ل درجاااات االختباااارات الشاااايرية لت مياااذ الصااا  السااااادس 
إلااى ضااع  درجاااتيم بامتحانااات نيايااة الفصاال وخاصااة فااي  باإلضااافةالمتوسااط، 

%( ماان المعممااين إلااى أن الت ميااذ 61، وأكااد )الجاازا الخاااص بمفاااىيم ىااذه الوحاادة
يصعب لمييم تصاور العدياد مان المفااىيم المجاردة، وأحياناا يكاون لادييم تصاورات 

 خاطقة لتمل المفاىيم.
من خ ل ما سب  تتضح مشكمة البحث في ضع  مستوى ت ميذ المرحمة 

استخدام التعمم المتوسطة في المفاىيم العممية بمادة العموم، ويقترح الباحث أن يتم 
المعكوس لما لو من إمكانات تسالد لمى تنمية عدرات الت ميذ بالمفاىيم العممية 
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وتحويل المفاىيم المجردة لمحسوسة وتسالد لمى تفعيل دور المتعمم وجعمو محور 
 العممية التعميمية. 
 أسئمة البحث: 

 السؤال الرقيس التالي   الباحث من خ ل بحثو اإلجابة لن حاول
ثر استخدام التعمم المعكـوس فـي تنميـة المفـاهيم العمميـة بمـادة العمـوم لـدى ا أم

 ؟بدولة الكويت المرحمة المتوسطةتالميذ 
 وتفرع من السؤال الرقيس اءسقمة الفرلية التالية  

 ؟المرحمة المتوسطةلت ميذ  ال زمة المفاىيم العممية بمادة العموم ما -4
لدى تعمم المعكوس لتنمية المفاىيم العممية لم التصميم التعميمي المقترح ما -0

 ؟ت ميذ المرحمة المتوسطة
ثر استخدام التعمم المعكوس في تنمية المفاىيم العممية بمادة العموم لدى ما أ -1

 ؟بدولة الكويت ت ميذ المرحمة المتوسطة
 :أهداف البحث

 إلى  الحاليسعى البحث 
ى ت ميذ المرحمة المتوسطة في تعمم المفاىيم العممية لد القصور أوجو ل ج

 بدولة الكويت، وذلل من خ ل 
 لت ميذ المرحمة المتوسطة. ال زمة المفاىيم العممية بمادة العموم تحديد -4
لمتعمم المعكوس لتنمية المفاىيم العممية لدى  المقترح التصميم التعميمي بناا -0

 ت ميذ المرحمة المتوسطة.
تنمية المفاىيم العممية بمادة العموم  ثر استخدام التعمم المعكوس فيعياس أ -1

 .بدولة الكويت المتوسطةلدى ت ميذ المرحمة 
 أهمية البحث: 

 تكمن أىمية البحث فيما يمي  
تقديم أسموب جديد لع ج مشك ت تعمم المفاىيم لدى ت ميذ المرحمة  .4

 المتوسطة. 
مسالدة المعممين لمى مواكبة كل ما جديد في مجال طر  التدريس  .0

 ديثة.الح
 تقديم نموذج تعميمي يمكن استخدامو في تدريس مواد دراسية أخرى.  .1
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 حدود البحث: 
 تمثمت حدود البحث في  

وتتمثل في ت ميذ الص  السادس المتوسط بمدرسة الواحة  الحدود البشرية:  ( أ
 المتوسطة بنين بمنطقة الجيراا التعميمية بدولة الكويت.

، 0046-0045ثاني من العام الدراسي   الفصل الدراسي الالحدود الزمنية  ( ب
 ولمدة أسبولين. 0046فبراير  44حيث تم التطبي  يوم اءحد المواف  

يتناول البحث المفاىيم ذات الصعوبة بوحدة الخ يا  الحدود الموضوعية:  ( ت
 واءنسجة واءلضاا بمادة العموم لمص  السادس المتوسط.

 عينة البحث: 
من ت ميذ الص  السادس المتوسط  اتمميذً  40تكونت لينة البحث من 

بمدرسة الواحة المتوسطة بنين بمنطقة الجيراا التعميمية بدولة الكويت تم اختيارىم 
 تجريبية واءخرى ضابطة. إحداىمالشواقيا مقسمة إلى مجمولتين بالتساوي 

  :أدوات البحث
 اشتمل البحث لمى اءدوات التالية 

 بمادة العموم )أداة عياس(.اختبار تحصيمي لممفاىيم العممية  -
وحدة الخ يا واءنسجة واءلضاا )مادة  –فصل معكوس لمادة العموم  -

 المعالجة التجريبية(.
 متغيرات البحث: 

 تناول البحث المتىيرات التالية  
 (Flipped Learning)التعمم المعكوس :المستقل المتغير

 المفاىيم العممية بمادة العموم :المتغير التابع
 :ج البحثمنه

 شبو المني  الباحث استخدم :التجريبي شبو المني  لمى البحث التمد
لمفاىيم العممية بمادة العموم لدى  أثر التعمم المعكوس في تنميةا لقياس التجريبي

ت ميذ المرحمة المتوسطة، وكذلل المني  الوصفي التحميمي في إلداد اإلطار 
 لسابقة.النظري لمبحث وتحميل البحوث والدراسات ا

 :تصميم البحث
 بعدي.–عياس عبمي ما التجريبية والضابطة المجمولتين تصميم استخدام تم
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 لمبحث التجريبي التصميم (4) جدول
 التطبيق البعدي المعالجات القبمي القياس البحث مجموعات

المجموعة 
 التجريبية

اختبار المفاهيم 
 العممية في العموم

التدريس باستخدام 
 وسالتعمم المعك

اختبار المفاهيم 
 العممية في العموم

اختبار المفاهيم  المجموعة الضابطة
 العممية في العموم

التدريس بالطريقة 
 التقميدية

اختبار المفاهيم 
 العممية في العموم

  :مصطمحات البحث
 اشتمل البحث لمى المصطمحات التالية 

 : Scientific Conceptsالمفاهيم العممية
تجريد يعبر لنو "( ب نيا لبارة لن 125، 0004يمة، يعرفيا )محمد الح

بكممة أو رمز، يشير إلى مجمولة من اءشياا أو اءنواع، التي تتميز بسمات 
وخصاقص مشتركة، أو ىي مجمولة من اءشياا أو اءنواع التي تجمعيا فقات 

 معينة".
 ويعرفيا الباحث إجراقيا ب نيا "نوع من التجريد العقمي لعناصر وصفات
مشتركة بين مجمولة أشياا، أو خصاقص تربطيا ل عات معينة في فقة معينة 
ويتوفر في كل من تمل العناصر ىذه الخاصية، وتعبر ىذه المفاىيم لما لدى 
الفرد من معنى وفيم يرتبط بكممة، أو لبارة، أو لممية معينة، ويمكن من خ لو 

 التمييز بين المجمولات، أو التصنيفات المختمفة".
 :Flipped Learning التعمم المعكوس

مم و مصطمح فكرتو وببساطة تتعم  ب ن ما يتم لممو في البيت ضمن التع
فية، وأن ما يتم لممو خ ل / المحاضرة الصالتقميدي يتم لممو خ ل الحصة

/ المحاضرة في التعمم التقميدي يتم لممو في البيت ،فيكون تعرض الطالب الحصة
ج الحصة الصفية سواا من خ ل فيديو تعميمي يقوم المعمم لممادة الدراسية خار 

 ((Brame ,2013,4 بتسجيمو لشرح درس معين أو عرااات تتعم  بموضوع الدرس

وفيو يتم تحويل المحاضرة أو الحصة التقميدية ضمن التعمم المعكوس من 
نت خ ل التكنولوجيا المتوفرة والمناسبة الى دروس مسجمة يتم وضعيا لمى اإلنتر 

بحيث يستطيا الط ب الوصول الييا خارج الحصة الصفية إلفساح المجال لمقيام 
،  مثل حل المشكمة والنقاشات وحل الواجبات،  بنشاطات أخرى داخل الحصة
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فيو تعمم يحل فيو التدريس من خ ل التكنولوجيا لمى اإلنترنت مكان التدريس 
 .(Johnson &Renner ,2012,11)،  في الىرفة الصفية المباشر

 إمدادويعرفو الباحث ب نو إجراقيًا ىو طريقة تعمم معكوس يتم فييا 
المتعممين بالمواد التعميمية لتتن مشاىدتيا خارج الموع  التعميمي ثم يمتقي المعمم 
ما الت ميذ وجيًا لوجو في غرفة الص  ليتم تقديم بعض اءنشطة الصفية حول 

وىات المقدمة لمت ميذ بحيث يقوم الت ميذ اءفكار التي تم مشاىدتيا في الفيدي
الصحيحة والتي  اإلجاباتبشكل فردي ثم يقوم المعمم بتحديد  اءنشطةبتنفيذ ىذه 

تضمن تفو  بعض الت ميذ وتميزىم لن أعرانيم ليقوموا بعد ذلل بمسالدة أعرانيم 
 التعميمية. اءنشطةالمتعممين في استكمال وحل بقية 

 :راسات السابقةاإلطار النظري والد
يتناول اإلطار النظري لمبحث المفاىيم العممياة والاتعمم المعكاوس، وفيماا يماي 

 نتناول ذلل بشيا من التفصيل 
 المفاهيم العممية:  -أولً 

تعد المفاىيم العممية من العناصار الياماة فاي تادريس الماواد المختمفاة بوجاو  
أحااد الاادلاقم اءساسااية لمعمااوم  لااام، والعمااوم بوجااو خاااص، فتعتباار المفاااىيم العمميااة

لما تشممو من لناصر ول عات وارتباطات ومقارنات وشروط، وخصااقص وباذلل 
 فالمفاىيم العممية أحد أركان مادة العموم في جميا المستويات التعميمية. 

 (127-125، 0004)محمد الحيمة،  :وينطوي المفهوم عمى ظاهريتين هما
ير إلى المظاىر أو الخصاقص الع عية لممفيوم وتش صفات المفهوم العالقية:أ( 

 وتختم  المفاىيم لادة من حيث لدد الصفات التي تتضمنيا.
وتشاير إلاى طار  تنظايم ىاذه الصافات الع عياة، ومان عوالاد  ( قواعد المفهوم:ب

تنظاايم صاافات المفيااوم الع عيااة  عالاادة اإلثبااات، وعالاادة التضاامين االعترانااي، 
 والقالدة الشرطية، وعالدة الشرح المزدوج.والقالدة االعترانية، 

 أنواع المفاهيم العممية: 
 أنواع المفاىيم كالتالي  (074، 0001)أماني سعيدة، تصن   

، ويااتم إدراكااو بااالحواس كمااا فااي تحديــد العناصــر المشــتركة المكونــة لممفهــوم -4
 المادة، فكل شيا يشىل حيزا ولو ثقل ويمكن إدراكو بالحواس يسمى مادة.

وفيياا يتكاون المفياوم بالفصال باين مكوناتاو، كماا فاي اءياون  هيم الفصـل:مفا -0
 ذرة، أو مجمولة ذرات تحمل شحنة كيرباقية.
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وتااربط بااين مشاااىدات أو مفااردات تااربط فااي ل عااة وظيفيااة  مفــاهيم العالقــة: -1
معيناااة، كماااا فاااي ل عاااة السااارلة باااالزمن، وىاااذه المفااااىيم تختمااا  فاااي درجاااة 

، فكمماااا زادت تمااال الع عاااات زادت صاااعوبة فيمياااا صاااعوبتيا بالنسااابة لمتممياااذ
 والعكس صحيح.

 اءنواع التالية  (60-57، 0002)لايش زيتون، ويضي   

 مفاىيم تصنيفية  كما في الفضة فيي تقا ضمن الفمزات. -2

 مفاىيم لممية )إجراقية(  كما في التىذية والتمثيل الضوقي والتقطير. -3

 يول واالتجاىات واءمانة.مفاىيم وجدانية  كما في التقدير والم -4

حسب درجة تعقدىا المعرفي،  (424، 0000)كمال زيتون، بينما يصنفيا  
   أو مستوى تجريدىا إلى نولين ىما

وىى المفاىيم التي ليا أمثمة حسية، أو التي المفاهيم الحسية )الواقعية(:  .4
تتميز خصاقصيا ب نيا حسية مثل  مفاىيم الزىرة، الحشرة، الحامض، 

 ور، البحيرة.الطي
وىى المفااىيم التاي لايس لياا أمثماة حساية، أو التاي تتمياز  المفاهيم المجردة: .0

 خصاقصيا ب نيا غير حسية مثل  مفاىيم الذرة.

 صعوبات تعمم المفاهيم العممية: 
ىنال مصادر لصعوبات تعمم المفاىيم العممية، وترجاا تمال المصاادر لعادة 

   (Duit, et al., 2001, 295)(31، 0004،  لبد الس م مصطفى)لوامل وىي 

 -)المنااااى  الدراساااية وطااار  التااادريس غيااار الم قماااة  العوامـــل الخارجيـــة: -أولً 
 مستوى إلداد معمم العموم(. -العوامل المىوية واالنقراقية 

ــا ــة: -ثانًي )ماادى اسااتعداد التمميااذ نفسااو ودافعيتااو لمااتعمم ومسااتواه  العوامــل الداخمي
البيقاااة والثقافاااة  -ماماااو وميولاااو لمماااواد العممياااة مااادى اىت -ونضاااجو العقماااي 
 المحيطة بالفرد(.

وتؤدي تمل الصاعوبات إلاى تكاوين المفااىيم الخطا ، وحادوث أخطااا لديادة  
 في مفاىيم وتصورات التمميذ العممية لمى مختم  مستوياتيم )التصورات الخط (.

إلى وجاود بعاض الصاعوبات فاي  (82-81، 2004، لايش زيتون)ويشير  
تعماام المفاااىيم العمميااة واكتسااابيا، وذلاال نظاارا لتفاااوت المفاااىيم العمميااة نفساايا ماان 
حيااااث  أنواليااااا، وبساااااطتيا وتعقياااادىا، أو تجرياااادىا وتتمثاااال أىاااام صااااعوبات تعماااام 
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طبيعاة المفياوم العمماي، والخماط فاي معناى المفياوم، والانقص  المفاىيم العممية في 
عوبة تعمم المفاىيم العممية السابقة ال زماة في خمفية التمميذ العممية )الثقافية(، وص

 لتعمم المفاىيم العممية الجديدة.
 : التعمم المعكوس -ثانًيا

بالرغم من أن مفيوم التعمم المعكوس ىو مفيوم حديث ومازال يتشكل إال  
مم التقميدي يتم أن فكرتو وببساطة تتعم  ب ن ما يتم لممو في البيت ضمن التع

/ صفية وأن ما يتم لممو خ ل الحصةلمحاضرة ال/ الممو خ ل الحصة
المحاضرة في التعمم التقميدي يتم لممو في البيت، فيكون تعرض الطالب لممادة 
الدراسية خارج الحصة الصفية سواا من خ ل فيديو تعميمي يقوم المعمم بتسجيمو 

 .((Brame ,2014,4لشرح درس معين أو عرااات تتعم  بموضوع الدرس 
يل المحاضرة أو الحصة التقميدية ضمن التعمم المعكوس من يتم تحو  

دروس مسجمة يتم وضعيا لمى اإلنترنت  إلىخ ل التكنولوجيا المتوفرة والمناسبة 
خارج الحصة الصفية إلفساح المجال لمقيام  إلييابحيث يستطيا الط ب الوصول 
،  اجباتمثل حل المشكمة والنقاشات وحل الو ،  بنشاطات أخرى داخل الحصة

فيو تعمم يحل فيو التدريس من خ ل التكنولوجيا لمى اإلنترنت مكان التدريس 
خذ التكنولوجيا في ىذا السيا  أشكاال متعددة  في الىرفة الصفية، وعد ت المباشر

العروض التقديمية والكتب اإللكترونية المطورة والمحاضرات ، بما في ذلل الفيديو
من خ ل المنتديات اإللكترونية وغيرىا، ما أن الصوتية والتفالل ما الط ب 

الفيديو ىو الشاقا في ىذا المجال، وباءساس المعمم ىو من يقوم بينتاج 
 إلىالمحاضرات وجعميا متوفرة لمطمبة لمى اإلنترنت في البيت وعبل الحضور 

 .(Johnson,2013,11) الحصة
يمية ليتم تىيير ويسعى التعمم المعكوس إلى إلادة تشكيل العممية التعم 

خر آلالدور التقميدي الذي تقوم بو المدرسة والمنزل بحيث يحل كل منيما محل ا
وىو ما ألطى ىذا النمط أسمو، ففي التعميم التقميدي الذي يعتمد لمى أسموب 
المحاضرة يقوم المعمم بشرح المادة التعميمية خ ل الحصص الدراسية ثم يذىب 

وا بحل الواجبات والتعامل ما المشك ت لوحدىم البيت بعده ليقوم إلىالط ب 
لعدم  اإلحباط إلىلزوفيم لن المادة في بعض اءحيان أو  إلىوىو ما عد يؤدي 

أما في التعميم المعكوس  ،أخرىالقدرة لمى التىمب لمى المشك ت في أحيان 
ر يقوم الطالب بمتابعة فيديوىات شرح المادة التعميمية ليفيم المفاىيم واءفكا
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المدرسة ليقوم بالتطبي  والمناعشة وحل  إلى ي تياءساسية في الدرس ثم 
وليذا يتفالل الط ب بطريقة  اآلخرينالمشك ت بمسالدة المعمم والط ب 

فيتفالل الط ب ، مختمفة ما المادة التعميمية لما تعودوا لميو في النمط التقميدي
يعم  فيميم وحبيم لممادة وىو ما ما المادة التعميمية بشكل أكثر لمقًا وىو ما 
فالنقاشات واءسقمة يصبح ليا ،  ينعكس بالضرورة لمى ما يحققونو من خ ليا

معنى أكبر وأكثر ثراا لدى الط ب نتيجة لتفالميم ما المادة التعميمية بعيدا لن 
المعمم وحفظ المادة  إلى االستماعالسطحية التي من الممكن أن ينتجيا مجرد 

 .(Horn,2013,1)البيقة التقميدية  وفيميا في
وتعتمد آلية الصفو  المعكوسة لمى لكس دور البيت والمدرسة ليقوم كل  

ففي الطريقة التقميدية يتم شرح المادة ،  منيما بدور اءخر في التدريس التقميدي
العممية لمطمبة من عبل المعمم ثم يعطون أسقمة مشك ت لحميا والتدريب لمييا في 

لكن في اءغمب يكون الط ب يكونون غير عادرين لمى ذلل بسبب البيت و 
نسيانيم ما شرحو المعمم خ ل الحصة أو لعدم عدرتيم لمى كتابة الم حظات 

حيث يعتمد ،  في الصفو  المعكوسة فيكون العكس أما، خ ل شرح المعمم
قًا في وىات التعميمة التي عام المعمم بتجييزىا سابيالط ب لمى مشاىدة الفيد

ويتمكن الط ب من ،  الوعت والظرو  المناسبة ليم ولطبيعة تعمميم وعدراتيم
 إلتقانالتركيز لمى جزا معين منو  أومشاىدة كل الفيديو التعميمي أكثر من مرة 

ويمكن أيضًا مشاىدة تمل الفيديوىات ،  التيقن من وصول المعرفة لو أوميارة ما 
لمشاىدتيا سواا جياز الحاسوب أو التابمت أو من وسيمة  أكثرالتعميمة من خ ل 

في العممية  ل نخراطجياز اليات  المحمول اءمر الذي يتيح المجال بشكل واسا 
وخ ل مشاىدة الطالب لممقاطا التعميمية يقوم بتدوين أي م حظات ،  التعميمية

ىيم فاموال يتوعا من الطالب أن يتقن جميا ال، أو أسقمة خ ل مشاىدة الفيديو
يفيم لمى اءعل المفاىيم اءساسية  أنواءفكار بمجرد مشاىدة الفيديو ولكن لميو 

 .(Holley,et al,2010,287)في المادة 
إن ما يتم لممو في المادة داخل الىرفة الصفية في التعمم التقميدي يتم لممو 
في البيت ضمن نمط التعميم المعكوس من خ ل متابعة الطالب لشرح المادة 

يقا  شرح ، و تعميمية، وبذلل يستطيا الطالب أن يسير بالسرلة التي تناسبوال ام
المادة متى يشاا لتدوين الم حظات أو اءسقمة لمى المحتوى ثم متابعة لرض 
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لادة المشاىدة أكثر من مرة لكي يتمكن من الفيم بالمستوى ، و الشرح من جديد ام
جل أأثناا لرض الفيمم من التنقل بين المشاىد السابقة وال حقة ، و المطموب
 ,Bergmann & Sams).نقطة معينة أو تجاوز مقطا يعرفو من عبل استيضاح

2012, 21) 

التقميدي  أحد الحمول التقنية الحديثة لمعالجة الضع  التعمم المعكوسيعد و
وتنمية المفاىيم العممية لند الت ميذ. ففي التعمم المعكوس يتم توظي  التقنية 
ل ستفادة من التكنولوجيا في العممية التعميمية، بحيث يمكن لممعمم عضاا مزيد 

لقاا، حيث يقوم اإلمن الوعت في التفالل والتحاور والمناعشة ما الت ميذ بداًل من 
في المنزل، ليتم استى ل الوعت اءكبر  لمدرسديو عصير الت ميذ بمشاىدة في

 لمناعشة المحتوى في الفصل تحت إشرا  المعمم.
 مميزات الفصل المعكوس:

ولمتعمم باستراتيجية الفصل المعكوس فواقد تربوية ومميزات تعميمية كثيرة 
من أىميا  استثمار وعت الفصل بشكل أفضل، وبناا ل عة عوية بين الطالب 

معمم، وتحسين تحصيل الط ب وتطوير استيعابيم، والتشجيا لمى االستخدام وال
اءمثل لمتقنية الحديثة في التعميم، ومنح الط ب الفرصة ل ط ع اءولي لمى 
المحتوى عبل وعت الفصل، ومنح الط ب حافزا لمتحضير واالستعداد عبل وعت 

ة واجبات عصيرة لبر الفصل، وذلل لن طري  إجراا اختبارات عصيرة أو كتاب
شبكة اإلنترنت، وتوفير آلية لتقييم استيعاب الط ب، فاالختبارات والواجبات 
القصيرة التي يجرييا الط ب ىي مؤشر لمى نقاط الضع  والقوة في استيعابيم 
لممحتوى، مما يسالد المعمم لمى التعامل معيا، وتوفير الحرية الكاممة لمط ب 

ان والسرلة التي يتعممون بيا، وتوفير تىذية راجعة فورية في اختيار المكان والزم
لمط ب من عبل المعممين في الحصة داخل الفصل، وتشجيا التواصل بين 
الط ب من خ ل العمل في مجمولات تشاركية صىيرة، والمسالدة في سد 
الفجوة المعرفية التي يسببيا غياب الط ب القسري أو االختياري لن الفصول 

 (63، 0043،  )ل ا الدين متوليية. الدراس
 خطوات تنفيذ الفصل المعكوس:
ىنال  س( لي0043(، ل ا الدين متولي )0043يؤكد كل من نبيل السيد )

طريقة واحدة لتنفيذ التعمم المعكوس، إال أنو ال بد لمطالب من االط ع لمى 
ذي يعتمد المادة الدراسية عبل الحضور إلى الحصة الصفية. ففي حال الدرس ال

http://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8
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فيو الفيديو لتقديم وشرح المادة لمطمبة، يتعين لمى الطالب أن يتابا الفيديو 
المتعم  بالحصة الصفية اليوم الذي يسب  الدرس. ويتم حث الط ب لمى 
التركيز أثناا متابعة الفيديو، وبخاصة فيما يتعم  بالمشوشات التي من الممكن أن 

س مثل اليات  أو اءجيزة الموحية التي يتعم  تُقمل من تركيزىم أثناا متابعة الدر 
بيا كثيًرا طمبة القرن الحادي والعشرين. وأثناا متابعة شرح الدرس يقوم الطالب 
بتدوين الم حظات واءسقمة، ومن الممكن لمطالب أن يستفيد من إمكانية إيقا  

لطالب الفيديو لتدوين الم حظات واءسقمة عبل متابعة الشرح. وكذلل يستطيا ا
إلادة جزقية معينة في الشرح، وىذا أشبو ما يكون بيلطاا الطالب إمكانية إيقا  

 وتقديم وترجيا المعمم أثناا الشرح.
ففي بداية الحصة/المحاضرة ينبىي إلطاا وعت ءسقمة الط ب حول  

المادة التي اطمعوا لمييا. وىذا الوعت )اءسقمة واءجوبة( ضروري لإلجابة لن 
 ب، كما أنو يسمح بالت كد من أن الط ب اطمعوا لمى المادة. فالطالب أسقمة الط

 الذي اطما لمى المادة يستطيا أن يس ل ويناعش.
وبعد أن تتم مناعشة أسقمة الط ب وم حظاتيم في بداية الحصة يكون 
المعمم عد جيز النشاط الخاص باليوم، والذي من الممكن أن يشتمل لمى تجارب 

م بحثية استقصاقية تعطي لمطمبة أو نشاط تطبيقي لمى حل مخبرية أو ميا
 مشكمة فيما يتعم  بالدرس أو حتى اختبار تكويني، وأثناا الحصة الصفية المباشرة

 إجراءات البحث: 
من لرض اءدبيات والبحوث والدراسات السابقة في مجال  االنتياابعد 
وتصميم ريبي لمبحث اإلطار التج باستعراضالباحث في ىذا الفصل  عامالبحث 
منموذج العام لمتصميم التعميمي تبعًا"لوتناول المراحل المعالجة التجريبية  مواد

ADDIE "إلى التحق  من أن لممية التعمم لم تتم تيد  يم التعميم معممية تصف
بالصدفة وكيفما أتف ،بل أنو بني وف  لممية ذات مخرجات محددة، وأن التصميم 

ة كاممة لن إيجاد خبرات التعمم التي تكفل تحقي  المتعمم التعميمي مسقول مسقولي
 .(0043،)نبيل جاد ءىدا  التعميم المنشودة والمحددة مسبقًا لمتعمم 

حد كبير في إطارىا  إلىفينيا تتشابو  التعميمي،ورغم تعدد نماذج التصميم 
خر العام، ف  يكاد يخمو نموذج من النماذج ما اخت   المسميات من نموذج آل

غير أن  والتجريب،والتقويم،من المراحل التالية  التحميل، والتصميم، والتطوير، 
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لميد  الذي  مرحمة، وذلل وفقاتمل النماذج تختم  في الميام الخاصة بكل 
وسو  تعتمد الدراسة الحالية لمى النموذج العام لمتصميم  لتحقيقو،يسعى النموذج 

 .اءساسية لمتصميميتضمن العمميات  والذي ADDIE التعميمي
لمنموذج العام لمتصميم التجريبية تبعًا  تصميم مواد المعالجة

 .ADDIE)) التعميمي

لمميات التصميم التعميمي إلى نماذج توضح الع عات بين مكوناتيا تحتاج  
وعد  ((ADDIE تعتمد غالبية نماذج التصميم التعميمي في إنشاقيا لمى نموذجو 

 بالمميزات التالية  ((ADDIE نموذجًا لما يتميز بو عام الباحث باستخدامو نظر 
يمّثل النموذج العام عالبًا لامًا تشترل فيو جميا نماذج التصميم التعميمي  -

باحتواا النماذج اءخرى لمى جميا مراحل النموذج العام وتختم  في توسعيا 
( وبالتالي يعتبر 10 ،0040 ،أبو داودسمية في مرحمة معينة دون أخرى. )

 ساس نماذج التصميم التعميمي.أ
ىو أسموب نظامي لعممية تصميم التعميم يزود المصمم بيطار إجراقي يضمن  -

 أن تكون المنتجات التعميمية ذات فالمية وكفااة في تحقي  اءىدا .
كما أن ىذا النموذج يستخدم غالبًا نظرًا لبساطتو وفعاليتو، وجاىزيتو لمتطبي   -

 العممي.
 النموذج في الشكل التالي مراحل ىذا تتمخص و 
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 ADDIE ( المراحل اءساسية لمنموذج العام لتصميم التعميم4شكل )

 :التحميل -أولً 
تيد  ىذه المرحمة إلى تحميل خصاقص لينة البحث واحتياجاتيم وتحديد  

خبراتيم وتحميل المحتوى العممي واءىدا  العامة لممحتوى العممي وتحميل الميام 
من عبل الت ميذ أثناا الدراسة العممية وتحميل البيقة التعميمية التي سو  تنجز 

 وتمت ىذه المرحمة وف  الخطوات التالية 
 :خصائص المتعممين تحديد -1

 أن تتوفر لدييمص الط ب المشاركين في البحث وىي قتم تحديد خصا
 الخصاقص التالية 

وتشىيل اءعراص المدمجة  الكمبيوتر القدرة لمى التعامل ما - أ
 .)اءسطوانات التعميمية(

 التعمم المعكوس.القدرة لمى التعامل ما  -ب
التعمم الط ب لم يتعرضوا لخبرات تعميمية لمتعمم من خ ل  جميا -جا

 .المعكوس
 عميمية وتحديد األهداف اإلجرائية:تحميل المهام الت -2

ى تنمية المفاىيم العممية لد وىوالتعمم المعكوس تم تحديد اليد  العام من 
  ت ميذ المرحمة المتوسطة بدولة الكويت.

 التعميمي:المحتوى  تحميل -3
الخ يا وحدة  وىي السادس متوسطتم اختيار محتوى وحدة دراسية لمص  

وتم وضا تصور مفيوما،  (10تتضمن )نيا إ واءنسجة واءلضاا حيث
 ر.المقر خ ل تحديد أىدا   من الدراسيةمحتوى الوحدة لممفاىيم الخاصة ب لام

  :العامة لممحتوى األهداف -4
بالكامل،  الوحدةوىي لبارة لن اءىدا  المرجو تحقيقيا لند إتمام دراسة 

من أىم  الوحدةوتعتبر لممية تحديد أىدا   بالشمول،تمل اءىدا   وتتميز
العممي المناسب  ىلناصر المحتو  اختيار فيي تفيد لند إلداد المحتوى،خطوات 
تبطة بيا، وتحديد الوساقل واءساليب المناسبة لتحقي  المر  والمفاىيمل ىدا  

كما أنيا تسالد في تحديد وساقل وأساليب  الوحدة،اءىدا  المرجوة من دراسة 
 تحقي  ىذه اءىدا . ىمد لمىالقياس لمتعر  
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 خالل: من المقرر أهداف صياغة تم وقد

غة اءدبيات التي اىتمت ب ساليب تحديد وتصني  وصيا لمى االط ع - أ
 اءىدا  التعميمية.

 .العموم لمص  السادس المتوسط بدولة الكويتلمى كتاب  االط ع -ب
العموم لمص  السادس المتوسط )وحدة الخ يا لمى خطة مني   االط ع -ج

 .واءنسجة واءلضاا(
والمفاىيم  وحدة الدراسيةال تضمنت ىذه الخطوة تحميل محتوى وبالتالي
  وىياليد  العام لممحتوى  يتحق  ليامن خ  التي المتضمنة بيا

 ( المفاىيم المتضمنة بوحدة الخ يا واءنسجة واءلضاا0جدول )
 الريبوسومات الخ يا العمادية المجير
 أجسام جولجي جدار الخمية الخمية

 الميسوسومات غشاا الخمية خ يا لصبية
 الجسم المركزي السيتوب زم خ يا خشب
 ءيضا النواة خ يا لحاا
 المادة الوراثية )الحمض النووي( الب ستيدات الخضراا خ يا لضمية
 نسي  الفجوة العصارية خ يا جذور
 لضو الميتوكندريا خ يا جمد

 جياز الشبكة االندوب زمية كريات الدم الحمراا
 لضيات مستويات التعضي كريات الدم البيضاا

 :البيئة التعميمية تحميل -3
التعميمية لمى التعمم المعكوس والذي ينقسم إلى جزقين   التمدت البيقة

الكتروني وتقميدي، فااللكتروني يكون من خ ل بعض لقطات الفيديو في أسطوانة 
تعميمية التي يوفرىا الباحث لمت ميذ والتي تشرح وتوضح المفاىيم العممية ويتم 

لوجو داخل الحصة ذلل في المنزل، والجزا التقميدي يكون من خ ل المقاا وجيا 
الدراسية حيث تتم المناعشة بين الت ميذ والمعمم وبعضيم البعض في الموضوع 
الذي عاموا باالط ع لميو في المنزل وحل اءنشطة المرتبطة بموضوع الدرس 

 والتي ألدىا المعمم مسبقا لتتف  ما ىذا اليد .
 :مرحمة التصميم -اثانيً 
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لتخطيط  وذلل التحميلجات مرحمة مخر  استخدامتقوم ىذه المرحمة لمى 
ومن خ ل ىذه المرحمة تتم  التعمم المعكوس،لتطبي  برنام   ال زمة االستراتيجية

 الخطوات التالية 
 :اإلجرائية( )األهداف الخاصة التعميمية األهداف تحديد -1

ل ىدا  بما يناسب طبيعة البحث  Bloomبموم  تصني  لمىتم االلتماد 
المطموب  التىير بدعة تحدد إجراقية لبارات في اءىدا م صياغة ولميو ت الحالي،

وتم  بموضولية،بحيث تكون عابمة لمم حظة والقياس  التمميذسمول  فيحداثو إ
 المبدقية.صورتيا  فيإلداد عاقمة اءىدا  

 ىدفاً ( 03لى )إ( ىدفًا معرفيًا مقسمين 76) وضاووفقا لتصني  بموم تم 
( 44) التطبي ،لمستوى  أىدا ( 00) الفيم،لمستوى  دفاً ى( 04) التذكر،لمستوى 
لمستوى  أىدا ( 6) التركيب،لمستوى  أىدا ( 40) التحميل،لمستوى  أىدا 
 التقويم.

اءولية ما أسقمة  صورتيا فيلرضيا  تم اءىدا ولمتحق  من صد  عاقمة 
 مناى و التعميم  تكنولوجيامجال  فيلمى مجمولة من المتخصصين االختبار 

 يمي ستط ع آراقيم فيما الالعموم،  وطر  تدريس
 مدى صحة الصياغة المىوية. –
 المراد تحقيقو. التعميمي لمسمول ىد مدى تحقي  لبارة كل  –
 يقيسو. الذي المعرفياليد  لممستوى  انتماامدى  –

 والتيالمحكمين لمى مجمولة من التعدي ت الميمة  السادة آرااوعد اتفقت 
 منيا 
 صياغة بعض اءىدا  اإلجراقية. فيديل التع –
آخر بقاقمة  معرفيمستوى  إلى معرفينقل بعض اءىدا  من مستوى  –

 اءىدا .
وبعد إجراا تعدي ت السادة المحكمين لمى عاقمة اءىدا  أصبحت القاقمة 

 .ما أسقمة التقويم الخاصة بكل ىد  صورتيا النياقية في
حداث ىالمحتو  تحديد -2   :المعكوس التعمم وفق ئهأجزا بين التكامل وا 

سيولة السير والتقدم في  لمىيسالد  وتنظيم المحتويإن أسموب تحديد 
، وذلل بوضا خطة لمسير في لممية التعمم حسب خطة موضولة لو ىالمحتو 
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والمفاىيم العممية بوحدة "الخ يا واءنسجة واءلضاا" بناا لمى تحميل المحتوى 
وعد تم تنظيم  التىذية الراجعة،ويحدد أساليب ، اواءىدا  المطموب تحقيقي

حيث تم  الموضولات بناا لمى ذلل، بما يتف  ما استراتيجية التعمم المعكوس،
، ويتضمن كل المفاىيم العمميةمجمولة من  إلىتقسيم الوحدة الدراسية المختارة 

 تعمم لمجزا التقميدي.ميام وأنشطة لقطات فيديو لمجزا اإللكتروني،و  درس
 :المعكوس التعمم في الراجعة والتغذية التعزيز طرق تحديد-3

 وذلل من خ ل لمت ميذ، اإلجابة المناسبةتعزيز  وفى ىذه الخطوة يتم
تعزيز عيام الت ميذ بمشاىدة الفيديو في المنزل عبل حضورىم لمحصة وتشجيعيم 

براز لمى مواصمة تحضيرىم لمدروس والثناا لمى من يقوم بذلل، باإلضافة إل
االستجابات الصحيحة في الحصة وت كيد أن ذلل تم نظرا لممجيود الذي عاموا بو 
لند عياميم بمشاىدة الفيديو، وفي حالة االستجابة الخاطقة لمى الموضولات 
لادة  بالفصل فيقوم الباحث بتشجيعيم لمى مواصمة التفكير والتعاون ما الزم ا وام

 المحاولة مرة أخرى. 
 البحث. في المستخدم المحاكاة برنامج داخل التالتفاع تحديد -4

يجب  التيمن الخطوات اليامة التعمم المعكوس  يرى الباحث أن التفالل في
التعميمي، ويتنوع التفالل في التعمم المعكوس، فينال المصمم المعمم،  أن ييتم بيا

تفالل الت ميذ ما المحتوى لند استعراض ومشاىدة الفيديو، وىنال تفالل 
 لت ميذ ما بعضيم البعض في الحصة وأخيرا تفالل الت ميذ ما المعمم.ا

 :وأنشطته التعمم مهام أداء-ج
من أىم ما يميز التعمم المعكوس،  التعمم وأنشطتو الت ميذ لمياميعتبر أداا 

حيث يطمب منيم مشاىدة الفيديو في المنزل عبل الحضور لممدرسة ومناعشة 
إلى تعمميم وتفالميم فرديا وجماليا بالحصة الموضوع بالحصة، باإلضافة 

 بشكل ذاتي. لمناعشة الموضولات المحضرة مسبقا
 التحصيمي: والختبار المفاهيم ئمةقا بناء -5
ـــة  -أولً  ـــذ المرحم ـــة لتالمي ـــوم الالزم ـــي العم ـــة ف ـــاهيم العممي ـــة المف ـــاء قائم بن

 :المتوسطة في دولة الكويت

 الهدف من القائمة: 
القاقمة في تحديد المفاىيم العممية في العموم لت ميذ يتمثل اليد  من  

المرحمة المتوسطة بدولة الكويت، والتي سيتم في ضوقيا بناا اختبار لقياس ىذه 
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المفاىيم لدى ت ميذ المرحمة المتوسطة، ويتم في ضوقيا أيضا بناا التعمم 
وسطة في دولة المعكوس لتنمية المفاىيم العممية في العموم لت ميذ المرحمة المت

 الكويت.
 مصادر إعداد قائمة المفاهيم: 
العممية في العموم لت ميذ المرحمة المتوسطة بدولة الشتقا  عاقمة المفاىيم 

 ، تمت االستعانة بالمصادر التالية  الكويت
االط ع لمى اءدبيات والدراسات والبحوث السابقة  العربية واءجنبية، التي   -

؛ أحمد النجدي وآخرون، 0003)صبحي أبو ج لة، . تناولت مفاىيم العموم
  (0004؛ سعد لبد الكريم، 0004؛ أنيار ربيا، 0001

 تحميل محتوى كتاب العموم لمص  السادس من التعميم اءساسي بدولة -
 ( 0045)وزارة التربية والتعميم، واءلضاا.  واءنسجة وحدة الخ يا -الكويت

 : مائمة المفاهيم العممية في العمو ق

تم إلداد عاقمة المفاىيم العممية في العموم لت ميذ المرحمة المتوسطة، وذلل  
المقررة لمى ت ميذ الص   واءلضاا واءنسجة الخ يابتحميل محتوى وحدة 

السادس المتوسط بدولة الكويت، وذلل، وعد عام أحد معممي العموم بتحميل 
القاقمتين، وتطابقت القاقمتان بشكل المفاىيم الموجودة بنفس الوحدة، وتمت مقارنة 

%، وتم االستقرار لمى 64.45كبير، حيث بمىت نسبة االتفا  في التحميل 
( مفيوما وىي المفاىيم اءكثر صعوبة لمى ت ميذ الص  السادس بالمرحمة 10)

 المتوسطة والتي أعرىا معممي العموم وتم االتفا  لمييا.
 ية في العموم: التحقق من صدق قائمة المفاهيم العمم

تم لرض عاقمة المفاىيم العممية في العموم التي تم التوصل إلييا لمى  
كما أجرى ، مجمولة من السادة الخبراا في مجال مناى  وطر  تدريس العموم

الباحث معيم مجمولة لقااات ل ستفسار لن التعدي ت التي عاموا باعتراحيا 
ص القاقمة، وعد تم لرض القاقمة باإلضافة إلى الرد لمى استفساراتيم بخصو 

لمى الخبراا لمحكم لمى مدى ص حية القاقمة من حيث  مناسبة المفيوم 
 لمستوى الت ميذ، والدعة العممية والمىوية، واعتراح اإلضافة أو الحذ  أو التعديل.

وعد أشار السادة المحكمون إلى تعديل بعض تعريفات المفاىيم ب لفاظ أكثر  
ة العمرية لت ميذ المرحمة المتوسطة، وحذ  بعض الكممات ببعض اتساعا ما الفق
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المفاىيم بما ال يخل بالمضمون، وكانت نسبة اتفا  المحكمين لمى القاقمة 
%، وتم إجراا التعدي ت في ضوا آراا السادة المحكمين، وأصبحت 71.11

 عاقمة المفاىيم في صورتيا النياقية. 
 والذي نصومى السؤال اءول لمبحث، ومن ىنا يكون الباحث عد أجاب ل 

 ؟"المرحمة المتوسطةلتالميذ  الالزمة المفاهيم العممية بمادة العموم ما"
 بناء الختبار التحصيمي لممفاهيم العممية بمادة العموم: -ثانياً 

تااام االطااا ع لماااى بعاااض االختباااارات المعااادة فاااي مجاااال تااادريس العماااوم، 
ت إلاااداد االختباااارات التحصااايمية لممفااااىيم وكاااذلل البحاااوث والدراساااات التاااي تناولااا

 العممية في العموم، وفي ضوا ذلل تم إلداد االختبار وفقًا لمخطوات التالية 
 تحديد الهدف من الختبار:  .1

االختبااار عياااس التحصاايل المعرفااي لممفاااىيم العمميااة بمااادة العمااوم لت ميااذ يااد  ي 
تقاديم مااادة  عبميااًا ثام مجماولتينلماى الوذلال بتطبياا  االختباار المرحماة المتوساطة، 

 معالجاااة النتااااق  إحصااااقياً أخيااارا بعاااديًا، و  المعالجاااة التجريبياااة ثااام تطبيااا  االختباااار
تبعاًا المساتويات المعرفياة الساتة قيااس عاام الباحاث بوعاد  ،التىير لادييم ىلقياس مد

 التقويم(. -التركيب –التحميل –التطبي  –الفيم –)التذكر ل ىدا  لتصني  بموم
 التخطيط لالختبار: .2

الجواناااب المعرفياااة التاااي يقيسااايا تحدياااد تضااامنت لممياااة التخطااايط ل ختباااار 
يقاااايس االختبااااار الجوانااااب المعرفيااااة الخاصااااة بمحتااااوى البرنااااام  ، حيااااث االختبااااار
بعااض المفااىيم العمميااة باالعموم الموجااودة بالوحاادة  والااذي يشاتمل لمااى ،اإللكتروناي

كتااب العماوم لمصا  الساادس المتوساط، والتاي اءولى من الفصل الدراسي الثااني ب
 ( مفيوما وذلل لمى النحو التالي، لمى النحو التالي  10تتضمن )

 ( مفاىيم العموم وداللتيا المفظية1جدول )

 الدللة المفظية المفهوم م
أداة أساسية في دراسة لمم الحياة فيو يسمح برؤية اءشياا  المجير  4

 عين المجردة.الصىيرة جدا التي ال ترى بال
وحدة التركيب البناقية اءساسية والوظيفية في أجسام الكاقنات  الخمية  0

 الحية.
 اإلشاراتطويمة رعيقة وكثيرة التفرع، مما يسالدىا لمى نقل  خ يا لصبية  1

 )المعمومات( بين أجزاا الجسم.
خ يا أنبوبية الشكل تعمل لمى نقل الماا واءم ح التي  خ يا خشب  2
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 الدللة المفظية المفهوم م
 يا من الجذور إلى اءورا .تمتص

خ يا أنبوبية الشكل، تعمل لمى نقل الىذاا المتكون في اءورا   خ يا لحاا  3
 إلى جميا أجزاا النبات.

تعد أكبر خ يا الجسم، وتتكون من أليا  تنقبض وتنبسط،  خ يا لضمية  4
 لتسالد الجسم لمى الحركة.

تتمكن من امتصاص تتركب بعضيا من جدار رعي ، حتى  خ يا جذور  5
 الماا واءم ح المعدنية.

خ يا مسطحة وتنظم معا بشكل متراص، لتحافظ لمى الجسم  خ يا جمد  6
 وتحميو.

كريات الدم   7
 الحمراا

خ يا عرصية الشكل مقعرة من الوجيين تسالد لمى نقل 
 ومواد أخرى داخل أجسام اإلنسان والحيوانات. اءكسجين

كريات الدم   40
 البيضاا

خ يا الدم المسقولة لن الدفاع لن الجسم ضد اءمراض  دىأح
 المعدية.

الخ يا   44
 العمادية

تتجما ىذه الخ يا لتكون النسي  العمادي في الورعة والذي 
 يحتوي لمى المادة الخضراا.

جدار سميل نولا ما يحيط بالخمية يحدد ليا شكميا ويىم   جدار الخمية  40
 مكوناتيا ويحمييا.

غطاا رعي  جدا يحيط بالخمية من الخارج بعد جدارىا، ويعمل  ميةغشاا الخ  41
لمى حماية محتوياتيا الداخمية، كما يقوم بتنظيم مرور المواد 

لييا.  من الخمية وام
مادة ى مية )شبو شفافة( يتكون معظميا من الماا، وتحتوي  السيتوب زم  42

 لمى بعض المواد الكيمياقية الميمة تبقي الخمية تعمل.
لضي يتحكم في جميا أنشطة الخمية، وتوجد المادة الوراثية  النواة  43

 داخل النواة، وىي التي تحدد صفات الكاقن الحي.
الب ستيدات   44

 الخضراا
لضيات تنت  الىذاا لخمية النبات حيث إنيا تحتوي لمى مادة 
الكموروفيل الخضراا المون، وىي مادة تسالد النبات لمى صنا 

 ا الشمس.غذاقو باستخدام ضو 
الفجوة   45

 العصارية
لضية كبيرة الحجم توجد في وسط الخمية تخزن الىذاا أو الماا 

 أو الفض ت.
 لضيات تطم  الطاعة من الىذاا. الميتوكندريا  46
الشبكة   47

 االندوب زمية
مجمولة من اءغشية الكثيرة االنثنااات في شبكة من اءنابيب 
 والقنوات تستخدم لنقل المواد من مكان إلى آخر داخل الخمية.
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 الدللة المفظية المفهوم م
مستويات   00

 التعضي
االنتظام الحيوي المتدرج في تركيب أجسام الكاقنات الحية من 

 جياز(. –لضو  –نسي   –البسيط الى المعقد )خمية 
 روتينات داخل الخمية.مصنا الب الريبوسومات  04
أجسام   00

 جولجي
مجمولة من اءجسام الىشاقية المتوازية الشكل ليا مدر االفراز 

 داخل الخ يا وممر لكل ما تقوم الخمية بيفرازه.
لبارة لن حويص ت صىيرة الجسم منتشرة في السيتوب زم،  الميسوسومات  01

تحتوي لمى انزيمات ليا دور كبير في لمميات اءيض 
 يضم.وال

الجسم   02
 المركزي

تركيب خموي صىير يقرب النواة )الخمية الحيوانية فقط( يساىم 
 في لممية االنقسام.

لبارة لن العمميات الكيمياقية التي توفر الطاعة ال زمة لمخ يا  اءيض  03
لمحفاظ لمى اءنظمة الحية وتكاثرىا ويشمل لممية اليدم 

 والبناا.
المادة الوراثية   04

)الحمض 
 ووي(الن

تنتقل من خ ليا صفات معينة من الخ يا اءبوية إلى الخ يا 
البنوية، وتحتوي ىذه المادة الوراثية لمى "شفرة" تضمن 

 استمرارية النوع من جيل من الخ يا إلى الجيل التالي.
 مجمولة من الخ يا المتخصصة في أداا وظيفة معينة. نسي   05
 ي أداا وظيفة معينة.مجمولة من اءنسجة المتخصصة ف لضو  06
 مجمولة من اءلضاا التي تعمل معا في أداا وظيفة معينة. جياز  07
أجزاا صىيرة تقوم بوظاق  ميمة في الخمية، فبعض العضيات  لضيات  10

يختص بيط   الطاعة وبعضيا اآلخر يختص ببناا البروتين 
وبعض ثالث يختص بنقل المواد إلى داخل الخمية، وال تحتوي 

ا لمى أنواع العضيات كميا، كما تبنى بعض كل الخ ي
التصنيفات الرقيسية لمكاقنات الحية لمى وجود أو غياب بعض 

 لضيات الخمية.
 وضع جدول مواصفات الختبار: .3

 لينااةً  إن اليااد  ماان جاادول المواصاافات ىااو الت كااد ماان أن االختبااار يقاايُس 
يااد عياساايا، كمااا أنااو ءىاادا  البرنااام  ولمحتااوى الجوانااب المعرفيااة التااي ير  ممثمااةً 

، وبالتااالي فيااو يحاادد لاادد فقاارات يبااين اءىميااة النساابية لكاال موضااوع ولكاال ىااد   
، ماان أىاادا  البرنااام  ولكاال ىاد    االختباار التااي ساايتم تخصيصايا لكاال موضااوع،

 ويتضمن إلداد جدول المواصفات الخطوات التالية  
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 ( جدول مواصفات االختبار2جدول )
المستويات    

 المفهوم
 اإلجمالي التقويم التركيب التحميل التطبيق الفهم تذكرال

 3 0 0 1 1 1 0 المجير .4
 4 0 0 1 1 0 1 الخمية .0
 4 0 1 0 1 1 1 خ يا لصبية .1
 3 1 0 0 1 0 1 خ يا خشب .2
 3 0 1 0 1 1 0 خ يا لحاا .3
 4 1 0 0 1 1 1 خ يا لضمية .4
 3 1 0 0 0 1 1 خ يا جذور .5
 3 0 0 1 0 1 1 خ يا جمد .6
 3 0 0 1 0 1 1 ات الدم الحمرااكري .7
 3 0 1 0 1 0 1 كريات الدم البيضاا .40
 3 1 0 0 1 0 1 الخ يا العمادية .44
 3 1 0 0 0 1 1 جدار الخمية .40
 3 0 1 0 1 0 1 غشاا الخمية .41
 4 0 0 1 1 1 1 السيتوب زم .42
 3 0 0 0 1 1 1 النواة .43
 4 0 1 1 1 0 1 الب ستيدات الخضراا .44
 3 0 0 0 1 1 1 الفجوة العصارية .45
 3 1 0 0 1 0 1 الميتوكندريا .46
 3 0 1 0 1 1 0 الشبكة االندوب زمية .47
 3 1 0 0 0 1 1 مستويات التعضي .00
 3 0 0 1 0 1 1 الريبوسومات .04
 3 0 0 0 1 1 1 أجسام جولجي .00
 4 0 1 0 1 1 1 الميسوسومات .01
 3 0 0 0 1 1 1 الجسم المركزي .02
 4 1 0 1 1 1 0 اءيض .03
 4 0 1 1 0 1 1 ض النووي(المادة الوراثية )الحم.04
 4 0 1 1 1 0 1 نسي  .05
 4 0 1 1 1 0 1 لضو .06
 3 0 1 0 0 1 1 جياز .07
 3 0 1 0 1 1 0 لضيات .10

 88 8 12 11 22 21 25 اإلجمبلي
 %100 %6.16 %12.24 %11.22 %22.45 %21.43 %25.5 النسبة المئوية

عرفية لكل يوضح الجدول الساب  المفاىيم العممية بالعموم، والمستويات الم 
مفيوم، وعد تم وضا كل ذلل في االلتبار لند إلداد االختبار، إضافة إلى 
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مرالاة مستوى ت ميذ المرحمة المتوسطة وظروفيم النفسية واالجتمالية أثناا 
 التطبي ، حيث كانت التعميمات محددة وواضحة، والمكان مجيز جيدا. 

  ويتضمن ،بناء الختبار التحصيمي .4
 : الختبار )أ( تحديد نوع

لما ل ختبارات الموضولية من  ؛اً موضولي اختار الباحث أن يكون االختبارُ 
ساايولة ، و ثبااات التقاادير، و ساارلة التقاادير واإلجابااةفااي يمكاان إيجازىااا  مزايااا لدياادة  

 المني . وحداتسيولة أو صعوبة  ، وتعر التقدير
 : ت)ب( تحديد نوع المفردا

بعد  أسقمة االختيار من متعددمن نوع تم اختيار االختبارات الموضولية 
 االط ع لمى البحوث والدراسات السابقة.
 )جـ( صياغة مفردات الختبار: 

، ختبار الوضوح في صياغة السؤاللمفردات اال االباحث لند صياغتي ىرال
وأن يكون االختبار مناسبا من حيث حجم الخط ونولو لت ميذ المرحمة المتوسطة، 

بالمفيوم،  ال تتصلُ  يحتوي السؤال لمى معمومات   أالّ ، و لمزدوجةتجنب البيانات او 
 واحدة   أن يحتوي السؤال لمى إجابة  ة، و توزيا اإلجابة الصحيحة بطريقة لشواقيو 

 فقط. 
 )د( كتابة تعميمات الختبار:

، ورولاي أن تكاون التعميماات ووضعيا في بدايتوختبار تم كتابة تعميمات اال
 ة ومنطوعة.اغة المفظيواضحة وسيمة في الصي

 ، وتم ضبطه وفق الخطوات التالية:)هـ( ضبط الختبار
 :عمى السادة المحكمين هعرضصدق الختبار ب( 1)

المفاىيم العممية في العموم لمى مجمولة ختبار تم لرض الصورة اءولية ال 
ماان السااادة اءساااتذة المحكمااين المتخصصااين فااي المجااال، إلبااداا الاارأي فيااو ماان 

مدى مناسبة السؤال لميد ، ومدى مناسبة اليد  لممستوى المعرفي، ودعاة  حيث 
صاااياغة الساااؤال سااا مة المفاااردات مااان الناحياااة العممياااة، ومااادى مناسااابة صاااياغة 
مفردات االختبار لعينة البحث، وعد اعترح السادة المحكمون بعض التعدي ت، وتم 

م حظاااتيم، وبالتااالي  التعااديل فااي ضااوا آراا السااادة المحكمااين، وفاا  مااا تضاامنتو
 أصبح االختبار جاىزًا وصالحًا لمتطبي .
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 ( ثبات الختبار التحصيمي: 2)
لحساااااب ثبااااات  ( تمميااااذاً 43)اسااااتط لية تاااام تطبياااا  االختبااااار لمااااى لينااااة 

، وتم استخدام طريقة التجزقة النصفية لحساب االختبار، وعد بمىات درجاة االختبار
ة تجعمنااا نطماقن إلاى اساتخدام ىاذا االختبااار ( وىاذه الدرجا0.654ثباات االختباار )

كاا داة لمقياااس فااي ىااذا البحااث، وأصاابح االختبااار فااي صااورتو النياقيااة مكونااًا ماان 
 ( سؤااًل.76)

 التساق الداخمي:
لتحديااااد االتسااااا  الااااداخمي تاااام حساااااب معااااام ت االرتباااااط بااااين كاااال سااااؤال، 

ارتبااط ليااا داللااة  والدرجاة الكميااة ل ختباار، ويتضااح أن اءسااقمة أظيارت معااام ت
(، وىاذا يشاير إلاى أن االختباار يتمتاا بدرجاة لالياة 0.03إحصاقية لناد مساتوى )
 من االتسا  الداخمي.

 معامالت السهولة والصعوبة والتمييز:
تاام حساااب معااام ت الساايولة والصااعوبة لكاال مفااردة ماان مفااردات االختبااار 

أن معام ت  ت النتاق وأسفر  باستخدام معادلتي معامل السيولة ومعامل الصعوبة
 يلتبارت أساقمة االختباار التااُ (، وعاد 0.51  0.14باين )تراوحت سيولة االختبار 

أسااقمة شااديدة الساايولة، كمااا تراوحاات ىااي  فيمااا ألمااى (0.6بماام معاماال ساايولتيا )
( وىاااي تعاااد معاااام ت سااايولة وصاااعوبة 0.55  0.00معاااام ت الصاااعوبة باااين )

 . مقبولة
 حساب معامالت التمييز:

تم حساب معام ت التمييز لكل سؤال مان أساقمة االختباار باساتخدام معادلاة  
(، 0.60 –0.42ت التميياز ءساقمة االختباار باين )وعاد تراوحات معاام جونسون، 

مما يشير إلى أن أسقمة االختبار ذات عوة تمييز مناسبة تسمح باساتخدام االختباار 
ذ المرحمة المتوسطة، وىاي تعتبار المفاىيم العممية بالعموم لت ميعياس تحصيل  يف

 معام ت تمييز مقبولة.
 حساب زمن الختبار:

تم تقدير زمن االختبار لن طريا  حسااب متوساط الازمن الاذي اساتىرعو كال  
فرد من أفاراد العيناة االساتط لية فاي اإلجاباة لان أساقمة االختباار، وكاان متوساط 

 ( دعيقة تقريبًا.70الزمن ىو )
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 ميمات:التأكد من وضوح التع
عبل البدا في اإلجابة لن االختبار كان ىنال حرص لمى عرااة التعميمات  

من عبل الت ميذ، وتوضيح تمل التعميمات ليم كي يتسنى ليم اإلجابة لن مفردات 
 االختبار بطريقة سميمة.

  :التطوير مرحمة -ثالثًا
من واليد   ،من مرحمتي التحميل والتصميم تعتمد ىذه المرحمة لمى كل   

الذي سو  يستخدم في التعميم وبناا  المعكوس ىذه المرحمة ىو بناا برنام  التعمم
التعمم وتشمل ىذه المرحمة لممية إنتاج ، الوساقل التي تدلم العممية التعميمية
 المعكوس بجزقيو اإللكتروني والتقميدي.

 التعمم المعكوس: الفيديو المستخدم فيتحديد  مرحمة -
المستخدم في التعمم المعكوس بناا لمى المفاىيم المراد تم تحديد الفيديو  
تقانيافيما  بمادة العموم لت ميذ الص  السادس المتوسط، ورولي أن يكون  وام

الفيديو بامتداد شاقا وسيل التشىيل، وأن تكون مساحتو صىيرة، وأن تكون فيو 
عممية الصورة والصوت واضحين، وأن يخمو من العيوب والمشك ت التربوية وال

 والتقنية
 برامج إنتاج الوحدة المقررة عن طريق التعمم المعكوس: -
تم استخدام مجمولة من البرام  إلنتاج الوحدة المقررة وذلل لمى النحو  
 التالي 

تم إجراا بعض المعالجات والمونتاج لمى لقطات  معالجة مقاطع فيديو: -
 .Adobe Premierالفيديو لتناسب طبيعة شرح المادة وتم استخدام برنام  

وتم بناا اءنشطة الصفية في ضوا الفيديو المتاح  األنشطة الصفية: -
لمت ميذ، وتسالد ىذه اءنشطة لمى زيادة تفالل الت ميذ وتعمي  فيميم 

 لممفاىيم العممية.
وبذلك يكون الباحث قد أجـاب عمـى السـ ال الثالـث لمبحـث، والـذي نصـه  

المعكـوس لتنميـة المفـاهيم العمميـة لـدى تالميـذ ماالتصميم التعميميالمقترحممتعمم 
 المرحمة المتوسطة؟

 التنفيذ:مرحمة  -رابعاً 
 التالي  النحو لمى وذلل الخطوات، من مجمولة التنفيذ مرحمة تناولت 
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والتي تتضمن لقطات فيديو  CDsعام الباحث بالت كد واختبار اءعراص المدمجة 
وعد ز كمبيوتر ب كثر من نظام تشىيل، لمى أكثر من جيا تشرح المفاىيم العممية

 مرت لممية تطبي  التجربة الميدانية لمبحث بعدة مراحل ىي 
 :الستخدام والتجريب المبدئي لمتعمم المعكوس .1

تمميذ من  43عام الباحث بالتطبي  االستط لي لمتعمم المعكوس لمى  
ذة لن نب إلطاقيمت ميذ الص  السادس المتوسط من غير لينة البحث، وتم 

استراتيجية التعمم المعكوس وشرح نموذج مصىر لو، ولرض بعض لقطات 
الفيديو لمى الت ميذ، وتم استط ع رأي الت ميذ في التعمم المعكوس ومدى 
موافقتيم لمى االشترال في ىذا النظام من التعمم، وأبدى الت ميذ رغبتيم في التعمم 

 الدىم لمى الفيم بشكل أفضل.بيذا اءسموب الذي يدلم نشاط الت ميذ ويس
 :اإلعداد لتجربة البحث .2

تم الت كد من لدم اكتساب الت ميذ لينة البحث ءي خبرات سابقة 
بالمفاىيم العممية المتضمنة بالوحدة المراد إكسابيا من خ ل التعمم المعكوس، فقد 

 .وجد الباحث أن ىذا المحتوى لم يسب  ليم دراستو في أي مرحمة دراسية أخرى
 :البحث عينة اختيار .3

بمدرسة الواحدة  السادس متوسطالص   ت ميذتم اختيار لينة البحث من 
وتم  ،اطالبً  (40)بمم لدد أفراد العينة في التجربة النياقية  متوسطة بنين، وعد
تجريبية تدرس من خ ل  إحداىمامجمولتين  ىإل بالتساوي تقسيميم لشواقيا

 تدرس بالطريقة التقميدية داخل الفصل.التعمم المعكوس واءخرى ضابطة 
 المجموعتين: تجانس من التأكد .4

ءداة لمت كد من تجانس مجمولتي البحث؛ تم تحميل نتاق  التطبي  القبمي 
الفرو  بين المجمولتين، ومدي داللة  ى( لمحصول لمالتحصيل االختبار)البحث 

باستخدام  عام الباحثوعد  ،الفرو ، والتحق  من مدي تجانس المجمولتين
المجمولتين التجريبية درجات  بين متوسطياختبار"ت" لمكش  لن داللة الفرو  

بالمفاىيم العممية، وكانت النتاق   ل ختبار التحصيميفي القياس القبمي  والضابطة
 لمى النحو التالي  
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 ( الفر  بين متوسطي درجات المجمولتين التجريبية والضابطة3جدول )
 ي ل ختبار التحصيمي بالمفاىيم العمميةفي التطبي  القبم 

النحراف  المتوسط المجموعة المستوى المعرفي
 مستوى الدللة قيمة ت المعياري

 0.056 4.104 44.01 الضابطة التذكر
غير دالة لند 

 4.234 44.41 التجريبية 0.03
 0.066 4.104 44.40 الضابطة الفهم

غير دالة لند 
 4.240 44.00 التجريبية 0.03

 0.057 0.777 40.01 الضابطة التطبيق
غير دالة لند 

 0.623 40.40 التجريبية 0.03

 0.515 0.477 2.61 الضابطة التحميل
غير دالة لند 

 0.500 2.50 التجريبية 0.03

 0.351 0.457 2.55 الضابطة التركيب
غير دالة لند 

 0.444 2.45 التجريبية 0.03

 0.515 0.302 1.21 طةالضاب التقويم
غير دالة لند 

 0.325 1.11 التجريبية 0.03

 0.77 0.156 17.00 الضابطة الختبار الكمي
غير دالة لند 

 0.620 16.71 التجريبية 0.03

لند مستوى  إحصاقياغير دالة  أن عيمة )ت( الساب يتضح من الجدول 
متوسطي درجات  بينلدم وجود فر  ذو داللة إحصاقية  ( مما يعني0.03)

المجمولتين التجريبية والضابطة في التطبي  القبمي ل ختبار التحصيمي بالمفاىيم 
 .عبل التدريس التجريبية والضابطةما يؤكد تكافؤ المجمولتين ب العممية

 قبميًا: البحث أداة تطبيق .5
 واءلضاا، واءنسجةالخ يا لوحدة ي التحصيم ل ختبارتم التطبي  القبمي 

حساب الدرجات التي لممجمولتين التجريبية والضابطة،و العينة اءساسية  لمى
 الت ميذ.حصل لمييا 

 األساسية: التجربة تنفيذ .6
البحث والت كد من تجانس ت ميذ  ءداةبعد االنتياا من التطبي  القبمي 

المجمولتين في الجوانب المعرفية، تم تنفيذ التجربة اءساسية الخاصة بالبحث وعد 
 تنفيذ التجربة وف  اإلجرااات التالية تم 
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 :لمتجريب التمهيد -أ
 الت ميذحده، تعر  فيو  لمىوعد تم التمييد لعممية التجريب لكل مجمولة 

شتمل لميو من ت محتواىا وماأىدا  الوحدة الدراسية، وطبيعة  لمىبصورة موجزه 
معكوس اإللكتروني العمل في جزقي التعمم ال إنجازىا، آليةميام وأنشطو، وكيفية 

ىذا المقاا إثارة دافعية  يوعد تم ف ،خ ل الحصة الدراسية بالمنزل والتقميدي
 فعال.بشكل ه الوحدة لتعمم ىذ الت ميذ

 البحثية: التجربة إجراء -ب
وف  ما  التجريبية والضابطةسارت إجرااات التجربة البحثية لممجمولتين 

 يمي  
 ية:بالنسبة لممجموعة التجريب -أولً 

لقاا تعريفي بالتعمم المعكوس،  إلى ت ميذ المجمولة التجريبيةحضور  -4
 وشرح آلية تنفيذه بجزقيو االلكتروني والتقميدي.

وضا جدول محدد لتوزيا الميام سواا المنزلية أو التي تنفذ داخل  -0
 . أسبولينالحصة حيث تم تنفيذ الوحدة لمى مدار 

مولة التجريبية والتي تشتمل توزيا اءعراص المدمجة لمى ت ميذ المج -1
 لمى فيديو لمفاىيم العموم بوحدة الخ يا واءنسجة واءلضاا.

تنبيو الت ميذ لمى الجزا اإللكتروني )الفيديو( الواجب تحضيره بالمنزل  -2
 عبل بداية الحصة.

االلتقاا ما الت ميذ بالحصة بعد تحضير الدرس بالمنزل، والبدا في  -3
 إليياوالتفالمية حول المفاىيم التي تم اإلشارة ممارسة اءنشطة العممية 
 مسبقا لمتحضير بالمنزل.

إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بين الت ميذ وبعضيم البعض من  -4
خ ل اءنشطة التفالمية ما إمكانية تشىيل الفيديو في بداية الحصة 

 لتذكير الط ب بما تم االتفا  لميو في المرة السابقة.
 حصص )ورش لمل(. 6ي  الوحدة أسبولين متضمنا استىر  تطب -5
 بالنسبة لممجموعة الضابطة: -ثانًيا
يتم الت كد من توافر المحتوى الدراسي )الكتاب المدرسي( ما الت ميذ  -

 وحثيم لمى االجتياد بالتعمم.
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يدرس ت ميذ المجمولة الضابطة بالطريقة التقميدية داخل الفصل  -
 الدراسي.

 ديا:بع البحث اةأد تطبيق .7
 كما يمي البحث اة بعد االنتياا من تجربة البحث، تم تطبي  أد

 واءلضاا،لمى واءنسجةالخ يا لوحدة ي التحصيم ل ختبار البعديتم التطبي  
حساب الدرجات التي حصل لممجمولتين التجريبية والضابطة،و العينة اءساسية 

 الت ميذ.لمييا 
 :البيانات جةمعال في المستخدمة اإلحصائية األساليب .8

 ”ت”اختبارالمتوسط الحسابي، واالنحرا  المعياري، و  استخدم الباحث
لممجمولات المرتبطة واختبار ت لممجمولات المستقمة، ومعامل )إيتا( لقياس أثر 

 .SPSSاإلحصاقيوذلل لن طري  برنام  التحميل الت ثير، 
 :مرحمة التقويم -خامساً 

 لية التالية تشتمل ىذه المرحمة لمى الخطوات الفر 
  تعمم واستراتيجية التعمم المعكوس:اختيار بيئات ال -1

مجمولة العوامل التي يمكن أن تؤثر في عدرة  إلىتشير بيقة وظرو  التعمم 
لمى التركيز ولمى استيعاب وتذكر المعمومات، وعد تم في ىذه الخطوة  التمميذ
والتعمم المعكوس  وىو المنزل والفصل الدراسي، المكان المناسب لمتعمم، تحديد

ك حد االستراتيجيات التي تسالد لمى تنمية مستوى تحصيل ت ميذ المرحمة 
 المتوسطة.

 تقويم التطبيق وتحميل نتائجه. -2
تم تقويم مدى نجاح التعمم المعكوس من إنجاز الميام المكم  بيا الت ميذ 

تقانوفيم  تحصيمية، تعمم المفاىيم العممية، ويتجمى ذلل من خ ل درجاتيم ال وام
باإلضافة إلى آراا الت ميذ حول جودة التعمم المعكوس وكفااتو، كما تم الحكم 

 لمى جودة التعمم المعكوس من خ ل النتاق  التي يتم الحصول لمييا.
 نتائج البحث وتفسيرها:

ثر استخدام التعمم المعكوس ما أبة عن الس ال الرابع الذي نصه: "لالجا
بدولة  تالميذ المرحمة المتوسطةية بمادة العموم لدى في تنمية المفاهيم العمم

 ؟"الكويت
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 تم التحقق من صحة الفروض التالية:
   ال يوجد فر  ذو داللة لمتحق  من صحة الفرض اءول، والذي نصو

( بين متوسطي درجات المجمولة الضابطة في 0.03إحصاقية لند مستوى )
ي لممفاىيم العممية بمادة العموم التطبيقين القبمي والبعدي باالختبار التحصيم

 لت ميذ الص  السادس المتوسط.

عااام الباحااث بتطبياا  اختبااار المفاااىيم العمميااة فااي العمااوم عبميااا وبعااديا لمااى 
المجمولااة الضاااابطة مااان لينااة البحاااث، وتااام اسااتخدام اختباااار " ت " لممجمولاااات 

 المرتبطة، والجداول التالية توضح ذلل.
بين متوسطات درجات ت ميذ المرحمة المتوسطة ( داللة الفرو  4جدول )

 بالمجمولة الضابطة في التطبيقين القبمي والبعدي باالختبار التحصيمي 
 لممفاىيم العممية بمادة العموم

النحراف  المتوسط المجموعة المستوى المعرفي
 مستوى الدللة قيمة ت المعياري

 0.224 4.104 44.01 الضابطة التذكر
 غير دالة لند
 4.115 44.05 التجريبية 0.03

 0.530 4.041 44.40 الضابطة الفهم
غير دالة لند 

 4.051 44.01 التجريبية 0.03

 0.557 0.777 40.01 الضابطة التطبيق
غير دالة لند 

 0.574 40.45 التجريبية 0.03

غير دالة لند  4.320 0.477 2.61 الضابطة التحميل
 0.233 3.00 التجريبية 0.03

 0.150 0.457 2.55 الضابطة التركيب
غير دالة لند 

 0.542 2.60 التجريبية 0.03

 0.075 0.302 2.21 الضابطة التقويم
غير دالة لند 

 0.305 2.25 التجريبية 0.03

غير دالة لند  4.305 0.165 17.00 الضابطة الختبار الكمي
 4.642 17.25 التجريبية 0.03

ن الجدول الساب  لدم وجود فر  دال إحصاقيا لند مستوى داللة يتضح م
( بين متوسطات درجات ت ميذ المرحمة المتوسطة بالمجمولة الضابطة في 0.03)

، حيث باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية بمادة العمومالتطبيقين القبمي والبعدي 
(، وبمستوى 0.530) (، وبمستوى الفيم0.224بمىت عيمة )ت( بمستوى التذكر )
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(، 0.150(، وبمستوى التركيب )4.320(، وبمستوى التحميل )0.557التطبي  )
(، وجميعيا عيم غير دالة 4.305(، وباالختبار الكمي )0.075وبمستوى التقويم )

(، مما يؤكد لدم وجود فر  دال إحصاقيا بين درجات 0.03إحصاقيا لند مستوى )
باالختبار التحصيمي تطبيقين القبمي والبعدي ت ميذ المجمولة الضابطة في ال

 .لممفاىيم العممية بمادة العموم
ال يوجد فر  ذو داللة إحصاقية وبالتالي تم عبول الفرض اءول، أي أنو  

( بين متوسطي درجات المجمولة الضابطة في التطبيقين 0.03لند مستوى )
مادة العموم لت ميذ الص  القبمي والبعدي باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية ب

 .السادس المتوسط
ذلل إلى أن درجة تحسن المفاىيم العممية في العموم لت ميذ  الباحثويرجا 

المرحمة المتوسطة في المجمولة الضابطة كانت ضعيفة نظرا الستخدام طر  
تقميدية في التعميم من خ ل تدريسيا بالطريقة التقميدية، فمفاىيم العموم العممية 

لبا ما تكون مجردة وفي حاجة إلى تعمميا بشكل نشط ليسيل إدراكيا، لذا فين غا
إتقان تمل المفاىيم ال يعد من اءمور البسيطة حيث تحتاج إلى المزيد من 

مكانيةالمجيود إلتقانيا  توظيفيا بشكل جيد في المواع  التعميمية المتنولة،  وام
ية في التعمم واستخدام المحتوى ونظرا لتعميم الت ميذ باستخدام الطر  التقميد

التقميدي ف دى ذلل إلى وعو  تمل المفاىيم لمى ما ىي لميو ولدم تحسنيا 
بالقدر المناسب حيث أنو يجب تنمية تمل المفاىيم من خ ل التعمم المعكوس 

 الذي يزيد من نشاط المتعممين ويسالدىم لمى الفيم بشكل أفضل. 
 يوجد فر  ذو داللة إحصاقية ذي نصو  لمتحق  من صحة الفرض الثاني، وال

والمجمولة ( بين متوسطي درجات المجمولة التجريبية 0.03لند مستوى )
الضابطة في التطبي  البعدي باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية بمادة 

 العموم لت ميذ الص  السادس المتوسط لصالح المجمولة التجريبية.

عبمياا  حصايمي لممفااىيم العممياة بماادة العماوماالختبار التعام الباحث بتطبي  
" يناااة البحاااث، وتااام اساااتخدام اختباااار "توبعاااديا لماااى المجمولاااة الضاااابطة مااان ل

 لممجمولات المستقمة، والجداول التالية توضح ذلل.
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 ( داللة الفرو  بين متوسطي درجات ت ميذ المرحمة المتوسطة5جدول )
البعدي باالختبار التحصيمي  التطبي في  في المجمولتين التجريبية والضابطة 

 لممفاىيم العممية بمادة العموم
النحراف  المتوسط المجموعة المستوى المعرفي

حجم  قيمة ايتا مستوى الدللة قيمة ت المعياري
 األثر

 0.03دالة لند  05.047 4.116 44.05 الضابطة التذكر
 كبير 0.705

 4.241 00.51 التجريبية
 0.03دالة لند  10.431 4.051 44.01 طةالضاب الفهم

 كبير 0.726
 0.700 47.45 التجريبية

 0.03دالة لند  10.165 0.574 40.45 الضابطة التطبيق
 كبير 0.725

 4.026 47.71 التجريبية

 0.03دالة لند  14.372 0.233 3.00 الضابطة التحميل
 كبير 0.723

 0.361 7.05 التجريبية

 0.03دالة لند  02.031 0.542 2.60 الضابطة كيبالتر 
 كبير 0.707

 0.645 7.35 التجريبية

 0.03دالة لند  03.051 0.305 1.25 الضابطة التقويم
 كبير 0.745

 0.302 4.55 التجريبية

 0.03دالة لند  05.310 4.642 17.25 الضابطة الختبار الكمي
 كبير 0.707

 0.000 47.40 التجريبية

يتضح من الجدول الساب  وجود فر  دال إحصاقيا لند مستوى داللة 
( بين متوسطات درجات ت ميذ المرحمة المتوسطة في المجمولتين 0.03)

باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية التجريبية والضابطة في التطبي  البعدي 
(، وبمستوى الفيم 05.047، حيث بمىت عيمة )ت( بمستوى التذكر )بمادة العموم

(، 14.372(، وبمستوى التحميل )10.165(، وبمستوى التطبي  )10.431)
(، وباالختبار الكمي 03.051(، وبمستوى التقويم )02.031وبمستوى التركيب )

(، مما يؤكد وجود 0.03(، وجميعيا عيم دالة إحصاقيا لند مستوى )05.310)
بين متوسطات درجات ت ميذ ( 0.03فر  دال إحصاقيا لند مستوى داللة )

المرحمة المتوسطة في المجمولتين التجريبية والضابطة في التطبي  البعدي 
 .باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية بمادة العموم

يوجد فر  ذو داللة إحصاقية لند وبالتالي تم عبول الفرض الثاني، أي أنو  
والمجمولة الضابطة يبية ( بين متوسطي درجات المجمولة التجر 0.03مستوى )
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في التطبي  البعدي باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية بمادة العموم لت ميذ 
 .الص  السادس المتوسط لصالح المجمولة التجريبية

ذلل إلى تفو  التعمم المعكوس لن الطريقة التقميدية في  الباحثويرجا 
يم العممية في العموم، فتحسن التدريس في تعميم ت ميذ المرحمة المتوسطة لممفاى

مستوى تحصيل المفاىيم العممية بالعموم لدى المجمولة التجريبية التي درست من 
خ ل التعمم المعكوس نات  لن توظي  استراتيجيات التعمم النشط وااللتماد لمى 
تكنولوجيا التعميم وخاصة لقطات الفيديو عبل الحضور لممدرسة يسالد الت ميذ 

العديد من المعمومات حول المفاىيم العممية الصعبة بمادة العموم، لمى معرفة 
ويؤكد لمى ىذه المعمومات المناعشات التي تتم بعد ذلل داخل الفصل، والذي أدى 
بدوره إلى تفال ت بين الت ميذ وبعضيم البعض، والت ميذ والمعمم، ونظرا 

ن مدى ت ثرىم بتمل لتعرض المجمولة الضابطة لتمل المفاىيم بشكل تقميدي في
المفاىيم وارتفاع مستواىم كان محدود مقارنة بما تعرضت لو المجمولة التجريبية 

 ،(Dabbagh, 2005) من خبرات، وتتف  ىذه النتيجة ما دراسة كل من 

(Strayer, 2007)،  ،(Holley, et al, 2010)، (Johnson & Renner, 

2012), (Kogan, 2012) ،(Ronchetti, 2012) ،(Bergmann & Sams, 

2012)، (Herreid & Schiller, 2013) ،(Brame, 2013 ) ،(Hamdan et 

al. ,2013)، (Bishop & Verleger, 2013)، (Horn, 2013) ،

(Johnson,2013) ،ل ا الدين 0043نبيل السيد )،  (0043، الزين )حنان( ،)
 (0044، أبو جمبة)منيرة (، 0043،  متولي

  يوجد فر  ذو داللة ض الثالث، والذي نصو  لمتحق  من صحة الفر
( بين متوسطي درجات المجمولة التجريبية 0.03إحصاقية لند مستوى )

في التطبيقين القبمي والبعدي باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية بمادة 
 العموم لت ميذ الص  السادس المتوسط لصالح التطبي  البعدي.

قبميااا تحصاايمي لممفاااىيم العمميااة بمااادة العموماالختبااار العااام الباحااث بتطبياا  
وبعااديا لمااى المجمولااة التجريبيااة مااان لينااة البحااث، وتاام اسااتخدام اختباااار " ت " 

 لممجمولات المرتبطة، والجدول التالي يوضح ذلل.
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 ( داللة الفرو  بين متوسطي درجات المجمولة التجريبية 6جدول )
 لتحصيمي لممفاىيم العممية في التطبيقين القبمي والبعدي باالختبار ا

 بمادة العموم لت ميذ الص  السادس المتوسط
المستوى 
النحراف  المتوسط التطبيق المعرفي

 حجم األثر قيمة ايتا مستوى الدللة قيمة ت المعياري

 0.03دالة لند  07.114 4.234 44.41 القبمي التذكر
 كبير 0.745

 4.241 00.51 البعدي

 0.03دالة لند  07.473 4.240 44.00 القبمي الفيم
 كبير 0.745

 0.700 47.45 البعدي

 0.03دالة لند  14.770 0.623 40.40 القبمي التطبي 
 كبير 0.750

 4.026 47.71 البعدي

 0.03دالة لند  03.526 0.500 2.50 القبمي التحميل
 كبير 0.736

 0.361 7.05 البعدي

 0.03دالة لند  01.011 0.444 2.45 القبمي التركيب
 كبير 0.727

 0.645 7.35 البعدي

 0.03دالة لند  02.104 0.325 1.11 القبمي التقويم
 كبير 0.731

 0.302 4.55 البعدي

 0.03دالة لند  03.540 0.620 16.71 القبمي االختبار الكمي
 كبير 0.736

 0.000 47.40 البعدي

لساب  وجود فر  دال إحصاقيا لند مستوى داللة يتضح من الجدول ا
درجات المجمولة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي  ( بين متوسطي0.03)

باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية بمادة العموم، حيث بمىت عيمة )ت( بمستوى 
(، 14.770(، وبمستوى التطبي  )07.473(، وبمستوى الفيم )07.114التذكر )

(، وبمستوى التقويم 01.011(، وبمستوى التركيب )03.526وبمستوى التحميل )
(، وجميعيا عيم دالة إحصاقيا لند 03.540(، وباالختبار الكمي )02.104)

( 0.03(، مما يؤكد وجود فر  دال إحصاقيا لند مستوى داللة )0.03مستوى )
والبعدي باالختبار  درجات المجمولة التجريبية في التطبيقين القبمي بين متوسطي

 التحصيمي لممفاىيم العممية بمادة العموم.
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يوجد فر  ذو داللة إحصاقية لند وبالتالي تم عبول الفرض الثالث، أي أنو  
( بين متوسطي درجات المجمولة التجريبية في التطبيقين القبمي 0.03مستوى )

 ميذ الص  السادس والبعدي باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية بمادة العموم لت
 .المتوسط لصالح التطبي  البعدي

ذلل إلى أن التعمم المعكوس عد ساىم في تنمية المفاىيم  الباحثويرجا 
العممية بمادة العموم بما يشتمل لميو من وساقل تكنولوجية غير تقميدية مثل 
لقطات الفيديو، كما أن تخطيطو تم بشكل منظم بجزقيو التقميدية وااللكتروني، 
وفيم الت ميذ لماىية التعمم المعكوس وآليات تنفيذه ووضعو بشكل محدد من عبل 
الباحث عد سالد لمى تنفيذه بشكل صحيح مما أدى لنجاحو في تحقي  اليد  
المنشود منو وىو تنمية المفاىيم العممية بمادة العموم لدى ت ميذ المرحمة 

 ,Strayer) ،(Dabbagh, 2005) المتوسطة، وتتف  ىذه النتيجة ما دراسة كل من

2007)،  ،(Holley, et al, 2010)، (Johnson & Renner, 2012), (Kogan, 

2012) ،(Ronchetti, 2012) ،(Bergmann & Sams, 2012)، (Herreid & 

Schiller, 2013) ،(Brame, 2013 ) ،(Hamdan et al. ,2013)، (Bishop & 

Verleger, 2013)، (Horn, 2013) ،(Johnson, 2013) ،(0043، الزين )حنان  ،
 (0044، أبو جمبة)منيرة (، 0043،  (، )ل ا الدين متولي0043نبيل السيد )

   ىنال أثر إيجابي الستخدام لمتحق  من صحة الفرض الرابا، والذي نصو
العممية بمادة العموم لدى ت ميذ الص   المفاىيمالتعمم المعكوس في تنمية 

 السادس المتوسط.

الساتخدام الاتعمم المعكاوس  باحث بحساب عيمة ايتا وعياس حجم اءثرعام ال
، العمميااة بمااادة العمااوم لاادى ت ميااذ الصاا  السااادس المتوسااط المفاااىيمفااي تنميااة 

وذلل باستخدام عيمة ت لدالالت الفرو  بين المجمولتين التجريبية والضاابطة فاي 
بمادة العموم، وكذلل دالالت التطبي  البعدي باالختبار التحصيمي لممفاىيم العممية 

الفرو  بين التطبيقين القبماي والبعادي باالختباار التحصايمي لممفااىيم العممياة بماادة 
 العموم لممجمولة التجريبية، والجدول التالي يوضح ذلل 
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( عيمة ايتا وحجم اءثر لمتعمم المعكوس بين المجمولتين التجريبية 7جدول )
بين التطبيقين القبمي والبعدي في المجمولة والضابطة في التطبي  البعدي و 

 التجريبية ل ختبار التحصيمي بالمفاىيم العممية في مادة العموم
 حجم األثر قيمة ايتا التطبيق حجم األثر قيمة ايتا المجموعة المستوى المعرفي

 كبير 0.745 القبمي كبير 0.705 الضابطة التذكر
 البعدي التجريبية

 كبير 0.745 القبمي كبير 0.726 ةالضابط الفهم

 البعدي التجريبية
 كبير 0.750 القبمي كبير 0.725 الضابطة التطبيق

 البعدي التجريبية
 كبير 0.736 القبمي كبير 0.723 الضابطة التحميل

 البعدي التجريبية
 كبير 0.727 القبمي كبير 0.707 الضابطة التركيب

 ديالبع التجريبية
 كبير 0.731 القبمي كبير 0.745 الضابطة التقويم

 البعدي التجريبية
 كبير 0.736 القبمي كبير 0.707 الضابطة الختبار الكمي

 البعدي التجريبية
ويتضح من الجدول الساب  لند المقارنة بين المجمولتين التجريبية 

بالمفاىيم العممية في مادة  والضابطة في التطبي  البعدي ل ختبار التحصيمي
العموم أن حجم اءثر كبير لمتعمم المعكوس بالمستويات المعرفية الستة وباالختبار 

(، وبمستوى الفيم 0.705الكمي، حيث بمىت عيمة ايتا بمستوى التذكر )
(، وبمستوى 0.723(، وبمستوى التحميل )0.725(، وبمستوى التطبي  )0.726)

(، 0.707(، وباالختبار الكمي )0.745وى التقويم )(، وبمست0.707التركيب )
وتوضح جميا ىذه القيم حجم اءثر الكبير لمتعمم المعكوس في تنمية المفاىيم 

 العممية بمادة العموم لت ميذ الص  السادس المتوسط.
كما اتضح من المقارنة بين التطبيقين القبمي والبعدي لممجمولة التجريبية 

بالمفاىيم العممية أن حجم اءثر كبير لمتعمم المعكوس  في االختبار التحصيمي
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بالمستويات المعرفية الستة وباالختبار الكمي، حيث بمىت عيمة ايتا بمستوى 
(، 0.750(، وبمستوى التطبي  )0.745(، وبمستوى الفيم )0.745التذكر )

(، وبمستوى التقويم 0.727(، وبمستوى التركيب )0.736وبمستوى التحميل )
(، وتوضح جميا ىذه القيم حجم اءثر 0.736(، وباالختبار الكمي )0.731)

الكبير لمتعمم المعكوس في تنمية المفاىيم العممية بمادة العموم لت ميذ الص  
 السادس المتوسط.

وبالتالي تم عبول الفرض الرابا، أي أنو ىنال أثر إيجابي الستخدام التعمم  
بمادة العموم لدى ت ميذ الص  السادس  العممية المفاىيمالمعكوس في تنمية 

 .المتوسط
ذلل إلى أن لمتعمم المعكوس أثر إيجابي عد سالد اكتساب  الباحثويرجا 

ت ميذ المرحمة المتوسطة لممفاىيم العممية في العموم لما ليا من أسموب غير 
تقميدي وفعال في التعمم يسالد الت ميذ لمى تحويل المفاىيم المجردة إلى 

سة فتحسن مستوى تحصيل المفاىيم العممية بالعموم لدى ت ميذ المجمولة محسو 
التجريبية التي درست من خ ل التعمم المعكوس في التطبي  البعدي نات  لن 
توظي  لقطات الفيديو التي تشرح المفاىيم العممية والمناعشات التي تتم داخل 

لى تفال ت بين الت ميذ الفصل الدراسي والتطبيقات المبنية لميو أدى بدوره إ
وبعضيم البعض، والت ميذ والمعمم، والت ميذ والمحتوى، وأدى ذلل بدوره إلى 
تمكين الت ميذ من تنفيذ اءنشطة بالفصل بشكل واععي، وتتف  ىذه النتيجة ما 

 ,Holley, et al)، (Strayer, 2007) ،(Dabbagh, 2005) دراسة كل من 

2010)، (Johnson & Renner, 2012), (Kogan, 2012) ،(Ronchetti, 

2012) ،(Bergmann & Sams, 2012)، (Herreid & Schiller, 2013) ،

(Brame, 2013 ) ،(Hamdan et al. ,2013)، (Bishop & Verleger, 

2013)، (Horn, 2013) ،(Johnson, 2013) ،نبيل ،  (0043، الزين )حنان
 (0044، أبو جمبة)منيرة (، 0043،  (، )ل ا الدين متولي0043السيد )
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 توصيات البحث:
 في ضوا نتاق  البحث ومناعشتيا وتفسيرىا يوصي الباحث بما يمي 

تعميم استخدام التعمم المعكوس في تدريس العموم بدال من الطريقة التقميدية  .4
 بمدارس دولة الكويت.

 استخدام التعمم المعكوس في تنمية مفاىيم مواد دراسية أخرى. .0
 عممي العموم لمى استخدام التعمم المعكوس في تدريسيم لممادة.تدريب م .1

 مقترحات البحث:
 يقترح الباحث إجراا البحوث التالية 

دراسة فالمية استخدام التعمم المعكوس في تنمية الميارات ونوات  التعمم  .4
 بمادة العموم.

 دراسة فالمية استخدام التعمم المعكوس في تنمية مفاىيم مواد أخرى. .0
اسة فالمية استخدام أساليب تكنولوجية أخرى في تنمية المفاىيم العممية در   .1

 بالعموم لت ميذ المرحمة المتوسطة.
 دراسة اتجاىات الط ب نحو استخدام التعمم المعكوس في التعمم. .2
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 المراجع
 المراجع العربية: -أولً 

ساليب طر  وأ–تدريس العموم في العالم المعاصر(. 0001أحمد النجدي وآخرون)
 القاىرة  دار الفكر العربي.. واستراتيجيات حديثة في تدريس العموم

(. أثر استخدام استراتيجية المتناعضات في تعديل 0004التماد البمبيسي )
التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية لدى طالبات الص  العاشر 

 اءساسي. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلس مية. غزة.
(. أثر استخدام نموذج بايبي البناقي في تدريس العموم 0004آمال محمد أحمد)

لتعديل التصورات البديمة حول بعض المفاىيم العممية وتنمية لمميات 
المؤتمر العممي . اإللداديالعمم اءساسية لدى ط ب الص  اءول 

 .4. مجمدتحديات الحاضر ورؤى المستقبل –التربية العممية  –العاشر 
034-074. 

 لماذا وكي ؟، –القياس والتقويم  (.0001) أماني سعيدة سيد إبراىيم أبو زيد
 .. القاىرة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة4ط
(. أثر تصميم منظومة تعميمية عاقمة لمى الكمبيوتر التعميمي 0004أنيار ربيا )

م العممية"، متعدد الوساقط لمى تحصيل الطالب المعمم لبعض المفاىي
 رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية. جامعة لين شمس.

التعمم المنعكس في  استراتيجيةأثر توظي  . (0044عشطة) إبراىيمآية خميل 
ت التفكير الت ممي بمبحث العموم الحياتية لدى اتنمية المفاىيم وميار 

جامعة الرسالة ماجستير غير منشورة.  طالبات الص  العاشر اءساسي.
 .غزة اإلس مية.

(. فالمية خراقط المعمومات في تعديل التصورات 0007ب ل محمود أبو طير )
البديمة لمفاىيم الضوا لط ب الص  الثامن اءساسي. رسالة ماجستير 

 غير منشورة. الجامعة اإلس مية. غزة.
بة مكت. التدريس الفعال استراتيجيات. (0043)،  ضياا مطاوعو ،  حسن الخميفة

 المتنبي.
 التحصيل لمى المقموب استراتيجية التعمم استخدام (. أثر0043حنان الزين )

 .لبدالرحمن بنت نورة اءميرة بجامعة التربية كمية اءكاديمي لطالبات
 . 463-450. (4)2،التربوية المتخصصة الدولية المجمة
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خراقط (. فالمية استراتيجية مقترحة عاقمة لمى ال0044رباب حامد أحمد )
المعرفية في تعديل التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية لدى ط ب 

 (.63)00. مجمة كمية التربية جامعة بنياالمرحمة االبتداقية. 
فعالية استخدام استراتيجيات ما وراا المعرفة في تنمية  (.0002)زبيدة محمد عرني

يم الفيزياقية لدى والتىمب لمى صعوبات تعمم المفاى ميارات الفيم القراقي
 .جامعة المنصورة -مجمة كمية التربيةط ب الص  اءول الثانوي، 

(34.) 
لبد الكريم حسين  أثر التعمم الفردي الذاتي باستخدام الوساقط  خميفةسعد 

المتعددة المتطورة والحقاقب التعميمية في زيادة التحصيل والتفكير 
ية بكمية التربية بسمطنة االبتكاري لدى ط ب اءحياا بالفرعة الثان

(. كمية التربية، جامعة 45)4، مجمة التربيةدراسة تجريبية،  -لمان
 أسيوط.

(. أثر استخدام برنام  وساقط متعددة مقترح في 0040سعود لبد اهلل العجمي )
تنمية المفاىيم العممية والميارات العممية بمادة العموم لدى ت ميذ الص  

سي في دولة الكويت. رسالة ماجستير غير السابا من التعميم اءسا
 منشورة. معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.

(. فالمية برنام  إلكتروني عاقم لمى خراقط 0044سعود لبد اهلل العجمي )
المفاىيم في تنمية المفاىيم العممية والتفكير البصري لدى ت ميذ المرحمة 

ه غير منشورة. كمية التربية المتوسطة بدولة الكويت. رسالة دكتورا
 بالىردعة. جامعة جنوب الوادي.

فالمية برمجية تعميمية مقترحة لتنمية ميارات  .(0040سمية محمد أبو داود )
إلداد الوساقط المتعددة لطالبات الدبموم العام في التربية، رسالة 

السعودية ، المممكة العربيةماجستير، جامعة الممل سعود، الرياض . 
الجديد في تدريس تجارب العموم في ضوا (. 0003) مدان أبو ج لةصبحي ح

 الكويت  مكتبة الف ح. .استراتيجيات التدريس المعاصرة
 .دار الشرو   ، اءردنأساليب تدريس العموم (.0002)لايش محمد زيتون

االتجاىات الحديثة في تدريس (. 0004لبد الس م مصطفى لبد الس م )
 ار الفكر العربي.القاىرة  د العموم.
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المرقي  تدوينال(. فالمية التعمم المعكوس القاقم لمى 0043ل ا الدين متولي )
في تنمية ميارات تصميم االختبارات اإللكترونية لدى ألضاا ىيقة 

، دراسات لربية في التربية ولمم النفس التدريس بجامعة أم القرى،
 ، السعودية454-441(، ص44العدد)

  ، اإلسكندريةتدريس العموم من منظور البناقية(.0000)زيتون كمال لبد الحميد
 .المكتب العممي لمكمبيوتر والنشر والتوزيا

أثر استخدام نمطي التعمم المعكوس )تدريس اءعران . (0044محمد حسن خ  )
( لمى تنمية ميارات استخدام البرمجيات التعميمية في التعميم واالستقصاا

ز لدى ط ب الدبموم العامة بكمية التربية جامعة وزيادة الدافعية لإلنجا
جامعة  كمية التربية.رسالة ماجستير غير منشورة.  اإلسكندرية.
 .اإلسكندرية

 الفيزياقية المفاىيم تعمم "صعوبات (.0005)لمي منصور محمد صالح محمد
ل جية("، رسالة - دراسة )تشخيصية العامة الثانوية ط ب المرحمة لدي

 .ر منشورة، كمية التربية بدمياط، جامعة المنصورةماجستير غي
مناى  الرياضيات (. 0040محمد لبد الوىاب حمزة، وفيمي يونس الب ونة)

 . لمان  دار جميس الزمان.وأساليب تدريسيا
دار الكتاب   لمان .طراق  التدريس واستراتيجياتو(.0004)محمد محمود الحيمة
 .الجامعي
 إدمود موعا باستخدام المقموبة الفصول ية استراتيجيةفالم (.0044منيرة أبوجمبة)

 طالبات لدى اءحياا مادة نحو واالتجاىات اإلبدالي التفكير وفي تنمية
 جامعة .منشورة غير ماجستير رسالة. الرياض في مدينة الثانوية المرحمة
 .الرياض اإلس مية، سعود بن محمد اإلمام

ساليب المعرفية وبعض أساليب تفالل بعض اء .(0043نبيل السيد حسن )
التفكير المؤثر لمى اءداا االبتكاري لدى ط ب الثانوي بالكويت، رسالة 

 جامعة طنطا. .كمية التربية غير منشورة.ماجستير 
وفقًا لنموذج  ADDIE(. نموذج التصميم التعميمي 0043نبيل جاد لزمي )
 ى ( متاح لم44، )مجمة التعميم اإللكتروني. PDCAالجودة 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360 ،
 .40/40/0005في  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360


 ثر استخدام التعمم المعكوس في تنمية المفاهيم العمميةأ
 دولة الكويتب المرحمة المتوسطةبمادة العموم لدى تالميذ  

 

426 

من التعليم  السادسكتاب العلوم للصف .(1027وزارة التربية والتعليم )

 ، الكويت.األساسي

 األجنبية:المراجع  -ثبنيًب

Bergmann & Sams. (2012). How ‘flipping’ the classroom can 

improve the traditional lecture. The Chronicle of 

Higher Education. Retrieved from 

http://chronicle.com/article/How-Flipping-the-Classroom/130857/. 

On: 18/1/2018. 

Bishop, J. L. & Verlager M. A. (2013). The flipped 

classroom: A survey of the research', 120th Annual 

ASEE Annual Conference & Exposition. Available, 

Atlanta, USA, 23-26th June 

Brame, C.J. (2013) Flipping the Classroom. from: 

http://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/teaching-

activities/flipping-the-classroom.pdfVanderbiltUniversityfor 

Teaching. On: 10/2/2018. 

Brame, L. K.. (2014). Curriculum development of a flipped 

classroom in general chemistry. Unpublished Master’s 

thesis. University of Wisconsin - River Falls. Retrieved 

from http://digital.library.wisc.edu/1793/67971. On: 

11/12/2017. 

Chin , C., (2001). Eliciting students' ideas and understanding 

in science: diagnostic assessment strategies for 

Teachers, Journal of Teaching and Learning. 21(2).72-

85 

Dabbagh, N. (2005). Pedagogical Models for E-Learning: 

ATheory based Design Framework. International 

http://chronicle.com/article/How-Flipping-the-Classroom/130857/
http://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/teaching-activities/flipping-the-classroom.pdfVanderbilt
http://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/teaching-activities/flipping-the-classroom.pdfVanderbilt
http://digital.library.wisc.edu/1793/67971


2018بريل / أ1جـ– الثانيالعموم التربوية/ العدد   

 

 

  

427 

Journal of Technology in Teaching and Learning, 

1(1),25- 

http://www.sicet.org/ijttl/issue0501/DabbaghVol1.Iss1.pp25-44.pdf. 

On: 12/12/2017. 

Duit, R., et al., (2001). Fostering Conceptual Change by 

Analogies between Scylla and Charybdis. Learning & 

Instruction. (11). 283-303. 

Hamdan, N.; Mcknight, P.; Mcknight, K. & Arfstrom, K.M. 

(2013).A review of flipped learning, the FLN's 

Research Committee, GEORGE MASON University, 

Retrieved from www.flipped learning.org. On: 12/1/2018. 

Herreid, C., & Schiller, N., (2013).“Case Studies and the 

flipped classroom, Journal of College Science 

Teaching, National Science Teachers Association, 62-

64 

Holley, J. (2013). Affordances of flipped learning and its 

effects on student engagement and achievement. 

Unpublished master’s thesis. University of Northern 

Iowa.  

Horn, J. (2013). How learning in an inverted classroom 

influences cooperation, innovation and task orientation. 

Learning Environments Research,15, 171–193. 

Johnson, A. (2013, December 13-14). Flipping the classroom 

and problem solving techniques: Observations and 

lessons learned. Paper presented at the International 

Academy for Information Management International 

Conference on Informatics Education and Research. 

Milan, Italy. 

http://www.sicet.org/ijttl/issue0501/DabbaghVol1.Iss1.pp25-44.pdf


 ثر استخدام التعمم المعكوس في تنمية المفاهيم العمميةأ
 دولة الكويتب المرحمة المتوسطةبمادة العموم لدى تالميذ  

 

430 

Johnson, L. & Renner, J. (2012). Effect of the Flipped 

Classroom model on a secondary computer 

applications course: Student and teacher perceptions, 

questions and student achievement. Unpublished 

Doctoral Dissertation. University of Louisville, 

Louisville, Kentucky. 

Kogan, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your 

classroom to improve student learning. Learning & 

Leading with Technology, 39(8), 12-17. 

Lage, M.; Platt, G. & Treglia, M. (2000). Inverting the 

Classroom: Agateway to Creating an Inclusive 

Learning Environment, Journal of Economic 

Education, Retrieved from https://dl.dropboxusercontent. 

On: 21/2/2018. com/u/249331/Inverted_Classroom_Paper.pdf 

Ronchetti, M. (2012)."Using video lectures to make teaching 

more interactive" ،International Journal of Emerging 

Technologies in Learning (IJET), Retrieved from 

http://online-journals.org/ijet/ article/view/1156. On: 

17/1/2018. 

Strayer, J. (2007). The effects of the Classroom Flip on the 

learning environment: a comparison of learning activity 

in a traditional classroom and a flip classroom that used 

an intelligent tutoring system. Unpublished Doctoral 

Dissertation. The Ohio state University. 

 
 

https://dl.dropboxusercontent/

