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Abstract.
Recently, new pedagogy entitled "Flipped Classroom" (FC) has emerged. It
is a method that depends on flipping the traditional way of learning, by
watching the lecture in advance outside the classroom via a video then
recording notes and questions by the learner, and finally solving the tasks
inside the classroom with colleagues. This study examines the usefulness of
the FC in creating a rich learning environment for discussion, exchange of
ideas and knowledge building by students individually and collaboratively. It
also examines how students can use the smartphone to facilitate the FC. 144
students from the Basic College of Education – PAAET in Kuwait,
participated in this study. Action Research methodology was adopted and
four main methods of data collection were implemented: direct field
observation, electronic test, electronic questionnaire, and Interactional
Analysis. The results of this study supported what many researchers have
suggested that this pedagogy "Flipped Classroom" offers many benefits,
whether the learning is subjective or collaborative. The results also
demonstrate the significant and positive use of the smartphone when
employing the "Flipped Classroom". However, such employing for
smartphone must be used wisely with explicit plan and proper educational
design.
Keywords: flipped classroom, smartphones, subjective learning,
collaborative learning, action research.
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على هواتف الطالب الذكية
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مستخلص البحث:
من طرق التعليم الحديثة التي تبنتها بعض مؤسسات التعليم العالي في العالم طريقة "الفصل
المقلوب" ،وهي طريقة تعتمد على قلب الطريقة التقليدية في التعليم ،من خالل مشاهدة المحاضرة

مسبقا خارج أسوار الكلية بواسطة فيديو تعليمي ذو صلة بموضوع الدرس ثم تسجيل مالحظات
وتساؤالت من قبل المتعلم ،ثم مناقشتها مع زمالئه الطالب داخل الفصل .هذه الدراسة تبحث في

مدى جدوى طريقة الفصل المقلوب في خلق بيئة تعلم ثرية للنقاش وتبادل األفكار وبناء المعرفة
من قبل الطالب بشكل ذاتي وتعاوني .كذلك بحث مدى إمكانية استخدام الطلبة للهاتف الذكي في

تسهيل هذه الطريقة الحديثة .شارك في هذه الدراسة  144طالب من منتسبي كلية التربية األساسية
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت .تم تبني منهجية البحث اإلجرائي

( )Action Researchواعتماد أربع طرق رئيسية لجمع البيانات :المالحظة المباشرة الميدانية،
اختبار الكتروني ،استبانة الكترونية ،وقياس تفاعل الطلبة في تطبيق الواتساب ).(WhatsApp

دعمت نتائج هذه الدراسة ما أشار إليه العديد من الباحثين من أن طريقة الفصل المقلوب تقدم
العديد من الفوائد لكل من للمعلم والمتعلم ،سواء كان التعليم ذاتي أو تعاوني .أيضا تثبت النتائج
أهمية وإيجابية استخدام الهاتف الذكي في طريقة الفصل المقلوب وبالعملية التعليمية بشكل عام،

شريطة استخدامه بحكمة ووفقا لخطة واضحة المعالم وتصميم تعليمي مناسب.

الكلمات المفتاحية :الفصل المقلوب – الهاتف الذكي – التعلم الذاتي – التعلم التعاوني-

البحث اإلجرائي
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مقدمة

يشغل البحث عن طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة لدعم التعلم الذاتي والتعاوني في بيئة
التعليم العالي تفكير بعض التربويين الطامحين لتعزيز ودعم مثل هذا النوع من أنواع التعلم ،لما له

من أثر ايجابي متوقع على أداء الطالب ودمجه في بيئة التعلم .من هذه الطرق الحديثة "طريقة الفصل
المقلوب" وهي طريقة حديثة يتم فيها قلب الطريقة التقليدية في التعليم ،حيث تعتمد على مشاهدة

المحاضرة مسبقاً خارج أسوار الكلية من خالل فيديو تعليمي ذو صلة بموضوع الدرس ثم تسجيل

مالحظات وتساؤالت من قبل المتعلم ،وأخي اًر مناقشة المالحظات والتساؤالت والبحث عن إجابات مع

أفراد المجموعة داخل الفصل .مثل هذه الطريقة تشهد انتشا اًر واسعاً في العديد من المؤسسات التعليمية
سواء المدرسية أو الجامعية في بعض البلدان المتقدمة ولها صدى إيجابي في تفعيل دور الطالب

وجعله أكثر تفاعال واختالطاً مع أقرانه مع قدرة للوصول إلى مستويات عليا من التفكير والتحليل والنقد

واالختيار وصناعة القرار.

وفي سعي حثيث من قبل الباحثين لسد الفجوة المعرفية ،ولتبني ممارسات تعليمية حديثة
(الفصل المقلوب) ،ومن أجل سماع أصوات وآراء الطالب بشكل أوضح ،تم تبني هذا البحث الذي

يقدم وصفاً ثرياً عما يحدث في بيئة التعلم عند تبني طرق وتكنولوجيا حديثة في التعليم ،مع تحديد
ألهم المعوقات التي قد تواجه المعلمين والطالب في بيئة تعليمية توصف بندرة الدراسات في هذا

المجال ،وهي كلية التربية األساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .مما قد يساهم في
بناء المعرفة العلمية في المؤسسات الجامعية محلياً وعربياً.
مصطلحات البحث
•

الفصل المقلوب :طريقة/موديل تعليمية حديثة تعتمد على قلب الطريقة التقليدية في التعليم
(مشاهدة المحاضرة مسبقا من خالل فيديوهات ،وحل الواجبات داخل الفصل).

•

تحول وسائل
الهاتف الذكي :جهاز إلكتروني متنقل يحوي تطبيقات وأدوات
ّ
تكنولوجية متطورة ّ
االتصال القديمة إلى وسائل اتصال حديثة (صوت وصورة وفيديو) قادرة على تعزيز التواصل

بين األفراد في الوقت والمكان المناسب لهم.
•

التعلم الذاتي :قدرة المتعلم بنفسه على اكتساب القدر الكافي من المفاهيم والمبادئ والمعارف
والمهارات واالتجاهات والقيم والممارسات المطلوبة.
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التعلم التعاوني :استراتيجية تعليمية تعتمد على دمج مجموعة من الطالب معا من أجل أداء

عمل أو مشروع أو إيجاد حل لمشكلة تعليمية محددة .وتعتبر واحدة من استراتيجيات التَّعُلم
َّ
المتعلِمين على التفكير الجماعي والمشاركة واإلبداع.
النشط لِتحفيز
ّ

أهداف البحث

 .1دراسة مدى جدوى طريقة الفصل المقلوب في خلق بيئة تعلم ثرية للنقاش وتبادل األفكار.
 .2دراسة مدى جدوى طريقة الفصل المقلوب في بناء المعرفة لدى الطلبة بشكل ذاتي.

 .3دراسة مدى جدوى طريقة الفصل المقلوب في بناء المعرفة لدى الطلبة بشكل تعاوني بين
األقران.
 .4دراسة إمكانية استخدام الطالب للهاتف الذكي في تسهيل تطبيق طريقة الفصل المقلوب.
أسئلة البحث

 .1ما مدى إسهام طريقة الفصل المقلوب القائم على عرض الفيديوهات التعليمية بواسطة
الهواتف الذكية في تدعيم التعلم الذاتي؟

 .2ما مدى إسهام طريقة الفصل المقلوب القائم على عرض الفيديوهات التعليمية بواسطة
الهواتف الذكية في تدعيم التعلم التعاوني؟
 .3ما مدى إسهام الهواتف الذكية في تسهيل تطبيق الفصل المقلوب؟
 .4ما مدى تفضيل الطالب للتعلم القائم على طريقة الفصل المقلوب مقارنة بالفصل التقليدي؟
 .5ما قدرة التكنولوجيا المستخدمة في التغلب على بعض المشكالت الشخصية لدى طالب عينة
البحث؟

أهمية البحث

من خالل تبني طريقة الفصل المقلوب ،تسعى هذه الدراسة إلى التحقق و البحث عن طرق

جديدة وغير تقليدية تحفز التعلم الذاتي ،وفي نفس الوقت تشجع التعلم التعاوني ،بعض هذه الطرق
وردت بشكل فرضيات بكتب مثل (الفليج .)2016 ،إضافة إلى ذلك ،خالصة المراجعات األدبية
التي قام بها الباحثان أشارت إلى قلة الدراسات العربية المتعلقة بتبني طريقة الفصل المقلوب في
المرحلة الجامعية خاصة في دولة الكويت .فضال عن ندرة الدراسات العربية التي بحثت إمكانية

استخدام الهواتف الذكية في تطبيق استراتيجية الفصل المقلوب.
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مشكلة البحث
تعاني معظم مؤسساتنا التعليمية (التعليم الجامعي والتعليم العام) في الكويت من سلبيات

التعليم التقليدي الذي يعتمد على الحفظ التلقين وعدم إتاحة الفرصة لسماع أصوات وآراء الطالب
) .(Ghaith, 2013لذلك هذا البحث هو محاولة لتطوير ممارسات تعليمية حديثة (طريقة الفصل
المقلوب) للتغلب على الممارسات التقليدية المتبعة في هذه البيئة التعليمية ،ولتشجيع الطالب على

ممارسة التعلم الذاتي والتعاون مع الزمالء للوصول إلى معرفة أفضل تجاه مواضيع المقرر التعليمي.

المفاهيم و التعاري

اإلطار النظري للبحث

تنوعت وتعددت تعريفات طريقة الفصل المقلوب ،لكنها بالمجمل اتفقت على أن الفصل

المقلوب هو بيداغوجيا جديدة تعتمد على استبدال الطريقة المتبعة في التعليم التقليدي ،حيث يقوم

المتعلمون بمشاهدة أو االستماع إلى الدروس في المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزل ،والقيام بالواجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات داخل الصف

Mortensen & Nicholson, 2014; Fulton, 2012; Luck,2014; Bergmann& Sams,
 )2012المثير لالهتمام ،اعتبار بعض الباحثين أن مشاهدة الفيديوهات التعليمية كأنشطة خارج
الفصل هي العنصر األساسي لتسمية هذه الطريقة الجديدة بالفصل المقلوب واستبعاد أي تعريف آخر
(.)Bishop & Verleger, 2013
مميزات طريقة الفصل المقلوب:

أوضحت الدراسات السابقة أن هنالك العديد من المزايا الستخدام وتبني طريقة "الفصل

المقلوب" .من أهمها ظهور آثار إيجابية على أداء الطالب ومشاركاتهم ( Giannakos,

 .)Giannakos, Krogstie, & Chrisochoides, 2014وقد توصل شاو ( )Chow, 2015إلى
أن هذه الطريقة هي واحدة من طرق التدريس التعليمية المستقلة التي تشجع المتعلمين على القيام
بأنشطة التعلم الذاتي الكتساب المعرفة الجديدة خارج الفصول الدراسية التقليدية .ولقد قدمت هذه
الطريقة المزيد من الفرص للطالب لالنخراط في التفكير النقدي ،والتعلم بشكل مستقل ،والتفاعل

اإليجابي مع األقران والتعلم منهم .باإلضافة إلى ذلك ،تم منح المعلم المزيد من المرونة لتغطية

مجموعة واسعة من المواد وبعمق أكبر ،وتوفير فرص تعلم تطبيقية داخل الفصل معتمداً على األنشطة
وحل المشاكل وتقديم التغذية الراجعة والتوجيه للمتعلمين في الوقت المناسب ( Moraros, Islam,

 .)Yu, Banow, & Schindelka, 2015وأضاف موراروس وزمالؤه ()Moraros et al., 2015
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أن التعلم يمكن أن يصبح أكثر سهولة نتيجة للشرح المبسط للمهام الصعبة واألفكار المعقدة وجعلها

قابلة للفهم وميسرة بشكل أكبر بسبب الفيديوهات التعليمية .وأشار فولتون ( )Fulton, 2012أن
الطالب يفضلون هذه الطريقة لعدة أسباب منها المرونة الكبيرة التي تقدمها الوسائط المتعددة من خالل
إعادة سماع ومشاهدة الدرس التعليمي عدة مرات حتى يتمكن الطالب من تحقيق األهداف التعليمية

المرغوبة .إضافة إلى ذلك ،الجهد والدعم الذي يقدمه المدرس للطالب في الفصل الدراسي سوف يكون
مخصصاً للمساعدة في حل المشاكل األكثر صعوبة.

ولقد أضافت والش ( )Walsh, 2014أن من األشياء الممتعة في هذه الطريقة هو وجود

التوسع والتي تمكن المعلم من إنشاء المواد التعليمية الرقمية الخاصة
مجموعة من األدوات الرائعة دائمة ّ
به .علماً بأن الوسائط الرقمية تجعل تقديم وصناعة المحاضرات المرئية سهلة نسبياً ،وتوفر المرونة

بحيث يمكن للمتعلم مشاهدتها حسب الوتيرة المناسبة له .ويتفق مع ذلك لوك ( )Lucke, 2014حيث
وجد أن المتعلمين استمتعوا بنهج التعليم والتعلم الجديد القائم على مثل هذه الطريقة الحديثة .إال أنه

توصل إلى أن هذا االستمتاع قد ال يترجم إلى تحسينات كبيرة في اإلدراك الخاص بالمتعلمين أو يؤدي
إلى تعلم أعمق .واقترح نفس الباحث أن التعلم بهذه الطريقة قد يكون أكثر فعالية من الممارسات
التعليمية التقليدية فقط عندما يتفاعل المتعلمين بشكل أفضل ويشاهدون مسبقا الفيديوهات التعليمية

ذات العالقة بموضوع الدرس .بينما استخلص إنفيلد ( ), 2013أن طريقة الفصل المقلوب كانت

ناجحة ،ال سيما بالنظر إلى نسبة الطالب الذين يفضلون بيئة الفصل المقلوب إلى البيئة التقليدية.

وقد توصل ثومز ( )Thoms, 2012إلى أن هذه الطريقة كانت فعالة مع المتعلمين ذوي اإلعاقة

السمعية والبصرية وأوصى باستخدامها ،إال أنه دعا المعلمين إلى التزام الحذر عند استخدام التكنولوجيا

مع هذه الفئة من المتعلمين.
التحديات المرافقة لطريقة الفصل المقلوب

تتمثل التحديات في استخدام وتطبيق طريقة الفصل المقلوب في عدة نواحي .أولها ،زيادة

أعباء العمل ،ال سيما بالنسبة للمعلمين الذين يعانون أصال من ضغوط العمل وواجبات التدريس
واإلشراف والتوجيه لذلك نالحظ تردد وتشكك الكثير منهم قبل االنخراط في أي استراتيجية أو طريقة

جديدة تحتاج وقتا لفهمها واتقانها ( .)Fulton, 2012وقد أعرب كيم وآخرون ( Kim, Kim, Khera,

 )& Getman, 2014عن قلقهم من أن المعلمين ليسوا على استعداد بالضرورة إلى تطبيق بيداغوجيا
جديدة أو استراتيجيات تعليمية حديثة ،أو إلعطاء أدوار أكبر للمتعلمين ،أو توزيع مسؤولياتهم على
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الطالب بسبب تبني استراتيجيات التعلم المتمحورة حول الطالب .واضافوا ،أنه في الواقع الزال الكثير
منهم يعاني من صعوبات في ادارة وقت المحاضرة التي يقدمها .أضف الى ذلك ،أن هنالك العديد من

الطالب يفضلون التعليم التقليدي  -الفليج (.)Alfelaij, 2016

ثانياً ،أظهرت األبحاث أن متوسط اهتمام المتعلمين بمشاهدة الفيديوهات عادة يتراوح ما بين

قصر فاولر ( )Fowler, 2013هذه
 15-10دقيقة كما ّبين ( .)McLaughlin et al., 2014ولقد ّ
المدة إلى ستة دقائق بناء على تحليله لعدة بحوث .كذلك ،هناك نقطة غاية في األهمية الحظها

موراروس وآخرون ( )Moraros et al., 2015تتمثل في نقص جودة الصوت في بعض الفيديوهات،
مع وجود ضوضاء خلفية مما جعل من الصعب بالنسبة للمتعلمين متابعة وفهم بعض المفاهيم.

ثالثا ،طرح بيرغمان وسامز ( )Bergmann & Sams, 2014عدة تساؤالت تمثل تحدي

كبير للمعلمين عند تبني هذه الطريقة :كيف يمكن االستفادة القصوى من وقت الصف ووقت التدريب

المهني لتلبية مطالب التعليم المتخصص؟ كيف يتم التوافق مع الجداول الزمنية الصعبة للحصص،
وأساليب التعلم المختلفة ،والتغيير المستمر للمناهج؟ وتساءل أيضاً الشر ولويس ( & Lacher
 )Lewis, 2014ما هي الضمانة بأن يأتي المتعلمون مستعدون أو شاهدوا الفيديوهات مسبقا؟

وبحسب لوك ( ،)Lucke, 2014إذا لم يستخدم المتعلمون وقت المشاهدة بحكمة (مثال :المشاهدة
الكاملة للفيديو والتكرار وتسجيل المالحظات والتساؤالت) ،قد ال تكون هذه الطريقة "الفصل المقلوب"
أكثر فعالية من الممارسات التعليمية التقليدية.
أهمية استخدام الهاتف الذكي في طريقة الفصل المقلوب

بالمقارنة مع أجهزة الكمبيوتر التقليدية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ،الهواتف المحمولة غالباً

أرخص ثمناً وأوسع انتشا اًر بين فئة الشباب ( .)Masters, 2005وهي أيضاً مفيدة لطالب الجامعات
في تعزيز التفاعل االجتماعي ،والوعي بالبيئة المحيطة ،وتتيح االتصال الدائم باإلنترنت ( Naismith,

 .)Lonsdale, G. Vavoula, et al. 2004; Kukulska-Hulme & Traxler, 2005كما أكد
شارما وكيتشنس ( )Sharma & Kitchens, 2004أن األجهزة المحمولة يمكن أن تجعل التعلم

متاحا بشكل أكبر وعلى نطاق واسع وأيضاً سهل المنال .إن تكنولوجيا الهاتف الذكي عادة تكون سهلة
االستخدام كما أكد تراكسلر( .)Traxler, 2009فمعظم المعارف التكنولوجية الالزمة غالباً ما تتوفر

لدى المستخدم ببساطة ألن الهاتف الذكي ،أصبح مألوفاً وجزء ال يتج أز من حياة أي شاب جامعي.
مثل هذه المعرفة واأللفة والسهولة في االستخدام كانت عوامل جعلت باحثون أمثال كيم وآخرون

( )Kim et al., 2014يحثون المعلمين على توظيف الهاتف الذكي في التعليم .فعندما يبحث المتعلم
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عن األدوات التكنولوجية الجديدة والتطبيقات لنفسه أو الستخدامها في الفصول الدراسية يفضل غالبا
التكنولوجيا المجانية سهلة االستخدام (.)Mehdipour & Zerehkafi, 2013
وكنتيجة لتأثير الحداثة ،يمكن للهواتف النقالة جذب اهتمام الطالب وترغيبهم بالدروس الغير
مستساغة أو الصعبة الفهم مثل العلوم والجيولوجيا وغيرها (،)Ekanayake & Wishart, 2014

ولدعم األنشطة التعليمية ( .)Moura, 2010كما أن الهواتف النقالة أواألجهزة اللوحية في الواقع يمكن
أن توفر فرصة للخصوصية ( ،)Raftree, 2014على الرغم من أن الباحثين تشنغ و ني ( Zheng
 )& Ni, 2010قد حذ ار من أنه ال يمكن ضمان الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية الشخصية مع
تكنولوجيا الهاتف الذكي.

وعالوة على ذلك ،التطبيقات المرافقة ،مثل الواتساب ،تويتر وبالك بيري ماسنجر ،عادة ما

تكون مجانية ومستخدمة بالفعل من قبل معظم الطالب حيث تستخدم غالباً في التواصل اجتماعياً مع
األهل واألصدقاء .إضافة إلى أن التعلم المعتمد على الجوال (التعلم المتنقل) مثالي لمساعدة المتعلمين

على زيادة التعاون والتواصل فيما بينهم داخل وخارج قاعات الدراسة ( Zurita & Nussbaum,
.)2004; Farooq et al. 2002

ختاماً ،حسب معرفة ِ
الباحثَين ،ال توجد دراسة في هذه المؤسسة التعليمية في الكويت تبنت
تطبيق واستخدام طريقة الفصل المقلوب مع مجموعة من الطالب اعتماداً على هواتفهم الذكية .عالوة

على ذلك ،هذه الدراسة تبنت منهجية وطرق بحث مختلفة عن الدراسات السابقة في مجتمع بحث جديد
مما قد يساعد على الوصول إلى فهم أعمق لطريقة الفصل المقلوب .لذلك فإن هذا البحث هو محاولة

جادة لسد فجوة معرفية وتقديم مساهمة في بناء المعرفة العلمية في المؤسسات األكاديمية والمدرسية

محلياً وعربياً .ولقد قادت النظرية البنائية االجتماعية للعالم فيجوتسكي ))Lev (1896 – 1934
 ) Vygotskyتصميم هذا البحث وتفسير نتائجه .وهذه النظرية تشير الى إن النمو والنشاط الفكري
ذو طبيعة اجتماعية وال يمكن عزله عن النشاط الفكري للمجموعة التي ينتمي إليها الفرد ومحيطه.

وأن التعلم االجتماعي يسبق التنمية الذاتية والتعلم الفردي ،حيث أوضح أن" :كل وظيفة في التنمية

الثقافية للطفل تظهر مرتين :أوال  ،على المستوى االجتماعي  ،وبعد ذلك  ،على المستوى الفردي ؛
أوال  ،بين الناس ) (interpsychologicalومن ثم داخل الطفل” ) . (intrapsychologicalولقد
قدمت هذه النظرية مفاهيم مهمة مثل منطقة التنمية القريبة ) (ZPDواآلخر األكثر معرفة )(MKO
أنظر ).(Vygotsky, 1978
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مجتمع البحث
تكونت عينة البحث من  144طالب من الذكور المنتسبين لكلية التربية األساسية التابعة

للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت والمسجلين لدراسة  3مقررات دراسية ،شعبتين

لمقرر مقدمة في تكنولوجيا التعليم ( )112و( )113وشعبة لمقرر أسس نفسية لتكنولوجيا التعليم
( .)134تتطلب المقررات الثالث الحضور الشخصي للمتعلم لما يقارب من ثالث ساعات في األسبوع
( 2محاضرة باألسبوع  10 Xأسبوع =  20محاضرة فعلية) .تركز المقررات على الجوانب النظرية،

وإعطاء لمحة عامة عن التكنولوجيا واستخداماتها في التعليم الحديث ،وأيضاً األساس النفسي الذي
يدعو إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم .يتضمن المحتوى شرح المفاهيم العامة لتكنولوجيا التعليم
واالتصال التعليمي .كما يركز على االبتكار التكنولوجي في مجال التعليم وكيفية استخدام هذه
االبتكارات كمدرسين أو اخصائيين تكنولوجيا التعليم محتملين .تتراوح أعمار المشاركين بين ،25-19

وجميع المشاركين يمتلكون هواتف ذكية خاصة ( ،)iPhone, Galaxyولدى معظمهم إلمام وخبرة
جيدة بمهارات است خدام الهاتف الذكي وتطبيقاته المرفقة خاصة تلك المتعلقة بالتواصل مثل الواتساب
(.)WhatsApp
تم توزيع استمارة الموافقة على جميع المشاركين للحصول على إذن منهم قبل بداية البحث.
وأبلغ الطالب أن كل معلوماتهم الشخصية ستظل سرية ،وسيتم حفظها على القرص الصلب للباحث

األول وهو وزميله فقط اللذان سيطلعان عليها حتى نهاية البحث ،ثم سيتم حذفها نهائياً .باإلضافة إلى
ذلك ،تم إعالم الطالب أن من حقهم االنسحاب من البحث في أي مرحلة من مراحلها.

منهجية البحث

المنهجية والمنهج

اختار الباحثان المنهج النوعي ) (Qualitative Approachإلجراء هذه البحث .وتم تبني

البحث اإلجرائي ( ،)Action Researchوالذي يمكن تعريفه على أنه شكل من أشكال التحقيق
والبحث والذي يتميز بالمرونة الكافية من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم والممارسة وتطويرها.

البحث اإلجرائي يقوم على دائرة من أربعة مراحل تبدأ بالتخطيط ،ثم التطبيق ،ثم المالحظة ثم إعادة

التفكير والتقييم ،والتي يمكن تكرارها متى ما دعت الحاجة لها حتى يصل الباحث إلى المعرفة والفهم
الكامل لجميع الجوانب المتعلقة بالبحث (.)Koshy, 2005; Carr & Kemmis, 1986
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المهم هنا ،أن الباحثان غير مهتمان في تعميم نتائج البحث ،ولكن في اكتساب معرفة غنية
وعميقة تتعلق بتطبيق طريقة الفصل المقلوب في مجتمع البحث ،وبكيفية استخدام الطالب لهواتفهم

الذكية والتطبيقات المصاحبة لمشاهدة الفيديوهات التعليمية ذات الصلة ،والتفاعل والتواصل والتعاون
من أجل بناء المعرفة المرغوبة .لتوضيح خطوات البحث اإلجرائي أنظر الشكل التالي (الشكل .)1

منهج البحث

شكل  :1طريقة البحث اإلجرائي

في هذه البحث اعتمد الباحثان على أربع طرق متنوعة لجمع البيانات ولدعم وتعزيز نتائج

البحث كما أوصى العديد من المختصين مثل ).(Hammersley, 2008; Maxwell, 1996

الطريقة األولى هي األداة الرئيسية والثالث األخرى هي محاولة الستكشاف وفهم وتعزيز االستنتاجات
المحتملة.
 .1المالحظة المباشرة الميدانية ) ،(Field Notesمالحظة السلوك واألداء.

 .2إختبار إلكتروني يهدف لتقييم مدى تقدم الطالب في المنهج (اختبارين  - %20كل اختبار
يعادل  %10من مجموع الدرجات ،وأيضا ليعمل كتغذية راجعة للباحثين)
 .3التفاعل بين أفراد المجموعات من خالل الواتساب ). (WhatsApp
 .4إستبانة إلكترونية للتعرف على اتجاهات الطالب من الطريقة المستخدمة (الفصل المقلوب).
لم يتم تحكيم أدوات جمع البيانات في هذا البحث لعدة أسباب:
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تختلف البحوث النوعية عن البحوث الكمية من حيث التركيز على أهمية الثبات والصدق
األدوات المستخدمة .فاألولى ال تهتم بشكل كثير بهما كما أشار بعض المختصين ،أنظر
توماس ) .(Thomas, 2009على الرغم من ذلك ،تعدد األدوات ( )Triangulationقد
يضمن الحد األدنى من صدق النتائج ) ،(Silverman, 2006وكذلك التنويع والوصف
المكثف والتأمل (حجر(2003 ,

ب -األداة الرئيسية لجمع البيانات كانت المالحظة الميدانية المباشرة ) (Field Notesوباقي
األدوات كانت مخصصة لدعم وتعزيز النتائج ،وال يوجد وسيلة محددة لتحكيم المالحظات

المباشرة ،اال انه يمكن الحصول على الثبات من خالل تبني طرق مجودة لكتابة المالحظات
الميدانية ).(Silverman, 2006

ت-

ال يوجد اختبار قبلي وال بعدي يستدعي التأكد من الثبات.

ث -قلة عدد أسئلة االستبانة االلكترونية ( 10أسئلة) ،وكونها مباشرة ،وعنصر مكمل وليس
أساسي لجمع البيانات ،ولعدم ورود شكوى من الطالب تخص وضوح األسئلة تم االكتفاء
بالتشاور بين الباحثان وعدم اخضاعها للتحكيم توفي ار للوقت والجهد.
تحليل البحث

أوالً :تبنت هذه الدراسة نموذج مايلز وهوبرمان ) (Miles & Huberman,1994لتحليل

وتفسير البيانات والذي يتألف من ثالثة مراحل متزامنة:
 .1تقليص البيانات للتركيز على أهمها.
 .2عرض البيانات.
 .3االستنتاج والتحقق.

حيث يوفر هذا النموذج ذو الثالثة عناصر أيضا إطا اًر مفيدا لتحليل البيانات التي تم جمعها خالل
فترة من الزمن .وللتفصيل أكثر:

 .1مرحلة تقليص البيانات للتركيز على أهمها :قام الباحثان في هذه المرحلة بعدة إجراءات مثل،

(االختيار ،التركيز ،التبسيط ،التلخيص وتقديم البيانات المكتوبة في مرحلة تدوين المالحظات) .واستمر
الباحثان بتقليص البيانات طوال البحث إلى أن وصال إلى أهم االستنتاجات .وصف مقدموا هذا
النموذج تقليص البيانات كشكل من أشكال التحليل الذي يشحذ ،يفرز ،يركز ،يرتجع وينظم البيانات
حتى الوصول إلى االستنتاجات النهائية والتحقق منها .البيانات التي تظهر بعد هذه العملية هي التي

سوف تستخدم في التحليل النهائي الخاص بالبحث.
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 .2مرحلة عرض البيانات :عرض بيانات على هيئة أنواع مختلفة من الرسوم والرسوم البيانية واألشكال
وشبكات العالقات .الغرض من ذلك هو جعل المعلومات منظمة ويسهل الوصول اليها وتمييزها حتى

يتسنى بالمحلل أن يرى ما يحدث ،وتقييم واستخالص االستنتاجات واعتمادها.

 .3مرحلة االستنتاجات والتحقق :منذ البداية ،حاول الباحثان توضيح معنى األشياء ،وايجاد األنماط،
وتقديم التفسيرات واالستنتاجات .أيضا ،حمل هذه االستنتاجات على محمل الجد ،والحفاظ على الشك

في النتائج حتى تكون أكثر وضوحاً ومتأصلة وثابتة.
ثانياً :تم تحليل نتائج الطالب في االختبار اإللكتروني لتقييم مدى تقدمهم في المنهج (أكثر
من نصفهم حصلوا على أكثر من  ،%70إذن تحقق الهدف المرحلي ويتم اإلنتقال للفصل التالي).
ثالثاً :تحليل التفاعلية ( Interactional Analysisالتفاعل من خالل الواتساب).

رابعاً :استخدام التحليل المقدم من خالل برنامج  SurveyMonkeyللتعرف على اتجاهات
وقبول الطالب لطريقة التعلم المستخدمة (طريقة الفصل المقلوب).
اإلجراءات وخطوات التصميم التعليمي

يقدم الجدول ( )1و الجدول ( )2التاليين وصفاً مختص اًر للخطوات اإلجرائية للبحث والمتبعة في
الدائرة ( )1والدائرة (: )2
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الجدول 1

اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة األولي [اإلعداد والتهيئة]
التخطيط

المالحظة

التنفيذ

التقييم والتعديالت المطلوبة

الفصل األول:

الفصل األول:

الفصل األول:

وملخصات المقررين (مقدمة

 -البدء بشرح خطة

 -بدا أن هنالك توجه

 -إختيار الفيديوهات

في تكنولوجيا التعليم +

العمل ،والتعرف على

إيجابي نحو تقبل

التعليمية التي تشرح وبشكل

أسس نفسية لتكنولوجيا

األهداف لكل فصل

الطريقة الجديدة

مختصر كل درس من

التعليم) كأساس للمنهج

وكيفية التقييم واإلستفادة

المقترحة (الفصل

الدروس من اإلنترنت.

من الفيديوهات

المقلوب) ،خاصة بعد

 -الحرص على أن تكون

المستخدمة.

االتفاق على إلغاء

الفيديوهات التعليمية قصيرة

 -تقديم فيديو توضيحي

االختبارات الفصلية

المدة.

كمثال متضمنا أسئلة،

واالكتفاء باالختبار

 -إعداد األسئلة المالئمة

وكيفية حلها.

النهائي ،كنوع من أنواع

وتضمينها بالفيديوهات

 -استخدام موقع مجاني

 -الحضور مستعدا في

)(Simplesite.com

المحاضرة القادمة ،من

التحفيز ،علماً بأن

المقدمة.

اإلختبار النهائي

خالل مشاهدة

متطلب أساسي من

باألهداف ،واإلرشادات،

الفيديوهات التعليمية

الكلية.

وكيفية التواصل مع المعلم.

وتسجيل مالحظات

 -الكل يحمل هاتف

عليها.

ذكي ومتصل

 -إنشاء مجموعات

باإلنترنت ،ويعرف كيف

صغيرة ثابتة من (5-4

يستخدمه ويستخدم

طالب) تجتمع وتتناقش

التطبيقات المرفقة.

داخل الفصل ،وخارجه

 -تم تشجيعهم على

من خالل

إحضار هواتفهم

تطبيق(الواتساب) ،مع

مشحونة والسماح لهم

إعطاء الطالب حرية

باستخدامها داخل

اختيار المجموعة

الفصل للبحث عن

المناسبة له.

معلومات جديدة تخص

 -االعتماد على كتب

المقدم ،وأيضاً في استخراج

األهداف المرغوب تحقيقها
في نهاية كل فصل من
فصول الكتاب.

إلنشاء حاضنه للمحتوى
التعليمي (الفيديوهات
التعليمية ،األهداف،
اإلعالنات ،واألنشطة).

محاضرة :1

محاضرة :1

المنهج.
 -تم تشجيعهم على
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اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة األولي [اإلعداد والتهيئة]
التخطيط

التنفيذ
الفصل األول:
محاضرة :1

المالحظة
الفصل األول:
محاضرة :1

مشاهدة الفيديوهات

التقييم والتعديالت المطلوبة
الفصل األول:
محاضرة :1

التعليمية الخاصة
بالفصل األول واإلجابة
عن األسئلة المرفقة .تم
االستعانة بفيديوهات
قصيرة متاحة على
موقع اليوتيوب تؤدي
الغرض التعليمي (شرح
المادة التعليمية) توفي ار
للوقت والجهد
محاضرة :2

محاضرة :2

محاضرة :2

 -اختيار فيديوهات قصيرة

 -طرح أسئلة متعلقة

 -معظم الطالب لم

 -إعادة توضيح المطلوب

كما أوصى بعض الباحثين

بالفيديوهات التعليمية

يشاهدوا الفيديوهات أو

بالتحديد ،وتقديم التعليمات

أمثال فاولر ( Fowler,

التي من المفترض أن

شاهدوها ولم يفهموا

مرة أخرى.

 ،)2013وخاصة بكل

شاهدوها مسبق ًا.

المطلوب منها.

 -تشجيعهم على التفكير

برنامج ) (TED Edوالذي

 -ما هي الفوائد أو

 -بدأ بعض الطلبة

التحديات التي واجهوها؟

بالتواصل بالواتساب

ال
والتحليل والنقد بمفردهم أو ً

وبعد مشاهدة الفيديوهات ،ثم

يتيح إضافة أسئلة إلى كل

).(WhatsApp

التواصل مع الزمالء لبلورة

فيديو.

 -يبدو أن التردد السمة

أفكار أو بحث عن إجابات

الغالبة على غالبيتهم،

أو لتقديم اقتراحات.

 -تقديم شرح وافي مع فيديو

خاصة أن معظمهم

 -لم يشاهد الطالب

تجريبي لتعريف وتشجيع

التحق حديثاً بالتعليم

الفيديوهات أو شاهدوها ولم

طريقة عمل المقرر الجديدة

العالي وغير معتاد على

يفهموا المطلوب منها هو

هذه الطريقة والمشاركة

أمر متوقع نظ ار لتعودهم

"الفصل المقلوب".

الجماعية والتفاعل.

على الطريقة التقليدية -

محاضرة ،ورفعها إلى

الطالب على فهم وقبول

أنظر التحديات في دراسة
))Alfelaij, 2016
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اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة األولي [اإلعداد والتهيئة]
التخطيط

التنفيذ
محاضرة :3

المالحظة
محاضرة :3

التقييم والتعديالت المطلوبة
محاضرة :3

 -طرح المزيد من

 -شاهد الفيديوهات

 -تم تحديد االستراتيجية

األسئلة عن الفيديوهات

عدد أكبر من الطالب

المناسبة لتطبيق الفصل

المتعلقة بدروس المنهج

مقارنة بالمرات السابقة.

المقلوب (مشاهدة الطلبة

(الفصل األول) إلثارة

 -أصبح عدد الطلبة

للفيديوهات بشكل فردي،

النقاش والتباحث حولها.

الذين يتواصلون مع

كتابة ما الحظوه وشاهدوه

 -االستفسار عن

أعضاء المجموعة من

ودونوه من أسئلة ومالحظات

التحديات التي واجهتهم.

خالل الواتساب أكبر

على السبورة ،ثم الطلب من

مقارنة بالمرات السابقة.

اآلخرين المناقشة والتقييم

 -يوجد تحديات

للوصول لفهم مشترك).

تكنولوجية ،خاصة

 -إلغاء استخدام برنامج

(استخدام برنامج

) (TED Edواستبداله

 (TED Edوالذي

بتحميل فيديوهات تعليمية

يطلب من الطالب

مباشرة على الموقع

التسجيل قبل السماح

المخصص للمقرر

لهم باإلجابة عن

).(Simplesite.com

األسئلة المرفقة مع

 -تقديم الدعم والتوجيه

الفيديوهات.

الفوري وبشكل مستمر

 -الزال بعض الطلبة

للجميع.

يقاوم ومتردد بالمشاركة

 -من أجل االنتقال السلس

داخل وخارج القاعة.

للفصل الثاني ،وكذلك من

 -عدد الطالب كبير،

أجل توفير الوقت والجهد

ووقت المحاضرة قصير

وتقييم قدرات ومهارات

نسبيا.

الطلبة ،يجب السماح للطلبة
باستخدام هواتفهم الذكية
داخل القاعة.
 من أجل تحفيز الطلبةعلى المشاركة ،تم منح

يتبع :الجدول 1
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اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة األولي [اإلعداد والتهيئة]
التنفيذ

التخطيط

المالحظة

التقييم والتعديالت المطلوبة
محاضرة :3

محاضرة :3

محاضرة :3

محاضرة :6+5+4

محاضرة :6+5+4

محاضرة :6+5+4

 -بسبب غياب بعض

 -فهم معظم الطالب

 -لالستفادة من الفيديوهات

الطلبة وعدم معرفة

الهدف من الطريقة

بشكل أكبر ،يجب أن

البعض بالطريقة

الجديدة "الفصل

تتضمن الفيديوهات أسئلة

الصحيحة للتسجيل في

المقلوب" ،وما هو

محددة من أجل توجيه تركيز

الموقع اإللكتروني ،تمت

بالتحديد المطلوب

الطلبة لنقاط معينة ،مع

إعادة التعليمات ،وهذا

منهم ،باستثناء عدد

إعطائهم الحرية بإستنباط

مؤشر للحاجة للجهد

قليل منهم.

أسئلة وأفكار جديدة ذات

والدعم المستمر.

 -تحولت قاعة

صلة بموضوع الدرس.

درجتين إضافيتين لكل

مشاركة.

 -بدأ بعض الطلبة

المحاضرة إلى صالون

 -يجب ضبط حركة

بعرض ومناقشة بعض

اجتماعي ،فقد ارتفعت

المتعلمين داخل القاعة للحد

النقاط الرئيسية التي

األصوات والضجيج

من الفوضى وتقليل االزعاج.

وأصبح الطالب يتنقلون

 -يجب تشجيع المزيد من

 -من أجل تحفيز

بكل حرية بين

التواصل فيما بينهم خارج

وتشجيع الطلبة على

المجموعات.

وداخل القاعة.

المشاركة ،بدأ المعلم

 -بدأ معظم الطالب

 -يجب اإلستمرار في

بوضع التقييم (5

بالتواصل مع

تحفيزهم من خالل السخاء

درجات) على المشاركة،

مجموعاتهم داخل

في إعطاء الدرجات خاصة

تم إعطائهم درجات

القاعة وخارج القاعة

في البدايات.

عالية ألعمال بسيطة.

(بالواتساب) لفهم طبيعة

 -لمنع التشتت يجب ايقاف

 -استخدم معظم

المقرر وكيفية تأدية

استخدام الهواتف الذكية

الطالب هواتفهم لمشاهدة

األنشطة.

داخل القاعة.

الفيديوهات ،والتواصل

 -التحفيز في إعطاء

أثناء المحاضرة ،وأمام

الدرجات شجع المزيد

المعلم.

منهم على المشاركة.

فهمها على زمالئه.
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اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة األولي [اإلعداد والتهيئة]
التخطيط

التنفيذ
محاضرة :6+5+4

المالحظة
محاضرة :6+5+4
 -يبدو أن استخدام

التقييم والتعديالت المطلوبة
محاضرة :6+5+4

الهاتف الذكي للطالب
كان حال عملياً ومناسباً

للدخول للموقع،

ومشاهدة الفيديوهات،
وال حاجة للذهاب
لمختبر الكمبيوتر او
استخدام كمبيوتر
خاص.
 الحظ المعلم/الباحثأن المصاعب التقنية
قليلة وأن الغالبية
يستطيع التسجيل
بالموقع ومشاهدة
الفيديوهات والتواصل
بسهولة.
 انشغل البعضبتصفح تطبيقات
التواصل االجتماعي
(تشتت).
الفصل الثاني:
محاضرة :8+7

الفصل الثاني:
محاضرة :8+7

الفصل الثاني:
محاضرة :8+7

-الغالبية تقبلت الطريقة

 -ارتفعت الثقة وتغلب

 -السماح للطالب بأخذ

الجديدة ،فأصبحوا

البعض على مخاوفه

مكان المعلم أحياناً ولعب

يشاهدون الفيديوهات

وتردده.

خارج القاعة ،ثم
يتبع :الجدول 1
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اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة األولي [اإلعداد والتهيئة]
التنفيذ

التخطيط

الفصل الثاني:
محاضرة :8+7

المالحظة
الفصل الثاني:
محاضرة :8+7

التقييم والتعديالت المطلوبة
الفصل الثاني:
محاضرة :8+7

التواصل عبر الواتساب

تحولت مهمة التعليم

تشجيعهم على التفكير

للتنسيق واختيار مواضيع

على الطالب ،وقل

المناسبة للتقديم داخل

الضغط على المعلم.

الخالّق ،وإحضار صور أو
وسائل توضيحية عند

القاعة .وبدأت المنافسة

 -لعب قادة/ممثلي

تقديمهم لعروضهم

بين المجموعات لتقديم
أفضل عرض لألفكار

المجموعات دو اًر ايجابياً

اإليضاحية.

في التوجيه والدعم

والمواضيع التي

 -معظم األفكار

 -في كل محاضرة ،طالب

تقليدية ،وطرق التقديم

جديد من المجموعة يقدم

-الطالب واقف يشرح

غير مناسبة (خفوت

عملها أمام زمالئه.

الدرس ،يدافع ،يبرر،

الصوت ،عدم إرفاق

يجيب على األسئلة.

صور أو بيانات ،ال

 قبل االنتقال إلى الدائرةالثانية من التحقيق ،قرر

والمعلم جالس يقيم

توجد أدلة تدعم

الباحثان اتباع استراتيجية

ويوجه.

االدعاءات ،الوقوف

محددة تهدف إلى بناء طالب

الخاطئ)

قادر على تحليل الفيديوهات

شاهدوها.

واستخراج أفكار لها عالقة
بدروسه ،قادر على التواصل
مع زمالئه داخل وخارج
الفصلُ ،ي ّقيم عمله وأعمال
زمالءه ،يتمتع بالثقة بنفسه
عند تقديم عرضه أمام
زمالئه.
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اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة الثانية [التقييم واإلنتاج النهائي]
التخطيط

التنفيذ
الفصل الثالث:

المالحظة

التقييم والتعديالت المطلوبة

الفصل الثالث

الفصل الثالث:

 تم تحديد االستراتيجية المناسبة:مشاهدة الفيديوهات بشكل فردي

محاضرات :12-9

 -استمر التواصل

 -تقديم الدروس

التواصل مع أفراد المجموعة من

بالواتساب لمناقشة

والمشاريع من قبل

هذه المرحلة المبكرة من

خالل الواتساب الختيار النقاط

أمور عدة تتعلق

بعض الطلبة لم يكن

الحياة األكاديمية لكثير

بالدرس أو بالحضور
والغياب ،واالستفسار

واضحاً وكافيا ودقيقا.

من الدعم والتوجيه.

فلم يشمل على وسائل

 -يجب على المعلم

عن الدروس الفائتة

إيضاحية أو صور

عرض أمثلة عن شكل

وطلب الدعم من

مرفقة ،و إن وجدت لم

المشاركة والعرض

المهمة للمناقشة داخل القاعة قيام
أحد أفراد المجموعة بتقديم عرض

للمجموعات األخرى يشرح فيه وجهة
نظر وفهم المجموعة لموضوع

محاضرات :12-9

محاضرات :12-9

 -يحتاج الطالب في

الدرس .بعدها يكون التقييم (ذاتي،

الزمالء والمعلم.

من األقران ،ثم المعلم).

 -استمر ممثلي

يبدو أن البعض غير

المجموعات أو من

مدرك لكل عناصر

راجعة فورية توضح

ينوب عنهم بتقديم

الدرس وأبعاده ،حيث ال

مكمن الخلل وإعالم

ملخص لآلخرين

يقدم شرح وافي للدرس.

الطالب بدرجات النشاط

عن درس من

-أحياناً يتفاعل الطالب

التي حصلوا عليها

 -قام البعض بتقييم

بالمجموعات األخرى

التقديمية.

عمله ،وعمل

بشكل أقل ،وذلك بسبب

 -تغيير طبيعة األنشطة

اآلخرين.

طريقة التقديم المملة.

المعتمدة على اإللقاء

 -استمر المعلم

 -يقود الطالب

والتقديم أمام اآلخرين

الدروس.

تكن ذات جدوى كبيرة.

التقديمي المطلوب.
 -يجب تقديم تغذية

مع ما يقدمه زمالؤهم

مباشرة بعد العرض

على نفس النهج،

الصف ،ويتكلمون

التوجيه ،والجلوس

معظم الوقت لكن

والمالحظة وتقييم

بشكل اقل فوضوية من

 -يجب مراعاة الفروق

األعمال.

السابق مما خفف

الفردية بين الطالب،

 -خضع الجميع

الضغوط على المعلم.

والسماح لهم بأداء أدوار

الختبار إلكتروني

 يبقى دور المعلممحوريا ،خاصة للدعم
والتوجيه.
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اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة الثانية [التقييم واإلنتاج النهائي]
التخطيط

التنفيذ

المالحظة

الفصل الثالث

الفصل الثالث

التقييم والتعديالت المطلوبة
الفصل الثالث

محاضرات :12-9

محاضرات :12-9

محاضرات :12-9

لتقييم فهمهم

 -استمر عدد قليل جدا

أمام اآلخرين لرفع الحرج

للفصول الثالثة

من الطالب بالتجاهل

عنهم.

السابقة (.)3 ،2 ،1

والمقاومة وعدم

 -يجب تقدير األعمال

المشاركة ،ربما ألسباب

والمشاركات بشكل أدق

متعلقة بفوبيا الوقوف

وبدون مبالغات وحسب

أمام اآلخرين أو

قيمة العمل المقدم،

صعوبة بالنطق.

ووقف التحفيز بالدرجات

 -حصل الطالب في

في هذه المرحلة

االختبار اإللكتروني

المتقدمة.

على نتائج وتغذية

 -يجب إعادة استخدام

راجعة فورية.

االختبار اإللكتروني

 -معظم الطالب

للفصلين الباقيين ( 4و

حصل في االختبار

 )5لمميزاته العديدة.

اإللكتروني على نتائج
مرتفعة ،تراوحت بين
( 20-16درجة من
.)20
 واجه بعض الطالبمشاكل تقنية عند
التسجيل والمشاركة في
االختبار
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يتبع :الجدول 2

اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة الثانية [التقييم واإلنتاج النهائي]
التخطيط

التنفيذ
الفصل الرابع:

محاضرات :16-13
 -تمت اإلشادة

بالمشاركات الجيدة
من قبل بعض
المجموعات بغرض
إبرازها وتقديمها
 . 1مشاهدة الفيديو خارج
القاعة (للتحفيز)

 . 2التنسيق مع المجموعة
بالواتساب )(WhatsApp
إلختيار موضوع معين

 . 3المناقشة داخل الفصل
(التعلم التعاوني)

كأمثلة حية لتشجيع
اآلخرين على
اتباعها وتقديم أعمال
مفيدة وذات جدوى.

 تم إعالم الطالببنتيجة مشاركاتهم
مباشرة بعد االنتهاء
من تقديمها.

 . 4تقديم العمل أمام باقي
الطالب

 تم تقييم األعمالوالمشاركات بشكل

أدق وبدون مبالغات
التقييم الذاتي ،التقييم من
األقران ،ثم المعلم

شكل  :2خطوات مهام الطالب

تحفيزية.
 لم تتغير طريقةالتقديم واإللقاء التي
تمارسها المجموعات
داخل القاعة.
 بناء على طلبهمومراعاة لظروفهم ،لم
يتم إشراك الطلبة
الذين لديهم

المالحظة
الفصل الرابع:

محاضرات :16-13

 تشجع بعض الطلبةعلى تقديم أعمال
ومشاركات أفضل بعد

تسليط الضوء على
مشاركات زمالئهم
المميزة ،أو بسبب
رفض أعمالهم.
 تكرار تقديم نفسالنقطة/الموضوع لعدة
مجموعات وتم إهمال
بعض النقاط المهمة.
 انعكست معرفةالطلبة بنتيجة المشاركة
على تقبلهم ألدائهم،
خاصة بعد عملية
التقييم الذاتي للعمل
المقدم .وعد بعض
الطلبة بتقديم أعمال
أفضل الحقا.
 بسبب التسيبوالغياب ،تم االكتفاء
بطالب واحد لتقديم
العمل عن سائر
المجموعة.

يتبع :الجدول 2
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التقييم والتعديالت المطلوبة
الفصل الرابع:

محاضرات :16-13

 -لتجنب تكرار عرض

نقاط ومواضيع متشابهه
من قبل عدة مجموعات،
يجب التنبيه على ممثلي
المجموعات للتنسيق في
إختيار موضوع واحد
لكل مجموعة من خالل
انشاء مجموعة خاصة
بهم والتواصل من خالل
الواتساب
).(WhatsApp
 يجب االستمرار بتقديمالدعم والتغذية الراجعة
للجميع.
 لحث الطلبة علىاالنتظام في حضور
المحاضرات ،يجب
تحذيرهم وتفعيل خصم
الدرجات في حال
الغياب عن
المحاضرات.
 تشجيع الطلبة علىتوزيع المهام ضمن
المجموعة الواحدة.
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اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة الثانية [التقييم واإلنتاج النهائي]
التخطيط

التقييم والتعديالت المطلوبة

التنفيذ

المالحظة

الفصل الرابع:

الفصل الرابع:

الفصل الرابع:

محاضرات :16-13

محاضرات :16-13

محاضرات :16-13

صعوبات بالنطق أو

عدد الطلبة كان كبي ار

تشجيع الطلبة على

فوبيا مواجهة

في مقررين من مجموع

إعادة تقديم أعمالهم

الجمهور في تقديم

ثالثة مقررات،

بشكل أفضل.

األعمال.

مما صعب السيطرة

 -يبدو من العوائق

 -تم رفض معظم

على المتعلمين ،فإدارة

المزمنة التي ال مفر من

المشاريع واألعمال
المقدمة في هذه

الوقت شكلت تحدياً

التعايش معها ،كثرة

للمعلم .كذلك ،أثر ذلك

أعداد الطلبة وقلة وقت

المرحلة المتقدمة

على تقديم الدعم

المحاضرة .لذلك ال يبدو

لعدم وضوحها ،أو

الكافي للجميع.

قلة جدواها ،أو لعدم

 -يشعر الباحث/المعلم

تغيير طريقة وطبيعة

فعاليتها ،أو لعدم

باإلحباط بسبب عدم

األنشطة المقدمة (اإللقاء

إرفاق صور أو

تجاوب بعض الطلبة،

والتقديم).

أن هناك جدوى من

استخدام وسائل

أو لعدم اتباعهم لطرق

إيضاحية.

جديدة لتقديم أعمالهم.

الفصل السادس:

الفصل السادس:

الفصل السادس:

محاضرات ::20-17

محاضرات :20-17

محاضرات :20-17

الدرجات للطلبة

معظم الطالب للطريقة

المطلوبة مستقبال،

المتغيبين عن
المحاضرات.

المتبعة ،وارتياحا عاماً

استخدام برنامج يثبت

لتلقي المحاضرة من

تقبل العديد منالطلبة اتباع

زميل لهم بدالً من

المعلم.

االستراتيجية

-استخدام الهاتف

.)Padlet

المقترحة في الدائرة

الذكي كان مفيداً جداً

-يجب االعتماد على

-تم خصم بعض

.2

-هنالك قبول من

لإلجابة في االختبار

اإللكتروني والحصول
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-من أهم التعديالت

مشاهدة الطالب
للفيديوهات (مثال،
الحائط اإللكتروني

االختبارات اإللكترونية (
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يتبع :الجدول 2

اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة الثانية [التقييم واإلنتاج النهائي]
التنفيذ

التخطيط

المالحظة

التقييم والتعديالت المطلوبة

الفصل السادس:

الفصل السادس:

الفصل السادس:

محاضرات :20-17

محاضرات :20-17

على التغذية الراجعة

محاضرات :20-17
برنامج

األكثر معرفة دعما

الفورية.

 )ClassMarkerبشكل

-قدم بعض الطلبة

جيدا لزمالئهم األقل

-الهاتف الذكي سمح

دائم لجدواه في توفير

معرفة.

للطالب باالستجابة

الوقت والجهد وتقديم

-تم إعادة تقديم

لالستبانة اإللكترونية

التغذية الراجعة المباشرة.

بعض األعمال

ميسر وسهل.
بشكل ّ
-انخفضت درجات

تقليل عدد الطالب فيكل مجموعة (3-2

بشكل مرضي مع

بعض الطالب في

طالب في كل

إرفاق صور أو

االختبار الثاني!

مجموعة).

استخدام وسائل
توضيحية.

-كان الرضا عالياً

-يجب تفعيل مبدأ

على الطريقة

-خضع الجميع

المستخدمة (الفصل

دائم لحث الطالب على

إلختبار إلكتروني

المقلوب) من قبل

المشاركة في األنشطة

لتقييم فهمهم

العديد من الطالب.

ولضمان مشاهدة

للفصول الباقية (،4

-من األمور اإليجابية،

الفيديوهات.

.)5

أن بعض الطلبة تمكنوا

-ضرورة إجراء المزيد

-استجاب غالبية

من تقديم أعمال

من البحوث التجريبية

الطلبة لالستبانة

ومشاركات ذكية توحي

للتعرف على تأثير

المرفوضة سابق ًا

الثواب والعقاب بشكل

اإللكترونية للتعرف

بارتفاع مستوى الفهم

طريقة الفصل المقلوب

على آرائهم اتجاه

والثقة لديهم ،ووصولهم

على نتائج وأداء ورضا

الطريقة المستخدمة

إلى مستوى مهاري

الطالب في هذه

(الفصل المقلوب).

أعلى مثل التفكير الناقد

المؤسسة األكاديمية

والعمل الجماعي.

(.)PAAET

السماح للبعض بإعادة
تقديم أعمالهم حمل
بعض المزايا،
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يتبع :الجدول 2

اإلجراءات والخطوات المتبعة في الدائرة الثانية [التقييم واإلنتاج النهائي]
التخطيط

التنفيذ

المالحظة

التقييم والتعديالت المطلوبة

الفصل السادس:

محاضرات :20-17
مثل تكرار تقديم

المحتوى وتذكير
اآلخرين به.
 خف الضغط علىالمعلم مما اعطاه مزيداً
من الوقت للمالحظة

والتقييم والدعم.

ال يوجد دليل قويعلى مشاهدة جميع
الطلبة للفيديوهات
التعليمية أو القيام
بتحليل محتواها خارج
الصف ،أو ابتكار
أفكار جديدة.

نتائج البحث

بعد التعرف على البيانات التي تم جمعها من أربع مصادر مختلفة ،واتباع عدة إجراءات

مثل (االختيار ،التركيز ،التبسيط ،التلخيص وتقديم البيانات المكتوبة في مرحلة تدوين
المالحظات) اعتمادا على النموذج الذي أوصى به مايلز وهيرمان ( Miles & Huberman,
 ،)1994توصل الباحثان إلى هذه النتائج التي تجيب على أسئلة البحث:
 .1ما مدى إسهام طريقة الفصل المقلوب القائم على عرض الفيديوهات التعليمية بواسطة الهواتف
الذكية في تدعيم التعلم الذاتي؟
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يبدو للباحثين أن التعلم الذاتي تم أثناء مشاهدة كل طالب لوحده للفيديوهات التعليمية من
أجل تكوين أفكاره وفهمه ورؤيته مسبقا ليتسنى له مناقشتها مع باقي أفراد المجموعة ،وقد أوضحت

االستبانة اإللكترونية والتي حققت  90استجابة أن ما يقارب  %85.5يؤيدون مشاهدة فيديوهات

تعليمية ،ونسبة أكبر تعادل  %89يرون أن الفيديوهات كانت مفيدة وذات صلة بموضوع الدرس.

لكن ال يوجد دليل قاطع أن كل الطالب اكتسبوا الفهم والمعرفة المطلوبة( .لالطالع على نتائج

االستبانة االلكترونية أنظر الرابط التالي
/https://www.surveymonkey.com/results/SM-CRQMC7W3
 .2ما مدى إسهام طريقة الفصل المقلوب القائم على عرض الفيديوهات التعليمية بواسطة الهواتف
الذكية في تدعيم التعلم التعاوني؟

أعرب ما يقارب من  %92من المشاركين في االستبانة عن تفضيلهم للتعلم التعاوني ،وأن

التعاون مع اآلخرين يسمح لهم بإبداء آرائهم وأفكارهم وزيادة فهمهم ومعرفتهم .يعتقد الباحثان أن
التعلم التعاوني تم داخل القاعة الدراسية من خالل التواصل وجها لوجه بين أفراد المجموعة
الواحدة ،وبفضل الطريقة الجديدة أصبحت المحاضرات محاضرات تفاعلية تشاركية ،فمعظم وقت

المحاضرة مخصص لممارسة األنشطة وتقديم أعمال الطلبة وتقييمها .إضافة إلى ذلك ،النتائج

تشير إلى أن السماح للمجموعات بتكرار تقديم نفس الجزئية من الدرس والتي قدمتها مجموعات
أخرى سابقاً أمام الزمالء داخل الفصل هو اجراء مفيد ويرسخ المعلومات بحسب رأيهم .والتعلم

التعاوني تم أيضا خارج القاعة الدراسية من خالل الواتساب ) (WhatsAppوالذي كان عبارة

عن وسيلة مفيدة للتواصل ولبناء معرفة مشتركة .فلقد تعاون معظم أفراد كل مجموعة معا لتوضيح

مفهوم أو فكرة معينة ثم تقديمها لآلخرين .مما ساهم إلى حد ما في ترسيخ فهم األكثر معرفة
وزيادة إدراكه ،وإفهام األقل معرفة بين أفراد المجموعة الواحدة .لذلك يمكننا القول بأن الفصل
المقلوب الذي تم تصميمه قد ساهم في تكوين اتجاهات إيجابية نحو التعلم التعاوني.
على الرغم من النتائج اإليجابية أعاله ،تظهر النتائج حاجة الطالب للدعم واإلرشاد والتوجيه

الدائم من قبل المعلم من أجل ضمان الوصول إلى الحد األدنى من التعاون فيما بينهم والتواصل
واستمرارهم في المناقشة داخل الفصل ،فعند تقديم بعض ممثلي المجموعات لفكرة أو مشروع أمام
اآلخرين أظهروا بعض الحرج والتردد مما استدعى تدخل المعلم للتشجيع من خالل طرح أسئلة
أو تقديم مالحظات بناءة لتوجيه ممثل المجموعة .أيضاً ،لتوجيه العمل الجماعي وكيف يتم توزيع
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المسؤوليات بين أفراد المجموعة الواحدة لبيان من يعمل ومن ال يعمل حتى يتم استبعاده من
المجموعة .كذلك ،عملية التواصل التي تتم من خالل تطبيق الواتساب ) (WhatsAppوالتي
تتطلب متابعة ودعم من قبل المعلم لضمان استمرار التواصل اإليجابي في نفس موضوعات
التعلم بين أفراد المجموعة واإلجابة عن تساؤالتهم .ثم هنالك عملية الدعم واإلرشاد لكيفية استخدام

التكنولوجيا المصاحبة لهذه الدراسة (الموقع اإللكتروني ،االختبارات اإللكترونية ،االستبانات
اإللكترونية ،الواتساب) ،إال أنه ال يوجد دليل قاطع على أن الجميع فهم كيفية استخدام بعض
أنواع هذه التكنولوجيا.
 .3ما مدى إسهام الهواتف الذكية في تسهيل تطبيق الفصل المقلوب؟

الغالبية العظمى من الطلبة استخدمت الهاتف الذكي في مشاهدة وإعادة مشاهدة الفيديوهات

بالوقت والمكان المناسب لهم دون الحاجة الستخدام الكمبيوتر الشخصي أو الذهاب لمختبر
الكمبيوتر ،وقد أوضحت االستبانة أن أكثر من  %89من الطالب يوافقون على استخدام هواتفهم
الذكية للتواصل مع اآلخرين .كذلك ،يعتقد  ٪94.5منهم أن الهاتف الذكي أتاح لهم الفرصة

للتواصل وتبادل األفكار مع اآلخرين .هذه الحقائق تعطي مؤشر قوي على أهمية وإيجابية استخدام
الهاتف الذكي في طريقة الفصل المقلوب .إال أن المقلق بالنسبة للباحثين أنه ال يوجد دليل قاطع
على استخدام الطالب لهواتفهم لمشاهدة كل الفيديوهات أو تطور قدرات ومهارات الفهم والتحليل

لديهم كذلك ،أتاحت الهواتف الذكية للطالب البحث عن المعلومات المتعلقة بالدروس أثناء

المحاضرة بسرعة ،ولكن أحياناً قد يكون الهاتف الذكي عامل مشتت ألذهان الطلبة بسبب دخولهم
لمواقع التواصل االجتماعي للتسلية.

تشير النتائج إلى أن استخدام االختبارات اإللكترونية كان إجراء موفقا ووجد قبوال والقى

استحسانا من قبل الطالب ،فلقد أتاح للطالب اإلجابة على األسئلة من خالل هواتفهم الذكية
وبمدة أقل من الوقت المحدد (وقت االختبار المحدد هو  10دقائق) وبمتوسط أقل من  6دقائق
لغالبية الطالب ،مع تقديم تغذية راجعة فورية ليعرف الطالب إجاباته الصحيحة من الخاطئة.
أضف إلى ذلك توفير وقت وجهد المعلم ألن عملية التصحيح ورصد الدرجات وعرضها كان يتم

بشكل آلي وبدقة أكبر .المشكلة في مثل هذه االختبارات االلكترونية أنها ال تخدم أعدادا كبيرة من
الطالب بشكل مجاني ،بل يجب دفع اشتراك شهري للتمتع بكل مميزاتها.

 .４ما مدى تفضيل الطالب للتعلم القائم على طريقة الفصل المقلوب مقارنة بالفصل التقليدي؟
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بلغ مجموع الرسائل المتبادلة بين الطلبة في تطبيق الواتساب ) (WhatsAppخالل فترة
الدراسة ما يقارب  5000رسالة (بمتوسط تقريبي  200رسالة لعدد  25مجموعة) ،وهذا يمكن
اعتباره مؤشر قوي على شدة التفاعل بين أفراد المجموعات .إضافة إلى ذلك أوضحت االستبانة

اإللكترونية إلى أن ما يقارب من  %85.5راضين عن الطريقة المتبعة (طريقة الفصل المقلوب).

إال أن التحدي يتمثل في أن هنالك ما يقارب من  %19من الطالب يفضلون التعليم التقليدي

المعتمد على اإللقاء والتلقين.
 . ５ما قدرة التكنولوجيا المستخدمة في التغلب على بعض المشكالت الشخصية لدى طالب
عينة البحث؟

أثبتت النتائج أن استخدام برامج التواصل على الهاتف الذكي لتواصل الطالب مع المعلم ومع
زمالئهم خارج القاعة الدراسية كان أم اًر مجدياً ساهم في تسهيل وصول المعلومة وبناء عالقات

نفعية تبادلية ،كسرت الملل والحاجز النفسي .كذلك ،سمح الهاتف الذكي وتطبيقاته الثنان من

الطالب ذوي صعوبات النطق وفوبيا الوقوف أمام اآلخرين بالمشاركة الفاعلة باألنشطة والمشاريع

واألفكار مع باقي افراد المجموعة دون الحاجة للوقوف أمام اآلخرين.
مناقشة النتائج

تشير نتائج هذا البحث أن طريقة الفصل المقلوب والتي تعتمد في تصميمها على العمل

الذاتي أوالً ،من خالل مشاهدة الطالب لوحده وبالوقت والمكان المناسب له الفيديوهات التعليمية
المرفوعة على الموقع التعليمي ،ثم العمل التعاوني .ثانياً من خالل مناقشة مالحظاته وأسئلته

مع باقي أفراد المجموعة داخل الفصل إليجاد اجابات تساهم في زيادة معرفته وباقي أفراد
المجموعة ،كانت طريقة ناجعة وفاعلة إلى حد كبير .فبناء على مالحظات ِ
الباحثَين ،كان معظم
الطالب يحضرون للمحاضرة مستعدين مسبقاً للمناقشة والتفاعل بسبب مشاهدتهم الفيديوهات

التعليمية مسبقاً بدالً من قراءة كتاب المقرر ،معتمدين على مشاهدة الفيديوهات التعليمية بواسطة

(الهاتف الذكي) ،مما منح معظمهم الفرصة لمعرفة وإدراك النقاط التي سيتم مناقشتها في

المحاضرة مسبقاً .وتكوين أفكارهم الخاصة (قد ال تكون عميقة أو مبتكرة) ومناقشتها مع زمالئهم
ومعلمهم .و لقد فسرت النظرية البنائية االجتماعية ( ،)Vegotsky, 1978بناء المعرفة الشخصية
بشكل ذاتي وتعاوني من خالل مفهوم منطقة التنمية القريبة (.)ZPD
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إن نقاش الطالب مع زمالئه في نفس المجموعة سواء كان النقاش في الواتساب أو القاعة
الدراسية منحه فرصة أكبر للتعبير عن أفكاره .وكسر الجمود والملل والتردد والخجل وساعد
بعضهم في الوصول إلى مستويات أعلى من التفكير والتحليل والنقد حسب مالحظات الباحثين.

أيضاً ،سمحت طريقة الفصل المقلوب بالتعاون وزيادة المعرفة ضمن أفراد المجموعة الواحدة
بحيث ساعد الطالب األكثر معرفة الطالب األقل معرفة .فسرت النظرية البنائية االجتماعية
( ،)Vegotsky, 1978هذه المساعدة من خالل مفهوم الفرد األكثر معرفة (.)MKO

بناء على هذه النتائج ،يرى الباحثان أن طريقة الفصل المقلوب تساهم في تدعيم التعلم الذاتي

والتعلم التعاوني .إال أن هناك مجموعة من التحديات والتساؤالت يجب التنبه لها ،من أهمها أنه

ال توجد ضمانة على مشاهدة جميع الطلبة للفيديوهات .وهذا يتوافق مع تساؤالت سابقة أثارها
الشر ولويس ( .)Lacher & Lewis, 2014كذلك ال توجد ضمانة بأن الطلبة استخدموا وقت
المشاهدة بحكمة (المشاهدة الكاملة والتكرار وتسجيل المالحظات والتساؤالت) مما يتوافق مع
المخاوف التي أثارها سابقا لوك (.)Lucke, 2014عالوة على ذلك ،التحقق من جودة ونوعية
المعرفة المكتسبة يصعب تقديرها من قبل الباحثين ،فهذه الدراسة تركز في البحث عن بيئة تسمح
بالتعلم الذاتي والتعاوني وليس في مدى جودة التعلم المكتسب.

الحقيقة التي توصل لها الباحثان أنه باتباع طريقة الفصل المقلوب جنى الطلبة والمعلم الكثير
من المنافع ،فقد أتاحت هذه الطريقة للمعلم توزيع بعض مسؤولياته ومشاركتها مع بعض الطالب
(إدارة ،توجيه ،ودعم) مما خفف عليه ضغط العمل ،خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الطالب

داخل القاعة ،ووفر وقتا أكبر لتقييم األنشطة ومتابعة الطالب داخل وخارج القاعة من خالل

الواتساب ) (WhatsAppواإلجابة عن استفساراتهم .وفي الوقت نفسه ،وبسبب المرونة المتبعة
في هذه الطريقة ،لعب العديد من الطالب خاصة األكثر حماسة وتقبالً لهذه الطريقة أدوا اًر جديدة
كقائد وممثل للمجموعة ومنسق لها خارج وداخل أسوار الكلية مما أتاح لهم اكتساب معرفة أكبر

بموضوعات الدرس وثقة للتحدث أمام اآلخرين وتطور في مهاراتهم الشخصية حسب ادعائهم.

كذلك أتاحت هذه الطريقة الذين يعانون من التأتأة و الخجل ،الخوف من التحدث أمام اآلخرين
الفرصة للمشاركة في إعداد المشاريع والواجبات دون الحاجة للظهور أمام اآلخرين ومواجهة أسوء

مخاوفهم .ربما تكون هذه النتيجة مقاربة لما توصل إليه ثومز ( )Thoms, 2012إلى أن هذه
الطريقة فعالة مع المتعلمين ذوي اإلعاقة.
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بشكل واقعي ،وجد الباحثون دالئل مرضية على حدوث عملية التعلم الذاتي والتعلم التعاوني
في هذا البحث لكن ليس بالشكل الكافي المطلوب .لوجود عدة تحديات من ضمنها كما تشير

اإلستبانة أن نسبة تقارب من  %19من عينة الطالب يفضلون التعليم التقليدي المعتمد على
اإللقاء والتلقين والتي تؤكدها دراسات سابقة حققت في نفس البيئة التعليمية (.)Alfelaij, 2016
النتائج تشير أيضاً ،إلى أن استخدام التكنولوجيا المرغوبة من الطالب ،سهلة االستخدام،
والتي لها هدف محدد في العملية التعليمية ،هو أمر حيوي في وقتنا الحالي تلبية لرغبات

الطالب ،ولتوفير الوقت والجهد لكل من المعلم والمتعلم ،وذلك يتفق مع دراسات قدمها كل من
) .(Traxler, 2009; Kim et al., 2014; Mehdipour & Zerehkafi 2013فتكنولوجيا
الهاتف الذكي سهلت ويسرت تطبيق طريقة الفصل المقلوب فلقد استفاد كل من المعلم والطالب

من استخدام الهاتف الذكي في التواصل والتعاون خارج أسوار الكلية .كذلك ،أتاحت أداء

االختبارات اإللكترونية والحصول على تغذية راجعة فورية ،مع توفير وقت وجهد المعلم بسبب
عرض الدرجات بشكل آلي .إضافة إلى ذلك ،سهلت هواتف الطالب الذكية الحصول على
استجابات أكبر من غالبية الطالب مما ساعد الباحثين في تحديد مدى تقبل ورضا الطالب عن

طريقة الفصل المقلوب بشكل أدق وأسرع.

باإلضافة إلى ما سبق ،سمح الموقع اإللكتروني المجاني  Simplesite.comللطالب بقراءة

محتوى المقرر ومشاهدة الفيديوهات التعليمية واإلعالنات المنشورة وتحميل نسخ الختبارات سابقة
والرجوع إلى األهداف متى ما دعت الحاجة .كذلك من النتائج الجانبية التي توصل لها الباحثان،

أن استخدام الموقع المجاني  Simplesite.comكان إجراء عملياً وقلل التعقيد ،على عكس
الموقع  TED-Edوالذي يطلب من الطالب التسجيل فيه للتمكن من مشاهدة الفيديوهات
التعليمية .التحدي في هذا الموقع أنه ال يقدم إحصاءات عن تاريخ وعدد مرات دخول الطالب
للموقع مما يجعل من الصعب التيقن من أن جميع الطالب دخلوا الموقع  .أنظر شكل ()3

التالي.
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شكل  :3مقرر مقدمة في تكنولوجيا التعليم و مقرر أسس نفسية لتكنولوجيا التعليم
القيود

رافقت هذا البحث بعض القيود والتحديات .أوالً ،أثار بعض الباحثين أمثال نايسميث وآخرون

) (Naismith et al. 2004بعض المخاوف األخالقية عند الطلب من الطالب استخدام الهواتف
الذكية الخاصة بهم وتحميل التطبيقات المطلوبة للتواصل مع األقران لما لها من تدخل في حياتهم

الشخصية وخلق بيئة تواصل جديدة قد ال يرغبون بها مما قد يؤدي إلى رفضها ومقاومتها .ثانياً،
لم يقدم كل المشاركين آرائهم من خالل االستبانة اإللكتروني؛ إنما  90طالب فقط من العدد

اإلجمالي  144مشاركاً مع عدم مشاركة الطالبات اإلناث .وكنتيجة لغياب بعض األصوات قد

تقل الثقة بنتائج االستطالع التي تم الحصول عليها .ثالثاً ،من الصعب تعميم نتائج هذا البحث،

ألنها تمت في بيئة واحدة محددة (كلية التربية األساسية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

– الكويت) وبالتركيز على مجموعة صغيرة من المعلمين قبل الخدمة من الذكور.

ما يخفف القلق من هذا الشأن ،أنه في البحوث النوعية التفسيرية ال يوجد اهتمام حقيقي
بتعميم النتائج من عينة البحث إلى مجتمع أكبر كما يحدث في البحوث الكمية كما أشار العديد
من الباحثين أمثال ) (Maxwell, 1996و ) .(Ritchie & Lewis, 2003رابعاً ،لم تكن
عملية تقييم العمل الجماعي التعاوني بالمهمة السهلة بالنسبة للمعلم نظ اًر للمساهمة المتفاوتة التي

قدمها مختلف أعضاء المجموعة الواحدة مما قد يثير قضايا العدل واإلنصاف عند توزيع درجات

المشاركة ألفراد المجموعة الواحدة.
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الختام

الفكرة الرئيسة من وراء إجراء هذا البحث هي خلق بيئة تعليمية عملية تسمح للطالب بالتعلم

الذاتي والتعاوني داخل وخارج حدود القاعة الدراسية ،وأيضا التواصل والتعاون مع األقران مع

تحويل وقت المحاضرة للنقاش وتبادل األفكار للوصول لمستويات معرفية أعلى .لذلك تم تبني
طريقة الفصل المقلوب التي تسمح بتقديم فيديوهات تعليمية ذات عالقة بالدروس وتخصيص وقت
المحاضرة للنقاش وتبادل األفكار .وقد القت هذه الطريقة النجاح المرضي والفوائد الجمة للمعلم

والمتعلم على حد سواء .فقد أظهرت نتائج هذا البحث أن طريقة الفصل المقلوب ساهمت إلى حد
مقبول في بناء بيئة داعمة للتعلم الذاتي وبيئة داعمة للعمل التعاوني .فهذه الطريقة ساعدت الطلبة
على التعبير عن آرائهم وأفكارهم والنقاش مع األقران مما خلق فرصة ثمينة للعديد منهم لكسر
الجمود والملل والتردد والخجل والوصول إلى مستويات أعلى من التفكير والتحليل والنقد .أيضاً،
بناء على األدلة المستقاة في هذا البحث ومالحظات الباحثين أتاحت هذه الطريقة المزيد من

الوقت للمعلم إلعداد وتقديم األنشطة المختلفة التي تتم عبر الواتساب أو داخل القاعة وتسجيل

المالحظات ،ووقتا أكبر لمساعدة الطالب المتعثرين.
كذلك أثبتت نتائج البحث أن التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المرفقة لها أهميتها بالنسبة لعملية
التعليم والتعلم متى ما استخدمت بحكمة و وفقا لخطة واضحة المعالم وتصميم تعليمي مناسب
مبني على معرفة مترافقة مع مراعاة رغبات وقدرات ومهارات الطالب .فلقد ساعد الهاتف الذكي

والتطبيقات اإللكترونية للتواصل (تحديداً الواتساب) في تسهيل تطبيق طريقة الفصل المقلوب
القائم على مشاهدة الفيديوهات التعليمية وتيسير التواصل والتعاون بين الطلبة خارج أسوار الكلية.
أيضاً ،سمح الموقع اإللكتروني  Simplesite.comللطالب بقراءة محتوى المقرر ،مشاهدة

الفيديوهات التعليمية ،واإلعالنات المنشورة وتحميل نسخ الختبارات سابقة ،مع إمكانية الرجوع
إلى األهداف متى ما دعت الحاجة .أضف إلى ذلك ،أتاحت االختبارات اإللكترونية والمنتجة

بواسطة برنامج ) (ClassMarkerللطالب اإلجابة عن األسئلة من خالل هواتفهم الذكية
والحصول على تغذية راجعة فورية ،مع توفير وقت وجهد المعلم بسبب عرض الدرجات بشكل
آلي .كذلك ،سهلت االستبانة اإللكترونية وباالعتماد على برنامج ) (SurveyMonkeyالحصول
على استجابات أكبر من غالبية الطالب مما ساعد الباحثين في تحديد مدى تقبل ورضا الطالب

عن الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة بشكل أدق وأسرع.
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التحديات عند تطبيق طريقة الفصل المقلوب باستخدام الهاتف الذكي تعددت لكن يمكن
السيطرة عليها عندما يتسلح المعلمين والباحثين مسبقا بالمعرفة والمهارات الالزمة التي تعينهم

على تجاوز بعض العقبات المتوقعة .من أهم التحديات التي واجهها الباحثون في هذا البحث عند

تطبيق طريقة الفصل المقلوب تمثلت بكيفية التأكد من مشاهدة الطالب لكل أو بعض الفيديوهات
التعليمية .فلقد أدرك الباحثان بشكل متأخر أنه ال سبيل لمعرفة من شاهد الفيديوهات التعليمية.

كذلك ال توجد الضمانة بأن الطلبة استخدموا وقت المشاهدة بحكمة .لذلك يقترح الباحثان أن يتم
استخدام الحائط التفاعلي ) (Padlet.comلوضع مالحظات وتساؤالت مستمدة من الفيديوهات
التعليمية من قبل المعلم ،وأن يكتب الطالب إجابات أو تعليقات أو ردود عليها بعد مشاهدتها.

أخيرا ،بناء على النتائج ،يوصي الباحثان :أوال بتبني طريقة الفصل المقلوب داخل الفصول

والقاعات الدراسية .ثانيا ،االستفادة من هواتف الطالب الذكية وتوظيفها في عمليتي التعليم
والتعليم .ثالثا ،تشجيع التعلم الذاتي واالعتماد على التعلم التعاوني لدمج الطالب معا والمشاركة
في بناء المعرفة الجماعية .رابعا ،االعتماد على البحوث اإلجرائية )،(Action Research
لتطوير ممارسات تعليمية ناجعة لما تتميز بها من مرونة وواقعية وعملية ،خاصة عند محاولة

الحصول على فهم أعمق لسلوك الطالب ومدى تقبلهم ألي استخدام أو توظيف لطرق أو
استراتيجيات تعليمية أو تكنولوجيا حديثة في التعليم .خامسا ،اجراء المزيد من الدراسات المتعلقة
بطريقة الفصل المقلوب (دراسات تجريبية لمعرفة أثر طريقة الفصل المقلوب على أداء ونتائج
تحصيل ورضا الطالب) ،وكذلك وشمول الطالبات اإلناث للتأكد من فاعلية مثل هذه الطريقة

وتشجيع المزيد من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على تبنيها لفوائدها العديدة.
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