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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي واالتجاه نحو
مادة الدراسات االجتماعية في مدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،و ذلك من خالل
اإلجابة عن األسئلة اآلتية )1 :ما هو أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي
لطالبات الصف الخامس في مادة الدراسات االجتماعية؟ و  )2ما هو أثر استخدام استراتيجية
التعلم المقلوب في تنمية اتجاهات طالبات الصف الخامس نحو مادة الدراسات االجتماعية؟
ولتحقيق أهداف البحث ،اتّبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي مستخدمة أداتين هما االختبار
التحصيلي ،واستبانة مح ّكمة لمقياس االتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية ،وقد اشتملت العينة
على ( )42طالبة من الصف الخامس االبتدائي في مدرسة حكومية للتعليم األساسي -حلقة أولى-
للبنات تابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين ،حيث قامت الباحثة بتطبيق الدراسة خالل
العام األكاديمي  2018-2017على مجموعتين؛ ضابطة تم تدريسها باألسلوب التقليدي المعتاد
في المدرسة ،وتجريبية تم تدريسها باستراتيجية التعلم المقلوب باالستعانة باألنشطة اإللكترونية ،ثم
قامت بتحليل نتائج المجموعتين في القياس القبلي والبعدي لكال األداتين باستخدام برنامج تحليل
البيانات الكمية (.)SPSS
وأشارت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات في المجموعتين في
االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،كما أظهرت نتائج تحليل بيانات المجموعة
التجريبية وجود فرق معنوي بين اإلختبار القبلي والبعدي ،وارتفاعا في قيمة المتوسط الحسابي
لدرجات اإلختبار البعدي عن قيمته لدرجات في اإلختبار القبلي ،أما فيما يتعلق باتجاه الطالبات
نحو مادة الدراسات االجتماعية ،فقد وضحت النتائج ارتفاعا في قيمة المتوسط الحسابي إلجابات
المجموعة التجريبية التي تعلّمت المحتوى باستراتيجية التعلم المقلوب في القياس البعدي عن
القياس القبلي.
ومن أهم توصيات البحث :توعية المعلمين وتشجيعهم على استخدام استراتيجية التعلم المقلوب
وسواها من أساليب التعلم النشط ،و تعميم الدراسة شبه التجريبية االستقصائية على المناهج
التعليمية األخرى ،وإنشاء أقسام متخصصة إلنتاج برامج الوسائط المتعددة على مستوى عال من
الجودة في كل المواد التعليمية.
الكلمات المفتاحية :التعلم المقلوب ،التحصيل الدراسي ،االتجاهات ،التعلم النشط ،الدراسات
االجتماعية.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Impact of Implementing the Flipped Classroom Strategy on
Academic Achievement and Attitudes of 5th Grade Female Students
towards Social Studies in Al Ain City – United Arab Emirates
Abstract
This research study had aimed at identifying the impact of implementing the flipped
learning strategy on female students’ academic achievement and attitudes towards
Social Studies in Al Ain city. It was guided by the research questions of: 1) What is
the impact of the flipped learning strategy on 5th grade students’ academic
achievement in Social Studies? And 2) What is the impact of the flipped learning
strategy on 5th grade students’ attitudes towards Social Studies?
The researcher attempted at answering the research questions by following a quasiexperimental design and using two instruments; an achievement exam and a
questionnaire of attitudes toward Social Studies. The sample of the study included
(60) 5th grade female students in one government elementary-cycle one school
managed by Abu Dhabi Education Council (ADEC) in Al-Ain City. This study was
conducted during one semester of the academic year 2017-2018 on two groups which
consisted of 30 students each; one control group that was taught using the traditional
strategy and one experimental group that was taught using the flipped learning
strategy. Following, the researcher analyzed the results of the pre-test and post-test in
both instruments using the quantitative data analysis software (SPSS).
The results of the study revealed that the experimental group performed better in the
achievement exam post-test, in statistically significant sense. In addition, the results
showed an increase in the means of the experimental group’s responses in the posttest

of the attitudes’

questionnaire. The

study concluded with

several

recommendations which included; educating teachers on and encouraging them to
use active learning strategies such as the flipped learning, implementing studies of

ix
quasi-experimental design on other subject areas and establishing departments for
designing high quality multimedia programs for all subject areas.
Keywords: Flipped learning, Achievement, Attitudes, Active learning, Social
Studies.
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شكـــــــر وتقدير
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ،سبحانك ال علم لنا إال ما
علمتنا وأنت عالم الغيوب ،والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ..

أما بعد ...
أتوجه بجزيل الشكر والعرفان والتقدير واالحترام إلى مشرفي د .إبراهيم المجيني ،و أ.د.
محمد جابر لما قدماه من جهد في متابعتي وتوجيهي ونصحي وإرشادي ،ولتعاملهما الطيب
وتعاونهما ألجل تحقيق كل ما فيه الخير لي.
فلهم مني كل الود و خالص العرفان ،راجية من هللا العلي القدير أن يكون ما قدما من علم
أو عمل في ميزان حسناتهما ،وأن يجزيهما هللا عنا كل خير.
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،وأخص بذلك كلية
التربية ،وقسم البحوث والدراسات العليا فيها ،وجميع أساتذة الكلية ،وكذلك المسؤولين والقائمين
على برامج الدراسات العليا ،على ما بذلوه من جهد معي طوال فترة دراستي في برنامج
الماجستير.
والشكر موصول أيضا إلى مديرة المدرسة المشاركة في البحث على ما أبدته والمعلمات
معها من تعاون ومساندة طوال فترة تطبيقي للرسالة ،وأخص بشكري و تقديري األستاذة نوال
الغيثي معلمة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية .
ختاما ،أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة ،سواء كان ذلك
بالتوجيه أو اإلرشاد أو النصح أو الدعاء ،فلكم مني خالص العرفان.

والحمد هلل رب العالمين التي به تتم النعم ...
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اإلهداء

إلى والدي حفظهما هللا
إلى أخواتي وإخوتي أكرمهم هللا
إلى حبيبي و رفيق دربي و سندي زوجي العزيز
إلى أحبابي وأهلي وصديقاتي
إلى كل عزيز وغالي
إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث

إليهم أهدي ثمرة جهدي الذي أدعو هللا أن ينفع به
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
تشمل محاور هذا الفصل مقدمة عن الدراسة ،ومشكلة البحث ،وأسئلة البحث ،وأهمية
البحث ،وعدد من المصطلحات المستخدمة في الدراسة.

أوال ا :المقدمة
مما الشك فيه أن السنوات األخيرة قد شهدت طفرة كبيرة في المجاالت التعليمية والتقنيات
الحديثة التي كان لها األثر الكبير على الجوانب التعليمية للفرد ،إذ أصبح التعليم اآلن يأخذ منحى
آخر غير المسار التقليدي ،والمتمثل سابقا في حجيرات مغلقة ال تحتوي أية مصادر للتعلم سوى
المعلم ذاته ،وتحولت معها إلى صفوف دراسية تتتوفر فيها العديد من التقنيات والوسائل التعليمية
الحديثة ،فأصبح التعليم مشجعا لإلبداع والتفكير ،وغدا يركز على زيادة دافعية التعلم لدى الطالب ،
والعمل على رفع كفاءة تفكيره ،وتحسين نظرته لألمور من حوله ،وتعليمه كيف يفكر ويبحث
ويستنتج ويقرر ،كل ذلك من خالل أداء أفضل الممارسات في التعليم.
وقد أوضح متولي ( )2015أن العصر الرقمي قد أفرز جيال مختلفا عن األجيال السابقة،
ووضع بين أيدينا التكنولوجيا الرقمية للمساهمة بتطوير مسار التعليم في العالم العربي ،فاألشخاص
الذين ولدوا خالل العقد األخير من القرن الواحد والعشرين نشأوا في بيئة مليئة باألجهزة واألدوات
التكنولوجية الرقمية والغير الرقمية ،وعليه فإن إحدى أهم سمات الطالب في العصر الرقمي أنه
متصل دائما باإلنترنت ،أو ما يسمى بالشبكة العنكبوتية ،من خالل األجهزة المختلفة مثل الحاسوب
والهواتف الذكية وغيرها.
تهدف عملية التدريس إلى خلق سلوكيات مرغوبة لدى الطالب سواء من الناحية العقلية؛
كاكتساب المعرفة ،واالستنتاج والنقد ،وطرق التفكير ،أو من الناحية الحسية :كالتذوق ،واالستمتاع
بالفنون وتقديرها ،أو من الناحية الحركية وما قد تشمله من مهارات .وتتوقف فعالية التدريس على
ما يتحقق من تغير في سلوك الطالب في االتجاه المرغوب به فقط (شاهين.)2010 ،
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وتعد طرق التدريس واستراتيجياته إحدى العناصر المهمة في بناء المنهاج المدرسي ،فهي
تقدم األداة المناسبة لكل من المعلم والمتعلم للتكيف مع المناهج وفق معطيات هذا العصر ،لذا نجد
أن أحد أهداف القائمين على العملية التعليمية هو البحث عن أفضل الطرق واالستراتيجيات الفاعلة
التي تسهم في تنمية قدرات التفكير ومهاراته لدى المتعلمين (الربيعي.)2006 ،
ويشير شاهين ( )2010إلى أن طرق واستراتيجيات التدريس تلعب دورا هاما في توليد
دوافع المتعلمين وتحفيزهم ،من خالل األنشطة والوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلم أثناء
الحصة الدراسية ،وبالتالي فإن جودة أداء المعلم تتمثل في اختياره الستراتيجية تدريس تحقق
أهداف الدرس وتقدم محتواه المطلوب من ناحية ،وتتالءم مع احتياجات طالبه من ناحية أخرى .و
حيث أن الميدان التربوي يتشبع بعدد ال يحصى من االستراتيجيات ،قد يتداخل بعضها  ،وقد يتشابه
البعض منها في اإلجراءات ،فإن المعلم الجيد يستطيع أن يطبق مزيجا من تلك االستراتيجيات معا
بما يخدم الدرس ،أو أن يستخدم أحدها وفقا لطبيعة محتوى الدرس المعطى.
إن إحدى أهم مسؤوليات المعلم تتمثل في التأكد من أن الطالب منهمكون في التعلم،
ويقضون معظم أوقاتهم في التفكير والتحليل واالستنتاج ،وتشخيص الطرق المفضلة لدى الطالب
واألنسب لهم ،ومساعدتهم وتشجيعهم على التعلم والعمل بنمط تعلمهم ،وتشجيعهم على تنويع طرق
التعلم وتوسيعها بما يخدم األنماط الفردية المتنوعة للمتعلمين (شاهين.)2010 ،
ومن بين االستراتيجيات التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة لتفعيل التعلم الرقمي:
إستراتيجية التعلم اإللكتروني ،التعلم المدمج ،الرحالت ،والتعلم المقلوب .ويعد التعلم المقلوب
( ،)Flipped Learningأو الصف المقلوب ( )Flipped Classroomأحد أنواع التعلم
المدمج الذي يستخدم التقنية لنقل الدروس إلى خارج الفصل الدراسي (مطاوع و الخليفة.)2015 ،
وتتضمن فكرة التعلم المقلوب إلى حد كبير إتاحة الفرصة لالسـتغالل األمثل لوقت المعلم
أثناء الحصة ،حيث يقوم المعلم يتقييم مستوى الطالب في بداية الحصة ،ثم يبنى على ذلك في
تصميمه لألنشطة التي تركزعلى توضيح المفاهيم وترسيخ المعارف و المهارات داخل الصف،
ومن ثم يشرف على أنشطتهم مع تقديم الدعم المناسب لمن يواجهون أية صعوبات من بينهم ،مما
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ينتج عنه التحسين الكبير في مستويات الفهم والتحصيل  ،وذلك لكون الفروقات الفردية بين
الطالب قد روعيت في كافة الخطوات (الغامدي و األنصاري.)2018 ،
و يشير ستريير ( )2007إلى أهمية توفر التكنولوجيا بالمستوى المناسب لتبني نمط التعلم
المقلوب لتحديد مدى النجاح أو اإلخفاق في تطبيقه ،ويوفر التعلم المقلوب توازنا بين طرق
التدريس المباشرة وغير المباشرة ،بما يعطي الطالب ثقة أكبر في تعلمه .فاكتساب المعرفة وفهم
األفكار من خالل مشاهدة فيديوهات بصورة فردية خارج نطاق الحصة الدراسية يعطي للطالب ما
يحتاج من فهم المعلومة واستيعابها وقدرة على تطبيقها ،ومناقشتها مع أقرانه ومع المعلم أثناء
الحصة الدراسية ،وهذا ال يلغي دور الحصة األساسية أو المباشرة ،فهي ضرورية للطالب لتأكيد
تمكنه من استيعاب المعلومات والتحقق من أن ما تم اكتسابه من معلومات عن طريق الفيديو دقيق
وسليم وليس فيه أي غموض أو تشويش ( .)Strayer, 2007ولكي يتحقق ما سبق يقوم الطالب
بالنقاش فيما بينهم وبين المعلم ،فيطرحون األسئلة ليتلقوا اإلجابة الصحيحة ،ويمارسون أيضا
التطبيق المباشر الذي يظهر أنهم على درجة جيدة من الفهم السليم لما يتناوله موضوع الدرس أو
المادة ،وبذلك يستطيع الطالب أن يمضي بالسرعة التي تناسبه في العملية التعليمية ،ويستطيع أيضا
إيقاف شرح المادة متى يشاء لكتابة مالحظاته وأسئلته عن المادة المعروضة ،ليقوم المعلم بالرد
عليها أثناء الحصة المباشرة ،ومن ثم يكمل عرض الشرح (متولي.)2015 ،
ويعد التعلم المقلوب أحد الحلول المثلى لعالج الضعف الذي يواجهه المتعلمون في التعلم
التقليدي ،وبابا يفتح آفاق التفكير والنقد والمناقشة بين المعلم والمتعلم ،فالتعلم المقلوب إستراتيجية
تدريس تشمل استخدام التقنية لالستفادة من المعلم في العملية التعليمية ،بحيث يمكن للمعلم قضاء
مزيد من الوقت في التفاعل والتحاور والمناقشة مع المتعلم في الفصل الدراسي ،بدال من إلقاء
المحاضرات ساعات طويلة دون توقف .فالطالب في بيئة التعلم المقلوب يقومون بمشاهدة عروض
قصيرة ال تخلو من المتعة في المنزل ،ويبقى الجزء األكبر للمناقشة والحوار والتفكر في الفصل
تحت اإلشراف المباشر من المعلم ،فالطالب هنا يحقق مستوى المعرفة وفهمها واستيعابها في
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المنزل؛ وفق المستويات الدنيا في تصنيف بلوم المعدل ،وفي أثناء الحصة الدراسية يتم التركيز
على المستويات العليا في المجال المعرفي كالتطبيق ،والتحليل ،والتقييم (.)Brame, 2013

ثانياا :مشكلة الدراسة
إن أنماط التعلم تختلف من فرد إلى آخر ،ومعها تختلف عمليات التعلم ،فنجد أن حقل
التعلم حقل متغير ومتجدد ،وأن العمليات التعليمية التي يحملها هذا التجديد المستمر تتزايد في
مستويات المتعة والتحدي للطلبة .فالتعلم النشط يعني أن يتعلم الطالب عن طريق فعل شيء ما،
مما يسهم في جعلهم متعلمين مدى الحياة ،ومع أنه ليس من السهل تنفيذ طريقة التعلم النشط في
كل درس ،إال أن المعلم يمكن أن يضمنها في معظم الدروس التي تعطى للطالب.
والحقيقة أننا نعاصر اليوم العديد من التغيرات الجذرية في العملية التعليمية ،ألننا نعيش
وسط بيئة ال تكاد تخلو من وجود التكنولوجيا ،وهو ما يؤثر بشكل كبير على المتعلمين ،فتجد
المعلم يجتهد كي يصل ألفضل االستراتيجيات التي تس ّخر التقنيات الحديثة للمساعدة في بناء
المعرفة لدى الطالب ،واإلسهام في استيعابه بشكل دقيق وواضح ،وتنمية مهاراته الحسية،
ومهاراته العقلية ،كالتفكير الناقد ،والتحليل ،وحل المشكالت ،والمحاكاة ،إضافة إلى مهارات
التعلم التعاوني ،وغيرها الكثير مما يمكن تطويره خالل الحصة الدراسية.
ويعد التعلم المقلوب إستراتيجية حديثة ورائجة هذه األيام ،كونها توظف التقنيات
الحديثة ،وتساعد على التغيير من نمط الوسائل التعليمية التقليدية ،وتجعل من الطالب الركن
األساسي في العملية التعليمية ،مما يساعد على رفع مستوى التفكير لديه ،وكذلك رفع التحصيل
الدراسي في المادة التعليمية المطروحة ، ،عن طريق نقله من بيئة علمية تقليدية إلى بيئة عملية
نموذجية.
وبناء على ما سبق ،فقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتعرف أثر استخدام استراتيجية
التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي واالتجاهات لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في
مادة الدراسات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتحديدا في مدينة العين.
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ورغم ما للتعلم المقلوب من أهمية كبيرة في العملية التعليمية في مختلف جوانبها ،فإن
الدراسات التي تستهدف التعرف على أثر إستخدام التعلم المقلوب في تعلم الطلبة تتصف بالندرة
في الوطن العربي ،كما إن هذه الدراسة التي بين أيديكم  -وفق علم الباحثة -تعد أولى الدراسات
التي طبقت في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتناولت استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب في
تدريس مادة الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم األساسي.

ثالثاا :أسئلة البحث
تتمثل أسئلة الدراسة في سؤالين رئيسين هما:
• ما هو أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي لطالبات الصف
الخامس في مادة الدراسات االجتماعية؟
• ما هو أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية اتجاهات طالبات الصف الخامس
نحو مادة الدراسات االجتماعية؟

رابعا ا :أهمية البحث
وتتمثل أهمية هذه الدراسة البحثية في النقاط التالية:
• اإلضافة إلى المحتوى التربوي العربي في موضوع يتعلق باستراتيجيات التعليم والتعلم
الحديثة ،عن طريق اختبار فائدة إستراتيجية التعلم المقلوب على الطلبة .حيث توصلّت
تطرق الدراسات السابقة –على حد اطالع الباحثة -إلى الجمع بين
الباحثة إلى عدم ّ
متغيري التحصيل الدراسي واالتجاه في استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تدريس
مادة الدراسات االجتماعية في الحلقة األولى من التعليم األساسي (المرحلة االبتدائية).
• الحاجة إلى تقديم إطار نظري حول تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب في تدريس مادة
الدراسات االجتماعية يؤمل أن يستفيد منه المختصون التربويون والباحثون لتطوير
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البحوث التي تسهم في تطوير االستراتيجيات المستخدمة في تدريس مادة الدراسات
االجتماعية في مرحلة الحلقة األولى من التعليم األساسي (المرحلة االبتدائية).
• تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب في التعليم والتعلم المتعلق بالمواد األدبية ،واختبار أثر
ذلك في متغيرين هامين هما التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو التعلم.
ّ
توظف التقنيات
• تعريف المعلمين في دولة اإلمارات باستراتيجية التعلم المقلوب التي
والوسائل الحديثة ،وتساهم في تخفيف العبء الدراسي على كل من المعلم والطالب.
• اإلسهام في تنمية المهارات لدى الطالب ،ورفع قدرته على استيعاب المادة التعليمية
بطريقة علمية مبتكرة وحديثة ،وبصورة شيقة ،وفي مدة زمنية قصيرة خالل عملية التعلم.

خامساا :حدود الدراسة
احتوت هذه الدراسة على عدد من المحددات التي تمثلت فيما يلي:
الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على المحاور اآلتية :تحديد أثر استراتيجية التعلم المقلوب
في :التحصيل الدراسي في مادة الدراسات االجتماعية ،واالتجاه نحو مادة الدراسات
االجتماعية ،و تناولت الدراسة في تطبيقها وحدتين دراسيتين من كتاب الدراسات االجتماعية
(الوحدة الثانية و الوحدة الثالثة) ،المقرر من دائرة التعليم و المعرفة  -أبوظبي.
الحد البشري :اقتصرت الدراسة على طلبة الصف الخامس االبتدائي ( 9-10سنوات) ،وهن
من اإلناث فقط.
الحد المكاني :اقتصرت هذه الدراسة على مدرسة حكومية واحدة تابعة لوزارة التربية والتعليم
في مدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك لصعوبة تطبيق الدراسة في أكثر من
مكان واحد من ناحية ،ولصعوبة متابعة التطبيق والنتائج لعينة أكبر من مدارس عدة من ناحية
أخرى .وينتج عن ذلك صعوبة تعميم النتائج على بقية المناطق والدول ،كما قد ال تمثل النتائج
المستخلصة مجتمع الدراسة المتمثل بطالبات صفوف الخامس االبتدائي في المدارس الحكومية
للتعليم األساسي للبنات في مدينة العين.
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الحد الزماني :طبقت هذه الدراسة في مدة زمنية محددة قدرها فصل دراسي واحد من السنة
الدراسية .2018-2017

سادساا :مصطلحات الدراسة
التعلم النشط:
هو تعلم قائم على األنشطة المختلفة التي يمارسها المتعلم ،والتي ينتج عنها سلوكيات
تعتمد على مشاركة المتعلم الفاعلة واإليجابية في الموقف التعليمي التعلمي ،وهو مصطلح شامل
لمجموعة من أساليب التدريس التي تركز على إلقاء مسؤولية التعلم على المتعلم (كوجك،
.)2008
التعلم المقلوب:
نموذج تربوي يرمي إلى استخدام التقنيات الحديثة ،وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح
للمعلم بإعداد الدرس في صورة مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط ،ليطلع
عليها الطالب في منازلهم ،أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم ،أو هواتفهم الذكية أو
أجهزتهم اللوحية قبل حضور الدرس (القحطاني.)2015 ،
الدراسات االجتماعية:
يستخدم مصطلح الدراسات االجتماعية في التعليم المدرسي ،ليشير إلى المجال المعرفي
الذي يتولى إكساب الطالب مهارة فهم العالقات البشرية ،عن طريق دراسة اإلنسان وعالقته
ببيئته وغيره في البيئات األخرى ،فهو مجال يختص بدراسة أصل وتاريخ اإلنسان ،والتنظيمات
والتطورات التي تطرأ على المجتمع البشري (زكي و ياسين )1992 ،و (كوش.)2002 ،
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
يهدف الفصل الثاني إلى استعراض األدبيّات والدراسات السابقة التي تناولت بالبحث
والدراسة موضوع التعلم المقلوب وأثره في التعليم والتعلم ،ويتناول هذا الفصل الحديث عن مفهوم
التعلم المقلوب ودعائمه ومعاييره و فوائده ،إضافة إلى مفهومي التحصيل الدراسي واالتجاهات.
ويتألف الفصل من عدة محاور رئيسة هي )1( :التعلم المقلوب ،و( )2التحصيل الدراسي ،و()3
االتجاهات ،إضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت التعلم المقلوب والتحصيل الدراسي ،والتعلم
المقلوب واالتجاهات.

أوالا :اإلطار النظري
المحور األول :التعلم المقلوب
مع نمو الكم المعرفي وتقدم التكنولوجيا خالل القرن الحادي والعشرين ،وما نتج عن ذلك
من ثورة هائلة في أنظمة التعليم بشكل خاص ،تسببت في حدوث تغير جذري في أساليب التعليم،
ومن ذلك ظهور استراتيجية الفصل المقلوب ،الذي أصبح محل اهتمام من قبل المعلمين والباحثين
في مجال طرق التدريس كإحدى االستراتيجيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تطوير العملية
التعليمية.

مفهوم التعلم المقلوب
يعد التعريف المفاهيمي الذي قدّمه ليج ،بالت ،وتريجليا ( )2000للتعلم المقلوب أحد أبسط
عرفوا التعلم المقلوب بذلك الذي يتضمن حصول األحداث التي اعتيد أن
التعاريف المقدمة ،فقد ّ
تكون داخل الفصول الدراسية تقليديا خارج الفصول الدراسية (.)Lage et al., 2000
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وينتمي التعلم المقلوب إلى مجموعة استراتيجيات تدريس تعتمد على المرونة وتفعيل دور
الطالب ،وإضفاء المتعة والتشويق إلى التعلم ،و هي طريقة تتضمن عناصر من التعلم المدمج
والتعلم باالستقصاء (الشرمان.)2015 ،
ويشير بيشوب ( )2013إلى التعلم المقلوب كأسلوب يعتمد على تفاعل الطالب مع
األنشطة التعليمية داخل الصف الدراسي ،باالستناد إلى نظريات التعلم المتمحورة حول الطالب
لكل من العالمين الرائدين :بياجيه وفيجوتسكي ،ويصف الفصول الدراسية المقلوبة أو المعكوسة
بكونها أسلوبا تعليميا يعتمد على التقنية  ،ويتكون من جزئين أساسيين :األول يمثل تفاعالت
مجموعات الطلبة ضمن األنشطة التعليمية داخل الفصول الدراسية ،والثاني يبنى على التدريس
الفردي المباشر القائم على استخدام الحاسوب خارج الفصول الدراسية (.)Bishop, 2013
وتقوم آلية عمل استراتيجية الفصل المقلوب على تعلم الطالب المحتوى التعليمي من
خالل شبكة المعلومات في منزله ،وعند ذهابه إلى المدرسة فإنه ينفّذ األنشطة التي تقوم على ما تم
تعلمه في المنزل مع المعلم وأقرانه ،وبالتالي فإن هذه االستراتيجية تعتمد اعتمادا كبيرا على
اإلنترنت لتمكين الطالب من التعلم ،فيقوم المعلم بإعداد الفيديوهات من خالل برامج معينة ،ثم يتم
خالل الحصة الدراسية تقديم األنشطة التي من خاللها يثبت الطالب استيعابه لما تعلمه في منزله،
بتطبيقه في الحصة الدراسية ،فيشارك ويحاور معلمه وزمالءه (رخا.)2017 ،

دعائم التعلم المقلوب
يؤكد حمدان ،وماكنايت ،وماكنايت ،وأرفستروم ( )2013وجوب توفر أربع دعائم
رئيسية حتى يتم تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب بفاعلية وكفاءة تامة ،وتغطي أربعة جوانب
( ،)Hamdan et al., 2013تتمثل فيما يلي:
 )1توفر بيئة تعليمية مرنة:
مما الشك فيه أن هنالك ضرورة لتوافر األدوات الالزمة في البيئة الصفية لمساعدة المعلم
على التكيف مع هذه االستراتيجية ،بحيث تتصف البيئة المحيطة به بالحيوية والمرونة والبعد عن
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الجمود ،كي ال تسبب اإلعاقة لحركة المعلم ،وأن تكون قابلة للتغيير بما يتناسب مع مستويات
الطلبة واحتياجاتهم ،فقد تحوي تلك البيئة الكثير من الحركة واألصوات ،بعكس ما تتصف به البيئة
التقليدية (رخا .)2017 ،وعليه فيجب على المدرسة تقديم التسهيالت الالزمة للمعلم ،وتوفير ما
هو ضروري للتطبيق الميسر لتلك اإلستراتيجية في بيئة الفصل.
 )2تغير في مفهوم التعلم:
يتوجب على المعنيين بالعملية التعليمية تغيير المفهوم السائد حول مركزية المعلم وحصر
دور الطالب باالستماع والتلقي ،فالفلسفة هنا توجب أن يكون الطالب هو المحور الرئيس في
العملية التعليمية ،وهو المحرك والباحث ،وهو المشكل األساسي للمعرفة ،بينما يكون دور المعلم
هو اإلرشاد والتوجيه واإلعانة في انتقال الطالب من مستوى آلخر ضمن هذه العملية.
 )3التفكير الدقيق في تقسيم المحتوى وتحليله:
بعد النظر إلى عوامل طبيعة المادة ومستويات الطلبة ،يقوم المعلم بتحديد ما سوف يتم
تدريسه للطلبة من قبله بطريقة مباشرة ،وما سوف يتعلمونه بطرق أخرى ،وتلك التي تستدعي
استخدام التكنولوجيا في هذه االستراتيجية.
 )4توفر معلمين أكفاء ومدربين:
إن هذا النمط من التعليم ال يعني االستغناء تماما عن المعلم في العملية التعليمية ،بل على
العكس تماما ،فإنه يقتضي توفر معلمين أكفاء وقادرين على اتخاذ القرارات الصائبة والتنقل بين
التعلم المباشر والغير مباشر وفق ما يقتضيه تطبيق هذه االستراتيجية ،فالمعلم هو الركيزة
األساسية لنجاحها ،لذا فالهدف هنا هو توفير معلمين ذوي معرفة وخبرة بالتعامل مع هذا النمط من
التعليم (متولي.)2015 ،
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شكل  :1أركان التعلم المعكوس (المقلوب)

معايير أنشطة التعلم المقلوب
لكي يتحقق الهدف من األنشطة داخل الصف المقلوب ،يورد الطعاني ( )2011المعايير
الواجب توفرها ،وهي :االنتقاء والتخطيط ،وإثارة االهتمام ،والوضوح واإليجاز ،وحرية االختيار.
فمن ناحية االنتقاء والتخطيط ،ينتقي المعلم ما يحقق الكفايات التعليمية ويتناسب مع كل
من المرحلة الدراسية ،والمحتوى ،والبيئة الصفية ،واألهداف ،و المقررات الدراسية ،ثم يقوم
المعلم بتحديد طرق التعلم التي سيركز عليها في الحصة الدراسية بما يتالءم مع ما ذكر سابقا،
ويقوم بالتخطيط من خالل دراسة المحتوى وفهمه وتحليله إلى عدة عناصر أو أهداف ليسعى
الطالب إلى تحقيقها من خالل التعلم في المنزل ،ومن ثم االستناد إلى ذات األهداف إلعداد أنشطة
ومهام يكلف بها الطالب عند عودته للحصة الدراسية  ،فالتخطيط هنا يشكل حلقة وصل للوصول
إلى النتائج المرجوة من التدريس (الغامدي و األنصاري.)2018 ،
و يتمثل معيار إثارة االهتمام في التعلم المقلوب في تشجيع الطالب على التدبر ،والوصول
إلى المستويات العليا من تحليل وتركيب وتطبيق في هرم بلوم ،ومن تطبيق مهارات التفكير الناقد
واإلبداعي ،لذلك فإنه من المهم توفر األسئلة والمهام التي تتجاوز المستويات الدنيا من التفكير مثل
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جمع معلومات أو حفظها ،وتنقل الطالب إلى المستويات العليا ذات النهايات المفتوحة التي تشجعه
على التفكير واالبتكار في الفصول المقلوبة ،فتشجيع روح االستكشاف و االبتعاد عن المباشرة من
مميزات نمط التعلم المقلوب (الطعاني.)2011 ،
إضافة إلى ذلك ،يؤكد الطعاني ( )2017على أهمية االبتعاد عن األنشطة أو المهام
المعقدة التي تستدعي وجود المعلم للقيام بتوضيحها ،واالتجاه بدال من ذلك إلى جعل األنشطة
المقدمة مائلة إلى السهولة ،عن طريق صياغة األسئلة بصورة دقيقة واضحة يمكن للمتعلم إجابتها
بيسر ،دون أن تستدعي مساعدة المعلم في تقديم التفسير والشرح.
وختاما ،يجب أن تتوفر حرية االختيار في هذا األسلوب ،حيث يقوم التعلم المقلوب على
تنويع أساليب التدريس وفق أنواع الذكاء المتعددة ،واالستجابة للميول ومستويات التفكير المختلفة
للطلبة ،فيتولى المعلم أن يحدد الهدف الرئيس للدرس أو للوحدة المراد تدريسها ،وعلى الطالب
اختيار النشاط المالئم لهم بما يتوافق مع رغباتهم وميولهم بما يخدم الهدف األساسي المحدد .ولكن
إن رأى المعلم ما يعيق تنفيذ الطلبة للنشاط ،ككون النشاط موجها لمستوى يفوق قدرات الطالب في
مرحلة معينة ،أو كونه صعبا في إحدى خطواته  ،فعليه القيام بعرض البدائل المناسبة (رخا،
.)2017

فوائد التعلم المقلوب
للتعلم المقلوب فوائد عديدة ،ولعل أبرزها جعل الطلبة أكثر مشاركة في الفصل ،حيث أن
األساليب التقليدية كاإللقاء تستبدل بالمناقشات ،والتدريب العملي ،والمشاركة الفاعلة للطالب ،مما
يساعد الطلبة والمعلم على التركيز ،فيتبدد شعور الطالب بالملل وبالتالي فقدان تركيزه خالل
الدرس ،ويساهم المعلم بتقديم التغذية الراجعة بصورة مباشرة تساعد الطلبة على تعزيز فهمهم
وتنمية معارفهم.
ويتيح التعلم المقلوب للطلبة فرص التعلم باألساليب المفضلة لديهم ،فقد يعاني الطالب في
البيئة التعليمية التقليدية من صعوبة في تدوين المالحظات التي تعطى إليه من ِقبل المعلم ،فيؤدي
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ذلك إلى نقص التركيز وبطء الفهم لديه ،أما عند تطبيق التعلم المقلوب ،فالطالب يشاهد الوسائط
التعليمية في المنزل ،و يستطيع أن يدون المالحظات بسهولة ويسر ،ودون اإلسراع واالرتباك،
يدون النقاط التي ال
الستطاعته أن يوقف الشرح المقدم على شاشه الحاسوب أو الجهاز اللوحي ،ثم ّ
يستوعبها حتى يستطيع مراجعتها مع المعلم الحقا (رخا.)2017 ،
كما أ ّكد أوجدان ( )2015أن التعلم المقلوب يساعد الطالب على طرح مزيد من األسئلة
في الصف والتعلم وفق النمط والسرعة المناسبة لهم ،مما يعزز التعلم الذاتي والثقة بالنفس لدى
ّ
المدرس من االستجابة لالحتياجات التعليمية المختلفة لديهم (.)Ogden, 2015
ويمكن
الطالب ،
ّ
إضافة إلى ذلك ،يتمكن المعلم من تقديم االهتمام الخاص للطلبة ،حيث أشار هارون
وسرحان ( )2015أن التعلم المقلوب يوفر للمعلم الوقت والجهد ،فيساعده على توفير أنشطة
تتالءم مع أنماط تعلم الطلبة واحتياجاتهم ،فالمعلم ال يمكنه في الحصة الدراسية التقليدية أن يلبي
احتياجات عدد كبير من الطالب وأن يقدم لهم المساعدة الفردية .ولكن التعلم المقلوب يتيح للمعلم
فرصة العمل مع الطلبة بصورة مباشرة ومساعدتهم في فهم مصطلح ما ،على سبيل المثال،
وبالتالي زيادة استيعابهم للمحتوى.

مصادر و تطبيقات الفيديو التعليمي
تتعدد األدوات والبرامج التي يستطيع المعلم استخدامها في تصميم الدروس المراد تقديمها
بنمط التعلم المقلوب ،فمع سهولة استخدام تلك البرامج وسرعة الوصول إليها وسهولة نشرها،
أصبح بإمكان المعلم أن يوظفها بما يخدم األهداف التعليمية المراد الوصول إليها (الغريب،
.)2009
و من أهم هذه البرامج ما أشار إليها الغريب ( )2009وفق ما يلي:
:Windows Movie Maker )1
وهو برنامج سهل االستخدام ،يمكن للمعلم من خالله دمج الصور ومقاطع الفيديو لتحويلها
إلى أفالم ،مع إضافة مقاطع موسيقية أو أناشيد أو حتى مقاطع مسجلة بصوته .و يسمح هذا
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البرنامج بإضافة النصوص في أي جزء من الفيلم ،وكذلك المؤثرات البصرية التي تجذب انتباه
الطالب ،وتضفي حسا من التشويق على المحتوى المقدم.
 )2برنامج :Ted –ED
وهو برنامج يقوم على تقديم مقاطع فيديو للمتعلمين بطريقة مثيرة عن طريق الرسوم
المتحركة وغيرها من األشكال ،ومما يميزه أيضا إمكانية مشاركته مع الطالب وكذلك ربطه بعدة
روابط أخرى وتضمينه في اختبارات للطالب.
وإضافة إلى البرنامجين السابقين ،هناك العديد من البرامج التي يمكن من خاللها تصميم
فيديوهات تعليمية ،ومنها ما يرد في األشكال التالية:

شكل  :2أدوات التقنية و التواصل في الفصل المقلوب

ومن المهام التي يجب على المعلم المبادرة إليها قبل البدء بتفعيل نمط التعلم المقلوب ،هو شرح
األدوات التي يمكن استخدامها داخل الفصل للطالب ،وتوضيح وظائفها لمساعدتهم على فهم كيفية
شكل  :3أدوات التقنية و التواصل في الفصل المقلوب

االستفادة من كل أداة ،واإلجابة عن تساؤالتهم حول طريقة استخدامها في المنزل أو داخل الفصل
الدراسي (الكحيلي.)2015 ،

المحور الثاني:

التحصيل
الدراسيالتقنية و التواصل في الفصل المقلوب
شكل  :4أدوات

يغطي التحصيل الدراسي كل ما يتلقاه الطالب خالل دراسته للمنهج المدرسي ،والغرض
تعرف مدى تكيّف الطالب مع البيئة الدراسية المحيطة به ،ويدل هذا المفهوم على
من قياسه هو ّ
المعرفة التي يكتسبها الطالب ضمن المنهاج المدرسي المعد مسبقا بأهدافه المحددة ،ويترأس تلك
شكل  :5أدوات التقنية و التواصل في الفصل المقلوب
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األهداف أن يكون المتعلم أكثر تكيّفا مع الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه خاصة ،وكذلك إعداده
للتكيّف في البيئات األخرى كالمجتمع بشكل عام (أحمد.)2010 ،

مفهوم التحصيل الدراسي
عرف الجاللي ( )2011مفهوم التحصيل بـ :النتاج الحاصل في النمو المعرفي بسبب
ت ّ
عمليات التعليم والتعلم المتنوعة التي تجري في المؤسسة التعليمية لتقديم المعارف والمهارات في
مجاالت متعددة .في حين عبّرت الردادي ( )2019عن التحصيل الدراسي في صورة إجرائية،
حيث أنه يقاس من خالل االختبارات التحصيلية المقررة في المدارس ،بحساب المجموع الكلي
لدرجات الطالب في االمتحانات النهائية لجميع المواد الدراسية المقررة ،فيالحظ أن هذا التعريف
قد شمل ما اكتسبه الطالب من مهارات ومعارف تقاس عن طريق االختبارات النهائية لقياس
المحصلة النهائية للطالب.

أهداف قياس التحصيل الدراسي
تعرف أثر التعلّم على الطالب ،وبناء القرارت
لقياس التحصيل الدراسي أهمية في ّ
المتعلقة بالتدريس والمنهاج على بيانات صحيحة ودقيقة ،و يتم قياسه لتحقيق العديد من األهداف،
ومن ذلك تعريف المعلم بمستويات المعرفة والمهارات العامة أو تلك المتعلقة بمادة معينة لدى
الطالب للحكم على مدى تطوره ومقارنته بزمالئه في نفس المرحلة وتوقع أدائه الالحق ،و تعريف
الطالب بقدراته الفردية ومجاالت تميزه وميوله لمساعدته على اتخاذ القرارات بشأن تخصصه في
المراحل العليا ،وتزويده بمعلومات عن الجوانب التي يحتاج إلى العمل على تحسينها ،وتشجيعه
على رفع أدائه وتحفيزه للتعلم ،كما أن التحصيل الدراسي يم ّكن المعلم والمدرسة من مشاركة
أولياء أمور الطلبة بمستويات أداء أبنائهم ،ومدى تحقيقهم ألهداف التعلم ،وجوانب تميزهم ،وتلك
التي تحتاج إلى التطوير (الردادي.)2019 ،
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مفهوم ضعف التحصيل الدراسي
يشكل ضعف التحصيل الدراسي تحديا للعاملين في الميدان التربوي ،لكونه يحمل صعوبة
في الكشف والعالج ،فقد تتعلق أسبابه بمؤثرات ال يمكن للمعلمين التحكم بها ،مما يجعل عالجه
عملية تتطلب الكثير من البحث والعمل اإلجرائي والتخطيط (الردادي.)2019 ،
يعرف الزهراني ( )2015ضعف التحصيل الدراسي بأنه :حالة تأخر أو نقص عن
و ّ
المستوى المطلوب ،ويرجع ذلك ألسباب اجتماعية أو عقلية أو جسمية ،في حين تعزي العناني
( )2000ضعف التحصيل إلى نوعين من األسباب ،أولهما األسباب الخلقية ،وهو ما يكون
مصدره الخلل أو القصور في الجهاز العقلي ،والنوع الثاني هي األسباب الوظيفية ،ومصدره
اجتماعي ،نفسي ،أو أسري.

العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي
تؤكد البحوث أن التحصيل الجيد يرتبط بشكل تبادلي مع االتجاهات الموجبة نحو
المدرسة ،المعلم ،المنهج ،المادة ،وكذلك البيئة المحيطة ،فقد يكون لسلوك الطالب نحو المادة أو
المنهج أو أي مما ذكر آنفا ،اتجاه سلبي أو إيجابي ،ويكون أثره ال محالة واضحا على التحصيل
الدراسي للطالب (أحمد ،)2010 ،و تنقسم أسباب ضعف مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب
إلى خمسة أنواع هي :األسباب التي تتعلق بالطالب ،أو األسرة ،أو المدرسة ،أو المنهاج ،أو المعلم.

المعلم

االسرة

الطالب

المنهاج

المدرسة

شكل  :3أسباب ضعف التحصيل الدراسي

17

األسباب المتعلقة بالطالب
تنقسم العوامل المتعلقة بالطالب إلى ما يرجع إلى قدرات الطالب وميوله ،وإلى ما يرتبط
بالجانب النفسي ،وهو ما يتضمن معظم أسباب ضعف التحصيل ،ومنها ضعف الثقة بالنفس،
والقلق والشعور السلبي تجاه المادة الدراسية ،وعدم تقبل طريقة التدريس ،حيث أن العوامل النفسية
اإليجابية ترتبط بمستويات تحصيل أعلى ،ومثال ذلك الدافعية و الطموح ،واالتجاه اإليجابي نحو
بيئة التعلم .إضافة إلى ذلك ،قد تسهم بعض األسباب المتعلقة بسالمة الجسد في ضعف التحصيل
الدراسي ،ومن ذلك :ضعف اإلبصار ،ونقص التركيز واالنتباه ،والعلل المتعلقة باالستيعاب (أحمد،
.)2010
األسباب المتعلقة باألسرة
إن األسرة هي الركيزة األولى في تنشئة الطفل تنشئة سليمة اجتماعيا وثقافيا ،لذا فقد
تؤثر التنشئة االجتماعية الخاطئة بدورها على ارتفاع وانخفاض مستوى األداء في التحصيل
الدراسي.
و قد أكد الباحثون على عظم دور األسرة في التحصيل الدراسي للطالب ،إذ أن نجاح
األسرة في عالقاتها الداخلية ،واحتوائها على المودة و المحبة واالهتمام بين الوالدين واألبناء كافة،
وسيادة التراحم والترابط ،ينتج طاقة إيجابية لدى الطفل المتعلم تمكنه من تقديم أفضل ما لديه في
محيطه الذي يعيش فيه ،سواء كفرد في المجتمع أو كطالب في البيئة التعليمية ،وجميع ما ذكر
يؤثر بشكل مباشرعلى كم التحصيل العلمي للطالب .وعلى الجانب المعاكس ،فإن االضطرابات
التي تحدث في محيط الطالب ،مثل إساءة المعاملة ،أو اإلهمال ،أو التفرقة بين األبناء ،أو انفصال
الوالدين ،أو انخفاض المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة ،كل ذلك قد يؤثر سلبا
على الطالب ،ويجعله غير قادر على اإلنتاج والتعلم ،مما يؤدي بدوره إلى تدن في مستوى
التحصيل الدراسي (حسين.)2015 ،
وتشير الدراسات حول أسباب تفوق الطالب في العلوم والرياضيات في اليابان إلى أن هذا
التفوق يرجع في جانبه األسري إلى ثالثة عوامل رئيسة هي :اهتمام األبوين بتعليم أبنائهم،
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وتحفيزهم المستمر لهم لالجتهاد في التعلم ،وتخصيص وقت دراسي في المنزل للواجبات
والمهمات المدرسية والمذاكرة (الخليفة و أبو نجمة.)2009 ،
األسباب المتعلقة بالمدرسة
المدرسة هي البيت الثاني للطالب كما يقال ،فالمدرسة تلعب دورا هاما في تحصيل
الطالب .فبغض النظر عن خلفية الطالب اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو نفسيا ،قد تسهم المدرسة
في تنشئة الطالب تنشئة صحيحة وفق قوانين وضوابط تغير من سلوكياته وتنمي مهاراته ،مما قد
يؤدي إلى تأثير إيجابي في التحصيل الدراسي ،و يذكر (الردادي )2019 ،أن عدم توفر الظروف
الداعمة للتعلم في نظام المدرسة وممارستها يش ّكل تحديا لتحصيل الطلبة الدراسي ،ومن ذلك
ضعف التعاون بين المعلمين واإلداريين المختصين فيما يتعلق بأداء الطلبة وسلوكياتهم ،وعدم
توفر ممارسات اإلدارة السليمة الفاعلة وقلة خبرة المعلمين في التعامل مع المشكالت المتعلقة
بالطلبة ،كما أن التشدد في فرض القوانين التي ال تثبت فعاليتها ،وعدم مراعاة نسب التناسب
المقبولة بين عدد المعلمين وعدد الطلبة ،وعدد الطلبة في فصل ،كل ذلك يؤدي إلى اإلضرار بأداء
الطلبة دراسيا.
األسباب المتعلقة بالمعلم
المعلم هو أحد العناصر المهمة في العملية التعليمية ،وعلى عاتقه تقع المسؤولية األكبر في
تسيير العملية التعليمية وتقديم المنهاج بصورة سلسة ومشوقة ،بما يؤدي إلى إقبال الطلبة على
التعلّم وتكوين اتجاه إيجابي نحو المادة .وبما أن المعلم هو المرشد والموجه ،فعليه أن يلم بالمادة
فهما وتحليال ،وأن يختار أفضل األساليب لتعليم الطلبة بطرق تناسب ميولهم ورغباتهم ،وتراعي
قدراتهم العقلية .حيث يعد التنوع في أساليب التدريس المقدمة للطالب في جو من المرح والسعادة،
وكذلك المعلم وما يملكه من شخصية قيادية تتسم بالثقافة العالية والعطاء والحيوية ،عوامل تجعل
الطالب يتعلق بالمادة الدراسية ويقدم أفضل ما لديه فيها ،وجميع ما سبق يؤثر بشكل مباشر على
الطالب في ارتفاع مستوى أداءه وتحصيله الدراسي (أحمد.)2010 ،
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وعلى النقيض من ذلك ،فإن بعض العوامل المسببة لضعف التحصيل الدراسي ترتبط
بعالقة المعلم بالطالب وطبيعة معاملته له ،حيث يذكر حسين ( )2015أن قصر العالقة على تقديم
الدروس والتقييم ،وعدم االلتفات إلى الجانب اإلنساني ،وإهمال جوانب السلوك االجتماعي ،كلها
ظواهر قد تتسبب في أثر سلبي على التعلّم ،كما أن سوء المعاملة ،واللجوء إلى العقاب بصورة ال
تبنى على المبادئ التربوية ،مثل اإلهانة أو التكليف بواجبات ومهام إضافية ،أو التهديد بالرسوب
تضاف إلى الممارسات التي تضفي على العالقة بين الطالب والمعلم صبغة سلبية .و من جهة
أخرى ،فإن كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلم قد تجعله غير قادر على تخصيص الوقت الكافي
لمتابعة أداء الطلبة وسلوكياتهم ،و من ذلك مسؤوليات تحضير الدروس ،وتقديمها ،وتكاليف
اإلدارة المدرسية.
ومن هنا يمكن القول أن التنوع في األساليب التعليمية واختيار األساليب الشيقة والجديدة
والممتعة مثل أسلوب التعلم المقلوب  -الذي تتناوله الدراسة الحالية  -قد يحدث فرقا كبيرا في
التحصيل العلمي والمهاري للطالب.
األسباب المتعلقة بالمنهاج الدراسي
إن األساس الذي يبنى عليه تعليم الطلبة هو المعايير واألهداف التي توضع في مناهج
المواد الدراسية ،ولتحقيق التصميم السليم والمناسب للمناهج للطلبة باختالف المراحل العمرية،
يستعين التربويون بثالثة جوانب إرشادية في تصميم المنهاج هي :دور المواد الدراسية في إعداد
الطلبة إعدادا سليما ومناسبا للحياة االجتماعية ،والمعلومات المتعلقة بميول الطلبة ،وإمكانياتهم،
واحتياجاتهم ،وقدراتهم في المراحل المعينة من العمر أو المرحلة الدراسية المراد إعداد المنهاج
لها ،وتحديد مقدار المنفعة الفردية واالجتماعية التي سوف تجنى من هذه المناهج (الجاللي،
.)2011
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المحور الثالث :االتجاهات
يعتبر االتجاه من أهم المفاهيم في علم النفس االجتماعي وأحد محاورها األساسية ،وهو
أحد مخرجات التربية والتعليم الهادفة إلى تنمية معارف المتعلمين وسلوكياتهم نحو التعلم في شتى
المجاالت وفي كافة مراحل حياتهم (العبدلي.)2018 ،

مفهوم ال تجاه
عرف جمال الدين ( )2013االتجاه بأنه حالة وجدانية يبنى عليهاا ماا يعتقاده الفارد حاول
ي ّ
عرفاناه
موضوع ما ،من ناحية تقبله أو رفضه ،ودرجة أي منهما ،أما اللقاني والجمال ( )2003في ّ
على أنه :حالة من االستعداد العقلي التي تؤثر على الفرد في اتخااذ القارارات المناسابة ساواء كانات
بالرفض أو االيجاب فيما يتعرض له من مواقف ،أو أنه تنظيم للمعتقدات التي تهيئ الفرد االختياار
لالستجابة المفضلة لديه.
ويقدّم وايت ( )2001تعريف االتجاه بصورة مبسطة ،بحيث يشمل سلوك الفرد،
وشعوره ،وموقفه من قضية ما ،أو من شخص أو شيء معين ( ،)White, 2001وقد ذكر جي
وجي ( )2006أن االتجاهات قد تكون سببا في نجاح الفرد في حياته المهنية والشخصية ،فعندما
تحمل اتجاهاتنا الطابع اإليجابي نحو العمل الذي نقوم به ،فإن تلك اإليجابية تدفعنا إلى تخطي
جميع العقبات التي تواجهنا في ذلك العمل ،و ردع اإلحباطات التي تواجهنا في حياتنا اليومية،
ولكن إن كانت اتجاهاتنا ذات طابع سلبي نحو العمل ،فإننا لن نعطي أنفسنا الفرصة لنواجه أية
مشكلة تواجهنا بسبب كثرة اإلحباطات التي تنتج عن اتجاهاتنا السلبية ،و بذلك نفشل في أداء
أعمالنا (.)Gee & Gee, 2006
ومع تعدد تعاريف االتجاهات ومحاوالت شرح ماهيتها ،إال أن تعريف جوردون البورت
عرف االتجاه بحالة من االستعداد
يعد من أكثر التعاريف التي نالت قبوال من قبل المختصين ،فقد ّ
العصبي والنفسي ،الناتجة عن تفاعل خبرات الشخص وأفكاره ،والمؤثرة بشكل توجيهي على
استجابة الفرد للمواقف والمواضيع المتعلقة بتلك االستجابة (كما في العتوم.)2009 ،
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فاالتجاهات أحكام يصدرها اإلنسان ،وتتكون االتجاهات من ثالثة جوانب :الجانب
اإلدراكي ،والجانب التأثيري ،والجانب السلوكي ،أي تدرك المعنى فتتأثر به ثم تصدر السلوك،
وبالتالي فإن االتجاه ال يمكن وصفه بأنه مبدأ ثابت ال يمكن تغييره في الفرد ،بل إن المرونة في
التغير من صفات مفهوم االتجاه ،فاتجاه الفرد أو المجتمع لشيء معين قد يتحول من اإليجابية إلى
السلبية ،والعكس صحيح (صديق.)2012 ،
وكل اتجاه يبنى على موقف معين أو حدث أو معلومة أو قيمة متبنّاة تؤدي إلى خلقه في
نفس الفرد ،فاتجاهاتنا قد تنتج عن معتقدات أو تصورات حول موضوع أو شخص ما ،تؤدي
بدورها إلى استجابة عاطفية ،ووجدانية ،واجتماعية ،وسلوكية حيال موقف معين  ،يحدد من
خاللها الفرد إتجاهه بالقبول أو الرفض نحوه ،وقد تخلو استجابة بعض األفراد من التحيّز ،فال
يتصف اتجاهه بالسلبية وال اإليجابية ،بل بالحياد (جمال الدين.)2013 ،

أهمية التجاهات ودورها في التعليم
لالتجاهات دور كبير في العملية التعليمية ،الرتباط اتجاهات المتعلمين بشكل مباشر على
تحقيق األهداف التعليمية ،فاالستجابة لتدريس مادة معينة ،أو المادة بحد ذاتها ،أو نحو معلمي
المواد ،أو النشاطات المقدمة لهم قد تؤثر باإليجاب أو السلب على التعلّم.
يكون االتجاهات النفسية المناسبة لدى المتعلم أكثر جدوى ونفعا من التعلم
ويعدّ التعلم الذي ّ
الذي يكسب المعرفة فقط ،فاالتجاهات النفسية لها األثر الكبير على المدى الطويل ،بينما يقتصر
أثر التعلّم الهادف حصرا إلى اكتساب المعارف على المدى القصير بسبب عوامل النسيان.
ومن جانب آخر ،تؤثر االتجاهات بشكل خاص على قدرات الطلبة في التفاعل االجتماعي
والتعامل مع اآلخرين ،وتكوين ذواتهم وتحقيق طموحاتهم ،ويؤدي ذلك بدوره إلى تكيّفهم
واستجابتهم بشكل إيجابي نحو المجتمع المحيط بهم ومواجهة التغيرات التي تواجههم ،وتكمن
أهمية االتجاهات أيضا من الناحية االجتماعية ،حيث أن االتجاهات هي المحدد والضابط والموجه
الرئيس للسلوك االجتماعي ،و يتطلب إحداث أي تغيير اجتماعي معرفة االتجاهات السائدة في تلك
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المجموعة من األفراد أو ذلك المجتمع المراد تغييره  ،و ذلك لكون االتجاهات التي يمتلكها األفراد
راسخة ال تقبل التحول بسهولة (خليل.)2015 ،

عناصر التجاه ومكوناتها
تتميز االتجاهات بالتفرد في تركيبها ،حيث يشير منصور ( )2001إلى أنها تبنى على
ثالثة مكونات رئيسة هي :المكون المعرفي ،والمكون السلوكي ،والمكون العاطفي.
فالمكون المعرفي يتضمن المعارف والخبرات التي تلقنها الفرد أو اكتسبها نتيجة
الممارسات المباشرة أو خبرته العلمية في البيئة المحيطة به ،والتي تتعلق بموضوع االتجاه،
ويعتبر المكون المعرفي المرحلة األولى في تكوين االتجاه ،فالطالب الذي يقبل على دخول مجال
تخصصي معيّن يفعل ذلك غالبا بسبب معرفته المسبقة ،إما من خالل موقف أو ممارسة جعلته
يختار ذلك المجال من الدراسة ويتطلع لإللمام به ،أو ما يمكن أن يقدمه للمجتمع والبيئة المحيطة
عبر دراسته لهذا النوع من العلوم.
أما المكون العاطفي فيشير إلى المشاعر واالنفعاالت ودرجه انشراح الفرد ،بما يرتبط
بموضوع االتجاه ،فتجعل الموضوع مقبوال أو مرفوضا ،فهذه الشحنة االنفعالية التي تصاحب
الفرد أثناء تفكيره نحو موضوع االتجاه هي التي تكسب االتجاه صفته الدافعية وقوته المحركة
والموجهة ،وكذلك درجة القبول لهذا االتجاه لدى الفرد (صديق.)2012 ،
و يعتبر المكون السلوكي المرحلة الثالثة منطقيا ،فسلوك الفرد أو استجابته نحو موضوع
معين هي نتيجة إدراكه لهذا الموضوع ومعرفته المسبقة ،ومشاعره ناحيته ودرجة القبول لديه نحو
هذا الموضوع ،فنستطيع القول أن المكون السلوكي لالتجاه يعتبر المحطة األخيرة للفرد ،فعند
إدراك الفرد لموضوع معين من معلومات وفهم مسبق ،يساهم ذلك في تكوين إحساس وانفعال نحو
هذا اإلدراك ،وهو ما يساعد الفرد على أداء استجابة معينة ونهج سلوك يتناسب مع خبرته
ومعرفته السابقة وكذلك عاطفته ومشاعره نحو هذا الموضوع (منصور.)2001 ،

23

وإذا لم يتم التوافق والتالئم بين المكونات الثالثة لالتجاه ،فإن المعرفة المسبقة ،والعاطفة
المكونة لالتجاه نحو موضوع ما قد تتغير مستقبال نظرا لعدم توافق االستجابة أو سلوك الفرد
ناحية المكونين اآلخرين ،حيث يعد المكون السلوكي هو المحك الحقيقي لتكوين االتجاه.

أنواع االتجاهات
تعددت أنواع االتجاهات وتقسيماتها وفقا آلراء ونظريات علماء النفس االجتماعي ،وأهمها
ما ذكرته أحمد ( ،)2005وفق ما يلي:
• اتجاهات جماعية أو فردية:
فاالتجاهات الجماعية :هي تلك االتجاهات التي يتفق عليها مجموعة من األفراد نحو شيء
معين مثل اإلعجاب ببطل ،أو حاكم أو شخصية مشهورة ،أما االتجاهات الفردية فهي تلك
االتجاهات الخاصة للفرد نفسه وتميزه عن غيره كتفضيل الفرد أو إعجابه بشخصية معينة أو دولة
محددة على سبيل المثال.
• اتجاهات علنية وسرية:
االتجاه العلني هو االتجاه الذي يتم إعالنه أمام األفراد ،أما االتجاه السري فهو االتجاه
الذي يبطنه الفرد ويحتفظ به لنفسه ،ويخشى إطالع اآلخرين عليه ،وقد ينكره أمامهم أحيانا.
• اتجاهات قوية وضعيفة:
واالتجاهات القوية هي التي تجعل الفرد يسلك سلوكا حازما وجادا مثل االتجاه نحو الدين،
وقد تكون ضعيفة في مواجهة موقف ما في حالة أن الفرد ال يشعر بشدة االتجاه نحو موقف معين
ال يستطيع مقاومته أو احتماله.
• اتجاهات موجبة وسالبة:
االتجاهات الموجبة هي االتجاهات التي توجه الفرد نحو شيء معين ذي قيمة رفيعة كالفن
مثال ،أما االتجاهات السالبة فهي التي توجه الفرد نحو شيء معين ذي ضرر كاإلدمان مثال.
• اتجاهات عامة وخاصة:
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واالتجاه العام هو اتجاه معمم ناحية موضوعات متعددة  ،أما الخاص فيعد أكثر تحديدا
تجاه موضوع معين ،و يتصف غالبا بالثبات واالستقرار.

وظائف التجاهات
يوضّح صديق ( )2012وظائف االتجاهات من حيث تأثيرها على سلوك األفراد
والعالقات ،حيث يمكن معرفة اتجاهات الفرد من خالل أقواله وأفعاله وسلوكياته ،فاالتجاهات هي
ترجمة الفرد ألفعاله وسلوكياته ،كما تشكل االتجاهات انعكاسا لمقدار توجه الفرد لتبني قيم ومعايير
الجماعة التي ينتمي إليها ويعتنق معتقداتها.
و يمكن اعتبار االتجاهات الركيزة األساسية في ظهور األنماط السلوكية التي تتصف
بثبات نسبي نحو الموضوعات أو األشخاص أو حتى األشياء ،إضافة إلى التأثير على العمليات
االجتماعية والمعرفية واالنفعالية حول أي موضوع يرتبط بالفرد ،و يضيف منصور( )2001أن
االتجاه يساعد الفرد في اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة.

ثانيا ا :الدراسات السابقة
يتناول هذا القسم الدراسات واألدبيات المرتبطة بالدراسة الحالية ،ويمكن تقسيمها إلى
محورين أساسيين هما :الدراسات التي تناولت تطبيق التعلم المقلوب وأثره في التحصيل الدراسي،
و الدراسات التي تناولت تطبيق التعلم المقلوب وأثره في االتجاهات نحو التعلم.

المحور األول :الدراسات التي تناولت تطبيق التعلم المقلوب وأثره في التحصيل
الدراسي
 -1دراسة (العيساوي والمعموري :)2014 ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى فاعلية
التفكير بالمقلوب في التحصيل والتذوق األدبي لدى طالبات الصف الخامس األدبي في مادة
البالغة ،ولتحقيق ذلك اعتمد الباحثان تصميما تجريبيا واختبارا نهائيا لمجموعتي البحث التجريبية
و الضابطة ،وتوصلت الدراسة إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن مادة البالغة
بواسطة إستراتيجية التعلم المقلوب على طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن المادة نفسها
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بالطريقة التقليدية ،وفي ضوء هذه النتائج ،أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمهـا:
ضرورة رفع وعي الطالبات بأهمية استراتيجية التفكير بالمقلوب ،وتطبيقها من قبل مدرسي المواد
الدراسية األخرى ،وضرورة إجراء دراسة تجريبية مماثلة للدراسة الحالية في مراحل ومواد
دراسية مختلفة.
 -2دراسة (هارون وسرحان :)2015 ،وقد هدفت للكشف عن فاعلية نموذج التعلم المقلوب في
التحصيل واألداء لمهارات التعلم اإللكتروني لدى طالب البكالوريوس بكلية التربية في جامعة
الباحة في المملكة العربية السعودية ،حيث تم استخدام المنهج التجريبي مع القياس القبلي والبعدي،
وقد تكونت عينة الدراسة من طالب المستوى الثالث بكلية التربية بجامعة الباحة وعددها ()115
طالبا ،وقد تم تقسيمها بطريقة عشوائية إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية تتكون من ( )55طالبا،
تم تدريسها مقرر تطبيقات التعلم اإللكتروني باستخدام نموذج التعلم المقلوب ،ومجموعة ضابطة
تتكون من ( )60طالبا ،تم تدريسها ذات المقرر بالطريقة التقليدية ،وتمثلت أدوات الدراسة في
اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة األداء لمهارات التعلم اإللكتروني اللتين أعدهما الباحث ،وتم
تطبيق أدوات الدراسة قبليا وبعديا على المجموعتين ،وتمثلت نتائج الدراسة في وجود فرق ذي
داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لكل من
االختبار التحصيلي ،وبطاقة المالحظة أداء المهارات لصالح المجموعة التجريبية.
 -3دراسة (الزهراني :)2015 ،وهدفت إلى التعرف على أثر استراتيجية التعلم المقلوب على
مستوى تحصيل عينة من طلبة كلية التربية في مقرر التعليم اإللكتروني حسب تصنيف بلوم
" "Bloomللمهارات المعرفية (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التركيب ،التقويم) بجامعة الملك
عبدالعزيز ،وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين
إحداهما ضابطة تم تدريسها باستخدام أسلوب المحاضرة التقليدي إضافة إلى تزويد الطالب
بمصادر إلكترونية للتعلم بعد المحاضرة الرسمية ،واألخرى تجريبية تم تطبيق استراتيجية الصف
المقلوب عليها باستخدام مقاطع الفيديو التعليمي التي تم تزويد الطالب بها قبل وقت كاف من
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المحاضرة الرسمية ،وجعل وقت المحاضرة الرسمي للنقاش وتفاعل الطالب حول موضوع
المحاضرة الرئيس ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال يوجد أثر لتوظيف استراتيجية الصف
المقلوب على مستوى تحصيل الطالب عند مستويي التذكر والفهم ،أي المستويات المعرفية الدنيا،
بينما كان لهذه االستراتيجية أثر على مستوى تحصيل الطالب عند المستويات المعرفية العليا،
كالتطبيق ،والتحليل ،والتركيب ،والتقويم ،وأوصى الباحث في ختام بحثه بالعمل على عقد ورش
عمل للطالب والمعلمين لتوضيح مفهوم استراتيجية الصف المقلوب وأبعاد استخدامها وآلياتها،
وكذلك إجراء دراسات مماثلة على المراحل التعليمية األخرى االبتدائية والمتوسطة والثانوية.
 -4دراسة (الزين ،)2015 ،وهدفت إلى التعرف على النموذج التصميمي المستخدم في تطبيق
إستراتيجية التعلم المقلوب ،وعلى أثر استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل األكاديمي
لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،وقد أجريت على عينة تكونت من
( )77طالبة من طالبات كلية التربية في تخصصي التربية الخاصة والطفولة المبكرة .ولتحقيق
الهدف من الدراسة ،قامت الباحثة ببناء اختبار ضم معظم مفردات الوحدة يهدف إلى تحديد مستوى
طالبات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق إستراتيجية التعلم المقلوب ،وتحديد مستوى
المجموعة الضابطة قبل وبعد التدريس باستخدام التعلم التقليدي .وأظهرت النتائج فاعلية التعلم
المقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
وتحقيق نتائج أعلى للمجموعة التجريبية ،وقدّمت الباحثة في ختام النتائج عددا من التوصيات منها:
ضرورة تشجيع المعلمات على استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب ،وعقد دورات وورش عمل
للمعلمات والطالبات للتدريب على مفهوم إستراتيجية التعلم المقلوب قبل تطبيقه.
 -5دراسة ( :)Little, 2015واهتمت بعمل دراسة حالة حول التعلم المقلوب من خالل تحليل
األدبيات والدراسات السابقة التي اهتمت بالتعلم المقلوب وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية
والمملكة المتحدة ،وقد أشارت النتائج إلى فعالية التعلم المقلوب في تحسين التحصيل والمشاركة
داخل الفصل سواء في التعليم اإللزامي أو التعليم العالي ،وتحقيق فوائد كبيرة للمتعلمين.
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 -6دراسة (الباز :)2016 ،وهدفت إلى تحديد مدى فاعلية مقرر إلكتروني صمم وفق أسلوب
التعلم المقلوب في تنمية مهارات تدريس العلوم لذوي االحتياجات الخاصة ،ومهارات التعلم
التشاركي لدى الطالب معلمي العلوم في كلية التربية في بورسعيد ،حيث اتبعت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي ،حيث تكونت أدوات البحث من اختبار تحصيل في
المعارف التربوية ،وبطاقة مالحظة ألداء مهارات تدريس العلوم ،وقائمة بمهارات التدريس لذوي
االحتياجات الخاصة ،وقائمة بمهارات التعلم التشاركي .وقد تم تطبيق المقرر اإللكتروني المقلوب
على مجموعة من الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة في شعب :علوم ابتدائي ،واألحياء ،والكيمياء في
كلية التربية جامعة بورسعيد وعددهم ( )26طالبا ممن لديهم القدرة على التعامل مع الحاسب
وتقنياته .وأسفرت النتائج عن وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب معلمي
العلوم في اختبار التحصيل قبل وبعد دراسة المقرر اإللكتروني المقلوب لصالح التطبيق البعدي،
وفي مهارات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة قبل وبعد دراسة المقرر اإللكتروني المقلوب
لصالح التطبيق البعدي ،وكذلك في بطاقة تحليل األداء لمهارات التعلم التشاركي قبل وبعد دراسة
المقرر اإللكتروني المقلوب لصالح التطبيق البعدي .وتضمنت توصيات الباحثة االستعانة بالمقرر
اإللكتروني المقلوب الذي تم تصميمه في البحث الحالي في تدريس مقرر" طرق تدريس العلوم
لذوي االحتياجات الخاصة" في كليات التربية بالجامعات المصرية.

تعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بتطبيق التعلم المقلوب و أثره في التحصيل الدراسي
من حيث أهداف الدراسة:
حاولت بعض الدراسات التعرف على فاعلية استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل
الدراسي كـدراسة (العيساوي والمعموري ،)2014 ،ودراسة (هارون و سرحان،)2015 ،
ودراسة (الزين )2015 ،و(الباز ،)2016 ،في حين حاولت بعض الدراسات األخرى الوقوف
على أثر االستراتيجية على مستوى التحصيل وفق مستويات المهارات المعرفية في تصنيف بلوم
كدراسة (الزهراني.)2015 ،
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تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات المذكورة في محاولتها الوقوف على أثر
استراتيجية التعلم المقلوب في مستوى التحصيل الدراسي للطالبات.
من حيث عينة الدراسة
اختلفت عينة الدراسة في الدراسات أعاله من حيث العمر ،فبعضها استهدفت عينة من
المرحلة االبتدائية في التعليم المدرسي كدراسة (العيساوي والمعموري ، )2014 ،في حين
استهدف آخرون عينة من المرحلة الجامعية كدراسة (هارون وسرحان )2015 ،و(الزهراني،
 ،)2015و(الزين ،)2015 ،و(الباز.)2016 ،
تتفق الدراسة الحالية مع دراسة (العيساوي والمعموري )2014 ،في انتقاء عينة الدراسة
من المرحلة االبتدائية أو ما يسمى بالتعليم األساسي.
من حيث أدوات الدراسة
اشتركت الدراسات المذكورة أعاله في أداة الدراسة المتمثلة في االختبار التحصيلي.
فاستخدمه البعض كما في دراسة (العيساوي والمعموري ،)2014 ،و(الزهراني،)2015 ،
و(الزين ،)2015 ،بينما أضاف إليها آخرون بطاقة مالحظة لألداء كما في دراسة (هارون
وسرحان )2015 ،و دراسة (الباز.)2015 ،
كما اشتركت جميعها في تصميم الباحثين للمحتوى المراد تعليمه ليتوافق مع خصائص
استراتيجية التعلم المقلوب ،باستخدامهم لألدوات واألساليب التقنية للمساعدة على تعلم الطلبة خارج
الغرفة الدراسية.
تتفق الدراسة الحالية مع كل الدراسات السابقة في قيام الباحثة بتصميم المحتوى تقنيا،
وفي تطبيق أداة االختبار التحصيلي القبلي والبعدي لقياس األثر على التحصيل الدراسي.
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من حيث نتائج الدراسة
أكدت الدراسات السابقة المذكورة أعاله فاعلية استراتيجية التعلّم المقلوب في تحسين
التحصيل الدراسي للطلبة الذين طبقّت عليهم وفق ما أثبتت الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين
االختبار القبلي واالختبار البعدي.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت استراتيجية التعلم المقلوب و ال تجاهات نحو التعلم
 -1دراسة ( :)Butt, 2014واستهدفت رصد اتجاهات طالب الجامعة الوطنية األسترالية حول
استخدام طريقة الفصل المقلوب ،وقد أجريت على طالب السنة االخيرة الذين بلغ عددهم 50
طالبا ،لإلجابة على سؤالين بحثيين هما :هل يقدّر الطلبة أسلوب المحاضرة التقليدية مقارنة بأنواع
تصورات الطلبة حول استخدام وقت المحاضرة بعد التعلّم
أخرى من أنشطة التعلّم؟ وكيف تتغير
ّ
بأسلوب الفصل المقلوب؟ وقد استخدم الباحث استبانة تتكون من جزءين ،وطبق منها نسخة قبلية
في بداية الفصل ،ونسخة بعدية في نهاية الفصل عبر إرسالهما إلكترونيا من خالل البريد
اإللكتروني للطلبة .وقد أظهرت النتائج تفضيل الطلبة لممارسة أنشطة التعلّم على االستماع
للمحاضرة ،والدراسة الفردية على الدراسة في مجموعات ،كما أشارت إجابات الطلبة إلى تطور
اتجاهاتهم اإليجابية نحو استخدام أسلوب الفصل المقلوب في التعليم العالي ،بارتفاع نسبة الطلبة
الذين يعتبرون أسلوب الفصل المقلوب مفيدا في التعلّم من  %50في االستبانة القبلية إلى %75
في االستبانة البعدية.
تعرف فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في تفعيل
 -2دراسة (البلوشية :)2015 ،واستهدفت ّ
دور الطلبة في البيئة الصفية ،وتحقيق أهداف العملية التعليمية التعلّمية في تعلّم اللغة العربية
واستثمارها .وتضمنت أدوات الدراسة اختبارا تحصيليا للموضوعات المتناولة في دروس النحو،
ومقياس االتجاهات نحو فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في تعليم اللغة العربية واستثمارها ،وقد
قامت الباحثة بمعالجة المحتوى التعليمي وفق استراتيجية الصف المقلوب ،ثم قد ّمت دروس النحو
سمت الطالبات
من خاللها على مدى  7أسابيع لعيّنة من  24طالبة في مدرسة بسلطنة عمان ،و ق ّ
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درست باستخدام استراتيجية الصف المقلوب ،وضابطة من
إلى مجموعتين :تجريبية من  12طالبة ّ
درست بالطريقة التقليدية .وبيّنت النتائج اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية نحو
 12طالبة ّ
فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في تعليم اللغة العربية واستثمارها ،إضافة إلى وجود فروق
سطات أداء الطلبة في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
ذات داللة إحصائية بين متو ّ
وأوصت الباحثة في ضوء هذه النتائج بدراسة أثر استراتيجية الصف المقلوب في تحسين المستوى
التحصيلي للطلبة في المواد الدراسية األخرى وفي تحقيق استثمار التعليم في المؤسسات التعليمية.
 -3دراسة (خليل  :)2015 ،وقد هدفت إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب
على بعض مكونات التعلم المنتظم ذاتيا واالتجاه نحو مادة الرياضيات ،و استخدم الباحث لتحقيق
الهدف مقياس التعلم المنظم ذاتيا ومقياس االتجاه نحو الرياضيات ،وبطاقة مقابلة للتعرف على
الفوائد ومعوقات التجربة ،وبلغ عدد أفراد العينة ( )18طالبا من الصف السادس االبتدائي،
وقسمت العينة إلى مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها ( )9طالب درست باستخدام إستراتيجية
الصف المقلوب  ،classroom flippedومجموعة ضابطة بلغت ( )9طالب درست بالطريقة
المعتادة ،واستغرقت التجربة  3أسابيع وشملت  8دروس من وحدة "العمليات على الكسور
االعتيادية" ،وكانت أبرز النتائج وجود فروق بين عدد األنشطة والتدريبات التي أنجزت لصالح
طالب المجموعة التجريبية ،والتأثير اإليجابي الستراتيجية الصف المقلوب على االتجاه نحو مادة
الرياضيات لدى طالب المجموعة التجريبية .كما أن مستوى مكونات التعلم المنظم ذاتيا لدى
الطالب المشاركين جاءت وفق الترتيب التالي( :الدافعية األكاديمية) "مرتفع" ،مراقبة الذات
"متوسط" ،تكييف اإلستراتيجية "دون المتوسط".
 -4دراسة (زاهد :)2016 ،وهدفت إلى قياس مدى فعالية إستراتيجية التعليم المعكوس باستخدام
نظام البالكبورد وتطبيق الواتس آب على التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو استخدام اإلنترنت في
التعليم لدى طالبات قسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
وطبقت الدراسة وفق منهج شبه تجريبي باستخدام أداتين هما :االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه
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نحو التعليم القائم على اإلنترنت على عينة من ( )44طالبة يمثلون أفراد المجموعة التجريبية التي
تعلمت باستخدام التعليم المقلوب ،و ( )45طالبة يمثلون أفراد المجموعة الضابطة التي تعلمت
باستخدام األسلوب التقليدي المتمثل بالمحاضرة التفاعلية .وأظهرت النتائج وجود داللة مرتفعة
على االتجاه نحو التعليم القائم على اإلنترنت لصالح المجموعة التجريبية التي انخرطت في التعليم
المقلوب ،باإلضافة إلى فعالية تطبيق استراتيجية التعليم المقلوب على مستوى التحصيل األكاديمي
وفق نتائج االختبار التحصيلي لطالبات المجموعة التجريبية .وقدمت الباحثة توصيات باالهتمام
بتفعيل استخدام اإلنترنت وتطبيقات التواصل اإللكتروني في التدريس و التمركز حول احتياجات
الطالب و اهتماماته و مستواه.

تعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بتطبيق التعلم المقلوب و أثره في االتجاه نحو التعلم
من حيث أهداف الدراسة:
استهدفت الدراسات تعرف أثر استراتيجية التعلم المقلوب على اتجاهات الطلبة نحو
جوانب مختلفة متعلقة بالتعلم؛ فقد رصدت دراسة ( )Butt, 2014اتجاهات الطلبة نحو تعلم
مساق جامعي بأسلوب الصف المقلوب مقارنة بأسلوب المحاضرة التقليدية ،بينما رصدت
(البلوشية )2015 ،اتجاهات الطالبات نحو فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في تعليم اللغة
العربية و استثمارها ،أما دراسة (خليل ،)2015 ،فقد استهدفت تعرف أثر استخدام استراتيجية
الصف المقلوب على االتجاه نحو مادة الرياضيات ،ومثلها كانت دراسة (زاهد )2016 ،في سعيها
لقياس مدى فعالية الصف المقلوب في تغيير االتجاه نحو استخدام اإلنترنت في التعليم.
تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات المذكورة في محاولتها التعرف على أثر
استراتيجية التعلم المقلوب في االتجاه نحو التعلم ،وباألخص تعرف أثرها في تنمية اتجاهات
الطالبات نحو مادة الدراسات االجتماعية.

32

من حيث عينة الدراسة
اختلفت عينة الدراسة في الدراسات أعاله من حيث العمر ،فبعضها استهدفت عينة من
مرحلة المدرسة االبتدائية كدراسة (البلوشية )2015 ،و(خليل ،)2015 ،في حين استهدفت
دراسات ( )Butt, 2014و(زاهد )2016 ،عينة من المرحلة الجامعية.
تتفق الدراسة الحالية مع دراستي (البلوشية )2015 ،و(خليل )2015 ،في انتقاء عينة
الدراسة من المرحلة االبتدائية أو ما يسمى بالتعليم األساسي.
من حيث أدوات الدراسة
تشابهت أدوات الدراسة في الدراسات المذكورة أعاله .فاستخدمت جميعها مقياس االتجاه
في صورة استبانة ،باختالف محتواها وفق المادة المستهدفة في الدراسة ،مثل اللغة العربية في
دراسة (البلوشية ،)2015 ،والرياضيات في دراسة (خليل ،)2015 ،بينما ركز ()Butt, 2014
على االتجاه نحو التعلم باستراتيجية الصف المقلوب ،و ركز (زاهد )2016 ،على االتجاه نحو
التعليم القائم على اإلنترنت.
تتفق الدراسة الحالية مع كافة الدراسات المذكورة في استخدام مقياس االتجاه في صورة
استبانة ،وخصصت محتواها لمادة الدراسات االجتماعية.
من حيث نتائج الدراسة
أكدت الدراسات السابقة المذكورة أعاله فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في
تنمية االتجاهات اإليجابية نحو التعلم.
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الفصل الثالث :المنهجية واإلجراءات
يهدف الفصل الثالث إلى التعريف بمنهجية البحث التي اتبعها الباحث في الدراسة الحالية،
من حيث عرض منهجية الدراسة ،وتحديد مجتمع الدراسة ،واختيار العينة البحثية ،وتفصيل إعداد
أدوات الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباتها ،وإجراءات تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات،
وذكر األساليب اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات ومعالجتها ،وفيما يلي تفصيل ذلك:

أوالا :منهج الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في كل من
التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي
في مدرسة حكومية بمدينة العين .وقد تم تقسيم عينة الدراسة لمجموعتين ،أحداهما ضابطة
واألخرى تجريبية لإلجابة على أسئلة البحث  ،وتبنّى تصميم الدراسة المنهج شبه التجريبي بسبب
إتاحته فرصة اختيارعينة مقصودة بذاتها ومن مرحلة دراسية معينة ،األمر الذي ساعد فى
االتصال المباشر عند تطبيق طريقة التدريس بالفصل المقلوب .ويوضح الجدول التالي المتغيرات،
والمجموعات ،وكذلك أدوات البحث.

جدول  :1أدوات البحث و المتغيرات
المجموعة

المتغير المستقل

التجريبية

التعلم المقلوب

الضابطة

الطريقة التقليدية

المتغير التابع

التحصيل
الطلبة

أدوات البحث

واتجاهات اختبار التحصيل الدراسي.
استبيان التجاهات الطلبة نحو
المادة.
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ثانياا :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة في الصف الخامس االبتدائي من الحلقة األولى من
التعليم األساسي ،في المدارس الحكومية التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في عام 2018-2017م،
والبالغ عددها ( )258مدرسة موزعة على المناطق الثالث :أبوظبي ،والغريبة ،والعين ،و هي
المناطق التي يشرف عليها تعليميا مجلس أبوظبي للتعليم .وحسب التقرير الصادر من مجلس
ي  ،2018-2017فقد بلغ إجمالي عدد المدارس في منطقة أبوظبي
أبوظبي للتعليم للعام األكاديم ّ
( ،)118وعدد مدارس منطقة العين ( ،)108وعدد مدارس الغربية (.)31

ثالثاا :تحديد عينة الدراسة
لقياس فاعلية الصف المقلوب ،طبّقت الدراسة على عينة متوفرة غير عشوائية االختيار،
وقد تم اختيارها من مدرسة شيخة بنت سرور للتعليم االساسي-حلقة أولى بمدينة العين ،حيث كان
من الصعب تطبيق هذه الدراسة على عدد كبير من المدارس ،وقد تضمنت عينة الدراسة 42
طالبة في فصلين من الصف الخامس االبتدائي في المدرسة ،و تبلغ أعمارهن  9إلى  10سنوات،
وجميعهن من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و تم تقسيم العينة إلى مجموعتين؛ مجموعة ضابطة
مكونة من ( )21طالبة وأخرى تجريبية مكونة من ( )21طالبة ،وتم توزيعهما عشوائيا بحيث
يمثل أحد الفصلين المجموعة التجريبية ،ويمثل اآلخر المجموعة الضابطة.

رابعا ا :متغيرات البحث
تمثلت متغيرات البحث الحالي فيما يلي:
• المتغير المستقل (استراتيجية التعلم المقلوب) أو (طريقة التدريس المعتادة في الفصل).
• المتغيران التابعان (التحصيل الدراسي في الدراسات االجتماعية) و(اتجاهات الطلبة نحو
مادة الدراسات االجتماعية).
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خامسا ا :إعداد أدوات البحث
إن أية أداة تستخدم في أي بحث علمي تحدد باالستناد إلى طبيعة هذا البحث وما يراد
قياسه ،فاالختيار الجيد لألداة المناسبة يعطي نتائج صحيحة للباحث ،وبما أن الدراسة الحالية تهدف
إلى معرفه فاعلية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي واتجاهات الطلبة نحو مادة الدراسات
االجتماعية لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي ،فقد اعتمدت الباحثة على أداتين رئيسيتين هما:
االختبار التحصيلي ،واالستبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو المادة بعد تفاعلهن في دراسة وحدة
دراسية مص ّممة إلكترونيا بطريقة التعلم المقلوب.

إعداد االختبار التحصيلي
إن االختبارات التحصيلية تعتبر من الوسائل الفعالة الرئيسة التي تستخدم في قياس مدى
تقدم الطلبة ،وكذلك تعد وسيلة منظمة تحدد مدى اكتساب الطالب للمعارف ،وتم بناء هذا االختبار
وتصميمه لقياس مستوى تحصيل الطالبات في الموضوع الذي تمت دراسته.
الهدف من االختبار
إن الهدف من االختبار هو قياس مدى فاعلية تدريس الوحدة المبنية على التعلم المقلوب
في تحصيل الطالبات في الدراسات االجتماعية للصف الخامس االبتدائي.
بناء مفردات االختبار
احتوى االختبار على ( )4أقسام رئيسة ،حيث ينقسم كل سؤال إلى مجموعة من األسئلة
الفرعية ،يبلغ مجموعها  20سؤاال ،وتم تقسيمها وفق النوع على النحو التالي :الصواب والخطأ،
ملء الفراغات ،والتصنيف العددي ،وتم تقدير اإلجابة الصحيحة لكل سؤال بدرجة واحدة ،وصفر
لكل إجابة غير صحيحة ،وبالتالي فإن المجموع الكلي للدرجات هو ( )20درجة.
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جدول المواصفات
تم استخدام تصنيف بلوم في هذا الجدول لتقسيم العمليات إلى خمسة أبعاد رئيسية بحسب
أهداف كل درس ،واحتوى الجدول أهداف تغطي جميعها الوحدة الثالثة ،والمستويات الخمسة التي
تم استخدامها في ورقة االمتحان بناء على جدول المواصفات هي الفهم والتطبيق والتحليل
والتركيب والتقييم.
جدول  :2المواصفات و أهداف الدروس
التركيب

التحليل

الفهم

التطبيق

الدرس
األول

يتعرف المفاهيم
والمصطلحات
الواردة في الدرس.

يحدد وظائف األسرة
في المجتمع

يناقش مكونات دستور
دولة اإلمارات العربية
المتحدة (الدعامات
االجتماعية)

الدرس
الثاني

يتعرف المفاهيم
والمصطلحات
الواردة في الدرس.

يشارك في حل
بعض القضايا
المعاصرة في
مجتمعة.

يوضح حقوق
ومسؤوليات الفرد كعضو
في المجتمع.

جدول  :3تقييم عمليات التفكير وفق هرم بلوم
العمليات
المحتوى

عدد األهداف

الفهم

التطبيق

التحليل

التركيب

التقييم

الدرس األول

3

1

1

1

0

0

الدرس الثاني

3

1

1

1

0

0

المجموع

6

2

2

2

1

0

التقييم
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الخصائص السيكومترية لالختبار
صدق االختبار
للتأكد من صدق االختبار ،قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من األساتذة
والمشرفين التربويين ،ومجموعة من المعلمات (ملحق  ،)2وذلك لغرض اختبار صالحية التطبيق على
أفراد التجربة االستطالعية قبل تطبيقه على المجموعة التجريبية ،حيث ط ِلب منهم إبداء آرائهم
ومقترحاتهم ومالحظاتهم حول االختبار ،من ناحية الدقة و الوضوح و شمولية المواضيع التي تخص
المادة ،ومناسبته للطالبات من عدمه ،وأيضا من حيث التقييم والدرجات وتوزيعها على األسئلة
الموضحة.
و نتيجة لذلك ،فقد تم تعديل بعض التعبيرات اللفظية في االختبار ،واختيار بعض
المصطلحات اللغوية التي تم تغيير صياغتها ،لتكون مناسبة لمستوى طالبات الصف الخامس االبتدائي،
كما تم تغيير بعض الصور التي تم إرفاقها باالختبار لتكون أكثر اتصاال بموضوع االختبار.
ثبات االختبار
ولقياس مدى ثبات االختبار ،قامت الباحثة بتطبيقه على عينة تختلف في أفرادها عن العينة
الدراسية (المجموعة التجريبية والضابطة) التي سوف يتم تطبيق االختبار عليها ،وتكونت تلك العينة من
مجموعة من الطالبات يبلغ عددهن ( )60طالبة من نفس المرحلة الدراسية ،وتم التحقق من االتساق
الداخلي لالختبار باستخدام (معادلة كرونباخ).
جدول  :4إحصائيات القياس القبلي و البعدي للمجموعة االستطالعية
العدد
القياس القبلي

المتوسط

30

17.475

القياس البعدي 30

17.975

االنحراف
المعياري
2.4359

معيار متوسط
الخطأ
.5447

2.8120

.6288
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كما يتضح في الجدول السابق ،فإن متوسط النقاط لكل مجموعة من الطالبات في االختبار
األول هو  ،17.5وفي االختبار الثاني  .18لذا يمكننا القول أن نتائج االختبار الثاني أفضل من
نتائج االختبار األول.
جدول  :5االرتباط بين االختبار األول و الثاني للمجموعة االستطالعية
العدد

معامل االرتباط

60

.747

ويوضح الجدول ثبات االختبار للمجموعة االستطالعية ،بإثبات االرتباط (ارتباطات العينة
الزوجية) بين االختبار األول و الثاني بقيمة  ، 0.747مما يعني أن االرتباط عال بين االمتحانين.
جدول  :6إحصائيات إضافية للمقارنة بين االختبار األول و الثاني للمجموعة االستطالعية

االختبار
األول
والثاني

 %95فاصل فرق
الثقة
األعلى األدنى

المتوسط

االنحراف معيار
المعياري متوسط
الخطأ

-.5000

-1.178 -1.3886 .3886 .4246 1.8988

.253 19

من الجدول أعاله ،نتحقق من االختبار أنه ال يوجد اختالف كبير بين االختبارين .قيمة
الفا  ، P = 0.253 > 0.05وبذلك ال يوجد اختالف كبير في أداة االختبار.
وكما يظهر في الجدول فإن درجة التوافق كانت تساوي ( ،)0.747وهذا يدل على
التوافق العالي بين المجموعتين في االمتحان المقدم للعينة التجريبية مما يدل على ثبات االختبار
(انظر االختبار في شكله النهائي في الملحق .)3
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إعداد مقياس االتجاهات
الهدف من المقياس
إن الهدف من المقياس هو قياس مدى فاعلية تدريس الوحدة المبنية على التعلم المقلوب في
تغيير اتجاهات طالبات الصف الخامس نحو مادة الدراسات االجتماعية.
مصادر بناء المقياس
تم بناء المقياس على أساس ثالثة محاور تم التوصل إليها من الدراسات السابقة ،حيث
شمل المقياس  12عبارة تتوزع على ثالث محاور هي )1( :طبيعة مادة الدراسات االجتماعية ،و
( )2محتوى مادة الدراسات االجتماعية ،و ( )3أثر الدراسات االجتماعية على الفرد و المجتمع،
واشتمل كل محور من محاور االستبانة على عدد من العبارات اللفظية التي تعكس اتجاهات الطلبة
نحو تعلم مادة الدراسات االجتماعية  ،و إلى جوار كل منها مقياس ليكرت الذى تضمن خمسة
اختيارات هي كاآلتي( :أوافق بشدة ،أوافق ،غير متأكد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة).
تحكيم المقياس
صدق االستبانة
للتأكد من صدق االستبانة قامت الباحثة بعرض االستبانة على مجموعه من األساتذة
والمشرفين التربويين ،ومجموعة من المعلمات بلغ عددهن ( )20في  13مدرسة حكومية (ملحق
رقم  ،)5وذلك الختبار مالءمة أداة الدراسة للتطبيق على أفراد العينة االستطالعية قبل تطبيقه
على المجموعة التجريبية ،حيث طلب منهم إبداء آرائهم ومقترحاتهم ومالحظاتهم حول االستبانة،
فيما يتعلق بدقتها ووضوحها وسهولة فهمها واإلجابة عليها من عدمها ومناسبتها لطالبات الصف
الخامس.
ثبات االستبانة
للتحقق من مدى ثبات االستبانة ،قامت الباحثة بتطبيقها على عينة استطالعية تختلف عن
العينة الدراسية (المجموعة التجريبية) التي سوف يتم تطبيق البرنامج عليها ،وتكونت تلك العينة
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من مجموعة من الطالبات بلغ عددهن ( )60طالبة ،وتم التحقق من ثبات االستبانة باالتساق
الداخلي طريق (معادلة كرونباخ كمثال) ،كما موضح في الجدول أدناه.

جدول  :7إحصائيات التحقق من ثبات االستبانة
عدد العناصر

ألفا كرونباخ

12

.575

يبين الجدول أعاله أن االعتمادية تساوي  0.575وهو مقبول ،أما إن قمنا بحذف سؤالين طبقا
للجدول أدناه فسوف تتحسن الدقة إلى  0.697وهو جيد جدا.
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اإلحصائيات الدقيقة الجديدة بعد حذف السؤال  1و :12
جدول  :8إحصائيات إجمالي البنود بعد حذف سؤالين من مقياس االتجاه
معامل االرتباط بعد
حذف العبارة في
المجموع الكلي

اجمالي االرتباط-
عنصر تم
تصحيحه

مقياس التباين في
حالة حذف
العنصر

المتوسط في
حالة حذف
العنصر

السؤال
األول

.662

-.340

7.181

51.35

السؤال
الثاني

.536

.319

5.541

48.53

السؤال
الثالث

.663

-.360

7.223

51.28

السؤال
الرابع

.663

-.360

7.223

51.28

السؤال
الخامس

.459

.694

4.914

48.63

السؤال
السادس

.459

.694

4.914

48.63

السؤال
السابع

.472

.637

5.016

48.63

السؤال
الثامن

.467

.677

5.006

48.67

السؤال
التاسع

.465

.658

4.952

48.62

السؤال
العاشر

.470

.687

5.061

48.70

السؤال
الحادي
عشر

.483

.599

5.141

48.67

السؤال
الثاني عشر

.610

-.234

6.780

51.00
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جدول  :9معامل كرونباخ لعناصر مقياس االتجاه
عدد العناصر

ألفا كرونباخ

12

.697

تم تعديل المقياس بحذف بعض الجمل ،واستبدالها بأخرى ،كما تمت إضافة خانتي الجنس
والعمر والجنسية ،وذلك إلظهار نتائج أفضل وأدق (انظر المقياس في شكله النهائي في ملحق .)6
إعداد الوحدة التعليمية ضمن استراتيجية التعلم المقلوب
اختارت الباحثة الوحدة الدراسية التي وردت في جدول التدريس المقرر خالل فترة
تطبيق البحث بعد استشارة معلمة المادة  ،وأعدت الباحثة الدروس إعدادا شخصيا باستخدام برنامج
وكس ( )wixالذي يعتبر من البرامج المميزة في عرض الدروس إلكترونيا ،وقامت ببناء الوحدات
التعليمية باستخدامه  ،في البداية تم تحديد الوحدة المراد إعدادها باستخدام البرنامج عليها ،و هي
الوحدة الثانية من كتاب الدراسات االجتماعية للفصل الثاني ،وقسمت تلك الوحدة إلى درسين،
يتناول الدرس األول منهما تعريفا بالمفاهيم ثم مناقشة لمكونات الدستور و تحديدا لوظائف األسرة،
أما الدرس الثاني فيتناول تعريف المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالحقوق والواجبات ،وتوضيحا
لحقوق الفرد و مسؤولياته في المجتمع ،وإشراك الطالب في حل بعض القضايا المعاصرة في
مجتمعه؛ وفق ما يلي:
الوحدة الثانية :ومضات من الدستور
الدرس األول :الدعامات االجتماعية للدستور
أهداف الدرس األول:
• تعريف بالمفاهيم والمصطلحات الواردة في الدرس.
• مناقشة مكونات دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة( .الدعامات االجتماعية)
• تحديد وظائف األسرة في المجتمع.
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الدرس الثاني :الحقوق والواجبات في بالدي
أهداف الدرس الثاني:
• التعرف على المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدرس.
• إيضاح حقوق ومسؤوليات الفرد كعضو في المجتمع.
• المشاركة في حل بعض القضايا المعاصرة في مجتمعه.
وتم بعد ذلك إنشاء البرنامج بتضمين فهرس للدروس ،وتزويد كل درس باألهداف الخاصة به،
وبنصوص قرائية ومسموعة ،وفيديوهات ،وصور ،وألبومات ورسوم متحركة ،إضافة إلى
أنشطة ،واختبارات قصيرة ومسلية.

سادسا ا :إجراءات التطبيق و جمع البيانات
بعد تصميم الباحثة ألداتي الدراسة ،اختارت مدرسة حكومية للتعليم األساسي في مدينة
العين بناء على سهولة الوصول إليها ومتابعة تطبيق الدراسة على مدى فصل دراسي كامل ،ثم
حصلت على موافقة مجلس أبوظبي للتعليم لتطبيق الدراسة في إحدى مدارسها ،وتواصلت مع مديرة
المدرسة والمعلمة التي تم اختيارها بناء على ترشيح إدارة المدرسة لها واستعدادها للمساعدة في
تطبيق الدراسة.
صممت الباحثة البرنامج باستخدام برنامج وكس ( ،)Wixثم شرحت لمعلمة مادة الدراسات
االجتماعية كيفية استخدامه ،فقدمت لها معلومات عن التعلم المقلوب وايجابياته وخصائصه
طبقت
كعينة استطالعية و ّ
واستراتيجيات تطبيقه ،ثم اختارت الباحثة أحد فصول الصف الخامس ّ
مصغرة ،ثم استفادت من النتائج في تعديل االختبار التحصيلي ومقياس
عليه الدراسة بطريقة
ّ
المحكمين ،والتحقق من ثباتهما ومصداقيتهما.
االتجاه ،بعد عرضهما على مجموعة من األساتذة
ّ
اختارت الباحثة في المرحلة التالية فصلين آخرين من الصف الخامس ،واعتبرت أحدهما
المجموعة الضابطة واآلخر المجموعة التجريبية ،باعتبار التشابه في المتغيرات بينهما من ناحية
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وزعت االختبار التحصيلي واستبانة مقياس االتجاه نحو
مستويات التحصيل ،وأساليب التعلم ،و ّ
مادة الدراسات االجتماعية على طالبات المجموعتين قبل تطبيق التدريس ،ثم قامت المعلمة تحت
إشراف الباحثة بتدريس المحتوى الدراسي المقرر للمجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التعلم
المقلوب ،وباألسلوب التقليدي المبني على شرح المعلمة وطرح األسئلة للمجموعة الضابطة ،و تلى
التدريس تطبيق االختبار التحصيلي البعدي واستبانة مقياس االتجاهات للمجموعتين التجريبية
والضابطة ،ثم قامت الباحثة بإخضاع النتائج للتحليل باستخدام برنامج ( )SPSSلتحليل البيانات
الكمية بغرض اإلجابة على أسئلة البحث.
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة
يتناول الفصل الرابع من الدراسة عرضا للنتائج اإلحصائية الكمية التي تم تحليلها وفقا
الستجابات الطلبة بإستخدام أداتين للدراسة هما :االختبار التحصيلي ،و استبانة قياس االتجاهات.
ويتناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة وفق االجابة عن السؤالين الرئيسيين في البحث ،كما
يلي:

أوالا :النتائج اإلحصائية الكمية
وهي النتائج التي تم الوصول إليها عبر تطبيق االستبانة المحكمة على عينة الدراسة
وتحليلها إحصائيا باستخدام برنامج  SPSSللتحليل اإلحصائي ،وتم إنشاء جداول إحصائية
اشتملت على المتوسطات الحسابية ،ومعامل االرتباط بيرسون ،واختبار داللة الفروق ألفا،
واستخدمت كل هذه األدوات لبيان وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وبين
االختبار القبلي و البعدي.

نتائج السؤال األول
تمت اإلجابة عن السؤال البحثي األول :ما اثر استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب في
التحصيل الدراسي لطالبات الصف الخامس في مادة الدراسات االجتماعية؟ عن طريق استخدام
اختبارات تحصيلية قبلية وبعدية .ويعرض القسم التالي النتائج على صورة قيم ومقارنات بين
المجموعتين للتوصل إلى إجابة تامة للسؤال.
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يوضح الجدول التالي نتائج االختبار القبلي (المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية)

جدول  :10نتائج االختبار التحصيلي القبلي للمجموعتين الضابطة و التجريبية
االنحراف

معيار متوسط

اختبار

اختبار

المجموعات العدد المتوسط

المعياري

الخطأ

(ت)

الفا

التجريبية

21

14.90

2.719

0.593

0.056

0.954

الضابطة

21

14.86

2.632

0.574

و يتبين من خالل اختبار (ت) عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية في االختبار القبلي ،كما يشير التحليل اإلحصائي لالختبار التحصيلي أن قيمة ألفا
تساوي  ،0.954و هي قيمة تفوق بشكل كبير القيمة الداللية المعيارية 0.05 ،ويعني ذلك عدم
إمكانية تأكيد وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ،لعدم توفر أدلة على ذلك،
كما أن هذه النتيجة تشير إلى تكافؤ المجموعتين.

يوضح الجدول التالي نتائج االختبار القبلي والبعدي (للمجموعة الضابطة)
جدول  :11نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة
المجموعة االختبار العدد

التجريبية

المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط
معيار
الخطأ

القبلي

.60219 2.69307 14.900 21

البعدي

.76054 3.40124 15.900 21

عالقة
االرتباط

قيمة
ألفا

قيمة ت

0.925 0.36 -.248
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باستخدام برنامج  spssالذى يقوم بتحليل البيانات اإلحصائية ،تبين أن قيمة معامل
االرتباط بيرسون تساوى  ،0.240وهي قيمة ضعيفة ،مما يمثل ارتباطا ضعيفا بين اإلختبار
القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .كما أن قيمة ألفا تساوى  0.36وهذه القيمة أكبر من، 0.05
مما يشير إلى أنه ال يوجد فرق معنوي بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة.

يوضح الجدول التالي نتائج االختبار القبلي والبعدي (للمجموعة التجريبية)
جدول  :12نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية
المجموعة االختبار العدد

التجريبية

المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط
معيار
الخطأ

القبلي

.61559 2.75299 15.000 21

البعدي

.55536 2.48363 18.200 21

عالقة
االرتباط

.493

قيمة
ألفا

قيمة ت

5.405 .000
-

من خالل اختبار ت ،وجد أن هناك فرقا معنويا بين االختبار القبلي والبعدي في
المجموعة التجريبية ،حيث تفوق نتائج االختبار البعدي نتائج االختبار القبلي .كما وجد أن قيمة
معامل االرتباط هي  ،0.493و هي تمثل عالقة متوسطة بين المتغيرين في اإلختبار القبلي
والبعدي ،و قيمة ألفا في الداللة اإلحصائية تساوى ( 0.000أي أن هذه القيمة أقل من .)0.05
وبالتالي يمكن التأكيد على وجود فرق معنوي بين اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.
إضافة إلى ذلك ،فإن قيمة المتوسط الحسابي في اإلختبار البعدي أكبر من قيمة المتوسط الحسابي
في اإلختبار القبلي ،مما يشير إلى أن االختبار البعدي أفضل في النتيجة من االختبار القبلي.
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يوضح الجدول التالي نتائج االختبار البعدي (للمجموعتين التجريبية والضابطة)
جدول  :13نتائج االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة
المجموعة االختبار

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط
معيار
الخطأ

معامل
االرتباط

البعدي

21

18.20

2.484

.555

0.019 0.482

21

15.90

3.401

.761

التجريبية
الضابطة

قيمة ألفا

من خالل اختبار ت ،يتبين وجود فرق معنوي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في
نتائج االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية .فكانت قيمة معامل االرتباط هي
 ، r=0.482و تمثل عالقة متوسطة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار
البعدي .و كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي  ،15.90بينما كان المتوسط
الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي  ،18.2وبالتالي تكون نتيجة االختبار لصالح المجموعة
التجريبية .ظهرت قيمة ألفا للداللة اإلحصائية ( 0.019أقل من .)0.05
وبالتالي نستنتج وجود فرق معنوي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ،و أن نتيجة
االختبار البعدي أفضل في المجموعة التجريبية.

نتائج السؤال الثاني
ما مدى فاعلية إستراتيجية التعلم المقلوب في تنمية اتجاهات طالبات الصف الخامس نحو
مادة الدراسات االجتماعية؟ لإلجابة عن السؤال البحثي الثاني ،تم استخراج جميع المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بنتائج مقياس االتجاهات (االستبانة).
و تعرض الجداول التالية أهم االحصائيات التي تتعلق بالمقياس (االستبانة) التي طبقت
على المجموعة التجربيبة بهدف قياس اتجاهات طالبات الصف الخامس نحو مادة الدراسات
االجتماعية.

49

يوضح الجدول التالي نتائج االستبيان القبلي والبعدي (للمجموعة التجريبية)

جدول  :14نتائج االستبيان القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية
المجموعة االختبار

التجريبية

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط
معيار
الخطأ

القبلي

21

3.9709

.34239

.07471

البعدي

21

4.0311

.40299

.09011

معامل
االرتبا
ط

قيمة ألفا اختبار ت

0.516 - 0.608 0.296

يتبين من خالل اختبار (ت) عدم وجود فرق معنوي بين االستبيان القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية ،و كانت قيمة ألفا للداللة اإلحصائية تساوى ( 0.275أكبر من  ،)0.05أما
فيما يتعلق بقيمة المتوسط الحسابي ،فقد كانت أكبر في االستبانة البعدية منها في االستبانة القبلية ،و
بذلك يمكن التأكيد على أن االختبار البعدي لالستبانة أفضل في النتيجة من االختبار القبلي.
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الفصل الخامس :المناقشة والتوصيات
يتناول الفصل الخامس مناقشة النتائج التي تم تحليلها باستخدام أدوات الدراسة االختبار
التحصيلي (القبلي و البعدي) و االستبانة (القبلية و البعدية) ،و ذلك بهدف الوصول إلى التوصيات
والمقترحات التي تخدم أهداف الدراسة.

أوالا :مناقشة و تفسير النتائج المتعلقة باُثر استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل
الدراسي لطالبات الصف الخامس في مادة الدراسات االجتماعية
أشارت نتائج البحث الى وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ( )0.05بين متوسط
درجات أفراد العينة الالتي درسن المحتوى باستراتيجية التعلم المقلوب ،حيث كان االختبار البعدي
أفضل في النتيجة من االختبار القبلي ،ويمكن إرجاع تفوق طالب المجموعة التجريبية في اإلختبار
البعدي إلى عدة عوامل أهمها:
 )1تمتع أفراد المجموعة الضابطة بمستوى ثابت من المعرفة والمهارة.
 )2المجموعة الضابطة التي درست الوحدة بالطريقة المعتادة كانت حريتهم محدودة ومقيدة،
ألن المعلم هو المسيطر على طريقة التعليم بأساليب محددة داخل الفصل الدراسي.
 )3االكتفاء بالطريقة المعتادة للتدريس مع طالبات المجموعة الضابطة ،أي بما توضحه
المعلمة على السبورة فقط دون مشاركة منهم ،وهو ما قد نتج عنه انخفاض في معدل
التحصيل لدى طالبات المجموعة الضابطة في بعض جوانب التعلم.
 )4دراسة المجموعة التجريبية من خالل البرنامج التعليمي متعدد الوسائط ،و المزود
بالفيديوهات و األشكال و الصور ،أدى إلى تغيير النمط المعتاد للدراسة ،مما نتج عنه
حصول طالبات المجموعة التجريبية على درجات أكثر ارتفاعا في االختبار البعدي منها
في االختبار القبلي.
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 )5احتواء البرنامج اإللكتروني المصمم الستراتيجية التعلم المقلوب على العديد من األساليب
التدريسية المتمثلة في التعلم النشط ،والمقارنات ،و االستنتاجات ،و التفكر ،و التعلم
التعاوني.
 )6دعم البرنامج لطالبات المجموعة التجريبية في ترسيخ المعلومة و توكيدها عبر التغذية
الراجعة من قبل الوالدين في المنزل ،و من قبل المعلمة خالل الحصة الدراسية ،مما أدى
إلى ظهور نتائج أقل في االختبار القبلي السابقة لتطبيق استراتيجية التعلم المقلوب مقارنة
بنتائج االختبار البعدي.
 )7تمكين االختبار البعدي للطالبات من الوصول إلى اإلجابات النهائية بأنفسهن من خالل
فرض الفرضيات و تكوين االستنتاجات تحت إشراف المعلمة ،فيتم تحقيق الهدف
المطلوب باعتماد الطالبة على نفسها أثناء دراسة الوحدة الدراسية المصممة إلكترونيا ،ثم
مراجعتها مرة أخرى مع المعلم من خالل التغذية الراجعة الختامية.
 )8حماس الطالبات و استيعابهن الكامل للوحدة الدراسية ،مما أدى إلى تصميمهن و حماسهن
لحل السؤال دون ملل ،و بمواجهة أدنى مستوى من الصعوبة.
 )9طريقة اإلختبار البعدي بعد تطبيق البرنامج تجعل من التعلم عملية مستمرة وال تنتهي
بحدود المفاهيم.
 )10تعلم طالبات المجموعة التجريبية من خالل االعتماد على أنفسهن تحت إشراف وتوجيه
المعلمة ،و ذلك باستخدام البرنامج اإللكتروني التعليمي المطبق.
 )11تعلم المجموعة التجريبية باستخدام االستقصاء الموجه للوصول إلى الفهم الصحيح
لمحتوى المادة ،و ليس بالحفظ و االستظهار.
 )12التعلم باستخدام التعلم المقلوب يعتمد على االستنتاج الذاتي من التالميذ عن طريق البحث
المستمر واالطالع.
 )13أسلوب التعزيز المستخدم مع المجموعة التجريبية ،سواء كان داخليا أو خارجيا ،مما
ساعد على إظهار حماسة بالغة لدى طالبات المجموعة التجريبية.
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 )14تدريب الطالبات على توظيف ما تعلموه من جوانب المعرفة يخلق جوا من المتعة
والمنافسة بينهن.
 )15التعلم المقلوب يرفع من ثقة الطالب بنفسه وكأنه هو المتعلم والمعلم على حد سواء.
 )16اعتماد المجموعة التجريبية في الدراسة على األساليب التدريسية الفعالة مثل األمثلة
والمناقشات والمالحظة واالستنتاج ،وكل ذلك قد يكون مفقودا في الطريقة المعتادة للتدريس.
 )17استخدام الوسائل التعليمية مثل الرسوم و الصور ،و األلعاب التعليمية ،و األسئلة و
حلقات نقاش ،مما جعل عملية تدريس مادة الدراسات االجتماعية ممتعة وحسية أكثر من كونها
عملية تلقينية شبة جامدة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل:
 دراسة (العيساوي و المعموري )2014 ،التي توصلت إلى تفوق طالبات المجموعةالتجريبية الالتي درسن مادة البالغة باستعمال إستراتيجية التعلم المقلوب ،على طالبات المجموعة
الضابطة الالتي درسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية ،وكذلك دراسات كل من( :الزين،)2006 ،
و (الزهراني ،)2015 ،و ( ، )Little, 2015و (هارون و سرحان.)2015 ،
وبمناقشة النتائج السابقة نستنتج أن استراتيجية التعلم المقلوب أكثر فاعلية من الطريقة
التقليدية المتبعة من خالل التأثير اإليجابي على األداء البعدي لطالبات المجموعة التجريبية في
االختبار التحصيلي.
وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي يتعلق بمدى
فاعلية البرنامج في التحصيل الدراسي لطالبات الصف الخامس في مادة الدراسات االجتماعية.

ثانياا :مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بأثر استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية اتجاهات
طالبات الصف الخامس نحو مادة الدراسات االجتماعية
أشارت نتائج البحث الى أن المتوسط الحسابي لنتائج المجموعة التجريبية في االستبيان
القبلي يساوى  3.97بينما المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االستبيان البعدي يساوى
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 ،4.03وهذا يعنى أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االستبيان البعدي أكبر من
سر
المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االستبيان القبلي ،و تتعدد األسباب التي يحتمل أن تف ّ
هذه النتيجة ،و منها:
 )1وصول الطالبات إلى فهم ألهمية الدراسات االجتماعية في حياتنا.
 )2التأثير اإليجابي الستراتيجية التعلم المقلوب تؤثر بشكل ملحوظ على تطوير اتجاهات
الطالبات نحو المادة ،وكذلك تشجيعهم على معرفة اتجاهاتهم وقيمهم ،وتنمية دافعيتهم
وتحفيزهم على التعلم وحب المادة.
وبالتالي يمكن االستنتاج بإن استراتيجية التعلم المقلوب يؤثر بشكل إيجابي على اتجاهات
طالبات الصف الخامس نحو مادة الدراسات االجتماعية.
و تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من:
( ،)2000 ،Bakerو ( ،)Butt, 2014و (البلوشية ،)2015 ،و (الزين ،)2015 ،و (خليل،
 ،)2015حيث أجمعت تلك الدراسات على أن استراتيجية التعلم المقلوب قد أثرت ايجابيا على
اتجاهات الطلبة نحو المواد المقدمة في كل دراسة أجريت ،لصالح االستبيان البعدي لدى طلبة
المجموعة التجريبية.
وبذلك تكون الباحثة قد أجابت على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة ،و الذي يتعلق بأثر
استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية اتجاهات طالبات الصف الخامس االبتدائي نحو مادة الدراسات
االجتماعية.

ثالثاا :التوصيات
إن قيمة أية دراسة تعتمد في األساس على استخالص النتائج ومناقشتها وتحليلها ،ولذلك
فقد تم البناء على نتائج الدراسة الحالية في تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن
االستعانة بها في مجال البحث ،و هي على النحو التالي:
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•

استخدام منهجية الدراسات التجريبية في المنظومة التعليمية لتوفير معلومات موثوقة حول

مستوى البحث و مهارات التفكير لدى الطلبة.
•

توعية المعلمين و تشجيعهم على استخدام استراتيجية التعلم المقلوب وسواها من أساليب

التعلم النشط ،لما لها من آثار ايجابية على المعلم والطالب ،مثل إعطاء الفرص للطلبة للتفكير
بطريقة مبتكرة ،و مساعدة المعلم على تقليل الوقت والجهد المبذول في الشرح أثناء توصيل
المعلومة بالطريقة التقليدية.
•

تعميم الدراسة التجريبية االستقصائية على المناهج التعليمية األخرى.

•

إنشاء أقسام متخصصة إلنتاج برامج وتطبيقات الوسائط المتعددة على مستوى عال من

الدقة والجودة في كل المواد والمناهج التعليمية ،وذلك باألخذ بعين االعتبار الصعوبات التي
واجهت الباحثة عند إنتاج البرنامج اإللكتروني الذي تم استخدامه في تطبيق استراتيجية التعلم
المقلوب.
•

تدريب المعلمات والطالبات على كيفية استخدام التطبيقات الحديثة والوسائط المتعددة ،من

المطورة
خالل تنظيم دورات وورش عمل تهدف إلكساب المعلمات مهارات تطبيق االستراتيجيات
ّ
و توظيفها بالطريقة الصحيحة.
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الملخص:
بين أيديكم في آخر الصفحات االمتحان للصفوف الصف الخامس ابتدائي في مادة
الدراسات االجتماعية ،وقد اختيرت الوحدة الثالثة التي تحمل عنوان ( ومضات من الدستور ) لكي
نطبق عليها االمتحان المراد تطبيقه بعد البرنامج الذي سوف يوضع للمجموعة التجريبية في هذه
الرسالة ،فنرجوا منكم أفادتنا وتصحيح ما ترونه غير صحيح أو ال يتوافق مع معايير االختبارات
التربوية .
األهداف:
في األهداف نضع لكل درس أهداف الخاصة ،ونضع هذه األهداف على أساس مستويات مختلفة.
الوحدة الثالثة  :ومضات من الدستور
الدرس األول :الدعامات االجتماعية للدستور
 oأهداف الدرس األول:
• يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدرس.
• يناقش مكونات دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة ( الدعامات
االجتماعية)
• يحدد وظائف األسرة في المجتمع

63

الدرس الثاني  :الحقوق والواجبات في بالدي
 oأهداف الدرس الثاني:
• يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدرس.
• يوضح حقوق ومسؤوليات الفرد كعضو في المجتمع .
• يشارك في حل بعض القضايا المعاصرة في مجتمعة.
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ملحق ( :)2قائمة أسماء محكمي االختبار

قائمة األساتذة الجامعيين

الدرجة العلمية

البريد االلكتروني

االسم

أستاذ مشارك

mshaban@uaeu.ac.ae

د.ابراهيم المجيني

استاذ مساعد

ebrahimy@uaeu.ac.ae

أ.د.حسن تيراب

استاذ دكتور

tairab@uaeu.ac.ae

د.محمد جاسم عبد هللا

استاذ مساعد

mohd.abdulla@uaeu.ac.ae

أ.د.محمد جابر قاسم

استاذ دكتور

mkasem@uaeu.ac.ae

د.علي ابراهيم

استاذ مشارك

ali_saidebrahim@uaeu.ac.ae

سلمى ديبان

استاذ مساعد

sdaiban@uaeu.ac.ae

د.محمد شعبان
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قائمة المدارس التي ضمت معلمات الدراسات االجتماعية و التربية الوطنية

المدرسة

االمارة

المنطقة

مدرسه الجود

العين

السالمات

مدرسة احمد بن زايد

العين

زاخر

مدرسة التميز

العين

فلج هزاع

مدرسة الغيث

العين

المقام

مدرسة الزايدية

العين

زاخر

مدرسة الدهماء

العين

البطين

مدرسه الصدارة

العين

الخبيصي

مدرسة الطموح

العين

البطين

مدرسة المعالي

العين

فلج هزاع

مدرسة ذات السالسل

العين

الصاروج

مدرسة شيخة بنت سرور

العين

اليحر

مدرسة طحنون بن محمد

العين

زاخر

مدرسة محمد بن خالد

العين

المويجعي
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ملحق ( :)4مقياس االتجاهات في صورته األولية
مقياس التجاهات نحو الدراسات الجتماعية حسب مقياس أسلوب ليكرت.
اسم الطالبة.............................:
المدرسة ................................:

الصف :الخامس البتدائي
الشعبة:

األستاذ\ه \ الدكتور\ه ............................. :
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته  ...وبعد
تقوم طالبة ماجستير من جامعة اإلمارات العربية المتحدة كلية التربية ،ببحث عنوانه
(ما أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي وقياس اتجاهات طالبات
الصف الخامس نحو مادة الدراسات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة)
وقد حرصت الباحثة عند بناء هذا المقياس أن تغطي ما يشعر به الطالب تجاه المادة
والمطلوب من حضراتكم قراءة العبارات التي وضعت في االستبانة وبجانب كل عباره آرائكم
ومقترحاتكم ومالحظاتكم واي إضافات من وجهه نظركم وكذلك حذف ما ترونه غير مناسب وال
يمد للقياس اتجاهات الطالبات بصلة .سوف يحوي تصميم االستبانة لكم إلى عدة أقسام قسم
يكون به العبارات وقسم اآلخر آرائكم في مقياس خماسي كما يلي (يقيس االتجاه ,مناسبة
الصياغة) والقسم األخير مالحظاتكم وتعديالتكم المقترحة ( الصياغة الصحيحة).
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العبارات

.1
.2
.3
.4

الدراسات االجتماعية تحتوي على دروس
مسلية.
الدراسات االجتماعية من المواد التي تعتبر
مضيعة للوقت
الدراسات االجتماعية تحتوي على أنشطة
جيدة
الدراسات االجتماعية كتاب استمتع بقراءته.

 .5الدراسات االجتماعية مادة تشعرني باإلجهاد
عند دراستها.
 .6الدراسات االجتماعية ضرورية لجميع
الطالب.
 .7الدراسات االجتماعية مادة غير مهمة.
 .8الدراسات االجتماعية مادة عقيمة.
 .9الدراسات االجتماعية تساعد على تنميـة
طـرق التفكيـر السليم.
 .10الدراسات االجتماعية غير ضرورية في حياتنا
اليومية.
 .11الدراسات االجتماعية مادة لها دور كبير فـي
معظـم االكتشـافات العلمية.
 .12الدراسات االجتماعية مادة صعبة.
 .13الدراسات االجتماعية مادة قيّمة وضـرورة
ألنهـا تفيـد المجتمع
 .14الدراسات االجتماعية من المواد المفضلة لدي
على غيرها من المواد األخرى
 .15الدراسات االجتماعية مكروهة من جميع
الطالب.
 .16الدراسات االجتماعية من المواد المحببة إلى
نفسي.
 .17الدراسات االجتماعية مادة يحتاجها افراد
المجتمع.
 .18الدراسات االجتماعية مادة ليست من
اهتماماتي.
 .19الدراسات االجتماعية مادة أساسية.
 .20الدراسات االجتماعية مادة استمتع عند
دراستها.
 .21الدراسات االجتماعية مادة غير مفضله لدي
مقارنه بباقي المواد العلمية.

يقيس التجاه ( مناسبة الصياغة

تقيس ل تقيس )

( مناسبة \ غير
مناسبة )

الصياغة

الصحيحة
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العبارات

.1
.2
.3
.4

الدراسات االجتماعية تحتوي على دروس
مسلية.
الدراسات االجتماعية من المواد التي تعتبر
مضيعة للوقت
الدراسات االجتماعية تحتوي على أنشطة
جيدة
الدراسات االجتماعية كتاب استمتع بقراءته.

 .5الدراسات االجتماعية مادة تشعرني باإلجهاد
عند دراستها.
 .6الدراسات االجتماعية ضرورية لجميع
الطالب.
 .7الدراسات االجتماعية مادة غير مهمة.
 .8الدراسات االجتماعية مادة عقيمة.
 .9الدراسات االجتماعية تساعد على تنميـة
طـرق التفكيـر السليم.
 .10الدراسات االجتماعية غير ضرورية في حياتنا
اليومية.
 .11الدراسات االجتماعية مادة لها دور كبير فـي
معظـم االكتشـافات العلمية.
 .12الدراسات االجتماعية مادة صعبة.
 .13الدراسات االجتماعية مادة قيّمة وضـرورة
ألنهـا تفيـد المجتمع
 .14الدراسات االجتماعية من المواد المفضلة لدي
على غيرها من المواد األخرى
 .15الدراسات االجتماعية مكروهة من جميع
الطالب.
 .16الدراسات االجتماعية من المواد المحببة إلى
نفسي.
 .17الدراسات االجتماعية مادة يحتاجها افراد
المجتمع.
 .18الدراسات االجتماعية مادة ليست من
اهتماماتي.
 .19الدراسات االجتماعية مادة أساسية.
 .20الدراسات االجتماعية مادة استمتع عند
دراستها.
 .21الدراسات االجتماعية مادة غير مفضله لدي
مقارنه بباقي المواد العلمية.

يقيس التجاه ( مناسبة الصياغه

تقيس ل تقيس )

( مناسبه \ غير
مناسبه )

الصياغة

الصحيحة
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تعليمات :عزيزتي الطالبة حددي مدى موافقتك على كل من عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع اشارة (
) تحت الموقف الذي يعبر عن شعورك اتجاه كل عبارة من العبارة التالية:
مثال:
رقم
العبارة

العبارة

1

أشعر باالنزعاج عند حلول حصة
االجتماعيات

بشدة

ضعي عالمة (
رقم

العبارة

1

أوافق

العبارة
الدراسات االجتماعية تحتوي على

2

الدراسات االجتماعية من المواد التي

3

الدراسات االجتماعية تحتوي على

تعتبر مضيعة للوقت
أنشطة جيدة

الدراسات االجتماعية كتاب استمتع
بقراءته.

5

بشدة

) تحت الموقف الذي يعبر عن شعورك اتجاه الدراسات االجتماعية :

دروس مسلية.

4

أوفق

غير متأكد

ال أوافق

ال أوافق

الدراسات االجتماعية مادة تشعرني
باإلجهاد عند دراستها.

6

الدراسات االجتماعية ضرورية لجميع

7

الدراسات االجتماعية مادة غير مهمة.

8

الدراسات االجتماعية مادة عقيمة.

9

الدراسات االجتماعية تساعد على تنميـة

10

الدراسات االجتماعية غير ضرورية في

11

الدراسات االجتماعية مادة لها دور

الطالب.

طـرق التفكيـر السليم.
حياتنا اليومية.

كبير فـي معظـم االكتشـافات العلمية.
12

الدراسات االجتماعية مادة صعبة.

13

الدراسات االجتماعية مادة ّقيمة

أوافق

بشدة

أوفق

غير

متأكد

ل أوافق

ل أوافق

بشدة
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وضـرورة ألنهـا تفيـد المجتمع
14

الدراسات االجتماعية من المواد
المفضلة لدي على غيرها من المواد

األخرى
15

الدراسات االجتماعية مكروهة من جميع
الطالب.

16

الدراسات االجتماعية من المواد المحببة
إلى نفسي.

17

الدراسات االجتماعية مادة يحتاجها
أفراد المجتمع.

18

الدراسات االجتماعية مادة ليست من
اهتماماتي.

19

الدراسات االجتماعية مادة أساسية.

20

الدراسات االجتماعية مادة استمتع عند

21

الدراسات االجتماعية مادة غير مفضله

دراستها.

لدي مقارنه بباقي المواد العلمية.
22

الدراسات االجتماعية تحتوي على
دروس مسلية.
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قائمة األساتذة الجامعيين

الدرجة العلمية
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استاذ مساعد
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أ.د.حسن تيراب

استاذ دكتور

tairab@uaeu.ac.ae

د.محمد جاسم عبد هللا

استاذ مساعد

mohd.abdulla@uaeu.ac.ae

أ.د.محمد جابر قاسم

استاذ دكتور

mkasem@uaeu.ac.ae

د.علي ابراهيم

استاذ مشارك
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سلمى ديبان

استاذ مساعد

sdaiban@uaeu.ac.ae

د.محمد شعبان
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قائمة المدارس التي ضمت معلمات الدراسات االجتماعية و التربية الوطنية

المدرسة

االمارة

المنطقة

مدرسه الجود

العين

السالمات

مدرسة احمد بن زايد

العين

زاخر

مدرسة التميز

العين

فلج هزاع

مدرسة الغيث

العين

المقام

مدرسة الزايدية

العين

زاخر

مدرسة الدهماء

العين

البطين

مدرسه الصدارة

العين

الخبيصي

مدرسة الطموح

العين

البطين

مدرسة المعالي

العين

فلج هزاع

مدرسة ذات السالسل

العين

الصاروج

مدرسة شيخة بنت سرور

العين

اليحر

مدرسة طحنون بن محمد

العين

زاخر

مدرسة محمد بن خالد

العين

المويجعي
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استبانة قياس اتجاه طلبة الصف الخامس نحو مادة الدراسات الجتماعية
رقم العبارة
طبيعة مادة الدراسات
الجتماعية

أوافق

العبارة

بشدة

أوفق

غير متأكد ل

أوافق

 .1الدراسات الجتماعية مادة مهمه
لفهم ظواهر السلوك الجتماعي

 .2الدراسات الجتماعية مادة اشعر
بالتعب عند دراستها
 .3الدراسات الجتماعية مادة ل
يرغبها غالبية الطالب

 .4الدراسات الجتماعية تحتوي على
دروس مهمه ومسلية

محتوى مادة الدراسات
الجتماعية

 .5الدراسات الجتماعية مادة لها
دور كبير في بعض الكتشافات

العلمية

 .6الدراسات الجتماعية دور كبير
فـي معظـم الكتشـافات العلمية.

أثر الدراسات

االجتماعية على الفرد
والمجتمع

 .7الدراسات الجتماعية تحتوي على
تطبيقات هامة

 .8الدراسات الجتماعية من المواد
األساسية للتعزيز القيم المواطنة

 .9الدراسات الجتماعية تساعد على
اكتساب مهارات التفكير العلمي

السليم

قيمة
 .10الدراسات الجتماعية مادة ّ
وضـرورة ألنهـا تفيـد المجتمع
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