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مستخمص الدراسة بالمغة العربية:
تيدف الدراسة إلى التعرف عمي فاعمية استخدام الفصل المعكوس في تدريس الرياضيات
لتنمية كفاءة التعمم وميارات التعمم المنظم ذاتيا لدي طالب الصف األول الثانوي ،وحاولت
الدراسة اإلجابة عن أسئمة الدراسة من خالل استخدام كل من :المنيج الوصفي في إعداد اإلطار
النظري لمدراسة ،وفي إعداد أدواتو ،وكذلك في تحميل النتائج وتفسيرىا ،وتقديم التوصيات
والمقترحات ،كما استخدام المنيج التجريبي في التجربة الميدانية لمدراسة ،وتم تطبيق أدوات
الدراسة (قائمة بميارات التعمم المنظم ذاتيا المناسبة لطالبات الصف األول الثانوي -دليل المعمم
لكتاب الطالب لوحدة "نظريات التناسب في المثمث" والواردة ضمن مقرر اليندسة في مادة
الرياضيات لمصف األول الثانوي وتم صوغيا باستخدام الفصل المعكوس لطالبات الصف األول
الثانوي -مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا (الميارات المعرفية -والميارات ما وراء المعرفية)-
واختبار تحصيمي في وحدة " نظريات التناسب في المثمث") عمى طالبات الصف األول الثانوي
األزىري (43طالبا) بمعيد فتيات طما ع/ث ومعيد فتيات طيطا ع/ث التابعين لمنطقة سوىاج
األزىرية ،وأبرزت النتائج عند حساب قيمة " "Zعمى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي
درجات الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس الميارات المعرفية ،ومقياس ما وراء معرفية
 ،مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا ككل واالختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي وىو فرق
دال إحصائيا عند مستوي( ).0.0وىذا يدل عمى تأثير تدريس الوحدة المصوغة "نظريات
التناسب في المثمث" وفقا لمفصل المعكوس ،وبحساب حجم األثر ونوعو يتضح أن حجم األثر
بمغ ( ).08.0( ،).0884( ،).08.0( ،).08.0وىذا يعد مؤش ار الرتفاع حجم األثر الستخدام
الفصل المعكوس في تنمية كفاءة التعمم وميارات التعمم المنظم ذاتيا لدي طالبات مجموعة
الدراسة ،كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائية عند مستوي
( ).0.0بين كفاءة التعمم وميارات التعمم المنظم ذاتيا ،وتشجيع الطالبات عمى االستخدام األمثل
لمتقنيات الحديثة مما يساعد عمى التعمم الذاتي ويحقق األىداف التربوية والتعميمية المنشودة ،لذا
توصي الدراسة الحالية بعمل تدريب لممعممين عمى إنتاج المواد والمقاطع التعميمية حول الفصل
المعكوس وكيفية االستفادة منيا ،واستخدام الفصل المعكوس في تدريس وحدات أخري من مواد
دراسية أخري0
الكممات المفتاحية :الفصل المعكوس -كفاءة التعمم -ميارات التعمم المنظم ذاتيا
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Abstract :

The study aims to identify the effectiveness of using the flipped
classroom in teaching mathematics to develop learning efficiency and
Self-regulated learning skills among first-grade secondary students, and
the study attempted to answer the study questions through the use of:
the descriptive approach in preparing the theoretical framework for the
study, and in preparing its tools, as well as In analyzing and interpreting
results, and making recommendations and suggestions, The
experimental curriculum was also used in the field experiment for the
study, and the study tools were applied (a list of self-organized learning
skills suitable for first-grade secondary students - a teacher's guide to
the student's book for the unit "Theories of proportionality in a triangle"
contained in the engineering course in mathematics for the first
secondary grade and was formulated using the classroom The opposite
for female students in the first grade of secondary school - a measure
of self-regulated learning skills (cognitive skills - metacognitive skills)
and an achievement test in the unit "Theories of proportionality in the
triangle") on the female students of the first grade of secondary AlAzhar (34 students) at the Institute for Girls Tama P/S and the Institute
for Girls Tahta P / S of the Sohag Azhar region, The results, when
calculating the value of "Z", highlighted the existence of a statistically
significant difference between the mean scores of the female students in
the pre and post application of the cognitive skills scale, and the
metacognitive scale, the self-regulated learning skills scale as a whole
and the achievement test in favor of the post application, which is a
statistically significant difference at the level of (0.01) This indicates the
effect of teaching the unit formulated "Theories of proportionality in the
triangle" according to the inverted chapter. By calculating the size and
type of the effect, it becomes clear that the effect size reached (0.806),
(0.876), (0.883), (0.896) and this is an indication of the high size of the
effect for using the inverted separation. In developing the learning
efficiency and self-regulated learning skills of the study group students,
The study also found a positive statistically significant correlation at the
level (0.01) between learning efficiency and self-regulated learning
skills, and encouraging students to make optimal use of modern
technologies, which helps self-learning and achieve the desired
educational and educational goals. Therefore, the current study
recommends training for teachers to produce The educational materials
and sections about the flipped classroom and how to benefit from it, and
the use of the flipped classroom in teaching other units from other
subjects.
Key words: Flipped classroom, Learning efficiency, Self-Regulated
learning skills
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مقدمة:

في ظل التطورات المتسارعة في كل المجاالت تفرض عمى المجتمعات السعي لمسايرة ىذه
التحوالت المتالحقة بالعمل عمي تطوير كافة أنظمتيا ،ولعل أىميا النظام التعميمي ،فتطوير
النظام التعميمي في ىذا العصر أصبح ضرورة مستمرة ،ويشمل كافة عناصره بصورة متكاممة،
وذلك لتحقيق الغايات المرجوة التي تتوافق مع متطمبات العصر الذي نعيشو ،والذي يفرض
العمل عمي إعداد جيل متمكن من ميارات التفكير ،قادر عمي التعمم الذاتي المستمر وصوال إلي
تحقيق التنمية المستدامة في ظل المتغيرات التي نعيشيا0
كما يساعد التعمم المنظم ذاتيا الطالب في تنظيم أفكارىم وطرق تعمميم واختيارىم
لألسموب المناسب في اكتساب المعمومة في ظل االنفجار المعرفي ،مما ينمي لدي الطالب
االعتماد عمى النفس وتحمل مسئولية تعمميم ،ويجعميم أكثر قدرة عمى تقويم أنفسيم ذاتيا0
لذا من المتوقع أن تطبيق مفيوم التعمم المنظم ذاتيا سيغير من مجري العممية التعميمية،
خاصة أن الطالب ىو محورىا األساسي ،فالطالب في التعمم المنظم ذاتيا يكون أكثر نشاطا،
ألنو يقوم بتحميل الميام التي يقدميا لو المعمم ،ودائما يخطط لوضع األىداف المناسبة لتعممو
وتوجيو عممية تعممو ،وتحقيق تمك األىداف التي خطط ليا سابقا ،فمن ىذا المنطمق ينبغي
النظر إلي األساليب التربوية التي تتناسب مع ىذا التعمم0
وتعتبر ميارات التعمم المنظم ذاتيا مسارات توجو المتعممين نحو إتقان أىداف التعمم وتجعل
من المشكالت التعميمية مواقف ممتعة ،بحيث تعزز من قدرة الطالب عمي مواجيتيا بمزيد من
المثابرة واإلصرار ،كما توجو المتعممين نحو اكتساب المعمومات واألفكار من خالل استثمار
أفضل لوقت التعمم0
كما أن كفاءة التعمم تعني فاعمية بيئة التعمم من خالل االستخدام المالئم لمتكنولوجيا
وتوظيفيا في بيئات التعمم غير التقميدية ،وىي القدرة الذىنية التي تمكن من تشغيل مجموعة
منظمة من المعمومات والمعارف والميارات والسموكيات التي تسمح بإنجاز عدد من الميام في
وقت قياسي وبأقل األخطاء0
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وفي ىذا اإلطار يأتي االىتمام المتزايد بطرق تدريس الرياضيات وتحديثيا وتطويرىا
بحيث تتواءم مع نظريات التعمم المعاصرة كالنظرية المعرفية والبنائية وتطويعيا لمفيوم تعدد
الفروق الفردية ،ومن حيث تطويع استراتيجياتيا مع متطمبات التعمم الذاتي والتعمم الفردي
والتعاوني والجماعي ،وتبادلية التفاعل بين المعمم وطالبو ،وبين الطالب وأقرانيم 0ومن حيث
استثمار تكنولوجيا الحاسبات واتاحة فرص اإلبحار في فضاء المعرفة حول عمم الرياضيات عبر
شبكات اإلنترنت ،نجد أن الفصل المعكوس يتضمن أنماطا متعددة لمتعمم تشمل نمط بصري
وسمعي ومقروء ومكتوب ،كما يساعد الطالب عمى االطالع والتعرف عمى الدرس مسبقا ثم
يقومون بحل التمارين بعد ذلك في الفصل مما يرسخ المعمومة في أذىانيم ويجعميم أكثر
استيعابا ليا ،ويراعي الخطو الذاتي لممتعمم ،والفروق الفردية بين المتعممين ،ويزيد من دافعية
المتعمم نحو التعمم ،وذلك يسمح بالتمايز الحقيقي0
كما يتطمب الفصل المعكوس ميارات وقدرات منيا (قدرة المتعمم عمي توجيو تعممو ذاتيا،
والتفاعل مع اآلخرين ،والتنظيم الذاتي والتحفيز ،وكفاءة تعممو) ،ولذلك عمى المتعمم أن يكون
قاد ار عمي الضبط والتخطيط والتحكم وتقويم تعممو ،وىذا يقتضي من المتعمم أن يكون مدركا
لدوره من حيث اختيار المصادر التي تساعده عمى تجاوز ما قد يواجيو من تحديات وذلك
بقدر ما يمتمكو من ميارات إلدارة تعممو وىي نفس ميارات التعمم المنظم ذاتيا ،وكذلك تنمي
كفاءة التعمم0

مشكمة الدراسة:
بالرغم من أىمية ميارات التعمم المنظم ذاتيا من خالل تدريس مقرر الرياضيات،
إال أنو بإجراء دراسة استطالعية طبق فييا مقياس استراتجيات التعمم المنظم ذاتيا
(لطفي إبراىيم )5.02 ،عمي مجموعة من طالبات الصف األول الثانوي بمعيد فتيات طما
اإلعدادي الثانوي وعدىن  40طالبة ،وذلك لموقوف عمى مدي امتالك الطالبات لميارات التعمم
المنظم ذاتيا ،اتضح من نتائج ىذه الدراسة انخفاض ميارات التعمم المنظم ذاتيا لدي الطالبات
بنسبة  ،%5200وكذلك ضعف الطالبات في التحصيل وعدم قدرتين عمى استيعاب بعض
موضوعات المقرر0
وكذلك عمل استبيان لمعرفة رأي المعممين والطالبات والموجيين حول الفصل المعكوس
ومن خاللو تبين أنو وافق  %0.من المعممين عمي الفصل المعكوس ،وأبدوا إعجابيم بالفكرة
حيث لم يكن لدييم أي فكرة عنو ،كما أعرب %82من الطالبات عن رغبتين في تطبيق الفصل
المعكوس ،وذلك ألنين يجدن فيو لغة العصر الذي يعشن فيو ،أما الموجيين فقد أعرب %2.
منيم عن إعجابيم الشديد بالفكرة ،وذلك ألنو يساعد عمي التعمم ذي المعني ،واستخدام
الفيديوىات يجعل بيئة التعمم أكثر متعة وتشويقا ،ودمجا لمتكنولوجيا في العممية التعميمية0
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة التي تناولت ميارات التعمم المنظم ذاتيا مثل د ارسة
(ربيع رشوان( ،)5..0 ،عبدالناصر الجراح( ،) 5.0.،وصال العمري،)5.04 ،
(عادل الريان(،)5.03 ،طاىر الحنان ،محمد أحمد (،)5.00 ،محمد طمبة،)5.0. ،
( ،)5.05،Pintrich,2002), (Hodges et al,2008), (Acarوالتي أكدت عمى أنو ال
يوجد اىتمام بالقدر الكافي بيذه الميارات لدي الطالب ،وأن المعممين ال ينظرون عمى نحو واع
إلى األنشطة واالستراتيجات التي يستخدمونيا لمساعدة المتعممين عمى تنمية ميارات التعمم
المنظم ذاتيا ،وأيضا بعض طرق التدريس المستخدمة تعوق تنمية ىذه الميارات0
وفي ضوء العديد من الدراسات التي أكدت عمى وجود عالقة قوية بين المستحدثات
التكنولوجية وكفاءة التعمم ومنيا :دراسة كل من( :نبيل عزمي ومحمد المرداني،)5.0.،
(محمد عبدالعزيز( ،)5.00،محمد عبدالعاطي( ،)5.04،أروي عبداهلل،)5.03،
(محمد كمال ،)5.02،وفي ضوء ذلك جاءت الدراسة الحالية لتجربة أحد التقنيات الحديثة في
تدريس الرياضيات لطالبات المرحمة الثانوية وىي استخدام الفصل المعكوس ودراسة أثره عمى
تنمية ميارات التعمم المنظم ذاتيا وكفاءة التعمم0

مصطمحات البحث:
 -1الفصل المعكوس :Flipped classroom

ىو نموذج تربوي يرمي إلى استخدام التقنيات الحديثة بطريقة تسمح لممعمم بإعداد الدرس
عن طريق مقاطع فيديو أو أفالم وثائقية أو ممفات صوتية أو غيرىا من الوسائط المتعددة ،ليطمع
الطالب عمييا في منازليم أو في أي مكان آخر عن طريق أجيزة الكمبيوتر الخاصة بيم أو
ىواتفيم الذكية قبل حضور الدرس ،في حين يخصص وقت المحاضرات أو الحصص لممناقشات
والمشاريع وحل التمارين ،ويعد الفيديو عنص ار أساسيا في التعميم حيث يقوم المعمم بإعداد مقاطع
الفيديو ويشاركيا مع طالبو0
ويعرف الفصل المعكوس إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو :أحد األنماط التعميمية التي تعتمد
عمى المستحدثات التكنولوجية بطريقة تسمح بإعداد مقاطع فيديو قصيرة لوحدة نظريات التناسب
في المثمث لمصف األول الثانوي العممي من مقرر اليندسة ،لتقوم الطالبات بمشاىدتو في المنزل
ويخصص وقت الحصة لحل التدريبات واألنشطة في نظام تعمم تعاوني بين الطالبات وأقرانين
مع تعميق وترسيخ الفيم لمموضوعات0

 -0كفاءة التعمم -:Efficient learning

عرف ( )Hearrington, 2010,67كفاءة التعمم "بأنيا اإلنجاز والجيد العقمي ،ويمكن
تحقيق ذلك عن طريق قياس منحني التعمم ،وىو يعني قياس الوقت الستكمال ميمة محددة
بشكل صحيح مع مرور الوقت"0
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وتعرف الدراسة الحالية كفاءة التعمم إجرائيا بأنيا قدرة الطالبات عمى تحقيق مستوي متقدم
في تعممين لوحدة نظريات التناسب في المثمث باستخدام الفصل المعكوس في أقصر وقت
ممكن ،ويمكن حساب كفاءة التعمم رياضيا بناتج خارج قسمة الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة
في وحدة نظريات التناسب في المثمث عمى الزمن الكمي الذي تستغرقو في تعمم الوحدة من خالل
استخدام الفصل المعكوس0
0

كفاءة التعمم=
 -3التعمم المنظم ذاتيا -: Self Regulated Learning

يشي ار (حسن سعد ،فضمون سعد )42. ،5.00،إلى أن مفيوم التعمم المنظم ذاتيا ىو
عممية بنائية ىادفة ،يكون المتعمم فييا مشاركا نشطا في عممية تعممو ،وذلك من خالل استخدامو
الفعال لميارات التعمم حيث يضع المتعممين أىدافيم التعميمية ثم يحاولون المراقبة والتنظيم
والتحكم في خصائصيم المعرفية ،وذلك من خالل استخداميم لبعض ميارات التعمم المنظم
ذاتيا ال متمثمة في ميارات المعرفية ،وميارات ما وراء المعرفية ،وميارة الدافعية ،وميارة
التنظيم واإلدارة0
ميارات التعمم المنظم ذاتيا  -:Self Regulated Learning skillsىي قدرة الطالب
عمى تحمل مسؤولية تعممو تخطيطا وتنظيما وتقويما (،)Shaheen&Rayyan,2013, 20
وتعرف الدراسة الحالية ميارات التعمم المنظم ذاتيا إجرائيا بأنيا -:عممية بناء نشطة يقوم فييا
طالبات الصف األول الثانوي بوضع األىداف ثم تخطيط وتوجيو الذات وتنظيم ومراقبة معارفين
ودافعيتين وسموكياتين ،والسياق الذي يتم فيو التعمم من أجل تحقيق تمك األىداف من خالل
وحدة نظريات التناسب في المثمث من مقرر اليندسة لمصف األول الثانوي ،وتتحدد درجتو في
ضوء مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا المعد ليذه الدراسة0

أسئمة الدراسة -:

تهدف الدراسة الحالية إلي اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 00ما فاعمية استخدام الفصل المعكوس في تنمية كفاءة التعمم لدي طالبات الصف األول
الثانوي؟
 05ما فاعمية استخدام الفصل المعكوس في تنمية الميارات المعرفية لطالبات الصف األول
الثانوي؟
 04ما فاعمية استخدام الفصل المعكوس في تنمية الميارات ما وراء المعرفية لطالبات الصف
األول الثانوي؟
 03ما فاعمية استخدام الفصل المعكوس في تنمية ميارات التعمم المنظم ذاتيا لطالبات الصف
األول الثانوي؟
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اسخدام الفصل المعكوس
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محددات الدراسة-:

تقتصر الدراسة الحالية عمى :
 -1مهارات التعمم المنظم ذاتيا وهي-:
أ -الميارات المعرفية0
ب -الميارات ما وراء المعرفية0
 -0وحدة نظريات التناسب في المثمث لمصف األول الثانوي وذلك لما تتضمنو ىذه الوحدة من
رسومات وأشكال تتطمب استخدام الفيديو0
 -3مجموعة من طالبات الصف األول الثانوي العممي بمعيد فتيات طما اإلعدادي الثانوي
األزىري ومعيد فتيات طيطا اإلعدادي الثانوي األزىري بمنطقة سوىاج األزىرية0

منهج الدراسة والتصميم التجريبي-:

تستخدم الدراسة الحالية المنيج التجريبي المعتمد عمى قياس فاعمية المتغير المستقل
(الفصل المعكوس) عمى المتغيرات التابعة والتي تمثمت في (ميارات التعمم المنظم ذاتيا وكفاءة
التعمم) لدي مجموعة من طالبات الصف األول الثانوي ،ويتم تقسيمين إلي مجموعتين ،إحداىما
تجريبية واألخري ضابط ة ،يتم التدريس باستخدام الفصل المعكوس لطالبات المجموعة التجريبية،
بينما يدرس طالبات المجموعة الضابطة نفس الوحدة من المقرر بالطريقة المعتادة ،مع تطبيق
أدوات البحث عمى المجموعتين قبميا وبعديا0

فروض الدراسة-:

تهدف الدراسة الحالية إلي اختبار صحة الفروض اآلتية :
" 00يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التطبيق البعدي لكفاءة التعمم لصالح المجموعة التجريبية "0
" 05يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التطبيق البعدي لمميارات المعرفية لصالح المجموعة التجريبية "0
 " 04يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التطبيق البعدي لمميارات ما وراء المعرفية لصالح المجموعة التجريبية "0
 " 03يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التطبيق البعدي لميارات التعمم المنظم ذاتيا لصالح المجموعة التجريبية"0
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مواد وأدوات الدراسة-:
أوال -:مواد المعالجة التجريبية-:
أ -كراسة أنشطة لمطالبات في وحدة نظريات التناسب في المثمث لمصف األول الثانوي 0
(إعداد الباحثة )
ب -دليل المعمم لتدريس وحدة "نظريات التناسب في المثمث" لمصف األول الثانوي وفقا لخطوات
(إعداد الباحثة)
الفصل المعكوس0
جـ -مجموعة من الفيديوىات التي تحتوي عمى أنشطة كتاب الطالبة ،وموجودة عمي اسطوانة
(إعداد الباحثة)
مدمجة CDومرفوعة عمي أحد مواقع التواصل االجتماعي0

ثانيا-:أدوات القياس-:

*مقياس لمميارات المعرفية 0

"إعداد الباحثة"

* مقياس لمميارات ما وراء المعرفية0

"إعداد الباحثة"

*مجموعة من االختبارات التكوينية0
*اختبار تحصيمي في وحدة نظريات التناسب في المثمث0

أوال :تعريف الفصل المعكوس-:

"إعداد الباحثة"

عرفو عاطف الشرمان ( )00. ،5.02بأنو يتم فيو تحويل الحصة من خالل التكنولوجيا
المتوفرة والمناسبة إلى دروس مسجمة يتم تحميميا عمى اإلنترنت بحيث يستطيع الطالب الوصول
إلييا خارج الحصة الصفية إلفساح المجال لمقيام بنشاطات أخري داخل الحصة ،مثل حل
المشكالت والنقاشات وحل الواجبات والتمارين فيو تعميم يحل فيو التدريس من خالل التكنولوجيا
عمى اإلنترنت مكان التدريس المباشر في الغرفة الصفية ،وىو جزء من حركة واسعة يتقاطع فييا
التعمم المدمج والتعمم باالستقصاء وغيرىا من استراتيجيات التدريس وأساليبو وأدواتو المختمفة التي
تسعى إلى المرونة وتفعيل دور الطالب وجعل التعمم أكثر متعة وتشويقا0

ثانيا :مبررات استخدام الفصل المعكوس-:

تناولت العديد من الدراسات مبررات استخدام الفصل المعكوس ومن ىذه الدراسات
(Bergmann& Sams ,2012, Bishop& Verleger, 2013,Brame, 2013,
)( ،Danker, 2015ىيام حايك ،5.03 ،عاطف الشرمان،5.02 ،عالء الدين متولي،5.02،
حنان الزين ،5.02 ،طاىر محمود الحنان ومحمد سعد الدين أحمد )5.00 ،وىذه
المبررات ىي-:
 يتحدث لغة طالب اليوم0 -يساعد الطالب الذين يعممون

251

اجمللذ  – 63العذد السادس – يىنيه 0202م

أ.د /زكريا جابر حناوي

د/كريمة ابو العباس عمي سميمان

اسخدام الفصل المعكوس

أ /هناء ثروت عبد الرحمن حمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يساعد الطالب عمى التخمص من صعوبات التعمم0 يساعد الطالب من جميع المستويات عمى التفوق0 -يتيح لمطالب التحكم في إيقاف واعادة الشرح0

ثالثا -أهداف الفصل المعكوس-:
 00تييئة بيئة صفية تعاونية تشاركية تتمركز حول المتعمم ،يكون التركيز فييا عمى التمكن من
المفاىيم والعالقات وعدم التركيز عمى االستيعاب والتذكر ،ويأتي ذلك من خالل التدريب
والمران عمى المحتوي المعرفي ،مع توظيف أفضل لوقت الحصة الدراسية0
 05بناء عالقات راسخة بين المعمم والطالب وبين الطالب بعضيم البعض ،واعطاء وقت أوفر
لممعممين لمساعدة طالبيم وتمقي استفسارتيم0
 04تفعيل دور أولياء األمور في مساعدة أبنائيم وتشجيعيم عمى التعمم الذاتي ،كل حسب خطوه
وسرعتو الذاتية0
 03التوظيف الجيد لمبنية التكنولوجية ومصادر المعمومات الرقمية المتعددة التي أصبحت اآلن
من بين المصادر الرئيسة لمتعمم0

رابعا -:أهمية الفصل المعكوس-:

ذكر كال برجمان وسامز )،(Bergmann& sams, 2012, 51:58
(ابتسام الكحيمي( ،)3.-33 ،5.02 ،عاطف الشرمان،)0.5-083 ،5.02 ،
(عبدالرحمن الزىراني )252 ،5.02،أىمية الفصل المعكوس فيما يمي:
 00الفصل المعكوس يجمع بين التعمم السابق) الخبرة ( بواسطة التقنية السمع بصرية
وبين ممارسة الخبرة اإلجرائية داخل الصف فيحقق التوازن المطموب لتحقيق التعمم النوعي،
والتعمم ذو المعنى.
 05معمم الفصل المعكوس ىو المعمم الذي ييتم بثالثة جوانب ميمة في خمق التعمم وىي السمع
والبصر والحركة.
 04أسموب الفصل المعكوس يعمل عمى الدمج بين التكنولوجيا والتعميم ،بتقديم نموذج المزج بين
التعمم في المنزل بعيدا عن المعمم والممارسة التطبيقية لما تعمم وجيا لوجو مع المعمم
في الحصة.
 03توفير وقت الحصة أو الدرس لألنشطة بدال من قضائو في الشرح الذي قد ينسى.
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خامسا -:مميزات الفصل المعكوس-:
أشار كال من فولتون)( ،)Brame،2013( ،(Fulton,2012عدنان األحمدي)5.03 ،
و(حسن الخمفية وضياء مطاوع( ،)5.02 ،عاطف محمد ،)5.08 ،إلى أىم مزايا الفصل
المعكوس كما يمي-:
 00يستطيع المتعمم التعمم حسب الخطو الذاتي أي بالسرعة التي تناسبو والمكان والزمان الذي
يالئمو0
 05القيام بالواجبات المنزلية في الفصل يعطي المعممين الفرصة لمعرفة صعوبات التعمم عند
الطالب والتعرف عمى أنماط التعمم المناسبة0
 04يمكن لممعممين سيولة تخصيص وتحديث المناىج الدراسية وتقديميا لمطالب بشكل يناسبيم0
 03يعين المعمم عمى استخدام وقت الحصة بشكل أكثر فعالية ونشاط0

سادسا :دعائم الفصل المعكوس :يرتكز الفصل المعكوس عمى أربع دعائم
) (F-L-I-Pهم:
 بيئة مرنة0(F)Flexible Environment : ثقافة التعمم(L) Learning Culture: المحتوى المقصود(I) Intentional Content : -المعمم المتخصص(P) Professional Educator :

المحور الثاني  -:كفاءة التعمم:

عرفتو ماريان جرجس ( )00 ،5.0.إجرائيا بخارج قسمة درجة االختبار التحصيمي المعرفي
لمطالب عمى زمن التعمم (زمن أداء األنشطة التعميمية بالدقائق)0

المحور الثالث  -:مهارات التعمم المنظم ذاتيا:

مفهوم التعمم المنظم ذاتيا -:ويری عبدالناصر الجراح( )۳۳۳ ،۰۲۰۲التعمم المنظم
ذاتيا بأنو قدرة الطالب عمى وضع األىداف والتخطيط لعممية التعمم ،واالحتفاظ بالسجالت
التعميمية ،ومراقبة عممية التعمم ،وتسميع المواد التعميمية وحفظيا ،و طمب المساعدة االجتماعية
من اآلخرين0
ثانيا :خصائص المتعممون المنظمون ذاتيا:
 00التعبير عن احتياجاتيم ورغباتيم وأفكارىم لفظيا0
 05تركيز انتباىيم ليكونوا متحمسين وفضوليين في األنشطة الجديدة0
 04تحديد أىداف تقريبية ألنفسيم0
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 03تكييف االستراتيجيات الفعالة لتحقيق تمك األىداف0
 02مراقبة إنجازاتيم بدقة ،بحثا عن إشارات تدل عمى التقدم األكاديمي0
ميارات التعمم المنظم ذاتيا:ىم  -0ميارات معرفية وىي( :التسميع -التنظيم)0
أ -التسميع :وىي العممية التي يتبعيا المتعمم بغرض تخزين المعمومات في الذاكرة إما بتكرارىا
بصوت مرتفع أو منخفض في حالة المعمومات البسيطة أو القوانين الرياضية والنظريات
والنتائج اليندسية0
ب -التنظيم :وىو الطريقة التي يرتب المتعمم فييا معموماتو حتى يتمكن من فيميا أو تقديميا
بشكل أكثر فاعمية0
 -0مهارات ما وراء معرفية وهي ( :التخطيط -المراقبة الذاتية-التقويم).
التخطيط :ىي تعني تحديد األىداف من الميارات بما يدفع باتجاه تحمل المسئولية تجاه التعمم0
المراقبة الذاتية :وتشمل تركيز االنتباه والمراجعة واختبار الذات من خالل مراجعة فيمو
لممعمومات0
جـ -التقويم :يساعد المتعممين لتحديد إلى أي مدى استراتيجياتيم المختارة تعمل بفاعمية ،فالتقويم
يشير إلى مقارنة نتائج األداء بمقياس أو ىدف ،والمتعممين يقيموا عممية التعمم من خالل
النظر فيما إذا كان يستخدموا االستراتيجيات المالئمة وما إذا كانت االستراتيجية تعمل
بفاعمية وذلك بتقويم األىداف التعميمية التي تم تحقيقيا0

اجراءات البحث:
أ -مجتمع الدراسة  -:تألف مجتمع الدراسة من طالبات الصف األول الثانوي األزىري
العممي بمعيدي فتيات طما اإلعدادي الثانوي وفتيات طيطا اإلعدادي الثانوي لمعام الدراسي
5.5./5.0.م0

ب -مجموعة الدراسة -:تم اختيار مجموعة الدراسة بطريقة عشوائية ،وبمغ عددىا ()43
طالبة بمتوسط أعمار قدره ( )00سنة ،وبانحراف معياري قدره (0)0,5

جـ -اعداد مواد وادوات الدراسة :قامت الباحثة بإعداد دليل المعمم عمى ضوء أىداف
نموذج التدريس المستخدم وذلك لالسترشاد عند تدريس النموذج  ،وقد تم إعداد الدليل وفقا
لما يمي-:
 مقدمة الدليل0 -أىداف الدليل ،وأىميتو  ،وفمسفتو0
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 مصطمحات ومفاىيم أساسية0 أىداف الدليل العامة واإلجرائية0 الوسائل واألدوات ،واألنشطة التعميمية0 الخطة الزمنية لتدريس موضوعات الرياضيات وفقا لمتدريس بالفصل المعكوس0 تدريس موضوعات الرياضيات وفقا لمتدريس بالفصل المعكوس0 إعداد كراسة األنشطة والتدريبات:تم إعداد كراسة األنشطة لمطالبات في وحدة "نظريات التناسب في المثمث" إلرشاد
المتعممين ،وتوجيييم إلي التفاعل مع األنشطة المختمفة التي يتم تكميفيم بيا بكل درس من
دروس الوحدة ،وتتكون كراسة األنشطة من مجموعة من األنشطة حيث أن كل درس وفقا لنموذج
التدريس المستخدم يتخممو عدد من األنشطة الخاصة بيذا الدرس والتي تتناسب مع الفصل
المعكوس ،والمستيدفة تنمية ميارات التعمم المنظم ذاتيا التي تتناسب مع طالب الصف
األول الثانوي0
 وقد تم عرض كراسة األنشطة عمى مجموعة من المحكمين بمغ عددىم ( )0.محكما ممحقرقم( ،)0وذلك لمتأكد من مدي صالحيتيا ،وفاعميتيا ،وقد تم عمل التعديالت التي أشارعمييا
المحكمون واقروا بيا  ،وبذلك اصبحت كراسة االنشطة في الصورة النيائية ليا0

أدوات القياس:

 إعداد االختبار التحصيمي :تم إعداد وضبط االختبار التحصيمي في مفرر اليندسة لمصفاألول الثانوي وفق الخطوات التالية:
 تحديد الهدف من االختبار التحصيمي:حيث ىدف االختبار إلي قياس تحصيل مجموعتي البحث لمجوانب المعرفية المرتبطة
بوحدة "نظريات التناسب في المثمث" وذلك لمعرفة مدي تحقيق طالبات مجموعتي البحث
ألىداف دراسة الوحدة وموضوعاتيا0

 -إعداد االختبار في صورته األولية:

تم صياغة مفردات االختبار بحيث تغطي جميع الجوانب واألىداف المعرفية المرتبطة
بموضوعات وحدة "نظريات التناسب في المثمث" في كافة المستويات المعرفية
(تذكر ،فيم ،تطبيق ،حل مشكالت) وبمغ عدد المفردات في صورتو األولية ( )33مفردة ،مقسمة
إلى ثالث أسئمة حيث السؤال األول اختيار من متعدد اشتمل عمى  0.مفردة ،والسؤال الثاني
أكمل ما ياتي واشتمل عمى 0.مفردة ،والسؤال الثالث والرابع والخامس حل تمارين واشتمموا عمى
0مفردات0
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 طريقة تصحيح االختبار :تم وضع مفتاح تصحيح لتصحيح االختبار ،وقد تم تصحيحمفردات االختبار بتخصيص درجة واحدة لكل مفردة من مفردات االختيار من متعدد وأكمل
ما يأتي ،وتم تخصيص درجتين لكل مفردة من مفردات حل التمارين0

 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي:تم تطبيق االختبار استطالعيا عمى مجموعة مكونة من ( )4.طالبة من طالبات الصف
األول الثانوي العممي ،بمعيد فتيات طيطا اإلعدادي الثانوي التابع إلدارة طيطا األزىرية ،وذلك
لحساب زمن االختبار والتأكد من صدقو وثباتو كالتالي:
 حساب صدق االختبار :تم حساب الصدق لالختبار بطريقتين:صدق المحكمين :تم عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين
المتخصصين في مجال المناىج وطرق التدريس ،وعمم النفس التربوي ببعض كميات التربية،
وذلك الستطالع آرائيم حول االختبار0

الصدق التمييزي:
ويتم حساب الصدق التمييزي لالختبار عن طريق حساب داللة الفروق بين اإلرباعي
األعمى واإلرباعي األدنى لدرجات الطالب في االختبار( أعمى من  %52وأقل من ،)%52
وتم حساب داللة الفروق بين اإلرباعي األعمى واألدنى عن طريق حساب اختبار " "zمان
ويتني لداللة الفروق بين رتب متوسطي درجات الطالب في المجموعتين العميا والدنيا0
جدول ( :)1متوسط ومجموع الرتب وقيمة  Zومستوى الداللة
لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدنى لدرجات الطالب في االختبار
اإلرباعيات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

اإلرباعي األدنى

.

3002

45022

اإلرباعي األعمى

.

00058

.80.0

قيمة Z

مستوى الداللة

40.5-

.0.0

يتضح من جدول:
 أن قيمة  zدالة عند مستوى داللة  .0.0مما يؤكد ارتفاع الصدق التمييزي لالختبار0-حساب ثبات االختبار  : Reliabilityتم حساب ثبات االختبار بطرقتين ىما0

265

اجمللذ  – 63العذد السادس – يىنيه 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طريقة ألفا كرونباك : Alpha Cronbach Method
استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام

لثبات االختبارات ،وبمغت قيمة معامل ثبات االختبار  ، .083.وىي قيمة مرتفعة تدل عمى

ثبات االختبار0

طريقة إعادة التطبيق:
استخدمت الباحثة طريقة إعادة التطبيق لحساب ثبات االختبار بعد تطبيقو عمى العينة

االستطالعية وعددىم ( )4.طالبة ،ثم إعادة التطبيق عمى نفس العينة بفاصل زمني قدره ()02

يوم ،وبمغ معامل بيرسون بين التطبيقين األول والثاني  .0.05وىي قيمة مرتفعة تدل عمى
ثبات االختبار0

 حساب زمن االختبار:تم حساب متوسط الزمن الذي استغرقتو المجموعة االستطالعية (

) ،ووجد

أنو يساوي ( )..دقيقة باإلضافة إلى خمس دقائق خصصت إللقاء تعميمات االختبار ليصبح
الزمن الكمي لالختبار ( ).2دقيقة0

 الصورة النهائية لالختبار التحصيمي:بعد إجراء التعديالت عمى مفردات االختبار في ضوء آراء المحكمين ،واجراء التجربة
االستطالعية ،والتأكد من معامالت التمييز(ممحق  ،)8والتأكد من ثبات االختبار ،وصدقو،
أصبح االختبار في صورتو النيائية مكونا من ( )3.مفردة وأصبح صالحا لمتطبيق0

 إعداد مقياس مهارات التعمم المنظم ذاتيا لطالبات الصف األول الثانوي:مرت عممية اإلعداد بالمراحل التالية:
 استقراء بعض األدبيات السابقة التي اىتمت بإعداد المقياس بصفة عامة ومقياس مياراتالتعمم المنظم ذاتيا بصفة خاصة ،وتم تحديد ىدف المقياس ىو قياس أثر استخدام الفصل
المعكوس لتنمية ميارات التعمم المنظم ذاتيا لمجموعة البحث بعد دراستيم الوحدة المصاغة
باستخدام الفصل المعكوس0
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أ.د /زكريا جابر حناوي

د/كريمة ابو العباس عمي سميمان

اسخدام الفصل المعكوس

أ /هناء ثروت عبد الرحمن حمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحديد أبعاد مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا من خالل االسترشاد بالدراسات السابقةوالكتابات ذات الصمة بالمقياس ،حيث شممت أبعاد المقياس عمى ميارتين رئيستين ،وكل
ميارة رئيسة 03عبارة0
 إعداد وصياغة مفردات المقياس وتقدير درجتو ،حيث صمم المقياس في عبارات تجيبالطالبات عمييا من خالل خمس استجابات( ،دائما (2درجات) -غالبا (3درجات)-
أحيانا (4درجات) -ناد ار(5درجة) -أبدا(درجة واحدة)); ولذا بمغ مجمل عبارات المقياس
( )58عبارة0
 تم ضبط المقياس وحساب ثباتو وصدقو ومعامالت السيولة والصعوبة عمى النحو التالي:الصدق  : Validityاعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس عمى ما يمي:

الصدق المنطقي ( صدق المحكمين ) -:Logical Validity
تم تحديد صدق المقياس وشمولو ومناسبة مفرداتو لقياس أثر استخدام الفصل المعكوس
عمى تنمية ميارات التعمم المنظم ذاتيا لمجموعة البحث اعتمادا عمى آراء مجموعة من السادة
المحكمين بمغ عددىم( )50من المتخصصين في مجال المناىج وطرق التدريس وطرق تدريس
الرياضيات وتكنولوجيا التعميم وبعض معممي وموجيي الرياضيات بالتربية والتعميم وتم األخذ
بالتوجييات التي قدمت من المحكمين ،والذين كانت ليم دراسات أو أبحاث في ىذا المجال أو
أحد المتغيرات المرتبطة بو ،وقد اشتممت تمك الصورة عمى ( )58عبارة بيدف :التأكد من مناسبة
العبارات لممفيوم المراد قياسو ،وتحديد غموض بعض األسئمة لتعديميا ،وحذف بعض األسئمة
غير المرتبطة بمفيوم ميارات التعمم المنظم ذاتيا ،أو غير مناسبتيا لطبيعة وخصائص الطالب0
 وفي ضوء آراء السادة المحكمين تم تعديل ( )0عبارات; لتكرار بعضيا ولعدم مناسبتيا لطبيعةوخصائص مجموعة الدراسة ،والتي لم تحظ بنسبة اتفاق تتراوح بين ( 0)% 0.. - % ..
 أصبح المقياس بعد تعديل الفقرات من السادة المحكمين في صورتو األولية يشتمل عمى ()58فقرة  ،وتم تطبيقيا عمى مجموعة الدراسة االستطالعية لالستقرار عمى الصورة النيائية0
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصدق التمييزي:
ويتم حساب الصدق التمييزي لممقياس عن طريق حساب داللة الفروق بين اإلرباعي
األعمى واإلرباعي األدنى لدرجات الطالب في المقياس( أعمى من  %52وأقل من  ،)%52وتم
حساب داللة الفروق بين اإلرباعي األعمى واألدنى عن طريق حساب اختبار " "zمان ويتني
لداللة الفروق بين رتب متوسطي درجات الطالب في المجموعتين العميا والدنيا0
جدول( :)0متوسط ومجموع الرتب وقيمة  Zومستوى الداللة
لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدنى لدرجات الطالبات في المقياس
اإلرباعيات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

اإلرباعي األدنى

.

3054

5.000

اإلرباعي األعمى

.

0.058

.00.0

قيمة Z

مستوى الداللة

4030-

.0.0

يتضح من جدول( )5أن قيمة  zدالة عند مستوى داللة .0.0مما يؤكد ارتفاع الصدق

التمييزي لممقياس0

الثبات : Reliability
طريقة ألفا كرونباك : Alpha Cronbach Method
استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام
لثبات االختبارات ،وبمغت قيمة معامل ثبات المقياس  ، .0808وىي قيمة مرتفعة تدل عمى
ثبات المقياس0
 تم تطبيق المقياس عمى مجموعة من طالبات الصف األول الثانوي األزىري العممي بمغت( )4.طالبة وذلك لمتعرف عمى مدي مناسبة مفردات المقياس وذلك من خالل حساب
متوسط الزمن الذي أخذتو كل طالبة عمى حدة في المقياس ،حيث تبين أن الزمن المستغرق
لالختبار ( )52دقيقة ،باإلضافة إلى ( )2دقائق لتعميمات المقياس ،أي ( )4.دقيقة0

 التطبيق القبمي ألدوات الدراسة:طبقت أدوات الدراسة قبميا عمى مجموعة الدراسة ،وتضمنت اختبار تحصيمي ،ومقياس

ميارات التعمم المنظم ذاتيا ،طمبت الباحثة من طالبات المجموعتين تسجيل الزمن الخاص
بأنشطة التعمم خالل مدة التجربة لتحديد زمن التعمم0
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أ.د /زكريا جابر حناوي

د/كريمة ابو العباس عمي سميمان

اسخدام الفصل المعكوس

أ /هناء ثروت عبد الرحمن حمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتحقق من التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي ألدوات
الدراسة -:تم استخدام اختبار مان ويتني لمعينات الالبارامترية لألزواج المستقمة من خالل
البرنامج اإلحصائي 0Spss
جدول( :)3متوسط ومجموع الرتب وقيمة  zومستوى الداللة لمفروق بين
درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي
األبعاد
درجة االختبار الكمية

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

ضابطة

0.

08033

40402.

تجريبية

0.

00020

58002.

قيمة z
.0228

الداللة
غير دال عند
.0.0

يتضح من جدول ( )3ما يمي:
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين الضابطةوالتجريبية في التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي ،وذلك عند مستوى داللة  ،.0.0وذلك يؤكد
تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي0
جدول( :)4متوسط ومجموع الرتب وقيمة  zومستوى الداللة لمفروق بين
درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي لمقياس التعمم المنظم
ذاتيا وأبعادها
الميارات

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

معرفية

ضابطة

0.

5.0..

43.0..

تجريبية

0.

020..

5220..

ضابطة

0.

080..

4..02.

ضابطة

0.

0.0..

4540..

تجريبية

0.

000..

5.50..

ما وراء المعرفية

درجة المقياس الكمية

تجريبية

0.

261

000.0

58.02.

قيمة z
003.
.0432
.088.
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الداللة
غير دال عند
.0.0

غير دال عند
.0.0

غير دال عند
.0.0
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من جدول ما يمي:
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين الضابطةوالتجريبية في التطبيق القبمي ألبعاد مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا والمقياس ككل ،وذلك
عند مستوى داللة  ،.0.0وذلك يؤكد تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجري
 تدريس وحدة " نظريات التناسب في المثمث" من مقرر اليندسة لمصف األول الثانوي باستخدامالفصل المعكوس :تم تدريس وحدة الدراسة عمى المجموعة التجريبية من طالبات الصف
األول الثانوي األزىري العممي بمعيد فتيات طما اإلعدادي الثانوي وذلك ألن الباحثة تعمل
معممة بيذا المعيد ،لمعام الدراسي 5.5./5.0.م ،استغرق تنفيذ تجربة الدراسة حوالي .
أسابيع بواقع حصتين كل أسبوع زمن الحصة الدراسية (32دقيقة) خالل الفصل الدراسي
األول 5.5./5.0.م0

التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:بعد االنتياء من تدريس وحدة البحث باستخدام الفصل المعكوس ،قامت الباحثة بالتطبيق

البعدي ألدوات البحث متمثمة في :
 -االختبار التحصيمي0

 مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا0 تصحيح االختبار والمقياس ورصد الدرجات ومعالجتيا إحصائيا ،وتفسيرىا :لمتعرف عمي أثرالتدريس باستخدام الفصل المعكوس عمى تنمية كفاءة التعمم وميارات التعمم المنظم ذاتيا 0
ولمتحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة والذي ينص عمى "يوجد فرق ذو

دالة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق
البعدي لكفاءة التعمم لصالح المجموعة التجريبية " اتبعت الدراسة ما يمي:
ـ ـ ـ ـ رصد نتائج الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي0
ـ ـ ـ ـ إجراء المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبار التحصيمي ،وذلك باستخدام التحميل اإلحصائي
(برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية ( ،))SPSSوذلك لحساب قيمة " "Zومستوى
الداللة لمفروق بين درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
لالختبار التحصيمي ،تم استخدام اختبار مان ويتني لمعينات الالبارامترية لألزواج المستقمة
من خالل البرنامج اإلحصائي 0Spss
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أ.د /زكريا جابر حناوي

د/كريمة ابو العباس عمي سميمان

اسخدام الفصل المعكوس

أ /هناء ثروت عبد الرحمن حمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول( :)5متوسط ومجموع الرتب وقيمة  zومستوى الداللة لمفروق بين
درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي
األبعاد
درجة االختبار الكمية

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

ضابطة

0.

00002

08.02.

تجريبية

0.

54082

3.202.

قيمة z

الداللة

40.5-

دال عند .0.0

ويتضح من الجدول:
 أن متوسط الرتب لممجموعة الضابطة  00002بينما متوسط الرتب لممجموعة التجريبية 54082ولذا نالحظ تفوق لممجموعة التجريبية0
 أن مجموع الرتب لممجموعة الضابطة 08.02.بينما مجموع الرتب لممجموعة التجريبية 3.202.وقيمة  Zتساوي 040.5-
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين الضابطةوالتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي ،وذلك عند مستوى داللة ،.0.0
لصالح متوسط رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية وتتفق ىذ النتيجة مع دراسة
كا ار )( ، (Cara,2012حنان عمار( ،)5.02 ،عالء متولي،)5.02 ،
(إليام السعدون( ،)5.00 ،إبراىيم الغامدي ( ،)5.0. ،حنان أبو رية،)5.0. ،
( خديجة الشامي0)5.08 ،

ـــــــ حساب نتائج كفاءة التعمم:

0

حيث أن كفاءة التعمم =

جدول( :)6متوسط ومجموع الرتب وقيمة  zومستوى الداللة لمفروق بين درجات
طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لكفاءة التعمم
األبعاد
كفاءة

التعمم

المجموعة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع الرتب

ضابطة

0.

.030

0520..

تجريبية

0.

08024

4020.0
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قيمة z
4020-

الداللة
دال عند
.0.0
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حجم األثر
مربع إيتا
.08.0
كبير

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتضح من الجدول -:أن متوسط رتب لممجموعة الضابطة  .030بينما متوسط الرتب
لممجموعة التجريبية  08024ولذا نالحظ تفوق لممجموعة التجريبية0
 أن مجموع الرتب لممجموعة الضابطة 0520..بينما مجموع الرتب لممجموعة التجريبية 4020.0وقيمة  Zتساوي 04020-
 يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين الضابطةوالتجريبية في كفاءة التعمم ،وذلك عند مستوى داللة  ،.0.0لصالح متوسط رتب
درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة
(رانيا السيد( ،)5.03 ،محمد كمال( ،)5.02 ،ماريان جرجس0)5.0. ،
 وبحساب حجم األثر لكفاءة التعمم بمغ ( ).08.0وىي قيمة كبيرة تؤكد عمى أثر استخدامالفصل المعكوس في تدريس الرياضيات في تنمية كفاءة التعمم0

ومما سبق يتضح أن الفصل المعكوس ساهم في تنمية كفاءة التعمم ويرجع ذلك إلي:
 ساعد الفصل المعكوس في تذكر المعمومات وربط المعمومات السابقة بالجديدة أثناء مشاىدةالفيديو ،مما ساعد عمى تذكرىا في التطبيق خالل الحصة الصفية والقدرة عمي حل التمارين
في سيولة ويسر ساعد عمى تنمية كفاءة التعمم0

 كذلك طبيعة بيئة الفصل المعكوس ،حيث أن األنشطة وحل التمارين والتفاعالت التي تتمأثناء الحصة الصفية عممت عمى زيادة تفاعل الطالبات مع المحتوي التعميمي وعطيت وقت
الحصة مزيدا من الثراء والنقاش حول الموضوعات المدروسة بفاعمية أكبر من الطريقة
التقميدية مما ساعد عمى رفع كفاءة تعممين0
 -ولمتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة والذي ينص عمى " يوجد فرق ذو دالة

إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
لمميارات المعرفية لصالح المجموعة التجريبية " اتبعت الدراسة ما يمي:

ـ ـ ـ رصد نتائج الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي في مقياس الميارات المعرفية0
ـ ـ ـ ـ إجراء المعالجة اإلحصائية لنتائج مقياس الميارات المعرفية ،وذلك باستخدام التحميل
اإلحصائي (برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية ( ،))SPSSوذلك لحساب قيمة ""Z
ومستوى الداللة لمفروق بين درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق
البعدي لمقياس الميارات المعرفية ،تم استخدام اختبار مان ويتني لمعينات الالبارامترية
لألزواج المستقمة من خالل البرنامج اإلحصائي  ،Spssكما يوضحو جدول:
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أ.د /زكريا جابر حناوي

د/كريمة ابو العباس عمي سميمان

اسخدام الفصل المعكوس

أ /هناء ثروت عبد الرحمن حمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول( :)7متوسط ومجموع الرتب وقيمة  zومستوى الداللة لمفروق بين درجات
طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس المهارات المعرفية
الميارات

المجموعة

العدد

بعد
الميارات
المعرفية

متوسط
الرتب

مجموع الرتب

ضابطة

0.

000.0

0..0.5

تجريبية

0.

54053

4.20.8

قيمة z

404.-

الداللة

دال عند

حجم األثر
مربع إيتا
.08.0

.0.0

كبير

يتضح من جدول ما يمي -:أن متوسط الرتب لممجموعة الضابطة  00,.0بينما متوسط

الرتب لممجموعة التجريبية  54,53ولذا نالحظ تفوق لممجموعة التجريبية0

 أن مجموع الرتب لممجموعة الضابطة  0..,.5بينما مجموع الرتب لممجموعة التجريبية 4.2,.8وقيمة  Zتساوي 04,4.-

 يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين الضابطةوالتجريبية في التطبيق البعدي لبعد الميارات المعرفية في مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا،
وذلك عند مستوى داللة  ،.0.0لصالح المجموعة التجريبية وتتفق ىذ النتيجة مع دراسة

(عادل ريان(،)5.02 ،مراد سعد( ،)5.00 ،طاىر الحنان ،محمد أحمد،)5.00،

(ماريان جرجس0)5.0.،

 وبحساب حجم األثر لمقياس الميارات المعرفية بمغ ( ).08.0وىي قيمة كبيرة تؤكد عمى أثراستخدام الفصل المعكوس في تدريس الرياضيات في تنمية الميارات المعرفية0

 -ولمتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة والذي ينص عمى " يوجد فرق ذو دالة

إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

لمميارات ما وراء المعرفية لصالح المجموعة التجريبية " اتبعت الدراسة ما يمي:

 -رصد نتائج الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي في مقياس ميارات ما وراء المعرفية0
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إجراء المعالجة اإلحصائية لنتائج مقياس ميارات ما وراء المعرفية ،وذلك باستخدام التحميلاإلحصائي (برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية ( ،))SPSSوذلك لحساب قيمة ""Z
ومستوى الداللة لمفروق بين درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق
البعدي لمقياس ميارات ما وراء المعرفية ،تم استخدام اختبار مان ويتني لمعينات الالبارامترية
لألزواج المستقمة من خالل البرنامج اإلحصائي 0 Spss
جدول( :)8متوسط ومجموع الرتب وقيمة  zومستوى الداللة لمفروق بين درجات
طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مهارات ما وراء المعرفية
الميارات

بعد ميارات

ما وراء المعرفية

مجموع

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

ضابطة

0.

.030

00.0..

تجريبية

0.

5202.

3420..

الرتب

قيمة z

30.3-

الداللة
دال

عند

.0.0

حجم األثر
مربع إيتا
.0884
كبير

يتضح من الجدول ما يمي:
 أن متوسط الرتب لممجموعة الضابطة .030بينما متوسط الرتب لممجموعة التجريبية 5202.ولذا نالحظ تفوق لممجموعة التجريبية0
 أن مجموع الرتب لممجموعة الضابطة 00.بينما مجموع الرتب لممجموعة التجريبية 3420..وقيمة  Zتساوي 030.3-
 يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين الضابطةوالتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس ميارات ماوراء المعرفية ،وذلك عند مستوى داللة
 ،.0.0لصالح المجموعة التجريبية وتتفق ىذ النتيجة مع دراسة (محمد شاىين ،عادل ريان،
( ،)5.04أماني أحمد( ،)5.02 ،محمد طمبة0)5.0. ،
 وبحساب حجم األثر لمقياس ميارات ما وراء المعرفية بمغ ( ).08.0وىي قيمة كبيرة تؤكدعمى أثر استخدام الفصل المعكوس في تدريس الرياضيات في تنمية ميارات ما
وراء المعرفية0
 ولمتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة والذي ينص عمى " يوجد فرق ذو دالةإحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
لميارات التعمم المنظم ذاتيا لصالح المجموعة التجريبية " اتبعت الدراسة ما يمي:
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 رصد نتائج الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي في مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا ككل0 إجراء المعالجة اإلحصائية لنتائج مقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا ككل ،وذلك باستخدامالتحميل اإلحصائي (برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية ( ،)SPSSوذلك لحساب
قيمة " "Zومستوى الداللة لمفروق بين درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التطبيق البعدي لمقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا ،تم استخدام اختبار مان ويتني لمعينات
الالبارامترية لألزواج المستقمة من خالل البرنامج اإلحصائي 0Spss
جدول( :)9متوسط ومجموع الرتب وقيمة  zومستوى الداللة لمفروق بين درجات طالبات
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التعمم النظم ذاتيا ككل
الميا ارت

المقياس كمو

المجموعة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع الرتب

ضابطة

0.

.082

00.02.

تجريبية

0.

52002

35.02.

قيمة z
3038-

الداللة
دال عند
.0.0

حجم األثر
مربع إيتا
.08.0
كبير

يتضح من الجدول:
 أن متوسط الرتب لممجموعة الضابطة  ، .082بينما متوسط الرتب لممجموعة التجريبية52002ولذا نالحظ تفوق لممجموعة التجريبية0

 أن مجموع الرتب لممجموعة الضابطة 00.02.بينما مجموع الرتب لممجموعة التجريبية 35.02.وقيمة  Zتساوي 03038-
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين الضابطةوالتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا ككل ،وذلك عند مستوى
داللة  ، .0.0لصالح المجموعة التجريبية وتتفق ىذ النتيجة مع دراسة (دعاء درويش،
( ،)5.02رانيا أبو ىاشم ،)5.00 ،صن وآخرون )،)Sun, et al,2017
(طاىر الحنان ،محمد أحمد( ،)5.00،ماريان جرجس( ،)5.0.،محمد طمبة0)5.0. ،
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 وبحساب حجم األثر لمقياس ميارات التعمم المنظم ذاتيا بمغ ( ).08.0وىي قيمة كبيرةتؤكد عمى أثر استخدام الفصل المعكوس في تدريس الرياضيات في تنمية ميارات

التعمم المنظم ذاتيا0

ومما سبق يتضح أن الفصل المعكوس ساهم في تنمية مهارات التعمم المنظم ذاتيا

ويرجع ذلك إلي:

 -يركز الفصل المعكوس عمى دور الطالبات وفاعميتين في التعمم وايجابيتين أثناء الحصة

الصفية من خالل عرضين ألفكارىا الرياضية الالتي تعممنيا في المنزل بطريقة مترابطة

في كافة مراحل الفصل المعكوس ،كما أن اعتماد الطالبات عمى أنفسين في حل التدريبات

والتمارين وتقويميا ساىم بشكل جيد في تنمية ميارات التعمم المنظم ذاتيا0

 كما أنو سمح بالتمايز الحقيقي بين الطالبات مما سمح ليم باالنسجام داخل الفصل والقدرةعمى تقويم أدائين وأداء زميالتين مما نمي ميارات التعمم المنظم ذاتيا0

 اعتماد الفصل المعكوس عمى الفيديو ساعد الطالبات عمى تسجيل المالحظات واالعتماد عمىالنفس في تحصيل المعمومة والتعرف عمى العقبات التي تقف حائال بينين وبين التعمم

ومشاركة المعمم في حل ىذه العقبات ،مما نمي ميارات التعمم المنظم ذاتيا0
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توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصمت إليه الدراسة الحالية من نتائج يمكن التوصية بما يأتي:
 عقد دورات تدريبية لمعممي الرياضيات لتعريفيم بالفصل المعكوس وأىمية استخدامو فيالتدريس وكيفية السير في دروس الرياضيات وفقا لخطواتو0

 توعية موجيي الرياضيات بأىمية استخدام الفصل المعكوس في تدريس الرياضيات وما يحققومن أىداف0
 االىتمام باالستراتيجيات الحديثة التي تعمل عمى دمج التكنولوجيا في التعميم ومن بينياالفصل المعكوس0
 تشجيع الطالب عمى االستخدام األمثل لمتقنيات الحديثة مما يساعد عمى التعمم الذاتي ويحققاألىداف التربوية والتعميمية المنشودة0

 تدريب المعممين عمى إنتاج المواد والمقاطع التعميمية حول الفصل المعكوس وكيفيةاالستفادة منيا0
 توظيف االستراتيجيات والتقنيات الحديثة مما يساعد في تقميل الجمود في المناىج وخاصةالرياضيات0
 أثبتت الدراسة تأثير استخدام الفصل المعكوس في تنمية كفاءة التعمم وميارات التعمم المنظمذاتيا لطالبات الصف األول الثانوي ،لذا توصي الدراسة باستخدام الفصل المعكوس في
تدريس وحدات مختمفة من مقرر الرياضيات في المرحمة الثانوية ،وفي مراحل تعميمية
أخري ،ومواد دراسية أخري0
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المراجع العربية:
ابتسام سعود الكحيمي ( 0)5.02فاعمية الفصول المقموبة في التعميم ،مكتبة دار الزمان ،المدينة
المنورة ،المممكة العربية السعودية0
إبراىيم بن محمد عمي الغامدي ( 0)5.0.فاعمية استراتيجية التعمم المقموب في تنمية ميارات
التفكير اإلحصائي والحس اإلحصائي لدي طالب الدراسات العميا ،مجمة
تربويات الرياضيات ،مج ،5.ع ،0يناير ،مصر ،ص ص 0038 : ..
أروي أحمد عبد اهلل ( 0)5.03برنامج حاسوبي قائم عمي التعمم المعجل في تنمية ميارات
الحاسب وأثره عمي دافعية اإلنجاز وكفاءة التعمم لدي الطمبة المتفوقين في
الجميورية اليمنية ،رسالة دكتوراه ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة
القاىرة ،مصر0
إليام عبدالكريم السعدون ( 0)5.00أثر استخدام استراتيجية الفصول المقموبة عمى تحصيل
الطالب وعمى رضاىم عن المقرر ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة،
المجموعة الدولية لالستشارات والتدريب ،مج ،2ع،0يونيو ،المممكة
العربية السعودية ،ص ص 000 :0
أماني حمدي عبدالباسط أحمد ( 0)۰۲۰2فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجيات التعمم المنظم
ذاتيا في تدريس عمم النفس لتنمية بعض الميارات الحياتية لدى الطالب
المعاقين بصريا بالمرحمة الثانوية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة
أسيوط ،مصر0
حسن جعفر الخميفة وضياء الدين محمد مطاوع ( 0)5.02استراتيجيات التدريس الفعال ،مكتبة
المتنبي ،مصر0
حسن سعد محمود عابدين وفضمون سعد مصطفي الدمرداش ( 0)5.00أثر تفاعل ميارات
التعمم المنظم ذاتيا وما وراء الذاكرة عمي حل المشكالت الرياضية المفظية
لدي عينة من تالميذ المرحمة اإلعدادية ،دراسات تربوية ونفسية ،مجمة
كمية التربية بالزقازيق ،ع ، .4أكتوبر  ،مصر،ص ص 03.5 :424
حنان بنت أسعد الزين ( 0)5.02أثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب عمى التحصيل
األكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن،
المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،مج ،3ع ،0يناير ،األردن-0.5 ،
0082
حنان حمدي أحمد أبو رية ( 0)۰۲۰۲فاعمية استراتيجية الصف المقموب في تنمية بعض مفاىيم
الوراثة وميارات حل المسائل المرتبطة بيا لدى طالب الصف األول
الثانوي مجمة كمية التربية جامعة بنيا ،مج ،58ع ،000ج ،0يوليو،
مصر ،ص ص 0528 :500
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حنان محمد السيد صالح عمار(  0)5.02أثر استخدام استراتيجية الفصل المعكوس عبر نظام
إدارة المحتوي أكادوكس  Acadoxفي زيادة التحصيل المعرفي واألداء
المياري لمقرر منظومة الحاسب اآللي لدي طالب تكنولوجيا التعميم،
دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،ع ،08ديسمبر ،المممكة العربية
السعودية ،ص ص0.0 :0.
خديجة ميودر الشامي ( 0)5.08فعالية استخدام استراتيجية التعمم المعكوس في اكتساب
المفاىيم الفيزيائية لدي طالبات الصف التاسع األساسي واتجاىاتين نحو
تعممين رسالة ماجستير ،كمية العموم التربوية ،جامعة آل البيت ،األردن0
دعاء محمد محمود درويش ( 0)5.02برنامج قائم عمى استراتيجيات التعميم المتمايز لتنمية
ميارات التعمم المنظم ذاتيا والدافعية لإلنجاز لدى الطالبات المعممات
شعبة الجغرافيا ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،رابطة
التربويين العرب ،ج ،5ع  ،2.يناير ،الممكمة العربية السعودية ،ص ص
0۰0۳ -۰۲۰
رانيا فاروق عمي أبو ىاشم ( 0)۰۲۰0أثر استخدام بيئة تعمم إلكتروني تشاركي عمى تنمية بعض
ميارات التنظيم الذاتي والتحصيل لمادة الرياضيات لدى طالب المرحمة
الثانوية ،مجمة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات
الرياضيات،مج ،0.ع ،05ج ،4أكتوبر ،مصر ،ص ص05.4 :085
ربيع عبده أحمد رشوان ( 0)5..0التعمم المنظم ذاتيا وتوجيات أىداف اإلنجاز،عالم الكتب،
القاىرة ،ط00
طاىر محمود محمد محمد الحنان ،محمد سعد الدين محمد أحمد ( :)5.00أثر استخدام التعمم
المقموب لتدريس التاريخ في تنمية بعض ميارات التعمم المنظم ذاتيا
والوعي األثري لدي طالب الصف األول الثانوي العام ،مجمة الجمعية
التربوية لمدراسات االجتماعية ،ع( ، )..شير أبريل ،مصر ،ص ص:0
0.8
عادل الريان ( 0)5.03القدرة التنبؤية لمذكاءات المتعددة في ميارات التعمم المنظم ذاتيا
والتحصيل األكاديمي لدي طمبة كمية التربية جامعة القدس المفتوحة،
مجمة جامعة النجاح لألبحاث والعموم اإلنسانية،مج ،58ع ،4فمسطين،
ص ص03.5-3..
عاطف أبوحميد الشرمان ( 0)5.02التعمم المدمج والتعمم المعكوس ،ط ،0دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن0
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاطف محمد أحمد محمد ( 0)5.08أثر استخدام الفصل المعكوس في تدريس الجغرافيا عمى
التحصيل المعرفي وتنمية بعض الميارات الجغرافية لدي طالبات الصف
األول الثانوي األزىري ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة سوىاج،
مصر0
عبد الرحمن بن محمد الزىراني ( 0)5.02فاعمية استراتيجية الصف المقموب في تنمية مستوي
التحصيل المعرفي لمقرر التعميم اإللكتروني لدي طالب كمية التربية
بجامعة الممك عبد العزيز ،مجمة التربية ،جامعة األزىر،مج ،5ع،005
مصر ،ص ص 02.5 :3.0
عبدالناصر الجراح ( 0)5.0.العالقة بين التعمم المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدي عينة من
طمبة جامعة اليرموك ،المجمة األردنية في عموم التربية،مج ،0ع،3
األردن ،ص ص0438-544
عدنان عمي األحمدي ( 0)5.03التعمم المقموب :الصف المقموب أو المنعكس ،منيل الثقافة
التربوية ،مكة المكرمة ،متاح عمى الرابط
https://www.manhal.net/art/s/20031/
عالء الدين سعد متولي ( 0)5.02توظيف استراتيجية الفصل المقموب في عمميتي التعميم
والتعمم ،المؤتمر العممي الثانوي الخامس عشر لمجمعية المصرية
لتربويات الرياضيات بعنوان  :تعميم وتعمم الرياضيات وتنمية ميارات
القرن الحادي والعشرون ،مصر ،ص ص 00.. : ..
فتح الباب عبد الحميم سيد ( 0)۰۳۳۰توظيف تكنولوجيا التعميم ،دار المعارف ،القاىرة ،مصر0
فؤاد عمي مصطفي العاجز ،محمود عبد المجيد عساف ( 0)۰۲۰۲دور معممي الرياضيات في
إكساب ميارات التعمم المنظم ذاتيا لمطمبة ذوي صعوبات التعمم ،مجمة
جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية ،مج،2ع
 ،08فمسطين ،ص ص 0034 -۰۰۳
لطفي عبدالباسط إبراىيم ( 0)5.02مقياس استراتيجات التعمم المنظم ذاتيا ،كمية التربية ،جامعة
المنوفية ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ،مصر0
ماريان ميالد منصور جرجس ( 0)5.0.أثر نمط عرض المحتوي الكمي  /الجزئي القائم عمى
تقنية الواقع المعزز عمي تنمية التنظيم الذاتي وكفاءة التعمم لدي طالب
الصف األول اإلعدادي ،تكنولوجيا التربية ،دراسات وبحوث ،ع،4.
يناير ،مصر،ص ص022 :0
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د/كريمة ابو العباس عمي سميمان

اسخدام الفصل المعكوس
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد أنور عبد العزيز ( 0)5.00أثر متغيرات الروابط الفائقة في الكتب اإللكترونية عمى كفاءة
التعمم لدي طالب تكنولوجيا التعميم ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة
حموان ،مصر0
محمد عبد الفتاح شاىين ،عادل عطية ريان ( 0)۰۲۰4اتجاىات طمبة جامعة القدس المفتوحة
نحو التعيينات اإللكترونية وعالقتيا بميارات التعمم المنظم ذاتيا ،المجمة
الفمسطينية لمتعميم المفتوح ،مج ،3ع ،.فمسطين ،ص ص 034 : ۰۰
محمد طاىر عبدالعاطي ( 0)5.04تطوير نظام لدعم التعمم اإللكتروني وأثره في كفاءة التعمم
واالتجاه نحو التعمم عبر الشبكات ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة
حموان ،مصر0
محمد محمد كمال ( 0)5.02أثر اختالف الصور الفوتوغرافية ونمط خمفيتيا في برامج الكمبيوتر
التعميمية عمى كفاءة التعمم ،رسالة ماجستير ،كمية التربية النوعية ،جامعة
عين شمس ،مصر0
محمد عالم محمد طمبة ( 0)5.0.فاعمية استخدام الفصل المعكوس في تنمية العمميات المعرفية
العميا وميارات التنظيم الذاتي لتعمم الرياضيات لدي طالب المرحمة
الثانوية ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مج ،55ع ،3أبريل،
مصر ،ص ص 0505 :020
نبيل جاد عزمي ومحمد مختار المرداني ( 0)5.0.أثر التفاعل بين أنماط مختمفة من دعامات
التعمم البنائية داخل الكتاب اإللكتروني في التحصيل وكفاءة التعمم لدي
طالب الدراسات العميا بكميات التربية ،دراسات تربوية واجتماعية ،كمية
التربية ،جامعة حموان ،مج ،00ع ،4يوليو ،مصر ،ص ص
0450 :520
ىيـام حـايك ( 0)5.03الصفوف المقموبة تقمب العممية التعميمية :قصص وخبرات المعممين،مدونة
نسيجhttp://blog.naseej.com/2014/03/16 0
وصال ىاني سالم العمري ( 0)5.04درجة امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا لمنطقة إربد
األولي لمكونات التعمم المنظم ذاتيا في مناىج العموم في بعض
المتغيرات ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية،
مج( ،)50ع( ،)3أكتوبر ،فمسطين ،ص ص 005.-.2
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