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التحديات التي تواجه معلمات لغتي اخلالدة يف استخدام الفصول 
 املقلوبة من وجهة نظر معلمات املرحلة املتوسطة مبحافظة الطائف

 دادـإع
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 : مستخلصال

الدراسة التعرف إلى التحديات التي تواجه معلمات لغتي الخالدة في  تهدف

حيث تم اختيار معلمات المرحلة المتوسطة بمحافظة  استخدام الفصول المقلوبة،

باتباع المنهج الوصفي  122لمجتمع دراسة يبلغ  251الطائف عينة عشوائية تقدر بـ 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن التحديات . واستخدام االستبانة أداة لجمع المعلومات

وعات الدراسية فعدم مالءمة بعض الموضالتدريسية جاءت في المرتبة األولى 

يليه كثرة أعداد الطالبات إلى . للفصول المقلوبة أتى في المرتبة األولى في هذا المحور

واحتلت التحديات اإلدارية . جانب صعوبة تقديم تغذية راجعة لكل طالبة على حدة

 المرتبة الثانية فعدم توفير انترنت عالي الجودة داخل المدرسة أتى في المرتبة األولى

يليه التحديات الخاصة بالطالبات مرتبة ثالثة حيث إن ضعف القدرة . المحور في هذا

على التحاور والمناقشة والمشاركات الجماعية أتى في المرتبة األولى ضمن هذا 

ومن ثم التحديات الخاصة بالمعلمة مرتبة رابعة فوجود القيود التنظيمية في . المحور

كما اتضح . تعد من أهم صعوبات هذا المحورااللتزام بزمن الدرس والخطة الدراسية 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة اتجاه 

ً لمتغيري سنوات الخبرة والمؤهل العلمي وأوصت الباحثة . محاور الدراسة تبعا

الفصول تقنين أعداد الطالبات في . بالمواءمة بين المناهج الدراسية والتقنيات الحديثة

نشر ثقافة الحوار والمشاركات . إلى جانب توفير انترنت عالي الجودة. الدراسية

 .المرونة في تطبيق الخطط الدراسية.الجماعية بين الطالبات 

Abstract: 

Study aims to identify the challenges are faced by the 

teachers of my immortal language in the use of the flipped 

classrooms.Where,the teachers' intermediate stage have been 

selected in Taif governorate as a random sample which estimates 
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at 152 for a society study with an aggregate value of 213.By 

pursuing the descriptive curriculum and using the questionnaire 

as a tool for gathering information.On another level,the study 

results found that educational challenges have ranked first.In 

case of non-conformance with some school subjects for the 

flipped classrooms which have ranked first in this axis.Followed 

by the large number of students,as well as the difficulty of 

providing feedback to each student separately.The administrative 

challenges have ranked second,but in case of non-provision of 

high-quality internet inside the school has ranked first in this 

area.Then,Followed by the challenges of female students have 

ranked third.Where the inability to make dialogue,discussion and 

collective participation have ranked first in this field.The 

researcher has recommended for the harmonization of curricula 

and modern techniques.As a result,regulation of the numbers of 

students in the classroom.Along with the provision of high-

quality Internet.And the dissemination of a culture dialogue and 

collective participation among students.Thenflexibility in the 

application of special study plans and programmes. 

 :  المقدمة

نعيش في عصر امتاز بالتطور السريع، حيث أصبح للمعرفة والتكنولوجيا 

فكان لزاما على التعليم اللحاق  أثرهما الكبير في التقدم والتطور الذي نشاهده اليوم ؛

بركب التطور والتقدم التكنولوجي المعرفي فلم يعد مقصورا على حشو أدمغة طالبنا 

بمختلف المعلومات بقدر ما هو عملية تفاعلية تتشارك فيها عناصر العملية التعليمية 

،فالتعليم الذي يعتمد على عنصر التشويق للحصول على المعرفة مع التركيز على 

المتعلم باعتباره عنصر فعّال وناجح داخل العملية التعليمة يعد من أفضل أنواع 

 . التعليم

فظهور االستراتيجيات الحديثة التي اعتمدت على التقنيات الحديثة المعتمدة 

على التعلم الرقمي ؛ أدى إلى توجه المعلمين لتنفيذ ما يسمى بالفصل المقلوب أوالتعليم 

 (.اسية المعكوسةالفصول الدر)المقلوب 

وهذا التعليم هو احدى الحلول المناسبة لتنمية المهارات المتنوعة لدى 

الطالب إلى جانب  عالج سلبيات التعليم التقليدي  الذي يركز على تدريس المقرر في 

زمن محدد بغض النظر عن مدى استفادة واستيعاب الطالب للمقرر ، وفي المقابل 
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الطالب على التعلم  مراعيا الفروق الفردية بين الطلبة   نجد أن الفصل المقلوب يساعد

مع استثمار وقت الحصة الدراسية في حل التمارين والمناقشات التي تعزز ما  فهمه 

 . الطالب  أثناء مشاهدته للدروس المسجلة على وسائط تعليمية متنوعة

اذبة وبالتالي نصل إلى أن الفصل المقلوب يعمل على إيجاد بيئة تعليمية ج

مشوقة لبناء معارف هادفه بأشكال مختلفة، إلى جانب عمله على زيادة التفاعل بين 

عناصر العملية التعليمية حيث جعل دور المعلم مقصورا على التوجيه واإلشراف 

 .والطالب هو محور العملية التعليمية

قرية  مع ظهور تقنية المعلومات التي جعلت من العالم:  مشكلة الدراسة وتساؤالتها

صغيرة زادت الحاجة إلى تبادل الخبرات مع اآلخرين ، وحاجة الطالب إلى بيانات 

غنية متعددة المصادر للبحث عن التطوير الذاتي ، فظهر مفهوم التعليم اإللكتروني 

والذي هو أسلوب من أساليب التعليم في إيصال المعلومة للمتعلم ، ويعتمد على 

أقراص مدمجة، )لشبكة العالمية والوسائط المتعددة التقنيات الحديثة للحاسوب ، وا

( برمجيات تعليمية، البريد اإللكتروني، ساحات الحوار الثقافي، الفصول االفتراضية

.(12،  1005، .الموسى ع)  

فقد أحدث التطور التكنولوجي قفزة  نوعية للعملية التعليمية سواء في بناء 

صيغ جديدة ذات أسس منهجية نظامية والذي يترتب عليه تغيير الفكر التربوي 

النظري والذي أصبح غير مالئم للتطوير الذي نشاهده في العملية التعليمية إلى اعتماد 

 . يتجزأ من حياتناأسلوب التعلم الرقمي الذي أصبح جزء ال 

فظهرت المناهج الحديثة التي ركزت على المتعلم كمحور مهم في العملية 

التعليمية وهو من تقوم علمية التعلم من أجله وأيضا تختلف خصائص النمو لدى 

وباختالفها تختلف طرق التدريس ( الجسمية، والنفسية، واالجتماعية)المتعلمين 

 (1022حمد هللا ، ) .مراعاة الطرق التدريسية  المستخدمة؛ لذا وجب على المعلمة

باهتمام العديد من الباحثين ( التعلم المقلوب)حيث حظي الفصل المقلوب 

والدراسات في الدول المتقدمة والتي تؤكد أهمية تطبيق التعلم المقلوب ، وفاعليته في 

علهم ومشاركتهم خارج الصف وداخله إلى رفع التحصيل الدراسي للطلبة وزيادة تفا

شرير ، )جانب استمتاعهم بتطبيق هذا النوع من التعلم  ، فمن تلك الدراسات 

ودراسة  (1025الزين، )ودراسة  (م1022الشكعة ، )، ودراسة (م1022

(Bormann , 2014)  ودراسة(Johnson, 2012) 

وبحكم عمل الباحثة فقد الحظت أن غالبية المعلمات يفتقرن إلى استخدام 

الطرق الحديثة في التدريس ، إذ يعتمدن الطرق التقليدية المعتمد على  التدريس 

مر الذي يترتب عليه وجود حاجة ملحة الستخدام التعلم المباشر والتلقين ، األ

المعكوس كنمط حديث يعتمد على  توظيف التقنية الحديثة التي تمكن المعلمة من 

إيصال المفاهيم والمعارف الجديدة للطالبة في المنزل وإكسابها مهارات جديدة إلى 
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ي الحصة الصفية وهذا ما جانب تنمية مهارات التفكير العليا لديها ، ومن ثم مناقشتها ف

حيث أكدت الدراسة أثر استخدام (م1022حمد هلل، )أكدته بعض الدراسات كدراسة 

في تنمية التفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن استراتيجية التعلم المعكوس 

والتي وضحت أثر  (م1022قشطة، )وكذلك دراسة . في مادة قواعد اللغة العربية

توظيف استراتيجية التعلم المنعكس في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير التأملي بمبحث 

العلوم الحياتية لدى طالبات الصف العاشر األساسي ؛ لذا ارتأت ضرورة توظيف 

ماشيا مع طبيعة المقرر التقنيات الحديثة وتطبيقها فعليا في عملية تعلم الطالبات ت

واستجابة للتوجيهات العالمية الحديثة في التدريس، واألمر الذي يبرر إجراء هذه 

الدراسة هو عزوف أغلب المعلمات عن استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي 

الخالدة وبعد إجراء عدة مقابالت مع مجموعة من المعلمات تبين أن هناك تحديات 

 . استخدام الفصول المقلوبة ، تم وضعها في أداة الدراسة  تعيق المعلمة عن

 :تحاول الدراسة ـ بإذن هللا ـ اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي : أسئلة الدراسة 

 ما التحديات التي تواجه معلمات لغتي الخالدة عند استخدام الفصول المقلوبة ؟

 :ومنها األسئلة الفرعية التالية 

ما أبرز التحديات التي تحول دون استخدام الفصول المقلوبة لدى معلمات لغتي  -2

 الخالدة ؟

في متوسط ( 0005)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -1

تقديرات المعلمات على أداة الدراسة والمتعلقة بتحديات استخدام الفصل المقلوب 

 تعزى إلى سنوات الخبرة ؟

في متوسط ( 0005)ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  هل توجد فروق -2

تقديرات المعلمات على أداة الدراسة والمتعلقة بتحديات استخدام الفصل المقلوب 

 تعزى إلى المؤهل الدراسي ؟

 : أهداف الدراسة 

معرفة أبرز التحديات التي تحول دون استخدام الفصول المقلوبة لدى معلمات   -2

 . لغتي الخالدة

في ( 0005)لتحقق من وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ا -1

متوسط تقديرات المعلمات على أداة الدراسة والمتعلقة بتحديات استخدام الفصل 

 .المقلوب تعزى إلى سنوات الخبرة

في متوسط ( 0005)التحقق من فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -2

أداة الدراسة والمتعلقة بتحديات استخدام الفصل المقلوب تقديرات المعلمات على 

 .تعزى إلى المؤهل الدراسي

 :خضعت هذه الدراسة للحدود التالية: حدود الدراسة 
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اقتصرت هذه الدراسة على معرفة التحديات التي تواجه : الحدود الموضوعية 

 .معلمات لغتي الخالدة في استخدام الفصول المقلوبة

اقتصرت هذه الدراسة على معلمات المرحلة المتوسطة : الحدود البشرية والمكانية 

 .بمحافظة الطائف

 ( :التعليم المعكوس) تعريف الفصل المقلوب  :مصطلحات الدراسة 

فه  بأنه استراتيجية تعليمية توظيف أدوات التعلم "  (Bishop, 2013)يعّرِّ

الكتب اإللكترونية ، ومواقع التواصل االجتماعي ومقاطع الفيديو : متزامن، مثلالغير 

المسجلة للدروس والتي تحفز الطالب على متابعتها ومشاهدتها كواجبات منزلية قبل 

الحضور في الصف ، والذي يخصص زمنه للمشاركة بفعالية في أساليب حل 

 " . المشكالت بشكل جماعي 

عكس فيها المعلمون ما يحدث في القاعدة الدراسية ، مع بيئة تعلم ي" إذا هي 

ما يطلب من المتعلمين من مهام وتكليفات في المنزل ، من خالل إعداد مسبق 

لموضوع الدرس عن طريق مقاطع فيديو يتم نشرها على إحدى شبكات التعلم 

هم االجتماعية ، ليطلع عليها الطالب في منازلهم باستعمال حواسيبهم ، أو هواتف

الذكية، قبل حضور الدرس في حين يخصص وقت الصف للمناقشات ، وورش العمل 

 (22،  1022حسن، )" والمشاريع التعاونية، والتدريبات

من خالل ما سبق نستنتج بأن التعلم المعكوس ما هو إال نموذج تعليمي يمزج 

علم جماعي نشط فعال داخل الصف وتعلم بين التعلم التقليدي والتعلم النشط أي ت

 . مباشر قائم على استخدام الوسائل التكنولوجية خارج الصف 

نموذج تدريسي يشمل استخدام : إذا التعريف اإلجرائي للصف المقلوب هو

التقنية لالستفادة من التعليم في العملية التعليمية ، بحيث يمكن للمعلم قضاء مزيدا من 

التحاور والمناقشة مع الطالب في الصف بدال من القاء الوقت في التفاعل و

المحاضرات في المنزل ويبقى الوقت األكبر لمناقشة المحتوى في الفصل تحت 

 . إشراف المعلم

بعد مراجعة األدبيات السابقة وجدت الباحثة أن األبحاث : الدراسات السابقة 

اإلشارة إلى عدد من ؛ لذا أرتأت الباحثة قليلة والدراسات حول هذا الموضوع 

الدراسات التربوية التي عنيت بموضوع الفصول المقلوبة من زوايا متعددة من تلك 

 : الدراسات

كانت بعنوان فاعلية توظيف بيئة تعليمية قائمة على  (م7112شرير ، )دراسة  -1

الصف المقلوب في تنمية النحو واالتجاه نحو لدى طالبات الصف التاسع 

 .األساسي بغزة 

التعرف على فاعلية بيئة تعليمية قائمة على الصف المقلوب في ) هدفت الدراسة 

والتي توصلت ( بغزة تنمية النحو واالتجاه نحو لدى طالبات الصف التاسع األساسي 
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بين متوسط درجات (   0.05=&)إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في 

بين متوسط (   0.05=&)االختبار البعدي لمهارات النحو، وفروق دالة احصائية 

ية ومتوسط تقديرات طالبات المجموعة الضابطة تقديرات طالبات المجموعة التجريب

في مقياس االتجاه نحو النحو ، وكذلك البيئة الصف المقلوب التعليمية حققت فاعلية 

وفقا لمعدل الكسب البالك في تنمية مهارات النحو لدى طالبات الصف  1.2تزيد عن 

 .التاسع األساسي بغزة 

أثر توظيف استراتيجية التعلم المنعكس في تنمية  (م7112قشطة، )دراسة  -7

المفاهيم ومهارات التفكير التأملي بمبحث العلوم الحياتية لدى طالبات الصف 

 .العاشر األساسي 

هدفت هذه الدارسة إلى بيان أثر توظيف استراتيجية التعلم المنعكس في تنمية 

الحياتية لدى طالبات الصف العاشر  المفاهيم ومهارات التفكير التأملي بمبحث العلوم

حيث استخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى، اختبار المفاهيم العلمية . األساسي

والتي توصلت إلى وجود فروق ذات واختبار مهارات التفكير التأملي في دراستها ، 

بين متوسطي درجات الطالبات في  ( α  0.05 ≥)داللة احصائية عند مستوى

المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم لصالح طالبات المجموعة 

بين متوسطي (  α  0.05 ≥)وفروق ذات داللة احصائية عند مستوى.التجريبية 

درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير 

 .موعة التجريبية التأملي لصالح المج

أثر استراتيجيتي التعلم المدمج والتعلم المعكوس في (م7112الشكعة ، )دراسة  -3

 .تحصيل طلبة الصف السابع في مادة العلوم ومقدار احتفاظهم بالتعلم

هدفت الدارسة إلى تقصي أثر استراتيجيتي التعلم المدمج والتعلم المعكوس في 

واستخدمت . طلبة الصف السابع في مادة العلوم ومقدار احتفاظهم بالتعلم تحصيل

حيث أظهرت الدراسة وجود فروق ذات . الباحثة أداة االختبار التحصيلي كأداة بحث 

بين متوسطات درجات الطالب في  (  0.05=&)داللة احصائية عند مستوى الداللة 

اختبار التحصيل في مادة العلوم لصالح المجموعتين التجريبيتين ولصالح طالب 

المجموعة التي تعلمت باستراتيجية التعلم المدمج مقارنة بطلبة المجموعة التي تعلمت 

 .باستراتيجية التعلم المعكوس 

أثر استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية (م1022حمد هلل، )دراسة  -4

 .التفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن في مادة قواعد اللغة العربية 

هدفت الدراسة إلى البحث في أثر استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية 

واألداة . العربيةالتفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن في مادة قواعد اللغة 

المستخدمة في هذه الدراسة هو اختبار لقياس التفكير االستقرائي ، وتوصلت هذه 
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بين  (  0.05=&)الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

نتائج طالبات المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة تعزى لطريقة التدريس 

 .المعكوس  ولصالح استراتيجية التعلم

أثر وحدة مقترحة قائمة على الفصول المنعكسة  (م 1022أبو عيشة ، )دراسة  -5

 . في تنمية مهارات رسم الخط العربي لدى طالب الصف الحادي عشر بغزة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر وحدة مقترحة قائمة على الفصول المنعكسة 

وكانت . في تنمية مهارات رسم الخط العربي لدى طالب الصف الحادي عشر بغزة

وأهم نتائج هذه . أداة الدراسة عبارة عن اختبار لقياس مهارات رسم الخط العربي

بين متوسط ( 0.01α=)مستوى الدراسة هو وجود فروق ذات داللة احصائية عند 

درجات الطالب في اختبار قياس مهارات رسم الخط العربي قبل وبعد التطبيق لصالح 

وأيضا حققت الوحدة المقترحة القائمة على الفصول المعكوسة . التطبيق البعدي 

 . وفقا لكسب المعدل لبالك( 1.2)فاعلية تزيد عن 

 :اإلطار النظري

 (:اإللكتروني )التعليم الرقمي : المحور األول 

إن التعليم في زمن الرقمية يختلف اختالفا جذريا عن التعليم التقليدي سواء 

في صياغة المحتوى وأسلوب عرضه وطرق تدريسه ، حيث يتميز التعليم الرقمي 

و يمثل بالجاذبة والتحفيز وتنمية قدرات المتعلمين المختلفة وغيرها من المزايا ، فه

إحدى األنظمة التعليمية المساندة للمنظومة التعليمية والذي يعمل على تكوين بيئة 

تعليمية تفاعلية محفزة للتعلم واإلبداع وتنمية المهارات والخبرات مما يحقق إنتاج 

 . معرفي شيق متطور في جميع الجوانب للوصول إلى مخرجات عالية الجودة

االتصاالت أثرها في تفعيل عمليات وكان لتطور تقنيات المعلومات و

التطبيق العلمي للنظريات واالتجاهات الحديثة في مجال طرق واستراتيجيات التعليم 

والتعلم وتطويرها لتساعد في إعداد أجيال جديدة أكثر قدرة على مواجهة تطورات 

 .العصور وتحديات المستقبل

ومن هنا يتعرض الطالب للمادة الدراسية في خارج الحصة الصفية سواء من 

فيديو تعليمي يقوم المعلم بتسجيله لشرح درس معين أو قراءات تتعلق بموضوع 

الدرس ؛ إذ يتم تحويل الحصة أو المحاضرة التقليدية ضمن التعلم المعكوس، من 

م وضعها على االنترنت بحيث التكنولوجيا المتوافرة المناسبة إلى دروس مسجلة يت

يستطيع الطالب الوصول إليها خارج الحصة الصفية ؛ ال فساح المجال لهم للقيام 

بنشاطات أخرى داخل الحصة، مثل حل المشكلة والنقاشات وحل الواجبات ، فهو تعلم 

يحل فيه التدريس بالتكنولوجيا على االنترنت مكان التدريس المباشر في الغرفة 

 (1022الذيابات ، ) .الصفية
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على الحاسوب وشبكة اإلنترنت في نقل ( اإللكتروني)ويعتمد التعليم الرقمي 

تلك المعارف والمهارات حيث يجمع كل األشكال اإللكترونية للتعليم والتعلم، مما يزيد 

علمين ، فكل متعلم والذي يراعي الفروق الفردية لدى المت. ترسيخ مفهوم التعليم الذاتي

 . يتابع تعلمه كال حسب طاقته وقدرته وفقا لما لديه من خبرات ومهارات سابقة

فالتعليم اإللكتروني طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من 

حاسوب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ، 

اإلنترنت سواء أكان ذلك عن بعد أم في الفصل ومكتبات إلكترونية ، وكذلك بوابات 

 . (2،  2212الموسى، ). الدراسي

فالتربويون اليوم هم أحوج الناس إلى التعلم اإللكتروني في مجال التعليم 

والتعلم لمواكبة مجريات هذا العصر المتنامي بشكل سريع ، فالتعلم اإللكتروني له 

ميزات مكنته من التغلب على كثير من التغلب على كثير من العقبات التي عدد من الم

 (122،  1002حمدان ، ). تعرقل تعميم التعلم حول العالم 

ما هو إال أسلوب من أساليب التعليم ( اإللكتروني ) إذا التعليم الرقمي 

االتصاالت ووسائطها في تقديم المحتوى الجديدة التي تعتمد على تقنيات المعلومات و

التعليمي بما يحتويه من مفاهيم ومعارف ومهارات متنوعة حيث يتيح للطالب التفاعل 

 . النشط داخل حجرة الصف وخارجها

تكمن أهمية الفصول (: التعليم المعكوس)أهمية الفصول المقلوبة : المحور الثاني  

المقلوبة في كونها أهم التكنولوجيا المستخدمة في العملية التعليمية بما تتيح لها من 

.إمكانيات يستمتع بها الطالب بالتعلم من خالل إجراء وتنفيذ األنشطة المختلفة والشيقة  

 : يما يلي ف (1025الزين، )تتمثل أهمية التعلم المعكوس عند 

استغالل الوقت بصورة جيدة فيما يخدم المصلحة التعليمية مع االستخدام األمثل -2

 .للتقنية الحديثة

منح الطالب حافزا للتحضير واالستعداد قبل وقت الحصة الصفية؛ وذلك عن -2

 .طريق إجراء اختبارات قصيرة

 .حصة الفصليةتوفير تغذية راجعة فورية للطلبة بمعرفة المعلمين في وقت ال-2

تحفيز التواصل االجتماعي والتعليمي بين الطلبة عند العمل في مجموعات -5

 .تشاركية صغيرة

 : إلى النقاط السابقة ما يلي (52-52،  1022حسن ، )وقد أضاف 

 . يركز على مستويات التعلم العليا ويرفع من مستوى تحصيل المتعلمين  -2

د من درجة التواصل والتفاعل بين المعلم والطالب ومن ثم كسر جمود العملية يزي -1

 .التعليمية 

 . يعد بيئة تعليمية تحفز على مشاركة الطالب في تحمل مسؤولية تعلمهم -2
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مراحل  (1025الكحيلي ، )لخص  : مراحل تنفيذ التعليم المقلوب : المحور الثالث  

 : الصف المعكوس في النقاط اآلتية 

 . تحديد الدرس الذي ينوي قلب الفصل فيه بشرط أن يكون صالحا للقلب-2

 .تحليل المحتوى إلى قيم ومعارف ومهارات وإلى مفاهيم مهمة يجب معرفتها-1

تصميم الفيديو التعليمي أو التفاعلي بحيث تتضمن المادة العلمية الصوت والصورة -2

 .دقائق مع توجيه الطالب ألهمية مشاهدتها في المنزل وفي أي وقت 20جاوزوالتت

تطبيق المفاهيم التي تعلمها الطالب من الفيديو في الحصة من خالل أنشطة التعلم  -2

 .النشط والمشاريع ، ومن ثم تقويم تعلم الطالب داخل الفصل بأدوات التقويم المناسبة

أن التعلم المعكوس يتكون من مرحلتين  (Bishop, 2013)ويشير بيشوب 

األولى مرحلة التعلم داخل الحصة الصفية إذ يتخللها األسئلة واألجوبة ، والتعلم 

التعاوني في مجموعات صغيرة ، و الثانية فتتمثل في مرحلة التعلم في خارج الحصة 

فيديو والكمبيوتر واالستماع إلى الصفية؛ إذ يتم توظيف التكنولوجيا عبر استخدام ال

 .المحاضرات التي أعدّها المعلم 

 : وترى الباحثة بأن مراحل تطبيق التعلم المقلوب يمر بثالث مراحل

 :ـ مرحلة ما قبل الحصة الدراسية (أ

 .يجب على المعلم وضع المخرجات التي يهدف لتحقيقها خالل هذه المرحلة -2

ليمي إما أن تكون مفاهيم جديدة على الطالب أو أنها تحديد واختيار المحتوى التع  -1

 .مفاهيم مسبقة يراد أن يبنى عليها

تحديد طريقة ايصال المحتوى وأغلب التصاميم تفضل استخدام الفيديوهات  -2

تعليمية ويمكن للمعلم تسجيل المادة العلمية للطالب والتي غالبا تكون  لشروحات

وأيضا يمكن اضافة مصادر .. جاذبة إذا ما قدمت من قبل المعلم وليس معلم آخر 

 .خارجية أو الكتاب المدرسي

اضافة اختيار بسيط يقيس مدى استيعاب الطالب وذلك إما أن تكون أسئلة -2

 .م مناسب لما تم شرحه في الخطوة الثالثةموضوعية أو ما يراه المعل

 :ـ مرحلة الحصة الدراسية(ب 

تحديد مخرجات التعلم  لهذه المرحلة مع التركيز على تحفيز الطالب لتحقيق  -2

المستويات العليا من تصنيف بلوم والتي تركز على التطبيق والتحليل والتقييم 

حيث يحدد المعلم المخرجات التي من خاللها يبني األنشطة الصفية .... واالبتكار 

 .لتحقيق ذلك

وهذا ما يميز التعلم ( التعاونية ـ فردية ـ حل المشكالت)التنوع في تطبيق األنشطة  -1

المقلوب حيث أن زمن الحصة يتيح للمعلم  تحديد أنشطة التعلم قبل وأثناء وبعد 

ومن خالل التنوع في األنشطة يستطيع المعلم تعزيز المفاهيم وأيضا تطوير . الصف
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والعديد من مهارات ( داع اإلب/ النقاش / التواصل / التفكير النقدي )مهارات الطالب 

 .القرن الحادي والعشرين

يقوم المعلم بتقييم مستوى الطالب قبل تطبيق األنشطة والتأكد من جاهزية الطالب  -2

 .للتفاعل 

إلى أن التقويم فرصة لتعزيز المعارف والمهارات لدى  (1025الكحيلي ، )وقد أشار 

لمعلم في تعديل ممارساته لتحسين التعلم ، فإذا كان الصف المعكوس المتعلم ويساعد  ا

يجعل الطالب عنصرا فاعال في استقالليته وتفرده في إحداث التعلم فإن التقويم 

 .الواقعي هو األكثر كفاءة في متابعة تعلم الطالب في الصف المعكوس

ية لمراقبة الطالب إما التغذية الراجعة وتكمن أهيمتها بأن المعلم يجد الوقت والحر-2

فرديا أو جماعيا وتزويدهم بتغذية راجعة فورية تساعد في تصحيح المفاهيم 

 .وتعزيزها

 :شروط التغذية الراجعة الفعالة في عدة نقاط وهي (1022عبدالخالق ، )وقد أوجز 

 أن تتصف بالدوام واالستمرارية والشمولية. 

 أهداف محددة  أن تتم في وضوء. 

  أن يتطلب تفسير نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا ، وتحليال علميا دقيقا. 

 :المنهجية واإلجراءات

يعتمد على "تم استخدام المنهج الوصفي والذي عرفه الباحثون بأنه  :منهج الدراسة

ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر  دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ،

عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح 

خصائصها أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو 

ن، عبيدات ، وآخرو)" حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة 

 (222م،2822

تكون مجتمع الدراسة من معلمات المرحلة المتوسطة لمادة : مجتمع وعينة الدراسة

معلمة، وتم استخدام ( 122)لغتي الخالدة بمحافظة الطائف للتعليم العام والبالغ عددهم 

 ( . 252)العينة بأسلوب الحصر الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

يشمل هذا الجزء المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص : راد الدراسةخصائص أف

، (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة)الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة متمثلة في 

 : وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص أفراد الدراسة كالتالي

 توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة (1)جدول رقم 

 النسبة التكرار المتغيرات الخصائص

 المؤهل العلمي
 %202 5 دبلوم

 %2202 221 بكالوريوس
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 %2005 22 ماجستير

 %20000 252 المجموع

 سنوات  الخبرة

 %2202 11 .أقل من خمس سنوات

 %2502 52 .سنوات من خمس سنوات إلى أقل من عشر

 %801 22 .من عشر سنوات إلى أقل من خمس عشرة سنة

 %2201 22 .خمس عشرة سنة فأكثر 

 %20000 252 المجموع

الخاص بتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً ( 2)يتبين من نتائج الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي  %(2202)لمتغير المؤهل العلمي أن 

من أفراد مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي %( 2005)، بينما وجد أن (بكالوريوس)

من أفراد مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي %( 202)، أخيراً وجد أن (ماجستير)

ويتضح مما سبق أن غالبية مؤهالت عينة الدراسة كانت درجة (. دبلوم)

من عينة الدراسة يحملون شهادات عليا % 2005ما نسبته  البكالوريوس، وتبين أن

األمر الذي يدل على وجود خبرات علمية عالية لدى أفراد ( الماجستير)وهي 

 .الدراسة

وقد استخدمت . استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعلومات: أداة الدراسة

ذو التدرج الخماسي، وبذلك  مقياس ليكرت( االستبانة)الباحثة في تصميم أداة الدراسة 

تتضمن كل فقرة خمس درجات، وتعبر درجات هذا المقياس عن مستويات متفاوتة 

 .درجات( 5)إلى ( 2)من شدة االتجاه، وتتراوح درجات المقياس من 

 .أعلى الدرجات اإليجابية( 5)بحيث تمثل الدرجة  .2

 .تمثل أعلى الدرجات السلبية( 2)والدرجة  .1

المستخدم في ( الحدود الدنيا والعليا)المقياس الخماسي ولتحديد طول خاليا  .2

 ،(2=2-5)محاور الدراسة، تم حساب المدى 

ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي  .2

(2÷5 =0820.) 

أو بداية المقياس )بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 

وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول ( وهي الواحد الصحيح

 :الخاليا كما يلي

  



  بدرية بنت حممد عتيق اجلعيد
 

ـ ــ ــ  ت

11 

 يوضح طريقة تصحيح مقياس ليكرت ذو التدرج الخماسي( 7)جدول رقم 

 قيمة المتوسط الحسابي وزنه التدرج

 موافق بشدة

 
 5000إلى  2010 5

 موافق

 

 2010إلى أقل من  2020 2

موافق إلى حد 

 ما

 

 2020من إلى اقل  1020 2
 غير موافق

 
 1020إلى أقل من 2020 1

غير موافق 

 بشدة

 

 2020إلى أقل من  2 2

 :تم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها كما يتضح من التالي وكذلك

 :تم التأكد من صدق أداة االستبانة بطريقتين: صدق أداة الدراسة -

أداة الدراسة تم تحقيق الصدق الظاهري من خالل عرض : الصدق الظاهري  -

، وذلك للتأكد من سالمة بناء (20)وعددهم ( المحكمين)على مجموعة من 

عبارات االستبانة من حيث الصياغة ووضوح العبارات، ومدى مناسبة كل عبارة 

منها للمحور الذي وضعت له، ومدى مناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، وما 

لباحثة استجابات المحكمين، يرونه من حيث الحذف أو اإلضافة، ثم استعرضت ا

وأخذت بمالحظاتهم لتصبح األداة صالحة للتطبيق على مجتمع البحث بعد القيام 

 . بالتعديل الالزم

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة، على : االتساق الداخلي ألداة الدراسة

معامل ارتباط  مفردة، وذلك بحساب( 20)مجتمع الدراسة االستطالعية البالغ حجمها 

بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له " Pearson Correlation"بيرسون 

 :كما يلي

معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور بالدرجة ( 3)جدول رقم 

 الكلية للمحور

عبارات 

 المحور
عبارات  معامل االرتباط

 المحور
 معامل االرتباط

2 00222** 10 00501** 

1 00251** 12 00222** 

2 00222** 11 00501** 

2 00121** 12 00520** 

5 00222** 12 00212** 

2 00502** 15 00218** 

2 00225** 12 00258** 
2 00222** 12 00202** 
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عبارات 

 المحور
عبارات  معامل االرتباط

 المحور
 معامل االرتباط

8 00222** 12 00225** 

20 00281** 18 00522** 

22 00525** 20 00222** 

21 00222** 22 00215** 

22 00222* 21 00282** 

22 00521** 22 00520** 

25 00222** 22 00522** 

22 00222** 25 00222** 

22 00522** 22 00520** 

22 00522** 22 00522** 

28 00521** 22 00528** 

 .فأقل 0802دالة عند مستوى الداللة . ** فأقل 0805دالة عند مستوى الداللة * 

أن قيم معامالت االرتباط بين درجة العبارة  (2)يتضح من الجدول رقم 

ً عند مستوى داللة  ، وجميعها قيم (0002)والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائيا

موجبة، مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي وارتباط المحور بعباراته 

 .بما يعكس درجة عالية من الصدق لعبارات المحور

قامت الباحثة بتقدير الثبات عن طريق حساب معامل االتساق : ثبات أداة الدراسة -

على عينة من مجتمع الدراسة، ( Alpha Crombach)الداخلي ألفا كرونباخ 

معامالت الثبات للمحور باستخدام ( 4)جدول رقم : ومن خارج العينة كما يلي

 (31=ن )طريقة ألفا كرونباخ 

 00810= معامل الثبات للمحور بوجه عام

رقم 

 العبارة

معامل ألفا إذا حذفت 

 العبارة

رقم 

 العبارة

معامل ألفا إذا حذفت 

 العبارة

2 00828 10 00822 

1 00822 12 00822 

2 00810 11 00822 

2 00810 12 00822 

5 00810 12 00828 
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 00810= معامل الثبات للمحور بوجه عام

رقم 

 العبارة

معامل ألفا إذا حذفت 

 العبارة

رقم 

 العبارة

معامل ألفا إذا حذفت 

 العبارة

2 00822 15 00822 

2 00828 12 00828 

2 00828 12 00822 

8 00828 12 00828 

20 00822 18 00822 

22 00822 20 00825 

21 00822 22 00822 

22 00822 21 00822 

22 00822 22 00822 

25 00828 22 00822 

22 00822 25 00828 

22 00822 22 00822 

22 00822 22 00822 

28 00822 22 00822 

أن جميع العبارات بالمحور قيمة معامل الثبات ( 2)يتضح من الجدول رقم 

في حالة حذفها أقل من قيمة ألفا للمحور ككل مما يعني أن جميع العبارات تسهم  (ألفا)

ً على ثبات المحور، كما يتضح من  في زيادة الثبات وغيابها عن المحور يؤثر سلبا

، وهذه القيمة تُعد مقبولة لمدى (00810)الجدول أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للمحور 

 .ثبات المحور

ً من طبيعة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها : يةاألساليب اإلحصائ قامت الباحثة انطالقا

باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة والموجودة في 

 :، وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية(spss)اإلحصائي  البرنامج

لتقدير صدق  ؛(person Correlation)تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -2

 .عناصر أداة الدراسة
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؛ الختبار مدى ثبات (Cronbach's Alpha)تم استخدام معامل ألفا كرونباخ  -1

 .أداة الدراسة

التكرارات والنسب المئوية؛ للتعرف على البيانات األولية ألفراد مجتمع  -2

أفرادها تجاه عبارات المحاور التي ( استجابات)الدراسة، ولتحديد آراء 

 .اة الدراسةتتضمنها أد

؛ للتعرف على مدى ارتفاع أو انخفاض Mean))تم استخدام المتوسط الحسابي  -2

آراء أفراد مجتمع الدراسة نحو كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة 

األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات من حيث درجة االستجابة 

 .حسب أعلى متوسط حسابي

؛ للتعرف على مدى (Standard deviation)معياري تم استخدام االنحراف ال -5

أفراد مجتمع الدراسة لكل عبارة من عبارات ( استجابات)انحراف آراء 

. متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي

ً بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لصالح أقل تشتت  علما

 .سط الحسابيعند تساوي المتو

للتعرف على الفروق بين ( One Way Anova)اختبار تحليل التباين األحادي  -2

 .أكثر من متغيرين

فتحليل النتائج يُسفر عنها تحليل البيانات باستخدام : نتائج الدراسة وتفسيرها

المعالجات اإلحصائية المالئمة المشار إليها سابقاً، والتي تجيب عن التساؤالت التي 

الباحثة ، حيث هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على التحديات التي تواجه طرحتها 

معلمات لغتي الخالدة في استخدام الفصول المقلوبة من وجهة نظر معلمات المرحلة 

 :والذي تفرع منه التساؤالت التالية، المتوسطة بمحافظة الطائف

المقلوبة لدى معلمات لغتي ما أبرز التحديات التي تحول دون استخدام الفصول  -2

 الخالدة؟

في متوسط ( 0005)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -1

تقديرات المعلمات على أداة الدراسة والمتعلقة بتحديات استخدام الفصل المقلوب 

 تعزى إلى سنوات الخبر؟

وسط في مت( 0005)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -2

تقديرات المعلمات على أداة الدراسة والمتعلقة بتحديات استخدام الفصل المقلوب 

 تعزى إلى المؤهل الدراسي ؟

ما أبرز التحديات التي تحول دون : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

 استخدام الفصول المقلوبة لدى معلمات لغتي الخالدة؟

تحول دون استخدام الفصول المقلوبة لدى  للتعرف على أبرز التحديات التي

معلمات لغتي الخالدة، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
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واالنحرافات المعيارية والرتب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة، وجاءت النتائج كما 

 :  توضحها الجداول التالية

 :معوقات مرحلة التخطيط 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  (5)جدول رقم 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو العبارات المتعلقة بمعوقات 

معوقات )تدريسية وصفية عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة 

 (مرحلة التخطيط

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

 العبارات

 حجم التحديات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

بة المعياري
رت

ال
 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى 

 حد ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 اطالقا

2 

تصميم المواد التعليمية 

المعدة للفصول المقلوبة 

يستهلك وقت وجهد كبير 

 .من المعلم

 - 2 22 22 22 ك

2012 0022 1 
٪ 2202 2002 1002 100 - 

1 

اختيار صعوبة في 

األنشطة التفاعلية المناسبة 

للطلبة داخل وخارج 

 .الصف

 - 28 22 20 22 ك

2020 0082 2 
٪ 1202 2801 1202 2102 - 

2 

عدم مالءمة بعض 

الموضوعات الدراسية 

 .لطريقة الفصول المقلوبة

 - 2 22 52 20 ك

2015 0022 2 
٪ 2502 2208 2202 202 - 

 0022= االنحراف المعياري                           2008 =المتوسط الحسابي العام

 
يتضح أن استجابات أفراد عينة ( 5)من خالل النظر إلى الجدول رقم 

الدراسة نحو المحور الخاص بمعوقات تدريسية وصفية عند استخدام الفصول 

، (كبيرة)جاءت بدرجة ( معوقات مرحلة التخطيط)المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة 

وهذا المتوسط يقع ( 2010من  2008)حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور 

إلى أقل من  2020من )في الفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والذي يبدأ 

وحصلت العبارة . على أداة الدراسة" موافق"، وهي الفئة التي تشير إلى خيار (2010

على " وضوعات الدراسية لطريقة الفصول المقلوبةعدم مالءمة بعض الم( "2: )رقم
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وترى (. 0022)، وانحراف معياري (2015)المرتبة األولى، بمتوسط حسابي 

الباحثة أن سبب الدرجة الكبيرة لمعوقات مرحلة التخطيط هي لكونها معوقات فعلية 

م على أرض الواقع، وتعاني منها المعلمات، لذلك اتفقت آراء أفراد الدراسات بحك

خبرتهن، ومعايشتهن اليومية لتلك التحديات على حدوثها على أرض الواقع، ولذلك 

 .جاءت بدرجة كبيرة

 : معوقات مرحلة التنفيذ 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 2)جدول رقم 

عوقات المعيارية والرتب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو العبارات المتعلقة بم

معوقات ) تدريسية وصفية عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة

 (مرحلة التنفيذ

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

 العبارات

 حجم التحديات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رتبة
ال

 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى 

 حد ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 اطالقا

 .تنفيذ الدرستسمح بالفوضى أثناء  2
 - - 22 22 28 ك

2012 0022 5 
٪ 5202 1205 1202 - - 

5 
الفصول المقلوبة ال تتناسب مع 

 .أعداد الطالب الكبير

 - 2 10 22 82 ك
2022 0080 2 

٪ 2202 1002 2202 501 - 

2 
ضعف استجابة الطالب في 

االطالع على المحتوى المعد 

 .لخارج الصف

 - 8 12 22 20 ك
2011 0082 2 

٪ 5102 1205 2202 508 - 

2 
ضعف تفاعل الطالب مع المعلم في 

 .األنشطة الصفية

 - 15 20 22 25 ك
2022 2002 8 

٪ 1802 1202 1202 2202 - 

2 
البيئة الصفية غير مالئمة لتنفيذ 

 .الفصول المقلوبة

 - 22 18 12 25 ك
2010 2001 2 

٪ 5502 2200 2800 205 - 

8 
ضيق وقت الحصة والذي يؤثر 

على المناقشة وإجراء بعض 

 .التطبيقات

 - 22 10 22 22 ك
2011 0088 2 

٪ 5108 1202 2202 801 - 

 0022= االنحراف المعياري                           2022= المتوسط الحسابي العام

تبين أن استجابات أفراد عينة الدراسة  (2)من خالل النظر إلى الجدول رقم 

نحو المحور الخاص بمعوقات تدريسية وصفية عند استخدام الفصول المقلوبة في 

، حيث بلغ (كبيرة)جاءت بدرجة  (مرحلة التنفيذ معوقات)تدريس لغتي الخالدة 

وهذا المتوسط يقع في الفئة ( 2010من  2022)المتوسط الحسابي العام لهذا المحور 
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، (2010إلى أقل من  2020من )بعة من المقياس المتدرج الخماسي والذي يبدأ الرا

: وقد حصلت العبارة رقم. على أداة الدراسة" موافق"وهي الفئة التي تشير إلى خيار 

على المرتبة األولى، " الفصول المقلوبة ال تتناسب مع أعداد الطالب الكبير( "5)

وتعزو الباحثة السبب في (. 0080) ، وانحراف معياري(2022)بمتوسط حسابي 

الدرجة الكبيرة لمعوقات مرحلة التنفيذ بسبب أنها معوقات يتم معايشتها على أرض 

الواقع، والحد منها ضرورة للقدرة على تنفيذ الطريقة الوصفية باستخدام الفصول 

 .المقلوبة لمادة لغتي الخالدة

 : جعةمعوقات مرحلة تقويم التعليم وتقديم التغذية الرا

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 2)جدول رقم 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو العبارات المتعلقة بمعوقات 

معوقات )تدريسية وصفية عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة 

 .(ة الراجعةمرحلة تقويم التعليم وتقديم التغذي

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

 العبارات

 حجم التحديات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

بة المعياري
رت

ال
 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 اطالقا

20 

صعوبة اقناع وتحفيز 

الطالب الذين ال يرغبون في 

المشاركة في الفصول 

 .المقلوبة

 2 22 22 22 50 ك

2022 2025 22 
٪ 2102 2202 1002 2202 202 

22 
صعوبة تقديم التغذية الراجعة 

 .لكل طالب على حدة

 - 1 22 22 51 ك
2020 0022 20 

٪ 2208 2202 12052 202 - 

21 

ضعف المعلم في إعداد 

أدوات تقويم تتناسب مع 

الفصول المقلوبة والتي تركز 

على عمليات بناء المعرفة 

 .وعمليات التفكير العليا 

 22 10 20 25 22 ك

2028 2012 21 

٪ 1202 1108 1202 2202 801 

 0022= االنحراف المعياري                           2022= لمتوسط الحسابي العاما

يتضح أن استجابات أفراد عينة  (2)من خالل النظر إلى الجدول رقم 

الدراسة نحو المحور الخاص بمعوقات تدريسية وصفية عند استخدام الفصول 

معوقات مرحلة تقويم التعليم وتقديم التغذية )المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة 

، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور (كبيرة)جاءت بدرجة ( الراجعة

هذا المتوسط يقع في الفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي و( 2010من  2022)
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" موافق"، وهي الفئة التي تشير إلى خيار (2010إلى أقل من  2020من )والذي يبدأ 

صعوبة تقديم التغذية الراجعة لكل ( "22: )وقد حصلت العبارة رقم. على أداة الدراسة

، وانحراف معياري (2020)المرتبة األولى بمتوسط حسابي " طالب على حدة

بأن التقويم يعد فرصة لتعزيز ( 1025)وتتفق هذه النتائج مع الكحيلي (. 0022)

المعارف والمهارات لدى المتعلم ويساعد  المعلم في تعديل ممارساته لتحسين التعلم، 

فإذا كان الصف المعكوس يجعل الطالب عنصرا فاعال في استقالليته وتفرده في 

إن التقويم الواقعي هو األكثر كفاءة في متابعة تعلم الطالب في الصف إحداث التعلم ف

المعكوس، وكذلك تتضح أهمية التغذية الراجعة تكمن بأن المعلم يجد الوقت والحرية 

لمراقبة الطالب إما فرديا أو جماعيا وتزويدهم بتغذية راجعة فورية تساعد في 

بأن التغذية الراجعة ( 1022)لخالق كذلك تتفق مع عبد ا. تصحيح المفاهيم وتعزيزها

أن تتصف بالدوام واالستمرارية، وأن تتم في : الفعالة تتجلى في عدة نقاط وهي

وضوء أهداف محددة، وأن يتطلب تفسير نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا، وتحليالً 

 ً ظر وترى الباحثة أن حصول هذه التحديات على درجة موافقة من وجهة ن. علمياً دقيقا

 .المعلمات يؤكد على أن هذه التحديات موجودة بالفعل ويجب العمل على حلها

 : التحديات اإلدارية

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 8)جدول رقم 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو العبارات المتعلقة بالتحديات 

 .دام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدةاإلدارية عند استخ

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

 العبارات

 حجم التحديات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

بة المعياري
رت

ال
 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى 

 حد ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

اطال

 قا

2 

قلة األجهزة 

والبرمجيات الالزمة 

لتسجيل وإعداد 

 .الدروس

 2 2 20 21 202 ك

2051 0022 2 
٪ 2200 1008 205 208 002 

1 

البرامج المقدمة في 

الفصول المقلوبة تأخذ 

الطابع النظري أكثر 

 .منه عملي

 1 25 18 22 22 ك
2082 2005 2 

٪ 2808 2002 2800 802 202 

2 

عدم توفير انترنت 

عالي الجودة داخل 

 .المدرسة

 2 1 2 22 212 ك
2020 0022 2 

٪ 2102 2005 208 202 100 
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رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

 العبارات

 حجم التحديات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

بة المعياري
رت

ال
 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى 

 حد ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

اطال

 قا

2 

غياب عنصر التشجيع 

والتحفيز من جانب 

اإلدارة للمعلم الذي 

يستخدم الفصول 

 .المقلوبة في التعليم 

 2 12 12 12 22 ك
2082 2022 2 

٪ 2202 2202 2202 2202 100 

5 
قلة وعي اإلدارة بأهمية 

 .الفصول المقلوبة

 2 12 12 28 22 ك
2022 2022 8 

٪ 2201 1505 2502 2500 102 

2 

قلة البرامج التدريبية 

المقدمة من مركز 

التدريب في الفصول 

 .المقلوبة

 - 8 22 22 22 ك
2025 0028 5 

٪ 5205 1202 2005 508 - 

2 

قلة الخبراء 

المتخصصين في مجال 

تصميم دروس الفصول 

 .المقلوبة اإللكترونية

 - 5 22 28 22 ك

2022 0022 2 
٪ 5201 2100 205 202 - 

2 

إدارة التقنيات التربوية 

في التعليم ال توفر 

الوسائط التربوية 

 .المساعدة للمعلم

 - 1 21 20 88 ك

2052 0028 1 
٪ 2202 1202 202 202 - 

8 

ضعف دور اإلشراف 

التربوي في التوجيه 

لتفعيل طريقة التدريس 

باستخدام الفصول 

 .المقلوبة

 1 28 12 22 20 ك

2085 2002 2 
٪ 2801 2202 2502 2102 202 

 0021= االنحراف المعياري                           2015= المتوسط الحسابي العام

يتضح أن استجابات أفراد عينة  (2)من خالل النظر إلى الجدول رقم 

الدراسة نحو المحور الخاص بالتحديات اإلدارية عند استخدام الفصول المقلوبة في 

، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (كبيرة جداً )تدريس لغتي الخالدة جاءت بدرجة 
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وهذا المتوسط يقع في الفئة الخامسة من المقياس ( 5000من  2015)لهذا المحور 

، وهي الفئة التي تشير إلى خيار (5000إلى  2010من )ج الخماسي والذي يبدأ المتدر

عدم توفير انترنت ( "2: )وقد حصلت العبارة رقم. على أداة الدراسة" موافق بشدة"

، وانحراف (2020)المرتبة األولى، بمتوسط حسابي " عالي الجودة داخل المدرسة

أن التعلم  (Bishop, 2013)بيشوب ر وتأكيداً لهذه النتائج يشي(. 0022)معياري 

المعكوس يستلزم توظيف التكنولوجيا عبر استخدام الفيديو والكمبيوتر واالستماع إلى 

المحاضرات التي أعدّها المعلم، إضافة إلى حل االختبارات وممارسة التدريبات 

 ً وترى الباحثة أن حصول هذه التحديات على درجة موافقة من وجهة . المعدة سابقا

نظر أفراد عينة الدراسة يؤكد على أن هذه التحديات تتعلق بتوافر التقنيات الحديثة، 

وضرورة امتالك المدارس لإلدارة التي تؤمن بضرورة التقنية، وتوافر األجهزة 

 .الضرورية لتطبيق تلك االستراتيجية في المدارس

 : التحديات الخاصة بالطالب

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 9)جدول رقم 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو العبارات المتعلقة بالتحديات 

 .الخاصة بالطالب عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

 راتالعبا

 حجم التحديات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رتبة
ال

 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 اطالقا

2 
تكاسل الطالب عن االستماع 

 .للدرس خارج الصف

 2 22 10 22 20 ك
2012 0082 2 

٪ 5102 1202 2102 201 002 

1 
تطبيقات ال يجيد الطالب توظيف 

 .اإلنترنت والتعامل مع أدواته

 5 12 22 21 22 ك
2052 2025 2 

٪ 1202 1205 1202 2202 202 

2 
عدم توفر االنترنت واألجهزة 

 .الالزمة عند جميع الطالب

 1 5 25 22 22 ك
2022 0022 1 

٪ 5205 1202 802 202 202 

2 
ضعف تفاعل الطالب مع أنشطة 

 .الفصول المقلوبة

 - 22 22 28 58 ك
2001 0082 2 

٪ 2202 2100 1101 201 - 

5 
ضعف القدرة على التحاور 

والمناقشة والمشاركات الجماعية 
 2 0022 2021 - 21 - 51 28 ك
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11 

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

 راتالعبا

 حجم التحديات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رتبة
ال

 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 اطالقا

 - 202 - 2200 5201 ٪ .سواء إلكترونية أو مباشرة

2 
ضعف الثقافة المعرفية لدى الطالب 

 .في أهمية التعلم الذاتي

 - 2 12 28 22 ك

2012 0022 2 
٪ 2202 2100 2202 208 - 

 .قلة التواصل بين األسرة والمدرسة 2
 2 2 15 22 25 ك

2010 0082 5 
٪ 2800 1202 2202 501 002 

 0022= االنحراف المعياري                           2022= المتوسط الحسابي العام

يتضح أن استجابات أفراد عينة الدراسة نحو ( 8)من خالل النظر إلى الجدول رقم 

المحور الخاص بالتحديات الخاصة بالطالب عند استخدام الفصول المقلوبة في 

، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا (كبيرة)تدريس لغتي الخالدة جاءت بدرجة 

رج وهذا المتوسط يقع في الفئة الرابع من المقياس المتد( 2010من  2022)المحور 

، وهي الفئة التي تشير إلى خيار (2010إلى أقل من  2020من )الخماسي والذي يبدأ 

ضعف القدرة على ( "5: )وقد حصلت العبارة رقم. على أداة الدراسة" موافق"

المرتبة األولى، " التحاور والمناقشة والمشاركات الجماعية سواء إلكترونية أو مباشرة

ومن هذا المنطلق يرى حسن (. 0022)عياري ، وانحراف م(2021)بمتوسط حسابي 

أن استراتيجية التعليم المقلوب تمنح المعلمين مزيداً من الوقت لمساعدة ( 1022)

الطالب وتلقي استفساراتهم، وتبني عالقات أقوى بين الطالب، والمعلم لترسيخ مبدأ 

للمعوقات  وترى الباحثة أن سبب الدرجة الكبيرة. الحوار والمناقشة البناءة بينهما

خاصة بالطالب عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة هي لكونها 

معوقات فعلية على أرض الواقع، ويعاني منها الطالب، لذلك يجب وضع حلول لها 

بالتوافق مع تطلعات ورغبات الطالب، ودراسة المشكالت التي يطرحونها بالنقاش 

 .واإلدارة المدرسيةبينهم وبين المشرفين والمعلمين 
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 : التحديات الخاصة بالمعلم

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  (11)جدول رقم 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو العبارات المتعلقة بالتحديات 

 الخاصة بالمعلم عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

 العبارات

 حجم التحديات
المتوسط 

 الحسابي

ف 
را

ح
الن

ا

ي
ر
المعيا

 

رتبة
ال

 

موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى 

 حد ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

اطال

 2 قا
ضعف إدراك المعلم ألهمية الفصول 

 .المقلوبة في البيئة التعليمية

 2 12 22 22 28 ك
2052 2025 2 

٪ 1505 1202 1202 2500 202 

1 
قلة إلمام المعلم باآللية الصحيحة 

 .لتطبيق الفصول المقلوبة

 2 22 22 25 55 ك
2022 2022 1 

٪ 2508 1802 1202 801 208 

2 
عدم تمكن المعلم من استخدام 

البرمجيات الحديثة في إعداد دروس 

 .تتناسب مع الفصول المقلوبة

 5 28 20 22 22 ك
2022 2022 2 

٪ 1202 2002 1202 2102 202 

 .التقليديةتمسك المعلم بالطريقة  2
 8 22 22 18 25 ك

2018 2011 8 
٪ 1108 2800 1202 1205 508 

5 
االعتقاد بأن التعليم المقلوب عبء 

 .إضافي على المعلم

 2 12 18 28 52 ك
2025 2012 2 

٪ 2202 1505 2800 2202 202 

2 
عدم تمكن المعلم من مهارات 

واستراتيجيات التدريس الفعال التي 

 .عليها الفصول المقلوبةتعتمد 

 5 12 52 25 22 ك
2050 2021 2 

٪ 1202 1108 2202 2502 202 

2 
ضعف مستوى اإلعداد األكاديمي 

 .للمعلم

 10 21 22 12 12 ك
2002 2022 

2

0 ٪ 2202 2202 1205 1205 2202 

2 
عدم تمكن المعلم من مهارات إدارة 

 .الصف المناسبة مع الفصول المقلوبة

 2 25 22 20 22 ك
2022 2022 2 

٪ 1202 2802 2202 1108 202 

8 
ضعف الدافعية لدى المعلم للتدريس 

 باستخدام الفصول المقلوبة

 2 12 22 22 22 ك
2055 2022 5 

٪ 1201 2202 1205 2200 208 

20 
القيود التنظيمية في االلتزام بزمن 

 .الدرس والخطة الدراسية

 2 2 22 22 22 ك
2002 0082 2 

٪ 2201 2202 1202 208 100 

 0022= االنحراف المعياري                           2052= المتوسط الحسابي العام

يتضح أن استجابات أفراد عينة  (20)من خالل النظر إلى الجدول رقم 

الدراسة نحو المحور الخاص بالتحديات الخاصة بالمعلم عند استخدام الفصول 

، حيث بلغ المتوسط الحسابي (كبيرة)المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة جاءت بدرجة 
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11 

وهذا المتوسط يقع في الفئة الرابعة من المقياس ( 2010من  2052)العام لهذا المحور 

، وهي الفئة التي تشير (2010إلى أقل من  2020من )رج الخماسي والذي يبدأ المتد

القيود ( "20: )العبارة رقموقد حصلت . على أداة الدراسة" موافق"إلى خيار 

المرتبة األولى، بمتوسط " التنظيمية في االلتزام بزمن الدرس والخطة الدراسية

أن ( 1002)لذلك ذكر حمدان  وتأكيداً  (.0082)، وانحراف معياري (2002)حسابي 

التربويون اليوم هم أحوج الناس إلى التعلم اإللكتروني في مجال التعليم والتعلم 

لمواكبة مجريات هذا العصر المتنامي بشكل سريع، فالتعلم اإللكتروني له عدد من 

المميزات مكنته من التغلب على كثير من التغلب على كثير من العقبات التي تعرقل 

 .م التعلم حول العالمتعمي

وتعزو الباحثة السبب في الدرجة الكبيرة للمعوقات الخاصة بالمعلم عند  

استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة هي لكونها معوقات فعلية على 

أرض الواقع، ولذلك اتفقت غالبية أفراد الدراسة على درجة كبيرة لوجود تلك 

والحد منها ضرورة لفائدة العملية التعليمية ككل حيث التحديات الخاصة بالمعلم، 

يستفيد من ذلك المعلم والمتعلم، ويكمن ذلك بتخفيف القيود التنظيمية وجعلها في 

 .مستوى متاح للمعلم وبالتحاور والنقاش البناء بين المعلم واإلدارة المدرسية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

في متوسط تقديرات المعلمات على أداة الدراسة والمتعلقة ( 0005)مستوى داللة 

 ؟بتحديات استخدام الفصل المقلوب تعزى إلى سنوات الخبرة

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

ً لمتغير سن وات الخبرة تم استخدام اختبار تحليل التباين استجابات عينة الدراسة تبعا

 .(One Way Anova)األحادي 

للفروق بين ( One Way Anova)نتائج تحليل التباين األحادي ( 11)جدول رقم 

 متوسطات استجابات عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 المجموعات (األبعاد)المحاور 
مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

معوقات تدريسية وصفية عند 

استخدام الفصول المقلوبة في 

معوقات )تدريس لغتي الخالدة 

 (مرحلة التخطيط

 

 00212 2 00822 بين المجموعات
00222 00522 

 00222 228 200822 داخل المجموعات

  251 220812 المجموع

 00502 00280 00182 2 00222 بين المجموعاتمعوقات تدريسية وصفية عند 
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 المجموعات (األبعاد)المحاور 
مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

استخدام الفصول المقلوبة في 

معوقات )تدريس لغتي الخالدة 

 (مرحلة التنفيذ

 00225 228 550222 داخل المجموعات

  251 520222 المجموع

معوقات تدريسية وصفية عند 

استخدام الفصول المقلوبة في 

معوقات )تدريس لغتي الخالدة 

تقويم التعليم وتقديم مرحلة 

 (.التغذية الراجعة

 00281 2 20222 بين المجموعات
00200 00282 

 00225 228 820255 داخل المجموعات

  251 820222 المجموع

التحديات اإلدارية عند استخدام 

الفصول المقلوبة في تدريس 

 .لغتي الخالدة

 00252 2 20052 بين المجموعات
00282 00222 

 00282 228 520820 المجموعاتداخل 

  251 580882 المجموع

التحديات الخاصة بالطالب عند 

استخدام الفصول المقلوبة في 

 .تدريس لغتي الخالدة

 00222 2 00221 بين المجموعات
00182 00220 

 00222 228 520220 داخل المجموعات

  251 520101 المجموع

التحديات الخاصة بالمعلم عند 

استخدام الفصول المقلوبة في 

 .تدريس لغتي الخالدة

 00225 2 00515 بين المجموعات
00118 00222 

 00225 228 2220828 داخل المجموعات

  251 2220222 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (22)يتضح من خالل الجدول رقم 

ً لمتغير سنوات ( أبعاد)متوسطات استجابات عينة الدراسة تجاه محاور  الدراسة تبعا

( ف)الخبرة، حيث أظهرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائية لقيم 

( 00200)و( 00280)و(  00222)الخاصة بها ( ف)إذ بلغت قيم . الخاصة بها

( 00522)على التوالي بمستويات داللة بلغت ( 00118)و( 00182)و( 00282)و

على التوالي وهي قيم ( 00222)و( 00220)و( 00222)و( 00222)و( 00502)و

، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (0805)أكبر من مستوى الداللة 
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11 

ً لمتغير سنوات  الدراسة( أبعاد)متوسطات استجابات عينة الدراسة تجاه محاور  تبعا

 .الخبرة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث

في متوسط تقديرات المعلمات على أداة الدراسة والمتعلقة ( 0005)عند مستوى داللة 

 ؟بتحديات استخدام الفصل المقلوب تعزى إلى المؤهل الدراسي

للفروق بين ( One Way Anova)نتائج تحليل التباين األحادي  (17)جدول رقم 

 متوسطات استجابات عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل الدراسي

 المجموعات (األبعاد)المحاور 
مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

معوقات تدريسية وصفية عند 

في تدريس  استخدام الفصول المقلوبة

معوقات مرحلة )لغتي الخالدة 

 (التخطيط

 

 00222 1 00121 بين المجموعات

داخل  00252 00122

 المجموعات
220252 250 00222 

  251 220812 المجموع

معوقات تدريسية وصفية عند 

استخدام الفصول المقلوبة في تدريس 

معوقات مرحلة )لغتي الخالدة 

 (.التنفيذ

 20250 1 10200 بين المجموعات

20220 00050 
داخل 

 المجموعات
520211 250 00222 

  251 520212 المجموع

معوقات تدريسية وصفية عند 

استخدام الفصول المقلوبة في تدريس 

معوقات مرحلة تقويم )لغتي الخالدة 

 (.التعليم وتقديم التغذية الراجعة

 00022 1 00022 بين المجموعات

00058 00821 
داخل 

 المجموعات
820052 250 00210 

 0 251 820222 المجموع

التحديات اإلدارية عند استخدام 

الفصول المقلوبة في تدريس لغتي 

 .الخالدة

 20228 1 10122 بين المجموعات

داخل  00052 10802

 المجموعات
520258 250 00225 

 00052 251 580882 المجموع

 00082 10225 00282 1 20282 بين المجموعاتالتحديات الخاصة بالطالب عند 
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 المجموعات (األبعاد)المحاور 
مجموع  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

استخدام الفصول المقلوبة في تدريس 

 .لغتي الخالدة

داخل 

 المجموعات
520202 250 00222 

  251 520101 المجموع

التحديات الخاصة بالمعلم عند 

استخدام الفصول المقلوبة في تدريس 

 .لغتي الخالدة

 20220 1 20120 بين المجموعات
10121 00222 

داخل 

 المجموعات
2220282 250 00222 

  251 2220222 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 21)يتضح من خالل الجدول رقم 

ً لمتغير ( أبعاد)بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تجاه محاور  الدراسة تبعا

حيث أظهرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائية لقيم  المؤهل العلمي،

( 00058)و( 20220)و(  00122)الخاصة بها ( ف)إذ بلغت قيم . الخاصة بها( ف)

( 00252)على التوالي بمستويات داللة بلغت ( 10121)و( 10225)و( 10802)و

قيم  على التوالي وهي( 00222)و( 00082)و( 00052)و( 00821)و( 00050)و

، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (0805)أكبر من مستوى الداللة 

ً لمتغير المؤهل ( أبعاد)متوسطات استجابات عينة الدراسة تجاه محاور  الدراسة تبعا

 .العلمي

 :أهم النتائج: خالصة النتائج والتوصيات

اتضح أن أبرز التحديات التي تحول : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول (2

 :  دون استخدام الفصول المقلوبة لدى معلمات لغتي الخالدة هي التالية

تبين أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة : معوقات مرحلة التخطيط  -

الدراسة نحو معوقات مرحلة التخطيط عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس 

( 2010من  2008)، حيث بلغ هذا المتوسط (كبيرة)اءت بدرجة لغتي الخالدة ج

عدم مالءمة بعض الموضوعات الدراسية لطريقة : وركز أفراد العينة على عبارة

 .الفصول المقلوبة

تبين أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة :  معوقات مرحلة التنفيذ -

، حيث بلغ المتوسط (كبيرة)جاءت بدرجة  مرحلة التنفيذ الدراسة نحو معوقات

وقد ركز أفراد العينة على مشكلة أن ( 2010من  2022)العام لهذا المحور 

 .الفصول المقلوبة ال تتناسب مع أعداد الطالب الكبير
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تبين أن استجابات أفراد : معوقات مرحلة تقويم التعليم وتقديم التغذية الراجعة -

جاءت ( ة تقويم التعليم وتقديم التغذية الراجعةعينة الدراسة نحو معوقات مرحل

من  2022)، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور (كبيرة)بدرجة 

، وركز أفراد العينة على صعوبة تقديم التغذية الراجعة لكل طالب على ( 2010

 .حدة

إلدارية تبين أن استجابات أفراد عينة الدراسة نحو التحديات ا: التحديات اإلدارية -

كبيرة )عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة جاءت بدرجة 

ويرى ( 5000من  2015)، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور (جداً 

أفراد العينة أن مشكلة عدم توفير انترنت عالي الجودة داخل المدرسة تأتي في 

 .المرتبة األولى

تبين أن استجابات أفراد عينة الدراسة نحو التحديات :  التحديات الخاصة بالطالب -

الخاصة بالطالب عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة جاءت 

من  2022)، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور (كبيرة)بدرجة 

ات ويرى أفراد العينة أن ضعف القدرة على التحاور والمناقشة والمشارك( 2010

 .الجماعية سواء إلكترونية أو مباشرة تأتي في المرتبة األولى ضمن هذا المجال

تبين أن استجابات أفراد عينة الدراسة نحو التحديات :  التحديات الخاصة بالمعلم -

الخاصة بالمعلم عند استخدام الفصول المقلوبة في تدريس لغتي الخالدة جاءت 

من  2052)ابي العام لهذا المحور ، حيث بلغ المتوسط الحس(كبيرة)بدرجة 

ومن أهم هذه الصعوبات وجود القيود التنظيمية في االلتزام بزمن (  2010

 .الدرس والخطة الدراسية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة اتضح : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني (1

الدراسة ( أبعاد)نة الدراسة تجاه محاور إحصائية بين متوسطات استجابات عي

تبعاً لمتغير سنوات الخبرة، حيث أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية لقيم 

 .الخاصة بها( ف)

اتضح عدم وجود فروق ذات داللة : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث (2

الدراسة ( أبعاد)إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تجاه محاور 

تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، حيث أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية لقيم 

 .الخاصة بها( ف)

 

 :أهم التوصيات

ضرورة العمل على المواءمة بين المناهج الدراسية واستخدام التقنيات الحديثة  (2

 (.الفصول المقلوبة)
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ح بتطبيق استراتيجية الفصول العمل على تقنين أعداد الطالب في الفصول للسما (1

 .المقلوبة في التدريس، مما يسهل تقديم التغذية الراجعة لطالب كل على حدة

 .توفير التقنيات الحديثة لإلدارة والتزود بإنترنت عالي الجودة داخل المدرسة (2

نشر ثقافة الحوار الفاعل والمناقشة والمشاركات الجماعية سواء إلكترونية أو  (2

 .الب والمعلمين وضمن الفصول التدريسيةمباشرة بين الط

المرونة في التطبيق الزمني للخطط التدريسية، والتخفيف من القيود التنظيمية في  (5

 .االلتزام بزمن الدرس والخطة الدراسية لتطبيق استراتيجية الفصول المقلوبة
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