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/ فــردي(هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى اثــر اخــتالف نمــط ممارســة األنــشطة اإللكترونیــة 
ضمن بیئة  التعلم المعكـوس فـي تنمیـة األداء التقنـي والثقـة بـالنفس لـدى طـالب ) تعاوني

ـــیم، تكونـــت مجموعـــة البحـــث مـــن  ـــة الرابعـــة ) 60(تكنولوجیـــا التعل ـــب وطالبـــة بالفرق طال
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الدراسـیة، وقـد تـم تطبیـق أدوات البحـث وهــي  اختبـار تحـصیلي، بطاقـة مالحظـة، مقیــاس 
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The Difference of the Electronic Activities Pattern within the 
flipped Learning Environment and its Effect on Developing 
Technical Performance and Self-confidence among 
Educational Technology Department Students 
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Department of Educational Technology, Faculty of Qualitative 
Education, Ain Shams University, Egypt. 
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Abstract: 
 The Study aimed to identify the effect of the different pattern of 
electronic activities (individual / cooperative) within the Flipped 
learning environment in developing technical performance and 
self-confidence among students of educational technology, the 
research group consisted of (60) students in the fourth year of 
educational technology - the Faculty of Specific Education - 
University Ain Shams, they were divided into two groups, the 
strength of each group (30) students, educational activities were 
designed according to the general design model, and the research 
experiment lasted for three consecutive weeks, as the two research 
groups carried out educational activities with their two modules 
through the Schoology virtual community, and the research tools 
were applied and they are Enumeration test Next, a note card, a 
measure of self-confidence, then the results were monitored and 
statistically processed, and the results came in favor of a pattern 
of individual activity in developing technical performance and 
self-confidence among students of educational technology. 
keywords: Flipped learning, e-activities, technical performance, 
self-confidence. 
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 :مقدمة
ٌیعد التعلم المعكوس أحد نماذج التعلم المدمج الذى یستخدم التكنولوجیـا الرقمیـة 

الــتعلم : فــى نقــل المحتــوى خــارج قاعــات الدراســة، ویــستند فكرتــه لمفــاهیم متنوعــة أهمهــا
ــا قیمــة هــذا . ًالنــشط، وفاعلیــة المــتعلم، ومــشاركة المــتعلم اإلیجابیــة، وبــث المحتــوى رقمی

ٌّالنموذج تكمن  فى تحویل الوقت المخصص للقاعة الدراسیة بشكل منهجى مقصود لورشـة َّ
تدریبیــة یمكــن مــن خاللهــا أن ینــاقش المــتعلم مــا یریــد بحثــه واستقــصائه حــول المحتــوى 
ٌالتعلیمي، واختبار مهاراته فى تطبیق المعرفة والتواصل مع زمالئـه أثنـاء تأدیتـه لألنـشطة 

سـة یقـوم المعلـم بمجموعـة مـن الوظـائف المتنوعـة؛ میة المتنوعة، وخـالل وقـت الدرایالتعل
المــدرب، الموجــه، المراقــب وتــشجیع المــتعلم علــى اتمــام عملیــة الــتعلم بــشكل فعــال، ففــي 

 تعمیـق المفـاهیم المهمـة للمتعلمـینالسیاق التقلیدي یقوم المعلم بشرح الدرس بینما یترك 
ــذي ال  ــة، األمــر ال ــات المنزلی ــزل، مــن خــالل التكلیف ــین فــي المن ــة ب ــروق الفردی یراعــي الف

ــي نمــوذج  ــا ف ــتعلم المعكــوس«المتعلمــین، أم ــشرح » ال ــي ی ــف مرئ ــم بإعــداد مل ــوم المعل یق
المفاهیم الجدیدة باستخدام التقنیات السمعیة والبصریة وبرامج المحاكاة والتقییم التفـاعلي 

ُتمكن لتكون فـي متنـاول المتعلمـین قبـل الـدرس، ومتاحـة لهـم علـى مـدار الوقـت، وبهـذا یـ ّ
ّالمتعلمین عامة، ومتوسطي األداء المحتـاجون إلـى مزیـد مـن الوقـت بـشكل خـاص، وذوي 
ًالقــدرات الخاصــة أیــضا مــن اإلطــالع علــى المحتویــات التفاعلیــة مــرات عــدة، لیتــسنى لهــم 

  .استیعاب المفاهیم الجدیدة
وفي ظل الضغوط المتزایدة على مؤسسات التعلیم العـالى لتطبیـق مـداخل وبیئـات 

ًدیدة للتعلم، ووفقا لمـا أشـارت إلیـه الكثیـر مـن األبحـاث والدراسـات والـدالئل التـي أثبتـت ج
تحسین األداء األكادیمى للطالب ورضا أعضاء هیئة التدریس عن بیئـة الـتعلم المعكـوس، 
ًوالنماذج المتعددة الستخدام الطالب مداخل وبیئات تعلم جدیدة وخصوصا التعلم المعكـوس 

 بــالتعلم التقلیــدي، جــاءت أهمیــة تــشجیع تحكــم المــتعلم فــي كیفیــة تعلمــة وتقییمــه مقارنــة
وتحسین مشاركتة من خالل توظیف بیئات التعلم المعكوس للطالب في التعلیم العالى، ذلك 

 & Moran) یضمن االستغالل األمثل لوقت المعلم أثناء الدرس- التعلم المعكوس -كونه 
Milsom,2015,41) . ّمستوى المتعلمین في بدایـة الـدرس، ثـم یـصمم ّحیث یقیم المعلم ُ

ّاألنشطة التعلیمیة من خالل التركیز على توضـیح مـا صـعب فهمـه، ومـن ثـم یـشرف علـى  َ ُ َ
                                                             

 American Psychologicalحثة نظام التوثیق الخاص بالجمعیة األمریكیة لعلم النفس مت البااستخد  1

Association (APA) سنة النشر ثم رقم الصفحة بً اإلصدار السادس، والذى یعتمد على ذكر اسم العائلة متبوعا
 . سنة النشر ثم رقم الصفحة ًللمراجع األجنبیة، أما العربیة فاعتمدت الباحثة على ذكر اسم الباحث متبوعا بلقبه ثم
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ُأنـشطتهم ویقــدم الــدعم المناســب ألولئــك الـذین ال یزالــون بحاجــة للتقویــة، وبالتــالي تكــون 
ًجــدا، ألن المعلــم راعــى ًمــستویات الفهــم والتحــصیل العلمــي لــدى جمیــع المتعلمــین عالیــة 

 ).Bergmann & Sams, 2012,15(خصوصیة قدرات كل متعلم على حدة 
 كما أن بیئة التعلم المعكوس تتوافق مع ما أشارت إلیة نظریة التعلم االجتماعي

لمهمـة  عنـدما یكـون المـتعلم فـى منطقـة النمـو القریبـة"والتـى تـشیر إلـى أنـه  لفیجوتسكي
 المساعدة المالئمة للمتعلم قوة دفع إلكمال المهمـة وتحقیقهـا، معینة، حینها سیقدم توفیر
 الـتعلم ووصـوله إلتقـان المهمـة یمكـن إزالتهـا؛ حینهـا مساعداتوعند استفادة المتعلم من 

، كما یرى فیجوتسكي أن "یكون المتعلم قادرا على إكمال المهمة مرة أخرى من تلقاء نفسه
لتطـویر المهـارات واالسـتراتیجیات، واألسـاس الـذي تفاعل المتعلم مع أقرانـه وسـیلة فاعلـة 

تعتمـده هــذه النظریـة هــو تنمیــة الوظـائف العقلیــة العلیـا للمــتعلم عــن طریـق التفاعــل بــین 
المعلـــم وطالبـــه أو بـــین الطـــالب والحیـــاة االجتماعیـــة داخـــل القاعـــة الدراســـیة، ویؤكـــد 

لمتعلم، فـالمعلم یـؤدي دور على أهمیة األنشطة التفاعلیة لبناء المعنى لدى ا "فیجوتسكي"
ًالوسیط لیصل بالمتعلم إلى المعرفة ویوجهه نحو فهـم المهمـة واتقانهـا، ویعـد هـذا مفتاحـا  ٕ

، ولـضمان فاعلیـة بیئـة (Vygotskyii, 1978,57-61). لتحفیز فهـم الطـالب للمعرفـة
م ُالــتعلم المعكــوس یجــب أال تغفــل دراســة ممارســة األنــشطة التعلیمیــة، والتــي تعــد مــن أهــ

متغیرات التصمیم التعلیمي لهذه البیئات؛ وذلك للدور الذي تقدمـه فـي مـساعدة المتعلمـین 
على الربط بـین المحتـوى التعلیمـي ونـواتج الـتعلم؛ ممـا یـضمن تعزیـز الـتعلم، ودورهـا فـي 

                        بــــــاري وانــــــدرو" بحــــــوث كــــــال مــــــن أوصــــــت بـــــهوهــــــو مــــــا . زیـــــادة دافعیــــــة الــــــتعلم
(Parry & Andrew, 2015)،  اتیـاروا وفیزیتـان"و ( Atayero & Feyisetan, 

 بضرورة الحاجة للبحوث التي تهتم بتصمیم متغیرات ممارسة األنشطة التعلیمیة  ( 2011
وتقدیمها عبر البیئات التعلیمیة المختلفة؛ على اعتبار أن اسـتخدام تطبیقـات تلـك البیئـات 

فعیـة المتعلمـین للـتعلم، ومـن هنـا یوصـي كـل مـن في إثراء األنشطة التعلیمیة یزیـد مـن دا
،  ) ( Karla, 2013 ، كـارال ( Charles, 2014 )شـارلز ،2014)أسـامة هنـداوي، (

بــإجراء مزیــد مــن البحــوث التــي تتنــاول تحدیــد نمــط التعلــیم المالئــم لممارســة األنــشطة 
  . أحد أهم أشكالهٌالتعلیمیة في ضوء طبیعة بیئة التعلم المدمج والذي یعد التعلم المعكوس

ًونظــرا لكــون األنــشطة التعلیمیــة مكونــا أساســیا لبیئــة الــتعلم المعكــوس بــشقیها ً ً: 
 اإللكترونــي؛ الــذى ینــشر فیــه المحتــوى التعلیمــي عبــر اإلنترنــت ومــا یتــضمنه مــن األول

أنشطة تعلیمیة تعتمد على التفاعـل اإللكترونـي وذلـك قبـل وقـت القاعـة الدراسـیة، والثـاني 
ــدي یــتم داخــل القاعــة الدراســیة وجهــا لوجــه ویعتمــد فــى األســاس علــى األنــشطة : التقلی
 ویـسیر الـتعلم باسـتخدام األنـشطة التعلیمیـة ،)Galy, et al., 2019,212( التعلیمیـة

وفق مبادئ النظریـة البنائیـة، والتـي توضـح أن المعرفـة عبـارة عـن بنـاء یـتم بواسـطة كـل 
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شاطة فـي العملیـة التعلیمیـة، تـستلزم فـي هـذه متعلم في إطـار فهمـه مـن خـالل خبراتـة ونـ
الحالة أن یعتمد المتعلم على ذاته في بناء المعرفة عن طریق ربط المعلومات الجدیدة بما 

فؤاد أبو حطب ، آمال  (.لدیه من معرفة سابقة بدال من انتظار تلقي المعلومات من المعلم
  )43، 1984صادق ،

شطة تكون بیئة التعلم المعكـوس، أولهمـا وفي السیاق ذاته یوجد نوعین من األن
وثانیهمــا یــتم تنفیــذه عبــر التفاعــل ) األنــشطة الــصفیة(یــتم تنفیــذه عبــر التفاعــل البــشرى 

وكـال منهمـا فـي غایـة األهمیـة وال یمكـن االسـتغناء عنـه ) األنـشطة الالصـفیة(اإللكتروني 
ــتعلم المعكــوس القــادرة علــى تحقیــق الغایــة منهمــا، وبــ ذلك فــإن األنــشطة ال لبنــاء بیئــة ال

ًفكـال منهمـا لـه نفـس . ُتقتصر كما یفهم خطأ على األنشطة الصفیة فقط أو الالصفیة فقط
الدرجة من األهمیة والتي تتنوع وتختلف وفقا الختالف االستراتیجیة المتبعة في تصمیمها، 

هـم ًووفقا لمـا أكـد علیـه علمـاء النظریـة البنائیـة؛ أن لكـل مـتعلم طریقـة وخـصوصیة فـي ف
-45، 2000حـسن سـید شـحاته، (المعلومة ولیس بالضرورة أن تكون كمـا یریـد المعلـم 

فــالمطلوب مــن المعلــم التركیــز علــى تهیئــة بیئــة الــتعلم والمــساعدة فــي الوصــول ). 51
مما یجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة من خالل تفعیل دوره، فالمتعلم  لمصادر التعلم؛ 

ٌیتــیح للمــتعلم فرصــة المناقــشة والحــوار مــع زمالئــه  شطة، كمــایكتــشف ویبحــث وینفــذ األنــ
المتعلمـــین أو مـــع المعلـــم؛ ممـــا یـــساعد علـــى نمـــو لغـــة الحـــوار الـــسلیمة لدیـــه ویجعلـــه 

، ویوضـح األسـاس النفـسي للنظریـة )Osborn & Costas, 2013, 92:93(ًنـشطا
تـذكر المـتعلم أسـالیب البنائیة أن المتعلم یبني معرفته الخاصة به من خالل ما یتعلمـه، وی

جدیـدة الســتخدام المعرفــة الجدیــدة التـي یكتــسبها، كمــا یؤكــد علمـاء النظریــة البنائیــة بــأن 
المتعلمین یبنون المعرفة بشكل طبیعي حسب خبراتهم الشخـصیة، وأن العالقـة بـین الـتعلم 

الحادثـة ٕالمعكوس والنظریة البنائیة تأتي من فكرة إیجاد نوع من التفاعل واظهار التغیـرات 
في مجتمع التعلم باستمرار ممـا یـساعد فـي خلـق معرفـة تـصاعدیة لـدى المـتعلم، وهـو مـا 
تستهدفه النظریة البنائیة التي ترى أن المعرفة هي نتـاج للتفاعـل بـین المتعلمـین بعـضهم 

 )133: 123، 2007عایش محمود زیتون، (.البعض وبین المتعلمین والمعلم
ت التربویة المعاصرة على أهمیة ممارسة أنشطة وفي سیاق متصل تؤكد االتجاها

التعلم في الموقف التعلیمي بما توفره من إمكانات تساعد المتعلم على تنفیذ أنشطة الـتعلم 
وتعتمـد هـذه األنـشطة ) أنـشطة فردیـة، وأنـشطة تعاونیـة(المتتابعة وهذه األنشطة تتـضمن 

شـكال التفاعـل، یـساعد علـى على المحتوى، مما یساعد على وجود نمط جدید متمیز من أ
ًإشباع حاجات المتعلمین التعلیمیة، ویلبي احتیاجاتهم وفقـا لخصائـصهم العقلیـة والنفـسیة 

  )(Andrew,2015,5. واالجتماعیة
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كما أن ممارسة أنشطة التعلم الفردیة تنقـل محـور اهتمـام العملیـة التعلیمیـة مـن 
واء، لیكـشف عـن میولـه واسـتعداداته المادة الدراسیة إلى المتعلم نفسه وتسلط علیـة األضـ

ًوقدراته بهدف التخطیط لتنمیتها وتوجیهها وفقا لوصفة تربویة خاصة بكل متعلم على حده 
لتفابل میوله وتتماشى مع حاجاته واستعداداته ونحفز دوافعـه ورغباتـه؛ لیـتمكن بـذلك مـن 

هـو ذلـك ف). Fahriza, et al., 2019,411(ٕالوصـول إلـى أقـصى طاقاتـه وامكاناتـه 
التعلم الذي یسمح بالمرونة فیما یتعلق بخطوات الدراسـة ووقتهـا، ویحقـق إیجابیـات كثیـرة 

االعتماد على نفـسه فـي تنفیـذ أنـشطة الـتعلم، وتحمـل المـسؤولیة كمـا : للمتعلم من أهمها
 ,Bonser, et al., 2013(تتـیح لـه التفاعـل االیجـابي مـع عناصـر الموقـف التعلیمـي

 على فكرة مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمـین، بحیـث یـسیر كـل ، فهو مبني) 70-74
 ).Fahriza, et al., 2019,418(متعلم في تعلمه وفق الخطو الذاتي وقدراته الخاصة 

ًكما اشارت نتـائج الدراسـات إلـى أن أنـشطة الـتعلم التعـاوني تعـد تعلمـا فعـاال فـي  ً
عبد اللطیف ابـن (، وقد أكد Andrew,2012)  ( زیادة التحصیل وتنمیة مهارات التفكیر

فـــي دراســـته عـــن أهمیـــة ممارســـة أنـــشطة الـــتعلم ) 770-713، 2000،الـــصفي الجـــزار
التعاوني، ودورها الفعال، كما أوصـى باسـتخدامها فـي مقـررات بـرامج إعـداد المعلمـین فـي 
كلیــات التربیــة، وبــصفة خاصــة فــي مقــررات تكنولوجیــا التعلــیم، ولتعویــدهم علــى العمــل 

إلــى أن نتــائج بحــوث ) 60أ،2003محمــد عطیــة خمــیس،(كمــا أشــار . ًعــاوني مــستقبالالت
أجنبیة كثیرة أثبتـت أن ممارسـة أنـشطة الـتعلم التعـاوني إذا احـسن تـصمیمها واسـتخدامها 
فهي أفضل من النشاط الجماعي التنافسي والفردي، لكل األعمار وفي كل المواد الدراسیة، 

 . التحصیل، وتنمي المهارت، كما تنمي السلوك المعرفيولها تأثیر إیجابي، فهي تزید
ًونظرا  لكون التكنولوجیا الحدیثة مثل السبورة التفاعلیة أصبحت واقعـا فعلیـا فـي  ً ً
ًمؤسستنا التعلیمیة، أصبحت مهارات التعامل معها مطلبا رئیسیا لمواجهة تحدیات العملیـة  ً

میــة، واســتثمار إمكاناتهــا فــي تطــویر التعلیمیــة، ممــا یــسهم فــي تنظــیم الممارســات التعلی
العملیة التعلیمیة، وتحتاج كل هذه الممارسات إلى عنصر بشري مدرب على كیفیة التعامل 
مع إمكانات التكنولوجیا الحدیثة، ومن ثم أصبح لألداء التقني خصوصیته العلمیة ومبادئة 

دة القصوى من توظیف ومفاهیمیة ومهاراته الخاصة به، كما أنه یمكن المتعلم من االستفا
ــا . ًالتكنولوجیــا الحدیثــة فــي العملیــة التعلیمیــة، لــذا یتطلــب خلفیــة علمیــة مناســبة أكادیمی

ویرتبط مفهوم األداء التقني بالممارسة الفعلیـة النـشطة، والعمـل الـذاتي المـستقل، وقـدرات 
ــصفة مــستم ــة ب ــا الحدیث ــذي یتعامــل مــع التكنولوجی ــدى المــتعلم ال ــشاف ل رة، البحــث واالكت

لتعمیـق اسـتخدامها للتطـویر الـذاتي للقـدرات المهنیــة، والتـي تعـود المـتعلم علـى إتقـان مــا 
ــة ــى أن یكــون نــشطا ومنتجــا للمعرف ــه فــرص التفاعــل، وتــساعده عل ــیح ل ًیتعلمــة، وتت ً. 

Sandra & Ruppert, 2006, 1-4) ( ، كمـا یـرتبط األداء التقنـي بتطـویر التعلـیم
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ات تعلـم مدعمـة بالتكنولوجیـا تؤسـس علـى تكـوین شخـصیة التقني القـادر علـى تـوفیر بیئـ
المـــتعلم القـــادر علـــى التعامـــل مـــع األجهـــزة واألدوات الحدیثـــة مثـــل الـــسبورة التفاعلیـــة 

  .وملحقاتها
ًونظــرا لألهمیــة المحوریــة لطــالب تكنولوجیــا التعلــیم فــي المؤســسات التعلیمیــة 

ًودورهم في تحقیق التنمیة الشاملة، وادراكـا ألهمیـة ا لتعلـیم كـأهم عنـصر للتنمیـة البـشریة ٕ
والـذي یتــیح للفــرد النهـوض بمجتمعــة وتحقیــق التنافــسیة، جـاءت الحاجــة الملحــة ألهمیــة 
تنمیة األداء التقني لتخـریج جیـل یمتلـك المعـارف الحدیثـة، والمهـارات والقـدرة علـى إتخـاذ 

ل إیجـابي علـى ثقتـه  القرار، والمقدرة على التعامل مع التكنولوجیا الحدیثة، ممـا یـؤثر بـشك
ــیم  بنفــسة وبقدراتــه العلمیــة والعملیــة، هــذا مــا أكدتــه نظریــة التوافــق المعرفــي مــن أن تقی

 ,Compeau,et at., 1999( المتعلم إلمكاناته یؤثر بشكل مباشـر علـى ثقتـة بنفـسه 
إلى أن الثقة بالنفس قیمة ) 106، 2001(كما یشیر عبد المطلب أمین القریطي، ) 148

أخالقیة وعملیـة اجتماعیـة وهـي جـوهر نجـاح المـتعلم فـي عمـوم حیاتـه، وأن ثقـة تربویة و
كمـا . المتعلم بنفسه وقدراته یؤدي إلى نجاحه في اكتساب المهارات التـي تفیـده فـي حیاتـه

أن العالقة بین الثقـة  والـتمكن األدائـي عالقـة متبادلـة، إذ أن األداء العملـي الفعـال یـؤدي 
  .ٌس، كما أن الثقة بالنفس تجعل المتعلم أداءة أكثر فاعلیة وتمیزإلى إكساب الثقة بالنف

         & Shaukat,2016,117)  Bashir (  
هـي مظهـر مـن مظـاهر مواجهـة الظـروف الطارئـة واتخـاذ القـرار  فالثقـة بـالنفس

فالمتعلم الذي لدیه ثقة بنفسه یكون أكثر اهتماما ورغبـة لالنطـالق . واالعتماد على الذات
ذ بیــد غیــره وشــدید الرغبــة فــي أن یــدع اآلخــرین یعرضــون علیــه مــشكالتهم واألخــذ واألخــ

 & Putwain(والعطـاء ویحـرص علـى الوقـت ویمیـل إلـى المهمـات المعتدلـة الـصعوبة 
Fuente ,2013,412 .( ًوهــي تــساعد الفــرد علــى أن یكــون متبــصرا بقدراتــه مــدركا ً

 ,Compeau,et at., 1999(  إلمكانیاته فیضع نفسه موضعها ألنه یعرف قـدر نفـسه
 وبذلك ترتبط بجوانب مختلفة للتكیف مثل مفهوم الذات والطموح فقد توصلت نتـائج )148

إلى وجود عالقـة إیجابیـة بـین الثقـة والطمـوح،  )Putwain, & Fuente) 2013دراسة 
عالقـة بـین الثقـة بـالنفس إلـى وجـود  ) Shaukat& Bashir (2016كما توصـل دراسـة

ومـن خـصائص الثقـة بـالنفس أنهـا تثیـر االنفعـاالت االیجابیـة وتبعـث . لدراسيوالتحصیل ا
على الشعور بالحماس وتساعد على تركیز االنتباه وتزید المثابرة والجهد في سبیل تحقیق 
األهداف والنجاح ممـا یـسهم فـي بنـاء مفهـوم ذات ایجـابي فتجعـل الفـرد قـادر علـى تنظـیم 

دقــة وبأقــل معونــة مــن اآلخــرین ممــا یمكنــه مــن تخطــي البیئــة المحیطــة وافكــاره بــسرعة و



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -19-

الصعاب والوصول إلى مستوى عال من اإلنجاز ویؤدي ذلك القـدرة علـى مناقـشة اآلخـرین 
  )Abd Elhalim ,2018,53.  (والتفاعل معهم

  :مشكلة البحث
  :تم تحدید مشكلة البحث الحالي من خالل ما یلي          

من خالل اطـالع الباحثـة علـى عـدد مـن : ت السابقةنتائج وتوصیات البحوث والدراسا .1
 Bruckner,2018; Edison,2018; Stosic 2017)البحــوث والدراســات

Mareco,2017)  واسـتخدام التكنولوجیـا الحدیثـة لـدى أهمیـة توظیـفلتي تناولت ا 
عینات متباینة من المتعلمین والتي أكدت نتائجها ضعف مـستوى المتعلمـین فـي تلـك 

وصــت بــضرورة إجــراء المزیــد مــن الدراســات مــن خــالل بــرامج متنوعــة المهــارات وأ
واستراتیجیات تدریس تتناسب مع طبیعة الفئـة لمـستهدفة، كـذلك توصـیات المـؤتمرات 
الدولیــة بــشأن بیئــة الــتعلم المعكــوس؛ حیــث تنــاول المــؤتمر الخــامس عــشر الــدولى، 

لمـؤتمر الـدولي الرابـع بروسیا، وا)  م٢٠١٥( التعلم المعكوس والذى عقد فى نوفمبر 
ــد فــى مــارس  ــد والــذى عق ــیم عــن بع ــتعلم اإللكترونــي والتعل بالمملكــة )  م٢٠١٥( لل

العربیة السعودیة وجاء من أهم التوصیات ضرورة دراسة كل متغیرات التعلم المعكوس 
ًبـدءا مـن تـصمیم بیئـة الـتعلم، وأنـشطته، واالسـتراتیجیات المـستخدمة واالسـتفادة مـن 

 .رفع وتحسین األداء األكادیمي ونواتج تعلم للطالبإمكاناته فى 
قامـت الباحثـة بإعـداد دراسـة استكـشافیة : نتائج الدراسـة االستكـشافیة للبحـث الحـالي .2

ُّ طالــب وطالبــة، هــدفت إلــى التعــرف علــى مــستوى األداء 50علــى عینــة مكونــه مــن  َ
ٕتخدام وادارة أزمـات التقني لطالب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجیا التعلیم في مهـارات اسـ

 .2السبورة التفاعلیة وملحقاتها
  نتائج الدراسة االستكشافیة) 1(حدول 

  النسبة  العدد  مستوى األداء  حجم العینه
  ؟%4  2  جید

  %6  3  متوسط
  %10  5  ضعیف

  
50  
  

  %80  40  لم یؤد
  %100       المجموع

                                                             

  األختبار األدائي لمهارت تشغیل وادارة ازمات السبورة التفاعلیة) 1(ملحق  2
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نتـائج الطـالب الـذین أدوا النـسبة المئویـة ل: یتـضح أن) 1(وبإستقراء نتائج بیانات جـدول 
وهذه النتیجـة %) 80 (ًتؤدي مطلقا بلغتوالطالب التي لم ) 10%(بمستوى ضعیف بلغت 

مــات ٕتــدل علــى الــضعف الواضــح لــدى الطــالب فــي األداء التقنــي لمهــارات تــشغیل وادارة أز
   .السبورة التفاعلیة وملحقاتها

أنهــم یمیللــون %) 100(كــذلك أكــد الطــالب عینــة الدراســة االستكــشافیه بنــسبة 
ٕلدراسة وفهم واتقان مهارات تشغیل وادارة أزمات السبورة التفاعلیـة وملحقاتهـا، ویتطلعـون 
لتطویر معلوماتهم ومهاراتهم في هذا الجانب، كما أشاروا إلى أنـه علـى القـائمین بتـدریس 

ــت ــتعلم واســتخدام التكنولوجیــا الحدیثــة لتیــسر ال علم هــذا المقــرر أن یطــوروا مــن أســالیب ال
  .لتكون مالئمة الكتسابهم المعلومات والمهارات بشكل فعال

التي تتیح تحویل الوقت المخصص للقاعة ًونظرا لخصائص بیئة التعلم المعكوس 
الدراسیة بشكل منهجى مقصود لورشة تدریبیة یمكن من خاللها أن یناقش المتعلم ما یرید 

راتـه فـى تطبیـق المعرفـة والتواصـل بحثه واستقصائه حول المحتوى التعلیمي، واختبار مها
مع زمالئه أثناء تأدیته لألنشطة التعلیمیة المتنوعة، حیث یقوم المعلم بإعداد ملـف مرئـي 
یشرح المفـاهیم الجدیـدة باسـتخدام التقنیـات الـسمعیة والبـصریة وبـرامج المحاكـاة والتقیـیم 

 مـدار الوقـت، وبهـذا التفاعلي لتكون في متناول المتعلمین قبل الدرس، ومتاحة لهـم علـى
ّیتمكن المتعلمین عامة، ومتوسطي األداء المحتاجون إلى مزیـد مـن الوقـت بـشكل خـاص،  ُ ّ
ًوذوي القدرات الخاصة أیـضا مـن االطـالع علـى المحتویـات التفاعلیـة مـرات عـدة، لیتـسنى 
لهم اسـتیعاب المفـاهیم الجدیـدة، لـذا تـم توظبـف بیئـة الـتعلم المعكـوس بأنـشطتها الـصفیة 

لدراسة اثر اخـتالف نمـط ممارسـة األنـشطة التعلیمیـة ) تعاوني/فردي (لالصفیة بنمطیها وا
ــتعلم المعكــوس وتنمیــة مهــارات تــشغیل وادارة أزمــات الــسبورة  ــة ضــمن بیئــة ال ٕاإللكترونی

  .التفاعلیة وملحقاتها لدى طالب قسم تكنولوجیا التعلیم
ًرتبط أیجابیــا بمــستوى ٌكمــا تعــد الثقــة بــالنفس مــن الجوانــب الوجدانیــة التــي تــ

التـي أشـارت ) Rezaei) 2018دراسـة : ًالتحصیل لدى المتعلم وفقا لنتائج الدراسات مثـل
أهم نتائجها إلى أن الثقة بالنفس یمكن التنبـؤ بمـستواها مـن خـالل التعـرف علـى مـستوى 

التـي أشـارت إلـى أن هنـاك )Sharms & Bewes)2018التحـصیل الدراسـي، ودراسـة 
كمــا أن الثقــة یــة بــین التحــصیل األكــادیمي وارتفــاع مــستوى الثقــة بــالنفس، عالقــة ارتباط

بالنفس لیست عملیة ینبغي ممارستها بل ثمرة یجنیها المـتعلم نتیجـة لبـذور غرسـها وهـي 
انعكاس لواقع داخلي یعمل في اعماق الشخصیة إضـافة إلـى الـصحة العامـة لـدى المـتعلم 

مات وخبـرات تـدعم مكانتـه االجتماعیـة وتـساعده وترتبط بما یحصل علیة المتعلم من معلو
  .ًعلى أن یكون إیجابیا



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -21-

وجـود قـصور لـدى " بناء على العرض السابق تتمثل مـشكلة البحـث الحـالي فـي 
ٕطالب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجیـا التعلـیم فـي الـتمكن مـن مهـارات تـشغیل، وادارة أزمـات 

 سـلبي علـى الثقـة بـالنفس الناتجـة عـن السبورة التفاعلیـة وملحقاتهـا، والـذي یـؤثر بـشكل
، لذا جاء البحث الحالي كمحاولـة "تدني مستوى األداء التقني لدى طالب تكنولوجیا التعلیم

ضمن بیئة التعلم ) تعاوني/فردي(لبحث اثر اختالف نمط ممارسة أنشطة التعلم اإللكترونیة
  .لوجیا التعلیمالمعكوس في تنمیة األداء التقني والثقة بالنفس لدى طالب تكنو

  :أسئلة البحث
في ضوء ما تقـدم یمكـن معالجـة مـشكلة البحـث الحـالي مـن خـالل اإلجابـة علـى 

/ فردي(ما أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة التعلیمیة اإللكترونیة :"السؤال الرئیس التالي
 ضمن بیئة التعلم المعكوس في تنمیـة مـستوى األداء التقنـي والثقـة بـالنفس لـدى) تعاوني

 "طالب تكنولوجیا التعلم؟
  :ویتفرع من السؤال الرئیس األسئله الفرعیة التالیة

التـي علـى  " ٕبالسبورة التفاعلیة وملحقاتها وادارة أزماتهـا"ما المهارات التقنیة الخاصة  .1
أساسها یتم تحدیـد مـستوى األداء التقنـي لـدى طـالب الفرقـة الرابعـة  قـسم تكنولوجیـا 

 التعلم ؟
ضـمن ) تعـاوني/فـردي(نمـط ممارسـة األنـشطة التعلیمیـة اإللكترونیـة ما أثـر اخـتالف  .2

بالسبورة التفاعلیة "بیئة التعلم المعكوس في تنمیة الجانب المعرفي للمهارات الخاصة 
  لدى طالب قسم تكنولوجیا التعلم؟" ٕوملحقاتها وادارة أزماتها

ضـمن ) تعـاوني/فـردي(ما أثـر اخـتالف نمـط ممارسـة األنـشطة التعلیمیـة اإللكترونیـة  .3
بیئة التعلم المعكوس في تنمیة مستویات األداء التقنـي للـسبورة التفاعلیـة وملحقاتهـا 

  لدى طالب قسم تكنولوجیا التعلم؟" ٕوادارة أزماتها
ضـمن ) تعـاوني/فـردي(ما أثـر اخـتالف نمـط ممارسـة األنـشطة التعلیمیـة اإللكترونیـة  .4

  ى طالب قسم تكنولوجیا التعلم؟بیئة التعلم المعكوس في تنمیة الثقة بالنفس لد
  :یهدف البحث الحالي إلى: أهداف البحث

ٕإعــداد قائمــة بالمهــارات التقنیــة المرتبطــة بتــشغیل وادارة أزمــات الــسبورة التفاعلیــة  .1
 .وملحقاتها، وتحدید مستویات األداء التقني المرتبطة بها

) تعـاوني/فردي(یة التعرف على أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة التعلیمیة اإللكترون .2
بالـسبورة "ضمن بیئة التعلم المعكـوس فـي تنمیـة الجانـب المعرفـي للمهـارات الخاصـة 

  .لدى طالب قسم تكنولوجیا التعلم" ٕالتفاعلیة وملحقاتها وادارة أزماتها
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) تعـاوني/فردي(التعرف على أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة التعلیمیة اإللكترونیة  .3
ــ ــتعلم المعك ــة ال ــة ضــمن بیئ ــي للــسبورة التفاعلی ــة مــستویات األداء التقن وس فــي تنمی
 .لدى طالب قسم تكنولوجیا التعلم" ٕوملحقاتها وادارة أزماتها

ضـمن ) تعـاوني/فـردي(التعرف على أثـر اخـتالف نمـط ممارسـة األنـشطة اإللكترونیـة  .4
 .بیئة التعلم المعكوس في تنمیة الثقة بالنفس  لدى طالب قسم تكنولوجیا التعلم

  : میة البحثأه
تكمــن أهمیــة البحــث الحــالي فــي تناولــة لبعــدین علــى جانــب كبیــر مــن األهمیــة، 

األداء التقنـي بإعتبـاره جـزء مهـم مـن خطـة برنـامج إعـداد طـالب تكنولوجیـا الــتعلم، : وهمـا
 علـى أثـر اخـتالف نمــط ، والتعــرف التـي تـؤثر وتتــأثر بـشكل واضـح بـاألداءوالثقـة بـالنفس

ضمن بیئة الـتعلم المعكـوس، ومـن ) تعاوني/فردي(یمیة اإللكترونیة ممارسة األنشطة التعل
  :هذا المنطلق یمكن النظر إلى أهمیة البحث من خالل اتجاهین، هما

 :  األهمیة النظریة، المتمثلة في .1
فـي نطـاق حـدود "وضع إطار لإلحتیاجات التقنیة الفعلیة لطالب قسم تكنولوجیا التعلم  -

 .البحث الحالي
ٕین بالعملیة التعلیمیة بأسالیب وطرائق واستراتیجیات رفـع مـستوى األداء تزوید المهتم -

 .التقني
ارتباط مجال البحث بمجال الجودة التعلیمیـة الـشاملة، وهـو مجـال یتطلـب المزیـد مـن  -

البحوث المرتبطة بتحلیل االحتیاجات التقنیة ومتطلبات سوق العمل ومستوى الخریج، 
 .علربط تكنولوجیا التعلیم بالمجتم

كأحــد العوامــل الوجدانیــة التــي تكــسب المــتعلم االســتقاللیة واســتیعاب ؛ الثقــة بــالنفس -
 .آلیات التقدم

 :األهمیة التطبیقیة، والمتمثلة في .2
بنــاء المقیــاس : عــرض وبنــاء لنــوع مــن المقــاییس الخاصــة بمتغیــر الثقــة بــالنفس -

لكترونیـة فـي  علـى أثـر اخـتالف نمـط ممارسـة األنـشطة التعلیمیـة اإلوتطبیقة للتعرف
 .لدى طالب قسم تكنولوجیا التعلمتنمیة الثقة بالنفس 

تقدیر مستویات المتعلمین الخاصة باألداء التقنـي لتمییـز احتیاجـات التنمیـة التقنیـة،  -
  .وبناء أنشطة تساعدهم على التمكن التقني
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  :اقتصر البحث الحالي على الحدود التالیة: حدود البحث
 قـسم تكنولوجیـا –موعـة مـن طـالب الفرقـة الرابعـة طبقت تجربـة البحـث علـى مج .1

 . جامعة عین شمس–كلیة التربیة النوعیة  –التعلم 
ضـمن بیئـة الـتعلم ) تعاوني/فردي(نمطین من األنشطة التعلیمیة صفیة والصفیة  .2

 .المعكوس
مهـارات تـشغیل الـسبورة التفاعلیـة وملحقاتهـا، ( اقتصرت المهارات التقنیـة علـى  .3

 )أزماتهاومهارات إدارة 
 : سعي البحث الحالي للتحقق من صحة الفروض التالیة: فروض البحث

االختبـار ال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطى درجات أفراد مجمـوعتي البحـث فـي  .1
لـدى " ٕلسبورة التفاعلیة وملحقاتها وادارة أزماتهـاالتحصیلي للجانب المعرفي لمهارات ا

نمـط ممارسـة األنـشطة تأثیر األساسـي الخـتالف ؛ یرجع للطالب قسم تكنولوجیا التعلم
 .ضمن بیئة التعلم المعكوس)  تعاوني/ فردي(التعلیمیة 

ال یوجد فـرق دال إحـصائیا بـین متوسـطى درجـات أفـراد مجمـوعتي البحـث فـي بطاقـة  .2
ــب األداء المهــاري ــة وملحقاتهــا وادارة أزماتهــا المالحظــة لجان ــسبورة التفاعلی ــدى " ٕلل ل

نمط ممارسـة األنـشطة  ؛ یرجع للتأثیر األساسي الختالف یا التعلمطالب قسم تكنولوج
 .ضمن بیئة التعلم المعكوس)  تعاوني/ فردي(التعلیمیة 

ال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسـطى درجـات أفـراد مجمـوعتي البحـث فـي مقیـاس  .3
ــة بــالنفس؛ یرجــع للتــأثیر األساســي الخــتالف  ــشطة التعلیمیــة الثق نمــط ممارســة األن

 .ضمن بیئة التعلم المعكوس)  تعاوني/ ديفر(
  : خطوات البحث

  :اتمت الباحثة الخطوات اإلجرائیة التالیة          
إجراء دراسة مسحیة لألدبیات والدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع البحـث والعـرض  .1

تحدید مفهوم التعلم المعكوس وخصائصه : (في ضوء نظریات التعلم، للمحاور التالیة 
زاتــه، النــشاط التعلیمــي ضــمن بیئــة الــتعلم المعكــوس، تحدیــد أنمــاط األنــشطة وممی

التعلیمیة،األداء التقني مفهومة وأهمیته، والثقة بالنفس؛ وذلك إلعداد اإلطـار النظـري 
 .واالستدالل في توجیه الفروض، ومناقشة النتائج
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 :ًتصمیم معالجتي البحث وفقا للخطوات التالیة .2
تحلیل المشكلة وتقدیر الحاجات، تحلیل المهمات التعلیمیة، : لیل وتتضمنمرحلة التح: ًأوال

تحلیــل المحتــوى التعلیمــي، تحلیــل األهــداف العامــة للمحتــوى، تحلیــل خــصائص 
 .المتعلمین، تحدید خصائص بیئة التعلم

ًتحدید األهـداف التعلیمیـة، تـصمیم وتنظـیم المحتـوى وفقـا لتـصمیم : مرحلة التصمیم: ًثانیا
تحدید استراتیجیة التعلـیم والـتعلم، تحدیـد واختیـار مـصادر التعلم المعكوس، بیئة 
  .التعلم

انناج عناصر الوسائط المتعددة وملفات العروض التقدیمیة، توظیف : مرحلة التطویر: ًثالثا
 التاحـة ادارة المحتـوى وتنظیمـة، وتـصمیم األنـشطة أدوات بیئة الـتعلم المعكـوس

  . والتعاونيالتعلیمیة بنمطیها الفردي
التطبیـق الفعلـي وتنفیـذ إسـتراتیجیة التعلـیم االسـتطالعي، التطبیـق : مرحلة التطبیـق: ًرابعا

  .والتعلم
  .إعداد أدوات القیاس وتقنینها، تطبیق أدوات القیاس: مرحلة التقویم: ًخامسا

 .تحدید عینة البحث وتوزیعها على المجموعتین التجریبیتین .3
 . التجریبيتحدید منهج البحث والتصمیم .4
 التطبیق القبلي ألدوات البحث؛ للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث .5
 .تنفیذ تجربة البحث .6
 .التطبیق البعدي ألدوات البحث .7
 . تحلیل النتائج ومناقشتها في ضوء أسئلة البحث وفروضه .8

  : مصطلحات البحث
ًول المتعلم بدال بیئة تعلم تتمركز حبأنها  :ًتعرفها الباحثة إجرائیا :بیئة التعلم المعكوس

ٕتشغیل وادارة أزمات السبورة التفاعلیـة، "محاضرات محتوى یشاهد المتعلم من المعلم حیث 
 wod, pdfفى شكل مقاطع فیدیو قصیرة، وعروض تعلیمیة، وملفات بـصیغة " وملحقاتها

ضمن منصة إدارة ) تعاونیة/فردیة( وینفذ أنشطة تعلیمیة الصفیة ویتفاعل معهافى المنزل 
وذلـك قبـل وقـت المحاضـرة، بینمـا تـستثمر الباحثـة وقـت المحاضـرة  Schoology علمالـت

التقلیدیة لتوفیر بیئة تفاعلیة نشطة یتم فیها توجیه المـتعلم وتطبیـق مـا تعلمـه مـن خـالل 
 ) . تعاونیة-فردیة(نمطین لممارسة األنشطة التعلیمیة الصفیة 
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 ممارسة المتعلم ألنـشطة تعلیمیـة :ائیا بأنهاتعرفها الباحثة إجر: األنشطة التعلیمیة الفردیة
ـــوى ) الصـــفیة/صـــفیة( ٕتـــشغیل وادارة أزمـــات الـــسبورة التفاعلیـــة، "محـــددة مرتبطـــة بمحت

ً، معتمدا على نفسه وبشكل مـستقل، حـسب قدرتـه وسـرعته الخاصـة فـي الـتعلم "وملحقاتها
  .ًویكون مسئوال عن تحقیق األهداف التعلیمیة المحددة

تعاون مجموعـة مـن المتعلمـین  :تعرفها الباحثة إجرائیا بأنها: یة التعاونیةاألنشطة التعلیم
محـددة الهـدف أو أهـداف مـشتركة ) الصـفیة/صفیة(في أداء أنشطة تعلیمیة )  أفراد4-5(

، لتحقیــق األهــداف "ٕتــشغیل وادارة أزمــات الــسبورة التفاعلیــة، وملحقاتهــا"مرتبطــة بمحتــوى 
  . التعلیمیة المحددة 

بأنه مجموعة اإلجراءات التي تهدف إلى قیاس كفاءة : ًتعرفه الباحثة إجرائیا :تقنياألداء ال
مهـارات تـشغیل الـسبورة " الطالب ومدى نجاحهم فـي تحقیـق أهـداف الـتعلم  المتمثلـة فـي 
ًالتــي تـــم تحدیــدها طبقـــا " التفاعلیــة، مهـــارات إدارة أزمــات الـــسبورة التفاعلیــة وملحقاتهـــا

ضـمن بیئـة " تعاونیـة/فردیـة" ثر اختالف ممارسة األنشطة التعلیمیـة لالحتیاجات الفعلیة وأ
التعلم المعكوس في تنمیتها، ویستدل علیها في هذا البحث من خـالل اسـتجابات مجموعـة 

  .البحث على االختبار التحصیلي للجانب المعرفي، وبطاقة مالحظة األداء المهاري
  إدراك الطالـب لقدراتـه ومهاراتـه وخبراتـه فـي :ًتعرفها الباحثة إجرائیا بأنها  :الثقة بالنفس

التعامل مع المستحدثات التقنیة بفاعلیة واهتمام،  ویستدل علیها من الدرجـة الكلیـة التـي 
  .یحصل علیها الطالب على مقیاس الثقة بالنفس المعد ألغراض البحث الحالي

  :اإلطار النظري
س  وتنمیـة األداء التقنـي نمـط األنـشطة اإللكترونیـة ضـمن بیئـة الـتعلم المعكـو

 :والثقة بالنفس
تحدیــد مفهــوم الــتعلم المعكــوس ) أ: اســتهدفت الباحثــة مــن إعــداد اإلطــار النظــري         

تحدید مفهـوم ومبـاديء تـصمیم األنـشطة التعلیمیـة ضـمن بیئـة  )ب. وخصائصه وممیزاته
نمط ممارسـة األنـشطة تحدید مفهوم األداء التقني والعالقة بینه وبین ) التعلم المعكوس جـ

ــاوني/فــردي( ــشطة ) ه) تع ــین نمــط ممارســة األن ــة بینهــا وب ــالنفس والعالق ــة ب مفهــوم الثق
ــاوني/فــردي( ــي ضــوء األســس ). تع ــتم عــرض محــاور اإلطــار النظــري ف ــه ی مــع مراعــاة أن

  .”النظریة
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  :التعلم المعكوس مفهومه، خصائصه، ممیزاته: ًأوال
  :مفهوم التعلم المعكوس

م المعكوس علي أنه نوع من التعلم المـدمج تـستخدم فیـه التكنولوجیـا ُیعرف التعل
الرقمیة لنقل التعلم خـارج القاعـات الدراسـیة وتـسمح للطـالب بـالتعلم مباشـرة فـي أي وقـت 
وفي أي مكان من خالل الشق اإللكترونـي، وهـذا التحـول یـسمح للمعلمـین بقـضاء أقـصي 

ــادة مــشاركة الطــ ــتعلم وحــل وقــت فــي المحاضــرة لتعزیــز وزی الب خــالل ممارســة أنــشطة ال
ــــةالمــــشكالت، وممارســــة  ــــشطة التعلیمی ــــدياألن ــــشق التقلی ــــي ال ــــا المتنوعــــة ف                   بأنماطه

) Arbaugh, et al.,2019, 74.(  فهـو نمـوذج تربـوي یرمـي إلـى اسـتخدام التقنیـات
قاطع فیـدیو أو الحدیثة و شبكة اإلنترنت بطریقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طریق م

ملفات صوتیة أو غیرها من الوسائط، لیطلـع علیهـا الطـالب فـي منـازلهم أو فـي أي مكـان 
آخر باستعمال حواسیبهم أو هواتفهم الذكیة أو أجهزتهم اللوحیة قبل حـضور الـدرس، فـي 
ّحــین یخــصص وقــت المحاضــرة للمناقــشات والمــشاریع والتــدریبات واألنــشطة، وهكــذا فــإن  ُ

 المعكـــوس یـــضمن إلـــى حـــد كبیـــر االســــتغالل األمثـــل لوقـــت المعلـــم أثنـــاء مفهـــوم الـــتعلم
ــم مــستوى الطــالب فــي بدایــة المحاضــرة ثــم یــصمم األنــشطة  ّالمحاضــرة، حیــث یقــیم المعل ُ ّ

داخل الصف من خالل التركیز على توضـیح المفـاهیم وتثبیـت المعـارف و ) تعاونیة/فردیة(
ُومن ثم یشرف على أنشطتهم ویقـدم. المهارات  الـدعم المناسـب للمتعثـرین مـنهم وبالتـالي ّ

ًتكون مستویات الفهم والتحصیل العـلمي عالیة جدا، ألنه تـم مراعـاة الفـروق الفردیـة بـین  ً
 ,.Lee, et al( لي وزمالءة عرفةوGaly, et al., 2019,212-213 ). (المتعلمین 

 تعلـم المجموعـة أنه منحنى تعلیمي یتم فیه االنتقـال بالتـدریس مـن مكـان) 435 ,2017
إلى مكان تعلـم الفـرد؛ ویتحـول مكـان المجموعـة النـاتج إلـى بیئـة تعلـم دینامیـة، تفاعلیـة، 
یوجـه المعلـم فیهــا المتعلمـین وهـم یطبقــون مفـاهیم وینـشغلون بجهــد إبـداعي فـي محتــوى 

ي ٌكما یعرف بأنه نموذج یعید تشكیل العملیة التعلیمیة یتم فیه تغییر الـدور التقلیـد. التعلم
للمحاضـــرة لیتحـــول إلـــى بیئـــة لممارســـة األنـــشطة المختلفـــة المرتبطـــة بحلـــول لمـــشكالت 

  .)(Moran & Milsom ,2015المحتوى العلمي 
 خـصائص بیئـة الـتعلم المعكـوس فـي Milman, 2012,85:87) (وقـد أوضـح میلمـان 

  :التالي
  ط التعلیمیـة  تسمح بیئة التعلم المعكوس للعدید من المتعلمین ذوي األنمـا:بیئة مرنة

المختلفــة بإعــادة ترتیــب مــساحاتهم التعلیمیــة لكــي یــستوعبوا درس أو وحــدة، بحیــث 
عـالوة علـى ذلـك، . تتـوفر مـساحات مرنـة یختـار فیهـا المتعلمـین متـى وأیـن یتعلمـون
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ــاتهم عــن جــدول  ــي توقع ــوا مــرنین ف ــتعلم المعكــوس یكون ــى ال ــائمین عل المعلمــون الق
 .قدیراتهم عن تعلمهمالمتعلمین الزمني للتعلیم وفي ت

 في نموذج المعلم المركزي التقلیدي، المعلم هو المصدر األول للمعلومة، :ثقافة التعلم 
على العكس في نموذج التعلم المعكوس یتعمد المعلم أن یكـون مرشـد وموجـه لكیفیـة 
التعلم، حیث یتم تكریس وقت المحاضرة الكتشاف المواضیع بعمق أكبـر وخلـق فـرص 

لتعلـیم مــن خـالل ممارســة أنـشطة الــتعلم، نتیجـة لــذلك؛ المتعلمـین یكونــوا أكثـر ثــراء ل
ــة ألنهــم یــشاركون ویقیمــون تعلمهــم  ــي بنــاء المعرف ــشاطا ف ــشكل أكثــر ن ًمنخــرطین ب

 .بطریقة لها معنى شخصي
 المعلمون في نظام الـتعلم المعكـوس یفكـرون فـي كیفیـة اسـتخدام :المحتوى المقصود 

لمین على تنمیة الجوانب األدائیة المختلفـة، إنهـم یحـددون بیئة التعلم لیساعدوا المتع
ــا یحتــاجون أن یقــدموه للمتعلمــین ومــا المــواد التــي یجــب أن یكتــشفها المتعلمــین  م
بأنفـسهم، یـستخدم المعلمـون محتـوى عـام لالســتفادة بـأكبر قـدر مـن وقـت المحاضــرة 

معتمدین على المرحلة ولكي یعتمدوا طرق للمتعلم المركزي واستراتیجیات التعلم النشط 
 .الدراسیة والموضوع

 إن دور المعلـم المحتـرف مهـم جـدا وأصـبح مطلوبـا بـشكل أكبـر فـي :المعلم المحترف ً ً
التعلم المعكوس أكثر من التعلیم التقلیدي، إنه یالحظ المتعلمـین بـشكل مـستمر أثنـاء 

محتــرف وقــت المحاضــرة ویمــدهم بــردود أفعــال ذات صــلة، ویقــیم أنــشطتهم، المعلــم ال
یكون انعكاسي في تدریبه ویتواصل مع المعلمین لكي ینمـي مـن تعلمـه، ویقبـل النقـد 
البناء، المعلم المحترف یأخذ أدوار غیر بارزة في التعلم المعكـوس، فهـو یحـافظ علـى 

    : یوفر عدة أمورالمكون األساسي الذي یسمح بحدوث التعلم؛ حیث
  للمتعلمـــین أن یتفـــاعلوا ویفكـــروا فـــي المكـــان واإلطـــار الزمنـــي المـــرن الـــذي یـــسمح

 .احتیاجاتهم التعلیمیة
 یستمر في مالحظة وتقییم المتعلمین (Nilson, 2013,86). 
  إمداد المتعلمین بطرق مختلفة لیتعلموا المحتوى العلمي المقصود. 
 أعطاء المتعلم فرص لممارسة أنشطة ذات معنى بدون أن یكون المعلم هو المركز. 
 وفر سهولة الوصول إلیها من قبل المتعلم یوفر األنشطة وت. 
 یــوفر أســالیب الــتعلم المباشــر والغیــر مباشــر  .(Bergmann & 

Sams ,2012,33)  
  یـسهل ) عـروض-فیـدیوهات(یوفر المحتوى العلمي في أشكال مختلفـة

 .الوصول إلیها
 فراد والمجموعات وتقدیم التغذیة الراجعـة ًیكون متاحا لكل المتعلمین األ

 (Johnson & Renner, 2012,46) .ت المناسبفي الوق
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 إجراء تقییم تكویني مستمر من خالل المالحظة وتسجیل البیانات. 
(Green, 2012,80)                                                           

ــوفر فیــه مجموعــة مــن و  ــه البــد أن تت ــتعلم المعكــوس أهداف لكــي یحقــق ال
  : الممیزات منها

 على احتیاجات المتعلم الفردیة واستخدام التقییمات المتنوعةالتأكید  .(Educause, 
2012). 

  ًالــسماح بإمكانیــة تكــرار المحتــوى لعــدد غیــر محــدود مــن المــرات وفقــا لتلبیــة احتیــاج
 Mason et) (Nilson, 2013). المتعلم حتى یصل لدرجة فهم یرضاها أو یتقبلها

al., 2013,9). 
 یم مختلفة متعددة تلبي احتیاجات المتعلم التعلیمیة یوفر طرق وأسالیب تعل 
  إمكانیة عرض محتوى قد ال یسمح الوقت في طرق الـتعلم التقلیدیـة بعرضـه وبالتـالي

یصبح نظـام الـتعلم المعكـوس لـیس فقـط طریقـة إلعـادة تنظـیم المقـررات الدراسـیة بـل 
 .(Bishop & Verleger, 2013)توسیع نطاقها 

 علم الفردیة، وتعزیز تنمیة المهارات المختلفةتلبیة احتیاجات المت. 
  تقــدیم الــدعم الفــردي لكــل مــتعلم، وتنمیــة مهــارات العمــل التعــاوني، وتنمیــة المهــارات

 .المختلفة
  كما أشارت كال منCaffarella & Daffron (2013,42) إلى أنه یتم الـتعلم مـن 

طرق التعلم في بیئة التعلم خالل التجربة والتأمل، وفرص التعلم التفاعلیة، المرتبطة ب
 .المعكوس والتي توفر طرق التعلم التي تتماشى مع احتیاجات التعلم التجریبي

  تقلیل الوقت الـذي یقـضیه المـتعلم فـي اإلجابـة علـى األسـئلة  األساسـیة والمتكـررة- 
 .وذلك بسبب قدرة المتعلم على مراجعة المحتوى على اإلنترنت

 ت المسجلة في أقسام متعددة مع أدوات سـهلة لتحـدیث القدرة على استخدام المحاضرا
 .المحتوى

  :كما تستخلص الباحثة مجموعة من المیزات لبیئة التعلم المعكوس
  التقنیــات واألدوات المــستخدمة فــي بیئــة الــتعلم المعكــوس متنوعــة لمراعــاة الفــروق

لـك، یمكـن الفردیة، وتلبیة احتیاجات المتعلمین الـسمعیة والبـصریة، وباإلضـافة إلـى ذ
إدماج األنشطة التجریبیة وأشرطة الفیدیو هذا الذي یجعل بیئة التعلم المعكـوس بیئـة 

اســــتخدام منـــتظم ومنهجــــي 'جیـــده للـــتعلم وفریــــدة مـــن نوعهـــا، فهــــي عبـــارة عـــن 
 .للتكنولوجیات التفاعلیة في عملیة التعلم 
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 یالت صـوتیه؛ مقاطع الفیدیو والعروض التعلیمیـة والتـسج: تنوع مصادر التعلم ما بین
ًلیتمكن كل متعلم مـن الـتعلم وفقـا للوقـت الـذي یرغـب فیـه وبالطریقـة واألسـلوب الـذي 

 .یتوافق مع خصائصة الشخصیة
 ًوفقا الحتیاجـات المتعلمـین وطبیعـة ) تعاوني/فردي(  یتم تحدید أنشطة التعلم بنمطیها

 .المشكالت التعلیمیة
 تیجیات التـي تتـیح فرصـة للمتعلمــین  التركیـز فـي الـتعلم المعكـوس علـى تعلــم االسـترا

 .    لتنمیة أدائتهم المختلفة
  ،توفر بیئة التعلم المعكوس كل سبل وأسالیب التفاعل التي تحدث بین المتعلم والمعلم

المتعلم والمتعلمین، بحیث یكون هناك فرصة كبیرة لممارسة كافة أنشطة التعلم صفیة 
 .وال صفیة

 تقدیم أنشطة تساعد على معالجة الكثیر من المعارف  كما تتیح بیئة التعلم المعكوس 
واكتــسابها بــسهوله ویــسر مــن قبــل المــتعلم، وتوضــیح جیــد للمفــاهیم التــي قــد یــساء 

 .فهمها
  :األنشطة التعلیمیة ضمن بیئة التعلم المعكوس: ًثانیا

  :مفهوم األنشطة التعلیمیة
لتـي تـساعد المـتعلم یقصد بأنشطة التعلم فـي بیئـة الـتعلم المعكـوس؛ اإلمكانـات ا

وتعتمـد ) أنـشطة فردیـة ، أنـشطة تعاونیـه: ( على تنفیذ أنـشطة الـتعلم المتتابعـة وتتـضمن
هذه األنشطة على المحتوى، مما یساعد على وجود نمط جدید متمیز مـن أشـكال التفاعـل 

 ,Chen)كما اتفقت نتائج بحوث كال من . یساعد على إشباع حاجات المتعلمین التعلیمیة
2014, 47-70 ; Bonser, et al., 2013, 84-89)  علـى أهمیـة ممارســة

األنشطة فى المواقف التعلیمیة المختلفة، ویقصد بالنشاط التعلیمي ذلك الجهد المبذول من 
قبــل المــتعلم ألداء وتنفیــذ التكلیفــات والمهمــات المرتبطــة بــالمحتوى التعلیمــي ذو األهــداف 

  .  فردي أو تعاونيالمحددة ویمكن ممارسة هذا النشاط بشكل
ــتعلم بــشكل فــردي یكــون المــتعلم مــسئول عــن األنــشطة  ففــي ممارســة أنــشطة ال
ًوالتكلیفات التعلیمیة المرتبطة بالمحتوى العلمي، معتمدا على نفسه وبشكل مستقل، حسب 
ًقدرته وسرعته الخاصة في التعلم، ویكون مسئوال عن تحقیق األهداف التعلیمیـة المحـددة، 

تعلم بالمرونة فیما یتعلق بخطوات الدراسـة ووقتهـا، ویحقـق إیجابیـات كثیـرة كما یسمح للم
االعتماد على نفسه فـي تنفیـذ أنـشطة الـتعلم، وتحمـل المـسئولیة، كمـا : للمتعلم من أهمها

تتیح له التفاعل االیجابي مع الموقف التعلیمیي، ومراعاة الفروق الفردیة بـین المتعلمـین، 
 ، 2005سـناء سـلیمان، (ًعلمـة وفقـا لـسرعته وقدراتـه الخاصـةبحیث یسیر كل متعلم في ت
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،  ویساعد في تعلـیم المـتعلم كیـف یـتعلم، وتنمیـة مهـارات التفكیـر واتخـاذ القـرارات، )133
وتنمیة اتجاهاته االیجابیة تجاه نفسه، وتجاه عملیة التعلم، وتجاه المجتمع، وتنمیة هویته 

)Boling, 2015(لیة في التفكیر والعمـل، وتحقیـق الـذات لـدى ، كما ینمي لدیة االستقال
 ,Zhonggen & Guifang, 2016(المـتعلم ممـا یولـد لدیـة الدافعیـة الداخلیـة للـتعلم

، ویـساعد علـى الـضبط والـتحكم فـي مــستوى اتقـان المـادة ممـا یـساعد علـى تنمیــة )304
  .)Burleson, et al.,2018,23 .(الجوانب المعرفیة والمهاریة للمادة العلمیة

  :ًمبادئ ممارسة أنشطة التعلم فردیا ضمن بیئة التعلم المعكوس 
 .  إعطاء حریة للمتعلم حسب توجهاته ووفق قدراته الخاصة .1
مراعاة الفروق الفردیة كالذكاء والقدرة على التحصیل والفهم واإلدراك واالختالفـات فـى  .2

ـــراد النـــوع الواحـــد یختلفـــون ـــنهمٕالمیـــول واالتجاهـــات و االهتمامـــات وان أف .    فیمـــا بی
)Zhonggen & Guifang, 2016, 306( 

ٕدعم تفاعل ونشاط المـتعلم وایجابیتـه وذلـك لتحقیـق دافعیـة ذاتیـة ورغبـة حقیقیـة فـى  .3
 . التعلم 

یقوم المتعلم بتقویم ذاته وفقا لمـستواه ولـیس بالمقارنـة مـع متعلمـین آخـرین بـل مـن  .4
  )Andrew ,2015,28.( خالل اختبارات محكیة المرجع 

  :ًباديء ممارسة أنشطة التعلم تعاونیا ضمن بیئة التعلم المعكوسم
 . المشاركة اإلیجابیة بین المتعلمین .1
 .یشعر جمیع أعضاء المجموعة بارتباطهم حیال نجاح وفشل شركائهم .2
قیام كل فـرد فـي المجموعـة بتـشجیع وتـسهیل جهـود زمالئـه   بمعنى :التفاعل المعزز  .3

ـــوا هـــدف ا ـــوا المهمـــة ویحقق ـــادل المـــصادر لیكمل ـــك أیـــضا تب لمجموعـــة، ویـــشمل ذل
 .والمعلومات فیما بینهم بأقصى كفاءة ممكنة وتقدیم تغذیة راجعة فیما بینهم 

وهو ما یعني استشعار الفرد مسئولیة : إحساس الفرد بمسئولیته تجاه أفراد المجموعة .4
  .تعلمه وحرصه على إنجاز المهمة الموكلة إلیه 

أن یتعلم الطالب مهارات العمل ضمن مجموعة والمهارات یجب  :المهارات االجتماعیة .5
ٍاالجتماعیة الالزمة إلقامة مـستوى راق مـن التعـاون والحـوار، وأن یـتم تحفیـزهم علـى 

 .استخدامها
بهدف تطویر فاعلیـة . أن یعملوا مع بعضهم بأقصى كفاءة ممكنة: تفاعل المجموعة  .6

 )(Andrew, 2015. المجموعةإسهام األعضاء في الجهد التعاوني لتحقیق أهداف 
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  : للتعلم المعكوس وأنشطتة النظرياألساس 
 عـن طریـق تحریـر الوقـت ؛تدعم النظریة البنائیة فى التعلم بیئة التعلم المعكوس

فى القاعة الدراسیة للتعلم القائم على االستقصاء؛ تكمن فلسفة التعلم البنـائي القـائم علـى 
وتؤكـد البنائیـة علـى أن   اهیم مجردة تمثـل الواقـع،االستقصاء فى أن التعلم یتكون من مف

استخدام األنشطة التعلیمیة التفاعلیة التـى یقـوم فیهـا المـتعلم بـدور نـشط یمكـن أن تحفـز 
ًالمتعلم وتجعله أكثر ثقة بقدراته وامكاناته، ووفقا لمبادئ النظریة البنائیة فأن بیئة الـتعلم  ٕ

  للمعرفـــة واإلبداعیــة للمـــتعلم خــالل بنـــاءهالمعكــوس تـــدعم المــشاركة النـــشطة التفاعلیـــة
.(Brame, 2013)  

وتنطلـــق فلـــسفة الـــتعلم فـــي ممارســـات األنـــشطة التعلیمیـــة ضـــمن بیئـــة الـــتعلم 
ــادئ النظریــة البنائیــة والتــي توضــح أن  ــتم "المعكــوس وفــق مب ــاء ی المعرفــة عبــارة عــن بن

تعلیمیة تستلزم أن بواسطة كل متعلم في إطار فهمة من خالل خطوات نشطة في العملیة ال
ــنمط الــتعلم الــذي یألفــه عنــد ممارســة  ــاء معارفــه وفقــا ل ًیعتمــد المــتعلم علــى نفــسه فــي بن

، كما تدعم نظریة تفرید التعلم والتي تعتمد على مبدأ الخطو )Charles, 2014 (النشاط
فه ًالذاتي للمتعلم نمط ممارسة أنشطة التعلم فردیا؛ مما یجعلة في نشاط مستمر لبناء معار

ًبنفسه وصوال إلـى مـستوى اإلتقـان، فـي حـین ینطلـق نمـط ممارسـة أنـشطة الـتعلم تعاونیـا  ً
ــاوني  ــتعلم التع ًســواء فــي مجموعــات صــغیرة أو فــي مجموعــات كبیــرة وفقــا الســتراتیجیة ال
ونظریة التفاعالت االجتماعیة؛ والتي تهدف إلى تنشیط أفكار المتعلمین الذین یعملون في 

ًویتفــاعلون معــا إلنتــاج معــارفهم وخبــراتهم بحیــث یــشعر كــل فــرد مجموعــات یتــشاركون 
 )Andrew ,2015 (.بالمجموعة بمسؤلیته تجاه مجموعته

 Computer Mediatedكمـا تتوافـق نظریـة االتـصال عـن طریـق الكمبیـوتر 
Communication (CMC)،حیـث یـتم االتـصال فـي الـشق  مـع بیئـة الـتعلم المعكـوس 

ــتعلم ــاعالت اإللكترونــي ببیئــة ال ــار التف  المعكــوس عبــر بیئــات الكترونیــة تــضع فــي االعتب
واالجتماعیة بین األفراد والمجتمعات كما أن األنـشطة القائمـة علـى االنترنـت تـساعد علـى 
حدوث تغیرات جذریة في جمیـع منـاحي الحیـاة ولـذلك أدى االتـصال عـن طریـق الكمبیـوتر 

ــاء المعــاني والتأكیــد علــى مفهــوم إلــى تولیــد مفهــوم جدیــد لالتــصال وهــو التــشارك فــي ب ن
التفاعــل، واســتخدام وســائط عدیــدة لنقلــل رســالة واحــدة تفاعلیــة وبــشكل متــزامن أو غیــر 

یحـدث االتـصال التقلیـدي فـي : متزامن، حیث تقوم هذه النظریـة علـى مبـدأ الواقـع المـشبك
إلكترونیـة بیئة مادیة وحضور مادي للمتعلمین، أما االتصال اإللكتروني فیحدث عبر بیئة 

ٕولم یعد التفاعل قاصرا على الوجود المادي واذا كان االتصال یعتمد على تـأثیر األفـراد فـي  ً
بعضهم البعض لحدوث المعرفة والتعلم فإن المعرفة تحدث بین األفراد في عالم مـشبك مـن 
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ــة  ــي النمــاذج العقلی ــشارك ف ــة والت ــة معرفیــة واجتماعی ــشطة تعلیمی ــة (خــالل أن محمــد عطی
  )57-56، 2014خمیس، 

النظریــة كمــا تتوافــق اســتراتیجیة الــتعلم مــن خــالل بیئــة الــتعلم المعكــوس مــع 
 Cognitive Theory of Multimediaالمعرفیـة للـتعلم بإسـتخدام الوسـائط المتعـددة 

Learning (CTML)أن األفـراد :  حیث تستند النظریة على ثالث إفتراضات رئیـسة أولهـا
/ شـــفهیة وقنـــاة بـــصریة/ یمتلكـــون قنـــاتین مختلفتـــین لمعالجـــة المعلومـــات قنـــاة ســـمعیة

أن كل قناة یمكنها معالجة كمیة محـدودة فقـط مـن المعلومـات فـى وقـت : تصویریة، ثانیها
أن الـتعلم عملیــة نـشطة تتكــون مـن اختیــار المعلومـات الــواردة ذات الــصلة : ، ثالثهــاواحـد

وتنظــیم هــذه المعلومــات فــى تمثــیالت عقلیــة متماســكة ودمــج هــذه التمثــیالت مــع المعرفــة 
ً تتــضمن عـددا مــن المبــادئ "”CTMLًالحالیـة، وبنــاءا علـى هــذه االفتراضـات فــإن نظریـة 

م توفر تفسیرات منطقیة لماذا بیئة التعلم المعكوس یمكن لتصمیم الوسائط المتعددة ومن ث
 ,Sommerauer & Müller (.أن تساعد في تنمیة جوانب مختلفة في شخصیة المتعلم

2018,14:24 .(  
  :األداء التقني: ًثالثا

  :مفهوم األداء التقني
ٌیعـرف بأنـه الممارسـة الفعلیـة النــشطة، والعمـل الـذاتي المـستقل، وقـدرات البحــث 

ألكتــشاف لــدى طــالب تكنولوجیــا التعلــیم، لتعمیــق االســتخدام للتطــویر الــذاتي للقــدرات وا
المهنیة، والتي تعود المتعلم على إتقان ما یتعلمة، وتتیح له التفاعل معها، وتساعده على 

ًأن یكون نشطا ومنتجا للمعرفـة ٌكمـا یعرفـه قـاموس المـصطلحات التربویـة والنفـسیة بأنـه . ً
راقبة نتائج األنشطة وجمع المعلومات المتعلقة بـاألداء وتحلیلهـا لمتابعـة عملیة نظامیة لم

، واالنتفــاع بالمعلومــات المتعلقــة بــاألداء فــي العملیــة التعلیمیــة، الــتعلمالتقــدم نحــو نتــائج 
 ًوصـوال إلـى التقـدم العلمـي المنـشود، وبحـث النتـائج التـي تـم إحرازهـا، وتخصیص الموارد

ًویعــرف أیــضا بأنــه عملیــة تعلــم مــستمرة ). 2003، ار زینــب النجــ &حــسن شــحاتة ( ُ
ًومتراكمة، یشترك فیها المعلمون طوعا، لكى یتعلموا كیف یقومون بتوجیـه تدریـسهم علـى 

كمــا أنـه عملیــة مــستمرة لكــشف الــذات، والتأمــل، . أفـضل وجــه إلحتیاجــات تعلــم متعلمــیهم
. ة فــى مجتمعــات الممارســةوالنمـو المهنــي، الــذى یقــدم أفــضل نتائجــه عنـدما یــستدام لفتــر

ًویعرف أیضا بأنه التغیر اإلیجابي الذي یحـدث ) 276 ، 2012مایسة فاضل أبو مسلم ،( ٌ
عند طالب تكنولوجیا التعلیم والنمو في خبراته ومعارفه بعد خضوعه للتدریب المبنـي علـى 

  .المعاییر القیاسیة المقترحة
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القــادر علــى تــوفیر بیئــات تعلــم كمــا یــرتبط األداء التقنــي بتطــویر التعلــیم التقنــي 
مدعمة بالتكنولوجیا تؤسس على تكوین شخصیة المتعلم القادر على التعامـل مـع األجهـزة 
واألدوات التقنیــة الحدیثــة مثــل الــسبورة التفاعلیـــة وملحقاتهــا، والهــدف منــه أن یكتـــسب 

یـة، أي أنـه الطالب الكفاءات التي تمكنهم من مزاولة مهامهم الوظیفیة في العملیـة التعلیم
یتــضمن الجانـــب النظـــري مثــل الحقـــائق والمعلومـــات المتعلقــة بـــالتعلیم وأهـــداف العملیـــة 
ٕالتعلیمیة من خالل ممارسة عملیة، أما الجانـب التطبیقـي یتمثـل فـي العمـل وادارة العملیـة 

  .ٕالتعلیمیة من خالل التدریب على مهارات تشغیل وادارة أزمات األجهزة التعلیمیة الحدیثة
أن األهتمــام بتنمیــة األداء التقنــي لــدى طــالب قــسم تكنولوجیــا التعلــیم وفــق كمــا 

: معاییر التدریب قد یساعد في تحقیق مجموعة مـن األهـداف علـى المـستوى المهنـي مثـل
ٕتحسین عملیتي التعلیم والتعلم، تحسین تنفیـذ المـنهج واثرائـه، تحـسین توظیـف اإلمكانـات 

ًالمادیـة والبـشریة توظیفـا فعـاال ً)Pulakos, & O’Leary, 2011,153  ( فهـي تنمـي
قدرة الطالب على تحمل مسؤولیة تطویرهم المهني الذاتي وتكسبهم ثقة بالنفس، وتزید من 

تحـسین الكفایـات  علـى االهتمام بتلبیة احتیاجات الطالب التعلیمیة وتوكید ذواتهم، لتساعد
، وتسهم في تحسین التخطیط بتغیر الحاجات، وتدعم الطالب لذواتهم وقدرتهم على التكیف

االســتراتیجي للعملیــة التعلیمیــة، تحــسن العالقــات مــع المجتمــع المحلــي، وتلبــي حاجــات 
 ,.Payne, et al .الطـالب بمـا یحقـق أهـداف العملیـة التعلیمیـة والنمـو المهنـي لهـم

2019,538)(  
  :الثقة بالنفس: ًرابعا

  :مفهوم الثقة بالنفس
ٕ االیجابي نحو الذات وایمانه بإمكاناتـه المهنیـة سمة شخصیة تتمثل باتجاه الفرد

فهـي مظهـر مـن ). Cherry, 2016(الخاصة لدعم مكانته وشعوره بالسعادة والطمأنینة 
مظاهر الشخـصیة الـسویة وعنـصر هـام فـي التكیـف المهنـي الفعـال والقـدرة علـى مواجهـة 

ًرد متبــصرا بقدراتــه الظــروف الطارئــة واتخــاذ القــرار واالعتمــاد علــى الــذات، فهــي تجعــل الفــ
ًمدركا إلمكانیاته فیضع نفـسه موضـعها ألنـه یعـرف قـدر إمكاناتـه األدائیـة وهـي بـذلك تعـد 

، وتـرتبط الثقـة بـالنفس )Atherton, et al., 2016,59(ًمؤشـرا یـدل علـى توافـق الفـرد
أونـي و "أشـار والتحصیل واألداء المهني فقـد  مفهوم الذات والطموح: بجوانب مختلفة مثل

إیجابیــة أن الثقــة بــالنفس تتــأثر بــصورة إلــى ) Oney, & Guven, 2015" فینجــو
بــالطموح فكلمــا زاد الطمــوح زادت الثقــة بــالنفس، كمــا أن عالقــة االتــزان االنفعــالي بالثقــة 

كمـا ًبالنفس عالقة ایجابیة كلما كان الفرد متزن انفعالیا كلما زادت ثقتـه بنفـسه والعكـس، 
بدراسـة العالقـة بـین الثقـة ) Stankov, & Lee, 2014"( ستانكوف ولي"أهتمت دراسة 
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بالنفس والتحصیل الدراسي وكانت أهـم نتـائج الدراسـة وجـود عالقـة طردیـة بـین التحـصیل 
  .والثقة بالنفس

إن الثقة بالنفس لیست عملیة ینبغي ممارستها بل ثمرة یجنیهـا الـشخص نتیجـة 
في حیاته التعلیمیـة والمهنیـة فیمـا بعـد، لعملیات معرفیة وتدریبیة تعرض لها لفترة محددة 

وهي انعكاس لواقع داخلي یعمل في أعماق الشخصیة إضافة إلى الصحة العامة لدى الفرد 
وتـرتبط بمــا یحـصل علیــه الفـرد مــن معلومــات وخبـرات تــدعم مكانتـه العلمیــة واالجتماعیــة 

الفـرد بأهدافـه  وهي إیمان ،)Sanders,et al., 2013(ًوتساعده على أن یكون إیجابیا 
ٕوقدراته وقراراته وامكانیاته وتتمثـل بـاألداء اإلیجـابي والـصبر والمثـابرة واإلصـرار واسـتثمار 

ثقـة مـن االمكانـات الحقیقیـة  كمـا تنطلـق هـذه ال.)Stankov & Lee, 2014(الوقـت 
  .للفرد

انها تثیر االنفعاالت االیجابیة وتبعث على الشعور :  بالنفسومن خصائص الثقة
اس والبهجة، وتساعد علـى تركیـز االنتبـاه وتزیـد المثـابرة والجهـد فـي سـبیل تحقیـق بالحم

ًاالهداف والنجاح مما یسهم في بنـاء مفهـوم ذات ایجـابي، فتجعـل الفـرد مرتاحـا خالیـا مـن  ً
المخــاوف قــادر علــى تنظــیم البیئــة وافكــاره بــسرعة ودقــة وبأقــل معونــة مــن اآلخــرین، ممــا 

وصول إلى مستوى عال من اإلنجاز ویؤدي ذلك إلى مناقشة یمكنه من تخطي الصعاب وال
   )   (Shaukat & Bashir, 2016,120-122 .اآلخرین واحترام الذات

  :تعقیب على اإلطار النظري
بیئــة الــتعلم المعكــوس بیئــة دینامیكیــة تفاعلیــة تعلیمیــة؛ یتفاعــل مــن خاللهـــا 

مثــل أهــم ســمة للـــتعلم المتعلمــین مــع المحتــوى العلمــي، ومــع بعــضهم الــبعض حیــث تت
المعكوس في زیادة التفاعل بین المعلم والمتعلم وبین المتعلم والمتعلم خالل وقـت الدراسـة 
سواء في الشق اإللكتروني عبر منصة التعلم أو فى القاعة الدراسیة وتتاح الفرصة للمعلم 

 التربویـة للتفاعل الفردى بینه وبـین كـل مـتعلم موجـود أثنـاء المحاضـرة، وتؤكـد االتجاهـات
المعاصرة على أهمیة ممارسة أنشطة التعلم الصفیة والالصفیة كأحد أهـم عناصـر تـصمیم 

، مما یساعد على وجود نمط جدید متمیز من )تعاوني/فردي(بیئة التعلم المعكوس بنمطیها
ًأشكال التفاعل، ویساعد على إشباع حاجات المتعلمین التعلیمیة، ویلبـي احتیاجـاتهم وفقـا 

كما یرتبط األداء التقني بتطـویر التعلـیم القـادر  العقلیة والنفسیة واالجتماعیة، لخصائصهم
على توفیر بیئات تعلـم مدعمـة بالتكنولوجیـا تؤسـس علـى تكـوین شخـصیة المـتعلم القـادر 
على التعامل مع األجهزة واألدوات التقنیة الحدیثة مثل السبورة التفاعلیة وملحقاتها، حیـث 

ي لطـالب تكنولوجیـا التعلـیم والـتمكن مـن التـدریب أحـد العوامـل المهمـة ٌیعد الجانب المهار



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -35-

لنجاح العملیة التعلیمیة، كما أن نجاح العملیة التعلیمیة ال یتم إال بمعاونة طالب تكنولوجیا 
ــأثر األداء التقنــي بثقــة المــتعلم  ـــذي یجــب أن یتــصـف بكفـــاءات خاصـــة، كمــا یت التعلــیم ال

ر الشخصیة السویة وعنصر هام فـي التكیـف الفعـال والقـدرة فهي مظهر من مظاهبنفسة، 
على مواجهة الظروف الطارئة واتخاذ القـرار واالعتمـاد علـى الـذات، فالـشخص الـذي لدیـه 
ثقــة بنفــسه أكثــر اهتمامــا ورغبــة لالنطــالق واألخــذ بیــد غیــره وشــدید الرغبــة فــي أن یــدع 

 علــى الوقــت ویمیــل إلـــى اآلخــرین یعرضــون علیــه مــشكالتهم واألخــذ والعطـــاء ویحــرص
المهمات المعتدلة الصعوبة وهذه أمور یجب أن تتوفر لدى طالب تكنولوجیا التعلـیم، ومـن 
ثم یهدف البحث الحالي ومن خالل اإلجراءات البحثیة التالیـة الـسعي إلـى التوصـل لقیـاس 

میـة أثر اختالف نمط ممارسة أنشطة التعلم اإللكترونیة ضمن بیئة التعلم المعكوس فـي تن
 .األداء التقني والثقة بالنفس لدى طالب تكنولوجیا التعلیم 

  :اإلجراءات المنهجیة للبحث
  :منهج البحث والتصمیم التجریبي: ًأوال

" Development Research" ینتمي هذا البحث إلى فئة البحـوث التطویریـة 
والمـنهج المـنهج الوصـفي فـي مرحلـة الدراسـة والتحلیـل والتـصمیم، : التـي توظـف كـل مـن

التطویري المنظومي من خالل استخدام نموذج لتصمیم نمط ممارسة األنـشطة اإللكترونیـة 
ــتعلم المعكــوس، والمــنهج التجریبــي لمعرفــة أثــر اخــتالف تــصمیم األنــشطة  ضــمن بیئــة ال

األداء (ضــمن بیئــة الــتعلم المعكــوس علــى المتغیــرات التابعــة ) تعــاوني/فــردي(اإللكترونیــة 
  ).لنفس الثقة با–التقني

  :وقد تم استخدام المنهج التجریبي في البحث للكشف عن العالقة بین المتغیرات التالیة
  :یشتمل البحث على متغیر مستقل : Independent Variableالمتغیر المستقل 

 :وله نمطان للممارسة وهما. النشاط اإللكتروني .1
 . تعاونينشاط إلكتروني. 2 .1.                   نشاط إلكتروني فردي .1.1

 :یشتمل البحث على ثالث متغیرات تابعة : Dependent Variablesالمتغیرات التابعة 
 .ٕلمهارات السبورة التفاعلیة وادارة أزماتها واستخدام ملحقاتها:  التحصیل المعرفي .1
 .ٕلمهارات السبورة التفاعلیة وادارة أزماتها واستخدام ملحقاتها: الجانب األدائي .2
 – القدرة على حل المـشكالت – العالقات مع الزمالء –قدیر الذات ت: (الثقة  بالنفس .3

 )  المجال األكادیمي–العالقات األسریة
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  :التصمیم التجریبي للبحث
في ضوء المتغیر المستقل للبحث تم استخدام التصمیم التجریبي المعروف باسـم 

  .ویوضح الجدول التالي التصمیم التجریبي للبحث) 1×2(التصمیم العاملي 
  التصمیم التجریبي والمجموعتین التجریببیتین) 2(جدول

 المعالجة التجریبیة ق قبلي 
 ق بعدي

 1تج
ممارسة النشاط التعلیمي ضمن 
بیئة التعلم المعكوس بالنمط 

  الفردي

 2تج

+ بطاقة مالحظة
  االختبار التحصیلي

ممارسة النشاط التعلیمي ضمن  مقیاس الثقة  بالنفس
بیئة التعلم المعكوس بالنمط 

 التعاوني

+ بطاقة مالحظة
  االختبار التحصیلي

  مقیاس الثقة  بالنفس

  :عینة البحث: ًثانیا
 قــسم –طالــب وطالبــة مــن طــالب الفرقــة الرابعــة ) 60(تكونـت عینــة البحــث مــن 

 جامعة عین شمس خالل الفصل الدراسي الثاني – كلیة التربیة النوعیة –تكنولوجیا التعلم 
ــى 2019/2020للعــام الجــامعي  ــم تقــسیمهم عــشوائیا إلــى مجمــوعتین تجــریبیتین عل ً، ت

  :النحو التالي
ممارســة النــشاط اإللكترونــي ضــمن بیئــة الــتعلم المعكــوس : ( طالــب30المجموعـة األولــى 

  ).بالنمط الفردي
ممارســة النــشاط اإللكترونـي ضــمن بیئـة الــتعلم المعكــوس : ( طالـب30المجموعـة الثانیــة 

  ).بالنمط التعاوني
  :تصمیم بیئة التعلم المعكوس: ًلثاثا

لتصمیم بیئة التعلم المعكوس محل البحث الحالي تم استخدام نموذج التـصمیم العـام 
)ADDIE ( لتــصمیم االنــشطة اإللكترونیــة بنمطیهــا) ــتعلم ) تعــاوني/ فــردي ضــمن بیئــة ال

ــا یتماشــى مــع طبیعــة المعالجــة  ــد تعــدیل ودمــج بعــض المراحــل الفرعیــة بم المعكــوس؛ بع
التجریبیة، وتم اختیار هذا النموذج لتمیزه بالمرونة والبساطة والوضوح فـي عـرض مراحـل 

  :التصمیم، وسهولة االستخدام، وسوف یتم عرض المراحل والخطوات على النحو التالي
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ــة التحلیــل )1( وهــي مرحلــة مــشتركة یــتم فیهــا نفــس اإلجــراءات لكــل مــن الــشق : مرحل
لـتعلم المعكـوس وقـد اشـتملت هـذه المرحلـة علـى اإللكتروني، والشق التقلیدي لبیئة ا

 :الخطوات التالیه
 :تحدید حاجات المتعلمین 1.1

مقــرر صــیانة أجهــزة العــرض التعلیمیــة أحــد المقــررات الرئیــسة فــي إعــداد طــالب 
 إدارة ازمـات الـسبورة التفاعلیـة، وتـشغیل –وتـشغیل الـسبورة التفاعلیـة "تكنولوجیـا الـتعلم، 

أجــزاء المقــرر إال أن تــدریس هــذا المقــرر بوجــه عــام والــسبورة جــزء هــام  مــن "  ملحقاتهــا
التفاعلیة بشكل خاص یواجه مشكالت ترتبط بنقص اإلمكانات التي تسمح للطالب بعملیات 
ًالتدریب، لذا فإن تمثیل هذه البیئات رقمیا یتیح للطالب دراستها بعنایة شدیدة، حیـث بیئـة 

 یستفید منها القائمون على العملیة التعلیمیة فـي التعلم المعكوس كأحد البیئات التقنیة قد
، وذلـك " مهـارات إدارة أزمـات الـسبورة التفاعلیـة–تمثیل مهارات تشغیل السبورة التفاعلیـة 

في إطار یسمح للطالب بتنمیة األداء التقني، والثقة بالنفس مـن خـالل تحدیـد أنـسب نمـط 
 .لممارسة أنشطة التعلم المالئم لكل طالب

 :ائص المتعلمینتحدید خص 3.1
 كلیـة التربیـة - قسم تكنولوجیا الـتعلم- اشتملت مجموعة البحث علي طالب الفرقة الرابعة

، لـم یـسبق لهـم دراسـة ) عام21-22( جامعة عین شمس، تتراوح أعمارهم بین -النوعیة
مـن قبـل، لـم )  مهارات إدارة أزمات الـسبورة التفاعلیـة–مهارات تشغیل السبورة التفاعلیة (

ق لهم التعلم عبر بیئة التعلم المعكوس، كما لم یـسبق لهـم الـتعلم مـن خـالل ممارسـة یسب
أنــشطة تعلیمیــة، لــدیهم مهــارات التعامــل مــع اإلنترنــت، لــدیهم أجهــزة كمبیــوتر متـــصلة 

  ،باالنترنت
 : تحدید األهداف العامة 3.1

ٕتنمیة مهارات تشغیل السبورة التفاعلیة وملحقاتها، وادارة : تم تحدید الهدف العام في
 .أزماتها، والثقة بالنفس لدى طالب تكنولوجیا التعلیم

  : مرحلة التصمیم )2(
تتعلق هـذه المرحلـة بوصـف المبـاديء النظریـة واإلجـراءات العملیـة المتعلقـة بكیفیـة 

شطتها التعلیمیـة بـشكل وأنـ" اإللكترونـي والتقلیـدي"تصمیم بیئة الـتعلم المعكـوس بـشقیها 
  .یكفل التأثیر اإلیجابي في األداء التقني والثقة بالنفس لطالب تكنولوجیا التعلم
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  : تحدید األهداف اإلجرائیة 2.1
في ضوء الهدف العام السابق تحدیده، تم تحدید األهداف التعلیمیة في صورتها المبدئیـة، 

وط والمبــاديء التــي یجــب ًهــدفا وقــد روعــي فــي صــیاغة األهــداف الــشر) 20(وقــد بلغــت 
مراعاتهــا، وتــم عــرض هــذه األهــداف علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختــصین فــي مجــال 
تكنولوجیا التعلبم بهدف التحقق من دقة صیاغة األهداف، وتقرر تعدیل الهدف الذي أجمع 

من المحكمین على أنه ال یحقق السلوك التعلیمي بالشكل المطلوب، وقد %) 80(أكثر من 
تائج التحكیم بالنسبة التفاق آراء المحكمین على جمیع األهداف بالقائمة أكثر من جاءت ن

  . 3، ومن ثم تم اعداد قائمة األهداف التعلیمیة في صورتها النهائیة%)90(
 : تحدید المحتوى التعلیمي 2.2

ٕتم اختیار محتوى تشغیل وادارة أزمات الـسبورة التفاعلیـة وملحقاتهـا، ضـمن مقـرر صـیانة 
ـــتعلم، ووضـــع تـــصور عـــام أجهـــزة ا ـــا ال ـــسم تكنولوجی ـــة الرابعـــة ق ـــة للفرق لعـــرض التعلیمی

للموضوعات الرئیسیة والفرعیة، مـن خـالل تحلیـل المحتـوى وتحدیـد األهـداف، روعـي عنـد 
 فــي schoologyتحدیــد المحتــوى األســتفادة مــن إمكانــات وأدوات المجتمــع االفتراضــي 

اف المحتوى وتتوافق مـع نمـط ممارسـة إضافة وتضمین عناصر رقمیة مختلفة تناسب أهد
 .األنشطة التعلیمیة المحدده في هذا البحث

 : تحدید المهام واألنشطة التعلیمیة 2.3
تــم اســتخدام أســلوب تحلیــل المهــام بهــدف تقــدیم وصــف منطقــي لكــل خطــوة مــن خطــوات 

ءات المهارة، بحیث یتم تقسیم المهارات إلى مهام أساسیة ، ویتم تحلیل هذه المهام إلى أدا
  .فرعیة تسلسلیة

  وعلــى ضــوء مفهــوم تحلیــل المهــام وأنــشطة الــتعلم، تــم تحلیــل مهــام تــشغیل الــسبورة
 مهام إدارة أزمات السبورة التفاعلیة وملحقاتها؛ لطالب الفرقة الرابعة قسم –التفاعلیة 

مهمـات، ولكـل مهمـة مجموعـة مـن األداءات ) 7(تكنولوجیا الـتعلم وقـد بلغـت المهـام 
قد تم اعداد قائمة تحلیل المهام األساسیة ومكوناتهـا الفرعیـة فـي صـورتها الفرعیة، و

المبدئیة، وتم عرضها على مجموعة من المحكمین المتخصصین في مجال تكنولوجیا 
ًمحكمین، وبعد  اجراء التعدیالت وفقا ألراء المحكمین، أصبحت ) 5(التعلم بلغ عددهم 
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مهمــات أساســیة ینــدرج تحتهــا ) 7(مــن قائمــة المهــام فــي صــورتها النهائیــة تتكــون 
  .، وبذلك یكون تم اإلجابة على السؤال األول للبحث4أداء فرعي) 51(
 : تحدید خصائص بیئة التعلم 2.4
  ســبورة ) ًوجهــا لوجــه(یتــوفر داخــل المــدرج الــذي یــتم فیــه تطبیــق األنــشطة التعلیمیــة

ت؛ بما یتالئم تفاعلیة متصلة بشبكة االنترنت وجهاز حاسب آلى وجهاز عرض البیانا
لهـذا البحـث، ) المعالجـة التجریبیـة(مع طبیعة األنشطة التعلیمیـة التـي تـم تـصمیمها 

باالضافة إلى امتالك الطالب ألجهزة كمبیوتر وأجهزة لوحیة وتلیفون محمول جمـیعهم 
 . مزودون باالتصال بشبكة االنترنت

  5تم توظیف المجتمـع االفتراضـيSchoologyعبـارة عـن نظـام   إلدارة الـتعلم، وهـو 
، یتـیح للطـالب  Content Management Systemإلدارة المحتـوى اإلفتراضـي 

ٕوالقــائم بالتــدریس التفاعــل مــع المحتــوى، وامكانیــة رفــع الــروابط المختلفــة علــى هــذا 
النظـام، كمــا یتـوفر نظــام متابعـه عــن بعـد للطــالب والتعـرف علــى عـدد مــرات الــدخول 

تمــع، وقــد تــم توظیــف األدوات الــسابقة فــي تــدعیم والتنقــل بــین صــفحات وأدوات المج
للتوصـــل لمعرفـــة أثـــر اخـــتالف نمـــط ممارســـة ) تعـــاوني/فـــردي( األنـــشطة التعلیمیـــة 

األنشطة اإللكترونیة في تنمیة األداء التقني والثقة بالنفس لدى طالب قسم تكنولوجیا 
  . التعلم

تـوى العلمـي علـى تـم تحدیـد مـصادر الـتعلم المناسـبة للمح: تحدید مصادر التعلم 2.5
 -عـروض تعلیمیـة –مقـاطع فیـدیو (هـداف التعلیمیـة وشـملت المـصادر ضوء األ

 لمحتوى التعلم، مجموعة مـن األنـشطة اإللكترونیـة Word, pdfملفات بصیغة 
 .یقوم المتعلم بها بعد االنتهاء من متابعة ودراسة محتوى التعلم

ًفیة وال صـفیة بنـاءا علـى تم تصمیم أنشطة التعلم ص: تصمیم األنشطة التعلیمیة 2.6
األهداف التعلیمیة، ومحتوى الـتعلم فـي نمطـین للممارسـة الفـردي والتعـاونى وتـم 
عرضــهما علــى المحكمــین، ألخــذ أرائهــم فــي مــدى توافــق هــذه األنــشطة لتحقیــق 
األهــداف التعلیمیــة، ومــدى مناســبتها للمحتــوى، والفئــة المــستهدفة، وتــم اختیــار 

من المحكمین للخروج بشكل  %) 80( لیها أكثر من أنشطة التعلم التي أجمع ع
 بنمطیهــا 6نهــائي لــسیناریو لألنــشطة التعلیمیــة، تــم تــصمیم األنــشطة التعلیمیــة

 فكـر –عصف ذهني، (وتحدید التوقیت وتنوعت األنشطة ما بین ) تعاوني/فردي(
                                                             

  قائمة المهام):  3(ملحق   4
5  https://app.schoology.com/course/2394957068/updates Access Code: Q55D-
T2T2-S2RT4 
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؛ ذلــك للتأكیــد علــى تحمــل المــتعلم ) شــارك، وورش العمــل، والمناقــشة–زاوج -
ة تعلمه، والتعلم النشط التفاعلي مع الزمالء، والتصور المقترح لممارسـة مسئولی

 :األنشطة كالتالي
 وفیها یبدأ الطالب في ممارسة األنشطة والمهام المكلف : نمط ممارسة النشاط الفردي

ًبها منفردا وفقا لقدراته الخاصة والخطو الذاتي، وبعد االنتهـاء مـن ممارسـة األنـشطة  ً
 .یة الراجعة المناسبة من قبل الباحثةیحصل على التغذ

 ًتم تطبیقها وفقا للخطوات التالیة: نمط ممارسة النشاط التعاوني: 
  تم تقسیم الطالب إلى مجموعات غیر متجانسة كل مجموعة أشتملت على أربعـة

 .أو خمسة طالب وتسمى هذه المجموعات بالمجموعات األساسیة
 تم تعیین قائد للمجموعة. 
 ى األنشطة بحیث یتوافق مع أفراد المجموعةتم تقسیم محتو. 
  اجتمــع المتعلمــین ذو المهمــة الواحــدة المتماثلــة لــتعلم المهمــة الموكلــة إلــیهم

 .وتسمى مجموعة الخبراء
  بعد تعلمهم المهمة یعود كل طالب لمجموعته األصلیة لتعلیم زمالئة ما تعلمة في

ه فـي مجموعـات الخبـراء مجموعة الخبراء، وتعلم منهم في نفس الوقت مـا تعلمـو
 .الخاصة بالمهام المكلفین بها

  كان دور الباحثة خالل الخطوات الـسابقة متابعـة المجموعـات مـن خـالل التواجـد
كعضو في مجموعـات الفـیس ومنتـدیات النقـاش وغـرف النقـاش والتـدخل إذا لـزم 

 .األمر
 ًن إختبـارا، تم كتابة تقریر من قبل أفراد المجموعـة الواحـدة عمـا تعلمـوه ثـم یـؤدو

واالختبارات شاملة لجمیع أجزاء المحتوى الذي درسـوه وتعقـب علیـه الباحثـة مـن 
 .خالل تقدیم التغذیة الراجعة على األجزاء التي وجدوا صعوبة في تعلمها

  :قامت الباحثة بعدة أدوار كالتالي: دور الباحثة في ممارسة األنشطة
 ــاء تأ:دور المراقــب ــدوین المالحظــات أثن ــة المتعلمــین لألنــشطة، ومــراقبتهم  ذلــك بت دی

 . بشكل دوري Schoologلتقییم األداء من خالل متابعة منصة التعلم 
 من خالل تقدیم التعلیمات والتوجیهـات للمـتعلم، وقـد تـم ذلـك مـن خـالل : دور الموجه

 تــم مـن خاللهــا توضـیح كافــة Power point  وعـروض  ,PDFملفـات بــصیغة 
 .التعلیمات

 یـث حاولـت الباحثــة التغلـب علـى كـل مــا یـضایق المـتعلم داخـل بیئــة ح: ودور الراعـى
 .التعلم فى القاعة الدراسیة، والحرص على العالقة الودیة والتفاعل مع المتعلم
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 طرحــت الباحثــة مجموعــة مــن االستفــسارات للتأكــد مــن تحقیــق المــتعلم :  دور المقــوم
لمقـــرر، مـــن خـــالل ًلألهـــداف التعلیمیـــة مرحلیـــا وفـــى نهایـــة طـــرح كـــل موضـــوعات ا

 . ومنتدیات الحوارSchoologyالمناقشات عبر منصة التعلم 
التفاعـل بـین المـتعلم : تنوعت أنماط التفاعل لتشمل: تصمیم التفاعالت التعلیمیة 7.2

وواجهة التفاعل، التفاعل بین المتعلم والمحتـوى، التفاعـل بـین المـتعلم والمعلـم، 
لتفاعالت التي أستخدمت في بیئـة وفیما یلي وصف تفصیلي لكل نوع من أنواع ا

  :التعلم المعكوس محل البحث الحالي
 من خالل تفاعل المتعلم مع واجهة بیئة الـتعلم : التفاعل بین المتعلم وواجهة التفاعل

المعكـــوس والـــضغط علـــى األزرار وقـــراءة النـــصوص المرفوعـــة للمنـــصة، مـــشاهدة 
 .الفیدیوهات المتوفرة لشرح المحتوى العلمي

  مـن خـالل اإلبحـار بـین صـفحات الـدروس التعلیمیـة، : بین المتعلم والمحتـوىالتفاعل
حیث روعـي عنـد تـصمیم صـفحات الـدروس التعلیمیـة أن تحتـوي علـى مجموعـة مـن 
األزرار، أو قــوائم للتفاعــل معهــا ویــستطیع المــتعلم مــن خاللهــا التنقــل بــین صــفحات 

ر األختبــار لتحدیـد مــدى الـدروس التعلیمیـة وكــذلك تـوفیر القـدرة علــى الـضغط علـى ز
 .تقدم المتعلم في تعلمة

 تم من خـالل مجموعـة أدوات منـصة الـتعلم مثـل الـشات : التفاعل بین المتعلم والمعلم
 .حیث یستطیع المتعلم ارسال اي استفسار أو یتم مناقشة من خالل المنتدى التعلیمي

  :تصمیم أدوات التقویم 8.2
بطاقة مالحظة للجانب المهاري، مقیاس الثقة تم تصمیم اختبار تحصیلي للجانب المعرفي، 

؛ وسوف یتم تناولهما بالتفصیل من حیـث التـصمیم والبنـاء وحـساب الـصدق والثبـات لكـل 
  .ٕأداه في محور أدوات البحث واجازتها

  :تصمیم اإلستراتیجیات التعلیمیة 9.2
 اسـتراتیجیات الــتعلم: تحـددت موضـوعات المحتــوى واألنـشطة التعلیمیـة فــي ضـوء كـل مــن

، وداخل القاعة الدراسیة والتعلم النشط یعتمد Schoologyالنشط عبر منصة ادارة التعلم 
على نشاط المتعلم ومجهوداته أثنـاء تعلمـه، فهـو محـور الـتعلم النـشط الـذي یعمـل لیـتعلم 

الـــتعلم الفـــردي، الـــتعلم التعـــاونى، حـــل : ویــشارك زمالئـــه فـــي تعلمـــه، ومنهـــا اســتراتیجیة
   .هنى، الخرائط الذهنیةالمشكالت،العصف الذ

  :تحدید واختیار مصادر التعلم 10.2
تم توظیف عدد من مصادر التعلم الرقمیة في تقدیم المحتوى الرقمي عبر مجتمع          

schoology.  
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  :مرحلة التطویر .3
 :انتاج الشق اإللكتروني -

مهـارات "ٕ وانـشاء مجموعـة بعنـوان Schoology تم إنـشاء حـساب للباحثـة علـى منـصة 
، ثـم قامـت الباحثـة بـضم طـالب مجموعـة "شغیل السبورة التفاعلیة ومهارات إدارة أزماتهـات

البحث كأعـضاء لهـذه المجموعـة الخاصـة بـالمقرر، تـم ارسـال الرمـز الكـودي للطـالب مـن 
  للــدخول علــى هــذه المجموعــة، Face bookخــالل مجموعــة المــادة المنــشأة علــى ال 

منصة بطرق فعالة وكیفیـة تأدیـة االختبـارات وتأدیـة وعرضت علیهم كیفیة استخدام هذه ال
، واسـتخدمت الباحثـة مقـاطع  Schoology التكلیفـات ورفعهـا علـى منـصة إدارة الـتعلم

 لعـــرض word  pdf، ملفـــات powerpoint، عـــروض youtubeالفیـــدیو مـــن علـــى 
 .المحتوي العلمي

 :انتاج الشق التقلیدي -
ر وتوفیر مصادر وأدوات التعلم، كما تـم التأكـد مـن تجهیز القاعة الدراسیة ومعمل الكمبیوت

تـوافر اإلنترنــت لتنفیـذ األنــشطة، وأدوات الـتعلم وصــالحیتها لالسـتخدام مــن جهـاز عــارض 
 ..البیانات، وأجهزة الكمبیوتر المتصلة باالنترنت، وأقالم السبورة التفاعلیة

  :مرحلة التطبیق .3
  :اشتملت تلك المرحلة على التالي

وذلك بهدف معرفة الصعوبات التي یمكن أن تواجه التطبیق الفعلـي : تطالعيالتطبیق االس
لنمط ممارسة األنشطة التعلیمیة ضمن بیئة الـتعلم المعكـوس، ومـدى تقبـل الطـالب للـتعلم 
عبر البیئة، وعدم وجود صعوبات عند  التعامل مع معالجتي البحث التجریبیة عبر مجتمع 

Schoologyاس المستخدمة في البحثً، أیضا ضبط أدوات القی.  
تم تنفیذ تجربة البحث بصورتها النهائیة : التطبیق الفعلي وتنفیذ إستراتیجیة التعلیم والتعلم

) 2020 /2019(على العینة األساسیة للبحث في الفصل الدراسي الثاني للعـام الجـامعي 
  .7/3/2020-15/2/2020في الفترة من 
  : مرحلة التقویم

بمـا تتـضمنه مـن خطـوات فـي الجـزء الخـاص بتنفیـذ تجربـة البحـث تم عرض هذه المرحلة 
  .ونتائج البحث
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  :اعتمد البحث على األدوات التالیة :أدوات البحث: ًرابعا
 .اختبار تحصیلي للجانب المعرفي للمهارات -
 .                         بطاقة مالحظة الجانب األدائي للمهارات -
                                  .           مقیاس الثقة  بالنفس -
 :اختبار تحصیلي للجانب المعرفي للمهارات .1

یهدف االختبار إلى قیاس الجانب المعرفي لمهارات تشغیل : تحدید هدف االختبار 1.1
 إدارة أزمــات الــسبورة التفاعلیــة، وملحقاتهــا، لطــالب الفرقــة –الــسبورة التفاعلیــة 

 . التربیة النوعیة جامعة عین شمس الرابعة قسم تكنولوجیا التعلیم بكلیة 
تم إعداد جدول المواصفات بحیث یوضح الموضوعات : جدول مواصفات االختبار 1.2

التــي یغطیهــا االختبــار، ومــدى تمثیــل مفرداتــه لجمیــع الجوانــب المعرفیــة، ومــدى 
توزیع هذه المفردات على مـستویات األهـداف المعرفیـة الخاصـة بموضـوع الـتعلم 

 .المأمول تحقیقها
تــم إعــداد االختبــار باســتخدام نــوعین مــن االختبــارات : صــیاغة مفــردات االختبــار 1.2.1

سـؤال، واالختیـار مـن متعـدد ) 20(الموضوعیة هي الصواب والخطأ ویتكون من 
 . 7سؤال) 40(سؤال، لتشكل النوعان في مجموعها ) 20(ویتكون من 

ة لكـل سـؤال تم تقـدیر اإلجابـة الـصحیح: تقدیر درجات التصحیح ألسئلة االختبار 1.2.2
 .درجة) 40(بدرجة واحدة ، وبالتالي تكون الدرجة الكلیة لالختبار 

تم حساب صـدق االختبـار عـن طریـق صـدق المحكمـین بعـرض : صدق االختبار  1.2.3
االختبار على مجموعـة مـن الخبـراء والمحكمـین تخـصص تكنولوجیـا التعلـیم بلـغ 

بإعادة الصیاغة ، وقد أوصى المحكمون ببعض التعدیالت بالحذف، و)3(عددهم 
لـــبعض المفـــردات، وقامـــت الباحثـــة بعمـــل التعـــدیالت الالزمـــة فـــي ضـــوء آراء 

 .المحكمین
تم حساب ثبات االختبار بطریقة إعادة التطبیق، وقـد بلغـت قیمـة : ثبات االختبار 1.2.4

 .وهي قیمة مقبولة لثبات االختبار) 0,82(معامل ثبات االختبار 
مالت السهولة لكـل مفـردة مـن مفـردات تم حساب معا: معامل السهولة والصعوبة 1.2.5

وبذلك تكون مفـردات االختبـار جمیعهـا ) 0.78– 0.18(االختبار، وتراوحت بین 
، وبـــذلك فهـــي لیـــست شـــدیدة ) 0.80– 0.20( تقـــع داخـــل النطـــاق المحـــدد 

                                                             

  االختبار التحصیلي للجانب المعرفي لألداء التكنولوجي):  5(ملحق  7
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السهولة، ولیست شدیدة الصعوبة، وبناء علیـه تـم إعـادة ترتیـب أسـئلة االختبـار 
 .بناء على درجة صعوبتها

تـم حـساب متوســط زمـن اإلجابـة عـن االختبـار، حیـث بلــغ : تحدیـد زمـن االختبـار 1.2.6
 .دقیقة) 30(متوسط زمن اإلجابة 

 : بطاقة مالحظة الجانب األدائي للمهارات .2
تـشغیل الـسبورة (تهـدف البطاقـة إلـى قیـاس مـستوى األداء التقنـي لــ : الهدف من البطاقـة

وذلـك ضـمن مقـرر صـیانة األجهــزة ) ملحقاتهـاادارة ازمـات الـسبورة التفاعلیـة، –التفاعلیـة 
 جامعـة – كلیة التربیـة النوعیـة – قسم تكنولوحیا التعلم –التعلیمیة، لطالب الفرقة الرابعة 

  .عین شمس 
یتحــدد األســلوب المناســب للمالحظــة مــن خــالل نــوع : اختیــار أســلوب المالحظــة المناســب

قیـیم أداء الطلـالب فـي األداء المهـاري، األداء المراد قیاسة، وقد استخدم نظـام العالمـات لت
حیث تم تحدید جمیع جوانب سلوك التعلم، تم تحلیل كل جانب إلى مجموعة مـن األداءات، 
ووصف كل أداء بعبارة قصیرة، وصـیاغتة بـصورة إجرائیـة فـي زمـن المـضارع، أحتـوت كـل 

رات القـصیرة عبارة على أداء واحد فقط، وكانت المحـصلة فـي النهایـة عـدد كبیـر مـن العبـا
ًاإلجرائیة، كل مجموعة منها كانت توصیفا لألداءات المتضمنة في جانب معین من جوانب 

  .سلوك التعلم
اعتمدت الباحثة في صیاغة فقرات بطاقـة المالحظـة علـى : صیاغة فقرات بطاقة المالحظة

تـوي كـل قائمة مهارات األداء، وقد تضمنت البطاقة المجاالت الرئیـسیة لـألداء التقنـي، ویح
  :مجال منها على عدد من األداءات الفرعیة، وقد روعي عند صیاغة الفقرات ما یلي

 ان تدل كل عبارة على سلوك واضح النتائج 
 ان تستخدم عبارات مناسبة عند صیاغة األداء 
 ان تحتوي كل فقرة على سلوك مهاري واحد 
 ظتهان یصاغ األداء في شكل عبارات اجرائیة واضحة ومجددة تسهل مالح 
 التسلسل المنطقي في تتابع فقرات البطاقة 

تم وضع تقدیر كمي ألداء الطـالب فـي بطاقـة مالحظـة األداء : التقدیر الكمي ألداء الطالب
إلى أن ) صحیح(ویشیر المستوى) صحیح، غیر مكتمل ، خطأ( مكون من ثالث مستویات 

فیـشیر ) غیر مكتمـل(وى ، أما المست) درجة2(ًالطالب أدى المهارة صحیحة وتقدر كمیا بـ 
) خطـأ(، والمـستوى )  درجـة1(ًإلى أن الطالب أدى المهارة بدرجة متوسطة وتقدر كمیـا بــ 

 ).صفر(یشیر إلى أن الطالب لم یؤدي المهارة او تم األداء بشكل خاطىء وتقدر كمیا بـ 
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لتقنـي تم وضع تعلیمات لتطبیق بطاقة مالحظة الجانب المهـاري لـألداء ا: تعلیمات البطاقة
 :كما یلي
 دلیل التقدیر الكمي ألداء الطالب. 

 : ضبط بطاقة مالحظة الجانب األدائي للمهارت
صدق المحكمین تم عـرض بطاقـة المالحظـة فـي صـورتها األولیـة : صدق بطاقة المالحظة

ـــغ عـــددهم  ـــیم بل ) 5(علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء والمحكمـــین تخـــصص تكنولوجیـــا التعل
 7(ة فـي ضـوء أراء المحكمـین لتـصبح فـي صـورتها النهائیـة ، تـم تعـدیل البطاقـ8محكمین

 ). اداء مالحظ51(بواقع ) مهارات أساسیة
تم حساب الثبات بطریقة اعادة التطبیـق، حیـث تـم رصـد التقـدیرات : ثبات بطاقة المالحظة

 قسم تكنولوجیا التعلم، وتـم االسـتعانه – طالب من طالب الفرقة الرابعة )30(الكمیة ألداء 
ل لیقوم بدور مالحظ اخر، تم حساب مدى االتفـاق واالخـتالف بـین الباحثـة والمالحـظ بزمی

 )62 ،1996محمد أحمد المفتي، & حلمي حسن الوكیل) (كوبر(،بإستخدام معادلة 

  = نسبة االتفاق 

وبـذلك تكـون نـسبة %) 79.3(وكانت نتیجة نسبة االتفاق لمجموع بطاقـة المالحظـة 
  .ةاالتفاق دال

) 51(اصبحت البطاقة في صورتها النهائیة مكونة من : الصورة النهائیة لبطاقة المالحظة
ــا - ، لقیــاس مــستویات األداء التقنــي، لطــالب الفرقــة الرابعــة 9أداء تقنــي   قــسم تكنولوجی

  ) درجة102 = 51* 2( التعلم، لتصبح النهایة العظمى لبطاقة المالحظة هي
  
 
 مقیاس الثقة  بالنفس  .3

                                                             

  قائمة محكمي أدوات البحث) : 6(ملحق 8
  بطاقة مالحظة األداء التكنولوجي ): 7(ملحق  9
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لدى مجموعة البحـث مـن طـالب " الثقة  بالنفس"التقدیر الكمي لسمة :  الهدف العام 2/1
الفرقة الرابعة قـسم تكنولوجیـا الـتعلم بعـد ممارسـة أنـشطة الـتعلم  اإللكترونیـة ضـمن بیئـة 

  .التعلم المعكوس 
تـم بنـاء المقیـاس باالعتمـاد علـى العدیـد مـن مقـاییس :  تحدید مصادر بناء المقیاس2/2

مقیـاس الثقـة بـالنفس اعـداد فـریح ) 1987( بالنفس مثل مقیاس العادل أبـو عـالم  الثقة
وصالح عبدالسمیع & ، مقیاس الثقة بالنفس اعداد محمد مصطفى الدیب)1999(العنزي 
، مقیــاس الثقــة )2009(، مقیــاس الثقــة بــالنفس اعــداد رجــب حمیــد محمــد)2002(باشــا 

قیاس الثقة بالنفس اعداد على حمـدي أبـو ، م)2013(بالنفس اعداد شرابي السید محمود
 ).2013(الهاشم

) 5(تـم صـیاغة فقـرات المقیـاس مـن خـالل تقـسیمها إلـى :  صیاغة فقـرات المقیـاس2/3 
 القـــدرة علـــى حـــل – العالقـــات مـــع األصـــدقاء –تقـــدیر الـــذات : (ســـمات رئیـــسیة كالتـــالي

ل رئیـسي مكوناتـه التـي أمـام كـل مجـا)  المجال األكادیمي– العالقات األسریة –المشكالت 
فقرة روعي أن تتمیز ) 40(، وقد بلغ عدد فقرات المقیاس ) في سمات فرعیة ( تعبر عنه 

ًبالدقة والوضوح في تحدیـد األداء ، وأن تكـون قـصیرة وواضـحة المعنـى وأن تـصف مكونـا 
  10.ًواحدا من السمة 

بتقسیم كل بند إلى ثالثة تم تحدید طریقة أداء الطالب، وذلك : التقدیر الكمي لألداء  2/4
أمـام أحـد الـدرجات كمــا )   (تحـدد درجـة تـوافر الـسمة ووضـع إشـارة ) 3-1(مـستویـات 

  :یلي
  ). درجة1= ً درجة، أبدا 2= ً درجات ، أحیانا 3= ًدائما ( 
تم عرض المقیاس على مجموعة من الخبراء في مجال علم الـنفس :  صدق المقیاس2/5

، تم إجراء التعدیالت بناء علـى أراء ) محكمین5(علیم بلغ عددهم  تكنولوجیا الت–التعلیمي 
) 40(الخبراء سواء بالحذف أو اإلضافة ، أصبح المقیاس في صورته النهائیة یتكون من 

  .فقرة
تم حساب الثبـات بطریقـة التجزئـة النـصفیة، قـسمت فقـرات المقیـاس : ثبات المقیاس 2/6

بـین الـدرجات الفردیـة ) بیرسـون(امـل ارتبـاط وتـم حـساب مع)  فردیـة-زوجیـة(إلى قسمین 

                                                             

  فس لدى طالب الجامعةمقیاس الثقة بالن) 8(ملحق 10
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،أصبح معامل )سبیرمان ،براون(وتم تصحیحه بمعادلة ) 0,78(والزوجیة ،معامل االرتباط 
  .وهو معامل ثبات جید لقیاس هذه السمة) 0,88(االرتباط بعد التصحیح 

  :إجراءات تجربة البحث وأدواتها: ًخامسا
  :طة اإللكترونیة ضمن بیئة التعلم المعكوس إحراءات تنفیذ وتقییم األنش         

  :تكافؤ مجموعتي البحث .1
 تحلیـل نتـائج القیـاس تـمللتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث قبل تنفیذ تجربة البحـث 

ــة  ــار التحــصیلي، وبطاق ــي لالختب ــق القبل ــدرجات التطبی ــق ب ــا یتعل القبلــي للمجمــوعتین فیم
 وتم استخدام أسلوب تحلیل التباین أحادي مالحظة األداء التقني، ومقیاس الثقة بالنفس ،

 للكشف عن داللة الفروق ANOVA one- way analysis of variance)(االتجاه 
بــین المجمــوعتین فــي القیــاس القبلــي، حیــث تــم حــساب المتوســط الحــسابي واالنحــراف 
ــي القیــاس القبلــي ،  ــراد المجمــوعتین ف ــة لمتوســطات درجــات أف ــاري، والنــسبة الفائی المعی

  :التالي یوضح داللة الفروق بین المجموعات) 3(جدول و
نتائج تحلیل التباین لدرجات مجموعتي البحث للتطبیق القبلي                                                             ) 3(جدول 

 لالختبار التحصیلي وبطاقة المالحظة األداء التقني ومقیاس الثقة  بالنفس

  أداة 
  مجموع   مصدر التباین  القیاس

 المربعات
  درجات 
 الحریة

  متوسط 
 المربعات

  قیمة
  ف

  مستوى 
 الداللة

أختبار 
  تحصیلي

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

32.524  
1732.433  
1764.957  

1  
58  
59  

32.524  
47.743  0.854  0.473  

 28.413 1 28.413 بین المجموعات
 34.438 58 1307.564 داخل المجموعات

بطاقة 
  مالحظة

  59 1335.977 الكلي
0.811 0.381  

  غیر دالة

 179.673  1  179.673 بین المجموعات
 174.768  58  6656.824 داخل المجموعات

مقیاس الثقة  
  .بالنفس

   59  6836.496 الكلي
1.035 0.318  

 غیر دالة

ــي جــدول             ــائج ف ــ) 3(وبإســتقراء النت ــین متوســطات یتــضح عــدم وجــود ف روق ب
درجات المجموعتین التجریبیتین في درجات كل مـن االختببـار التحـصیلي، بطاقـة مالحظـة 

فــي األختبــار التحــصیلي ) ف(حیــث بلغــت قیمــة . الثقــة بــالنفساألداء التقنــي ومقیــاس 
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فــي بطاقـة مالحظــة ) ف(، وبلغــت قیمـة )0.05(وهـي غیــر دالـة عنــد مـستوى ) 0.854(
فـي ) ف(، كمـا بلغـت قیمـة )0.05(وهي غیر دالـة عنـد مـستوى ) 0.811(األداء التقني 

، مما یعني وجـود تكـافؤ )0.05(وهي غیر دالة عند مستوى  ) 1.035. (مقیاس الثقة  
بـین أفـراد محمــوعتي البحـث، وأن أي فــروق تظهـر بعـد التجربــة ترجـع إلــى االخـتالف فــي 

المجمـوعتین التجـریبیتین قبـل المتغیر المستقل للبحث ولـیس إلـى اختالفـات موجـودة بـین 
  .إجراء التجربة

تهـدف التجربـة إلـى قیـاس أثـر اخـتالف نمـط ممارسـة األنـشطة : الهدف مـن التجربـة .2
التعلیمیة ضمن بیئة الـتعلم المعكـوس علـى األداء التقنـي والثقـة بـالنفس لـدى طـالب 

 . جامعة عین شمس – كلیة التربیة النوعیة –قسم تكنولوجیا التعلم 
 عقدت الباحثة لقاء تمهیـدی لـشرح كیفیـة اسـتخدام منـصة إدارة : ة تمهیدیةعقد جلس

ــتعلم ــدیو Schoology.ال  ولتعــریفهم بطبیعــة المحتــوى وأهدافــه، حیــث تــم عــرض فی
 لـشرح  Pdfیشرح خطوات التسجیل وكیفیة التعامل مع بیئـة الـتعلم مـع إرسـال ملـف 

  Schoology.كیفیة التعامل منصة إدارة التعلم
 لباحثة المجموعة الخاصة بالمقرر على منصة إدارة التعلمأنشأت ا.Schoology  
  نشرت الباحثة محتوي التعلم في شكل محاضرات وأنشطة وتقییم الكترونى على منصة

 Schoology. إدارة التعلم
  ـــتعلم ـــشطة ال ـــنمط ممارســـة أن ـــا ل ـــى مجمـــوعتین وفق ـــسیم مجموعـــة البحـــث إل ـــم تق ًت

 )تعاونیة/فردیة(
 الكـودى لمجموعـة الطـالب مـن خـالل نـشره فـي جـروب المـاده، حتـى تم إرسـال الرمـز 

 .Schoology.یتسنى لهم الدخول على مجموعة المقرر على منصة إدارة التعلم
  بطاقة مالحظة، –االختبار التحصیلي "ًطبقت الباحثة أدوات القیاس قبلیا المتمثلة فى 

  ".مقیاس بالنفس الثقة 
 علم مـن خـالل منـصة إدارة الـتعلمیقـوم المـتعلم بمـشاهدة محتـوي الـت Schoology ،

 ,watch, Summarize (وأثنـاء مـشاهدته لمحتـوي الـتعلم البـد مـن إتبـاع قاعـدة
Question -WSQ " أسال– لخص –شاهد .(  

شاهد الطالب مقاطع الفیدیو ومحتوي التعلم ودونوا المالحظات؛  : watch شاهد         
بعـد االنتهـاء مـن  : Summarize تعلمهـم، لخـصمما ساعد الطالب علـي بنـاء وتعزیـز 

مشاهدة محتوي التعلم، طلبت الباحثة من الطالب كتابة ملخص لما شـاهدوه، ممـا یجعلهـا 
ًمتأكدة من مشاهدة محتوى التعلم كامال، وهذا الملخص یوضح ما إذا كـان الطـالب تمكنـوا 

 الباحثـة بتقیـیم هـذه ُمن فهم محتوي التعلم أم ال، وطلب مـنهم نـشر هـذا الملخـص وقامـت
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وأخیـرا یقـوم الطـالب بكتابـة األسـئلة واالستفـسارات عـن  : Question ، أسال الملخصات
 .محتوى التعلم

 ویعتبـر الوقــت داخــل المحاضــرة هـو الركیــزة األساســیة للــتعلم : تقـسیم وقــت المحاضــرة
ًالمعكــوس وقــسمت الباحثــة وقــت المحاضــرة ووضــعت جــدوال زمنیــا للمحاضــرة وقامــت  ً

باإلجابـة علـي أسـئلة )  دقـائق مـن وقـت المحاضـرة١٠( لباحثة في بدایة المحاضـرة ا
واستفسارات الطالب، ومعرفه الصعوبات التـي واجهـت الطـالب أثنـاء مـشاهدة محتـوي 

 )تعاوني/فردي(ًالتعلم، ثم تنفیذ سیناریو األنشطة التعلیمیة وفقا لنمط الممارسة 
  تعلم المعكوس علـي اسـتراتیجیات الـتعلم المختلفـة یعتمد ال: تنفیذ استراتیجیات التعلم

فیمكن تطبیق أكثر من استراتیجیه أثناء وقت المحاضرة ویجب أن تالئم اسـتراتیجیات 
 .التعلم أنشطة التعلم الرئیسیة 

  تنفیــذ خطــة األنــشطة الفردیــة أو التعاونیــة والتــي تــم إعــدادها : تنفیــذ أنــشطة الــتعلم
ن طریــق تزویــد الطلبــة بتوجیهــات واضــحة التــي مــسبقا مــن قبــل الباحثــة وذلــك عــ

 .یحتاجونها إلتمام النشاط، ومراقبتهم ومساعدتهم إذا تطلب األمر أثناء تنفیذ النشاط
  مواصلة الطالب تطبیق تلك المعارف والمهارات بعد التوجیه، اإلیضاحات والمالحظـات

 .وتوجیه الباحثة للطالب نحو فهم أعمق لموضوعات التعلم
 بطاقـة المالحظـة، -االختبـار التحـصیلي "المتمثلـة فـى : ًوات القیاس بعـدیاتطبیق أد  

  مقیاس الثقة بالنفس 
  :المعالجة اإلحصائیة: ًسادسا

في ضوء التصمیم التجریبي للبحث تمـت المعالجـة اإلحـصائیة باسـتخدام برنـامج 
Spss v.22) (  حیـث تــم اسـتخدام اختبــار)(T-Testللمقارنـة بــین مجمـوعتي البحــث  

 إلیجــاد حجــم تــأثیر المتغیــر المــستقل علــى 2nوتحدیــد داللــة الفــروق، وقیمــة مربــع ایتــا 
  .المتغیرات التابعة

  نتائج البحث وتفسیرها: ًسابعا
 :تحلیل النتائج وتفسیرها

  :عرض ومناقشة النتائج الخاصة باألداء التقني
درجــات ال یوجـد فـرق دال إحـصائیا بـین متوسـط :" یـنص الفـرض األول للبحـث علـى  .1

نمـط االختبار التحصیلي؛ یرجع للتأثیر األساسـي الخـتالف أفراد مجموعتي البحث في 
  ".ضمن بیئة التعلم المعكوس)  تعاوني/ فردي(ممارسة األنشطة اإللكترونیة 
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للتعرف علـى داللـة الفـروق بـین  "T test"وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام أختبار 
  .التجریببیتین في التطبیق البعدي لألختبار التحصیليمتوسطي درجات أفراد المجموعتین 

  . ألفراد مجموعتي البحثT-testنتائج أختبار ) 4(ویوضح جدول
ألفــراد المجمــوعتین " ”T.testالمتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري وقیمــة ) 4(جــدول

  التجریبیتیین في التطبیق البعدي لألختبار التحصیلي 

االنحراف   المتوسطات  العدد  المجموعة
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

درجات 
  قیمة الداللة  الحریة

نشاط ) 1(تج
  0.000      2.693  38.45  30  فردي

نشاط ) 2(تج
  ًدالة إحصائیا  38  4.961  3.457  33.56  30  تعاوني

ًیتضح أن هنـاك فـرق دال إحـصائیا عنـد مـستوى ) 4(بإستقراء النتائج في جدول
التــي نفــذت ) 38.45(لمجموعــة التجریبیــة األولــى ، حیــث بلــغ متوســط درجــات ا)0.01(

النـشاط التعلیمـي ضـمن بیئـة الـتعلم المعكـوس بـالنمط الفـردي، بینمـا بلـغ متوسـط درجـات 
ــتعلم ) 33.56(المجموعــة التجریبیــة الثانیــة  التــي نفــذت النــشاط التعلیمــي ضــمن بیئــة ال

ــة ، و)4.961(المحــسوبة " ت"المعكــوس بــالنمط التعــاوني، وبلغــت قیمــة  تــم توجیــه الدالل
اإلحصائیة لصالح المجموعة األعلى في المتوسط، وهي المجموعة التجریبیة األولـى التـي 

  .نفذت النشاط التعلیمي ضمن بیئة التعلم المعكوس بالنمط الفردي
یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطى : " وبالتالي تم رفض الفرض األول لیصبح

االختبار التحـصیلي؛ یرجـع في ) 0.01(تین عند مستوىدرجات أفراد المجموعتین التجریبی
ضـمن بیئـة ) تعـاوني/ فـردي(نمـط ممارسـة األنـشطة التعلیمیـة للتأثیر األساسـي الخـتالف 

التعلم المعكـوس لـصالح المجموعـة التجریبیـة األولـى التـي تفـذت النـشاط التعلیمـي ضـمن 
  ".بیئة التعلم المعكوس بالنمط الفردي

، )إیتـا تربیـع(لمتغیر المستقل على المتغیر التابع تـم حـسابولتحدید حجم تأثیر ا
الـنمط (وهـذه القیمـة تعبـر عـن وجـود تـأثیر قـوي للمتغیـر المـستقل ) 0.73(وبلغت قیمتها

( علـى المتغیـر التـابع ) الفردي لممارسة األنشطة اإللكترونیة ضمن بیئة الـتعلم المعكـوس
  ).الجانب المعرفي لألداء التقني
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ال یوجـد فـرق دال إحـصائیا بـین متوسـطى درجـات : "ثاني للبحث علىینص الفرض ال .2
؛ یرجــع للتـأثیر األساســي أفـراد المجمـوعتین التجــریبیتین للبحـث فــي بطاقـة المالحظـة

ــة الخــتالف  ــاوني/ فــردي(نمــط ممارســة األنــشطة اإللكترونی ــة الــتعلم )  تع ضــمن بیئ
  " .المعكوس

للتعرف علـى داللـة الفـروق بـین  "T test"وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام أختبار 
  .متوسطي درجات أفراد المجموعتین التجریببیتین في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظة

  .ألفراد مجموعتي البحث " T-test"نتائج أختبار ) 5( ویوضح جدول
ألفراد المجموعتین " ”T.testالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة ) 5(جدول

  یتیین في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظةالتجریب

االنحراف   المتوسطات  العدد  المجموعة
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

درجات 
  الحریة

قیمة 
  الداللة

نشاط ) 1(تج
  0.000      3.932  98.79  30  فردي

نشاط ) 2(تج
دالة   38  5.961  4.479  78.34  30  تعاوني

  ًإحصائیا

ًأن هنـاك فـرق دال إحـصائیا عنـد مـستوى یتضح ) 5(بإستقراء النتائج في جدول
التــي نفــذت ) 98.79(، حیــث بلــغ متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة األولــى )0.01(

النـشاط التعلیمـي ضـمن بیئـة الـتعلم المعكـوس بـالنمط الفـردي، بینمـا بلـغ متوسـط درجـات 
ــ) 78.34(المجموعــة التجریبیــة الثانیــة  تعلم التــي نفــذت النــشاط التعلیمــي ضــمن بیئــة ال

ــة )5.961(المحــسوبة " ت"المعكــوس بــالنمط التعــاوني، وبلغــت قیمــة  ، وتــم توجیــه الدالل
اإلحصائیة لصالح المجموعة األعلى في المتوسط، وهي المجموعة التجریبیة األولـى التـي 

  .نفذت النشاط التعلیمي ضمن بیئة التعلم المعكوس بالنمط الفردي
ًیوجد فرق دال إحـصائیا بـین متوسـطى "وبالتالي تم رفض الفرض الثاني لیصبح 

؛ یرجــع فــي بطاقـة المالحظــة) 0.01(درجـات أفــراد المجمـوعتین التجــریبیتین عنــد مـستوى
ضـمن بیئـة الـتعلم المعكـوس نمـط ممارسـة األنـشطة التعلیمیـة للتـأثیر األساسـي الخـتالف 

لم لـــصالح المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى التـــي تفـــذت النـــشاط التعلیمـــي ضـــمن بیئـــة الـــتع
  "المعكوس بالنمط الفردي



   ..والثقة اختالف نمط ممارسة األنشطة اإللكترونیة ضمن بیئة التعلم المعكوس وأثره في تنمیة األداء التقني
  هویدا سعید عبد الحمید/ د

  
 

 -52-

، )إیتـا تربیـع(ولتحدید حجم تأثیر المتغیر المستقل على المتغیر التابع تـم حـساب
نمــط (وهــذه القیمــة تعبــر عــن وجــود تــأثیر قــوي للمتغیــر المــستقل ) 0.51(وبلغــت قیمتهــا

األداء (علــى المتغیــر التــابع ) ممارســة األنــشطة التعلیمیــة ضــمن بیئــة الــتعلم المعكــوس
  ).نيالتق

  :تفسیر النتائج الخاصة باألداء التقني
ترجع الباحثة هذه النتیجة إلى أن ممارسة األنشطة التعلیمیة ضـمن بیئـة الـتعلم 

ــشاط  ــاوني/فــردي(المعكــوس بغــض النظــر عــن نمــط ممارســة الن ــة )تع ــى تهیئ ، ســاعد عل
علم بصورة التركیب المعرفي للطالب، وتوفیر بناء عقلي ذي دالله ساهم في بناء عملیة الت

تسمح للمتعلم بتنمیة الجانب المعرفي والجانب األدائي، حیـث تعـد األنـشطة التعلیمیـة مـن 
أهم متغیرات تصمیم بیئة التعلم المعكوس ألنهـا ال تقتـصر فقـط علـى مجـرد التـدریب علـى 
ًالمحتوى أو تقییم األداء للمتعلم، ولكنها تمتد أیضا إلى تمكین المتعلم من اتقـان األداءات 

  . المختلفة للجوانب التعلیمیة
ــتعلم  وفیمــا یخــص نتیجــة البحــث والتــي جــاءت لــصالح نمــط ممارســة أنــشطة ال
بـالنمط الفـردي مقارنـة بـالنمط التعـاوني ضـمن بیئـة الـتعلم المعكـوس؛ ترجـع الباحثـة هـذه 
ٌالنتیجــة إلــى أن فــي الــنمط الفــردي فقــد نقــل محــور اهتمــام العملیــة التعلیمیــة مــن المــادة 

سیة إلى المتعلم نفسه، وسلط علیه األضواء لیكـشف عـن میولـه واسـتعداداته وقدراتـه الدرا
ًومهاراته، بهدف التخطیط لتنمیتها وتوجیهها وفقا لوصفة تربویة خاصـة بكـل مـتعلم علـى 
حــدة؛ لتقابــل میولــه الخاصــة وتتماشــى مــع حاجاتــه واســتعداداته، وتحفــز دوافعــه ورغباتــه 

ٕلوصول إلى أقصى طاقاتـه وامكاناتـه؛ فقـد اتـسمت بالمرونـة الشخصیة، لیتمكن بذلك من ا
فیما یتعلق بأداء األنشطة ووقتها، مما حقق إیجابیات كثیرة للمـتعلم، مـن أهمهـا االعتمـاد 
على نفسه في تنفیذ أنشطة التعلم، وتحمل المسئولیة، كما أتاحت له التفاعل االیجابي مع 

  .عناصر الموقف التعلیمي
 )(بحــث الحــالي مــع مــا توصــلت الیــه نتــائج بعــض االبحــاث مثــل تتفــق نتیجــة الو; 

Hoskins, & Crick, 2018 ;Burleson, et al.,2018 ; Edith Galy, et 
al., 2019 ;Artino, 2019 في ان ممارسة أنشطة التعلم الفردي قـد نالـت استحـسان 

دهم بمصادر تعلم من قبل المتعلمین نظرا لما توفره بیئة التعلم المعكوس من ممیزات وتزوی
ٕمتنوعة وامكانیة التعلم في الوقت وبالسرعة التي تتناسب مع قـدرات المـتعلم واسـتعداداته، 
ٕوكذلك المسئولیة  والسیر في التعلم بما یحقق مبدأ الفروق الفردیة، واعطاء حریة للمتعلم 



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -53-

 علـى حسب توجهاته ووفق قدراتـه الخاصـة، مـع مراعـاة الفـروق الفردیـة؛ كالـذكاء والقـدرة
  .التحصیل والفهم واإلدراك واالختالفات فى المیول واالتجاهات و االهتمامات 

كمــا ترجــع الباحثــة هــذه النتیجــة إلــى أن فــرص الــتعلم المتكافئــة التــي وفرتهــا بیئــة الــتعلم 
ــتعلم  ــصة ال ــي اســتخدام أدوات من ــوع ف والوســائط  Schoologyالمعكــوس مــن خــالل التن

ٕ الفروق الفردیة بین الطالب مجموعة البحث، وامكانیـة تكـرار المتعددة المتكاملة، لمواجهة
عرض المحتوى أكثر من مرة وفـي أي وقـت مـن خـالل المنـزل أو أي مكـان مناسـب حیـث 
یتمكن الطالب من اختیار وتحدید الوقت الذي یناسبهم، كما أن تنفیذ أنـشطة الـتعلم داخـل 

یــه مــن الباحثــة أتــاح للطــالب قاعــة المحاضــرة أو عیــر منــصة الــتعلم تحــت إشــراف وبتوج
اكتساب المفـاهیم والمهـارات المرتبطـة بموضـوع الـتعلم بطریقـة صـحیحة  سـاهمت وبـشكل 

  .واضح في نمو األداء التقني لدى الطالب
كما تدعم نظریة تفرید التعلم والتي تعتمد على مبـدأ الخطـو الـذاتي للمـتعلم نمـط 

ًاط مستمر لبناء معارفه بنفسه وصـوال إلـى ًممارسة أنشطة التعلم فردیا؛ مما یجعلة في نش
 Computerمــستوى اإلتقـــان، كمـــا تتوافـــق نظریـــة االتـــصال عـــن طریــق الكمبیـــوتر 

Mediated Communication (CMC)،حیث یتم االتـصال  مع بیئة التعلم المعكوس 
في أحد جوانـب بیئـة الـتعلم المعكـوس فـي بیئـات الكترونیـة تـضع فـي االعتبـار التفـاعالت 

جتماعیة بین األفراد والمجتمعات كما أن األنـشطة القائمـة علـى االنترنـت تـساعد علـى واال
حدوث تغیرات جذریة في جمیـع منـاحي الحیـاة ولـذلك أدى االتـصال عـن طریـق الكمبیـوتر 
ــاء المعــاني والتأكیــد علــى مفهــوم  إلــى تولیــد مفهــوم جدیــد لالتــصال وهــو التــشارك فــي بن

ــ ــر التفاعــل، واســتخدام وســائط عدی ــزامن أو غی ــشكل مت ــة وب ــل رســالة واحــدة تفاعلی دة لنق
ٕمتزامن، ولم یعد التفاعل قاصرا على الوجـود المـادي واذا كـان االتـصال یعتمـد علـى تـأثیر  ً
األفراد في بعضهم البعض لحدوث المعرفة والتعلم فإن المعرفة تحدث بین األفـراد فـي عـالم 

  .والتشارك في النماذج العقلیة مشبك من خالل أنشطة تعلیمیة معرفیة واجتماعیة 
النظریــة كمــا تتوافــق اســتراتیجیة الــتعلم مــن خــالل بیئــة الــتعلم المعكــوس مــع 

 Cognitive Theory of Multimediaالمعرفیـة للـتعلم بإسـتخدام الوسـائط المتعـددة 
Learning (CTML)أن األفـراد :  حیث تستند النظریة على ثالث إفتراضات رئیـسة أولهـا

/ شـــفهیة وقنـــاة بـــصریة/ یمتلكـــون قنـــاتین مختلفتـــین لمعالجـــة المعلومـــات قنـــاة ســـمعیة
علومـات فـى وقـت أن كل قناة یمكنها معالجة كمیة محـدودة فقـط مـن الم: تصویریة، ثانیها

أن الـتعلم عملیــة نـشطة تتكــون مـن اختیــار المعلومـات الــواردة ذات الــصلة : واحـد، ثالثهــا
وتنظــیم هــذه المعلومــات فــى تمثــیالت عقلیــة متماســكة ودمــج هــذه التمثــیالت مــع المعرفــة 

ً تتــضمن عـددا مــن المبــادئ "”CTMLًالحالیـة، وبنــاءا علـى هــذه االفتراضـات فــإن نظریـة 
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ائط المتعددة ومن ثم توفر تفسیرات منطقیة لماذا بیئة التعلم المعكوس یمكن لتصمیم الوس
   .أن تساعد في تنمیة جوانب مختلفة في أداءات المتعلم ومهاراته

  . عرض ومناقشة النتائج الخاصة بمتغیر الثقة بالنفس 2.2
فـراد ال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجـات أ: " ینص الفرض الثالث للبحث على

الثقة بالنفس؛ یرجع للتأثیر األساسي الختالف المجموعتین التجریبیتین للبحث في مقیاس 
  " .ضمن بیئة التعلم المعكوس)  تعاوني/ فردي(نمط ممارسة األنشطة التعلیمیة 

للتعرف على داللة الفروق  "T test"وللتحقق من صحة الفرض الثالث تم استخدام أختبار 
راد المجمـوعتین التجـریبیتین فـي التطبیـق البعـدي لمقیـاس الثقـة بین متوسـطي درجـات أفـ

  .بالنفس
  . ألفراد مجموعتي البحثT-testختبار انتائج ) 6( ویوضح جدول         

  ألفراد" ”T.testالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة ) 6(جدول
  .فس المجموعتین التجریبیتیین في التطبیق البعدي لمقیاس الثقة بالن

االنحراف   المتوسطات  العدد  المجموعة
  المعیاري

 tقیمة 
  المحسوبة

درجات 
  قیمة الداللة  الحریة

نشاط ) 1(تج
  0.000      6.935  91.89  30  فردي

نشاط ) 2(تج
  ًدالة إحصائیا  38  8.131  7.298  76.65  30  تعاوني

ًیتضح أن هنـاك فـرق دال إحـصائیا عنـد مـستوى ) 6(بإستقراء النتائج في جدول
التــي نفــذت ) 91.89(، حیــث بلــغ متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة األولــى )0.01(

النـشاط التعلیمـي ضـمن بیئـة الـتعلم المعكـوس بـالنمط الفـردي، بینمـا بلـغ متوسـط درجـات 
ــتعلم ) 76.65(المجموعــة التجریبیــة الثانیــة  التــي نفــذت النــشاط التعلیمــي ضــمن بیئــة ال

ــة )8.131(المحــسوبة " ت" قیمــة المعكــوس بــالنمط التعــاوني، وبلغــت ، وتــم توجیــه الدالل
اإلحصائیة لصالح المجموعة األعلى في المتوسط، وهي المجموعة التجریبیة األولـى التـي 

  .نفذت النشاط التعلیمي ضمن بیئة التعلم المعكوس بالنمط الفردي
ًیوجد فرق دال إحـصائیا بـین متوسـطى "وبالتالي تم رفض الفرض الثالث لیصبح 

الثقة بالنفس؛ یرجع للتأثیر في ) 0.01(جات أفراد المجموعتین التجریبیتین عند مستوىدر
ضـمن بیئـة الـتعلم المعكـوس لـصالح نمـط ممارسـة األنـشطة التعلیمیـة األساسي الخـتالف 
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المجموعة التجریبیة األولى التي تفذت النشاط التعلیمي ضمن بیئة التعلم المعكوس بالنمط 
  "الفردي

، )إیتـا تربیـع( تأثیر المتغیر المستقل على المتغیر التابع تـم حـسابولتحدید حجم
            وهــذه القیمــة تعبــر عــن وجــود تــأثیر متوســط للمتغیــر المــستقل) 0.58( وبلغــت قیمتهــا

الثقـة ( على المتغیر التابع ) نمط ممارسة األنشطة التعلیمیة ضمن بیئة التعلم المعكوس(
  ).بالنفس

  :صة بالثقة بالنفستفسیر النتائج الخا
ترجع الباحثة نتیجة البحث الحالي إلى أن ممارسة أنشطة الـتعلم بـالنمط الفـردي 
ًضمن بیئة التعلم المعكوس وفقا لتصمیم النشاط؛ تتطلب من كل متعلم التحـضیر المـسبق 

 Schoologyمن خالل االطالع على المحتوى التعلیمي بكافة االشكال على منصة التعلم 
لى المصادر التعلیمیة المتعدده لیـصل إلـى الـتمكن مـن األداء التقنـي للمهـارات باالطالع ع

ٕالمختلفة المرتبطة بتشغیل وادارة أزمات السبورة التفاعلیة، فهو بذلك لمس وعایش تجربة 
االعتماد علـى الـذات بـدوافع داخلیـة، فجـرت لدیـة القـدرات والطاقـات اإلبداعیـة لكـي یظهـر 

ًن لدیــة اإلمكانیــة والثقــة بقدراتــه العقلیة؛النــه أصــبح متفــردا بأحــسن صــورة؛ وبــذلك تتكــو
ًبموضوع یفوق قدرة أقرانه،  وقادرا على إقناع ومناقشة أقرانه علمیا، ویتولد لدیـه الـشعور  ً
بالرضا عن مستواه األكادیمي، والثقة في تحصیله العلمي، وأداء واجباته بنفـسه وبأحـسن 

  .استطاعته ممارسة كافة حقوقه صورة، ومناقشة المعلم واألقران، و
كما أن نظرة المتعلم اإلیجابیة نجـاه ذاتـه تـرتبط ارتبـاط ایجـابي بقدرتـه علـى تنفیـذ أنـشطة 
التعلم المكلف بها؛ فكلما تمكن المتعلم من األداء من خالل ممارسة أنشطة الـتعلم بـالنمط 

هم عالقـة طردیـة ممـا الفردي كلما ساعد ذلك على نمو الثقة بالنفس، حیث أن العالقة بین
  .ًیجعل المتعلم مثابرا في مساعیه

 & ,Oneyدراسة أوني و اوكسیولو : تتفق هذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل 
Oksuzoglu-Guven, 2015) ( التــي أشــارت إلــى أن هنــاك عالقــة إرتباطیــة بــین

رتون وزمـــالءة التحـــصیل األكـــادیمي وبـــین ارتفـــاع مـــستوى الثقـــة بـــالنفس، ودراســـة اســـی
Atherton, et al.,2016) ( ــوق ــة إرتباطیــة بــین التف التــي أشــارت إلــى وجــود عالق

ـــة، ودراســـة ســـاندیرز وزمـــالءة  ـــة الثانوی ـــدى طـــالب المرحل ـــالنفس ل ـــة ب ـــادیمي والثق األك
)Sanders, et al., 2013 ( التي أشارت إلى وجود عالقة إرتباطیة بـین الثقـة بـالنفس

حیـث ) 2001(ًالمتفوقین دراسیا، ودراسة فتحـي مـصطفى الزیـاتودافع االنجاز لدى عینة 
فـسر الثقــة بــالنفس بأنهــا تولـد النجــاح الــذي یقــود إلـى مــستوى أفــضل فــي األداء، فالثقــة 
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بالنفس تعرف المتعلم ما لدیة من إمكانات وقدرات، والقدرة على تحقیق الـذات وطموحاتهـا 
  .واالعتماد على النفس

لحالي مع مبادئ النظریة السلوكیة والتـي تؤكـد علـى أن كما تتفق نتائج البحث ا
الــسلوك مكتــسب وأن لــدى الفــرد دوافــع فــسیولوجیة وأن الفــرد یكتــسب دوافــع جدیــدة تتقــدم 
على الدوافع الفسیولوجیة، وهذه الدوافع هي التـي توجـه الفـرد للوصـول إلـى الهـدف الـذي 

یـر لدیـه االسـتجابة التـي تحقـق یشبع حاجته، ونتیجة للخبرة تصبح لـدى الفـرد منبهـات تث
 وهذا ما وفرته بیئـة الـتعلم المعكـوس .الهدف ویمیز الفرد هذه المنبهات في ضوء خبراته 

فــي هــذا البحــث كمــا اشــارت دراســات بحــوث انتــشار المــستحدثات الــى اهمیــة المجتمعــات 
یــساعد علــى تنمیــة الثقــة بــالنفس   كمــستحدث تكنولــوجي Schoologyاالفتراضــیة مثــل 

   .ى المتعلملد
كمــا تتفــق نتــائج البحــث مــع مبــاديء النظریــة االجتماعیــة والتــي تؤكــد علــى أن 
اساس التعلم هو عالقة الفرد بسلوك اآلخـرین ثـم القـدرة علـى القیـام بالـسلوك المالحـظ أو 
ٕببعضه، فهي تفید في تحسین السلوك القائم غیـر المرغـوب فیـه، واكـساب الفـرد سـلوكیات 

ن طریــق عــرض نمــاذج جیــده یقــوم المتــدرب بتقلیــدها، وان الثقــة جدیــدة مرغــوب فیهــا عــ
بالنفس مفهوم سیكولوجي لدى المجتمع یتكون نتیجة الخبرة والممارسة واإلدراك ویـراد بـه 
ًالتكیــف الفعــال، وتلعــب البیئــة دور مهــم فــي نمــو الثقــة بــالنفس تبعــا للظــروف والخبــرات 

ف إلى ادراك الفرد صورة نفسه تتجسد الشخصیة التي یمر بها وأن حصیلة كل موقف یضی
  . بصفة أو سمة تكون باتجاه معین

  :توصیات البحث
التركیــز علــى تنمیــة األداء التقنــي لــدى طــالب تكنولوجیــا التعلــیم علــى مــستحدثات  .1

 .ًتكنولوجیا التعلیم مما یسهم في تنمیته مهنیا بعد التخرج 
ـــا .2 ـــدریب طـــالب تكنولوجی ـــف المجتمعـــات االفتراضـــیة لت ـــارات توظی ـــى المه ـــیم عل  التعل

والمعارف المختلفة في ظل اعتماد العملیة التعلیمیة على تلـك المجتمعـات فـي الوقـت 
  .الراهن

  :بحوث مقترحة
دراسة العالقة االرتباطیة بین تنظیم المحتوى عبر بیئـة الـتعلم المعكـوس وتنمیـة  .1

 .الجانب األكادیمي لدى طالب تكنولوجیا التعلیم
تباطیــة بــین الكفــاءة األكادیمیــة والثقــة بــالنفس لــدى طــالب دراســة العالقــة االر .2

  .تكنولوجیا التعلیم
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