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أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهارات التفاعل االجتماعي في مادة التربية اإلسالمية 
  لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن

 *فاطمة موسى أبو غيث

 **حمدىعبد القادر نرجس أ.د. 
 

 ملخص:
إلى الكشف عن أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهلرات التفلعل ة   ه فت هذه ال راس

تكونت و االجتملعي في ملدة التربية اإلسالمية ل ى طللبلت الصف العلشر االسلسي في األردن، 
لضلبطة، ( طللبة في المجموعة ا40طللبة في المجموعة التجريبية و) (04عينة ال راسة من )

ولإلجلبة عن سؤالي ال راسة تم حسلب المتوسطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية ومعلمل ارتبلط 
و تحليل التبلين المشترك متع د المتغيرات  ANCOVA،بيرسون وتحليل التبلين المشترك 

MANCOVAوأظهرت النتلئج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضلبطة ،. 
 .التعلم المعكوس، مهلرات التفلعل االجتملعي فتاحية:الكلمات الم
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The Impact of the Flipped Learning Strategy in Developing the Skills of 

Grade  thEducation Subject of 10he Islamic Social Interaction in t

Students in Jordan  
 

*Abu Gaith Fatima M. 

 **mdiHa Narjes A.Prof.  

Abstract: 

The aim of this study was to uncover the effect of the flipped learning 

strategy on developing the skills of social interaction in Islamic education of 

the tenth grade students in Jordan. The study sample consisted of 40 

students in the experimental group and 40 students in the control group. 

  In order to answer the study questions, the mean, standard deviations, 

Pearson correlation coefficient, ANCOVA, and MANCOVA analysis were 

calculated. The results showed that the experimental group was superior to 

the control group. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها:
 مة:مقد

يشه  العللم  تقد مل ببيدرا علميدل وتقنيدل أدى إلدى ظهدور عصدر تميدت بتغيدرات سدريعة ومتالحقدة، 
العللم، وترتب على ذلك ع د من التغيرات في بلفة نتجت عنهل الع ي  من التح يلت التي تواجه دول 

مجدددلالت الحيدددلة فلتدددب  التغييدددر  دددرورة البددد  أن تشدددمل جميدددع أنذمدددة المجتمدددع  لتنسدددجم مدددع هدددذه 
من أهم األنذمة بلعتبدلره األداة القدلدرة علدى إعد اد جيدل   التح يلت، بمل فيهل النذلم التعليمي الذي يع
 ، لدددذا البددد  أن يشدددمل التغييدددر هدددذا النذدددلم بكلفدددة مكونلتدددهيسدددتطيع موا بدددة التطدددور والتكيدددف معددده

العدللم اليددوم يعتمدد  علددى مدد ى  التطدورالعلمي الددذي يجتددل  ولمدل بددلن موا بددة ،واسدتراتيجيلت ت ريسدده
اسدتجلبة النذدلم التعليمددي للتطدوير،  فقدد  فدرت هددذا التطدور دور ج يدد  شدمل  جميددع مكوندلت العمليددة 

اسدتراتيجيلت ت ريسدية لالرتقدلن بنوعيدة التعلديم الدذي تق مده المؤسسدلت التعليمية  من منلهج ومعلمدين و 
 التربوية.

ويعددددد  منهدددددلا التربيدددددة اإلسدددددالمية مدددددن أهدددددم المندددددلهج التعليميدددددة التدددددي البددددد  أن تراعدددددي الطدددددرق 
فمنهلا التربية اإلسالمية من أ ار المنلهج التي تهتم بتربيدة الفدرد  ،واالستراتيجيلت الح ياة في التعليم

ل وعقليددددل وروحيددددل واجتملعيددددل وانفعلليددددل،  وحتددددى يكددددون للمنهددددلا دور مددددؤثر البدددد  مددددن االهتمددددلم جسددددمي
 .(Al shami،1445بللخبرات التي يعر هل المنهلا وحلجلت الفرد والمجتمع )

ومع تسلرع إنتلا التقنية الح ياة يومل بع  يوم، بنفس الوتيرة التدي تتسدلبب بهدل األجيدلل المدتالك 
أتددب  تطويددع تلددك التقنيددة و هواتف الذبيددة، واألجهددتة اللوحيددة، والحواسدديب المحمولددة، تلددك التقنيددة بددلل

ودمجهددل فددي العمليددة التعليميددة  ددرورة يقتضدديهل العصددر، لددذا سددلرعت الدد ول المتق مددة لتسددخير هددذه 
التقنيددة إل ددلفة اإلثددلرة والتشددويب إلددى عنلتددر العمليددة التعليميددة المختلفددة بللمنددلهج ال راسددية ووسددلئل 

لتواتل الفعللة بين المعلم والمتعلم،  وبذلك ظهرت عد ة اسدتراتيجيلت وأسدلليب تعليميدة مبتكدرة قلئمدة ا
 على توظيف تلك التقنية المتنوعة في العملية التعليمية.

ولموا بة هذا التطور المتسلرع ظهدرت طدرق واسدتراتيجيلت تد ريس ج يد ة مادل الدتعلم المعكدوس 
م الم مج الذي يوظدف التقنيدة الح يادة بدذبلن لتقد يم تعلديم يتنلسدب مدع الذي يع  شكال من أشكلل التعل
ومسلع ته للتكيف مع مستقبل  ة الطللبوالب  من تهيئ ،(Jeremy,2007متطلبلت وحلجلت الطلبة )

متغيدددر مدددن سدددالل إ سدددلبه مهدددلرات  دددرورية مادددل مهدددلرات فدددي االتصدددلل والتفلعدددل االجتمدددلعي  مدددع 
وألن اإلنسدلن بطبعده مد ني،   ،(Curriculum and Textbook Management,2003اآلسدرين )
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اليمكندده العدديع بمعددتل عددن األسددرين،  بددلن البدد  مددن أن يتصددل ويمتلددك مهددلرات التواتددل السددتمرار 
 .(shehadeh،1442حيلته االجتملعية مع اآلسرين )

علددى  وحتددى يكددون التواتددل فعددلال البدد  أن يمتلددك المددتعلم مهددلرات للتواتددل، وأن يكددون مقتدد را
أدان المهمددة بكفددلنة وسددرعة ودقددة أثنددلن عملدده مددع األسددرين، ومددن هنددل تبددر  أهميددة مهددلرات التفلعدددل 
االجتمددلعي، والتددي تعددرا بلنهددل المقدد رة واسددتطلعة العمددل مددع األسددر لتحقيددب هدد ا محدد د مددن سددالل 

 (. Abdul Fattah ،1424تنذيم السلوك، الذي يتطور من سالل عملية التفلعل والتعلم )
ذددرا لتددلثر األردن بمددل يشدده ه العددللم مددن تطددورات علميددة ومعلوملتيددة وتقنيددة،  ظهددرت الحلجددة ون

الى استاملر هذه التطورات في التعليم، وبإمعدلن النذدر فيمدل سدبب يتبدين  درورة بحد، العالقدة مدلبين 
 التعلم المعكوس ومهلرات التفلعل االجتملعي ، ومن هنل تنبع مشكلة ال راسة.

  مشكلة الدراسة
إن هد ا التعلدديم هددو تحقيددب االنسددجلم بددين الحيدلة داسددل الم رسددة وسلرجهددل حتددى اليكددون هنددلك 
فجددوة بددين المجتمددع والم رسددة،  فددال يخفددى علددى أحدد  التقدد م العلمددي والتكنولددوجي الكبيددر الددذي انعكددس 

ا التقد م،  على بلفدة مجدلالت الحيدلة، ولموا بدة هدذا التقد م البد  مدن إعد اد الفدرد القدلدر علدى مجدلراة هدذ
المهددلرة  ذههددوتددم استيددلر  ،سددرينمهددلرات  بللتواتددل اإليجددلبي مددع اآلوتمكيندده مددن امددتالك عدد د مددن ال

تح يدد ا ألهميتهددل فددي حيددلة المددتعلم فددي ظددل عددللم متغيددر فيدده مددن الصددراعلت واأل مددلت والتنلقضددلت 
لدة التربيددددة مليسددددتوجب علددددى الفددددرد امددددتالك مهددددلرات بللتواتددددل اإليجددددلبي الفعددددلل مددددع األسددددرين، ومدددد

 دددرورة العمدددل علدددى إ سدددلب الطلبدددة لهدددذه اإلسدددالمية أحدددوا مدددلتكون ألفدددراد يمتلكدددون هدددذه المهدددلرة،  و 
المهلرة للتكيف مع متطلبلت العصر ومل يتضدمنه مدن مشدكالت متجد دة فدي ظدل العندف الدذي يشده ه 

مية مبحد، التربيدة وال ننسى  أهالعللم والذي ق  يعود إلى الضعف في امتالك مهلرات التفلعل الجي ، 
اإلسالمية بكونه ملدة أسلسية في جميع مراحل التعليم األسلسي والالنوي، انطالقدل مدن أن ديدن ال ولدة 

وأن الفلسددفة التربويددة فددي األردن تسددتم  مبلدئهددل مددن  حسددب مددلني عليدده ال سددتور األردنددي، اإلسددالم
 Curriculum andيجيلت ت ريسه)ال ين اإلسالمي ولهذا جلن االهتملم بهذا المبح، وتطوير استرات

Textbook Management ،1422). 
وبللرغم من تلك األهمية لمبح، التربية اإلسالمية إال أن مملرسدلت  ت ريسده  تشدير إلدى سديلدة 
طرائددب التدد ريس المبلشددر، بمددل ظهددر مددن نتددلئج عدد د مددن ال راسدددلت التربويدددة  علددى أن مددلدة التربيددة 

 ,.Ashtaywa, Fبطرق تربت علدى الحفدو والتلقدين مدددددن قبدل المعلمدددددين ) اإلسالمية مدل  الدت تُد رس
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Abu Rizk, I. and Udah،1422 وبهدذا يذهدر جلي دل الحلجدة الملسدة إلدى اسدتراتيجيلت تد ريس .)
ج ي ة تعللج  عف مخرجلت التربية اإلسالمية قبدل تفلقمهدل،  وحيد، أن اسدتراتيجية الدتعلم المعكدوس 

يلت التدد ريس التقنددي الحدد ي، فددإن هددذه ال راسددة تسددعى للكشددف عددن أثددر اسددتخ ام هددي إحدد ى اسددتراتيج
 هذه االستراتيجية في تنمية مهلرات التفلعل االجتملعي ل ى طللبلت الصف العلشر األسلسي.

 أسئلة الدراسة 
 حلولت ال راسة اإلجلبة عن السؤالين التلليين:

ي بكل ل ى طللبلت الصف العلشر تختلف مهلرات التفلعل االجتملع: هل السؤال األول
 لستالا طريقة الت ريس )التعلم المعكوس والطريقة االعتيلدية(؟األسلسي ب

: هل تختلف مهلرات التواتل االجتملعي في المجلالت الاالثة ) التواتل مع  السؤال الثاني
بلستالا  الذات،التواتل مع المعلمة،التواتل مع التمالن( ل ى طللبلت الصف العلشر األسلسي 

 طريقة الت ريس)التعلم المعكوس والطريقة االعتيلدية(.
 الدراسة هدف

ا أثددر التدد ريس بلسددتخ ام الددتعلم المعكددوس فددي تنميددة مهددلرات تعددر  تهدد ا ال راسددة الحلليددة إلددى 
 التفلعل االجتملعي  لملدة التربية اإلسالمية ل ى طللبلت الصف العلشر األسلسي في األردن.

 أهمية الدراسة
نطلددب أهميددة ال راسددة الحلليددة مددن هدد ا تحقيددب التدد ريس الفعددلل والددذي يعتبددر فيدده المددتعلم محددور ت -

العملية التعليمية،  بمدل جدلنت هدذه ال راسدة منسدجمة مدع التطدورات العللميدة، واالتجلهدلت الح يادة 
لتهم لتوجيه التعليم نحدو االقتصدلد المعرفدي،  وتمكدين الطلبدة مدن توظيدف التقنيدلت الح يادة فدي حيد

العملية وتسخيرهل في ت ريس مدلدة التربيدة اإلسدالمية،  وتحسدين مهدلرات الطلبدة فدي التواتدل فيمدل 
بيدددنهم، وبدددذلك التعدددرا إلدددى اسدددتراتيجيلت ح يادددة مادددل اسدددتراتيجية الدددتعلم المعكدددوس، القلئمدددة علدددى 

لدذي اجتدل  العدللم التقنيلت الرقمية واعتبلرهل شكال مدن أشدكلل الدتعلم،  وامتد ادا للدتعلم االلكتروندي ا
بوسلئله البصرية، والسمعية، والمعرفية، والتشلربية، والتفلعلية، عبر األجهتة الرقمية،  وإيجلد بيئدة 
تعلمية تعليمية نشطة حيويدة، حدرة مدن قيدود التمدلن والمكدلن، بعيد ة عدن الدروتين و الغرفدة الصدفية 

عرفدددددددة المتنوعدددددددة أينمدددددددل ذات الجددددددد ران األربعدددددددة، وتسدددددددم  للمدددددددتعلم الوتدددددددول إلدددددددى مصدددددددلدر الم
 .(,8112Corbeil and Valdesوج ت)

 وبنلن على ذلك تذهر أهمية ال راسة من سالل الجلنبين النذري والتطبيقي
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 الجلنب النذري: ق  تسهم ال راسة الحللية في: -
التعريددب بلالنعكلسددلت اإليجلبيددة السددتخ ام اسددتراتيجية الددتعلم المعكددوس فددي التدد ريس سلتددة فددي  -

التفلعدددل االجتمدددلعي لددد ى الطلبدددة والتدددي تعتبدددر مدددن المهدددلرات الضدددرورية للمدددتعلم فدددي  تنميدددة مهدددلرة
 عصر االنفجلر المعرفي والتكنولوجي. 

قلددة األبحددلح، تح يدد ا، العربيددة فددي مجددلل ال راسددة الحلليددة حيدد، تعدد  هددذه ال راسددة مددن ال راسددلت  -
ويتوقددع أن تسددلع   -حاتددلنحسددب علددم البل-القليلددة فددي مجددلل اسددتخ ام اسددتراتيجية الددتعلم المعكددوس

 هذه ال راسة في إثران الجلنبين المعرفي واألدائي للمتعلمين.
إبرا  أهمية ملدة التربية اإلسالمية فدي إ سدلب المدتعلم مهدلرات التفلعدل االجتمدلعي اإليجدلبي فهدي  -

 ليست مجرد تعليملت وحقلئب فقط  يتم إيصللهل إلى الطلبة.
 هم ال راسة الحللية في :أمل على المستوى التطبيقي فق  تس -
مسددلع ة متخددذي القددرار فددي الميدد ان التربددوي وذلددك مددن سددالل إلقددلن الضددون علددى أهميددة اسددتخ ام  -

 استراتيجية التعلم المعكوس في العملية التعليمية التعلمية.
معلمددين أم مدد ران مدد ارس أم غيددرهم مددن العددلملين فددي مجددلل التربيددة،  تتويدد  المعنيددين سددوان بددلنوا -

 ذات عالقة بلهمية التعلم المعكوس، واستخ امه في التعليم. بتوتيلت
 مصطلحات الدراسة:

 تتضمن ال راسة ع دا من المصطلحلت التي يمكن  تعريفهل على النحو التللي:
(: اسددتراتيجية تعلميدة تعليميددة ح يادة  ُيقصدد  بهدل قلددب Flipped Learningالدتعلم المعكدوس )

تل، بحي، يقوم المعلدم بلسدتاملر التقنيدلت الح يادة واإلنترندت إلعد اد مهلم التعّلم بين بيئة الصف والمن
الدد رس عددن طريددب مددلدة تعليميددة مرئيددة )فيدد يو، ملفددلت عددروت تو دديحية، بددرامج تفلعليددة، تطبيقددلت 
محوسبة( ثدم يقدوم الطللدب بدلالطالع ذاتيدل  علدى شدر  المعلدم، مدن ثدم يقدوم بدلدان األنشدطة التدي بلندت 

وهدذا هدو المفهدوم المطدور لطدرق التد ريس  ،لصف، ممل يعت  فهمه للملدة العلميدةفرو ل  منتلية في ا
الح ياددة والتددي تتمربددت حددول المددتعلم، وتعتيددت مهددلرات الددتعلم الددذاتي، حيدد، ُيتددل  للمعلددم متلبعددة طلبتدده 

 .(Tucker,2012بصورة تفلعلية أ بر في الغرفة الصفية )
ير إلدددى الددد روس التفلعليدددة التدددي تدددم إعددد ادهل وألغدددرات هدددذه ال راسدددة فدددإن الدددتعلم المعكدددوس يشددد

واستيلرهددل وتنذيمهددل وإرسددللهل  ،لطللبدلت الصددف العلشددر فددي وحد تي الفقدده والددنذم واألسددالق اإلسدالمية
والقيدددلم بدددتعلم المحتدددوى بصدددورة ذاتيدددة فدددي  نوتحميلهدددل علدددى أجهدددتته ،عبدددر مواقدددع التواتدددل للطللبدددلت
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بحي، يتل  للمعلمة متلبعة طللبلتهل بصدورة تفلعليدة  ،سقبل وقت ال ر  نوفب تعليملت معلمته ،المنتل
 في الغرفة الصفية واستاملر وقت ال رس بطريقة أفضل. أ بر

مهلرات التفلعل االجتملعي: مصدطل  نفسدي اجتمدلعي ، وهدو العمليدة التدي يدتم بموجبهدل تبدلدل 
وافر عنلتددددر المعلومددددلت و األفكددددلر بددددين األفددددراد والمجموعددددلت وبعضددددهل بعدددد  ، ويشددددترط فيهددددل تدددد

التواتل:المرسل والمستقبل ومحتوى الرسللة و قنلة االتصلل وق  يكون التواتل لفذيل أو غير لفذدي 
 .(Dageshim،2000أو االثنين معل )

 ،واألقددددران ،وتعددددرا إجرائيددددل بلنهددددل المقدددد رة علددددى تفلعددددل طللبددددلت الصددددف العلشددددر مددددع أنفسددددهن
وتحمل المسؤولية أثندلن تنفيدذ النشدلطلت  ،و بط النفس ،واالحترام ،واألفكلر ،والمعلمين وتبلدل اآلران

وتقلس من سالل العالمة التي حصلت عليهدل الطللبدة فدي أداة القيدلس المعد ة سصيصدل لهدذا  ،والمهلم
 الغرت.

 حدود الدراسة ومحدداتها:
 عن  تعميم نتلئج هذه ال راسة ينبغي أسذ األمور التللية بعين االعتبلر:

 قت ال راسة في م رسة الجبيهة الالنوية للبنلت.طب الح ود المكلنية:
وتتندلول  2017-2016الح ود التملنية: تم إجران ال راسة في الفصل األول مدن العدلم ال راسدي

هددذه ال راسددة استقصددلن أثددر اسددتراتيجية الددتعلم المعكددوس فددي تنميددة مهددلرات التفلعددل االجتمددلعي لدد ى 
 لذا فإن ال راسة تتح د بمل يلي: ية اإلسالمية، طللبلت الصف العلشر األسلسي في ملدة الترب

اقتصدددلرهل علدددى عيندددة مدددن طللبدددلت الصدددف العلشدددر فدددي م رسدددة الجبيهدددة الالنويدددة للبندددلت للفصدددل  -
 .2017-2016ال راسي األول من العلم ال راسي

يتوقددف تدد ق نتددلئج ال راسددة  علددى مدد ى ثبددلت وتدد ق األدوات المسددتخ مة فيهددل وهددي : مقيددلس  -
 عل االجتملعي الذي تم تطويره سصيصل ألغرات هذه ال راسة.مهلرات التفل

فددي  1422اقتصددلرهل علددى مددلدة التربيددة اإلسددالمية للصددف العلشددر األسلسددي للفصددل األول لسددنة  -
 دروس الفقه وأتوله والنذم واألسالق اإلسالمية.

 التفلعل االجتملعي. تاقتصلرهل على البح، في مهلرا -
 
 
 



 نرجس حم ىأ.د.  ،غي،و أبفلطمة         .....أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهلرات التفلعل االجتملعي

17 

 لسابقةاإلطار النظري والدراسات ا
 أوال: اإلطار النظري 

أتب  تحسين نوعية التعليم من أهم أولويلت الد ول   اعتقدلدا منهدل أن إتدال  التعلديم هدو أحد  
ولقددد  أيقدددن القدددلئمون علدددى الدددنذم التربويدددة فدددي العدددللم أهميدددة تبندددي  ،أبدددر  أسدددبلب ارتقدددلن وتقددد م األمدددم

لبيتده فدي ا تشدلا المعرفدة والوتدول إليهدل وإيج ،استراتيجيلت تفلعلية نشطة تؤب  على فلعلية المدتعلم
وتنذددديم المفدددلهيم وإعدددلدة بنلئهدددل،  وإتلحدددة الفرتدددة للمدددتعلم التفلعدددل مدددع المواقدددف التعليميدددة والمصدددلدر 
المتنوعة، حتى يكون قلدرا  على توظيف ملتعلمه في المواقف التي يمر بهدل فدي حيلتده   لدذا البد  مدن 

لتحدول ( لBarakat ،1445العمليدة التعليميدة التعلميدة) إعلدة النذر بشكل جد ي وجدذري فدي أو دلع
مددن الددتعلم المتمربددت حددول المعلددم إلددى الددتعلم المتمربددت حددول الطللددب والددذي يتفددب مددع نذريددة الددتعلم 
البندلئي التددي تدرى أن بددل مددتعلم يبندي معرفتدده بنفسده عددن طريددب قيلمده بعمليددلت عقليدة نشددطة وتفلعلدده 

 .(Simon,1994) مع البيئة المحيطة
والتفلعدل  ،الدتعلم المعكدوس :يتنلول اإلطلر النذري لهذه ال راسدة مدن سدالل محدورين اثندين همدل

 االجتملعي.
 : التعلم المعكوسولالمحوراأل 

إن تغي ر المفلهيم التنموية وارتبلطهل بللتعليم والتقنيلت الح يادة، فدرت علدى المدربين البحد، فدي 
لسددددريع ومنتجلتددده، حيددد، شددده ت الفتدددرة األسيدددرة جهددددودا  مجدددلالت الجدددودة المرتبطدددة بدددللتطور التقندددي ا

إتددالحية جددلدة فددي معذددم دول العددللم، وقدد  بددلدرت بعدد  الدد ول العربيددة ومنهددل األردن إلددى مراجعددة 
أنذمتهل المختلفة، وتح ي ا األنذمة التربويدة والتعليميدة، بغيدة تطويرهدل حتدى توا دب التحد يلت الج يد ة 

لتدي حملددت ظهددورا وا ددحل  لعصددر العولمدة بكلفددة أبعددلده الاقلفيددة والتقنيددة التدي فر ددتهل األلفيددة الاللاددة ا
واالقتصدلدية والسيلسددية.وممل الشددك فيدده أن التقنيددلت الح ياددة قد  سددلهمت فددي إحدد اح تغيددرات جوهريددة 
في بنية التعلديم، حيد، دعمدت مدن سدالل الوسدلئل التقنيدة المختلفة،سلتدة الهواتدف النقللدة والحلسدوب 

 رة االستمرارية فدي التعلديم، واسدتمراره مد ى الحيدلة، ونقدل نشدلط التعلديم إلدى سدلرا أسدوارواإلنترنت، فك
والسددمعية والمتفلعلددة فددي التددد ريس  الم رسددة، وإدسددلل الع يدد  مددن البدد ائل وقنددوات االتصددلل المرئيددة

 (.Hamdi ،1440والتواتل )
ت القددرن المل ددي ( هددذا التطددور التقنددي الددذي شدده ته نهليددلArsham,2002وقدد  شددبه أرشددلم )

وبددد ايلت القدددرن الواحددد  والعشدددرين، وتدددلثيره فدددي التعلددديم، بلنتشدددلر التقنيدددلت األسدددرى فدددي المل دددي وفدددي 
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مراحل سلبقة، حي، بلن هنلك حملس  ائ  فدي توظيدف هدذه التقنيدلت فدي التعلديم فدي جميدع مسدتويلته 
التطبيدب فدي المؤسسدلت ومراحله، ويضيف بلن هدذا لدم يحد ح إال فدي الحد  األدندى فدي االسدتخ ام أو 

  ومل ال التعليم التقلي ي والورقي والنقلشلت المبلشرة هي السلئ ة. التعليمية المختلفة،
( أن مجددرد إدسددلل التقنيددلت الح ياددة فددي الغددرا Mayer,2002وفددي هددذا المجددلل يددذبر مددلير )

التي ُتغيدر، وإنمدل ح وح تغيير نوعي في آلية التعليم، فليست األجهتة هي  الصفية ال يعني بللضرورة
المراد عن المملرسدلت التدي تدتم فدي الغرفدة الصدفية، ومد ى التقد م الشخصدي واأل دلديمي  ينتج التغيير

التدددي يسدددتخ م مدددن ساللهدددل المعلدددم هدددذه  الدددذي ُيحدددر ه الطللدددب. أو بمعندددى آسدددر هدددو طريقدددة التددد ريس
ن التقنية الح ياة وذلك بسبب ( على أنه ق  تتول الفلئ ة المرجوة م1442ويؤب  فت  البلب ) ،األجهتة

 التعليم. طريقة استخ امهل  ألن توّفر األجهتة ليس الضملن الوحي  لتحسين
ويمكددن مالحذددة انتشددلر التقنيددلت الرقميددة الح ياددة بوسددلئل تعليميددة فلعلددة يمكددن أن تسددلع  فددي 

في تحسين تحصيل هذا النمط الذي ق  ال يسهم بشكل فلعل  تغيير النمط التقلي ي السلئ  في التعليم،
مكن اإلفلدة من ذلك ب مج هدذه الطريقدة بلسدلوب تقندي ينسدجم مدع يمواد ال راسية، ولكن الطللب في ال

يسددهم فددي  يددلدة التواتددل االجتمددلعي بلسددتخ ام المسددتح ثلت التقنيددة الرقميددة، ممددل  ،احتيلجددلت المددتعلم
الب ايددة ب راسددة المو ددوع  ويمكددن أن يكددون ذلددك فددي نذددلم الددتعلم المعكددوس، حيدد، يقددوم الطللددب فددي

ذاتيددل ، وعددلدة  يددتم ذلددك مددن سددالل اسددتخ ام عددروت تو دديحية و دروس تفلعليددة، ومقددلطع فيدد يو  يددتم 
ثدم يحدلول الطللدب بعد  ذلدك تطبيدب المعرفدة فدي الصدف مدن سدالل التطبيددب ، إعد ادهل مدن قلبدل المعلدم

أنمدددلط تعلمهدددم مادددل مهدددلرات  وحددل المسدددلئل وتدددوفير متيددد  مدددن المملرسدددلت التعليميدددة التددي تنسدددجم مدددع
 .التفلعل االجتملعي

ويتماددل دور المعلددم فددي توجيدده الطللددب حددلل مواجهتدده مشددكلة مددل، بدد ال  مددن قيددلم المعلددم بمهددلم 
أطول داسل الصف، يمكن استخ امه ألنشدطة تعليميدة  ل  ال راسية بنفسه، وهذا يتي  وقت التعليم للحصة
(، أو Flipped Learningعلم المعكددوس أو المقلددوب )ويسددمى هددذا النددوع مددن الددتعلم بددللت، إ ددلفية

(  وهددذه االسددتراتيجية التعليميددة التعلميددة تتمربددت حددول المددتعلم  Flipped Classالصددف المعكددوس )
ألنهل توفر للطللب وقت ل أ بر للدتعلم الدذاتي العملدي والمسدتقل مدع بقدلن الد عم والتوجيده مدن قبدل المعلدم 

جلل للمعلم بمسلع ة الطللب على استيعلب المعلوملت وفهمهدل وإيجدلد للطللب، األمر الذي يعطي الم
 .(Alvarez,2010) أفكلر إب اعية من سالل التواتل الفّعلل بين المعلم والمتعلم
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وبنلن على ملسبب يمكن تعريب التعلم المعكوس بلنه استراتيجية تعليمية تعلمية ح ياة غير 
لتعليمية داسل الغرفة الصفية من سالل بيئة نشطة تفلعلية، تقلي ية، اله ا منهل تحسين المملرسلت ا

وهي استراتيجية تعليمية تتمربت حول المتعلم، فيهل استخ ام للوسلئط التعليمية التعلمية المتع دة 
التفلعلية مال مقلطع الفي يو، وتطبيقلت وبرامج محوسبة وعروت تو يحية، والتربيت على مهلم 

ويمكن أن يكون  ،ب ال من  يلع جه  ووقت المعلم في مملرسلت التعليمالتعلم في الغرفة الصفية 
االستخ ام األفضل لهذه االستراتيجية بلستخ ام التقنيلت الح ياة، مال أجهتة الحواسيب اللوحية أو 

 بللتملن، مع  رورة  إمكلنية الربط على شبكة "اإلنترنت". المحمولة التي ال تتقي  بللمكلن أو
تات التعلم المعكوس أن عملية التعلم والتعليم في هذه االستراتيجية متحررة من إن من أهم ممي

روابط التملن والمكلن، ويلتي التعلم المعكوس مراعيل  للفروق الفردية بين الطلبة، بذلك يتي  للطلبة 
 فرتة التعلم الذاتي وفب إمكلنلتهم وق راتهم، ويعمل على إيجلد روابط اجتملعية بين المتعلمين
أنفسهم وبين المتعلمين والمعلمين من جهة أسرى، ويعت  مهلم التعلم للطلبة في الصف، وي عم 
البيئة الصفية التشلربية التفلعلية، وع م االعتملد على التذبر، والتربيت أ ار على فهم المعلني 

 لفة إلى والمفلهيم والعالقلت، والتطبيب والت ريب على المحتوى ال راسي يكون داسل الصف، بلإل
 Herreid and)رفع بفليلت المعلم في التفلعل االجتملعي اإليجلبي الفعلل مع الطلبة

Schiller,2013) . 
ولكن هذا اليعني ع م وجود نقلط  عف للتعلم المعكوس فهنلك الع ي  من نواحي الضعف 

 أهمهل:
لمعلوملت ا أنهل تحتلا وقتل و جه ا  للتحضير، وقلة توفر اإلمكلنلت الخلتة بتقنيلت

واالتصلالت في باير من الم ارس، والتكلفة الملدية ألسعلر األجهتة اللوحية الج ي ة،  ومنع استخ ام 
بذلك قلة الم ربين و و عف شبكة االنترنت الالسلكية، ،  الطلبة لهل في الع ي  من الم راس

 .Jenkins)، 1422والمعلمين المؤهلين الستخ ام استراتيجية التعلم المعكوس)
 أمل فيمل يتعلب بمتطلبلت تطبيب استراتيجية التعلم المعكوس فق  ذبرهل على النحو اآلتي:

توفير أدوات و تقنيلت ووسلئط تعليمية ح ياة ت عم التعلم بلسدتخ ام و بنية تحتية تفلعلية، وجود 
يددده إدارة تربويدددة مؤهلدددة، ومعلدددم ل ، (، شدددبكة إنترندددت السدددلكيةICTتقنيدددلت المعلومدددلت واالتصدددلالت )

امددتالك مهدلرات جيد ة فددي تقنيدلت التعلديم الح ياددة، ، و المعكدوس اسددتراتيجية الدتعلماسدتع اد للعمدل وفدب 
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وتصميم دروس محوسبة ومقلطع في يو، أجهتة حلسوب شخصدية أو هواتدف نقللدة أو حواسديب لوحيدة 
 .Sams & Bergmann, 2014 )تفلعلية شخصية لكل من المعلمين والطلبة)

شددتراك الطلبددة فددي العمددل مددن أجددل الحصددول علددى المعلومددلت الال مددة ينمددي ن اإويمكددن القددول 
ويسدددلع  علدددى إقلمدددة عالقدددلت اجتملعيدددة بدددين المتعلمدددين أنفسدددهم وبدددين  ،لددد يهم رو  العمدددل الجمدددلعي

المتعلمين والمعلمين من جهة أسرى،  ودعم البيئة الصفية التفلعلية التشلربية ورفدع بفليدلت ومهدلرات 
 ل االجتملعي الفعلل مع الطلبة.المعلم في التفلع

 : التفاعل االجتماعيثانيالمحور ال
تعدددرا المهددددلرات االجتملعيددددة بلنهددددل مجموعددددة المهددددلرات التددددي يسددددتخ مهل الفددددرد للتواتددددل مددددع  
ويكدددون هدددذا التواتدددل والتفلعدددل منسدددجمل مدددع القدددوانين والقواعددد  التدددي تحكدددم ، سدددرين والتفلعدددل معهدددمآلا

 (.Qatami, Y. and Alyousf ،2010العالقلت االجتملعية )
إ سلبهل للفدرد مندذ الطفولدة، وللمعلدم  ة تعتبر مهمة لإلنسلن لذا يستحسنإن المهلرات االجتملعي

دور ببيددر يقددوم بدده فددي هددذا المجددلل، فهنددلك مهددلرات اجتملعيددة ع يدد ة يمكددن للمعلددم إ سددلبهل للطللددب، 
 ريس، ومن هدذه المهدلرات : التعدلون، وذلك من سالل استخ امه بع  االستراتيجيلت الح ياة في الت

وغيرهددل مددن المهددلرات  ،وأدب الحدد ي،، وأدب االسددتملع، والتواتددل الفعددلل مددع األسددرين بشددكل إيجددلبي
 االجتملعية.

للتواتل بين المتعلم والمعلم في الصدف  تدلثير ببيدر فدي تحسدين المسدتوى األ دلديمي للطللدب، 
ن المعلمددين اليهتمددون بايددرا  بجلنددب التواتددل لذددنهم أن وإثددلرة ال افعيددة نحددو الددتعلم، ولكددن الددبع  مدد

المعلم عليه التكلم، والطللب عليه االستملع والفهم فقط، لذا فإن المعلم بحلجدة إلدى التنميدة فدي مجدلل 
فلالتصدلل عمليدة اجتملعيدة  (Nawayseh،2012التواتل، والتفلعل الصفي، والعالقلت اإلنسدلنية )

بدددين األطدددراا، ليندددتج عنهدددل نقدددل معلومدددلت، أو مهدددلرات، أوأفكدددلر، أو يسدددتلتم تحقيقهدددل وجدددود تفلعدددل 
وعمليدة االتصدلل تتطلدب عد دا   (Hamdi, N., Khatib, L., and Al-qudah ،1441اتجلهدلت )

بع ، وبددد ون هدددذه العنلتدددر ال يمكدددن لعمليدددة االتصدددلل أن تدددتم الدددمدددن العنلتدددر المترابطدددة ببعضدددهل 
؛ Hamdi, N., Khatib, L., and Al-qudah ،8118بشدكل مدؤثر وفلعدل، وهدي بمدل بينهدل: )

Attieh ،1442.المرسل و المستقبل و الرسللة و قنلة االتصلل و التغذية الراجعة :) 
ومن أجل ذلك ينبغي على النذلم التربوي أن يسعى جله ا الستخ ام استراتيجيلت ت ريس مايرة 

ئ لده فدرا التفلعدل اإليجدلبي فدي الموقدف االجتمدلعي، وتهيد الهتملم المتعلم وتكسبه مهلرات التفلعدل
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التعليمي التعلمدي، والعمدل علدى تكرارهدل، ليدتمكن المدتعلم مدن إتقلنهدل، والسدعي إلرشدلده إلدى ا تسدلبهل، 
 (.Abdul Fattah ،1424ليكون قلدرا على مواجهة متطلبلت الحيلة، والتواتل مع اآلسرين، )

 تواصل االجتماعي داخل غرفة الصف:محددات ال
فهدو ينشددئ نوعدل مددن المحبدة والمددودة   التواتددل االجتمدلعي داسددل غرفدة الصددف مهمدل  جدد ا   يعد 

والرغبددة فددي اإلنجددل  لدد ى المتعلمددين والمعلددم،  ويبددذل الطلبددة أقصددى جهددودهم ليحققددوا مليطلبدده المعلددم 
وعمليدددة االتصدددلل تتكدددون مدددن  ،مدددنهم بفلعليدددة،  وذلدددك إذا بلندددت العالقدددة حسدددنة بدددين المعلدددم والطللدددب

مسددة عنلتددر رئيسددة هي:المرسددل، والمسددتقبل،  والرسددللة،  وقنددلة االتصددلل،  والتغذيددة الراجعددة، وقدد  س
تكددون فددي هددذه العنلتددر الخمسددة أو بعضددهل مشددكلة تحدد  مددن التواتددل الفعددلل داسددل غرفددة الصددف،  

 (.Al alalak،1424ألن هذه العنلتر مت اسلة مع بعضهل بع  )
لقددد رة علدددى التفلعدددل مدددع اآلسدددرين فدددي إطدددلر اجتمدددلعي، ومهدددلرات التواتدددل االجتمدددلعي تعندددي ا

بلسددلليب مقبولددة اجتملعيددل ، لتحقيددب هدد ا معددين وذلددك مددن سددالل تنذدديم السددلوك الددذي يتطددور مددن 
 (.Abdul Fattah 1424سالل عملية التعلم والتفلعل )،

  وجود أنشطة تعليمية  تتطلب مدن المدتعلم العمدل بشدكل نشدط وفلعدل ، تسدلعن إويمكن القول 
على تبدلدل اآلران واألفكدلر بدين المتعلمدين واحترامهدل، والتعدلون فيمدل بيدنهم، و تحمدل المسدؤولية،  ممدل 

 ينمي مهلرات التواتل االجتملعية ل يهم. 
وعليدددده فددددإن اإلعدددد اد والتخطدددديط الجيدددد  للموقددددف التعليمددددي التعلمددددي، واسددددتخ ام االسددددتراتيجيلت 

المتعددلون، والقددلدر علددى بنددلن و المددتعلم الواثددب بنفسدده،  الت ريسددية المنلسددبة، تسددلع  فددي بنددلن شخصددية
 عالقلت تفلعلية اجتملعية مع مجتمعه.

يتبدددين ممدددل سدددبب  دددرورة ا تسدددلب مهدددلرات القدددرن الواحددد  والعشدددرين للطلبدددة ومنهدددل القددد رة علدددى 
 االجتملعي بين المتعلمين ، لموا بة التطورات السريعة في مختلف الميلدين. التفلعل

 ابقة الدراسات الس
تقسيم ال راسدلت إلدى محدورين وتدم عدرت ال راسدلت المتعلقدة بكدل محدور حسدب التسلسدل  يمكن

 .التمني لهل من األح ح إلى األق م
 المحور األول: الدراسات التي تناولت التعلم المعكوس

( هدددد فت إلددددى الكشددددف عددددن أثددددر اسددددتخ ام اسددددتراتيجية الددددتعلم 2015) Jadallahفددددي دراسددددة 
طلبددة المرحلددة األسلسددية فددي العلددوم ودافعيددتهم نحوهددل فددي األردن حيدد، استددلر  المعكددوس فددي تحصدديل
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لتددة بلل راسددة وهددي: ( طللبددل  وطللبددة، وقدد  تددم اسددتخ ام األدوات الخ222البلحدد، عينددة مكونددة مددن )
، ومقيددلس لل افعيددة وقددد  أظهددرت النتددلئج وجددود فدددروق دالددة إحصددلئيل  فددي التحصددديل استبددلر تحصدديلي
ال افعيددة نحددو تعلددم العلددوم ُتعددتى إلددى طريقددة التدد ريس، لصددلل  اسددتراتيجية الددتعلم  المبلشددر والمؤجددل و

 المعكوس، مقلرنة بللطريقة االعتيلدية في الت ريس.
( هدد فت إلددى الكشددف عددن أثددر الددتعلم بنمددوذا Johnson,2013فددي دراسددة أجرتهددل جونسددون )

تطبيقددلت الحلسددوب للمرحلددة وتفددلعلهم فددي مددلدة   ،الصددف المعكددوس فددي تصددورات الطلبددة والمعلمددين
وبلندددت النتدددلئج متوقعدددة فيمدددل يتعلدددب بمشدددلربة  ،الالنويدددة.حي، اسدددتخ مت البلحادددة أداة لقيدددلس التفلعدددل

 الطلبة الفلعلة وا تسلبهم متي ا  من المعرفة عن  دراسة الحلسوب بلستخ ام التعلم المعكوس.
تصورات الطلبة وميدولهم ( بلن الغرت منهل التعرا إلى Graham,2013أمل دراسة غراهلم )

لددددتعلم مددددلدة الريل دددديلت والتفلعددددل بددددين الطلبددددة فددددي ثددددالح تددددفوا بلسددددتخ ام الددددتعلم المعكددددوس، و 
حي، استخ م البلح، أداة لقيلس التفلعل  ،استخ مت ال راسة المسحية بال من البح، النوعي والكمي

ثة نتلئج رئيسية هي: أن الطلبة بين الطلبة  وميولهم لتعلم ملدة الريل يلت،  وأفضت ال راسة إلى ثال
س، وبدذلك يسددتمتع يقومدون بواجبددلت أقدل عندد  تعلمهدم الريل دديلت بلسدتخ ام اسددتراتيجية الدتعلم المعكددو 

بللتعلم في بيئة التعلم المعكوس، و أن التقنيلت الح ياة يمكن أن توفر بيئة تعليميدة  ن الطلبة ويتفلعلو 
 لطلبة.ذاتية والتي يمكن أن ت عم التعلم الفعلل ل

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت  التفاعل االجتماعي :
(ه فت إلى استقصلن أثر التد ريس بلسدتخ ام المقدررات 1425) Alzabounفي دراسة قلم بهل 

وفددي تنميددة مهددلرتيل الددتعلم  ،اإللكترونيددة فددي تحصدديل طلبددة الجلمعددة األردنيددة بمددلدة مهددلرات الحلسددوب
( طللبدل تقسدمت علدى مجمدوعتين 24وتكوندت عيندة ال راسدة مدن )، عي لد يهمالذاتي والتواتل االجتمل

حيددد، اسدددتخ م البلحددد، االستبدددلرات التحصددديلية وأداتدددلن لقيدددلس إحددد اهمل  دددلبطة واألسدددرى تجريبيدددة، 
مهدددلرات الدددتعلم الدددذاتي والتفلعدددل االجتمدددلعي، وسلصدددت النتدددلئج إلدددى أن هندددلك فدددرق بدددين المجموعدددة 

 .المجموعة التجريبيةالضلبطة والتجريبية لصلل  
( ب راسة في النرويج، ه فت إلى معرفة تفلعدل الطلبدة والمعلمدين (Valstad,2011فالستدقلم و 

طللبددل  وسمسددة  25مدن سددالل الددتعلم المعكددوس ودافعيدة الطلبددة نحددو الددتعلم، تكونددت عيندة ال راسددة مددن 
أظهدددرت النتدددلئج أن الدددتعلم معلمدددين، وتدددم اسدددتخ ام مقيدددلس لقيدددلس التفلعدددل وال افعيدددة لددد ى الطلبدددة ،  و 

أن اسدددتخ ام الدددتعلم المعكدددوس بللتقنيدددلت الرقميدددة يتيددد  مدددن فدددرا  بفوائددد  جمدددة منهدددل المعكدددوس يعدددود



 نرجس حم ىأ.د.  ،غي،و أبفلطمة         .....أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهلرات التفلعل االجتملعي

77 

المشددلربة والددتعلم الددذاتي للطلبددة، وينمددي ال افعيددة لدد يهم، وبددذلك فإنهددل تشددجع المعلمددين علددى التواتددل 
 الفعلل مع طلبتهم سوان داسل الصف أم سلرجه.

أثدددر التددد ريس بلسدددتخ ام الوسدددلئط  استقصدددلن فهددد فت إلدددى Mahmoud (1442)أمدددل دراسدددة 
المتعدد دة فددي تنميددة مهددلرات التواتددل فددي مددلدة اللغددة العربيددة لدد ى طلبددة الصددف الاددلني األسلسددي فددي 

وتطوير بطلقدة  ،تطوير قلئمة مهلرات التواتل ، إ لفة إلىسبةاألردن، استخ م البلح، برمجية محو 
 ،طللبددل 59استددلر البلحد، عينددة مكونددة مددن و رات التواتدل المددراد قيلسددهل، مهددلا تعددر  مالحذدة بهدد ا 
ام دروس وتجريبيددة درسددت مددن سددالل اسددتخ   ددلبطة درسددت بللطريقددة االعتيلديددة، قسددمت لمجموعددة

حيددد، أظهدددرت النتدددلئج وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددلئيل فدددي تنميدددة مهدددلرات  مصدددممة بللوسدددلئط المتعددد دة،
المجموعتين لصدلل  المجموعدة التجريبيدة التدي  نملدة اللغة العربية بياالستيعلب السمعي والقرائي في 
 درست بلستخ ام الوسلئط المتع دة.

 تعقيب على الدراسات السابقة وماتتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 
تددم تصددنيف ال راسددلت السددلبقة إلددى محددورين تنددلول المحددور األول الددتعلم المعكددوس وأثددره علددى 

  المتغيدددرات، فدددي حدددين تندددلول المحدددور الادددلني بعددد  المتغيدددرات وأثرهدددل علدددى مهدددلرات التفلعدددل بعددد
االجتمدلعي، ويمكددن مالحذدة تنددوع ال راسددلت التدي تنلولددت فلعليدة الددتعلم المعكددوس فدي تنميددة مهددلرات 

( والتدي تتفدب مدع Graham,2013و) (Johnson,2013)التواتل االجتملعي ل ى الطلبة ب راسدة 
 ت التفلعددل االجتمددلعي،الحلليددة فددي قيددلس أثددر اسددتراتيجية الددتعلم المعكددوس علددى تنميددة مهددلراال راسددة 

أمل دراسلت المحور الادلني فقد  وبذلك استخ ام االستبلنة بلداة لقيلس التفلعل االجتملعي ل ى الطلبة،
 (Alzaboun،1425)علدددددددى التفلعدددددددل االجتمدددددددلعي مادددددددل دراسدددددددةتنلولدددددددت أثدددددددر بعددددددد  المتغيدددددددرات 

وتتميددت ال راسددة  ،هددو مددلتتفب بدده مددع هددذه ال راسددةو (Mahmoud,2008) و (Valstad,2011)و
التي تبح، في  -حسب ح ود علم البلحاتين- نهل من ال راسلت العربية األوائلالحللية عن غيرهل بكو 

أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهلرات التفلعل االجتملعي في ملدة التربية اإلسدالمية لد ى 
 بلت الصف العلشر األسلسي في األردن.طلل

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة
 هذه ال راسة المنهج شبه التجريبي،نذرا لمالنمته لطبيعة مشكلة ال راسة. تعتم 
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 أفراد الدراسة
وتشمل  ،قص يل، وذلك لتوفر إمكلنلت التطبيب فيهل الجبيهة الالنوية للبنلتتم استيلر م رسة 

تم استيلر شعبتين من طللبلت الصف العلشر و  ،ب للصف العلشر األسلسيرسة ع ة شعالم 
( طللبة، و عت عشوائيل على مجموعتي ال راسة: 04األسلسي عشوائيل تكونت بل منهمل من )

المجموعة التجريبية التي ت رس بلستخ ام استراتيجية التعلم المعكوس والمجموعة الضلبطة التي 
 ت رس بللطريقة االعتيلدية.

 أداة الدراسة
تددددم تطدددددوير أداة لقيددددلس مددددد ى امددددتالك طللبدددددلت الصددددف العلشدددددر األسلسددددي لمهدددددلرات التفلعدددددل 

 (Alzaboun،1425االجتملعي وذلك بلالستئنلس بلألدبيلت التي بحات هذا المو وع مال دراسدة )
 اتفي التفلعل االجتملعي وشمل هذا المقيلس األبعلد التللية )التواتدل مدع الدذ (Valstad,2011)و

( وتكددون ( فقددرات24)، التواتددل مددع الددتمالن( فقددرات24)، التواتددل مددع المعلمددة( فقددرات9حيدد، تضددمن )
، بمدل تدم اسدتخ ام مقيدلس سملسددي التد را )دائمدل ، غللبدل ، أحيلنددل ،  ( فقددرة19المقيدلس بصدورته النهلئيدة مدن )

 0درجدددلت(، غللبدددل  ) 5ئمدددل  )وتدددم تصدددحي  مقيدددلس مهدددلرات التفلعدددل االجتمدددلعي بدددلآلتي: داندددلدرا ، مطلقدددل (. 
 درجتلن(، مطلقل  )درجة واح ة(. 1درجلت(، نلدرا  ) 2درجلت(، أحيلنل  )

( 22وللتحقددب مددن تدد ق أداة القيددلس، تددم عر ددهل علددى مجموعددة مددن المحكمددين البددلل  عدد دهم )
ذلك إلب ان محكمل  من ذوي االستصلا في المنلهج والت ريس، والقيلس والتقويم،  وتكنولوجيل التعليم،  و 

الرأي حول م ى سالمة الصيلغة اللغوية للفقرات، ودرجة و وحهل، وم ى ارتبلطهل بللبع  المقلس، وأية 
أجمددع عليدده معذددم  المحكمددين، وتكونددت  مالحذددلت أسددرى يرونهددل منلسددبة، وتددم تعدد يل المقيددلس تبعددل لمددل

بددلر فقدد  تددم تطبيقدده علددى عينددة ( فقددرة  وبغددرت التحقددب مددن ثبددلت االست19األداة بصددورتهل النهلئيددة مددن )
ولى حسلب معلمل الابلت بطريقتين: األ ( طللبة ، وتم04استطالعية من سلرا عينة ال راسة بل  ع دهل)

تسدددلق الددد اسلي لفقدددرات وبلسدددتخ ام معلدلدددة ) رونبدددلق الفدددل( لقيدددلس مددد ى اال طريقدددة االتسدددلق الددد اسلي
حيدد، تددم تطبيددب  ،عددلدة االستبددلرإ ة االستبددلر و مددل الطريقددة الالنيددة فكلنددت بلسددتخ ام طريقددأاالستبددلر، و 

 ،سدرى علدى نفدس الطللبدلتأبعد  مدرور اسدبوعين تدم تطبيقده مدرة و  ،االستبلر على العينة االستطالعية
ووج  أن معلمالت الابدلت بلفيدة ألغدرات هدذه ال راسدة، والجد ول  ،وتم حسلب معلمل ارتبلط بيرسون 

 التللي يبين معلمالت الابلت بللطريقتين: 
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(1جدول)  
 كرونباخ الفا ارتباط بيرسون  المهارة

 4.29 4.22 التواتل مع الذات
 4.22 4.22 التواتل مع المعلمة
 4.20 4.22 التواتل مع التمالن
 4.94 4.29 ال رجة الكلية

التفلعددل االجتمددلعي، اسددتخرجت معددلمالت ارتبددلط لمقيددلس السددتخراا دالالت تدد ق البنددلن و  
اسددتطالعية مددن علددى عينددة  للمقيددلس والمجددلل الددذي تنتمددي اليدده الفقددرةال رجددة  دل فقددرات المقيددلس مددع 
طللبدددة، وقددد  تراوحدددت معدددلمالت ارتبدددلط الفقدددرات مدددع ال رجدددة  (04تكوندددت مدددن )سدددلرا عيندددة ال راسدددة 

 (.-4.2290.399للمقيلس والمجلل الذي تنتمي اليه الفقرة بين )
 خطوات إعداد أدوات الدراسة

 من سالل الخطوات التللية: تم إع اد أداة ال راسة
 مراجعة األدب التربوي وال راسلت السلبقة المتعلقة بمو وع ال راسة.  .2
 بنلن محلور األداة وفقراتهل، على  ون أدبيلت البحوح السلبقة. .1
عددددرت أداة ال راسددددة علددددى مجموعددددة مددددن الخبددددران مددددن ذوي االستصددددلا فددددي المنددددلهج و تكنولوجيددددل  .2

 تل   من حسن تيلغة الفقرات ومنلسبة محتواهل لكل من المجلالت.التعليم،والقيلس والتقويم، لل
االسدتفلدة مددن آران جميددع المحكمددين ، وإعدد اد األداة بشددكل مدنذم ، مددن حيدد، بفليددة الفقددرات  و شددمولهل  .0

 اللغوية. وسالمتهل
ة تدديلغة األداة بللشددكل النهددلئي بعدد   األسددذ بمالحذددلت  المحكمددين واالسددتفلدة مددن تصددويبلتهم اللغويدد .5

 والعلمية .
بددل فقددرة مددن فقددرات أداة ال راسددة مقيددلس مهددلرات التفلعددل االجتمددلعي وفددب  عددنتدد ريج مسددتوى اإلجلبددة  .2

درجدلت(، أحيلندل  0درجدلت(، غللبدل) 5وح دت بخمس مسدتويلت هدي: دائمدل ) ،مقيلس ليكرت الخملسي
 درجتلن(، مطلقل )درجة واح ة( 1درجلت(، نلدرا ) 2)

بغرت تحقيب أه اا ال راسة  ة بلستخ ام استراتيجية التعلم المعكوست ريس المجموعة التجريبي
حيددد، قلمدددت  ،الحلليدددة تدددم إعددد اد البرندددلمج التددد ريبي علدددى التددد ريس وفدددب اسدددتراتيجية الدددتعلم المعكدددوس

الدنذم واألسدالق اإلسدالمية ( ومدن ثدم تطدوير التقنيدلت التعليميدة مدن  دروس) الفقده، البلحاتلن بلستيلر
وتددم  ،وتطبيقددلت محوسددبة تنلسددب تدد ريس الدد روس المددذبورة ،لت عددروت تو دديحيةوملفدد ،فيدد يوهلت

تدد ريب معلمددة المددلدة علددى بيفيددة التعلمددل مددع هددذه االسددتراتيجية بحيدد، تقددوم البلحاتددلن بإعدد اد المددلدة 
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 ،وإرسددددللهل عبدددر مواقددددع التواتددددل للطللبددددلت ،وتنذيمهددددل ،واستيلرهددددل ،التعليميدددة فددددي الدددد روس المدددذبورة
وتحميلهل على أجهتتهم الخلوية أو حواسديبهم والقيدلم بدتعلم المحتدوى  ،ر تطبيب الفيس بوكوتح ي َا عب
وفب تعليملت معلمتهم في المنتل قبل وقت ال رس بحي، يتل  للمعلمة متلبعدة طللبلتهدل  ،بصورة ذاتية

 بصورة تفلعلية أ بر في الغرفة الصفية واستاملر وقت ال رس بطريقة أفضل. 
 ةمتغيرات الدراس

 المتغير المستقل وهو طريقة الت ريس ولهل مستويلن: -
 . تخ ام استراتيجية التعلم المعكوست ريس ملدة التربية اإلسالمية بلس

 ت ريس ملدة التربية اإلسالمية بللطريقة االعتيلدية.
 المتغير التلبع: مهلرات التفلعل االجتملعي للطللبلت في ملدة التربية اإلسالمية. -

EG: O1        X    O1  

- CG: O1             O1     

 حي، أن:
- :EG .المجموعة التجريبية التي درست بلستخ ام استراتيجية التعلم المعكوس 
- CG .المجموعة الضلبطة التي درست بللطريقة االعتيلدية : 
- O1.مقيلس لقيلس مهلرات التفلعل االجتملعي : 
- X .الت ريس بلستخ ام التعلم المعكوس : 

 :يق الدراسةإجراءات تطب
 من أجل تطبيب ال راسة تم القيلم بمليلي: 

 االطالع على ال راسلت السلبقة المتعلقة بمو وع البح، -
استيددلر دروس مددن  مبحدد، التربيددة اإلسددالمية ليددتم ت ريسددهل بلسددتخ ام الددتعلم المعكددوس للمجموعددة  -

حد، التربيدة اإلسدالمية التجريبية واستخ ام الطريقة االعتيلدية في تد ريس الد روس المختدلرة مدن مب
 للصف العلشر للمجموعة الضلبطة

 بنلن أداة ال راسة )مقيلس مهلرات التفلعل االجتملعي( -
 عرت أداة ال راسة على المحكمين للتل   من ت قهل -
 استيلر الم رسة التي سيتم تطبيب ال راسة فيهل. -
ا تعريفهددل وتدد ريبهل علددى عقدد  لقددلن مددع معلمددة التربيددة اإلسددالمية التددي قلمددت بتنفيددذ التجربددة بهدد  -

 تطبيب ال روس بطريقة التعلم المعكوس وفب برنلمج يمكن إيجل ه بمل يلي:
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تتويدددد  المعلمددددة بمددددلدة مرجعيددددة تتضددددمن تعريفددددل بلسددددتراتيجية الددددتعلم المعكددددوس ومميتاتهددددل وبيفيددددة  -
 توظيفهل بللحصة الصفية.

راتيجية الدتعلم المعكدوس وتو دي  عق  لقلنات مدع المعلمدة لمنلقشدة المدلدة المرجعيدة المتعلقدة بلسدت -
 أي سؤال تطرحه المعلمة حول االستراتيجية .

 استيلر المجموعتين التجريبية والضلبطة. -
إعطلن طللبلت المجموعة التجريبيدة فكدرة عدن اسدتراتيجية الدتعلم المعكدوس وبيفيدة تطبيقهدل وحداهن  -

 على التعلون إلنجل  تطبيب االستراتيجية.
 ى عينة سلرا عينة ال راسة للتل   من ثبلتهل.تطبيب أداة ال راسة عل -
 التطبيب القبلي ألداة ال راسة على المجموعتين التجريبية والضلبطة. -
 أ .ت ريس المجموعة الضلبطة بللطريقة االعتيلدية -
 ب.ت ريس المجموعة التجريبية بلستخ ام استراتيجية التعلم المعكوس  -
رات التفلعدل االجتمدلعي( علدى المجمدوعتين التجريبيدة البع ي ألداة ال راسة ) مقيدلس مهدل بالتطبي -

 والضلبطة 
 إجران التحليالت اإلحصلئية الال مة . -
 استخراا النتلئج وتو يحهل ومنلقشتهل وبتلبة التوتيلت. -

 المعالجة اإلحصائية
 حصلئية اآلتية :ئلة ال راسة استخ مت األسلليب اإلسأعن  لإلجلبة
 .(ANCOVAتحليل التبلين المشترك ) -
 (.MANCOVAتحليل التبلين المشترك متع د المتغيرات التلبعة ) -
 تم حسلب المتوسطلت الحسلبية واإلتحرافلت المعيلرية. -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
فدددي  معددددرت اإلجليدددة عددددن السدددؤال األول والددددذي يددددني علدددى: هددددل تختلدددف مهددددلرات التفلعددددل 

الدددددتعلم ستالا طريقددددة التددددد ريس )االجتمددددلعي ) كدددددل( لدددد ى طللبدددددلت الصدددددف العلشددددر االسلسدددددي  بدددددل
 المعكوس، واالعتيلدية(؟



 .8102، الرابعالع د ردنية، المجل  الالل،، األمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

77 

تددددم اسددددتخراا المتوسددددطلت الحسددددلبية، واالنحرافددددلت المعيلريددددة ألدان لإلجلبددددة عددددن هددددذا السددددؤال 
 الج ول اآلتديو البع ي وعالملتهم القبلية، مقيلس مهلرات التفلعل االجتملعي مجموعتي ال راسة على 

  :يو   ذلك
مقياس مهارات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على المتوسطات  (2جدول ) ال

 البعدي وعالماتهم القبليةالتفاعل االجتماعي 

 العدد المجموعة
 النهاية
 العظمى
 للمقياس

 البعدي القبلي
 المتوسط
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  الحسابي

 17.04 116.45 4.88 66.64 14 01 التجريبية
 14.27 102.18 8.22 67.21 22 االعتيلدية

الجددد ول السدددلبب أّن المتوسدددط الحسدددلبي للمجموعدددة التجريبيدددة التدددي تعلمدددت بلسدددتخ ام  مدددن يالحدددو -
(، فدددي حدددين بلددد  المتوسدددط الحسدددلبي للمجموعدددة 116.45الدددتعلم المعكدددوس بدددلن األعلدددى إذ بلددد  )
(، ولتح يددد  فيمدددل إذا بلندددت الفدددروق بدددين 102.18تيلديدددة )الضدددلبطة التدددي تعلمدددت بللطريقدددة االع

(تدددم تطبيدددب α≤ 4.45متوسدددطلت مجمدددوعتي ال راسدددة ذات داللدددة إحصدددلئية عنددد  مسدددتوى داللدددة )
(،  وجلنت نتدلئج تحليدل التبدلين المشدترك علدى ANCOVAتحليل التبلين المشترك المصلحب )
 النحو الذي يو حه الج ول التللي:

( للفروق بين متوسطات تحصيل ANCOVAليل التباين المشترك المصاحب )نتائج تح (3الجدول )
 مجموعتي الدراسة على مقياس مهارات التفاعل االجتماعي البعدي

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 المحسوبة )ف(

 مستوى 
 الداللة

 قيمةايتا
 تربيع

 التطبيب القبلي
 لمقيلس مهلرات

 فلعل االجتملعيالت
2142.71 1 2142.71 9.539 0.003  

 0.200 *0.000 19.194 4311.23 1 4311.23 طريقة الت ريس
    224.616 77 17295.405 الخطل

     79 23499.55 الكلي المع ل
(، 19.194يذهر من الجدد ول السلبددب أن قيمدة ) ا ( بللنسبددة السدتراتيجية الدتعلم بلغدت ) 

(، ممدل يد ل علدى وجدود α≤ 4.45(، وهذه القيمدة دالدة عند  مسدتوى )0.000يسلوي ) وبمستوى داللة
فدددروق ذات داللدددة إحصدددلئية بدددين متوسدددطلت أدان مجمدددوعتي ال راسدددة علدددى مقيدددلس مهدددلرات التفلعدددل 

ال يوج  فدروق ذات داللدة االجتملعي البع ي، وهذا يعني رف  الفر ية الصفرية والتي تني على: 
بدددين متوسدددطلت أفدددراد المجموعدددة الضدددلبطة والمجموعددددة  α)≤ 4.45داللدددة )إحصدددلئية عنددد  مسدددتوى 
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تعدتى  ) كل( ل ى طللبلت الصف العلشدر االسلسديالتفلعل االجتملعي التجريبية في مقيلس مهلرات 
وتدددم اسدددتخراا المتوسدددطلت الحسدددلبية إلدددى طريقدددة التددد ريس )الدددتعلم المعكدددوس، والطريقدددة االعتيلديدددة(، 

 ي مجموعة بلن الفرق، وتذهر النتلئج في الج ول اآلتي:المع لة لتعرا لصلل  ا
واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مقياس المتوسطات الحسابية المعدلة  (4الجدول )

 مهارات التفاعل االجتماعي البعدي
 المعياري  الخطأ المعدل الحسابي المتوسط العدد المجموعة
 2.31 116.66 42 التجريبية
 2.43 101.95 38 تيلديةاالع

يالحدددو مدددن الجددد ول السدددلبب أّن المتوسدددط الحسدددلبي المعددد ل للمجموعدددة التجريبيدددة التدددي تعلمدددت 
(، فددددي حدددددين بلدددد  المتوسددددط الحسدددددلبي 116.66بلسددددتخ ام الددددتعلم المعكددددوس بدددددلن األعلددددى إذ بلدددد  )

الفددرق بددلن  (، وهددذا يشددير إلددى أن101.95للمجموعددة الضددلبطة التددي تعلمددت بللطريقددة االعتيلديددة )
، بمعندى أن الدتعلم المعكدوس بدلن لصلل  المجموعة التجريبية التدي تعلمدت بلسدتخ ام الدتعلم المعكدوس

سلسدي، وبلد  حجدم تملعي لد ى طللبدلت الصدف العلشدر األله فلعلية في مقيلس مهلرات التفلعل االج
 .(0.200األثر )

لعددل االجتمددلعي لدد ى طلبددة ونالحددو مددن سددالل النتددلئج وجددود أثددر ببيددر فددي تحسددن مهددلرات التف
الصددددف العلشددددر يعددددتى لمتغيددددر طريقددددة التدددد ريس لصددددلل  المجموعددددة التجريبيددددة التددددي درسددددت بلسددددتخ ام 
اسدددتراتيجية الدددتعلم المعكدددوس، وأن متوسدددط درجدددلت طلبدددة المجموعدددة التجريبيدددة التدددي درسدددت بلسدددتخ ام 

تخ ام الطريقدة االعتيلديدة. االستراتيجية يفوق متوسط درجلت طلبة المجموعدة الضدلبطة التدي درسدت بلسد
إلسددالمية لدد ى طللبددلت الصددف وهددذا يشددير إلددى فلعليددة اسددتخ ام االسددتراتيجية  فددي تدد ريس مددلدة التربيددة ا

  .العلشر
وتتفددب هددذه النتيجددة مددع عدد د مددن ال راسددلت السددلبقة التددي أشددلرت إلددى فلعليددة الددتعلم المعكددوس فددي 

التددددي أظهددددرت أن الددددتعلم ( (Valstad,2011ت فللسددددتنميددددة مهددددلرات التفلعددددل االجتمددددلعي ماددددل دراسددددة 
التددي أشددلرت إلددى  (Johnson,2013) يشددجع المعلمددين علددى التواتددل الفعددلل مددع طلبددتهمالمعكددوس 

 من المعرفة عن  دراسة المسلق بلستخ ام التعلم المعكوس. ا  مشلربة الطلبة الفلعلة وإ سلبهم متي 
المعكدددوس قددد  أدى إلدددى  يدددلدة التواتدددل مدددع ويمكدددن تفسدددير ذلدددك بدددلن اسدددتخ ام اسدددتراتيجية الدددتعلم 

الطللبدددلت، وذلدددك مدددن سدددالل المالحذدددلت والتعليقدددلت التدددي يدددتم تددد وينهل مدددن قبدددل الطللبدددلت علدددى موقدددع 
 المجموعة في الفيس بوك ،وسلع  ذلك على إيجلد األلفة والمودة والتعلون والشعور بللاقة بللنفس.
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الل اسدددتراتيجية الدددتعلم المعكدددوس أدى إلدددى وقددد  تعدددتى هدددذه النتيجدددة بدددذلك إلدددى أن الدددتعلم مدددن سددد
وبين الطللبلت مع بعضهن من سالل المجموعة التي تم إنشدلههل علدى  ،التواتل بين الطللبلت والمعلمة

الفدديس بددوك  فددي المجموعددة التجريبيددة، حيدد، يمكددن لكددل طللبددة السددؤال واالستفسددلر عمددل يتعلددب بللدد رس 
ات وبذلك المعلمة، ممدل عدت  مدن تواتدل الطللبدلت وتفدلعلهم وتقوم  ميالتهل اإلجلبة عن هذه االستفسلر 

وإيجلد جو من الحوار والنقدل  والتعدلون بدين الطللبدلت بمتلبعدة ومشدلربة المعلمدة،حي، تسدتطيع المعلمدة 
، بعدد متلبعددة طللبلتهددل بشددكل مسددتمر وفددي أي وقددت،  وبددذلك متلبعددة تواتددل الطللبددلت مددع بعضددهن 

 وا على مواطن القوة وتعتيتهل ومواطن الضعف والعمل على معللجتهل.وبللتللي تستطيع المعلمة الوق
السؤؤؤال الثؤؤاني: هؤؤل تختلؤؤف مهؤؤارات التفاعؤؤل االجتمؤؤاعي )التواصؤؤل مؤؤع الؤؤ ات، التواصؤؤل مؤؤع 
المعلمة، التواصل مع الزمالء(  لؤدى طالبؤات الصؤف العاشؤر االساسؤي  بؤاختالف طريقؤة التؤدريس 

 التعلم المعكوس، واالعتيادية(؟)
اسددددتخراا المتوسددددطلت الحسددددلبية واالنحرافددددلت المعيلريددددة ألدان  تددددملالجلبددددة عددددن هددددذا السددددؤال  

)التواتددل مددع الددذات، التواتددل مددع  التفلعددل االجتمددلعيمجمددوعتي ال راسددة، علددى  مقيددلس مهددلرات 
 المعلمة، التواتل مع التمالن( البع ي،  والج ول اآلتي يبين النتلئج:

ية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مقياس مهارات التفاعل المتوسطات الحساب (5الجدول)
 االجتماعي )التواصل مع ال ات، التواصل مع المعلمة، التواصل مع الزمالء( البعدي وعالماتهم القبلية

 العدد المجموعة المهارة
 البعدي القبلي

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 المتوسط
 يالحساب

االنحراف  
 المعياري 

التواصل 
 مع ال ات

 4.91 38.10 1.70 23.21 42 التجريبية
 4.78 34.42 3.44 23.05 38 الضلبطة
 5.16 36.35 2.66 23.14 80 المجموع

التواصل 
 مع المعلمة

 6.28 38.90 3.16 21.93 42 التجريبية
 4.66 33.68 2.95 22.05 38 الضلبطة
 6.13 36.43 3.04 21.99 80 المجموع

التواصل 
 مع الزمالء

 6.23 39.45 3.30 21.50 42 التجريبية
 5.04 34.08 3.78 22.11 38 الضلبطة
 6.27 36.90 3.53 21.79 80 المجموع

يتض  من  الج ول السلبب أن متوسط المجموعة التجريبية التي تعلمت بلستخ ام التعلم 
للمجموعة وهو أعلى المتوسط الحسلبي  (،38.10) المعكوس  في مهلرة التواتل مع الذات بل 
أن متوسط المجموعة التجريبية التي تعلمت و  (.34.42)التي تعلمت بللطريقة االعتيلدية إذ بل  

وهو أعلى المتوسط  (،38.90)بلستخ ام التعلم المعكوس في مهلرة التواتل مع المعلمة بل  
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وأن متوسط المجموعة (. 33.68)دية إذ بل الحسلبي للمجموعة التي تعلمت بللطريقة االعتيل
وهو  (،39.45) بل التواتل مع التمالن التجريبية التي تعلمت بلستخ ام التعلم المعكوس في مهلرة 

ولتح ي   (.34.08)أعلى المتوسط الحسلبي للمجموعة التي تعلمت بللطريقة االعتيلدية إذ بل  
مهلرات التفلعل اسة على بل مهلرة من مستوى داللة الفروق بين متوسطلت مجموعتي ال ر 

فق  تم  ،)التواتل مع الذات، التواتل مع المعلمة، التواتل مع التمالن( البع ي االجتملعي
 (2، ويبين الج ول )(MANCOVA)استخ ام تحليل التبلين المصلحب، متع د المتغيرات التلبعة

 :نتلئج تحليل التبلين
 للفروق بين المتوسطات( (MANCOVAتعدد المتغيرات التابعةتحليل التباين المصاحب، م (6الجدول)

 عل االجتماعي )التواصل مع ال ات،الحسابية ألداء مجموعتي الدراسة على كل مهارة من مهارات التفا
 التواصل مع المعلمة، التواصل مع الزمالء( البعدي

مصدر 
 مجموع المهارة التباين

 المربعات
 درجات
 الحرية

متوسط 
 مجموع

 بعاتالمر 
 قيمة
 ف

 مستوى 
 الداللة

قيمة 
ايتا 
 نربيع

WILKS' 
LAMBDA 

التطبيق 
 للمقياس

 

 التواتل مع
   0.003 9.181 195.476 1 195.476 الذات

التواتل مع 
10.77 297.198 1 297.198 المعلمة

1 0.002   
 التواتل مع
   0.007 7.595 227.066 1 227.066 التمالن

طريقة 
 التدريس

 التواتل مع
13.56 288.886 1 288.886 الذات

8 
0.000
* 0.150 

التواتل مع  7.406
0.000 20.94 577.787 1 577.787 المعلمة

* 0.214 
 التواتل مع
20.28 606.446 1 606.446 التمالن

4 
0.000
* 0.209 

 الخطأ

 التواتل مع
     21.291 77 1639.406 الذات

التواتل مع 
     27.593 77 2124.631 المعلمة
 التواتل مع
     29.897 77 2302.102 التمالن

الكلي 
 المعدل

 التواتل مع
      79 2104.2 الذات

التواتل مع 
      79 2965.55 المعلمة
 التواتل مع
      79 3105.2 التمالن
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 ( α ≤ 4.45* دال إحصلئيل عن  مستوى )
م  لمهلرة التواتل مع الذات قة التعل( أن قيمة )ا( بللنسبدة لطري2يذهر من الجد ول السلبدب)

( لمهلرة التواتل مع (، وبلغت قيمة )ا4.444(، وبمستوى داللة يسلوي )13.568)بلغت
(، وبلغت قيمة )ا( لمهلرة التواتل مع التمالن 4.444(، وبمستوى داللة يسلوي )20.94)المعلمة
( وهذه القيم 7.406ب ا )(، وبلنت قيمة وليكس الم4.444(، وبمستوى داللة يسلوي )20.284)

وجود فروق ذات داللة إحصلئية بين متوسطلت أدان  (، ممل ي ل علىα ≤ 4.45دالة عن  مستوى )
مجموعتي ال راسة على على بل مهلرة من مهلرات التفلعل االجتملعي )التواتل مع الذات، 

الصفرية الرابعة  التواتل مع المعلمة، التواتل مع التمالن( البع ي، وهذا يعني رف  الفر ية
بين  α) ≤ 4.45ال يوج  فروق ذات داللة إحصلئية عن  مستوى داللة )والتي تني على: 

متوسطلت أفراد المجموعة الضلبطة والمجموعة التجريبية في مقيلس مهلرات التفلعل االجتملعي 
لعلشر ل ى طللبلت الصف ا )التواتل مع الذات، التواتل مع المعلمة، التواتل مع التمالن( 

وتم استخراا تعتى إلى طريقة الت ريس )التعلم المعكوس ، والطريقة االعتيلدية(،  سلسياأل
( 2ي مجموعة بلن الفرق، وتذهر النتلئج في الج ول)أت الحسلبية المع لة لتعرا لصلل  المتوسطل
 اآلتي:

كل مهارة من  لدراسة علىالمتوسطات الحسابية المعدلة  واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي ا (7الجدول )
 مهارات التفاعل االجتماعي )التواصل مع ال ات، التواصل مع المعلمة، التواصل مع الزمالء(

 الخطأ المعياري  المعدل   المتوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة
 0.71 38.16 42 التجريبية التواتل مع الذات

 0.75 34.35 38 االعتيلدية
 0.81 38.98 42 التجريبية مةالتواتل مع المعل

 0.85 33.60 38 االعتيلدية
 0.84 39.52 42 التجريبية التواتل مع التمالن

 0.89 34.00 38 االعتيلدية
(  أن متوسط المجموعة التجريبية التي تعلمت بلستخ ام التعلم 2يتض  من  الج ول السلبب )

وهو أعلى المتوسط الحسلبي للمجموعة  (،38.16المعكوس  في مهلرة التواتل مع الذات بل  )
ق  تعتى هذه النتيجة إلى األنشطة التي تعر ت لهل  (34.35التي تعلمت بللطريقة االعتيلدية إذ بل  )

وذلك عن  استخ ام استراتيجية التعلم المعكوس ممل ق  سلهم في تفوق طللبلت ، المجموعة التجريبية
 المجموعة التجريبية.
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نشطة والمهلرات ذات الصلة بللملدة المحوسبة واأل لى المتغيراتإنتيجة  مل ق  تعتى هذه ال
بمل تتميت الملدة المحوسبة بطريقتهل الشمولية من حي، عرت الملدة بشكل  ،التعليمية التي تتضمنهل

ممل يسهم في رفع معنويلت ودافعية  ،متكلمل وأنشطة متنوعة تشجع على العمل بلستقاللية
 الطللبلت.

ممل ي فع الطللبلت إلى   جة أيضل الى وجود روابط أسرى تتعلب بملدة ال رسيالنتوق  تعتى 
 .هن وتعلمهن الذاتياالستتادة من المعلوملت واالعتملد على أنفسهن في ذلك ممل يتي  من استقالليت

وبذلك ق  يكون السبب أن الطللبلت ي ربن أهمية التكنواوجيل في العملية التعليمية ويشعرن 
فهي تستطيع أن  ،والتعلم الذاتي ،وتطوير الذات ،في االستفلدة منهل في ا تسلب المعلوملت بللرغبة

نشطة تيجة إلى التنوع في الواجبلت واألتتعلم حسب ق رتهل وسرعتهل وحلجتهل ، مل يمكن عتو الن
وتحمل  ,ق  سلهم في  يلدة تفلعل الطللبة مع ذاتهل  ,المعطلة للطللبلت وحرية العمل أثنلن تنفيذهل 

بمل ت فعهل إلى المواظبة على أدان الواجبلت المكلفة بهل في المنتل للوتول إلى  ،مسؤولية تعلمهل
 أفضل النتلئج. 

أن المتوسط الحسلبي المع ل للمجموعة التجريبية التي تعلمت بلستخ ام التعلم ويمكن مالحذة 
المتوسط الحسلبي للمجموعة  (، وهو أعلى38.98المعكوس في مهلرة التواتل مع المعلمة بل  )
سالل ن التعلم من إلى أوق  تعتى هذه النتيجة  (33.60التي تعلمت بللطريقة االعتيلدية إذ بل  )

وذلك من سالل المنلقشة  ،لى التواتل بين الطللبلت وبين المعلمةإدى أاستراتيجية التعلم المعكوس 
ي معلوملت يحتلجونهل في اي وقت ممل أر عن طللبلت الق رة على االستفسلحي، بلن ل ى ال ،والتعليب

مى سلهم في تعتيت تواتلهن االجتملعي بذلك اشراك الطللبلت في العمل للحصول على المعلوملت ن
نفسهن وبينهن وبين المعلمة من أة عالقلت اجتملعية بين الطللبلت قلمإل يهن رو  التعلون وسلع  على 

لعل االجتملعي الفعلل، بمل سلع  التعليم من سالل جهة اسرى، ورفع مهلرات المعلمة في التف
استراتيجية التعلم المعكوس الطللبلت في سلب جو من التعلون بينهن وبين الطللبلت ومعلمتهن والحوار 

طيع المعلمة متلبعة طللبلتهل تالبنلن ، وذلك عن طريب متلبعة االستفسلرات واألسئلة والتعليب عليهل وتس
وبذلك تواتل الطللبلت مع بعضهن، وإشتراك المعلمة مع الطللبلت  ،مستمروالتواتل معهن بشكل 

سالل التعلم من سالل استراتيجية التعلم المعكوس ق  يسهم في الوقوا على مواطن القوة عن  الطللبلت 
 وتعتيتهل أو الكشف عن مواطن الضعف ومعللجتهل.
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لستخ ام التعلم المعكوس في ويمكن مالحذة أن متوسط المجموعة التجريبية التي تعلمت ب
(، وهو أعلى المتوسط الحسلبي للمجموعة التي تعلمت 39.52مهلرة التواتل مع التمالن بل  )
ن التنوع في طرق وأسلليب أن تعتى هذه النتيجة الى أويمكن  (34.00بللطريقة االعتيلدية إذ بل  )

لمعكوس ومنهل العمل الجملعي، ق  سلهم في ت ريس ملدة التربية اإلسالمية بلستخ ام استراتيجية التعلم ا
تفلعل الطللبلت مع بعضهن في أثنلن تنفيذ ملهو مطلوب منهن، إذ أن الت ريس بللطريقة االعتيلدية 

وقلمل يهتم بتفلعل وتواتل المتعلمين مع بعضهم البع  اثنلن التعلم، ممل يقلل  يربت على نقل المعرفة،
 التواتل فيمل بينهم . 
لفة والمودة بينهن يسهم في تللف الطللبلت و يلدة األن العمل الجملعي ق  أالبلحاتلن وق  الحذت 

بشكل ا بر، وإعطلن الفرتة للطللبة في التعبيرعن ذاتهل، وإثبلت وجودهل في مجموعتهل، والذي ب وره ق  
واحترام  ميالتهل ، ةي فع الطللبة لتكوين عالقلت إيجلبية مع  ميالتهل، وااللتتام ب ورهل أثنلن المنلقش

يجلبي مع  ميالتهل، وأيضل مل تتيحه استراتيجية التعلم ممل ق  ينمي طرق التواتل اإل و بط نفسهل،
المعكوس حي، يمكن للطللبة االستفسلر عن أي معلوملت تحتلجهل في أي وقت ممل عت  تواتلهن 

سلب جو و  ،ت على الحوار البنلناالجتملعي، وسلع  التعلم من سالل استراتيجية التعلم المعكوس الطللبل
 من التعلون بينهن ،وذلك عن طريقة متلبعة مليتم ت وينه من قبل  ميالتهن والتعليب عليه.

 التوصيات:
 :يمكن التوتية بمل يليفي  ون نتلئج ال راسة،

تعمدديم تجربددة اسددتراتيجية الددتعلم المعكددوس الددذي تددم تطبيقدده علددى طللبددلت الصددف العلشددر فددي مددلدة  -
 اإلسالمية على مواد دراسية ولمراحل تعليمية أسرى. التربية

إجدران المتيدد  مددن البحدوح المسددتقبلية التددي تتنددلول دراسدة أثددر اسددتخ ام الدتعلم المعكددوس فددي مجددلالت  -
 أسرى دراسية

إجران المتي  من ال راسلت المستقبلية لبح، م ى إمكلنية تطبيب التعلم المعكوس لد ى طلبدة المرحلدة  -
 األسلسية.

المسدؤولين علدى االسدتفلدة مدن األثدلر اإليجلبيدة السدتخ ام اسدتراتيجية الدتعلم المعكدوس فدي تنميددة حد،  -
 مهلرات حل المشكالت والتفلعل االجتملعي ل ى طللبلت الصف العلشر.
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