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 المتوسطة بدولة الكويت
 
 
 
 

 إعداد 

 ىناء جمال الديند/ 
 المتفرغ تكنولوجيا التعميـأستاذ 

  طالل طراد مريجب فرحان العنزيأ/  
 لتعميـتكنولوجيا ادكتوراه بقسـ  باحث

 أحمد محمود فخرى د/
 المساعد تكنولوجيا التعميـأستاذ 

جامعة القاىرة -كمية الدراسات العميا لمتربية  
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 التقصي(  -أثر اختالف أنماط التعمم المقموب )حل المشكالت
عمى تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحمة المتوسطة 

 بدولة الكويت
 

  أحمد محمود فخرى د/ و طالل طراد مريجب فرحان العنزيأ/ و  نىناء جمال الديد/ 
 

 المقدمة:
والتكنولوجي السريع في تقديـ أدوات ومنتجات تساعد في  العممي السباؽإف 

تيسير الحياة وتزيد مف رخائيا، قد فرض عمى المجتمعات وما تتضمنو مف مؤسسات 
وأحد أشير ىذه  تعميـ والتعمـ،تعميمية، ضرورة األخذ بيذه األدوات لتسييؿ عممية ال

األدوات التكنولوجية التي تقدـ وفؽ استراتيجيات واضحة، ىي استخداـ لقطات الفيديو 
 وفؽ منيجية تسمى التعمـ المقموب. والتفاعؿ معيا، بحيث تقدـ

بأنو  (EDUCAUSEASSOCIATION, 2012) وتعرفو جمعية أوديوكيس
 والواجبات المنزلية النموذجية. محاضرةنموذج تربوي يتـ مف خبللو عكس عناصر ال

وكيـ، بارؾ (CALLISON,2014,pp.20-23) كاليسوفكؿ مف  يشجعو 
 ,Bajurny, 2014)وباجرني  (Kim, Park and Joo, 2014 ,pp.69-81) وجوو

pp.2)  ،زيادة وذلؾ ألثره اإليجابي في استخداـ التعمـ المقموب كمنيج تعميمي ناجح
ًا عمى أساليب التعمـ األخرى القائمة عمى تكنولوجيا التحصيؿ األكاديمي قياس

المعمومات واالتصاالت التقميدية، باإلضافة إلى االستخداـ األمثؿ لوقت الدراسة وجيا 
 لوجو، وزيادة القدرة عمى التعمـ الموجو ذاتيا.

التعمـ المقموب إلى عدة  (Faulkner et al.,2015)و وقّسـ فولكنر وزمبلئ
تـ اتباعًا ألساليب تقديـ التعمـ المقموب؛ تعميـ مقموب  التقسيـ .أقساـ

 Classroom)تعميـ مقموب متقف  (Classroom Traditional Flipped)التقميدي

Flipped Mastery) ، تعميـ مقموب قائـ عمى حؿ المشكبلت(Problem Based 

Learning Flipped Classroom) ، تعميـ مقموب مف خبلؿ تعمـ األقراف(Peer 

Instruction Flipped Classroom) ، تعميـ مقموب قائـ عمى التقصي(Inquiry 

Flipped Classroom) 

                                                           

  جكنىنىجيا انحعهيىبحث اسحكًاالً نًحطهبات انحصىل عهي درجة دكحىر انفهسفة في انحربية جخصص. 
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تزود المتعمميف بالمشكبلت الواقعية التي  أحد االستراتيجياتحؿ المشكبلت و 
التي تتطمب تطبيؽ وتوظيؼ المعرفة السابقة مف أجؿ إيجاد حؿ ليذه المشكمة. 

 .(Mancl,2011,pp.2)مانكؿ 

بأنيا مجموعة مف العمميات الفردية  (212، ص2003) اىا رمضاف بدويوير 
يواجيو، باإلضافة ٕالى أف  المكتسبة التي يستدعييا الفرد في الموقؼ المشكؿ الذي

حؿ المسألة عممية عقمية تتميز بالقدرة عمى ٕادراؾ العبلقات بيف العناصر الداخمية 
 لمعرفة الفرد وتفكيره لحميا. ليذه المسألة، وذلؾ عف طريؽ التطبيؽ المنظـ

واستراتيجية التعمـ بالتقصي ىي األخرى مفيدة لتنمية التحصيؿ األكاديمي، 
( 327، ص2011)حيث يراىا كؿ مف منى عفيفي وعبداهلل أمبوسعيدي ومحمد سميـ 

مف طرائؽ التدريس الميمة التي تساعد في تزويد المتعمميف بالميارات البلزمة لمبحث 
 Carole)وفريقيا المتخصص بالتربية  ويسيوٕاكتسابيا. وتعرفو عف المعرفة 

Wacey & et al., 2015)  بأنيا عممية يتـ مف خبلليا السعي مف أجؿ الحقيقة
 والمعمومات أو المعرفة والبحث عف المعمومات مف خبلؿ التشكيؾ. 

لذا يسعي البحث الحالي لمعرفة أثر اختبلؼ أنماط التعمـ المقموب )حؿ 
عمى تنمية التحصيؿ األكاديمي لدى طبلب المرحمة المتوسطة  التقصي( -تالمشكبل

 .بدولة الكويت
  :اإلحساس بمشكمة البحث

 :خبرة الباحث ونتائج السنوات السابقة
الباحث كمعمـ في المرحمة المتوسطة، وعبر االحتكاؾ بعدد  مف خبلؿ خبرة

ى الميارات ما وراء كبير مف الطبلب فقد الحظ الباحث أف الطبلب يفتقروف ال
المعرفية. وعبر المناقشة مع الزمبلء المعمميف في نفس المدرسة، وجد أف أغمب اآلراء 

قرر الباحث بعد ذلؾ إجراء دراسة استكشافية، حوؿ ميارات و  تؤيد ما تـ مبلحظتو.
وجزء آخر ييتـ بنمط التعمـ وٕاذا  (التقييـ –المراقبة  –التخطيط ) ماوراء المعرفة

فقط مف الطبلب الذيف  %23يفضموف نمط جديد مف التعمـ. وكانت النسبة  ماكانوا
التقييـ(، أما نسبة الطبلب  -المراقبة  –يممكوف ميارات ما وراء المعرفة )التخطيط 

 .%71الذيف يفضموف تطوير أسموب الشرح عبر وسائؿ جديده فكانوا 
 ة:الدراسات السابق

باستراتيجية التعمـ المقموب فاعميتو أثبتت نتائج البحوث والدراسات الخاصة 
وأثره عمى تنمية ميارات التفكير االبداعي والتعمـ الذاتي وىو ما توصؿ إليو عمي 
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),Itano, J, , Ishida DMagnussenماغنوسيف وايشيدا وايتانو  (2014الزعبي )

360)-2000, pp. 4  ؾسويمر وكبلر  كيرشنر،و(Kirschner, Sweller and 

107)-,2006, pp. 99Clark. 

في ضوء ذلؾ يمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في الحاجة إلى رفع معدؿ 
لدى طبلب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت بمقرر العمـو  ميارات ما وراء المعرفة

التقصي(  -قموب )حؿ المشكبلت عف طريؽ دراسة أثر اختبلؼ أنماط التعمـ الم
 .عمى تنمية ميارات ما وراء المعرفة

 :أسئمة البحث
 عمى ضوء ذلؾ تـ صياغة السؤاؿ الرئيس التالي:
التقصي( عمى تنمية ميارات  -أثر اختالف أنماط التعمم المقموب )حل المشكالت

سئمة تفرع منو األ ما وراء المعرفة لدى طالب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت؟
 :الفرعية التالية

 ما قائمة ميارات ما وراء المعرفة المراد تنميتيا لدى الطبلب؟ .1
 ؟(التقصي –حؿ المشكبلت ) ما قائمة معايير تصميـ التعمـ المقموب .2
لتنمية  (التقصي –حؿ المشكبلت ) ما التصميـ التعميمي ألنماط التعمـ المقموب .3

 لمتوسطة؟لدى طبلب المرحمة ا ميارات ما وراء المعرفة
 (التقصي –حؿ المشكبلت ) ما أثر اختبلؼ أنماط التعمـ المقموب القائـ عمى .4

 عمى تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طبلب المرحمة المتوسطة؟ 
 :أىداف البحث

 مف المأموؿ أف يفيد ىذا البحث في: 
 تعرؼ أثر تنمية ميارات ما وراء المعرفة مف خبلؿ التعمـ المقموب بنمطي )حؿ 

 التقصي(. -المشكبلت
 :أىمية البحث

 قد يفيد ىذا البحث في: 
 تقديـ نموذج لتحديد أفضؿ أنماط التعميـ المقموب لتقديـ مادة العمـو مف خبللو.  ●
تطوير األساليب العممية المتبعة لتنمية ميارات ما وراء المعرفة وحؿ   ●

 المشكبلت والتقصي لدى المتعمميف.
ـ اإللكتروني بمجموعة مف األسس المعيارية لتصميـ إمداد القائميف عمى التعمي  ●

 وبناء تعميـ مقموب.

http://europepmc.org/search;jsessionid=Ap3A5wD8fmsGQcJZCKcK.6?page=1&query=AUTH:%22Itano+J%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=Ap3A5wD8fmsGQcJZCKcK.6?page=1&query=AUTH:%22Itano+J%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=Ap3A5wD8fmsGQcJZCKcK.6?page=1&query=AUTH:%22Ishida+D%22
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00461520701263368#CIT0045
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انعكاسًا لبلتجاىات التربوية الحديثة، يؤكد ىذا البحث عمى توظيؼ المستحدثات  ●
التكنولوجية بخاصة تكنولوجيا برامج التعميـ اإللكتروني، والتعمـ مف خبلؿ 

 اإلنترنت في التعميـ االساسي والتعميـ الجامعي.
كساب المتعمميف ميارة التعامؿ مع شبكة اإلنترنت كمصدر مف مصادر إ ●

 المعمومات.
 :حدود البحث

 يقتصر البحث الحالي عمى:
 .التقييـ( -المراقبة  –)التخطيط  ميارات ماو راء المعرفة ●
منطقة الفروانية  –مجتمع البحث: طبلب المرحمة المتوسطة في دولة الكويت   ●

 التعميمية.
 :منيج البحث

 ـ التعامؿ في ىذا البحث مع المناىج البحثية التالية:ت
 المنيج الوصفي لدراسة أدبيات البحث وبناء أدوات البحث. -
لمتعرؼ عمى أثر اختبلؼ أنماط التعميـ المقموب )حؿ  شبو التجريبيالمنيج  -

المشكبلت، التقصي( في مادة العمـو لدى طبلب المرحمة المتوسطة بدولة 
 رات ما وراء المعرفة.الكويت في تنمية ميا

 :متغيرات البحث
 شمؿ البحث الحالي المتغيرات التالية:

 التقصي(. –أنماط التعمـ المقموب )حؿ المشكبلت  المتغير المستقؿ: •
 .ميارات ما وراء المعرفة المتغير التابع: •

 التصميم التجريبي
 ( التالي:1جاء جدوؿ التصميـ التجريبي كما ىو موضح في جدوؿ )

 التصميـ التجريبي لمبحث (1جدوؿ )
 القياس البعدي نوع المعالجة التجريبية القياس القبمي المجموعة
مقياس ميارات  (1المجموعة )

 ما وراء المعرفة
 

تعمـ مقموب عبر استراتيجية 
مقياس ميارات ما وراء  حؿ المشكبلت

 المعرفة
تعمـ مقموب عبر استيراتيجية  (2المجموعة ) 

 التقصي
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 جدوؿ السابؽ:ومف ال
  البحث  -دور المتعمـ في المجموعة التجريبية األولى يكوف: االكتشاؼ- 

 .التقييـ –التطبيؽ 
  الشرح -االكتشاؼ -دور المتعمـ في المجموعة التجريبية الثانية يكوف: اإلىتماـ

 شرح بأتقاف.–التقييـ  –
ـ وتـ تصنيفيـ إلى فئتيف وفؽ أسموب المجموعات المتكافئة في التصمي

 .بإدخاؿ العامميف التجريبييف عمى المجموعتيف التجريبيتيف كبًل عمى حدة التجريبي.
 :أدوات البحث

 استخدـ الباحث أدوات البحث التالية:
 أدوات جمع البيانات. ●

 (التقييـ –المراقبة  -التخطيط ) قائمة ميارات ما وراء المعرفة .1
 قصيقائمة معايير التعمـ المقموب عبر حؿ المشكبلت والت .2

نمط التعمـ المقموب وفؽ استيراتيجيتي حؿ )المشكبلت أدوات المعالجة التجريبية:  ●
 .التقصي( –

  مقياس ميارات ما وراء المعرفة.أدوات القياس:  ●
 :فروض البحث

 في ضوء الدراسات السابقة:
  بػيف متوسػػط درجػات الطػػبلب  0,05يوجػد فػرؽ معنػػوي داؿ إحصػائيًا عنػػد مسػتوى

التقصػػػي( فػػػي مقيػػػاس  –الػػػتعمـ المقمػػػوب )حػػػؿ المشػػػكبلت  الػػػذيف درسػػػوا بأسػػػموب
 ميارات ما وراء المعرفة لصالح التطبيؽ البعدي مقارنة بالتطبيؽ القبمي.

  بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات  0,05داؿ إحصػػػػائي عنػػػػد مسػػػػتوى معنػػػػوي ال يوجػػػػد فػػػػرؽ
الطػبلب فػػي مقيػػاس ميػػارات مػػا وراء المعرفػة الػػذيف درسػػوا بأسػػموب الػػتعمـ المقمػػوب 

 التقصي(. -شكبلت )حؿ الم
جراءاتو  :خطوات البحث وا 

 لئلجابة عف أسئمة البحث يتـ إجراء الخطوات واإلجراءات التالية:
االطبلع عمى الدراسات والبحوث السابقة واألدبيات بغرض وضع إطار نظري  .1

مناسب وتصميـ مواد المعالجة التجريبية وأدوات البحث البلزمة، وتحديد 
 ، وتفسير النتائج.اإلجراءات الصحيحة لمبحث

 تحميؿ المحتوى التعميمي موضوع البحث. .2
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تحديد ميارات ما وراء المعرفة المطموب تعمميا لطبلب الصؼ التاسع، وذلؾ مف  .3
 .عمى األدبيات واإلطار النظرياالطبلع  خبلؿ:

التقصي( –إعداد وتصميـ وٕانتاج بيئة التعميـ المقموب المقترحة )حؿ المشكبلت .4
 بيئة.ودراسة موثوقية ال

 إعداد أدوات قياس البحث )مقياس ميارات ما وراء المعرفة(، وضبطو وتوثيقو. .5
 الدراسة التجريبية، وتتضمف: .6

 االختيار العشوائي لعينة البحث لمتجربة األساسية ودراسة تكافؤ العينات. -
 تطبيؽ أدوات البحث قبميًا عمى مجموعات البحث. -
 المعالجة التجريبية.إجراء تجربة البحث األساسية، وتطبيؽ مادة  -
 تطبيؽ أدوات البحث بعديًا عمى مجموعات البحث. -
 إجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات التي تـ التوصؿ إلييا. -
 مناقشة النتائج وتفسيرىا. -
 تقديـ التوصيات والبحوث المقترحة. -

 :مصطمحات البحث
 :التعمم المقموب

مف مساحة التعمـ الجماعي األسموب التعميمي الذي يوجو بالتعميمات لبلنتقاؿ 
إلى مساحة التعمـ الفردي، والمساحة الجماعية الناتجة تتحوؿ إلى بيئة ديناميكية، 
تفاعمية. ويوجو المعمـ الطبلب أثناء تطبيؽ المفاىيـ واالنخراط بشكؿ خبلؽ في 

 .Flipped Learning Network, pp).الموضوع الميـ. شبكة التعمـ المقموب 

باكتساب  (Cynthia J. Brame, 2015, pp.1-6)سانثياو وذكرت (2014,1-2
الطبلب لممعرفة مف خبلؿ مواد خارج الفصؿ، عادة عف طريؽ القراءة أو محاضرة 
أشرطة الفيديو، وبعد ذلؾ استخداـ وقت الفصؿ لمقياـ بالعمؿ الصعب الستيعاب تمؾ 

 المعرفة، ربما مف خبلؿ حؿ المشكبلت، المناقشة، أو المناظرات.
مكف تعريفو إجرائيًا "العممية التي يتـ فييا تحقيؽ اليدؼ مف الحصة الدراسية وي

أو المنيج بواسطة الطالب نفسو، في غير أوقات الحصة الدراسية مف خبلؿ التقصي 
 أو حؿ مشكمة ما عبر مشاىدة مقطع فيديو باإلنترنت"

 :حل المشكالت
ة محددة لموصوؿ إلى ىي الميمة التي يتـ فييا العمؿ مف خبلؿ تفاصيؿ مشكم

حؿ. يمكف أف تشمؿ حؿ المشكبلت، حؿ مشاكؿ العمميات الحسابية أو المنيجية. 
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حؿ  (Mayar and Wttrock, 2006, pp. 287-304) وترووؾوفقا لػ مايار و و 
المشكمة ىو المعالجة المعرفية التي تستيدؼ تحقيؽ ىدؼ عندما ال توجد طريقة حؿ 

 واضحة لمشكمة محددة.
يفو إجرائيًا "ىي العممية التي يتـ فييا عرض مشكمة ما عمى الطالب يمكف تعر 

مف خبلؿ أحد مشاىد الفيديو باالنترنت )خارج الحصة الدراسية(، ليكتشفيا بنفسو، 
 باحثًا عف أفضؿ الحموؿ لتجاوزىا، مف خبلؿ االكتشاؼ، البحث، التطبيؽ والتقييـ"

 .التقصي
القياـ باالستفسار أو السعي  بأنو (Dectionary,2015)يعرفو معجـ ديكشونري

ورد تعريفو في معجـ ميرياـ و  لمحصوؿ عمى المعمومات مف خبلؿ التشكيؾ والتساؤؿ.
 جمع المعمومات.طرح التساؤالت بيدؼ  (merriam-webster,2015)ويب ماستر

يمكف تعريفو إجرائيًا "ىي العممية التي يتـ فييا عرض أحد الموضوعات التي تيـ 
، ليكتشؼ (خارج الحصة الدراسية) ف خبلؿ أحد مشاىد الفيديو باالنترنتالطالب م

بنفسو، اليدؼ مف الموضوع، بأنو إكتسب المفيـو العممي والميارة العممية المطموبة، 
مثبتًا ذلؾ بالشرح داخؿ الفصؿ الدراسي، ليتـ تعديؿ ما وقع فيو مف خطأ، مف خبلؿ 

 .التقييـ –الشرح  –االكتشاؼ  –االىتماـ 
 :ميارات ما وراء المعرفة

( عمى أنو أحد أشكاؿ التفكير، يعني تأمبلت عف 2000)وليـ عبيد يعرفو 
المعرفة أو التفكير فيما نفكر وكيؼ نفكر كما يشتمؿ عمى أنشطة عقمية متنوعة مثؿ 
التخطيط ومراقبة التقدـ، وبذؿ جيود ذىنية لتقويـ طريقة وسرعة األداء، واتخاذ 

ار سبلمة العمؿ، وسبلمة وجودة االستراتيجيات المتبعة في أدائو. القرارات، واختي
تفكير المتعمميف في تفكيرىـ، وقدرتيـ عمى  (2005) جابر عبدالحميدويعرفو 

استخداـ استراتيجيات تعمـ معينة عمى نحو مناسب، وىو بذلؾ يعني قدرة الفرد عمى 
 مراقبة وتنظيـ عمميات تفكيره.

عمى أنو تفكير المتعمميف في تفكيرىـ وأدائيـ مف حيث ويمكف تعريفو إجرائيًا 
 قدرتيـ عمى التخطيط والمراقبة ثـ التقييـ.

 :اإلطار النظري لمبحث
في ضوء طبيعة وأىداؼ البحث الحالي تـ عرض اإلطار النظري مف خبلؿ 

 : المحاور التالية
 
 



  التقصي( -أثر اختالف أنماط التعمم المقموب )حل المشكالت
 عمى تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت

 

 

290 

 واستراتيجيات حل المشكالت والتقصيالمحور األول: التعمم المقموب 
 Jon Bergmann, 2015, How the Flipped Class) يذكر جوف بيرجماف

Was Born, para.2)  بعد أف أشار إليو  2007بأف الفكرة ابتدأت عنده في عاـ
المتوفر في المدرسة في تسجيؿ  PowerPointأحد زمبلئو لبلستفادة مف برنامج 

رفعيا عمى "فيديو" وعرضيا لمطبلب كثيري الغياب عبر  الدروس صوت وصورة
عندىا أخذت الفكرة باالنتشار إلى المدارس المجاورة لمدرستيـ  .YouTubeموقع 

 إلى أف انتشرت عالميًا.
ينبغي أال يفيـ ىذا  وبالرغـ مف أىمية الفيديو في التعمـ المقموب إال أنو

النمط عمى أنو مجرد تعمـ مف خبلؿ فيديوىات تعميمية توضع عمى اإلنترنت. فالتعمـ 
وب يسعى إلى دمج أنماط واستراتيجيات التعمـ لتشمؿ التدريس المباشر والتعمـ المقم

 Jon)النشط الذي يعتمد بشكؿ أساسي عمى الطالب. جوف بيرجماف وآخروف 

Bergmann et al., 2012 The Flipped Class: Myths vs. Reality, para.4 .) 

 :التعمم المقموب واألسس النظرية -أولً 
فيو يتـ عكس المفيـو التقميدي لمتعمـ القائـ عمى الفصوؿ  ىو نيج تربوي

الدراسية، بحيث يتـ إدخاؿ الطبلب إلى المواد التعميمية قبؿ أف يحيف وقت الفصوؿ 
الدراسية الواقعية، ثـ يتـ استخداـ الفصوؿ الواقعية لتعميؽ التفاىـ مف خبلؿ المناقشة 

 Higher Education)المعمميف مع أقرانيـ وتسييؿ أنشطة حؿ المشكبلت مف قبؿ 

Academy, 2017). 

 Barbi & Jennifer, 2014, Expanding the)وتصفو باربي وجينفر

Definition of a Flipped Learning Environment, para.2-3)  بأنيا تحوؿ
مف بيئة تعميمية تركز عمى المعمـ إلى بيئة تعميمية تركز عمى الطالب، وفييا يتـ 

راتيجيات فردية إلى استراتيجيات تعاونية، مثؿ المسابقات، أوراؽ التحوؿ مف است
العمؿ، واألسئمة الكتابية المتعاكسة، وتحديد المياـ وحؿ المشكبلت. والمفتاح ىنا ىو 

 استكماؿ ىذه األنشطة خبلؿ وقت الصؼ.
 :أىمية التعمم المقموب

 ,Johnson)وجونسوف وزمبلئو  (162، ص2014)يشير عاطؼ الشرماف 

Becker, Estrada & Freeman, 2014)  ووليفيا ميياي(Livia Mihai, 2016) 

إلى أف  (Josh Corbat, 2017)وجوش كوربات  (Jeff Dunn, 2014)وجيؼ دوف
التعمـ المقموب عبارة عف تقنية تضاؼ إلى التقنيات العديدة األخرى التي تسعى إلى 
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يعمؿ عمى إعادة ترتيب وصياغة فيو  إحداث تغييرات إيجابية في العممية التعميمية.
الوقت وطريقة استغبللو داخؿ الغرفة الصفية وخارجيا مف أجؿ نقؿ التحكـ بالتعمـ 

 مف سمطة المعمـ إلى المتعمـ.
 Jon Bergmann & et al., 2012, The Flippedبيرجماف وزمبلئو )ويجد 

Classroom IS, para. 5 )موب الخرافة في ورقتيـ العممية المعنونة بالتعمـ المق
والواقع، أنو يعمؿ عمى زيادة التفاعؿ واالتصاؿ الشخصي الزمني والبلزمني بيف 
الطبلب والمعمميف ويعتبر كبيئة خصبة لمطبلب ليأخذوا عمى عاتقيـ مسؤولية 
تعمميـ، ويغير دور المعمـ مف مصدر لممعمومة، إلى مرشد وموجو فقط. كذلؾ فيو 

مـ البنائي. ويعتبر أحد أنماط التعمـ التي تمكف الطبلب يمزج بيف التعميـ المباشر والتع
 مف الحصوؿ عمى تعميـ شخصي.

واستنتاجًا لمعرض السابؽ يجد الباحث أىمية إيجابية ومشجعة لتوظيؼ أسموب 
التعمـ المقموب في العممية التعميمية، في تنمية ميارات ما وراء المعرفة. فيو يساعد 

مرف زمانيًا واجتماعيا ومكانيًا لكؿ مف المعمـ والمتعمـ عمى التعمـ البنائي النشط وال
( وأحمد الكريع 2016عمى حد سواء، وىو ما يؤكد عميو كؿ مف محمد خبلؼ )

 (Helge & Said, 2017و ) (Suwarna & Balakrshnan, 2016)( و2016)
وىذا ما أعطى الباحث فكرة حؿ مشكمة ىذا البحث عف طريؽ التعمـ المقموب بنمطي 

 موب حؿ المشكبلت والتقصي.أس
 :خطوات التعمم المقموب -
( وجستف فيرماف Josh Corbat, 2017أوضح كبًل مف جوش كوربات )  

((JUSTIN FERRIMAN, 2013  وجامعة تكساس في أوستف(The 

University of Texas at Austin, 2017) ( وجيؼ دفJeff Dunn,2014) 
 كما يمي: خطوات، عممية التحوؿ إلى الصؼ المقموب عبر عدة

o  تحديد الموضوعات واألىداف التعميمية المناسبة لمتعمم عبر التعمم 0الخطوة :
 المقموب.

ما الموضوعات داخؿ الوحدة التعميمية التي ستكوف أفضؿ إذا أعطيت أو  -
 قدمت لمطبلب خبلؿ الفصؿ بنشاط وذلؾ لتطبيؽ معارفيـ ومياراتيـ؟

وظؼ فييا الطبلب أعمى كمية مف والتي ي ما مخرجات التعمـ المستيدفة -
 المعرفة والميارات؟

o  البحث عن الميام التعميمية المناسبة داخل الفصول لتطبيق ما 9الخطوة :
 .يتعممو الطالب
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ما األنشطة التي تـ تطويرىا سابقا والتي يمكف استخداميا خبلؿ الفصؿ  -
 لو حدث أي طارئ؟

 خبلؿ الصؼ؟ ما األسئمة المنزلية التي يمكف أف تكوف متناولة -
لتطبيؽ  (بشكؿ مناسب لمستوى الطبلب) ما النشاط الذي يمكف تصميمو -

 المفاىيـ واالنخراط في أنواع التفكير المشترؾ في مجالؾ العممي؟
o  عداده3الخطوة  : تحديد جزء المحتوى الذي سيرتبط بو الطالب )الفيديوىات( وا 

 قبل الحضور لمصف.
ة مع المعمومات المطموبة وكيفية ما الموارد المتاحة لمطبلب المتوافق -

 التحقؽ مف تنمية مياراتيـ؟
ما المعمومات والمحتوى العممي األساسي الذي يحتاجو الطبلب لموصوؿ  -

إلى أعمى فيـ قبؿ الوصوؿ لمصؼ؟ عممًا بأف المحتوى يجب أف 
 أسئمة.  5دقائؽ أو  5اليتجاوز 

o  صل: إعداد أدوار محددة وخاصة بكل طالب داخل الف4الخطوة. 
ما اإلجراءات التي يجب إببلغ الطبلب بيا بشأف كيفية إعدادىـ لمصؼ  -

 قبؿ الوصوؿ إليو؟
 كمدرب معرفي""ما األدوات والتقنيات اإلضافية التي سوؼ تساعدؾ  -

لتطوير تفكير الطبلب في استخداـ طرؽ التفكير العممية في المجاؿ 
 العممي؟

 ومن العرض السابق يجد الباحث التالي:
 طبيؽ خطوات عممية التحوؿ إلى نمط التعمـ المقموب يعتبر عامؿ جذب سيولة ت

 الختيار ىذا النمط في حؿ مشكمة ىذا البحث.
 .يعتقد الباحث أف التعمـ المقموب يجعؿ العممية التعميمية أكثر فعالية 

 :خصائص التعمم المقموب والتطبيقات التربوية -
)أحمد الكرَيع، و (University of Minnesota, 2013رأت جامعة مينيسوتا )

-EAZY)وشبكة إيزي اؿ اـ اس  (Aaron Sams, 2015( وسامس اروف )2015

LMS,2017)  2012,)وبريف وجيسوف وابريؿ وفيميب (Brian, Jason, April & 

Philip :أف خصائص التعمـ المقموب كالتالي 
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طة لما بيئة التعمـ داخؿ الفصؿ الدراسي تكوف منظمة جدًا، أي المعمـ لديو خ (1
سوؼ يفعؿ بكؿ لحظة ودقيقة داخؿ الحصة، لممحافظة عمى ارتباط الطالب 

 بالدرس طواؿ الوقت.
األنشطة داخؿ الحصة تكوف مصممة بأسموب حؿ المشكبلت، أو اإلجابة عف  (2

األسئمة، وتعتمد بشكؿ عاـ عمى منيج التحقيؽ واالستكشاؼ اعتمادا عمى 
 مشاىدة الفيديو قبؿ الحصة الدراسية.

تخداـ الدرجات لمعمؿ عمى تشجيع الطبلب لممشاركة باالنشطة داخؿ الفصؿ اس (3
الدراسي، باالضافو الى استخداـ ىذه الدرجات أيضًا عند التوقع أو معرفة أف 

 الطالب قد شاىد الفيديو بالمنزؿ.
 حد أقصى لوقت مشيد الفيديو المعروض لمطبلب. (4
لذي تـ تعممو خارج الفصؿ المناقشات يقودىا الطبلب حيث يتـ جمب المحتوى ا (5

 لمتوسع بنطاؽ المعرفة.
 .عادة ما تصؿ المناقشات داخؿ الحصة إلى مراحؿ أعمى مف التفكير النقدي (6
يشارؾ الطبلب في حؿ المشكبلت والتفكير النقدي الذي يتجاوز النطاؽ  (7

 .التقميدي لمحصة الدراسية
 .قيقيسياؽ المحتوى المقدـ لمطالب يرتبط بسيناريوىات العالـ الح (8
الطبلب ينافسوف بعضيـ البعض خبلؿ الحصة في استعراض استيعابيـ  (9

 .وفيميـ لممحتوى
يستخدـ الطبلب المواد المتوفرة ومعارفيـ لقيادة بعضيـ البعض دوف  (10

 .المطالبة مف المعمـ
يسأؿ الطبلب أسئمة استكشافية ولدييـ حرية الخوض خارج المناىج الدراسية  (11

 .األساسية
 مف مستمعيف سمبييف الى متعمميف نشطييف.الطبلب يتحولوف  (12

وحرص الباحث عمى وضع تمؾ الخصائص السابؽ ذكرىا موضع االعتبار 
عند بنياف البيئة المقترحة مثؿ مشاىدة الفيديو قبؿ الحضور لمصؼ والبحث عف 
المعمومات مف خبلؿ عدة مصادر والمناقشة داخؿ الفصؿ والتشاور فيما بيف الطبلب 

استعراض مياراتيـ في البحث وكيفية الحصوؿ عمى المعمومات وبعضيـ البعض و 
لمتأكيد عمى العبلقة المباشرة بيف نمط التعمـ المقموب وأستيراتيجيتي التقصي وحؿ 

 المشكبلت.
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 األسس النظرية لمتعمم المقموب: 
 Helge & Said, 2017, THEORETICALأشار إيمج وسعيد)

FRAMEWORK, para. 1) بحاث حوؿ النظرية المعتمدة التي إلى عدـ توحد األ
يجب اتباعيا في تحوؿ الصؼ التقميدي إلى صؼ مقموب. حيث أظيرت النتائج تنوع 
النظريات المستخدمة في األبحاث الدراسية لتحويؿ الصؼ التقميدي إلى صؼ 
مقموب، مثؿ النظرية البنائية، النظرية المعرفية االجتماعية، وتصنيؼ بمـو ونظرية 

رفي، وبالمقابؿ أظيرت النتائج أف جميع األبحاث ركزت بصورة أكبر عمى الحمؿ المع
الواجبات المنزلية، التي يتـ دمجيا بشكؿ أفضؿ في األنشطة الصفية مف خبلؿ العمؿ 

 الجماعي أو األنشطة التعاونية. 
إلى دراسة العبلقة بيف نموذج  (Gina Lobdell,2013)وسعت جينا لوبدؿ 

موبة والنظرية البنائية، وتحديد وتحميؿ الدراسات البحثية التي الفصوؿ الدراسية المق
تدعـ النجاح مف ىذا النموذج ضمف نظرية التعمـ البنائية، ومناقشة تطبيؽ نموذج 
الفصوؿ المقموبة كجزء مف نظرية التعمـ البنائية. وتوصمت إلى تأثيرات أكثر إيجابية 

في ميارات حؿ المشكبلت وزيادة عمى تعمـ الطبلب، وتعميـ أكثر فعالية، وتحسف 
 مشاركة الطبلب ودوافعيـ نحو المادة التعميمية.

أف إستراتيجية التعمـ المقموب  إلى( 58-57، ص2017)ويشير أحمد فخري   
 ومنيا: تستند إلى مجموعة متعددة مف النظريات واألسس

 Siemensالتي وضعيا  Connectivismلمتعمـ  اإلتصالية الترابطية النظرية -
( والتي تعتبر نظرية تعمـ مبلئمة لمعصر الرقمي وتشير ىذه النظرية 2005)

” nodes“حيث تتميز الشبكة بوجود عقد ” Network“لمفيـو التعمـ الشبكي 
بيف ىذه العقد، فتمكف مف تبادؿ المعرفة المتمثمة في ” connection“واتصاؿ 

 )معمومات، بيانات، مشاعر، صور، فيديو(. 
التي أسسيا  Student centered learning الطالب عمى القائـ تعمـال نظرية -

 بحيث تصميـ التعمـ يتـ أف ومؤداىا 1978- 1967 في وفايجوتسكي بياجيو
 لعرض الحصة، ليس وقت واستغبلؿ التعمـ، في أساسي دور لممتعمـ يكوف

 خبلليا يتعمـ مف منظـ تعمـ أنشطة عمى باالعتماد بؿ والشرح، المعمومات
 Strayerكما ذكره  الفعاؿ النشط (. والتعمـ2013) Bishopلطالب وىو ماذكره ا
 ذلؾ تحت ويندرج التعمـ، عممية في الطبلب تدمج تعميـ ( ىو طريقة2007)
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 التعمـ، مركز ىـ المتعمموف فييا يكوف التي المحاضرات مثؿ أنشطة متعددة،
أو  األسئمة إلقاء وأ المبلحظات، تسجيؿ مثؿ األنشطة خبلؿ مف بحيث يتعمموف

 وبذلؾ يتحقؽ قبميـ، مف المقترحة الحؿ وطرؽ صادفتيـ التي المشكبلت تحديد
 المعرفة الطالب بتمقي يقـو أف وىو النشط التعمـ لنظرية تبعا التعمـ حدوث شرط

 ريبز نموذج ما أضافو لو وىذا ومسببا النشاط مف جزءا تصبح التي النظرية
 في تعمـ بأنشطة خبلؿ القياـ مف يتـ التعمـ أف يري حيث النشاط مف خبلؿ لمتعمـ
 النشاط(. المتطمبة ألداء األساسية المعمومات نظريو معرفة ضوء

 معمومات األوؿ جزئيف، إلى التعمـ حيث يقسـ 1999 لمورفي النشاط نظرية -
 فييا يكوف والتي لممعمومات التطبيقي مف النشاط مستمد واآلخر الطالب، يكتسبيا
 ىو األوؿ المكوف التعمـ، ليحدث مكونيف أساسييف إلي حاجة في الطالب
 قبؿ المنزؿ في الفيديو مشاىدة خبلؿ مف ويكوف ذلؾ األساسية، المعرفة اكتساب

 في باالشتراؾ يكوف و األوؿ عمى المترتب الثاني وىو والمكوف الحصة، وقت
 ويكتمؿ فيديوال مشاىدة أثناء تعممو تـ ما مف خبلليا يطبؽ منظمة تعمـ أنشطة

 التعمـ. فييا
أف التعمـ المقموب يسير في سياؽ ( 35، ص2016) وبحسب محمد خبلؼ

التعمـ النشط، فيو كيمزة وصؿ بيف جميع الخدمات والتطبيقات التعميمية اإللكترونية 
وذلؾ مف خبلؿ توظيفيا في تقديـ المحاضرات المسجمة وفى تقديـ الدعـ التعميمي 

المتعمميف وآرائيـ وحموليـ لممشكبلت التعميمية، وتوجيييـ نحو البلـز ومتابعة تقدـ 
المصادر التعميمية المتاحة عبر الشبكة ليعمموا نحو استقصائيا، مع توفير وقت 
الصؼ لممناقشة وتنفيذ األنشطة والمياـ التعميمية والتدريب عممًيا عمى الميارات 

 المستيدفة. 
 Bishop & Verlege موذجإلى ن (36-35، ص2016) ويشير محمد خبلؼ

األساس النظري لنموذج التعمـ المقموب يرجع لمبادئ ( الذي يوضح أف 2013)
النظرية البنائية المعرفية لبياجيو، والتي خرجت منيا استراتيجيات التعمـ النشط 

 المتعددة، وكذلؾ فيجوتسكى الذي أسس لمبادئ النظرية البنائية االجتماعية. 
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 Suwarna & Balakrishnan,2016, Concept of Flipped) وتشير

Classroom, para.3)   إلى عدـ وجود نظرية معرفية أو نموذج تعميـ محدد لمنيج
الفصوؿ الدراسية المقموبة، ولكف ىو نتيجة مف أنواع كثيرة مف أفضؿ الممارسات 

 الب.كوسيمة لتمبية حاجة المتعمميف مف خبلؿ إعادة تصميـ التعمـ المتمركز حوؿ الط
وىنا يرى الباحث أف التعمـ المقموب كنموذج تعميمي ينبثؽ مف النظرية البنائية، 

بناء  يقع عندما يشارؾ الطالب بفعالية في عممية التعمـ الباحث أفوذلؾ العتقاد 
 بداًل مف تمقي المعمومات بشكؿ سمبي.  المعرفة
 :استراتيجيات في التعمم المقموب -ثانياً 

وب ظيرت العديد مف األفكار التي تحاوؿ أف تعطي ىذا بظيور التعمـ المقم
النوع مف التعمـ أصناؼ نمطية أو استراتيجيات يمكف إتباعيا لموصوؿ الى اليدؼ 

 .المحدد مف قبؿ المعمـ أو المؤسسة التعميمية
 Faulkner, Warneke, Green, Pethan, Nelson)أشار فولكنر وزمبلئو 

and Willman,2015) وموقع  Panopto (2015 المتخصص بتقديـ الحموؿ )
التعميمية في الميداف التربوي إلى مجموعة مف األنماط أو النماذج في التعمـ المقموب 

والتعمـ المقموب  ،Classroom Traditional Flippedمثؿ التعمـ المقموب التقميدي 
بلت ، التعمـ المقموب القائـ عمى حؿ المشك Classroom Flipped Masteryالمتقف

Problem Based Learning Flipped Classroom،  التعمـ المقموب مف خبلؿ
التعمـ المقموب القائـ  ،Peer Instruction Flipped Classroomتعمـ مع األقراف 

 . Inquiry Flipped Classroomعمى التقصي 
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  التقصي –التعمم المقموب القائم عمى نمطي حل المشكالت:  
 بالتعمـ واالحتفاظ التعمـ معدالت عمى اإليجابية اآلثار ثةالحدي الدراسات أبرزت

 نوع ىي المقموبة الدراسية والفصوؿ الدراسية. الفصوؿ إلى النشط التعمـ يجمبيا التي
 الدراسية الفصوؿ بيئة خارج المحتوى انتقاؿ يحدث حيث النشط التعمـ أنواع مف

 . الدراسة وقت محور التعمـ وأنشطة والتقصي المشكبلت حؿ ويصبح
 ىناؾ المقموب التعمـ في المشكمة وحؿ التقصي أسموبي الستخداـ وكمبررات

 حؿ عمى المستند المقموب التعمـ أف إلى تشير التي األدلة مف متزايدة مجموعة
 التعمـ نتائج مجموعة تحسيف في قوية نتائج لو يكوف أف يمكف والتقصي المشكبلت
 العقمية. والعمميات كالتحصيؿ

 ,Transformation, Pedagogical (EDUCAUSE,2017 حسبب فيو 
 para.6) أو واحد كفريؽ لمعمؿ البعض وبعضيـ الطبلب بيف التعاوني العمؿ يعزز 

 تعمـ أساليب وىي النشط التعمـ وكذلؾ المختبر أو الفصؿ داخؿ صغيره مجموعات
 واالستقصاء. المشكبلت حؿ أسموب مع وتتداخؿ تتكامؿ

أنو بسبب انخفاض  (Masha & Smallhorn, 2017)  رفوترى ماشا وسمالو 
نسبة حضور الطمبة إلى المحاضرات، تشجع المعمموف عمى إعادة تقييـ أساليبيـ 

فتـ استخداـ  .التعميمية والتحقيؽ في االستراتيجيات التي تعزز مشاركة الطبلب
وب حؿ نموذج الفصوؿ الدراسية المقموبة، عمى أساس التعمـ النشط، مف خبلؿ أسم

المشكبلت مع أقرانيـ. وعند تحميؿ البيانات عف تأثير الفصوؿ الدراسية المقموبة مف 
خبلؿ الدراسات االستقصائية، وسجبلت الحضور، وتحميبلت التعمـ وبيانات 
االمتحانات قبؿ وبعد تنفيذ الفصوؿ الدراسية المقموبة، أشارت النتائج إلى زيادة 

 .ه طريقة التعمـمشاركة الطبلب وموقؼ إيجابي تجا
  (Wen, Zaid, & Harun2016, Abstract, para.1) ويف وزيد وىاروف قاـ

نموذج مقترح لمفصوؿ الدراسية المقموبة، يزيد مف ميارات حؿ المشكبلت عند بتقديـ 
يتضمف ىذا النموذج نظرية و  .الطبلب في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 ىوؿ المقموبة المستمدة مف التعمـ المختمط. ويشير إلالبناء االجتماعي ونموذج الفص
استراتيجية التعمـ القائـ عمى التعمـ واالستفسار التي تساعد عمى تعزيز ميارات 

 .تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف خبلؿ أسموب حؿ المشكبلت
 استخداـ أف (Mazur & at al, 2015) وآخروف مازور مف كؿ والحظ

 .أفضؿ تعميمية تجارب المعمميف يعطي المقموبة، الدراسية الفصوؿ
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 االستقصاء داـإستخ (Capaldi, 2015, abstract, para.1) كابالدي ويؤيد
 تفاعمية تعمـ لبيئة مثالي مكاف المقموب الفصؿ أف يرى حيث ،المقموب التعمـ في

 فةالمختم الجامعات في المدربيف مف اثنيف أف كيؼ ويناقش االستقصاء. عمى قائمة
 الدورة مفاىيـ اكتساب نقؿ خبلؿ مف العامة بالحياة مرتبطة الدراسية الفصوؿ جعموا

 عمى القائـ لمتعمـ الفصؿ في الوقت استخداـ ثـ الدراسية الفصوؿ خارج األساسية
  النشطة. المشكمة

 مونسوف قاـ الصيدالنية لمعمـو الوراثية األسس في الطبلب أداء ولتحسيف
 الموجو االستقصاء وتقييـ وتنفيذ بتطوير (Munson & Pierce, 2015) وبيرس
 الفصوؿ في استقصائي نموذج عمى عتمدوا ،المقموبة الفصوؿ في نشط كتعمـ

 ىيئة أعضاء بيف الصفية التفاعبلت في زيادة النتائج وأظيرت ةالمقموب الدراسية
 الطبلب. فحص أداء تحسيف في وساىـ والطبلب التدريس

 تيجية التعمم المقموب القائم عمى حل المشكالت مبادئ وخطوات استرا
  :والتقصي

 التقصي -وأستعرض أوقوز وآراباكوجمو مبادئ استراتيجيتي حؿ المشكبلت 
OĞUZ-ÜNVER, 2011, DISCUSSION: COMPARISON OF IBL 

AND PBL), para. 17)& (ARABACIOĞLU ( التالي:1كما بالجدوؿ ) 
 المشكبلت حؿ –استراتيجيتي التقصي (1جدوؿ )

  الستقصاء حل المشكالت
 اليدؼ الفمسفي االعتماد عمى إثارة األسئمة اإلعتماد عمى الخطوات العممية في الحؿ

 أماكف برزت فييا مثؿ المختبرات والعمـو مثؿ كميات الطب
 ألفضؿ النتائج

 تعمـ حؿ المشكبلت بأسموب عممي
 اكتساب المعرفة مباشرة مف

 المبدأ األساسي مة استنتاجيةالمبلحظات مف خبلؿ أسئ
 تستخدـ لػػ العمـو الطبيعية تعمـ حؿ المشاكؿ –ألفضؿ النتائج 
تفعيؿ الخبرات السابقة  -تحديد المشكبلت 

 العناصر الرئيسة التطبيؽ –االختراع  -االستكشاؼ  تفصيؿ المعرفة. -

معرفة يمكف أف ينتج ال –غير ميمة  الخبرات السابقة وميارات التطبيؽ ميمة
 مف خبلؿ المبلحظة.

ميارات الطالب العممية 
 وخبرتو السابقة

مصدر األسئمة  –قائد ومدرب وموجو  موجو ومدرب وليس قائد
 دور المعمـ األسئمة األساسية

يحدد  –يدوف المشكمة  –يحدد المشكمة 
 –البيانات والمعمومات واألىداؼ التعميمية 

يضع  –يحدد خطوات حؿ المشكمة 

يصمـ خطواتو  –يشرح  –يفسر 
يشارؾ  –العممية الخاصة بو 

 المختصيف وزمبلئو المعمومات
 دور الطالب
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  الستقصاء حل المشكالت
 األسئمة.

جميع المجاالت وخصوصا في الطب 
 والقانوف والمجاالت المشابيو

جميع المجاالت وخصوصا المرحمة 
 المجاؿ أو الحقؿ االبتدائية

ت وخصوصا المرحمة جميع المستويا جميع المستويات وخصوصا المرحمة العميا
 المستوى المناسب المبكرة

 تعمـ ميارات حؿ المشكبلت بصورة عممية
 التوجيو الذاتي

 اكتساب ميارات لمتعمـ مدى الحياة
 تعمـ تعاوني

 معرفة مفاىيـ المبادئ العممية
 فيـ طبيعة البحث العممي

استيعاب تطبيقات المعرفة العممية في 
 القضايا االجتماعية والشخصية

 ؿ المعموماتتباد

 اليدؼ

 Byron)( ومدرسة بيروف 2016وفي التعمـ المقموب ذكر محمد خبلؼ )

High School, 2016)  مجموعة مف الخطوات والمعايير لمقياـ بتطبيؽ التعمـ
 المقموب.

 وفق نيج الستقصاء:  -
تحديد أىداؼ تكوف مرتبطة بطبيعة البناء المعرفي لممادة الدراسية، تسمح  .1

 عمومات والحقائؽ وتدفع الطبلب إلى التفكير.باسترجاع الم
يقدـ لمطالب مشيد فيديو تعميمي في المنزؿ عبر بيئة تعميمية الكترونية  .2

 محددة.
المشيد التعميمي يعرض لمطالب بأسموب األسئمة العممية، فالمحتوى يعرض  .3

 بأسموب مشكمة غير موجيو.
 .دقائؽ 10ال تتجاوز مدة مشيد الفيديو المعروض لمطالب  .4
يقدـ الفيديو بأسموب األسئمة المحفزة لمتفكير وموجزة ومعبرة بدقة، وال تتضمف  .5

 أي جزء مف اإلجابة.
بعد مشاىدة الفيديو يطمب منو توثيؽ الفروض المقترحة الموضوعة مف قبمو،  .6

 ثـ البحث الحر الختبار صحتيا.
 ينتقؿ الطالب إلى صفحة األسئمة الختبار نفسو ثـ الحصوؿ عمى التغذية .7

 الراجعة.
عند الحضور لمصؼ يقدـ المتعمـ تقرير )المنتج النيائي المستيدؼ(  .8

 الفتراضاتو وكيؼ اختبر صحتيا.
 التعزيز الموجب مف قبؿ المعمـ مع ندرة التعزيز السمبي. .9

 يقـو المتعمـ بمشاركة المعمومات والخبرات التي يتوصؿ إلييا مع زمبلئو. .10
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ـ وذلؾ مف خبلؿ الكشؼ لآلخريف تحميؿ عممية االستقصاء مف قبؿ المتعم .11
الخطوات واإلجراءات الخاصة التي توصؿ مف خبلليا لحؿ المشكمة 

 المستيدفة.
 تقييـ المتعمميف ألنفسيـ داخؿ الفصؿ الدراسي تحت إشراؼ المعمـ. .12

 :وفق نيج حل المشكالت -
 ىناؾ المشكبلت حؿ عمى القائـ المقموب التعمـ استراتيجية بتطبيؽ ولمقياـ

  المعايير: مف مجموعة
عرض المحتوى لمطالب عبر مشيد فيديو بالمنزؿ مف خبلؿ بيئة تعمـ ي .1

 الكترونية محددة.
المحتوى يقدـ بأسموب حؿ المشكبلت. بحيث يعرض المحتوى مشكمة محددة  .2

 لمطالب.
 دقائؽ. 10ال يتجاوز مشيد الفيديو المحدد  .3
 يكمؼ الطالب بعدة مياـ تعميمية: .4

 يحة لموصوؿ إلى حؿ ىذه المشكمة.التفكير في الحموؿ الصح -
توجييو إلى مصادر المعرفة التي ستمكنو مف الحصوؿ عمى إجابات لحؿ  -

 ىذه المشكمة.
 تدويف اإلجابة الصحيحة وخطوات الحؿ المتبعو. -
بعد ذلؾ يقـو بمناقشة افتراضاتو وحمولو مع زمبلئو مف خبلؿ لوحة  -

 محددة.المناقشة المدمجة مع بيئة التعمـ االلكترونية ال
 في الفصؿ يقدـ الطالب تقريرًا يحوي الحؿ الصحيح لممشكمة. .5
يقوموف داخؿ الفصؿ بمشاركة المعمومات والخبرات التي توصموا إلييا بيف  .6

 بعضيـ البعض.
 استكشاؼ الخطوات واإلجراءات الخاصة لحؿ المشكمة المستيدفة. .7
 تقييـ المتعمميف ألنفسيـ تحت إشراؼ المعمـ. .8

عرضو سيتبع الباحث مجموعة مف الخطوات والمبادئ عند وتوفيقا لما تـ 
( 2016محمد خبلؼ ) حؿ المشكبلت كما ورد في –تطبيؽ استيراتيجيتي التقصي 

لحدوث التعمـ وفؽ منيج التعمـ  (Byron High School, 2016)ومدرسة بيروف 
 ( التالي:2المقموب، كما بجدوؿ )
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 حل المشكالت  –ق التقصي مباديء تطبيق التعمم المقموب وف (9جدول )
 الستقصاء حل المشكالت

 تقديـ المادة المسجمة )الفيديو( بصيغة سؤاؿ تقدـ الماده المسجمة بعنواف واضح
بعد عرض موجز لممادة العممية يوضح لمطالب 

 المشكمة المستيدؼ حميا.
تقدـ بعض المعمومات الموجزة جدا حوؿ 
الموضوع المستيدؼ مع بعض األسئمة 

 عيةالفر 
يتـ عرض المادة العممية مف خبلؿ ربط خبرات 

 الطالب السابقة بما ىو جديد
تذكير الطالب بأف الموضوع اليتطمب منو 

 خبرات سابقة لمتوصؿ إلى الحؿ
التذكير بأف أفضؿ النتائج لموصوؿ إلى حؿ 

أسموب عممي ذي  لممشكمة المعروضة ىو باتباع
 خطوات عممية واضحة

ع مجموعة مف األسئمة تذكير الطالب بأف يض
الخاصو بو ويحاوؿ المبلحظة لموصوؿ إلى 

 الحؿ 
تذكير الطالب بتدويف بعض التساؤالت التي فكر 
فييا عمى ورقة خارجية، بحيث يحدد المشكمة 
ويدونيا، يحدد البيانات والمعمومات واألىداؼ 
التعميمية ويحدد خطوات حؿ المشكمة ويضع 

 األسئمة.

ميـ ىو الوصوؿ إلى الحؿ تذكير المتعمـ أف ال
وغير مطالب بخطوات عممية محددة لموصوؿ 

 إلى الحؿ

يتـ تحديد بعض المصادر وذكرىا لمطالب 
 لموصوؿ إلى الحؿ

الطالب لديو الحرية في الوصوؿ إلى الحؿ 
 مف أي مصدر يراه مناسبا

تذكيره بأنو سيقـو غدا باالنضماـ إلى مجموعة 
 ة واحدةصغيرة مف الزمبلء لمعمؿ كمجموع

توجيو الطالب إلى اإلجابة عف األسئمة 
الخاصة بالدرس بعد انتيائو مف التوصؿ لمحؿ 

 مف خبلؿ الموقع االلكتروني
توجييو لئلجابة عف األسئمة الخاصة بالدرس مف 

 في الفصؿ يطمب منو أف يفسر ويشرح الحؿ  خبلؿ الموقع االلكتروني
نضماـ في الفصؿ يقـو بتسميـ التقرير لممعمـ واال

  ويذكر خطواتو العممية الخاصة بو إلى مجموعتو لممناقشة واالتفاؽ عمى حؿ موحد
في الفصؿ يطمب منو ذكر الخطوات العممية 

المتبعة ومدى صحتيا إضافة إلى اإلجابات التي 
 توصؿ الييا

 يشارؾ المختصيف وزمبلءه المعمومات

 :تصميم التعمم المقموب -ثالثاً 
 ميميتعريف التصميم التع: 

لقد تعددت التعريفات التي تناولت التصميـ التعميمي، فيناؾ مف يراه بأنو 
مدخؿ منظومي لتخطيط وٕانتاج مواد تعميمية فعالة، وآخروف يشيروف إليو عمى أنو 
مدخؿ منظومي لتخطيط وتطوير وتقييـ وٕادارة العممية التعميمية بفعالية. ويمكف 

ديد الشروط والخصائص والمواصفات التعميمية اإلشاره إليو بالعممية التي تعنى بتح
الكاممة ألحداث التعمـ، ومصادره، وعممياتو، وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ مدخؿ النظـ 



  التقصي( -أثر اختالف أنماط التعمم المقموب )حل المشكالت
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القائـ عمى حؿ المشكبلت والذي يضع في االعتبار جميع العوامؿ المؤثره في فاعمية 
مية (. ويوصؼ أيضًا كعم137، ص2015التعميـ والتعمـ. )محمد ابراىيـ الدسوقي،

منظمة لترجمة مبادئ التعمـ والتعميـ إلى خطط لممواد التعميمية، والنشاطات ومصادر 
 (76، ص2005)التعميـ عف بعد في جامعة الكويت، المعمومات والتقويـ. 

 :أىمية التصميم التعميمي في التعميم المقموب
لنظاـ مف المفيد أف تحدد في مرحمة التصميـ أساليب التعمـ والتعميـ المناسبة 

التوصيؿ إضافة إلى الوسائؿ التقنية المبلئمة. وترتكز أىمية التصميـ التعميمي عمى 
بعض المميزات والتي تدفع إلى استخداـ التصميـ التعميمي في التخطيط واإلعداد 

)التعميـ عف بعد في والتنفيذ ألي منيج وطريقة واستراتيجية تدريس لعدة اعتبارات منيا
 :(104-81ص  ،2005جامعة الكويت، 

 يشجع عمى جعؿ المتعمـ بؤرة التركيز.  .1
 يدعـ التعمـ الذي يتسـ بالفاعمية والكفاءة والجاذبية. .2
 ييسر عممية نشر وتبني االبتكارات التعميمية. .3
 يدعـ تطوير خطط بديمة في التعمـ. .4
 يوفر االنسجاـ بيف أىداؼ التعمـ وتفاعبلتو وتقويمو. .5
 مشكبلت التعميمية.يوفر اطارا منظمًا لمتعامؿ مع ال .6
يفترض التصميـ التعميمي أف المتعمـ يمكف أف يتعمـ مف أكثر مف تقنية  .7

 مختمفة.
 معايير التصميم التعميمي المقموب: 

 Adam, & Jacqueline,2017, Evidence-Based) يشير آدـ وجاكوليف

Design and Recommendations, para.5)  إلى عدة معايير يجب أخذىا بعيف
 ر عند التصميـ التعميمي وىي كالتالي:االعتبا

 تسمسؿ وحدات تزداد فييا الصعوبة تدريجيًا. . ب أىداؼ تعمـ واضحة. . أ
 المشاركة في األنشطة التعميمية. . ت
 وضع حد أدنى لبلنتقاؿ )مثؿ درجة االختبار( لكؿ وحدة تعميمية. . ث
 .التقييـ التكويني لقياس الوحدة واالنتياء منيا . ج
ة أعمى عبر النظر مف خبلؿ قياس اإلنجاز تحت أو االنتقاؿ إلى وحدة تعميمي . ح

 فوؽ معيار محدد. 
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استمرار الممارسة أو دراسة وحدة تعميمية حتى يتـ التوصؿ إلى معيار إتقاف  . خ
 محدد.
 Adam, & Jacqueline,2017, Evidence-Based Design and) ويرى

Recommendations, para. 13)  تتطمب نيجا أيضًا أف الفصوؿ الدراسية المقموبة
قائما عمى األدلة لتصميـ التعميـ، بدءا مف تعريؼ واضح ألىداؼ التعمـ وضماف 

بحيث توفر المواءمة البنائية إطار  .مواءمة جميع األنشطة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة
عمؿ لتصميـ وتنفيذ دورة أو درس لدعـ أىداؼ التعمـ عالية المستوى، تبدأ ىذه 

ما يجب أف يکوف الطبلب قادريف عمی القياـ بو أو  المواءمة مع األىداؼ، أي
ذه المادة. وبمجرد تحديد األىداؼ، ينبغي تصميـ التقييمات ھمعرفتو نتيجة لتعمـ 

بعد ذلؾ، يجب  .لرصد تعمـ الطبلب وتحديد مدى تقدـ الطبلب أو تحقيؽ األىداؼ
لتسييؿ  تحديد وتصميـ أنشطة التعمـ داخؿ الصؼ، وما قبؿ الصؼ، وما بعد الصؼ

 .التقدـ نحو األىداؼ المنشودة
 تصميم نموذج التعمم المقموب: 

إلى األعداد الكثيرة مف نماذج التصميـ ( 32، ص2003)يشير بدر الصالح 
التعميمي التي صدرت عمى الرغـ مف عدد البيئات الفريدة التي تطبؽ فييا. مفترضًا 

مبتكر النموذج، وكثيرًا أف أي نموذج يوضع يجب أف يعتمد عمى افتراضات يحددىا 
 ضمنية، وىي: –التي ترتبط بشروط التعمـ واستخدامو  -ماتكوف ىذه االفتراضات 

 المخرجات النموذجية بالنسبة لحجـ التعميـ الذي يجري اعداده. .1
 المصادر التي توظؼ في جيود التصميـ التعميمي. .2
 ميارات وخبرات التصميـ التعميمي لمفرد أو الفريؽ. .3
يار المواد االتعميمية مف المصادر المتوافرة أو تتطمب تصميمًا ىؿ سيتـ اخت .4

 وٕانتاجًا أصيبًل.
 التعقيد التقني لبيئة التعمـ. .6 حجـ التحميؿ المبدئي المتكامؿ الذي يتـ تنفيذه. .5
 حجـ التنقيح والتجريب الذي يجري تنفيذىما. .7
 حجـ النشر والمتابعة التي تحدث بعد عممية التطوير. .8

إلى أف تصميـ نموذج لمتعميـ ( 110، ص2015)الكحيمي  وترى ابتساـ  
 المقموب لو خطوات مقصودة وفؽ مدخؿ النظـ.

Lim Cheolil Lee, (Jihyun &  كيـ وىينسو ليـ وشيوليؿ لي جيف وضع

pp.441) 2016, ,Kim Hyeonsu  نموذج تصميـ تعميمي لمصؼ المقموب وفؽ
 كالتالي: ADDIEمنيج النظـ 
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 ( لمفصؿ المقموب وفؽ نظرية النظـ2016( تصميـ جياف لي واخروف )2شكؿ )

 عهً يسحىي انفصم انذراسي

 
 
 
 
 
 

 التصميم .2
تصميم المخطط على المستوى الكلي حسب  2-1

 سلوكية(الوحدة أو الدرس )األهداف عامة و
 تصميم استراتيجي على المستوى الكلي 2-2
 تصميم األنشطة التعلمية على المستوى الكلي 2-3
 تصميم دليل توجيهات/ تعليمات الفصل 2-4
 تصميم التقييم على المستوى الكلي 2-5

 
 

 

 التحليل .1

 تحليل األهداف 1-1
 تحليل المحتوى على المستوى الكلي 1-2
 تحليل خصائص المتعلم المحتمل 1-3
 التكنولوجية تحليل البيئة والمصادر 1-4
 تحديد محتويات اإلنترنت والتعلم وجها لوجه 1-5

اننًىرج انًبذئي 

نًنهج انفصم 

 انذراسي

 عهً يسحىي انذرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نفيذ التقييم8

التنفيذ  8-1
 عبر االنترنت

التنفيذ  8-2
 وجها لوجه

التغذية  8-3
 الراجعة

 

 التحليل .3

تحليل  3-1
 األهداف

تحليل  3-2
 المتعلمين

تحليل  3-3
المحتوى 

على 
مستوى 
 الدرس

اخحبار 

قابهية 

 االسحخذاو

  مدرب 
 مصمم 

   فنيا 

 وجهاً نىجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عهً االنحرنث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نًىرج انفصم 

انًبذئي وجها 

 نىجه

نًىرج انفصم 

انًبذئي عهً 

 االنحرنث

 التطوير .5
تطوير  5-1

و السيناري
 والمواد 

 اطالق الموارد 5-2
التحرير )فيديو  5-3

 وصور(

 التطوير .7

تطوير أوراق   7-1

 عمل/ أسئلة

تطوير  7-2

 المدربين

 التصميم .4
 تصميم المحتوى 4-1
تصميم المهمات  4-2

 واألسئلة.
تصميم الجدول  4-3

 الدراسي
 

 التصميم/التحليل .6
تحليل المحتوى  6-1

 االلكتروني
تصميم االنشطة  6-2

 التعليمية
تصميم مساقات  6-3

التافعالت 
 اعيةالجم

تصميم  6-4
المحاضرة 
 المختصرة

تصميم النشاط  6-5
 االنعكاسي

التصميم التكويني  6-6
 التجميعي
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في ىذا النموذج مف التصميـ التعميمي نجد أف المصمميف قد ساروا في 
اتجاىيف أوليما عمى مستوى الفصؿ التعميمي كامبًل، وبعد االنتياء مف المسار األوؿ 

عمى مستوى الدرس. كاف التوسع أكبر في قاموا بالسير بمراحؿ التصميـ التعميمي 
المسار الثاني بتصميـ نموذجيف مبدئييف، أحدىما لتقديـ الدرس عمى االنترنت والذي 
تضمف مراحؿ التحميؿ لؤلىداؼ والمتعمميف والمحتوى عمى مستوى الحصة، ثـ 

ىا تصميـ المحتوى والميمات والجدوؿ الدراسي، انتياًء بتطوير سيناريو المواد وتحرير 
مف فيديو وصور. ثـ االنتقاؿ الى تصميـ النموذج المبدئي اآلخر لمدرس في الفصؿ 
وجيا لوجو، وفي ىذا المسار وضعت مرحمة مشتركة وىي اختبار قابمية االستخداـ 

 في جميع المراحؿ كمدرب ومصمـ.
Lee (Jihyun & وسيتبع الباحث نموذج التصميـ التعميمي جيف لي وآخروف 

2016) al, at  حيث يجد الباحث أف التعمـ المقموب المستند عمى استراتيجية حؿ
المشكبلت والتقصي يكوف ذا محتوى ناتج مف عدة عمميات تندرج تحتيا مراحؿ 
التحميؿ والتصميـ والتطوير والتنفيذ والتقييـ. ويعتقد الباحث أف ىذا األسموب يزيد مف 

ـ مع إحدى ىاتيف االستراتيجيتيف فعالية و كفاءة المواقؼ التعميمية، بتفاعؿ المتعم
)حؿ المشكبلت، التقصي( التي تدمج وتقدـ عناصر المحتوى وآليات البحث 
والوصوؿ لممعمومة مف خبلؿ التقصي أو حؿ المشكمة مع تقديـ التغذية الراجعة 
لممتعمـ عمى نحو منسؽ ومترابط منطقيًا. وأخيرا يقَوـ أداء المتعمـ في مرحمة التقويـ 

قياس فاعمية التعمـ )مدى تحقؽ أىداؼ التعمـ( وكفاءة أسموب أو مف خبلؿ 
 استراتيجة التعمـ المقموب المستند عمى حؿ المشكبلت أو التقصي. 

 المعرفة: وراء ما وميارات المقموب التعمم -الثاني المحور
 :المعرفة ماوراء ميارات تعريف

 أىـ مف تعد دةمعق عقمية ميارات بأنيا (50ص ،2005) جرواف فتحي يعرفيا
 والخبرة، العمر، في التقدـ مع وتنمو المعمومات، معالجة في الذكي السموؾ مكونات

 المشكمة، لحؿ الموجيو العاممة التفكير نشاطات جميع عمى السيطرة بميمة وتقـو
 .التفكير ميمة متطمبات مواجية في بفاعمية لمفرد المعرفية والموارد القدرات واستخداـ
 العمميات عمى تسيطر تحكـ عمميات بأنيا (Sternberg,1992) بيرجسترن ويعرفيا
 نتائجيا وتقييـ ومراقبتيا، تنفيذىا، وكيفية الستخداميا التخطيط حيث مف المعرفية

 (80ص ،2003 الزغموؿ، عماد الزغموؿ، )رافع
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 :المعرفة وراء ما ميارات أىمية
 لو المعرفة وراء ما اتميار  باستخداـ التدريس أف األدبيات مف العديد أكدت

 لدييـ القصور عمميات ومعالجة لمطبلب، المعرفي المستوى تحسيف في إيجابية نتيجة
 )أسماء التعمـ. نحو ودافعيتيـ الدراسي التحصيؿ وزيادة االنتباه، عمميات في

 (2006) محمد ابتساـ (2005) جرواف فتحي ويؤكد .(44 ،2012 عبدالسبلـ،
 المعرفة، وراء ما ميارات استراتيجيات مف التمكف فأ (2007) الشافعي جيياف
 وأكثر أنشط ويصبح فعالية أكثر بشكؿ المعرفة استخداـ عمى قادراً  الطالب يجعؿ

 ما ميارات مف ميمة وميارة ميـ مكوف وىو ذاتيا المنظـ فالتعمـ تعممو، في أستقبلال
 الضرورية، اتواالتجاى والمعرفة الميارات الكتساب فرصة يعطي المعرفة وراء

 حياتو. في ممكنة فترة ألطوؿ متعمماً  الطالب ليصبح
 برامج بيف توافقاً  ىناؾ أف (149-148 ،2007) قاسـ عطية ىمت وترى
 :عمى المتعمميف تساعد الكمبيوتر برامج أف في المعرفة وراء ما وميارات الكمبيوتر

 خالل من التخطيط ميارة تحقيق: 
 عرضو في يرغب ما اختيار طريؽ عف بو ةخاص تنفيذ استيراتيجية اختيار .1

 .عناصر مف
 أو البرنامج سير في التحكـ طريؽ عف الخطوات أو العمميات تسمسؿ ترتيب .2

 .الفيديو
 .المرغوبة لمنتائج التخطيط .3

 خالل من والتحكم المراقبة ميارة وتحقيق: 
 .االلكترونية بالوسائط المعمومات عمى التركيز لممتعمـ تيسر .1
 .البرنامج عناصر في التحكـ خبلؿ مف معيف ىدؼ ؽتحق وقت معرفة .2
 البرامج عناصر في التحكـ خبلؿ مف التالية العممية إلى االنتقاؿ وقت معرفة .3

 .المتاحة
 خالل من التقويم ميارة وتحقيق: 

 في التقدـ سرعة ومعرفة االختبارات طريؽ عف اليدؼ، تحقيؽ مدى تقييـ .1
 .البرنامج سير

 .وكفايتيا النتائج قةد مدى عمى الحكـ إمكانية .2
 في خطتو في وتقدمو لسيره المتعمـ يستخدميا التي األساليب فاعمية تقييـ .3

 البرنامج.
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 عدة إلى (44 ،2012) عبدالسبلـ وأسماء (156 ،2007) عطية ىمت وتشير
 :كالتالي لمطالب المعرفة وراء ما ميارات ألىمية مبررات

 القرار واتخاذ بلتالمشك حؿ عمى والقدرة الناقد التفكير تنمية .1
 اليدؼ. إلى الوصوؿ عمى يساعد مما المتوقعة بالنتائج التنبؤ عمى الطالب تساعد  .2
 تعميمياً  العقبات ويتخطى اليدؼ ليحقؽ بو خاصة وأساليب مرنة خطط يضع .3

 وٕاجتماعيًا.
 التعميمي الموقؼ داخؿ توظيفيا وكيفية المتاحة المعمومات مع بفاعمية التعامؿ .4

 الحالي.
 .أكثر ومتعة لمتعمـ أكبر دافعية يعطيو مما قصديًا، التعمـ لتعديؿ الفرصة تعطيو .5
 فيو. والتحكـ عممو واتجاه مسار تتبع عمى وتساعده تفكيره، توجيو كيفية تعممو .6

 :المعرفة وراء ما ميارات خصائص
 ومحمد (121 ،2004) الخير أبو وىانـ (26 ،2005) الجزائري خمود وتشير

 المعرفة، وراء ما ميارات يمتمكوف مف خصائص أف (92 ،0020) عدس عبدالرحيـ
 :كالتالي

 .التعمـ عممية في أعمى سرعة ولدييـ الشخصية قدراتيـ في واثقوف .1
 .العاـ األكاديمي مستواىـ بارتفاع يتميزوف .2
 .فيو البدء قبؿ لمتعمـ بالتخطيط القياـ ثـ ومف لدييـ السابقة المعرفة يحددوف .3
 .خطتيـ ينفذوف وىـ وبأذىانيـ حوليـ مايدور بكؿ اإلحساس ومتيقظو الذىف، حاضرو .4
 .الصحيح الطريؽ عمى أنيـ ليتأكدوا خطوة كؿ وعند اإلنجاز، عند بدقة أنفسيـ يقيموف .5
 .المطموب لميدؼ الوصوؿ في أو التعمـ في ينجحوف لماذا أنفسيـ يسألوف .6
 محددة. ميمة في الفشؿ أسباب واضح بشكؿ يحددوف .7
 .بيـ خاصة تعمـ راتيجياتاست بعمؿ يقوموف .8
 .ضرورياً  ذلؾ يكوف عندما الحالية الميمة لتناسب تعمموىا التي االستراتيجيات يكيفوف .9

 .والمعمميف الطبلب نظائرىـ مف واإلرشادات التوجيات عف يسألوف .10
 .الخاص تفكيرىـ بشأف لمتفكير وقتا يأخذوف .11

 :المعرفة ماوراء لميارات نماذج
 محمد أوردىا وقد المعرفة، وراء ما مكونات نماذج مف مجموعة المعرفة وراء لما

 باريس بيكر، براون، فالفل، نموذج :وىي (110-101 ،2013) النجار السيد
 .بروكوسكي آخرون،
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 :المعرفة وراء ما ميارات تنمية مبادئ
 تؤكد التي المبادئ، مف مجموعة عمى تستند المعرفة وراء ما ميارات تنمية إف

 .التعمـ إلحداث المتبعة االستراتيجيات ومعرفة المعرفة، باستخداـ المتعمـ وعي عمى
، عدناف يشيرو   إلى (245ص ،2011) بشارة وموفؽ الجراح، وعبدالناصر العتـو

 :الطبلب لدى المعرفة وراء ما ميارات تنمية عند مراعاتيا ينبغي التي المبادئ بعض
 .نواتجو عمى دالتأكي مف أكثر وعممياتو التعمـ أنشطة عمى التأكيد .1
 وميارات تعممو باستراتيجيات الوعي عمى الطالب ويساعد قيمة، لمتعمـ يكوف أف .2

 .التعمـ وأىداؼ والميارات االستراتيجيات ىذه بيف والعبلقة ذاتو، تنظيـ
 .والوجدانية المعرفية وراء وما المعرفية المكونات بيف التفاعؿ .3
 .ووظيفتيا والميارات فةالمعر  باستخداـ دائـ وعي عمى الطالب يكوف أف .4
 .والتعميـ التعمـ أثر انتقاؿ لتحقيؽ والطالب المعمـ مف كؿ يكافح أف .5
 وممارسة كاؼ وقت توافر مع بانتظاـ تمارس أف الذاتي التنظيـ ميارات تتطمب .6

 .مناسبة سياقات في
 .لتعممو والمراجعة والتشخيص التنظيـ كيفية لمطالب يدرس أف  .7
 .والكيؼ الكـ بيف االمثؿ التوازف يحقؽ بحيث بطريقة التعميـ يصمـ أف .8
 .الطبلب إلى تدريجياً  التعمـ مسؤلية تتحوؿ أف .9

 التعمـ في األولى المحاوالت عمى اإلشراؼ ليتحقؽ اآلباء مع العبلقات عمى التأكيد .10
 .الطبلب مع وخاصة الذات تنظمو الذي

 .ضروري الطبلب بيف والنقاش التعاوف .11
 معرفياً  عمقاً  تتطمب التي العميا المعرفي التعمـ ميمرا عمى والتأكيد االىتماـ .12
 .القبمية والمفاىيـ المعرفة عمى إرساؤىا يتـ حيف الجديدة العممية المادة تعمـ يتـ .13
 .الحالية الطبلب ومفاىيـ تصورات ليبلئـ التعميـ تكييؼ .14

 وأدواتو: البحث إجراءات
 :تحديد عينة البحث 

طبلب مدرسة صفواف بف أمية  طالبًا مف (44) تكونت عينة البحث مف
 (23) متوسطة بنيف، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبيتيف أحدىما مكونة مف

( طالبًا وفقا لما يمي: المجموعة األولى تتعمـ وفؽ نمط 21طالبا واألخرى مف )
التعمـ المقموب عبر استراتيجية التقصي. المجموعة الثانية وفؽ نمط التعمـ المقموب 

 شكبلت. عبر حؿ الم
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 نموذج التصميم التعميمي: 
في تصميـ  Jihyun Lee & at al, 2016))واعتمد الباحث عمى نموذج 

 التقصي( وسوؼ يتـ استعراض خطواتو:-تي التعمـ المقموب )حؿ المشكبلتاستراتيجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؽ وفيما يمي يبيف الباحث الخطوات االجرائية لمرحمة التصميـ التعميمي وف
 النوذج المذكور:

 

 عهً يسحىي انفصم انذراسي
 
 
 
 
 
 

 التصميم .2
 تصميـ المخطط عمى المستوى الكمي حسب الوحدة أو الدرس 2-1
 تصميـ استراتيجي عمى المستوى الكمي 2-2
 تصميـ األنشطة التعممية عمى المستوى الكمي 2-3
 ؿ توجييات/ تعميمات الفصؿتصميـ دلي 2-4
 تصميـ التقييـ عمى المستوى الكمي 2-5
 

 
 

 التحميل .1
 تحميؿ األىداؼ 1-1
 تحميؿ المحتوى عمى المستوى الكمي 1-2
 تحميؿ المتعمـ المحتمؿ 1-3
 تحميؿ البيئة والمصادر التكنولوجية 1-4
 تحديد محتويات اإلنترنت والتعمـ وجيا  1-5

 لوجو

اننًىرج انًبذئي 

نًنهج انفصم 

 انذراسي

 سحىي انذرسعهً ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفيذ التقييم .8
تنفيذ عبر  8-1

 اإلنترنت
 التنفيذ وجيا لوجو 8-2

 الراجعة التغذية 8-3

 

 التحميل .3
 تحميؿ األىداؼ 3-1
 تحميؿ المتعمميف 3-2
تحميؿ المحتوى عمى  3-3

 مستوى الدرس

إخحبار قابهية 

 االسحخذاو
  مدرب 
 مصمم 
    فنيا 

 جووجيًا لو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نحرنثعهً اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نًىرج انفصم 

وجها انًبذئي 

 نىجه

نًىرج انفصم 

عهً انًبذئي 

 االنحرنث

 التطوير .5
 تطوير السيناريو المواد  5-1
 اطبلؽ الموارد 5-2
 التحرير )فيديو وصور( 5-3

 التطوير .7
تطوير أوراؽ   7-1

 عمؿ/ أسئمة
 تطوير المدربيف 7-2

 ميمالتص .4
 تصميم 4-1

 المحتوى
تصميم  4-2

المهمات 
 واألسئلة.

تصميم الجدول  4-3
 الدراسي

 

 التصميم/التحليل .6
تحميؿ المحتوى  6-0

 االلكتروني
تصميـ االنشطة  6-2

 التعميمية
تصميـ مساقات  6-3

التفاعبلت 
 الجماعية

تصميـ المحاضرة  6-4
 المختصرة

تصميـ النشاط  6-5
 االنعكاسي

التصميم التكويني  6-6
 التجميعي
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 مرحمة التحميل عمى مستوى الفصل الدراسي: -0
 تحميل األىداف: 0/0

 ووفقا المختمفة أقساميا إلى التعميمية االىداؼ تحميؿ الخطوة ىذه تتضمف
 .الميارات ما وراء المعرفية مف مجموعة يوجد الحالي لمبحث

 تحميل المحتوى عمى المستوى الكمي: 0/9
حميؿ المحتوى لموحدة المختارة )حياة اإلنساف( مف مقرر قاـ الباحث بتقسيـ ت

العمـو لمفصؿ الدراسي األوؿ لطبلب الصؼ التاسع مف المرحمة المتوسطة إلى 
قسميف: قسـ يقدـ فيو المحتوى عبر االنترنت وقسـ آخر وجيا لوجو. وقاـ الباحث 

 بتحديد الميارات ما وراء المعرفية المطموبة.
 تعمم المحتمل:تحميل خصائص الم 0/3

ييدؼ ىنا الى تحميؿ خصائص المتعمميف والتعرؼ عمى أىـ الخصائص 
 لدى الفئة المستيدفيف المتعمميف المستيدفيف بالبحث الحالي في: 

 ،واألمثمة المناسبة  واختيار مستوى األنشطة، تحديد مستوى الخبرات التعميمية
 ليـ.

 ،نظيمو بما يناسبيـ.وت وصياغتو، وتتابعو، معالجة المحتوى التعميمي 
 .اختيار استراتيجيات التعميـ والتعمـ المناسبة ليـ 

 وتم تحديد خصائص لممتعممين المحتممين موضوع البحث الحالي كما يمي:
 بمدرسة صفواف بف أمية متوسطة لمبنيف -طبلب الصؼ التاسع المتوسط- 

لدراسي ( طالبًا في الفصؿ ا44محافظة الفروانية، وعددىـ ) -منطقة األندلس
 .ـ2019/ 2018األوؿ لمعاـ الدراسي 

 يـ القدرة عمى االتصاؿ باإلنترنتكما تـ التأكد مف أف جميع أفراد العينة لدي، 
، والقدرة عمى schoologyوالقدرة عمى الوصوؿ والتعامؿ مع موقع وبرنامج 

 التعامؿ مع مستعرضات ومتصفحات الويب.
 تحميل البيئة والمصادر التكنولوجية: 0/4

لرصد اإلمكانات  والمصادر، والموارد، تـ القياـ بعممية تحميؿ لمموقؼ التعميمي،
 المتاحة، مف بنية تحتية وأجيزة.

والتي ساعدت عمى إنجاز البحث  ،ومف أىـ اإلمكانات المتوفرةاإلمكانات المتوفرة: 
ومزود  كمبيوتر لوحي( –ىي توفر أجيزه محمولة لدى الطبلب )ىاتؼ ذكي 

 شبكة اإلنترنت.باالتصاؿ ب
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والمعوقات التي واجيت الباحث أثناء اإلعداد  ىناؾ بعض القيود،القيود والمعوقات: 
حؿ  -لتطبيؽ تجربة البحث باستخداـ استراتيجيات التعمـ المقموب )التقصي

 المشكبلت(، ومف أىميا:
  ادعاء بعض الطبلب انقطاع خدمة األنترنت لدييـ في بعض األحياف، مما

 بتزويدىـ بشرائح اإلنترنت عمى تكمفتو الخاصة. اضطر الباحث
  قمؽ بعض الطبلب، واعتقادىـ أف درجاتيـ في االختبارات، والمقاييس ليا عبلقة

وأكد ليـ أف درجاتيـ في  باختبارات الفصؿ الدراسي، فقاـ الباحث بتوعيتيـ،
، االختبارات، والمقاييس تستخدـ ألغراض بحثية فقط، وليس ليا عبلقة بنجاحيـ

 أو رسوبيـ في الفصؿ الدراسي.
 تحديد محتويات النترنت والتعمم وجيا لوجو: 1/5

تتمثؿ الحاجة في البحث الحالي في اختيار االستراتيجية المناسبة في تنمية 
الميارات ما وراء المعرفية لطبلب الصؼ التاسع المتوسط باستخداـ استراتيجيات 

كاستراتيجيات حديثة مف استراتيجيات حؿ المشكبلت(  -التعمـ المقموب )التقصي
 التعمـ.
 مرحمة التصميم عمى مستوى الفصل الدراسي: -2

وىنا تـ تقسيـ مرحمة التصميـ عمى قسميف، مرحمة خاصة بالتصميـ عبر 
االنترنت وأخرى لمتصميـ وجيا لوجو، وفيما يمي شرح الخطوات التي تتضمنيا مرحمة 

 التصميـ بالتفصيؿ:
 ى المستوى الكمي:تصميم المخطط عم 9/0

 والسموكية حسب الوحدة كاممة، وتتضمف ىذه الخطوة صياغة األىداؼ العامة،
 وتحميميا وتصنيفيا:

 :تحديد األىداف العامة 
تـ تحديد األىداؼ العامة والسموكية في ضوء قائمة الميارات التي تـ الوصوؿ 

 إلييا في الخطوات السابقة.
 لكمي:تصميم استراتيجي عمى المستوى ا 9/9

وقد قاـ الباحث بتحديد عناصر المحتوى التعميمي الستراتيجيات التعمـ المقموب 
حؿ المشكبلت( وتنظيميا، وترتيبيا في تسمسؿ ىرمي منطقي محدد  -)التقصي

لموضوعات الوحدة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة، حيث تـ تنظيـ المحتوى في 
تعمـ يؤدييا التبلميذ بشكؿ فردي أو ثبلثة دروس ويتضمف كؿ درس مياـ وأنشطة 
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جماعي، وفي نياية كؿ درس تقويـ بنائي يتضمف أسئمة متنوعة بحيث يحصؿ 
 الطالب عمى درجتو في التقويـ فور االنتياء مف إجابتو.

 تحديد الوقت المطموب لمتعمم:
ومف ثـ تحديد الوقت  فتـ تقسيـ وحدات المحتوى إلى مجموعة مف الدروس، 

اسة كؿ موضوع حسب الخطة الزمنية لممقرر باألسابيع كما وضعتيا المطموب لدر 
 وزارة التربية، كما ىو موضح في الجدوؿ:

 ( توزيع موضوعات الوحدة3) جدوؿ
 الوقت المطموب المحتوى الوحدة

 أياـ 10 اإلمداد والنقؿ الموضوع األول
 أياـ 10 التحكـ واإلحساس الموضوع الثاني

 المستوى الكمي: تصميم األنشطة عمى 9/3
تصميـ المياـ أو األنشطة التعممية المطموب مف المتعمـ تنفيذىا )في الصؼ 
وفي المنزؿ( خبلؿ الفصؿ الدراسي كامبًل لموصوؿ إلى اليدؼ العاـ مف الفصؿ 

 الدراسي.
 تصميم دليل توجييات/ تعميمات الفصل: 9/4

الدراسية مع  وضع دليؿ الكتروني ومطبوع لمطالب لمعرفة آلية سير الحصة
 تعميمات لتجاوز العقبات المتوقع ظيورىا أحيانا.

وتـ عقد لقاء مسبؽ مع طبلب المجموعتيف التجريبيتيف لتعريفيـ بطبيعة 
االستراتيجية المستخدمة، لكؿ مجموعة، وكيفية تنفيذىا، وتدريبيـ عمييا، والخطة 

 الموضوعة لتنفيذىا.
 ة تجريبية مع الباحث تـ ما يمي:ومف خبلؿ المقاءات المباشرة مع كؿ مجموع

 .استثارة دافعية الطبلب لطبيعة وأىمية دراسة الوحدة 
 .جذب انتباه الطبلب وتعريفيـ بطبيعة الموضوعات التي سيتـ دراستيا 
 .تعريؼ الطبلب بأىداؼ التعمـ المطموب تحقيقيا مف خبلؿ التعمـ عبر االنترنت 

 عمـ المطموب تنفيذىا،تعريؼ الطبلب بمحتوى الموضوعات، ومياـ الت 
 وأساليب المناقشة والتفاعؿ.

  إتاحة الفرصة لمطبلب بوضع أىداؼ لعممية تعممو بحيث يسعى لتحقيقيا
 وفقًا لقدراتو.
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  حثيـ عمى تنظيـ وقتيـ واالستفادة منو أثناء مشاىدة الفيديو بالمنزؿ وأثناء
 المناقشة في الفصؿ.

 تصميم التقييم عمى المستوى الكمي: 9/5
عتبر أدوات القياس محكية المرجع ذات أىمية ألنيا تركز عمى قياس مدى وت

 وقد كانت أداة القياس لمبحث الحالي كالتالي: تحقيؽ األىداؼ المحددة،
 مف إعداد الباحث(  مقياس ميارات ما وراء المعرفة( 
 مراحل التصميم التعميمي عمى مستوى الدرس 
  :لتحميل/ا3

 :تحميل األىداف 3/0
ـ تحميؿ األىداؼ عمى مستوى كؿ حصة دراسية مقدمة عبر االنترنت وفييا ت

 بالمنزؿ واستكماليا في اليـو التالي في الفصؿ وجيا لوجو.
 :تحميل خصائص المتعممين 3/9

 -تحميؿ المتعمميف وخصائصيـ ومدى إلماميـ باستراتيجيات حؿ المشكبلت 
 لتصفح االلكترونيالتقصي باإلضافة إلى مياراتيـ باستخداـ الكمبيوتر وا

 كتحميل المحتوى عمى مستوى الدرس 3/3
تقسيـ الدروس عمى مجموعة مف الحصص الدراسية، وكفاية األوقات   

المحددة ومدى مناسبتيا لمعرض مف خبلؿ الفيديو وتوافقيا مع االستراتيجيات 
 المذكورة.

o التصميم التعميمي مستوى عمى النترنت:  
 :/ التصميم 4

 :حتوىتصميم الم 4/0
  تـ وضع خطة السير في الدروس بالشكؿ التالي:

ففي ىذه المرحمة تـ عرض عدة مشاىد فيديو لمحتويات الدروس بتسمسؿ 
منطقي مف السيؿ إلى الصعب، وأيضًا عرض أنشطة متنوعة لتوفير المزيد مف 

والتي تسيـ في توضيح المعمومة بشكؿ أكثر فاعمية، مف خبلؿ  الخبرات التعميمية،
ئة الخاصة بكؿ استراتيجية لكؿ صؼ عمى حده، لممادة التعميمية عبر موقع البي

لما يتميز بسيولة واجيتو. وتعرض إحدى البيئات الدرس  Schoology سكولوجي
بأسموب حؿ المشكبلت وتعرض البيئة األخرى الدرس بأسموب التقصي وفؽ خطوات 

حاضرة مصغرة( الذي تـ مع محدده مسبقًا ومعروفة لدى التبلميذ في المقاء األوؿ )م



  التقصي( -أثر اختالف أنماط التعمم المقموب )حل المشكالت
 عمى تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت

 

 

314 

الباحث لتعريفيـ بطبيعة االستراتيجيتيف مف حيث األىداؼ، والخطة الموضوعة 
 لدراسة المحتوى وكيفية تنفيذ الدروس بيذه االستراتيجية.

 :تصميم الميمات واألسئمة 4/9
تـ تصميـ الفيديو )الذي سيشاىده الطبلب( لكؿ درس عمى حدة وبحيث ال 

وفي أسموب التعمـ المقموب عبر حؿ المشكبلت تـ وضع رابط دقائؽ.  5يتجاوز 
يحتوي عمى مصادر محددة يمكف لمطالب مف خبلليا الحصوؿ عمى معمومات ميمة 

 حوؿ الدرس كالتالي:
  تـ تحديد بيئة لكؿ مجموعة تجريبية، حيث تـ تصميـ بيئتيف لممقرر عمى

حداىما لمتعمـ عبر التقصي واألخرى البرنامج المذكور ليكونا كمنصة تعميمية إ
 عبر حؿ المشكبلت وتعريفيا لمطبلب.

  .تـ إنشاء اسـ مستخدـ ورقـ سري لكؿ طالب وطمب منو االشتراؾ بيذه القناة 
  قاـ الطبلب باستعراض المحتوى التعميمي اإللكتروني الذي يحقؽ األىداؼ

ة مف خبلؿ بيئة المحددة مف الدرس والتي يتـ تنميتيا عبر المنصة التعميمي
لتتكامؿ مع األىداؼ المراد تحقيقيا  Schoologyالدرس الخاصة عبر برنامج 

 في الحصة الدراسية في اليـو التالي.
  يدخؿ الطالب عمى الدرس الذي سيتـ دراستو عبر المنصة المذكورة ويشمؿ

 شرحًا لمموضوع نفسو مدعومًا بالصور والرسومات واألشكاؿ التوضيحية.
  عمى المصادر اإلثرائية ذات الصمة بموضوع الدرس والتي تشير إلييا كما يطمع

 المنصة التعميمية.
 .اإلجابة عف األسئمة بعد مشاىدة الفيديو 
  كتابة تقرير حوؿ كيفية الحصوؿ عمى اإلجابات الموضوعة ومصادره في التعمـ

 المقموب عبر التقصي.
 بة عف األسئمة الموضوعة كتابة تقرير حوؿ الخطوات العممية المتبعة في اإلجا

 واإلجابات التي تـ التوصؿ إلييا في التعمـ المقموب عبر حؿ المشكبلت.
 :تصميم الجدول الدراسي 4/3

تـ تصميـ جدوؿ دراسي لكؿ مجموعة تجريبية عمى حدة. ويتوافؽ الجدوؿ 
الدراسي مع الحصص الموضوعة مف قبؿ وزارة التربية الكويتية لمنيج العمـو لمصؼ 

حصص في األسبوع. المجموعة التجريبية  3سع، بحيث يتـ تدريس كؿ فصؿ التا
التي تتعمـ عبر أسموب حؿ المشكبلت تأخذ الحصص في أياـ االحد واالثنيف 
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واألربعاء، والمجموعة التجريبية التي تتعمـ عبر التقصي تأخذ الحصص في أياـ 
 االثنيف والثبلثاء واألربعاء.

 :/ مرحمة التطوير5
رحمة التطوير التعميمي تحويؿ الشروط والمواصفات التعميمية إلى يقصد بم
وجاىزة لبلستخداـ، وتشمؿ عمى المراحؿ التالية: )تطوير السيناريو  منتجات كاممة،

 .التحرير"الفيديو والصور"(-إطبلؽ الموارد  –والمواد 
 تطوير سيناريو المواد: 5/0 

عمى التعمـ الذاتي والتعمـ وجيًا  تـ تحديد طبيعة التفاعبلت التعميمية القائمة
لوجو مف خبلؿ استراتيجيتي التقصي وحؿ المشكبلت وتفاعؿ الطالب مع المحتوى 
التعميمي ومع أقرانو، ويتـ ذلؾ في إطار تفاعبلت خارجية فردية بيف الطالب وموقع 

Scoology  بالمنزؿ عبر مشاىدة الفيديو مف خبلؿ اإلنترنت، وداخؿ الصؼ
عية مجموعات صغيرة، حيث تتـ المناقشة والحوار وطرح األسئمة مف كتفاعبلت جما

وتسميـ  واإلجابة عمى التماريف واالختبارات، خبلؿ المقاءات والمحاضرات الجماعية،
 األنشطة والتكميفات. كالتالي:

في استراتيجية التعمـ المقموب عبر التقصي ومف خبلؿ بيئة التعمـ المحددة يتـ  -
د الدرس عبر مشاىد الفيديو لمتمميذ دوف أف يتـ التطرؽ عرض المعمومات وسر 

إلى اسـ موضوع الدرس، وذلؾ إلعطاء التمميذ الفرصة وتحفيزه عمى البحث عف 
ماىية المعمومات المعروضة لو. وبنفس االستراتيجية المذكورة يتـ االنتقاؿ مف 

حاولة ىدؼ إلى ىدؼ داخؿ الدرس الواحد لضماف استمرار التمميذ بالتقصي وم
، حتى  المعرفة والتحقؽ مف الفرضية أو التوقع الذي فرضو عف ماىية درس اليـو

والمعروضة  يصؿ إلى نياية الدرس، ولو الحؽ باالنتقاؿ إلى المصادر المذكوره
لو بالموقع لمبحث والتأكد مف فرضيتو، ثـ االنتقاؿ إلى االسئمة الممحقة بالدرس 

 واإلجابة عنيا.
عبر استراتيجية حؿ المشكبلت مف خبلؿ بيئة التعمـ  وفي التعمـ المقموب -

االلكترونية المحددة يتـ عرض الدرس مف خبلؿ مشاىد الفيديو مع تحديد عنواف 
الدرس وتحديد المشكمة موضوع الدرس، ويترؾ لمطبلب الحرية في البحث مف 
خبلؿ المصادر المرفقة لئلجابة عف حموؿ ليذه المشكمة ومف ثـ االنتقاؿ الى 

 ألسئمة الممحقة بالدرس لمتأكد مف الفيـ.ا
وإلعداد لوحة أحداث التعمـ المقموب وفؽ االستراتيجيتيف المذكورتيف قاـ الباحث 

 بإتباع اإلجراءات التالية:
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وتمثيميا  عمؿ الباحث عمى ترتيب األىداؼ والمحتوى والخبرات التعميمية، (1
 وعة تجريبية.عمى المنصة التعميمية اإللكترونية المعتمدة لكؿ مجم

وحدد التعميقات البصرية أو  صمـ الباحث المستوى التعميمي بترتيب محدد، (2
 الصوتية والمكتوبة.

وىو تحويؿ المادة  صمـ الباحث نوعية المعالجات المناسبة لممحتوى، (3
 المكتوبة إلى عناصر بصرية.

والعناصر  مراعاة التزامف بيف العناصر المفظية والمكتوبة والمسموعة، (4
 رية المصورة المتحركة.البص

 ركز الباحث عمى تحديد األفكار الرئيسة لكؿ عنصر مف عناصر المحتوى، (5
 وكذلؾ األنشطة.

وزعت المصادر المناسبة والتي تـ تحديدىا في مرحمة التصميـ عمى  (6
 عناصر المحتوى واألنشطة.

حدد الباحث التدريبات واألنشطة البلزمة وكيفية توزيعيا عمى عناصر  (7
 المحتوى.

 صمـ الباحث أسئمة االختبارات القبمية والبنائية والبعدية. (8
 إطالق الموارد: 5/9

 قاـ الباحث بعمميات التخطيط إلنتاج المصادر التعميمية اآلتية: مشاىد الفيديو،
 وتنظيـ الصور الثابتة وترتيبيا والجدوؿ الزمني. والتدريبات العممية،

 :مصادر التعمم
تـ انشاء  إطار طبيعة المحتوى التعميمي المقدـ، تـ اختيار مصادر التعمـ في

قناتيف تعميميتيف وتخصيصيـ لممحتوى المقصود بما يحتويو مف خبرات سمعية 
وبصرية ولقطات فيديو وفبلش ومصادر تعمـ متعددة ومتنوعة وأدوات اتصاؿ 
وتفاعؿ، وأيضًا مطبوع وأىميا الكتاب المدرسي ويتضمف األىداؼ التعميمية 

 واألنشطة والمياـ والتدريبات. ومحتواىا، ت،لمموضوعا
 وصف المواد:

قاـ الباحث بتحديد مواصفات المصادر والوسائط المتعددة ومعايير تصميميا 
 عمى النحو التالي:
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 النصوص المكتوبة: - أ
 وتضمنتيا جميع الدروس، وتـ مراعاة المعايير التربوية والفنية عند كتابتيا،

 وىي عمى النحو التالي:
 غة العبارات بشكؿ بسيط يتناسب وقدرات التبلميذ.صيا 
 .كتابة الخط بحجـ كبير لتسيؿ قراءتو 
 .استخداـ الجمؿ القصيرة والبعد عف الفقرات الطويمة 
 .تمييز العناويف عف باقي النص 
 .اختبلؼ لوف الخط عف لوف الخمفية 
 .استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ مناسب 

 الصور والرسوم: - ب
ي تصميمو لدروس المحتوى اإللكتروني مف خبلؿ المنصة استخدـ الباحث ف

 التعميمية الخاصة بذلؾ مجموعة مف الصور والرسـو مع مراعاة أف يتـ:
 .استخداـ الصور والرسـو بشكؿ وظيفي ومعتدؿ 
 .استخداـ الصور والرسـو الستثارة التبلميذ ولفت انتباىيـ 
 .استخداـ الرسـو بشكؿ منظـ وىادؼ 

 مقاطع الفيديو: - ت
سيتضمف كؿ درس مف دروس التعمـ المقوب وعبر االستراتيجيتيف المقصودتيف 
في ىذه الدراسة عمى عدد مف مقاطع الفيديو التي تعتبر األساس الذي يبنى عميو 

 وبمرحمة اإلنتاج يجب مراعاة العناصر التالية: التعمـ المقموب،
 .الحجـ المناسب عمى الشاشة 
  :استخداـ صيغ قياسية مثؿmpg, avi, gif .في حالة الرسـو المتحركة 
 .يسمح لمطالب التحكـ في عرض الفيديو وٕايقافو 
  دقائؽ وتحقؽ اليدؼ المنشود. 10أف تكوف مدة العرض قصيرة ال تتجاوز 

 العروض التقديمية:
لجودتيا وسيولة عمميا وتوفرىا  7تـ تصوير مشاىد الفيديو عبر كاميرا آيفوف  -

 الدائـ بيد الباحث.
 Kine Masterالمشاىد ودمجيا ببعضيا البعض مف خبلؿ برنامج  تـ إنتاج -

  Apple Store. والمتوفر بمخزف البرامج في
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لما يتميز بو مف  Scoologyرفعت دروس الوحدة المنتجة عبر موقع وبرنامج  -
بساطة واجيتو، وسيولة التعامؿ معو، حيث يعتبر مف أفضؿ البرامج األكاديمية 

 مية.وأسيميا لخمؽ بيئة تعمي
 اتخاذ القرار بشأن الحصول عمى المصادر أو إنتاجيا محميًا.

 فقد اتخذ الباحث القرار بشأنيا عمى النحو التالي:
الحصوؿ عمى الصور وبعض المواقع اإلثرائية وبعض مقاطع الفيديو  (1

 الجاىزة، ودمجيا مع الدرس المعروض بالفيديو.
فقد اتخذ  وؿ عمييا،أما بقية المصادر غير المتاحة والتي يصعب الحص  (2

الباحث قرارًا بشأف إنتاجيا محميًا مثؿ: إنشاء دروس الوحدة مف خبلؿ ظيور 
حؿ المشكبلت(  –معمـ يشرح كؿ درس باستراتيجيتيف مختمفتيف )التقصي 

لكؿ قناة خاصة بالمجموعة التجريبية المقصودة بما فييا مف نصوص 
نصوص وغيرىا، وتـ الموضوعات، وبعض الصور والرسـو الخاصة لدعـ ال
ليتعمـ  Schoologyرفع ىذه الدروس عمى المنصة التعميمية اإللكترونية 

 التبلميذ مف خبلليا في المنزؿ.
 اختيار فريق اإلنتاج وتحديد المسئوليات ونظام اإلدارة وشممت:

 ،وٕاعداد  الباحث نفسو، حيث قاـ باختيار المادة التعميمية المراد تطويرىا
 وأنشطتو وتدريباتو، ني المراد تمثيمو وشرحة عبر الفيديو،المحتوى اإللكترو 

وكذلؾ المقاييس القبمية والبعدية، وكذلؾ تعبئة بيانات كؿ موضوع مف 
موضوعات الوحدة داخؿ المنصة التعميمية، عبلوة عمى الصور الفوتوغرافية 

 ومقاطع الفيديو.
  اإللكتروني كما قاـ الباحث بالتحضير إلنتاج مشاىد الفيديو بالمحتوى

حيث لدى الباحث الخبرة في إنتاج دروس الوحدة  Kine Masterببرنامج 
 مف خبللو بما يتناسب مع معايير التصميـ المحددة.

 تحديد متطمبات اإلنتاج المادية والبرمجية ومستمزمات اإلنتاج:
 تـ تحديد ىذه المستمزمات عمى النحو التالي:

بحث وكاف أىميا كتاب الوزارة الخاص الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع ال
بالمقرر، اختيار وانتقاء الوسائط المتعددة وٕاعداد التجييزات، وقد تـ تحديد البرامج 
 التي يمكف االستفادة منيا في عمميات المعالجة والعرض ومف ىذه البرامج

KineMaster  والمنصة التعميميةSchoology . 
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 لإلنتاج: تقدير تاريخ اإلنتاج ووضع جدول زمني 
تـ وضع جدوؿ زمني إلنتاج المصادر المختمفة كما ىو موضح في الجدوؿ 

 ( التالي:4)
 ( الزمف المحدد إلنتاج المحتوى اإللكتروني 4جدوؿ)

 المدة الزمنية المقترحة المصادر والمواد التعميمية م
 ثبلثة أسابيع المحتوى التعميمي وتنظيمو 0
 أسبوعيف مقاطع الفيديو 9
 أسبوع ور والرسـوالص 3

 

 :التحرير )فيديو وصور( 5/3
إنتاج عناصر المحتوى المطموب عرضو من خالل المنصة التعميمية 

Schoology: 

تـ تحديد البرامج التطبيقية لكتابة النصوص، ومونتاج الفيديو، وتحرير ومعالجة 
 مي:اصة عبر الموقع المذكور كما يالبيئة الخ الصوت، ودمج كؿ ىذه العناصر في

إلنتاج  Adobe photoshop CS6استخدـ الباحث برنامج الصور والرسوم:   . أ
حيث حصؿ الباحث عمى الصور مف خبلؿ مراحؿ العمؿ المتتابعة،  الصور،

حيث يتـ تقطيع وحذؼ األجزاء غير المطموبة مف الصورة واإلبقاء عمى 
افة األجزاء المطموبة مع تكبير أو تصغير بعض الصور وفقًا لمحاجة، وٕاض

والذي  (Gif),(png)ثـ حفظ الصور باإلمتداد  التعميقات النصية والتوضيحية،
 يصمح لمنشر عمى اإلنترنت مف حيث الحجـ والوضوح.

 لكتابة النصوص، Microsoft Word 2010استخداـ برنامج  النصوص: . ب
والمساحة  وحجـ الشاشة ككؿ، Fontمراعيًا في ذلؾ التوافؽ بيف حجـ 

 ص عمى الشاشة.المخصصة لعرض الن
يعتبر الحصوؿ عمى لقطات الفيديو ذات األحجاـ الصغيرة والمعبرة  الفيديو: . ت

 مف األمور الميمة لنشرىا عبر اإلنترنت.
إلنتاج المحتوى  Kine Masterاستخدـ الباحث برنامج  العروض التقديمية: . ث

 التعميمي لموحدة.
 :تحديد نظام إدارة المقررات 

المجاني وىو أحد البرامج  Schoology حيث استعاف الباحث ببرنامج
 مفتوحة المصدر وقد تـ اختيار ىذا البرنامج لؤلسباب اآلتية:
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 بحيث يمكف  يمزج واجية التواصؿ االجتماعية مع أدوات التعمـ، ومشاىد الفيديو
 لممعمميف والطبلب)وأولياء األمور( االتصاؿ والتعاوف في األمور التعميمية.

  طبلب المرحمة المتوسطة لمتعامؿ معو بفاعمية.سيؿ التعامؿ مما يجذب 
 ،ومنيا: يوفر بعض الوظائؼ التعميمية التقميدية الموجودة في أشير أنظمة التعمـ 

  تكويف مجموعات مف خبلؿ تكويف أكثر مف بيئة حسب المياـ والمستوى
 التعميمي.

 وجود منتدى تناقش فيو المواضيع ذات الصمة بالعممية التعميمية بشكؿ عاـ. 
 .إمكانية البحث في المواضيع ذات الصمة بالمحتوى 

 وتشمل: ،إنتاج المحتوى اإللكتروني وواجية التفاعل حسب السيناريو
  أنشأ الباحث بيئتيف لمتعمـ المقموب لكؿ استراتيجية متبعة في البرنامج التعميمي

Schoology. 
 .تصوير المحتوى التعميمي 
  التصميـ وتوزيعيا عمى عناصر المحتوى تـ توزيع المصادر، المحددة في مرحمة

 واألنشطة التعميمية.
  تحديد التدريبات واألنشطة البلزمة وكيفية توزيعيا عمى عناصر المحتوى

 التعميمي )دروس الوحدة(.
  كتابة نصوص الموضوعات ودمج الصور التعميمية بالمحتوى التعميمي، وذلؾ

 وفؽ كروكي اإلطارات المحددة في السيناريو.
حيث قاـ الباحث بإعداد تعميمات  د إرشادات الدخوؿ لممنصة التعميمية،إعدا

إرشادية توجو الطالب نحو تصفح صحيح لممحتوى التعميمي اإللكتروني عبر المنصة 
 .Schoologyالتعميمية في برنامج 

 اإلخراج المبدئي لمكونات المحتوى التعميمي بالمنصة التعميمية اإللكترونية:
مبدئي لتقويمو  ((Flash memoryى اإللكتروني لممقرر في تـ إعداد المحتو 

 .Schoologyقبؿ رفعو عبر المنصة التعميمية 
 عمميات التقويم البنائي:

قاـ الباحث بإجراء عمميات التقويـ البنائي لممحتوى اإللكتروني، لمتأكد مف 
 سبلمتو وصبلحيتو لمتجريب النيائي والتي اشتممت عمى:

 ة عمى الخبراء والمتخصصين في تكنولوجيا التعميم،عرض النسخة المبدئي -1
 والمتخصصين في المادة العممية وقد ىدفت ىذه الخطوة إلى التأكد من:
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  مناسبة المادة العممية في المحتوى اإللكتروني لتحقيؽ األىداؼ، واألنشطة
والتدريبات لخصائص التبلميذ وقدراتيـ، دقة وتسمسؿ العرض في محتوى 

ة في صورتيا اإللكترونية، صحة المادة العممية لممقرر موضوعات الوحد
ودقتيا وحداثتيا، مناسبة العناصر المكتوبة والمرسومة والمصورة وجودتيا، 
والترابط والتكامؿ بيف عناصر المحتوى اإللكتروني، ومراعاة المعايير ذات 

 الصمة إلنشاء وتصميـ المقررات اإللكترونية.
( طالبًا وتـ 13عمى عينة استطبلعية مكونة مف )تجربة المحتوى اإللكتروني  -2

وخبلؿ عممية التجريب توصؿ  استبعادىـ بعد ذلؾ مف عينة البحث األساسية،
 الباحث إلى رصد مجموعة مف المبلحظات حوؿ المحتوى اإللكتروني.

 قاـ الباحث بإجراء التعديبلت، وعمى ضوء ما اتفؽ عميو السادة المحكموف، -3
جميع التعديبلت واالقتراحات التي أسفرت عنيا التجربة وكذلؾ أخذ الباحث ب

 Scholoogyوتـ رفع المحتوى التعميمي عمى المنصة التعميمية  االستطبلعية،
ومف ثـ إجراء التعديبلت البلزمة  وتـ عرضو مرة أخرى عمى نفس المحكميف،

 التي أشاروا إلييا.
 اإلخراج النيائي لممنتج التعميمي:

 ى التعميمي اإللكتروني جاىزًا لمتطبيؽ في الفترة الزمنية مفوبذلؾ أصبح المحتو 
 https//:www.Schoology.com  عمى موقع 16/10/2018 إلى 23/9/2018

ويتـ الدخوؿ عميو مف خبلؿ ىذا الرابط وذلؾ بواسطة االسـ والرقـ السري المعطى 
 لكؿ طالب.

o وجيا لوجو: 
 :التصميم -/ التحميل6

صورة مشكبلت ومواقؼ تتحدى تفكيرىـ، ويطمب مف تـ تصميـ األنشطة عمى 
الطبلب التوصؿ إلى الحموؿ السميمة، مف خبلؿ اتباع خطوات استراتيجيتي التقصي 
واسموب حؿ المشكبلت لكؿ )مجموعة تجريبية( عمى حدة، وقد قاـ الباحث بتقديـ 

 الدعـ والمساعدة لمطبلب.
ة التحميؿ مع التصميـ، في الجزء الخاص بالتعمـ وجيًا لوجو تـ دمج مرحم

العتقاد الباحث أف التعمـ داخؿ الفصؿ يكوف مسبوقا بالتعمـ داخؿ المنزؿ. وكانت 
 كالتالي:
 :تحميل المحتوى اللكتروني 6/0

 في ىذه الخطوة تـ تحميؿ المادة المقدمة الكترونيا مف حيث:
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كفايتيا بالمعمومات لممتعمـ، مدى مطابقتيا لبلستراتيجية المطموبة  -
 .المقصودة، والتغذية الراجعةو 
 :تصميم األنشطة التعميمية 6/9

بناء عمى التحميؿ السابؽ لممحتوى االلكتروني تـ تصميـ األنشطة التعميمية 
المطموب تنفيذىا داخؿ الفصؿ. المجموعة ذات التعمـ المقموب وفؽ استراتيجية 

وضعيا في التقصي يطمب منيا تقرير مكتوب مف كؿ طالب عف التساؤالت التي 
المنزؿ عند مشاىدتو لمفيديو التعميمي. ومناقشة ىذه التساؤالت مع الطبلب اآلخريف. 
والمجموعة األخرى ذات التعمـ المقموب وفؽ استراتيجية حؿ المشكبلت فيطمب مف 
كؿ متعمـ تقديـ تقرير معد مسبقا بالمنزؿ حوؿ اإلجابات التي توصؿ الييا مع تدويف 

بعة حوؿ كيفية توصمو لئلجابات المذكورة، وتتـ مناقشة تمؾ الخطوات العممية المت
 التقارير مع المتعمميف اآلخريف. 

 :تصميم مساقات التفاعالت الجماعية 6/3
 5تقسيـ الطبلب إلى مجموعات صغيرة كؿ مجموعة تجريبية ال تتجاوز 

طبلب، حتى يستطيع الطبلب التفاعؿ مع بعضيـ البعض، وحتى نبعد الخجؿ عف 
وكذلؾ تقسيـ وقت الحصة، أوؿ دقيقتيف يتـ فييا عرض سؤاؿ  الطبلب.بعض 

فكؿ مجموعة تناقش  لمطبلب عما شاىدوه أمس ثـ سؤاؿ ماذا فيموا مف الدرس،
إجابات أعضائيا حتى يتـ االستقرار عمى إجابة موحدة كالتالي: مجموعة التقصي 

قبؿ بعضيـ  تناقش اإلجابات باإلضافة إلى مدى صحة األسئمة الموضوعة مف
البعض، ومحاولة الدفاع وتبرير األسئمة الموضوعة: أما مجموعة حؿ المشكبلت 
فيكمؼ الطبلب بمناقشة الخطوات العممية المتبعة في الحصوؿ عمى اإلجابات وعف 

 أكثر الخطوات نجاحًا وما اإلجابات الصحيحة.
 :تصميم المحاضرة المختصرة 6/4

 تطبيق المنيج لكل مجموعة تجريبية:تم تصميم محاضرة مختصرة في بداية 
مجموعة التعمـ المقموب عبر التقصي، تـ توجيييـ بما ىو مطموب منيـ مف 
مياـ عممية، في المنزؿ حيث تـ إببلغيـ بضرورة مشاىدة الفيديو التعميمي، ثـ 
تدويف التساؤالت عما يتحدث ىذا العرض، مع تدويف التساؤالت الجزئية لمدرس، 

ابة، وحريتيـ في اختيار المصادر التعميمية في الحصوؿ عمى وصوال إلى اإلج
اإلجابات. واإلجابة عف األسئمة المرفقة في بيئة التعمـ وتسميـ التقرير في اليـو 
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التالي في بداية الحصة الدراسية. وكذلؾ تذكيرىـ بالمياـ العممية المطموبة منيـ في 
 داخؿ الفصؿ الدراسي.

مييـ نفس المحاضرة المختصرة مع مجموعة حؿ المشكبلت عرضت ع
اختبلؼ المياـ التعميمية المطموبة منيـ. فباالضافة إلى مشاىدة الفيديو التعميمي، 
طمب منيـ تدويف الخطوات العممية المتبعة في التوصؿ لئلجابات الصحيحة 
)التساؤالت( مع توجيييـ إلى مصادر المعرفة التي مف المحتمؿ الحصوؿ عمى 

واإلجابة عف األسئمة المرفقة في بيئة التعمـ وتسميـ التقرير المحتوي اإلجابة فييا، 
 عمى اإلجابة الصحيحة والخطوات المتبعة في حؿ المشكمة المحددة.

 :تصميم النشاط النعكاسي 6/5
يطمب مف كؿ مجموعة المشاركة في مناقشة نشاط المجموعة األخرى 

 ت العممية والخطوات المتبعة.والتعميؽ عميو مف حيث الصحة العممية والتساؤال
 التصميم التكويني التجميعي 6/6

 التالي: كما بالجدوؿ
 ( جدوؿ تنفيذ كؿ حصة دراسية5) جدوؿ

 نياية الحصة في الفصل )خالل الحصة( قبل الحصة )المنزل( 

 الصف أ
مشاىدة الفيديو عبر االنترنت عبر 

أنشطة جماعية باتباع  استراتيجية حؿ المشكبلت
 تقييـ الطبلب ؿ المشكبلتخطوات ح

 اإلجابة عف األسئمة الممحقة ببيئة التعمـ

الصف 
 ب

مشاىدة الفيديو عبر االنترنت عبر 
أنشطة جماعية باتباع  استراتيجية التقصي

 تقييـ الطبلب خطوات التقصي
 االجابة عف االسئمة الممحقة ببيئة التعمـ

 :/ التطوير7
 :ئمة/ األستطوير أوراق العمل 7/0

تـ إعداد أسئمة لكؿ مجموعة تجريبية في كؿ حصة دراسية تكوف مرتبطة بما 
 .تعمموه في المنزؿ

 :تطوير المدربين 7/9
المدرب )الباحث( باإلضافة إلى عممو كمعمـ قاـ بالتدرب عمى خطوات 
التدريس باستراتيجية التقصي واستراتيجية حؿ المشكبلت مف خبلؿ البحث في 

واالطبلع عمى االستراتيجيات العممية المقصودة موضوع البحث المصادر العممية 
 والتأكيد عمى أسموب إدارة الفصؿ بأسموبي االستقصاء وحؿ المشكبلت.
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 :/ تنفيذ التقييم8
جميع مراحؿ النموذج بحيث تتـ  التقويـ عممية مستمرة تسير بالتوازي مع

يوب وأوجو قصور، مراجعة الخطوات التي اتبعت وتصحيح ومعالجة ما يظير مف ع
 عمى شقيف: ولقد تناوؿ الباحث مرحمة التقويـ،

 :نترنتتنفيذ عبر اإل  8/0
مف خبلؿ التعمـ المنزلي )المحتوى االلكتروني(، وبعد مشاىدة الطبلب لمفيديو، 
متاح ليـ رابط يحتوي عمى أسئمة موضوعية مرتبطة بموضوع الدرس، دوف أف يكوف 

 ىناؾ تغذية راجعة.
 :وجيا لوجو التنفيذ 8/9

مف خبلؿ التعمـ وجيا لوجو يطمب مف الطبلب تسميـ التقارير المطموبة منيـ 
حسب خطوات كؿ استراتيجية. وكذلؾ اإلجابة عف األسئمة التي تبرز أثناء المناقشة 

 داخؿ الفصؿ وبناء عميو يقيـ الطالب. 
 :التغذية الراجعة 8/3

تكوف تغذية راجعة لؤلسئمة تقدـ التغذية الراجعة لمطالب في الفصؿ فقط، و 
المعروضة في بيئة التعمـ االلكتروني والتقارير المقدمة ولكؿ أسئمة مف الممكف أف 

 تظير أثناء المناقشة في الفصؿ.
 :بناء أدوات القياس -خامساً 

  تضمف البحث الحالي استخداـ مقياس ميارات ما وراء المعرفة كأداة قياس
 .)مف إعداد الباحث(

 ت ما وراء المعرفة:مقياس ميارا -
 :تحديد اليدف من المقياس -0

 ييدؼ ىذا المقياس إلى قياس ميارات ما وراء المعرفة لدى عينة البحث.
 تحديد مجالت المقياس: -9

-)التخطيط اقتصر المقياس عمى قياس ميارات الطبلب ما وراء المعرفية في
 التقييـ(.-المراقبة

 تحديد نوع الختبار ومفرداتو: -3
 نادرًا( -غالبًا  –دات المقياس في السمـ الثبلثي )دائما تـ صياغة مفر 

 .درجات وغالبًا تمثؿ درجتاف ونادرًا تمثؿ درجة واحدة 3بحيث دائما تمثؿ 
 غة مفردات ىذا النمط من األسئمة:كما تم مراعاة مجموعة من العتبارات عند صيا
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 –ثة )التخطيط صياغة العبارات بمغة سيمة، ومفيومة، وأف تقيس المجاالت الثبل
 التقييـ( -المراقبة 

 قياس صدق المقياس:
 :مقياس ميارات ما وراء المعرفة 

 اليدف من المقياس:
ييدؼ مقياس ميارات ما وراء المعرفة إلى قياس ميارات ما وراء المعرفة لدى 

 طبلب الصؼ التاسع المتوسط.
 تحديد ميارات ما وراء المعرفة:

والدراسات السابقة التي اىتمت بقياس في ضوء االطبلع عمى بعض البحوث 
ميارات ما وراء المعرفة اقتصر الباحث عمى اختيار مقياس جاىز لميارات ما وراء 

 ميارة التقويـ(. ميارة المراقبة، المعرفة )ميارات التخطيط ،
 بنود المقياس:

تـ اختيار مقياس جاىز لميارات ما وراء المعرفة والذي شمؿ البنود التي تمثؿ 
وقد روعي  ميارة التقويـ(، ميارة المراقبة، رات ما وراء المعرفة )ميارة التخطيط،ميا

 في إعادة صياغة البنود أف تكوف:
 .مناسبة مف حيث الصياغة المغوية 
 .مناسبة لمستوى طبلب الصؼ التاسع المتوسط 
 .أف يتناسب كؿ بند مع نوع ميارة التنظيـ الذي يقيسو 

األولية عمى ثبلثة ميارات ىي: ميارة حيث اشتمؿ المقياس في صورتو 
وتـ تحديد ثبلثة مستويات لتقدير ميارات ما  ميارة التقويـ(، التخطيط، ميارة المراقبة،

 وراء المعرفة وفؽ التدرج التالي:
 ( 6جدوؿ )

 مستويات تقدير ميارات ما وراء المعرفة
 نادراً    غالبا   دائماً 
3 2 1 

 جدول مواصفات المقياس:
يع عبارات المقياس في ضوء الميارات التي يستخدميا الطالب في تـ توز 

 تنظيمو لتعممو وذلؾ كما يوضحيا الجدوؿ التالي:
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 ( جدوؿ توزيع ميارات ماوراء المعرفة7) جدوؿ 
 العدد أرقام البنود ميارة ما وراء المعرفة

 10 1525354555657،8،9،10 ميارة التخطيط
 14 1525354555657،8،9،10 11،12،13،14، ميارة المراقبة
 9 ،1525354555657،8،9 ميارة التقويـ
 33  المجموع

لقياس صدؽ مقياس ميارات ما وراء المعرفة تـ عرضو عمى السادة المحكميف 
 والمتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس التربوي لمتعرؼ عمى آرأىـ مف حيث:

 دة سابقًا.مدى مبلئمة البنود لقياس ميارات التنظيـ الذاتي المحد 
 .مدى مبلئمة بنود المقياس مف حيث الصياغة المغوية 
 .مدى مبلئمة البنود لمستوى فيـ التمميذ 
 .التعديؿ باإلضافة أو الحذؼ لؤلسئمة التي ترونيا سيادتكـ 

وقد اقترح السادة المحكموف أف يكوف التقدير الكمي لممقياس مكونًا مف ثبلثة 
وأف يتـ حساب الدرجات كالتالي في اختيار  ًا،نادر  غالبًا، مستويات وىي دائمًا،

( درجتاف، 2( درجات، واالختيار الثاني غالبًاً )3الطالب دائمًا يحصؿ عمى )
 ( درجة، بالنسبة لكؿ بند مف بنود المقياس.1واالختيار الثالث نادرًا )

 .تعديؿ بعض البنود في المقياس 
 ائيا لممجاؿ.حذؼ بعض البنود واستبداليا ببنود أخرى لعدـ انتم 
 .حذؼ بعض الكممات المقررة في البنود 

ويوضح الجدوؿ التالي نسب االتفاؽ بيف المحكميف عمى مقياس ميارات ما 
 وراء المعرفة.

 ( نسب االتفاؽ بيف المحكميف عمى مقياس ميارات ماوراء المعرفة8جدوؿ )
 رقم 
 العبارة

عدد 
 الموافقين

نسبة 
 التفاق

 رقم 
 العبارة

عدد 
 قينالمواف

نسبة 
 التفاق

 رقم 
 العبارة

عدد 
 الموافقين

نسبة 
 التفاق

0 7 011% 09 7 011% 93 7 011% 
9 7 011% 03 7 011% 94 7 011% 
3 7 011% 04 7 011% 95 7 011% 
4 7 011% 05 7 011% 96 7 011% 
5 7 011% 06 7 011% 97 7 011% 
6 7 011% 07 7 011% 98 7 011% 
7 7 011% 08 7 011% 99 7 011% 
8 7 011% 09 6 8557% 31 7 011% 
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 رقم 
 العبارة

عدد 
 الموافقين

نسبة 
 التفاق

 رقم 
 العبارة

عدد 
 قينالمواف

نسبة 
 التفاق

 رقم 
 العبارة

عدد 
 الموافقين

نسبة 
 التفاق

9 7 011% 91 7 011% 30 7 011% 
01 7 011% 90 7 011% 39 7 011% 
00 7 011% 99 7 011% 33 7 011% 

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف نسبة اتفاؽ المحكميف عمى مفردات 
( 19ميارة رقـ )% وٕارتئ الباحث عدـ إزالة ال100% الى 85،7المقياس تتراوح بيف 

والتي إقترحت الدكتورة المحكمة إعادة صياغتيا أو إزالتيا، وبإستمرار المقاببلت مع 
 المحكميف اآلخريف تـ إعادة صياغة العبارة.

 حساب ثبات المقياس:
تـ التأكد مف ثبات المقياس عف طريؽ حساب ثبات االتساؽ الداخمي )معامؿ 

(، لبياف مدى ارتباط SPSSلجات اإلحصائية )ألفا كرونباخ( باستخداـ برنامج المعا
وىو ما يطمؽ  مفردات المقياس مع بعضيا، وكذلؾ ارتباط كؿ بند مع األخر ككؿ،

وىو معامؿ  0,94وتبيف أف قيـ الثبات ىي  عميو أيضًا التناسؽ الداخمي لممقياس،
 ثبات يشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية مف الثبات.

 :وضع تعميمات المقياس
 تـ صياغة تعميمات المقياس بحيث تتضمف:

 .اليدؼ مف المقياس 
 .التأكد مف كتابة بيانات الطالب 
 .عدـ ترؾ مفردة دوف اإلجابة عنيا 
 الستخدام الميداني في مواقف حقيقية: -خامساً 

 تطبيق التجربة الستطالعية لمبحث: -أولً 
مف طبلب الصؼ قاـ الباحث بتطبيؽ التجربة االستطبلعية لمبحث عمى عينة 

 التاسع المتوسط مف نفس مجتمع البحث مف غير المشتركيف في التجربة األساسية،
وذلؾ في األسابيع األربعة األولى في الفصؿ الدراسي، وشمؿ ذلؾ التطبيؽ 

وأدوات البحث )مقياس  حؿ المشكبلت(، -استراتيجية التعمـ المقموب )التقصي
 ميارات ما وراء المعرفة(.

 طبيق التجربة الستطالعية:اليدف من ت
 ،وذلؾ  تحديد الصعوبات التي قد تقابؿ الباحث أثناء إجراء التجربة األساسية

 لتبلفييا أو معالجتيا.
 .التأكد مف جودة اإلخراج الفني لممحتوى اإللكتروني ومدى مناسبتو لمطبلب 



  التقصي( -أثر اختالف أنماط التعمم المقموب )حل المشكالت
 عمى تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت
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  التعرؼ عمى مدى مبلئمة المكاف إلجراء التجربة مف حيث األجيزة المتاحة
 توافر اإلمكانات المناسبة لتنفيذ االستراتيجية المقترحة.و 

 ،والعمؿ  التعرؼ عمى المشكبلت التي يمكف أف تواجو الطبلب خبلؿ التعمـ
 عمى التغمب عمييا باستخداـ الحموؿ الممكنة.

  تقدير مدى ثبات أداتي البحث )مقياس ميارات ما وراء المعرفة( ومف ثـ تقدير
 وخموىما مف األخطاء.مدى صبلحيتيما لمتطبيؽ 

 ،وكذلؾ تقدير  تقدير الزمف البلـز ألداء المياـ التعميمية المطموبة مف التبلميذ
 الزمف البلـز لتطبيؽ أداتي البحث )مقياس ميارات ما وراء المعرفة(.

  تدرب الباحث عمى خطوات تطبيؽ التجربة األساسية بما يضمف إجراءىا
 بكفاءة.

 مبحث:التجربة األساسية ل -سادساً 
حتى  23/9/1018تـ تنفيذ التجربة األساسية لمبحث خبلؿ الفترة مف 

ومرت عممية إجراء التجربة  ، 2018/2019مف العاـ الدراسي  16/10/2019
 األساسية لمبحث بعدة خطوات ىي:

 اإلعداد لمتجربة: .أ 
 تـ التمييد لعممية التجريب وفقًا لئلجراءات التالية:

  المختصة: تـ الحصوؿ عمى موافقات الحصوؿ عمى موافقات الجيات
الجيات المختصة لمقياـ بتجربة البحث عمى مجتمع البحث طبلب الصؼ 

 . 2019-2018التاسع المتوسط الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 
  تـ إعداد مكاف تنفيذ تجربة البحث األساسية في مدرسة صفواف بف أمية

 محافظة الفروانية. -المتوسطة لمبنيف
 حميؿ مشاىد الفيديو المطموبة إلجراء تجربة البحث األساسية عمى تـ ت

 .Schoologyعير موقع  -شبكة اإلنترنت
 اختيار عينة البحث وتييئة الطالب لمتجربة: .ب 

تـ إجراء تجربة البحث األساسية عمى عينة مف طبلب الصؼ التاسع 
نيف بمحافظة ( طالبًا في مدرسة صفواف بف أمية متوسطة لمب44المتوسط مكونة مف)

وتـ توزيع عينة البحث بالتساوي عمى مجموعتيف وفقًا لمتصميـ التجريبي  الفروانية،
 ( طالبًا.21والثانية ) (23وبذلؾ تتكوف الجموعة األولى مف ) لمبحث،
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واجتمع الباحث مع الطبلب عينة التجربة األساسية قبؿ بداية التطبيؽ، وقاـ 
حؿ  -راتيجيات التعمـ المقموب )التقصيبشرح اليدؼ مف التجربة، وطبيعة است

المشكبلت(، وكيفية سير كؿ استراتيجية لكؿ مجموعة عمى حدة، والخطة الزمنية 
لدراسة المحتوى التعميمي، كذلؾ قاـ الباحث بتقسيـ الطبلب إلى مجموعات وتـ 

 تعريفيـ باألدوار الموكمة إلييـ.
 تطبيق أدوات القياس قبميًا: .ج 

 جموعتيف التجريبيتيف قبؿ التعرض لممتغير التجريبي قاـ لمتحقؽ مف تكافؤ الم
القبمي لممجموعتيف التجريبيتيف وذلؾ يـو األحد الموافؽ  الباحث بالقياس

( وتحميؿ النتائج بيدؼ التعرؼ عمى مدى تكافؤىما فيما قبؿ 16/9/2018)
 Nonparametricالتجربة األساسية لمبحث باستخداـ اإلحصاء االبراميتري 

test بواسطة برنامج SPSS v.17  لماف ويتنيMann-Whitney U  وذلؾ
 كالتالي:
 التكافؤ عند قياس ميارات ما وراء المعرفة: .0

لحساب تكافؤ المجموعتيف مف خبلؿ درجات مقياس ميارات ما وراء المعرفة 
في القياس القبمي لممجموعتيف )التجريبيتيف(، تـ حساب المتوسط الحسابي )ـ(، 

عياري )ع( وقيمة )ت( لمتوسطات درجات أفراد المجموعتيف واالنحراؼ الم
)التجريبيتيف( في القياس القبمي لمقياس ميارات ما وراء المعرفة، حيث وجد الباحث 
انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتي البحث التجريبيتيف عند مستوى 

فؤ المجموعتيف قبؿ إجراء (، مما يشير إلى تكا0.05داللة اكبر مف مستوى الداللة )
التجربة، وبالتالي يمكف اعتبار أف المجموعتيف متكافئتيف فيما بينيما قبؿ التجربة، 
واف أية فروؽ تظير بعد التجربة ترجع إلى االختبلفات في متغيرات التجربة المستقمة 
 وليس إلى اختبلفات موجودة بالفعؿ قبؿ إجراء التجربة بيف المجموعتيف. ويتضح ذلؾ

 ( التالي:9في جدوؿ )
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 ( داللة الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ القبمي 9جدوؿ )
  بالنسبة لمقياس ميارات ما وراء المعرفة

 المتغيرات
 م حل المشكالت 

 (93) ن = 
 م التقصي 

درجات  (90) ن = 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

مستوى 
النحراف  المتوسط الدللة

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

ميارات ما وراء 
 0.08 1.859 42 9.687 66.14 9.391 71.00 المعرفة

 
 متابعة التجربة: .د 

بعد االنتياء مف التطبيؽ القبمي والتأكد مف تكافؤ المجموعات التجريبية في 
اختيار التحصيؿ، تـ تنفيذ التجربة األساسية الخاصة بالبحث في الفترة مف 

 ، ومتابعة الطبلب والرد عمى مشاركتيـ، 29/10/2018ـو إلى ي 1/10/2018
وتنظيـ  وأيضًا تمت متابعة إجابات الطبلب عف األنشطة التعميمية وتقديـ الدعـ ليـ،

 الحوار بيف الطبلب.
التقصي( عمى المجموعات  -تطبيق أنماط التعمم المقموب )حل المشكالت .ه 

 .حالتجريبية تم وفق جدول التصميم التجريبي المقتر 
 التطبيق البعدي ألدوات المقياس: .و 

 تـ تطبيؽ كافة أدوات البحث عمى عينة التجربة األساسية لمبحث بعديًا،
 ، 29/10/2018وتمثمت األدوات في )مقياس ميارات ما وراء المعرفة( وذلؾ يـو 

 وذلؾ بصورة فردية عمى كؿ طالب.
 :وتفسيرىا ومناقشتيا النتائج تحميل

 ألداة البعدي -القبمي التطبيؽ لنتائج الحصائيا التحميؿ عرض خبلؿ مف
فرؽ داؿ إحصائيًا عند يتضح التالي: عدـ وجود  مقياس ميارات ما وراء المعرفة

حؿ ) بيف متوسط درجات الطبلب الذيف درسوا بأسموب التعمـ المقموب 0505مستوى 
 ."تقصي( في ميارات ما وراء المعرفةال -المشكبلت

ف خبلؿ التطبيؽ البعدي فيما بيف المجموعتيف. حيث وقد تـ التحقؽ مف ذلؾ م
تـ حساب المتوسط الحسابي )ـ(، واالنحراؼ المعياري )ع( وقيمة )ت( لمتوسطات 

تقصي( في ميارات ما وراء ال-درجات أفراد المجموعتيف التجريبيتيف )حؿ المشكبلت 
ياس البعدي ، حيث لـ يجد الباحث فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط القالمعرفة
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التقصي( في ميارات ما وراء المعرفة  -لممجموعتيف التجريبيتيف )حؿ المشكبلت 
 ( التالي:10( . ويتضح ذلؾ في جدوؿ )0.05عند مستوى داللة )

( داللة الفروؽ بيف متوسط القياس البعدي لمجموعة حؿ المشكبلت 10جدوؿ )
 ا وراء المعرفة بعدياومتوسط القياس البعدي لمجموعة اإلستقصاء في ميارات م

 المتغيرات
 مجموعة حل المشكالت

 (93) ن = 
 مجموعة التقصي

درجات  (90) ن = 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

مستوى 
النحراف  المتوسط الدللة

النحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

االختبار 
 0.40 0.865 42 7.896 78.05 6.278 75.96 التحصيمي

 
 بحوث المقترحة:التوصيات وال -رابعاً 
 توصيات البحث: - أ

عمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحػث الحػالي، يمكػف اسػتخبلص التوصػيات 
 التالية:

االىتماـ باستخداـ استراتيجيات التعمـ المقموب في تدريس المقػررات التعميميػة لمػا  .1
 ليا مف مميزات عديدة.

ميػػة ميػػارات التفكيػػر االىتمػػاـ بتنميػػة ميػػارات مػػا وراء المعرفػػة لػػدورىا اليػػاـ فػػي تن .2
 المختمفة لدى الطبلب.

ضرورة تحسيف طرؽ التعميـ التقميدية التي تعتمد عمى الحفظ والتذكر واالسترجاع  .3
 واستخداـ أساليب تعميمية جديدة ومبتكرة تسيـ في تحسف عممية التعمـ.

 تفعيؿ دور ميارات حؿ المشكبلت والتقصي في المقررات الدراسية. .4
لذاتي الذي يحدد فيو المتعمـ ما يرغػب أف يتعممػو وفػى أي وقػت االىتماـ بالتعمـ ا .5

 وبأي طريقة وفؽ قدراتو وحاجاتو وٕامكاناتو.
اقامػػػػػة دورات تأىيميػػػػػة لممعممػػػػػيف لتػػػػػدريبيـ عمػػػػػى كيفيػػػػػة اسػػػػػتخداـ ميػػػػػارات حػػػػػؿ  .6

 المشكبلت والتقصي في التدريس.
 البحوث المقترحة: - ب

في تنمية ميارات الدراسػات بحث مدى فاعمية بعض استراتيجيات التعمـ المقموب  .1
 العميا لدى الطبلب.

 بحث معوقات استخداـ استراتيجيات التعمـ المقموب في مدارس التعمـ العاـ. .2
بحث أثر حػؿ المشػكبلت فػي تنميػة ميػارات مػا وراء المعرفػة لػدى طػبلب التعمػيـ  .3

 العاـ.



  التقصي( -أثر اختالف أنماط التعمم المقموب )حل المشكالت
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 عـــالمراج
 :العربية المراجع -أولً 

، عدناف، الجراح، عبدالناصر (. تنمية ميارات التفكير 2011، بشارة، موفؽ )العتـو
نماذج نظرية وتطبيقات عمميو. الطبعو الثالثة. األردف، المسيرة لمنشر 

  والتوزيع.
فاعمية الفصوؿ المقموبة في التحصيؿ (. 2015الكحيمي، ابتساـ بنت سعود )

لطالبة الدراسية لممواد النظرية والتطبيقية وفي تحقيؽ التفاعمية بيف المعممة وا
. المدينة المنورة، دار في الصؼ الثامف والتاسع مف المرحمة المتوسطة

 الزماف.
أثر اختبلؼ نمطي الوكيؿ االفتراضي في بيئة (. 2015محمود، أمؿ جابر أحمد )

ثبلثية االبعاد عمى تنمية ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار في مقرر 
جستير غير منشورة. كمية . رسالة ماالحاسوب لطبلب المرحمة الثانوية

 الدراسات العميات لمتربية. جامعة القاىرة.
فاعمية بعض استيراتيجيات ماوراء المعرفة (. 2007الشافعي، جيياف أحمد محمود )

. في تنمية ميارات التفكير واالتجاه نحو العمـو لدى طبلب المرحمة الثانوية
 اف.رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية جامعة حمو 

معجـ المصطمحات التربوية (. 2003شحاتو، حسف محمد ، النجار، زينب عمي )
 القاىرة. الدار المصرية والمبنانية. والنفسية.

، عّماف، دار التعمـ المدمج والتعمـ المعكوس(. 2015الشرماف، عاطؼ أبو حميد )
 المسيرة.
. عماف، دار ضياتاستراتيجيات في تعميـ وتقويـ تعمـ الريا(. 2003بدوي، رمضاف )

 الفكر.
برنامج مقترح لحؿ المشكبلت الجبرية وأثره في (. 1996عبدالفتاح، سعيد عوضيف )

تنمية التفكير الناقد واالبتكاري وتنمية ميارات حؿ المشكبلت العامة 
، رسالة دكتوراه غير واتجاىات تبلميذ المرحمة الثانوية نحو الرياضيات

 منشورة.
طرائؽ (. 2008س أمبو، والبموشي، سميماف بف محمد )سعيدي، عبداهلل بف خمي

 ، عماف، دار المسيرة.تدريس العمـو
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فاعمية برنامج تعمـ بعض الميارات ما وراء (. 2005شاىيف، سيدة حافظ محمد )
المعرفية في تنمية النضج االجتماعي واالتجاه نحو التعمـ الذاتي والتحصيؿ 

عيد الدراسات التربوية. جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة. مالدراسي
 القاىرة.

تنمية ميارات حؿ المسائؿ المفظية لدى التبلميذ بطيئ (. 1992صياـ، شمبي سعيد )
. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية ببنيا، التعمـ بالصؼ الخامس

 جامعة الزقازيؽ.
ض الميارات استيراتيجية مقترحة لتنمية بع(. 1998بيومي، عبد رب النبي محمد )

البلزمة لحؿ المشكبلت اليندسية وأثرىا عمى التحصيؿ لدى طبلب المرحمة 
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