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وإليه  ،وبه الصول والفتوة ،فمنه احلول والقوةلة املاجستري ، حوأعان على إمتام دراسيت ورساليت يف مر 

 .هو نِعم املوىل ونِعم النصريو  ،اجلَهد
فقد وجدت يقة دريب دعائهما ، وأشكر زوجي ورف عين هللا هبما وبربكة مت  أشكر والداي الكرمينيمث 

 ملؤازرة.منها كل الدعم والتأييد وا

شجعين أو ساندين وأخصُّ منهم ابلذكر : د.حممد سامل بن رابع ، م.بس ام عبد هللا من  مث أشكر كل  
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ألستاذ الدكتورة إميان حممد مربوك وأخصُّ سعادة اني عليها العريقة والقائم كما أشكر جامعيت
 املشرف على رساليت .
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 امللخص

التدريسية لدى معلمي الرتبية  سرتاتيجية التعلم املقلوب يف تنمية املهاراتإ" فاعلية  البحثعنوان 
لدى معلمي الرتبية التدريسية  يف تنمية املهارات التعلم املقلوب فاعلية معرفة لبحثوهدف ا سالمية "اإل

متطلبات وحتديد  ،سرتاتيجية التعلم املقلوبإعرب  حتديد املهارات التدريسية اليت تتم تنميتهاو  ،اإلسالمية
حبثية مت استمارة وقد مت ذلك من خالل  ،ب لتنمية املهارات التدريسيةتطبيق اسرتاتيجية التعلم املقلو 

 اليت سيتم تنميتها عنداملهارات التدريسية فاعلية ملعرفة  ةه االستمار ، وهتدف هذتصميمها من ِقبل الباحث
ومي ، سالمية، وفق حمور التخطيط والتنفيذ والتقمي الرتبية اإلتطبيق اسرتاتيجية التعلم املقلوب لدى معل

 ضابطة جمموعتني ىلني إمقسم سالميةمن معلمي الرتبية اإل امعلم (60)من البحث عينة وتكونت
 وأسفرت نتائج . التجرييب شبه املنهج على البحث اعتمدت كما ا يف كل جمموعة،لممع ) 30 ( ةوجتريبي

فروق ذات داللة  وجوددراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي ملهارة التخطيط 
لضابطة اجملموعة ا وعند دراسة الفروق بني ،حصائية )لصاحل اجملموعة التجريبية( يف القياس البعديإ

حصائية )لصاحل اجملموعة إة فروق ذات دالل اتضح وجودجريبية يف القياس البعدي ملهارة التنفيذ والت
وعند دراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي  ،التجريبية( يف القياس البعدي

وعند  ،التجريبية( يف القياس البعدي عةمو صاحل اجملحصائية )لإفروق ذات داللة  اتضح وجودملهارة التقومي 
عدم اتضح  هارة التخطيط يف اجملموعة الضابطة ملقياس التغري بني القياس القبلي والبعدي للعينات املرتبطة 

 12.733فروق لصاحل القياس البعدي مبتوسط فروق  دتلكن يف اجملموعة التجريبية وج، و وجود فروق
البعدي للعينات املرتبطة ملهارة التغري بني القياس القبلي و قياس وعند  ، .77611معياري للفرق وخطأ،

وجود فروق لصاحل تبني لكن يف اجملموعة التجريبية  ،عدم وجود فروقتبني التنفيذ يف اجملموعة الضابطة 
وعند قياس التغري بني القياس  17.896معياري للفرق وخطأ 24.833القياس البعدي مبتوسط فروق 

لكن يف  ،عدم وجود فروقتبني   يف اجملموعة الضابطةرتبطة ملهارة التقوميللعينات امل بلي والبعديالق
معياري  وخطأ 23.333وجود فروق لصاحل القياس البعدي مبتوسط فروق تبني اجملموعة التجريبية 

 اتيجيةرت سإ لتطبيق أتثري وجود  البحث أظهر :منها التوصيات من جمموعة البحثوقدم  .8.620للفرق
 هذه وتطبيق تبين يعزز مما الرتبية اإلسالمية املهارات التدريسية لدى معلمييف تنمية  املقلوب ريستدال

مت حتديد املهارات التدريسية اليت تتم  .علمني وخاصة يف مواد الرتبية اإلسالميةإعداد امل يف اإلسرتاتيجية
   منظومة اءز عليها وبنتنميتها عرب اسرتاتيجية التعلم املقلوب وذلك للرتكي
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Abstract 
 

Research Title: "The Effectiveness of Flipped Learning (Flipped Classroom) Strategy in the 

Development of Teaching Skills among Teachers of Islamic Education"The research aimed to 

prove the effectiveness of flipped learning in the development of teaching skills among 

teachers of Islamic education, identifying the teaching skills that are being developed through 

the flipped learning strategy and determining the requirements of applying the flipped 

learning strategy to develop the teaching skills. This was done through a research 

questionnaire designed by the researcher. The purpose of this questionnaire is to identify the 

effectiveness of teaching skills that will be developed upon applying the flipped learning 

strategy among teachers of Islamic education according to the planning, implementation and 

evaluation axis. The research sample consisted of (60) teachers of Islamic education divided 

into two groups namely control ground and experimental group with (30) teachers each, and 

the research was based on the semi-experimental approach.The findings revealed that there 

are statistically significant differences between the control group and experimental group (for 

the benefit of the experimental group) in the post-measurement and when examining the 

differences between the control group and the experimental in the post-measurement of the 

skill of implementation, there are statistically significant differences (for the benefit of the 

experimental group) in the post-measurement. Upon examining the differences between the 

control group and the experimental in the post-measurement of the evaluation skill, there are 

statistically significant differences (for the benefit of the experimental group) in the post-

measurement. When measuring the change between the pre- and post- measurement for 

samples associated with the skill of planning in the control group, there are no differences but 

in the experimental group, there are differences for the benefit of the post-measurement at a 

mean differences of 12.733 and a standard error of difference 11.776. When measuring the 

change between the pre and post measurement of the samples associated with the skill of 

implementation in the control group, there are no differences but in the experimental group, 

there are differences for the benefit of post-measurement at a mean differences of 24.833 and 

standard error of difference 17.896. When measuring the change between the pre and post 

measurement of the samples associated with the skill of the evaluation in the control group 

there are no differences but in the experimental group, there are differences for the benefit of 

post measurements at a mean differences of 23,333 and a standard error of difference 8.620. 
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ة مبا ورد يف القرآن الكرمي والسن   االستشهادالباحث يف هذا الفصل أمهية العلم والتعليم مع  تناول
ونبذة عن  ،تطرق إىل أسباب اهتمام العامل اإلسالمي ابلتعليموأقوال العلماء يف ذلك، مث ال ،املطهرة

سلوب التقليدي يف التعليم إضافة إىل ذِكر أمهية البحث شكاليات األإديثة، و حلوسائل التدريس ا
  ومصطلحاته.

 البحث خلفية 1-1

، واقع العملية التعليمية وتطويرهاهتتم الدول النامية واملتقدمة على حدٍّ سواء ب
يفرضها  التنفيذية ملواكبة التحدايت اجلديدة اليتويسّخرون لذلك اجلهات التشريعية واهليئات 

ياٍل متميزة قادرة على العمل وذلك لبناء أج فرضها التقنيات احلديثة املتجددة؛الواقع، وت
حنن أمٌة بدأت أوىل صفحات اترخيها ابألمر و "قليمي والدويل ز على الصعيد اإلنتاج والتميّ واإل

أسس ومعايري  لىأمٌة أرست دعائمها ع عل م اإلنسان مامل يعلم"اسخ " اإلهلي "اقرأ" واملبدأ الر 
وقد  (1)"  واجلد يف مسرية طلب العلم أينما وجد ،ي السعي صوب العلم واملعرفةراسخة، وه

 (2): " طلُب العلِم فريضٌة على كلِّ مسلم "-صلى هللا عليه وسلم-هلدى والرمحة قال نيب ا
يف أعقاب احلرب ه "أنحىت قدمياً وحديثاً  لعلمابة إال واحتفت غربي  ٍة شرقيٍة كانت أو ن أُم  ومامِ 

شعر الناس خبيبة أمل فادحة، ويف ظل هذا التشاؤم من حرب  وبعد هزمية فرنسا ،عاملية الثانيةال
وعن حالة  ،خاسرة طرح شارل دجيول سؤااًل ذا مغزى حني سأل عن أوضاع التعليم يف فرنسا

ويُفهم  ن فرنسا خبري،إذ، فعل ق قائاًل: اجلامعات وعن القضاء، فُأخرب أن التعليم والقضاء خبري
ما هي حمك جناح الدولة وتقدُّمها وصحوهتا بعد كبوهتا، وقد من هذا أن حالة التعليم يف دولة 

ضعوا أمامي منهجها يف الدراسة  ُسئل أحد الساسة أيضًا عن رأيه يف مستقبل أم ة فقال:
ومن  ،مابلعللدنيا فعليه ا : "من أرادهللا اإلمام الشافعي الذي قال حمور  (3)أْنبئكم مبستقبلها"

                                                           

379، ص  1أوغلو ، العامل االسالمي وحتدايت القرن اجلديد ، ط( 1)

فضائل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ابب فضل العلماء واحلث  ، كتاب أبواب يفالسنن أخرجه ابن ماجة ىف  (2)
( ، وقيل : حديث حسن220، رقم : )(151/1) على طلب العلم ،

53، ص 1خزاعلة ، االتصال وتكنولوجيا التعليم ، ط(3)
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على اإلطار الفردي واجملتمعي واألممي  وهذه األمهية واملكانة تربز (1)"ابلعلمأراد اآلخرة فعليه 
أمهية التعليم مسألة مل تَ ُعد اليوم حمل  جدٍل يف أيِّ منطقة من العامل، فالتجارب و ، سواًء بسواء

وأن كل ، هي التعليم اية التقدم احلقيقيةن بدأك للش الدولية املعاصرة أثبتت مبا ال يدع جماالً 
الدول املتقدمة تقدمت من بوابة التعليم، و  – مبا فيها النمور اآلسيوية –الدول اليت تقدمت 

أن جوهر  –أيضًا  –نفسها تضع التعليم يف أولوية براجمها وسياستها ، " ومما ال شك فيه 
 ويف العامل ه يقة التنافس الذي جيريحق نأو  الصراع العاملي هو سباق يف تطوير التعليم،

ة وفاعلية تفرض علينا أن نتحرك بسرع تنافس تعليمي، وثورة املعلومات والتكنولوجيا يف العامل 
لن يفقد  لسباق العلمي واملعلومايت مكانتهألن من يفقد يف هذا ا لنلحق بركب هذه الثورة؛

أن نتعرض  تمال ال نطيقه وال يصحُّ احفحسب صدارته، ولكنه يفقد قبل ذلك إرادته، وهذا 
من أولوايت األمم املتقدمة ألمهيته يف السباق تعليم األجيال و بذلك يصبح   (2)له "

" سرتاتيجي احلايل واإل الواقع وملا ينتجه التعليم من تطو ر اقتصادي وهنضوي على ،احلضاري
حسن إعداد الطالب ن أل؛ بل إن أكرب مشروع اقتصادي يف أي بلد هو املشروع التعليمي

شاريع االقتصادية أايًّ  املوهو وحده عامل النجاح يف كل  ،يدخل ضمن إعداد الطاقة البشرية
: " على مدى التاريخ مل تتقدم أمة ، ويشهد على ذلك الواقع والتاريخ ألنه  (3)كان نوعها"

 ويؤمنون هبا قةقي، وحينما يعي قادة الدول تلك احلم بدون إجنازات العلم والعلماءمن األم
 لتعليمية من اهتمامات الدول املؤسسات ا و (4)م تلك الدول وحتتل مكانتها"تتقد

املؤسسات التعليمية مبا تضمه من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات .. اخل من أهم "
املؤسسات يف اجملتمع، ولعل ذلك يعود لألسباب اآلتية : مؤسسات التعليم من أكرب 

ودورها يف احلفاظ على اجملتمع وضخامة ميزانيتها السنوية ع حجماً، تماملؤسسات يف اجمل
لى ثقافته، والعمل على تطويره بتطوير أفراده وقواه العاملة، وذلك ابحملافظة ع، واستمراره

 (5)وتزويدهم ابملعلومات واملهارات والتقنيات واالجتاهات اجلديدة يف شىت جماالت احلياة "
                                                           

 143، ص1، ط ديوان اإلمام الشافعي( الشافعي ،  1)
، د.ط ، د.ت أمام التحدايت التكنولوجية التعليم يف الوطن العريباهلجري ، ( 2)

 15، ص  1، ط التقومي الرتبويصابر ،  ( 3)
، ص12، ط عصر العلمزويل ، (4)

8، ص 1ط واقع بناء املناهج وتطويرها ،صابر ، (5)
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صلى -م والتعليم عرب نصوص الوحي العظيم وسنة نبيه الكرمي التعلُّ  يالتشريع اإلسالمويشجع 
 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ٱُّٱ قوله تعاىل ومن ذلك ،-هللا عليه وسلم 

 رِفعةسبحانه  خص  و ، ( 11سورة اجملادلة ،اآلية : ) َّ مث هت مت هب هئمب
 يي ىي مي خي حي  جي  يه  ٱُّٱ األقدار واإلميان، وهم الذين استشهد هبم يف قوله تعاىل

)سورة آل  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 جك مق حق مف ٱُّٱ ه وتعاىل يف معرض الثناء عليهم :، وقال سبحان (18عمران ، اآلية :

َعْن َكِثرِي و  ، (9)سورة الزمر ، اآلية : َّ هل مل خل حل مكجل لك  خك حك
ْرَداِء يف َمْسِجِد ِدَمْشَق، َأاَتُه َرُجٌل، فَ َقاَل: اَي أاََب فَ  ْبِن قَ ْيٍس، قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َأيب الد 

ُتَك ِمَن اْلَمِديَنِة، َمِديَنِة َرُسوِل ا ْرَداِء، أَتَ ي ْ  أَن َك حُتَدُِّث َّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم؛ حِلَِديٍث بَ َلَغيِن الد 
اَرٌة؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َواَل َجاَء ِبَك جِتَ  ِبِه َعِن الن يبِّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: قَاَل: َفَما َجاَء ِبكَ 

َلَك طَرِيًقا َمْن سَ " اَّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل: َغرْيُُه؟ قَاَل: اَل، قَاَل: فَِإيّنِ َسَِْعُت َرُسولَ 
َماَلِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِرًضا ِلطَاِلِب الْ يَ ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسه َل اَّلل ُ َلُه طَرِيًقا ِإىَل اجْلَن ِة، َوِإن  

 يف اْلَماِء، َوِإن  َفْضَل ُر َلُه َمْن يف الس َماِء َواأْلَْرِض، َحىت  احْلِيَتانِ اْلِعْلِم، َوِإن  طَاِلَب اْلِعْلِم َيْستَ ْغفِ 
اِكِب، ِإن  اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اأْلَْنِبَياِء، ِإن  اأْلَْنِبَياَء مَلْ وَ اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر اْلكَ 

َا َور ثُوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأخَ يُ َورِّثُوا ِديَنارًا  ع املالئكة " ووض ، (1)"َذُه َأَخَذ حِبَظٍّ َواِفرٍ َواَل ِدْرمَهًا، ِإَّن 
ُه، وهو يدلُّ على احملبة ن مرياث النبوة ويطلبُ م وإكرامًا ِلما حيملهأجنحتها له تواضعًا وتوقريًا 

، ألنه طالٌب ِلما به حياُة العامل ا لهوالتعظيم، فمن حمبة املالئكة له وتعظيمه تضع أجنحته
"  بل على مستوى الُرسل واألداين (2)"ئكة، وبينه وبينهم تناسبوجناته ففيه شبٌه من املال

تاب على األرض أشرف والأمشل م، واليوجد كالهتمام اإلساابلعلم ك اليوجد دين اهتم  
ويكفي املسلم  ،فريضة شرعية على املسلمني العلم جعل الذي والأعمق من القرآن الكرمي 

ة التقرأ والتكتب إىل أمي   ةٍ اإلسالم من أم   ةُ لت أم  جزة العلمية اإلهلية حتو  عفخرًا أنه هبذه امل
لسالم وأن أول آية نزل هبا جربيل الرمحة واخلري واو  وينشرون النور ،علماء ينتشرون يف األرض

                                                           

( ، 2625،رقم : )(683/1) ، ابب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، كتاب العلم ، السنن ىف  الرتمذيأخرجه ( 1)
وقال:حديث صحيح

56، ص 1، ط فضل العلم والعلماء اجلوزيه ، ابن القيم ،(2)
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ية عًا تؤكد أمهابلت اآلايت تِ مث نز  (اقرأ)عليه السالم على رسولنا صلى هللا عليه وسلم هي 
من هنا نستنتج أن االهتمام ابلتعليم وتطويره يتعلق بديننا و  (1)" العلم والبحث والتفكري العلمي

"  عيد العلمي واالقتصادي والسيادي مث ألمهية ذلك على الص ،هاحلنيف أواًل واالمتثال ألوامر 
 القرن منتصف يف انمية تُعدُّ  كانت دول يف كبري اقتصادي هنوض يف التعليم ساهم لقدو 

 يفا حي مثاال اجلنوبية كوراي جتربة وتربز املتقدمة الصناعية الدول من اليوم هي بينما العشرين،
 سامهت إذ آخر مثال عموماً  )اآلسيوية النمور (ياآس وشرق جنوب ودول، االجتاه ذلك

 يف صناعي اقتصاد لبناء والصحة املرافقة التعليم على اإلنفاق زايدة على ارتكزت اليت التنمية
 ذلك ل كلشكّ  وقد الدخل، من الفرد نصيب ويف ،القومي الدخل يف متسارعة زايدة إحداث

 هو التعليم، فيتضح من ذلك أن "االتاجمل كل يف متسارعة تنمية إحداث ًا يفمهم عامالً 
،  الرخاء االقتصاديالنماء و وحتقيق  الفقر يف معاجلة هبا ُيستعان اليت األدوات أقوى إحدى

التعليم أييت يف مقدمات اخلطط و  ،النهوض من الدمار أو اهلزائم جر اء احلروب أو الكوارثو 
 القواعد إحدىكذلك   التعليم يُعتربو  يال،جفع ال يف حتريك وبناء األالتنموية ِلما له من أثر 

لتعزيز القيم والعادات والتقاليد اجملتمعية يف نفوس تستثمرها الدول واحلكومات  اليت ةالرئيس
، ففي التقرير الثاين الذي أصدرته جلنة الشخصيات آخر إىل جيل من الطالب واملتعلمني

عزيز الوسطية ، أوهلما عاملني أساسني لت يدالبارزة التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي " مت حتد
جتثاث شأفة التطرف واألصولية والعنف الطائفي يف إصالح املنظومة التعليمية ال احلاجة إىل

املبادئ والقيم يف اجليل اجلديد  تكريسي يف وذلك ألهنا العامل األساس (2) الدول اإلسالمية"
فإهنا تتدخل بشكل لٍة ما فوذها على دو ونض سيطرهتا ن القوى االستعمارية حينما تفر إحىت 

 مع الرؤية واهلوية اليت يريدون مباشر وغري مباشر يف تغيري وتعديل أنظمتها التعليمية مبا يتوافق 
من املعروف أن دول العامل الثالث ورثت أنظمتها عن الدول املستعمرة، تلك الدول اليت و " 

ة، وابلتايل فهي احلها العامة واخلاصمصقضت على النظم التعليمية األصلية هبدف خدمة 
المتثل الثقافة األصلية للمجتمع العريب، والمتثل ثقافة اجملتمع املستعمر، بل كانت جتمع بني 

وبعد االستقالل التام لدول العامل  ،املتناقضات مما أحدث مانسميه اليوم صراع الثقافات

                                                           

 http://www.alyaum.com/article لسمالوطي ، " ملاذا تقدم اآلخرون .. وختلفنا حنن العرب" ، عبدالسالم ا (1)

103، ص  1، ط لعامل االسالمي وحتدايت القرن اجلديداأكمل الدين ، أوغلو ، ( 2)

http://www.alyaum.com/article
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، رخييةشخصيتها التاستعادة التسعى وبدأت  ،ث سعت للتعرف على هويتها القوميةالثال
فات مرحلة ، لتأكيد ذاهتا والتخلص من خمل  قادات والقيم واالجتاهات الوطنيةواألخذ ابالعت

يف  أم ا إذا جنت هذه الدولة أو تلك من االستعمار املباشر فإهنا الأتلوا جهداً   (1)االستعمار "
للتعليم يعكس طبيعة العصر حلايل ا النموذجو"سرتاتيجيات القوة الناعمة إاستخدام أساليب و 

الذي مت تصميمه حينها، أال وهي فرتة الثورة الصناعية اليت شهدها العامل، إذ يتعلم الطالب 
ليصل هبم إىل تعليم  من خالل َّنط جتميعي واحد )اليراعي اختالفات طبيعتهم وقدراهتم (

اب ةقياسي )َّنطي( مؤثر، إذ يتحتم عليهم أن جيلسوا يف صفوف متأنق ة الشكل يستمعون جذ 
ويقوم الطالب كذلك بعدها  ،املعلِّم( يقوم بتفسري موضوع مامجيعًا إىل خبري واحد )

(2)" ابستدعاء هذا التفسري وماصاحبه من معلومات مت تعلمها استعدادًا لالمتحان
وطبعاً 

جمرايت لي مع عقة النقدية أو التعامل الجلاء منظومة فكرية قادرة على املعابدون تفكري أو بن
، ولكن هذا النمط بدأ يتالشى يف ظل التطورات وابلتايل عدم التقدم بل التقادم ،األمور

ا أرادت جياًل واعياً إذ  وأصبح لزامًا على املنظومة التعليمية  ،الصناعية والفكرية واحلضارية
رلنج هاموند اد ن تراعي املتعلمني وبيئاهتم وطموحاهتم وخرباهتم، وتؤكد لنداومثق فًا   أ

" جيب  نوفان ابلتعاون مع جون برانسفوردأن مبادئ التعلُّم اليت حددهتا سوزان دو  ،وزمالؤها
أييت الطلبة إىل الفصل مبفاهيم وخربات   يف القرن احلادي والعشرين وهي أناساً أن تكون نرب 

ينبغي أن ميتلك و  ،ه املعرفة املسبقة ويبنوا عليها سابقة ، وعلى املعلمني أن يستندوا إىل هذ
قوها يف ، وأن يستعيدوا هذه املعرفة ويطبواقعية ومفهومية لتطوير فهم عميقالطلبة معرفة 

، ويعرفون كيف الية أكرب عندما يعون كيف يتعلمونيتعلم الطلبة بفع، و سياقات احلياة الواقعية
ابعة لعلم الرتبية عرفة التاملجماالت يعترب التدريس اليوم أحد و "  (3)يراقبون تعلُّمهم ويتأملون فيه"

االت أربعة هي  ويبحث التدريس يف جم ،وهو ينتمي إىل جماالت املعرفة العملية واإلبداعية
وبيئة التعلم حيث يهدف إىل وضع صيغة مناسبة تربط بني  املعلم واملتعلم واملادة الدراسية

" فلم يعد التدريس  ايهيعيش ف املادة وخصائص الطالب والبيئة اليت ىوحمتو إعداد املعلم 
كالسابق جمرد نشاط يتكون من فعل ورد فعل من املعلم والتالميذ فقط، بل هو مهمة معقدة 

                                                           

 22، ص1، ط واقع بناء املناهجملكه ، صابر ،  ( 1)
31، ص 1، ط الصف املقلوببريمجان ، سامز ، ( 2)

82، ص 1، ط التدريس الصفي الفاعلسريي وهوارد واليزابيث وبج ، (3)
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عبارة عن نسق وأما نظام التدريس فهو " ،ومرك بة تتطلب قدرات متنوعة وكفاءات متعددة
ذ قصد تااألس – يتكون من جمموعة من األنشطة التعليمية التعلمية اليت يقوم هبا املدرس

االندماج والرتبية السليمة،  عدة التالميذ والطالب على حتقيق أهداف تربوية معينة، لغايةمسا
إحداث أتثري يف  أي إن التدريس نشاط هادف ُمعقلٌن يرمي إىل، خدمة للبالد والعباد

تفاعل بني جود فالبد من و  ..( الوجداين –املهاري  –اجلانب املعريف )  شخصية الطالب
وبينه وبني املادة التعليمية أو اخلربات الرتبوية، ومن هنا تظهر أمهية الدقة يف  ،واملتعلمس املدر 

ولذلك  (1)" اختيار اخلربات الرتبوية املناسبة وأيضا الدقة يف اختيار الطريقة أو الطرق املناسبة
جيايب حىت االوتعزيز السلوك  أمهية أن يكون التعلم يف سياق تغيري وتعديل السلوك :يظهر أوالً 

" والتدريس اره، وأن نعطي التدريس مكانته املرموقة والالئقة علميًا ومهنيًا واجتماعيًا  يؤيت مث
نقاًل للمعلومات واملعارف، وإَّنا يوصف أبنه كونه من وجهة النظر احلديثة اليقتصر على  

قوم ي املتعلمني، حيث نشاط خمطط، يهدف إىل حتقيق نتاجات تعليمية مرغوب فيها لدى
وإدارته بشراكة فاعلة ومثمرة مع طالبه  ،وتقوميه ومتابعته  هذا النشاط وتنفيذه املعلم بتخطيط

. ويعين ذلك أن هناك أدوارًا جديدة لكل من املعلم واملتعلم وفق هذه النظرة احلديثة لعملية 
قتصر ي إن املتعلمني لنف التدريس، فكما أن املعلم لن يقتصر عمله على إلقاء املعلومات

فمفهوم التدريس  (2)استعدادًا السرتجاعها وترديدها" ظ تلك املعلوماتدورهم على حف
واملهارات التدريسية اليت حيتاجها املعلم يف هذا العصر ختتلف ابختالف طبيعة العصر "وأتيت 

ث عملية الرتبية ذاهتا، حيهذه النظرة املتطورة ملفهوم التدريس انعكاسًا للنظرة احلديثة إىل 
بوية أمهية النظر إىل املتعلم كشخص حيتاج إىل النمو الشامل أكدت البحوث النفسية والرت 

والعقلية واجلسمية بشكل  املتكامل، مما يعين اشتمال ذلك النمو على اجلوانب الروحية
ويراعي عدم الفصل بني هذه  ،منسجم ومتوازن يضمن عدم طغيان جانب على اآلخر

يف سياق هذه النظرة احلديثة للرتبية، التدريسي املتعاظم للمعلم ر اجلوانب. وهنا يكمن الدو 
القيام فينتقل من التدريس التقليدي النمطي إىل التدريس الفّعال النشط الذي يفرض عليه 

ولذا جند اليوم يف فهم عملية   (3)، وممارسة ومهارات تدريسية متنوعة "مبهام وأدوار جديدة
                                                           

http://www.alukah.net،  " عموميات يف التدريس "،  جواد(1)

  (2) 22، ص 1، ط اسرتاتيجيات التدريس الفعالاخلليفة ، مطاوع ،  
 (3) 23، ص 1، ط اسرتاتيجيات التدريس الفعال اخلليفة ، مطاوع ،

http://www.alukah.net/authors/view/home/6177/
http://www.alukah.net/
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ور التغذية الراجعة ابلنسبة لنتائج عملية ليل النظم وأتكيد دحتهو استخدام مدخل دريس " الت
ويتطلب القيام بعملية التدريس ضرورة متكن املعلم من مهارات التدريس األساسية  ،التدريس

"  فضل عائد تعليمي تربويأاليت تؤهله لتوفري مناخ اجتماعي وانفعايل جيد يؤدي إىل حتقيق 
أن وظائف املعلم ال ختتلف من  مبعىن للتعميم  بليةقاال" خصائص مهارات التدريس ومن 

ابلرغم من أهنا تتميز ابملرونة والقابلية  ،ف املادة اليت يدرسها أو املرحلةمعلم إىل آخر ابختال
نه ميكن أ مبعىن، القابلية للتدريب والتعلموكذلك  للتشكيل وفقا لطبيعة كل مادة ومرحلة

ومن ، ةميكن اشتقاقها من مصادر متنوع، وأيضًا ختلفةملاكتساهبا من خالل برامج التدريب ا
يل األدوار واملهام اليت يقوم هبا املعلم من خالل مالحظة سلوكه أثناء حتل :هذه املصادر 

مع تطور وسائل التدريس واالنفتاح على و " حتديد حاجات املتعلم وخصائصه ، و التدريس
ابت هلذا املعلم القدير أن يتسل ح هبذه األدوات  يبالتكنولوجيا واملعرفة الرقمية والتواصل احلاسو 

فلقد " أوجب التسارع املعريف املذهل، ، ن والرشاد يف سبيل غايته الساميةلتكون له نِعم العو 
ضرورة إعادة نظر الرتبويني يف اسرتاتيجيات التدريس، والتطور امللحوظ للنظرايت الرتبوية 

حتقيق النمو الشامل للمتعلم، وعدم االقتصار على ة فبدأت أنظار الرتبويني تتجه حنو أمهي
والوجدانية واملستوايت العليا للتفكري،  ح هناك اهتمام ابجلوانب املهاريةفأصبالنمو املعريف له، 

 وتزايد االهتمام ابلتنظيم السيكولوجي للمعرفة كبديل للتنظيم املنطقي. ويف ضوء هذه التغريّ 
التسميع غري مناسبة للواقع اجلديد، ومن مث تعددت ء و اقلسرتاتيجية اإلإالكبري، أصبحت 

وبدأ االهتمام بتطوير   (1)" سرتاتيجيات تدريسية متنوعةإتهدفت استحداث اجلهود اليت اس
( بدأ البحث يف فاعلية التدريس  1970ففي " عام ) ارات التدريسية منذ سنوات طويلة امله
ناد إىل نتائجه يف تطوير التدريس، وقد بدأ الدافع تس املنهج التجرييب واالجتاه يعرب عن تبين  اك

لتدريس حنو التعرف على الفاعلية، وكيفية رفع معدالهتا يف واقع الفصول ببحوث اجتاه لال
التالميذ يف  زالدراسية ابستخدام املنهج التجرييب كنتيجة ملشاعر عدم الرضا عن مستوايت إجنا

واقع  اليت تظهر جليًّا علىومكانتها ريسية ات التدار امله ومن هنا تتضح أمهية (2)املدارس "
شهدت ، وقد "لتقدم الوطين على املستوى البعيد، وعلى املستوى االتالميذ على املدى القصري

                                                           

  (1) 35، ص 1، طجيات التدريس الفعال اسرتاتياخلليفة ، مطاوع ، 
  25، ص  1، ط  مسرية التدريس عرب مائة عام تغريد ، عمران ، (2) 
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مي يف جمال التدريس ويف حجم سعينات طفرة هائلة يف نوعية البحث العلتالفرتة منذ هناية ال
ل " كأفض Meta Analysisخدمة . وبدأ استخدام " ست، وأساليبه التقنية واإلحصائية املالبحث

نات من يص نتائج فئات البحوث اليت أجريت يف جمال التدريس ، ومشلت عي  لخطريقة لت
ت ماليني ، وذلك للتعرف على أكثر غاملدارس بلغت آالف ، وعينات من التالميذ بل

ة يسالمس الرتبية اإلعلق بتدرييتوأما ما  (1)التالميذ " اتيجيات التدريس أتثريًا يف إجنازاسرت 
ألن التعليم من شعائر ديننا احلنيف ، وكما يقول  ؛املهمة أعظم واملسؤولية أكربفسنجد أن 

، " وألن العلم وطلبه يف الشريعة ابن خلدون " تعليم الولدان القرآن من شعار دين اإلسالم " 
تعاىل : خشية هللا ل ، به حتصواجبة التحقق وليس جمرد حق فردي االسالمية فريضة
، اآلية:  فاطر)سورة  َّ مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱ

 حل مكجل لك  خك حك جك مق حق خفمف ٹٱٹٱُّٱ ويتمايز الناس (، 28

، عن ا استحق اتركه املعاجلة ابلعقوبةهلذ ،(9: ، اآلية  الزمر)سورة   َّ هل مل خل
واليعظوهنم  واليعلموهنمهنم اجري هون النيب صلى هللا هللا عليه وسلم أنه قال: )ماابل أقوام اليفق

وهنم . وما ابل أقوام اليتعلمون من جرياهنم واليتفقهون واليتعظون .. وهللا والأيمروهنم والينه
إن الرتبية "  (2)م أو عاجلتهم العقوبة يف الدنيا ( "هنليعلمن قوم جرياهنم ويفقوهنم ويعظو 

، وقد مكارم األخالقوإمتام  ،وكرابنية اليت جاءت لتوجيه السلسالمية هي الرتبية الاإل
ذي بعث إلمتام ، فهو الصلى هللا عليه وسلم قواًل وعمالً جتسدت هذه الرتبية يف شخص النيب 

وتعدد ميادينه، ومشوليتها للروح  سالمية يف قوة أثرهالرتبية اإل وتظهر أمهية ،مكارم األخالق
لى أساس الدين وعواطفه عه وتنظيم سلوك ، كما تقوم بتنمية فكر االنسانوالعقل والبدن

ا جاء االهتمام مبدرس الرتبية اإلسالمية وإعداده  مبا يتناسب مع مهامه احلنيف، ومن هن
سالمية، وتعلق ية اإلة العظيمة، إذ يعد هو العنصر الفعال يف جناح وحتقيق أهداف الرتبالرتبوي

ثابة منظومة يثة مبداحلسرتاتيجيات التدريس إولذلك تُعد  (3)"كبرية حيال ذلك   عليه آمال
                                                           

  (1) 29، ص  1، ط  مسرية التدريس عرب مائة عامتغريد ، عمران ، 
246، د.ط ، ص  ةاألمهية الرتبوية لطرق تدريس الشريعلشهب ، أبو بكر ،  ( 2) 

املرحلة  ة أدائهم التعليمي يفسالمية يف ضوء جوددراسة تقوميية ملدرسي الرتبية اإل، نغم ، أمحد ، حسني ، ضياء  (3) 
347، د.ط ، ص  عداديةاإل
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 ،ترتقي مبستوى العملية التعليمية مبا فيها من مفاهيم وأدوات ومعارف معرفية جديدة للمعلم
يا املعلومات واالتصاالت بتطور تكنولوج رة تقنية هائلةطفقد " شهد القرن احلادي والعشرين و 

وسائل العلمية الو  احلديثة، ونشوء شبكات التواصل االجتماعي املتنوعة، وتزايد األدوات
املختلفة، فأسهم بذلك يف تطوير التعليم احلديث، وإحداث قفزة علمية ومعرفية يف مناهج 

سرتاتيجيات التدريس املختلفة، وظهور أساليب وطرق تعليمية مبتكرة قائمة على أدوات إ
بدأ بتطوير ت ت وتقدمهااجملتمعا هنضة يفنقطة البدء "ومن هنا نستنتج أن   (1)التقنية املتنوعة "

 اآلن وحنن ،التعليمية حياهتم فرتات ستوىعلى م تعلمنيامل التعليم، حبيث يراعى تنمية قدرات
 ىلن إاملتعلمو  يسارع من خالهلا اليت املستحداثت التكنولوجية بعصر سمىيعصرًا  نعيش

حىت  حيةلو واألجهزة ال مولة واهلواتف الذكيةحملزة اواألجه سيبواتلك التكنولوجيا كاحل الكامت
ة التعليمي العملية يف ودجمها التكنولوجيا تلك صبحتة بدوهنا، وأاحليا يتخيلون ال صاروا

زايدة الدافعية حنو عملية  يف، و العلمي التقدم عملية يف فعال دور من ملا هلاعصرية ورة ضر 
 سرتاتيجياتإواقعهم واهتماماهتم ومتطلباهتم. لذلك ظهرت عدة  حتاكيالتعلم؛ كوهنا 

العملية التعليمية، ومن أبرزها  يفب تعليمية مبتكرة قائمة على توظيف تلك التكنولوجيا اليسأو 
يف العملية والذي يُعد استثمارًا إجيابيًا (2)"قلوبم املالتعل وهو التعليم، يف مؤخراً  شرمفهوم انت

 يفأكثر مرونة، تساعد على أساليب تدريسية  دية " وأصبح من الضروري االعتماالتعليم
ية، كما تدعم دور املعلم  التعليموتلبية احتياجاته، وتفعيل دوره يف العملية  ،تدعيم ذاتية املتعلم

 –كونه مدراًب وميسرًا لعملية التعلم، ومن أمثلة هذه األساليب احلديثة التعلم املعكوس 
يدي، قللتل تلقيه يف الفصل االعلمي قب .. والذي يعتمد على إعطاء املتعلم احملتوى -املقلوب

مما يعطي فرصة للمتعلم ملعرفة احملتوى واالطالع عليه، ومن مث إاتحة الفرصة داخل الفصول 
(3)التقليدية ملمارسة األنشطة التعليمية والنقاش"

م املقلوب هي الفكرة الرائجة سرتاتيجية التعلُّ إو  
والتدريس املقلوب ، رنأيضًا يف أوساط املهتمني بتطوير التعليم ومواكبته للمتغريات يف هذا الق

(Flipped Classroom)  شكل من أشكال التعليم املدمج الذي توظف فيه التقنية احلديثة"
                                                           

305ص ، د.ط ، لوب أمنوذجا  سرتاتيجية التعلم املقتقنية املعاصرة يف جمال التعليم إاالسرتاتيجيات الفردية ، البار،  (1)

تنمية مهارات تصميم الفيديو التعليمي وإنتاجه  ( يفالعادي/ التفاعلي)ابلفيديو الرقمي  قلوبفاعلية التعلم املحرب، (2)
66، د.ط ، ص بغزة ألقصىلدى طالبات جامعة ا

307، د.ط ، ص أسرتاتيجية التعلم املقلوب أمنوذجا  التعليم االسرتاتيجيات التقنية املعاصرة يف جمال فردية ، البار، (3)
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 ت العصر، فهو َّنوذج تربوي حديث تطلباملتقدمي تعليم يتناسب مع حاجات الطالب و 
طالب م حيث يقو  ة إىل منهج دراسي آخراضرة التلقينية والواجبات املنزلية النمطيتتغري فيه احمل

، قبل حضورهم إىل املدرسة، أو يف أثناء حماضرات فيديو قصرية يف منازهلم ل مبشاهدةالفص
وبذلك يتمك ن مجيع التالميذ  (1)واملشروعات أو املناقشات" التمريناتالوقت املخصص ألداء 

ني أمحد والديه أو ، ورمبا انقش فيه أبل ورمبا إعادته أكثر من مرة ،احملتوى املقررمبشاهدة 
ح والتوضيح للفكرة املرادة من الدرس  " إن  فكرة الشر أى برانجماً واثئقياً للمزيد من املكتبة أو ر 

م النشط وفاعلية الطالب : التعلُّ تستند يف صلب تكوينها إىل مفاهيم، مثلالفصل املقلوب 
يمة ق ، وإذاعة أو بث  للمنهج املدروس . إنصميم هجيين )خمتلط( للدرسومشاركتهم ، وت

الهلا أن خإىل ورشة تدريبية، ميكن من  شكل مقصودبه هذا الفصل تكمن يف حتويل وقت
ه حول حمتوى املنهج، كما ميكنهم اختبار مهاراهتم ءيتحرى الطالب مايريدون حبثه واستقصا

أثناء أدائهم لألنشطة اليدوية . وخالل وقت  يف التواصل مع بعضهم البعضيف تطبيق املعرفة و 
ارين أو املوجهني ، وتشجيع م املعلمون بوظائف مماثلة لوظائف املدربني أو املستشقو الفصل ي

،  (2)الطالب على القيام ابلبحث واالستقصاء الفردي واجلهد اجلماعي التعاوين الفع ال "
إحداث  من األساليب الفع الة جدًا واليت هتدف إىلسرتاتيجية التعلم املقلوب إوبذلك تصبح 

مكانيات العلمية والبحثية مع التكنولوجيا العصرية ليحدث تزواجاً مثمراً يستثمر اإلي تعلُّم نوع
ها املعلمون " بل إن املكافأة اليت سيجنير التعليم واملنظومة التعليمية حمو  يكون فيه املتعلم هو

ياً يميسرتدون وقتًا تعل سرتاتيجية التعلم املقلوب قي مة ومفيدة أمهها أهنم سوفإمن استخدام 
ميكن أن يستخدم يف تعميق التعلم لدى طالهبم . ومن احملتمل أن ترتفع مشاركة الطلبة  مثينًا 

لتعاون املستمر ة ومثمرة بفضل ا، وستنشأ ثقافة غني  بب اتصاهلم واحتكاكهم ابملعلوماتبس
ون يف لمأن املعلمني سيتك -ببساطة – إن التعلم املقلوب يعين ون معاً.بني الطلبة الذين يتعلم

 ،وأن طالهبم هم من سيقبلون األمر ،ون أكثرمعل، وسيستالصف الدراسي بصورة أق
، ويف هذه  (3)ات التعلم يف القرن احلادي والعشرين "عون ابلتعليم يف ظالل تقني  تويستم

جند اإلجابة اليت طاملا أرّقت العديد من املعلمني والرتبويني يف هذا الصدد وهو "   سرتاتيجيةاإل
                                                           

  (1) 269، ص 1، ط اسرتاتيجيات التدريس الفعال، اخلليفة ، مطاوع  
  )2)( 269، ص 1، ط اسرتاتيجيات التدريس الفعالاخلليفة ، مطاوع ، 

  274، ص 1، ط اسرتاتيجيات التدريس الفعالاخلليفة ، مطاوع ،  (1)
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، بينما هناك قد تعّلم مايكفي –من طالبه  –لب اميكن للمعلم أن يضمن أن كل طف كي
 –ها هلم مجيعًا ؟ إن تشخيص التعليم ئوعديدة جيب تغطيتها وضمان إيفامستوايت متباينة 

جمربين  يف هناية األمر الذين جيدون أنفسهم ة ملعظم الرتبويني هو أمر مرهق للغاية ابلنسب -حبق
بقدر اإلمكان الذي يتمثل يف تقدمي حمتوى كبري  عليماملدخل القسري يف الت لكعلى اختاذ ذ

أمل أن يفي ذلك ابحتياجات أكرب كم ممكن يف تلك الكمية أو الفرتة الزمنية املتاحة هلم على 
والبيئة ،  (1)وأن يثبت لديهم أفضل كمية ممكنة أو متاحة من ذلك التعليم " ،من الطالب

"  ي بل هي سريعة التأثري والتأثر بذلكل عن الواقع اإلقليمي والعاملعز التعليمية ليست مب
هي  :عامليتني رئيستني : احلركة األوىلسرتاتيجية الصف املقلوب تُعزى إىل حركتني إظهور و 

التطور التكنولوجي على مستوى العامل من انحية االخرتاعات واألدوات واألجهزة التكنولوجية 
نتقال املعرفة وانتشارها على مستوى العامل أبقل تكاليف وأبسرع ا اليت أاتحت بشكل كبري

هي حركة تطور  :ات التكنولوجيةواحلركة الثانية واملرتبطة بشكل كبري بتطور األدو  ،وقت
ويف ظل هذا التحول  (2)أساليب واسرتاتيجيات نقل املعرفة وحماولة تفعيلها واالستفادة منها "

، مهارات متجددة ليواكب هذا التحولرًا جديدة و ارس أدو االتعليمي ينبغي للمعلم أن مي
اإلسالمية اليت تُبىن على ، والسي ما يف العلوم ويستمر يف العطاء واملعرفة وبناء اإلنسان

القناعات واالعتقادات والقيم اليت اليصحُّ االعتماد فيها على التلقني أو التقليد أو إلقاء 
من العقائد واإلميانيات واألخالق، ولذلك توج ب على ا املعلومات فحسب ِلما يرتتب عليه

والتطور يف أداء رسالتهم معلمي الرتبية اإلسالمية أن يكونوا يف غاية االحرتافية واملهنية 
 .التعليمية
 

 شكلة اإلحساس ابمل2-1 

ابملناطق  مقارنةف ر البنك الدويل من أن مستوى التعليم يف العامل العريب متخلِّ حذ  
مشكلة البطالة وغريها من  وحيتاج إىل إصالحات عاجلة ملواجهة ، يف العامل رىاألخ

                                                           

 32، ص 1، ط الصف املقلوبن ، سامز ، بريمجا (2) 
308، د.ط ، ص ية املعاصرة يف جمال التعليم أسرتاتيجية التعلم املقلوب أمنوذجا  االسرتاتيجيات التقنفردية ، البار، (3)
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العاصمة األردنية عمان بعنوان  نطلق مالبنك الذي أُ وجاء يف تقرير  ،التحدايت االقتصادية
نه على الرغم أ" ومشال أفريقيا( الشرق األوسطإصالح التعليم مبنطقة  )الطريق غري املسلوك

م اإللزامي وتقلص الفجوة بني ث يستفيد معظم األطفال من التعليحيمن حتقيق الكثري 
وقال   "فة عن كثري من الدول الناشئةمتخلِّ  اجلنسني يف التعليم إال إن الدول العربية مازالت

إال إن املنطقة مل  مقارنة ابملاضي نه رغم سهولة الوصول ملصادر التعليم حالياً " أ :التقرير
التسجيل يف املدارس الثانوية  لة ومعد   فيما يتعلق مبكافحة األمي  ايبجيتشهد نفس التغيري اإل

إىل وجود فجوات كذلك وأشار التقرير    ،وأمريكا الالتينيةالذي شهدته دول انشئة يف آسيا 
 اإلَّنائية احلالية املنطقة لتحقيق أهدافها وما حتتاجه    بني ما حققته األنظمة التعليمية 

العالقة بني التعليم وضعف النمو االقتصادي هو  حد أسباب ضعفأن أبر وذك ،واملستقبلية
فإن  ،سالميةأّما على مستوى تدريس الرتبية اإل (1) "كبري اخنفاض مستوى التعليم بشكل

 ،اإلشكال حينها يكون أكرب وأعمق الرتباط ذلك ابلعقيدة اإلميانية والسلوك اإلسالمي
بعيدة عن تعاليم اإلسالم السمحة  ضحةوا" مظاهر احنراف ويظهر ذلك على شكل 

تعليم اإلسالمي قصور أو فشل يف مناهج وأساليب ال -ولألسف–والرصينة، كل ذلك سببه 
التطبيقات  الذي بدوره يؤثر يف (2)املدرسي واألسري يف صياغة الشخصية اإلسالمية املتزنة "

ليست فقط ان، فهي مكزمان و السمحة والفهم الصحيح لشريعة هللا ومدى مالئمتها لكل 
التابعني، بل هي ممتدة إىل قيام الساعة ولكن بروح التعايش الصحابة الكرام أو جليل 

" والتلقني من حيث هو طريقة تسلطية يف األجيال والوقائع واملتغريات  جلميع التجديد فيها و 
درسه ايالتعليم جتعل التلميذ يستجيب ابكتساب عادة الصم )أي الدراسة ابالستظهار( وم

تم بفهمه هالطفل هبذه الطريقة حيفظه كما هو، مبعىن أنه اليتأثر مبوضوع التعلم ألنه الي
مما الجيعل مكاانً للرتبية اإلسالمية احلقة اليت تُعىن ابلباطن  بل ابستنساخه وحفظه " ،وإدراكه

 -ايلإمجوبشكل -تلف مراحله خموالزال التعليم يف " ، وابملعتقدات قبل السلوك قبل الظاهر
مجاالً سطحيًا يف معظم البلدان العربية يف طرقه ويف حمتوايته، والتزال طرق التعليم تلقينية إ

ط ، إىل التلميذ تذهب يف اجتاه واحد من املعلم ، الذي يعرف كل شئ ويقوم ابلدور النش

                                                           

 .lex.com2www  "،التعليم يف العامل العريب متخلف مستوىمراد ، " ( 1) 
.alghad.comwww" ،  لطيبمنهاج الرتبية االسالمية .. التلقني اليغرس السلوك ا، "  جمد(2)

http://www.2lex.com/
http://www.alghad.com/
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 ، فيفرض عليه دور التلقي الفاتر دون أن يشارك أو يناقش أو ميارسالذي جيهل كل شيء
على العمل والسلوك  والتلقنيوالعالقة السببية بني الفهم  (1)"يُعمل فكره فيما يلق ن ن أندو و 

ابتعدان عن التطبيق اإلجيايب والسلوك القومي الذي ية فكلما زاد التلقني واحلفظ عالقة طرد
مد عتالتعليم العام يف أوطاننا أنه ي ه" ومما يُعاب بينطوي على االعتقاد والرسوخ واليقني ، 

 مه بعد أداء االمتحان تعل  وهلذا ينسى املرء غالباً ما فظ "الصم" ال على الفهم واهلضم،على احل
لرسخ يف ذهنه، ومل يتعرض هبذه السرعة  نياً على الفهم والفقه والتمثل،مه كان مبولو أن ماتعل  

التعلُّم الذايت،  حنو يةفظ اجملر د إىل ضعف الدافعوتزيد اإلشكالية يف التلقني واحل  (2)للزوال "
، وإبراز املواهب والطاقات الكامنةويفقد الطالب حينها الشغف ابملعرفة والسعي حنو التعلُّم 

السالح الذي نستطيع أن نواجه به املستقبل جيب أن ندرك أن "وكما يقول كني روبنسون 
كامنة ت القاهو التعليم . إال أنه سالح ذو حدين، فقد حيجب الكثري من القدرات والطا
ز الوجود إذا ابتباع أساليب تعليم حمدودة، كما ميكن أن نفجر هذه الطاقات وخنرجها إىل حيِّ 

 من املتغريات العلمية والتقنية ارًا قواي ً ما اعتمدان األساليب املنتجة .. إننا اآلن نواجه تي  
توازن حنقق ال ا أنينعل واالجتماعية السريعة ، وحىت نتمكن من الصمود يف وجه هذا التيار،

ولألسف فإن تعليماً   (3) ، علينا أن نتعلم كيف نكون مبدعني "للطاقات البشرية مبعىن أدق
" يقوم على التلقني بدل البحث ، ويعتمد الذاكرة بدل الفهم ، والتسليم بدل النقد ، 

عليم جه تنهوممارسة السلطة بدل حتريك املواهب وتشجيع املبادرات .. اخل إن تعليمًا هذا م
ف .. فهو الينتج واليستطيع أن ينتج العقول القادرة على مواجهة حتدايت احلاضر متخلّ 

ومع استمرار إشكالية التلقني والتقليد يتبل د العقل ويتحّجر ،  (4)ومتطلبات املستقبل " 
 خاطب ابلشرع ، وعليهجعل العقل مناط التكليف واملاله جل  يف عُ ربنا لألسف ، مع أن  

فة االسالمية يف اترخيها ل " والعقل مل ينز ل منزلته الالئقة به يف الثقادار فهم الوحي والتنزيم
، ولكنه ة عند فئة من العلماء قليلة كان هلا أتثري يف أزمنة بعينهاالطويل إال يف حقب قصري 

لع يف الكون تطد فيها ثقافة النقد واملراجعة ، والولِّ يأتثري مل يستبطن النفس والشعور ، حبيث 
                                                           

 www.minshawi.com ، " التلقني يف التدريس طريقة فاشلة ترتجم واقعنا املؤسف" ،  القذايف (1)
 2، ط فقه االولوايتيوسف ، القرضاوي ،  (2)
 209، ص  1، ط ة العقل دور الثقافة والتعليم يف تشكيل عقلك املبدعصناعكني ، روبنسون ،  ( 3)
82، ص 7، ط إشكاليات الفكر العريب املعاصرحممد ، اجلابري ، (4)

http://www.minshawi.com/
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وماشهده املسلمون يف ، " (1)، والتوق إىل التغيري والبديع " وحب االستكشاف اة واحلي
هو الثقافة اليت التفكر ، وان يف األرض له سبب واحد رئيس وتبعية وهل عصرهم هذا من حتلُّ 

ن الكون م خرزموا به هو إنتاج الثقافة املفكرة الناقدة ، اليت أتت ى هلا بتفكريها أن تسوماهُ 
د العقل ، وحتتل األرض وتقهر احلضارات . ولقد حيق بعالكوكب إىل ماحتت الثرى ، وتست

كشقوهتم بعدم التفكري ،   لمني ماشقوا بشيءالمية أن يقول : إن املسللمتأمل يف الثقافة االس
ا ماثلة رمهيف شئ كرزئهم يف العقل . ومها شقوة ورزية أينما سر ح املرء فكره وجد آاث اوالرزئو 

 .  (2)يف كل شأن من شؤون حياهتم بوجه من الوجوه"

عليمي الذي م احملتوى التوتشري الدراسات اليت تتعلق ابلتقنيات التعليمية اليت تقدِّ 
( ، 2014( و)الفهيد،2012منطلقة من عدد من الدراسات )اخلزمي، يتعلمه الطالب بنفسه

الطالب وإاثرة دافعيتهم ، وقدرهتا على إاتحة ى اليت تشري إىل فاعليتها يف حتقيق التعلم لد
 ،املتعلمني على اختالف ظروفهمب سالتعليم يف أي مكان وأي وقت؛ مما جيعلها تالئم وتنا

ونظرًا لذلك فقد اهتمت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية بدمج التقنية يف 
  " ه(1435-ه1425عليه خطتها العشرية) دتالتعليم واعتربت ذلك خيارًا اسرتاتيجيًا أك

نيات التعليم يف كليات قه( " أنه ابلرغم من وجود أقسام ت1424وتشري دراسة ) األكليب ، 
إال أننا جند العالقة بني هذا األقسام وعملية اإلعداد الرتبوي للمعلم تقتصر على  املعلمني 

أغلب املقررات الواردة يف اخلطة  أنتقدمي مقررات دراسية يغلب عليها اجلانب النظري رغم 
راسية الترقى إىل املستوى دراسية عملية ، وعليه فإن املخرجات التعليمية هلذه املقررات الدلا

املنشود من تنمية املهارات الالزم توفرها لطالب اإلعداد الرتبوي املتعلقة بتقنيات التعليم 
 التدريس طرق يف النظر إعادة على( "ه1436دراسة ) العبريي، وتؤكد جاً واستخداماً"، إنتا

 التدريس يف احلديثة االجتاهات مع يتواكب حبيث .. الشرعية العلوم مقررات يف املستخدمة
 لذلك التعليمية العملية حمور وجعله الصفية البيئة داخل املتعلم ونشاط إجيابية على تركز واليت
 سرتاتيجياتاإل مواكبة ضرورة ةالشرعي لومالع مناهج تطوير مشروع أهداف أهم من جاء

لذلك   .ة"التعليمي للعملية حموراً  وجعله الطالب جانب وتفعيل التدريس يف اجلديدة والطرق

                                                           

 7ص،  1، ط العقل أوال  خمتار ، الغوث ،  ( 1)
 30، ص 1، ط العقل أوال  خمتار ، الغوث ،  ( 2)
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سالمية عناية عدد من املؤمترات والندوات احمللية والعاملية قدمياً اإل كان لتدريس مواد الرتبية
أبن يكون تدريس الدين أقل مي:"التعليم االسوحديثاً، حيث أوصى املؤمتر العاملي الرابع لل

سالمية يف التعليم العام ابلوطن اهج الرتبية اإلنمعن مؤمتر تطوير وصدر ، جتريدًا وتطبيقًا " 
طرق التدريس املناسبة واليت حتقق بهتمام اال "م( عدة توصيات منها :1996)لعام العريب 

سالمية ابملمارسة ة اإلرتبيال، واالهتمام يف تدريس أهداف الدرس، وتتفق وحاجات التالميذ
الفعلية أكثر من احلفظ والتلقني ، وتطوير تدريس العقائد والعبادات من مفهومها التقليدي 

وجاء يف توصيات  ."إىل ربطها ابجملال احليايت، وأن متتزج النظرية ابلتطبيق واملمارسة العملية 
ه( " تطوير 1420يف ديب ) يمأقندوة توظيف التقنيات الرتبوية املعاصرة يف التعليم الذي 

برامج إعداد املعلمني واملعلمات يف جمال توظيف التقنيات الرتبوية املعاصرة خلدمة ملواد 
مت يف كلية الرتبية جبامعة امللك يالدراسة " ، وجاء يف توصيات ندوة مدرسة املستقبل اليت أق

على استخدام التقنية  هميبسعود " الرتكيز على املعلمني، وتطوير أدائهم التدريسي، وتدر 
ه( على 1414وزان ،يؤكد )بفاعلية ملساعدهتم على حتقيق أهداف مدرسة املستقبل " ، و 

وتطبيقي،  عداد دليل ملعلم الرتبية اإلسالمية يشمل جانبني : نظريأمهية توجيه العناية إىل إ"
 سالمية " .اإلة سية حديثة تناسب جمال الرتبيسرتاتيجية تدريإحبيث يعرض اجلانب النظري 

وملدة تزيد عن  صفي ةوالال صفي ةومن خالل جتربة الباحث الشخصية يف التعليم ابلطريقة ال
 طرق هي تدريسالتعليم وال يف املستخدمة الطرق أغلب أن الباحث الحظعشر سنوات، 

 يباإجي دور أي هناك يكون أن دون التعليمية العملية حمور هو املعلم جتعل تلقينية تقليدية
 الذي األمر عاتالتطلُّ  مستوى دونسالمية اإلوخاصة العلوم  العلوم تدريس لمما جع للطالب

 أن دون املعريف اجملال يف ينحصرها متعلُّ  وجعل ،الطالب حتصيل مستوى تديّنِ  عليه ترتب
 التدريس طرق يف النظر إعادة معه يستلزم الذي األمر  الطالب سلوك يف أثر له يكون

 التدريس يف احلديثة االجتاهات مع تواكبت حبيث سالميةاإل العلوم مقررات يف املستخدمة
، التعليمية العملية حمور وجعله الصفية البيئة داخلونشاطه  املتعلم  إجيابية على زتركِّ  اليت

يف تنمية املهارات التدريسية لدى  املقلوب التدريس فاعلية على التعرف حنو الباحث توجهو 
 علم حد على عربية أو ةحملي   دراسة وجود عدم ظل يف ماالسي   إلسالميةا معلمي الرتبية

 .املوضوع هذا تناولت الباحث
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 البحث:مشكلة 3-1

ت  دين يف و  التعل  يم،بح  ث يف اس  تخدام املعلم  ني لوس  ائل تقليدي  ة يف ال مش  كلة تتح  دد
 عل   ى التع   رفث ول   ذلك أردان يف ه   ذا البح    التعل   يم،يف  الوس   ائل والوس   ائط التقني   ة اس   تثمار

 .يف تنمية املهارات التدريسية لدى معلمي الرتبية اإلسالمية املقلوب التدريس استخدام فاعلية

 أسئلة البحث 4-1

 التايل:ميكن اإلجابة عن السؤال الرئيس  املشكلة،وحلل هذه 

 ؟ميةالسية لدى معلمي الرتبية اإلساستخدام التعلم املقلوب يف تنمية املهارات التدري ةما فاعلي

 التالية:ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 

 اإلسالمية؟الرتبية  يت التدريس الالزمة ملعلماما مهار  (1
يف ظل علمي الرتبية اإلسالمية ملتنمية املهارات التدريسية ما أسس وإجراءات  (2

 املقلوب؟استخدام اسرتاتيجية التعلم 
 الرتبية اإلسالمية؟ يلدى معلم التدريسيةت املهاراما فاعلية التعلم املقلوب يف تنمية  (3

 أهداف البحث 5-1

 سالمية.الرتبية اإل الالزمة ملعلميحتديد املهارات التدريسية  .1

التدريسية ملعلمي الرتبية االسالمية يف ظل استخدام املهارات  تنميةسس واجراءات أحتديد  .2
 املقلوب.اسرتاتيجية التعلم 

 .لدى معلمي الرتبية اإلسالميةاملهارات التدريسية نمية ت يف التعلم املقلوب فاعليةإثبات  .3

 أمهية البحث 6-1

 :يلي فيما البحث اهذ أمهية تكمن
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 األمهية النظرية 1-6-1

وأثرها يف تنمية  املقلوب التدريس سرتاتيجيةإ تناول ذيال نوعهل من و األ البحث اهذ عديُ  .1
 يف للمكتبات الباحث برجوع كلذ ويتضح السعودية العربية اململكة يفمهارات املعلمني 

 .االنرتنتعلى شبكة  املتاحة الرقمية واملكتبات السعودية العربية اململكة

 فاعلية ومعرفة املقلوب التدريس وهو املدمج التعليم يف احلديثة االجتاهات أحد تتناول أهنا .2
 .يةيف تنمية املهارات التدريسية لدى معلمي الرتبية اإلسالم سرتاتيجيةاال هذه

 األمهية التطبيقية 2-6-1

 للمعلمني:األمهية التطبيقية 

ألن  االستيعاب،التغلُّب على إشكالية الفروق الفردية بني التالميذ سواء يف سرعة الفهم أو 
ابإلضافة إىل  مرة،املادة العلمية ستكون متاحة بني يدي التالميذ لسماعها أو رؤيتها غري 

 اً.حقالمع املعلم  اإمكانية النقاش فيه

 للطالب:األمهية التطبيقية 

وضياع  احلروب،الت الطارئة اليت قد حتدث بسبب األمراض أو التقليل من آاثر املشك 
 مباشرة.فرصة احلضور للمدرسة للتلقي من املدرس 

 األمور:األمهية التطبيقية ألولياء 

ث واالطالع، بحاركتهم املعرفة والومش ايت التعلم احلقيقي ألبنائهم،االطالع على جمر  
 اجملتمعية.وبذلك نستطيع نشر العلم واملعرفة 

 املعلمني:لكلّيات ومعاهد تدريب  األمهية التطبيقية

 ،املقلوبسرتاتيجية التعلم إأتصيل وتنمية املهارات التدريسية اليت سيتم استخدامها يف 
 .سنياملدر إدراجها يف اجلدارات بكليات املعلمني واجلهات املتخصصة يف إعداد و 
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 بحثال مصطلحات 7-1

 ليةافع 1-7-1
  .ال اسم للفعل احلسن من اجلودة والكرم وحنوهال مصدر، والفعّ الفعل: الفعّ 

تنمية  هبدف سرتاتيجية التعلم املقلوبإتطبيق قدرة املعلم على  أبهنا: إجرائياً  الباحث ويعرفها
 الطاقة.قت أو لو دون إهدار ل املهارات التدريسية لدى معلمي الرتبية اإلسالمية

 سرتاتيجيةإ 2-7-1

  . القو ات املسل حة سرتاتيجي ةإ :احلربي ةفن وعلم وضع ُخطط احلرب وإدارة العملي ات " .  1

مستقبلي ة للنهوض  سرتاتيجي ةإ وضعت احلكومة اجملاالت:ط ة شاملة يف أي جمال من . خ2
  .القوميّ ابالقتصاد 

 . ( 1)" سياسي ة واضحة سرتاتيجي ةإ اكمحلهلذا ا :براعة الت خطيط . 3

 إجرائياً:ويعرفها الباحث 

علم للتنشودة هداف املاألقيق اليت هتتم بوسائل حتجراءات واملفاهيم واإلجمموعة القواعد العامة 
للوصول إىل يطبقها املعلم اليت  تستخدم املمارسات املتميزة واألدوات الفعالة و املقلوب

 أهداف التعلم. 

 املقلوب علمالت 3-7-1

 املعلم يقوم حبيث وخارجه الفصل داخل مابني التعلم مهام قلب :"أبنه  باملقلو  ف التعلمرّ يع
 ليطِّلع )فيديو( مرئي شريط طريق عن الدرس إلعداد االنرتنتو  احلديثة التقنياتابستغالل 

 داخل منزلية فروضاً  تكان  اليت األنشطة أبداء يقوم مث ومن ،املنزل يف املعلم شرح على الطالب
،  (2)"احلديثة التدريس لطرق املطور املفهوم هو وهذا ،العلمية مادةلل فهمه يعزز مما الفصل

                                                           

 90/1،  1، ط صرمعجم اللغة العربية املعا ( عمر ، أمحد ،1 ) 
  https://dokupdf.com( عامر ، أمحد " التعلم املقلوب " ،  2)

https://dokupdf.com/


 

   20 

 التقنية يوظف الذي املدمج التعليم شكالمن أ شكلوب أبنه: قلالتعلم امل وتعرف الدرييب"
فه عرّ وي .احلايل انعصر  يف وحاجاهتم بالطال متطلبات مع سبتعليم يتنا لتقدمي بذكاء احلديثة

 احلديثة، التكنولوجية الوسائط ستخدامتعليمية تعتمد على ا سرتاتيجيةإأبنه:  يلي  ومتو أابَّن
مقاطع  اللمن خ احملاضرات إبعداد للمحاضر سمحية بطريقة تعلومات العاململا وشبكة

 من ،رةاضحملليطلع عليها الطالب خارج ا الوسائط، من وغريها صوتيةفات المللالفيديو وا
 احملاضرة وقت صصخي حني يف احملاضرة ضورهواتفهم الذكية قبل ح أو سيبهمحوا خالل

  (1)ة "التغذية الراجعوتقدمي  التدريبات، وحلللمناقشات 

 احلديثة التقنيات بتوظيفحبيث يقوم املعلم  التعلُّم،مفهوم  قلب :إجرائياً  الباحث ويعرفه
حقيق األهداف تمث مناقشة التالميذ فيها وذلك ل وس،در اليف إعداد وتنفيذ الوسائل البحثية و 

 ، مما يساعد يف رفع املهارات التدريسية لدى املعلمني. التعليمية املقررة

  

                                                           

تنمية مهارات تصميم الفيديو التعليمي وإنتاجه  ( يفالعادي/ التفاعلي)قمي قلوب ابلفيديو الر فاعلية التعلم املحرب، (2)
66ط ، ص ، د.بغزة ألقصىلدى طالبات جامعة ا
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 املهارات التدريسية 4-7-1

 ". أداء عمل حبذق وبراعةوهي القدرة على  مهر،مصدر  "مهارة:

شاط معني ذي عالقة بتخطيط ن تعرف مهارة التدريس أبهنا: " القدرة على أداء عمل أوو  
قابل للتحليل جملموعة من السلوكيات )األداءات( املعرفية الع مل  وتنفيذ وتقومي التدريس، وهذا

أو احلركية أو االجتماعية ، ومن مث ميكن تقييمه يف ضوء معايري الدقة يف القيام به وسرعة إجنازه 
ابالستعانة أبسلوب املالحظة املنظمة، ، والقدرة على التكيف مع املواقف التدريسية املتغرية

 . (1)ل الربامج التدريبية"وبعده ميكن حتسينه من خال

 إجرائياً:ويعرفها الباحث 

نشودة هداف املاألقيق اليت هتتم بوسائل حتجراءات واملفاهيم واإلجمموعة القواعد العامة 
للوصول إىل ملعلم ها ابقيطاليت  تستخدم املمارسات املتميزة واألدوات الفعالةو  للتدريس.

 أهداف التعلم. 

 

م الباحث يف الفصل األول أمهية التعليم ودوره يف هنضة العامل اإلسالمي وأهوبعد أن بنّي 
 التعليمسيتم يف الفصل الثاين تناول أمهية استثمار التكنولوجيا يف  احلديثة،وسائل التعليم 

، ودور اسرتاتيجية سالميةبية اإلمعلم الرت ة ومكان ،سرتاتيجية التعلم املقلوبإعالية ونشأة وف
سالمية ابإلضافة إىل الدراسات رات التدريسية ملعلمي الرتبية اإلقلوب يف تنمية املهاالتعلم امل

 السابقة يف هذا اجملال.

 

 

 

 
                                                           

  enseignement-iliteshttp://educapsy.com/services/hab-53( تعوينات ، علي ، " مهارات التدريس " ،  1)

http://educapsy.com/services/habilites-enseignement-53
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  أدبيات البحث :ثاينالفصل ال

 اإلطار النظري 1-2

 متهيد-
 استثمار التكنولوجيا يف املنظومة التعليمية-
 لم املقلوبعسرتاتيجية التلتارخيي إلاق اسيال-
 سرتاتيجية التعلم املقلوبمميزات إ-
 سرتاتيجية التعلم املقلوبحماذير إ-
 سالميةالرتبية اإل-
 سالميةمكانة معلم الرتبية اإل-
 سرتاتيجيات التدريسإ-
 سالمية رتبية اإلمهارات التدريس الالزمة ملعلمي ال -
 سالميةملعلمي الرتبية اإلرات التدريسية وب يف تنمية املهاقلدور اسرتاتيجية التعلم امل-
 أسس وإجراءات تنمية املهارات التدريسية عرب اسرتاتيجية التعلم املقلوب  -

 الدراسات السابقة 2-2

 لكرتونيةاالجهزة اإل سرتاتيجية التعلم املقلوب واستخدام الوسائط أوالدراسات اليت تتعلق إب-
 مية املهارات التدريسيةتنالدراسات اليت تتعلق ب-
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، السابقة والدراسات النظري اإلطار :مها رئيسني قسمني إىل الثاين الفصل الباحث مقس  
سرتاتيجية التعلم املقلوب السياق التارخيي الم و يأمهية استثمار التكنولوجيا يف التعلفيه  تناولو 

 ،سرتاتيجيات التدريسومهارات وا ،اسالمية ومكانتهإىل الرتبية اإل طرقم التتيسو ا ومميزاهت
مث تناول  ،، ومتطلبات تطبيقها على الواقع امليداينتيجية التعلم املقلوب يف تنميتهاودور اسرتا

 .الدراسات السابقة يف هذا اجملال

 اإلطار النظري 1-2

 متهيد 1-1-2

 ت إىلتدام ومنها، يف حياتنا اليومية صياغة كل شيء لوجية تعيدنو بدأت التقنية والتك
 مواجهون التعليمن ابجلانب املستقبلي يرون أن مسؤويل " املهتمو العملية التعليمية وبدأ 

س يعتمد ا، لتقوم على أسبضرورة إعادة صياغة نظم التعليم، وإعادة النظر يف بناء املناهج
 على التقنية حىت تتمكن من حتقيق التطلعات املستقبلية للمجتمعات، األمر الذي أدى إىل

ناهج يف إدخال التقنيات احلديثة يف مكوانهتا، وبدأ االهتمام ابملتعلم واملعلم عن ع املرو ش
ستخدام الوسائل اليت وفرت للمتعلم واملعلم يف آن واحد ا التعليمطريق استخدام تكنولوجيا 

لقد ف" بدأ بشكل جّدي مع ظهور االنرتنت واستثمار التقنية يف التعليم  (1)"البصرية واحلركية
تحدة يف شهر مايو من عام يف الوالايت امل امتوافر  االنرتنتري منذ أن أصبح ث الكثحد

أصبح هناك حجم هائل من املعلومات ، واملعرفة املنظمة تتضاعف اآلن تقريبًا كل  م1995
كتااًب جديد يف    122,000يوم ، وتظهر ماليني صفحات الويب اجلديدة يف مقابل  100

ساعة من  3,600الوالايت املتحدة يتلقى مايقرب من  يفكل عام ، الشخص العادي 
من نقل املعلومات عرب خطوط   %80ذاعة واحلاسوب . بياانت سنواًي عرب التلفزيون واإلال

كانت صوتية ،   م1990ن االتصاالت اهلاتفية عام مب %80بياانت ، اهلاتف هي اآلن 
                                                           

358، ص 1ط واقع بناء املناهج وتطويرها ،ملكه ، صابر ، (1)
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جية تطوير منه يف أحباث دءمنذ البو ت متابعة املعلومات مستحيلة " ، ابختصار أصبح
ولكن الطفرة التكنولوجية  ،القرن املاضي برزت العديد من النتائج واإلجنازات التدريس يف

سرتاتيجيات التدريس احلديثة إاهتمام عاملي بدراسة أثر والُبعد املعلومايت املتسارع أدى إىل " 
احلديثة  سرتاتيجياتاإل ذهمن هو  ة،يتطوير العملية التعليميف واملعتمدة على التقنيات احلديثة 

سرتاتيجية التعلم املقلوب، حيث اتضح من نتائج البحث أن هناك غزارة ووفرة يف الدراسات إ
 اليت تناولت موضوع التعلم املقلوب، يف حني أن هناك ندرة يف الدراسات األجنبيةالسابقة 
طور الصناعي واالقتصادي لتاب بتطوير التعليم يف العامل يقرتن االهتمامأصبح ، و  (1)العربية"

، وتشري العديد التقدُّم احتقيق هذيف ا له من أتثري مباشر وغري مباشر ، وذلك ِلمضاريواحل
اليت تقوم هبا مراكز ومعاهد علمية إىل مدى التقدم ن الدراسات واإلحصائيات السنوية م

مث ملعرفة  ،منها أوالً  دةوذلك ملعرفة التجارب العاملية واالستفا ؛العلمي يف الدول املعاصرة
، وقد ظهرت نتائج مؤشر جودة التعليم العاملي الصادر لتغيري احلضاري يف هذه الدوللة ابوص

( وفيها العديد من النتائج  2016-2015عن املنتدى االقتصادي العاملي دافوس لعام )
يف املرتبة  انلندفو  حصلت سنغافورة على املرتبة األوىل يف العامل ، مث تلتها سويسرا ،"ومنها :

، فيما صنفت  18ودولة قطر رابعًا ،وحلت الوالايت املتحدة األمريكية يف املرتبة  ،الثالثة
قطر األوىل عربيًا والرابعة عامليا ،  جاءتوقد ،  22وفرنسا يف املرتبة  ،20أملانيا يف املرتبة 

مث البحرين يف  ،25رتبة يف امل ءتولبنان جا ،تليها اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة العاشرة
 140بني  54 واململكة العربية السعودية يف املرتبة ،عاملياً  45مث األردن يف املرتبة ،  33املرتبة 

ويستند ترتيب الدول يف تقرير التنافسية العاملية إىل مؤشر التنافسية العاملي ، دولة مشلها املؤشر
املؤسسات  ة أساسية وتضم :فئ 12 سبلعاملي حالذي حدده املنتدى االقتصادي ا

كفاءة   التعليم اجلامعي والتدريب، الصحة والتعليم األساسي، بيئة االقتصاد الكلي، ،االبتكار،
 حجم السوق، اجلاهزية التكنولوجية، تطوير سوق املال، أسواق السلع،كفاءة سوق العمل،

جيايب وملحوظ بتطوير إكل بش، وبذلك جند عدة فئات تتأثر  (2)" تطوير األعمال واالبتكار
                                                           

(1 تخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف التحصيل األكادميي لطاابت كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت الزين ، أثر اس(
176ص د.ط، عبدالرمحن،

 www.aljazeera.net/programs، "ملاذا تراجع ترتيب العرب مبؤشر جودة التعليم"العريب ، انظر" برانمج الواقع " (2)
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منهجية التدريس واستخدام األساليب احلديثة والفع الة ومنها التعليم األساسي والتعليم 
، ولكن وفئات أخرى يف مؤشر التنافسية العاملي ستتأثر حتماً  ،اجلامعي واجلاهزية التكنولوجية

 . بشكل غري مباشر

 ية يملتكنولوجيا يف املنظومة التعلر ااثماست 2-1-2

وانتشار  21" التكنولوجيا هي األساس اخلامس من أسس ختطيط املنهج يف القرن ال
، ويظهر للعيان قدرهتا على تغري أسس يت هي أكثر من جمرد قوة اجتماعيةنفوذها، وال

  األخرى.التخطيط األربعة 

وأصبحت  ،تفجر قواعد املعرفةيل جمتمعنا بواسطة أجهزة احلاسوب اليت جيري حتو 
 . رسها يف املدان السيطرة عليكالمي

ابستمرار على حنو خطي وغري خطي، ودخلت نظرية التعلم  الطلبة يطورون عقوهلم
جيل األمس ، و  ، والطلبة يستخدمون مجيع حواسهم يف التعلم على حنو آيل "مناطق جديدة

 ليوما لقد َّنا طالبو " خيتلف عن جيل اليوم من حيث طرائق التفكري والتعليم والرتبية ، 
ظل  ،وال"يوتيوب" وال"فيس بوك" و"ماي سبيس" ، وكذلك يف االنرتنت ةإاتحيحتت رعاية 

أن جتدهم يؤدون  -بصورة َّنطية–، وهؤالء الطالب ميكن الرقمية األخرى ضيافة املصادر
من خالل التعاون مع  -مثالً –يف الرايضيات  ةفون به من تعيينات أو واجبات منزليمايكل  

أن معظم الطالب كانوا  والفيس بوك" .. الشئ احملزن هعلى "تبادل احللول و زمالئهم ، أ
أكثر من أية أغلبية أخرى واسعة  ألجهزة احملوسبة فاعلية وأتثرياً حيملون يف جيوهبم أكثر ا

،  (1)يستخدموها " وحنن النسمح هلم أبن -رس إعداداً يف أكثر املدا-للكمبيوترات  االنتشار
بل  ،ا مجيع مكوانت اجملتمع املتعلم وغري واملتعلماليوم أداة يستخدمها أصبحت التكنولوجيف

إهنا أصبحت يف منظومات الدول واملؤسسات والبىن التحتية ، " ويت سم العصر احلايل 
ابلتفجر املعريف والتكنولوجي وانتشار نظم االتصاالت واالستعمال املتزايد للحاسوب والتوسع 

لكرتونية، وقد بدأت الدول امل قرية كونية إمر الذي جعل العألا نرتنتاإليف استخدام شبكة 
ابألمهية املتزايدة للرتبية املعلوماتية وحملو أمي ة احلاسوب من خالل توفري بيئة تعليمية  تشعر
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وتدريبية تفاعلية جتذب اهتمام األفراد يف عصر يتميز ابلتطور املتسارع والتغريُّ املستمر، ويعترب 
تمع إىل حتول اجمليف التدريب والتعليم من أهم مؤشرات  نرتنتاإلملعلومات و ا توظيف تقنية

ايدة كفاءة وفعالية نظم التعليم، ويف نشر الوعي ألن ذلك سيسهم يف ز  جمتمع معلومايت؛
وابلتايل سيسهم يف بناء الكوادر املعلوماتية اليت تنشدها اجملتمعات يف العصر  املعلومايت،

هذه التكنولوجيا يف عريب واإلسالمي هو استثمار الوطن اللتحدي يف ا ، ويبقى )1(احلايل"
 وليس عصرية ضرورة أصبح التعليمية العملية يف التكنولوجيا دمج"  ألناملنظومة التعليمية 

 خصوصا التعليم يف أساسيا عنصرا التكنولوجيا جلعل اجلاد العمل ممما يستلز ، ترفاً  أو امتيازاً 
 التقليدية التدريس طرق وأن ،احلايل اجليل مع اليتناسب التقليدي ليمتعال أن ابعدما أيقن  

 خارج احلياتية بيئته مع التنسجم ؛كوهنا مالتعلُّ  حنوالشغف  والتثري جمدية أصبحت غري
 لتسخري حاجة يف اجليل هذا فأصبح ،كبرياً   حيزاً  فيها التكنولوجيا حيث تشغل املدرسة

د موا من املتعددة التعليمية البيئة لعناصر والفضول شويقلتوا إلضافة اإلاثرة التكنولوجيا
 تلبيةً  مواملتعلِّ  ماملعلِّ  بني الةالفع   التواصل ووسائل والفصول الدراسية الدراسي املنهاج

يف كوراي اجلنوبية " تكرِّس هيئة خدمات ،  (2)" لكل طالب واخلاصة الفردية لالحتياجات
املسؤولة عن تطوير تقنيات التعليم والتعلم عن  KERISكورية الاملعلوماتية واألحباث والرتبية 

بعد يف وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا اجلزء األعظم من ميزانيتها لالستحواذ على األجهزة 
وليس ذلك ، وصيانة املعدات " نرتنتاإلشبكة واملرافق الصفية احلديثة وتيسري االتصال ب

ريق الكتب الرقمية ليشمل املواد الدراسية تد التعليم عن طميمن املقرر أن فحسب بل إنه " 
ميثل املركز الوطين للتعليم والتعلم م .. و 2015م مجيعًا يف مستوايت التعليم كافة حبلول عا

(EDUNET) وصول إىل مستودع هائل من املوارد ذات شبكة معلومات تربوية تتيح للتالميذ ال
 مرت بة وغريها ث الصور والوحدات ومقاطع الفيديو، حيلعاليةا ز جبودتهاحملتوى التعليمي املمي  

 حبسب موضوعات املناهج الدراسية.

                                                           

 49، ص 1، ط االتصال وتكنولوجيا التعليمفاطمة ، خزاعلة ، (  1)
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مليون طالب من بني  6.1م جتاوز عدد املستفيدين من هذه اخلدمة 2010يف عام 
" أطلقت ثالاًث من أما جتربة التعليم والتقنية يف هونج كونغ فإن احلكومة  ، (1)مليون " 7.7

سرتاتيجيتان األوىل والثانية على علومات يف التعليم " .. وركزت اإليا املت تكنولوجياسرتاتيجإ"
 تكنولوجياتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ومتكني عملييت التعلم والتعليم ابستخدام 

م إىل تلبية 2008اليت جرى إطالقها عام  (IT)الثالثة  اإلسرتاتيجية، فيما هتدف املعلومات
مات علمني والطلبة، وقدرهتم على استخدام تكنولوجيا املعلو حتياجات املتغرية للمدارس واملاال

 . يف ضوء تطور التعلم والتعليم

بة يف الوقت املناسب اجلديدة املسماة "تكنولوجيا مناس اإلسرتاتيجيةوهتدف هذه 
يف  علوماتملللمهمة املناسبة" إىل ختفيف العبء عن املعلمني بشأن دمج تكنولوجيا ا

مع االستمرار يف صقل  من ختطيط الدرس حىت تقدير الطلبة، بدءًا أنشطتهم األساسية
 (2)"للطلبة ز حمو األمية املعلوماتيةاملهارات الرتبوية للمعلمني وجتهيزهم ابملهارات الالزمة لتعزي

ايل ع علأن تؤدي التقنية إىل تعليم فا ، " إن اهلدف األساسي من االهتمام ابلتقنية هو
إن التقنية سهلت مايُعرف هبندسة املناهج أي  :، لذا ميكن القولاجلودة، وطيب املنتجات

والفعالية مبجرد دخول ، والدقة فكل هذه العمليات متيزت ابلبساطة ،طويرها وتقوميهاتبنائها و 
ا يف يوجم التكنولاإىل استخد اك جمموعة من األسباب اليت تدعووهن،  (3)التقنية احلديثة فيها"

 :املنظومة التعليمية ومنها

" تُعد  األمي ة من األخطار الرئيسية يف أمتنا اإلسالمية ة يف العامل اإلسالمي : ارتفاع نسبة األمي   .1
ويشري التقرير الذي نشرته وكالة األنباء اإلسالمية الدولية )إينا( أن معدالت األمية يف العامل ، 

بني اإلانث، وأن نسبة األمية يف البوادي  %65ور، وذكبني ال %40اإلسالمي ترتاوح بني 
؛ ومن األمور املخيفة واملرعبة يف %10دن واحلواضر مبا يزيد على واألرايف تزيد عليها يف امل

 10م ل 2011التقرير أن مخس دول أعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي توجد ضمن قائمة 
يف العامل، وتلك  يل لألميني الكبارامن العدد اإلمج %72دول تشكل جمتمعة ما نسبته 
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مليوانً، ابإلضافة إىل تفشي األمية يف عشرات  160الدول اخلمس يتواجد فيها ما يزيد على 
 .(1)" املاليني من املسلمني يف دول تضمنتها القائمة غري أعضاء يف املنظمة

عارف والعلوم وبقاء امل: وذلك نظرًا للتطور السريع لكثري من تقادم املناهج يف التعليم العام .2
بشكل حمدود جيعلها عرضة للتقادم والتأخر يف  هابدون تطوير أو تطوير املناهج التقليدية 

 تقدمي املناهج املتميزة والفعالة.

وليس الفهم والتعليم  ،: اليت تقوم على احلفظ والتلقنييب النظرية يف العملية التدريسيةاألسال .3
وبني التقليد واجلمود يف  ،الوسائل واألساليب العصرية وتتسع بذلك اهلوة بني احلداثة يف

 .التعليمية ونتائجها املرجوة منهامبا يعود سلباً على البيئة التقليدية  األساليب

لتايل اليوجد تطور على مستوى واب نتاج:واإلم وسوق العمل مة بني برامج التعلُّ ءعدم املوا .4
 .مة واملشاركة معهاءعليم وبرامج التعلم عن املوالتعد اوذلك لبُ  ؛نتاج العام والدخل القومياإل

ملتعلمني: وذلك جلفاف التعلم وعدم مراعاة الفروق دى اوالشعور ابمللل ل ضعف الدافعية .5
 .اجات الطالب حبوعدم املباالة  ،الفردية بني املتعلمني

حيصل  ن مللكو  ،يزات هذه األمة املباركةردة يف أعداد املتعلمني: وهذا من ممالزايدة املط   .6
الستيعاب املتعلمني وتطويرهم  ابلتوازي مع ذلكنظمة التعليمية ر يف األاستيعاب وتطو  

 وتوجيهم علمياً وتطبيقياً.

على تلبية  مني علميًا وتربوايً: نظرًا الزدايد أعداد املتعلمني فإن التوجه انصب  ضعف املعلِّ  .7
العلمية أو عن الكفاءة الشخصية أو  ربغض النظاملعلمني جمموعة كبرية من ذلك عرب إعداد 

ميانية وار معه يف األمور العقدية أو اإلمل جيد الطالب من يستطيع احل وبذلك ،التخصصية
أو االنغماس  ،ونشأت بذلك العديد من الظواهر املتطرفة سواًء يف اإلحلاد أو العنف والتطرف

يف  سنساهماحلديثة  تكنولوجيالا استخدامإذا استطعنا ، و تقليد الغرب واألفكار املستوردة يف
 .ن هللا تعاىلإبذردم هذه الفجوة 
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مكانيات واملوارد التعليمية: واليت تساهم يف رفع مستوى الوعي واإلتقان لدى املتعلمني قلة اإل .8
 .وذلك لرتسيخ الفهم وتعزيز التعلم

علومات  ن املم ائلة الكم اهلجمارا الصعب جدا: أصبح من  املعارف والعلوميفالتسارع الكبري  .9
تتضاعف يف عدة سنوات، وأصبحت املناهج التقليدية  يف كافة أشكال املعارف والفنون اليت

  . سرتاتيجيات الروتينية يف مواجهة شبه مستحيلة مع ذلكواإل

على ألسنة  أرقام م2010 " ذُكر يف عامنفاق على التعليم التقليدي : ارتفاع تكاليف اإل .10
 –م أن دولة الكويت ل جملس التعاون اخلليجي ؛ فذكر بعضهدو بعض مسؤويل التعليم يف 

ا م 2006تنفق على التلميذ بني مرحليت االبتدائي واجلامعي عام  -على سبيل املثال 
ألفًا يف فنلندا يف السنة نفسها، وحنو  27مقارنة ب   ،ألف دوالر لكل تلميذ 47متوسطه 

ذكرت احلكومي اإلمجايل على التعليم ففاق ناإلما وأم ، 2005راي اجلنوبية عام آالف يف كو 8
من جممل اإلنفاق العام عامي  %28و31سلطنة عمان واإلمارات بلغ  اإلحصائيات أنه يف

يف %  15.3، و2006يف فنلندا عام %  12.6ب   ( على التوايل، مقارنة2006و 2005)
 . (1)" يف جمال التعليمة ين البلدين مها من البلدان الرائد، علماً أبن هذ2008 سنغافورة عام 

أن يتلقى  لعلى أساس قلب العملية التعليمية، فبدسرتاتيجية التعلم املقلوب تقوم إ
داء الواجبات أل، مث يعود إىل املنزل واملدرسة الفصلأروقة داخل  احملتوى الدراسيالطالب 

ب املفاهيم اجلديدة لو العملية هنا حيث يتلقى الطالب يف التعلم املق تحول، تاالعتياديةاملنزلية 
على الوسائط املتعددة  فيديو أوالطع امق أومشاركتهم ألحد ل إعداد املعلمالللدرس من خ

املتاحف  أو زايرهتم ألحد املكتبات أو، ياالجتماعشبكات التواصل على أو  نرتنتاإلشبكة 
الدرس م مفاهي اإلسرتاتيجيةه ، حيث يتعلم الطالب ابستخدام هذأو أحد املراكز العلمية

هزة احلاسوبية احملمولة يف األجل التقنيات احلديثة مثل اهلواتف الذكية أو الجلديد من خا
 استقبال املعرفة منبذلك فيتمكن الطالب  ومن خالل الوسائط التعليمية املختلفة ، ،املنزل

ية بني ردفتتم مراعاة الفروق الف ة اليت خيتارها أيضاً،ابلشكل الذي خيتاره ويف الوقت والكيفي
، فيتفاعل ستمتاع ابلتعلمالالتشويق واليكون عنصر عنصر امللل  نقضي علىب و الالط
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األسئلة اليت طرح النقاشات و  رغ املعلم وتالميذه للحوار والطالب مع احملتوى الدراسي ويتف
، وابلتايل يكون الفهم والتعلُّم أكثر رسوخًا وأحسن وعي واطالع للمادة املدروسة م عنتن

 . قبوالً 

 املقلوب:سرتاتيجية التعلم السياق التارخيي إل 3-1-2

ة وفعالة يف البداايت على يد "بيكر" الذي فك ر يف استخدام التقنية كأداة رئيس تكان
ولكن بعد ظهور  ،ولكن واجهته صعوابت يف كيفية نقل احملتوى الدراسي ،املنظومة التعليمية

استطاع بيكر استخدام هذه م 1995يف عام  نترت ناإلنظام إدارة احملتوى التعليمي عن طريق 
 روتني الذي طبقته يف ذلك الفصل الدراسي كان لتغريُّ  املفهوم الرئيس (Baker)ويقول ، األداة

ونقله عوضًا عن  ،نقل املعلومات الذي كان معتمدًا على احملتوى إىل خارج الفصل الدراسي
طالب حىت يعملوا على احملاضرة املفتوح لل قتوأن أقوم إباتحة و  ،ذلك عرب العروض التقدميية

موها من ذلك احملتوى بينما كان دوري أثناء ذلك اإلشراف على ما تطبيق املبادئ اليت تعل  
 يوقد أشارت الكحيل، أسئلتهم وتقدمي االقرتاحات ىعل يقوم الطلبة ابلعمل عليه واإلجابة

هارفارد الذي ابتكر َّنوذج  ك مازور يفريال متت من ِقبل إيإىل أن أوىل األعمال يف هذا اجمل
ووجد األستاذ مازور أن التعليم مبساعدة  ،م ابألقران يف تسعينيات القرن املاضيالتعل

من إلقاء احملاضرات وقد كتب "ونتيجة لذلك ميكنين أان  احلاسوب أاتح له التدريب بدالً 
تستمر  عة اليت من املمكن أنائفاهيم اخلاطئة الشواملدرسني املساعدين معاجلة العديد من امل

 وسوف يصبح الكمبيوتر قريباً لعملية أعتقد إننا نشهد جمرد بداية " وأضاف " ،دون كشفها
ولكنها ابلتأكيد سوف  ،ولن حتل أجهزة الكمبيوتر حمل املدرسني ،ال يتجزأ من التعليم جزءاً 

وغلني بالت  رين الرجمو نت أن كما بي  ،   "تزودهم أبداة حيوية هامة لتحسني جودة التعليم
)قلب نظام الفصل الدراسي: مدخل خللق بيئة : ومايكل ترجيليا قاموا بنشر الورقة البحثية

املقلوب" أو  ( وقد انقشوا التعليم املعكوس الذي ُيسمى "التدريس2000تعليمية شاملة عام 
 ؤلفون علىاملامعة ميامي وأكد "الفصل الدراسي املعكوس" يف مقررات دراسية تقدميية يف ج

متمايزا الستيعاب جمموعة متنوعة من أَّناط التعليم على الرغم  أن التعليم املعكوس أاتح تلقيناً 
وقدم بيكر الورقة من عدم اإلشارة إىل "التعليم املعكوس" و"التلقني املتمايز" هبذه األَساء، 
ي عرب الويب اسالبحثية: )قلب نظام الفصل الدراسي ابستخدام أدوات إدارة املقرر الدر 
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يف املؤمتر الدويل احلادي عشر حول التدريس والتعليم اجلامعي،  2000لتصبح الدليل( عام 
من وقد مت االستشهاد مرات عديدة بعبارة هامة وهى "كن دليال على اجلانب اآلخر" بداًل 

وبذلك يشجع التعلم ، حركة قلب نظام الفصول املدرسية "احلكيم على املسرح" شعار
 ،طالعوالسعي اجلاد واحلثيث للبحث واال، د املتعلم على نفسه يف التعلمعلى اعتما وباملقل

جتربة أكادميية خان من  عد  وتُ ، ج لديه املعرفة ويثمر معه العلموالسؤال والتنقيب حىت تنض
إن جوهر اإلتقان هو إجادة الطالب " يقولالعملي حيث التجارب الرائدة يف هذا اإلطار 

 يف األنظمة التعليمية التقليديةل أن نطالبه إبتقان مفاهيم أخرى أكثر تعقيًدا، قبملفهوم بسيط 
اب هذا املفهوم متغرية م مفهوم ما اثبًتا، يف حني أن عملية استيعيكون الوقت املخصص لتعلُّ 

،  (1)"وختتلف من طالب إىل آخر إال أن ما جيب أن يكون اثبًتا هو مستوى االستيعاب
لت وسائل التكنولوجيا لقد قل  "  :الوسيلة فيقولر فوائد استخدام هذه كويتحدث خان يف ذِ 

أو احلديثة من تكلفة هذا النوع من التعلم حيث مل تعد هناك دفاتر ورقية، وال كتب 
مطبوعات ابهظة الثمن للتدريبات الفردية؛ فكل شيء حيتاجه الطالب للتعلم الذايت صار 

مث يتحدث عن أهم ميزة  ، "نرتنتاإلعلى شبكة  اموجوًدا يف احلاسب الشخصي أو متاحً 
التعليمية القائمة على  وهناك جانب آخر إجيايب لألنظمة "رآها عندما بدأ أكادمييته فيقول: 

م هو يف ل مسؤولية التعلُّ فتحمُّ  ،أال وهو: العالقة بني اإلتقان واملسؤولية الشخصية اإلتقان
ان، مث ينساها الشهر حيفظ معادلة ليجتاز االمتح ذيم ، فالفرق بني الطالب الحد ذاته تعلُّ 

تاجه ولو بعد عشرات ما حيالتايل، والطالب الذي يزرع املفهوم داخل عقله ليستخدمه عند
 .و الربط بني املعلومات من عدمهه السنني

ق كل يساعدون من يتعثر، وفو  ن يستوعبون بسرعةأن الطالب الذي أضف إىل ذلك      
الطالب، وتنشأ روابط شخصية وهي أنه يتعامل عن قرب مع  مبيزة هامةم هذا حيظى املعل

ابختصار:  لقد أدى استخدام  ،تيعابه، وحيصل على إفادة فورية من الطالب عن اسبينهم
،  (2)" التكنولوجيا إىل حتويل الفصل اخلامل إىل فصل متفاعل ومتوافق مع طبيعته اإلنسانية

اليت تدور دعيم املواطنة الرقمية اليت تصبو إليها اجملتمعات ت يفأيضًا  اإلسرتاتيجيةوأتيت هذه 
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وخاصة فيما  التبادل اإللكرتوين للمعلوماتو  ، اجملتمعاملشاركة اإللكرتونية الكاملة يف حماور 
يف حني أن "  ة الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواهتاحو األمي  يتعلق مب

يف جمال انتشار التكنولوجيا، إال أنه ما زال أمامها  معقوالً  ققت إجنازاً ح مؤسسات التعليم قد
 الكثري للقيام به. 

ال بد أن يتوجه الرتكيز بصفة متجددة إىل نوعية التكنولوجيا الواجب اقتنائها          
 وتعلمها والتدريب عليها واألسلوب األمثل يف تشغيلها واالستفادة منها. 

واليتم استخدامها  قها إىل جماالت العمل املختلفة،يات تشق طريعض التقنب كما أن          
  (1)" نرتنتاإليف مؤسسات التعليم، أمثال: مؤمترات الفيديو، وأماكن املشاركة عرب 

ولكن يف نطاق حمدود جدا "  ،ابلتزايد ةذمجيع املعطيات الرقمية اآلخواالستفادة كذلك من 
ال بد من : وبعبارة أخرى ،ظل جمتمع رقميكيف يتعلمون يف   ونولذا ال بد أن يتعلم الدارس

 يف أي مكان.  الدارسني على أن يتعلموا أي شيء يف أي وقت تدريب

وتعد جماالت األعمال والطب من أبرز جماالت استخدام التكنولوجيا بصورة خمتلفة         
الت يا يف كافة اجملاوجونظرا لدمج مستجدات التكنول ،ادي والعشرينمتاما يف القرن احل

بسرعة، فال بد من تعليم وتدريب الدارسني على استخدام هذه املستجدات بسرعة فائقة 
 (2)"تقوم على تعليم وتثقيف األفراد أبسلوب جديد  (املواطنة الرقمية)وكفاءة عالية. ولذا فإن 

. 

 سرتاتيجية التعلم املقلوبإ مميزات 4-1-2

جيابيات سواء على مستوى املتعلم املقلوب ابلعديد من اإلتعلم الية سرتاتيجتتميز إ          
: وى الطالب فسنجد املميزات التاليةعلى مست لبيئة والوسط التعليمي، فأماوى اتأو على مس

، استنادًا إىل ماتوفره من أجل حتقيق تعلم أفضل وإمكانياته وحاجاته اعاة الطالب" مر 
–التماشي مع متطلبات العصر الرقمي .. واملرونة ، و زةيلوجيا احلديثة من فرص تعلم ممالتكنو 

، نتاإلنرت يقد م فيها احملتوى التعليمي من خالل فيديوهات تعليمية ترفع على  –حبيث 
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وتعطي الفرصة واجملال للطلبة الذين لديهم ارتباطات كثرية أن يستفيدوا منها .. ومساعدة 
َّنط التعلم التقليدي  تميزون ضمنعم الطالب املينغالبًا ما ألنهالطالب املتعثرين أكادمييًا 

" إن  َّنوذج الصف املقلوب ذكر جواناثن وآرون ي (1)واالنتباه من املعلمني " ابالهتمام والرعاية
ف لطرح املعلومات بشكل مة الصداًل من الوقوف )النمطي( يف مقدّ ، فبم طبيعة املعلّ يغري

ئاً أكثر أمهية يف ، كن ا َّنضي وقتنا ونفعل شييف الفصله اً لالنتبااملعلم حمور ، وأن يصبح تقليدي
وقيادة جمموعات صغرية والعمل مع أفراد الطالب ممن يالقون صعوابت  ،مساعدة الطالب

عن غريه  قلوبميتاز َّنط التعليم امل،  (2)يف الفهم واالستيعاب أو استعراض مهارات اإلجادة "
 جمملها الطالب وحاجاته وإمكانياته اليت تراعي يفت من امليزا دمن أَّناط التعلم األخرى بعد

، ةم متميز م أفضل استنادًا إىل ما توفره التكنولوجيا احلديثة من فرص تعلُّ من أجل حتقيق تعلُّ 
سواء  ل إمجاالً زايدة درجة التواصويقول جواناثن وآرون أيضاً "وتتمثل أعظم املنافع كذلك يف 

دور املعلم تغري  من كونه وألن  ،الطالب –ني الطالب ب الطالب ، أو فيما –بني املعلِّم 
إجادة التعلُّم "وتتبلور الفكرة األساسية لعملية  مًا للمحتوى" إىل "مدّرب على التعلُّم"،"مقدّ 

حسب  يميةنوعة من األهداف التعليف قدرهتم على تعلُّم جمموعة مت ابلنسبة للطالب
،وبداًل من تكليف كل الطالب أن يتعاملوا مع ب معدالهتم وقدراهتم على الفهم واالستيعا

فإهنم مجيعًا يؤدون عملية التعلُّم انطالقًا من أهداف  ضوعات أو املقررات يف الوقت نفسهملو ا
ميزات ومن أهم ، اعي الفروق الفردية بني التالميذها مسبقاً" ، وبذلك نر يدتعليمية مت حتد

فاجليل الرقمي األصيل يستخدم ة ، الرقمي ةبيئمع معطيات ال قلوب التناغم التعليم امل
بل إن   ،كأحد املسل مات واألدوات الضرورية جدًا اليت الميكن االستغناء عنهاالتكنولوجيا  

، ية يف ازدايد كبري واطراد متسارعتطورها الكبري ومستوى دخوهلا يف تفاصيل حياتنا اليوم
ة ومن وسائل التواصل وات الرقميدوأصبح الطالب يف خضم ذلك يتلقى تعليمه من هذه األ

أحيااًن إلحدى اإلشكاليات الرئيسة  م اليت تتحولعلّ عند امل ومن املهام الرئيسة، االجتماعي
وانتهاًء إبعطاء الطالب  ،شرح احملتوى التعليمي والتعليق والتدريساإلدارة الصفية، ابتداًء من 

سرتاتيجية التعلم املقلوب هذه ك تتيح إذل، ولفهم ومجع األفكار واحلوار الناجحمجيعا فرصة لل
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طرح ألن املعلم لن يكون حمماًل مبزيد من مهوم احملتوى الدراسي وتغطية املنهج و  ؛الفرصة
، بل يكون متفرغاً متمهاًل للتأكد من أواًل من الفهم  يستوعب التالميذىتاألمثلة والتمارين ح

سبب الفروق الفردية مث أييت ب وخاصة مع من حيتاجون إىل ذلك ،الصحيح عند الطالب
طالع بداع يف أجواء احملتوى الدراسي،  ويستطيع أولياء األمور كذلك االوار والتفاعل واإلاحل
اسرتاتيجية التعلم املقلوب على تفاصيل احملتوى الدراسي سواء عرب الوسائط املتعددة أو  يف

هم ن مستجدات أو مالحظتم وليس فقط السؤال العابر عن ماذا تعلموا ،غريها من الوسائل
وى الدراسي يف ن احملتلنتائجهم الدورية أو النهائية، بل ستكون املشاركة املمتعة مع األبناء أل

ورمبا ربطوا تعلمهم اجلديد  ،وحتاروا فيه هبل هم تفاعلوا مع ،عليهم إلقاءً  احلالة مل يلقهذه 
ن حييطون هبم من الوالدين ع مومحبياهتم وتطلعاهتم اليومية واملستقبلية كذلك يف ذواهتم 

 مرحلة ما بسبب حدوث مدرسة ما أو يفيف أحياانً كذلك نقص للمعلمني دث ، وحيوغريهم
التعليم  سرتاتيجيةإيت أتو، ف يف الكفاءات املتخصصة والعلميةأو وجود ضع له أمر طارئ

الته، أتدية رس يدالذي ير ومساعدة املعلِّم  ،قلوب ملساعدة الطالب الذي يريد فهم املنهجامل
وللمنظومة التعليمية بشكل أكرب اليت تريد حتقيق أهدافها ، وللمدير الذي يريد ضبط إدارته

عملية " إن  يف إمكان ذلك الزخم التكنولوجي أن جيعل العلمية والعملية يف هذا اإلطار ، 
ة التعليمية يئلقد أجدت شرائط الفيديو سابقة التسجيل تلك الب ،إجادة التعلم متاحة وممكنة

، إذ مل يعد املعلم حباجة ماسة إىل أو عائق التكرار طالب مواجهة عبءاليت يتحمل فيها ال
فالطالب يستطيعون إعادة مشاهدة الشرائط  ،ريس معظم موضوعات املنهج املقررةإعادة تد

أيضًا " ن ، ويقول جواناثن وآرو  (1)التعليمية أو معاودة االخنراط يف الشريط التعليمي وحمتواه"
تعل موا ابستخدام أفضل إسرتاتيجيات التعلُّم يف أن ي الطالب احلرية وبذلك أصبحت لدى

 أن الطالب ميكنهم أن يكتشفوا الكيفية اليت ميكن ، ومن النتائج املرتتبة على ذلكاملتاحة هلم
ا هبلكيفية اليت يتعلمون ، وإبعطاء الطالب االختيار لأن يتعلموا من خالهلا بشكل أفضل

 .كاملة بتعلمهم اخلاص هبم"املسؤولية ال، فإننا نعطي هؤالء الطالب شيئا ما

أو تعلُّم   ،سرتاتيجية التعلم املقلوب للتالميذ فهو إذكاء التعلُّم الذايتأم ا أهم ماتوفره إ       
، " وتعلم كيف تتعلم عملية تطورية روح البحث واإلبداع وحب املعرفة وتشجيع، كيف تتعلم
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طالب تعلم كيفية التعلم يتضمن مساعدهتم على فيها كلما كربان عمراً، إن تعليم ال سننتح
، اليت جتعلهم أكثر فعالية ومرونة اكتساب ذخرية )خمزون( من االجتاهات والفهم واملهارات

حيدث قبل ويف  ، وحيث )إن تعلم كيف تتعلم(اتيًا يف سياقات أو مواقف متعددةومنظمني ذ
سرتاتيجيات زيزه من خالل اإلمكان تنميته وتعفإن ابإلساعي التعلم ومناء حماوالت أث

ن تعلمها واملناحي .. جيب على املعلمني مساعدهتم يف سرب أعماق معاين املواد اليت حيتاجو 
 واألعراف،ات والقواعد ، وأن يصبحوا واعني ومدركني للفرضييف أكثر أشكاهلا تقدماً 

يفكرون(  ة، وعلى )كيفكيفية فهم الناس للمعرف  يفاالجتماعية اليت تؤثر والتوقعات 
وهكذا كانت أجيال احلضارة من  ، (1)و)كيف يشعرون( و)كيف يتصرفون( يف أثناء التعلم "

فقد منحت احلركة الفكرية حيوية دائمة ومحت اإلسالم يف جيل الصحابة الكرام " أمتنا اجمليدة
من ن يتطور ابلقوى العقلية وينهض هبا وأمن اجلمود وأجربته على أن يسلِّح نفسه علميًا 

تعل م وزد معارفك قدر ):ن حقول احلياة صار الشعار للجميعسباهتا .. ففي كل حقل م
، ومل لعلم فازداد شوقهم إىل البحث عنه.. لقد ذاقوا حالوة ا (إمكانك وأينما استطعت

الفتح اإلسالمي يف ر ، حىت إنه مل يكد يستق(2)العلم والبحث بديال " يعودوا يرضون بغري
ان حىت أخذ العلماء واخللفاء خيططون ويعملون لنشر العلم والتعليم فيها " فبعث عمر البلد

بن اخلطاب عشرة أشخاص ليفقهوا أهل البصرة .. كذلك كتب إىل ساكين األمصار )أما 
نظر  قدثل، وحسن الشعر( . ولبعد فعلموا أوالدكم السباحة والفروسية، ورووهم ماسار من امل

التعليم كدعامة من دعائم استقرار اجملتمع وجناح احلاكم يف اإلدارة ، عمر بن اخلطاب إىل 
)فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خرياً ، ومن سوده قومه على غري فقه كان ذلك هالكاً 

 له وملن تبعه( ، واقتفى عثمان 
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خ منه إىل كل مصر نسالقرآن الكرمي وإرسال بن عفان نفس السياسة فعمل على مجع ا
 ملهمة املعلمني واملوفدين إليه .ومثله علي بن أيب طالب الذي شارك بنفسه يف التعليم تسهيالً 

الذين وهم فقط، ، ومل يكن ذلك دأب اخللفاء الراشدين  (1)وحض الناس على اإلقبال عليه "
األمراء سار عليه ل ب ،عليه الصالة والسالم من سيد البشرتلقوا هذه املهمة واألمهية للتعليم 

فقط بل حىت عصر الصحابة الكرام على  مل يقتصر ذلكو ، لفاء يف القرون املفضلة األوىلواخل
وحاولوا أن يغرسوا يف للدفع ابحلركة العلمية، بذلوا الغايل والنفيس من بعدهم الذين جاؤوا 

والتنافس على  ياعم الدنمن التكالب على نِ ضمري الرأي العام أن اإلقبال على العلم خري 
فإذا  رائسة الصحيحة التتم إال ابلعلم، ال أن يزرعوا يف ضمري احلكام أن الرائسة. كما حاولوا
على الناس ، فإن العلماء حكام على امللوك( وإن منزلة العرب مرهونة  اكان )امللوك حكام

يا وشرف دنن العلم شرف يف الوا ؛ألبطلب العلم )فإذا خرج من عندهم وصار إىل غريهم ذلّ 
اليت أو  ،هم من العلوم اليت بني يديهذلك اجليل احلضاري من الن   ومل يكتف،  (2)اآلخرة("

حىت أحاط العرب الكتب بقلوهبم، " ل تعد ى ذلك بكثري، فقدب ،ُكتبت بلغته وحسب
             والفلك والفلسفة.يكانيكا والطب ة واملساملؤلفات الفنية الدقيقة يف اهلند

لحتها وسفنها احلربية كشرط وكما تطلب الدولة املنتصرة من الدولة املنهزمة تسليم أس        
، هكذا طلب هارون الرشيد بعد احتالله عم ورية وأنقرة تسليم أساسي لعقد الصلح

قيصر -ل الثالث .. ونرى املأمون بعد انتصاره على ميخائياملخطوطات اإلغريقية القدمية 
ترب ، ويعد إىل العربيةفة القدماء اليت مل تتم ترمجتها بعأعمال الفالس يميُطالب بتسل -بيزنطة

  (3)هنا أيضاً أسلحة تساهم يف بناء اجملد "ذلك بديالً عن تعويضات احلرب... إ
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واملعرفة  موقد أمجع قادة الِفكر والنهضة يف ذلك الوقت على أمهية ووجوب نشر العل       
جب و ولقد أ ء وتعليم الناس أفضل من العبادة..هل أشد األعدااجل"إذا اعتربوا  بني مجيع األمة

رك طلب العلم أن جيربهم على كورة من الكور على ت  لالشافعي على احلاكم إذا اجتمع أه
اج وقد فسر ابن احل ،ع عن العامة مل تنتفع به اخلاصة()العلم إذا ُمن :نوقرر مالك أ، طلبه

أن ثواب  :والثاين ،م اليوفقون للعمل بهأهنّ  :أحدها ثالثة:الهذا القول أبنه حيتمل أحد املعاين 
 رم اخلاصة فوائده ألن استئثارهم ابلعلم يورثهم التكربّ أن حيُ  :والثالث ،العلم يكثر ابنتشاره

العلوم اإلنسانية وأتيت ضرورة التفاعل اإلنساين يف كل ،  (1)واخليالء فيحرمون الفهم فيه"
 ،فيهاحباجة إىل جتديد الفهم  لنسبة للعلوم اإلسالمية اليت هياب همولكنها أوىل وأ ،والعلمية

 فيه، وبروح وواقعية العصر الذي نعيش ،القواعد املعتربة عند العلماءمبراعاة هبا وجتديد الروح 
، وليس فقط التلقي والتلقني والتفكرسرتاتيجية التعلم املقلوب إمكانية إعمال العقل إومما ميّيز 

السعادة يف ألن " اخلري و  ؛-تعاىل –ة التالميذ إبذن هللا نعكس على شخصيسيالذي بدوره 
وحاٍل حُيدث للقلب  ،من تفّكر وعلم يكون نتيجة للتفكر، فإنه البد خزانة مفتاحها التفكر

بد أن يُبقي لقلبه حالًة، كروه ال، فإن كل من علم شيئًا من احملبوب أو املمن ذلك العلم
 . قوع العمل، وتلك اإلرادة تُوجب و ، وتلك احلاُل ُتوجب له إرادةمهوينصبُغ بصبغٍة من عل

ومثرة ذلك  ،فهاهنا مخسة أمور : الِفكر ومثرته العلم ، ومثرهتما احللُة اليت حتدث للقلب       
ومن أهم  ، (2)اح للخريات كلها "هو املبدأ واملفت –إذًا  –اإلرادة ومثرهتا العمل ، فالفكر 

الطالب منتجاً وفاعالً يف  وكيف يكون ،تعلُّم آلية التعلُّم م املقلوب أيضاً ة التعلُّ جيرتاتيسإمامييز 
ابسي سالربج مدرس رايضيات وفيزايء سابق يعمل يف وزارة التعليم  يقول، جمتمعه ووطنه

 انس، وليس للنجاح يف االختبارات، لالتالميذ لتعلُّم آلية التعلُّم والثقافة الفنلندية :" إننا نعدُّ 
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تقرير ومؤشر  ، مع إن(1)لكوهنا تقع خارج دائرة أهدافنا " ،مهتمني كثريًا ابختبارات بيزا
ليم واملهارات املعرفية والتحصيل التعليمي يف العامل يشري إىل أن فنلندا حتتل بريسون عن التع

 ، فلم متنعها هذه املساحة يف فلسفتها التعليمية منم2014املركز اخلامس يف مؤشر عام 
" وقد بدأت هونغ كونغ إصالح نظامها ، يف املؤشرات التعليمية العاملية ملنافسة بل التقدما

حني أصدرت جلنة التعليم قراراها النهائي إبعداد ودراسة  2000م التعليمي منذ عام
وقد جعلت اللجنة  ذلك لتطوير نظام التعليم القائم،، و  التعليماسرتاتيجيات إصالح 

هو مفتاح مستقبل  ، التعلمجل احلياة" و"التعلم عرب احلياة"تعلم من أالابختيارها موضوع "
كونغ إىل املستقبل . واعتقدت بشدة أن الطلبة هم النقاط ، وهو أيضًا بوابة هونغ  اإلنسان

احملورية لعملية إصالح التعليم مبجملها . وركزت على أمهية التنمية الشاملة والتعلم مدى احلياة 
اً ، ولكنه انتقل ابألحرى ليكون منصبّ م حمور الرتكيز يف الفصلمل يعد املعلِّ  " ، وابلتايل (2)"

عد زوا على أن يسا، وركّ م هو اهلدف. وابلتبعية أدرك الطالب أن  التعلّ اعلى عملية التعلم ذاهت
نظيم أنفسهم إىل مجاعات متكنوا من ت بعضهم بعضًا لتحقيق هذا اهلدف. وبصورة آلية دقيقة

لرتكيز على مجيع الطالب ابختالف ا لُّم املقلوبالتعسرتاتيجية إز ومن أهم مامييِّ ،  (3)"للتعلُّم
وبذلك يتم جتاوز سلبية الرتكيز  ،هلمسب الذكاءات املتعددة وحب ،قدراهتم وتنوعاهتم الفكرية

ما اهبيف كت كما يقول بريمجان وسامز  ، وإمهال البقية فقط على بعض املتفوقني يف الصف
اكتشفنا  ضمون احملتوى" وابلنسبة لطالبنا الذين يتميزون بسرعة الفهم مل :قلوبملالصف ا

، مبا جيعلنا نتجه إىل تقليل عدد املسائل عون إثبات مدى فهمهم هلدف ما خاصأهنم يستطي
كما لوكانت عقوداً فردية مع كل   اإلسرتاتيجيةاليت حيتاجون ألدائها .. علينا أن نفكر يف هذه 

أن يثبت فهمه للمحتوى  الذي مت شرحه وتوضيحه فيها على كل طالب تحتم ي ، واليتطالب
 -مطلقاً  –أن مايشغلنا مل يكن  أدركواهنم ، ألان ذلك حيظى بتقدير هؤالء الطالب، وكله
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ز على ضرورة حدوث التعلُّم لديهم " َّنا كان يركِّ ، وإم من تعيينات أوتكليفاتعليه امبقيامهم 
أن كل  يرى روبولإذكاء التفكري النقدي للتالميذ "التعلم املقلوب  ةجيسرتاتيإومن مميزات ، 

تعليم ابملعىن احلقيقي يلتزم أبن يتضمن تكوين الذهنية النقدية اليت هتدف للرقي ابستقاللية 
يف هناية األمر : هو ذلك الذي يعطي التفكري لدى التالميذ . فالتعليم الذي يرمي للحرية 

، ومتابعة تعلمهم أبنفسهم، واكتساب معارف الستغناء عن املعلما املتعلمني القدرة على
احلقيقي يف التعلم عند  وهذا هو الفارق،  (1)"وأن يؤسسوا معايريهم اخلاصة هبم ،جديدة
اليت متكنهم من التعلم  اهلامة واملهارات، فعوضاً عن أن نلقن التالميذ نعطيهم املفاتيح التالميذ
من أهداف الرتبية يف   عاماً  يف هذا العصر هدفاً تفكري النقدي الأضحى تعليم ، "و والتفكري

كثري من دول العامل املتقدمة، لذلك يعتقد الباحثون أن تعليم التفكري ميكن أن يساهم يف 
الفرد كيف يتعلم وكيف  تسعى جاهدة لتعلمتطوير البنية املعرفية للمتعلمني، فالرتبية املعاصرة 

ت املعرفية ااملستمر، ومواكبة التغري  يتعلى التعلم الذا رةحىت تصبح لديه القد يفكر،
بد من تعليمه مهارات الف ومبدعاً  جيداً  أردان من املتعلم أن يكون مفكراً وإذا جتماعية، الوا

ستيعاب.قد الوقدرته على ا مرحلة َّنوه الئمجمموعة خطوات واضحة ت اللالتفكري من خ
بعد  إالميكن للمرء أن حيصل على املعرفة  الوشيوس "نفنستعني يف هذا اجملال مبقولة العامل كو 

وبذلك تكون مهارة التفكري النقدي من املهارات املميزة اليت ، (2)"ن يتعلم كيف يفكرأ
، ويف اإلصدارات احلديثة لوزارة التعليم العلمي بفهم وعلٍم وبصرية ن طالبنا من الرقيّ ستمكّ 

ة الذي أعدته جمموعة العمل اخلاصة املدرسم تدعي" . ففي التقرير  (Quebec)يف كوبيك 
، ترّكز هدف برانمج التطوير أساسًا على تنمية اهج للمرحلتني األولية والثانويةبتطوير املن

ذ فيما يتعلق ابإلعالن ووسائل اإلعالم. فبناًء على املقولة املتعلقة الذهنية النقدية لدى التالمي
ت العقلية اليت جيب مواصلة قد متثل إحدى القدرالنفإن تنمية مفهوم اابلسياسة التعليمية 
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التعلم  ةسرتاتيجيإتطبيق  أيضاً  وسيتبع، (1)اكتساهبا يف املرحلتني األولية والثانوية يف كويبيك "
م يف جو من الطمأنينة وبذلك يتم التعلُّ  ،آليات التقومي واالختبارات يف اختالف املقلوب

 رمبا، و ليت حتدث يف ظل التعليم التقليدياوتر واالضطراب لتوالراحة النفسية بعيداً عن أجواء ا
التقومي التعين إعطاء ألن " عملية  سواء يف االختبارات؛ تصيب التالميذ واألهايل على حدٍّ 

درجة تقدير للتلميذ. والتعين وصف الوضع القائم ، وإَّنا هتدف إىل الوصول ألحكام ، 
، ويف اململكة العربية ة، وأهداف تربوية حمددةينبد وأن يكون يف ضوء معايري معواحلكم ال

، دمي للمنهجاثنوي( ابملفهوم الق –متوسط  -السعودية أتخذ مجيع املراحل التعليمية )ابتدائي
عبارة عن جمموعة من املعلومات واحلقائق واملفاهيم اليت  –فه حلمي الوكيل أبنه والذي عر  

عدادهم للحياة ، وتنمية قدراهتم عن طريق إ تعمل املدرسة على إكساهبا للتلميذ هبدف :
على البحث م القائم ألن أسلوب التعلُّ   (2) اإلملام خبربات اآلخرين ، واالستفادة منها "
كاملشاريع أو التطبيقات أو   والتقييم يف التقومي ةموالتمارين واألسئلة واحلوار يتبعه أدوات متقدِّ 

ل الفهم واهلدف املطلوب من خرى إلثبات وصو أ أو أي وسيلة ،تقدمي جتارب أو أوراق عمل
س حتصيل التالميذ "فإذا كان برانمج التقومي يف  املدرسة يوجه أساساً حنو قياالدروس املقررة ، 

ل اهتماماهتم حنو حتصيل املعلومات فقط ، يوجهون كللمعلومات . فإننا جند أن التالميذ 
، حيث تطبق املفهوم التقليدي للمنهج يتلاابلنسبة للتالميذ يف مدارسنا  همانالحظوهذا 

 ديعمد التالميذ إىل حفظ املعلومات ألهنم على علم اتم أبن حفظهم للمعلومات سيحدِّ 
، لذا فإن أي نشاط آخر مثل : الرحالت ، موقفهم آخر العام، فإما النجاح أو الرسوب

ردية ومجاعية ، .. ف اهلادفة ، والقيام مبشروعات التعليميةمشاهدة األفالم ، والربامج و 
والتقومي يف مفهوم الرتبية "،  (3) "ي اهتمام ويعتربوهنا مضيعة للوقتتالميذ أاليعطيها ال
، كما إن ذلك مجيع نواحي العمل يف املدرسةكتصر على التلميذ فقط بل يتناول  احلديثة اليق
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هذه  من، حيث إن لكل جانب ستخدمها التقومي حتقق صفة الشمولتعدد الوسائل اليت ي
، ومدى حتقيقه يلته اخلاصة لقياس مدى النمو فيهوس –اليت يشملها التقومي  –اجلوانب 

ذ كان مقصوراً ، إضي فلم تكن تتوفر فيه صفة الشمولأما التقومي يف املا ألهدافه املوضوعية .
، وهو حتصيل املعلومات الذي يعترب بدوره جزءًا من اجلانب الثقايف. على جانب واحد فقط

. ومن هنا كان ينصب على حتديد قدرة التلميذ على استيعاب املواد الدراسية املختلفةد  فق
 حصلها املاضي مل يكن سوى عملية قياس لكمية املعلومات اليت إن التقومي يف :ميكن القول

 اً لنا يف طرائق التقومي واالختبارات التقليدية جند أهنا أيضوإذا أتم  ، (1)"التالميذ يف كافة املواد
من مراعاة  طويلة وجهودًا عظيمة فالبد إذا أردان جناح عملية التقومي فالبد تستهلك أوقاات

ية التقومي " اليت يقوم هبا لطريقة لعمنصل إىل أفضل وأحسن نريد أن و ، وقت املعلم والتالميذ
ا الفرد ، أو اجلماعة ملعرفة مدى النجاح أو الفشل يف حتقيق األهداف العامة اليت يتضمنه

داف الرتبوية أبحسن صورة نقاط القوة أو الضعف به حىت ميكن حتقيق األه املنهج ، وكذلك
 ،سرتاتيجية التعلم املقلوب من التلميذ لتصل إىل أولياء أمورهمإ، وتتعّدى إجيابيات ممكنة"

مور حول األمن أولياء  ريكث"وقد يتساءل ،سرتاتيجيات التدريس احلديثةإوهذا مما مييزها عن 
ء الدروس اآلابقة، فعندما يشاهد ملغلالصفوف ا ائهم من تعليم داخلألبن دة ما يقدمجو 

 ائهم من مادة علمية وجودهتا، ويساعدألبنما يقدم  على الطالعتزداد لديهم فرصة ا سجلةملا
 ئهماألبناء آلابوغالبا ما يلجأ  ،من فهمهم للمادة العلمية على مناقشة أبنائهم والتأكد اآلابء

ضرورة  قلوب يزدادملاالتعلم  يف ءاآلابأن دور  النزلية، إاملحل الواجبات  يفم دهتعاسمل
، نترت ناإلراقبة عند استخدام ملتابعة واامل :ىلإ قلوبالتعلم امل يفء اآلابوتوسعا، ويتحول دور 

ساعدة إذا اقتضت ملتقدمي ا، و على الفيديو العطاال يف البنمشاركة ا، و  التقييموالتحفيز، و 
اهات جتاالتعزيز القيم و ، و تقدمي تغذية راجعة للمعلم عن العروض السمعية والبصرية، و جةاحلا

بن االتوجيه ، و واطنة الرقميةبادئ املبن ملاالإرشاد ، و بن للعروضاالمشاهدات  اللمن خ

                                                           

  27، ص  1، ط التقومي الرتبويملكه ، صابر ،  (1) 
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ا خيلق جو من ، مم (1)"التعلم يف ساعدتهملعلى الشبكة العنكبوتية خلالقة ستثمار الفوضى اال
 ري أبنائهم ومالحظة مدى تقدمهم .سأولياء األمور يف متابعة  ينة لدىأنالطم

 : ومنها ،سرتاتيجية التعلم املقلوبإمميزات وإجيابيات  من وهناك العديد

 .استثمار وقت املعلم يف مساعدة الطالب الذين حيتاجون مزيداً من االهتمام .1

 .املعلم والطالببناء عالقات مميزة بني  .2

وذلك بناء على الفروق الفردية بني  ، أي وقت شاءإعادة الدرس يف لميستطيع املتع .3
 .املتعلمني

 .من بعضهم وإثراء اجلوانب العلميةإجياد بيئة متميزة لتعلم األقران  .4

 .يستطيع املتعلمني املشاركة يف األنشطة الالصفية اليت تصقل اجلوانب واملهارات الشخصية .5

 .صف الدراسي وخارجهالإمكانية تطبيق التقييم الذايت داخل  .6

 .يات لسهولة الرجوع إليهاوعدم االنشغال ابلفرع ،معرفة أصول ومبادئ التعلم يف كل فن .7

يستطيع املعلم واملتعلم طرح األسئلة والنقاش واحلوار بكل مرونة لوجود وقت متاح أثناء احلصة  .8
 .الدراسية

 .علمملموعة من األنشطة والتدريبات بوجود ايستطيع املتعلم تطبيق جم .9

التعلم حىت يف أثناء الفرتات احلرجة مثل املرض أو السفر  االستمرار يفيستطيع املتعلم  .10
 .للمدرسة ءأو عدم االستطاعة للمجي

فهم  علىوة والضعف بشكل مباشر النعكاسه ن تقييم نقاط القو يستطيع املعلم .11
 .ء احلصة الدراسيةتطبيقاهتم أثناوطريقة  ،املتعلمني

 .يف كل وقت ويف كل مكانمشجعة للتعلم و  بيئة حمفزة دإجيا .12

                                                           

ليزية جنإلامادة اللغة  يفالثانوي ألول الصف اصيل طالب حتقلوب على تيجية التعلم املارت سإذم أثر استخدااملطريف ،  (1)
34، د.ط ، ص  وهاحن ماهاهتواجت
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 سرتاتيجية التعلم املقلوبإ حتدايات 5-1-2

 احملاضرة فإن املثال سبيل على .هبا اخلاصة والضعف القوة نقاط لديها ابلتعليم خاصة نظرية كلو  " 
 رمبا وأنه ،تعلوماامل لعرض الةوالفعّ  املثالية الطريقة هي أخرى تعليمية نظرايت يتبنون للذين ابلنسبة

 املادة؛ إىل واالستجابة التفاعل زايدة إىل املتعددة الوسائط خالل من التعلم مكتسبات بعض تعزى
 على اإلبقاء ومناقشة حبث مت فإنه املعريف النهج منطلق من أييت النموذج هذا تطبيق حماولة أن وابلرغم

 تكنولوجيا أن هو النظرية لتلك سيالرئي االفرتاض وكان، للمحاضرة التقليدية للنظرية القوة نقاط
 يف التحول هذا ولكن ،التعليمية املادة لعرض اجلامعة أو للمدرسة الفرصة متنح سوف املعلومات

 للتدريس جديدة سرتاتيجياتإل الدراسي الفصل ووقت اجملال سيفتح الدراسية املادة إمداد طريقة
 سيجعل التحول هذا فإن وابلتايل ،التعاونية ميةليالتع البيئة داخل املتعلم دور على تؤكد اليت والتعلم
 أو املعلم

مع مجيع ، و (1)"الطالب مع ابلتعاون لألداء مراقب إىل لمعلوماتل كمزود بدوره ينتقل احملاضر 
البد من مراعاهتا لدى طالبنا  حتداي ت أن هناكتيجية التعلم املقلوب إال سرتاواملميزات إلجيابيات اإل

، ألن بعض املعلمني " سيجدون من ها عدم تفاعل املعلمني بشكل كاملومن، يةيجاإلسرتاتيف هذه 
مبا الصعوبة مبكان أن يتخلوا عن جزء كبري من )األان( لديهم عندما ينتقلون من دور تلقني الطالب 

ولكن  ،ن املعلم اليعود هو نبع املعرفة الوحيد ابلنسبة للطالب، ذلك أيشاؤون إىل توجيههم وإرشادهم
،  (2)من املصادر العديدة اليت من املمكن أن يرجع إليها للحصول على املعلومات "ح مصدرًا صبي

، وطريقة أيضاً إىل تدريب خاص على الربامج اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي وحيتاج املعلمون
مهية أ يف اإلعداد والتحضري املناسب، مع اإضافي ا، وقد يتطلب ذلك جهدتوظيفها بشكل إجيايب

ومع ،  االنرتنتمع فضاء واسع جدا أال وهو شبكة ننا نتعامل احلذر واالنتباه للمعلمني من أ

                                                           

(1) Marlowe, cara athe effect of the flipped classroom on student achievement 

and stress, p12

د.ط ، ،  ية التعلم املقلوب أمنوذجا  التقنية املعاصرة يف جمال التعليم اسرتاتيجسرتاتيجيات اإلبن فردية ، ضياء الدين ، (  2)
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وخاصة فيما يتعلق ابملعتقدات  الباطل ،  و السمني ، واحلق والغث   الوسائط املتعددة وفيها
 اد اجلديدحلاهنمرت جمموعة من التآليف املتعددة واليت شكلت القوة الدافعة لإل "سالمية فقد اإل

ونواته الصلبة، واستطاعت أن خترتق الفضاء العام بسبب جودة األسلوب ، وسحر العبارة ،ووضوح 
إلحلاد اجلديد والذين صاروا يشكلون األفكار .. وقد برز بسبب هذه التآليف مؤلفوها كرموز ل

قبال الشديد على إلالعمود الفقري هلذه الظاهرة العقدية اجلديدة. ومن الالفت للنظر فعاًل حالة ا
شراء هذه املؤلفات والتهامها ،إذ تصدر أكثرها قوائم الكتب األكثر مبيعًا ، كما حظي مؤلفوها 

والتأليف ، كما أهنا ترمجت إىل لغات متعددة ،  ز متنوعة من مؤسسات معنية مبجال الكتابةجبوائ
والعمل يف هذا اجلانب كبري ،  (1)وجتاوز سقف مبيعاهتا مئات اآلالف من النسخ بل املاليني أحياانً "

أنتج  " جداً فقد رصدت له امليزانيات الضخمة ، والكوادر واملؤسسات االعالمية املشهورة ولذلك  
، وأفالم تعليمية وواثئقية، يةمابني برامج حوار دة عدداً غري قليل من الربامج اإلعالمية املتنوعة ، املالح

أحيااًن فكرة شديدة  اإلحلاديةالرتفيهية تشكل فيها الفكرة  التلسواملسن عددًا كبريًا من األفالم أل
مواقع إحلادية كثرية جداً  املركزية، أو على األقل تتضمن لقطات ومشاهد ذات خلفية إحلادية ..ومثة

للفكرة  مناهضا ومتارس دوراً دعوايً ،  اإلحلادية، تقدم مواداً كثرية متصلة ابلظاهرة نرتنتاإلعلى شبكة 
، وبعضها حلادي، وبعض هذه املواقع عبارة عن مدوانت شخصية لكنها مؤثرة يف املشهد اإلديةااإلحل

 لألطفال قع والكتب املخصصة اهذا إىل العديد من املو ،  )2(اتبع لبعض املؤسسات وهي أشد أتثرياً "
يقول  ابن تيمية نكاوأتثريها منذ الِقدم، و  وقد كانت الشبهاتوأتثرًا ، أشد اجنذااًب  ألهنمواملراهقني 

، فال ينضح إال الجتعل قلبك لإليرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرهبا":  اجلوزية قيملتلميذه ابن 
فرياها بصفائه، ويدفعها  ،ر الشبهات بظاهرها والتستقر فيهاكالزجاجة املصمتة مت  ، ولكن اجعلههبا

وذلك ، )3(ًا للشبهات أو كما قال "قر بصالبته، وإال فإذا َأشربت قلبك كل شبهة متر عليك صار م
على الشبكة قبل أربع  (BBC)" لقد نشر موقع ثر على العقول والقلوب وِلما للشبهات والشبه من أ

                                                           

 24، ص  2، ط حلادميليشيا اإلعبدهللا ، العجريي ،  ( 1)
 (2)37، ص  2، ط حلادميليشيا اإلعبدهللا ، العجريي ، 
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على اجملتمع( ومما جاء يف هذه الدراسة، مايلي : ) تعتزم جامعة  نرتنتاإلسنوات دراسة حول )أتثري 
على اجملتمع ، ومن املؤمل أن  نرتنتاإللدراسة أتثري ا أكسفورد الربيطانية افتتاح معهد مكرس كليًّ 

 اجملتمع ككل .  يف نرتنتاإليف أتثريات  تكون بريطانيا بفضل املعهد يف مقدمة الدول اليت تبحث

التخصصات والتوجهات  عهد سيكون أول مركز أحباث متعددوتقول جامعة أكسفورد : إن امل       
م توصيات واستشارات حول السياسات احلكومية يف اجملاالت يقدو  ،امل، وأنه سيجري أحبااثً يف الع

، "وهناك بعض التحدايت من قبل القائمني  )1("اا إىل نتائج ميكن االعتماد عليهاليت يتوصل فيه
واملستفيدين من نظام الصفوف املقلوبة منها : أن يكون لدى املتعلم قدر مناسب من االستقاللية يف 

وقادرًا على تطبيق األنشطة التعليمية ، واالفتقار إىل  ،علمهم مسؤوال عن تعلويكون املت ،التعليم
لفعل مما يؤدي إىل إحباط املتعلم، ، وتلقي رودو اثل طرح األسئلة يف الوقت املناسبالتغذية الراجعة م

ا ، مميف منازهلم نرتنتاإلذلك ليس كل املتعلمني قادرين على توفري شبكة االتصال بشبكة  أضف إىل
حماولة  صويت للمحتوى العلمي مما يؤثر يفشاهدة ملقاطع الفيديو أو االستماع الىل صعوبة امليؤدي إ

 . (2)التعرف على معلومات جديدة"

 اإلسالمية الرتبية 6-1-2

م أمتنا ة على تقدمن جهود أحد أهم املؤشرات الرئيسسالمية ومايُبذل فيها تُعد الرتبية اإل
قافتها وقيمها ، مع األخذ يف االعتبار أن ل نصب عينيها دينها وثعسالمية إلهنا بذلك جتاإل
مطلع احلضارة االسالمية هرة معينة ، وهي أنه هذه الرتبية يف ااتريخ الرتبية االسالمية ظيف  "

سلم نت الفرد امل، كما مكّ االسالمي حاجات ومشكالت اجملتمعات اليت مشلها املد  استوعبت 
فتفاعل معها مث استأنف مسرية  ،واجهها يف األقطار املفتوحة  ليتمن استيعاب الثقافات ا

كغريه من املفاهيم سالمية  مفهوم الرتبية اإلو ،  (3)الفكر االنساين فكان ذلك اإلنتاج الثقايف "
                                                           

205، ص  2، ط حلادميليشيا اإلعبدهللا ، ي ، العجري ( 1)

د.ط ، ،  سرتاتيجية التعلم املقلوب أمنوذجا  إسرتاتيجيات التقنية املعاصرة يف جمال التعليم اإلبن فردية ، ضياء الدين ، (  2)
312ص 

 15، ص2، ط  سالميةوم النظرية الرتبوية اإلتطور مفهماجد ، الكيالين ،  (3)



 

   46 

ليد مث آلت إىل اجلمود والتق كانت مزدهرة متجددة يف حضارتنا اإلسالميةاليت   اإلنسانية 
سالمي كز التوجيه الديين يف  العامل اإلإن مرا " )ي : دودو على املاألأبو  العالمة كما يقولو 

مازالت متصلبة حيث هي على اخلطأ القدمي الذي أدى بنا إىل هذه احلال األسيفة احملزنة . 
وميضي يف مناقشة نظام فه لنا األسالف( فهم يرون أن املعرفة جيب أن تقتصر على ماخلّ 

ية فيقول :) ومثل هذا النظام يستحيل عليه أن ينجب رجاالً مسالبية القائم يف املعاهد اإلالرت 
 إىل أن مفهوم النظرية رييستطيعون أن حيققوا الثورة يف نظم التعليم ( ، وهذه ظاهرة تش

اإلنسان ، وإذا أتملنا (1)الرتبوية قد عراه التطور ومر  بفرتات من اإلبداع وأخرى من اجلمود "
يف  لق ملهمة عظيمة ودوٍر رئيس، بل خُ خيلق عبثًا ومل ُيرتك سدى مللقًا وُخلقًا وجدان أنه خَ 

سالمية جزء من الرتبية اإلهذه احلياة اليت تعّج ابخللق واحلياة ، وبذلك جند أن " فلسفة 
خليفته يف سالم الكلية عن اإلنسان والكون واحلياة . فقد خلق هللا اإلنسان ليكون فلسفة اإل

، يطة لريى آايت هللا يف ذلك كلهاحمل العواملرها وأسرار راويكشف أس ،لهااألرض يستغ
)وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعٌل يف األرض : اإلهليويتصرف بشؤون احلياة حسب التوجيه 

والقدرات العقلية والنفسية واجلسدية اليت  ،خليفة (.. وكذلك زوده ابلقابليات واالستعدادات
حتويل مايتلقاه  قدرة على التعرف على قوانني اخللق مثالمتكنه من التلقي عن هللا سبحانه، و 

 . (2)من معارف وتوجيهات إىل ممارسات وتطبيقات عملية يف األرض "

، وعلى نتائج واآلاثر على الفكر والسلوكهتدف الرتبية اإلسالمية إىل العديد من ال 
شامل للحياة واإلنسان التقدمي التصور الصحيح الكامل و الفرد واجملتمع واألمة فمن أمهها : " 

إمداد ، و خالل حتديد عالقة اإلنسان بربه وعالقته بنفسه واآلخرين وابلكون أمجع والكون من
ارة وحض ،إلسالم عقيدة وشريعة ومنهج حياةالدارس حبصيلة مناسبة من املعارف املتعلقة اب

د تيارات ض وهذا يعطيه حصانة ،بوصفه دينًا عامًا صاحلًا للبشرية يف كل زمان ومكان
ا سواه من صور االنتماءات تنمية روح الوالء لإلسالم وتقدميه على مو  ،ختلفةاإلحلاد امل

صلى هللا عليه -ألّن الوالية تكون هلل ولرسوله  ؛أو العنصريةمثل القومية والعرقية  ،األخرى
 عليه هللا صلى–وسّنة نبيه  -عز  وجل  -وللمؤمنني. أي الوالء ملا جاء يف كتاب هللا  -وسلم

                                                           

 16، ص2، ط  سالميةبوية اإلتطور مفهوم النظرية الرت اجد ، مالكيالين ،  (1)
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عتباره  إبراز النظرة الشمولية لإلسالم ابسالمية إىل " وهتدف كذلك الرتبية اإل،  (1)" -وسلم
والتخلص من النظرة اجلزئية له  ،ال ينفصل فيه أصل أو فرع عن آخر ،كالًّ مرتابطًا متكامالً 

قتصاد االوأخذ  ،ثل دعوى االلتزام ابلفروض اخلمسةم ،اليت تقصره على بعض جوانب احلياة
حتصني الدارس ضد ، و ةو السياسة أو االجتماع أو تصور الكون بعيدًا عن العقيدة والشريعأ

قضااي العصر يف جماالت جتلية موقف اإلسالم من ، و املختلفةالغزو الفكري أبساليبه ووسائله 
عاليم تلاترمجة األخالق و ، و ونقدها من املنظور اإلسالمي ،العلوم النظرية والتطبيقية املختلفة

ابعتبار  ،املسلم يف حياته العملية اليوميةيعايشه  ،عملي وسلوكي ملموس اإلسالمية إىل واقع
الفرد للدنيا واآلخرة على وهتدف كذلك إىل " إعداد ،  (2)" اإلسالم نظامًا تطبيقيًّا يف احلياة

قيمة أي رر قتو  وبصالح الدنيا تتم السعادة.. ،نه )ابستقامة الدين تصح العبادةأل السواء؛
مسامهته يف هذا اإلعداد ..وأساس العمل لبلوغ السعادة املذكورة هو تربية العقل  علم مبقدار

، ئل وينبوع اآلداب، وبكماله أوجب هللا التكليفدنيا، وأس الفضاألنه أصل الدين وعماد ال
ن ايومآرهبم، وتب مف به بني خلقه مع اختالف مهمه، وأل  رة أبحكامهبوجعل الدنيا مد
 .(3)"ء، ويفرق بني احلسن والسيف حقائق األموروابلعقل تعر ، دهمأغراضهم ومقاص

 اهآن الكرمي هو كالم هللا الذي أوحالقر أما عن مصادر الرتبية اإلسالمية : املصدر األول "         
، الذي تعبدان بتالوته و العمل بهبلفظه و معناه و  - هللا عليه وسلمصلى  -إىل نبيه حممد 

 نزله هللاأ ،ملشتمل على أصول العلوم املختلفةوا ،رتبية اإلسالميةملصدر األساسي هلذه الا هوو 
وتربية و تعليم ، جعله هللا كتاب عقيدة وهداية ،تبيااًن لكل شيء ،هدى و رمحة للعاملني

 يةجتماعسلوكًا تنظم حياة األمم و األفراد يف خمتلف اجلوانب االو قيمًا و  آداابً حوى  ،وثقافة
 نت مت  زت رت يب ٱُّٱ: قال تعاىلوقد ، غريهاتصادية السياسية و و االق

الثاين هو ، واملصدر (4)" ( 48املائدة : ) َّ ىثيث  نث مث زث رث يت ىت
ويف االصطالح ، النهجة : الطريقة والسرية و األسلوب و يف اللغ، وهي " السنة النبوية املطهرة

                                                           

  )1الثقافة اإلسالمية كتاب املدخل إىلالقاسم ، الريس ، املزيد ، حممد ، الصياح ، (  5، د.ط ، ص 
 ) 52، د.ط ، ص ثقافة اإلسالميةال كتاب املدخل إىللصياح ، القاسم ، الريس ، املزيد ، حممد ، ا (

 2) 141ص ، 2، ط  سالميةتطور مفهوم النظرية الرتبوية اإلماجد ، ( الكيالين ، 
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ل أو فعل أو تقرير أو صفة قو  من - صلى هللا عليه وسلم -: هي كل ما صدر عن النيب 
السالم : مثل قوله عليه الصالة و  القوليةالسنة : والسنة أنواع منها ، سرية قية أو لْ قية أو خَ لُ خُ 

صالته سلم و و عال وضوئه صلى هللا عليه السنة العملية : مثل أفو  ،: ) إَّنا األعمال ابلنيات (
صحابه من قول السالم مما صدر عن أ ة والصه عليه الالسنة التقريرية : وهي ما أقرّ ، و هحجو 

         .عنه واستحسانه أو إظهار الرضا ،أو فعل بسكوته
،  (1)  "-و سلم صلى هللا عليه -  من صفاته و أخالقه ومن السنة: ما يتعلق بشمائله        

 يفجديد ج سالمية من التأثري يف هوية تربية املستقبل البد من منه"ولتتمكن الرتبية اإل
ويساهم يف  ،، منهج يرقى إىل اختاذ موقف علمي من الوجود احمليط وأساليب الفهمالتفكري

ويف بلورهتا حىت يربز التناسق بني آايت هللا يف الكتاب والسنة وبني  ةإثراء املعرفة اإلنساني
،  (2)ر "، ويليب حاجات اإلنسان وظروف التطو لبشرية يف ميادين العلم واملعرفةماتتوصل إليه ا

سالمية اليت هي أصل قوتنا وهنضتنا وعزتنا الرتبية اإلالبد أن نعتين كل االعتناء مبواد فلذلك 
ستعار وال ، فالرتبية ال تُ ة، له نظريته الرتبوية اخلاصة بهكل جمتمع يدين بعقيدة معينوإن "  

أي  يعيستط ستورد؛ بل هي ذات صلة وثيقة بعقيدة اجملتمع ومبادئه اليت يؤمن هبا، والتُ 
..  ى عن جزء من عقيدته ومبادئهمع أن يتبين النظرية الرتبوية جملتمع آخر دون أن يتخل  جمت

،كوهنا الوسيلة مكانة خاصة يف العملية الرتبوية ومن هنا أتيت أمهية الرتبية اإلسالمية اليت حتتل
اد روحية بعتتضمنه من أأفراد اجملتمع، وذلك من خالل ما العملية الوحيدة يف بناء وتكوين

شعر ابلراحة يو  ،اة ملؤها السعادة واالطمئنانقية جتعل املتعلم يعيش يف ظلها حيوأخال
ألن اإلسالم دين يقوم على العقيدة الراسخة والعبادة اخلالصة هلل  ؛النفسية واالجتماعية

وحيث على األخالق الكرمية والعلم  ،النظروهو دين يدعو اىل التفكري و الواحد األحد، 
رابنية  :مادة الرتبية اإلسالمية بعدة خصائص من أبرزها أهنا ومع ذلك متتاز"  ، (3)" لعموال

 ية اإلسالمية، ألهنا من عند هللااملصدر: وهذه اخلاصية هلا أمهية كربى حيث يثق املتعلم ابلرتب
تصور فكري سليم عن ، ويرتتب على ذلك بناء يضرهاإلنسان ويعلم ما ينفعه وما الذي خلق 

اثبتة ، وهي أيضًا منزهة عن اخلطأ البشري ألن الرتبية اإلسالمية يقينية العلم؛ ن واحلياةكو ال
                                                           

 )1 8، د.ط ، ص الثقافة اإلسالمية كتاب املدخل إىل، الصياح ، ( القاسم ، الريس ، املزيد ، حممد 
 ) 256 ، ص2، ط  سالميةتطور مفهوم النظرية الرتبوية اإلماجد ، ( الكيالين ، 3
 http://www.kiffainfo.net" ،  لالرتبية اإلسالمية بني املعامل اهلزيل والزمن القليولد الرتاد ، "  (3)
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وليس معىن ذلك أهنا األسس ألن مصدرها اثبت غري خاضع للتحريف والتغيري والتبديل، 
وتتصف  ،(1)"ملرونة فيما خيلد ويتطور وا ،، أي أن الثبات فيما خيلد ويبقىتتصف ابجلمود

ألهنا  الرتبية اإلسالمية ابلشمولالشمول: تتصف ومنها " ،صائص أخرىخب أيضًا كذلك
اية أي جانب من حيث مل تغفل النصوص الشرعية رع تشمل اإلنسان والكون واحلياة،

الرتبية  التكامل: إن ميادين، و كانت دينية أو دنيويةأنسانية سواء جوانب الشخصية اإل
، تتم يف املدرسة واملسجد والبيت والشارع هياإلسالمية ال تقتصر على مكان دون آخر ف

مكرم استخلفه هللا لعمارة  اإلجيابية: إن الرتبية اإلسالمية تعطي املتعلم شعورا أبنه خملوقو 
تدال والتوسط فال التوازن: وهو التزام االعو  ،جيابية السويةوهذا يدفعه إىل الفاعلية واإل األرض

ألن اإلسالم دين  ؛نزعة اإلنسانيةرتبية اإلسالمية ابلالاإلنسانية : تتسم و  ط،فراط وال تفريإ
ني يف " وقد أصبح من الضرورة من العامل" ،  عاملي مل يفرق بني أسود وأبيض إال ابلتقوى

دين الفكر والرتبية مياإىل اإلحاطة ابلتيارات العاملية يف  -سالميةخاصة اإل–ميدان الرتبية 
م و العل يفخصصني ه صفة تستدعي إعداد املتهذجيايب منها والسليب. و واالجتماع اإل

ملة جيمع ويزودهم بثقافة متكا ،ل مع التيارات احلديثةاعسالمية إعدادًا ميكنهم من التفاإل
ن اخرتاق ، ويزودهم ابملهارات واألساليب والوسائل اليت متكنهم مالقدمي فيها إىل احلديث

 .(2)حواجز اللغات واألفكار العاملية املختلفة "

 مكانة معلم الرتبية اإلسالمية 7-1-2

وابألخص معلم مميز للرتبية  ، زأنه الهنضة أو حضارة بدون التعليم املميّ  دركالبد أن ن        
، ويربز معلم الرتبية اإلسالمية األمة اإلسالية وثقافتها الشرعيةسالمية ألنه املعربِّ عن هوية اإل

مية وتعهدها يف ساللى " غرس العقيدة اإلمل عشتوي اإلمياين دورال :يف عدة أدوار ومنها 
، وذلك من خالل تربيتهم على أركان اإلميان ) اإلميان ابهلل ، ومالئكته ، نفوس املتعلمني

ابعد املوت من مبلى اإلميان وتربيتهم ع (اليوم اآلخر ، وابلقدر خريه وشرهوكتبه ، ورسله ، و 
، وتربيتهم على حب راقبته يف السر والعلن ومهللامن وتنمية اخلشية  البعث، واحلساب واجلزاء،

                                                           

 http://www.kiffainfo.net" ،  لاهلزيل والزمن القلي ية اإلسالمية بني املعاملالرتبولد الرتاد ، "  (1)
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والبعد  وتشجيع املتعلمني على القيام ابلواجبات الشرعية  - صلى هللا عليه وسلم -الرسول 
،  (1)لعقدية، وتنمية اجلوانب الروحية "عن احملرمات ، والعمل على وقايتهم من االحنرافات ا

م سال إألن ال ؛الميتطبيق الفعلي للتشريع اإلسال ققسالمية املنهج الذي حي"ومتثل الرتبية ال إ
فالعلم وسيلة لتحقيق اجلانب  ،، بل يهدف إىل التطبيق العمليليس جانبًا علميًا معرفيًا فقط

عليهم  -التطبيقي الصحيح الذي يرسم لإلنسان سبيل اهلدى الذي جاء به مجيع األنبياء 
ويكفي املعلِّم أن  رسول ،  (2)"  -وسلمه صلى هللا علي-خرهم نبينا وآ -الصالة والسالم

 ىن من ٱُّٱ تعاىل : قال هللا، فقد جاءان معلماً  -صلى هللا عليه وسل م-اهلدى ونيب الرمحة 

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

وقد قال صلى هللا عليه وسلم : " إن  ،  (2سورة اجلمعة ، اآلية )َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
" فالرتبية اإلسالمية تنظر إىل ،  (3)، ولكن بعثين معلِّمًا ميس رًا "عنِّتاً متمعنِّتًا والهللا مل يبعثين 

وهي  لرسالة من أقدس الرساالت ، حاملٌ وشريعة اإلسالم ملنهج هللااملعلم على أنه داعية 
 ىل العقيدة السليمة، وهي أول مفاتيح العلم احلقة للوصول إالتعليم مسؤوليةو  رسالة العلم

الرتبية  عدولذلك تُ  ، (4)وهبا يتحقق اإلقناع الفكري والتصديق العقلي " ،يالقو  واإلميان
، وذلك من وتعليمها وتنميتها مبا يرضي هللا" ركيزة أساسية يف دعم شخصية الفرد  سالميةاإل

     رة واملدرسة واجلامعة واملسجد.خالل جهات عدة كاألس
هًا حنو احلرية سالمية دور مهم يف التنمية حيث أهنا تنمي يف الفرد اجتاوللرتبية اإل                   

، وتدعوه إىل حتكيم العقل والوازع الديين واألخالقي يف التصرف جتاه ماقد السلوكو  يف الفكر
حتدايت ومشكالت .. والرتبية اإلسالمية تسهم يف تنمية اإلنسان كوهنا تعمل ن يعرتضه م

واالنتفاع مبا يعلم واألمانة العلمية  ،على التفكري السليم والتسليم ابحلقو  ،على تنمية العقل

                                                           

د.ط ، ،  سالمية يف ضوء جودة أدائهم التعليمي يف املرحلة االعداديةدراسة تقوميية ملدرسي الرتبية اإلأمحد ، حسني ، (1)
 357ص 

212، د.ط ، ص  سالمية ودورها يف التنميةالرتبية اإلأبو حطب ، (2)

،رقم 1103،ص 2،ج ابب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال ابلنية، كتاب الطالق ،  صحيحهأخرجه اإلمام مسلم يف  (3)
( ، وقال : حديث صحيح1475)

مي الرتبية اإلسالمية يف كليات املعلمني ابململكة العربية بوي ملعلتقومي برانمج اإلعداد الرت املطرودي ،  ( 4)
 25ص ،1423،السعودية
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العملية  أركانمهمًا من  ركناً يُعد سالمية ومعلِّم الرتبية اإل ، (1)ق دون اهلوى"حلوابتغاء ا
، ًا هلا، وعامل أساس يف إجناحها " فهو يؤثر يف سلوك تالميذه، ومكواًن رئيسةالتعليمي

وحتصيلهم الدراسي أبقواله وأفعاله ومظهره ومعتقداته وتصرفاته اليت ينقلها التالميذ عنه بطريقة 
ياة الكرمية يف ، وهتيئتهم للح يف تربية النشءأو الشعورية ، ويقع عليه العبء األكرب يةشعور 
 علم لشريعة هللا ودينه، وهو مرشد ومصلحالمية هو مومعلم الرتبية اإلس،  (2)ا واآلخرة "الدني

، ّرسهدمية ومكانته ابلعلم الذي يُ وترتبط منزلة معلم الرتبية اإلسال، وداعية إىل دين هللا هوموجّ 
وقد ازدادت أمهية املعلم ، وأعالها منزلة وأشرفها شرعية اليت هي خري العلومفهو يُعّلم العلوم ال

الذي حدث يف مفهوم عملية يف العملية التعليمية يف العصر احلديث نتيجة " للتغري الكبري 
ياسة، ويف لس، ويف مسؤوليات املعلم التعليمية والرتبوية والثقافية واالجتماعية واالتدريس

التعليم والتدريس مل تعد   ، فعمليةقوم هبا يف مدرسته وجمتمعه وأمتهاألدوار املتوقعة منه أن ي
، بل ، وجمرد ترديد لكلمات وعباراتكما كانت يف املاضي جمرد تفسري لكتاب معني

م أصبحت عملية فنية معقدة تتطلب فهمًا اتمًا لطبيعة التالميذ الذين يقوم املعلم بتعليمه
اجتهم وحل وفهمًا خلصائصهم وميوهلم ورغباهتم ومستوايهتم العقلية التحصيلية ،وتدريسهم

طويري ملادة ت، ومن توصيات " دراسة مكتب دول اخلليج العريب ال(3)النفسية واالجتماعية "
سالمية إعدادًا متكاماًل ومتوازانً مهية إعداد مدرس مادة الرتبية اإلسالمية هي أالرتبية اإل

للمراحل سالمية ق التدريس الفعالة يف الرتبية اإلقوف على معامل التطور والتجديد لطرائلو اب
أساليبها وطرائق  سالمية ومنزلتها ينبثق االهتمام ابختيارلدراسية .. ومن أمهية الرتبية اإلا

يصال تلك املادة إىل بة إلإيصاهلا للمتعلم، لذلك البد من استعمال طرائق تدريسية مناس
 .(4)الرتبوية"، حيث تعد طرائق التدريس من األدوات الفاعلة واملهمة يف العملية بالالط

 

                                                           

212، د.ط ، ص  سالمية ودورها يف التنميةالرتبية اإلصبحية ، أبو حطب ، (2)

 ئلخدام وسامدى متكن طالب الرتبية اإلسالمية املعلم يف كليات املعلمني من إنتاج واستمفلح ، األكليب ، (2) 
 74 ص ه  ،1424،التعليم

 224ه  ، ص 1414،  التدريس وإعداد املعلم قنديل ، ( 3) 
عدادية من وجهة نظر املالئمة لتدريس مادة الرتبية اإلسالمية يف املرحلة اإلالطرائق التدريسية أمحد ، حتسني ،  (2) 

255، د.ط ص تدريسيها
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 سرتاتيجيات التدريس إ 8-1-2

والبد يف إعداد املعلم ، نب النظرية والعملية مع التالميذالتدريس تشمل العديد من اجلواوظيفة 
ال واملستمر لعدد من ع  لفط بل البد من التطبيق العملي اُيكتفى ابلتأهيل النظري فقأن ال 

التدريس كغريه من املهن اليت يشتمل أداؤها " ن وعمليًا ألالسنوات حىت يتهيأ ويتمك ن علميًا 
ما  هان يبلغ مستوى النجاح فيأعلى العديد من املهارات الفرعية اليت ال ميكن لصاحب املهنة 

 .تمن أداء كل مهارة من هذه املهارا مل يكن متمكناً 

ومتصلة بعناصر العملية التعليمية  ،إن مهارات التدريس كثرية ومرتابطة فيما بينها            
مجيعها كالطالب وما يتصل به من ضرورة حتديد خصائصه وحاجاته وميوله واستعداداته، 

إليصال واملنهج وما يتصل به من حتديد أهدافه ومعرفة حمتواه واختيار طرائق التدريس املناسبة 
درس وما يلزمه من إعداد أكادميي ، زايدة على ذلك املاليب التقوميوأس ليمية للمتعلمتعاملادة ال
 فإن "، التدريس وطريقة التدريس سرتاتيجيةإبني ، وأما مايتعلق يف الفرق  (1)"ومهين 

تقوم على عدة طرائق  اإلسرتاتيجيةن إمشل من طريقة التدريس إذ أو  عمُّ أالتدريس  اسرتاتيجية
ف أبهنا : جمموعة تعر  و ، اإلسرتاتيجيةمن  حدة حبسب األهداف املرجو حتقيقهاواأو طريقة 

اإلجراءات والوسائل اليت يستعملها املدرس لتمكني املتعلم من اخلربات التعليمية املخططة 
" ،  اىل اهلدف تعين خط السري املوصل فإهنا، وعلى هذا حتقيق األهداف الرتبوية املنشودةو 

األنشطة والوسائل و  ،إلجراءات اليت يقوم هبا املدرسا تشتمل على تيجيةااإلسرت وابلتايل 
بيئة التعلم وما يتصل هبا من ، و غرض حتقيق األهداف الرتبويةواملثريات والتقنيات املستعملة ل

تعين هي التدريس فأما الطريقة يف و  ،املعلمني واملتعلمني ستجاابت وا ،عوامل مادية ونفسية
فتعرف مهارات التدريس  وأما،  التعلم طلوب يف املتعلم فتؤدي إىلاألثر امل ققالكيفية اليت حت

يصدر من املدرس على شكل  ،هداف حمددةأَّنط من السلوك الفاعل يف حتقيق  "هنا:أب
وتتكامل يف هذه  ،استجاابت عقلية أو لفظية أو حركية أو جسمية أو عاطفية متماسكة

أتيت املهارات ،  )2(ي "كيف مع ظروف املوقف التعليملتاالستجاابت عناصر الدقة والسرعة وا
العناية به  ذا متتالتدريسية وتطويرها لدى املعلم من أهم األولوايت اليت حُتدث فرقًا هائاًل إ
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وكثري من املناقشات واملداوالت بشأن إصالحات التعليم هُتمل عالقة  ،بشكل متجدِّد ومستمر
ملعلمني وارتباطها املباشر والعميق يف مستوى حتسُّن مستوى ا األساليب الفّعالة اليت يستخدمها

يس هتدف إىل تنمية القوى وعملية التدر ، املستوى التعليمي نظرايً وعملياً التالميذ وتقدمهم يف 
، قف عليها مستوى الدولة االقتصادي، إذ يتو أنواع التنمية ، وتنمية هذه القوى هي أهم  البشرية

، فإهنا اخلطورة يف بناء االقتصاد الوطينية و س هبذه الدرجة من األمهريوإذا كانت عملية التد
م لنا يف مسريهتا عرب ولو أت ، ويف غاية اإلتقان والفعالية دقيقاً  البد أن تكون خمططة ختطيطاً 

 & Wrght, Hornكل من   الدراسات اليت أجريت من قبلِ " أن  سنجد مائة عام
Sanders,1997) ويف مئات املدارس وأكدت نتائجها على أن  ،يذئة ألف تلم( على م

ن ابلتدريس  وذلك بصرف النظر ع بكفاءة املعلم القائم فاعلية التدريس املقدم للتالميذ ترتبط
املدرسة التحكم فيها ) القدرات واالستعدادات ، املستوى  عال تستطيتلك العوامل اليت 

 ون العامل املؤثر الفعلي يف تعلم التالميذ هوأاالقتصادي ، البيئة الثقافية واألسرية للتلميذ ( 
ويف   ،املؤثر املباشر يف كل أشكال اإلجناز املتوقع يف حجرات الدراسة واملعلم نفسه، فاملعلم ه

وأن العالقة طردية بني كفاءة املعلم ومايتبعه من  ،ركل سنوات التدريس ومع كل األعما
العنصر األهم بوضوح  أن ، وبذلك يتبني (1)"ه أساليب تدريسية وبني مستوايت إجناز تالميذ

يف  األصعب وابلتايل هو من تقع عليه املهم ،لتالميذ هو املعلمواملؤثر يف نتائج وسلوكيات ا
( اليت (Marzano,Pickering&Pollock,2001دراسة  يف"املنظومة التعليمية ،

ود املاضية للكشف عقتناولت فحص وحتليل نتائج اجلهود البحثية اليت أجريت على مدار ال
 يؤكد الباحثون يف تقريرهم على مايلي :و  ،سرتاتيجيات التدريس يف تعلم التالميذإعن فاعلية 

وابهتمام حنو املعلم وحتسني  أوالً  هوجيإن أي جهد يوجه حنو االرتقاء ابلرتبية البد وأن 
الة مل الفع  س ن اسرتاتيجيات التدري، وإوذلك خبالف أي عامل آخر ،تدريسيةاملستوايت ال

يبحث يف  منظماً  علمياً  حبثياً  وإن مل تلق جهداً  ،تغب عن واقع التدريس قبل السبعينيات
سرتاتيجية إاالستقصاء السقراطي ( كأقدم على ذلك من استخدام ) فاعليتها ، وليس أدل  

 ." من قرنني ونصف قرن من الزمان بما يقر تدريس استخدمت منذ 
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سرتاتيجيات التدريس احلديثة إوالتشجيع على استخدام ز وهذا يؤكد ضرورة الرتكي
يف بداايت القرن العشرين و  "  علم من مهمته الساميه والعظيمةالة لإلسهام يف متكني املوالفع  

( بدأ االهتمام بتدريس احملتوى املعريف للمواد الدراسية يف صورة وحدات تدرس 1906عام )
الوحدة كموضوع من  ( Henry ,Pritchett) ل من ك  وقد تبىن ،حلصص أسبوعياعرب عدد من ا

الدراسية يف واحلصة  ،خالل العام الدراسي املقرر يدرس خالل مخس حصص أسبوعياً 
وبذلك تطور مع األايم ،  (1)"دقيقة  55 ك الوقت حبوايللزمنها يف ذ راملرحلة الثانوية قد

ة تؤكد على اث اجلديدحبيف التدريس حاليًا ولكن األوالدراسات الشكل الذي هو عليه 
، "حيث تشري الدراسات إىل مة مع واقع القرن الواحد والعشرين ءوجود خيارات أكثر مال

املدرس يكتسب صفته هنا كمهندس تعليمي، قد يعمل يف معمل و املعلم التكنولوجي(  )
ية ونودوائر تليفزي، ويتعامل مع آالت تعليم وحاسباتويشتغل بصناعة فيديوتيب تعليمية لغوي
قد ساعد حتول ، و  (2) بة"والرتبية املعل إنه أستاذ التدريس عن بعد، والتعليم املربمج،، مغلقة

من  اتباعها عددإسرتاتيجيات يتم إالنظرة للتدريس من جمموعة طرق يتم اختيارها إىل 
 : واليت متث لت يف  (Schaefer,1971)مبادئ التعُّلم اليت حددها شافيه  "العوامل من بينها 

ط م تعلُّمها من خالل نشااملعلومات يت، و يس أن يراعي متطلبات َّنو املتعلمالبد للتدر 
 (3)"علُّمأحد األغراض األساسية للت املشاركة االجتماعية حمور التعلُّم ،التنمية الفردية، و املتعلم

علمي ال"وشهدت الفرتة اعتبارًا من الثمانينات ومابعدها تطورًا ملحوظًا يف نوعية البحث ، 
، وأصبح تطوير ية اليت يستند إليها يف إجراءاتهيف جمال التدريس واألساليب والتقنيات العلم

وث وحب على أساس من البحث العلمي اجلاد، وأمدت حبوث علم النفس املعريف التدريس يتم
 ن املبادئ والتقنيات الفعالة " مالعقل البشري واقع التدريس ابلعديد 

 أت يف عملية التدريس هي:ت اليت نشياسرتاتيجومن أهم اإل

العديد من التعريفات منها "العملية االستقصاء  ةسرتاتيجيإل: االستقصاء ةسرتاتيجيإ:  أوالً 
ما من ظواهر اليت يتم من خالهلا وضع املتعلم يف موقف تعليمي مثري يشككه يف ظاهرة 
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مة على األسلوب ائالستخدام خطوات حل املشكلة الق الدراسات االجتماعية، فيدفعه
دأ ميكن بأو م ة، أي خطوات البحث العلمي للوصول إىل تعميم أو فكر العلمي يف التفكري

، ومن مث تطبيق هذا القرار على مواقف جديدة أو إعادة عملية على أساسه اختاذ قرار ما
والبحث عن املعىن الذي يتطلب من الشخص القيام ابلعمليات  ،االستقصاء من جديد

وعلى  ،أكثر من النتاجات طريقة تعلُّم تركز على العملية  و ،فهم اخلربة اليت ميرهبال العقلية
سرتاتيجية إوتعتمد ،  (1)" صوغ الفرضيات واملشاركة الفاعلة يف العملية التعليمية التعلمية

من خالل احلوار، وطرح  "العديد من املهارات العقلية والتفكري التدريس االستقصائي على 
رية ، وبذلك تتولد األفكار اجلديدة وخاصة إذا أتيحت احلونقد املعلومات والبياانت ة،األسئل

ال ، ولذلك التنمو قدرات الطالب االستقصائية إ، وتوافرت مصادر املعرفةللطالب يف احلوار
، والثقة املتبادلة بينه وبني معلمه وأقرانه، وخالصة ذلك إذا توافر مناخ يتصف ابحلرية  واألمن

ا التدريسية اليت يقوم هبتدريس االستقصائي : يعين جمموعة السلوكيات أو األداءات الأن 
اليت ختتص  وقدرة على التكيف مع معطيات املواقف التدريسية ،بدقة وسرعة املعلم

 اإلسرتاتيجيةوهلذه ،  (2)ابلتخطيط للدروس يف شكل أنشطة استقصائية وتنفيذها وتقوميها"
وأبنه يساهم  ، يميةحمور العملية التعلأنه جيعل التالميذ هم  ،هامنجيابيات العديد من اإل

 إذكاء قدرة حل املشكالت وإعمال العقل وقدرات التفكري.كذلك يف 

 :االستقراء سرتاتيجيةإ:  اثنياً 

وعة من طريقة للوصول للقوانني والفرضيات عن طريقة دراسة جممهي االستقراء  اسرتاتيجية
إىل الكل، أو من  ، " فهي طريقة فكرية منطقية تسري من اجلزءةكاحلاالت الفردية املشرت 

 واالستنتاج،، أو من األمثلة إىل القاعدة العامة . وهي مبنية على االستقراء اخلاص إىل العام
ائية يُقبل االستقر  اإلسرتاتيجيةوهلذا فقد تسمى أحيااًن ابلطريقة االستنتاجية .. إجيابيات 

ل الطالب إىل ويص ،م يشاركون يف مجيع خطواهتا بفعاليةهنأل ،عليها الطالب بدافعية
، وتثبت القاعدة يف أذهان ينمي قدراهتم على التفكري العلميالقاعدة العامة أبنفسهم مما 
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 3) 56، ص1، طسرتاتيجيات التدريس الفعالإاخلليفة ، مطاوع ،  (



 

   56 

،  (1)على املالحظة والفهم ، بعيداً عن احلفظ األعمى " اإلسرتاتيجية.. وتركز هذه الطالب 
إىل وقت  اإلسرتاتيجيةمنها " قد حيتاج تطبيق هذه ت عدة سلبيا اإلسرتاتيجيةذا هلولكن 
جني ، واليستطيع التالميذ غري الناضبه الوقت املخصص للمادة الدراسيةاليسمح  طويل

ل ، مثم هذه الطريقة يف املواقف الصعبةويصعب استخدا استخدام هذه الطريقة بكفاءة 
اليت  عرض عددًا قلياًل من األمثلةي ، وضيق الوقت جيعل املعلماملواقف اليت متيل إىل التجريد

، وهذا قد حيدث لة الفكرية بني األمثلة والقاعدةقد التكون كافية لتوضيح العالقة أو الص
أهم  اإلسرتاتيجية، مما يفقد أ يف الوصول إىل القاعدة املعينةنوعًا من التسرع واخلط

 . (2)خصائصها لدى املتعلم " 

 

 

 .: : طريقة حل املشكالت اثلثاً 

اليت تعتمد على إمرار املتعلمني يف  اإلسرتاتيجيةأول من اندى هبذه  (جون ديوي  )يُعد " 
ات اليت يدرسوهنا يف صورة ، حيث تصاغ املوضوعمعينة عند دراستهم ملشكلة معينة خطوات

دور  ويكون ،، ويطلب منهم املرور يف خطوات مرتبة ومنظمة للعمل على حلهامشكالت
ابألسلوب أو الطريقة العلمية يف  اإلسرتاتيجيةوتسمى هذه  ،رشادواإل يهالتوجاملعلم فيها 

ومعىن ذلك أن سلوك املشكلة يتطلب من املتعلم أن يقوم بنشاط وجمموعة من  .. التفكري
ن مشكلة حالية : فيجمع االجراءات، فهو يربط بني خرباته السابقة وبني مايواجهه م

 وأما عن اجيابيات،  (3)واًل إىل احلل املنشود "وص، ويفهم املبادئ واحلقائق املعلومات
لى وتساعد املتعلم ع ،القدرة على التفكري لدى املتعلم تنميسرتاتيجية حل املشكالت فإهنا إ

، وتنظيمها وتصنيفها يف حل املشكلة، كجمع املعلومات تنمية مهارات استخدام املراجع
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ألن  براز شخصيته؛على إ لطريقة املتعلما ، وتساعد هذهايدة حصيلته من املعارفافة إىل ز إض
  . نشاط التلميذ العقلي والفكري علىسرتاتيجية جناح هذه اإل

إسرتاتيجية شكل البيت الدائري : هي إسرتاتيجية حديثة مقرتحة من وندرسي : رابعاً 
ن فهي إسرتاتيجية مقرتحة م ،جامعة لويزايانواستخدمها يف تدريس مقررات الرتبية العلمية يف 

وهي تعترب قالبًا يستطيع املتعلم من  ،جراءات وأنشطة العلومأجل متثيل جممل ملوضوعات وإ
خالله ربط املعلومات، حتديد العالقات، تقدمي التوضيحات، ووصف املوضوعات حيث يركز 

 . (1) من العام إىل اخلاصاملتعلم على الفكرة العامة مث يفصلها إىل أجزاء مبتدائً 

 

 

 : أو التوضيحيةة يلمالعض و العر يجية اتسرت إ: خامساً 

هو أسلوب يقوم به املعلم أبداء مايرغب يف تدريب املتعلم عليه أو التوضيحي العرض العملي 
، وغريمها  لي مستخدمًا أسلواًب آخر للتوضيح، مثل اإللقاء، أوالتمرينأمام املتدربني بشكل فع

،  شرح النظرياملعلم مصحوب ابل بهبيان عملي يقوم كما يقصد ابلعروض العملية أيضًا " 
فهي تطبيقات فعلية يقوم هبا املعلم أو التالميذ للمهارات السلوكية املقررة ابستخدامهم 

  ماذجملواضيعها أو آالهتا أو أجهزهتا احلقيقية، أو بنسخ مصنوعها هلا فيما يُعرف مبحاكاة الن
التمثيل الرتبوي واملسرحية الصفية و  ، الدروس العلمية يف املختربات العملية،التجارب :وتشمل
املتعلم أثناء سرتاتيجية العروض العملية "تؤدي إىل تفاعل إجيابيات إومن أبرز ،  (2)" اهواحملاك

زمالئه يف ، فهو يالحظ وميارس، ويشرتك يف تصويب أخطاء األداء لدى العملية التعليمية
لرضا لتمكنه من ناء الدرس وتشعره ابأث، وتنشط املتعلم لف األنشطة احلركية اليت يؤدوهناخمت

ه بنفسه مما يفيده ألنه قام ب ؛وتشعر املتعلم أبمهية مامت تعلمه  ،الوصول إىل أداء املهارة املعينة
 جتذب انتباه املتعلمني ه يف أذهان املتعلمني ويف أدائهم، و ، وترسخ مايتم تعلميف مواقف أخرى
، وتساعد املتعلمني على القيام ابلتخطيط عليميةلتًا مشرتكًا من اخلربات اوتوافر هلم قدر 

                                                           

، د.ط ، د.ص االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريسالعجرش ، حيدر ،  (2) 

 rdpress.com/taghttps://hrhmblog.wo،  "تقنيات العروض التعليمية"، مهدي (2)

https://hrhmblog.wordpress.com/tag
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، وكما يشرتكون يف تنفيذها والوصول إىل يتناوهلا يف دراستهم املشرتك للمواقف التعليمية اليت
 . (1)النتائج "

املهارات التدريسية اخلاصة مبعلمي الرتبية سرتاتيجيات التقليدية يف وفيما يتعلق ابإل
إضافية  ها من املناهج التعليمية يف التدريس إال أن هناك طريقةغري اإلسالمية فإهنا تشرتك مع 

 :تتميز هبا مناهج الرتبية اإلسالمية أال وهي

 طريقة احملاضرة )اإللقاء( :ساً : ساد

من أقدم وأكثر طرائق  همبعضة أو "اإللقاء" كما يطلق عليها تعد طريقة احملاضر          
طريقة تدريسية قليال أو كثريا من احملاضرة أو اإللقاء  أيالتدريس استخداما، وتكاد ال ختلو 

)املباشر(  وتقوم طريقة احملاضرة على مبدأ أن املعلم يقوم ابإللقاء، "باشر من حني آلخرامل
يقوم بنقل أو تلقني املعلومات واملعارف العلمية أبشكاهلا  والشرح أو العرض النظري. فهو

املفاهيم واملبادئ والقوانني العلمية، مستعينا من حني ح املختلفة، من الكتاب املدرسي ويشر 
لشرح ما يعتقد أنه غامض على الطلبة، يف حني  آلخر ابلسبورة والطباشري أو بوسائل أخرى

، وهي  (2)" املالحظات أو بعض ما يقوله ويشرحه املعلميسمع الفرد املتعلم هبدوء أو يسجل 
، عليم سواء من عهد اإلغريق وإىل عهد املسلمني لتمن أقدم الطرق املستخدمة اترخييًا يف ا

 أن حوايل ثلث تفكري  Bloom وتساعد احملاضرة على النسيان وفقد االنتباه حيث يقرر بلوم"
قدرهتم  ، كما تتدىنوضوعات أخرى الصلة هلا ابحملاضرةالطالب يف احملاضرة ينصرف إىل م

ستماع وكتابة الوقت يف االل ، ذلك ألهنم ينهمكون طواعلى تذكر مضمون احملاضرة
، وعندما يستمع الطالب إىل حماضرة ويسجلوهنا فإنه يكون من النادر أن يتذكروا امللحوظات
% فقط بعد 20ا مباشرة وحوايل % من املعلومات األساسية منها بعد انتهائه40أكثر من 

 مايلي : " متكن يف سرتاتيجية احملاضرةوتتمثل إجيابيات إ،  (3)"لقائهاإمرور أسبوع واحد من 
رض أكرب قدر ممكن من املعلومات يف أقصر وقت، وعلى أكرب عدد من علم من عامل
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، وتقدميها وتبسيطها للمتعلمنيامضة والصعبة ومتكن املعلم من شرح املوضوعات الغ ،املتعلمني
 أبسلوب سهل بسيط قابل للفهم واالستيعاب، وتساعد املعلم على اختيار األلفاظ واألسلوب

ومتكن املعلم من مجع  يد اللغوي واألديب لدى املتعلمني،ملناسب الذي يساعد على إثراء الرصا
 . (1)، وتنمي مهارة اإلصغاء "لدى املتعلمني رال تتوافاملعلومات املفيدة من املصادر اليت قد 

 سرتاتيجية التعلم التعاوين :إ : بعاً سا

ة تدريس تتضمن وجود جمموعة صغرية من تيجياسرت إالتعلُّم التعاوين أبنه "  (Smith)عر ف 
الطالب يعملون سواًي هبدف تطوير اخلربة التعليمية لكل عضو فيها إىل أقصى حد ممكن، 

سرتاتيجية تدريس تتمحور حول الطالب حيث يعمل الطالب إ( أبنه Mcenerneyويعرفه )
تيجية التعلم ارت سإ، وتعترب  (2)"ضمن جمموعات غري متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشرتك

وذلك ألهنا  ،اليت أحدثت فعاليتها على النطاق العمليالتعاوين من أهم اإلسرتاتيجيات احلديثة 
اجتماعي تسوده روح التآلف والتفاعل ويف سياق  ،مع املعلماتجتعل التالميذ يف دوائر متفاعلة 

أو قيمة جديدة ،  ىنواالنسجام والعمل اجلماعي الدؤوب هبدف التعلم واكتساب مهارة أو مع
، وارتفاع زايدة قدرة املتعلمني على التذكرسرتاتيجية التعلم التعاوين فيما يلي : " إجيابيات إومن 

، وزايدة احلافز الذايت حنو التعلم، مهارات التفكري لدى املتعلمنيسن معدالت حتصيلهم ، وحت
ة جيابيوحتسن اجتاهات املتعلمني اإل ،ملهارات االجتماعية والعالقات اإلجيابية بني املتعلمنيوَّنو ا

، واحلد من حنو املعلمني واملنهج واملدرسة، وزايدة ثقة املتعلم يف ذاته، واحلد من انطوائيته وعزلته
املشكالت السلوكية بني ، واخنفاض لقلق الذي قد يصاحب عملية التعلمساس ابخلوف وااإلح

حل لتعليم خمتلف املواد ، والتعلم التعاوين صامهع غري وَّنو مهارات تعاون املتعلمني م املتعلمني،
 . (3)"طفال وحىت مرحلة التعليم العايلمن رايض األ ، بدءاً الدراسية، يف خمتلف مراحل التعليم

 قبعات الست للتفكري :السرتاتيجية : إ مناً اث
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" قبعات التفكري الست هي إحدى نظرايت أو أفكار دي بونو عن عملية التفكري حيث يرى 
 تلفة من التفكري، والجيوز الوقوف عند أحد هذه النماذج . ذج خماهناك َّن أن

احلياد  وقد أعطي كل قبعة لوان يعكس طبيعة التفكري املستخدم. فالقبعة البيضاء تعكس      
، وهكذا أعطى لوان لكل قبعة  ء اليت تركز على السلبيات والنقد، خالفاً للقبعة السوداواملوضوعية
، القبعة  اء ، القبعة السوداء، القبعة الصفراءالتايل : القبعة البيضاء ، القبعة احلمر  حوكما هو الن

خمتلفة : تقدمي نشاطات تربز إجيابيات منها اإلسرتاتيجية، ويف هذه  (1)اخلضراء ، القبعة الزرقاء "
قدمي ت ( وحىتبيضاءبدءًا من البحث عن املعلومات )القبعة الومتنوعة، ولكل قبعة دور معني 

لتفكري النقدي )القبعة الصفراء( واجيايب وبعمليات التفكري اإلوجيه والتنظيم )القبعة الزرقاء( الت
عات مع متطلبات التفكري وتنسجم القب بري عن املشاعر )القبعة احلمراء(والتع )القبعة السوداء( 

 . بداعياإل

يم مفيدة تتيح للطلبة فرصة تنظ وهي عبارة عن أداة تفكري :لشكليإسرتاتيجية املنظم ا اتسعاً:
مبثابة متثيالت بصرية للحقائق واملفاهيم تروق للعديد من املعلومات وتطوير تفكريهم، وهي 

 ,Gregory & Chapman) الطلبة ملساعدهتم على التعامل مع املعلومات وتنظيمها
ا دمكما تساعدهم على استيعاب، وتلخيص، وتركيب األفكار املعقدة. كما تفيدهم عن

قات واكتشاف عال ،قودةحيتاجون إىل انتقاء أفكار وتفاصيل هامة واستكشاف معلومات مف
 . (2)سرتاتيجية أيضا التفكري غري اخلطي والتلخيصغري واضحة، كما تدعم هذه اإل

 سرتاتيجية الكورت لتعليم التفكري :: إ عاشراً 

البحث املعريف اليت سسة مؤ : ( وهي تعين Cognitive Research Trustاختصار ل) Cortكلمة 
كيمربدج بربيطانيا. وديبونو هو مؤلف برانمج الكورت للتفكري  أنشأها إدوارد ديبونو يف جامعة  

ج الكورت برانم صمملقد و  ،باشر للتفكري والتفكري االبداعيوهو ابحث ومؤلف يف التعليم امل
مع تنمية مهارات عملية  سهأن يكونوا مفكرين فاعلني ومتفاعلني يف الوقت نفلتعليم الطالب 

ل اجلماعي ، التدريبات ، ، ومن أساسيات الكورت : " العماقعيةجها التالميذ يف احلياة الو حيتا
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، اإلجناز، الرتكيز، الضبط واالنضباط، السرعة، التعزيز، ة اإلاثر اإلثراء، التحفيز، التنويع، 
مايزيد عن سبعة ماليني  ويستخدمه ، (1)ومراعاة املراحل السني ة والقدرات الفردية " ،واالختيار

  ،يف العامل ، يف أكثر من ثالثني دولةائية وحىت مرحلة التعليم اجلامعيطالب من املرحلة االبتد
تغطي جوانب عديدة  "من ست وحدات تعليمية الكورت لتعليم التفكري يتكون برانمج و 

صفية  نها خالل حصةم يث يُعطى كلللتفكري وتتألف كل وحدة من عشرة دروس صممت حب
 22سنوات إىل  8دقيقة تقريباً . وقد طبق الربانمج على طلبة ترتاوح أعمارهم من  35متتد إىل 

ميكن أن يستخدمه املعلمون بتشكيلة واسعة من و  ،بسيط وعملي برانمج الكورت .سنة .
تدرب م ، والربانمج متماسك حبيث يبقى سليمًا على مدار انتقاله من متدرب إىلاألساليب
فاعلني ومتفاعلني يف الوقت  معلم إىل طالب .. وميكن للطالب من أن يكونوا مفكرين آخر إىل

 . (2)"، كما ينمي هذا الربانمج املهارة العلمية اليت تتطلبها احلياة الواقعيةنفسه

 سرتاتيجية الذكاءات املتعددة: إاحلادي عشر

مية احلديثة يف ذكاء " واالستكشافات العلالإىل التصور احلديث عن  اإلسرتاتيجيةاستندت هذه 
، أي يف عصر كن معروفة يف بداية القرن املاضيجمال علوم األعصاب والعلوم العقلية اليت مل ت

وقد أطلق على التصور اجلديد اسم نظرية الذكاءات املتعددة ، حيث يؤكد جاردنر أن  ،بينيه
وقد خُلص حان الوقت للتخلص منه .. د ذي تقيسه نسبة الذكاء قاملفهوم الكلي للذكاء وال

أو إضافة انتج جديد  ،جاردنر إىل تعريف شامل للذكاء هو : القدرة على حل املشكالت
، معتمدًا يف ذلك على متطلبات الثقافة حد أو أكثر من اإلطارات الثقافيةيكون ذا قيمة يف وا
 :جود مثانية أنواع من الذكاءات و  نظرية الذكاءات املتعددة على، وتركز (3)اليت حييا يف كنفها "

 الذكاء اللغوي .1

 الذكاء املنطقي .2

 الذكاء املكاين .3
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 الذكاء احلركي .4

 الذكاء اإليقاعي .5

 الذكاء االجتماعي .6

 الذكاء الذايت .7

 الذكاء البيئي .8

أظهرت أن سرتاتيجية الذكاءات املتعددة إسهام كبري يف التعليم ، فقد " لقد كان إل
ة سواء اخلاص األدوات اليت تستخدم يف تنفيذ اإلسرتاتيجياتو  اتاملعلمني حباجة لتوسيع اآللي

الذكاءات  ةسرتاتيجيإ، وقد جاءت ابلعلوم أو اللغوايت أو املنطق، أو الرايضيات أو غريها
املتعددة ليس فقط لعالج حمدد جلوانب تعليمية اثنوية، بل لتنظيم ووضع مجيع االبتكارات 

، فهي تضيف مدًى واسعًا للمناهج ائدة للتعلملسل يف ضوء الطريقة االيت كانت ستهم
إن وجود و  ، (1)املدرسية لتنشيط عقول الطلبة الذين يتابعون تعليمهم يف املدارس " 

اع ، يقتضي اتب الصف الدراسي الواحدواختالفها لدى الطالب يف"ملتعددة الذكاءات ا
ودين يف الفصل املوجب طال، لتحقيق التواصل مع مجيع الأساليب وطرائق تعليمية متنوعة

وقد قدراهتم وإمكاانهتم التعليمية،  ، والذي كان النظام التعليمي يهمل العديد منالدراسي
سوى جزء يسري من  ( الأيخذ يف احلسبانIQامل الذكاء )أشار جاردنر إىل أن مقياس مع

مش قدرات يه، ويف الوقت نفسه وية  والقدرة املنطقية الرايضيةكالقدرات اللغ  قدرات املتعلم
الميكن جتاهل قيمتها يف اجملتمع . لذلك جاءت نظرية الذكاءات املتعددة  أخرى عديدة

، مبا فيها تلك اليت الأتخذها مقاييس لمتعلملتعطي أمهية متساوية جلميع القدرات العقلية ل
 .(2)الذكاء يف احلسبان "

 لكرتوينإسرتاتيجية التعلم اإل:  الثاين عشر
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ان والزمان يف العملية جتاوز قيود املكيف أهنا  اإلسرتاتيجيةاي هذه بيات ومزااتكمن إجي         
الفروق الفردية  ، ومراعاةاألمثل للمواردتعليم من حتقيق التوزيع ، ومتكني مؤسسات الالتعليمية

صة ، وإاتحة الفر علم والتقدم حسب قدراهتم الذاتيةومتكينهم من إمتام عمليات التبني املتعلمني، 
 لكرتونية.اإلالوسائل  من خالل كذلكبني املعلم  بينهم و ، و للتفاعل فيمابينهم تعلمنيلمل

 سرتاتيجية التعلم املدمجإ:  الثالث عشر

إسرتاتيجياته مع أن التعلم املمزوج مفهوم يشري إىل مزج طرق التعلم و  (Orey, 2002)أُري " أوضح 
والتعلم  ،ة من أبرزها : التعلم اهلجنيعددمت، وُتستخدم للتعبري عنه مصطلحات الوسائل املتنوعة

 والطلبةوالسياق : اخلربة عناصر متعددة منها ، وحدوث التعلم من خالله يعتمد علىاملختلط
، وأشار كل من   إىل تعدد أساليب املزج وأنواعهومصادر التعلم ، مما يشري وأهداف التعلم

أو أكثر  وج ميزج بني اثنتنيتعلم املمز الإىل أن  (Cottrell & Robison, 2003)كوتريل وروبسون 
املدمج لم سرتاتيجية التعإمزااي من ، و (1)، حبيث تصبح متشاركة معًا "من طرق التدريس املميزة

وصول إىل الغرف الصفية والسيما للطالب الذين اليستطيعون السهولة حتقيق أهداف التعلم 
تصر الوقت املخصص ، وخيعليم النظاميلتنتيجة التحاقه اب ، أو فقد املتعلم لعملهالتقليدية

 الوصول إىل حلول صحيحة للمشكالت. ، كما يساعد الفرد علىللدراسة الصفية

 

 

 سالمية : تدريس الالزمة ملعلمي الرتبية اإلمهارات ال 9-1-2

تُعد مهارات التدريس من أهم األدوات لدى معلم الرتبية اإلسالمية يشهد بذلك التاريخ        
، وقد عّلمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ى نفوس التالميذ من أتثّر وأتثرياملشاهد علع والواق

واترة  ،يم، "فتارًة يكون سائالً، واترة يكون جُميباً  أساليب ومهارات التعلأبقواله وأفعاله ذلك يف
، واترة ليمهتعرة يضرب املَثل ملا يريد ، واتجُييُب السائل بقدر سؤاله، واترة يزيده على ما سأل

ٍة ابلغة منه صلى هللا ، واترًة يلفُت السائل عن سؤال حلكمصِحُب كالمه الَقسم ابهلل تعاىليُ 
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، واترًة بطريق التشبيه أو التصريح، يعّلم بطريق الكتابة، واترة بطريق الرسم، واترًة عليه وسلم
، واترًة ليذكر جواهبا رد الشبهةيو اترًة  ، وكان صلى هللا عليه وسلمواترًة بطريق اإلهبام أو التلويح

 (1)ه وبيانه متهيداً لطيفاً "، واترًة مُيهد ملا يشاء تعليماملداعبة واحملاجاة فيما يعّلمه يسلك سبيل

مهارة التخطيط، مهارة التنفيذ،  ة هي :تنقسم مهارات التدريس اىل ثالثة أقسام رئيس         
 سالمية :رات التدريسية ملعلمي الرتبية اإلهاملوفيما يلي سنستعرض أهم ا، مهارة التقومي

  :مهارة التخطيط للتدريس/1             

يتم مبقتض اه اختاذ التدابري العملية لتحقيق " التخطيط بصفة عامة أسلوب علمي          
 ايقوم هب اليت التدريسأهداف معينة مستقبلية. والتخطيط يعد من أهم العمليات يف عملية 

تالميذه يف قاعة الدرس، ويشري التخطي ط إىل صياغة خمطط عمل لتنفيذ بل مواجهة ق امل علم
. وترج ع أمهية التخط يط ة أو لنصف السنة أو لشهر أو ليومان طوال السن، سواء كري  سالتد

للتدريس إىل أن هذا التخطيط املسبق ينعكس بصورة مباشرة أو غري مباشرة على سل وك املعلم 
تصور مسبق ملا  )ويعرف زيد اهلويدي التخطيط للتدريس أبنه: ، م تالميذهمايف الصف أو أ

سيقوم به املعلم من أساليب وأنشطة وإجراءات واستخدام أدوات أو أج هزة أو وس ائل تعليمة 
 ،  (2)("حتقيق األهداف الرتبوية املرغوبةمن أجل 

  :مهارة صياغة األهداف السلوكية  /2

التغري املرغوب املتوقع حدوثه يف سلوك املتعلم "  سلوكي على أنهاليعرف اهلدف و          
نه أبالسلوكي اهلدف : ويعرف أيضا، تعليمية معينة ةاملتعلم خبرب والذي ميكن تقوميه بعد مرور 

 " .نتاج تعليمي مرغوب يوضع على شكل عبارات حمددة ميكن مالحظتها على أداء الطالب 

  ميذ :تاللل الذهنية مهارة التهيئة/3    

الطالب بعنصري اإلاثرة والتشويق تهيئة أذهان لهي للتالميذ  الذهنية مهارة التهيئة           
وتشويقهم ملا سيعرضه من مادة علمية  اليت من خالهلا يتمكن املعلم من جذب انتباه الطالب
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أمثلة من  رحط ، أواملشوقة جديدة واستثارة دافعيتهم للتعلم عن طريق عرض الوسائل التعليمية
، وتوصيل ما يريد ستمرار نشاطهم الذهين طوال الوقتا لكي يضمنب البيئة احمليطة ابلطال

 .تقبلهم ملا يطرحه من أفكار بشوق ومحاس ، وكذلكم بيسر وسهولةتوصيله هل

  :املثريات واملنبهات  مهارة تنويع/4   

لقاء ولذلك ابستخدام املعلم اإل النحو املطلوب إالال جتري على " إن عملية التدريس        
جيب على املعلم أن يعرف كيف يتحدث ومىت يتحدث، ومىت يسكت، وكيف يرفع صوته، 
ومىت خيفضه، وكيف يكون حديثه معربًا عما يف نفسه ويعكس إحساسه، حيث تتوقف 

 "، هدروس وتقبلهم للدرس على طريقة املعلم وهنجه يف إلقاء استجابة الطالب

  :وسائل التعليمية تخدام الاسمهارة /5   

أساسًا على طبيعة الدرس وأهدافه " املعلم حيدد الوسيلة التعليمية املناسبة لدرسه            
على بلوغ األهداف احملددة  من أجل مساعدة التالميذ مرحلة ختطيط الدرس وإعدادهوحمتواه يف 

   للدرس. 

الل هذه ون تدرجييا أهداف الدرس من خشفاملعلم أن جيعل الطالب يكتوجيب على          
 " متكاملة مع طريقة التدريس، ومناسبة ملستوايت الطالب حبيث الوسيلة

 

  : مهارة إاثرة الدافعية للتعلم /6            

، عليهيف التعلم وحفزهم  إاثرة رغبة الطالب مبهارة إاثرة الدافعية للتعلم هييقصد           
الدافعية لدى الطالب، ويستطيع املعلم إاثرة االنتباه  توافر قدر كبري من إىلحيتاج تنفيذ الدرس و 

من خالل طرح بعض األسئلة عليهم، أو عرض يقوم به أو ما يقرؤه  والدافعية لدى الطالب
لك يف ذ يكونإىل ذلك من وسائل رفع الدافعية على أن ما املعلم يف جريدة أو صحيفة يومية، و 

يؤدي إىل االستعداد والرتكيز واالهتمام مبوضوع جمال الدراسة،  وكل ذلك، خاللهالبداية الدرس 
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ويكون بذلك  ا،وأكثر حيوية ونشاط ،ويكون التلميذ حينئذ أكثر قابلية للمشاركة يف املوقف
 .لتعلموجعلهم أكثر استعداداً ل ،للدرس الطالب أاملعلم قد هي

 : التع زيزمهارة /7      

قوي كل ما ي  أو ،ى لفرد استجابة ملتطلبات معينةوصف مكافأة تعط" و التعزيز ه            
ضعاف التعلم املصحوب إو  ،تقوية التعلم املصحوب بنتائج مرضيةأو ، ويزيد تكرارها االستجابة

 " بشعور غري سار

  : مهارة املناقشة/8      

طالب هها للة توجييقوطر  ،مهارات إعداد املعلم األسئلة" تشتمل مهارة املناقشة على         
يت يتواصل هبا الطالب سئلة طالبه، و تعد األسئلة الصفية األداة الوكذلك مهارته ىف استقباله أل

، فعلى املعلم أن يتقن تلك األسئلة مهارة، وطريقة طرحها فن ن صياغةإوحيث ، واملعلمون
     .زتنياملي

رس مستمدة من صلب املوضوع دااألسئلة جيب أن تكون مالئمة ملستوى ال وصياغة         
، واحد حىت ال تشوش على ذهن الطالبحتتمل إجابتني يف وقت ، وأالقيدبعيدة عن التع

، فالغرض من األسئلة اليت توجه من املعلم ها بل رمبا اختذت اجتاها معاكساً قيمت وابلتايل تفقد
 ."شتيتهات الطالب تثبيت املعلومات يف أذهان الطالب وأتصيلها يف نفوسهم ال إىل

 

  مهارة طرح األسئلة: /9      

مجلة استفهامية أو طلب يوج ه إىل شخص معني )" كن تعريف الس ؤال على أنه مي         
، أو بفرض حثه أو منه مرة است جابة لفظية منه أو )تلميذ( أو عدة أشخاص )تالميذ( بفرض إاث

م ثري عقلي )أو هو ، (ههم ألمر معنيبا، أو بفرض لفت انتباهه أو انتليد األسئلةحثهم على تو 
حمدد وقصري وواضح يؤدي إىل حدوث استجابة فورية تتوقف يف النوع والدرجة على نوع هذا 
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أبداة استفهام توجه إىل مجلة تبدأ  )ويعرف كمال عبد احلميد زيتون السؤال أبنه ، (املثري ودرجته
خص فكره يف معناها ليجيب لششخص معني لالستفسار عن م علومات معينة، ويعمل هذا ا

 )ويقصد مبهارة طرح األسئلة أبهنا (، إبجابة تتفق مع ما تتطلبه هذه اإلجابة من استفسار
وبقدرة على  ،جمموعة من السلوكيات )األداءات( التدريسية اليت يقوم هبا املعلم بدقة وبسرعة

  (1)( " التكيف مع م عطيات املوقف الت دريسي

 لفصل: وإدارة ايريمهارة تس/10       

جمموعة من األنشطة اليت  )" : منهاتوجد تعريفات عديدة إلدارة الفصل               
 ،ميذ، وحذف األَّناط غري املناسب ةيست خدمها املعلم لتنمية األَّناط السلوكية املناسبة لدى التال

فصل واحملافظة ال، وخلق جو اجتماعي فعال ومنتج داخل نمية العالقات اإلنس انية اجليدةوت
اليت يسعى املعلم م ن خالهلا إىل جمموعة من األنشطة  ) أبهنا: أيضاً ف عر  تو ، (على استمراره 

خلق وتوفري جو صفي تسوده العالقات االجتماعية اإلجيابية بني املعلم وتالميذه، وبني التالميذ 
واألنشطة اليت  اتجمموعة من العملي ) :ا أبهن( ، وتعرف كذلك أنفسهم داخل غرفة الصف

يذ، وحذف أَّناط غري مناسبة، دمها املع لم يف تنمية أَّناط سلوكية مناسبة لدى التالميستخ
 (2)( "  وتنمية ال عالقات اإلنسانية اجليدة، واحملافظة على استمراريتها

 

 

  مهارة التلخيص أو اخلامتة:/11            

م، واليت يقصد أو األقوال اليت تصدر عن املعلل يشري التلخيص إىل تلك األفعا"               
، تلخيص آخر مرحلة من م راحل الدرسوميثل ال، هناية مناسبةن ينتهي عرض الدرس هبا أ

 ؛ فالتلخيص حيقق وظائف عديدة منها :مهية كبرية يف حتقيق أهداف الدرسولذلك فإن له أ
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م املعلومات يف لى تنظيتالميذ عاليساعد ، و ميذ وتوجيههم إىل هناية الدرسجذب انتباه التال
 ، (1)"ة يف الدرس وأتكيدها وربطها مع بعضها إبراز النقاط اهلام، و عقوهلم وبلورهتا

  مهارة التقومي :/12          

تساعد التالميذ على رؤية  رة وانعكاساهتا مع التالميذ من كوهناأتيت أمهية هذه املها            
من التشجيع والتحفيز للتعلم والنمو  اإعطائهم مزيدة ابلنفس و لثقاب هم، مع تزويد منقاط ضعفه

 التعليمية اليت كان يهدف إليها. ، ويف ذات الوقت يتأكد املعلم من مدى حتقيق األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

ملعلمي الرتبية  سرتاتيجية التعلم املقلوب يف تنمية املهارات التدريسيةإدور  10-1-2
 اإلسالمية

التقليدية فإنه يستخدم وبال شك جمموعة من  تسرتاتيجيااإلعلم حينما يطبق أدوار امل ىلابلنظر إ     
مث إاثرة  ،مث عرضه أمام الطالب أبي طريقة كانت ،املهارات التقليدية كالتحضري الورقي للدرس

 يخمات وترستثبيت املعلو وختامًا إعطاء الواجب املنزيل امللحق ابلدرس ل ،األسئلة املناطة ابلدرس
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ومناقشاً  ،ولكن بطبيعة احلال حينما ختتلف أدوار هذا املعلم ليصبح ابحثًا جمراًب اترة، املفاهيم
، ملهارات اليت حيتاجها هذا املعلمومستمعًا ومستشارًا اترة أخرى فالبد أن تتغري ا ،وحماورًا اترة

معه لتفاعل واوبال شك سيدرك الطالب أيضًا أن الرتكيز سيصبح أكثر على مفهوم التعلُّم 
سرتاتيجية التعلم لتدريسية اليت سيتم تنميتها عرب إوهذه جمموعة من املهارات ا، ل أفضلبشك

مهارات التخطيط ، ومهارات التنفيذ ، وهي موزعة على  املقلوب ملعلمي الرتبية اإلسالمية
 ت التقومي ومهارا

 مهارة البحث يف الوسائط املتعددة :/1

وعة من التعريفات منها "وسيلة لالستعالم واالستقصاء املنظم الدقيق جمم حثلبهارة امل             
، أو عالقات جديدة ابإلضافة إىل تطوير أو به الباحث، بغرض اكتشاف معلومات الذي يقوم
يف هذا الفحص واالستعالم الدقيق  ، على أن يتبعحتقيق املعلومات املوجودة فعالً  وتصحيح أ

ومن هنا  ،(1)"الطريقة واألدوات الالزمة للبحث ومجع البياانت تيار اخ، و خطوات املنهج العلمي
 أتيت أمهية البحث والباحث فلو تتلمذ طالبنا ومن قبلهم املعلمني على ضرورة وأمهية البحث

، فإن املعرفة التكون كاملادة اخلام حيفظها املعلم مث يلقيها كما واالستنتاج والنقد كذلكوالتقصي 
مث ينصرف اجلميع  ،بدورهم يضعوهنا كما هي أيضًا على ورقة االمتحاانت ينهي للطالب الذ

املعرفة من حيث التلميذ و عنها ، وهي بذلك التدخل يف إطار التعلم الذي هو تفاعل بني 
إن الباحث اليكون ابحثًا جبمع و وصناعتها للمستقبل ، "  وأمهيتها وارتباطها ابلواقعا نشأهت

يصبح ابحثًا حقًا إذا كان مجع املعلومات وسيلة للنشاط الفكري َّنا وإ، ااملعلومات واستظهاره
 ، وابلتايل يستطيعجيابية "تخذ املواقف العلمية اإل، ويمللكة اليت يستطيع هبا أن يستنبطوبناء ا

املعلم بذلك أن يقوي العديد من املهارات العلمية والعقلية اليت ستظهر بال شك على واقع من 
وهااتن العمليتان تدخالن يف كل  يت " التحليل والرتكيب ،وخاصة مهار يذ ميعلمهم من التال

، وميكن القول على حنو ما أبهنما لب مها عنصران أساسيان يف كل العلومنشاط فكري، بل 
مهارة البحث يف ، والننسى كذلك أن  سواء أكان علميًا أم غري علمي "  اإلنساينالتفكري

م مع عصر املعلومات األمر الذي يستوجب على كل يها " يتواءف واإلحبار الوسائط املتعددة
الطالب للتأهيل العلمي لعمل البحوث العلمية واإلملام أبسس وقواعد الفهرسة والتصنيف 
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، وإدراكهم ملهمة وأمهية املكتبة يف العملية التعليمية، ابملكتبات ومراكز املعلوماتل به املعمو 
وقد " ، (1)"زمة للتعامل مع مصادر املعلوماتب املهارات الالساوأمهية القراءة والتثقيف واكت

وقد اتضح مفهوم  ،ظهر مصطلح الوسائط املتعددة يف جمال تكنولوجيا التعليم منذ الستينات
وذلك لتحسني الطرق  ،دخل النظم يف التعليممك  اهبداايت استخداماملتعددة مع  الوسائط

ة هي جتميع لوسائل إعالمية متعددة واندماجها ط املتعددائ، والوسةاملستخدمة يف العملية الرتبوي
مما يسمعه ،  %20بفضل املعلوماتية .. وبينت الدراسات أن اإلنسان يستطيع أن يتذكر 

وتزداد النسبة يف حالة تفاعل  حني يسمع ويرى ويعمل، %70مما يسمعه ويراه ، و %40و
بال شك ستزيد من  لوسائط املتعددة فإهناا وابستخدام تكنولوجيا،  (2)" هما يتعلماإلنسان مع 

يتيح الفرصة للمتعلم ملواجهة قضااي وظواهر "  ألنهتفاعل التالميذ وتركيزهم أكثر على التعلم 
تفسريًا من املتعلم يف ضوء خرباته السابقة وخلق  تطلبيومواقف تعليمية غري مألوفة األمر الذي 

بدوره ميكن املتعلم من اكتساب ذي لاو  Active Learningط ما يسمى ابلتعلم النش
 وصور أبنواعها ورسوم املعلومات اليت تقدم عرب شاشات الكمبيوتر يف شكل نصوص وأصوات

وابلتايل قد يؤثر التدريس ابلوسائط املتعددة يف التحصيل والفهم لدى املتعلم،  ،ولقطات فيديو
ابإلضافة إىل   (3)" عملية التعلم بل واكتساب املهارات العملية اليت متكنه من االستمرارية يف

 فهم اهليكل البنائي ألنواع املعارف مبعين" ساعد علىألنه ي استثمار التفاعل اإلجيايب بني التالميذ
ويف نفس الوقت تدعيم التعلم التعاوين  ،تكوين معرفة متكاملة ذات معىن وليس معرفة جمزأة

سرتاتيجيات التعليمية املختلفة يف بيئة اإلتعاونية ملناقشة عندما يعمل الطالب يف جمموعات 
-20ويف زمن تعلم خمتصر ترتاوح نسبته من  ،تتناول املفاهيم اجملردة وطرق تبسيطها وتعلمها

األمر الذي يساعد "  % من الوقت املخصص حلدوث التعلم مقارنة ابلطريقة التقليدية 40
ظيف هذه املعارف يف مواقف تو املتعلم أيضا على اكتساب عدد من املهارات العملية عند 

يتيح الفرصة للمتعلم "عددة ريس ابستخدام الوسائط املتشك أن التد ال، و  (4)" تعلمية جديدة
                                                           

  www.almarefh.net" ،ادة مهارات البحث ومصادر املعلومات وتطورات العصرمالشمري ، " ( 1)

 www.sites.google.com " ، ملخص البحوث الورقية ابلوسائط املتعددةعبدالرؤوف ، "  ( 2)
هارات إنتاج الشرائح املتزامنة صوتيا  لدى طالب كلية الوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي وتنمية مفعالية الل ،  ( 3)

3، د.ط، ص الرتبية جبامعة أم القرى
 االوسائط املتعددة، القاهرة: مكتبة ابن سين (: وايركتور وبناء2000غامن، حسن )بسيين، عبد احلميد،  ( 4)

http://www.sites.google.com/
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تطلب تفسريًا من املتعلم يف ياألمر الذي  ،ملواجهة قضااي وظواهر ومواقف تعليمية غري مألوفة
كن املتعلم من اكتساب مي ضوء خرباته السابقة وخلق ما يسمى ابلتعلم النشط والذي بدوره

ورسوم وصور أبنواعها  وأصواتاملعلومات اليت تقدم عرب شاشات الكمبيوتر يف شكل نصوص 
وابلتايل قد يؤثر التدريس ابلوسائط املتعددة يف التحصيل والفهم لدى املتعلم،  ،ولقطات فيديو

دور التدريس و  (1)"لمتعبل واكتساب املهارات العملية اليت متكنه من االستمرارية يف عملية ال
يساعد على  ن التدريس يف هذه احلالةابلوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي للمتعلم ابعتبار أ

، مث الروابط املرجعية ،ورابطة الرتميز البصري ،رابطة الرتميز اللفظي تكوين ثالث روابط هي:
 ية هي:اسوميكن النظر إىل تكنولوجيا الوسائط املتعددة من ثالث زوااي أس

ابستخدام اثنني أو أكثر من املوجهة حنو عرض وتقدمي املساحة التعليمية  : الوسائط الناقلة
ضرورة استخدام و ، وات املستخدمة يف نقل املعلوماتوالرتكيز هنا على األد "وسائل نقل املعرفة،

هنا على أن  عضوينظر الب : َّناذج العرضو ..أكثر من أداة أو وسيلة لنقل املعلومات إىل املتعلم
مية اليت تتطلب تكامل ودمج اثنني أو تكنولوجيا الوسائط املتعددة هي طريقة لعرض املادة التعلي

أكثر من الوسائط اليت يتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر حلدوث مرونة يف استدعاء 
ط ائويف هذا الصدد أكد جلربيث على أن تكنولوجيا الوس : الوسائط احلسيةو ، املعلومات

 يف تعلم كإنسان متعدد احلواس وتربز قدرهتااملتعددة هي تكنولوجيا حديثة تستند إىل طبيعة امل
 األمر الذي يسهل من عملييت التعليم والتعلم ،نقل وعرض املعلومات يف أشكال وصيغ متنوعة

فوائد  اتاملتعددة تنتقل عملية التعلم إىل عملية ممتعة وذ ة للوسائطوهبذه الزوااي الرئيس (2)"
وقد أثبتت األحباث اليت أجريت يف جمال الوسائط املتعددة أهنا ذات فاعلية كبرية يف  عظيمة  "

حتقيق أهداف النشاطات التعليمية بشكل عام كما أهنا فاعلية ملحوظة يف توليد الدوافع ، ويف 
 عن تنمية ، فضالً ثقة الطالب أبنفسهم إىل جانب أهنا تزيد من مستوىالتمكن من املهارات ، 

االجتاهات اإلجيابية حنو احلاسوب، وقد توصل بعض الباحثني إىل نتائج مؤداها أن التعليم 
( من الوقت %50ابستخدام برجميات الوسائل املتعددة يوفر نسبة كبرية من الوقت تصل إىل )

                                                           

لدى ذوي صعوابت التعلم ابملرحلة االبتدائية فعالية برانمج متعدد الوسائط يف تنمية بعض املهارات السمعية  عيسى ، " ( 1)
  https://faculty.psau.edu.sa" ،  ابململكة العربية السعودية

138، ص 1، ط أساليبه –أنواعه  –تطوره  –اهيته شراف الرتبوي ماإلدميه ، وصوص ، ( 2)

https://faculty.psau.edu.sa/
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تمركز ت هكذا جند أن وجهة النظر األخرية، و  (1)ض تكلفة التعلم"الكلي للتعلم، مما يعين اخنفا
ة أو الوسائط ابعتبارها تكنولوجيا ختلق اإلاثرة ابلعيون واآلذان حول املتعلم أكثر من األجهز 

وأطراف األصابع لدى املتعلمني، وتقوم على تقدمي حمتوى تعليمي يف أشكال خمتلفة )نص، 
ى لدل من أجهزة االستقبال احلسية إىل الذاكرة طويلة املدى رسوم، صور، صوت .. إخل( وتنتق

، ولذا يراعى عند تصميم برامج تكنولوجيا الوسائط املتعددة ميول وكيفاً  املتعلم بطرق خمتلفة كماً 
 . احملددةواهتمامات املتعلم وكذلك قدراته واستعداداته الفعلية لتحقيق األهداف 

ق ائا تساعد املعلم يف توصيل املعلومات واحلقهنأ" من أهم وظائف الوسائط املتعددة و          
ا تعمل على تعزيز اخلربة اإلنسانية، وتقدمي حقائق هادفة ذات هنللتالميذ بطريقة سهلة، كما أ

قائق ا تقلل من جهود املعلم املبذولة يف شرح ما يصعب شرحه من احلهنمعىن، عالوة على أ
 ا تثري االهتمام ويساعد ذلك على توجيه استجابة الطالب حنوهنأواملفاهيم والتعميمات، كما 

ا تعمل على تقبل السلوك حيث أن أثرها كبري يف عملية التدريس، حيث هنهلدف املنشود، كما أا
رف املعلم من ملقن للدرس إىل مش آراءم التدريسية، وحتول هتتساعد املعلمني على رفع كفاءا
فاق البعيدة، آلا تتغلب على احلدود الطبيعية وتتعداها إىل اهنوموجه وميسر لتالميذه. كما أ

التفاعل النشط اإلجيايب الوسائط املتعددة لق وبذلك خت (2)" املشكالت ساعد ذلك على حلوي
احملاكاة التمارين و و العملي واملتبادل بني املتعلم والربانمج التعليمي من خالل املمارسة والتدريب 

 .املشكالت وحل  

املتعددة مفهوم البنائية  ئطعلى اجلانب اآلخر يدعم التدريس ابستخدام تكنولوجيا الوسا         
constructivis ((Honnum, 2001, p.25  " ابعتبار أن التعلم حيدث عندما يكون املتعلم أكثر

من خالل املشاهدة  لديه تايل يتم بناء املعىنوابل ،بنفسهنشاطًا وقدرة على بناء هيكله املعريف 
صفح والبحث عن املعرفة حبرية لتاهلادفة والتفاعل مع العروض واللقطات والنصوص واألصوات وا

م م ويشجع على التعلُّ هم يف التعلُّ ااملتعددة يس ابستخدام الوسائطالتدريس و ، " داخل الربانمج 
 ة وطريقة تفكري .ليكون أسلوب حيا ،الفروق الفردية بني املتعلمنيكذلك يراعي  و الذايت 

                                                           

163، ص  1، ط  ، ليمية وتكنولوجيا التعليمالوسائل التعقنديل ، يس ، (  1)

(2 محيزيوهيبة ، ( )الفايس بوك أمنوذجا ( يف تنمية التفكري االبتكاري  أثر التدريس ابستخدام الوسائط التكنولوجية،
31، د.ط ، ص  ى طلبة علم النفس جبامعة ابتنةواكتساب املفاهيم العلمية لد
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 مهارة اإلدارة الرتبوية/2       

" هتا على كثري من اجملاالت الفنية واإلنسانية فقد اإلدارة ونظراي لمظهرت أمهية ع           
انتقل علم اإلدارة إىل جمال الرتبية يف الوالايت املتحدة األمريكية، ومل تبدأ اإلدارة التعليمية تظهر  

م حيث بدأت مؤسسة )كلوج( األمريكية 1946اإلدارة العامة إال منذ عام كعلم مستقل عن 
لك احلني بدأ االهتمام ابإلدارة التعليمية من جانب كل من مكاتب التعليم ذ هتتم هبا ومنذ

اخلاصة  وبدأ إعداد البحوث والدراسات ،ملتحدة واجلامعات األمريكية على حد سواءابلوالايت ا
ذاته إىل ب، ومن الوالايت املتحدة انتقلت اإلدارة التعليمية كعلم مستقل امهبا يتزايد عاما بعد ع

ليمية يف هذا العصر ويتضح أكثر دور اإلدارة التع (1)ييت مث إىل العامل "إىل االحتاد السوف مثأورواب 
ن " العصر الذي نعيش فيه أطلق عليه العديد من املسميات فمن عصر اكتشاف املعلومايت أل

ولعله من اإلنصاف أن نسمي هذا العصر  ،ىل عصر الكمبيوتر إىل عصر التغري السريعالفضاء إ
اخرتاع أو خدمة انتاجية أو تعليمية إال  اإلدارة العلمية( فما من نشاط أو اكتشاف أور )عص

أصبحت أما يف جمال التعليم فقد " ز الوجود " ، ويكون وراءها إدارة تدفعها وخترجها إىل حي  
لوزارة أن تنسج افال يكفي تعليم وعامل هام من عوامل تقدمه، ال اإلدارة  من مقومات جناح

إَّنا البد مع هذا مرادفًا له أن ختتار نوع اإلدارة  ،ت للتعليم وتضع أشكااًل وخمططافاً أهدا
" كل ، ولذلك فإن ق اخلطط التعليمية " رية اليت ترتجم هذه األهداف وحتقواألساليب اإلدا

 فإذا كانت العملية ،فين يف الرتبية والتعليم ميكن أن ينجح أو يفشل بفضل اإلدارة التعليمية عمل
فإن هذه الفنية الميكن أن تتحقق بدون إدارة سليمة، واإلدارة السليمة هي لتعليمية عملية فنية ا

مصطلح و  (2)وبني العاملني وبعضهم يف أي موقع تعليمي " بني التالميذ وبعضهماليت تشجع 
 ، "املستوايت واالعمال واالختصاصات دارة املدرسية من حيثدارة التعليمية خيتلف عن اإلاإل
 عمال واملستوايت العليا يف اجلهاز التعليمي املركزي والالمركزياأل :فهي دارة التعليميةاإلأما ف

ويقوم على  ،ةاجلهاز القائم على تنفيذ السياسة التعليمي  :هياالدارة املدرسية ، و  التخطيط
 طبيقت معبنائها أدي رسالتها  كاملة حنو ؤ املدرسة لت هيف توجي همسؤولياتسها مدير ترتكز أر 

عالقة  دارة املدرسيةدارة الرتبية واإلإتعترب العالقة بني ، و دارة التعليمإنظمة الصادرة من اللوائح واأل

                                                           

 34، ص1، ط ة التعليمية يف تطوير املناهجدور اإلدار صديقة ، عبدالقادر ،  (1)
 47، ص1، ط دور اإلدارة التعليمية يف تطوير املناهجصديقة ، عبدالقادر ،  ( 2)
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وأتيت  (1)" دارة التعليميةإلمن ا ءان تكون جز أدارة املدرسية التزيد على ن اإلأي أالكل ابجلزء 
، تنفيذ مادته اليت يقوم بتدريسهاو  تساعد املعلم على ختطيط"  هناأيف  أمهية اإلدارة التعليمية

لن و  ،رم التنظيمي للعملية التعليميةتساعد املعلم على معرفة حدود وظيفته وموقفه من اهلو 
تعني املعلم و  ،على األساليب القيادية املتعددةف املعلم تربية وتوجيه التالميذ إال إذا تعر  يستطيع 

  ،فية وما يقدمه للمجتمع من خدماتإشراو على فهم كافة ما يوكل إليه من مهام إدارية أ
 ،اابإلضافة إىل متابعة أعماهل ،افيه امتكن املعلم من االشرتاك يف كافة اللجان اليت يكون عضو و 
 ،واإلبداع والتطوير لدى املعلمنيمهارات التخيل  يساعد على تنميةمعرفة اإلدارة التعليمية و 
حلاجات األمثل للموارد مما حيقق إشباع العديد من ال املعرفة اإلدارية بوجه عام تعين االستغالو 

السياسة التعليمية  وضع : إىل عدة أهداف منها اإلدارة التعليميةوهتدف  (2)" اإلنسانية
وضع خطط ، و اإلشراف على اإلدارة املدرسية، و يف تنفيذها ومالياً  ياً نومساعدة اإلدارة املدرسية ف

إجياد البيئة ، و طلوبةملدرسية ابلقوى البشرية املإمداد اإلدارة او ، الالزم للمدرسة يف املستقبلالتطور 
وتعتمد اإلدارة التعليمية على عدد ، مشاريع املدارساإلشراف التام على تنفيذ ، و الئمة لذلكملا

من  اأساسي ايعترب عنصر  "نه يت يف مقدمتها بال شك التخطيط ألولكن أت ،من األركان املهمة
ألن التخطيط هو مرحلة  ؛وله أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى ،ميةليعناصر اإلدارة التع

ي ينتهي ابختاذ القرارات املتعلقة مبا جيب عمله وكيف يتم التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل والذ
واستعراض  ،أسلوب للتفكري يف املستقبل :نهأب ف )جورج تريي( التخطيطيعرِّ و ذلك،  ومىت يتم

ط التصرفات احلالية مبا يكفل حتقيق بحىت ميكن ضبات هذا املستقبل وظروفه طلاحتياجات ومت
ذهبنا أبعد من التخطيط وإعداد املعدات، يتضمن التخطيط الفع ال " وإذا   (3)األهداف املقررة "

  (4)الدقيق حنو التعليم والتعلُّم بصفته احملور املركزي لنشاط الصف " هللتعليم تطوير التوجي

 

 :مهارة التخطيط للتدريس /2        

                                                           

  http://humanities.uobabylon.edu.iq " ، التدريسمهارات السلطاين ، "  ( 1)
  http://humanities.uobabylon.edu.iq " ، هارات التدريسمالسلطاين ، "  ( 2)
 50، ص1ط،  دور اإلدارة التعليمية يف تطوير املناهجصديقة ، عبدالقادر ،  ( 3)
 83، ص1، ط مميزات املدرس الفعاال جاميس، ، سرتونغ ( 4)

http://humanities.uobabylon.edu.iq/
http://humanities.uobabylon.edu.iq/
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، لية لتحقيق أهداف معينة مستقبليةأسلوب علمي يتم مبقتضاه اختاذ التدابري العم "             
، والتخطيط للتدريس يتضمن اإلجراءات والتدابري ن أهم العمليات يف عملية التدريسويعد م

ن يعتمد املدرس أن اخلطأ وم، ملدرس لضمان حتقيق أهداف التدريسمجيعها اليت يستعملها ا
نه إن كل درس مهما كان سهال ففيتكاسل يف حتضري دروسه أل ،كنه منهعلى حفظه الدرس ومت

ن تكون أ : از ابخلصائص اآلتيةتن متأوينبغي للخطة  ،يتطلب من املدرس رسم خطة لتدريسه
الزمن  نصرع ن يراعي يف اخلطةأ :ن تكون موقوتة ونقصد هباأو ، ن تكون مستمرة، وأمكتوبة

ن تكون مراعية أو  ،ن تكون مرنة قابلة لإلضافة والتعديلأو  ة،لتغطية وقت احلصة الدراسي
أنه  أمهية التخطيط يف يتوأت  (1)"  للظروف اليت قد حتدث يف أثناء التدريس وحتول دون إكماله

ملواقف ا الكثري منكذلك   هجينبو  ،املرتابطجيعل عمل املدرس على نسق من اخلطوات املنظمة و 
يساعد املدرس من التمكن من و  ،يؤدي اىل َّنو خربات املدرس العلمية والعملية، و الطارئة احملرجة
يساعد املدرس على حتليل و  ،ةنظيم أفكاره وترتيب مادته العلميويساعده على ت ،املادة الدراسية

يس واألساليب ر دتاختيار طرائق الوابلتايل ، ستوى التعليمي للمتعلمنياملخصائص املتعلمني و 
وتسهيل عملية  اختيار الوسائل التعليمية واألنشطة الالزمة إلثراء التعليمو  ،باملالئمة للتدري

تقان إ" التخطيط للتدريس ومن أهم مبادئ، أساليب التقومي املناسبة كذلك اختيارو ، التعلم
توى مما ييسر عليه وضع حملوحتليل اهداف الرتبوية املادة التعليمية مما يسهل عليه حتديد األ املدرس

، معرفة املدرس خصائص املتعلمني الذين يدرسهم ومعرفة ميوهلم وحاجاهتم، و اخلطط التدريسية
دوات وابلتايل حتديد األ ،ساليب التقوميأمعرفة املدرس ، و ساليبهأمعرفة املدرس طرائق التدريس و و 

 يف غاية األمهية للمعلمهارات م وللتخطيط "هداف املنشودةلقياس مدى ما حتقق من األاملناسبة 
مهارة اختيار طريقة التدريس  ،مهارة حتليل حمتوى الدرس ،هداف الدرسأمهارة حتديد " :منها

كثر أهناك ، و سئلةعداد األإمهارة  ،نشطة املناسبة للموضوعمهارة اختيار الوسائل واأل ،املناسبة
: خطة بعيدة املدى تساعد  وهي ويةسنالتدريسية الاخلطة  : من نوع من اخلطط التدريسية منها

 هبا املدرس حىت مكانية تنفيذ املنهج الدراسي والسرعة اليت يسريإاملدرس على معرفة مدى 
 ،متطلبات التدريس اجليد من اخلطة التدريسية اليوميةو  ،ةهداف الرتبويحتقيق األ تمكن مني

ن املوقف التعليمي أل ؛ها مسبقارسن كان دإىت و دروسه ح إبعدادفاملدرس املاهر هو الذي يعتين 
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ذا مل يكن مدركا ملا سوف يقوم به يف مراحل الدروس املختلفة إيف حالة تغري مستمر، فاملدرس 
والبد كذلك يف اإلدارة   (1)" ن يكون اجلهد املبذول جمرد شكل من دون مضمونأ فاألرجح

"املنهج مبفهومه ن صياغة املنهج ألن عليمية ابتداء ماملنظومة التالتعليمية من الرتكيز على جوانب 
 البد من مراعاة النقاط اآلتية: احلديث يُعد بطريقة تعاونية، مبعىن أنه عند ختطيطه

o .يُبىن املنهج وفق خصائص املتعلم ويُراعى فيه واقع اجملتمع واحتياجاته 

o  شطة اليت يقوم هبا ناحمللية وثقافة اجملتمع، ويتضمن األعلم والبيئة امليعكس التفاعل بني املتعلم و
 املتعلمون حتت إشراف املدرسة.

o " (2)ختتار اخلربات التعليمية اليت يتضمنها يف حدود اإلمكاانت املادية والبشرية للمجتمع . 

 مهارة إدارة احلوار/3      

، وقد ورد يف القرآن  ءوإىل الشي ءالشياحلوار أصله من احلور وهو الرجوع عن                    
 حن جن مم خم حم  جم هل مل خل ٱُّٱ قال تعاىل : مي يف ثالثة مواضع :كر ال
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱقال تعاىل: ، و  (34)سورة الكهف ،اآلية : َّجه هن من خن

، الكهف )سورة َّ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ:قال تعاىل، و  (37اآلية :

ر بتأصيله القرآين هو وافاحل،  (1)سورة اجملادلة،اآلية: َّ ىه مه جه ين منىن خن
وليس االهتمام آبداب احلوار فضواًل من القول بل " والتعلم والتواصل بني البشر لغة التفاهم

تأكد وبذلك تن احلوار يؤثر يف تشكيل قيم األفراد وأفكارهم وسلوكهم " أل؛ ضرورة حضارية
لرؤى والتصورات ا ناءوب ،معلمني يف التواصل الفع ال مع التالميذهذه املهارة للأمهية 

وخاصة يف املواد اإلسالمية القائمة على االقتناع واملبادئ واإلميان  ،جيابيةالصحيحة واإل
يساعد على احلوار و " بادل األفكار الداخلي العميق الذي يتم تكريسه عرب النقاش واحملاورة وت

، ركزية والتلقنياملعلى التفاعل بني املعلم والتالميذ، حبيث يتخلص املعلم من دوره القائم 
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فكار ونقلها ، ويساعد على أتمني التواصل وتبادل اآلراء واألويصبح منظمًا للعملية التعليمية
حيوية املتعلم يف املوقف ، ويزيد من يعني على حتسني مستوى املتعلمني، مما بني املعلم واملتعلم

للتعبري عن قدراهتم املعرفية ة التعليمي ، وحيرره من حالة الصمت والسلبية ويعطي املتعلم الفرص
واإلبداعية ، وكاد املعلم أن يكون رسواًل عبارة حقيقية إىل حدِّ كبري فهو رسول علم وِفكر 

احلوار يف نفوس طلبته وجعله وسلوك ، وأمام املعلم جماالت وفرص ذهبية عديدة لغرس ثقافة 
على شخصيات لفوائد ا وللحوار العديد من،  (1)جزءًا من أسلوب تعاملهم يف احلياة "

 وعلى العملية التعليمية لتالميذ ا
يوسع آفاقهم ويزيد ثقتهم بذواهتم ويقوي ب على استخدام احلوار واملنطق إن تعود الطال"        

ويعدهم لتحمل املسؤوليات االجتماعية، كما حيميهم من خطر تبين أفكار  ،شخصياهتم
واحلوار يقوي العالقة بني األستاذ  .طرة ..خلغريهم من دون نقد أو متحيص يف هذه السن ا
 ،ويشبع حاجات الطالب للتعرف واملعرفة ،والطالب كما يساعد على تبادل وجهات النظر

توفري البيئة اهلادئة ولنجاح احلوار ال بد من  (2)طالب "ويستثري قدرات ومهارات ومعارف ال
التأكيد على أمهية احرتام مجيع اآلراء و  والبعيدة عن التوتر أو التسلط على اآلراء أو األفكار،

جتاه أمانة املتحاورين أو صنة أو االهتام أو إبداء الشكوك اليت يتم طرحها وعدم الشخ
حة الفرصة جلميع التالميذ أن يكون احلوار والنقاش عرب من املمكن إلاتو إدراكهم أو فهمهم، 

ملعلم هلم عن طريق الكالم ا مث استماع ،جمموعات صغرية ليتمكن اجلميع من إبداء رأيه
وما يقصد  احلضور القويأو أبي وسيلة أخرى،  ونؤكد كذلك على أتثري املعلم و "  املباشر

 بل اللجوء أيضاً إىل لغة اجلسد واحلركات مثاًل: ،فحسببه ال يعين اعتماد اللغة لدى احلوار 
 النظر مباشرة يف عيون املشاركني والرتكيز عند اإلصغاء إليهم. -

 عند إدارة احلوار. همواجهة املشارك وجهاً لوج -

 .(3)"االستعانة ابالبتسامة مبا يعزز انفتاح املشاركني وثقتهم -
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معلم الرتبية ها املهارة من املهارات احليوية واملهمة اليت حيتاج ومهارة احلوار من          
جيل  ، وخاصة يفلشرعيةا الذي كثُرت فيه االحنرافات الفكرية أويف هذا العصر اإلسالمية 

يتلقى أفكاره ومعارفه من العديد من القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل أصبح الشباب الذي 
أظهرت الدراسة أن الشباب السعودي يتابع  ( م1994داد مر  )دراسة  االجتماعي، ويف

 سةدرا (م 1994كامل وآخرون )أجرى  كما ،عن كثب األجنبيةمضمون برامج التلفزيون 
أبنائهم  علىالتلفزيون  ملشاهدةات السلبية ري يرون أبنه من التأث األمورأن أولياء  ىلتوصلت إ

ي ري للمه )دراسة  ، ويف املاجنة األغاينوترديد  رائزوإاثرة الغ السرقةتقليد العادات السيئة  مثل 
 هلويةا على املباشر األجنيبالواضحة للبث  ريبعض جوانب التأث حلصر (م 1994والسويدي 

 القنوات تبثه ما أن يرون الدراسة ةمن أفراد عين(%91)أن ما نسبته  إىلوالفكر انتهت الدراسة 
 انتماء يف العينة يعتقدون أبن له أتثريًا سلبياً د أفرا ( من%  88 و) ملعتقداهتا، يروج الفضائية
 85يعتقد  ) ية، كماينالد الرتبية على رياأتث له أبنيرون (  % 87 )و، اإلسالمية ألمتهالطالب 

، ومامل يكن املعلم حماوراً ومستمعاً لن الطلبة نيالتغريب ب رشن إىل يؤدي أبنه العينة أفراد ( من%
" ويف إطار حيدث أتثريًا إجيابيًا لتالميذه ، أو أن  ،يستطيع ممارسة دوره التعليمي بشكل مؤثر

ت اليت تشملها مواقف التدريس، وليس عالهذا املفهوم يكون املعلم خمططًا ومنظمًا ومديراً للتفا
فرض قيود تُ تفكرياً حراً دون  ميكن أن يفكرجمرد ملقن ملضمون الكتاب، والتلميذ يف هذا املناخ 

عليه أو حتجر على إمكانياته، ولذا فإن مثل هذا املناخ الذي يسود املواقف التعليمية ميكن أن 
فكرهم إىل جماالت وأبعاد قل ما ينطلق فيها ِفكر ب خيلق أفرادًا قادرين على االبتكار واالنطالق

ن لتأكيد ألاجملتمعات واألوطان ابوسيعود ذلك ابلنفع على  (1)التلميذ يف ظل مناخ تسلطي "
تزويد اجملتمع أبفراد إىل جانب متكنهم من املعارف ، يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة يف "

د الطالب ابملعلومات يزو ال يكون هدفنا األساسي هو تف من املهارات اليت ينميها احلوار، العديد
ت الالزمة لفهم احلاضر والتنبؤ بل مساعدته على اكتساب عدد من املهارا ،واحلقائق فقط

ابملستقبل واليت متكنه من املشاركة الذكية يف احلياة اليومية ، فاجملتمع حيتاج إىل شخصيات 
وأبعاد  (2)ا من شوائب نتيجة االحتكاك الثقايف "هبمفكرة قادرة على تنمية الثقافة مما علق 
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انحية املدرس التواصل من جانب  لتواصل الفع ال منااليشمل و " احلوار ومستوايته متعددة 
واحد بني املدرس والتلميذ فحسب، إَّنا التواصل بني التلميذ واملدرس وبني التلميذ والتلميذ . 

ميذ وتعليقاته بطريقة تطور العالقات اإلجيابية بينهما، تلجييب املدّرسون الفّعالون عن أسئلة الو 
شجعون احلوار يف الصف بني املدرس وتعزز جوًا من التوقعات العالية ضمن الصف. فهم ي

 . (1)يسّهل املدرسون الفع الون احلوار املفتوح داخل الصف"و والتلميذ، وبني التلميذ وزميله. 

 مهارة التوجيه واإلرشاد /4     

هذا العصر  ة التوجيه واإلرشاد من أهم وأعمق املهارات اليت البد أن يتحلى املعلم هبا يفار مه 
" املدرسة من أكرب املؤسسات الرتبوية اليت ميارس فيها التوجيه واإلرشاد النفسي، ن ابخلصوص أل

حيث تكون مهمة املرشد يف املدرسة هتيئة مناخ نفسي صحي مناسب للطالب، مبا يتيح هلم 
ن فرصة ممكنة لتحقيق التوافق الدراسي والنفسي، وحتقيق ذواهتم وَّنو شخصياهتم م ضلأف

حيتاج التالميذ دومًا إىل " التوجيه واإلرشاد من و  (2)جوانبها املختلفة، وتسهيل عملية تعلمهم "
، كما رةرشاد يف الطفولة املبكالطفولة وحىت هناية احلياة، وعادة مايقوم الوالدان مبهمة التوجيه واإل

توجيه واإلرشاد يف املرحلة يقوم الوالدان واملعلمون هبذه املهمة يف املدرسة، وحيتاج الفرد إىل ال
اجلامعية، سواء أكان عند اختيار التخصص الدراسي، أو عندما تواجهه مشكالت تتعلق 

 يف . كما تستمر عملية اإلرشاد النفسي بعد خترج الطالب بدراسته أو بعالقاته مع اآلخرين
اجلامعة عند ممارسته ملهنته أو عند الزواج أو عند التقاعد أو عندما تواجهه مشكالت شخصية 

     بنفسه.  ويعجز عن مواجهتها

ه ف التوجيعر  يُ ، و فالتوجيه واإلرشاد عمليتان مستمراتن مادام الفرد على قيد احلياة "        
مساعدة التالميذ والطالب على فهم أنفسهم  ىلاءة هتدف إبن  عملية " واإلرشاد يف التعليم أبنه 

فهمًا صحيحاً، حبيث ميكنهم ذلك الفهم من رسم اخلطط املستقبلية اليت تساعدهم يف اختيار 
ع نوع الدراسة املناسبة هلم واالستمرار والنجاح فيها، وحل املشكالت اليت تعوق توافقهم م

وبذلك سيتمكن املعلم يف  (3)ن إليها "عو سقيق أهدافهم اليت يأنفسهم ومع اآلخرين من أجل حت
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لبعض التالميذ  -أحياانً – يكون ارسة التوجيه واإلرشاد الذيمممن سرتاتيجية التعلم املقلوب إ
يهم تقومي مسار التالميذ أو استقرارهم أو توجمن أهم من الدروس املقررة منهجيًا ِلما يف ذلك 

طرائقه وتنوعت مناهجه. فقد كان املعلم سابقاً و  " تطور التعليم ، وتعددت أساليبه ، فقداملهين
عرفة إليهم، واآلن يتعامل يتعامل مع أعداد قليلة من الطالب، وكان اهتمامه منصبًا على نقل امل
 ، إَّنا ينبغي عليه العنايةمع أعداد كبرية من الطالب ومهمته مل تعد قاصرة على نقل املعرفة

ا أن املشكالت اليت يعاين منها الطالب قد ازدادت كمبشخصية الطالب من جوانبها املختلفة.  
، وحتسني لوك الفرد " تسهيل التغيري يف سإىلكذلك ويهدف التوجيه واإلرشاد  وتنوعت " 

العالقات االجتماعية والشخصية، وزايدة الفعالية االجتماعية والقدرة يف التغلب على 
 .ت اإلنسانية وثراء َّنو الذات ..اانمك، وحتسني اإلاملشكالت، وتعلم عمليات اختاذ القرار

وإذا أتملنا كذلك يف أتثري املعلم يف   (1)وزايدة الفرص التعليمية، وحتسني التحصيل الدراسي "
 من يلعطاء إعداد اجليل ومفاتيحه جلطالبه سواء بشكل مباشر أو غري مباشر جند أننا بصدد إ

"   والعلميةحلياة اإلجيابية حنو اثري فيهم تأوال ،املعلمني املاهرين الذين حيسنون توجيه طالهبم
جلامعة، وهو أكثر الناس معرفًة هبم. واملعلم املعلم أقرب شخص إىل الطالب يف املدرسة أو او 

أن الرتبية  :املرشد هو دور جديد للمعلم يف الوقت احلاضر، وحيتِّم هذا الدور أمران أوهلما
نقص عدد  : املزدوج )كمعلم ومرشد( واثنيهمار التقدمية احلديثة تتطلب قيام املعلم ابلدو 

آلن يف معظم بلداننا العربية، ويكون املعلم املرشد املدارس واجلامعات حىت ا املرشدين النفسيني يف
يف مدارسنا توجيه اليوجد حىت اآلن ولكن لألسف "الرتبوية اإلرشادية املتكاملة " ، حمور العملية 

ماهو موجود يف الوقت احلايل عبارة عن حماوالت وجهود  كلوإرشاد نفسي ابملعىن الصحيح، و 
التوجيه واإلرشاد لتقدمي خدمات التوجيه واإلرشاد بطريقة ينقصها من بعض العاملني يف جمال 

 ،التخطيط والتنفيذ والتقييم. ولذلك فإن وضع مثل هذه الربامج يف املدرسة قد أصبح مهماً 
درسة واألسرة ومانتج عنها من تغريات سريعة تناولت املة وذلك نتيجة للتطورات العلمية والتقني

ماجعل ضرورة تقدمي برامج منظمة وخمططة للتوجيه واإلرشاد يف ، وهذا واجملتمع بشكل عام
وسنجد بتطبيق  (2)وذلك هبدف رعاية النمو السليم للتالميذ" ،املدراس مبراحلها أمرًا مهماً 

                                                           

  )3031، ص  1، ط التوجيه واإلرشاد النفسي واملدرسيمحد ، أالزعيب ،  ( 
 (1) 332، ص  1، ط التوجيه واإلرشاد النفسي واملدرسي أمحد ، الزعيب ، 
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نمية مهارة التوجيه واإلرشاد بشكل فّعال ومثمر إبذن ت سرتاتيجية التعلم املقلوب زايدة مساحةإ
 هللا تعاىل .
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 الستماعمهارة ا /5

بل هي متجذرٌة  ،يف التواصل اإلنساينالتوجهات احلديثة يف التعليم أو  مهارة االستماع مل تفرزها 
لة يف القرآن الكرمي وسرية املصطفى و " يف قيمنا الرتبوية واإلسالمية   -عليه وسلم صلى هللا-متأصِّ

كان َّنوذجاً رائعاً .. فعن   -والسالمعليه الصالة -فرسولنا  ابه والتابعني من بعده،ويف حياة أصح
عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عيه وسلم يقبل بوجهه وحديثه 

  (1)أين خري القوم " نتفه بذلك، وكان يُقبل بوجهه وحديثه علي   حىت ظنيتأل   ،القوم على شرِّ 
لم الذي يقابل ويعلِّم عشرات الطالب يومياً وتطبيق هذه املهارة ليس ابألمر اليسري وخاصة للمع

"غالبًا مايظن الناس أن االستماع لآلخرين مهمة سهلة حيث يقولون إن االستماع هو نشاط ف 
شى كل املشكالت اخلاصة الَّنارسه يومياً واليتطلب منا أي جهد . إذا كان األمر كذلك فقد تت

أن االستماع الفّعال هو مهارة الحتدث بشكل ، ولكن حقيقة األمر هو ابلتواصل وفهم اآلخرين
 .لكن ميكن تعلُّمها والتدرب عليهاتلقائي و 

ولكنها أقلها من حيث  ،إن مهارة االستماع هي من أكثر مهارات االتصال استخداماً          
يف  %35و ،يف القراءة %16و ،من وقتنا يف الكتابة %9 ضيالفهم بشكل عام، فنحن نق

يف االستماع لآلخرين " ولكن هذه اإلحصائية التنطبق بشكل  %40و ،اآلخرينالتحدث مع 
، وبذلك رمبامع أبنائهم  مما يقضونه اتم مع املعلمني الذين يقضون مع تالميذهم وقتًا أطول

ملتميز ِلما حيمل يف طياته من شعور التالميذ ا تتضاعف أمهية امتالك املعلم لزمام االستماع
وِلما حيملونه من فهم ومعلومات، وكذلك ِلما تنطوي عليه املهارة يف حال  بتقديرهم ألشخاصهم

ومدى نضجهم أو  ،وتقدير فهمهم وقدراهتم ،تطبيقها ملعرفة واقع وحال التالميذ بشكل صحيح
فرصة املناسبة يف ت كثرية إذا ماأتيحت له الاالتعلمهم فإن حال التلميذ يُفصح عنه لسانه يف ح

هنا مهارة راقية ، ومن اآلداب السامية يف التعامل مع اآلخرين ، فقد أشارت " إالوقت املناسب 
بعد االنتهاء من  %75إىل  %40الدراسات أن االستيعاب ملا يصدر من اآلخرين يتفاوت بني 

وأهم  ،ستماعصغاء واإلاوت هو االختالف يف اإلتفالرسالة مباشرة، وأن أكرب األسباب يف هذا ال
 وسائل االصغاء هي :

                                                           

9، ص 1، ط واإلنصاتاألسرار العجيبة لالستماع  أكرم ،عثمان ، (1)
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 السمع ابألذن  .1

 البصر ابلعني .2

  .(1)االنتباه والرتكيز ابلقلب والعقل " .3

كيز الذهن أثناء اإلصغاء ، إذا أردان حتسني عملية االستماع واإلصغاء فإنه علينا " تر          
ومتوسط قدرة االستماع يبلغ  ،مة يف الدقيقةكل  120كلمون مبعدل معظم الناس يتذلك أن 

كلمة يف الدقيقة أي أربعة أضعاف الكالم، وهذا الفرق جيعل عقولنا تسرح   480حوايل 
عقولنا  فإن أن نعطي املتحدث اهتماماً  اما استطعنشتت عند استماعنا لشخص آخر، وإذا توت

ا على املتحدث والتفكري مبا نن، ونستطيع أن حنقق ذلك عن طريق تركيز أعيلن تشرد أو تسرح
هو تعمد تلقي أي مادة صوتية بقصد  فهمها، " :أبنهفن االستماع ونستطيع تعريف ، يقول " 

طُلب من والتمكن من حتليلها واستيعاهبا، واكتساب القدرة على نقدها، وإبداء الرأي فيها إذا 
إىل : االكتساب ، والفهم ف عملية إنسانية مقصودة هتد "فاالستماع  نإذ،  (2)"املستمع ذلك

عند املستمع ولتلقي املادة الصوتية  (3)" ، والتحليل ، والتفسري ، واالشتقاق ، مث البناء الذهين
 من خالل النظر فيها ومعرفتها يتبني لنا مفهوم االستماع: "مستوايت ثالثة .

َساع صوت أغاريد : أ / السماع : وهو تلقي األصوات بال قصد وال إرادة فهم أو حتليل . مثل 
 وحنوها . اإلزدمحاتالطيور، وأصوات 

 ب / االستماع : وهو تلقي األصوات بقصد ، وإرادة فهم وحتليل ، وقد ينقطع لعامل ما .

ج / اإلنصات : وهو أعلى درجات االستماع ، وال ينقطع أبي عامل من العوامل ؛ لوجود       
 مخ جخ  مح جح مج ٱُّٱٱتبارك وتعاىل : يقول هللا، و  (4)" العزمية القوية يف املنصت

" له (  وبذلك يكون اإلنصات 204اآلية: ،  )سورة األعراف َّ خس حس جس
أثر واضح يف قاعدة الدرس، فاملعلم عندما يتبع قاعدة اإلنصات لطالبه يستطيع أن يقوم 

                                                           

 37، ص 1، ط األسرار العجيبة لالستماع واإلنصاتأكرم ، عثمان ،  ( 1)
  6ص  ، د.ط ، فن االستماع وطرق تدريسهعبدالرمحن ، خلميس ، ا (2)

 بتصرف  80ص  ، تدريس العربية يف التعليم العام نظرايت وجتاربطعيمة ومناع ،  (3)
 بتصرف . 146ص ،  املهارات اللغويةحممد ، شنطي ، ال (4)
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رجة انضباطهم وانتباههم داخل الفصل مما ينعكس على دابلدور الوظيفي التعليمي ويؤثر يف 
يث إن ة إىل رفع املستوى التحصيلي هلم حافقهم مع أنفسهم واحمليطني هبم ابإلضافتو 

من الفهم واالستيعاب ملادة  %75الدراسات تشري إىل أن االنتباه للمعلم يؤمن للطالب
  . (1)"الدرس

 أسس وإجراءات تنمية املهارات التدريسية عرب اسرتاتيجية التعلم املقلوب 11-1-2

قاعدة  عتمد يف فلسفتها على جمموعة من األسس واالجراءات اليت ستكونت سرتاتيجيةإكل 
 :هناك عدد من األساسات ومن أمهها ، ويف اسرتاتيجية التعلم املقلوبالنجاح هلذا االسرتاتيجية

 التدريب على فهم النفس اإلنسانية : /1          

كيز عليها، ألن احملتوى العلمي رت وهذه من أهم األسس اليت ينبغي االهتمام هبا وال          
عداد املعلمني التتطرق إىل فهم النفس اإلنسانية، وعند تطبيق يف غالبية مناهج إ يوالتطبيق

وأدوات  ،طرائق النفس وأدوات التأثري فيهااملعلمني بسرتاتيجية التعلم املقلوب البد من إملام إ
غريها  عنسرتاتيجية هذه اإلأكثر مامييز ا االستيعاب ومعرفة الفروق النفسية بني التالميذ، فهذ

الواحد رغم  وتالميذ الفصل تلفون على حنو كبري فيما بينهم،فالتالميذ " خيسرتاتيجيات، ن اإلم
 افهم ليسو  البعض اآلخر يف كثري من الصفات، غري أن بعضهم خيتلف عن تقارهبم يف األعمار

رغم أهنم متقاربون يف أعمارهم  ئصفيما مييزهم من صفات أو خصا متجانسني والمتساوين
نكارها أو جتاهلها يف ، وظاهرة عامة الميكن إالفروق أمر طبيعي بني التالميذوهذه ، الزمنية

يف العملية  قبل البدء متطلب رئيس النفس اإلنسانية التدريب على فهم ف  (2)العملية التعليمية "
  .سرتاتيجية التعلم املقلوب التعليمية ابستخدام إ

 التوعية والتثقيف :/2          

تطبيق اسرتاتيجية أثناء  يف اليت حيتاجها املعلم ياتاألساس تعد التوعية والتثقيف من         
وتكمن أمهيتها يف  ،يف العملية التعليميةوذلك لالطالع على كل ماهو جديد  التعلم املقلوب؛

                                                           

 47، ص 1، ط األسرار العجيبة لالستماع واإلنصاتأكرم ، عثمان ، ( 1)
69، ص  1، ط علم النفس الرتبويدخل هللا ، (  2)
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ديدة، لوسائل واألدوات التعليمية اجلا عن أبرزتزويد املعلمني ابملستجدات التعليمية املختصة 
 سالمية.وسائط متميزة يف مواد الرتبية اإلابإلضافة إىل تقنيات أو 

 :التحفيز/3           

هتم هبا العديد من اواحدًا من أهم املواضيع اليت  تنظرًا ألمهية احلوافز فقد أصبح"         
يف االجتاه الذي حيقق  املستخدم يت تدفع سلوكالفالرغبة يف العمل متثلها احلوافز ، علماء السلوك

 أي منظمة فإن ،احلوافز ابعتبارها أحد أهم الطرق املؤثرة يف حتسني األداء.. . أهداف املنظمة
مبستوى أداء العاملني  يها من حوافز ومؤثرات من أجل الرقجاهدة لتقدمي أفضل ما لدي تسعى

لتعليمية بشكل عام، ويف نفسيات يف العملية اة وتظهر أمهية التحفيز جلي ة واضح (1)"هبا 
املعلمني على وجه التحديد، فهم أكثر الشرائح اليت البد من حتفيزها جبميع أشكال التحفيز 

 ج جيل صاحل مصلح هلذه األمة املباركة إبذن هللا تعاىل ؛ ألهنم هم املسؤولون عن ختريوبشكل دائم
س وقواعد لنظام حوافز مبا يكفل آلية عمل وأسع لذا فإن أغلبية املؤسسات تعمل على وض" 

وكون احلوافز  ،والتأثري على العاملني للقيام أبفضل ما لديهم ،حتقيق األهداف املرجوة منه
االهتمام الرئيسي لإلدارة احلديثة يف كافة املنظمات فقد أصبح معلوماً  أبنواعها املختلفة متثل

    " . دراأتثريها وتوجيهها لسلوك األف لديها مدى

 :سرتاتيجية التعلم املقلوبإمن اإلجراءات لتنمية املهارات التدريسية عرب 

 :إجراء مقابالت شخصية لكل متقدم ملهنة التعليم /1         

وذلك ألمهية التعرف على شخصية املعلم ونفسيته وقياس مدى مالئمته ملهنة            
اإلسالمية ن املادة العلمية ملواد الرتبية لتمكُّن ما التعليم، فبعض املعلمني قد جتدهم يف غاية

التالميذ  يف شخصيته االنطوائية أو االنعزالية قد المتكنه من حسن التواصل والتأثري ولكن
 ،ة، فاملقابلة الشخصية لكل متقدملتعلم املقلوب من األركان الرئيسسرتاتيجية ايف إ وهي

 .على ذلك   تعاىلهللا والفرز الصحيح املبين عليها سيساعد إبذن
                                                           

، د.ط بنغازي دينةمب شركة اخلليج العريب للنفطيف  ملوظفنيمستوى األداء لدى اوأثرها على  احلوافزسويد ، آمال ،  ( 1)
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 املنصات التعليمية : /2         

يف فهم املادة التعليمية أواًل، مث يف  للمعلم أحد الروافد املهمة ليميةاملنصات التع         
أتصيل املعلومات يف هذه إرشاد التالميذ إليها أيضاً مع مراعاة طريقة العرض وجودة املادة و

 الكثري من األوقات إلعداد مواد خاصة هبم أو صناعة مني، وستوفر على املعلاملنّصات
 حمتوى مستقل لكل أجزاء املادة التعليمية.

  التقومي:/3        

أثناء العملية التعليمية يف البد كذلك من استحداث أدوات تقومي جديدة للمعلمني        
 قررة يف خطة املعلم،املومدى حتقيق أهداف التعلم  ،متك ن املعلم من معرفة تقدم التالميذ

ح أو املؤسسة التعليمية ليست قاصرة على احلكم على املتعلم ابلنجا "  يفألن وظيفة املعلم 
إىل شبه أقرب ين مهمة املعلم ودوره إبل  ي،من خالل نظام االمتحاانت التقليدالفشل 

ا يتجاوز َّنوإ ،مقياس ضغط الدم مهمة الطبيب ال تقتصر على جمرد قراءة ميزان احلرارة أو
أما  ،لذا ميكن القول أبن التقييم هو جمرد إصدار أحكام.. .لعالج ذلك التشخيص إىل ا

وتصويب االجتاه يف ضوء ما  ،التقومي فيتضمن إصدار األحكام مقرتنة خبطط تعديل املسار
على  ن املعلم من أداء مهمته التقومييةوبذلك يتمك " تسفر عنه البياانت من معلومات

 سرتاتيجية التعلم املقلوب .إ ظل يف أكمل وجه

 عليهما بقتط دراسيان فصالن يوجد ال"  بتطبيق اسرتاتيجية التعلم املقلو وأما عن             
 حمددة طواتخ أو قائمة توجد ال حيث التدريس، إجراءات يف نيمتطابق املقلوبة لالفصو  سرتاتيجيةإ

 والوقوف واملرونة النشط ابلتعلم ةً ممفعالبد أن تكون  ةيالصفالبيئة  أن عن عوضاً  اإلسرتاتيجيةلتطبيق 
 الطلبة فهم من دأكيت ىتح فيالص التفاعل فرص وزايدة م،هتمعنواي ورفع الطلبة حاجات على

 معريف عمقب الدراسية املواضيعفهمون ي الطالب ليجعل كبري  حتدٍ  املعلم فعلى لذا للمحتوى؛
 أنه إال املتزايدة واملسؤولية يالتحد دلك من وابلرغم ،بلطاال لحو  املتمركزة التدريس قطر  ابستخدام
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ليس ف ،تطلب شروط وقوانني خاصة هبات وهي (1)ي "التقليد الفصل يف كما وظهوراً  سيطرة أقل يبقى
املادة مفاهيم الدرس و طالع على إال أنه البد للطالب من اال ذلك،هناك طريقة واحدة لتنفيذ 

الوسائط التعليمية، وقد  أبحدله لذي خيتاره أو عرب ماييسره املعلم ا ابلطريقة واألسلوبالدراسية 
أو زايرة  ،طالع على املادة الدراسية من خالل دورة تدريبية يتم حضورها خارج املدرسةيكون اال

لى متحف أو مكتبة للتعرف على بعض املعلومات اهلامة أو اللقاء خببري أو مشاهدة بعض املقاطع ع
  االنرتنتشبكة 

 ،وا عليهاويف بداية احلصة/ احملاضرة ينبغي إعطاء وقت ألسئلة الطالب حول املادة اليت اطلع"  
وبعد أن تتم مناقشة أسئلة الطالب  ،لى املادة يستطيع أن يسأل ويناقشفالطالب الذي اطلع ع

ل صو الف إسرتاتيجيةبق يط يالذولذلك البد للمعلم ،  (2)"ومالحظاهتم يف )األسئلة واإلجابة( 
 الفصل وضعية يبترت إبعادة املعلم يقوم بالغال يف نهإ حيث الكفاية، مبا فيه مرانً  يكون أن"  املقلوبة

 متسلسل بشكل املعلم يقوم كذلك الدراسية، الوحدة تتضمنها اليت األنشطة مع بليتناس الدراسي
 والتطبيقات نشطةألا زاجتيا يف معهمك يتشار  وقد وأين؟ ىتوم يتعلمون؟ يفك طالبه مع ابلتخطيط

 ضبع يف الدراسي الفصل يكون أن يتحمل أن كذلك املعلم وعلى، نيرغبو  اليت ملوضوعاتاو 
، التقليدية احملاضرة خالل الضبط يحادأ صلفابل مقارنة اإلزعاج، أو الفوضى ضبع هيسود األوقات

 لطلبة،ا علمت اءثنأ بطالال هايستغرق اليت للتعلم الزمنية الفرتةه اعتبار  يفأيخذ  أن أيضاً  للمعلم والبد
 فهم يقيس وموضوعي مناسب تقومي نظام معلمأثناء تقومي الطلبة البد أن يكون لليف أنه  إىل إضافة

يتم تطبيق َّنط حىت و  (3)" والطالب املعلم من لكل حمدد ومعىن، واضح بشكل للموضوع الطالب
  : مايلير املقلوب بفاعلية وكفاءة البد من الرتكيز على تواف تعلمال

ذلك أن املعلم قد حيتاج إىل  ،فالبيئة اجلامدة تعيق تطبيق التعليم املعكوس "مرنة:بيئة تعلم . 1 
ومع مستوايت الطالب  ،إعادة ترتيب بيئة التعلم ابستمرار مبا يتناسب مع املوقف التعليمي

ات أو البحث وعفقد يتضمن ذلك تكوين جزء خاص ابلدراسة الذاتية أو بنظام اجملم ،وحاجاهتم
لذلك البد من وجود ، احدةوهذا كله من املمكن أن يكون يف بيئة تعلم و  ،أو التطبيق أو غريها

                                                           

, p.12Practical Strategies for Flipping Your Classroom) Bertzmann, J. 1( 

 http://emag.mans.edu.eg/index"  وب مفهومه ومميزاته واسرتاتيجيات تنفيذهالفصل املقلعالء وحممد ، " ( 2)
(3) Bergmann, J. & Sams, A. Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day, p.41 
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ولدى القائمني عليها الستيعاب مثل هذه الديناميكية وتسهيل  ،املرونة الكافية يف بيئة التعلم
 .املهمة أمام املعلم للقيام بذلك

حقيقة أنه قد يكون يف احلصة الصفية الكثري من  بلحىت املعلم نفسه جيب أن يتق          
وتعد  البيئة من  (1)" أحيااًن وهو أمر غري مألوف يف احلصة الصفية التقليديةاحلركة والضوضاء 

ضمن جناح مابعدها ت -إبذن هللا-ألهنا  ؛هبا إعدادًا وتنظيماً  هم املكوانت اليت البد من البدءأ
 ،يف أتسيس بيئة تعلم إجيابية هو وضع عقلي يتصل ابلنمون " ومثة عنصر كام من وسائل وأطر 

وتوضح   ،(التطبيق واخلربة)ويعين أن املعلمني يرون يف إجناز الطالب أمرًا ميكن تغيريه من خالل 
، والتكفي فيه تمد على العمل اجلاد وبذل  اجلهدكلمات املعلم وأفعاله أن إجناز الطالب يع

    .قةاخلربة الساب

عندما يشجع املعلمون هذه احلالة النمائية العقلية فهم جيعلون الطلبة يركزون على و           
)التطور الذايت( و)الدافعية الذاتية واملسؤولية( ويساعدوهنم على تطوير عزمية عقلية على مواصلة 

 . (2)التحسُّن والتعلُّم"

 ناسبة:املإعداد البيئة ويكون من ضمن 

 .ناسبة ومرنة للتفاعل والتأثري والتفكريم تصميم املكان إلعطاء مساحة •

 .وكيفية طريقة تعلمهم ،متابعة التالميذ •

 .الدعم املناسب لتوضيح معلومة أو شرح مفهوم ابلطرق املختلفة للتعلم •

 

وذلك ابالنتقال من فلسفة مركزية التعلم حول املعلم كونه هو مصدر "  التعلم:تغري يف مفهوم  .2
وضمن هذا ،  ال وإجيايبتشكيل املعرفة وبشكل فع   ح املركز هو الطالبصبلياملعرفة هلذه املادة 

                                                           

 http://emag.mans.edu.eg/index"  ه ومميزاته واسرتاتيجيات تنفيذهالفصل املقلوب مفهومعالء وحممد ، " ( 1)
 32، ص 1، ط التدريس الصفي الفاعل، دين ، بتلر، هوبل، ستون ( 2)
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 إىل ن متلقٍ فيتحول الطالب مآخر اإلطار يتدخل املعلم ليساعد الطالب لالنتقال من مستوى إىل 
 .(1)"يف املعرفة ىخر ألعملية التدريس ليصبح حموراً لعملية التعلم حيث يقوم ابستمرار بعملية  نتجمُ 

على عكس ما قد يتوقعه البعض فإن احلاجة للمعلم الكفؤ "  ومدربني:علمني أكفاء م توافر .3
فهذا النمط من التعلم ال يهدف أو يؤدي إىل االستغناء  ،ة يف التعليم املعكوسلحّ واملدرب تصبح مُ 

فاملعلم ضمن هذا  ، وإَّنا تزداد احلاجة ملعلمني قادرين على التعامل مع هذا النمط، عن املعلم
ولذلك جيب أن تكون مثل هذه  ،مط يصبح لديه الكثري من القرارات اليت البد من أن يتخذهالنا

التنقل بني التدريس املباشر والتدريس غري املباشر من  :مثل القرارات أقرب ما ميكن من الصواب
 .(2)"خالل التكنولوجيا

ة وممارستها، وليتوىل رفملساعدة التالميذ يف االنتقال والتدرج يف حب املع :زرع حب التعلم .4
 التلميذ مسؤولية التعلم والتعليم.

ذهن دومًا وابحثًا عن أفضل يكون املعلم الذي يطبق التعلم املقلوب حاضر ال: جتهيز احملتوى .5
 املعارف واألحباث مع احلرص على مايلي:

 .جعل التالميذ يصلون إىل إدراك املعرفة أبنفسهم •

  .أو إرشادهم عن املواد املناسبة يةإعداد املعلم ألفضل الوسائط البحث •

 .وأهنا وصلت ابلشكل الصحيح ،التأكد من وصول املعرفة املطلوبة جلميع التالميذ •

كما يبدو للوهلة األوىل إال أنه   مع إن املعلم يف هذه الطريقة أقل بروزاً : تكيف أدوار املعلم .6
 ولكن عليه اتباع مايلي : ،التقليديةن جند أنه أكثر عمقاً وأتثرياً من الطريقة ابلتمعُّ 

 .هلم تماعاالسأن يكون املعلم متفرغاً ومتاحاً جلميع التالميذ وحيسن  •

 .تقدمي التوجيه واإلرشاد املناسب ويف الوقت املناسب •

  .إجراء التقييم املستمر وتقدمي مستوى التعلم مباشرة للتالميذ •

                                                           

 http://emag.mans.edu.eg/index"  الفصل املقلوب مفهومه ومميزاته واسرتاتيجيات تنفيذهعالء وحممد ، " ( 1)
 http://emag.mans.edu.eg/index"  ومميزاته واسرتاتيجيات تنفيذهالفصل املقلوب مفهومه عالء وحممد ، " ( 2)

http://emag.mans.edu.eg/index
http://emag.mans.edu.eg/index


 

   90 

راسية واحملتوى املوضوعي للمادة لداختيار نوع التعلم املناسب للمرحلة ا: االنتقاء والتخطيط .7
واملشاريع اليت ختدم هذا املوضوع،  وآليات التعلم لكل موضوع، وماهي األنشطة أو املهمات

 وهذا التخطيط حيقق ابلدرجة األوىل النجاح املميز لتطبيق التعلم املقلوب.

ألهنا تعتمد  ؛بإن إاثرة روح الفضول والتعلم من أهم أسباب التعلم املقلو  :إاثرة االهتمام .8
وأيضًا مستوى إثراء التفكري اإلبداعي  ،ابألساس على دوافع املتعلم ومستوى وعيه بنتائج التعلم

  .أو النقدي أو التأملي يف هذا املوضوع

التأكد من وضوح ماهية املفاهيم أو األنشطة وقدرة املتعلم على إجنازها  :الوضوح واإلجياز .9
 اإلسرتاتيجيةهذه  احابلشكل املطلوب من أهم عوامل جن

حرية اختيار طريقة فهم  للمتعلم اسيات التعلم املقلوب أن ترتكمن أس :حرية االختيار.10
املوضوع أو تكراره أو البحث عن وسائل أخرى ملزيد من الفهم واإلحبار فيه، فيتنقل املتعلم حبرية 

أو  ،زايرة مكتبة ثقافية وأ ،ةيدانية يف أحد املراكز العلميبني حبث يف أحد اجلامعات إىل جتربة م
 مشاهدة الوسائط التعليمية اليت حتدثت عن هذا املوضوع وهذا من مجاليات هذه الطريقة.

مالحظة الفرق بني استخدام التقنية  من علمللم البدسرتاتيجية التعلم املقلوب إمع تطبيق و   
 حتديد ىلالوصول إ بقلو حاولت شبكة التعلم امل" وقد ،يف التدريس وبني التعلم املقلوب

التمييز من  والرتبوي املعلموضع أسس ومؤشرات يستطيع  خاللمن  املقلوبالتعلم  مفهوم
د ، وقاملختلفةاستخدام التقنية للتدريس بطرقه  وبني ،املقلوبالتعلم  سرتاتيجيةإ خالهلا بني

 همامتخداس يف املعلموننشرت على موقعها أربعة أسس وأحد عشر مؤشرا ليستفيد منها 
 :دولاجل يفكما وضحها الباحث املقلوب  التعلم  سرتاتيجيةإل

 املؤشرات األساس م
 :بيئة مرنة  (1

ويُقصد ابلبيئة املرنة: مرونة البيئة الصفية من حيث  
القدرة على ترتيب الصف مبا يتالئم مع احلاجة 

ة أضع أطر مكانية وزماني
تسمح للطالب ابلتفاعل 
 وأتمل تعلمهم حسب احلاجة
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ن أالزوجي أو الفردي، كما  للعمل اجلماعي أو
ونة املعلم من مر مرونة البيئة الصفية يقصد هبا 

حيث توقعاته لسرعة الطالب يف التعلم والتقومي 
 املناسب.

 

وتعلمهم  الطالب أراقب
أي  إلجراء ابستمرار،

 تعديالت ضرورية
أقدم للطالب طرق لتعلم 

 احملتوى وإظهار إتقاهنم له
 تعلم :الثقافة   (2

فة التعلم من التمركز حول املعلم إىل اقتنتقل ث 
ويكون التعلم بنائياً التمركز حول الطالب وتعلمه، 

 وذا معىن

أعطي الطالب فرصاً 
لالندماج يف تعلم ذي معىن 

 اليكون املعلم حموره
 

أرتقي هبذه األنشطة وأجعلها 
متوفرة للطالب وتراعي 
متايزهم وتقدم هلم التغذية 

 عةاجالر 
 احملتوى املقصود :  (3

يهدف احملتوى إىل مساعدة الطالب على تطوير 
وتعميقها، والطالقة يف اإلجراءات املوصلة املفاهيم 

هلذه املفاهيم، وحيور احملتوى وفقًا ملستوى الصف 
 واملوضوع

أحدد املفاهيم اليت تقدم 
للطالب ابلتدريس املباشر 

 ليتعلموه أبنفسهم 
 

توى حأسجل فيديوهات مب
 يتناسب مع طاليب

 
أمايز يف طريقة تقدمي احملتوى 

مستوايت مبا يتناسب مع 
 طاليب وطرق تعلمهم

 املعلم احملرتف :  (4
، حبيث يراقب أداء حيتاج املعلم أن يكون أكثر دقة

جعة جلميع ار القدم التغذية أ
الطالب بشكل فردي 
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الطالب ويقدم هلم التغذية الراجعة يف وقتها، 
 وكذلك يطور أداءه، ويتقبل النقد البّناء

وكمجموعات صغرية وكفصل  
 كامل

 
 أستخدم التقومي البنائي

 
املعلمني اآلخرين  أتشارك مع

  (1)لتطوير ذايت"
 اليت بواألسالي قالطر  من العديد يتبىن أن " الدراسي الفصل لخداوالبد كذلك للمعلم  

 والتعلم النشط، التعلم سرتاتيجياتكإ بالطال لحو  املتمركز التدريس لخمد من لقتنط
 االستقصاء أو ،ذايتال التعلم أو السقراطية، الطريقة أو املشكلة، على القائم والتعلم ابألقران،
 املوضوع أو العمرية املرحلة على ابالعتماد ،... ةمييالتقد والعروض األداء أو والبحث،
 يف املعلمل حو  املتمركزة دريسلتا بأسالي استخدام يف املعلم يستمر فعندما الدراسي،

 لالفصو  من احلقيقي للمغزى املعلم يصل ولن ،شيء يتغري فلن املقلوبة لالفصو  إسرتاتيجية
سرتاتيجيات احلديثة اليت تقرتح جمموعة من كغريها من اإلكذلك  والبد  ،  (2)" املقلوبة

وات اسرتاتيجية التعلم أد، ومن ت املساعدة للمعلمني يف تطبيق اإلسرتاتيجيةالتقنيات واألدوا
 املقلوب:

صوت( مناسبة من خالل إعداد اخلطة السنوية للدروس -إعداد أو اختيار وسائط )فيديوأوالً:  
واملوضوعات املقررة، مع التذكري يف حالة االختيار أبمهية أن يتميز العامل أو املتخصص يف 

وب العلمي املناسب حىت سلاملوضوعات اإلسالمية ابلتخصص الشرعي والِفكر السليم واأل
 .هم املعلومات واستيعاهبا بشكل كامليستطيع التالميذ ف

                                                           

ليزية جنإلامادة اللغة  يفالثانوي ألول صيل طالب الصف احتلوب على قتيجية التعلم املارت أثر استخدام اساملطريف ،  (1)
13، د.ط ، ص  وهاحن ماهاهتواجت

(2)Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Arfstrom, K.The Flipped Learning Model, 

p.5
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: إعداد خطة سنوية / فصلية من األنشطة والنقاشات والتمارين الصفي ة اليت سيتم تناوهلا اثنياً 
التعرف إليه أو قراءته أو أثناء احلصة التدريسية وذلك ملزيد من التوضيح ِلما متت مشاهدته أو 

 ستماع إليه يف الوسائط من ِقبل التالميذ .الا

 -معارض –األنشطة الالصفي ة )مكتبات عامة : إعداد خطة سنوية/فصلية ملقرتحات اثلثاً 
 زايرات لعلماء ومتخصصني ( –زايرات جملامع علمية متخصصة  –دورات تدريبية  –متاحف 

 .سيتم تناوهلا يف املقرر الدراسي يتاليت تشرح وتوضح وتعطي آفاقاً واسعة للمجاالت الدراسية ال

ذها بدرجات أو جوائز واألنشطة اليت سيتم تنفي: إعداد خطة حتفيزية للتالميذ على األعمال رابعاً 
، حىت يكون حافزًا ودافعًا للتالميذ لبذل اجلهود واملساعي لتحقيق أهداف الدروس أو امتيازات

 واملوضوعات املقررة .

وأهم املوضوعات اليت  ،وحتضريية يف أول العام لبيان أهداف املقرر ية: إعطاء حصة تعريفخامساً 
مع شرح اجلوانب التحفيزية  ،لذلك املناسبة أثناء العام واألساليب التعليمية سيتم التطرق إليها

 اليت سيتم حتصيلها من ِقبل التالميذ.

ع خطة لكيفية التعامل وضاً و سادساً: حصر الصعوابت اليت قد تواجه بعض التالميذ تقنياً أو فني
 .معها

وتتضمن األدوات املناسبة لذلك واألوقات الزمنية كذلك مع  : إعداد خطة للتقييم والتقومي،سابعاً 
 .وويل أمره إلحداث التقومي املستمرطرق إيصاهلا للتلميذ 
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 الدراسات السابقة 2-2

األجهزة الوسائط أو خدام ستسرتاتيجية التعلم املقلوب واالدراسات اليت تتعلق إب 1-2-2
 :اإللكرتونية

 Blackboard Mobileفاعلية استخدام بعنوان ه ( :  1433دراسة اخلزمي ، خالد بن حممد )  (1
للتعليم املتنقل يف تنمية التفاعل والتحصيل الدراسي لدى طالب مقرر طرق تدريس 

الكشف عن فاعلية  إىلالدراسة هتدف و ، سعود الرايضيات يف كلية املعلمني جبامعة امللك
للتعليم املتنقل يف تنمية التفاعل والتحصيل الدراسي لدى  Black board استخدام برانمج 

، واستخدم لية املعلمني جبامعة امللك سعودطالب مقرر طرق تدريس الرايضيات يف ك
مقياس قبلي وبعدي  :حيث قام بتطبيق أدوات الدراسة وهيالباحث املنهج شبه التجرييب 

 الدراسة إىلتوصلت وقد رايضيات، صيلي ملقرر طرق تدريس الواختبار حت ،ل الطاليباعللتف
بني تفاعل طالب مقرر  (0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) :تاليةنتائج الال

بلي طرق تدريس الرايضيات جبامعة امللك سعود مع عضو هيئة التدريس يف القياس الق
بني  (0.01)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ي، و عدلبعدي لصاحل القياس البوا

تفاعل طالب مقرر طرق تدريس الرايضيات جبامعة امللك سعود مع بعضهم البعض يف 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى بلي والبعدي لصاحل القياس البعدي، و القياس الق

امللك سعود مع احملتوى  عةطالب مقرر طرق تدريس الرايضيات جبامبني تفاعل  (0.01)
يوجد فرق ذو داللة إحصائية ، و والبعدي لصاحل القياس البعدي الدراسي يف القياس القبلي

امللك سعود  ( بني حتصيل طالب مقرر طرق تدريس الرايضيات جبامعة0.01عند مستوى )
عند  يوجد ارتباط دال إحصائياً والبعدي لصاحل االختبار البعدي ، و  يف االختبار القبلي

ومن ، لرايضيات وحتصيلهم الدراسي( بني تفاعل طالب مقرر طرق تدريس ا0.01مستوى )
لعمل على رفع مستوى التفاعل الطاليب مع عضو هيئة التدريس من ا :الدراسةأبرز توصيات 

 كذلك على رفع مستوى تفاعل الطالب  والعمل، ستفادة من تقنيات التعليم املتنقلخالل اال
ل االستفادة من تقنيات التعليم املتنقل وذلك بتفعيل األنشطة املشرتكة المع زمالئه من خ
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إضافة خاصية املرونة للمحتوى الدراسي يف املناهج الدراسية ليسمح ، و وحلقات النقاش
والقيام إبضافة حمتوى إثرائي يستفيد منه هو وزمالئه، وتتحقق تلك  ،للطالب ابلتفاعل معه

تضمني املناهج الدراسية أنشطة وتدريبات التعليم احلديثة، و  اتتفادة من تقنيساملرونة ابال
تساعد يف حتقيق االتصال والتواصل بني املعلم وطالب ه، وبني الطالب أنفسهم من خالل 

إىل عدة مقرتحات: دراسة كذلك وقد خلصت الدراسة  تفادة من تقنيات التعليم املتنقل، االس
دراسة ، و م اجلامعي يف التخصصات املختلفةت التعليباة على طالب وطالمماثلة للدراسة احلالي

نة بني برجميات دراسة مقار ليم املتنقل وعمل مقارنة بينهما، و تفاعل الذكور واإلانث مع التع
دراسة فعالية الدراسات العليا، و دراسة فعالية التعليم املتنقل لطالب وطالبات التعليم املتنقل، و 

يم علدراسة عوائق استخدام التعليم املتنقل يف التعليم العام والتم، و عال يف التعليم التعليم املتنقال
بناء العاملية، و لتعليم يف ضوء التجارب ا يم املتنقل يفعلتصور مقرتح الستخدام التالعايل، و 

 معايري جلودة التعليم املتنقل يف التعليم اجلامعي.

 املقلوبة الفصول اتيجيةسرت إ فاعليةبعنوان : ه (1435)ة الفهيد ، مي بنت فهيد دراس (2
 مقرر يف الدراسي والتحصيل الصفية البيئة االجتاهات حنو تنمية يف املتنقلة األجهزة ابستخدام

اإلسالمية،  سعود بن حممد اإلمام جبامعة التحضريية لطالبات الربامج اإلجنليزية اللغة قواعد
وبة ابستخدام األجهزة قلفاعلية اسرتاتيجية الفصول املإىل الكشف عن الدراسة هتدف و 

املتنقلة يف تنمية االجتاهات حنو البيئة الصفية والتحصيل الدراسي يف مقرر قواعد اللغة 
من خالل   االجنليزية لطالبات الربامج التحضرييةجبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القة بني التحصيل لعومعرفة ا ،م األجهزة املتنقلةسرتاتيجية الفصول املقلوبة ابستخداإتطبيق 
هات الطالبات حنو البيئة الصفية، واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب، الدراسي واجتا

مقياس قبلي وبعدي الجتاهات الطالبات  :حيث قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة وهي
 وقد ا،ة اليت مت تطبيق الدراسة عليهحنو البيئة الصفية واختبار حتصيلي يف الوحدات احملدد

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :الدراسة إىل النتائج التالية توصلت
( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 0.01)

عود اإلسالمية حنو البيئة ملقياس اجتاهات طالبات الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن س
توجد فروق ذات داللة إحصائية عندى مستوى ، و امعية لصاحل اجملموعة التجريبيةة اجلفيالص
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( بني متوسطي درجات طالبات الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن 0.01داللة )
التحصيل والضابطة( يف التطبيق البعدي الختبار  االسالمية)اجملموعتني التجريبية سعود

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية عند مستوى داللة و  ،التجريبية عةالدراسي لصاحل اجملمو 
( بني درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي لكل من االختبار 0.01)

ومن أبرز توصيات امعية، التحصيل الدراسي ومقياس اجتاهات البيئة الصفية اجل
لبات لوبة لتحسني اجتاهات الطالب والطاقسرتاتيجية الفصول املإالتوسع يف تطبيق :الدراسة

لرفع مستوى  سرتاتيجية الفصول املقلوبة يف التعليمإتطبيق حنو البيئة الصفية اجلامعية، و 
تثقيف ذوي االختصاص واملعلمني اجلامعيني يف التحصيل الدراسي، و  الطالب والطالبات

، بة وأسسها وكيفية تطبيقهالو املق سرتاتيجية الفصولإليم احمللي عن واملهتمني بواقع التع
االستفادة من تقنية البودكاست يف إرسال حمتوى علمي للطالب والطالبات يتيح هلم املرونة و 

اضرات، للطالب الذين التسمح ظروفهم حضور أحد احمل اوالتفريد يف التعلم، ويكون مرجع
، عوضاً للمفاهيم ليدريبات والتطبيق العمرة ابألنشطة والتاالستغالل األمثل لوقت احملاضو 

ري مباشر، وذلك ابالستفادة من عن الطريقة التقليدية اليت تنقل احملتوى للطالب بشكل نظ
احلرص على تكوين اجتاهات إجيابية و  ك "إسرتاتيجية الفصول املقلوبة"  سرتاتيجيات احلديثةاإل

الرفع من  يفب وذلك لألثر املرتتب على الطال ؛الصفية اجلامعيةلدى الطالب حنو البيئة 
تدريب وأتهيل املعلمني اجلامعيني على كيفية خلق بيئة صفية إجيابية حتصيلهم الدراسي، و 

دراسة مماثلة تطبق  وقد خلصت الدراسة إىل عدة مقرتحات:، وجاذبة للطالب بشكل فّعال
دراسة مماثلة تطبق طالبات مراحل التعليم العام، و ب و سرتاتيجية الفصول املقلوبة على طالإ

 رتاتيجية الفصول املقلوبة على طالب وطالبات التعليم اجلامعي يف ختصصات خمتلفةاس
بني أدوار املعلم   دراسة مقارنة، و وخصوصًا يف املواد اليت حتتاج إىل تطبيق عملي وممارسة

دراسة ميدانية تقوم اتيجية التعليم املتنقل، و اسطة إسرت والطالب يف التعليم التقليدي والتعليم بو 
حظة أداء الطالب والطالبات داخل الفصول الدراسية اليت تطبق إسرتاتيجية الفصول المب

دراسة مسحية تقوم جبمع ستوى األسئلة اليت يقومون بطرحها، و املقلوبة ونوعية األنشطة وم
دراسة تقوم جية الفصول املقلوبة، و خدام إسرتاتيآراء املعلمني والطالب حنو التدريس ابست

بناء تصور ، و لية وسلبياهتاوبة يف البيئة احملبيق إسرتاتيجية الفصول املقلتطبتحديد معوقات 
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بناء تفادة من جتربة اجلامعات الرائدة، و مقرتح الستخدام البودكاست يف التعليم اجلامعي واالس
دراسات تقوم ببناء َّنوذج ، و واجلامعي ليمي يف التعليم العاممعايري جلودة البودكاست التع

دراسة تقوم ببناء معايري التعليم العام والتعليم اجلامعي، و  البيئة الصفية يف مقرتح لتحسني
دراسة تقوم ابلبحث يف دور ، و التعليم العام والتعليم اجلامعي جودة لتحسني البيئة الصفية يف

دراسة تقوم املعلمني يف هذا اجلانب، و بل أتهيل وس ،علم يف تكوين بيئة صفية إجيابيةامل
ل اليت تؤثر على البيئة الصفية يف التعليم العام واجلامعي، واآلاثر اليت ترتكها على امبدراسة العو 

 الطالب يف خمتلف اجلوانب.

 على املقلوب التدريس استخدام فاعليةبعنوان ه ( : 1436دراسة العبريي ، علي بن حممد ) (3
يت هتدف إىل ال املقرر حنو واجتاهاهتم الفقه مقرر يف طاملتوس الثالث الصف طالب حتصيل

الكشف عن فاعلية استخدام التدريس املقلوب على حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط 
حيث قام  واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، مقرر الفقه واجتاهاته حول املقرريف 

 الثالث للصف الفقه مادة حنو الطالب اجتاه مقياس :الباحث بتطبيق أدوات الدراسة وهي
 من األوىل املستوايت يف املتوسط الثالث للصف الفقه ملقرر حتصيلي تباراخو  املتوسط
  :التالية النتائج إىل احلالية الدراسة توصلت، وقد  )التطبيق/ الفهم /التذكر) بلوم تصنيف
 متوسطي بني )0.05 ( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الدراسة أظهرت
 مستوى عند البعدي التحصيل اختبار يف والضابطة بيةريالتج اجملموعتني طالب درجات
 التدريس اسرتاتيجية لتطبيق أتثري وجود إىل يشري امم التجريبية اجملموعة طالب لصاحل التذكر

 االختبار يف الطالب حتصيل مستوى حتسني إىل ذلك أدى حيث الفقه مادة يف املقلوب
 بني ) 0.05 ( مستوى عند إحصائية لةدال ذات فروق توجد أنه الدراسة أظهرتو  ،البعدي

 عند البعدي التحصيل اختبار يف والضابطة التجريبية اجملموعتني طالب درجات متوسطي
 سرتاتيجيةإ لتطبيق أتثري وجود إىل يشري مما ةالتجريبي اجملموعة طالب لصاحل الفهم مستوى
 يف الطالب يلحتص مستوى حتسني إىل ذلك أدى حيث الفقه مادة يف املقلوب التدريس
 0.05 ( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقوجود  الدراسة أظهرتو ، البعدي االختبار

 البعدي التحصيل اختبار يف والضابطة التجريبية اجملموعتني طالب درجات متوسطي بني )
 لتطبيق أتثري وجود إىل يشري مما.التجريبية اجملموعة طالب لصاحل التطبيق مستوى عند
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 حتصيل مستوى حتسني إىل ذلك أدى حيث الفقه مادة يف املقلوب التدريس يةسرتاتيجإ
 بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة كشفت، و البعدي االختبار يف الطالب
 طالب لصاحل وذلك التجريبية اجملموعة يف الطالب الجتاهات البعدي والقياس القبلي القياس

 تدريس تطبيق يف التوسع مبا يلي :وقد أوصت الدراسة ، عديلبا القياس يف التجريبية اجملموعة
 التعليم يف املقلوب التعليم طبيقتى ،و األخر  املقررات حنو الطالب اجتاهات حتسني يف املقلوب

تطبيق التدريس املقلوب على مواد أخرى يف املواد األخرى ،و  لطالبل صيلحت ستوىرفع املل
االستفادة من تقنية الربجكتور صيل يف املواد العلمية ، و تحستوى المثل املواد العلمية لرفع م

ت التفاعلي يف التعليم ملا له من عظيم األثر على جذب الطالب وملا يتمتع به من إمكانيا
لوقت احلصة يف حل التدريبات  االستغالل اجليدحصيل ، هائلة تساعد الطالب يف الت

تدريب املعلمني على ، و  صيل اجليدتحواألنشطة ومساعدة الطالب ضعاف املستوى غىب ال
وقد خلصت الدراسة ،  اسرتاتيجية التدريس املقلوب لتطبيقها يف املواد اليت يقوموا بتدريسها

 مقررات يف الثانوية املرحلة طالب حتصيل يف املقلوب التدريس فاعلية إىل عدة مقرتحات:
 على املقلوبة الفصول ستخداماب التعليمي احملتوى عرض أَّناط اختالف أثر، و  الشرعية العلوم
أثر التعليم ، و  الرايضيات مقرر يف الثانوية املرحلة طالب لدى الذايت التعلم مهارات تنمية

يجية القيام بدراسة مسحية لدراسة واقع تطبيق اسرتاتاالبداعي ، و قلوب على تنمية التفكري امل
ستخدام الربوجتكور التفاعلي يف ا القيام بدراسة قائمة علىالفصول املقلوبة يف التعليم ، و 

 التحصيل .

 التعلم إسرتاتيجية استخدام أثرم( : بعنوان  2018)  عبدالعزيز بن حممد، الناجم دراسة  (4
 لدى للتعلم والدافعية التحصيل تنمية يف اإلسالمية الثقافة مقرر دريست يف املقلوب ابلصف
ام استخد أثر إىل التعرف على ة ، وهتدف الدراس شقراء جبامعة التحضريية السنة طالب

 للتعلم الدافعيةو  التحصيل يف ميةاإلسال الثقافة مقرر تدريس يف قلوبملا الصف اتيجيةسرت ا
، حيث  التجرييب هشبو  الوصفي املنهجني واستخدم الباحث  شقراء، معةجبا البالط ىلد

املقلوب ،  الصف ةإبسرتاتيجي املعاجلة التعليمية قام بتطبيق أدوات الدراسة وهي املادة
اإلسالمية ، وقد توصلت الدراسة إىل  الثقافة لتعلم الدافعية التحصيلي ، ومقياس واالختبار

 موضوعات تعلم يف حرية الطالب منحت املقلوب الصف تيجيةاإسرت النتائج التالية : ان 
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 يف داخلية رغبة ذهه همنحت قدو  ،ه لواملكان املناسبني  الوقت يف ةمياإلسال الثقافة
 ينيع ذاوه ،ه يعيشي الذ ابلواقع ربطهاو  املوضوعات وحتليلها هذه مضموف فاستكشا

 تعلم يف حرية تتيح قلوبف املابلص التعلم تيجيةاإسرت  ه ، وأنلدي الدافعية ىمستو  حتسن
 متتع  نأ شك الو  الصف، خارجوقت ويف أي مكان  يأ يف ميةاإلسال الثقافة قررمل الطالب
 مبا قلوبامل ابلصف التعلم اتيجيةإسرت  ، وأن للتعلم هدافعيت يتقو  لدراسةا يفابحلرية  الطالب

 نينشط املتعلمني عل، جيالصف  غرفة يف كالتطبيقات املناقشات من اسعةو  مساحة من توفره
 ةهدمشا ، وأن لتعلمها دافعيتهم من يزيد حبو  برغبة ميةاإلسال الثقافة دراسة على نيقبلو و 
 الصف اتيجيةإسرت  لخال من ميةاإلسال الثقافة قررمل التعليمية تهافيديو لل انتباىهمو  نيمملتعلا

 مثومن  ،هذا املقرر  نمضمو  ىلإ والتعرف ستكشافلال داخلية رغبة لديهم يوجد قلوبامل
 ميةاإلسال الثقافة ملقرر التعليمي احملتوى بتعلم حمتواه ، وقيام املتعلمني لتعلم دافعيتهم تنمو
 نفوسهم يف يالتحد من حالة يوجدحيدده  يالذ واملكان الوقت يفو  حدة على طالب كل

 حلواراتا يف نيللمتعلم احلرية من مساحة إعطاءة ، و مياإلسال الثقافة لتعلم تدفعهم
اتبة ر  عن خرجهمٗ  تمرحية  تعلمية بيئة يوفر التطبيقاتو  التدريبات أثناء يف النقاشاتو 

 قوية دافعيةو  أكيدة رغبة نحهممت مث منو  اعلية،فو  نشاطاً  لديهم تولدو  التقليدية احملاضرات
 ديوهاتالفي ربع وهدرسو  اهدوهشن أ بقس افيم البالط ةمناقش، و  ميةاإلسال الثقافة لتعلم

 ىلإوحيفزهم  هم،أنفس يفة الثق مينحهم ملقلوباف ابلص تعلمال رتاتيجيةإس اللخ نم ةالتعليمي
المية ، ومن أبرز اإلسة الثقاف تعلمل همتيدافع وييق وذلك واحلوار ، املشاركة نم دمزي

 السعودية جلامعاتا يف لوبملقا الصف رتاتيجيةإس تطبيق متطلبات ريتوفتوصيات الدراسة : 
 إعداد برامج يف ررةملقا التدريس اتيجياتإسرت  ضمن املقلوب الصف تيجيةاإسرت  إدراج، و 

 أثناء يف الشرعية ومالعل علميمل عمل رشوو  تدريبية راتو د إقامة ، و الشرعية دملواا معلمي
 فصر ، و  قلوبملا الصف اتيجيةإسرت م ابستخدا التدريس َّنوذج  على لتدريبهم خلدمةا

 على تساعد جديدة تعليمية أطر يف بالللط ميةاإلسال الثقافة مقرر تقدمي حنو ام تمهاال
مقرتحات منها ة هلا ، وقد خلصت الدراسة إىل عد دافعيتهم وحتسني ،املادة  لدراسة فيزهمحت

 بملقلو ا الصف اتيجيةإسرت  دام ابستخ ميةاإلسال الثقافة تدريس نيب مقارنة دراسة: إجراء 
 الصف اتيجيةإسرت  ماستخدا أثرى ، و أخر  تدريسية اتيجياتإسرت  مابستخدا تدريسهاو 
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 الصف اتيجيةإسرت م استخدا أثرى ، و أخر  جامعات يف ميةاإلسال الثقافة تدريس يف قلوبملا
 اتيجيةإسرت  أثر، و الثانوية حلةملر كاى  أخر  تعليمية مراحل يف الشرعية مالعلو  تدريس يف وبلقملا

 أثر، و  األجانب بالالط من العربية اللغة تعلميمل ميةاإلسال الثقافة تنمية يف لوبملقا الصف
 .اجلامعة بالط ىلد ميةاإلسال ابلثقافة الوعي تنمية يف لوبملقا الصف اتيجيةإسرت 

 املقلوب التعلم اسرتاتيجية استخدام أثرم( : بعنوان 2015، حنان بنت أسعد ) ينز دراسة  (5
، واليت  عبدالرمحن بنت نورة األمرية جبامعة الرتبية كلية لطالبات األكادميي التحصيل يف

 املقلوب، التعلم اسرتاتيجية تطبيق يف املستخدم التصميمي النموذج على التعرف إىلهتدف 
 الرتبية كلية لطالبات األكادميي التحصيل يف املقلوب التعلم سرتاتيجيةا استخدام أثر وعلى

 مشل اختبار بناءواستخدمت الباحثة األدوات التالية :  الرمحن، عبد بنت نورة األمرية جبامعة
 تطبيق وبعد قبل التجريبية موعةاجمل طالبات مستوى حتديد إىل يهدف الوحدة مفردات معظم

 التدريس وبعد قبل الضابطة اجملموعة مستوى حتديد وأيًضا قلوبملا التعلم اسرتاتيجية
 يف املقلوب التعلم فاعلية، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :  التقليدي التعلم ابستخدام
 فقد الرمحن، عبد بنت نورة األمرية جبامعة الرتبية كلية طالبات لدى األكادميي التحصيل

 نتائج وحتقيق الطالبات حتصيل زايدة يف الضابطة اجملموعة ىعل التجريبية اجملموعة تفوقت
 التقنية تستخدم املقلوب التعلماسرتاتيجية   أن إىل ذلك إرجاع وميكن االختبارات ،  يف أعلى

 تشرح التعليم تقنيات مقرر موقع على وحتميلها فيديو مقاطع توفري مت فقد األمثل، االستخدام
 اليت ابلسرعة التعلم بواسطتها الطالبات فتستطيع الفصل، وقت بلق للطالبات العلمي احملتوى

 على التجريبية اجملموعة تفوق يعود كما،    يالئمهن الذي والزمان املكان ويف تناسبهن
 على املنزل يف الفيديو مقاطع ملشاهدة الطالبات تفضيل إىل األكادميي التحصيل يف الضابطة

 اجملموعة طالبات لدى األكادميي التحصيل ىمستو  حسن مما وأيًضا النصوص قراءة
 العمل وأوراق التفاعلية األنشطة طريق عن وذلك الفصل لوقت األمثل االستغالل التجريبية،

 خالل فمن التجريبية، اجملموعة على بتطبيقها الباحثة قامت اليت الصغرية التعلم وجمموعات
 اجملموعة طالبات أسئلة لىع اإلجابة الباحثة استطاعت العمل، وأوراق األنشطة هذه

 .لديهن اخلاطئة املفاهيم وتصحيح لديهن املعلومات وتثبيت معهن والتحاور التجريبية
 مساعدة يف الفّعالة التقنية احللول أحد كانت املقلوب التعلماسرتاتيجية  أن إىل ابإلضافة
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 الطالبات تقومف احملاضرات،  عن تغييبهن يسببها اليت املعرفية الفجوة سد على الطالبات
  األكادميي، حتصيلهن تدين عدم على ساعدهن مما العلمي احملتوى من فاهتن مادراك ابست

 التعلم يف نظريتني بني فريد متازج تقدم حديثة تدريساسرتاتيجية  املقلوب، التعلمفاسرتاتيجية 
 عمل ورشو  دورات ، ومن أبرز توصيات الدراسة : عقد النشط والتعلم التقليدي التعلم مها

 شجيعوت ،تطبيقه قبل املقلوب التعلماسرتاتيجية  مفهوم على للتدريب والطالبات للمعلمات
 تنمية يف إجيايب أثر من لذلك ملا تدريسهن، يف احلديثة التقنيات استخدام على املعلمات
،  العملية حياهتن يف منها واإلفادة التقنية من النوع هذا استخدام حنو الطالبات اجتاهات

لوب ، وقد خلصت الدراسة إىل عدة املق التعلماسرتاتيجية  استخدام على املعلمات تشجيعو 
 التعلماسرتاتيجية  استخدام جمال يف احلديثة العاملية االجتاهاتمقرتحات منها : دراسة 

،  املقلوب التعلماسرتاتيجية  استخدام حنو والطالبات املعلمات اجتاهات، دراسة املقلوب
 الدراسات من املزيد ، إجراء خمتلفة ختصصات يف احلالية للدراسة  مشاهبة تسادرا إجراء

 .العريب العامل يف املقلوب التعلماسرتاتيجية  ابستخدام املتعلقة
 التحصيل على املقلوبة الفصول أثر" بعنوان : (Marlowe, 2012) مارلو دراسة (6

 ابستخدام التدريس أسلوب يةعلفا مدى اختبار إىل الدراسة هدفت، وقد " والقلق الدراسي
، القلق ومستوايت الدراسي للتحصيل التابعة املتايرات على املقلوبة الفصول اسرتاتيجية

 األنظمة مادة يف املتوسطة املرحلة من عينتها واختارت التجرييب شبه املنهج الباحثة اتبعتو 
 املرحلة من الثانية السنة يف درسوا طالباً  (20) من الدراسة عينة وتكونت واجملتمعات البيئية

 التكويين التقومي أساليب :البياانت جلمع التالية األدوات الباحثة واستخدمت املتوسطة
 الفصلني بني التحصيل يف الفرق مستوى ملعرفة للطالب الدراسي الفصل درجات وسجل

 الطالب ىلد القلق ملستوى الذايت التقييم واستبيان املقابلة أسلوب الباحثة استخدمت كما
 أسلوب وفق الطالب لدى القلق مستوايت اخنفاض عن النتائج وأسفرت .املرحلتني خالل

 فروقاً  تظهر مل اخلتامي االختبار نتائج بينما املقلوبة الفصول اسرتاتيجية ابستخدام التدريس
 .املقلوب الفصل يف الدراسة حنو إجيابية اجتاهات الطالب اظهر كما إحصائية داللة ذات

 التعليمية البيئة على املقلوب الفصل أثر" بعنوان (Strayer, 2007): سرتاير سةدرا (7
 الذكية األنظمة أحد ابستخدام املقلوب والفصل التقليدي الفصل يف التعلم أنشطة بني مقارنة
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 / احملاضرة لنمط متبع ( التقليدي الفصل بني مقارنة إىل الدراسة هدفت، وقد  "التدريس يف
 املقدمة احلساب إىل مدخل مادة يف املقلوبة الفصول اسرتاتيجية اتبع( وفصل )املنزيل الواجب
 ليقوم التدريس يف الذكية األنظمة أحد الباحث استخدم، و  )اجلامعة يف البكالوريوس لطالب
 الدراسي الفصل نطاق وخارج احملاضرة وقت قبل الطالب إىل احملاضرات حمتوى إبيصال

 الباحث قام كما  .والتجريبية الضابطة جمموعتني على القائم رييبتجال املنهج الباحث واستخدم
 كلتا يف التعلم وأنشطة التعلم ببيئة تتعلق اليت معلوماته ليجمع التالية األدوات ابستخدام
 الطالب مقابالت امليدانية املالحظة والكليات اجلامعات يف الصفية البيئة مقياس :اجملموعتني
 هلا توصل اليت النتائج وبينت للطالب األكادميية والسجالت بةاملكتو  الطالب وأتمالت
 الفصل طالب لصاحل إجيابية فروقات أظهرت التعليمية للبيئة الطالب اجتاهات أن :الباحث
 للتعلم تقبالً  أكثر التجريبيةكانوا اجملموعة طالب أن كما الضابطة اجملموعة على املقلوب
 . بتكرةملوا اجلديدة التدريس ولطرق التعاوين

 مادة يف املقلوبة الفصول َّنوذج أثر" بعنوان : (Johnson, 2012) جونسون دراسة (8
 الصفية األسئلة وطبيعة واملدرسني الطالب اجتاهات على املتوسطة احلاسب تطبيقات
 والفصل التقليدي الفصل فاعلية مدى اختبار إىل الدراسة هدفتوقد  "الطالب وحتصيل
 التجرييب شبه املنهج الباحثة استخدمت، و  والتجريبية الضابطة تنيوعاجملم من كل يف املقلوب
 :املستقل املتاير أثر ملعرفة التحصيلي االختبار األدوات من استخدمت كما للدراسة كمنهج
 الباحثة قبل من إعداده مت استبيان أيضا واستخدمت الطالب حتصيل على املقلوبة الفصول

 اليت الصفية األسئلة مستوى ملقارنة املالحظة واستخدمت نيواملعلم الطلبة اجتاهات ملعرفة
 ال أنه :النتائج أهم وكانت بلوم تصنيف وفق اجملموعتني كلتا يف واملعلمون الطالب يطرحها

 اإلحصائية املعاجلات بعد والتجريبية الضابطة اجملموعتني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد
 ابألسئلة يتعلق فيما أما املعلمني الطلبة واجتاهات ياسالدر  التحصيل يف الكمية للبياانت
 مستوى يف التجريبية اجملموعة من األسئلة يف عدد أكثر هي الضابطة اجملموعة فكانت الصفية
 .الفهم مستوى يف التجريبية للمجموعة أكثر األسئلة وكانت التذكر
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 الدراسات اليت تتعلق بتنمية املهارات التدريسية 2-2-2

فاعلية برانمج مقرتح يف تنمية مهارات الرتبية بعنوان م(: 2010ل إبراهيم )نادراسة جنم ،م (1
واليت هتدف إىل الكشف ، العلمية لدى طلبة قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة األزهر بغزة 

عن فاعلية برانمج مقرتح يف تنمية مهارات الرتبية العملية لدى الطلبة /املعلمني يف قسم 
حيث مت الباحثة املنهج شبه التجرييب ، تخدواس يف جامعة األزهر بغزة .ة الدراسات اإلسالمي

قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة وهي قائمة خاصة لتحديد مهارات الرتبية العملية وبرانمج 
تبار حتصيلي ينمي مهارات الرتبية العملية وبطاقة مالحظة لقياس أداء الطلبة / املعلمني ، واخ

توجد فروق دالة إحصائياً  :اليت توصلت إليها الدراسة  النتائجومن أبرز ،  رينظمعريف للجانب ال
(، بني متوسطي التقديرات التقوميية على بطاقة مالحظة األداء ملهارات الرتبية a<0.05عند )

توجد فروق دالة والبعدي ، لصاحل التطبيق البعدي ، و  العملية ألفراد العينة يف التطبيقني القبلي
وسط التقديرات التقوميية على بطاقة مالحظة األداء ملهارات (، يف متa<0.05 عند )ياً إحصائ

توجد فاعلية للربانمج املقرتح يف تنمية اجلاين  للجنس ، و الرتبية العملية يف القياس البعدي تبعاً 
ائياً حصتوجد فروق دالة إا تقدر على بطاقة مالحظة األداء ، و األدائي ملهارات الرتبية العملية كم

ني متوسطي رتب درجات جمموعيت الطالب والطالبات على االختبار (، بa<0.05عند )
والبعدي ، لصاحل التطبيق البعدي  املعريف ملهارات الرتبية العملية ألفراد العينة يف التطبيقني القبلي

ار تب(، يف متوسط التقديرات التقوميية على االخa<0.05توجد فروق دالة إحصائيًا عند )، و 
توجد فاعلية للربانمج املقرتح يف ية يف القياس البعدي تبعًا للجنس ، و رتبية العملاملعريف ملهارات ال

وقد أوصت ،  تنمية اجلانب املعريف ملهارات الرتبية العملية ، كما تقدر على االختبار املعريف
يف مجيع قطاع غزة  يةضرورة األخذ بفكرة الربانمج وتطبيقه يف كليات الرتب مبا يلي :الدراسة 

، من خالل برانمج الرتبية العملية ابستخدام التدريس املصغر،  الرتبيةكلية يع ختصصات  جلم
الذي أثبت فعاليته كأسلوب إلعداد الطلبة/ املعلمني ، وتقريب الفجوة الواسعة بني اجلانبني 

تدريس ، واجلانب الالنظري الذي يتلقاه الطلبة/ املعلمني من خالل مساقات علم النفس وطرق 
العمل على تطبيق الربانمج يف  املساقات يف املدارس قبل اخلدمة، و  ي امليداين لتطبيق هذهالعمل

كل من وزارة الرتبية والتعليم احلكومية ووكالة الغوث ، من خالل عمل دورات ابستخدام 
أدائهم ر التدريس املصغر للمعلمني واملعلمات يف كافة التخصصات أثناء اخلدمة، لتطوي
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يستفيد املشرفون الرتبويون يف كافة التخصصات من بطاقة املالحظة ملهارات  التدريسي، حبيث
اخلروج ، ومدى ارتفاع أدائهم التدريسي ، و  الرتبية العملية اليت أعدهتا الباحثة ملعرفة تقدم املعلمني

األساتذة اجلامعيني  ومابلطلبة/ املعلمني عن أدوراهم التقليدية يف التعليم اجلامعي، حبيث يق
ملساقات طرق التدريس يف مجيع التخصصات ستخدام أحدث الوسائل التعليمية يف تدريسهم اب

،وحماولة كسر الفجوة بني اجلانبني النظري والعملي ،ابستخدام كتب املناهج لكل ختصص على 
تطبق  رةحدة ، وبتطبيق مهارات التدريس من خالل كتب املناهج ، حىت تصبح املعرفة مها

 وقد خلصت الدراسة إىل عدة مقرتحات:البعيد يف أذهان الطلبة املعلمني ،  وترسخ على املدى
دهتا للحكم على مدى جو ؛ إجراء دراسة هتتم بتقومي برامج الرتبية العملية يف جامعات قطاع غزة

النظم ، ل كمدخ  قياس مدى فاعلية استخدام أساليب تعليمية أخرىمقارنة ابملعايري العاملية ، و 
طلبة / املعلمني والتعلم التعاوين وغريها من األساليب اليت تستخدم يف إعداد الومبدأ الكفاايت ،

م بدراسات تنمي أداء األستاذ اجلامعي من أجل تطوير األداء العملي ايالقيف كلية الرتبية ، و 
بية العملية ، يف ضوء لرت امج اإجراء دراسات هتتم بتطوير بر لطلبة املعلمني يف كليات الرتبية ، و ل

 معايري اجلودة العاملية.

مدى متكن طالب الرتبية االسالمية بعنوان ه ( ، 1424( دراسة األكليب ، مفلح بن دخيل )2
 واليت هتدف إىل :،  املعلم يف كليات املعلمني من انتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم

ة املعلم يف كليات املعلمني، من إنتاج واستخدام ميالسالالتعرف على درجة متكن طالب الرتبية ا
التعرف على درجة ه للمقررات أقسام تقنيات التعليم ، و الوسائل وتقنيات التعليم أثناء دراست

متكن طلب الرتبية االسالمية املعلم يف كليات املعلمني ، من إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات 
معرفة ما إذا كانت هناك فروق داللة إحصائية بني ملية ، و لعبية اثناء التدريس يف الرت التعليم أ

املتوسطات احلسابية ، لوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس أبقسام تقنيات التعليم، وأعضاء هيئة 
التدريس املشرفني على الرتبية العملية، حول درجة متكن طالب الرتبية االسالمية املعلم من إنتاج 

ثناء التدريس التعليم أثناء دراسته ملقررات أقسام تقنيات التعليم ، وأت تقنياواستخدام الوسائل و 
قام بتطبيق أدوات الدرات الدراسة خدم الباحث املنهج شبه التجرييب ، و واستيف الرتبية العملية ، 

وهي : بناء استبانة واحد جملتمع الدراسة الذي يتكون من أعضاء هيئة التدريس يف قسم تقنيات 
عضاء هيئة التدريس املشرفني على الطالب املعلمني يف الرتبية العملية يف ختصص وأالتعليم ، 
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ومن أبرز نتائج الدراسة مايلي :حصلت مية يف قسم املناهج وطرق التدريس، الرتبية االسال
الوسائل وتقنيات التعليم التالية على درجة متكن عالية جدًا من حيث قدرة الطالب املعلمني 

اء دراسة مقررات أقسام تقنيات التعليم يف كليات املعلمني وهي على النحو ثنإنتاجها أ على
ة ، الشرائح التايل : الشفافيات ، الصور الفوتغرافية التعليمية ، لوحة اجليوب، اللوحة الوبري

ض أما الرسومات البيانية ، اجملسمات ، السبورة الطباشريية، لوحة العر الشفافة)الساليدات( ، و 
الرسوم اخلطية ، الصحائف احلائطية ، امللصقات احلائطية ، النماذج ، اخلرائط ، ة،التعليمي

العينات ، الربامج املسجلة على أشرطة الفيديو ، الربامج املسجلة على أشرطة التسجيل ، 
الربامج املسجلة على األفالم الثابتة . فقد حصلت على درجة متكن عالية من حيث قدرة 

قنيات التعليم يف كليات املعلمني، إنتاجها أثناء دراسة مقررات أقسام تى ملعلمني علالطالب ا
وحصلت الوسائل وتقنيات التعليم التالية على درجة متكن متوسطة من حيث قدرة الطالب 
املعلمني على إنتاجها أثناء دراسة مقررات أقسام تقنيات التعليم . وهي على النحو التايل : 

ات أما البطاقلتعليمية ، التمثيليات التعليمية ، و احلاسب اآليل ا مجيمية ، برااأللعاب التعل
الومضية فقد حصلت على درجة متكن قليلة من حيث قدرة الطالب املعلمني على إنتاجها أثناء 

الوسائل وتقنيات التعليم اليت حصلت على درجة متكن اسة مقررات أقسام تقنيات التعليم ، و در 
طالب املعلمني على استخدامها أثناء دراسة مقررات أقسام تقنيات الحيث قدرة  عالية جداً من

التعليم . وهي على النحو التايل : لفانوس السحري ، جهاز عرض الشفافيات 
وقد أوصت الدراسة مبا يلي: ،الصور الفوتغرافية التعليمية ،  ،الشفافيات،السبورة الطباشريية
يف معامل أقسام تقنيات التعليم ، يف الكليات ، ومع م يات التعليضرورة توفري مجيع الوسائل وتقن

توفري التقنيات احلديثة اليت تواكب العصر ومستجداته ،و هتيئة مجيع اإلمكانيات للطالب 
ضرورة تعريف الطالب املعلمني أبمهية الوسائل وتقنيات التعليم ، و  املعلمني لالستفادة منها

ضرورة أن يوكل اإلشراف ، و  اسية ، واملستوايت العلميةدر واستخدامها يف مجيع املواد الوإنتاجها 
ينبغي على املشرفني على تعليمية إىل املتخصصني الرتبويني ، و على الطالب املعلمني يف الرتبية ال

هم من الطالب املعلمني يف الرتبية العملية أن أيخذوا يف االعتبار عند عملية التقومين مدى متكن
سائل وتقنيات التعليم وتوظيفها يف التدريس ، وحثهم على ذلك ، لو مهارة إنتاج واستخدام ا

ضرورة تركيز أقسام تقنيات التعليم يف جتاهات االجيابية عندهم حنو ذلك ، و وحماولة تنمية اال
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لطالب ا االكليات ، على كيفية االنتاج ، واالستخدام للوسائل وتقنيات التعليم اليت حيتاج إليه
سواء كان ذلك أثناء الرتبية العملية أو مابعد خترجه ، مع األخذ يف بوي ، لرت املعلم يف امليدان ا

االعتبار ضرورة إدخال الوسائل وتقنيات التعليم، اليت تستجد نتيجة لتقدم العلم واملعرفة 
على الطالب املعلمني إقامة ورش العمل املشرتكة ، والتعاون فيما يعود ابلفائدة ، و  جياو والتكنول
فادة من الوسائل وتقنيات التعليم ، قدراهتم ومستوايهتم العلمية واملهارية يف االستن والرفع م

ضرورة توفري الوسائل التعليمية ،ومستلزماهتا يف قاعات الدروس ،ليتمكن أعضاء هيئة التدريس و 
طالب يف ذلك قدر من االستفادة منها يف عرض دروسهم ، مع إاتحة الفرصة ملشاركة ال

ذلك من فائدة كبرية يف تنمية االجتاهات االجيابية لديهم جتاه إنتاج واستخدام ل ملا اإلمكان.
زايدة الساعات املقررة ملقرري إنتاج الوسائل يات التعليم وأمهيتها يف التعليم ، و الوسائل وتقن

ا ورش التعليمية اليت يشارك فيهالتعليمية ، واستخدام الوسائل التعليمية مع الرتكيز على إقامة ال
استخدام الوسائل الطالب املعلمني وعمل املشاريع اليت متكنهم من تنمية مهارات إنتاج و 

ضرورة زايدة الدرجات اليت تعطى للطالب املعلم على استخدام الوسائل وتقنيات التعليم ، و 
يف  يعضرورة التنو نها يف تدريسه ، و ة لديه لالستفادة مالتعليمية يف الرتبية العملية، لزايدة الدافعي

انتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم أثناء تدريس مقررات قسم تقنيات التعليم يف الكليات، 
ضرورة إدخال مادة تُعىن ابحلاسب اآليل وكيفية التعامل أثناء لتدريس يف الرتبية العملية ، و أو 

ضرورة آليل( ، و ا ه ونظمه )برجميات احلاسبرباجممعه، وكيفية إعداد الربامج التعليمية وفقًا ل
(، مع بيان الكيفية الصحيحة االنرتنتاالهتمام مبصار التعلم ومنها الشبكة العنكبوتية )

وقد خلصت الدراسة إىل عدة مقرتحات دة منها يف جمال التعليم والتعلم ، الستخدامها واالستفا
يم ، وصيانتها دورايً عليف املدارس من قبل إدارات التضرورة توفري الوسائل وتقنيات التعليم  منها :

 ، وإقامة املعارض اليت يعرض فيها كل جديد، حبيث تقسم إىل أقسام حب التخصصات العلمية
ضرورة أن تصدر وزارة املعارف جملة خاصة ابلوسائل وتقنيات التعليم، يشرف عليها ، و 

الوسائل  منالرتبويني،تقوم بعرض اجلديد  متخصصني مؤهلني ، يشارك فيها املعلمني واملشرفني
إقامة دورات تدريبية ملعلمي الرتبية ا يف العملية التعليمية الرتبوية، و التعليمية وكيفية االستفادة منه

االسالمية يف الوسائل التعليمية ، وإنتاجها واستخدامها واالستفادة منها يف تدريس مواد الرتبية 
نواًي وماداًي ما عيع املعلمني مشجترامج لذلك ودروس َّنوذجية ، و و ُعمل باالسالمية ، وحبذا ل
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وظيفها لصاحل العملية التعليمية ، ومنحهم درجات أمكن على االستفادة من الوسائل التعليمية وت
على ذلك يف بطاقة األداء الوظيفي، ابإلضافة إىل منحهم األولوية يف احلصول على االبتعاث 

 انب.جلالرفع من معنوايهتم يف هذا ا والدورات وكل ما من شأنه

واقع استخدام الفصول االفرتاضية بعنوان م( ، 2010دراسة القحطاين ، ابتسام بنت سعيد ) (1
يف برانمج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز مبدينة 

التدريس حنو استخدام الفصول راء أعضاء هيئة آالتعرف على  واليت هتدف إىل :، جدة
التعرف على أمهية استخدام الفصول االفرتاضية يف ، و  ضية يف برانمج التعليم عن بعدااالفرت 

التعرف على الصعوابت اليت حتد ، و  برانمج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
،  ه نظر أعضاء هيئة التدريسمن استخدام الفصول االفرتاضية يف برانمج التعليم عن بعد من وج

على الفروق بني استجاابت أفراد عينة الدراسة وإعزائها إىل العوامل التالية ) نوع الكلية  رفالتعو 
 استخدمت الباحثة( ، و االنرتنتاحلاسب اآليل ،و  ابستخدام،سنوات اخلدمة، درجة اإلملام 

ولقد اشتملت على االستبانة ،  بتطبيق أدوات الدرات الدراسة وهي : تقاماملنهج الوصفي ،و 
حمور على اخليارات التالية )أوافق ،أوافق بشدة ،حمايد ، أعارض  كلاور وقد متثل أمام  حم ثالث

ان اهلدف منها التعرف على واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برانمج التعليم عن كبشدة،( و 
ة يئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز من خالل إجابة أفراد عينة الدراسبعد من وجهة أعضاء ه

 الدراسة حيثيات على بناء :الدراسة إىل النتائج التاليةتوصلت وقد ،  على مجيع حماور االستبانة
 عينة أفراد احلالية واخلاصة ابستجابة الدراسة هلا توصلت اليت للنتائج خمتصر نعرض يلي فيما

 العزيز بدع امللك جبامعة بعد التعليم عن برانمج يف االفرتاضية الفصول استخدام اقعلو  الدراسة
 التعليم يف برانمج الفصول هذه وصعوابت استخدام وأمهية حنوها أرائهم انحية من جدة مبدينة

 ابستخدام اخلدمة،اإلملام سنوات )نوع الكلية، وهي املتغريات من عدد ضوء ،ويف بعد عن
 الدراسة عتمجم عينة أفرد استجابة أن :التايلكانت النتائج على النحو   (االنرتنتو  اآليل، احلاسب

 برانمج يف االفرتاضية الفصول التدريس حنو استخدام هيئة أعضاء )آراء حول األول احملور يف
 للمحور العام احلسايب املتوسط بلغ (حيث العزيز( )ابملوافقة عبد امللك جبامعة بعد عن التعليم
 أمهية ) حول الثاين احملور يف الدراسة جمتمع عينة افرد استجابة أن، و 3,93 ) ككل) األول

 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من بعد عن التعليم برانمج يف الفصول االفرتاضية استخدام



 

   108 

 ) ككل) الثاين للمحور العام احلسايب املتوسط بلغ حيث ابملوافقة((العزيز امللك عبد جبامعة
من  حتد يتال )الصعوابت حول الثالث احملور يف الدراسة جمتمع عينة أفراد استجابة أن، و 3,94

 (هيئة التدريس أعضاء نظر وجهة من بعد عن التعليم برانمج يف االفرتاضية الفصول استخدام
 فروق توجد ال، و 3,69 ) ككل ) الثالث للمحور العام احلسايب املتوسط بلغ حيث ابملوافقة()

 (<0.05) مستوى داللة عند الدراسة جمتمع عينة أفراد استجاابت بني إحصائية داللة ذات
 توجد ال، و  الكلية ملتغري نوع تعزى بعد عن التعليم برانمج يف االفرتاضية الفصول استخدام حنو

 حنو (<0.05) داللة مستوى عند الدراسة عينة استجاابت بني إحصائية داللة ذات فروق
 فروق توجد، و اخلدمة سنوات ملتغري تعزى بعد عن التعليم برانمج يف االفرتاضية الفصول استخدام

 استخدام حنو( <0.05) داللة مستوى عند الدراسة عينة استجاابت بني إحصائية داللة اتذ
 اآليل احلاسب اإلملام إبستخدام درجة ملتغري تعزى بعد عن التعليم برانمج يف االفرتاضية الفصول

 مليالتع برانمج يف الفصول االفرتاضية استخدام حنو التدريس هيئة أعضاء أراء) األول احملور يف
 توجد ال حني يف (عالية) اآليل ابستخدام احلاسب إملامها درجة اليت اجملموعة لصاحل (بعد عن

 وصعوابت أمهية) والثالث الثاين احملور الدراسة حنو عينة استجاابت بني إحصائيا دالة فروق
 امخدإبست اإلملام درجة ملتغري تعزى (بعد عن برانمج التعليم يف االفرتاضية الفصول استخدام
 مستوى عند الدراسة عينة استجاابت بني إحصائية داللة ذات فروق توجد الو  ، (اآليل احلاسب

 احملاور مجيع يف بعد عن التعليم برانمج يف االفرتاضية الفصول استخدام حنو، و  (<0.05)داللة
لية عمالبدء يف وقد أوصت الدراسة مبا يلي: ،  االنرتنت ابستخدام اإلملام درجة تعزى ملتغري

توسيع نطاق التعليم عن بعد بنظام الفصول االفرتاضية يف مجيع الكليات وبرامج التعليم العايل 
تكثيف الدورات التدريبية ، و  هيئة التدريس على هذا النوع من التعليموذلك ملوافقة أراء أعضاء 

،  تنمية املستدميةالوالنشرات اإلعالنية لزايدة الوعي أبمهية الفصول االفرتاضية ودورها يف حتقيق 
جذب الكفاءات املؤهلة من أعضاء هيئة التدريس لالخنراط يف برانمج التعليم عن بعد والتدريس و 

تطوير املقررات اإللكرتونية وطرق التدريس ، و  ل االفرتاضية وتشجيعهم مادايً ومعنوايً بنظام الفصو 
وقد خلصت د ، ج التعليم عن بعمفرتاضية يف برانلتتوافق مع متطلبات التعليم بنظام الفصول اال

دراسات مماثلة لربامج أخرى خمتلفة للفصول االفرتاضية ختدم  الدراسة إىل عدة مقرتحات :
دراسات أخرى تستخدم عينات ، و  ت التنمية الشاملة واحتياجاهتا يف العملية التعليميةمتطلبا
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خرى تثري جمال أ إجراء دراسات( ، و أخرى مثل )الطالب( ومتغريات أخرى مثل )اجلنس
املعامل واملكتبات واملراسم واملتاحف واملشاغل )تكنولوجيا التعليم ببيئات افرتاضية خمتلفة مثل 

إجراء دراسات تتناول معايري اجلودة الشاملة لتصميم وإنتاج برامج الفصول ، و  )االفرتاضية
ير نظام الفصول االفرتاضية طو ت، و  االفرتاضية اليت تتوافق مع متطلبات األقسام النظرية والتطبيقية

اخلوذة والقفاز  ابستخداممبا يتماثل مع أنظمة الفصول االفرتاضية يف الدول األجنبية وذلك 
 .غماس يف بيئات التعلم االفرتاضيةواالن

 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة        3-2-2

املقلوب والتعليم  ولبعد االطالع على األحباث والدراسات اليت تناولت اسرتاتيجية الفص •
 املتنقل تبني  حداثة املوضوع وابتكاره يف الوسط التعليمي .

أو شبه التجرييب  التجرييب منهجتطبيقها لل يف السابقة الدراسات مع احلالية الدراسة تتفق •
 وبذلك تظهر فعاليتها الواقعية والتطبيقية وبذلك تزيد من أمهية هذه الدراسات .

إىل االستفادة واالستثمار األفضل لتقنيات التعليم بشكل عام لزايدة  وةتتشابه كذلك يف الدع •
تفعيل األنشطة واملشاركة مع الطالب بشكل أكرب مبا تتيحه هذه التقنيات من استثمار الوقت 

 والوصول للمعرفة جلميع التالميذ . 

م والتدريب ليية أبحدث وسائل التعتتشابه كذلك يف الدعوة إىل أتهيل معلم الرتبية اإلسالم •
النظري ومايصاحب ذلك من التدريب العملي الذي بدونه لن يكون املعلم على أهلي ة وقدرة 

 متكنه من ممارسة التعليم مبهنية واحرتافية .

استفاد الباحث من دراسة اخلزمي معرفة فاعلية تقنيات التعليم املتنقل يف رفع مستوى تفاعل  •
 ة وحلقات النقاش بينهم .كتفعيل األنشطة املشرت الطالب وكذلك ب



 

   110 

استفاد الباحث من دراسة الفهيد معرفة فاعلية اسرتاتيجية الفصول املقلوبة ابستخدام األجهزة  •
 املتنقلة يف تنمية االجتاهات حنو البيئة الصفية والتحصيل الدراسي .

أحد  يف طالبال صيلحت يف املقلوب التدريس فاعليةدراسة العبريي استفاد الباحث من  •
 سالمية وأثرها يف التحصيل الدراسي والتطبيق العملي .اإل العلوم راتقر م

استفاد الباحث من دراسة جنم أمهية إعداد املعلم وتكوينه أبعلى درجات الكفاءة الشخصية  •
 واملهنية لكونه عصب العملية التعليمية وحمركها األساسي ، ابإلضافة إىل أمهية اإلعداد العملي

التطبيقات على أرض الواقع وأن يكون ضمن اخلطة التأهيلية ملعلم الرتبية و  الذي ينقل التصورات
 اإلسالمية .

 

 : السابقة الدراسات من احلالية  الدراسة  استفادة  أوجه         4-2-2

- ابلتعريف املقلوبة ابلفصول تعلقت اليت السابقة الدراسات من احلالية الدراسة استفادت •
بشكل للباحث إيضاحها يف ساعد مما وسلبياهتا،  واجيابياهتا، هتاقاومنطل اإلسرتاتيجية هبذه

 تناولتهااليت الدراسات ولكن الرتبوي امليدان يف حديثة تعد اإلسرتاتيجية أن حيث شامل
 .عنها احلديث تناولت اليت األدبيات قلة يف القصور تاليف يف الباحث ساعدت

 أنوذلك الدراسة جمتمع حتديد يف حثباال األول احملور يف السابقة الدراسات ساعدت •
إطار فاعليته مع الطالب وأثره يف  يف املقلوب التدريس تناولت السابقة الدراسات معظم

 التحصيل ، أما يف اإلطار املعلمني فإهنا مل ُتطرح من قبل .

 الواقع- أرض علي اإلسرتاتيجية هذه تطبيق يف األول احملور يف السابقة الدراسات ساعدت
 الفصول،اسرتاتيجية تطبيق يف الباحث ساعد مما التجرييب؛ املنهجت اتبعيف غالبها  أن يثح

 . عينة علي املقلوبة
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 ةالسابق الدراسات عن احلالية الدراسة مميزات        5-2-2 

اململكة العربية السعودية من حيث بيان عالقة اسرتاتيجية تُعد هذه الدراسة األوىل يف نطاق  •
 لوب يف تنمية املهارات التدريسية .قالتعلم امل

الدراسات السابقة تركِّز على مدى فاعلية اسرتاتيجية التعلم املقلوب لتحسني اجتاهات  •
 ستوىملالطالب والطالبات حنو البيئة الصفية أو تنمية التفاعل والتحصيل الدراسي أو رفع ا

رتاتيجية التعلم املقلوب لدى اسهذه الدراسة فسرتكز أكثر على عالقة أما ،لطالبي لتحصيلال
 املدرسني ولدى مهاراهتم التدريسية وتنميتها على وجه التحديد .

تتمحور هذه الرسالة على مهارات معلمي الرتبية اإلسالمية وتنمية مهاراهتم عرب تطبيق  •
 املقلوب والذي مل يتطرق له الباحثون من قبل .اسرتاتيجية التعلم 

ار النظري للموضوع والدراسات السابقة اليت تناولته ، ومميزات طبعد ذِكر الباحث لإل      
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة ،سيتم التطرق يف الفصل الثالث إىل منهجية البحث 

 وإجراءاته .
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 وحل بحثال أهداف لتحقيق تنفيذها مت اليت اإلجرائية اخلطوات على الفصل هذا يشتمل
 التجرييب والتصميم املستخدم للمنهج شرحاً  متضمناَ  بحثال أسئلة على واإلجابة همشكلت

 .بحثال تطبيق خلطوات عرضاً  ذلك بعد مث اختيارها وكيفية والعينة بنائها وخطوات واألدوات

 منهج البحث1-3

ينتمي البحث احلايل إىل فئة البحوث شبه التجريبية اليت يقوم هبا الباحث حيث مت تقسيم العينة 
ة واألخرى جتريبي ابستخدام التعليم املقلوبإىل جمموعتني أحدمها ضابطة تدرس الرتبية االسالمية 

 .ابلطريقة التقليدية تدرس 

أبنه املنهج ، العساف  فهالذي يعرّ ج الشبه التجرييب نهامل ا استخدم الباحث يف البحث احلايلكم  
وكذلك ال يتم فيه ضبط املتغريات اخلارجية مبقدار  الذي ال يتم فيه االختيار والتعيني عشوائياً 

أبنه املنهج الذي يقوم يف األساس  ويعرفه القحطاين وآخرون،ضبطها يف التصميمات التجريبية 
 حيث مت دراسة املوضوع اخلاص بفاعلية هي دون تغيري ماية كعلى دراسة الظواهر اإلنسان

اإلسالمية وتعترب هذه  الرتبية معلمي لدى التدريسية املهارات تنمية يف املقلوب التدريس استخدام
مشكلة من املشاكل اهلامة اليت مت جتميع البياانت عليها للتعرف مبدى حتقق هذه املشكلة 

 مصدرين متكاملني للبياانت مها:ن خالل م واعتمد الباحث على مصادر البياانت

والرسائل  املصادر األولية: وتتمثل يف املراجع واليت منها الكتب والدورايت والندوات والتقارير -
 العلمية وغريها.

 فاعلية من واقعاليت تعد الركيزة األساسية هلذه البحث هبدف التحقق  :البحث امليدانية - 
 .اإلسالمية الرتبية معلمي لدى التدريسية املهارات تنمية يف املقلوب التدريس استخدام
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 حــدود البحث 2-3

فاعلية التعلم املقلوب يف تنمية املهارات التدريسية لدى معلمي الرتبية  :عيةدود املوضو احل
 اإلسالمية.

 . مرحليت املتوسطة والثانوية –احلدود البشرية : معلمي الرتبية اإلسالمية 

ه  املوافق  1439/ه 1438: مت إجراء البحث امليداين خالل العام الدراسي يةدود الزماناحل
 . م 2018م /2017

 منطقة مكة املكرمة . احلدود املكانية :

 جمتمـع البحث  3-3

م( أن جمتمع الدراسة هم"مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث أو 2007ر )عبيدات ،كيذ 
ويتكون  . 94ص "ء الذين يكونون موضوع مشكلة البحثيامجيع األفراد أو األشخاص أو األش

للعام  معلمي التعليم العام مبدارس اململكة العربية السعوديةاجملتمع يف هذه الدراسة من مجيع 
نشرهتا لإلحصائيات اليت  ،تبعاً ( معلم  504738)ه  البالغ عددهم 1439- ه1438الدراسي 

 وزارة التعليم ابلسعودية .

  حثعينة الب 4-3

طة األهلية مبدينة جدة لعدة أسباب منها : وجود قابلية مت اختيار عينة قصدية من املدارس املتوس
السرتاتيجيات التدريس احلديثة عند املعلمني وعند القائمني على املدراس ، ووجود اإلمكاانت 

 العلمية ادةملا منها مجعت اليت البحث عينة تكونتقد املادية واألجهزة االلكرتونية احلديثة ، و 
من جمموعة ضابطة تطبق (  30) من االستبانة استمارة بواسطة البحث هذه يف امليدانية

 التدريس جمال جمال تدريس الرتبية االسالمية ، وجمموعة جتريبية يف اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف
 لنسبا من تعد وهي %93.0 االستجابة نسبة بلغت فقد وبذلك ملواد الرتبية االسالمية ،

 التدريس جمال يف العاملة البشرية الكوادر وعي على يدل فإَّنا شيء على ذلك دل   وإن املرتفعة،
 .البحث والتدريس املقلوب مبوضوع
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  البحث: واتأد 5-3

أداة  على ريات التابعةغري املستقل على املتغاعتمد الباحث يف هذه الدراسة من اجل قياس أثر املت
 يف املقلوب التدريس استخدام فاعلية استبانة تقيس واقعأداة البحث من ت تكوناالستبيان وقد 

 .اإلسالمية الرتبية معلمي لدى التدريسية املهارات تنمية

( مهارات سيتم تنميتها 5وبرجوع الباحث إىل أهم املهارات واجلدارات للمعلمني استنتج )
يط ن بناء على التقسيم )مهارات التخطيابتطبيق اسرتاتيجية التعلم املقلوب ، كما مت بناء االستب

مهارات التقومي( وتضمني مؤشرات املهارات اخلمسة ضمن املهارات  -مهارات التنفيذ –
 التدريسية ، على النحو اآليت :

 مؤشرات 3مهاراة البحث يف الوسائط املتعددة :  •
 مؤشرات 8مهارة اإلدارة الرتبوية :  •
 مؤشرات 5مهارة إدارة احلوار:  •
 مؤشرات 4التوجيه واالرشاد :ت مهارا •
 مؤشرات  4مهارة االستماع:  •

وقد وجد الباحث أبن املهارات اخلمسة عند اجملموعة التجريبية غري مطبقة متاماً أو متدنية جداً ، 
  وهبذا صدقت فرضية الباحث بتنمية املهارات اخلمسة عرب اسرتاتيجية التعلم املقلوب . 

املختصني هبدف حتكيمها وإبداء األولية عرضت على جمموعة من ا وبعد بناء االستبانة يف صورهت
 : أرائهم حول التحقق من صدق احملتوى يف اجلوانب التالية

 .مدى مالئمة عبارات االستبانة ملا وضعت لقياسه- 1

 . مدى وضوح العبارات يف االستبانة- 2

 .إضافة أو حذف أي عبارة ال تناسب حماور االستبانة- 3 
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 .ايل صحة نتائج االستبانةي مالحظات تثري األداة وابلتأ إبداء- 4

راء املختصني وتوجيهاهتم مت تعديل بعض الفقرات وحذف البعض منها وفصل بعض آوبعد أخذ 
العبارات إىل عبارتني منفصلتني ،وبناء على تلك املالحظات أخرجت االستبانة يف صورته 

ق الظاهري بناًء على أراء احملكمني البالغ صدوبذلك أصبحت االستبانة تتمتع ابل ،النهائية 
. كمني حم )10عددهم )



 املقارنة يف االستبيان قبل وبعد آراء احملكمني( 3-3جدول )

 عبارات االستبيان بعد التحكيم عبارات االستبيان قبل التحكيم م

  أوالً : مهارات التخطيط :

حيدد األهداف ، األسئلة والنشاطات اليت   .1
رات املعرفية ذات املستوى احلايل هاتعكس امل

 املضمون والتالميذأو املتدين مبا يتناسب مع 

أحدِّد األهداف العامة للدرس مبا 
يتناسب مع املضمون ومستوى 

 التالميذ

 

أحدِّد األنشطة واألسئلة املناسبة من الوسائط   .2
 املتعددة

أحدِّد األنشطة واألسئلة املناسبة من 
 الوسائط املتعددة

االهداف لدروس الرتبية االسالمية  وغيص  .3
 الحظة والقياسبعبارات سلوكية قابلة للم

أصوغ األهداف السلوكية لدروس 
الرتبية االسالمية بعبارات قابلة 

 للمالحظة والقياس

يصنف األهداف السلوكية للرتبية االسالمية   .4
 حسب مستوايهتا املختلفة يف جماالهتا

 أصنف األهداف السلوكية للرتبية
السالمية حبسب مستوايهتا املختلفة ا

 يف جماالهتا

أحلِّل حمتوى دروس الرتبية االسالمية حمتوى دروس الرتبية االسالمية إىل حقائق حيلل   .5
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إىل حقائق ومفاهيم وتعميمات  ومفاهيم وتعميمات ومهارات ... اخل
 ومهارات ....اخل

ملقرر الرتبية  يةأعد خطة سنو  يعد خطة سنوية ملقرر الرتبية االسالمية  .6
 االسالمية

أعد خطة فصلية ملقرر الرتبية  ية االسالميةيعد خطة فصلية ملقرر الرتب  .7
 االسالمية

يعد خطة يومية لكل درس من دروس الرتبية   .8
 االسالمية

أعد خطة يومية لكل درس من 
 دروس الرتبية االسالمية

حيدد الوسائل التعليمية املناسبة لتحقيق   .9
 بية االسالميةلرت أهداف دروس ا

املناسبة أحدِّد الوسائل التعليمية 
لتحقيق أهداف دروس الرتبية 

 االسالمية

ينوع من طرائق وأساليب التدريس لتناسب   .10
 موضوعات دروس الرتبية االسالمية

أنوِّع من طرائق وأساليب التدريس 
لتناسب موضوعات دروس الرتبية 

 االسالمية

تعلم التالميذ  حيدد األسئلة املناسبة لتقومي  .11
 لدروس الرتبية االسالمية

دد األسئلة املناسبة لتقومي تعلم أح
 التالميذ لدروس الرتبية االسالمية

أجزئ الفكرة الرئيسية إىل مفاهيم  يعرف جيزئ الفكرة الرئيسية إىل مفاهيم أصغر  .12
 أصغر

حيدد العالقات املنطقية البوليانية بني الكلمات   .13
البحث يف الوسائط ت عندما تكون من متطلبا

 املتعددة

العالقات املنطقية البوليانية بني أحدِّد 
الكلمات عندما تكون من متطلبات 

 البحث يف الوسائط املتعددة

أحدِّد املفاهيم اخلاطئة اليت قد تطرأ يفكر يف املفاهيم اخلاطئة اليت قد تطرأ خالل   .14
يم ويراقب التالميذ لعدم علخالل الت
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 يهم  وجودها لد التعليم ويراقب التالميذ لعدم وجودها لديهم

  اثنياً : مهارة التنفيذ :

ينوع من أساليب تدريس الرتبية االسالمية   .15
 مراعياً الفروق الفردية بني الطلبة

أنوِّع من أساليب تدريس الرتبية 
االسالمية مراعياً الفروق الفردية بني 

 الطلبة

س رو يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة لد  .16
 املناسبالرتبية االسالمية يف الوقت 

أستخدم الوسائل التعليمية املناسبة 
لدروس الرتبية االسالمية يف الوقت 

 املناسب

يوجه أسئلة حمددة الصياغة إىل مجيع الطلبة   .17
 مراعياً الفروق الفردية بينهم

ه أسئلة حمددة الصياغة إىل مجيع  أوجِّ
 مالطلبة مراعياً الفروق الفردية بينه

أسئلة أثناء  يعطي التالميذ الفرصة لتوجيه  .18
 الشرح

أعطي التالميذ الفرصة لتوجيه أسئلة 
 أثناء الشرح

أستخدم أساليب تعزيز مناسبة  يستخدم أساليب تعزيز مناسبة ومتنوعة  .19
 ومتنوعة

يوزع الوقت على حمتوى الدرس ملقرر الرتبية   .20
 االسالمية

 أوزِّع الوقت على حمتوى الدرس توزيعاً 
 صحيحاً 

 أقوم إبدارة الصف بفاعلية بفاعليةيقوم إبدارة الصف   .21

يدخل عنصر التشويق يف عرض دروس الرتبية   .22
 االسالمية جلذب انتباه التالميذ

أدخل عنصر التشويق يف عرض 
دروس الرتبية االسالمية جلذب انتباه 

 التالميذ

يعمل على حتفيز أذهان التالميذ للمشاركة يف   .23
 مأنشطة التعل

ميذ أعمل على حتفيز أذهان التال
 للمشاركة يف أنشطة التعلم
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أبقي عيين متصلة أثناء اإلستماع  يبقي عينيه متصلة أثناء االستماع للتالميذ  .24
 للتالميذ

يتفاعل جسدايً أثناء االستماع ابلعينني وتعابري   .25
 الوجه ، وإبمياء الرأس

أتفاعل جسدايً أثناء اإلستماع 
 وجه ، وإبمياء الرأسالابلعينني وتعابري 

 أُظهر إصغاء فع االً أثناء اإلنصات يظهر إصغاء فعاالً أثناء اإلنصات  .26

القدرة على التمييز بني األفكار الرئيسية   .27
 واألفكار الثانوية أثناء نقاش التالميذ

لدي القدرة على التمييز بني األفكار 
الرئيسية واألفكار الثانوية أثناء نقاش 

 التالميذ

العلمي واستخالص درة على التحليل لقا  .28
 النتائج

لدي القدرة على التحليل العلمي 
 واستخالص النتائج

أستطيع التكيف مع املواقف الصعبة  يستطيع التكيف مع املواقف الصعبة واالنفعالية  .29
 واالنفعالية

 أستطيع إدارة وقت احلوار وموضوعه يستطيع إدارة وقت احلوار وموضوعه  .30

 للحوار بني إجياد مناخ اجيايبة ميلك مهار   .31
 التالميذ

أملك مهارة إجياد مناخ اجيايب للحوار 
 بني التالميذ

يعطي فرصة متساوية للمحاورين يف الكالم أو   .32
 التعليق أو التعقيب

أعطي فرصة متساوية للمحاورين يف 
 الكالم أو التعليق أو التعقيب

النفسية عة الطالب بيأفهم ط يفهم طبيعة االنسان النفسية والسلوكية  .33
 والسلوكية

أستخدم طرائق تدريس متنوعة  مييز بني الفروق الفردية لدى التالميذ  .34
تتناسب مع تعدد قدرات التالميذ 

 وفروقهم الفردية
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  اثلثاً : مهارة التقومي :

يستخدم أدوات التقومي لقياس أهداف دروس   .35
 الرتبية االسالمية

أستخدم أدوات التقومي لقياس 
 الرتبية االسالميةدروس  افأهد

ينوع من أساليب التقومي  )التشخيصي، البنائي   .36
 ، اخلتامي ( يف مادة الرتبية االسالمية

أنوِّع من أساليب التقومي يف مادة 
 الرتبية اإلسالمية

 أطبِّق التقومي يف الوقت املناسب يطبق التقومي يف الوقت املناسب  .37

يذ يف ضوء مللتاليتعرف على األخطاء الشائعة   .38
 نتائج التقومي مبادة الرتبية االسالمية

أتعر ف على األخطاء الشائعة 
للتالميذ يف ضوء نتائج التقومي مبادة 

 الرتبية االسالمية

يعاجل نقاط الضعف لدى التالميذ مبادة الرتبية   .39
 االسالمية

أُعاجل نقاط الضعف لدى التالميذ 
 مبادة الرتبية االسالمية

 أشجع التقومي الذايت للتالميذ الذايت للتالميذ يشجع التقومي  .40

يزود التالميذ بتغذية راجعة يف ضوء نتائج   .41
 التقومي لدروس الرتبية االسالمية

أزود التالميذ بتغذية راجعة يف ضوء 
 نتائج التقومي لدروس الرتبية االسالمية

يتحقق من فهم التالميذ من خالل طرح   .42
 املتنوعة األسئلة واألنشطة

قق من فهم التالميذ من خالل حتأ
 طرح األسئلة واألنشطة املتنوعة

يهتم أبن يتعلم التالميذ ويظهر فهماً للمعىن   .43
 عوضاً عن احلفظ

أهتم أبن يتعلم التالميذ ويتطوروا يف 
 الفهم عوضاً عن احلفظ

يساعد التالميذ الذين هم حباجة إىل مساعدة   .44
 إضافية

ىل إ التالميذ الذين هم حباجةُأساعد 
 مساعدة إضافية

يدرك ويفهم التالميذ كأفراد من انحية قدراهتم   .45
 ، إجنازاهتم ، وأساليب تعليمهم وحاجاهتم

أُدرك وأفهم التالميذ كأفراد من انحية 
قدراهتم ، إجنازاهتم ، وأساليب 
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 تعليمهم وحاجاهتم
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 بخ والتجزئة النصفيةونالبحث من خالل معامل الفاكر دراسة الثبات يف عينة 

 ثبات االستبانة (3-1جدول )

التجزئة  الفاكرونبخ بحثحماور ال
 النصفية

 0.785 0.817 مهارة التخطيط

 0.840 0.748 مهارة التنفيذ

 0.799 0.874 مهارة التقومي

 

العينة اي ان  ثباتان معامالت الثبات مجيعها مرتفعه مما حيقق  (3-1يتضح من اجلدول ) 
ايل  0.748تضح ذلك من خالل قيم الفاكرونبخ يف حمصوره بني ي تصلح للدراسة وة العين

ايل  0.785وكذلك قيم معامالت االرتباط من خالل التجزئة النصفية حمصور بني  0.874
0.840  

 انةبصدق االست

 االرتباط بني كل عبارة وامجايل حمورها" صدق االتساق الداخلي "

 صدق االستبانة ( 3-2جدول )

 مهارة التقومي مهارة التنفيذ هارة التخطيطم

 ر العبارة ر العبارة ر العبارة

1 0.779 15 0.771 35 0.722 

2 0.810 16 0.728 36 0.831 
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3 0.715 17 0.888 37 0.681 

4 0.821 18 0.741 38 0.887 

5 0.804 19 0.871 39 0.797 

6 0.871 20 0.880 40 0.825 

7 0.851 21 0.764 41 0.773 

8 0.764 22 0.878 42 0.800 

9 0.799 23 0.806 43 0.895 

10 0.870 24 0.740 44 0.796 

11 0.815 25 0.822 45 0.811 

12 0.867 26 0.822     

13 0.775 27 0.713     

14 0.753 28 0.888     

    29 0.712     

    30 0.806     

    31 0.805     

    32 0.882     

    33 0.791     

    34 0.930     

 0.681   0.712   0.715 اقل قيمة
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 0.895   0.930   0.871 اكرب قمية
 

ارتفاع معامالت االرتباط بني كل عبارة وامجايل حمورها فنجد يف  ( 3-2يتضح من اجلدول )
صور بني حم و احملور الثاين 0.871و  0.715احملور االول معامالت االرتباط حمصوره بني

 االستبانةمما حيقق صدق  0.895و  0.681و احملور الثالث حمصوره بني  0.930و  0.712
 . بحثوابلتايل تصلح لل
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 SPSSالرمزة اإلحصائية  :حتليل البياانت أساليب 

 املتوسط.. 1

 .االحنراف املعياري. 2

 . معامل ارتباط.3

  . معامل الثبات.4

 Student T-test لة.اختبار ت للعينات املستق5

 Paried T-test. اختبار ت للعينات املرتبطة 6

جمتمع البحث وحدوده وكيفية بذكر العينة و بعد أن بنّي الباحث منهجية البحث وإجراءاته 
 تصميم أداة البحث وثباهتا ، سيتم تناول نتائج البحث ومناقشة ماتوصلت إليه .
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 شتهااقنتائج البحث ومن: الفصل الرابع


 حتليل البياانت 1-4

 ملخص النتائج 2-4
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البياانت مث ذكر أهم النتائج يهدف هذا الفصل إىل عرض ومناقشة نتائج البحث وأسلوب حتليل 
 اليت توصل هلا الباحث .

 حتليل البياانت 1-4

التخطيط ة دراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي ملهار  (4-1جدول )
 (30يف عينة البحث )ن=

  قبلي
 اختبار ت للعينات املستقلة مهارات التخطيط 

 املتوسط
االحنراف 
 ت املعياري

P-
value  الداللة 

اجملموعة 
 12.110 38.667 الضابطة

 غري دالة 0.407 0.836-
اجملموعة 
 التجريبية

40.667 5.006 
 

ت داللة احصائية بني اجملموعة الضابطة ذانه ال توجد فروق أ( 4-1يتضح من اجلدول )
مستوي الداللة  P-valueو 0.836والتجريبية يف القياس القبلي حيث كانت قيمة ت= 

ويتضح ذلك ايضا من خالل متوسط اجملموعة  0.05اكرب من مستوي معنوية   0.407=
 40.667يةيببينما املتوسط يف اجملموعة التجر  12.110واالحنراف املعياري 38.667الضابطة 

 5.006إبحنراف معياري

 (4-1) شكل توضيحي
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بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي دراسة الفروق  (4-2) جدول توضيحي
 (30ملهارة التخطيط يف عينة البحث )ن=

 بعدي
 اختبار ت للعينات املستقلة مهارات التخطيط 

 املتوسط
االحنراف 
 ت املعياري

P-
value داللة ال 

اجملموعة 
 10.268 41.467 الضابطة

-
 دالة 0.000 4.432

اجملموعة 
 10.585 53.400 التجريبية

 

انه توجد فروق ذات داللة احصائية بني (4-1)والرسم التوضيحي (4-2)يتضح من اجلدول 
مة قياجملموعة الضابطة والتجريبية )لصاحل اجملموعة التجريبية( يف القياس البعدي حيث كانت 

ويتضح  0.05اقل من مستوي معنوية  0.00مستوي الداللة = P-valueو 4.432ت= 
بينما  10.268واالحنراف املعياري 41.467ذلك ايضا من خالل متوسط اجملموعة الضابطة 

 10.585إبحنراف معياري53.40املتوسط يف اجملموعة التجريبية 

 (4-2) شكل توضيحي
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س القبلي ملهارة التنفيذ يف الضابطة والتجريبية يف القيااجملموعة  نيدراسة الفروق ب (4-3) جدول
 (30البحث )ن= عينة

  قبلي
 اختبار ت للعينات املستقلة مهارة التنفيذ

 املتوسط
االحنراف 
 ت املعياري

P-
value  الداللة 

اجملموعة 
 الضابطة

63.600 13.803 
0.513 0.610 

غري 
اجملموعة  دالة

 10.069 62.000 التجريبية

انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني (4-2)والرسم التوضيحي (4-3)يتضح من اجلدول 
 P-valueو 0.513اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي حيث كانت قيمة ت= 

ويتضح ذلك ايضا من خالل متوسط  0.05اكرب من مستوي معنوية  0.610مستوي الداللة =
 62بينما املتوسط يف اجملموعة التجريبية13.803واالحنراف املعياري 63.60بطة ضااجملموعة ال

 10.069إبحنراف معياري

 (4-3شكل توضيحي )
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والتجريبية يف القياس البعدي ملهارة التنفيذ دراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة  (4-4جدول )
 (30يف عينة البحث )ن=

 بعدي
 املستقلة اتاختبار ت للعين مهارة التنفيذ

 املتوسط
االحنراف 
 ت املعياري

P-
value  الداللة 

اجملموعة 
 الضابطة

65.800 19.746 
-

4.785 
 دالة 0.000

اجملموعة 
 13.772 86.833 التجريبية

انه توجد فروق ذات داللة احصائية بني (4-3)والرسم التوضيحي (4-4)يتضح من اجلدول 
اجملموعة التجريبية( يف القياس البعدي حيث كانت قيمة  حلاجملموعة الضابطة والتجريبية )لصا

ويتضح  0.05اقل من مستوي معنوية  0.00مستوي الداللة = P-valueو 4.785ت= 
بينما  19.746واالحنراف املعياري 65.80جملموعة الضابطة ذلك ايضا من خالل متوسط ا

 13.772إبحنراف معياري 86.833املتوسط يف اجملموعة التجريبية

 (4-4كل توضيحي )ش
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دراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي ملهارة التقومي يف  (4-5جدول )
 (30عينة البحث )ن=

  قبلي
 اختبار ت للعينات املستقلة التقوميمهارة 

االحنراف  املتوسط
-P ت املعياري

value  الداللة 

اجملموعة 
 الضابطة

22.400 11.643 
-

غري  0.735 0.340
اجملموعة  دالة

 4.128 23.167 التجريبية

ان       ه ال توج       د ف       روق ذات دالل       ة (4-4)( والرس       م التوض       يحي 4-5يتض       ح م       ن اجل       دول ) 
اجملموع       ة الض       ابطة والتجريبي       ة يف القي       اس القبل       ي حي       ث كان       ت قيم       ة ت= احص       ائية ب       ني 

 0.05 ي            ةاك            رب م            ن مس            توي معنو  0.735مس            توي الدالل            ة =  P-valueو 0.340
واالحن       راف املعي       اري   22.40ويتض       ح ذل       ك ايض       ا م       ن خ       الل متوس       ط اجملموع       ة الض       ابطة

  4.128ياري إبحنراف مع 23.167بينما املتوسط  يف اجملموعة التجريبية 11.643

 (4-5شكل توضيحي )
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 وميدراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي ملهارة التق (4-6جدول )
 (30يف عينة البحث )ن=

 
 بعدي

 اختبار ت للعينات املستقلة مهارة التقومي

 املتوسط
االحنراف 
 ت املعياري

P-
value  الداللة 

اجملموعة 
 الضابطة

23.567 14.350 
-

7.850 
 دالة 0.000

اجملموعة 
 7.080 46.500 التجريبية

روق ذات داللة احصائية بني ف انه توجد( 4-5)والرسم التوضيحي ( 4-6)يتضح من اجلدول 
اجملموعة الضابطة والتجريبية )لصاحل اجملموعة التجريبية( يف القياس البعدي حيث كانت قيمة 

ويتضح  0.05اقل من مستوي معنوية   0.00مستوي الداللة = P-valueو 7.850ت= 
ينما ب  14.350واالحنراف املعياري 23.567ذلك ايضا من خالل متوسط اجملموعة الضابطة 

 7.080إبحنراف معياري  46.50املتوسط يف اجملموعة التجريبية
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 (4-6شكل توضيحي )

 
القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة ملهارة التخطيط يف دراسة التغري بني القياس  (4-7جدول )

 (30عينة البحث )ن=

اجملمو  
عة 
الضاب
 طة

 مهارات التخطيط 
الفرق بني القياس 

 املرتبطةار ت للعينات تباخ القبلي والبعدي

املتوس
 ط

االحنرا
ف 
املعيار 
 ي

املتو 
 سط

اخلطاء 
املعيار 
 ي

 ت
P-
val
ue 

الد
 اللة 

38.6 قبلي
67 

12.1
10 -

2.8
00 

16.6
04 

-
0.9
24 

0.3
63 

غري 
الدا
41.4 بعدي لة

67 
10.2
68 
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انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية ( 4-6)والرسم التوضيحي (4-7)يتضح من اجلدول 
 القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة ملهارة التخطيط حيث كانت قيمة ت=  بني

ويتضح ذلك  0.05اكرب من مستوي معنوية   0.363مستوي الداللة = P-valueو 0.924
بينما املتوسط  12.110واالحنراف املعياري  38.667ايضا من خالل متوسط القياس القبلي 

معياري  وخطأ  2.80مبتوسط فروق 10.268حنراف معياري  إب  41.467يف القياس البعدي
   16.604للفرق

 (4-7شكل توضيحي )

 
دراسة التغري بني القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة ملهارة التنفيذ يف  (4-8)جدول 

 (30عينة البحث )ن=

اجملم  
وعة 

 الضابطة

الفرق بني القياس  مهارات التنفيذ 
 املرتبطةاختبار ت للعينات  يالقبلي والبعد

املتوس
 ط

االحنرا
ف 
املعيار 
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63.6 قبلي
00 

13.8
03 -

2.2
00 

23.1
18 

-
0.5
21 

0.6
06 

غري 
الدا
65.8 بعدي لة

00 
19.7
46 

ية ائانه ال توجد فروق ذات داللة احص( 4-7)والرسم التوضيحي ( 4-8)يتضح من اجلدول 
 0.521قيمة ت=بني القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة ملهارة التنفيذ حيث كانت 

ويتضح ذلك ايضا من  0.05اكرب من مستوي معنوية  0.606مستوي الداللة =  P-valueو
بينما املتوسط يف القياس  13.803واالحنراف املعياري  63.60خالل متوسط القياس القبلي

معياري  وخطأ 2.20و مبتوسط فروق  19.746راف معياري حنإب 65.80البعدي
 19.746للفرق

 (4-8)شكل توضيحي 
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دراسة التغري بني القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة ملهارة التقومي يف  (4-9جدول )
 (30عينة البحث )ن=

اجملمو  
عة 
الضاب
 طة

الفرق بني القياس  مهارات التقومي 
 املرتبطةختبار ت للعينات ا القبلي والبعدي

املتوس
 ط

االحنرا
ف 
املعيار 
 ي

املتو 
 سط

اخلطاء 
املعيار 
 ي

 ت
P-
val
ue 

الد
 اللة 

22.4 قبلي
00 

11.6
43 -

1.1
67 

16.1
65 

-
0.3
95 

0.6
96 

غري 
الدا
23.5 بعدي لة

67 
14.3
50 

ة ئيانه ال توجد فروق ذات داللة احصا( 4-8)والرسم التوضيحي ( 4-9)يتضح من اجلدول 
  0.395التقومي حيث كانت قيمة ت=بني القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة ملهارة 

ويتضح ذلك ايضا من  0.05اكرب من مستوي معنوية  0.696مستوي الداللة =  P-valueو
بينما املتوسط يف القياس   11.643واالحنراف املعياري  22.40خالل متوسط القياس القبلي

 معياري وخطأ 1.167و مبتوسط فروق  14.350إبحنراف معياري    23.567البعدي 
  16.165للفرق
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 (4-9شكل توضيحي )

 
 

دراسة التغري بني القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبية ملهارة التخطيط  (4-10جدول )
 (30يف عينة البحث )ن=

اجملمو  
عة 
التجري
 بية

 مهارات التخطيط 
الفرق بني القياس 

 املرتبطةاختبار ت للعينات  ي والبعديبلالق

املتوس
 ط

االحنرا
ف 
املعيار 
 ي

املتوس
 ط

اخلطاء 
املعيار 
 ي

 ت
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ue 

الد
 اللة 
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ائية حصانه توجد فروق ذات داللة ا( 4-9)والرسم التوضيحي ( 4-10)يتضح من اجلدول 
اجملموعة التجريبية )لصاحل القياس البعدي( ملهارة التخطيط حيث  بني القياس القبلي والبعدي يف 

اقل  من مستوي معنوية   0.00مستوي الداللة = P-valueو 5.922كانت قيمة ت= 
واالحنراف املعياري   40.667ويتضح ذلك ايضا من خالل متوسط القياس القبلي 0.05

و مبتوسط فروق  10.585معياري  إبحنراف  53.40ط يف القياس البعدي  وسبينما املت 5.006
  11.776معياري للفرق وخطأ 12.733

 (4-10شكل توضيحي )

 
دراسة التغري بني القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبية ملهارة التنفيذ يف  (4-11جدول )

 (30عينة البحث )ن=

اجملمو  
عة 
التجري
 بية

 فيذتنمهارات ال 
الفرق بني القياس 

 املرتبطةاختبار ت للعينات  والبعديالقبلي 
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انه توجد فروق ذات داللة احصائية  (4-10)والرسم التوضيحي ( 4-11)يتضح من اجلدول 
حيث   التنفيذبني القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبية )لصاحل القياس البعدي( ملهارة 

 0.05اقل  من مستوي معنوية  0.00مستوي الداللة = P-valueو  7.60كانت قيمة ت=
بينما  10.069ياري عملواالحنراف ا 62.0ويتضح ذلك ايضا من خالل متوسط القياس القبلي 

 24.833و مبتوسط فروق  13.772إبحنراف معياري  86.83املتوسط يف القياس البعدي 
   17.896معياري للفرق وخطأ

 (4-11شكل توضيحي )
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انه توجد فروق ذات داللة احصائية (4-11)والرسم التوضيحي ( 4-12)يتضح من اجلدول 
بني القياس القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبية )لصاحل القياس البعدي( ملهارة التخطيط حيث  

اقل  من مستوي معنوية  0.00مستوي الداللة =  P-valueو  14.827كانت قيمة ت=
 4.128واالحنراف املعياري 23.167لقبليا ويتضح ذلك ايضا من خالل متوسط القياس 0.05

 23.333مبتوسط فروق  7.080إبحنراف معياري  46.50بينما املتوسط يف القياس البعدي 
  8.620معياري للفرق وخطأ

 (4-12شكل توضيحي )
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 النتائجملخص  2-4

 ملهارة ليالقب القياس يف والتجريبية الضابطة يتضح من النتائج عن دراسة الفروق بني اجملموعة
 القياس يف والتجريبية الضابطة اجملموعة بني احصائية داللة ذات فروق توجد ال التخطيط انه

 القبلي.

 ملهارة البعدي القياس يف والتجريبية الضابطة يتضح من النتائج عن دراسة الفروق بني اجملموعة
 اجملموعة لصاحل) يبيةجر والت الضابطة اجملموعة بني احصائية داللة ذات فروق توجد التخطيط انه

 البعدي. القياس يف( التجريبية

 القبلي ملهارة القياس يف والتجريبية الضابطة يتضح من النتائج عن دراسة الفروق بني اجملموعة
 التنفيذ

 القبلي. القياس يف والتجريبية الضابطة اجملموعة بني احصائية داللة ذات فروق توجد ال انه

 ملهارة البعدي القياس يف والتجريبية الضابطة الفروق بني اجملموعةة يتضح من النتائج عن دراس
 اجملموعة لصاحل) والتجريبية الضابطة اجملموعة بني احصائية داللة ذات فروق توجد انهالتنفيذ 
 البعدي. القياس يف( التجريبية

 قبلي ملهارةال القياس يف والتجريبية الضابطة يتضح من النتائج عن دراسة الفروق بني اجملموعة
 التقومي

 القبلي. القياس يف والتجريبية الضابطة اجملموعة بني احصائية داللة ذات فروق توجد ال انه

 ملهارة البعدي القياس يف والتجريبية الضابطة جملموعةيتضح من النتائج عن دراسة الفروق بني ا
 اجملموعة لصاحل) لتجريبيةوا الضابطة اجملموعة بني احصائية داللة ذات فروق توجد التقومي انه
 البعدي. القياس يف( التجريبية

 ملهارة الضابطة اجملموعة يف والبعدي القبلي القياس بني التغري يتضح من النتائج عن دراسة
 يف والبعدي القبلي القياس بني احصائية داللة ذات فروق توجد ال املرتبطة انه التخطيط للعينات

 طيط.تخال ملهارة الضابطة اجملموعة
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 التنفيذ ملهارة الضابطة اجملموعة يف والبعدي القبلي القياس بني التغري يتضح من النتائج عن دراسة
 اجملموعة يف والبعدي القبلي القياس بني احصائية داللة ذات فروق توجد ال املرتبطة انه للعينات
 التنفيذ. ملهارة الضابطة

 التقومي ملهارة الضابطة اجملموعة يف والبعدي لقبليا القياس بني التغري يتضح من النتائج عن دراسة
 اجملموعة يف والبعدي القبلي القياس بني احصائية داللة ذات فروق توجد ال املرتبطة انه للعينات
 التنفيذ. ملهارة الضابطة

 ملهارة التجريبية اجملموعة يف والبعدي القبلي القياس بني التغري يتضح من النتائج عن دراسة
 يف والبعدي القبلي القياس بني احصائية داللة ذات فروق توجد املرتبطة انه ط للعيناتطيالتخ

 التخطيط. ملهارة( البعدي القياس لصاحل) التجريبية اجملموعة

 ملهارة التجريبية اجملموعة يف والبعدي القبلي القياس بني التغري يتضح من النتائج عن دراسة
 يف والبعدي القبلي القياس بني احصائية داللة ذات فروق دوجت املرتبطة انه للعينات التنفيذ

 التنفيذ. ملهارة( البعدي القياس لصاحل) التجريبية اجملموعة

 التقومي ملهارة التجريبية اجملموعة يف والبعدي القبلي القياس بني التغري ضح من النتائج عن دراسةيت
 اجملموعة يف والبعدي القبلي القياس نيب احصائية داللة ذات فروق توجد املرتبطة انه للعينات
 التقومي. ملهارة( البعدي القياس لصاحل) التجريبية

 والتجزئة الفاكرونبخ معامل خالل من البحث عينة يف دراسة الثباتيتضح من النتائج عن 
 و للدراسة تصلح العينة ان اي العينة ثبات حيقق مما مرتفعة مجيعها الثبات معامالت النصفية ان

 الفاكرونبخ. قيم خالل من ذلك ضحيت

 كل  بني االرتباط" الداخلي االتساق البحث صدق عينة يف يتضح من النتائج عن دراسة الثبات
 حمورها. وامجايل عبارة كل  بني االرتباط معامالت ارتفاع "حمورها وامجايل عبارة

فسيتم يف الفصل ، وبعد أن وصل الباحث إىل مناقشة وحتليل نتائج البحث يف الفصل الرابع 
 اخلامس تناول ملخص البحث ونتائجه وأبرز ماتوصل إليه من توصيات ومقرتحات .
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 ،هلا  ليت توصلا خمتصر للنتائج ملخصًا للبحث مث فيما يلي نعرض بحثبناء على حيثيات ال
تنمية املهارات لفاعلية اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف  بحثواخلاصة ابستجابة أفراد عينة ال

 وأبرز التوصيات واملقرتحات للذلك . ، االسالمية التدريسية لدى معلمي الرتبية

 البحث ملخص 1-5

لدى معلمي الرتبية سية رييف تنمية املهارات التد التعلم املقلوب فعاليةإىل إثبات  بحثال هدف
وحتديد املهارات التدريسية اليت تتم تنميتها عرب اسرتاتيجية التعلم املقلوب وحتديد  اإلسالمية

متطلبات تطبيق اسرتاتيجية التعلم املقلوب لتنمية املهارات التدريسية . وقد مت ذلك من خالل 
املهارات  فعاليةمارة ملعرفة ستاستمارة حبثية مت تصميمها من ِقبل الباحث ، وهتدف هذه اال

دريسية اليت سيتم تنميتها عند تطبيق اسرتاتيجية التعلم املقلوب لدى معلمي الرتبية االسالمية الت
معلم من معلمي  ) 60 ( من بحثال عينة وتكونت، وفق حمور التخطيط والتنفيذ والتقومي ، 

 اعتمد كما منها لكل معلم ) 30 ( وجتريبية ضابطة جمموعتني على مقسمة الرتبية االسالمية
 . التجرييب شبه املنهج علىحث الب

 البحث نتائج 2-5
عن دراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي ملهارة  وأسفرت النتائج

التخطيط انه توجد فروق ذات داللة احصائية )لصاحل اجملموعة التجريبية( يف القياس البعدي و 
سة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي ملهارة التنفيذ انه توجد راعند د

ت داللة احصائية )لصاحل اجملموعة التجريبية( يف القياس البعدي وعند دراسة الفروق بني فروق ذا
احصائية ة اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي ملهارة التقومي انه توجد فروق ذات دالل

بعدي )لصاحل اجملموعة التجريبية( يف القياس البعدي وعند قياس التغري بني القياس القبلي وال
للعينات املرتبطة ملهارة التخطيط يف اجملموعة الضابطة عدم وجود فروق لكن يف اجملموعة 

معياري  وخطأ 12.733التجريبية وجود فروق لصاحل القياس البعدي مبتوسط فروق 
وعند قياس التغري بني القياس القبلي والبعدي للعينات املرتبطة ملهارة التنفيذ يف  11.776للفرق

الضابطة عدم وجود فروق لكن يف اجملموعة التجريبية وجود فروق لصاحل القياس البعدي  اجملموعة
وعند قياس التغري بني القياس القبلي  17.896معياري للفرق وخطأ 24.833مبتوسط فروق 
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لعينات املرتبطة ملهارة التقومي يف اجملموعة الضابطة عدم وجود فروق لكن يف اجملموعة ل والبعدي
معياري  وخطأ 23.333وجود فروق لصاحل القياس البعدي مبتوسط فروق  التجريبية

 .8.620للفرق

هم النتائج التالية عن دراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف أ ىلإ بحثتوصل الو 
س البعدي ملهارة التخطيط انه توجد فروق ذات داللة احصائية )لصاحل اجملموعة التجريبية( ياالق

يف القياس البعدي وعند دراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي ملهارة 
ي وعند عدانه توجد فروق ذات داللة احصائية )لصاحل اجملموعة التجريبية( يف القياس الب التنفيذ

دراسة الفروق بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي ملهارة التقومي انه توجد فروق 
القياس ذات داللة احصائية )لصاحل اجملموعة التجريبية( يف القياس البعدي وعند قياس التغري بني 

دم وجود فروق لكن يف ع القبلي والبعدي للعينات املرتبطة ملهارة التخطيط يف اجملموعة الضابطة
معياري  وخطأ 12.733اجملموعة التجريبية وجود فروق لصاحل القياس البعدي مبتوسط فروق 

تنفيذ يف وعند قياس التغري بني القياس القبلي والبعدي للعينات املرتبطة ملهارة ال 11.776للفرق
لصاحل القياس البعدي  وقاجملموعة الضابطة عدم وجود فروق لكن يف اجملموعة التجريبية وجود فر 

وعند قياس التغري بني القياس القبلي  17.896معياري للفرق وخطأ 24.833مبتوسط فروق 
جملموعة والبعدي للعينات املرتبطة ملهارة التقومي يف اجملموعة الضابطة عدم وجود فروق لكن يف ا

اري عيم وخطأ 23.333التجريبية وجود فروق لصاحل القياس البعدي مبتوسط فروق 
 .8.620للفرق

 :التالية النتائج ىلإ بحثال توصلوأيضاً 

يف تنمية املهارات  املقلوب التدريس اسرتاتيجية لتطبيق أتثري وجود إىل الدراسة أظهرت .1
إعداد املعلمني  يف اإلسرتاتيجية هذه وتطبيق تبين يعزز مما اإلسالميةالرتبية  التدريسية لدى معلمي

  المية .سوخاصة يف مواد الرتبية اال

مت حتديد املهارات التدريسية اليت تتم تنميتها عرب اسرتاتيجية التعلم املقلوب وذلك للرتكيز  .2
 عليها وبناء منظومة التقييم والتقومي يف عملية تطوير املعلمني.
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حتديد متطلبات تطبيق اسرتاتيجية التعلم املقلوب لتنمية املهارات التدريسية وذلك لتهيئة مت  .3
 ية املناسبة يف املدارس .صفالبيئة ال

 البحث توصيات 2-5

تنمية  يف املقلوب التدريس استخدام فعالية مدى إىل تشري اليت النتائج بسرد الباحث قام أن بعد
 :التالية ابلتوصيات اخلروج ميكن ذلك ضوء ويف الرتبية اإلسالمية املهارات التدريسية لدى معلمي

 . ة مدارس وابختالف املستوايت الدراسية عدل املقلوب التدريس تطبيق يف التوسع (1

 استحداث إدارة ختتص ابستخدام التقنية يف التعليم يف وزارة الرتبية والتعليم. (2

 هج تعليمية الكرتونية جلميع املراحل الدراسية .استحداث منا (3

 .استحداث حقائب تدريبية للمعلمني لتدريبهم على اسرتاتيجية التعلم املقلوب وكيفية تفعيلها (4

 .تالميذال حتصيلالكفاءة العلمية ملخرجات  مستوى رفعسيؤثر على  املقلوب التعليم تطبيق (5

تطبيق متطلبات اسرتاتيجية التعلم املقلوب ملا له من  يف احلصة لوقت اجليد ثماراالست (6
 انعكاس اجيايب ومباشر على التالميذ . 

وأتهيلهم قبل وأثناء عملية  نييف منظومة تدريب املعلم املقلوب التدريس اسرتاتيجيةإدراج  (7
 التدريس . 

لفع الة إقامة ندوات ومؤمترات يف تطوير اسرتاتيجية التدريس املقلوب ومواكبة األدوات ا (8
 اجلديدة .

 استحداث مقاييس علمية لقياس جودة التعلم املقلوب على مستوى إدارات التعليم واملدارس. (9

 البحث مقرتحات 3-5

 :التالية املقرتحات بعضبحث ال بني   وتوصيات نتائج من حثبال إليه توصل ما ضوء يف

 . التكنولوجيا يف التعليمالتوسع يف األحباث التعليمية املتعلقة ابستثمار  .1
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 .التعليم يف املقلوبة الفصول اسرتاتيجية تطبيق واقع لدراسة مسحية بدراسة القيام .2

 احلديثة.س دراسة حول أدوار املعلم يف ظل تطبيق اسرتاتيجيات التدري .3

 دراسة مسحية حول واقع املناهج االلكرتونية. .4

 املفتوحة ودورها يف اسرتاتيجية التعلم املقلوب.فعالية املصادر التعليمية دراسة حول  .5

 أثر اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف املنظومة التعليمية.دراسة عن  .6

  العريب . طنبناء معايري جلودة اسرتاتيجية التعليم املقلوب يف الو دراسة ل .7
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 مصادر البحث

مدى متكن طالب الرتبية اإلسالمية املعلم يف كليات األكليب ، مفلح بن دخّيل ،  (1
 ه  1424د.ن ، السعودية ، ، د.ط ، املعلمني من إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم

 ، د.ن م د.، د.ط ،مهارات التدريس بني النظرة والتطبيق طالل ،  األمحدي ، (2
ة اسرتاتيجية الفصول املقلوبة ابستخدام األجهزة املتنقلة فاعليآل الفهيد، مي بنت فهيد،  (3

يف تنمية االجتاهات حبو البيئة الصفية والتحصيل الدراسي يف مقرر قواعد اللغة االجنليزية 
، ة السعودي ، د.ط ، لطالبات الربامج التحضريية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ه1435د.ن ، 
، استعرض  http://www.alukah.netآل اثبت ، سعيد ، "مفهوم الفاعلية " ،  (4

 م23/10/2016بتاريخ 
، مصر :  1، ط العامل اإلسالمي وحتدايت القرن اجلديدأوغلي ، أكمل الدين إحسان ،  (5

 م2013دار الشروق ، 
، استعرض بتاريخ https://uqu.edu.saمية" ، الرتبية االسال ولابجابر ، َسرية ،"أص (6

 م30/10/2016
، "ملاذا تراجع ترتيب العرب مبؤشر جودة التعليم"برانمج الواقع العريب ،  (7

www.aljazeera.net  م26/10/2015 يخ، اسُتعرض بتار 

، مكتبة ابن سينا ، القاهرة : 1، ط ايركتور وبناء الوسائط املتعددةدين، عبد احلميد، و بسي (8
 م2000

مكتب ، السعودية :  1، ط الصف املقلوب، وآرون ،  سامز ، وجواناثن ، بريمجان  (9
 م 2014،  الرتبية العريب لدول اخلليج

لتدريس مادة الرتبية االسالمية يف املرحلة ة الطرائق التدريسية املالئم، حتسني ، أمحد  (10
 م2017،  ، د.طاالعدادية من وجهة نظر تدريسيها 

، استعرض  http://educapsy.comتعوينات ، علي ، " مهارات التدريس " ،  (11
 م 11/1/2014بتاريخ 

http://www.alukah.net/
https://uqu.edu.sa/
http://www.aljazeera.net/programs
http://educapsy.com/
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، س حيدر ، العجرش ، االسرتاتيجيات احلديثة يف التدري (12
http://www.uobabylon.edu.iq/  م28/5/2011، استعرض بتاريخ 

جابر ، جمد جابر ، "منهاج الرتبية االسالمية .. التلقني اليغرس السلوك الطيب"  (13
،www.alghad.com  م 2017/  يرينا 23، استعرض بتاريخ 

بريوت : مركز دراسات ،  7، ط إشكاليات الفكر العريب املعاصرحممد ،  اجلابري ، (14
 م2016،  الوحدة العربية

 م2001، بريوت: املكتب االسالمي ،  1اجلوزيه ، ابن القيم ، فضل العلم والعلماء، ط (15
 Balckboard Mobileفاعلية استخدام برانمج اخلزمي، خالد بن حممد ،  (16

املتنقل يف تنمية التفاعل والتحصيل الدراسي لدى طالب مقرر طرق تدريس م للتعلي
 ه1433د.ن،  السعودية ، ، د.ط، الرايضيات يف كلية املعلمني جبامعة امللك سعود

 https://www.annajah.netخليل ، رائد عدانن ، " أسس إدارة احلوار " ،  (17
 م 2009ديسمرب  13بتاريخ ض ، استعر 

، 1، ط  منهجية البحث العلمي يف الرتبية والعلوم االجتماعيةالدعمس، مصطفى،  (18
 م2008اإلمارات العربية املتحدة : املنهل ، 

 م2015، بريوت : دار الكتب العلمية ، 1، طعلم النفس الرتبوي دخل هللا ، أيوب ،  (19
التدريس زابيث روس ، وستون ، بج ، ليدين ،سريي يب ، وبتلر ، هوارد ، وهوبل ، ا (20

 ه  1433،  مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، السعودية :  1، ط  الصفي الفاعل

 م2014العربية للعلوم انشرون ، ، لبنان : الدار  3، طتعلومهم ،  ، عزامالدخيل  (21
: دار  وت، بري  1، ط التعلم والتعليم يف الرتبية البدنية والرايضةالربيعي ، حممود ،  (22

م2012الكتب العلمية ، 
، لبنان : مركز دراسات الوحدة  1، ط العرب وحتدايت العلم والتقانةزحالن ، انطوان ،  (23

 م1999العربية ، 
 التحصيل يف املقلوب التعلم اسرتاتيجية استخدام أثرالزين ، حنان بنت أسعد ،  (24

، د.ط، السعودية،د.ن،  الرمحنبدع بنت نورة األمرية جبامعة الرتبية كلية لطالبات األكادميي
 م2015

http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.alghad.com/
https://www.annajah.net/
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 النظم التعليمية الوافدة يف أفريقيا قراءة يف البديل احلضاريقطب مصطفى ، سانو ،  (25
 م1998ه /1419، رائسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية ، قطر : 1ط ،

 د.م ، د.ن ، د.ط ،  طريقة احملاضرةالسعدي  ، كرمية ،  (26
 ( يفالعادي/ التفاعلي)قلوب ابلفيديو الرقمي م املعلفاعلية التسليمان ، حرب ،  (27

فلسطني ،  بغزة ألقصىتنمية مهارات تصميم الفيديو التعليمي وإنتاجه لدى طالبات جامعة ا
 م2017، د.ط ، 

شركة اخلليج يف  ملوظفني مستوى األداء لدى اوأثرها على  احلوافزسويد ، آمال ،  (28
 م  2014د.ن ،  يا ،يبل، ، د.ط دينة بنغازيمب العريب للنفط

الشمري ، سليمان الشمري ، "مادة مهارات البحث ومصادر املعلومات وتطورات  (29
 م30/6/2015،اسُتعرض بتاريخ  www.almarefh.nethttpالعصر" ،

، السعودية : دار األندلس اخلضراء ،  1، ط املهارات اللغويةالشنطي ، حممد صاحل ،  (30
 م2003

معهد العلوم اإلسالمية ،  ، السالمية ودورها يف التنميةا الرتبيةصبحية ، أبو عطب ،  (31
   م2017جامعة الوادي، د.ط ، 

، السعودية : مركز النشر العلمي جبامعة امللك عبدالعزيز التقومي الرتبوي ،  ، ملكهصابر  (32
 م2009، 

، السعودية : واقع بناء املناهج وتطويرها ابململكة العربية السعودية،  ، ملكهصابر  (33
 م2013النشر العلمي جبامعة امللك عبدالعزيز ،  كزمر 

تيجيات التقنية املعاصرة يف جمال االسرتاضياء الدين ، عبدالقادر، فردية ، البار ،  (34
 م2018، جملة علوم اللغة العربية وآداهبا ، د.ط ، التعليم اسرتاتيجية التعلم املقلوب أمنوذجا  

درسي الرتبية االسالمية يف ضوء جودة ملدراسة تقوميية ، ضياء ، نغم ،أمحد ،حسني  (35
 ، د.ت د.طجملة كلية الرتبية األساسية ، ،  أدائهم التعليمي يف املرحلة االعدادية

تدريس العربية يف التعليم العام نظرايت  ،حممد السيد  ،مناع و ،  رشدي امحد، طعيمة  (36
 م2001، مصر : دار الفكر العريب،  1، ط وجتارب
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،استعرض بتاريخ  https://dokupdf.comلم املقلوب " ، تععامر ، أمحد ، " ال (37
 م27/5/2017
www.trabyatona.netسيد،" أمهية احلوار يف التدريس"،ال عبدالعزيز،عبدالعزيز (38

 ه14/1/1431استعرض بتاريخ 
، 3،ط لى هللا عليه وسلم وأساليبه يف التعليمالرسول املعلم ص، ة عبدالفتاح ، أبو غد (39

 م 2003لبنان: مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 
 م2001، دمشق : دار القلم ، 1، ط  حول الرتبية والتعليمعبدالكرمي ، بكار،  (40
عبدالوهاب ، القذايف خلف ، " التلقني يف التدريس طريقة فاشلة ترتجم واقعنا املؤسف  (41
 ،"www.minshawi.com  م5/9/2013، استعرض بتاريخ 

 طالب حتصيل على املقلوب التدريس استخدام فاعليةالعبريي، علي بن حممد ،   (42
د.ن ، السعودية ، د.ط ،املقرر ،  حنو واجتاهاهتم الفقه مقرر يف الثالث املتوسط الصف
 ه1436

، مصر: 1، ط ة التدريس عرب مائة عام من التحدايت واملتغرياتسري معمران ، تغريد ،  (43
 م2004مكتبة زهراء الشرق ، 

 عمران، سناء، "ثقافة احلوار بني الطالب (44
مجادى 17، استعرض بتاريخ ،  www.almoltkaa.blogspot.comالستاذ"،ا

  1436اآلخرة/
 م2008، القاهرة:عامل الكتب ، 1ط ، معجم اللغة العربية املعاصر،  دعمر، أمح (45
،  http://www.alukah.netجواد ، حنايف ، "عموميات يف التدريس" ،  (46

 م15/8/2015استعرض بتاريخ ، 
ايض: مكتب لر ،ا 1جيزيل، جواان ، نيب ، زوكاتشيا ، تطوير األساليب التدريسية ، ط (47

 م2010الرتبية العريب لدول اخلليج ، 
 ،" مدرسة العامل الواحد"سلمان خان ، خان ،  (48

https://edara.com/Khulasat / م2014، اسُتعرض بتاريخ نوفمرب 

https://dokupdf.com/
http://www.trabyatona.net/
http://www.minshawi.com/
http://www.almoltkaa.blogspot.com/
http://www.alukah.net/
https://edara.com/Khulasat
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د للنشر جماألردن : دار أ ، 1، ط االتصال وتكنولوجيا التعليمفاطمة ،   خزاعلة ، (49
  م2015والتوزيع ، 

فعالية برانمج متعدد الوسائط يف تنمية بعض املهارات  عيسى ، سامي حممد ، " (50
"،  السمعية لدى ذوي صعوابت التعلم ابملرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية

https://faculty.psau.edu.sa م 2012ض بتاريخ اكتوبر عر ،  است 
 م2008، السعودية : مؤسسة األمة للنشر والتوزيع ،  1، ط العقل أوال  الغوث ، خمتار ،  (51
،  2، ط فقه االولوايت ، دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة القرضاوي ، يوسف، (52

 ه 1416لقاهرة : مكتبة وهبة ، ا
، )  دار النشر الدويلرايض : ال،  التدريس وإعداد املعلم،  يس عبدالرمحن،  قنديل (53

 ه ( 1414
، بريوت: دار ابن   2، ط تطور مفهوم النظرية الرتبوية االسالميةالكيالين ، ماجد ،  (54

 ه1405كثري،
 م2005، ديب : دار القلم ،  1، ط الرتبية والتجديدالكيالين ، ماجد ،  (55
 م2004،  وليةلدمكتبة الشروق ا، مصر :  4، ط املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية  (56
 م2003، لبنان : دار املعرفة ، 1، ط ديوان اإلمام الشافعيحممد ،  ، الشافعي  (57
مهارات إنتاج فعالية الوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي وتنمية الل ، زكراي ،  (58

السعودية: جامعة أم  ، الشرائح املتزامنة صوتيا  لدى طالب كلية الرتبية جبامعة أم القرى
 ند..ط، د القرى ،

 ، د.ت ، د.ط  تدريس الشريعةوأساليب األمهية الرتبوية لطرق لشهب ، أبو بكر ،  (59
 ن،د. د.طمصر: كلية الرتبية طنطا ، ،  الوسائط املتعددة،  مرفتاللبودى ،  (60
 م2010السعودية : دار عامل الفوائد ، ،  مفتاح دار السعادةابن القيم ،  اجلوزية ، (61
هديبل ، تنمية التفكري النقدي يف التعليم ، اجلزائر: ، مبدوعة ، مقبال ، طوطاوي  (62

 د.ط،د.ت
: ، لبنان 1، ط مهاتري حممدطبيب يف رائسة الوزراء مذكرات الدكتور  ، مهاتريحممد ،  (63

 م 2014الشبكة العربية لألحباث والنشر ، 

https://faculty.psau.edu.sa/
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أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب على حتصيل طالب املطريف ، عبدهللا علي ،  (64
، د.ط،السعودية، د.ن، صف األول الثانوي يف مادة اللغة االجنليزية واجتاهاهتم حنوها ال

 م2015
تقومي برانمج اإلعداد الرتبوي ملعلمي الرتبية اإلسالمية  ، خالد بن إبراهيماملطرودي ،  (65

 ه 1423د.ن ، السعودية ، ،  د.ط ، ية السعوديةيف كليات املعلمني ابململكة العرب
،"تقنيات العروض التعليمية"،  نمهدي ، حس (66

https://hrhmblog.wordpress.com ،28/12/2012 استعرض بتاريخ  
معوض ، موسى ، "برانمج الكورت لتعليم التفكري والكشف عن املوهوبني"،   (67

http://www.alukah.net/culture م 18/2/2014بتاريخ  ، استعرض 
 م2002، دمشق : دارالفكر ،  1، ط أتمالتنيب ، مالك ،  (68
مقرتح يف تنمية مهارات الرتبية العلمية لدى طلبة  فاعلية برانمججنم ، منال إبراهيم ،  (69

 م 2010د.ن ، فلسطني ، ، د.ط ،قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة األزهر بغزة 
 يف املقلوب ابلصف التعلم إسرتاتيجية استخدام أثرناجم ، حممد بن عبدالعزيز ، ال (70

 السنة طالب لدى للتعلم والدافعية التحصيل تنمية يف اإلسالمية الثقافة مقرر تدريس
 م2018، د.ط ، السعودية ، د،ن ،  شقراء جبامعة التحضريية

ريوت :دار صادر، ب ،10، ط مشس العرب تسطع على الغربهونكه ، زيغريد ،  (71
 م2002

د.م ،  اهلجرى ، عبدهللا ، التعليم يف الوطن العريب أمام التحدايت التكنولوجية ، د.ط، (72
 ند.

وفاء ،  االستقصاء يف الدراسات االجتماعية ، عمان : جامعة السلطان قابوس  اهلنائي ، (73
 ن، د.ط ، د.

، السعودية :  1ط،  ائيةتدتدريس اللغة العربية يف املرحلة االبوايل ، فاضل فتحي ،  (74
 م 1900دار األندلس اخلضراء ، 

 ، األردن : دار اخلليج 1أساليبه ، ط-أنواعه-ماهيتهوصوص ، دمية ، اإلشراف الرتبوي  (75

https://hrhmblog.wordpress.com/
http://www.alukah.net/culture
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أثر التدريس ابستخدام الوسائط التكنولوجية)الفايس بوك أمنوذجا ( وهيبة ، محيزي ،  (76
،  لمية لدى طلبة علم النفس جبامعة ابتنةلعيف تنمية التفكري االبتكاري واكتساب املفاهيم ا

 ناجلزائر : جامعة ابتنة ، د.ط ، د.
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 الرحيم الرمحن هللا بسم

  طيبة حتية......................................................ة ر تو الدك سعادة

املدينة  جامعة- الرتبية بكلية التدريس وطرق املناهج قسم من املاجستري أطروحة إبعداد الباحث يقوم
لرتبية ا املقلوب يف تنمية املهارات التدريسية لدى معلميفعالية اسرتاتيجية التعلم )     بعنوان ،العاملية 

اليت سيتم و ،البحثية  الستمارةا عدادإ مت حيث املنهج شبه التجرييبوقد اعتمدت الدراسة (، اإلسالمية
توزيعها ملعلمي الرتبية اإلسالمية لقياس املهارات التدريسية اليت سيتم تنميتها عند تطبيق اسرتاتيجية 

 التعلم املقلوب.
 مالءمتها مدى لبيان ستمارةاال تحكيمب تفضلكم يرجى يةعلم ودراية خربة من به تتمتعون ملا ونظرا  

 أو مالحظات منا  مناسب ترونه ما وإبداء ) للتطبيق مالءمتها -الصياغة – الوضوح( حيث من للتطبيق

 . تعديالت
 

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان ،،،
 

 الباحث

 علي وايفأمين 
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يف صورته األولية املهارات التدريسية يف تنمية  وبقلالتعلم امل فعالية اسرتاتيجيةاستبيان   
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املهارات التدريسية يف تنمية  التعلم املقلوب فعالية اسرتاتيجية  
 

يتم  حتذف واضحة العبارات م
 تعديلها

 مالحظات

     التخطيط :أوال  : مهارات 

للدرس  .1 العامة األهداف د أحد ِّ
المضمون مع يتناسب بما

ىالتالميذتوومس

    

د  .2 أحد ِّ واألسئلة التياألنشطة
ذات تعكسالمهاراتالمعرفية

المستوىالحاليأوالمتدني

    

األأ  .3 صوغ سلوكيةالهداف
االسالمية التربية لدروس
للمالحظة قابلة بعبارات

والقياس

    

السلوكيةأ  .4 األهداف صنف
 االسالمية حسببللتربية
جاالتهاممستوياتهاالمختلفةفي

    

التربيةحل ِّأ  .5 دروس محتوى ل
إلى ومفاهيماالسالمية حقائق

.الخ...وتعميماتومهارات

    

عدخطةسنويةلمقررالتربيةأ  .6
االسالمية

    
التربيةعدخطةفصليةلمقررأ  .7

االسالمية
    

عدخطةيوميةلكلدرسمنأ  .8
دروسالتربيةاالسالمية

    
د  .9 التعليميةالمناسبةلالوسائأحد ِّ

التربية دروس أهداف لتحقيق
االسالمية

    

ِّأ  .10 وأساليبنو  طرائق من ع
موضوعات لتناسب التدريس

دروسالتربيةاالسالمية

    

أ  .11 األسئلة لتقويمحدد المناسبة
ال التربيةتالميذتعلم لدروس

االسالمية

    

إلىأ  .12 الرئيسية الفكرة جزئ
مفاهيمأصغر
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المنطقيةدحد ِّأ  .13 العالقات
عندما*البوليانية الكلمات بين

البحث متطلبات من فيتكون
الوسائطالمتعددة

    

د  .14 قدأحد ِّ التي الخاطئة المفاهيم
ويراقب التعليم خالل تطرأ

لديهمالتالميذلعدموجودها

    

: اثنيا  : مهارة التنفيذ
ِّأ  .15 تدريسنو  أساليب من ع

االسال مراعيا مالتربية ية
الفروقالفرديةبينالطلبة

    

التعليميةأ  .16 الوسائل ستخدم
التربية لدروس المناسبة
االسالميةفيالوقتالمناسب

    

الصياغةوج ِّأ  .17 محددة أسئلة ه
مراعيا  الطلبة جميع إلى

الفروقالفرديةبينهم

    

الفرصةلتوجيهتالميذعطيالأ  .18
أسئلةأثناءالشرح

    
مناسبةأ  .19 تعزيز أساليب ستخدم

ومتنوعة
    

محتوىوز ِّأ  .20 على الوقت ع
توزيعا صحيحا الدرس

    
    فعاليةقومبإدارةالصفبأ  .21
فيأ  .22 التشويق عنصر دخل

التربية دروس عرض
االسالميةلجذبانتباهالتالميذ

    

أذهانأ  .23 تحفيز على عمل
أنشطة في للمشاركة التالميذ

التعلم

    

أثناءأ  .24 متصلة عيني بقي
للتالميذستماعاإل

    
جأ  .25 اإلستماعتفاعل أثناء سديا 

و ،بالعينين الوجه تعابير
وبإيماءالرأس

    

فع أ   .26 إصغاء أثناءظهر اال 
 اإلنصات

    
27.   بينلدي التمييز على القدرة

واألفكار الرئيسية األفكار
أثناءنقاشالتالميذالثانوية
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لقدرةعلىالتحليلالعلميالدي  .28
واستخالصالنتائج

    
المواقفأ  .29 مع التكيف ستطيع

الصعبةواالنفعالية
    

الحوارأ  .30 وقت إدارة ستطيع
وموضوعه

    
إيجادمناخايجابيأ  .31 ملكمهارة

بينالتالميذللحوار
    

متساويةأ  .32 فرصة عطي
أو الكالم في للمحاورين

التعليقأوالتعقيب

    

الأ  .33 طبيعة النفسيةطالبفهم
والسلوكية

    
ستخدمطرائقتدريسمتنوعةأ  .34

قدرات تعدد مع تتناسب
وفروقهمالفرديةالتالميذ

    

: اثلثا  : مهارة التقومي
لقياسأ  .35 التقويم أدوات ستخدم

التربية دروس أهداف
االسالمية

    

التقويمنأ  .36 أساليب من ع ِّ فيو 
الميةسمادةالتربيةاإل

    
الوقتقطب ِّأ  .37 في التقويم

المناسب
    

الشائعةتعر أ  .38 األخطاء على ف
للتالميذفيضوءنتائجالتقويم

بمادةالتربيةاالسالمية

    

لدىأ   .39 الضعف نقاط عالج
بمادةالتربيةاالسالميةتالميذال

    
    تالميذشجعالتقويمالذاتيللأ  .40
اجعةفيرزودالتالميذبتغذيةأ  .41

 نتائج لدروسالتقويمضوء
 التربيةاالسالمية

    

منأ  .42 التالميذ فهم من تحقق
واألنشطة األسئلة طرح خالل

المتنوعة

    

التالميذأ  .43 يتعلم بأن هتم
عوضا عنويتطوروافيالفهم

الحفظ

    

التالميذالذينهمبحاجةأ ساعد  .44
إلىمساعدةإضافية
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كأفرادمنميذتالفهمالأدركوأ   .45
 ، قدراتهم ،ناحية إنجازاتهم

وأساليبتعليمهموحاجاتهم

    

 

لتضييق البحث عن (  And*املنطق البولياين :هو نظام يستخدم يف اسرتجاع املعلومات احملوسبة، عرب عبارات )و/ 
ط بني مصطلحني ربتوسيع البحث عن طريق ال( ل Orطريق الربط بني مصطلحني أو أكثر يف البحث، و ) أو / 

 رفض بعض املصطلحات غري املطلوبة يف البحث.( لNotحمتملني أو أكثر، و )ال / 
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 أمساء السادة حمكمي االستبانة

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادةمحكمياالستبانة

الدرجة جهةالعمل
 العلمية

 م االسم التخصص

وكيلالكلية
العلياللدراسات

والبحثالعلمي
 بجامعةجدة

تاذأس
 مشارك

د.محمدعمر أصولالتربية
 المدخلي

1.  

جامعةالمدينة
 العالميةبماليزيا

أستاذ
 مشارك

مناهجوطرق
 تدريس

د.أملمحمود
 علي

2.  

جامعةالمدينة
 العالميةبماليزيا

أستاذ
 مساعد

مناهجوطرق
 تدريس

د.صفيةناجي
 الدعيس

3.  

القرىجامعةأم أستاذ 
 مساعد

مناهجوطرق
 تدريس

دد.محم
عبدالجبار
 السلمي

4.  
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أستاذ جامعةجدة
 مساعد

د.خالدصالح إدارةتربوية
 الظاهري

5.  

أستاذ جامعةأمالقرى
 مساعد

مناهجوطرق
 تدريس

د.عليسويعد
 القرني

6.  

جامعةالملك
 عبدالعزيز

أستاذ
 مساعد

د.حاتمأحمد تربيةإسالمية
 شفي

7.  

مؤسسة
استشارات
 تعليمية

علمنفس ماجستير
 تربوي

راهيمنعيمإبأ.
 خانجي

8.  

أ.يحى تربيةإسالمية بكالوريوس مديرمدرسة
إسماعيل
 قاضي

9.  

أ.عبدالعزيز تربيةإسالمية بكالوريوس معلم
إبراهيم
 خواجي

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

يف صورته األولية املهارات التدريسية يف تنمية  التعلم املقلوب فعالية اسرتاتيجية استبانة  
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 املهارات التدريسيةيف تنمية  التعلم املقلوب ةفعالية اسرتاتيجي

 اسم املعلم )اختياري(
 ..........................................................................املدرسة............................................................:

مادة  .............................................................................: املرحلة التعليمية
 ...................................................:التدريس



فعاال  املؤشرات م
 جدا  

غري  حمايد فعاال
 فعاال

غري 
فعاال 
 جدا  
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  أوال  : مهارات التخطيط :

داألهدافالعامةللدرسبمايتناسب  .1 أحد ِّ
ومستوىالتالميذنمعالمضمو

     
د  .2 منأحد ِّ المناسبة واألسئلة األنشطة

الوسائطالمتعددة
     

سلوكيةلدروسالتربيةالهدافصوغاألأ  .3
 قابلة بعبارات للمالحظةاالسالمية

والقياس

     

للتربيةأ  .4 السلوكية األهداف صنف
المختلفةفيباالسالمية حسبمستوياتها
مجاالتها

     

االسالميةلحل ِّأ  .5 التربية دروس محتوى
إلىحقائقومفاهيموتعميماتومهارات

.الخ...

     

     عدخطةسنويةلمقررالتربيةاالسالميةأ  .6
     فصليةلمقررالتربيةاالسالميةعدخطةأ  .7
دروسأ  .8 درسمن لكل يومية خطة عد

التربيةاالسالمية
     

د  .9 المأحد ِّ التعليمية لتحقيقناالوسائل سبة
أهدافدروسالتربيةاالسالمية

     
ِّأ  .10 التدريسنو  وأساليب طرائق من ع

التربية دروس موضوعات لتناسب
االسالمية

     

تالميذاألسئلةالمناسبةلتقويمتعلمالحددأ  .11
لدروسالتربيةاالسالمية

     
     جزئالفكرةالرئيسيةإلىمفاهيمأصغرأ  .12
د  .13 بينقاالعالأحد ِّ البوليانية المنطقية ت

الكلماتعندماتكونمنمتطلباتالبحث
فيالوسائطالمتعددة

     

د  .14 تطرأأحد ِّ قد التي الخاطئة المفاهيم
لعدم التالميذ ويراقب التعليم خالل

لديهموجودها

     

 : اثنيا  : مهارة التنفيذ
ِّأ  .15 التربيةنو  تدريس أساليب من ع

مراع بينيا االسالمية الفردية الفروق
الطلبة

     

المناسبةأ  .16 التعليمية الوسائل ستخدم
الوقت في االسالمية التربية لدروس

المناسب
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جميعوج ِّأ  .17 إلى الصياغة محددة أسئلة ه
الطلبةمراعيا الفروقالفرديةبينهم

     
الأ  .18 أسئلةتالميذعطي لتوجيه الفرصة

أثناءالشرح
     

     أساليبتعزيزمناسبةومتنوعةدمستخأ  .19
توزيعا عالوقتعلىمحتوىالدرسوز ِّأ  .20

صحيحا 
     

     فعاليةقومبإدارةالصفبأ  .21
دخلعنصرالتشويقفيعرضدروسأ  .22

التربيةاالسالميةلجذبانتباهالتالميذ
     

أ  .23 على التالميذعمل أذهان تحفيز
للمشاركةفيأنشطةالتعلم

     
     ستماعللتالميذبقيعينيمتصلةأثناءاإلأ  .24
جأ  .25 بالعينينتفاعل اإلستماع أثناء سديا 

تعابيرالوجه،وبإيماءالرأسو
     

      اال أثناءاإلنصاتظهرإصغاءفع أ   .26
27.   األفكارلدي بين التمييز على القدرة

 الثانوية واألفكار نقاشالرئيسية أثناء
التالميذ

     

ل  .28 العلميدي التحليل على القدرة
واستخالصالنتائج

     
الصعبةأ  .29 المواقف مع التكيف ستطيع

واالنفعالية
     

     وموضوعهستطيعإدارةوقتالحوارأ  .30
أ  .31 مناخ إيجاد مهارة للحوارملك ايجابي

بينالتالميذ
     

فيأ  .32 للمحاورين متساوية فرصة عطي
قيبتعالكالمأوالتعليقأوال

     
     النفسيةوالسلوكيةطالبفهمطبيعةالأ  .33
تتناسبأ  .34 متنوعة تدريس طرائق ستخدم

وفروقهمالفرديةمعتعددقدراتالتالميذ
     

 : اثلثا  : مهارة التقومي
أهدافأ  .35 لقياس التقويم أدوات ستخدم

دروسالتربيةاالسالمية
     

عمنأساليبالتقويمنأ  .36 ِّ التربيةدةفيماو 
سالميةاإل
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     قالتقويمفيالوقتالمناسبطب ِّأ  .37
فعلىاألخطاءالشائعةللتالميذفيتعر أ  .38

التربية بمادة التقويم نتائج ضوء
االسالمية

     

الأ   .39 لدى الضعف نقاط بمادةتالميذعالج
التربيةاالسالمية

     
     تالميذشجعالتقويمالذاتيللأ  .40
ضوءودزأ  .41 في راجعة بتغذية التالميذ

 لدروسالتربيةاالسالميةالتقويمنتائج
     

طرحأ  .42 منخالل التالميذ فهم من تحقق
األسئلةواألنشطةالمتنوعة

     
أ  .43 التالميذ يتعلم بأن فيهتم ويتطوروا

عوضا عنالحفظالفهم
     

إلىأ ساعد  .44 بحاجة هم الذين التالميذ
مساعدةإضافية

     
وأ   .45 أدرك التالميذ ناحيةفهم من كأفراد

 ، وأساليبتعليمهمقدراتهم ، إنجازاتهم
وحاجاتهم

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التدريسية وفقا  السرتاتيجية التعلم املقلوبدليل تنمية املهارات   
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 دليل تنمية املهارات التدريسية وفقا  السرتاتيجية التعلم املقلوب

خي املعلم/ أخيت املعلمة ، يضع الباحث بني يديك دليالً لتقدمي االرشادات اليت تساعد على تنمية أ
 ابستخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب.املهارات التدريسية ، وذلك 

 حمتوايت الدليل:

 مقدمة عن التعلم املقلوب. .1
 ر املعلم يف اسرتاتيجية التعلم املقلوب.اأدو  .2
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 املقلوب.م خطوات تنفيذ التعل .3
 تقييم تنمية املهارات التدريسية لدى املعلمني عرب بطاقة مالحظة. .4

 :مقدمة عن التعلم املقلوب

ة النظر ابملمارسات دالسريع يف التكنولوجيا بعصران احلايل ، حيتم على الرتبويني إعاالتطور إن "
م املقلوب ل، وأييت التع قةواالسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة مبا يتناسب وهذه التطورات املتالح

ب مل أيت ليتماشى وروح العصر والتطور احلاصل يف وقتنا احلاضر ، مع اإلشارة هنا أن التعلم املقلو 
يف التعليم وحسب، وإَّنا جاء ليغري يف َّنط تصميم العملية التعليمية برمتها" ،  التكنولوجياليوظف 

  هذه التطورات.ملواكبة  هارات التدريسية لدى املعلمنياملولذلك وجب تنمية 

 

 

 

 

 

 : أدور املعلم يف اسرتاتيجية التعلم املقلوب

 

مرشد

موجه

محفزميس ر

مساعد
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 :خطوات تنفيذ التعلم املقلوب

عقد اللقاء / يطّلع املعلم على املادة العلمية قبل احلضور إىل قاعة التدريب ، سواء عن طريق مقاطع الفيديو أو قبل  .1
 قراءة الكتب املتخصصة يف ذلك ، كما يلي :

 حمتوى الفيديو ع الفيديوضو مو  م
 مهارات االستماع واإلنصات   .1

https://m.youtube.com/watch?v=aRbDyJrNHHg  
االستماع  أمهية مهارات

 اإلجيايب اواإلنصات ودوره
 مهارة البحث يف الوسائط املتعددة  .2

uHFEziUthQvFdRcizB_0DYNVO7https://m.youtube.com/playlist?list=PLotkOGJ  
طرق ومهارات البحث يف 

 الوسائط
 مهارة التوجيه واالرشاد  .3

zCFMwo9Bzy3m.youtube.com/watch?v=//https:  
التوجيه واالرشاد املدرسي 

 بني الواقع واملأمول
 مهارة احلوار  .4

94tZP8https://m.youtube.com/watch?v=vccMN  
أمهية احلوار ودوره يف 

 الصف الدراسي
 يةمهارة اإلدارة الرتبو   .5

MQKGXA9https://m.youtube.com/watch?v=mmUy  
خصائص اإلدارة الرتبوية 

 للفصل الدراسي 
 

 

 

 التعليمية التالية:أثناء اللقاء/ يتم تطبيق جمموعة من األنشطة  .2
األدوات  نواتج التعلم م

 املستخدمة
 إلجراءاتا األسلوب التدرييب

حيدد أمهية إدارة احلوار  • 
 يف الفصل

وار يربط بني إدارة احل •
املتمركز  والتعلم النشط

 حول التلميذ/التلميذة

 بورق قال
 م ملونةأقال

مناقشة وحوار لتحديد فائدة 
بنجاح قتها إدارة الفصل وعال

 عملية التعليم والتعلم

يقسم املدرب املشاركني إىل  .1
 جمموعات صغرية زوجية 

ح املدرب سؤال على طر ي .2
املشاركني ويطلب منهم أن يفكر  

كل واحد منهم على حده 
السؤال هو:  ه)ويدون إجابت

خربتك املهنية  لاكتب من خال
( ؟ واراحل إلدارةمفهوم دقيق 

  دقيقتان هلم الزمنوحدد 

https://m.youtube.com/watch?v=aRbDyJrNHHg
https://m.youtube.com/playlist?list=PLotkOGJ7DYNVO0uHFEziUthQvFdRcizB_
https://m.youtube.com/watch?v=3Bzy9zCFMwo
https://m.youtube.com/watch?v=vccMN8tZP94
https://m.youtube.com/watch?v=mmUy9MQKGXA
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املشاركني أن  من ملدربيطلب ا .3
على  هيعرض كل منهم إجابت

 ويتناقشا معاه اجملاور ل زميلال
تعريف مشرتك ملفهوم  نتاجإل

مث يقومان بتسجيل  وارإدارة احل
  ث دقائقثال لالوذلك خ

يطلب املدرب من كل جمموعة  .4
 إلدارةأن خترج مبفهوم واحد 

مناقشتهم معا وذلك بعد  واراحل
 قدقائ 5 لخال

تقوم كل جمموعة بعرض إجابتها  .5
 -ب املدونة على ورق قال –

يزيد العرض عن الللجميع حبيث 
 دقائق ثثال

بلون  –ابستخدام القلم املاركر  .6
يقوم املدرب بوضع  –خمتلف 

خط حتت العبارات البارزة يف كل 
ملفهوم  تعريف واملوضحة فعال

  وار ادارة احل
يعرض املدرب مفهوم وأمهية ادارة  .7

 واراحل
البحث أمهية استخدام  

يف  يف الوسائط املتعددة
.عملييت التعليم والتعلم

 

 بورق قال
 م ملونةالأق

 مادة الصقة

 عصف ذهين
 نقاش وحوار

مبناقشة املتدربني من ب قوم املدر ي
 :السؤال التايل لخال

البحث يف استخدام ماذا يعين لك 
 الوسائط املتعددة ؟

الذهين ابستخدام أسلوب العصف 
بتسجيل مجيع ب يقوم املدر 

ب  استجاابت املشاركني على لوح قال
،مع تشجيع  Chart Flip كبري

على املدرب )ع على املشاركة مياجل
أو التعليق على أي  اآلراءجتنب إبداء 

 (إجابة من إجاابت املشاركني
من  يتابع املدرب مناقشة املشاركني
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 :طرح السؤال التايل اللخ
املعلم  ماذا حيدث لو مل يستخدم

 البحث يف الوسائط املتعددة ؟
بعد ذلك يقوم املدرب مبساعدة 

مهية أ املشاركني على استنتاج
البحث يف الوسائط املتعددة استخدام 

يف عملييت التعليم والتعلم، وتتمثل 
 اآليت:يف  األمهيةهذه 

تزيد من متعة التلميذ والتلميذات 
تضفي جو من البهجة على ، و ابلتعلم

جتذب انتباه مجيع ،و  عملية التعلم
تساعد ، و ميذ حنو موضوع التعلمالتال

ق املعلم على مقابلة مشكلة الفرو 
تبسط املوضوعات التعليمية ، و الفردية

لتتناسب مع القدرات العقلية جلميع 
 ميذ التال

 

 املعلمني عرب بطاقة مالحظة :تقييم تنمية املهارات التدريسية لدى 

الحظ
ُ
 عزيزي امل

ميكنك استخدام هذه البطاقة يف تقييم مدى اكتساب املعلم للمهارات التدريسية املستهدفة 
ستوايت من مستوايت قياس درجة األداء ) درجة عالية ، درجة متوسطة، م ابستخدام ثالثة

 اجلوانب وتشمل مايلي :درجة منخفضة( وذلك من خالل مالحظة جمموعة من 

 أوالً : أثناء إعداد الدرس

 اثنياً : أثناء تنفيذ الدرس

 مهارة إدارة احلوار .1
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 نصاتمهارة االستماع واإل .2
 رشادمهارة التوجيه واإل .3
 دارة الرتبويةإلمهارة ا .4
 مهارة البحث يف الوسائط املتعددة .5

 اثلثاً : بعد االنتهاء من الدرس     

 

 

 

 

 

درجة  املؤشرات م
 عالية

درجة 
 متوسطة

درجة 
 منخفضة

  أوالً : أثناء إعداد الدرس
حيدِّد األهداف الرئيسية للدرس مبا يتناسب   .46

 مع املضمون ومستوى التالميذ
   

اهيم فملابتصلة عية املفر ال األهداف  حيدِّد  .47
 الرئيسية

   

يصوغ األهداف السلوكية لدروس الرتبية   .48
 للمالحظة والقياساالسالمية بعبارات قابلة 

   

حيلِّل حمتوى دروس الرتبية االسالمية إىل   .49
حقائق ومفاهيم وتعميمات ومهارات .... 
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 اخل
حيدِّد مقاطع الفيديو/ الصوت املناسبة   .50

 للدرس 
   

د األنشطة واألسئلة املناسبة من دِّ حي  .51
 الوسائط املتعددة

   

لتحقيق حيدِّد الوسائل التعليمية املناسبة   .52
 أهداف دروس الرتبية االسالمية

   

حيدِّد األسئلة املناسبة لتقومي تعلم التالميذ   .53
 لدروس الرتبية االسالمية

   

حيدِّد املفاهيم اخلاطئة اليت قد تطرأ خالل   .54
 اقب التالميذ لعدم وجودها لديهم  ير التعليم و 

   

  اثنياً : أثناء تنفيذ الدرس
ينوِّع من أساليب التمارين واألنشطة مراعياً   .55

 الفروق الفردية بني الطلبة
   

يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة لدروس   .56
 الرتبية االسالمية يف الوقت املناسب 

   

ه أسئلة حمددة الصياغة إىل مج  .57 ع الطلبة ييوجِّ
 مراعياً الفروق الفردية بينهم

   

يعطي التالميذ الفرصة لتوجيه أسئلة أثناء   .58
 الشرح

   

    يستخدم أساليب تعزيز مناسبة ومتنوعة  .59
يوزِّع الوقت على حمتوى الدرس توزيعاً   .60

 صحيحاً 
   

    يقوم إبدارة الصف بفعالية  .61
   يدخل عنصر التشويق يف عرض دروس   .62
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 مية جلذب انتباه التالميذسالالرتبية اال
يعمل على حتفيز أذهان التالميذ للمشاركة   .63

 يف أنشطة التعلم
   

    للتالميذيبقي عيين متصلة أثناء اإلستماع   .64
يتفاعل جسداًي أثناء اإلستماع ابلعينني   .65

 وتعابري الوجه ، وإبمياء الرأس 
   

    يُظهر إصغاء فع االً أثناء اإلنصات  .66
لقدرة على التمييز بني األفكار ا لديه  .67

الرئيسية واألفكار الثانوية أثناء نقاش 
 التالميذ

   

لديه القدرة على التحليل العلمي   .68
 واستخالص النتائج

   

يستطيع التكيف مع املواقف الصعبة   .69
 واالنفعالية

   

    يستطيع إدارة وقت احلوار وموضوعه   .70
ر بني واميلك مهارة إجياد مناخ اجيايب للح  .71

 التالميذ
   

يعطي فرصة متساوية للمحاورين يف الكالم   .72
 أو التعليق أو التعقيب

   

    النفسية والسلوكيةيفهم طبيعة الطالب   .73
يستخدم طرائق تدريس متنوعة تتناسب مع   .74

 تعدد قدرات التالميذ وفروقهم الفردية 
   

  اثلثاً : بعد االنتهاء من الدرس
 لقياس أهداف ومييستخدم أدوات التق  .75

 دروس الرتبية االسالمية
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ينوِّع من أساليب التقومي يف مادة الرتبية   .76
 اإلسالمية

   

    يطبِّق التقومي يف الوقت املناسب  .77
يتعر ف على األخطاء الشائعة للتالميذ يف   .78

 ضوء نتائج التقومي مبادة الرتبية االسالمية
   

ة اديعاجل نقاط الضعف لدى التالميذ مب  .79
 الرتبية االسالمية

   

    يشجع التقومي الذايت للتالميذ  .80
نتائج يزود التالميذ بتغذية راجعة يف ضوء   .81

 التقومي لدروس الرتبية االسالمية
   

يتحقق من فهم التالميذ من خالل طرح   .82
 األسئلة واألنشطة املتنوعة

   

يهتم أبن يتعلم التالميذ ويتطوروا يف الفهم   .83
 ظفعوضاً عن احل

   

يساعد التالميذ الذين هم حباجة إىل   .84
 مساعدة إضافية

   

انحية يدرك ويفهم التالميذ كأفراد من   .85
قدراهتم ، إجنازاهتم ، وأساليب تعليمهم 
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