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امللدص:
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر التعميم المقموب المستند إلى نموذج  TPACKعمى
ميارات التعمم الذاتي والتفكير الناقد والتعرف عمى التصورات التي تشكمت لدى الطالب من تأثير
التعميم المقموب .ولتحقيق ىذا اليدف تم اختيار عينة عشوائية قواميا ( )42طالباً تم تقسيميا

إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية عددىا ( )24طالباً ُدرست باستخدام التعميم المقموب،
ومجموعة ضابطة عددىا ( )24طالباً ُدرست بالطريقة التقميدية .كما تم إعداد أداتين :بطاقة
مالحظة لقياس ميارات التعمم الذاتي ،واختبار لميارات التفكير الناقد ،وقد تم استخدام المنيج
الكيفي من خالل إجراء المقابالت شبو المفتوحة ( )semi-structured interviewsمع
( )11طالباً من المجموعة التجريبية وقد تم استخدم اختبار "ت" ،لتحميل نتائج الدراسة .وقد
أسفرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد
المجموعتين في كل من ميارات التعمم الذاتي والتفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية ،وفي
الجانب الكيفي أسفر تحميل البيانات إلى تصنيفيا في خمس فئات رئيسو ،وقد توصل الباحث
إلى أن التعميم المقموب المستند إلى  TPACKمكن الطالب من االستقالل واالعتماد عمى
الذات وكذلك زيادة المشاركة المعرفية والسموكية والعمل الجماعي.
كممات مفتاحية :التعميم المقموب ،TPACK ،التعمم الذاتي ،التفكير الناقد ،تصورات
الطالب.
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The Effect of Flipped Learning Based on TPACK Model on
Developing Self-learning Skills and Critical Thinking for College of
education Students (math Major)and their Perceptions toward that
Abstract
The Purpose of this study was to investigate the effects of flipped
learning based on TPACK on developing self-learning skills, critical thinking
and discovering students’ perceptions formed by the impact of flipped learning.
The study sample consisted of 64 students representing the students registered
in the course. The sample was divided into two groups: an experimental group
(32) student studied using flipped classroom, and a control group (32) student
studied using the traditional way. The quantitative approach was used to
achieve the first and second objectives of the study, and the qualitative
approach was used to achieve the third objective. Data in the quantitative
approach were collected through two tools: a note card to measure self-learning
skills, and a test of critical thinking skills prepared according to the skills of the
Watson-Glaser model. In the qualitative approach, data were collected through
Semi-structured interviews with 11 students from the experimental group. The
results in the quantitative approach resulted in a statistically significant
difference between the average scores of the individuals of the two groups in
both self-learning skills and critical thinking in favor of the experimental
group. In the qualitative approach, the analysis of the data resulted in its
classification into five main categories, from which a number of subcategories
emerged. By linking the data, the researcher concluded that flipped learning
based on TPACK enabled students to become independent and self-reliant, as
well as to increase knowledge and behavioral participation and teamwork.
Keywords: Flipped Learning, TPACK, Self-learning, Critical Thinking, Students’
Perceptions
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املكدمة:
تعد الرياضيات أساس الثورة التكنولوجية الرقمية وذلك من خالل الجبر البوليني الذي
يعتمد النظام الثنائي  1،7في معالجة المعطيات وتخزينيا ونقميا وكذلك ضغطيا في
حالة نقل البيانات الكبيرة .ولقد توصل الخبراء في مجال عموم الحاسب إلى وضع بعض
البروتوكوالت الخاصة بضغط وترميز الصور الثابتة والمتحركة واإلشارات الصوتية مما أتاح
تبادل البيانات بكافة أنواعيا عبر الحواسيب الشخصية واليواتف الذكية ( Gooroochurn,

 ،)2018األمر الذي أدى إلى حدوث تحول جذري في عمميتي التعميم والتعمم وذلك من خالل
ظيور المحتوى الرقمي  ،والمحتوى الرقمي التفاعمي والمعمم الرقمي  ،يًا ٌتطهب تحقيق
توازن معقد من معرفة المحتوى  Content Knowledgeواالستراتيجيات التربوية
Pedagogical Strategiesوالموارد التكنولوجية Technological Resources
.)Ifenthaler, 2014

( & Gosper

إن التقدم اليائل في مجال تكنولوجيا المعمومات جعل التعميم يواجو تحديات عدة
تتطمب إعداد وامداد من يقوم عمى العممية التعميمية بالميارات الالزمة لمواجو ىذه التحديات،
ويعد مفيوم تكنولوجيا التعميم بوابة العبور إلى المستحدثات التكنولوجية التعميمية التي تمكن
المع مم من كافة الميارات التدريسية التي يحتاجيا معمم القرن الحادي والعشرون Sahin,
).)Cavlazoglu, & Zeytuncu, 2015

ويعد التعمم اإللكتروني  eLearningمن المستجدات التكنولوجية التعميمية الذي
ظير في منتصف التسعينات من القرن الماضي ومكن الجامعات والمؤسسات التعميمية
والتدريبية من إطالق برامجيا عبر اإلنترنت .إال أن تحقيق التوازن بصيغة تكاممية بين معرفة
المحتوى واالستراتيجيات التربوية والمعرفة التكنولوجية لم يكن متوف ارً في كثير من البرامج

التي تم إطالقيا في الفترة الماضية وكذلك بعض التجارب البحثية التي ُنشرت نتائجيا  ،وذلك

لغياب الرؤية الواضحة والخطط المدروسة التي تحقق العمق المعرفي القائم عمى فيم العالقات
المعقدة الموجودة بين األبعاد األساسية – المحتوى االستراتيجيات التربوية ،التكنولوجيا-والتي
يتعين األخذ بيا في بناء المنيج اإللكتروني بشكل مدمج قابل لمممارسة والتطبيق بدالً من

التصورات التكنولوجية المستقمة البعيدة عن مجاالت المحتوى ،فضالً عن المواصفات
والمعايير التي ترسم اإلطار المعرفي والميني واألخالقي لمفيوم التعمم اإللكتروني
(Garrison, 2011; Koehler, Mishra, Kereluik, Shin, & Graham, 2014).
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واذا كان التعمم اإللكتروني أحد المستحدثات التكنولوجية التي تدعم العممية التعميمية
وتحويميا من التمقين إلى التفاعل من خالل الحواسيب والوسائط التخزينية والشبكات ،فإن
التعميم المقموب ىو أحد مستحدثات التعمم اإللكتروني وىو يمثل استراتيجية تدريسية ذات
تنظيم متداخل ومعقد تستخدم اإلمكانات التقنية لتقديم المحتوى المعرفي وفق نيج تربوي يبدأ
بالتعمم الذاتي من خالل إطالع الطالب عمى بعض مقاطع فيديو أو ممفات صوتية أو غيرىا
من الوسائط قبل الحضور إلى الفصل ثم ينتقل إلى بيئة الصف لمزيد من المكاسب المعرفية
والتحفيزية والتفاعمية من خالل األقران ومعمم المادة.
ويشير كل من مكدونالد وسمث ( )McDonald & Smith, 2013أن التعميم المعكوس
 Flipped learningأحد المفاىيم األكثر انتشا ارً في الوقت الحالي في المدارس والجامعات ،إال
أن الكثير من الممارسات ليذا المفيوم ركزت عمى التقنية ذاتيا مع الغياب التام لألساس

العممي الذي تُستمد منو التطبيقات العممية لمتقنيات التعميمية .وتعد نظريات التعميم والتعمم -
السموكية والمعرفية والبنائية واالتصال  -من مكونات األساس العممي الذي تبنى عميو
إجراءات العممية التربوية حيث نظريات التعميم تعنى بما يفعمو المعمم ونظريات التعمم تعنى بما
يحدث لممتعمم). (Anderson, 2008

ونظ ارً لمدرجات المتفاوتة من اإلجماع والجدل حول مصطمح التعميم المقموب ،فقد

عكف أعضاء مجمس اإلدارة والقادة الرئيسيين في شبكة التعميم المقموب( Flipped )FLN

 learning Networkوكثير من المربين الذين ليم الخبرة بيذا النوع من التعميم عمى وضع
تعريف محدد من أجل توضيح المفيوم ومناقشة الفرق بينو وبين الفصل المقموب( .)1وقد

توصموا إلى تعريفو عمى أنو "العمل المدرسي في المنزل والعمل المنزلي في المدرسة" وبشكل
موسع فيم يرون التعميم المقموب" أنو طريقو تربوية لنقل التعميمات المباشرة من فضاء تعمم
المجموعة إلى فضاء التعمم الفردي ،ويتم تحويل فضاء المجموعة إلى بيئة تعميمية تفاعمية
ديناميكية حيث يوجو المعمم الطمبة أثناء تطبيق المفاىيم واالنخراط بشكل خالق في
الموضوع" .ويرون أن قمب الفصل ال يعني بالضرورة أن يؤدي إلى التعميم المقموب ،ألن ىناك
كثير من المعممين يمكن ليم أن يقمبوا فصوليم من خالل بعض التكميفات ولكن االنخراط في
التعميم المقموب يقتضي دمج أربعة مكونات رئيسية رمزوا ليا بالرمز  F-L-I-Pوىي تمثل
-https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
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اختصار لكل من :بيئة مرنة  ،Flexible Environmentوثقافة التعمم ،Learning Culture
ومحتوى مقصود  ،Intentional Contentومعمم محترف Professional Educator
(.( Network, 2014

إن التعميم المعكوس أو التعميم المقموب

Flipped Learning

يحقق اإلطار

المفاىيمي لعممية التدريس الفعال الذي وضع أساسو شولمان ( )Shulman, 1986وطوره في
 2006كل من ميش ار  Mishraوكوىر  Koehlerمن جامعة والية متشجن كمية التربية والذي
يقوم عمى التكامل بين ثالث مكونات رئيسة :معرفة المحتوى  Content knowledgeومعرفة
االستراتيجيات التربوية  Pedagogical Strategiesوالمعرفة التكنولوجية

Technological

 .knowledgeولقد اشتير ذلك االطار المفاىيمي بالمصطمح المركب

Technological

 Pedagogical content knowledgeواختصا ارً .TPCK

وتبقى المشكمة مع ىذا النوع من التعميم  -الذي يرمي إلى استخدام التقنيات الحديثة

وشبكة اإلنترنت لتقديم المحتوى عن طريق مقاطع الفيديو أو ممفات صوتيو أو غيرىا  -في
فيم العالقات المعقدة بين المكونات الرئيسة لإلطار المفاىيمي لعممية التدريس الفعال
 ،TPACKوالتي تتطمب بموجب المعايير المعتمدة إجراء تعديالت وتحديثات كثيرة نتيجة
لمتطورات المختمفة المتالحقة مما يجعل الجامعات أو المدارس عاجزة عن التعديل والتحديث
لكون األمر معقداً وان كان ممكناً ()Angeli & Valanides, Koehler & Mishra, 2014

;. 2009

ولقد تبين من خالل البحث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعمم اإللكتروني
بصفة عامة والتعميم المقموب بصفة خاصة إال إن الغالب التركيز عمى التكنولوجيا نفسيا من
قبل الباحثين وكذا المؤسسات والنظم التعميمية وليس عمى القيمة التعميمية التربوية
لمتكنولوجيا وامكاناتيا في تحسين العممية التعميمية من خالل توفير البيئة المناسبة لتعميم
وتعمم المحتوى بطرق ديناميكية تدفع الطالب لممشاركة والتفاعل بما يحقق ميارات التفكير
من خالل السياق المعرفي ،وىو ما يشكل معضمة لتمك المؤسسات والنظم ألن ما تتبناه اليوم
في الجوانب التقنية يصبح بالغد قديماً ال قيمة لو.

واذا كانت الرياضيات ىي أساس ىذه الثورة التكنولوجية اليائمة التي نشيدىا في

القرن الحادي والعشرون والتي فتحت أبواب الذكاء االصطناعي وتطبيقاتو في مجـــاالت شتى
في الحــــياة) ، (Steiner, 2012فإن إعداد األجيال القادرة عمى مسايرة مستحدثات الثورة
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التكنولوجية وتطبيقاتيا يستمزم إعادة صياغة األبنية المعرفية لممحتوى الرياضي وفق
االستراتيجيات التربوية ومستحدثات التقنية في مجال الرياضيات وتعميميا واعادة تصميم
بيئات التعميم والتعمم ودعميا بالمستحدثات التكنولوجية في مجال الوسائط التعميمية والتي
تمكن الطالب من التعمم الذاتي والتفكير الناقد.
ويعد التعمم الذاتي والتفكير الناقد من الميارات األساسية لعصر المعرفة ومن بين
األىداف ذات األىمية القصوى والمرغوب تحقيقيا في البنية المعرفية والميارية لجيل القرن
الحادي والعشرون ليس في مجال التعميم وثورة المعمومات فحسب ولكن لمواجية التحديات
الحياتية واالجتماعية والسياسية واألخالقية بشكل متعدد (Abrami, Bernard, Borokhovski,
).Wade, Surkes, Tamim & Zhang, 2008

إن تصميم وصياغة المحتوى -تربوياً وتكنولوجيا -بما يحقق أىداف التعمم الذاتي

والتفكير الناقد وتحويل عممية اكتساب المعرفة من عممية خاممة إلى نشاط عقمي يؤدي إلى
إتقان المحتوى وبناء اتجاىات إيجابية نحو استقاللية العمل؛ يتطمب فيم التداخالت المركبة
بين السموكيات والمواقف لمتعمم الذاتي والتفكير الناقد التي يجب مراعاتيا أثناء بناء المحتوى

وفق األسس النفسية لتعميم الرياضيات ومستحدثات التكنولوجيا في مجال الرياضيات بصفة
خاصة ومجال تكنولوجيا التعميم بصفة عامة ).) Hardy, 2010; Lee, & Hollebrand, 2008

واذا كان تعميم الرياضيات باستخدام تكنولوجيا التعميم بمختمف أشكاليا ونضميا
وأساليبيا يعد من أنماط التعمم الذاتي لكونيا تراعي الفروق الفردية والسرعة الذاتية لممتعمم
وتوفر فرصة التغذية الراجعة فضالً عن زيادة الدافعية عند المتعمم) العتيبي ،)4712 ،فإن

كفاءة البرمجيات التعميمية تبقى م رتبطة بقدرات فريق التصميم عمى بناء محتوى ديناميكي

تفاعمي يتيح الفرصة لمطالب بالتفاعل مع المحتوى واكتساب ميارات التفكير الرياضي
).(Sundayana, Herman, Dahlan & Prahmana, 2017

إال أن الواقع المتمثل في ضعف إتقان الطالب لبعض الجوانب المعرفية والميارية في
الرياضيات وافتقاد الدافعية واالىتمام ،وعدم تطور عمميات التعمم والتدريس في الفصول
الدراسية ،والقصور في المتطمبات التقنية والبشرية ( كفاءة استخدام التقنية ،ميارات تصميم
المقررات الكترونيا التدريب عمى الميارات التقنية الالزمة)؛ وكذلك تزايد الفجوة بين المعممين
والمتعممين في النواحي التقنية ىي من بين العوامل المؤثرة في عمميتي التعميم والتعمم وتنسج
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مشكمة مركبة تواجو بشكل يومي كل المنتمين لحقل التعميم وتجعل الواقع ال يمثل بيئة
ومساعدة عمى الفيم وتوسيع المعرفة وتطبيقيا.
إيجابية ومشجعو لمتعمم ُ
وتعد استراتيجية التعميم المقموب ىي األكثر مالئمة في مواجية بعض المعوقات
التقنية والبشرية وتتيح الفرصة في معالجة القصور الحاصل في عمميتي التعميم والتعمم من
خالل التمازج بين التعمم التقميدي والتعمم النشط ،ويرى جونسون ( )Johnson, 2013بأن ىذه
االستراتيجية قد يؤدى استخداميا إلحداث تغيرات جوىرية في السياق التعميمي والمؤسسات
التعميمية .وذلك لما تحدثو من تكامل متوازن بين المستحدثات التكنولوجية وفمسفة التربية
وتطبيقاتيا في الرياضيات.
وتعد نظرية كل من  Vygotskyو  Banduraمن النظريات التي شرحت العالقة بين
التعميم المقموب والتحصيل األكاديمي في الرياضيات وميارات التفكير الناقد ،وقد اقترحت تمك
النظريات ممارسة التعميم عبر التفاعالت االجتماعية في مجموعات أو بمساعدة المعمم لكون
ذلك يجعل التعميم مشوقاً ويمكن الطالب من اكتشاف المعرفة ذاتياً واالحتفاظ بيا من خالل ما

يحصل عميو من مساعدة وتوجيو )(Ramaglia, 2015

وتشكل نظرية كل من  Vygotskyو  Banduraإطا ارً مرجعياً لمدراسات العممية

والتطوير نظ ارً لما تمعبو البنائية االجتماعية من دور أساسي في تطور المعرفة عمى المستوى
أساسيا في التأثير
االجتماعي والمستوى الفردي وكيف تمعب العوامل البيئية والمعرفية دو ارً
ً
عمى التعمم والسموك اإلنساني .لذا فقد حرص خبراء تعميم الرياضيات عمى توظيفيا في كل
من بعدي الصياغة واألسموب أثناء تصميم وتقديم المحتوى الرياضي وذلك من خالل التبسيط
والتمثيل والتعاون واستخدام التكنولوجيا سعياً لتشييد أبنية معرفية مالئمة وسيمة التذكر تعتمد
عمى التمثيالت العقمية لممعرفة والمستمدة من الثقافة والتجربة والتفاعل .ويجب عمى المصمم

التعميمي اإللمام بكل من نظرية العبء المعرفي  Cognitive Load Theoryلتي وضعيا
سويمر) (Sweller,1988ونظرية المخططات المعرفية  Schema Cognitive Theoryالتي
قدميا باتميت ( )Bartlett, 1932وطورىا رتشارد أندرسون في السبعينات من القرن الماضي
وذلك لمعرفة ما يدور لرحمة المعمومات في الذاكرة بغية تحقيق التوازن وتحسين التعمم
والتخمص من الحمولة المعرفية التي يتسبب في وجودىا بعض األساليب التدريسية التي تقدم
بيا المعمومات ) .(Alba & Hasher, 1983وقد سعت وثيقة معايير المحتوى والعمميات التي
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أعدىا المجمس القومي األمريكي لمعممي الرياضيات ( )NCTMعام 1989وأعاد التأكيد
عمييا في عام  2000إلى األخذ بيا في بناء وتصميم المعايير لممحتوى والدليل اإلرشادي
لممعمم.
ويميل االتجاه المعاصر إلى دمج النظريات التربوية والتعميمة  -لكونيا الوعاء الذي
يستمد منو التربويون المسارات الصحيحة لتقديم المعرفة وتقويميا -مع المحتوى المعرفي
ومستحدثات التقنية وذلك سعياً لتحقيق متطمبات النجاح في القرن الحادي والعشرون.

ولقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت البحث في أثر التعميم المقموب عمى

عدد من المتغيرات التابعة كالتحصيل ،وبعض أنماط التفكير ،واالتجاىات ،والميول ،واآلراء.
ففي دراسة التركي والسبيعي ( )4714التي أجريت عمى طمبة الصف األول متوسط في
المعاىد العممية ،وذلك بيدف التعرف عمى فاعمية استراتيجية الفصل المقموب في تنمية
التفكير الناقد والوعي البيئي في مقرر العموم .تم تطبيق الدراسة عمى  40طالباً ،وقد خمصت

الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في كل من (التفكير الناقد،
والوعي البيئي) وكذلك وجود عالقة موجبة بين المتغيرين.
وفي دراسة استروىمير ( )Strohmyer, 2016التي ىدفت إلى وصف تصورات
وتجارب الطالب الحية لمتعميم المقموب مقارنة بالتعميم التقميدي في كل من المحتوى والتفكير
النقدي والتعاون والجوانب االجتماعية األخرى .تركز المحتوى عمى حساب المثمثات والتفاضل
والتكامل وشممت العينة مدرستين ثانويتين في الوسط الغربي في الواليات المتحدة األمريكية،
واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي (النوعي)  Qualitative Researchلجمع البيانات
وتحميميا .وقد توصل الباحث من خالل المقابمة المعمقة إلى أن بيئة التعميم المقموب أسيمت
بشكل إيجابي في تنمية قدرات التالميذ التحميمية واإلبداعية والتطبيقية ومكنت التالميذ من
التواصل وتبادل األفكار واتاحة الفرصة لمتعبير عن أبنيتيم المعرفية وعرض أفكارىم؛ لذا فإن
فعالة تقمل العبء المعرفي وتشجع التعاون
الباحث يرى أن التعميم المقموب يعد استراتيجية ّ
والتفكير النقدي واالبداع.
وفي د ارسة الزىراني ( )4712والتي أجراىا عمى عينة من طمبة كمية التربية بجامعة
الممك عبد العزيز في مقرر التعميم اإللكتروني وذلك بيدف التعرف عمى أثر استراتيجية الصف
المقموب عمى مستوى التحصيل وفق تصنيف بموم،؛ حيث تم تقسيم عينة الدراسة البالغة
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( )44طالباً إلى مجموعتين إحداىما ضابطة تم تدريسيا باستخدام أسموب المحاضرة
التقميدي ،وألخرى تجريبية تم تطبيق استراتيجية الصف المقموب ،وقد توصل الباحث إلى أنو

ال يوجد أثر الستراتيجية الصف المقموب عمى مستوى تحصيل الطالب عند مستوى التذكر
والفيم ،بينما كان ليذه االستراتيجية أثر عمى مستوى تحصيل الطالب عند المستويات
المعرفية ( التطبيق ،التحميل ،التركيب ،والتقويم).
وفي دراسة كالرك ( )Clark, 2015التي أجراىا عمى طمبة الصف التاسع في مادة
الجبر في إحدى مدارس الريف األمريكي وذلك بيدف إدخال تحسينات عمى مشاركات وأداء
الطالب من خالل نموذج التعميم المقموب .تكونت عينة البحث من  42طالب وطالبو موزعو
عمى مجموعتين استخدم الباحث استبيان لجمع أراء الطالب قبل و بعد فترة تدريس المحتوى
تبعو بإجراء المقابمة مع ( )44طالب وطالبو ثم ذىب بشكل أعمق إلى إجراء المقابمة مع ما
يسمى بالمجموعة البؤرية  Focus group Interviewingوذلك بيدف فيم الموقف التعميمي
وعدم االكتفاء بقياسو فقط .وقد توصل الباحث إلى أن التعميم المقموب مكن التالميذ من زيادة
مشاركاتيم المعرفية والسموكية والعاطفية ،وكان أكثر جذباً لممحتوى المعرفي ومكن التالميذ
من االستقالل واالعتماد عمى الذات وكذلك االنخراط في التعمم الجماعي.

وفي دراسة لف وىودج وقراندجنيت وسويفت ( & Love, Hodge, Grandgenett,

 )Swift, 2014التي أجريت بجامعة متروبولتان في الواليات المتحدة األمريكية عمى طمبة
السنة الثانية في مادة الجبر الخطي التطبيقي التي تعتبر متطمباً لطمبة العموم والتكنولوجيا
واليندسة والرياضيات .وكان اليدف من الدراسة ىو المقارنة بين الطريقة التقميدية وطريقة

الفصل المقموب من حيث األداء واإللمام بالجوانب المعرفية والتصورات .تكونت العينة من 22
طالب وطالبو  40منيم درسوا بطريقة الفصل المقموب و 42درسوا بالطريقة التقميدية ،تم
قياس األداء واإلمام بالجوانب المعرفية من خالل ثالثة اختبارات قدمت أثناء مراحل التجربة
وتم جمع تصورات العينة من خالل استبانة وزعة في نياية الفصل الدراسي وقد أسفرت
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.
وفي دراسة المعدي ( )4712التي أجراىا عمى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في
مدينة الرياض وذلك بيدف الكشف عن مدى فاعمية استخدام التعمم المدمج بالفصول
المقموبة في تنمية ميارات التفكير الرياضي .أتبع الباحث المنيج شبو التجريبي ،وبمغت عينة
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الدراسة  24طالباً موزعة عمى مجموعتين ،وخمصت نتائجيا وجود فرق دال إحصائياً لصالح
المجموعة التجريبية.

وفي دراسة ديفيز ودين وبول ) )Davies, Dean, & Ball 2013التي أجريت بقسم
نظم المعمومات بكمية ماريوت جامعة برنغيام ينج في والية يوتا في الواليات المتحدة
األمريكية ،وذلك بيدف الكشف عن طريقة التعميم األكثر فاعمية عمى التحصيل ودوافع
الطالب .بمغت العينة التي حققت متطمبات البحث ( )n=207موزعة عمى ثالث مجموعات كل
مجموعة خضعت لتدريس وحدة تصميم قاعدة البيانات باستخدام الجداول البيانية MS Excel

بطريقة تدريس مختمفة (طريقة التدريس العادية  ،n=65وطريقة الفصل المقموب ،n=53
وطريقة المحاكاة  .)n=89استخدم الباحثون المنيج الكمي شبو التجريبي لجمع البيانات
وتحميميا ،وأشارت نتائج التحميل الكمي إلى أن الفصل المقموب المعزز بالتقنية كان أكثر
فاعمية عمى التحصيل ودوافع الطالب واألكثر قابمية لمتطوير.
يتضح مما تقدم تنوع الدراسات التي تناولت البحث في تأثير التعميم المقموب عمى
عدد من المتغيرات ،إال أن جل ىذه الدراسات تباينت في تناوليا لميارات المستقبل وفي
مقدمتيا ميا ارت التعمم الذاتي والتفكير الناقد ،وكذلك ركزت الدراسات عمى التقنية ذاتيا دون
التكامل بينيا وبين المحتوى المعرفي والبيداجوجيا ،وىو ما تتفرد بو الدراسة الحالية لمبحث
فيو والتقصي من خال ل التعميم المقموب المستند إلى االطار المفاىيمي لعممية التدريس الفعال
 TPACKوالذي يتطمب التكامل الحقيقي بين المحتوى المعرفي ومستحدثات التقنية
والبيداجوجيا الفارقة التي تسيم في إعادة إنتاج السياق المعرفي بما يعزز التعمم الذاتي
والتفكير الناقد وبناء الخبرات وميارات التوصل والتعاون بين الطالب .

مشكلة الدراسة:
ومن خالل النظام التعميمي الذي ورثناه والذي لم يتجاوز القيام بمجموعة من العمميات
اإلجرائية الروتينية ولم يكن مصمماً ببيئة تقنية ذات برامج تعميمية تمكن التالميذ من التفكير
والتعمم الذاتي ،وكذلك مالحظة واقع مقررات الرياضيات وطرق تدريسيا بجامعة الممك خالد،

فأنيا ال تزال قاصرةً في محتواىا وأنشطتيا وطرائق تدريسيا عن تحقيق التعمم الذاتي وتنمية
أساليب التفكير السميمة ومنيا التفكير الناقد الذي يعد أحد ميارات التعمم الذاتي .وال تزال تعتمد

في تقديم المحتوى عمى الطرق التقميدية كالشرح واإللقاء والحفظ بالرغم من التقدم اليائل في
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الجوانب التقنية والتي يمكن االعتماد عمييا في تحقيق كثير من األىداف التعميمية .فضالً عن
الغياب التام الستخدام البرامج التفاعمية في مجال الرياضيات والتي تعطي مزيدا من العمق

المعرفي وتحقق مفيوم التعمم الذاتي الذي أصبح المحور األساسي في عمميتي التعميم والتعمم
نتيجة لمتطمبات التعميم العصري الذي تفرضو التغيرات المعرفية المتسارعة.
وقد أدت الثورة التكنولوجية اليائمة إلى سرعة تزايد المعرفة وتراكميا في كافة
المجاالت ،ولم يعد ممكناً االعتماد عمى ما يقدم من معارف ومعمومات أثناء مراحل الدراسة
الجامعية لمواجية الحياة والتغمب عمى مشكالتيا ،وذلك ألن الجامعة ال تستطيع تزويد المتعمم

بكل ما ىو متاح ومستحدث في مجال تخصصو وفي المجاالت ذات العالقة نظ ارً لمنمو

المعرفي المتسارع الذي يتطمب من المؤسسات التعميمية القائمة المبادرة في طرح طرائق
ومحتويات جديدة في التعميم تتماشى مع روح العصر وتمنح المتعمم مزيدا من الخبرات لجعل
التعمم عممية مستمرة يستطيع من خالليا – المتعمم -تطوير نفسو ومياراتو وقدراتو (الفميت،
.)4712
ويعد التعمم الذاتي أحد طرائق التعميم الذي تفرضو المتغيرات المعرفية المتسارعة
لكونو يمكن اإلنسان من الوصول إلى المعرفة بصورة مستقمة والعمل عمى تحميميا ونقدىا
وتوظيفيا في مواجية المشكالت الحياتية (شحاتو .)4772 ،وتعد العوامل الداخمية
كاالستعداد والرغبة والقدرة وكذلك العوامل الخارجية كالتوجيو والتشجيع والتدريب ومصادر
التعمم والمستحدثات التكنولوجية وغيرىا من المقومات األساسية لمتعمم الذاتي التي تمكن الفرد
من مواجية تحديات التعميم ومشكالتو واالعتماد عمى النفس في تحصيل العمم والمعرفة في
ضوء مقتضيات العصر (عامر ،والمصري.)4712 ،
ومن خالل خبرة الباحث في التدريس ومتابعتو لمطالب ،حيث ت ازيدت نسبة الغياب في
السنوات األخيرة ،وتدنى مستوى التحصيل ،ورصدت بعض الصعوبات لدييم في مواجية بعض
المشكالت التي تتطمب إبداء الرأي ،واصدار األحكام ،واتخاذ الق اررات في ضوء المعطيات
السببية ،وىو ما يعطي مؤش ارً عمى تدني مستو التفكير بشكل عام ومستوى التفكير الناقد
بشكل خاص ،األمر الذي يؤكد وجود مشكمة حقيقية.

واستناداً إلى ما سبق ،فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تمكين الطالب من جعل العمل

المدرسي في المنزل والعمل المنزلي في المدرسة من خالل توفير بيئة تفاعمية ذات تكامل
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متوازن بين المحتوى المعرفي ومستحدثات التقنية والبيداجوجيا الفارقة واستقصاء أثر ذلك
عمى ميارات التعمم الذاتي والتفكير الناقد والكشف عن التصورات الطالبية التي تعد من
العوامل غير الممموسة والتي تتشكل نتيجة لمتأثر بالتعميم المقموب.

أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عل األسئمة التالية:
 -1ما أثر استخدام استراتيجية التعميم المقموب المستند إلى نموذج  TPACKعمى تنمية
ميارات التعمم الذاتي لدى طالب كمية التربية تخصص "رياضيات"؟
 -4ما أثر استخدام استراتيجية التعميم المقموب المستند إلى نموذج  TPACKعمى تنمية
ميارات التفكير الناقد لدى طالب كمية التربية تخصص "رياضيات"؟
 -2ما تصورات طالب كمية التربية تخصص "رياضيات" نحو التعميم المقموب؟

أيداف الدراسة:
تعرف عمى أثر استخدام التعميم المقموب المستند إلى TAPCK
ىدفت الدراسة إلى ال ٌ

في تدريس أساسيات الرياضيات لدى طالب كمية التربية عمى:
 -1ميارات التعمم الذاتي.
 -4ميارات التفكير الناقد.
 -2تصورات الطالب المشاركين في التعميم المقموب.

أيمية الدراسة:
-1

قد تسيم الدراسة في مساعدة الطالب عمى اختيار مدخل لمتعمم يناسب قدراتيم
وامكاناتيم وتوجياتيم.

-4

تسعى ىذه الدراسة في تنمية ميارات الطالب المعممين في استخدام البرنامج
التفاعمي جيوجب ار ( )GeoGebraوكيفية توظيف إمكانات البرنامج العممية في حدود
محتوى أساسيات الرياضيات.

-2

تقدم الدراسة نموذجاً لكيفية التكامل بين المحتوى المعرفي والتربوي والتقني.

 -2تعد ىذه الدراسة محاولة لعالج أوجو القصور في الجوانب المعرفية والتربوية
والتكنولوجية من خالل ممارسة التعميم المقموب.
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قد تسيم ىذه الدراسة في توجيو نظر القائمين عمى العممية التربوية إلى ضرورة

-2

استخدام التعميم المقموب المدعوم بالتقنية التفاعمية لتحسين عممية التعمم.
قد تسيم ىذه الدراسة في التعرف عمى أثر التعميم المقموب عمى ميارات التعمم

-4

الذاتي وتنمية التفكير الناقد.
-0

تسميط الضوء عمى تصورات ومعتقدات التالميذ في ضوء تأثير التعميم المقموب

-2

قد تسيم ىذه الدراسة في توجيو الباحثين نحو صورة من صور البحث المختمط
كمياً وكيفياً.

حدود الدراسة:
تم التوصل إلى نتائج ىذه الدراسة في ضوء الحدود التالية:
 -1الحدود الزمنية :الفصل الثاني لمعام الدراسي .4712 /1227
 -4الحدود المكانية :جامعة الممك خالد بأبيا
 -2الحدود البشرية :طالب كمية التربية مسار التعميم االبتدائي تخصص رياضيات
 -2حدود المحتوى التدريسي :اقتصر البحث الحالي عمى مفردات مقرر أساسيات
الرياضيات لطمبة الرياضيات مسار التعميم االبتدائي.
 -2الحدود التقنية المستخدمة في إجراء الدراسة:
 البرنامج التفاعمي ( GeoGebraيعد من أكثر البرامج التفاعمية انتشا ارًواستخداماً في تعميم وتعمم الرياضيات من المرحمة االبتدائية وحتى المستوى

الجامعي).

 برنامج تسجيل شاشة الكمبيوتر ( Bandicamوالذي يتم من خاللو شرح خطواتتوظيف البرنامج التفاعمي في خدمة مفردات المحتوى).
 -نظام عممية إدارة التعميم اإللكتروني

(Blackboardوالذي من خاللو يتمقى

الطالب مقاطع الفيديو لكي يطمع عمييا ويقوم بأداء الميام التكميفية).
 السبورة الذكية ( Smart Boardلمعرض والتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختمفةالمخزنة عمى الحاسب أو الموجودة عمى اإلنترنت داخل الفصل).
-

حدود البيداجوجيا (المعرفة التربوية) :استند الباحث إلى كل من نظرية
فيجوتسكي وباندو ار فيما يخص بيئة التعمم والنظرية المعرفية فيما يخص
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المحتوى وكل من نظرية العبء المعرفي ونظرية المخططات المعرفية في
األساليب التدريسية ،فضالً عن التداخالت والتقاطعات التي يحتاج الموقف
التعميمي فييا المزج بين ىذه النظريات.

مصطلحات الدراسة:
بعد االطالع عمى األدب التربوي المتعمق بمتغيرات الدراسة ،فقد عرف الباحث المتغيرات
إجرائياً كما يمي:

 -1التعميم المقموب :ىو مدخل تربوي يرمي إلى جعل العمل المدرسي في المنزل والعمل
المنزلي في المدرسة وفق بيئة تفاعمية تستند إلى التكامل بين المحتوى المعرفي
واستخدام التقنيات الحديثة واالستراتيجيات التربوية بشكل مدمج.
 -4التعمم الذاتي :األسموب الواعي المنظم الذي يقوم بو الطالب بنفسو وفق إمكاناتو
وقدراتو من أجل اكتساب الجوانب المعرفية والميارية التي يطمح في الحصول عمييا.
 -2ميارات التعمم الذاتي :مجموعة الميارات التي ينبغي عمى الطالب امتالكيا واتقان
توظيفيا بكل دقة بما يحقق البناء المعرفي الذاتي في ضوء تعدد مصادر ومجاالت
المعرفة.
 -2التفكير الناقد :يعد من المفاىيم الغامضة التي يصعب تعريفيا بشكل محدد وال يوجد
تعريف متفق عميو من قبل الباحثين ،إال أن الباحث يعرفو إجرائيا بأنو :تفكير تأممي
معقول يركز عمى ما يعتقد بو الفرد أو يقوم بأدائو وىو فحص وتقويم الحمول
المعروضة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء.
 -2ميارات التفكير الناقد :يقصد بيا الباحث مجموعة الميارات التي يستند إلييا الفرد
أثناء فحص وتقويم الحمول والتي عمى أساسيا يبنى الحكم عمى قيمة الشيء؛
وتقتصر ىذه الدراسة عمى الميارات التالية( :معرفة االفتراضات ،التفسير ،تقويم
المناقشات ،االستنباط ،تقويم الحجج).

- 4010 -

أثر التعليم المقلوب المستند إلى نموذج  TPACKعلى تنمية مهارات التعلم الذاتي ..............................

مهًج الدراسة وإجراءاتًا
استخدم الباحث المنيج الكمي والكيفي بشكل تتابعي لإلجابة عن أسئمة الدراسة؛
حيث اتبع المنيج شبو التجريبي لإلجابة عن السؤال األول والثاني وذلك بغرض التوصل إلى
العالقات السببية التي تربط بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة في صورة كمية ،ولإلجابة
عن السؤال الثالث اتبع الباحث المنيج الكيفي وذلك بغرض الكشف عن العوامل غير
الممموسة التي ال يمكن الكشف عنيا كمياً والتي تشكمت نتيجة لمتأثر بالتعميم المقموب .وىو

ما يؤدي إلى زيادة عمق الفيم من خالل الوصف الدقيق لتجارب الطالب وآرائيم وعدم
االكتفاء بالبيانات الكمية التي تم قياسيا والتعبير عنيا رقمياً والتي يعزو فييا الباحث

تفسيراتو إلى شيء من التوقع الشخصي التي قد يصاحبيا بعض التحيز.
مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة البكالوريوس بكمية التربية جامعة الممك خالد
بأبيا ،واشتممت عينة الدراسة عمى  42طالباً من طمبة الرياضيات مسار التعميم االبتدائي
والمقرر عمييم دراسة مادة "أساسيات الرياضيات" في الفصل الثاني 1227ه .تم توزيعيم

بناء عمى معدالتيم التراكمية كل مجموعة  24طالباً،
إلى مجموعتين متساويتين ومتكا فئتين ً
تمى ذلك تحديد المجوعة التجريبية بناء عمى التجييزات التقنية المتاحة في القاعة
وصالحيتيا ،وقد تم تدريس المجموعة التجريبية من قبل الباحث ،أما المجموعة الضابطة فقد
تم تدريسيا نفس المحتوى باستخدام الطريقة االعتيادية.
مواد الدراسة:
 البرنامج التفاعمي  :GeoGebraحيث تم تزويد الطالب بنسخ من البرنامج لتحميموعمى أجزتيم الخاصة.
 مجموعة من مقاطع الفيديو التي تم إعدادىا من قبل الباحث وىي تحوي شرحالمحتوى التعميمي مستخدماً البرنامج التفاعمي  ،GeoGebraحيث كل مقطع يحوي

المحتوى التعميمي لكل درس موضح فيو كيفية تدريس المحتوى باستخدام البرنامج
التفاعمي  ،GeoGebraوترفع عمى نظام إدارة التعمم اإللكتروني .Blackboard
 كراسة النشاط وتم تصميميا لتعكس مدى تفاعل الطالب خارج وداخل الفصل معالمحتوى التعميمي ،ولقد أعتمد الباحث في صياغة محتوى كراسة النشاط عمى اإلطار
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المفاىيمي  TPCK/TPACKوالذي يمثل قمب التفاعل الناتج عن اندماج ثالثة أشكال
أساسية من المعرفة – المحتوى المعرفي

Content knowledge

واالستراتيجيات

التربوية  Pedagogical Strategiesوالموارد التكنولوجية - Technological Resources
وكذلك أعتمد الباحث عمى فمسفة كل من نظرية فايجوتسكي و باندو ار في الجانب
االجتماعي وفي الجانب المعرفي تم االستناد إلى كل من نظرية العبء المعرفي ونظرية
المخططات المعرفية التي تعد امتداد لنظرية بياجيو وذلك بغية تشييد محتوى ديناميكي
تفاعمي لتحقيق أىداف الدراسة.

أدوات الدراسة:
قام الباحث ببناء كل من بطاقة المالحظة لميارات التعمم الذاتي واختبار ميارات
التفكير الناقد وذلك لمكشف عن األثر الذي يحدثو التعميم المقموب عمى ميارات التعمم الذاتي
والتفكير الناقد .وفي المرحمة الثانية التي تتعمق بالجانب الكيفي الذي يسعى لإلجابة عن
السؤال الثالث من أجل الكشف عن التصورات التي تشكمت لدى الطالب المشاركين في التعميم
المقموب  ،استخدم الباحث المقابالت الشخصية شبو المفتوحة (semi-structured

)interviewsوالتي تم التعرض ليا بالتفصيل في المرحمة الثانية من ىذه الدراسة .وفيما يمي
خطوات إعداد أدوات الجانب الكمي:

أوالً :إعداد بطاقة املالحظة:
 تم إعداد بطاقة المالحظة وضبطيا كما يمي: مراجعة األدب التربوي السابق والمتعمق بميارات التعمم الذاتي وقد تم التوصلإلى  40ميارة تصف سموك المتعمم خارج وداخل الفصل في إطار أىداف
الدراسة.
 تم ضبط بطاقة المالحظة لتأكد من صدقيا وثباتيا من خالل عرضيا عمى ()17محكمين من المختصين في مجال المناىج وطرق التدريس .وقد أشارت آراء
المحكمين إلى حذف بعض العبارات وتعديل الصياغة لبعض العبارات المركبة
والغامضة.
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 تم حساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقة االتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث بمغ معامل ثبات األداة  7,20وىي قيمة مقبولة لتحقيق أىداف
الدراسة.
 بعد حذف بعض العبارات التي أشار إلييا المحكمين أصبحت بطاقة المالحظة فيصورتيا النيائية ( )44عبارة.

ثانياً :إعداد اختبار التفكري الهاقد:
تم بناء وضبط اختبار التفكير الناقد عمى النحو التالي:
-

مرجعة األدب التربوي السابق عمى مقياس "واطسن-
أعتمد الباحث بعد ا
جميسر"

لميارات التفكير الناقد والذي يتكون من خمس ميارات ىي( :معرفة

االفتراضات ،التفسير ،تقويم المناقشات ،االستنباط ،تقويم الحجج).
 قام الباحث بإعداد اختبار في مادة "أساسيات الرياضيات" عمى غرار مقياسواطسن-جميسر ،ويتكون من ( )177فقرة تقيس الميارات الخمس لمتفكير
الناقد ،وتتوزع عمى

خمسة اختبارات فرعية وقد صيغت مواقف وفقرات االختبار

عمى النيج التالي:


ضع عالمة (



) أمام االفتراض المناسب وعالمة (



) أمام االفتراض الغير

مناسب في الموقف التالي:
إذا كان لدينا المتسمسمة + + + +....

فإن:

 )1ىذه متسمسمة ىندسية غير منتيية
 )4ىذه متسمسمة ىندسية متقاربة
 )2ىذه متسمسمة ىندسية متباعدة
 )2ىذه متسمسمة ىندسية ال يمكن جمعيا
 كل اختبار فرعي يتكون من  2مواقف يتبع كل موقف  2فقرات فتكون عددفقرات االختبار الفرعي  47فقرة.
تم ضبط االختبار من خالل عرضو عمى ( )17محكمين من المختصين في
مجال طرق تدريس الرياضيات ،وت م األخذ بآرائيم إلخراج االختبار في صورتو
النيائية.
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 تم استخراج معمل الصدق المحكي وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجةاالختبار الكمية لمعينة في التطبيق البعدي والدرجة التي تعادل المعدل التراكمي
بعد تحولو من  177درجة حيث بمغ معامل االرتباط  7.042وىو دال إحصائياً

عند مستوى)  )7.71ويدل ىذا عمى تمتع االختبار بمعامل صدق محكي مرتفع.

 تم حساب االتساق الداخمي لالختبار من خالل إيجاد معامل االرتباط بين كل فقرةمن فقرات االختبار وبين المجال الذي تنتمي إليو ،وقد تراوحت معامالت االرتباط
بين ( )0.872 ،0.562أي 0.872 ≥ r ≥ 0.562
كما تم حساب معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار وبين االختبار ككل
وجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول ()1
يعايم ارتباط أبعاد االختبار يع االختبار ككم
يعايم االرتباط
انبعـــــــــــــــــــــــد (انًجال)
0.727
يعزفت االفتزاضاث
0.823
انتفسٍز وانتعهٍم
0.673
تقىٌى انًناقشاث
0.723
انقدرة عهى االستنباط
0.682
تقىٌى انحجج

و
1
2
3
4
5

اندالنت اإلحصائٍت
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

ويتضح من الجدول السابق ،أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد االختبار واالختبار ككل
محصورة بين (  ) 0.823 ،0.673أي أن  0.823 ≤ r ≤ 0.673وىي دالة إحصائيا عند مستوى
 0.01وىذا يدل عمى أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخمي.
 ولمتأكد من ثبات االختبار قام الباحث بحساب معامل ألفا كرونباخ لالختباروأبعاده ،وكانت النتائج كما في جدول (.)4
و
1
2
3
4
5

جدول ()2
يعايم انفا كزونباخ الختبار انتفكٍز انناقد
انبعـــــــــــــــد
يعزفت االفتزاضاث
انتفسٍز وانتعهٍم
تقىٌى انًناقشاث
انقدرة عهى االستنباط
تقىٌى انحجج
االختبار ككم
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من جدول ( )4يتضح أن جميع معامالت الفا مقبولة مما يدل عمى ثبات االختبار
وصالحيتو.

نتائج الدراسة:
لإلجابة السؤال األول الذي نص عمى :ما أثر استخدام استراتيجية التعميم المقموب
المستند إلى نموذج  TPACKعمى تنمية ميارات التعمم الذاتي لدى طالب كمية التربية
تخصص "رياضيات".

ٍ
داللة إحصائية عند
ولإلجابة عن ىذا السؤال صيغ الفرض اآلتي :ال يوجد فرق ذو

مستوى ) (0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولى (التي استخدمت استراتيجية
التعميم المقموب) والمجموعة الضابطة (التي استخدمت االستراتيجية المعتادة في التدريس) في
التطبيق البعدي لبطاقة ميارات التعمم الذاتي .والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب:
 -1المتوسطات الحسابية لمفردات بطاقة المالحظة لكل من المجموعة التجريبية
والضابطة وذلك لتحديد االتجاه العام لجميع المفردات عند كل من المجموعتين.
 -4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممقياس ككل (بطاقة المالحظة) عند
كل من المجموعتين وذلك لمكشف عن القيمة االحتمالية ( )P-valueعند
مستوى ( )0.05باستخدام اختبار  tوكذلك القيمة المعنوية.
وقد تم التوصل إلى أن متوسطات مفردات بطاقة المالحظة لميارات التعمم الذاتي

لممجموعة التجريبية تقع في النطاق ( ،)4.004 ≥ m ≥ 2.242وبمغ المتوسط العام

( )2.422بنسبة مئوية ( ،)%02.124وىذا يشير إلى أن االتجاه العام لجميع المفردات
يكون إلى المستوى العالي وفقاً لممعيار المعتمد في الدراسة وقد يعزى ذلك إلى نجاح الطريقة

التدريسية المتبعة والتي اعتمدت توظيف التكنولوجيا في تقديم المحتوى ومكنت الطمبة من

التعمم ذاتياً وجماعياً وجعميم المحور الرئيسي في العممية التعميمية.

وفيما يخص المجموعة الضابطة فقد تم التوصل إلى أن متوسطات مفردات بطاقة

ميارات التعمم الذاتي تقع في النطاق ( ،)1 ≥ m ≥ 3.211وبمغ المتوسط العام ()4.422

بنسبة مئوية ( )22.24%وىذا يشير إلى أن االتجاه العام لجميع المفردات يكون إلى
المستوى القميل وفقاً لممعيار المعتمد في الدراسة وقد يعزى ذلك إلى الطريقة التقميدية المرتكزة
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عمى المعمم في تقديم المحتوى والتي أىممت احتياجات الطالب الفردية والجماعية وتجنبت
تسخير التقنية في تنمية العمميات المعرفية
ولتحقيق الخطوة الثانية لإلجابة عمى السؤال األول قام الباحث بحساب القيمة

االحتمالية  P-Valueباستخدام االختبار اإلحصائي  tوالذي يعد من أكثر االختبارات شيوعاً في

األبحاث التربوية والنفسية واالجتماعية لقياس داللة فروف المتوسطات المرتبطة والغير

مرتبطة لمعينات المتساوية والغير متساوية ،ويتضح من الجدول رقم ( )4أن قيمة P-value

المصاحبة لقيمة  tالمحسوبة (  ) t Cأصغر من مستوى الداللة  0.05أي أن ( ،) P <αلذا فإنو

يمكن القول بوجود فرق دال إحصائياً عند مستوى  0.05بين المتوسط الحسابي لممجموعة
التجريبية والمتوسط الحسابي المناظر لو لممجموعة الضابطة ،ولصالح المجموعة التجريبية،
 )tوىي اكبر من قيمة  tالجدولية  ،وتشير
حيث بمغت قيمة  tالمحسوبة (= 14.903
)c (0.05,62

الداللة المعنوية (حجم األثر) التي بمغت ( )3.725باستخدام صيغة كوىين إلى قوة العالقة بين
المتغير المستقل والمتغير التابع ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن التعميم المقموب
كاستراتيجية تعميمية مستندة إلى التكامل بين المحتوى المعرفي والتقني والتربوي كسموك
تعميمي تفاعمي(  ) TPACKمكن الطالب من:
فعال وذلك من خالل تفاعل المحتوى مع التقنية حيث تمكن
 التعمم الذاتي وبشكل َالطالب من االعتماد عمى أنفسيم في تكوين أبنيتيم المعرفية.
-

اإللمام ببعض الجوانب المعرفية والميارية لممحتوى ،وساعد عمى تنظيم أفكارىم
بشكل أفضل قبل المقاء في الصف ،وساىم في استثمار المقاء الصفي لمنقاش
والبحث في الجوانب التي تحتاج مزيداً من التفسير والتعميل.

كل حسب سرعتو في التعمم والوقت
 استعادة المادة التعميمية أكثر من مرة ٌالمناسب لو مما أدى إلى تحسن استيعاب الجوانب المعرفية والميارية ،وادراك
العالقات األساسية في الموقف التعميمي.
 التعمم التفاعمي فردياَ وجماعياَ من خالل البرنامج  GeoGebraالذي وفر الرسوموالحركة والمحاكات ومتعة التعمم ،وساعد عمى فيم وانجاز بعض المواقف

التعميمية.

- 4042 -

أثر التعليم المقلوب المستند إلى نموذج  TPACKعلى تنمية مهارات التعلم الذاتي ..............................

 القدرة عمى فيم كيفية صياغة المحتوى بشكل تكاممي وفق اإلطار المفاىيمي TPACKبما يحقق متطمبات التعمم الذاتي والتفكير الناقد.
ويرجح الباحث أن كل ما سبق لو دور في زيادة الرغبة نحو التعمم وتحسن االتجاه نحو
الرياضيات وزيادة التحصيل وىو يتفق مع ما أشارت إليو بعض الدراسات مثل2016( :

 Strohmyer,؛ المطيري4712 ،؛ الزىراني( 4712 ،
جدول ()3
قًٍت  tودالنتها اإلحصائٍت وانًعنىٌت نهًجًىعت انضابطت وانتجزٌبٍت فً يهاراث انتعهى انذاتً
 P -valueحجى األثز
االنحزاف
انًتىسظ
انًتغٍز انًجًىعت
tc
انًعٍاري
7.821
79.21
انتجزٌبٍت=
*3.725
0.0001* 14..43
32
انتعهى
3.74
56.37
انضابطت=
انذاتً
32
1.999

t (0.05,62) =+/-

t

P*< 0.05

**  0.84يزتفع عند كىهٍن

ولإلجابة عمى السؤال الثاني الذي نص عمى :ما أثر استخدام استراتيجية التعميم
المقموب المستند إلى نموذج  TPACKعمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب كمية
التربية تخصص "رياضيات".

ٍ
داللة إحصائية عند
ولإلجابة عن ىذا السؤال صيغ الفرض اآلتي :ال يوجد فرق ذو

مستوى ) (0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولى (التي استخدمت استراتيجية
التعميم المقموب) والمجموعة الضابطة (التي استخدمت االستراتيجية المعتادة في التدريس) في
التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد .والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب:
 -1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ميارة من ميارات اختبار
التفكير الناقد.
 -4القيمة االحتمالية  p -valueعند مستوى  0.05باستخدام اختبار ،tوكذلك حساب
الداللة المعنوية وذلك لمكشف عن ميارات التفكير الناقد األكثر تأث ارً بالمتغير
المفسر(المستقل).
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جدول ()4
قًٍت  tودالنتها اإلحصائٍت وانًعنىٌت نهًجًىعت انتجزٌبٍت وانضابطت فً اختبار يهاراث انتفكٍز
انناقد
انًتغٍز
يعزفت
االفتزاضاث

انًجًىعت

انًتىسظ

انتجزٌبٍت=32

15.531

1.693

انتجزٌبٍت=32
انضابطت=32
انتجزٌبٍت=32

9.031
16.580
11.062
14.718

1.282
1.811
1.293
2.232

انضابطت=32

10.121

1.131

انتجزٌبٍت=32
انضابطت=32
انتجزٌبٍت=32

16.656
11.937

1.877
1.412

14.409

1.981

انضابطت=32

10.937

1.366

انتجزٌبٍت= 32

77.894

7.362

انضابطت= 32

53.088

4.007

انضابطت=32

انتفسٍز
وانتعهٍم
تقىٌى
انًناقشاث
انقدرة عهى
االستنباط
تقىٌى انحجج

اندرجت
انكهٍت
نهتفكٍز انناقد

  / 1.999

t (0.05,62)2tail

t

االنحزاف
انًعٍاري

P*< 0.05

c

t

حجى األثز

P -value

17.315

P
<0.0001

14.026

P
<0.0001

*3.562

10.393

P
<0.0001

*2.639

11.365

P
<0.0001

*2.886

8.162

P
<0.0001

*2.073

16.742

*4.398

P
<0.0001

*4.252

**  0.84يزتفع عند كىهٍن

يتضح من جدول ( )2أن قيمة  p-valueالمصاحبة لقيمة  tالمحسوبة (

c

t

) لكل

ميارة من ميارات التفكير الناقد وكذلك المحصمة الكمية لميارات التفكير الناقد ىي أصغر من
 0.05أي أن ) ،) P < αلذا فإنو يمكن القول بوجود فرق دال إحصائياً عند مستوى  0.05بين
المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي المناظر لو لممجموعة الضابطة،

ولصالح المجموعة التجريبية في كل ميارة من ميارات التفكير الناقد والمحصمة الكمية ،وتشير
الداللة المعنوية (حجم األثر) التي تم حسابيا بصيغة كوىين لكل ميارة من ميارات التفكير
الناقد وكذلك المحصمة الكمية إلى قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع ،حيث
يتضح من الجدول أن قيم حجم األثر تقع في الفترة (

≥  )2.473وىي مرتفعة

جداً عند كوىين ،وعميو يمكن القول أن طريقة التعميم المقموب المستندة إلى  TPACKتفوقت

عمى الطريقة التقميدية في تنمية ميارات التفكير الناقد في مساق أساسيات الرياضيات لمطمبة
المعممين بكمية التربية جامعة الممك خالد .ويعزو الباحث ذلك إلى بنية تصميم المواقف
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التعميمية التي استندت إلى التكامل بين المحتوى وطرائق التدريس والتقنية بما يحقق
مستويات بموم العميا (التحميل ،التركيب ،التقويم) .ويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى:
 أن الطمبة الذين يدرسون بطريقة التعميم المقموب المستند إلى  TPACKمكن التالميذ من
إدراك كثير من المفاىيم الرياضية والعالقات بينيا وسيل التمثيل البياني واليندسي لتتكون
الصورة الذىنية الحقيقية ذات المعنى لكثير من المواقف الرياضية من خالل إمكانات
البرنامج التفاعمي  ،GeoGebraوىو ما قد يشكل حاف ازً لممزيد من المثابرة من أجل

الوصول إلى اكتشاف الجانب الجمالي والبصري الكامن خمف التجريد الذي تقدم بو
الرياضيات.
 طريقة التعميم المقموب المدعوم بالبرنامج التفاعمي  GeoGebraمكن الطمبة فردياً
وجماعياً من تحميل وتنظيم كثير من المواقف الرياضية وكذلك تقويم التقدم نحو إتمام
الميام المخطط ليا في كراسة نشاط الطالب.

 تصميم المواقف التعميمية في كراسة النشاط التي تتطمب من المتعمم أن يكون مشاركاً
نشطاً وفعاالً في عممية التعمم مكنت الطالب من اكتشاف الحقائق والمغالطات والبحث عن
التفسيرات المنطقية المبنية عمى السببية.

 التكامل التقني بين طريقة التعميم المقموب والمحتوى التعميمي من خالل برنامج التفاعمي
 GeoGebraالذي مكن الطالب من القدرة عمى استنباط المعمومات الخاصة من بعض
التعميمات وكذلك الوصول إلى بعض التعميمات في ضوء بعض المعطيات الخاصة ،فضالً

عن فيم وتفسير كثير من المواقف الرياضية وصياغة بعض التنبؤات حول بعض القضايا

المستقبمية.
ويرى الباحث أن ما توصمت إليو ىذه الدراسة يتفق مع كل من (التركي والسبيعي،
4714؛ 4714؛ قشطة4714 ،؛ Strohomyer, 2016؛ المعدي )4712 ،فيما حققو
التعميم المقموب من آثار إيجابية عمى التحصيل وبعض أنماط التفكير وكذلك ميارات التعمم
الذاتي .وتعد ميارات التعمم الذاتي والتفكير الناقد من أىم أولويات التربية المعاصرة التي
يتعين التركيز عمييا من أجل مواجية متطمبات المستقبل المعرفية واالجتماعية والتقنية التي
يشيدىا القرن الحالي.
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ولإلجابة عمى السؤال الثالث :ما التصورات التي تشكمت لدى الطالب المشاركين في التعميم
المعكوس المستند إلى TPACK؟

قام الباحث بمجموعة من الخطوات النوعية وذلك

الستكشاف العوامل الغير ممموسة والتي تشكمت نتيجة لتأثير المتغير المستقل وتتمثل في
التصورات وآلراء ونحوىا والتي يصعب قياسيا كمياً من خالل العبارات الموجو والمحدودة.

تم اختيار عينة المشاركين لإلجابة عمى السؤال الثالث بالطريقة القصدية من داخل

العينة التجريبية ،وذلك وفق األداء في كراسة التكميفات المنزلية والتفاعل داخل الصف،
والقدرة عمى استخدام البرنامج التفاعمي  GeoGebraفي مسائل الجبر واليندسة ،وقد بمغت
العينة  11طالباً وىي تمثل ما نسبتو  %34من العينة التجريبية .كذلك تم استخدام المقابالت
الشخصية شبو المفتوحة ( )semi-structured interviewsوذلك لمكشف عن البيانات
الوصفية الغنية بالتجارب الشخصية لممشاركين ،وتعد ىذه الطريقة ىي األنسب في المراحل
المتأخرة من الدراسة ).Corbin & Strauss, 2014; Rabionet, 2011

ولجمع البيانات اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المقابالت الشخصية شبو
المفتوحة مستخدماً دليل المقابمة والذي تم إعداده قبل االنتياء من الجزء الكمي ،ويتكون من

( )12سؤاالً تم صياغتيا بعد مراجعة األدب التربوي المتعمق بيذا النوع من المقابمة & (Steen

 Foldnes, 2018; Marshall & Rossman, 2014; Galletta, 2013; Rabionet, 2011 ).بعد

ذلك عرضت األسئمة عمى أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في البحث النوعي والتخصص في
تعميم الرياضيات وذلك إلبداء المالحظات حول صياغة األسئمة التي تمثل اإلطار العام لمبحث
في التصورات الطالبية ،وتبقى األسئمة الممتدة والمولدة محكومة بما يتكشف من خالل واقع
الحوار .وىنا تجدر اإلشارة بأن مصطمحات واجراءات البحث النوعي قد تكون أكثر غموضاً
ومشقة من البحث الكمي  ،ويندر أن يحدد الباحث جميع جوانب التصميم قبل بدأ الدراسة

لكون الباحث بذاتو ىو أداة جمع البيانات وال تتضح كثير من العوامل إال من خالل رحمة
البحث ).) Corbin & Strauss, 2014

أجرى الباحث مقابمة شخصية مع كل طالب من طالب العينة التي تم اختيارىا مع
تسجيل المقابمة وذلك ليتسنى العودة لمحتوى اإلجابات أثناء تفريغيا ومطابقتيا فضالً عن

معرفة امتدادات األسئمة التي طرأت أثناء أجراء المقابمة والتي لم تكن ضمن الصورة النيائية
المعدة من قبل؛ تمي ذلك تفريغ كل مقابمة بشكل مستقل  .Interview Transcriptولمتأكد من
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مصداقية تفريغ البيانات وثباتيا  Credibilityعمد الباحث إلى إعادة نسختين من المقابمة
لكل طالب – نسخة من التسجيل لممقابمة ونسخة ورقية تمثل تفريغ المقابمة من قبل الباحث
 وذلك الطالع كل طالب عمى المعمومات التي أدلى بيا والتأكد من مطابقتيا وىو تكنيك فيالبحث النوعي ُيم ّكن المشاركين من إعادة بناء سردىم ويسمى (Birt, Checks Member
).Scott, Cavers, Campbell & Walter, 2016; Cho, & Trent, 2006

ولكي يتخذ الباحث ق اررات وآراء صائبة بعيدة عن تأثير الذاتية لجأ الباحث إلى طمب
المساعدة من قبل شخص آخر مستقل غير مشارك في البحث وذو خبرة في إجراءات البحث
الكمي والكيفي ليطمع عمى خطوات الباحث في التعامل مع البيانات ونشرىا وتصنيفيا وذلك
من أجل رفع المصداقية من خالل الكشف عن مكامن الخمل التي يقع فييا الباحث كالتحيز
والمبالغة والغموض واألخطاء في البيانات باإلضافة إلى مساعدة الباحث في إضافة بعض
النقاط التأكيدية وزيادة وعي الباحث بوجيات النظر حول البيانات وىو تكنيك يسمى في
البحث النوعي  Peer Debriefedيسيم في رفع مستوى الثقة والمصداقية لمبيانات
 Trustworthinessالتي يوفرىا الباحث ويتعامل معيا

;( Hail, Hurst, & Camp, 2011

)  Carcary, 2009وقد تمكن الباحث من خالل ىذا اإلجراء الوصول إلى بيانات موثوقة
تحقق الصالحية الخارجية (الصدق الظاىري) والصالحية الداخمية ( الصدق الداخمي) وتحقق
الثبات والموضوعية.
بعد أن أصبحت إجابات المشاركين ثابتو ويمكن االعتماد عمييا بجدارة
 Dependabilityعمد الباحث إلى تجميع البيانات وتنظيميا من خالل وضع السؤال يتبعو
كافة إجابات الطالب وذلك تمييداً لتجزئة البيانات  Fragmenting the Dataوتصنيفيا

 Categorizing the Dataثم ربطيا

 Linking the Dataوىو ما يسمى بترميز البيانات

).(Saldana, 2015
بعد االنتياء من ترميز البيانات تم االنتقال إلى مرحمة الترميز ال انتقائي Selective

العقد  Nodesالتي تمثل كل واحدة منيا وحدة أساسية في بنية
 codingوذلك لتوليف ُ
العقد الشجرية التي فييا يتم تنظيم الرموز في ىيكل ىرمي
العقدُ :
البيانات ،وىناك نوعان من ُ
العقد الحرة التي تكون قائمة بذاتيا وال ترتبط بإطار منظم من السمات أو المفاىيم .ولكن
و ُ
العقد وترتيبيا حسب السمات المشتركة.
بمجرد اكتمال عممية الترميز يمكن لمباحث تصفح ُ
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توصل الباحث بعد المرور بمراحل التنظيم والترميز والتوليف العقدي إلى أنو يمكن
تصنيف تصورات الطالب إلى خمس فئات رئيسية ينبثق عنيا فئات فرعية ،ومن أجل التأكد
من صحة المراحل التي مر بيا الباحث والبعد عن تأثير الذاتية تم عرض السجل الذي
يحوي كافة أنشطة الباحث حول التعامل مع البيانات  -من حيث التجميع والتنظيم والترميز
والتوليف  -عمى النظير الذي أختاره الباحث

 Peer Debriefedمن أجل الدعم

والتوجيو ،وقد تم مناقشة بعض الترميزات والتوليفات العقدية حتى تم الوصول إلى رأي موحد
يضع تصورات الطالب في خمس فئات رئيسية أربع منيا ذات فئات فرعية والفئة الخامسة
تمثل فقط ميول الطالب؛ وفيما يمي عرض الفئات الرئيسة والفرعية وبعض التعميقات التي
أشار ليا أصحاب كل فئة:

أوالً :مكارنة الفصل املكلوب بالتكليدي.
وىذه الفئة يمكن تصنيف تصورات الطالب المرتبطة بيا إلى أربع فئات كما يمي:
 -1تعمم ذاتي وتعاوني :ترى ىذه الفئة  -التي مثميا تسعة طالب بنسبة  -%21.24أنو
عند مشاىدة الفيديو يحصل الطالب عمى فكرة تقريبية عما يجب عميو فعمو وبعد ذلك
يحصل الطالب عمى فيم أكثر وأعمق من خالل التعاون مع زمالئو في الفصل وتوجييات
المعمم وىو ماال يمكن تحقيقو في التعميم التقميدي ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار
ليا أصحاب ىذه الفئة:
* -اعتمدت عمى نفسي بشكل كبير في الفصل المقموب  ....أحيانا انجز من -44
 %64بنفسي قبل مساعدة زمالئي أو مساعدة المعمم .....الفصل المقموب أفضل من
الفصول العادية بالنسبة لي.
* -الفصل المقموب جعمني أتابع أول بأول وأتواصل مع زمال ئي لمعرفة بعض األشياء التي
تصعب عمي.
* -قابمت مشكالت في استخدام أوامر البرنامج التفاعمي لبعض المسائل المطموبة في الجبر
لكن استعنت ببعض زمالئي ....
 -4العودة لممحتوى مع التكرار :ترى ىذه الفئة – التي مثميا عشرة طالب بنسبة
 -%.4..1أن التعميم المقموب أتاح فرصة العودة لمدروس في أي وقت وساعد عمى
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تكرار المشاىدة واالستماع لمحتوى الدرس/الدروس بما يتناسب مع وقت الطالب
وامكاناتو وقدراتو ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب ىذه الفئة:
* -ساعدني التعميم المقموب في مراجعة دروسي في أي وقت في الجامعة وفي البيت وفي
أي مكان أذىب إليو  ...ارجعت مقاطع الفيديو لمدروس السابقة بسيولة وكأنني في
الفصل ...لألسف الطريقة العادية ىي المتبعة في شرح أغمب المواد.
* -لدي صعوبات خاصة في الفصول العادية لكن التعميم المقموب ساعدني في التخمص
منيا....كنت دائما أقول زمالئي قدراتيم العقمية أفضل مني لكن اكتشفت نفسي بأنني
احتاج إلى طريقو تساعدني في الحصول عمى فيم أكثر.
 -2الغياب الجزئي والكمي :ترى ىذه الفئة  -التي مثميا عشرة طالب بنسبة

-%.4..1

أن التعميم المقموب حل مشكمة فوات أجزاء من المحاضرة نتيجة التأخر عن الحضور
وكذلك فوات المحاضرة/المحاضرات نتيجة الغياب الكمي ،وفيما يمي بعض التعميقات التي
أشار ليا أصحاب ىذه الفئة:
* -دائماً نعاني من قمة مواقف السيارات وبسبب ذلك أصل قاعة المحاضرة بعد

فوات جزء من الحاضرة  ....أحياناً ال أجد موقف فأضطر أغيب المحاضرة كاممة ،وأحياناً
بسبب ظروف الطقس ال أتمكن من الحضور  ....أحياناً ظروف صحية تجبرني عمى

الغياب  ...لكن التعميم المقموب حل مشكمة التأخر عن المحاضرة أو الغياب الكامل ....

خالل ىذا الفصل تأخرت مرتين وغبت مره واحده في مادتي ىذه لكن مقاطع الفيديو
تصمني أوالً بأول وأتابعيا.

* .... -لدي ظرف صحي وأغيب أحياناً لكن أتعمم من مقاطع الفيديو كأني في

الفصل...

 -2عدم فقد أجزاء من المعرفة :ترى ىذه الفئة – التي مثميا ثمانية طالب بنسبة
 - %72.73أن التعميم المقموب يحل مشكمة فقدان أجزاء من المعرفة التي
يتعرض ليا طالب الرياضيات عمى وجو الخصوص نتيجة لسرعة كتابة المعمم
عمى السبورة ثم مسحيا قبل تمكن بعض الطالب من نقل المادة المكتوبة ،وفيما
يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب ىذه الفئة:
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* -نتعمم الرياضيات من شرح المعمم عمى السبورة ...لكن بعض األساتذة
يشرح ويكتب بسرعو ويمسح قبل ما أكتب الشرح  ....أنا أفقد كثير من الشرح
وأتضايق كثير  ...طريقة التعميم المقموب جعمتني أتعمم بدون ضغط وخوف.
* -في محاضرات الرياضيات أنا أركز عمى شرح المعمم وأحاول أكتب كل
شيء  ...تركيزي عمى نقل المكتوب عمى السبورة قبل مسحو وأحياناً أطمب من أستاذ

المادة تصوير السبورة بالجوال  ...ما أعرف كيف وصل األستاذ إلى بعض

الخطوات ...أستعين ببعض الزمالء وأحياناً أرجع ألستاذ المادة لمعرفة المكتوب .....

ثانياً :أيمية الربنامج التفاعلي:
يمكن تصنيف تصورات الطالب المرتبطة بيذه الفئة إلى سبع فئات كما يمي:
 -1تجسيد المعنى :ترى ىذه الفئة – التي يمثميا ثمانية طالب بنسبة  - %72.73أن
التعميم المقموب المدعوم بالبرنامج التفاعمي  GeoGebraساعد الطالب عمى تجسيد
المعنى لكثير من المشكالت الرياضية المجردة التي يصعب عمى الطالب إدراكيا بالطرق
العادية ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب ىذه الفئة:
* -ساعدني البرنامج التفاعمي في أن افيم المعنى ألشياء كثيرة  .....كنت ال أعرف مثالً
معنى معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد  ....فقط أعرف الخطوات اإلجرائية وال أعرف

األسباب ويصعب عمى رسميا ....
* -عرفت من خالل البرنامج أن الدوال التربيعية ليا شكل متشابو  ....واستطعت أن أعرف
موقع واتجاه الدالة التربيعية.
 -4تعزيز المعمومة :ترى ىذه الفئة – التي يمثميا سبعة طالب بنسبة - %63.64

أن

التعميم المقموب المدعوم بالبرنامج التفاعمي  GeoGebraساعد الطالب عمى التعزيز
الفوري لممعمومات الرياضية ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب ىذه
الفئة:
* -أحل التكميفات ذاتياً وأتأكد من حمي بمساعدة البرنامج التفاعمي  ....لقد ساعدني البرنامج

في زيادة الثقة بنفسي ....وتحسنت نتيجتي في االختبار ....

* -ساعدني البرنامج التفاعمي في تعزيز قدرتي عمى التفكير...أنا أفكر في بعض الحمول،
وأتأكد من ذلك باستخدام البرنامج  ...وىو يمثل لي معمم خاص....
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 -2االكتشاف الذاتي :ترى ىذه الفئة – التي يمثميا سبعة طالب بنسبة  -%63.64أن
البرنامج التفاعمي  GeoGebraمكن الطالب من االعتماد عمى الذات في اكتشاف الكثير
من التمثيالت الجبرية واليندسية والعددية ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا
أصحاب ىذه الفئة:
* -تمكنت من اكتشاف كثير من الحمول بنفسيي  ....عرفت شكل الدوال الرئيسة مثل :الدالة
التربيعية والتكعيبية ودالة الجذر التربيعي ،ودالة المقموب ،ودالة القيمة المطمقة.
* -ساعدني البرنامج عمى اكتشاف طرق تمثيل الدالة
* -ساعدني البرنامج عمى اكتشاف حركة األشكال اليندسية والصور الناتجة عن
الحركة.
-2السيولة والتشويق :وترى ىذه الفئة – التي يمثميا عشرة طالب بنسبة - %.4..1
أن البرنامج التفاعمي GeoGebraجعل عممية التعمم سيمة وشيقو ،وفيما يمي بعض
التعميقات التي أشار ليا أصحاب ىذه الفئة:
* -استمتع بالبرنامج التفاعمي  ...لكونو يساعد عمى األثارة والدافعية  ...لقد مكنني
من اكتشاف حقيقة الجبر واليندسة ....
* -أنا معجب بالبرنامج لكونو سيل عمي أشياء كنت أعاني من صعوبتيا وعدم
فيميا...

انا أقضي أوقات طوليو مع البرنامج لكي أتعمم أكثر.

-2تحسين طرق التفكير :وترى ىذه الفئة – التي يمثميا ثمانية طالب بنسبة
 -%72.73أن استخدام البرنامج التفاعمي ساعد الطالب عمى تحسين طرق التفكير
ورفع مستواه في اليندسة والجبر ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب
ىذه الفئة:
* -ساعدني البرنامج التفاعمي عمى تحسين مياراتي في الرسم اليندسي لبناء العديد
من األشكال.
* -بمساعدة البرنامج التفاعمي استطعت استنتاج بعض خصائص األشكال اليندسية
* -استعطت استنباط بعض العالقات الجبرية حول خواص بعض األشكال اليندسية
والعالقة بينيا.
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-4سيولة استخدام البرنامج التفاعمي :وترى ىذه الفئة – التي يمثميا سبعة طالب
بنسبة  -%42.42أن مقاطع الفيديو التي تشرح األدوات واألوامر لنوافذ البرنامج
التفاعمي  GeoGebraأكثر وضوحاً من دليل االستخدام المرفق مع كراسة النشاط،
وفيما يمي

بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب ىذه الفئة:

* -من خالل متابعة مقاطع الفيديو تمكنت من أوامر وأدوات النوافذ الثالث  ...نعم
التنقل بين النوافذ يحتاج ممارسة لكن أرى البرنامج سيل ومفيد جدا.
* -أنا أتابع الدليل الورقي ومقاطع الفيديو لكيفية استخدام البرنامج التفاعمي ....
أنصح بمتابعة مقاطع الفيديو.
* -مقاطع الفيديو أسيل  ...أنا بدأت أستخدم البرنامج في التفاضل والتكامل وساعدني
جداً انصح بو لكل الطالب ....وساعدت أخي في الثانوي ،لقد استمر في استخدام

البرنامج الكتشاف الحمول.

 -0صعوبة استخدام البرنامج التفاعمي :وترى ىذه الفئة – التي يمثميا أربعة طالب
بنسبة  -%36.36أن ىناك صعوبة في اإللمام بكل األدوات واألوامر الخاصة بتمثيل
العناصر الرياضية جبرياً وىندسياً ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب
ىذه الفئة:

* -نعم توجد صعوبات تتعمق بمعرفة األوامر واألدوات الخاصة بالبرنامج  ....أحس
أن عدم المتابعة ىو سبب الصعوبة بالنسبة لي.
* -أنا أرى أن قمة الممارسة ىي سبب الصعوبة ألن األوامر كثيرة.

ثالجاً :الصياغة واألسلوب:
يمكن تصنيف تصورات الطالب المرتبطة بيذه الفئة إلى أربع فئات كما يمي:
 -1صياغة المحتوى المعرفي :وترى ىذه الفئة – التي يمثميا تسعة طالب بنسبة
 -%11.12أن صياغة المحتوى في كراسة الطالب اشتممت عمى أنشطة عميقة
تتجاوز التعمم السطحي وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب ىذه الفئة:
* -محتوى كراسة النشاط ال يسمح لمطالب بتأجيل االطالع عمى الدروس ...إنو يجبر
الطالب عمى متابعة الدروس أول بأول.
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* -ساعدتني كراسة النشاط في البحث عن المعمومة من خالل البرنامج التفاعمي ومن خالل
زمالئي ومن خالل أستاذ المادة.
* -كراسة النشاط كشفت لي صعوباتي الخاصة في التخيل والرسم.
 -4متطمبات األداء في كراسة النشاط :ترى ىذه الفئة – التي يمثميا عشرة طالب بنسبة
 -%27.21أن صياغة المحتوى في كراسة النشاط يتطمب من الطالب أن يكون نشطاً

من خالل :متابعة مقاطع الفيديو الخاصة بالمحتوى أول بأول ،وكذلك متابعة كيفية
استخدام البرنامج التفاعمي من خالل مقاطع الفيديو ،ثم متابعة األقران لمزيد من
التفاعل والنقاش لكسب المزيد من المعرفة ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا
أصحاب ىذه الفئة:
* -ال أستطيع إنياء المطموب في كراسة النشاط دون العودة لمقاطع الفيديو ...أنا أتابع
المقاطع الخاصة بالمحتوى ومقاطع الفيديو الخاصة باستخدام البرنامج ثم أحاول إنجاز
المطموب بنفسي  ...أعود لزمالئي لمناقشة حمولي ثم ننتظر تعميق أستاذ المادة.
* -الخطوات الموجودة في كراسة النشاط جعمتني أتعمم ذاتياً ،أنا بحث عن الحل من خالل
مراجعة مقاطع الفيديو ....استخدمت الروابط الموجودة في كراسة النشاط فوجدت أن

معظم الموضوعات التي ندرسيا تتوفر ليا مقاطع فيديو عمى اليوتيوب  ...جداً ميمة

ومفيدة أنصح بيا زمالئي.

 -2فرص تعمم المحتوى :وترى ىذه الفئة – التي يمثميا تسعة طالب بنسـبة - %11.12
أن استراتيجية التعميم المقموب تتيح لمطالب التعرض لممحتـوى أكثـر مـن مـرة وذلـك مـن
خــالل االطــالع عمــى مقــاطع الفيــديو والتطبيــق التفــاعمي باســتخدام البرنــامج التفــاعمي
 ،GeoGebraثم العمل الذاتي فـي كراسـة النشـاط وذلـك قبـل الوصـول لمفصـل ،يمـي ذلـك
العمــل الجمــاعي فــي محتــوى كراســة النشــاط داخــل الصــف وتحــت إشـراف المعمــم والــذي
يتخممــو مزيــداً مـــن التفاعــل والنقــاش بـــين الطــالب بعضــيم مـــع بعــض وبــين الطـــالب
والمعمــم ،ويــرى الطــالب بــأن المرحمــة األخيــرة ال تمثــل محاضــرة بقــدر مــا ىــو كثيــر مــن

العطاء والمشاركة والتفاعـل ،وفيمـا يمـي بعـض التعميقـات التـي أشـار ليـا أصـحاب ىـذه
الفئة:
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* -التعميم المقموب أجبرني عمـى المتابعـة اليوميـة لمـدروس ،وشـجعني عمـى اسـتخدام التقنيـة التـي
تفيد في مجال الرياضيات  ....التعميم المقموب يعطي الطالب ثالث فرص لمتعمم الدرس.
* -في إحدى المحاضرات لم أستطع مشاركة زمالئي في الصف لكوني لـم أطمـع عمـى مقـاطع
الفيديو ،ولم أستطع اإلجابـة عمـى مـا يطرحـو أسـتاذ المـادة ألننـي لـم أطمـع مسـبقاً عمـى
متطمبات التكميف رقم... 2لقد كنـت مكشـوفاً أمـام زمالئـي وأسـتاذ المـادة  ...أنـا تعممـت
من خالل مساعدة زمالئي ومن خالل تعميقات أستاذ المادة.

 – 2كفاءة المعمم :ترى ىذه الفئة – التي مثميا سبعة طالب بنسبة  - %63.64أن فيم
التفاعالت المعقدة بين المحتوى والتربية والمتعممين والتكنولوجيا تحتاج جيد وخبرة
المعمم من أجل الوصول إلى تكامل ناجح يحقق االستفادة من المستحدثات التقنية
وتطبيقاتيا في الرياضيات ،وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أصحاب ىذه
الفئة:
* -إن طريقة التدريس عممتني كيف أفكر ،وأعطتني فرصة التعمم حسب قدراتي ،ومكنتي
من استعادة المحتوى في أي وقت ....أنا جداً استمتع ببيئة الصف ألنيا تحتوي عمى

تفاعل وبحث وتفكير ،لقد ساعدنا أستاذ المادة عمى تعمم البرنامج التفاعمي

 GeoGebraوأرشدنا إلى روابط ميمة ساعدتني في فيم بعض موضوعات الجبر
واليندسة.
* -أنا درست المادة أكثر من مرة ،وكنت مقصر في الحضور والمشاركة ،لكن
في المرات الماضية كنت أعاني من عدم فيم المعنى لما يكتبو المعمم عمى السبورة ....
في كل مرة نجد المعمم يحل المثال الموجود في المذكرة بنفس الخطوات ونعيد نقمو من
عمى السبورة  ....لقد غير التعميم المقموب طريقتي في التعمم ،وأجبرني عمى التعمم
بنفسي ،وبمشاركة زمالئي واكتشفت دور التقنية في تعمم الرياضيات....لقد تغيرت
أفكاري وتحسنت في جوانب كثيرة  ...في رأيي أن صعوبة المادة وسيولتيا يعود إلمكانات
المعمم.

رابعاً :امليل حنو التعليم املكلوب:
جميع أفراد العينة التي اجري معيا المقابمة يفضمون التعميم المقموب عمى التعميم
التقميدي لكونو يحقق ليم المتعة والندماج والتفاعل والعتماد عمى النفس ،إال أن ثالثة طالب
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من العينة وىم يمثمون  %27.21يرون أن عممية التعميم المقموب تتطمب من المعمم جيداً

كبيرً في إعداد مقاطع الفيديو وصياغة المحتوى ،وتتطمب من الطالب وقت أوسع لتحضير
ا

الدرس قبل أن يصل لمفصل .وفيما يمي بعض التعميقات التي أشار ليا أفراد العينة.

* -التعميم المقموب جعمني أستمتع بمشاىدة المحاضرة في أي مكان خارج الفصل.
* -أنا استمتع باستخدام البرنامج التفاعمي  GeoGebraلمكشف عن الحمول
والرسومات ...أحب أقضي بعض الوقت في استخدامو حتى أتمكن من معرفة األوامر
واتقانيا ألن ذلك يساعدني في المزيد من التطبيق ليذا البرنامج.
* -في الفصل المقموب أنا أستمتع بالتفاعل الذي يحدث داخل الصف مع زمالئي ألن ذلك
يساعدني في زيادة المعرفة والعالقات الشخصية.
* -أشعر بعدم الممل أثناء الفصل المقموب.
* -طريقة التعميم المقموب تساعدني عمى بقاء المعمومة بشكل أطول.

مهاقشة نتائج الدراسة:
تم التوصل إلى النتائج السابقة وفق منيجية البحث النوعي وتشير النتائج إلى تشكل
تصورات إيجابية عمى المستوى الشخصي والجماعي والتفاعل مع المستحدثات التقنية
وتوظيفيا في المحتوى ،وبصفة عامة فإن الباحث يعزو النتائج اإليجابية في كل من الجانب
الكمي والكيفي ليذه الدراسة إلى الكيفية التي طبقت بيا استراتيجية التعميم المقموب والقائمة
عمى اإلطار المفاىيمي  TPCK/TPACKوالذي يستند إلى دمج ثالثة أنوع من المعارف –
المعرفة التكنولوجية ،TKالمعرفة التربوية  ،PKمعرفة المحتوى  - CKلتحقيق شكل من
أشكال المعرفة التي تتجاوز المكونات األساسية ( المحتوى ،التربية ،التكنولوجيا) إلى بنية
معرفية ومفاىيمية ذات تفاعل ديناميكي تحقق الفيم العميق والمرن وتمكن الطالب من
التقصي واالستدالل وزيادة االعتماد عمى الذات .وينسجم ذلك مع ما أشارت إليو دراسة كل
من ;(Strohmyer, 2016; Love, Hodge, Grandgenett, & Swift, 2015; Clark, 2015
Davies, Dean, & Ball, 2013).

ولقد كشفت الدراسة الحالية أن الشائع في سموك التعميم في قسم الرياضيات ال زال
يعتمد فقط عمى مكون واحد من المكونات األساسية وىو مكون المحتوى  CKحيث أن كافة
الطالب الذين ساىموا في التجربة لم يكن لدييم خمفية عن كيفية استخدام أي نوع من أنواع
البرامج التفاعمية أثناء دراسة مواد الرياضيات .وكذلك توصل الباحث إلى أن الشائع في سموك
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التعميم في كمية التربية اليزال يعتمد عمى المعرفة التربوية  PKبنسبة عالية يكاد يتالشى معيا
التكامل الثنائي بين المعرفة التربوية ومعرفة المحتوى ،CKفضالً عن أن المعرفة التقنية

TKالتي تسعى كمية التربية إلكسابيا لمطمبة لم تعد تتناسب مع متطمبات القرن الحادي
والعشرون.

وىنا يمكن الخروج بالقول :أنو استناداً إلى األدبيات السابقة لمتعميم المقموب وما

توصمت إ ليو الدراسة الحالية من نتائج إيجابية عمى المستوى الكمي والكيفي فإن التعميم
فعالة يمكن االعتماد عمييا في تقميل العبء المعرفي وتشجيع
المقموب يمثل استراتيجية ّ
التعاون والتفكير النقدي وإلبداع.

التوصيات واملكرتحات:
من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا فإنو يمكن استخالص التوصيات والمقترحات
التالية:
 -1توجيو االىتمام بضرورة التكامل الثنائي بين المحتوى المعرفي(التخصصي) والتقني أثناء
دراسة مواد الرياضيات  ،وذلك ليتسنى لمطالب معرفة البرامج التفاعمية وكيفية استخداميا
كجزء من إعداده المعرفي.
 -4توجيو االىتمام بضرورة التكامل بين المكونات األساسية  -المحتوى المعرفي والتربوي
والتقني -أثناء إعداد المعمم بكمية التربية بما يحقق الكفايات المينية.
 -2إعادة النظر في تصميم وصياغة المحتوى المعرفي بما يحقق اكتساب ميارات التعمم
الذاتي والتفكير الناقد.
 -2التوسيع في استخدام استراتيجية التعميم المعكوس في المقررات الجامعية.
 -2تدريب الطالب المعمم عمى استخدام التقنية بشكل فعال في تعمم وتعميم الرياضيات.
 -4إعادة النظر في ميارات الطالب المعمم وفق اإلطار المفاىيمي .TPCK/TPACK

 -0عقد دورات وورش تدريبية عمى استخدام استراتيجية التعميم المعكوس.
 -2إجراء المزيد من الدراسات حول استخدام البرامج التفاعمية.
 -2توجيو االىتمام بتحديث المفردات المقدمة بقسم تقنيات التعميم وذلك لمسايرة متطمبات
القرن الحادي والعشرون.
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