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 عبد انكرٌى انعكهىك انثاَىٌت /  اسى املدرست
 
 –انىسطى  –يدٌرٌت انرتبٍت و انخعهٍى / اسى املدٌرٌت 
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   :هشكلة البحث  وأسئلته
 

من انفجار معرفً، نتج عنها الكثٌر من التحدٌات التً ٌجب  ٌواكبهانظراً للتطورات الهائلة التً تشهدها المجتمعات وما 

التعامل والتكٌف معها من أجل تحمٌك األهداف التربوٌة التعلٌمٌة، ونظراً ألهمٌة تطبٌك استراتٌجٌات تعلٌمٌة جدٌدة 

كاستراتٌجٌة الفصل المنعكس رأت لجنة البحث دراستها من أجل التوصل الى عاللتها بتنمٌة المهارات الفكرٌة المتمثلة 

 .بمهارات الرسم الهندسً باإلضافة الى المشاركة الفاعلة من لبل الطالب داخل الغرفة الصفٌة
 :وفً ضوء ما تم ذكره فقد تم تحدٌد مشكلة البحث فً السؤال الرئٌس التالً

ما مدى فاعلٌة الفصول المنعكسة فً تنمٌة مهارات الرسم الهندسً ثالثً األبعاد المٌكانٌكً لدى طلبة مدرسة عبد الكرٌم 

 العكلون الثانوٌة ؟
 :وٌتفرع من السؤال الرئٌس األسئلة الفرعٌة التالٌة 

 .ما دور استراتٌجٌة الفصل المنعكس فً اكساب الطالب مهارات الرسم الهندسً ثالثً األبعاد المٌكانٌكً
بٌن متوسطات درجات تمدٌر أفراد العٌنة الستٌعاب (  ≥ α 0.05) هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة 

 (.المرحلة ،المؤهل)مهارات الرسم الهندسً ثالثً األبعاد المٌكانٌكً من خالل الفصول المنعكسة ٌعزى لمتغٌرات 
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 :أهداف البحث
 

 :تهدف الدراسة الحالٌة إلى 
 

 .التعرف على استراتٌجٌة الفصل المنعكس

 
 

التعرف على فاعلٌة استراتٌجٌة الفصل المنعكس فً اكساب الطالب المهارات التً 
 .ٌصعب اٌصالها داخل الفصل أو المختبر
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 :أهوية البحث
 

 :  تكمن أهمٌة الدراسة الحالٌة فٌما ٌلً 

 

 
 .التأثٌر اإلٌجابً للفصول المنعكسة على الطالب •

 
 

 .التعرف على أهم مهارات الرسم الهندسً ثالثً األبعاد المٌكانٌكً •
 



 
 

 :هصطلحبت البحث
 ً  :تم تعرٌف المصطلحات التالٌة إجرائٌا

 (Effectiveness)الفاعلٌة 
مدى األثر الذي تحدثه البٌئات التعلٌمٌة للفصول المنعكسة ، من خالل ممارنة درجات الطالب لبلٌاً و بعدٌاً فً الجانبٌن 

 المعرفً و األدائً لمهارات الرسم الهندسً ثالثً األبعاد

 

 (Flipped Classroom)الفصول المنعكسة 
بٌئة تعلٌمٌة تمدم نوعٌة تعلٌم وتعلم تناسب خصائص المتعلمٌن من خالل توظٌف تكنولوجٌا التعلٌم و الفٌدٌو الرلمً عبر 

الوٌب ، حٌث ٌشاهده الطالب خارج الفصل الدراسً ، وٌموم بتنفٌذ التعلٌم النشط و األنشطة الفعلٌة و التدرٌبات داخل 

 .الفصل الدراسً 
 

 مهارات الرسم الهندسً ثالثً األبعاد المٌكانٌكً 
الرسم الهندسً هو لغات فنٌة وهندسٌة ومثلها أي لغة تستخدم فً التفاهم ونمل األفكار الهندسٌة بٌن الناس، سواء كان ذلن 

 (.  دراسة رسومات سبك تحضٌرها)أو عن طرٌك المراءة ( تحضٌر رسومات)عن طرٌك الكتابة 

 



 
 

 :الدراسبت السببقة
 
فاعلٌة الفصول المنعكسة و الفصول المدمجة فً تنمٌة مهارات تصمٌم "بعنوان ( 2016)دراسة حمٌد •

 «بغزةصفحات الوٌب التعلٌمٌة لطالبات كلٌة التربٌة بالجامعة االسالمٌة 

 

أثر توظٌف استراتٌجٌة التعلم المنعكس فً تنمٌة المفاهٌم ومهارات " بعنوان ( 2016)قشطةدراسة •

 «األساسًالتفكٌر التأملً بمبحث العلوم الحٌاتٌة لدى طالب الصف العاشر 

 

اثر برنامج مقترح النموذج البنائً فً اكساب مهارة الرسم "بعنوان ( 2007)دراسة ابو هالل •
 ".الهندسً لمنهج التكنولوجٌا للصف التاسع فً محافظة غزة

 



 
 

 :هنهجية البحث
 
 

من أجل تحمٌك أهداف الدراسة لامت لجنة البحث باستخدام المنهج الوصفً التحلٌلً الذي 

تحاول اللجنة من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحلٌل بٌاناتها، والعاللة بٌن 
أبو ) .مكوناتها واآلراء التً تطرح حولها والعملٌات التً تتضمنها واآلثار التً تحدثها

 ( 104: 2005حطب وصادق،
 



 
 

 :حدود البحث 
 

 :  تم أجراء هده الدراسة وفك الحدود و المعطٌات التالٌة 

 
 

 .مدرسة عبد الكرٌم العكلون الثانوٌة فً دٌر البلح :  الحد المكانً
 

 .2018-2017الفصل الدراسً الثانً :  الحد الزمانً
 

 .طالب مدرسة عبد الكرٌم العكلون الثانوٌة فً مدٌنة دٌر البلح  : الحد البشري
 



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 
ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع طالب مدرسة عبد الكرٌم العكلون الثانوٌة  للعام الدراسً 

 .طالب( 629)والبالغ عددهم 2017-2018

 

 :عٌنة الدراسة األصلٌة
 

طالباً من مدرسة عبد الكرٌم العكلون الثانوٌة ( 90)تّكونت عٌنة الدراسة األصلٌة من 

ولد تم اختٌارهم بطرٌمة ( 2018-2017)موزعٌن على جمٌع المراحل للعام الدراسً 
من مجموع مجتمع الدراسة، وتم استرداد %( 14.3)العٌنة العشوائٌة أي ما نسبته تمرٌباً 

من العٌنة، وهً نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائٌة %( 77.8)استبانة، بنسبة ( 70)

 علٌها
 



 
 

 :أدوات البحث 
 

 لمٌاساستبانة استخدام تعد االستبانة  من أكثر الوسائل استخداماً وانتشاراً لذلن تم 

 

فاعلٌة الفصول المنعكسة فً تنمٌة مهارات الرسم الهندسً ثالثً األبعاد المٌكانٌكً "   

 ".لدى طلبة مدرسة عبد الكرٌم العكلون الثانوٌة 
 



 
 

 :نتبئج البحث 
باإلمكان االعتماد على استراتٌجٌة اصبح )سابعةالتوزٌع االستبانة على عٌنة الطالب و تعبأتها أتضح أن الفقرة بعد 

 :حصلت على أعلى درجة و تعزو لجنة البحث ذلك إلى ( الفصل المنعكس فً التغلب على مشاكل التٌار الكهربً 
 
انمطاع التٌار الكهربائً حالة دون وصول معظم المهارات العملٌة للطالب داخل مختبر المدرسة و بالتالً كانت •

استراتٌجٌة الفصل المنعكس الملجأ اآلمن للتغلب على تلن المشكلة حٌث تم تصمٌم جمٌع التطبٌمات العملٌة و التً 

تحتوي على مهارات الرسم الهندسً على شكل فٌدٌوهات فً مولع المدرسة و بالتالً أصبح باإلمكان الوصول إلى 

 .تلن التطبٌمات من خالل شبكة االنترنت المنتشرة داخل البٌوت و  الحصول على المهارات المطلوبة 
 

استراتٌجٌة الفصل المنعكس تساعد الطالب على تحضٌر المهارات االزمة للتطبٌمات فً البٌت األمر الذي ٌساهم فً  •

 .زٌادة استٌعاب الطالب للمهارات داخل الفصل 

 



 
 

 :تببع نتبئج البحث 
على ادنى ( باستمرار الوسائط المرفوعة على موقع المدرسةاتابع )ثامنة الحصلت الفقرة 

 :درجة و تعزو لجنة البحث ذلك إلى 
 

عدم تمكن الطالب من الدخول لمولع المدرسة نتٌجة عدم توفر شبكة االنترنت لدى •

 .الطالب 
 

عدم تمكن الطالب من الدخول لمولع المدرسة نتٌجة االنمطاع المتكرر للتٌار الكهربائً •
. 
 



 
 

 :تىصيبت البحث 
 :فً ضوء النتائج السابمة أوصى  الباحثون بالتوصٌات التالٌة 

 

عمد دورات و وورش عمل للمعلمٌن بالتعرف على استراتٌجٌة الفصول المنعكسة و آلٌة تطبٌمها على •
 .المناهج الدراسٌة 

 
 .حث مدراء المدارس لمعلمٌهم بتفعٌل هذه  االستراتٌجٌة فً المناهج•

 
 .  زٌادة  عدد أجهزة الحواسٌب داخل مختبرات الحاسوب بما ٌتناسب مع عدد الطالب•

 
 .توفٌر بدٌل للطالة الكهربائٌة داخل المدارس للتغلب على االنمطاع المستمر لها •

 


