
جوناتان "لـ   "التعلم المقلوب: بوابة لمشاركة الطلبة" واسمه4102فكرة التعلٌم المقلوب أو المعكوس كتاب صدر حدٌثاً 

 "بٌرجمان وآرون سامز
الوصف األكثر استخداماً للفصل المقلوب هو البٌئة التعلٌمٌة حٌث تنجز األنشطة خارج الفصل واآلن تنجز داخل الفصل 

وتنجز األنشطة من قبل الطلبة حسب الوقت المقرر لها، وفً معظم التعارٌف لهذا التعلم ٌتم التركٌز على  المحاضرةأثناء 
مشاهدة الطلبة أشرطة ومقاطع الفٌدٌو قبل الدرس وعندما ٌدخلون الفصل ٌقومون بإنجاز األعمال أو األنشطة مع المعلم 

 .ومع الزمالء
دٌم وبالتالً ٌتطلب هذا التعلم أن ٌتخلى المعلم عن أسلوب المحاضرة مع أسلوب جدٌد ٌتطلب التخلً عن األسلوب الق

 .التركٌز على األسالٌب األخرى لتعزٌز التعلم بإدخال أسالٌب التعلم الفعالة تجعل الطلبة فً مركز عملٌة التعلٌم
ٌمكن تعرٌف هذا التعلم أنه تحول االنتقال من بٌئة التعلم المتمحور حول المعلم إلى بٌئة التعلم المتمحور حول المتعلم، و

 من إستراتجٌة التعلم الفردي إلى إستراتٌجٌة التعلم التعاونً

 "Bergmann and Sams " قد ٌحتوي على استخدام أجهزة التكنولوجٌا أو ال، وشرح كل من " Flipping " هذا التقلٌب
لمتعلم ومن ثم االستفادة من األدوات التعلٌمٌة بالقول: " تقلٌب الفصل هو تحول الطاقة والجهد من المعلم إلى ا 2012

لتعزٌز بٌئة التعلم "، وجدٌر بالذكر أن هذه األدوات ال تقتصر على التكنولوجٌا فقط وفً حٌن أشرطة الفٌدٌو واألدوات 
 .البالتعلٌمٌة األخرى تصبح فعالة فً الفصل المقلوب ولكنها لٌست مطلوبة، واألهم من ذلك هو التركٌز على جهد الط

 التدرٌسٌوناإلطار للمقارنة بٌن المحاضرة التقلٌدٌة بالفصل والفصل المقلوب، إذ ٌركز  " Bloom ٌمنح تصنٌف " بلوم،

، وهذا ٌعنً أن التقلٌب قد ٌكون بسٌطاً المحاضرةونتائج منخفضة خارج  المحاضرةعلى نتائج مستوى التعلم األعلى أثناء 
ثم دخول الفصل لتلقً المناقشات المعمقة المتعلقة بإصدار الحكم والتحلٌل واإلبداع،  المحاضرةكمشاهدة مقطع الفٌدٌو قبل 

وإذا اطلع الطلبة على المواد األساسٌة قبل الحصة فاأهم ٌتهٌأون أفضل لتطبٌق المعلومات والمشاركة فً المناقشات 
 .المعمقة مع زمالئهم الطلبة والمعلم

 انهغخ رعهُى فٍ ىصانًعك انفصم اطززارُجُخ رطجُك يًُشاد
 انزعهُى يجبل فٍ انحذَثخ نهزمُُخ األفضم االطزخذاو عهً وانطبنت انًعهى يٍ كال رشجع  

  انذرص نىلذ األيثم االطزغالل عهً رظبعذ . 
 إر ٌَنِ ىنو ٍؼيٌ أُ ٌضجو دسًصب ثأصي٘ثٔ ٗطشٌقزٔ ىٍزَنِ اىطالة ٍِ االصزَبع إىى ٕزٓ  نهطالة اطزفبدح أكجز رحمُك

 .اىَزْ٘ػخ فً ّفش اىَ٘ض٘ع ثفبئذح أمجشاىذسٗس 

 ثز٘ظٍف األصئيخ  اىيغ٘ي أثْبء األّشطخ اىصفٍخ  صشًٌؼب ٍٗجبششحً ثزقٍٍَٔ ألدائٌٖ  انطالة يظزىي رمُُى عهً انًعهى رظبعذ

 .اىزفبػيٍخ اىزً ٌَنِ رصٍََٖب ثبصزخذاً رطجٍقبد اإلّزشّذ

 فجذاًل ٍِ رشمز دٗس اىَؼيٌ فً إىقبء اىَحبضشاد اىْظشٌخ ٗريقٍِ  ويزشذ يىجه إنً يهمًُب كىَه يٍ انًعهى دور رطىَز

 .اىطالة رح٘ه دٗسٓ إىى ٍ٘جٔ ٍٗششذ

 انًعهى ولذ رىفُز  
  خاله ر٘ظٍف األشنبه ٗاألى٘اُ اىَخزيفخ ٗاىص٘س اىثبثزخ ٗاىَزحشمخ فً  انزعهًُُخ نهًبدح ورشىَمهى انطالة جذة ٍِ

ٕٗزا ٌضبػذ اىَؼيٌ فً ر٘ضٍح ٍؼبًّ اىنيَبد ٗاىجَو ثشثطٖب ثبىص٘س ٗىقطبد رضجٍو اىذسس ثَب ٌخذً اىَبدح اىَزؼيَخ 

 .اىفٍذٌ٘ اىَؼجشح ػْٖب ىزثجذ فً رِٕ اىطالة

 فنَب أششّب  انزعهًُُخ، انعًهُخ فٍ االجزًبعٍ انزىاصم ووطبئم انزمُُخ األجهشح يٍ انطبنت إنً انًحججخ انجُئخ رىظُف

بح ثذُٗ اىٖ٘ارف اىَحَ٘ىخ ٗاألجٖزح اىي٘حٍخ ٗاىح٘اصٍت اىْقبىخ ٗٗصبئو اىز٘اصو آّفب أُ اىطالة صبسٗا ال ٌزخٍيُ٘ اىحٍ

 .االجزَبػً ٍثو اىٍ٘رٍ٘ة ٗاىفٍش ث٘ك، فٖزٓ االصزشارٍجٍخ رَنْْب ٍِ ر٘ظٍف مو رىل فً اىؼَيٍخ اىزؼيٍٍَخ

 خزيفخ، ٍِ خاله رخصٍص ىيؼيً٘ اىَ وانزطجُمٍ انُظزٌ انجبَت ثٍُ انًىجىدح انفجىح إسانخ فٍ انزكُىنىجُب اطزغالل

ٗقذ اىذسس ىيجبّت اىزطجٍقً ثإششاف اىَؼيٌ. فنثًٍشا ٍب ٌشزنً اىطالة ٍِ فقذاٌّٖ ىيجٍئخ اىزطجٍقٍخ ىَب ٌزؼيَّ٘ٔ ٍِ 

 .ٍضبئو ّظشٌخ داخو اىصف٘ف. أٍب اَُ فٍَنِ ىيطبىت رؼيٌ اىق٘اػذ اىْحٌ٘خ ٗاىصشفٍخ فً اىجٍذ ػجش رضجٍالد اىَؼيٌ

 انًمزرح انذروص نًإ انطبنت وصىل  طهىنخ  

  يٍ أكثز انذرص إعبدح نهطالة َزُح  

 انطالة ثٍُ انفزدَخ انفزوق يزاعبح فٍ َظبعذ  

  انصف داخم وانًعهى انطبنت ثٍُ انعاللبد رمىَخ عهً َظبعذ  

  خاله رقضٌٍ اىطالة فً اىصف إىى ٍجَ٘ػبد ٗرنيٍفٌٖ ثأّشطخ ٗرطجٍقبد انزعبوٍَ انزعهى سَبدح عهً رظبعذ ٍِ ،

 .رْبفضٍخ رشجغ اىطالة ٗرذسثٌٖ ػيى اىؼَو اىجَبػً

 َيصبدر عٍ ثبحث إنً انطبنت زحىل. 

 ثٍُ وانزعبوٌ انزىاصم ويهبراد انخجزاد وثُبء انذارٍ انزعهى و انُبلذ انزفكُز َعشس  

  انهغخ رعهُى فٍ) انًمهىة (انًعكىص انصف اطززارُجُخ رطجُك يعىلبد

 :انًعهى عُذ انذرص وإعذاد نزظجُم انالسيخ وانجزيجُبد األجهشح رىافز عذو 

 انطهجخ يع وانزىاصم وانزحفُش انزذرَض طزق نزطىَز ثًهبرح انزمُُخ رىظُف عٍ انًعهًٍُ ثعض عجش: 

 عُهب انزخهٍ فٍ رغجزهى وعذو انزمهُذَخ ثبنطزَمخ انًعهًٍُ ثعض رًظك: 

 انطالة جًُع عُذ اإلَززَذ رىافز عذو: 

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a


 
 


