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الملخص
هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تدريسي قائم على استراتيجية التعلم المقلوب ودراسة فاعليته على التحصيل في مقرر
طرائق تدريس القرآن الكريم لدى طالبات جامعة القصيم ،وللتحقق من أسئلة الدراسة وفروضها استخدمت الباحثة المنهج
شبه التجريبي تكونت العينة (ن=  )28طالبة من طالبات قسم التعليم األساسي تم اختيارها عشوائيا ،وتكونت أدوات
البحث من اختبار للتحصيل األكاديمي وبطاقة مالحظة األداء تم تطبيقهما قبليا وبعديا على المجموعة التجريبية ،وأشارت
النتائج إلى فاعلية البرنامج التدريبي على تحصيل الطالبات في كال درجات االختبار المعرفي وبطاقة مالحظة األداء.
الكلمات المفتاحية :التعلم المقلوب ،التحصيل ،طرائق تدريس القرآن الكريم ،برنامج تدريسي ،جامعة القصيم
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Designing a teaching program based on the flipping learning strategy
and studying its effectiveness on achievement in the course of
teaching methods of the Noble Qur’an for Qassim University students
By: Dr. Wafa Suliman Ogaan

Abstract
The study aimed at designing a teaching program based on a flipping learning strategy and
studying its effectiveness on achievement in the course of teaching the methods of the Noble
Qur’an for Qassim University students. To verify the study’s questions and hypotheses, the
researcher used the quasi-experimental approach. The sample consisted of (n = 28) female
student from the Basic Education Department. Randomly selected, and the research tools
consisted of an academic achievement test and a scorecard that were applied before and after
the experimental group, and the results indicated the effectiveness of the training program
on the achievement of female students in both the cognitive test scores and the scorecard.

Keywords: Flipping learning, Achievement, Methods of teaching the Noble Qur’an,
Teaching program, Qassim University.
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مقدمة
لم تعدد طرق التددريس التقليدية فعالة فلم تعد تناسدددددد جيل «اآلي باد» حيث تشدددددد ل التكنولوجيا حيزا كبيراً من اهتمامهم
واالعتمدداد على النمو ا التقليدددي في التعليم أصددددددبي يعدداني من القصددددددور ومن عددم المالءمددة لمتطلبددات الحيدداا الثقددافيددة
واالجتماعية الجديدا التي يعرفها هذا القرن ،وبرزت أهمية العمل الجا ّد لجعل التكنولوجيا عنصدددددراً أسددددداسددددديا ً في التعليم
وأصبي دمج التقنيات في التعليم ضرورا عصرية.
ومن أسدالي االسدتدادا من دمج التقنيات الحديثة لتطوير طرق التدريس؛ قل مهام التعلّم بين الصف والمنزل ،فدي السياق
االعتيادي يشرح المعلم الدرس ويترك للطلبة توظيف المداهيم والمبادئ في المنزل؛ بينما في هذا النمو ا تقل مهام التعلّم
بين الصدددف والمنزل بحيث يقوم المعلم باالسدددتدادا من التقنيات إعداد الدرس بشدددكل شدددريي مرئي يطّلا عليه الطال في
المنزل ،ومن ثم يقوم بأداء التعيينات واالنشدددطة في الدصدددل ،ما يعزز فهمه للمادا العلمية، ،وينطلق هذا النهج التعليمي من
فكرا أن الوقت الثمين المخصد

للحصة ،من األفلل استخدامه للتداعل والعمل الجماعي ،عوضا عن ترك المعلم يشرح

خاللده .إنها مقاربة بيداووجية مدادها أن التلميذ هو الذي يتعلم وينب ي ايجاد البيئة التعليمية المشددددددجعة له على التعلم .وقد
اعتبره البعض الطريق األسدددهل إلى تكنولوجيا التعليم دون المسددداس بمبادئ التعليم التقليدي ،والذي يعتبر التداعل المباشدددر
بين المتعلم والمعلم من جهة وبين المتعلمين فيما بينهم من جهة أخرى ركيزا أسددداسدددية لبناء التعلم (بلدي .)1441،وضدددي
فريق تعليم التدكير ان الدصدددل الدراسدددي المقلوب هو نول من التعلم المدمج حيث يتم تعريف الطالب بالمحتوى مسدددبقا في
المنزل وتوظيف ما تعلموه وممارسدة العمل من خالله في المدرسدة ،وهذا عكس الممارسة األكثر شيوعًا المتمثلة في تقديم
محتوى جديد في المدرسددة ،ثم تعيين الواجبات المنزلية والمشدداريا السددتكمالها من قبل الطالب بشددكل مسددتقل في المنزل
).(Teach Thought Staff, 2020
ويعتبر التعلم المقلوب ،ومدهوم "الدصددل المقلوب" أو ما يسددمى) (Flipped Classroomنهج جديد للتعليم والتعلم ،ومن
التجارب الرائدا في لك تجربة مدرسة كلينتونديل الثانوية ( )Clintondaleفي مدينة ديترويت في الواليات المتحدا ،فدي
عام 0212؛ كانت االسدددوأ من بين  %5من المدارس في ميتشددد ان ،وأكثر من نصدددف طالب الصدددف التاسدددا رسددد في
العلوم ،وما يقرب من النصدف رسد في الرياضديات .فقرر المدير جريج جرين "قل " فصدل واحد في مدرسته الثانوية،
فقاموا بتجربة الدصددول المقلوبة .بدأت التجربة على فصددلين ،تم تزويدهما بمواد تعليمية متماثلة ،أحدهما ،تم العمل فيه ما
الطال ب باسدددددتخدام التعليم التقليدي ،واآلخر تم اسدددددتخدام التعليم المقلوب .وقد كان الصدددددف المقلوب يحتوي على  11من
الطالب الذين فشددددددلوا عدا مرات وتمت مقارنته بدصددددددل آخر باسددددددتخدام طريقة التدريس التقليدية ،التجربة كانت ل 02
أسددددبوعا ،اظهر طالب الدصددددل المقلوب تدوقاً على طالب الدصددددل و الدراسددددة التقليدية .لم يتلقى أي طال في الصددددف
المقلوب درجة أقل من  ،+Cبالروم من أن نسدبة الدشدل في هذا الدصدل كانت في الدصل الدراسي السابق  ،% 11في هذا
الدصدل الدراسي ،لم يرس أحد .بينما في الدصول الدراسية التقليدية ،لم يكن هناك أي ت يير في اإنجاز ،وفي خريف عام
 ،0211انقلبت كل الدصدددول في مدرسدددة  Clintondaleإلى فصدددول مقلوبة ،وكانت المدرسدددة األولى في تطبيق تجربة
الصددددو

المقلوبة بشدددكل كامل؛ تحولت مدرسدددة  Clintondaleالثانوية إلى مدرسدددة مقلوبة"  "flipped schoolحيث

الطالب يشاهدون محاضرات المعلمين في المنزل.
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فدالمعلمون يقومون بتسددددددجيدل فيدديو للددروس والطالب يتدابعونهدا عبر هواتدهم الذكية وأجهزا الكمبيوتر المنزلية أو أثناء
وجبة ال داء في مختبر التقنية في المدرسة .أما في الصف ،فالطالب ينجزون المشاريا والتمارين أو التجارب المعملية في
مجموعات ص يرا بينما يدور المعلم بينهم). (Templin, 2014
أصدددددددر مجلس إدارا شددددددبكة التعلم المقلوب FLNعام  0214تعريدا رسددددددمي للتعلم المقلوب لتمييزه عن بقية المداهيم
التعليميددة .فتم تعريف التعلم المقلوب بدداندده النهج التربوي الددذي ينقددل مجددال التدددريس من حيز التعلم الجمدداعي إلى التعلم
الدردي بداية ثم تحويل بيئة الصددددف إلى بيئة ديناميكية وتداعلية بعد لـدددددددددك لتطبيق المداهيم الجديدا تحت إشددددرا

المعلم

وتوجيهاته وبإشراك المتعلمين بشكل إبداعي). (Flipped Learning Network.2014
ووضددي كل من  (2016) Zainuddin & Halilidان التعليم المقلوب أحد أنوال التعلم المدمج الذي يسددتخدم التقنية لنقل
المحاضدرات خارا الدصددل الدراسدي ،وبذلك يعتبر جزءا من حركة واسددعة يتقاطا فيها التعلم المدمج والتعلم باالسدتقصدداء
وويرها من اسدددددتراتيجيات التدريس وأسددددداليبه المختلدة التي تسدددددعى إلى المرونة وتدعيل دور الطال وجعل التعلم ممتعا
ومشوقا.
في نهج التعلم المختلي هذا ،يتم خلي التداعل وجها ً لوجه ما الدراسدة المستقلة ما استخدام التكنولوجيا .في سيناريو مقلوب
شدددائا ،قد يشددداهد الطالب مقاطا فيديو مسدددجلة مسدددبقًا في المنزل ،ويحخصددد

وقت المحاضدددرا للمناقشدددات والمشددداريا

والتدريبات والواج المنزلي المكتنز باألسئلة وبعض المعرفة األساسية ).(Teach Thought Staff, 2020
وترجا االطر النظرية للتعلم المقلوب لعدا نظريات فعالة لبيئات التعلم منها .فلسددددددة النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتها
التربوية ونظرية الحمل المعرفي لسدددويلر ،ونظرية ماير لتعلم الوسدددائي المتعددا وأيلدددا لتقنيات التعليم وتطبيقاته الحديثة
دور في تشددددددكيدل مدهوم التعلم المقلوب .وتعدد أيلددددددا نظريدة فيجوتسددددددكي لتنميدة المنطقدة المركزية The Zone of
) )Proximal Developmentمن األسدددس النظرية للتعلم المقلوب ،وتركز على أهمية الخبرات السدددابقة للمتعلم حول
موضددددول الدرس لتشددددكيل التعلم الجديد ي المعنى ،وتؤكد نظرية فيجوتسددددكي على أن المتعلم قادر على التعلم الدردي
الذاتي ألي خبرا جديدا ،ووضدددا األسدددس لها في بنيته المركزية الخاصدددة به ،إال إنه يظل بحاجة لت ذية الراجعة وتوجيه
المعلم ،ومشداركة األقرن؛ لتوظيف ما تعلمه في قاعة الدرس ،واعادا ترتي معرفته ،وتعديل مسداره للوصدول إلى اإتقان
وفلسدة التعلم النشي الذي يجعل المتعلم محوراً للعملية التعليمية )( Zhai, Gu, Liu, Liang, & Tsai, 2017
والصددددف المقلوب "  "flipped classroomنمو ا تربوي يهد

إلى اسددددتخدام التقنيات الحديثة بطريقة تسددددمي للمعلم

بإعداد الدرس عن طريق مقطا فيديو أو ملف صددددوتي أو ويرهم من الوسددددائي ،ليطلا عليها الطلبة في منازلهم أو في أي
مكان آخر باستعمال هواتدهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية او حواسيبهم قبل حلور الدرس ،ويعتبر الديديو العنصر األساسي
في هدذا النمو ا من التعليم حيدث يقوم المعلم بدإعدداد مقطا فيدديو مدته ما بين  5إلى  12دقائق ويشدددددداركه في أحد مواقا
الوي أو شبكات التواصل االجتماعي ما الطالب ،هذا النهج أوجد للمعلم فرصة لكي يتيي للتالميذ تطبيق المستويات العليا
من تصدنيف بلوم في الصدف الدراسي الذي اقتصر في الحص

االعتيادية على المستويات المنخدلة مثل التذكر والدهم،

و أصدبي يتيي للتالميذ داخل الحصدة نوعا من التداعل واإبدال ويجعل الطال يدكر خارا الصندوق ويطبق مستويات عليا
كمستوى التحليل والتطبيق والتركي ).(Alamri, 2018
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وقد قامت "شددددركة كتاب للتكنولوجيا" في المملكة األردنية الهاشددددمية ) (2013بمبادرا التعليم المنعكس ،وتم اسددددتخدام
الصددو

المقلوبة في المدارس ،تمت التجربة باسدتخدام تطبيق برمجي أعدته الشدركة باسدم دردسة ( ،)dardasaوهدفت

تجربة التعلم المقلوب إلى :التركيز على الطال

الذي يعتبر محور العملية التعليمية ،وتوظيف أفلدددددل وقت للحصدددددة

التعليمية التي يقلددديها المعلم ما الطالب وبناء بيئة صددددية تداعلية تشددداركية محورها الطال  ،والتركيز على فهم أعمق
للمداهيم والمعاني والعالقات ،وعدم االعتماد على التذكر ،التدري والتطبيق والعمل على المحتوى الدراسددي المعرفي يتم
داخل الصف ،ومراعاا الدروق الدردية بين الطالب داخل ورفة الصف ،وتقديم الدعم والمساندا لمن يحتاجها من الطالب،
شددددارك في التجربة ثالث مدارس )الرضددددوان ،ميار الدولية ،قاصددددد( ،وكانت أدوات القياس) ،االسددددتبانة ،المقابالت،
المالحظة الصددددية( ،ومن توصددديات هذه التجربة :االهتمام بتوفير ورفة مصدددادر وتجهيزها؛ لمسددداعدا المعلمين على
تسدددجيل أفالم الديديو ،والختصدددار الوقت والجهد إنتاجها ورفعها على اإنترنت ،وتقديم الدعم للمعلمين لتسدددهيل عملهم
ومراعاا أعبائهم ،وتدري المعلمين؛ لتطوير ادائهم المهني والتقني ،مما سينعكس على مستوى طلبتهم.
أطلقت الكحيلي على مراحل تنديذ استراتيجية التعلم المنعكس التاءات الستة (0214م ،ص:)162
 .1تحديد :تحديد الدرس الذي ينوي قل الدصل فيه بشرط أن يكون صالحا ً للعكس.
 .0تحليل :تحليل المحتوى إلى قيم ومعار

ومهارات مهمة.

 .1تصميم :تصميم الديديو التعليمي ويتلمن المادا العلمية بالصوت والصور مدته ما بين خمس إلى عشر دقائق.
 .4توجيه :توجيه الطلبة لمشاهدا الديديو من االنترنت أو األقراص المدمجة في المنزل وفي أي وقت.
 .5تطبيق :تطبيق المداهيم التي تعلمها الطلبة من الديديو في الحصة من خالل أنشطة التعلم النشي والمشاريا.
 .6تقويم :تقويم تعلم الطال داخل الدصل بأدوات التقويم المناسبة.
مدا يبرر التوجده نحو البيدداووجيدة المقلوبدة هذه البيداووجية الجديدا ،هو التعلم وير النظامي الذي أصددددددبي أكثر فأكثر من
متطلبات الدرد للتعلم الذاتي والدائم والمسددتمر خالل القرن الحادي والعشددرين ،الذي يشددهد ت يرات سددريعة ويدعى الدصددل
المقلوب ،التعلم العكسددددي ،والمعكوس ،الصددددف الدراسددددي المعكوس ،أو المقلوب ،وجميعها تركز على اسددددتخدام التقنيات،
وتقود إلى ت يير األدوار التقليدية للتعلم ،)Mok, 2014).ويعد الصدددددف المقلوب نهجا من خالله يكون للتقنيات دوراً أكبر
في حل مشدددددكلة الدجوا بين الدراسدددددة النظرية للعلوم والمعار

وبين الجان التطبيقي لها في الحياا العملية ،ما يجعل هذه

األنشطة الصدية تقلي على جمود العملية التعليمية (الشرمان.)0215،
صدددمم  (2012) Jinlei, Ying & Baohuiفصدددول دراسدددية مقلوبة في ورقة بعنوان نمو ا تعليمي جديد :اسدددتنادا إلى
تحليل أدب الدصددول الدراسددية المقلوبة وبعض الحاالت النمو جية ،ووضددحوا التحديات في تنديذ التدريس المقلوب للدصددل
الدراسي ووفرت هذه الورقة طريقة مبتكرا إصالح التدريس في المدارس الصينية.
ودرس  (2015) Tsaiاثر التعلم القائم على الجما بين الدصدول الدراسدية المقلوبة وحل المشدكالت على مهارات الحوسبة
لدى طالب المرحلة االبتدائية :دراسددددة حالة عن إنتاا الكت اإلكترونية ،اتبعت هذه الدراسددددة المنهج شددددبه التجريبي ،تم
اختيار  144من طالب المدارس االبتدائية من سددتة أقسددام للصددف الدراسددي في دورا بعنوان "إنتاا الكتاب االلكتروني" ،
وتم تقسدديمهم في ثالث مجموعات :مجموعة تتعلم من خالل الجما بين الدصددول الدراسددية المقلوبة وحل المشددكالت (ن =
، )52
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ومجموعة تتعلم بنهج حل المشددددكالت (ن =  ،)44المجموعة اللددددابطة (ن =  .)46تم جما البيانات الكمية والنوعية ،بما
في لك المقابالت ما الطالب .كانت النتائج توضي انه يوجد تأثير للدصول الدراسية المقلوبة وحل المشكالت على تحسين
أداء تعلم الطالب أعلى بكثير من طرق التدريس األخرى التي تم بحثها.
تهد

ورقة  (2016) Zainuddin & Haliliإلى تحليل 02مقاالً حول الدصددول الدراسددية المقلوبة من 0215- 0211

تبين األبحاث حول االتجاهات والمحتويات للدصددددول الدراسددددية المقلوبة ،وتم اسددددتخدام تحليل المحتوى كمنهجية لدراسددددة
منهجيات ومجال الدراسددات وأدوات التكنولوجيا أو منصددات اإنترنت ،وأثرها على تعلم الطالب ،تم تدسدددير نتائج التحليل
باسددتخدام التحليل الوصدددي والنس د المئوية والترددات ،أظهر تحليل اآلثار ان الدصددول الدراسددية المقلوبة حققت تأثيرات
إيجابية على أنشددطة تعلم الطالب وعلى اإنجاز والتحديز والمشدداركة والتداعل .هناك حاجة إلى بعض التحديات الموجودا
في تطبيق الدصول الدراسية المقلوبة ،مثل مالءمة الدصول الدراسية .هذه الدراسة تبين أيلا الدور المترت على الحكومة
وصدددنال السدددياسدددة لتحديد الدصدددول الدراسدددية المقلوبة نمو جا معاصدددرا يتم تنديذه في أنشدددطة التعليم  -والتعليم العالي من
الروضة وللصف .10
تهد

دراسدة ) Alamri (2018إلى التحقق من فعالية الدصدول الدراسية المقلوبة لدداء األكاديمي للطالب ورضاهم في

قسددددم تكنولوجيا التعليم ،جامعة الملك فيصددددل في المملكة العربية السددددعودية .تم اسددددتخدام تصددددميم بحث مزيج من الطرق
لمقارنة نهجين المحاضدرا التقليدية والدصل الدراسي المقلوب .تم جما البيانات من خالل اختبار التحصيل ،استبيان المسي
والمقدابالت ،ثم تحليلهدا .أشددددددارت النتدائج إلى وجود فروق ات داللدة إحصددددددائيدة في األداء األكداديمي للطالب لمجموعة
الدصول الدراسية المقلوبة .باإضافة إلى لك ،كان لدى جميا الطالب تقريبا مستوى عالي من الرضا في الدصل الدراسي
المقلوب ،ويسدددتمتعون عموما بالتعلم في بيئة الدصدددل المقلوبة .كانت المواد على اإنترنت ومناقشدددات األقران ودور المعلم
عناصر أساسية أنتجت التعلم عالي الجودا والمتعلمين النشطين .وما لك ،أبلغ عدد قليل من الطالب عن بعض المشكالت
التي تعتبر العقبات الرئيسددية التي يواجهها بعض الطالب ،ومنها مهارات الكمبيوتر والمهام األسددبوعية المسددتهلكة للوقت.
وتناقش اآلثار المترتبة على هذه الدراسة والتوصيات لمزيد من البحث.
قدم في عام ) Awidi (2019تقريرا عن تقييمه لتأثير نهج الدصول الدراسية المقلوبة على تجربة التعلم للطالب الجامعيين
الذين يدرسدون مقرر علم األحياء .وتلدمنت الجلسات المقلوبة محاضرات مسجلة مسبقًا ومسابقات عبر اإنترنت وأنشطة
جماعية داخل الدصددددددل .تم تقييم نجاح النهج وكيدية تأثيره على تعلم الطالب .تم جما البيانات من خالل اسددددددتبيان الطال
والمقابالت المنظمة .أبلغ الطالب عن درجة عالية من الرضدا عن عناصر النهج المقلوب .وما لك ،كانت بعض األنشطة
أقل احتراما ،أظهرت النتيجة مزيدا من ثقة الطال  ،والتحديز والمشداركة .وتم استنتاا أن مكونات التصميم المقلوب ،تزيد
من تعزيز تعلم الطالب.
بين ) Abedi, Namaziandost & Akbari (2019تأثير التدريس المقلوب في الدصددددول الدراسددددية على مهارا كتابة
الل ة اإنجليزية كل ة أجنبية للمتعلمين اإيرانيين في المرحلة المتوسددطة ،حاولت هذه الدراسددة دراسددة آثار تعليم الدصددول
الدراسية المقلوبة على مهارا الكتابة لمتعلمي الل ة اإنجليزية كل ة أجنبية في إيران .لتحقيق الهد

من الدراسة؛ تم اختيار

 44مشدار ًكا من اإيرانيين من المسدتوى المتوسي األعلى من خالل إدارا اختبار تحديد المستوى السريا في أوكسدورد .ثم
انقسددددددموا إلى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية واحدا ومجموعة ضددددددابطة واحدا .ثم تم اختبار كلتا المجموعتين عن طريق
اختبار الكتابة .بعد لك تم وضا المشاركين في المجموعة التجريبية في الدصل الدراسي المقلوب.
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تم تجهيز الدصددددل الدراسددددي المقلوب بإنترنت وجهاز كمبيوتر وجهاز عرس وتم السددددماح للمشدددداركين في هذا الدصددددل
بإحلددار هواتدهم الذكية إلى الدصددل واسددتخدامها أثناء التعلم .تعرضددت المجموعة اللددابطة للتعليم التقليدي في الدصددل.
اسدتمر هذا اإجراء حتى الجلسة األخيرا .كشدت نتائج االختبارات المستقلة  tو ANCOCAفي اتجاه واحد أن المجموعة
التجريبية تدوقت على المجموعة اللددددددابطة في االختبار البعدي .باإضددددددافة إلى لك ،أظهرت النتائج أنه كان هناك فرق
كبير بين أداء المجموعة التجريبية والمجموعة اللابطة في االختبار الالحق.
هدفت الشلبي ( )0212إلى تصميم برنامج تدريسي قائم على استراتيجية الصـددو

المقلوبـدة وقيـدداس فاعليتـده فـدي تنميـددة

كدايـددات التقـددويم (المعرفيـددة  -األدائيـددة) ،وعـددادات العقل لدى الطالبةم المعلمة في جامعة اإمام محمد بن سعود اإسالمية
في مسدداق القياس والتقويم .اسددتخدم المنهج شددبه التجريبي ،لمجموعتين تجريبية وضددابطة ،والقائم على التصددميم القبلي -
البعدي ،تم اختيار عينة الدراسة (ن=  )54طالبة؛ التجريبيـة (ن= )04طالبـة ،واللابطة (ن= )06طالبة ،تم بناء برنـامج
تدريسـددي فـددي ضـددوء الصـدددو

المقلوبـددة ،واختبـددار تحصـدديلي لقياس كدايـددات التقـددويم المعرفية ،وساللم تقدير لمالحظة

كدايات التقويم األدائية ،واستخدم مقياس لعادات العقل .أظهرت النتـدددائج فاعليـدددة البرنـدددامج فـدددي تنميـدددة كدايـدددات التقـدددويم،
وعـادات العقـل.
هدفت الروسدداء ( )0214إلى التعر

على فاعلية الصددف المقلوب في تدريس مقرر اسددتراتيجيات تدريس العلوم وتقييمها

على التحصدددددديدل األكداديمي ،وتنميدة عدادات العقدل لددى طدالبدات جامعة األميرا نورا بنت عبد الرحمن .اسددددددتخدم المنهج
التجريبي وتكونت العينة (ن=  )54طالبة من طالبات قسدددددم المناهج وطرق التدريس ،تم تقسددددديمهن إلى مجموعة تجريبية
(ن=  )02طالبة درسددت المقرر باسددتخدام الصددف المقلوب ،ومجموعة ضددابطة (ن=  )02طالبة درسددت المقرر بالطريقة
التقليدية ،تم تطبيق اختبار للتحصدددديل األكاديمي ومقياس لعادات العقل على المجموعتين قبليا وبعديا  ،النتائج أشددددارت إلى
وجود فروق دالة إحصدددائيا بين متوسدددطي المجموعتين في درجات التطبيق البعدي الختبار التحصددديل األكاديمي لصدددالي
المجموعة التجريبية وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي المجموعتين لمقياس عادات العقل.
هدفت دراسة الربيعان ( )0214إلى التعر

على فاعلية الصف المقلوب باستخدام المنصة التعليمية إيزي كالس (Easy

) Classفي تنمية مهارات التدكير الناقد في مقرر العلوم لطالبات المرحلة المتوسددددددطة في مدينة الرياس ،تم اسددددددتخدام
المنهج التجريبي ،بل ددت العينددة (ن= )121طددالبددات( ،ن=  )51طددالبددة في المجموعددة اللددددددابطددة و(ن= )50طددالبددة في
المجموعة التجريبية ،واسدددتخدمت مقياس للتدكير الناقد اشدددارت الدراسدددة إلى وجود فروق دالة إحصدددائيا بين متوسدددطي
درجات الطالبات لصالي المجموعة التجريبية ،في القياس البعدي لقياس مهارات التدكير الناقد بشكل عام ولكل مهارا على
حده (معرفة االفتراضات ،والتدسير ،واالستنباط ،واالستنتاا).
هدفت الحارثي ) )0212الى قياس فاعلية اسددددددتخدام بيئة تعليمية قائمة على التعلم المقلوب لتنمية مهارات إنتاا المقررات
اإلكترونية لدى طالبات الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة أم القرى ،تم استخدام المنهج شبه التجريبي،
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والعينة (ن= )12طالبة من طالبات الدراسدددات العليا بكلية التربية في جامعة أم القرى تم اختيارهن عشدددوائيا ،بعد لك تم
تقسديمهن بالتساوي إلى مجموعتين )تجريبية -ضابطة) ،أداا البحث :بطاقة مالحظة لمهارات إنتاا المقررات اإلكترونية،
توصلت نتائج البحث إلى فاعلية بيئة تعليمية قائمة على التعلم المقلوب في تنمية مهارات إنتاا مقررات إلكترونية .
هدفت دراسددة الرواجدة ( )0212التعر

على فاعلية اسددتخدام التعلم المقلوب في تنمية التحصدديل المعرفي في مادا العلوم

لدى طلبة الصدددف الثالث االسددداسدددي .تم اعتماد المنهج شدددبه التجريبي ،وتطبيق اختبار تحصددديلي في مادا العلوم مكون من
( )05فقرا ،طبق على عيندة الددراسددددددة (ن=  ) 50طدالبا وطالبة من طلبة الصددددددف الثالث االسدددددداسددددددي للعام الدراسددددددي
0214م 0212تم اختيارهم بالطريقة القصدددددددية ،مجموعة ضددددددابطة (ن=  )06طالبا وطالبة درسددددددت بالطريقة التقليدية،
ومجموعدة تجريبيدة (ن=  )06طدالبدا وطدالبدة ،وأشددددددارت النتدائج إلى وجود فرق دال إحصددددددائيدا في درجات الطلبة على
التحصيل المعرفي لصالي المجموعة التجريبية بشكل عام وعدم وجود فرق دال يعزى إلى مت ير الجنس.
هدفت دراسدة سدويدان ( )0212إلى قياس فاعلية تطبيق اسدتراتيجية التعليم المعكوس في تدريس مادا العلوم في التحصيل
لدى طالب الصددف العاشددر األسدداسددي في فلسددطين واتجاهاتهم نحوها ،وسددعت للتعر
تحول دون تطبيق اسددتراتيجية التعليم المعكوس في العملية التعليمية ،والتعر

إلى أبرز المعيقات والتحديات التي

إلى مزايا تطبيق هذه االسددتراتيجية ،تكونت

عينة الدراسددة من طالب الصددف العاشددر األسدداسددي في مدرسددة كور قلقيلية ،حيث اختيرت عينة (ن=  )42طالباً وزعت
بالتساوي على مجموعتين ،وأدوات الدراسة :اختبار تحصيلي مكون من عشرين فقرا ،ومقياس اتجاهات مكون من ()06
فقرا ،يقيس اتجاهات طالب الصدف العاشر األساسي نحو فاعلية استراتيجية الصف المعكوس في تدريس مادا العلوم ،وقد
أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصدددددائيا في التحصددددديل العلمي وفي االتجاه نحو مادا العلوم العامة لصدددددالي المجموعة
التجريبية ، ،واشددارت إلى دور اسددتراتيجية الصددف المعكوس في زيادا الدافعية لدى الطلبة نحو تعلم مادا العلوم العامة لما
توفره من بيئة تعليمية تمتاز بالتشدويق والمتعة ،وتعمل استراتيجية الصف المقلوب في رفا مستوى المناقشة لدى الطالب،
وتعزز من الدور الدعال للطال في العملية التعليمية ،كما توصددلت الدراسددة أن عدم وجود معلم متمكن من مهارات التقنية
وتطبيقات الحاسددددددوب وطرق توظيدها في التعليم أحد أهم المعيقات التي تحد من تطبيق اسددددددتراتيجية التعليم المعكوس ،لذا
سيصع على من يعز
هد

عن استخدام التقنية أو مستوى مهاراته التقنية بسيطة.

العتيبي وعراقي ( )0212إلى التعر

على فاعلية اسدددتخدام اسدددتراتيجية الصدددف المقلوب في تنمية مهارات التدكير

الجبري لدى طالبات المرحلة الثانوية ،تم اسددددددتخدام المنهج التجريبي ،العينة (ن=  )56طالبة من طالبات الصددددددف الثاني
الثانوي بالمرحلة الثانوية ،تم تقسيمهن عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما تجريبية (ن=  )02طالبة درست وحدا "المتتابعات
والمتسددلسددالت" باسددتخدام اسددتراتيجية الصددف المقلوب ،واألخرى ضددابطة (ن=  )02طالبة درسددت ندس الموضددوعات
با لطريقة المعتادا ،وتم إعداد اختبار لقياس مهارات التدكير الجبري ،و دليل المعلمة و أنشددطة للطالبات باسددتخدام البرنامج
التعليمي التداعلي سدتوري الين )  ،(Storyline3 Articulateواستخدام المنصة التعليمية ادمودو ) ،(Edmodoأسدرت
النتائج عن وجود فرق دال إحصائيا في مهارا استكشا

8

العالقات والدوال الجبرية لصالي طالبات المجموعة التجريبية،

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشر | تأريخ اإلصدار0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495
وعدم وجود فرق دال إحصددائيا في مهارتي )اسددتكشددا

األنماط والتعميمات الجبرية ،اسددتخدام التمثيل والرموز الجبرية)

وبشدكل عام ال يوجد فرق دال إحصائي في الدرجة الكلية ،وبناء على هذه النتائج تم تقديم عددا من التوصيات والمقترحات
التي يمكن أن تسهم في تطوير وإثراء تعليم الرياضيات.
هدفت رملان ( )2019الي قياس فاعلية استراتيجية الصف المقلوب القائمة على المنصات التعليمية اإلكترونية في تنمية
بعض مهارات الكمبيوتر لدى تالميذ المرحلة اإعدادية ،اتبا المنهج الوصدددددددي والمنهج التجريبي ،أدوات البحث :اختبار
تحصددددديلي وبطاقة مالحظة األداء لتقييم الجان األدائي لمهارات الكمبيوتر ،وبطاقة تقييم المنتج لتقييم مهارات التالميذ في
تصميم وإنشاء مواقا الوي باستخدام ل ة ، HTML.أثبتت نتائج :فاعلية استخدام استراتيجية الصف المقلوب القائمة على
المنصدددات التعليمية في تنمية التحصددديل المعرفي وفي تنمية االداء العملي المرتبي بمهارات الكمبيوتر لدى تالميذ الصدددف
الثاني االعدادي.
هدفت الشدددهري ( (2019إلى معرفة فاعلية اسدددتراتيجيات الصدددف المقلوب في تنمية مهارات التدكير الناقد ،بمادا العلوم،
لدى طالبات الصدف الثاني المتوسدي ،مقارنة بالطريقة التقليدية؛ تم استخدام منهج شبه تجريبي .العينة (ن=  )62طالبة من
طدالبدات الصددددددف الثداني المتوسددددددي في مدديندة الطدائف ،وزعت على مجموعتين؛ المجموعة التجريبية (ن=  )12طالبة،
والمجموعددة اللددددددابطددة (ن= )12طددالبددة ،وأظهرت النتددائج وجود فروق دالددة إحصددددددائيدا على كددل من مهددارات (معرفددة
االفتراضات ،مهارا االستنتاا ،مهارا التدسير ،مهارا االستنباط ،مهارا تقويم الحجج) ولمهارات التدكير الناقد ككل.
يظهر من الدراسدددات السدددابقة ان مدهوم الصدددف المقلوب اكتسددد انتشدددارا واسدددعا بين الباحثين في العديد من دول العالم ،
وكذلك المدرسددين مما جعلهم يحدثون ت ييرا في تنظيم فصددولهم الدراسددية ،واالنتقال إلى نمو ا تعليمي عملي فعال ،وأكثر
إنسددددانية واهتماما بالمتعلم) (Awidi, 2019) ، ) Templin, 2014و) ،(Alamri, 2018وابرزت الدراسددددات ميزات
اسددتخدام منحى الدصددول المقلوبة منها :انها وفرت الجهد والوقت للعملية التعليمية ككل) ،(Alamri, 2018واالسددت الل
األمثل لوقت المعلم أثناء الحصدة الدراسدي ،وأتاحت فرصدة أكبر لمشاركة الطالب أثناء الحصة ،وبناء عالقات أقوى بين
الطال والمعلم (سددويدان )0212 ،و)الحارثي ،)0212 ،كما شددجا هذا األسددلوب تطبيق التعلم بالمجموعات داخل ورفة
الصددف وتنمية مهارات التواصددل والتعاون بين الطالب ومكنت هذه االسددتراتيجية من تقديم الدعم للطالب قليلي اإنجاز
والمتعثرين (الرواجدددة )0212 ،و (الربيعددان( ،)0214 ،الروسددددددداء )0214 ،و (الشددددددلبي ،)0212 ،وبندداء الخبرات
ومهارات اسدددتخدام التقنية) (Zainuddin & Halilid, 2016و) (Jinlei, Ying & Baohui,2012وتعزيز التدكير
الناقد (الشددددددهري ،(2019 ،والتعلم الذاتي  ،وطبقت مدهوم التعلم المتمركز على الطال والتقليل من التلقين(الشددددددلبي،
 )Abedi, Namaziandost, & Akbari, 2019) ،)0212و)(Jinlei, Ying & Baohui,2012؛ واكتشدددددددا
الموضدددوعات بتعمق أكبر وتحول الطال

إلى باحث عن مصدددادر معلوماته )( ،(Alamri, 2018الروسددداء )0214 ،و

(الشدلبي )0212 ،واتاح للطالب إعادا مقطا الدرس أكثر من مرا وفي أي وقت ،ويسدتطيا الطالب التعلم بالسرعة التي
تناسددبهم ،والمكان والزمان الذي يالئمهم بحس د الدروق الدردية ؛ السددترجال المعلومات ،وتدوين المالحظات أو األسددئلة
على المحتوى واستكمال الدرس(رملان .)2019 ،وساعد الطالب المت يبين على سد الدجوا المعرفية التي يسببها ت يبهم
عن الحصدد

صددمم ) ،(Jinlei, Ying & Baohui, 2012تكون مسددتويات الدهم والتحصدديل العلمي لدى جميا الطلبة

عاليةً جداً (الشددددددهري .(2019 ،وزادت من حماس الطالب وشددددددعورهم بمتعة التعلم (رملددددددان )2019 ،كما أثارت
الدراسات فلول معلمين آخرين لم يشاركوا فيها وبعلهم جرب تطبيقها (شركة كتاب للتكنولوجيا.)0211 ،
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وما أهمية اسددتخدام اسددتراتيجية الصددف المقلوب ،إال أن هناك انقسدداما بين مؤيدين ومعارضددين العتماد هذه االسددتراتيجية
في التعليم ،وقد أظهرت الدراسددات وجود صددعوبات ومعوقات قد تحول دون تطبيق الدصددول المقلوبة؛ فهي تتطل معلما
متمكندددا من المهدددارات التقنيدددة وتطبيقدددات الويددد ) (Jinlei, Ying & Baohui, 2012و)( ،) Mok, 2014العتيبي
وعراقي )0212 ،و(الشددهري ،(2019 ،وتتطل معلما ً لديه الروبة في الت يير ومتابعة عمل طالبه في المنزل(الشددهري،
 (2019و(العتيبي وعراقي ،)0212 ،ا تحتاا من المعلم جهدا ووقتا إضافيا خارا أوقات الدوام الرسمي ومدا التحلير
للدصدددددل المقلوب أطول من التحلدددددير للحصدددددة التقليدية (العتيبي وعراقي(Jinlei, Ying & Baohui, ،)0212 ،
)2012و(الربيعان ،)0214 ،فعلى المعلم أن يبذل جهدا إضدافيا لتحلدير األنشدطة والدعاليات الصددية وايلا جهدا اكبر
أثناء تنديذ الحصدة (الربيعان )0214 ،و(العتيبي وعراقي ،)0212 ،عدم توفير المدرسدة اإمكانات والمصدادر المساعدا
للمعلم لتسدجيل الديديو (العتيبي وعراقي ،)0212 ،وتكلدة إنتاا الديديو واألدوات(الروسداء )0214 ،و (الشلبي،)0212 ،
وليس جميا الطلبة لديهم القدرا على الحصددددول على إنترنت عالي الجودا (الروسددددداء )0214 ،و (الشدددددلبي ،)0212 ،أو
تتوفر لدديهم أجهزا الحداسدددددد اآللي(شددددددركدة كتاب للتكنولوجيا )0211 ،و(الروسدددددداء )0214 ،و & (Jinlei, Ying
).Baohui, 2012
وظهر من المع ّوقات لتوظيف اسددددتراتيجية الصددددف المقلوب تمسددددك بعض المعلمين بالطريقة االعتيادية وعدم روبتهم في
تركها (شددددركة كتاب للتكنولوجيا )0211 ،و) ،(Alamri, 2018والصددددف المقلوب قد ال ينجي ما جميا المعلمين أو ما
جميا الطلبة؛ الطلبة في المرحلة األسددداسدددية ،قد ال ينجي معهم الصدددف المقلوب(العتيبي وعراقي .)0212 ،لذا يدلدددل أن
يقتصدددر اسدددتخدام اسدددتراتيجية الصدددف المقلوب على دروس معينة في حال الروبة في تطبيقها (شدددركة كتاب للتكنولوجيا،
 )0211و(العتيبي وعراقي.)0212 ،
وهذه الدراسة تشابه العديد من الدراسات التي تم إجراؤها واظهرت فاعلية الـددتعلم المقلـددوب فـددي التحصيل ،وتحقيق نتائج
أفلدددل بزيادا اسدددتيعاب الطلبـددددددددة منهم :سدددويدان ( )0212الرواجدة ((Jinlei, Ying & Awidi (2019) )0212
)( Alamri (2018) Baohui, 2012الرواجدة )0212 ،و) ) Mok, 2014و الروساء (. (Tsai,2015)) 0214
كما أكدت العديد من الدراسددات التي تم إجراؤها على فاعلية الـدددددددتعلم المقلـدددددددوب فـدددددددي المهارات منهم :العتيبي وعراقي
( )0212الحارثي ) )0212الربيعان ( ) 0214الشددلبي (Abedi, Namaziandost & Akbari (2019) )0212
) Alamri (2018الشهري ((2019رملان (.)2019
وكذلك تشابه العديد من الدراسات التي تم إجراؤها وأكدت على فاعلية الـدددددتعلم المقلـدددددوب فـدددددي االتجاهات مثل :سويدان
( ،)0212اما دراسددددة العتيبي وعراقي ( )0212فلم يجدا السددددتخدام اسددددتراتيجية الصددددف المقلوب اثر في تنمية مهارات
التدكير الجبري لدى طالبات المرحلة الثانوية.
لوحظ ان اسددددددتراتيجية التعلم المقلوب قد اسددددددتخدمت في مجاالت متنوعة مثل التحصدددددديل والعديد من المهارات المتنوعة
واالتجاهات ،لكن لم تجد الباحثة دراسددددة تناولت طرائق تدريس القرآن الكريم ،كما الحظت اسددددتخدام أدوات متنوعة مثل
اختبار التحصدديل وبطاقة المالحظة والمقابلة ،وقد اسددتدادت الباحثة من الدراسددات السددابقة في تكوين إطار مرجعي نظري
للدراسدددة ،واختيار التصدددميم التجريبي المناسددد  ،وتحديد أدوات البحث المناسدددبة واألسدددالي اإحصدددائية المالئمة ،وكيدية
إجراءات الدراسة من الناحية التطبيقية.
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مشكلة الدراسة:
سدددعيا نحو ايجاد اسدددتراتيجية تدريسدددية حديثة تسددداهم في حل بعض المشدددكالت التي تعاني منها الباحثة مثل ضددديق وقت
المحاضدرا وعدم كدايته للنقا

للوصدول إلى مهارات التدكير العليا وال لتمكن الطالبات من أداء المهارات الالزمة ،اضف

إلى وياب بعض الطالبات ،ووير لك من التحديات ،وخاصدددددة بعد ان تبين وجود ضدددددعف في تحقيق الطالبات لدهدا
المعرفية والمهارية لمقرر طرائق تدريس القرآن الكريم؛ حيث يجد أيلدا كثير من االساتذا صعوبات في تدريسهم للمقرر
خاصدة وحدا متلدمنة بالمقرر وهي (تطبيقات تدريسدية عملية وتشدمل مواضيا "التدسير ،الحديث ،الدقه ،التوحيد :مدهوم
كل منها وأهميته وطرائق تدريسدده")  ،ومن اهم أسددباب صددعوبة اتقان الطالبات تنول وزخم المحتوى المعرفي والمهاري
وتنول المهارات التدريسدددية الالزمة (التخطيي والتنديذ والتقويم) وما تتلدددمن هذه المهارات الرئيسدددة من مهارات متدرجة
فرعية وعدم كداية زمن المحاضددددرا لتحقيق اهدا

الوحدا المعرفية والمهارية اضددددافة إلى عدد الطالبات الكبير والدروق

الدرديدة بينهم ،لذا كان ال بد من البحث عن اسددددددتراتيجية تدريس اكثر نجاعة؛ وبما ان كثير من الدراسددددددات اثبتت فاعلية
اسدتراتيجية الصف المقلوب في رفا مستوى التحصيل وتحسين أداء المهارات كانت هذه الدراسة لتصميم برنامج تدريسي
قائم على اسدددتراتيجية التعلم المقلوب ودراسددة فاعليته على التحصددديل في مقرر طرائق تدريس القرآن الكريم لدى طالبات
جامعة القصيم وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما فاعلية برنامج تدريسددددي مقترح قائم على اسددددتراتيجية التعلم المقلوب في تحصدددديل الطالبات في مقرر طرائق تدريس
القرآن الكريم لدى طالبات جامعة القصيم ،ويتدرل منه األسئلة التالية:
 .1ما البرنامج التدريسددددددي القائم على اسددددددتراتيجية التعلم المقلوب في طرائق تدريس القرآن الكريم لدى طالبات جامعة
القصدديم  .0هل توجد فروق دالة إحصددائيا عند مسددتوى ( )0.05 ≥ aبين متوسددطي درجات الطالبات في التطبيقين القبلي
والبعدي لالختبار التحصيلي
 .1هل توجد فروق دالة إحصددائيا عند مسددتوى ( )0.05 ≥ aبين متوسددطي درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي
على بطاقة مالحظة األداء
 .4ما فاعلية البرنامج التدريسي على تحصيل الطالبات في مقرر طرائق تدريس القرآن الكريم

فرضيات الدراسة:
 .1ال توجد فروق دالة إحصدددائيا عند مسدددتوى ( )0.05 ≥ aبين متوسدددطي درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي
على االختبار التحصيلي
 .0ال توجد فروق دالة إحصدددائيا عند مسدددتوى ( )0.05 ≥ aبين متوسدددطي درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي
على بطاقة مالحظة األداء

أهمية الدراسة:
تواك الدراسة الجديد في التعليم وتشجا األساتذا كافة على تدعيل محاضراتهم وتلوينها باستخدام استراتيجيات حديثة.
تبين لدساتذا مدى فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التدريس الجامعي.
توفر برنامج مبنى على اسددددتراتيجية التعلم المقلوب في تدريس وحدا تطبيقات عملية ضددددمن مقرر طرائق تدريس القرآن
الكريم لدى طالبات جامعة القصيم
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تعزز الدراسددددة لدى الطالب قدرات متنوعة منها التعلم الذاتي ومهارات اسددددتخدام التقنية والتطبيقات الحديثة التواصددددل
االجتماعي.

محددات الدراسة:
الحدود الموضددوعية :اقتصددر موضددول الدراسددة على الوحدا السددادسددة وعنوانها "تطبيقات عملية" لمقرر طرائق تدريس
القرآن الكريم.
الحدود المكانية :اقتصر تطبيق الدراسة على طالبات كلية الرس
الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة خالل الدصل الدراسي االول للعام الدراسي 1441

مصطلحات الدراسة:
اسدددتراتيجية التعلم المقلوب :بناء على التعاريف الواردا في الصدددف المقلوب في األدب التربوي ،تعرفه الباحثة بأنه "هو
نمو ا تربوي يرمي إلى تقسدددديم المحاضددددرا على مرحلتين :مرحلة للتعليم خارا القاعة وقبل زمن المحاضددددرا بتوفير
محتوى إلكتروني لموضدددول المحاضدددرا من قبل االسدددتا ليطلا عليها الطالب في منازلهم أو في أي مكان آخر باسدددتعمال
حواسديبهم أو هواتدهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية قبل حلددور المحاضدرا ،ومرحلة خالل المحاضددرا حيث يخصد

وقت

المحاضرا للمناقشات والمشاريا والتدريبات.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسددة المنهج التجريبي و المجموعة الواحدا ات القياس القبلي والبعدي ومت يرا الدراسددة هما :المت ير المسددتقل
يتمثل في البرنامج التدريسي والمت ير التابا ويتمثل في التحصيل في مقرر طرائق تدريس القرآن الكريم.

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتما الدراسدددة من جميا الطالبات المسدددجالت لمقرر طرائق تدريس القرآن الكريم ،والبالغ عددهن ) (60طالبة،
والالتي درسن في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية والمسجالت في الدصل الدراسي االول للعام الدراسي .1441

عينة الدراسة:
تم االختيار بطريقة عشددوائية لعينة اسددتطالعية (ن=  )12طالبة وعينة للدراسددة )ن= )04من الطالبات المسددجالت لمقرر
طرائق تدريس القرآن الكريم.

إعداد وتصميم البرنامج التدريسي:
تم االطالل على االدب التربوي في مجال التعلم المقلوب ،ثم تحليل خصددددائ
األهدا

العامة للبرنامج والهد

المتدربين واالحتياجات التدريبية ،ثم تحديد

العام لكل لقاء ،تحديد عناصددددددر محتوى البرنامج ،تحليل المحتوى ثم صددددددياوة األهدا

السددددددلوكيدة لكدل لقداء ،ثم اعدداد البرندامج واختيدار األنشددددددطدة والتدريبات ،تنديذ البرنامج وتقويمه وقد تم التقويم من خالل
محكمين مختصين وأجريت بناء على ملحوظاتهم ت ييرات على البرنامج من حذ
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فاعلية البرنامج التدريسي:
تم تطبيق أدوات الدراسدددة قبليا وبعديا على العينة االسدددتطالعية(ن= )12ثم إيجاد معامل بالك ) (Blackللكسددد

المعدل

والمعادلة المستخدمة هي:
معامل بالك =

المتوسي البعدي  −المتوسي القبلي
النهاية العظمى  −المتوسي القبلي

+

المتوسي البعدي  −المتوسي القبلي
النهاية العظمى

ومعيار الداللة في معادلة بالك هو أن يتم الحصدددول على نسدددبة ) (1,2أو أكثر يشدددير إلى أنه برنامج فعال وعند تطبيق
المعادلة كانت نسدددبة الكسددد المعدل التي تحققت بواسدددطة االختبار تعادل) ، (1.320ونسدددبة الكسددد المعدل التي تحققت
بواسدددطة بطاقة المالحظة تعادل) (1.211وكليهما ) (1.211و ) (1.320اكبر مما حدده بالك وهو ) (1.2مما يشدددير إلى
فاعلية البرنامج التدريسي.
تم إعداد اختبار تحصديلي لقياس الجان المعرفي في الوحدا السادسة ،وتم صياوة ) (52فقرا من نول االختيار من متعدد
لالختبار في صدددددورته المبدئية ،وتم عرضددددده على مجموعة من المحكمين و لك السدددددتطالل آرائهم حول عدد فقرات
االختبار ،ومدى تمثيل فقرات االختبار لدهدا

المراد قياسددها ،ومدى دقة صددياوة االختبار ل ويا ،ومدى مناسددبة فقرات

االختبار لمسددتوى المتدربات وقد تم التعديل والحذ

واإضددافة بناء على رأيهم ،ليصددبي االختبار بعد التحكيم مكوناً من

)(40فقرا ،ثم تم تجري االختبار على العينة االسدددتطالعية )ن= )12طالبة وقد أجريت التجربة االسدددتطالعية لالختبار
للتأكد من صدددق وثبات االختبار وتحديد الزمن الذي تسددت رقه اإجابة وبينت الباحثة في أول االختبار الهد

من االختبار

وتعليماته ،حددت درجة لكل فقرا ،فتكون الدرجة التي حصدددددلت عليها الطالبات )  (40-0درجة ،وتم حسددددداب عدد
تكرارات اإجابات الخاطئة لكل فقرا في االختبار.
ثم تم حسداب زمن اسدتجابة الطالبات لالختبار :المتوسدي الحسدابي للزمن الذي اسدت رقته أفراد العينة االسدتطالعية يساوي
) )55دقيقة ،و لك حس المعادلة التالية:
زمن إجابة أول طالبة  +زمن آخر طالبة
زمن إجابة االختبار =
2
تم تحليل نتائج طالبات العينة االسدتطالعية على أسدئلة االختبار التحصديلي ،للتعر

على معامل الصدعوبة ومعامل التمييز

لكل سؤال من أسئلة االختبار.
معامل الصعوبة =

عدد الذين أجابوا إجابة خطأ على الدقرا
عدد الذين حاولوا اإجابة

تراوحت معامالت الصددعوبة ( )2365-2312وعليه فإن جميا الدقرات مقبولة حيث كانت في الحد المعقول من الصددعوبة
ولحساب معامل التمييز لالختبار على العينة االستطالعية ،تم حصر  4من الطالبات في كال الدئتين العليا والدنيا،
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ا تم حسددداب ( 4 = )12×%02طالبات ،وتم ترتي

درجات الطالبات تنازليا ً بحسددد

درجاتهن في االختبار التحصددديلي

واستخدام المعادلة التالية:
معامل التمييز =

عدد االجابات الصحيحة على ندس الدقرا من الدئة العليا  −عدد االجابات الصحيحة على ندس الدقرا من الدئة الدنيا
مجمول افراد احدى الدئتين

تراوحت معامالت التمييز بين ( )2325-2306بمتوسي ) (0.57وعليه فإن جميا الدقرات مقبولة.
تم حساب صدق االختبار التحصيلي فعرضت الصورا المبدئية لالختبار ،وجدول المواصدات على المحكمين المختصين
وتم التعديل والحذ

واالضافة بناء على رأيهم ،وتم حساب صدق االتساق الداخلي على العينة االستطالعية بحساب

معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرا من فقرات االختبار والدرجة الكلية له و لك باستخدام البرنامج اإحصائي
) ،(SPSSوكانت جميا فقرات االختبار دالة احصائيا ً عند مستوى داللة ).(0,01
تم حسداب الثبات بطريقة التجزئة النصددية فاحتسبت درجة النصف األول لدقرات االختبار ودرجة النصف الثاني بحساب
معامل االرتباط بين النصددددديين ثم جرى تعديل الطول باسددددتخدام معادلة سددددبيرمان براون ،وكان معامل االرتباط بين
التطبيقين باسدتخدام معادلة بيرسددون قبل التعديل ) (0.905وبعد تعديل طول االختبار باسدتخدام معادلة سدبيرمان – براون
فكان معامل الثبات ) )0.952ويدل على ان االختبار يتمتا بدرجة عالية من الثبات.
تم إعداد بطاقة مالحظة االداء لقياس أداء عينة الدراسة للمهارات التي تلمنها البرنامج التدريسي ،وقد مر إعداد بطاقة
المالحظة بالخطوات التالية:
تحديد الهد

العام من البطاقة ،وتم تحليل كل مهارا إلى عدد من المهارات المتدرجة المكونة لها وترتيبها في صددددورا

عبارات سدلوكية يمكن مالحظتها ،تم إعداد بطاقة المالحظة بصورا مبدئية وتحديد المهارات الرئيسة وما يتدرل عنها من
مهارات فرعية .ومن أجل تقدير األداء تم تحديد ثالثة مسدتويات ،ويتم حساب المجمول الكلي للدرجات التي تحصل عليها
الطالبة وقياس مستوى أدائها المهاري ،وجدول ) (1يبين التقدير الكمي لبطاقة مالحظة االداء:
جدول)(1
التقدير الكمي لبطاقة مالحظة االداء
مستوى األداء

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرا

التقدير الكمي

1

0

1

وتم عرضددها على المحكمين المختصددين لبيان المالئمة والكداية ،ومدى ارتباط المهارات بالمحتوى ،وتسددلسددل المهارات
وترتيبها ،ووضدددوح العبارات التي تصدددف األداء ،وسدددالمة الصدددياوة اإجرائية ،وإمكانية قياس األداء ،وسدددالمة التقدير
الكمي ،وتم الحذ

واإضدددافة والتعديل بناء على آرائهم ،ثم تم التأكد من صدددددق االتسدددداق الداخلي للبطاقة بتطبيقها على

العينة االسددددتطالعية وحسدددداب معامالت االرتباط لكل فقرا وكانت جميعها دالة احصددددائيا عند مسددددتوى داللة )(0.01
و ).(0.05
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تم حسداب ثبات البطاقة باستخدام طريقة اتداق المالحظين حيث تم االستعانة بزميلة أخرى كمالحظة ثانية وتطبيق البطاقة
على 15من أفراد العينة االسدددتطالعية وبعد أن رصددددت الدرجات في البطاقة تم معالجة النتائج و لك من خالل حسددداب
مدى االتداق واالختال

باستخدام معادلة كوبر  Cooperكما يلي
معامل الثبات =

عدد مرات االتداق
عدد مرات االتداق  +عدد مرات عدم االتداق عدم

× 100

وكانت النتائج توضي أن نسبة االتداق هي ). (%85

إجراءات الدراسة:
بدأت التجربة يوم األحد الموافق 13م1م 1441وانتهت يوم الخميس الموافق 15م4م 1441وتم تجهيز وتحديد مكان
التجربة وتهيئة الطالبات في جلسددة تمهيدية ،تم تطبيق االختبار المعرفي وبطاقة مالحظة األداء المهاري على أفراد عينة
الدراسدة ،ثم طبق البرنامج التدريسي على عينة الدراسة وفقا للمخطي الزمني المعلن ،تم التطبيق البعدي ألدوات الدراسة
(االختبار التحصدددديلي ،وبطاقة مالحظة األداء المهاري) ،تمت المعالجة اإحصددددائية للبيانات باسددددتخدام حزمة البرامج
اإحصدائية للعلوم االجتماعية) (SPSSوتم اسددتخدام أسدالي اإحصدداء الوصددي (النسد المئوية ،المتوسدطات الحسددابية،
االنحرا

المعياري) ،وإيجاد معامل الثبات تم اسدتخدام معامل ارتباط سدبيرمان براون للتجزئة النصدية في حالة تساوي

نصددددي االختبار ،ومعادلة جتمان للتجزئة النصددددية في حالة عدم تسددداوي نصددددي االختبار ،ويلكوكسدددون الالبارمتري
 Wilcoxonلعينتين مرتبطتين ،وحجم التأثير للتأكد من أن الدروق الحادثة ات تأثير.

نتائج الدراسة ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال األول ونصه :ما البرنامج التدريسي القائم على استراتيجية التعلم المقلوب في مقرر طرائق تدريس
القرآن الكريم لدى طالبات جامعة القصيم؛ قامت الباحثة ببناء برنامج تدريبي قائم على استراتيجية التعلم المقلوب.
لإلجابة عن السددددؤال الثاني ونصددده :هل توجد فروق دالة إحصددددائيا عند مسدددتوى ( )0.05 ≥ aبين متوسدددطي درجات
الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصدديلي؛ تم التحقق من صددحة الدرضددية األولى وتن

 :ال توجد فروق

دالة إحصدددددائيا عند مسدددددتوى ( )0.05 ≥ aبين متوسدددددطي درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي على االختبار
التحصيلي.
وللتحقق من صددددحة هذه الدرضددددية تم اسددددتخدام اختبار ويلكوكسددددون الالبارمتري  Wilcoxon, Tلعينتين مرتبطتين
ومتسددداويتين لها حجم صددد ير؛ لبيان داللة الدروق بين المتوسدددطات الحسدددابية ،ونتائج الدروق بين درجات الطالبات في
التطبيقين القبلي والبعدي وقيمة " "Zفي التطبيقين القبلي والبعدي يوضحها جدول 0
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جدول رقم ( (2
الدروق بين التطبيقين القبلي والبعدي باستخدام اختبار ويلكوكسون الالبارامتري
مجاالت

التطبيق

العدد

"" Z

االختبار
التذكر

مستوى

مربا ايتا

حجم التأثير

الداللة
قبلي

28

2.758

0.01

0.66

كبير

بعدي
الدهم

قبلي

28

2.646

0.01

0.64

كبير

بعدي
التطبيق

قبلي

28

3.656

0.01

0.77

كبير

بعدي
االختبار

قبلي

الكلي

بعدي

28

3.125

0.01

0.70

كبير

قيمة ( )Zالحرجة عند مستوى داللة )2.58= (0.01
قيمة ( )Zالحرجة عند داللة مستوى )1.96 = (0.05

يتلدددي من جدول رقم ) (2أن قيمة ( )Zالمحسدددوبة دالة إحصدددائيا عند مسدددتوى داللة ) (0.01≥ αفي مجاالت االختبار
القبلي والبعدي ،ويدل على وجود فروق دالة إحصددددائية في مجاالت االختبار والدرجة الكلية لصددددالي التطبيق البعدي،
ويتلددي من قيم "مربا إيتا" حجم التأثير الكبير للبرنامج ،وهذا يؤكد أن البرنامج أظهر فعالية واضدددحة لدى أفراد العينة
التجريبية.
وبهذا تم رفض الدرضية الصدرية.
وتدسدددر الباحثة النتيجة السدددابقة لحسدددن تصدددميم البرنامج تسدددلسدددله المنطقي ،إعداد االنشدددطة والوسدددائل الهادفة والمنوعة،
وحداثة الموضول وشدا اهتمام الطالبات به.
وهذه النتيجة تتدق ما نتائج دراسات أكدت على فاعلية الـتعلم المقلـوب فـي التحصيل ،وتحقيق نتائج أفلل بزيادا استيعاب الطلبـة
منهم :سددددددويدددان ( )0212الرواجدددة (Alamri (2018) (Jinlei, Ying & Baohui, 2012) Awidi (2019) )0212
(الرواجدة )0212 ،و) ) Mok, 2014و الروساء (. (Tsai,2015)) 0214

لإلجابة عن السؤؤؤؤال الثالث ونصؤؤؤه :هل توجد فروق دالة إحصدددائيا عند مسدددتوى ( )0.05 ≥ aبين متوسدددطي درجات
الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء ،تم التحقق من صدددحة الدرضدددية الثانية :ال توجد فروق
دالة إحصددائيا عند مسددتوى ( )0.05 ≥ aبين متوسددطي درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة
األداء.
وللتحقق من صدددددحة هذه الدرضدددددي تم اسدددددتخدام اختبار ويلكوكسدددددون الالبارمتر Wilcoxon,Tلعينتين مرتبطتين
ومتسدداويتين لها حجم ص د ير ،للبيان داللة الدروق بين المتوسددطات الحسددابية ،نتائج الدروق بين التطبيقين القبلي والبعدي
في بطاقة المالحظة يوضي وجدول1
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جدول رقم ()1
الدروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة باستخدام اختبار ويلكوكسون الالبارامتري
مجاالت بطاقة

العدد

التطبيق

"" Z

مالحظة االداء
التخطيي

مربا ايتا

مستوى
الداللة

قبلي

28

0.01

3.94

حجم
التأثير

0.80

كبير

بعدي
التنديذ

قبلي

28

0.01

3.93

0.80

كبير

بعدي
التقويم

قبلي

28

0.01

3.95

0.80

كبير

بعدي
الدرجة الكلية

قبلي

28

0.01

3.94

0.80

كبير

بعدي
قيمة ( ) Zالحرجة عند مستوى داللة ) 2.58= ( 0.01
قيمة ( ) Zالحرجة عند داللة مستوى ) 1.96 = ( 0.05

يتلددي من جدول رقم ( )1أن قيمة ( )Zالمحسددوبة دالة إحصددائيا عند مسددتوى داللة ) (0.01≥ αفي كل مجاالت بطاقة
المالحظة للتطبيقين القبلي والبعدي وفي الدرجة الكلية لصددالي التطبيق البعدي ،ويتلددي من قيم "مربا إيتا " حجم التأثير
الكبير للبرنامج ،وبهذا تم رفض الدرضية الصدرية.
وهذه النتيجة تتدق ما نتائج دراسددات أكدت على فاعلية الـدددددددتعلم المقلـدددددددوب فـدددددددي تنمية المهارات منهم :العتيبي وعراقي
( )0212الحارثي ) )0212الربيعان ( ) 0214الشددلبي (Abedi, Namaziandost & Akbari (2019) )0212
) Alamri (2018الشهري ((2019رملان (.)2019
اإلجابة على السؤؤؤال الرابع ونصؤؤه :ما فاعلية برنامج تدريسددي قائم على اسددتراتيجية التعلم المقلوب ودراسددة فاعليته على
التحصدديل في مقرر طرائق تدريس القرآن الكريم لدى طالبات جامعة القصدديم؛ تم اسددتخدام نسددبة الكس د المعدل "معادلة
بالك"؛ للتأكد من فاعلية البرنامج التدريسي
معامل بالك=

المتوسي البعدي−المتوسي القبلي
النهاية العظمى−المتوسي القبلي

+

المتوسي البعدي−المتوسي القبلي
النهاية العظمى

وعند حسداب المعادلة وجد أن نسدبة الكسد المعدل التي تحققت بواسدطة االختبار = ) ،(1.301بينما نسدبة الكسد المعدل
التي تحققت بواسطة بطاقة مالحظة االداء= ) ، (1.376وكال النسبتين ) (1.301و ) (1.376أكبر من النسبة ) (1.2التي
حددها بالك ،وهذا يدل على فاعلية البرنامج التدريسي ويوضي لك جدول.4
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جدول رقم ( (4
قيم الكس لبالك المعدل للطالبات على االختبار وبطاقة مالحظة األداء المهاري
األداا

عدد الدقرات

النهاية العظمى

المتوسي القبلي

المتوسي

نسبة بالك

البعدي
االختبار المعرفي

42

42

12

15

13121

بطاقة المالحظة

02

62

14

50

13126

يتبين من جدول  4أن نسبة الكس المعدل لبالك تراوحت بين) (1.308 –1.319؛ وجميعها أعلى من محك الداعلية
المحدد) ، (1.2ويدل على فاعلية البرنامج التدريسي على تحصيل الطالبات في مقرر طرائق تدريس القرآن الكريم لدى
طالبات جامعة القصيم ويعود السب الهتمام الطالبات نظرا ألهمية المواضيا المطروحة لهن فالطالبات سيقدم لهن مساق
التدري العملي وهو مرتبي إلى حد كبير بالبرنامج التدريسي  ،قلة خبرا الطالبات السابقة بطرق التدريس الخاصة
بالقران وبالتالي كان هناك فروق واضحة بين التطبيقين ،وتتدق نتائج هذه الدراسة ما الدراسات & Jinlei, Ying
 ،(2015) Tsai ،(2012) Baohuiا Abedi, ،Awidi (2019) (2016) Alamri (2018) Zainuddin & Halili
) ،Namaziandost & Akbari (2019الشلبي ( ،)0212الروساء ( ،)0214الربيعان ( ،)0214سويدان ( )0212الرواجدة
(( Alamri (2018) (Jinlei, Ying & Baohui, 2012) Awidi (2019) )0212الرواجدة )0212 ،و) ) Mok, 2014و
الروساء (. (Tsai,2015)) 0214

التوصيات الدراسة:
اجراء دراسة حول اتجاهات أعلاء هيئة التدريس نحو استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في المحاضرات الجامعية.
اجراء دراسة حول الصعوبات والمعيقات في استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في المحاضرات الجامعية.
اجراء دراسة للكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب على مت يرات أخرى وير التحصيل.

المراجع:
بلدي ،زكريا ( .)1441الصف المقلوب .مدهوم تربوي تعليمي جديد ومؤثر ،المكتبة الرقمية السعودية.
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx?p=7855

الحددارثي ،إيمددان عوضددددددده ) )0212فدداعليددة بيئددة تعليميددة قددائمددة على التعلم المقلوب في تنميددة مهددارات إنتدداا المقررات
اإلكترونية لدى طالبات الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة أم القرى ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والندسية11،
( ،)1ا.0 .
https://drive.uqu.edu.sa/_/jep/files/11-1/jep-11-1-2-2.pdf

الربيعان ،وفاء محمد ( ) 0214فاعلية الصف المقلوب بمنصة ايزي كالس )  )Easy Classلتنمية مهارات التدكير الناقد
في مقرر العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياس ،رسالة ماجستير جامعة اإمام محمد بن سعود اإسالمية.
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/947316
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الروسددددداء ،تهاني محمد ( ) 0214فاعلية الصدددددف المقلوب في تدريس مقرر اسدددددتراتيجيات تدريس العلوم وتقييمها على
التحصدددددديل األكاديمي وتنمية عادات العقل لدى طالبات جامعة األميرا نورا بنت عبد الرحمن ،مجلة الجامعة اإسددددددالمية
للدراسات التربوية والندسية.)1(06 .
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/2545

سدددددويدان ،رجاء روحي ( )0212فاعلية تطبيق اسدددددتراتيجية التعليم المعكوس في تدريس مادا العلوم في التحصددددديل لدى
طالب الصددف العاشددر األسدداسددي في فلسددطين واتجاهاتهم نحوها ،مجلة العلوم التربوية واالجتماعية .مجلة العلوم التربوية
واالجتماعية ،)1(1 ،المجلد األول ،ص ص.06-1
file:///D:/Downloads/a5b0894e-937b-4cde-883b-7d7d1eec8252%20(1).pdf

شركة كتاب للتكنولوجيا ) (2013مبادرا التعليم المنعكس.
_https://startupdb.arabnet.me/site_media/uploads/screenshot/2013/10/10/Flipped
Learning_Report_V3.pdf

الشدهري ،فاطمة مرعي ( (2019فاعلية استراتيجيات الصف المقلوب في تنمية مهارات التدكير الناقد لدى طالبات الصف
الثاني المتوسي عند دراستهن مادا العلوم بالمملكة العربية السعودية ،مجاا جامعة المدينة العالمية المحكمة)04(،
http://ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/view/2206

رملددان ،نيدين أسددامة ( )2019فاعلية اسددتراتيجية الصددف المقلوب القائمة على المنصددات التعليمية اإلكترونية فى تنمية
بعض مهارات الكمبيوتر لدى تالميذ المرحلة اإعدادية /رسالة ماجستير جامعة عين شمس  -كلية التربية  -المناهج وطرق
التدريس

الرواجدة ،فيصددل شددوكت ( )0212فاعلية اسددتخدام التعلّم المقلوب في تنمية التحصدديل المعرفي في مادا العلوم لدى طلبة
الصف الثالث االساسي ،رسالة ماجستير كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسي ،عمان
https://library.meu.edu.jo/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=42482&shelfbrowse_itemnumber=71970

الشرمان ،عاطف عبد الحميد (-)0215التعليم المدمج والتعليم المعكوس –عمان-دار المسيرا للنشر والتوزيا والطباعة.
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المقلوبة في تنمية كدايات التقويم وعادات

العقل لدى الطالبةم المعلمة في جامعة اإمام محمد بن سدعود اإسالمية ،المجلة األردنية في العلوم التربوية22 ،)1( 11 ،
.114العتيبي ،هيداء سدددعد وعراقي ،السددددعيد محمود ( )0212فاعلية اسدددتخدام اسددددتراتيجية الصددددف المقلوب في تنمية مهارات
التدكير الجبري لدى طالبات المرحلة الثانوية ،المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ـددددـدددد مجلة العلوم التربوية والندسية1 ،
( )12ص ص 97 - 80
الكحيلي ،ابتسام ((–)0214الدصول المعكوسة وشخصنة التعلم) -على الرابي :
http://www.alukah.net/social/0/76842
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