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 مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في       
. التحصيل واألداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة

طالًبا من طالب الصف الثاني المتوسط بمدرسة ( 73)وتكونت عينة الدراسة من 
-1341)األبناء المتوسطة بقاعدة الملك فيصل البحرية بمحافظة جدة للعام الدراسي 

، تم توزيعهم على مجموعتين تم اختيارهما بصورٍة عشوائية، إحداهما (ه1341
. طالًبا( 37)طالًبا واألخرى تجريبية وعدد طالبها ( 36)ضابطة وعدد طالبها 

عتيادية بينما تم تدريس المجموعة حيث تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة اال
 .التجريبية باستخدام استراتيجية التعلم المقلوب

ذو )ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي      
اختبار تحصيلي وبطاقة : ، وتمثلت أدوات الدراسة في(التصميم شبه التجريبي

مالحظة األداء المهاري، كما احتوت مواد الدراسة على برمجية تعليمية، حيث 
 ≥ α)لة إحصائية عند مستوى توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دال

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا من خالل ( 0.05
استراتيجية التعلم المقلوب ودرجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا 
بالطريقة االعتيادية في القياس البعدي الختبار التحصيل الدراسي لتطبيقات الحاسب 

حلة المتوسطة لصالح طالب المجموعة التجريبية، باإلضافة اآللي لدى طالب المر
بين متوسطي درجات ( α ≤ 0.05)لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا من خالل استراتيجية التعلم المقلوب 
قياس ودرجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية في ال

البعدي لبطاقة مالحظة األداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة 
 .المتوسطة لصالح طالب المجموعة التجريبية

وفي ضوء ذلك يوصي الباحث بعدة توصيات من أبرزها استخدام استراتيجية       
ة التعلم المقلوب في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لطالب المرحل

المتوسطة وذلك لألثر الملموس الذي تحدثه على المستوى التحصيلي للطالب، 
والعمل على تثقيف التربويين والمعلمين والمهتمين بواقع التعليم من خالل استخدام 
استراتيجية التعلم المقلوب في التدريس، والعمل على تدريب المعلمين والطالب 

اتيجية التعلم المقلوب بجميع الوسائط والمختصين في التعليم على استخدام استر
 .التعليمية الداعمة لها وذلك قبل البدء في تطبيقها

التعلم المقلوب، األداء المهاري، تطبيقات الحاسب اآللي، طالب : )كلمات مفتاحية
 (.المرحلة المتوسطة

Abstract 

     This study aimed to uncover the effect of using flipped learning 
strategy on achievement and skills performance of computer 
applications for intermediate stage students. Sample of the study which 
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was randomly selected consisted of (73) students enrolled in the second 
grade of the intermediate school of Al-Abnaa’ in King Faisal Naval Base in 
Jeddah City in (2016 / 2017) school year. Members of the sample group 
were divided into control and experimental groups. The control group 
composed of (36) students while the experimental group composed of 
(37) students. Members of the control group were conventionally 
taught, while the members of experimental group were taught 
according to the flipped learning strategy.                                         

     In order to achieve the study objectives, the researcher used the 
descriptive approach and the experimental approach (semi-
experimental design). The instruments and tools of the study were 
represented by the following: achievement examination and observation 
card for skills performance. Study materials included educational 
software. The following findings have been concluded. There are 
statistically indicated differences at the level of (α ≤ 0.05) between the 
average marks obtained by members of the experimental group who 
were taught according to the flipped learning strategy and the average 
marks obtained by members of the control group who were 
conventionally taught in terms of the post-measurement of achievement 
examination of computer applications among students enrolled in the 
intermediate stage of education in favor of members of the 
experimental group. There are statistically indicated differences at the 
level of (α ≤ 0.05) between the average marks obtained by members of 
the experimental group who were taught according to the flipped 
learning strategy and the average marks obtained by members of the 
control group who were conventionally taught in the post-measurement 
of observation card for skills performance of computer applications 
among students of the intermediate stage of education in favor of 
members of the experimental group.  

     In light of that, the researcher has made a number of 
recommendations. Following are among the most important ones; 
applying flipped learning strategy is highly recommended in teaching 
computer and information technology for the students in the 
intermediate stage thanks to the tangible effect occurred at their level 
achievement. In addition, teachers and those concerned with education 
are recommended to be educated through using the strategy of flipped 
learning in teaching.  Teachers, students and those concerned with 
education shall be also trained on using the strategy of flipped learning 
in all supporting means of education prior to application. 

                                                                                                                                                          

Keywords: Flipped Learning, Skills Performance, Computer Applications, 
Intermediate Stage Students.                                                                                                          
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 :مقدمة

إن التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع أدى إلى حدوث تغيرات جذرية في المستحدثات       
د الي، ولذلك لم يعمتغيرات العصر الح تواكبالتربوية أن يتسنى للعملية التربوية حتى 

أن تحل متطلبات التربية الحالية؛ لذا كان من الطبيعي أن  تعتياديةالستراتيجيات التدريس اال
يحدث تطور في استراتيجيات التدريس المستخدمة بما يتناسب مع التطورات المتالحقة في مجال 

ذهان البعض والمتمثلة في الثبات أليعيد النظرة الراسخة في  نشطالتعليم، ويأتي التعلم ال
مكانية  بممارسات تربوية متنوتعة تتماشى مع  ستبدالهااواالستقرار تعلى نمط واحد للتدريس وا 

 .مستحدثات التكنولوجيا المتالحقة في العصر الحالي

إلى ضرورة التنويع في أساليب التعلم ووسائله، باإلضافة إلى تعامل  يدتعووذلك كله       
أسلوب المحاضرة يبقى  وذلك ألن ؛ةالقناتع بالوصول إلىيأتي تعامل آخر يتعلق  التكنولوجيا

 (061: 5102الشرمان، ) .منية طويلةلفترات ز ترسيخها تعن تحقيق األهداف التعليمية و  اتعاجز  

مستجدات وظهور  ،المتسارتعة نتجنب حدوث فجوة كبيرة في التعليم بسبب التغيراتوحتى       
التي جعلت العلماء التربويين يفكرون في تغيير األنظمة التربوية، والبرامج المعاصرة و  التربية

التعامل مع تلك التطورات  لوجود إنسان يستطيع ؛التعليمية في كافة المؤسسات التعليمية
المظاهر  همل من أمعها لمسايرة أمور حياته االجتماتعية واالقتصادية والسياسية، ولع عايشوالت

بشكل كبير  األنظمة التعليمية ظهور مصطلح التعليم اإللكتروني الذي يعتمد الدالة تعلى ذلك في
 (506: 5112بسيوني، ) .تعلى تقديم المواد التعليمية تعبر الحاسوب وشبكاته للمتعلم

حد المتغيرات التي حاولت العديد من أن التحصيل الدراسي يعتبر إومن جهة ثانية ف      
أن التحصيل  من حيث مع تعدد كبير من العوامل، وذلك رتباطهاادرجة  الكشف تعنالدراسات 

موتعة محددة من بصياغة مج أالنهائي لمجموتعة العمليات واإلجراءات التي تبد نتاجالدراسي هو ال
قرب ما يمكن أإلى  أن تصلالطرق واإلجراءات التي من شأنها  يتم صياغةمن ثم و  ،األهداف

. م المخرجات التي تقوم تعلى أساسها المؤسسات التعليميةحد أهأمن تحقيق لهذه األهداف، فهو 
 (21: 5116نصار،)

ا المهارات اكتسابكما تعد تعملية        ة، في المهمة للعملية التعليمي مخرجاتمن ال أيض 
فهذا األمر ال تختص به مادة دون  ،في مختلف المواد الدراسية امختلف المراحل الدراسية، وأيض  

يستغني تعنه أي تخصص، ومرجع ذلك أن التربية هي في األساس مهتمة أخرى وال يمكن أن 
 .المشاركة الفعالة في الحياة العمليةالمهارات التي تمكنهم من العمل و بتزويد المتعلمين ب
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 ،في معظم ميادين المعرفة السيما في العقود األخيرة انتشرتأن أهمية المهارات  خاصة  و       
وتفسيرها مهارات جمع المعلومات  توظيف من خالل وذلك الم فع  تعلى تعل يمكن الحصولوبها 

التعلم  تترابط وتتكافل مع مجاالتيمكن أن أضف إلى إن المهارة  ،وتحليلها لتحقيق التعلم
من  تحتوي تعلى مجموتعةفعند تحليلنا للمهارة نجد أنها  ،والمعرفة تجاهاتواالاألخرى السيما القيم 

ا في نمو الخبرات العاطفية في العادة أثر   بقيوت ،ية والوجدانية واألداءالمكونات المعرفية والعقل
في تطوير  أكثر فاتعلية في حياتهم ااستقرار  األكثر  بن الطالأنجد  حيث ،المهارة لدى األفراد

 ،اب المعرفة األساسية الالزمة لهاوكذلك المعرفة فال مهارة فاتعلة في غي. مهارات التفكير العليا
 تكمن فيوالمشكلة هنا  ،كون من مكونات المهارةمبالغة في تكبير دور المعرفة كمولكن دون 
 ،فيها األبرزأن مكون األداء في المهارة هو  .يتم اختيارهفة الالزمة للمهارة وكيف مقدار المعر 
تقان وفاتعلية وبجهد قليل و بسرتعة و  يحدثاألداء في المهارة إن  ذلك ومن شروط  أقل،كلفة تا 
نه ال دافعية للقيام بها وهكذا نرى أتكون المهارة مدمرة أو يب المكو ن القيمي في المهارة فعندما يغ
. اندفاتعهاو المهارة الوجهة الصحيحة ويعمل تعلى زيادة زخمها يقوم بتوجيه ن القيمي أن المكو  

 (502 :5115 ،ومحمد مرتعي)

األساسية لعلوم  والمفاهيم المعارفالطالب ب إثراءيهدف تدريس الحاسب اآللي إلى و       
تعلى تفسير  قدرتهمات العلمية الحديثة تعند الطالب و االتجاهوتنمية األساليب و  اآللي الحاسب
ا إلى  المعرفة، من وذلك  ،يمكنها التعامل مع الحاسب اآللي مدربة كوادر إتعدادكما يهدف أيض 

تركز اهيم والقواتعد المنطقية و ن المفالكثير م تحتوي تعلىخالل تقديم مناهج الحاسب اآللي التي 
ات التعامل مع قواتعد البيانات، مهار ، و حاسبتعلى تنمية مهارات استخدام البرامج التطبيقية لل

 تينجة للطالب في المرحللغات البرممن خالل تدريس البرمجة الشيئية و المهارات البرمجية و 
 (2: 5110، ىوز ر العط) .المتوسطة والثانوية

عملية التعلم من هيكلها ومفهومها التقليدي الذي يلعب فيه بلحاسوب بدأ يخرج إن التعلم با      
المعلم الدور الرئيس في تعملية الحصول تعلى المعرفة وتوجيهها نحو المتعلمين الذين يقتصر 

ا للعملية ث، وأوسع، أصبح فيه المعلم مخطط  مفهوم أحد إلىدورهم فقط تعلى تعملية التلقي 
 كمالها،  اا لعملية التعلم، وميسر  م المادة التعليمية، وأصبح موجه  في تصمي االتعليمية، ومشارك  

ا أصبح المتعلم  اونشاط في تعملية التعلم، ومستخدم  تعن المعلومات، وأكثر فاتعلية،  اباحث   أيض 
  (6: 5116زين الدين، ) .نترنت، وأجهزة حاسوب، والبرامج المتعددة فيهإللتكنولوجيا الحديثة من 

حيث يعتبر تحسين العملية التعليمية التعلمية،  ساتعدت بصورة كبيرة فيفتكنولوجيا التعليم       
ة نتشر بسرتعة هائلة وأصبح يستخدم في العملية التعليميأالذي  اتطبيقات التكنولوجيأحد  الحاسب
علم تعتبار أن التعلم المقلوب استراتيجية حديثة من استراتيجيات التا، وبالمدرسة وخارجها داخل

 ؛في نقل المتعلم من البيئة الصفية إلى بيئة أخرى خارج الصف كبيربشكل  ساهمتالنشط والتي 
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جراء ال المنزلية بمساتعدة  واجبات والتكليفاتليتمكن المتعلم من مشاهدة الفيديو التعليمي، وا 
 (022: 5102الشرمان، ) .بالحاس

 نتباهاتعلى جذب  تساتعدالتعلم المقلوب من استراتيجيات التعليم التي  لذا تعتبر استراتيجية      
خراجه من البيئة التي يغلب تعليها الطابع التقليدي الروتيني، والتي يشعر  ها فيالطالب وتشويقه وا 

علم اإللكتروني التي ظهرت استراتيجيات الت ضمنتندرج  حيث إنهاالمتعلم بالمتعة والحيوية، 
 (Strayer, 2007: 17). التربويدم العلمي والتكنولوجي في المجال وفق التق احديث  

التشكيل في التعليم والذي يسير في طور  مفهوم التعلم المقلوب من المفاهيم الحديثةوُيعد       
تعمله في المنزل يتم  حيث إن ما كان يتم ،بفكرته البسيطة التي تقوم تعلى تبادل المعرفة العلمية

، فتصبح العملية التعليمية بهذا النمط تعملية تكاملية في هذا النمط دراسيةتعمله في الحصة ال
، كما أنها تشاركية تسمح للطالب المساهمة في العملية التعليمية من خالل توظيف التقنية الحديثة

 (Brame, 2013: 2). تسمح لذوي الطالب وأسرته بالمشاركة والمساتعدة في العملية التعليمية

تعملية المشاركة الفعالة بين  تساهم في زيادةحيث يتميز التعلم المقلوب بأنه وسيلة       
 .المعلمين والطالب والبيئة التعليمية المحفزة للطالب، وتعودهم تعلى تحمل المسؤولية تجاه تعلمهم

 (220: 5102الفار، )

الطالب في  مساتعدة ومنهاات اإلمكان بكثير منيتسم  ذيولهذا النمط من أنماط التعلم ال      
التغلب تعلى المشكالت التي تقف أمام سبيل وصولهم إلى التميز واإلبداع لما يقدمه من خدمات 

 .تعليمية غنية بالمصادر التعليمية

تقوية شخصية المتعلم؛  ساتعد فين أساليب التعلم النشطة التي تالتعلم المقلوب م ُيعدو       
واالستقاللية في اكتساب المهارات لوحده من خالل الوسائط تعطائه الحرية وذلك من خالل إ
يصل إلى المفهوم خارج نطاق المدرسة  حتىوخاصة السمعية والبصرية، و  التكنولوجية المتعددة

في المدرسة وحياته  هامتالك مهارة الربط بين ما تعلم يساتعده تعلىبالتعاون مع أقرانه، وذلك 
  (5102الكحيلي، ) .الشخصية

هو محور العملية  يعتبر التعلم المقلوب بيئة المتعلم في وجهة نظر الباحث فإنومن       
 خبرات وأنشطةيستفيد من التفاتعل مع ما يحيط به من  فع اال   االتعليمية، حيث يكون مشارك  

تقليل من تعن المعلم أو ال ستغناءاال، وال تعني هذه النظرة الدراسية بالمادة فيما يتعلقمتنوتعة 
أن المعلم هو سر النجاح أو الفشل في تعملية التعليم،  تعلى، فإنها تؤكد اه، بل العكس تمام  أهميت

دت ج  أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، وقد وُ مع  فهو الذي يختار تلك األنشطة ويوجهها، بما يتفق
قدرة تعلى عله أكثر سر للمتعلم تعملية التعليم والتعلم ولتجوالصفية وغيرها لتي   منزليةاألنشطة ال

 .التي ال يمكن تحقيقها إال بالتفاتعل تحقيق األهداف
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ناولتها مثل الدراسات التي ت إليهما توصلت  االستراتيجيةولعل مما يدل تعلى أهمية هذه       
في التطبيق البعدي  االستراتيجيةالتي أكدت تعلى وجود أثر لهذه ( 5106) دراسة الحنان وأحمد

التي أوصت بالعمل تعلى ( 5102) تعبدالغنيلتعلم المنظم، ودراسة لالختبار في مقياس مهارات ا
التعلم المقلوب ألهميتها بتنمية العديد من المهارات لدى  استراتيجيةالتوسع في استخدام 

 استراتيجيةوالتي أكدت تعلى ضرورة توظيف ( 5102) والقحطاني ودراسة المعيذرالمتعلمين، 
التعلم المقلوب في  استراتيجيةنت دور بي  التي ( 5102) وسرحان ودراسة هارون ،الصف المقلوب

 .جامعة الباحة طالبتطبيقات التعلم اإللكتروني تعند 

لذلك ال بد من توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعلمية، ولكن هذا التوظيف       
 .البد وأن يكون وفق خطة محددة وواضحة بما يحقق أهداف العملية التعليمية

 : وتساؤالتها مشكلة الدراسة

ُتعد مادة الحاسب وتقنية المعلومات مقرر ا يستهدف تنمية مهارات الطالب بمكوناتها       
إال أن بعض الطالب . الوجدانية والمعرفية واألدائية، وهو ما يتطلب العناية في تعليمها وتعلمها

رته يعانون من تدن  مهاراتهم في الحاسب وتقنية المعلومات بمكوناتها المختلفة، وهذا ما أظه
التي تناولت تدن  التحصيل الدراسي واألداء المهاري لمقرر ( 5106)نتائج دراسة السخاوي 

التي بحثت تعن أهم ( 5102)الحاسب اآللي لدى طالب الصف األول الثانوي، ودراسة سيدة 
األساليب لمعالجة القصور الناتج في التحصيل الدراسي لمادة الحاسب اآللي في المرحلة 

 .  الثانوية

كما أظهرت نتائج الدراسة االستطالتعية التي قام بها الباحث إلى ضعف وتدن  في       
مستويات الطالب التحصيلية واألدائية لمهارات الحاسب وتقنية المعلومات، والتي تم من خاللها 

من مقرر الحاسب " أجري حساباتي"للوحدة الخامسة اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة  إتعداد
العلمي في  لومات للصف الثاني المتوسط بكافة موضوتعاتها، تعبر حوسبة محتواهاوتقنية المع

الصف  شكل دروس إلكترونية وتقديمها من خالل استخدام استراتيجية التعلم المقلوب لطالب
مدرسة األبناء المتوسطة بقاتعدة الملك فيصل البحرية التابعة لإلدارة العامة ب الثاني المتوسط

وتعددهم هـ؛ 0241 – 0242العام الدراسي الثاني من  الدراسي ل، للفصجدةللتعليم بمحافظة 
 يالجوانب المعرفية واألداء المهار ال يمتلكون من الطالب  (%80)تضح أن نسبة أو  ،اطالب   (73)

 .بلتطبيقات الحاس

وقد تعزا بعض الباحثين والمختصين أسباب ذلك إلى تعدة أسباب من أهمها استراتيجيات       
إلى أن من أهم األسباب المسؤولة تعن تدن  ( Merrow, 1995)التدريس المستخدمة، فقد ذكر 

تحصيل الطالب وأداؤهم المهاري هي تعدم مناسبة طرق التدريس المستخدمة في تدريس مادة 
إلى ضرورة تأهيل معلمي الحاسب تربوي ا وذلك الستخدام ( 0110)الحاسب، كما أشار مكي 

ل الذي تسببه الطرق طرق وأساليب تدريسية حديثة للتغلب تعلى الضعف الناتج في التحصي
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أن من العوامل األساسية في ضعف وتدن  مستويات الطالب  (Stine, 1990)االتعتيادية، وذكر 
التحصيلية واألدائية في مقرر الحاسب هي استخدام الطرق التدريسية االتعتيادية والتي ينتج تعنها 

 .  صعوبات في نقل الخبرات والمفاهيم المتعلقة بمادة الحاسب

االستراتيجيات الحديثة التي أظهرت فاتعليتها في تنمية مهارات الطالب في مادة  ومن      
( 5102)الحاسب وتقنية المعلومات استراتيجية التعلم المقلوب، حيث أشارت دراسة البالصي 

إلى وجود أثر في زيادة التحصيل الدراسي وتنمية المهارات األدائية لدى الطالب في مادة 
د ذلك إلى استخدام استراتيجية التعلم المقلوب، كما أكدت دراسة هارون الحاسب اآللي، ويعو 

تعلى تأثير نمط التعلم المقلوب في زيادة التحصيل الدراسي وتنمية األداء ( 5102)وسرحان 
 .   المهاري لدى طالب البكالوريوس في كلية التربية بجامعة الباحة

ادة الحاسب وتقنية المعلومات حاول وللتغلب تعلى تدن  مهارات بعض الطالب في م      
 :       الباحث اإلجابة تعلى السؤال الرئيس اآلتي

التعلم المقلوب في التحصيل واألداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي  استراتيجيةاستخدام ما أثر 
 ؟لدى طالب المرحلة المتوسطة

 :أسئلة الدراسة

 :السؤالين الفرتعية التالية للدراسة وينبثق تعن السؤال الرئيس      

ما أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي لتطبيقات الحاسب اآللي لدى 
 طالب المرحلة المتوسطة؟

ما أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في األداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي لدى 
 طالب المرحلة المتوسطة؟

 :سةالدرا فرضيات

لإلجابة تعما تم تقديمه من تساؤالت تعبر الدراسة الحالية، سوف تختبر صحة الفرضيات       
 :التالية

درجات طالب  يبين متوسط (α ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى
طالب المجموتعة ودرجات  الذين درسوا من خالل استراتيجية التعلم المقلوب المجموتعة التجريبية

البعدي الختبار التحصيل الدراسي  قياسفي ال الذين درسوا بالطريقة االتعتيادية الضابطة
 .طالب المرحلة المتوسطةدى لتطبيقات الحاسب اآللي ل

طالب درجات  يبين متوسط (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى 
المجموتعة  طالب درجاتو  م المقلوبالذين درسوا من خالل استراتيجية التعل المجموتعة التجريبية
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لبطاقة مالحظة األداء المهاري  البعدي قياسفي ال الذين درسوا بالطريقة االتعتيادية الضابطة
 .لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة

 

 :أهداف الدراسة

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية     

 التحصيل الدراسي واألداء المهاري لدىالتعلم المقلوب تعلى  استراتيجيةاستخدام أثر الكشف تعن 
 .طالب المرحلة المتوسطة في تطبيقات الحاسب اآللي

المساهمة في معالجة القصور الناتج في التحصيل الدراسي واألداء المهاري لدى طالب الصف 
م استراتيجية التعلم الثاني المتوسط في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات من خالل استخدا

 .المقلوب

 :أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي      

 :األهمية النظرية :أوًل 

التوجهات المعاصرة في مجال توظيف المستحدثات التربوية الحديثة  مواكبةا لتعد الدراسة مطلب  
 .في التعليم والتعلم

والمملكة العربية السعودية بشكل خاص إلى هذا  ،التربوية العربية بشكل تعام اتحاجة المكتب
 .النوع من الدراسات والتي تتناسب مع متطلبات وتوجهات الطالب في القرن الحادي والعشرين

السعي إلى وجود أساس مبني تعلى أسس تعلمية تربط بين العملية التربوية وتقنيات التعليم 
 .وبالستخدام التعلم المقل

 :األهمية التطبيقية :اثانيً 

تفيد الخبراء ومصممي المناهج والمخططين التربويين للتشجيع في استخدام المستجدات التربوية 
 .وتجربتها والعمل تعلى توفيرها للمؤسسات التربوية

إلى أهمية التعلم المقلوب وتضمينه  ،بمعلم الحاس دليل إتعدادائمين تعلى توجيه أنظار الق
 .في كتاب دليل معلم الحاسبمقترحة  كإستراتيجية
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التعلم  استراتيجيةالمقترحات للبحوث واألدوات الدراسية تعن دور من تفيد الباحثين بتقديم مجموتعة 
المقلوب في التحصيل واألداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي، والتي تفيد في وضع مجموتعة 

 .لمجالمن البحوث والدراسات التربوية في هذا ا

 

 

 :حدود الدراسة

 :تتحدد الدراسة بالحدود التالية     

من " أجري حساباتي"الدراسة الحالية في تحديد الوحدة الخامسة  قتصرتا :الحدود الموضوتعية
مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثاني المتوسط بكافة موضوتعاتها، تعبر حوسبة محتواها 

من خالل استخدام استراتيجية التعلم  العلمي في شكل دروس إلكترونية وتقديمها للطالب
 .المقلوب

توسطة مدرسة األبناء المب ب الصف الثاني المتوسطلدراسة تعلى طالا تقب  طُ  :مكانيةالحدود ال
  .التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بقاتعدة الملك فيصل البحرية

–0242ني من العام الدراسي الدراسة الميدانية خالل الفصل الدراسي الثات قب  طُ  :نيةاالحدود الزم
 .ه01/1/0241إلى  ه51/6/0241تاريخ  ه والتي امتدت لثمانية أسابيع من0241

 :مصطلحات الدراسة

قائمة تعلى التركيز حول الطالب  استراتيجية": بأنه( 022: 5102) الزينتعرفه  :التعلم المقلوب
بدال  من المعلم، حيث يقوم الطالب بمشاهدة دروس من خالل الفيديو في منزله قبل حضور 

ل وتوجيه الطالب وتطبيق ما في تفعي الحصة وقت باستغاللالدروس التعليمية، مما يسمح للمعلم 
 ."تعلمه

بيئة تعليمية تفاتعلية تكون من خالل إتعطاء الطالب دروس : ا بأنهإجرائي   الباحثيعرفه و       
تعروض تقديمية كأدوات للتعلم، حيث يقوم الطالب بمشاهدة الدروس  شكلمحوسبة تعلى  تعليمية

الحصة الدراسية، بينما يستغل المعلم وقت الحصة في توفير بيئة تفاتعلية  في منازلهم قبل وقت
 .نشطة يتم فيها توجيه الطالب وتطبيق ما تعلموه في المنزل

قدرة الفرد تعلى تنفيذ مجموتعة من " بأنه( 54: 5102) هارون وسرحانويعرفه  :األداء المهاري
  ".المهام العملية المرتبطة بأهداف مهارية محددة
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مقدار ما يكتسبه الطالب من معلومات وما يحصل با في الدراسة الحالية ويعبر تعنه إجرائي        
مهارات األداءات المتعلقة بتطبيقات الحاسوب في بطاقة  امتالكتعليه من درجات في التمكن من 

 .المالحظة التي تم تطويرها ألغراض الدراسة الحالية

 بشكل برامج تتعامل تعبارة تعن بأنها( 11: 5116) معاطي يعرفها :تطبيقات الحاسب اآللي
توفيرها للمستخدم من قبل شركات ذلك من خالل الحاسب اآللي و مستخدمي مباشر مع 

 .متخصصة في إنتاجها مثل شركة ميكروسوفت وأبل

فمنها ما هو  تعددةبرامج تم إنشائها ألغراض م تعبارة تعن هاأنإجرائي ا ب الباحث عرفهاوي      
، وتسمى بالبرامج التجارية، ومنها (Microsoft Office)جاهز ويباع في األسواق كبرامج شركة 

، ومنها ما يعمل تعبر اإلنترنت كتطبيقات قوقل (Libre Office)ما هو مجاني كبرامج حزمة 
 .، وتسمى بالتطبيقات الحية(Google Drive)درايف 

 اإلطار النظري: أوًل 

محاور  أربعةشتمل تعلى أيتناول الباحث في هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة، والذي       
نشأته، مفهومه، مبررات استخدامه، أهميته،  التعلم المقلوب من حيث : المحور األول: رئيسة هي

خصائصه، األسس والمبادئ التي يستند تعليها، مميزاته، مكوناته، أشكاله، دور المعلم فيه، 
المهارات من حيث : المحور الثاني، ميمه والتحديات التي تواجهه في التعليمخطوات تص

ومعايير تقويم  سس وقواتعد تعليم وتنمية المهاراتأ، أنواتعها، خصائصها، أهميتها، مفهومها
وأشهر أمثلتها، الجداول  ،من حيث مفهومها تطبيقات الحاسب: ثالثالمحور الالمهارات األدائية، 

الحسابية، أهمية الجداول الحسابية، مكونات برامجها، خصائصها، أمثلة لبعض استخداماتها 
 .المرحلة المتوسطة من حيث مفهومها وأهدافها وخصائصها: رابعال المحورو  وأشهر برامجها

 :(Flipped Learning) التعلم المقلوب: المحور األول

ُيعد التعلم المقلوب بيئة تمزج بين نظريتين في التعلم كان ينظر لهما تعلى أنهما غير       
 (Bishop & Averleger, 2013). متوافقتين وهما التعلم التقليدي والتعلم النشط

وتقوم فكرة التعلم المقلوب تعلى أساس قلب تعملية التعلم، فبدال  من أن يتلقى الطالب       
مهارات الجديدة داخل الفصل الدراسي، ثم يعودون إلى منازلهم ألداء الواجبات المفاهيم وال

المنزلية في التعلم التقليدي، تقلب تعملية التعلم هنا حيث يتلقى الطالب في التعلم المقلوب 
المفاهيم والمهارات الجديدة للدرس في منازلهم من خالل إتعداد المعلم الدرس تعلى هيئة برمجية 

ترونية باستخدام برامج مساتعدة، ومشاركتها معهم تعبر وسائط التخزين المتنوتعة أو تعليمية إلك
شبكات التواصل االجتماتعي، حيث يتعلم الطالب في هذه البيئة مفاهيم                                                  

الذكية أو األجهزة ومهارات الدرس الجديد في منازلهم من خالل التقنيات الحديثة مثل الهواتف 
الحاسوبية المحمولة، فيتمكن الطالب من إتعادة الدرس تعدة مرات؛ ليتسنى لهم استيعاب المفاهيم 
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والمهارات الجديدة، فتتم مراتعاة الفروق الفردية بين الطالب ويتالشى تعنصر الملل ويحل محله 
 . تعنصر التشويق واالستمتاع بالتعلم

أن التعلم المقلوب يعتبر من األنماط الحديثة للتعلم والتي ( 062: 5102) الشرمانويرى       
، وكما هو متعارف تعليه أن (2.0)تعد تطور ا طبيعي ا للتعلم المدمج خاصة  بعد ظهور الويب 

الظاهرة تسبق المفهوم، حيث ظهر تطبيق مفهوم التعلم المقلوب قبل ظهور من يتبناه لمصطلح 
 . تعلمي مناسب

 :نشأة التعلم المقلوب

كان لديه رؤية لعرض المواد خارج  (Baker)ظهر شخص ُيدتعى  1982في تعام       
 1995المدرسة، وواجه بعض المعوقات أمامه مثل طريقة إيصال المحتوى للطالب، وفي خريف 

من تعرض المحتوى تعبر اإلنترنت واسترجاتعه ليتم إظهاره خالل االجتماتعات  (Baker)تمكن 
إلى طريقة للتعلم باسم  (Baker)دما بدأ مفهوم المؤتمرات أشار تعن 1998المدرسية، وفي تعام 
 (Johnson & Renner, 2012). قلب الفصول الدراسية

 & Johnson)تعندما شجع كل من  1998ويعود تطبيق التعلم المقلوب إلى تعام       
Walvoord)  لك من تعلى استخدام استراتيجية التعلم المقلوب وذ" التدرج الفع ال"في كتابهما

خالل منح الطالب الفرصة لالطالع تعلى المحتوى في منازلهم ومن ثم استغالل وقت الفصل في 
 (Johnson & Walvoord, 1998). التركيز تعلى تعمليات التحليل والتركيب وحل المشكالت

قام معلمان في قسم تعلم االقتصاد بتطبيق هذا النوع من التعلم وذلك  2000وفي تعام       
وحتى يتحقق مبدأ مراتعاة . ليقينهم التام بعدم مالءمة طريقة التعلم التقليدي لبعض أنواع التعلم

الفروق الفردية بين الطالب، قام المعلمان بتوفير أدوات مختلفة يتعلم بواسطتها الطالب في 
قروءة ومقاطع فيديو لمحاضرات وتعروض تقديمية متضمنة صور، منازلهم من نصوص م

وليتأكدوا من اطالع الطالب تعلى المحتوى العلمي . وشرائح تعروض تقديمية مطبوتعة تعلى ورق
الذي تم إرساله لهم تم تصميم أوراق تعمل يقوم الطالب بحلها في وقت الحصة الدراسية، ويتم 

تصاد ومناقشات مجموتعات تعمل تعاونية، وأكد استغالل وقت الحصة في تطبيق مبادئ االق
المعلمان أن الطالب في هذا النوع من التعلم كانوا أكثر دافعية من طالب التعلم التقليدي، كما 

  (Leg, Platt & Treglia, 2000). كان اتجاه الطالب إيجابي نحو التعلم المقلوب

س مادة الكيمياء في مدرسة بتدري (Bergmann & Sams)بدأ كال  من  2004في تعام       
(Colorado)  وقد الحظا غياب بعض الطالب تعن المدرسة وذلك بسبب اشتراكهم في أنشطة

تعلى  (Sams)وفي أحد األيام أطلع . رياضية وفعاليات أخرى مختلفة في مدرسة قريبة منهم
لصورة مجلة في التقنية تقوم بعرض برمجيات تساتعد في تسجيل العروض التقديمية بالصوت وا

والشرح ثم تقوم بتحويل الملف إلى مقطع فيديو يتم تحميله تعلى اإلنترنت، وأتفق المعلمان تعلى 
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 & Bergmann). أنها الطريقة المناسبة التي تساتعد الطالب الذين يتغيبون تعن المحاضرات
Sams, 2012) 

علمان بدأ أول مثال من الفصول المقلوبة، وذلك تعندما أراد الم 2007وفي تعام       
(Bergmann & Sams ) تسجيل المحاضرات وتحميلها تعلى اإلنترنت ليستطيع الطالب

حيث أكد المعلمان . وصادف ذلك بداية انطالق اليوتيوب ومقاطع الفيديو بشكل تعام. مشاهدتها
تعلى أن التعلم المقلوب غي ر طريقتهما في التدريس، وهذا التغيير الجذري غي ر دورهما كمعلمين 

تعلى جائزة الرئيس للتميز  (Bergmann)ل جيد، فقد حصل وأصبحا يؤديان تعملية التدريس بشك
نفس الجائزة وذلك بسبب توظيف التعلم المقلوب في  (Sams)في الرياضيات والعلوم، كما تسلم 

وذكر المعلمان أن التعلم المقلوب لم يغي ر طريقتهما في التدريس فقط بل غي ر طريقة . تدريسهما
جميع أنحاء العالم وفي مختلف المقررات ومختلف المراحل العديد من المعلمين في التدريس في 

 (Bergmann & Sams, 2012). الدراسية

 :مفهوم التعلم المقلوب

التعلم المقلوب مصطلح يوضح ديناميكية  أن (Honeycutt & Garrett, 2014)يذكر       
 : بمعنى القلب من اختصار لمجموتعة من الكلمات وهي (FLIP)بيئة التعلم، حيث تتكون الكلمة 

(F) : التركيز تعلى المتعلمFocus on your 

(L) : ليتعلموا من خاللLearners by 

(I) : إشراكهم فيInvolving them in the 

(P) : األنشطة والعملياتProcess    

ويطلق تعلى التعلم المقلوب تعدة مصطلحات مثل التعلم المنعكس، التعلم المرتد، التعلم       
 :وله تعدة تعريفات. العكسي، الفصول المقلوبة أو الفصول المعكوسة

بأنه نوع من أنواع التعلم المدمج الذي يتكامل فيه التعلم  (1: 5102)تعلي حيث يعرفه       
علم اإللكتروني بطريقة تسمح بإتعداد المحاضرة تعبر اإلنترنت، التقليدي داخل الصف مع الت

ليتسنى للطالب االطالع تعليها في منازلهم قبل حضور المحاضرة، ويخصص وقت المحاضرة 
 .    في حل التمارين ومناقشة التكليفات والمشاريع المرتبطة بالمقرر

شكل من أشكال التعلم المدمج الذي "بأنه  (561: 5102)الخليفة ومطاوع كما يعرفه       
 ". توظف فيه التقنية الحديثة، لتقديم تعليم يتناسب مع حاجات الطالب ومتطلبات العصر

استراتيجية تعلم وتعليم مقصودة توظف تكنولوجيا "بأنه  (42: 5102)الكحيلي وتعرفه       
الحصة الدراسية وخارجها لتوظيف في توصيل المحتوى الدراسي للطالب قبل ( الفيديو)التعليم 
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وقت الحصة في حل الواجب المنزلي وللممارسة الفعلية للمعرفة تعبر األنشطة النشطة المختلفة، 
 ". مع إمكانية تفعيل الوسائط االجتماتعية في التعلم، وهو أحد أنواع التعليم المزيج

األنماط التعليمية التي إلى أن التعلم المقلوب هو أحد  (Johnson, 2014: 36)وأشار       
تعتمد تعلى التكنولوجيا بشكل كبير والمؤهلة لعمل تغيرات جوهرية في السياق التعليمي 

 .والمؤسسات التعليمية

المتخصصة في دتعم  "Educase"أن مؤسسة  (Mcdaniel et al. , 2013)وذكرت       
لمقلوب بأنه نموذج تربوي يقوم تعلى االستخدام الفع ال للتقنية في العملية التعليمية تعر فت التعلم ا

قلب العملية التعليمية بحيث تتم مشاهدة محاضرة نموذجية كواجب في المنزل والقيام باألنشطة 
المتعلقة بالمقرر في الفصل، ويعتمد تعلى استراتيجيات التعلم النشط والمشاركة الطالبية، ويعتمد 

 (Educase, 2013). في تصميمه تعلى التعلم المدمج

أن التعلم المقلوب فيه يتم قلب مفهوم غرفة الصف التقليدي،  (5104)الغامدي وترى       
والذي يعتمد في معظمه تعلى تعملية إلقاء وطرح المفاهيم العلمية وشرحها للطالب داخل الصف 

 .ومن ثم تعيين بعض الواجبات واألتعمال والمشاريع للعمل تعليها خارج الصف

أن التعلم المقلوب تعبارة تعن طريقة يتم من خاللها قلب المفهوم ( Brame, 2013)ويذكر       
التقليدي للتعلم اتجاه المعلم والطالب والبيئة الصفية، حيث يقوم الطالب بمشاهدة المواد التعليمية 

 .تعبر فيديو تعليمي في منازلهم ثم يناقشوا المفاهيم والمعلومات الجديدة داخل الفصل

بأنها تقنية تعليمية تتكون من جزأين، األول يكون  (Zhou & Jiang, 2014)ولقد تعر فها       
داخل الفصل تعلى شكل أنشطة تفاتعلية بين الطالب والمعلم، بينما الثاني يكون خارج الفصل 

 .تعلى صورة مهام تعليمية

لمادة بأن المعلم في التعلم المقلوب يقوم بإتعداد وتوفير محتوى ا (5102)حمدي  رناوتذكر       
العلمية للمتعلمين تعلى شكل محاضرات مسجلة أو مقاطع فيديو أو تعروض تقديمية، ويلزمهم 
باالطالع تعليها وفهمها قبل حضورهم للصف، وفي داخل الفصل يقوم المعلم بخلق فرص 
لمناقشة ومراجعة وتحليل تلك المعلومات، وتطبيق تلك المفاهيم تحت إشرافه وتوجيهه، فيمكنه 

الب تعن تلك المفاهيم والمعلومات، ويبدأ الطالب بالعمل في مجموتعات أو بشكل مناقشة الط
فردي تعلى األنشطة والمشاريع داخل الفصل وذلك يساتعد تعلى ترسيخ تلك المفاهيم واالنتقال بهم 
من مستوى الحفظ والفهم إلى مستوى التحليل والتطبيق واإلتقان من خالل إشرافه وتوجيهه لهم 

 .ات في نفس اللحظةوتقديم المالحظ

كيفية تبادل األدوار بين المهام التي كان يقوم بها الطالب في ( 0)ويوضح الشكل             
المنزل والغرفة الصفية حيث أصبح الطالب يشاهد المحاضرة في المنزل ويقوم بحل الواجبات 

 .واألنشطة داخل الصف
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 تبادل األدوار بين المنزل والغرفة الصفيةيوضح ( 1)الشكل 

 

من خالل  تمبيئة تعليمية تفاتعلية تالتعلم المقلوب بأنه  الباحثوفي ضوء ما سبق يعر ف       
أو مقاطع فيديو أو  تعروض تقديمية شكلإتعطاء الطالب دروس تعليمية محوسبة تعلى 

كأدوات للتعلم، حيث يقوم الطالب بمشاهدة الدروس في منازلهم قبل وقت  محاضرات مسجلة
الحصة الدراسية، بينما يستغل المعلم وقت الحصة في توفير بيئة تفاتعلية نشطة يتم فيها توجيه 

 .الطالب وتطبيق ما تعلموه في المنزل

 :مبررات استخدام التعلم المقلوب

ن هناك العديد من المبررات الستخدام التعلم أ( 020-061: 5102) الشرمان ويذكر      
 :المقلوب وتكمن فيما يلي

مثل المواد التطبيقية، والتي ال تستطيع  بعض المواد الدراسيةالتكلفة العالية التي تحتاجها 
 .المدرسة توفير متطلباتها

ُجل  التطور التكنولوجي المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة، فنجد معظم الطالب يقضون
 .وقتهم تعلى اإلنترنت مستخدمين هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية

 .تراكم الزخم المعرفي الذي يعتمد تعلى ضرورة التنوع في أساليب التعلم ووسائله

الغياب الذي يحدث للمعلم أو الطالب تعن الحصة الدراسية بسبب سوء األحوال الجوية أو بسبب 
 .ك من فوات أداء وحضور الحصة للمعلم والطالبالظروف الصحية وما يترتب تعلى ذل

األتعداد الكبيرة للطالب داخل الفصل الواحد، والذي يجعل المعلم يقضي وقت أطول في تعملية 
 .شرح المادة العلمية لبعض الطالب الذين لم تصل لهم المعلومة بالشكل المطلوب

 .الدرس الفروق الفردية بين الطالب في سرتعة فهمهم واستيعابهم لمحتوى

https://www.new-

educ.com 
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طول المقرر الدراسي وضيق الوقت، وذلك يجعل المعلم غير قادر تعلى طرح األسئلة وتطبيق 
األنشطة ومناقشة الطالب، فالوقت محدد لكٍل من الطالب والمعلم في المدرسة ويجب االلتزام به، 

جراء التطبيقات واألنشطة بسبب   .محدودية الوقتوبالتالي ال يوجد وقت كافي للمناقشة والحوار وا 

مجموتعة من المبررات الستخدام التعلم  (Bergmann & Sams, 2012)ويذكر كل من       
  :المقلوب وتغير نمط التعليم والتعلم في صفوفنا الدراسية وتتمثل في اآلتي

وذلك من خالل استخدامهم لإلنترنت وبرامج التواصل  :التعلم المقلوب يتحدث بلغة طالب اليوم 
ومجموتعة كبيرة من الموارد  ((Myspace، (Twitter)، (Facebook)تعي المختلفة مثل االجتما

 .الرقمية األخرى، وبذلك فإن التعلم المقلوب يحاكي لغة طالب اليوم

وذلك من خالل اطالتعهم تعلى محتوى الدرس تعبر اإلنترنت في  :مساتعدة الطالب الذين يعملون 
 .مالهم ودراستهموذلك يتيح لهم الموافقة بين أتع. أي وقت

وذلك من خالل تجول المعلم بين الطالب لتلبية  :القضاء تعلى الصعوبات التي تواجه الطالب 
 .احتياجاتهم ومساتعدتهم في حل المشاكل التي تواجههم

حيث يمكن للطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالتعلم  :مساتعدة جميع الطالب تعلى التفوق 
  .س تعدة مراتحسب سرتعاتهم من خالل إتعادة الدر 

تعادة الشرح  وذلك من خالل إتاحة  :يمكن للطالب في التعلم المقلوب التحكم في إيقاف وا 
الفرصة لجميع الطالب بتعلم المفاهيم حسب قدراتهم، فالطالب الذين يحتاجون لسرتعة أقل 
يمكنهم إتعادة الدرس، والطالب المتفوقين سيعملون تعلى مهام أكثر والعمل ضمن مجموتعات 

 .اون في الصفالتع

حيث أن المعلم يلعب دور ا حيوي ا في حياة  :خلق التفاتعل بين الطالب والمعلم بشكل أكبر 
فالمعلم يصبح هو الموجه والصديق للطالب، وبذلك فإن وجود المعلم مع الطالب في . الطالب

واإلرشاد المنزل بطريقة حية تفاتعلية من خالل محاضرة الفيديو، وفي غرفة الصف للتوجيه 
 .سيكون أكثر فاتعلية ومتعة وحيوية بالنسبة للطالب والمعلم

حيث أن التعلم المقلوب يسمح للمعلم ببناء تعالقات  :السماح للمعلم بمعرفة طالبه بشكل أفضل 
 .أفضل مع طالبه بسبب زيادة التفاتعل والتواصل في تعملية التعلم

فوائد التعلم المقلوب زيادة التفاتعل بين  من أتعظم :يزيد التفاتعل بين الطالب وزميله الطالب 
 .الطالب مع بعضهم البعض من خالل المجموتعات التعاونية فيما بينهم

قد يؤثر الطالب الغير متفاتعلين مع المعلم في داخل الصف  :يساتعد المعلم في إدارة الصف 
لم المقلوب فإن أما في التع. تعلى زمالئهم سلب ا من خالل شعورهم بالملل أو التسبب بالمشاغبة
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المعلم لم يعد ملقن ا للطالب، بل مساتعد ا لهم ويستطيع السيطرة تعلى المشاكل الصفية بشكل 
 .أكبر، وبذلك يسخر المعلم مجهوده فقط في توجيه الطالب

تبين أن العديد من أولياء األمور يشاهدون مع أبناءهم مقاطع الفيديو التي  :تثقيف أولياء األمور 
التعلم المقلوب ويتعلمون منها، وهذا يؤدي إلى مناقشات مثيرة لالهتمام بين  تم توظيفها في

 . الطالب وأولياء األمور تعن محتوى دروسهم

من خالل المبررات السابقة مدى الحاجة إلى تحويل التعلم التقليدي إلى تعلم الباحث  ويرى      
والفيديوهات التعليمية ومساتعدتها مقلوب، كما أنه الحظ مدى أهمية استخدام العروض التقديمية 

  .للطالب في جميع األطر والمستويات

  :أهمية التعلم المقلوب

تكمن أهمية التعلم المقلوب في العملية التعليمية في كونه من أهم االستراتيجيات       
المستخدمة في التدريس وذلك من خالل ما تزودنا به من إمكانيات، حيث أن الطالب يستمتع 

واألهمية التي ال يمكن إغفالها أن . بعملية التعلم من خالل إجراءه للتجارب واألنشطة المتنوتعة
التعلم المقلوب يحقق بفاتعلية تعليم أقل وتعلم أكثر، وذلك يمثل أهمية لكٍل من المتعلم والمعلم 

 .والعملية التعليمية

ون تعلى تعدة جوانب وتتلخص إلى أن أهمية التعلم المقلوب تك( 5102) البالصيوتشير       
 :فيما يلي

 :المتعلم

في التعلم المقلوب يتم التركيز تعلى األنشطة داخل الصف وتعدم نقل المهام والواجبات إلى 
 .البيت

التعلم المقلوب يتيح للطالب التعلم بحسب قدرته تعلى االستيعاب من خالل تكرار تعملية العرض، 
 .البولذلك فهي تراتعي الفروق الفردية بين الط

يركز التعلم المقلوب تعلى تحقيق مستويات التعلم الُعليا، حيث يتم اكتساب مستويات األهداف 
الُدنيا خارج الصف مثل الفهم والتذكر، وداخل الصف يتم اكتساب مهارات التفكير الُعليا مثل 

 .التقويم والتطبيق

يساتعد التعلم المقلوب تعلى طرد تعنصر الملل، ويظهر التشويق واالستمتاع بعملية التعلم تعند 
  . الطالب

ا في رفع مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين  .يساتعد التعلم المقلوب أيض 
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 :المعلم

 .يساتعد التعلم المقلوب المعلمين في االستغالل األمثل للوقت أثناء الحصة الدراسية

 .التعلم المقلوب المعلم في إدارة الصف وضبط الطالبيعين 

 .خلق فرص أكثر للتواصل مع الطالب

 .سهولة تقييم الطالب تعبر توظيف نماذج قوقل في التعلم المقلوب

التعلم المقلوب يساتعد المعلم في التغلب تعلى مشكلة األتعداد الكبيرة للطالب داخل حجرة الصف 
 .ى المحتوى العلميوالتأكد من حصول جميع الطالب تعل

 :العملية التعليمية

 .في التعلم المقلوب يتم حفظ المحتوى العلمي بشكل دائم للمراجعة والتنقيح

 .يساتعد العملية التعليمية في التوظيف الجيد للتقنيات الحديثة

 .خلق بيئة تعليمية تساتعد الطالب في تحفيز مشاركاتهم داخل الفصل وتحمل مسؤولية تعلمهم

 .تعلم المقلوب في بناء االقتصاد المعرفي تعن طريق كسر جمود العملية التعليميةيساتعد ال

وأكدت العديد من الدراسات والبحوث تعلى أهمية التعلم المقلوب، ففي دراسة قام بها معلمان    
كانت تهدف إلى التعرف تعلى طريقة توظيف التكنولوجيا في  (Brigham Young)في جامعة 

ا العمل تعلى تحديد الفوائد المترتبة تعلى استخدام استراتيجية تعليم الطالب لمهار  ات تقنية، وأيض 
وأثرها  (Spreadsheet)التعلم المقلوب في تدريس طالب السنة التحضيرية في الجامعة لمقرر 

تعلى تحصيل الطالب ومدى رضاهم، وتوصلت الدراسة إلى أن توظيف التكنولوجيا في التعلم 
ا سه ل العملية التعليمية، وزاد من دافعية الطالب وأحدث فرق ا كبير ا في المقلوب كان فعاال  مم

 (Randall, Douglas & Nick, 2013: 563). تعملية التعلم

 :أهمية توظيف التعلم المقلوب فيما يلي( 22: 5102) الكحيليوذكرت       

الطالب تعلى بناء المعنى، قدرة : )ياكتساب الطالب للمعرفة التقريرية واإلجرائية وتتضمن ما يل
تنظيم المعلومات، تجربتها، تكوين المهارات العملية، تشكيل المهارات العلمية، ممارسة مهارات 

 (.التفكير الُعليا وما وراء التفكير
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وذلك من خالل التقنية ( الخبرات)ما تم تعلمه سابق ا : التعلم المقلوب يمكنه الجمع بين اثنين
ق الخبرات داخل الصف، فبذلك يتم تحقيق التوازن لتحقق التعلم النوتعي، السمع بصرية وبين تطبي

 .والتعلم ذو المعنى

معلم الصف المقلوب هو ذلك المعلم الذي يضع ُجل اهتمامه في ثالثة جوانب مهمة من أجل 
 .السمع، البصر والحركة: خلق التعلم، وهذه الجوانب تتمثل في

المهام الصفية بدال  من استهالكه في الشرح الذي قد تسخير وقت الحصة الدراسية لألنشطة و 
 .ينساه الطالب

في التعلم المقلوب يمكن للمتعلم أن يتعلم بمفرده وبالطريقة التي تتوافق مع قدراته، والوقت الذي 
 . يناسب استيعابه

 .التعلم المقلوب يجعل محور التعلم في العملية التعليمية هو الطالب وذلك بمساتعدة المعلم

في التعلم المقلوب يتم تفعيل تعدة استراتيجيات مثل استراتيجيات العصف الذهني، المناقشة، 
 .المحاكاة، دراسات الحالة، مجموتعات العمل، التجارب المعملية والمهمات الحقيقية

ويساهم التعلم المقلوب في رفع تحصيل الطالب، فقد أراد أحد المعلمين خفض نسبة       
. من الطالب ((%17رر الذي يدرسه في الجامعة والتي كانت تشكل نسبة الراسبين في المق

وكان من أسباب رسوب الطالب هو تعدم قدرتهم تعلى تطبيق المعلومات والمعارف التي 
حينها قام المعلم بتطبيق استراتيجية التعلم المقلوب حيث كان تعلى . يتعلمونها في المحاضرة

طالبه قراءة النص كامال  وتعمل اختبارات تعلى اإلنترنت في موضوع الدرس وذلك في منازلهم 
وقت المحاضرة، وتعندما حضروا للصف قام المعلم بعمل اختبار لقياس مدى استيعابهم وذلك  قبل

وبالفعل . من خالل توزيع أوراق تعمل تعليهم ويقوم كل طالب بتصحيح إجابة زميله الذي بجانبه
كما تحسن أداء الطالب من  ((%4إلى  ((%17تمكن المعلم من تخفيض نسبة الرسوب من 

وأستمر المعلم بتلقي تغذية راجعة إيجابية من طالبه الذين أكدوا أن فصل  ((%24إلى  ((14%
م، . )هذا المعلم يختلف تعن باقي الفصول التقليدية  (5116تعال 

 :  أنه يمكن تحديد أهمية استخدام التعلم المقلوب فيما يلي( 5102) الشرمانويذكر       

 .مفي التعلم المقلوب يعتبر الطالب محور تعملية التعل 

 .أن الطالب يتحمل مسؤولية تعلمه بنفسه 

 .التعلم المقلوب يركز أكثر تعلى مستويات التعلم الُعليا 

 .التعلم المقلوب يعطي الطالب تغذية راجعة فورية ويقلل من األداء الورقي للمعلم 
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 . في التعلم المقلوب يمكن زيادة الوقت الفعلي للمناقشة، كالحوار مع المعلم 

 .لم في تقديم الفرصة الالزمة للتقويم والعالجيساتعد المع 

 .يساتعد الطالب المتعثرين أكاديمي ا 

 .كل الطالب يشاركون في تعملية التعلم 

ومن مظاهر أهمية بيئة التعلم المقلوب أنها أتاحت الكثير من اإلمكانيات الهائلة في       
فقات وذلك ألنها اشتملت تعلى تسهيل تعملية التعلم وتجاوز حاجز الزمن والبعد المكاني والن

إمكانيات تعالية تعطي الطالب تجارب حية ال يستطيعون الحصول تعليها تعن طريق المعلم أو 
الكتاب، ويتفاتعل الطالب بشكل أكبر مع المادة التعليمية، باإلضافة إلى قدرة التعلم المقلوب تعلى 

التي كشفت تعن ( 5102) الذويخزيادة مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب وهذا ما أكدته دراسة 
تعلى مهارات التعلم الذاتي بثانوية  2فاتعلية استخدام الصفوف المنعكسة في تدريس مقرر حاسب 

 .في المنطقة الشرقيةالجبيل 

أن األهمية األساسية للتعلم المقلوب  الباحثومن خالل ما تم استعراضه في هذا البند، رأى      
جديدة أو أنه ينقلنا من التعلم التقليدي إلى التعلم اإللكتروني، ولكن ليست فقط في أنه استراتيجية 

في الدمج بين الطرق التربوية وتكنولوجيا التعليم بالشكل الذي يزيد من الفرص المتاحة لتعلم 
 .الطالب بعمق

 :صائص التعلم المقلوبخ

شكل يدتعم التفاتعل وتنظيمها ب االستغالل الجيد لوقت المحاضرةيساتعد التعلم المقلوب تعلى       
 أو العروض التقديمية لقطات الفيديو القصيرة يحتوي التعلم المقلوب تعلىبد أن ، والمتعلمينمع ال

ما يدفع الطالب ويحفزه تعلى التعلم، كما يضمن التعلم المقلوب االستغالل والبرامج التعليمية 
 قبل البمستوى الط بتقييم المعلم قومياألمثل لوقت المعلم أثناء المحاضرة بقاتعة الدرس؛ حيث 

ويقوم  ،امسبق   م إتعدادهاالمنزلية التي ت الواجبات إتعطاءهم من خالل ، وذلكالمحاضرة في الشروع
رسالها للمعلم  ها يتعرف المعلم تعلى ومن خالل تصحيح ،البريد اإللكترونيتعبر الطالب بأدائها وا 

األنشطة الصفية التي يتم  بتصميم يقوم المعلم ، ثمالمفاهيم والمعارف التي لم يتمكن منها الطالب
من خاللها التركيز تعلى توضيح ما صعب فهمه، ومن ثم يشرف تعلى أنشطتهم ويقدم الدتعم 

لدى المناسب ألولئك الذين ال يزالون بحاجة للتقوية، وبالتالي تكون مستويات الفهم والتحصيل 
نمط من التعلم يراتعي الفروق الفردية بين في هذا ال؛ ألن المعلم اتعالية جد   بجميع الطال

 . الطالب

في محاضرات ال تكمن إمكانات التعلم المقلوب  أن (Hamdan et al. , 2013)ويرى       
كيفية تقديم التعليم مباشرة في بيئات تعليمية مختلفة مفتوحة الزمان  تمتد إلى، بل قطالفيديو ف
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م د التعليوالمكان داخل قاتعات الدرس مع االستفادة من الممارسات التعليمية التي تساتعد تعلى تفر 
كما تسعى ، فاتعلينرصة للطالب ليصبحوا متعلمين وانخراط الطالب في تعملية التعلم وتعظيم الف

فالتعلم المقلوب  ،القدرة تعلى تولي مسؤولية تعلمهم الطالب إكسابلمقلوب إلى إمكانات التعلم ا
لمحاضرات مهام أخرى غير إلقاء ا كما يضيف لهمتقييم تدريسهم، في إتعادة  المعلمين ساتعدي

 .تفكير المتعلمينو تقييم، توجيه الردود الفعل،  المالحظة،: للطالب مثل

ما  منهاو من الخصائص  بعددٍ  يتسم التعلم المقلوبإلى أن  ((Strayer, 2012ويشير       
 :أشار إليه في النقاط التالية

خارج قاتعة الدرس إلى أجزاء يمكن التحكم فيها وتسجيلها  تقسيم الدروس يتمفي التعلم المقلوب 
 .في صورة لقطات فيديو يمكن وصول الطالب إليها في أي وقت تعبر شبكة اإلنترنت

القيام  يمكن؛ حيث داخل قاتعة الدرس وممارسة األنشطةيكون الوقت للتعلم في التعلم المقلوب 
 صغيرة،التعاونية المشروتعات ال مشكالت،الحل  عملية،التطبيقات البأنشطة تعديدة مثل 

بعمق مع المحتوى الذي يتم تناوله  نخراطاالمن األنشطة التي تتيح للطالب  غيرهاو  مناقشاتال
 .خارج قاتعة الدرس

، كما م المقلوب يمكن للمعلم االستفادة من الوقت في العمل مع الطالب بشكل فرديفي التعل
 .من خالل العمل بالمحاضرة تعلموهيتيح للطالب إتقان ما 

لما تم تعرضه من  قدرة الطالب تعلى االستيعاب؛لقياس  نوتعةأساليب تقييم مت يوفر التعلم المقلوب
 .ديو تعلى شبكة اإلنترنتمحتوى وأنشطة تعبر المحاضرات المسجلة بالفي

التطبيق، التحليل، )ليا من التعلم المستويات العُ  االستغالل الجيد لوقت الحصة الدراسية في تنمية
يجب أن تكون األنشطة داخل الفصل قائمة تعلى المشاريع، وتتطلب كما ، (التقويم، االبتكار

 .التعاون، وتعتمد تعلى االستفسار

 :للتعلم المقلوباألسس والمبادئ النظرية 

تعبارة  حيث إن التعلم ،النظريات والمداخل البنائية مجموتعة من يعتمد التعلم المقلوب تعلى      
ن المعرفة ال يمكن تلقيها من الخو تعملية نشطة،  تعن ن المتعلمون ناشطون وليسو ا   اارج، وا 

 ,Bishop & Verleger) .سلبيون يبنون معارفهم الشخصية من خالل خبرة التعلم ذاتها
2013) 

تقوم هذه  التعلم المقلوب حول المتعلم فهو مركز التعلم، حيث ترتكز استراتيجيةو       
ي تم استعراضه خارج بالممارسة، وتطبيق المحتوى الذ للمتعلمين لتعلمافرص  االستراتيجية بتوفير

ا تعلى قاتعة الدرس،  والتفكير فيه تشجيع المتعلمين تعلى التفاتعل مع المحتوى كما تساتعد أيض 
التعلم المقلوب في مما لو كانوا في المحاضرة التقليدية، ويتمثل دور المعلم  أفضل بشكل مختلف



- 21 - 
 

في توفير فرص التفاتعل مع الطالب ويساهم  ،ه لعملية التعلمر وموج  ميس  يكون في أنه 
ة محاضرات إلى استثمار الواجبات المنزلية المتضمن وتشجيعهم تعلى المشاركة التفاتعلية، إضافة  

فإن المعلم في  المناسبة لكل طالب تعلى حدة، وبالتالي فوريةلتقديم التغذية الراجعة الالفيديو 
لدى  تعة الدرس للتركيز تعلى نقاط الضعفتوجيه المحاضرة بقا التعلم المقلوب يساتعد في

م اء استعراضهالطالب، وتوضيح المفاهيم والموضوتعات التي تمثل غموض أو صعوبة لديهم أثن
 (Berrett, 2012) .للمحاضرات المسجلة

 :مميزات التعلم المقلوب

بيئة  وذلك من خالل العمل تعلى خلق ؛تعدة مزايا للطالب والمعلميحقق التعلم المقلوب       
 تعليمية تعزز مسؤولية الطالب للتعلم وتطور المهارات الخاصة مع زيادة الحافز لديه، ويتيح

وتوضيح المفاهيم للطالب،  في المناقشةمزيد من الوقت  استخدام التعلم المقلوب للمعلم فرصة
كما يتيح الفرصة للطالب للوصول إلى محتوى الدروس في أي وقت واالطالع تعليه تعدة مرات، 

أكثر ثراء في تعملية التعلم، ويساتعد تكون توفير مشاركة ب يسمح التعلم المقلوب للطالب وبالتالي
 Mason)) .متلقي للمعرفة إلى مكون للمعرفةالتعلم المقلوب تعلى تطوير الطالب وتحويله من 

et al. , 2013 

من التعلم المقلوب،  ستفادةاال سعت إلىالدراسات والبحوث التي  ولذلك هناك العديد من       
التي أكدت تعلى أن التعلم المقلوب  (Linga & Wang, 2014)والتأكيد تعلى مزاياه منها دراسة 
علم النشط بالمحاضرات دون أنه يسمح للمعلمين بتنفيذ تعناصر الت: يحقق العديد من المزايا منها

يديو قصيرة لتقديم هذا تعلى محتوى المقرر، كما أن إتعداد الدروس في صورة لقطات ف ؤثرأن ي
إلى المحاضرة بقاتعة الدرس وهم تعلى استعداد للعمل  يأتواا للطالب يجعل الطالب المحتوى مقدم  

غرس  من خالل حل المشكالت والتفاتعل مع المحاضر خالل وقت المحاضرة نفسها، وبالتالي
 .ع وقت المحاضرة لتقديم المحتوى للطالبيمن تضي مناقشة مجدية بدال  

 :أن للتعلم المقلوب مميزات تعديدة في التعليم ومنها( 5102) الخليفة ومطاوعويذكر      

 .االستغالل الجيد لوقت الفصل

 .يساتعد التعلم المقلوب في رفع تحصيل الطالب وتطوير استيعابهم

 .يشجع التعلم المقلوب تعلى االستخدام األمثل للتقنيات الحديثة في التعليم

ت الحصة الدراسية وذلك تعن طريق إجراء يمنح الطالب فرصة التحضير واالستعداد قبل وق
 .اختبارات قصيرة أو كتابة واجبات قصيرة تعلى اإلنترنت أو حل أوراق تعمل مقابل درجات

المساتعدة في توفير أنشطة تفاتعلية في داخل الصف تقوم بالتركيز تعلى مهارات المستوى األتعلى 
 .من المجال المعرفي
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 .ن والسرتعة التي يتعلمون بهاإتعطاء الطالب حرية اختيار الوقت والزما

 .منح تغذية راجعة فورية للطالب من معلميهم في وقت الحصة

المساتعدة في تحفيز التواصل االجتماتعي والتعليمي بين الطالب، وذلك من خالل العمل في 
 .مجموتعات تشاركية صغيرة

 .سد الفجوة المعرفية التي يسببها غياب الطالب تعن الفصول الدراسية

تعند تطبيقه في  ، وذلكتعلى فاتعلية التعلم المقلوب (Stone, 2012)كما أكدت دراسة       
 يمكن أن أكدت الدراسة أن التعلم المقلوبو كولومبيا  –األمراض الوراثية بجامعة ميسوري  ادةم

يجعل الطالب أكثر إيجابية نحو تعملية  أنه يحقق مكاسب كبيرة للتعلم والمواقف التعليمية كما
أداء الطالب في المهام التعليمية وتنمية مهارات التفكير  طوروأشارت نتائج الدراسة إلى تلم، عتال
  .، باإلضافة إلى أن التعلم المقلوب يؤثر إيجاب ا تعلى التعلم واألداء داخل قاتعة الدرسليا لديهمالعُ 

تعلى أن التعلم  Dong,  &(Warter – Perez 2012) في هذا السياق أكدت دراسةو       
للطالب بتعلم المفاهيم خارج قاتعات الدرس وتطبيق ما تعلموه في قاتعة  يوفر السماحالمقلوب 
ا تعلى العمل الدرس،  والحصول تعلى تغذية راجعة فورية من  زمالئهم معكما يساتعد الطالب أيض 

مع للتفاتعل  معلمفي توفير وقت ال يسهمأن التعلم المقلوب تعلى ، وأكدت الدراسة ستاذ المقررأ
ساتعد تعلى تعزيز مهارات الطالب في التصميم الهندسي، وتحفيزهم ياألنشطة الصفية، كما 

زيادة المساتعدة في ضافة إلى تحسين تعملية التعليم والتعلم، و باإلوزيادة معدل االحتفاظ لديهم، 
 .كفاءة التعلم من خالل تعليم تفاتعلي باستخدام الكمبيوتر اللوحيو 

      

 

إلى مميزات التعلم المقلوب في التعليم من خالل النقاط  (Fulton, 2012: 14) وأشارت 
 :التالية

 .يتيح التعلم المقلوب للطالب إمكانية تلقي التعليم حسب سرتعته في التعلم

 .قيام الطالب بأداء واجباتهم في الفصل يساتعد المعلم في تحديد المشكالت التي تواجههم

 .المحتوى العلمي تعلى مدار الوقت يتيح للمعلم إمكانية تقديم

 .االستغالل الجيد للوقت داخل الفصل

تعلى فاتعلية التعلم المقلوب ومناسبته ألساليب تعلم  (Myxter, 2014)أكدت دراسة كما       
ا في توفير المتغيرة للطالب، و  جاتحتيااال يساتعد في تلبية لطالب المختلفة، كما أنها يساتعد أيض 
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كما  طالب بعضهم البعض،لمزيد من الوقت للتفاتعل بين المعلم والطالب، والا تتيحكبيرة  فرص
لتقديم التغذية الراجعة المناسبة لطالبه،  الفرصة لمعلمأن التعلم المقلوب يساتعد في إتعطاء ا

بين الطالب من خالل العمل في مجموتعات أن التعلم المقلوب يتيح فرصة التعاون إلى  إضافة  
 .لطالبلدى ا إلى زيادة التحصيل العلمي ية إلى أنه يؤدلحل المشكالت، إضاف

حرية أكبر  سمح بإتعطاءتعلى أن التعلم المقلوب ي (Strayer, 2007)وقد أكدت دراسة       
يتفاتعلوا مع المحتوى خارج قاتعة الدرس حسب أسلوبهم المفضل في التعلم حتى للطالب 
ويساتعد المعلم  يهمليا لدمهارات التفكير العُ الذاتية في التعلم، كما أنه يساتعد تعلى تنمية  موسرتعته

ا أمام المعلم في تأديتهاألنشطة المقدمة والتي يتم  في تقديم تغذية راجعة لطالبه من خالل
 .الفصل

هناك تعدة مميزات إلى أن  (Davies, Dean & Ball, 2013: 565)ويشير كٍل من       
 :يمكن تحديدها فيما يلي تعلم المقلوبلل

 .تحويل المتعلم من مستمع سلبي إلى متعلم نشطالتعلم المقلوب يساتعد في تعملية 

 .التعلموتيسير تعملية لتسهيل  اغالب   يتم استخدام التكنولوجيا في التعلم المقلوب

وقت الواجب المنزلي التقليدي بحيث يكون و تبادل بين وقت الحصة،  في التعلم المقلوب يحدث
ت الحصة يستخدم لحل التدريبات وقو الواجب المنزلي تعبارة تعن مشاهدة الدرس من خالل فيديو، 

 .ألنشطةاو 

 .خالل سياق العالم الواقعي في التعلم المقلوب يتم تعرض المحتوى من

م المصطلحات الصعبة، إما لمساتعدة الطالب تعلى فه في التعلم المقلوب يستخدم وقت الحصة 
 .ليا، وحل المشكالتخراط في أنشطة التفكير العُ أو لمساتعدتهم تعلى االن

تعلى أن  (Herreid & Schiller, 2013) ،(Roehl et al., 2013)من تفق كل وأ   
 :المقلوب له تعدة مزايا منها علماستخدام الت

 .التعلم حسب سرتعته الخاصة يمكن لكل طالب في التعلم المقلوب التقدم في

إتعطاء المعلم نظرة شاملة حول الصعوبات التي يعاني منها الطالب من خالل القيام بأداء 
 . الواجب المنزلي داخل قاتعة الصف الدراسي

 .تقديمها إلى الطالبو مكن للمعلم تخصيص وتحديث المناهج بسهولة ي

 .إبداتعية وتفاتعليةاالستخدام األمثل لوقت الحصة الدراسية بصورة 

 .مشاركتهم الصفيةفي مستويات الطالب التحصيلية، و  الزيادة المرتفعة سهولة مالحظة
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 .دتعم نظريات التعلم لهذا النمط من التعلم

كما أن ذلك يناسب القرن الحادي يسمح بالمرونة،  التعلم المقلوباستخدام التكنولوجيا في 
 .العشرينو 

 .لقضائه مع الطالب في إجراء البحوث األخرىد ا من الوقت يوفر هذا النوع من التعلم مزي

الستخدام األجهزة العلمية التي ال توجد إال داخل  يوفر هذا النوع من التعلم مزيد ا من الوقت
 .الفصول الدراسية

تعادتها من خالل اإلنترنت للطالب الذين تغيبوا تعن حضور  إمكانية مشاهدة المحاضرات وا 
 .المحدد المحاضرات في وقتها

 .التفكير سواء داخل الفصل الدراسي، أو خارجه ةتنمي التعلم المقلوب يساتعد في

 :إلى أهم مميزات التعلم المقلوب، ولعل من أبرزها( (Tucker, 2012قد أشار و      

 .محور العملية التعليمية هو الطالبأن ، باتعتبار القاتعة الدراسيةفي  بالتعلم للطال تعزيز مهام

 .دتعم البيئة الصفية التفاتعلية التشاركيةالتعلم المقلوب يعزز إمكانية 

مكاناتهموفق قدراتهم و  بعلم الذاتي للطالفرص التالتعلم المقلوب يوفر   .ا 

 .البمراتعاة الفروق الفردية بين الطفي التعلم المقلوب يمكن 

ناء ب، و البال مع الطالفع   ل االجتماتعيكفايات المعلم في التواصفي التعلم المقلوب يمكن تعزيز 
 .بين المتعلمين أنفسهم من جهة أخرىروابط اجتماتعية بين المعلم والمتعلم من جهة، و 

 .الواجبات المنزلية المساتعدة في تقليل أتعباء

 .كسر قيود تعوامل المكان والزمان في تعملية التعليم والتعلم

 .التعلمفي تعملية التعليم و هد المبذولين الجالوقت و  التعلم المقلوب يساتعد في توفير

التقليل من التركيز تعلى فهم أتعمق للمفاهيم والمعاني والعالقات و في التعلم المقلوب يمكن 
 .االتعتماد تعلى التذكر

 قاتعةالعمل تعلى المحتوى الدراسي المعرفي داخل الالتدريب والتطبيق و التعلم المقلوب يساتعد في 
 .دراسيةال

 :مكونات التعلم المقلوب
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إلى أن التعلم المقلوب يتكون من ثالث مكونات رئيسية ( Marshall, 2013)ويشير       
 :وهي

 .فيديو تعليمي يتم تطبيقه خارج الصف

 .التفاتعل التعاوني بين الطالب أنفسهم والمعلم داخل الصف

 .المالحظة والتغذية الراجعة

 ,Marshall)لى ما أشار إليه المكونات الرئيسية للتعلم المقلوب بناء  تع( 5)ويوضح الشكل 
2013):  

 

 يوضح تعناصر التعلم المقلوب( 5)شكل 

وتتفاتعل العناصر السابقة مع بعضها لتكوين التعلم المقلوب، حيث يتفاتعل الطالب خارج       
الصف مع الدرس، ومن ثم يتفاتعل الطالب في حل التدريبات داخل الصف، ويتابع المعلم طالبه 

 .من خالل الصعوبات التي تواجههم

 :أشكال التعلم المقلوب

من خالل أشكال أو سيناريوهات  يتم لتعلم المقلوبتطبيق ا أن (,Brown 2012)وترى       
، المقلوبللتعلم  اوب، وشكل يكون فيه المتعلم قائد  للتعلم المقل اشكل يكون فيه المعلم قائد  : منها

كل جوانب  يقوم المعلم بمشاركةلعملية التعلم المقلوب  الشكل الذي يكون المعلم فيه قائد  وفي ا
لتعامل ا فرصة كبيرة فيالمقلوب، ويكون لديه  الذي يطبق فيه التعلمانب المقرر تعملية التعلم وجو 

مع الطالب خارج قاتعة الدرس؛ لينخرط الطالب في محتوى وتعناصر المقرر المقدم لهم، أما في 
أنشطة التعلم النشط التي يصممها وينتقيها المعلم  اسية يقوم الطالب بمشاركةقاتعة الدر الداخل 

ر، دراسة حالة، حل مشكالت مناقشات جماتعية، لعب أدوا: ورةوتكون هذه األنشطة في ص
ا تعلى الواجبات المنزلية التي لكتروني  إ اتعية، وهنا يقوم الطالب باإلجابةمشاريع جمو  جماتعية

درجات خارج قاتعة الدرس، وبعد الوقت المحدد النتهائها يقوم المعلم  تمكنهم من الحصول تعلى
في ضبط المحاضرة  في مساتعدة المعلم تخدم هذا التقييمبمراجعة وتصحيح هذه الواجبات ويس
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التي لم وتحسينها لتتناسب مع المتعلمين واحتياجاتهم بشكل أفضل، ألنه يتم تحديد المفاهيم 
 .قبل المحاضرة، وبالتالي يركز تعليها المعلم أثناء المحاضرة بقاتعة الدرس يفهمها الطالب

المقلوب فتكون مشاركة  ا لعملية التعلمالمتعلم قائد   هالذي يكون في اآلخر أما في الشكل      
محتوى  بينمن المرونة والحرية في التنقل  المزيدلديهم  يكون ا منخفضة والمتعلمينالمعلم هن
 بصورة ن االستراتيجيات ولكنم ختلفةاستخدام مجموتعة م في خياراللديه  يكون والمعلم ،المقرر

 ذج السابق ويكون دوره هنا كمنظم أو مرشد لعملية التعلممع المتعلمين من النمو  أقل تفاتعال  
للمتعلمين بتشكيل تعملية تعلمهم  حتى يتم السماحتوفير الموارد والدتعم الالزم  باإلضافة إلى

 :الخاصة، ومن االستراتيجيات التي يستخدمها المعلم في هذا الشكل

 .أو برامج التواصل االجتماتعي البريد اإللكتروني القيام باإلجابة تعلى الطالب من خالل

 .الطالب تغذية راجعة فورية تعلى ما يقدمونه من أتعمال وتكليفات منزليةإتعطاء 

 .قيام المعلم بتوفير الوسائل التحفيزية من خالل المقرر الدراسي

 .إتاحة فرصة التواصل مع المتعلم من خالل الساتعات المكتبية

حديد الطالب الذين يعانون من ضعف في إجراء حلقات نقاش جماتعية مصغرة من أجل ت
 . االستيعاب لبعض المفاهيم

 .العمل تعلى تزويد الطالب بالمحادثات المرئية والنصية

مشاركة  تتم وقد أتعتمد البحث الحالي تعلى شكل المعلم قائد تعملية التعلم المقلوب حيث      
نى سالمقلوب؛ حتى يتالباحث في كل جوانب تعملية التعلم وجوانب المقرر الذي يطبق فيه التعلم 

الفرصة للتعامل مع الطالب  ة التصحيحية المختلفة ويكون لديهله تقديم أنواع التغذية الراجع
يمية إتعطائهم دروس تعل خارج قاتعة الدرس لينخرطوا في محتوى المقرر المقدم لهم من خالل

 (CD)محوسبة تعلى هيئة تعروض تقديمية ومقاطع فيديو والتي يتم تسليمها للطالب في أقراص 
ة التعلم النشط التي يتم ، أما في داخل قاتعة الدرس يشارك الطالب في أنشطخاصة بالبرنامج

مناقشات جماتعية، حل مشكالت جماتعية، مشاريع : نشطة في صورة، وتكون هذه األتصميمها
 .وتعمل أوراق تعمل في دقائق جماتعية

 :المعلم في التعلم المقلوبدور 

. التعلم المقلوب بيئة في أساسيتعنصر  يعتبربأن المعلم  (522: 5102) الشرمانويرى       
والذي يسعى  المتميز، تعلى المعلم الكفؤإال ينطبق ال ن ذلك أنه البد من التركيز تعلى أغير 
ن التعلم أذلك و . دائه بما ينعكس تعلى تحسين مخرجات العملية التعليميةأ حسينلى تإا دائم  
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المقلوب ليس مجرد توظيف للتكنولوجيا في العملية التعليمية بقدر ما هو تغيير في إتعادة تصميم 
 . ركان العملية التعليمية والتفاتعل معهاألالمعلم  وظيفا في ذلك طريقة تمعملية التعليمية بال

أن دور المعلم في التعلم المقلوب أصبح أكثر أهمية  (Marshall, 2013: 20)ويذكر       
من السابق، فبدال  من المحاضرة التقليدية التي يعطيها لطالبه أصبح يقوم في التعلم المقلوب 

المالحظة، إتعطاء التغذية الراجعة والتقويم باإلضافة إلى توجيه تفكير المتعلمين : بثالثة أدوار
 . ومساتعدتهم

ويتنقل بينها بحيث يكون  المختلفة ويمارس المعلم في التعلم المقلوب العديد من األدوار      
 . ا في أحيان أخرىا بينما يكون خفي  ا أحيان  ظاهر  

من الممكن إجمال التغيرات التي تطرأ تعلى دور المعلم في أنه ( 5102) الشرمانيضيف و       
 :خمس محاور هي فيالتعلم المقلوب 

ر الذي يهتم بمتابعة يس  لى المُ إ ثم لى الطالبإالمعلومات  يعمل تعلى نقل من المحاضر الذي. 0
 .ويقوم بتسهيل ذلك بتعلم الطال

لى التعامل مع مجموتعات إو مجموتعات محددة أفي مجموتعة  بمن التعامل مع الطال. 5
 . ديناميكية مرنة

 .د الطالب ويتدخل تعندما يحتاجونهيساتع ح الذيلى دور الموض  إاالنتقال من دور المؤدي . 4

نماط ألى تدريس المحتوى والمهارات و إمن التركيز تعلى تدريس المحتوى فقط االنتقال . 2
 .التفكير

 . من العام الى الخاصاالنتقال . 2

أن المعلم داخل غرفة الفصل يجب أن يتبنى العديد " (Hamdan et al., 2013: 5)ويرى     
من الطرق واألساليب التي تنطلق من مدخل التدريس المتمركز حول الطالب واستراتيجيات التعلم 
النشط، كالتعلم القائم تعلى حل المشكلة، التعلم باألقران، الطريقة السقراطية، التعلم الذاتي، 

ة، وذلك باالتعتماد تعلى المرحلة العمرية أو الموضوع االستقصاء، البحث والعروض التقديمي
 ".الدراسي

 :خطوات تصميم وتنفيذ التعلم المقلوب

تتكون المحاضرات التعليمية من ثالثة أجزاء رئيسية يتمثل بها دور المعلم ودور الطالب       
ى أسلوب التعلم وتفاتعلهم مع المحتوى التعليمي، وحتى يتم االنتقال من أسلوب التعلم التقليدي إل

 .المقلوب، يجب تعلينا معرفة ما سنفعله في كل جزء من أجزاء المحاضرة
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إلى كيفية تنفيذ التعلم المقلوب من  (Bergmann & Sams, 2012)ويشير كل من      
خالل جزأين مهمين وهما الواجبات المنزلية وكيفية التعامل معها، وغرفة الصف والمهام التي يتم 

 (:2)إنجازها فيها وفيمـــــــا يلي تفصيل لهما كما يوضحها الشكل 
 

 

جراءات تنفيذ التعلم المقلوب( 4)شكل   يوضح مراحل وا 

ص مراحل تنفيذ استراتيجية التعلم المقلوب وذلك من خالل ما أطلقت تعليها ويمكن تلخي       
 :بالتاءات الستة( 061: 5102) الكحيلي

ا للقلب :تحديد  .تحديد الدرس الذي ينوي المعلم قلب التعلم فيه، بشرط أن يكون صالح 

وذلك من خالل تحليل محتوى الدرس إلى قيم ومعارف ومهارات ومفاهيم مهمة يجب  :تحليل
 .معرفتها

ويقصد به تصميم الفيديو التعليمي أو التفاتعلي الذي يتضمن المادة العلمية بالصوت  :تصميم
 .والصورة بمدة ال تتجاوز تعشر دقائق

رنت أو األقراص المدمجة في وذلك من خالل توجيه الطالب لمشاهدة الفيديو من اإلنت :توجيه
 .منازلهم وفي أي وقت

وذلك بتطبيق المفاهيم التي تعلمها الطالب من الفيديو في داخل الفصل من خالل  :تطبيق
 .أنشطة التعلم النشط والمشاريع

 .والمراد به تقويم تعلم الطالب داخل الفصل بأدوات التقويم المناسبة :تقويم
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إن مراحل التعلم المقلوب تتمثل في قيام المعلم بتصميم الدروس ف الباحثومن وجهة نظر       
في برمجيات تعليمية تعلى شكل فيديوهات، أو ملفات تعروض تقديمية مرتبطة بواجهات مصممة 
من خالل برامج الفالش، حيث يشاهد الطالب هذه البرمجيات تعلى موقع ويب أو من خالل 

ثراء األقراص المدمجة في منازلهم، وتوظيف وقت ا لحصة في التطبيق والتجريب وحل األنشطة وا 
 .المفاهيم وتعميقها وربطها بالحياة

المقارنة بين مراحل تنفيذ التعلم التقليدي والتعلم المقلوب حيث يقوم ( 6)ويوضح الشكل       
المعلم في التعلم التقليدي باألنشطة وشرح الدروس ويقوم الطالب في داخل الصف بالمناقشة 

نجاز المهام، بينما في التعلم المقلوب يحدث وتلقي ا لشرح، وفي منازلهم يقومون بحل الواجبات وا 
العكس حيث يقوم الطالب بمشاهدة الدرس في منازلهم، ونجد أن المهام التي كانوا يقومون بها 

 .في منازلهم من حل الواجبات واألنشطة والتفاتعل تكون في داخل الصف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتعلم المقلوبيوضح مراحل التنفيذ في التعلم التقليدي ( 3)شكل 

 

 :التحديات التي تواجه التعلم المقلوب في التعليم

 على الرغم من المميزات العديدة للتعلم المقلوب، إال أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه التعلم المقلوب ف      

 

ي التعليم، حيث يرى بعض المعلمين أن من سلبيات التعلم المقلوب أنه يتطلب إتعداد ا واتعي ا ف
ومكثف ا وخبرة كبيرة قد ال تتوفر لدى معظم المعلمين، كما أن المعلمين يبذلون جهد ا كبير ا في 

نتاج مقاطع فيديو تعليمية وذلك يتطلب مهارة تعالية كما أن الحصول تعلى . تسجيل محاضراتهم وا 
التعلم نوتعية تعليمية جيدة من مقاطع الفيديو تعبر اإلنترنت ُيعد من األمور الصعبة، فاستخدام 
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المقلوب يمكن أن يشك ل تعبئ ا إضافي ا تعلى المعلم، كما أنه يتطلب مهارات تدريسية جديدة لم 
باإلضافة إلى أن التعلم المقلوب يعتبر استراتيجية حديثة تعلى الطالب . يعهدها المعلم من قبل

ضورهم مما قد يجعلهم يرفضونها، وذلك لما فيها من تعمل خارج المدرسة وتحضير للدرس قبل ح
 (522: 5102الخليفة ومطاوع، . )الحصة الدراسية

أن التعلم المقلوب واجه خالل  (Bergmann & Sams, 2012) كما يذكر كل من      
ح الكاتبان  السنوات القليلة الماضية انتقادات من العديد من التربويين ومستخدمي اإلنترنت، ويرج 

ذا كانت نظرتنا محدودة في كونه صف مقلوب أن هذه االنتقادات والمخاوف قد تكون صحيحة إ
فقط، بينما نالحظ األن أن المعلمين ذهبوا لما وراء الصف المقلوب إلى التعلم المقلوب، وأصبح 

 .االنتقال من التركيز تعلى بيئة التعلم إلى التركيز تعلى المتعلم نفسه

أن التعلم المقلوب قد ال ينجح مع جميع  (Hamdan et al., 2013: 12)ويشير       
الطالب أو جميع المعلمين، كما أنه ال تتوفر أجهزة الحاسوب واإلنترنت بجودة تعالية لجميع 
الطالب، وبالرغم من اإلحصائيات الحديثة التي تشير إلى سرتعة تزايد امتالك األسر ألجهزة 

لذا خلصت بعض  ق ا تعن بعضهم،الحاسوب والدخول لشبكة اإلنترنت إال إن األمر يظل تعائ
 .التجارب تعلى أفضلية التعلم التقليدي

أن الطالب في المرحلة االبتدائية قد ال ينجح  (Bergmann & Sams, 2012)ويرى       
 .معهم التعلم المقلوب، وُيفضل أن يقتصر تعلى دروس معينة تعند الرغبة في تطبيقه

ا من التحديات الصعبة التي تواجه       المعلمين تعند تطبيقهم للتعلم المقلوب هي الوقت  أيض 
اإلضافي والجهد المبذول في إتعادة تصميم مقرر والتحضير له، فبعض المعلمين يدرسون أكثر 
من مقرر وأحيان ا في أماكن مختلفة، وقد يكون لديهم مهام إضافية، فال يتوفر لديهم الوقت الكافي 

وقد أكد المعلمون الذين استخدموا استراتيجية . ي تدريسهمالستخدام التعلم المقلوب والتحضير له ف
وفي الدراسة . التعلم المقلوب تعلى أنه يتطلب جهد مسبق ورغبة في تجربة االستراتيجيات األخرى

التي أجريت تعلى استخدام استراتيجية التعلم المقلوب إلحدى معلمات الدراسات األدبية في جامعة 
الدراسة إلى أن استخدام استراتيجية التعلم المقلوب هو استثمار  كوينزالند األسترالية، توصلت

حقيقي للوقت وتعلم مر كز تعلى الطالب، وأن الجهد السابق في التحضير لهذا النوع من التعلم 
سيكون فقط في السنة الدراسية األولى، وأما بقية السنوات فسيتم استخدام نفس المصادر 

 ( Pearson Education, Inc. 2013). نة األولىواألنشطة التي تم إتعدادها في الس

أن هناك بعض التحديات التي واجهت بعض المعلمين  (Bertzmann, 2013)ويضيف       
 :الذين طبقوا استراتيجية التعلم المقلوب ومنها

تعدم التزام بعض الطالب بمشاهدة مقطع الفيديو التعليمي قبل وقت الحصة الدراسية، مما جعل 
 .في األنشطة الصفية ضعيفة وغير فع الةمشاركتهم 
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ا وفوضوية مقارنة بالفصل  يشتكي بعض النقاد من كون الفصل في التعلم المقلوب أكثر إزتعاج 
 .في التعلم التقليدي

يجد المعلم صعوبة في تحفيز بعض الطالب الذين ال يبدون رغبة في المشاركة داخل الحصة 
 . الدراسية

فإن التعلم المقلوب يبقى خيار ا أمام المعلمين كغيره من أنماط  الباحثومن وجهة نظر       
التعلم المختلفة، لذلك ال يمكن أن نرو ج لهذا النمط من التعلم تعلى أنه األفضل دون غيره، وذلك 
. ألن بيئات التعلم مختلفة بشكل كبير وال يمكن اتعتماد نمط واحد يناسب جميع البيئات التعليمية

ا أنه البد من أخذ تعدة أمور في الحسبان تعند تطبيق وتبني هذا النمط من ويرى الباحث أيض  
 .التعلم؛ وذلك لضمان نجاح هذا النمط وتحقيق النتائج المرجوة

 (Skills) المهارات: نيالمحور الثا

 :مفهومها

من األداء تعلم الفرد ان يقوم به بسهولة  ضرب"تعلى أنها ( 421: 5116) الفتالوي عرفهات      
ة نتيج اأو حركي   اأو اجتماتعي  ا جهد سواء أكان هذا األداء تعقلي  ودقة مع اقتصاد في الوقت وال

  ."التمرين والممارسة

القدرة الفعلية التي تمكنك من أداء تعمل ما بدرجة "بأنها ( 502: 5112) الخوالدةويعرفها       
 ".متقنة خالل وقت قصير وجهد قليل

بأنها قدرة الفرد تعلى القيام بعمل يتصل بتخطيط التدريس، ( 51: 5112) قطاميوتعرفتها       
ية والحركية أو تنفيذه أو تقويمه، ويمكن تحليل هذا العمل إلى مجموتعة من األداءات المعرف

واالجتماتعية ويتم تقييمه في ضوء تعدة معايير منها االتقان والسرتعة في اإلنجاز والقدرة تعلى 
 .التكيف مع المواقف التدريسية المختلفة

تعند أداء كل مهارة من أن مستوى التمكن لدى األفراد يختلف ( 04: 5112) جاب اهللويشير 
تعن نسبة التمكن المحددة وفي  اا او ابتعاد  نهم اقتراب  اختالف مستوى تمكويعزى ذلك إلى ات المهار 

طر أُ تتكون هذه المهارة البد لها من  وحتى ،ضوء ما وضع لهذا األداء من شروط ومواصفات
هذا السلوك  مرجعية تكون بمثابة المفاهيم والمعارف واالتجاهات التي تلزم الفرد وتوجهه في

 .تفع مستوى التمكن من هذه المهارةوالممارسة ير األدائي المطلوب وبزيادة التدريب 

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن المهارة يمكن مالحظتها وقياسها فيما يؤديه       
الفرد من مهام خاضعة لشروط ومعايير يضعها الخبراء والمتخصصون حتى يكون األداء فيها 

والتي يحدد لها مستوى أو نسبة للتمكن المطلوب  مثالي ا وتعلى مستوى تعال من الكفاية المنشودة
 .  ألداء هذا السلوك
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 :أهمية المهارات

 فمن خاللها يمكنه جمعفي تعملية التعلم،  إن أداء المهارة العملية يجعل الطالب مشارك نشط
 .وكل هذه المهارات مطلوبة للتعلموحل المشكالت،  تكوين المفاهيم، اكتشاف العالقات بيانات،ال

التعلم أو  بطيئيسواء أكانوا  أداء المهارة العملية ُيعد مناسب ا لجميع المتعلمين بمختلف قدراتهمأن 
 .موهوبين، حيث يسير كل فرد في العمل بسرتعته الخاصة بما يؤدي إلى زيادة تقديره لذاته

خالل  تعنه الملل الذي يشعر به طردا للتعلم وتمشوق   إن المهارة العملية تجعل الموقف التعليمي
 .تعلم الجانب التجريدي النظري البحت

بعض المهارات المرغوب فيها كمهارة العمل الجماتعي  إن المهارة العملية تنمي لدى الطالب
تعادتها، والتعاون مع اآلخرين باإلضافة إلى أنها تكسبه بعض  ومهارة التنظيم وتناول األدوات وا 

 .رت تعلى االستنتاج والتفسير والصبالقدرا

 هارة التي تتطلب استخدام تعضالتأن المهارة األدائية هي الم"( 46: 5110) المقرموأكد       
الجسم في العلم والبناء والتداول وتنسيقها واإلجراءات الخاصة بتناول األدوات واألجهزة العلمية 

 ."وكيفية استخدامها وكذلك األدوات التي تتطلب التناسق الحركي والنفسي والعصبي

   :العامة للمهارةالخصائص 

األداء واإلتقان النهائي  التغيرات التي تحدث فيإن ( 066-062: 5111) بديريرى       
إليه تعنصر السرتعة كما يقول جيتس ا مضاف   أداء أوليالالزم الكتساب المهارة ليس مجرد 

 :مبدئي ويتميز بالتغيرات اآلتيةتعن األداء ال انه أداء قد يختلف كيفي  أبل  ،وزمالؤه

 .صاحب المحاوالت األولى في العادةالتوتر الفعلي الذي ي اننقص

في نقص األخطاء  تتمثلالتي جودة األداء  العمل تعلى زيادةالحركات الزائدة تعن الحاجة و  إلغاء
 . وزيادة الدقة

وتوقيتها  وتآزرهاويسرها  في سهولة الحركات ذلك يمكن تمثيلهزيادة التوافق لظروف األداء و  
 .الجيد

مكانية المرونة في األداء و  ازدياد للظروف أو الشروط أو المواقف  لالستعدادتوقع النتائج نتيجة ا 
 .الشعور بالمفاجأة إثناء األداءالتي تتغير باستمرار مع قلة 

 .الثقة بالنفس وضعف مشاتعر التردد

   .الشعور بتحسن الجهد ونمو اتجاه الرضا تعن العمل واإلقبال تعليه
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 لما يحدثه وذلك علم والتعليم والطالباالرتقاء للم تعواملن تنمية المهارات من أهم أ الباحثويرى 
كل من المعلم لدى دافعية الوبما أن النجاح يولد النجاح فإن  طالبها،بيئتها و هذا من أثر تعلى 

 .تكون كبيرة والمتعلم نحو النجاح واالرتقاء بمهاراتهم وبواقعهم نحو األحسن واألفضل

 :المهاراتأنواع 

 وزيتون( 051: 0112) الخطيبألنواع المهارات أشار إليها  تعدة تصنيفاتهناك       
 :يمكن تقسيم هذه التصنيفات إلى ثالثة أنواع رئيسة، وهي( 011: 0116)

التجارب والنشاطات  تعملو  األدوات واألجهزةفي استخدام  كونوت (:يدويةال)عملية المهارات ال: أوال  
حيائية والفيزيائية والكيميائية تتمثل في تعمل الرسومات األيمكن أن ا، كما ي  نظر ا و العلمية تعملي  

 .وغيرها

في إجراء بعض العمليات مثل  يمكن تمثيلهاو  (:كاديميةاأل)تعلمية ال/ تعليميةالمهارات ال: ثاني ا
والمجالت الدوريات  اختيار المراجع والمصادر العلمية وتحديد المادة العلمية فيها واستخدام

تتمثل في تصميم الجداول اإلحصائية والرسومات  يمكن أن ، كماصحيح وفاتعل شكلالعلمية ب
 .البيانية والخرائط العلمية وفهمها بصورة تحليلية ناقدة

في كيفية التعامل مع الناس والتفاهم مع اآلخرين  ويمكن تمثيلها :جتماتعيةاالمهارات ال: ثالث ا
 .وتكوين الصداقات وغيرهم

 :المهارات إلى تعدة أصناف( 421: 5116) الفتالوي توقد صنَّف      

التفكير الناقد، و مهارات الدراسة والبحث وحل المشكالت  والتي تتمثل في :عقليةالمهارات ال
مكانية القدرةوالعملي والتحليلي واالستداللي ومهارات االتصال و  تعلى التمييز بين الرأي والحقيقة  ا 

صدار األحكام بداء الرأي وا   .وتحليل العالقات واالرتباطات والتعديل والتعميم والتركيب وا 

الركض والمشي ورسم الخرائط وتعرضها، ورسم  والتي تتمثل في مهارات: حركيةالمهارات ال
ة الجسم ومهارة استخدام تعمل النموذج ومظاهر االتصال غير اللفظي باإليماءات وحركو  ،الصور

األجهزة والمعدات، وتناول األدوات وحركات األطراف ومختلف أتعضاء الجسم وسواها من 
 .حركات الجسم الكبرى والدقيقة المنسقة

قامة تعالقات معهم والعمل  والتي تمثل في :جتماتعيةاالمهارات ال مهارات االتصال باآلخرين وا 
 . وفعال  الجماتعة والمشاركة الجماتعية قوال  تعلى التكيف االجتماتعي واالنضمام مع 

ضبط مخارج األصوات وتنسيق األصوات مع الكلمات لكي تكن  وتتمثل في: لغويةالمهارات ال
 .ذات معنى وتنسيق التعبير بالصوت واالتصال اللفظي باآلخرين

 :نمية المهاراتأسس وقواتعد تعليم وت
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 والشروط الالزمة لتنمية المهارةالمبادئ ه يوجد الكثير من أن( 216: 0111) ريانيؤكد       
 :ومنها ما يلي تعلى النحو المطلوب

 .وليس منفصل تعنهمقرر الدراسي وظيفي متصل بالبشكل تدريسها  تمأن ي

 .تم فهم معنى المهارة من قبل المتعلم، ومعرفة الغرض منها وتوفير الحافز لتنميتهايأن 

ن تعادات تطبيق المهارة ليكو   ، وذلك من أجلالمتعلم لإلشراف أثناء محاوالته األولى خضوع
 .صحيحة منذ البداية

 .فرص متكررة للمران مصحوبة بتقويم مباشر يبين مواطن الخلل والنجاح في األداء توفير

ة في الختالف أفراد المجموتع وذلك ،مالحظةتعلى أساس المقاييس التشخيصية وال توجيه الطالب
 .استعداداتهم وقدراتهم تعلى التعلم

 .تقديم المهارة تعلى تعدة مستويات متزايدة

مواقف  تعلى تعدةتطبيقها  من خالل ، وذلكمن أجل تعميم المهارةفي كل مرحلة  بمساتعدة الطال
 .حتى يمكن تحقيق أثر تعلمها

مع اجة المتعلم يسمح بتعلم المهارات حسب ح حتىبدرجة كافية،  مرونة وسالسة برنامج التعلم
 .اتعلم مهارات مختلفة مع   يةإمكان

 :معايير تقويم المهارات األدائية

 ومدى قوتها وضعفها حتىمن معرفة واقعها  لنا وتنمية مهاراتنا البد يمكننا تحسينحتى       
العالج وتعملية التقويم كما هو سائد في و بالتطوير  بعد ذلك ثم نبدأ ضعفص اليشخت نستطيع

عالج الضعف للألمام  مضين مواطن القوة والضعف ثم الللتأكد م حيث نستمر ،التربويرف العُ 
ثرائها  لنا تعلى أنه البد( 5110) أحمدوأكد بعض الباحثين مثل . وتنمية وتطوير مواطن القوة وا 

 :تقويم المهارات األدائية وهذه المعايير هيب لكي نقومبعض المعايير  تحديدمن 

خطوات المهارة بالشكل المطلوب، حيث  التأكد من قيام المتعلم بتنفيذ لوذلك من خال :األداء
 .هذه الخطوات إلى الوصول لألداء الصحيح للمهارة قودت

قيامه بخطوات هذه ل يتم التأكد من قيام المتعلم باستنتاج ما يمكن حدوثه نتيجة   وفيه: االستنتاج
 .المهارة

ا لما يحدث ويراه نتيجة قيامه بخطوات أداء المهارة مناسب   يقدم المتعلم تعليال  ومن خالله : التفسير
 .اا منطقي  وء ما سبق استنتاجه ويقدم تفسير  في ض
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يشمل تقدير الطول والمسافة والزمن واألحجام والسعات واألوزان والكميات حيث أنه  :رالتقدي
 .الكهربية

قياس الجانب  ، وبالتالي يمكنأدائيوجانب  معرفيجانب : ن للمهارة جانبينأ الباحثويرى       
المعرفي من خالل االختبارات المعرفية التحصيلية، أما الجانب األدائي فيمكن قياسه من خالل 

 .بطاقات المالحظة وتقييم األداء

 

 (Computer Applications) تطبيقات الحاسب اآللي: ثالثالمحور ال

 :مفهومها

مستخدمي مع  مباشر بشكل برامج تتعامل تعبارة تعن بأنها( 11: 5116) معاطي يعرفها      
توفيرها للمستخدم من قبل شركات متخصصة في إنتاجها مثل ذلك من خالل الحاسب اآللي و 

 .شركة ميكروسوفت وأبل

وأدوات  برامج جاهزةتعبارة تعن  إلى أن تطبيقات الحاسب اآللي( 21: 5111) السيد وأشار      
استخدامها في مختلف  وذلك من أجل ركات الحاسب اآلليشيتم إنتاجها من قبل  مساتعدة
 .األتعمال

الجاهزة الموجهة من أهم البرامج  تعتبر تطبيقات الحاسب أن( 6: 5112) الزهيرييرى و       
في تنفيذ أتعمال محددة، وبخيارات متعددة، مثل معالجة  مستخدمي الحاسب اآلليلخدمة 

 .اإلحصائية، وغيرها من المهام النصوص وتصميم المواقع وتنفيذ العمليات

فمنها ما  تعددةبرامج تم إنشائها ألغراض م تعبارة تعنأن تطبيقات الحاسب  الباحثويرى       
، وتسمى بالبرامج التجارية، (Microsoft Office)هو جاهز ويباع في األسواق كبرامج شركة 

، ومنها ما يعمل تعبر اإلنترنت كتطبيقات (Libre Office)ومنها ما هو مجاني كبرامج حزمة 
 .، وتسمى بالتطبيقات الحية(Google Drive)قوقل درايف 

 :أشهر أمثلة تطبيقات الحاسب

هناك العديد من تطبيقات الحاسب اآللي التي تستخدم في العديد من مجاالت الحياة ومن       
أشهر هذه التطبيقات برامج معالجة النصوص وبرامج الجداول الحسابية وبرامج العروض 

 .التقديمية وبرامج قواتعد البيانات

الذي يعتبر من أشهر األمثلة  (Calc) كالكوسيركز الباحث في هذه الدراسة تعلى برنامج       
المقرر دراسته في مادة الحاسب و  ،مفتوحة المصدر( اإللكترونية) جداول الحسابيةبرامج ال تعلى
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 Libre)وتقنية المعلومات للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني، ويأتي ضمن حزمة 
Office)ويمكن تحميله مجان ا من خالل شبكة اإلنترنت ، . 

 

 :(Spread Sheets) الحسابيةالجداول 

إن إجراء العمليات الحسابية من خالل برامج الحاسب ُيعد أمر ا شائع ا ُيستخدم في مجاالت       
الحياة المختلفة، ومثال ذلك استخدامات المتخصصين في مجال المحاسبة واإلحصاء، أو 
استخدام األفراد كحساب مصاريفهم المنزلية، أو في المدارس لحساب نتائج الطالب وتقديراتهم، 

ك لما تتمتع به من قدرة تعلى احتواء وتنظيم كميات كبيرة من البيانات، وتنسيقها وتعرضها وذل
، ويعرفها بالجداول الحسابية أو الجداول اإللكترونيةبطرق مختلفة، وتسمى هذه البرامج حالي ا 

بأنها برامج ُتمكن المستخدم من إدخال البيانات النصية والعددية في جداول ( 5112) الزهيري
جراء العمليات الحسابية المختلفة تعليها، وتنسيقها وتعرضها بواسطة م كونة من صفوف وأتعمدة، وا 

 .الرسوم البيانية

ا أدوات حسابية لالستخدام العام، وهي مشتقة من الجداول        وتعتبر الجداول الحسابية أيض 
 .التي استخدمها المحاسبون في يوم من األيام

 :أهمية الجداول الحسابية

 :للجداول الحسابية أهمية كبيرة يمكن إيجازها في النقاط التالية     

حيث تساتعدنا برامج الجداول الحسابية في التغلب تعلى مشكلة الوقت  :السرتعة في حساب النتائج
المستغرق في حل المسائل الحسابية بمختلف أنواتعها، مهما زادت كمية البيانات المدخلة، حيث 

 .  ة حسابية بسرتعة فائقة لمجموتعة كبيرة من البياناتيمكننا إجراء أي تعملي

في الجداول الحسابية تعملية تعديل البيانات ال  :إمكانية التعديل تعلى بيانات الطالب ودرجاتهم
تشكل معضلة كبيرة للمستخدم، حيث يمكن التعديل والحذف للبيانات المدخلة والدرجات دون 

 .يتم بيسر وسهولة من خالل الفأرة ولوحة المفاتيح إتعادة كتابة البيانات من جديد، وكل ذلك

يمكن إخراج البيانات والنتائج في برامج الجداول الحسابية بشكل  :إمكانية ترتيب وتنظيم البيانات
 .منظم وجذ اب يسهل تعلى القارئ تعملية القراءة واالطالع بوضوح دون الشعور بالتعب واإلجهاد

لجداول الحسابية تمثيل البيانات تعلى شكل رسوم بيانية تتيح برامج ا :إضافة رسوم توضيحية
جذ ابة، وتعرف هذه الرسوم بأنها تعرض رسومي ُيظهر بيانات الجدول تعلى شكل رسوم بيانية 

جراء المقارنات فيما بينها  .جذ ابة يسهل فهمها وقراءتها وا 
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هناك مجاال  للخطأ في الجداول الحسابية ليس  :الدقة في الحصول تعلى النتائج مع قلة األخطاء
 .حيث أن كل ما يظهر من نتائج تعتبر صحيحة ودقيقة

 :مكونات برامج الجداول الحسابية

جميع برامج الجداول الحسابية تشترك في مكوناتها الرئيسية، فالملف الذي نعمل تعليه       
، حيث يتم فيه حفظ النصوص واألرقام (workbook)باستخدام هذه البرامج يسمى كتاب العمل 

والعمليات الحسابية والرسوم البيانية، وكل كتاب تعمل يحتوي تعلى مجموتعة من أوراق العمل 
(worksheets) وهكذا، وتعندما ( 5ورقة)، والثانية تسمى (0ورقة)، وورقة العمل األولى تسمى

 .مج الجداول الحسابيةنريد تغيير أسماء أوراق العمل، فإنه يمكننا ذلك من خالل برا

أن ورقة العمل تعبارة تعن المنطقة التي من خاللها يمكننا إدخال ( 5111) تعبدالعزيزويرى       
البيانات النصية والرقمية، وتشبه إلى حٍد ما شكل الجدول، وتتكون من مجموتعة من المكونات 

 :وهي كاالتي

ولكل تعمود . صة في وضع تعموديتتمثل في مجموتعة من الخاليا المترا :(columns) األتعمدة
، والثاني يسمى (A)اسم فريد يتألف من األحرف اإلنجليزية الكبيرة، فمثال  العمود األول يسمى 

(B) وهكذا . ... 

ولكل صف اسم . تتمثل في مجموتعة من الخاليا المتراصة في وضع أفقي :(rows)الصفوف 
 ... .وهكذا  (2)، والثاني (1)فريد يتألف من األرقام، فمثال  الصف األول يسمى 

وتنشأ من تقاطع . تعبارة تعن المربعات الصغيرة التي يتم فيها إدخال البيانات :(cells) الخاليا
، فمثال  (حرف العمود متبوتع ا برقم الصف)ولكل خلية اسم فريد يتألف من . الصفوف واألتعمدة

 .وهكذا مع بقية الخاليا (A1)الخلية التي تنشأ من تقاطع العمود األول والصف األول تسمى 

وهي الخلية التي تكون جاهزة إلدخال البيانات، وتحاط بحدود  :(Active Cell)الخلية النشطة 
 .سميكة لتمييزها تعن الخاليا األخرى

تعبارة تعن مجموتعة من الخاليا المتجاورة في ورقة العمل، ويساتعدنا  :(Cell Range)المجال 
 .استخدام مجال الخاليا في تبسيط العمليات الحسابية، أو نسخ البيانات، أو طباتعتها

 :خصائص الجداول الحسابية في الحاسب

أن هناك العديد من الخصائص التي تحتوي تعليها الجداول ( 22: 5111) تعبدالعزيزيرى      
 : الحسابية ومنها ما يلي

حيث توفر الجداول الحسابية مجموتعة من الوظائف مثل العمليات الرياضية،  :وظائف حسابية
 تعمليات اإلحصاء البسيطة، وحساب القوانين والمعادالت الرياضية
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ل إمكانية تشكيل وصياغة المدخالت مثل العناوين واألرقام مع وذلك من خال :التشكيل والصياغة
إمكانية تمثيلها بأوضاع مختلفة، واستخدام األرقام العشرية بمعامالت مختلفة مثل إظهار كم 

كما (. جنيه 01 × 2أس  01جنيه أو  0111)المال في صيغة الجنيه أو في صيغة تعلمية 
 .يمكن استخدام أساليب مختلفة من الخطوط وأحجامها وكذلك األشكال

حيث أنه . وتحتوي تعلى الصور والرسوم الخطية والبيانية، ومعظم البرامج مزودة بها: النقوش
تعند اختيار جزء من الجدول يمكن الحصول تعلى رسم بياني للمعلومات والبيانات التي قمت 

وهذه الخاصية تعمل تعلى تسهيل تعرض العالقات المختلفة بين البيانات . ولبتحديدها في الجد
 .الموجودة في الجدول

ا إلجراء الحسابات إال  :تعناصر قاتعدة البيانات بالرغم من أن الجداول الحسابية صممت خصيص 
تعلى سبيل المثال، يمكننا إنشاء قاتعدة . أن معظمها يشمل بعض تعناصر بناء قواتعد البيانات

ثم بعد . نات مبسطة في جزء من الجدول، وذلك بمعاملة إحدى الخاليا كمجال لقاتعدة البياناتبيا
 . ذلك ربط المدخالت في قاتعدة البيانات بالعمليات في الجدول

وبالرغم بأنها ال . وهو تعبارة تعن اختصار لترميز سلسلة من األتعمال في الحاسب :ماكروز
تعتبر شائعة االستخدام مع الجداول، وتقدم الماكروز  تقتصر تعلى الجداول الحسابية إال أنها

حيث إنها تسهل بعض المهام المعقدة، تعلى . وسيلة ألداء تعدد من الخطوات العملية بأمر واحد
سبيل المثال في كشف درجات الطالب يمكن إنشاء ماكرو يقوم بنسخ الربع األخير من الدراسة 

 .الب بدون درجاتهم لوضع الدرجات الجديدةإلى مكان أخر في الجدول أو نسخ أسماء الط

حيث تمكننا برامج الجداول الحسابية من الطباتعة والحفظ  :الطباتعة والحفظ واالسترجاع
لى األقراص الصلبة والمرنة واألسطوانات  . واالسترجاع للجداول التي تم إنشاؤها من وا 

 :أمثلة لبعض استخدامات الجداول الحسابية للمعلمين والطالب

إن استخدامات برامج الجداول الحسابية كثيرة منها ما يكون للمعلمين ومنها ما يكون       
 : للطالب، وهي كاالتي

 :استخدامات المعلمين

 .تعمل سجل كشف الدرجات

 .إمكانية حفظ المعلومات التي تتعلق بأنشطة الطالب

 . حفظ سجالت التكلفة للمواد التي تم استهالكها في معمل المدرسة

 .إمكانية إجراء العمليات الحسابية المعقدة في داخل الفصل، وتوضيح ذلك للطالب
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 :استخدامات الطالب

 .حفظ السجالت الخاصة بتمويل الجمعيات المختلفة في داخل المدرسة

 .إمكانية إدارة المداخيل والمصروفات الشخصية

 .إمكانية إدخال وتحليل بيانات نتائج التجارب العلمية

 أشهر برامج الجداول الحسابية أمثلة تعلى

بعض األمثلة تعلى أشهر برامج الجداول الحسابية والتي تشترك في كثير ( 0)في الجدول       
 :من الخصائص والمميزات

 معلومات البرنامج شعار البرنامج اسم البرنامج

 

 (Calc)كالك 

 
 

هو أحد البرامج مفتوحة المصدر، ويأتي ضمن حزمة اليبر أوفيس 
(Libre Office) ويمكن تحميله من شبكة اإلنترنت بدون أي ،

 .تكاليف إضافية

 

 (Excel)إكسل 

 
 

هو أحد أشهر برامج الجداول الحسابية، ويأتي ضمن حزمة 
ويمكن الحصول عليه  (Microsoft Office)مايكروسوفت أوفيس 

 .بمقابل مالي

 جداول بيانات قوقل

(Google Sheets)  

، ويتيح إنشاء (Google Drive)هو أحد برامج خدمة قوقل السحابية 
 خرين على شبكة اإلنترنت، بدونالجداول الحسابية بالتعاون مع اآل

 .أي تكاليف مالية

 .يوضح أشهر برامج الجداول الحسابية( 0)جدول 

 (Intermediate Stage) المرحلة المتوسطة: رابعالمحور ال

 :هامفهوم

المرحلة المتوسطة في التعليم الحكومي بالمملكة العربية السعودية تعتبر مجانية بشكل       
، الطالب الناجحون والطالبات الناجحات في امتحانات الشهادة االبتدائية جميع تعام، ويلتحق بها

يمكن للطالب وفي نهاية المرحلة المتوسطة . بعد أن يتموا الثانية تعشرة من أتعمارهم وذلك
 .تجعله مؤهال  لاللتحاق بالمرحلة الثانويةتعلى شهادة الكفاءة المتوسطة التي الحصول 

والمرحلة الثانوية، حيث أن  تعتبر المرحلة المتوسطة حلقة الوصل بين المرحلة االبتدائية      
البتدائية تسبق هذه المرحلة وتؤهل الطالب لاللتحاق بها، بينما المرحلة الثانوية تعقب المرحلة ا
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المرحلة المتوسطة وتتطلب حصول الطالب تعلى شهادة المرحلة المتوسطة لاللتحاق بالمرحلة 
  . الثانوية

: 0111) فرجالتي تعر فت المرحلة المتوسطة، ومنها تعريف  تعاريفال العديد من وهناك      
مرحلة ثقافية تعامة غايتها تربية النشء " الذي نص تعلى أن المرحلة المتوسطة تعبارة تعن( 12

تربية إسالمية شاملة لعقيدته وتعقله وجسمه وخلقه، ويراتعى فيها نموه وخصائص التطور الذي 
 ".يمر به وهي تشارك غيرها في تحقيق األهداف العامة للتعليم

المرحلة االبتدائية وتسبق المرحلة  عقبالمرحلة التي ت" بأنها  (04: 0254) العنزييعرفها و 
ثالث سنوات ويتلقى فيها التلميذ تعليم ا رسمي ا من سن الثالثة  تكون الثانوية ومدة الدراسة فيها

الجسمية )تعشرة إلى الخامسة تعشرة وتتعهد المدرسة بالرتعاية الشاملة لجميع جوانب نموه المختلفة 
ملبية  لحاجات الفرد والمجتمع ومحققة  ألهداف هذه ( ية واالنفعالية واالجتماتعيةوالروحية والعقل

 ".المرحلة

 :أهداف المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية

تم تحديد أهداف التعليم المتوسط في المملكة العربية السعودية من خالل سياسة التعليم في       
ا لما ورد في نص وثيقة التعليم الصادرة تعن اللجنة الُعليا لسياسة النقاط الرئيسية التالية وفق  

أهداف "من الباب الثالث " المرحلة المتوسطة وأهدافها"ه في الفصل الثالث 0411التعليم تعام 
 :في النقاط التالية( 512: 5114) الحقيل والتي أشار إليها" مراحل التعليم

مع سلوكه وتصرفاته لخلقه و العقيدة اإلسالمية في نفس الطالب، وجعلها ضابطة  أن يتم ترسيخ
 .تنمية محبة اهلل وتقواه وخشيته في قلبهالحرص تعلى 

 إلمام تام يكون لديه حتى ؛مة لسنهئبالخبرات والمعارف المال الحرص تعلى تزويد الطالب
 .باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم

 .وتعويده تعلى التأمل والتتبع العلمي وح التشويق إلى البحث والمعرفة لدى الطالب،خلق ر 

 .تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالب، وتعديلها بالتوجيه والتهذيبالحرص تعلى 

اإلخاء والتعاون  طابع ايغلب تعليهتعلى أساس الحياة االجتماتعية اإلسالمية التي  ة الطالبتربي
 .تقدير المسؤولية وتحملهاو 

 .روح النصح واإلخالص لوالة أمره بث فيهخدمة مجتمعه ووطنه و تعلى  الطالب تدريب

بها العمل للسير تعلى  حثهأمجاد أمته المسلمة التي ينتمي إليها، و  تحفيز الطالب تعلى استعادة
 .الدخيلة مواجهة اإلشاتعات المضللة ومقاومة المبادئتعزيز في طريق العزة والكرامة، و 
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 وقت استثماروالحرص تعلى  ،تعلى االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة العمل تعلى تعويد الطالب
 .ما يعود تعليه بالنفع والفائدةفراغه في

اإلشاتعات المضللة  يمكنه مواجهة كيف سنه تقوية وتعي الطالب ليعرف بقدرالعمل تعلى 
 .والمذاهب الهدامة والمبادئ الدخيلة

 . هذه المرحلة من مراحل الحياةداد الطالب وتهيئته لما يلي العمل تعلى إتع

 :خصائص نمو طالب المرحلة المتوسطة

إن نمو الطالب في المرحلة المتوسطة يتسم بخصائص إلى ( 524: 5101) زهران أشار      
تختلف تمام ا مع المراحل السابقة والالحقة لتلك المرحلة، حيث تمثل المرحلة المتوسطة مرحلة 
وفترة المراهقة، فهي ذات طبيعة بيولوجية واجتماتعية خاصة، ويمكن تناول أبرز جوانب النمو في 
تلك المرحلة، ودور المناهج في مواجهة التغيرات النمائية المصاحبة لكل جانب من جوانب النمو 

 :تعلى النحو التالي

( Phyon)الفيون  في هذه المرحلة يتأثر النمو بهرمون: خصائص النمو الجسمي الفسيولوجي
الذي تفرزه الغدة النخامية التي تستقر في مركز الرأس، والتي تتأثر بنضج القسم الخلفي 

(Posterior ) مما يسمى بـ(Ityphothaimns)  وهي منطقة صغيرة في قاتعدة المخ، وهذا القسم
التي تعد المسؤولة تعن حدوث طفرات النمو بالنسبة  (Adrenl Glard)درنيالية يثير الغدة اإل

للمراهقين من حيث الوزن والطول، ويصاحب النضج الجسمي طول العضالت التناسقية الحركي 
 (26: 5104ريان، ) .ات زمنية طويلةللمراهقين ومواصلة النشاط لفتر 

التعليمية أن تراتعي في يجب تعلى المناهج أنه ( 011: 0242) تعقل ذكروبناء  تعلى ذلك       
 :تلك المرحلة هذه الطفرات، وذلك من خالل

مراتعاة المناهج وأساليب التعلم للمهارات المناسبة للنمو الجسمي، واالتزان الحركي بحيث يتم 
 .تفريغ هذه الطاقات الحركية الهائلة التي لديهم من خالل مهارات تفكير خاصة بهم

لة ومتطلباتها، وكيفية التعامل مع طالبها من خالل التدريب مراتعاة المناهج لحساسية هذه المرح
 .تعلى مهارات التفكير التي تشبع حاجات هؤالء الطالب

مراتعاة الفروق في النمو الجسمي الفسيولوجي بين البنين والبنات ووضع المهارات األدائية التي 
 .تناسبهم في المناهج

 

يظهر مستوى جديد من النشاط العقلي ُيعرف في المرحلة المتوسطة  :خصائص النمو العقلي 
بالتفكير الشكلي، وهو تفكير منطقي ويربط بين العالقات قبل أن يتوصل إلى استنتاج معين، 
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ويزداد نمو القدرات العقلية لتبي ن مظاهر نشاط حياة المراهق العقلية، ويظهر االبتكار، وتنمو 
 (526: 5101، زهران) .علوماتالمعارف وتزداد القدرة تعلى النقد لما يقرأ من م

المناهج الدراسية ظروف النمو  تراتعيأن ( 005: 0242) تعقلوبناء  تعلى ذلك يقترح       
 :العقلي، وذلك بما يلي

 .تطوير المناهج بحيث تشجع التعلم الذاتي والمستمر

 .تنمية التفكير بمهاراته المختلفة

 .تكلفته بأتعمال تتطلب استخدام ذكائهاالستفادة من النمو العقلي للمراهق بالعمل تعلى 

يتميز النمو االجتماتعي لدى الطالب في تلك المرحلة بنمو بعض  :خصائص النمو االجتماتعي
الجوانب الذاتية لديهم، كنمو الثقة بالذات والشعور بالمسؤولية االجتماتعية والمناقشة والرغبة في 

العامة، كما تعتبر فترة المراهقة من أهم  تحقيق النجاح داخل محيط األسرة والدراسة وفي الحياة
مراحل التطبيع االجتماتعي، وفيها يتم غرس القيم والتعلم وفيها ذروة النمو النفسي بأبعاده 

في المرحلة المتوسطة يحتاج إلى معلومات ترشده  النفسية واالجتماتعية، فالطالبالعضوية و 
ا إلى التوجيه والمعرفة كي يتوافق مع وتفيده وتمده بالمهارات الالزمة لحياته، كما أنه يح تاج دائم 

 (562: 5105، األشول) .التغيرات الجديدة التي يواجها

أن ُتراتعي المناهج الدراسية ظروف ( 16: 5116) الوكيل والمفتيوبناء  تعلى ذلك يقترح       
ثراء الم ظاهر النمو االجتماتعي، وذلك من خالل إتاحة فرص متعددة للتفاتعل االجتماتعي، وا 

 .السابقة للنمو

ا ألهم خصائص النمو المميزة لتلك المرحلة، ( 042: 0252) منصورويقدم        ملخص 
 :والمرتبطة بطبيعة تعمليتي التعليم والتعلم، تعلى النحو التالي

إن أهم التغيرات التي تعتري المراهق، هي تلك التغيرات االنفعالية  :التغيرات االنفعالية والمزاجية
والمزاجية، حيث تتصف انفعاالته بالتقلب السريع من موقف آلخر، حيث يبدأ االستقرار أحيان ا، 
والهدوء أحيان ا وبال مقدمات، ويعقب ذلك تعدم االستقرار والثورة ثم االرتياح والرضا ثم ينقلب تعلى 

 .تعقبيه إلى السخط وتعدم الرضا

ويندمج في وسط الجماتعة، ويشارك بفاتعليه حيث يجتمع المراهق باآلخرين  :العالقات االجتماتعية
داخل إطار الجماتعة، وفجأة يتحول إلى تعزله وانطواء وابتعاد تعن الوسط الجماتعي، وتعدم 

 . المشاركة اإليجابية

يمر المراهق بتغيرات جسمانية كثيرة تطرأ تعلى أتعضاء جسمه، وتكتمل  :التغيرات الجسمية
ره كالرجال، لذلك تظهر أنماط سلوكيه مختلفة تعن ، ويبدو في مظهفي نموها الجسمية األتعضاء
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ذي قبل، تتمثل في الميل إلى االستقالل والتحرر من السلطة، سواء  أكانت سلطة أبوية بخاصة 
 .أم سلطة اآلخرين بعامة

تظهر في تمسك المراهق برأيه تمسك ا شديد ا يصعب تعليه الحياد تعنه مهما أقنعه  :االستقاللية
ن بفكرة أو برأي آخر بديل، وتمثل هذه المرحلة العمرية ما تعرف بمرحلة الفطام اآلباء أو المعلمو 

 .النفسي واالجتماتعي

يتبين أن طالب المرحلة المتوسطة يمرون بمرحلة نمو فسيولوجي وتعقلي أكثر  سبق ومما      
من أية مرحلة أخرى، حيث يحدث لهم تغيرات معرفية تتيح لهم القدرة تعلى التفكير المجرد، وأن 

تهم الشخصية، وأن يفكروا جيد ا قبل اتخاذ القرار، ومن ثم فهم في حاجة إلى ايفهموا تعواقب قرار 
 .الةفع  يرشد ويوجه نمو قدراتهم تعلى التفكير، ويمكنهم من توظيفها بطريقة تعليم قصدي ل

 لدراسات السابقةا: ثاني ا

من خالل ما توفر لدى الباحث من بحوث ودراسات سعت إلى التحقق من أثر استخدام       
استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي لتطبيقات الحاسب اآللي من جهة، واألداء 

الدراسة الحالية فقد أتبع المهاري من جهة أخرى، وكون تلك الدراسات ذات صلة بموضوع 
 :الخطوات التالية الدراسات الباحث في تناوله لتلك

 :ا تلك الدراسات، وهيمتندرج تحتهقسمين تحديد 

 .التعلم المقلوب في مجاالت مختلفة سعت إلى الكشف تعن أثردراسات  :القسم األول

واألداء المهاري من خالل استراتيجية التعلم  التحصيل الدراسياستهدفت دراسات  :القسم الثاني
 .المقلوب

: مرتبة زمني ا من األحدث إلى األقدم، وتعرضها وفق منهجية تعتمد تعلى تناولتعرض الدراسات 
جراءاتها، وأهم النتائج المرتبطة بالدراسة الحالية  .هدف الدراسة، ومنهجها، وا 

 .السابقةالتعقيب تعلى الدراسات 

 :بالدراسات وفق ا للتصنيفات السابقة وفيما يلي بيان 

 :لتعلم المقلوب في مجاالت مختلفةاسعت إلى الكشف تعن أثر دراسات : القسم األول

 (5106)دراسة العبيكان والحناكي 

هدفت الدراسة إلى الكشف تعن فاتعلية تدريس مادة الحاسب اآللي لطالبات المرحلة       
استخدمت و . المتوسطة من خالل استخدام استراتيجية الفصول المقلوبة تعلى دافعيتهن نحو التعلم

ولقياس أثر المتغير المستقل  ،تان المنهج شبه التجريبي لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافهاالباحث
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، حيث أشتمل مجتمع الدراسة تعلى (الدافعية نحو التعلم)تعلى المتغير التابع ( طريقة التدريس)
جميع طالبات التعليم العام في الصف األول متوسط المنتظمات في الفصل الدراسي الثاني من 

طالبة من طالبات الصف  (25)، واحتوت تعينة الدراسة تعلى (ه0242-0246)عام الدراسي ال
األول متوسط في مدارس الرواد األهلية في مدينة الرياض، تم تقسيمهن تعلى مجموتعتين، 

حيث . طالبة (12)طالبة، واألخرى ضابطة وتكونت من  (13)هما تجريبية وتكونت من احدإ
بعد أن قامتا الباحثتان و . كأداة للدراسة (MSLQ)استخدمت الباحثتان مقياس الدافعية نحو التعلم 

بتحليل البيانات الناتجة من مقياس الدافعية نحو التعلم للمجموتعتين باألساليب اإلحصائية 
بين  (0.05)المناسبة، تم التوصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى الداللة 

متوسطي الدرجات لطالبات المجموتعة التجريبية، وطالبات المجموتعة الضابطة في التطبيق 
وبذلك أكدت الدراسة وجود األثر . لصالح المجموتعة التجريبية بعدي لمقياس الدافعية نحو التعلمال

ية الدافعية اإليجابي لتدريس مادة الحاسب اآللي باستخدام استراتيجية الفصول المقلوبة في تنم
 . نحو التعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 (5102)دراسة المعيذر والقحطاني 

استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مفاهيم  أثر استخدام التعرف تعلى هدفت الدراسة إلى      
استخدمت و . الرحمنبية بجامعة األميرة نورة بنت تعبدكلية التر  األمن المعلوماتي لدى طالبات

وذلك من خالل تطبيق أدوات الدراسة شبه التجريبي ذي المجموتعة الواحدة،  الباحثتان المنهج
في تخصص التربية  كلية التربيةطالبات  طالبة من (100)تعلى تعينة تكونت من الميدانية 
الباحثتان ببناء اختبار شمل معظم مفردات  اقامت من الدراسة الهدف أجل تحقيقمن الخاصة، و 
دف إلى تحديد مستوى طالبات المجموتعة التجريبية قبل وبعد تطبيق استراتيجية الصف الوحدة يه
استراتيجية الصف المقلوب في  استخدام فاتعليةومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة  .المقلوب

 مما ساتعدبنت تعبدالرحمن، طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة دى التحصيل األكاديمي ل
في االختبار البعدي لصالح المجموتعة التجريبية، كما أكدت الدراسة  نتائج أتعلى في تحقيق ذلك

 .تعلى وجود اتجاهات إيجابية لدى طالبات كلية التربية نحو استخدام استراتيجية الصف المقلوب

 (Kim, Park & Joo, 2014) دراسة

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر أنشطة التعلم المقلوب المعتمدة تعلى التعلم الذكي وتعلى       
المنهج التجريبي تعن  ستخدم الباحثوناو . التعلم الفردي والتعاوني والقدرة تعلى استخدام المعلومات

طالب ا في المرحلة  (102)تكونت تعينة الدراسة من حيث . طريق االختبار القبلي والبعدي
طالب  (27)ة، تم تقسيمهم تعلى ثالث مجموتعات، المجموتعة األولى احتوت تعلى المتوسط

 (28) يدرسون باستخدام التعلم المقلوب المعتمد تعلى التعلم الذكي، المجموتعة الثانية احتوت تعلى
طالب  (47)طالب يدرسون باستخدام التعلم المقلوب العادي، والمجموتعة الثالثة احتوت تعلى 

درست المجموتعة . أسبوتع ا (11)وكانت فترة التجربة . الطريقة االتعتيادية من خالليدرسون 
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األولى مواد قام المعلم بتصميمها لهم مسبق ا من أجل استخدامها في المنزل قبل الحضور للحصة 
الدراسية، وفي الحصة استخدم الطالب أجهزتهم الذكية للبحث تعن البيانات، حيث أنهم استخدموا 

أما المجموتعة الثانية فقد أتعد لهم المعلم . تعلم وخضعوا لتقييمات تعلى الشبكةالتطبيقات في ال
فيديوهات لالطالع تعليها في المنزل قبل حضورهم للحصة الدراسية، وفي الحصة كان التركيز 

ومن أبرز ما . ودرست المجموتعة الثالثة من خالل الطريقة االتعتيادية. تعلى المشاركة والنقاشات
راسة ظهور فرق ا بين مجموتعتي التعلم المقلوب والطريقة االتعتيادية في التحصيل توصلت إليه الد

كما أكدت الدراسة تعلى أن مجموتعة التعلم المقلوب . الدراسي لصالح مجموتعتي التعلم المقلوب
المعتمد تعلى التعلم الذكي أظهرت تميز ا تعلى المجموتعتين األخيرتين في المقدرة تعلى التعلم 

 . خدام المعلوماتالتشاركي واست

 (5102)دراسة أبو مغنم 

هدفت الدراسة إلى البحث تعن اتجاهات معلمي الدراسات االجتماتعية بالمرحلة المتوسطة       
الصف المقلوب وحاجاتهم التدريبية في أسلوب بالمملكة العربية السعودية نحو استخدام التدريس ب

الدراسة وأهدافها، وذلك  لمالئمته إلجراءات التحليلياستخدم الباحث المنهج الوصفي . استخدامه
من أجل جمع البيانات والمعلومات تعن اتجاهات معلمي الدراسات االجتماتعية نحو التدريس 
بالصف المقلوب، وتحديد حاجاتهم التدريبية الستخدامه، ثم تحليل هذه البيانات والمعلومات 

معلم ومعلمة في تخصص  (80)الدراسة من  حيث تكونت تعينة. واستخالص النتائج ومناقشتها
الدراسات االجتماتعية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وقد تم استخدام استبانتين لهذا الغرض، وتم 

ن اتجاهات أظهرت نتائج الدراسة أ. المعلوماتاستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل 
صف المقلوب وحاجاتهم التدريبية الالزمة معلمي الدراسات االجتماتعية نحو التدريس بال

 .الستخدامه كانت بدرجة كبيرة في جميع مجاالت الدراسة

  (Herreid & Schiller, 2013) دراسة

لدراسة الحاالت في  وذلك رأي أتعضاء المركز الوطنيلستطالع اال هدفت الدراسة إلى      
للتعلم  في التدريس تعليهمتدريس العلوم للتحقق من مدى استخدام المعلمين الذين يشرفون 

االستبانة كأداة للدراسة، حيث أكد  وتم استخدامالوصفي،  المنهج استخدم الباحثان. مقلوبال
يستخدمون التعلم  جعلتهموذكروا أسباب  قلوب،تعلى أنهم استخدموا التعلم الممعلم منهم  (200)
توفير وقت كاف أن التعلم المقلوب يعمل تعلى : ومنها إلى أسباب أخرى ضافةباإل قلوبالم

تمكين الطالب باإلضافة إلى للطالب للعمل تعلى األجهزة والمعدات المتوفرة في الفصول فقط، 
ومن  .تمحاضرافي األنشطة ومشاهدة ما فاتهم من ال من مشاركتهمالذين يتغيبون تعن الفصول 

وخارج داخل  التفكير يساتعد في تعزيز قلوبالتعلم الم أن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
ا في زيادةوقت الفصل لدى الطالب وي  .في العملية التعليمية بصورة أكبرتفاتعلهم  ساتعد أيض 

 (Strayer, 2007)دراسة 
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والتعلم النشط في ، تعتياديةاال فصولالتعلم النشط في ال بين مقارنةال هدفت الدراسة إلى      
والتي  قلوبةالم فصولالتدريس الذكي في ال طريقة من خالل استخداموذلك  قلوبة،الم فصولال

استخدم وقد . ا لوجهوجه   فصولفي ال تعتياديم االلكتروني المصور والتعليتدمج بين التعليم اإل
تعينة  تم تطبيق التجربة في جامعة أوهايو تعلى حيث أنهالوصفي التحليلي،  المنهج الباحث

التفاضل والتكامل، وتم جمع البيانات من  مقررالرياضيات ل قسمفي  اطالب   (28) تكونت من
تعمد . ومجموتعات التركيز الطالبية الشخصية ابالتخالل المالحظات الميدانية ومن خالل المق

مقاطع و  قديميةبعروض ت بك بتزويد الطاللذو ، راسته باستخدام التعلم المقلوبالباحث لتطبيق د
من خالل االختبارات الكمية  بالتم تقييم تحصيل الطحيث ا، مسبق   بتحضيرها للطال تمفيديو 

مشاركتهم في األنشطة التفاتعلية الصفية، و  بوتحليلها للمجموتعة التجريبية، ومدى استجابة الطال
ا تمو  أن  من أهم نتائج الدراسةو  (.MANOVA)تحليل النتائج الكمية باستخدام اختبار  أيض 

الستراتيجية التعلم المقلوب كونهم متأقلمين أكثر تعلى  اكافي   اا أو رض  استعداد   الم يبدو  بالطال
كانت النتائج إلى حد ما غير ، و علمتعلى جهود الم يالتي تستند بشكل أساس االتعتياديةالطريقة 
 مجموتعةلاي فقد كانت نتائجه تشير ألفضلية تفاتعلهم الصفو  بتعن نشاط الطال أما .مرضية

 .كن أن تعمم النتائج تعلى غرارهلكن ليس للحد الذي يمالتجريبية، و 

 

 

 .واألداء المهاري من خالل استراتيجية التعلم المقلوبالتحصيل استهدفت دراسات : القسم الثاني

 (5106)دراسة المقاطي 

قياس أثر وفاتعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب تعلى التحصيل  هدفت الدراسة إلى      
، وذلك في المجال المعرفي "بلوم"الدراسي تعند مستويات التذكر، الفهم والتطبيق من تصنيف 

واحتوت تعينة . لدى طالب المستوى الرابع في مقرر المدخل للتدريس بكلية التربية بجامعة شقراء
متكافئتين إحداهما تجريبية  نطالب ا، تم تقسيمهم إلى مجموتعتين تعشوائيتي (43)الدراسة تعلى 
 استخدم الباحث المنهج. طالب ا (19)طالب ا، واألخرى ضابطة وتعدد طالبها  (24)وتعدد طالبها 

شبه التجريبي لتحقيق هدف الدراسة، حيث تم تدريس المجموتعة التجريبية باستخدام استراتيجية 
حيث قام الباحث . التعلم المقلوب، بينما المجموتعة الضابطة تم تدريسها بالطريقة االتعتيادية

ومن أبرز ما توصلت . بتطبيق االختبار التحصيلي الذي قام بتحكيمه مسبق ا تعلى تعينة الدراسة
، وذلك لقياس أثر (0.01)وجود فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى الداللة  إليه الدراسة

تعلية استراتيجية التعلم المقلوب بين متوسطي درجات التحصيل لدى طالب المجموتعة وفا
التجريبية، وطالب المجموتعة الضابطة في الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، وتعند مستويات 

 .لصالح المجموتعة التجريبية" بلوم"التذكر، الفهم والتطبيق من تصنيف 



- 31 - 
 

 (5106)دراسة تعبدالغني 

الكشف تعن أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب تعلى التحصيل  لدراسة إلىهدفت ا      
وقد استخدمت . الدراسي وبقاء أثر التعلم في تدريس مقرر التاريخ لدى طالب المرحلة الثانوية

التجريبي وذلك من خالل اختيار تعينة الدراسة، حيث تم تقسيم تعينة الدراسة إلى  الباحثة المنهج
مجموتعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم تطبيق أدوات الدراسة تعليهما قبلي ا وبعدي ا، 

وجود فروق ذات داللة  ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة. وكذلك تطبيق تجربة الدراسة
درجات طالب المجموتعة التجريبية وطالب المجموتعة الضابطة في  إحصائية بين متوسطي

التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموتعة التجريبية، كما أكدت الدراسة إلى 
تعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموتعة التجريبية في 

ومتوسط درجاتهم في التطبيق المؤجل لنفس  التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي
وهذا يؤكد تعلى فاتعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في زيادة مستوى التحصيل . االختبار

 .وبقاء أثر التعلم تعلى تعينة الدراسة

 

 ( 5106)دراسة أبو جلبة 

تعبر موقع  البحث تعن أثر استخدام استراتيجية الفصول المقلوبة هدفت الدراسة إلى      
(Edmodo)  وذلك من خالل زيادة تنمية مهارات التفكير اإلبداتعي، واالتجاه نحو مادة األحياء

المنهج  في هذه الدراسة استخدمت الباحثةو . لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدينة الرياض
التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي، حيث استخدمت الباحثة اختبار تورانس للتفكير اإلبداتعي، 

طالبة  (52)وقامت بإتعداد مقياس االتجاه نحو مادة األحياء، حيث بلغ تعدد أفراد تعينة الدراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  من أهم نتائج الدراسةو . بين مجموتعة ضابطة وتجريبية

مجموتعة التجريبية والمجموتعة الضابطة في مهارات التفكير اإلبداتعي واالتجاه نحو مادة األحياء ال
 .في القياس البعدي لصالح المجموتعة التجريبية

 ( 5102)دراسة تعبد الغني 

استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهارات  التعرف تعلى أثر استخدام هدفت الدراسة إلى      
دارتها بالعملية التعليمية التعلم الذاتي ، وتحسين البيئة الصفية، والتوظيف الجيد للتقنية الحديثة وا 

 استخدمت الباحثة المنهجو . وجهة نظر تعينة من طالب المرحلة الثانوية ومعلميهاخالل من 
، طالبة (50)راسة تعلى تعينة تكونت من بقت الدطُ حيث ، لمالئمته ألهداف الدراسة الوصفي
استبانة لقياس  وتمثلت أدوات الدراسة في. معلم ومعلمة من المرحلة الثانوية (100)وكذلك 

راتيجية التعلم المقلوب فاتعلية استراتيجية التعلم المقلوب للطالب، واستبانة لقياس فاتعلية است
استراتيجية التعلم المقلوب في توظيف استخدام أن فاتعلية وتوصلت نتائج الدراسة إلى  .للمعلمين
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وأتعلى  (%50)في أغلب بنودها، حيث سجلت أقل نسبة  سجلت نسبة تعالية في التعليم التقنية
ا إلى  (.%90.1)نسبة  استراتيجية التعلم المقلوب استخدام أن فاتعلية كما توصلت الدراسة أيض 

في أغلب بنودها، حيث سجلت أقل نسبة  سجلت نسبة تعالية في تنمية تحسين البيئة الصفية
أن فاتعلية استراتيجية التعلم المقلوب في باإلضافة إلى . (%91.8)ة وأتعلى نسب (73.5%)

في أغلب بنودها، حيث سجلت أقل نسبة  سجلت نسبة تعالية تنمية مهارات التعلم الذاتي
 .(%90.5)وأتعلى نسبة  (74.02%)

 (5102)دراسة البالصي 

استراتيجية التعلم المقلوب في زيادة وفاتعلية استخدام أثر  معرفة هدفت الدراسة إلى      
واستخدمت الباحثة . اإللكترونية لمراكز مصادر التعلممقرر العمليات مهارات التحصيل وتنمية 

 من أجل معرفةوالمنهج شبه التجريبي  ،تعلى وصف واقع الظاهرة الذي يقومالوصفي  المنهج
حيث استخدمت طالبة،  (32)سة من تكونت تعينة الدرا وقد، استراتيجية التعلم المقلوبمدى أثر 
اختبار تحصيلي لقياس مستويات التذكر والفهم والتطبيق، وبطاقة  :للدراسة وهي أداتين الباحثة

 الدراسة إلى أنه تم الكشف تعن وجود وتوصلت نتائج .المالحظة لقياس مهارات برنامج اليسير
ستخدام استراتيجية التعلم المقلوب في زيادة التحصيل وتنمية مهارات مقرر العمليات التأثير 

فروقا  ذات داللة  أكدت الدراسة تعلى وجوداإللكترونية لمراكز مصادر التعلم بجامعة حائل، حيث 
بين متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي ألفراد تعينة  (0.05)إحصائية تعند مستوى 

 .ي االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعديف دراسةال

 ( 5102)دراسة هارون وسرحان 

هدفت الدراسة إلى البحث تعن أثر استخدام نمط التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي       
واألداء المهاري لتطبيقات التعلم اإللكتروني لدى طالب البكالوريوس في كلية التربية بجامعة 

واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي مع القياسين القبلي . باحةال
 في كلية التربية بجامعة الباحة الدراسة تعلى تعينة من المستوى الثالث تطبيقتم حيث . والبعدي

 (55)األولى تجريبية تكونت من : مجموتعتينإلى  تعشوائي ا طالب، تم تقسيمها (115)تكونت من 
 تم تدريسها مقرر تطبيقات التعلم اإللكتروني باستخدام نمط التعلم المقلوب، والثانية، طالب ا

أدوات  واشتملت .تم تدريسها ذات المقرر بالطريقة االتعتيادية ،طالب ا (60)تكونت من  ضابطة
طبيق تم ت ، حيثاختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة األداء لمهارات التعلم اإللكتروني تعلىالدراسة 

أدوات الدراسة قبلي ا وبعدي ا تعلى المجموتعتين، ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام اختبار تحليل 
 وجود وأكدت الدراسة تعلى. التباين أحادي االتجاه، ومعادلة معيار كوهين لقياس حجم األثر

بين متوسطي درجات الطالب في المجموتعة  (0.05)فروق ذات داللة احصائية تعند مستوى 
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيلي وبطاقة مالحظة أداء 

 .المهارات لصالح المجموتعة التجريبية
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 (5102المطيري، )دراسة 

وذلك من خالل الفصول المقلوبة،  ةاستراتيجي الكشف تعن مدى فاتعلية دفت الدراسة إلىه      
في تنمية مهارات التعلم الذاتي والتحصيل الدراسي في  (Edmodo)استخدام المنصة التعليمية 

 المنهجاستخدمت الباحثة حيث  .بمحافظة تعنيزة لدى طالبات الصف األول الثانوي األحياء مادة
تعينة الدراسة  واحتوت، القبلي والبعدي القياسينالتجريبي ذو التصميم شبه التجريبي، القائم تعلى 

طالبة درسن  (32)تجريبية ضمت ، تعشوائي ا إلى مجموتعتينتقسيمهن تم  طالبة (62)تعلى 
طالبة درسن المقرر بالطريقة  (30)ضابطة ضمت و  المقرر باستراتيجية الفصول المقلوبة،

تحديد قائمة لمهارات التعلم الذاتي، وتحليل محتوى  االتعتيادية، وكان من متطلبات الدراسة
 استراتيجيةالفطريات، وبنائها في ضوء  وحدةالطالئعيات و  وحدةاألحياء ل ادةالدروس، في م

يصال محتواه الفصول المقلوبة، من خالل المنصة  ا للطالبات تعلى شكل فيديو تعليميوا 
وأكدت الدراسة . ومقياس لمهارات التعلم الذاتي صيلي، وبناء اختبار تح(Edmodo)التعليمية 

بين متوسطي درجات المجموتعة التجريبية،  (0.01) ىا تعند مستو وجود فرق دال إحصائي  تعلى 
 لية لمقياس مهارات التعلم الذاتيودرجات المجموتعة الضابطة في جميع األبعاد والدرجة الك

ويتضح من نتائج الدراسة  .في التطبيق البعدي لصالح المجموتعة التجريبية واالختبار التحصيلي
في  أثبتت فعاليتها، (Edmodo)عليمية باستخدام المنصة الت الفصول المقلوبة استراتيجيةأن 

 ادةفي م ف األول الثانويلدى طالبات الص تنمية مهارات التعلم الذاتي والتحصيل الدراسي
 .األحياء

 ( (Saunders, 2014دراسة 

 لم المقلوب تعلى التحصيل الدراسيالتعاستراتيجية الكشف تعن أثر  هدفت الدراسة إلى      
استخدم الباحث وقد  .طالب المرحلة الثانوية في مادة الرياضياتدى ومهارة التفكير الناقد ل

حيث تم تطبيق  .من خالل تطبيق االختبارين القبلي والبعدي تعلى تعينة الدراسةالتجريبي  المنهج
: الدراسة تعلى تعينة من طالب المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات، تم تقسيمها إلى مجموتعتين

من خالل استخدام استراتيجية التعلم المقلوب، وضابطة درست بالطريقة  تجريبية تعرضت للدراسة
ومن . االتعتيادية، وتم تطبيق االختبار التحصيلي تعلى المجموتعتين قبل وبعد تعملية التدريس

أو  ى زيادة التحصيل الدراسيأثر ا داال  تعل أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن نتائجها لم ُتظهر
 والدراسات مزيد من األبحاثإجراء وأوصت الدراسة ب. لدى الطالب الناقد ارتفاع مهارة التفكير

 .في هذا الجانب

 (Anna Gross, 2014) دراسة

التعلم المقلوب تعلى تحصيل  استخدام استراتيجية أثر الكشف تعن هدفت الدراسة إلى      
التصميم شبه التجريبي ذو  استخدمت الباحثة المنهج .الطالب واستمتاتعهم بأدب شكسبير

بقت الدراسة تعلى الصف الثاني تعشر طُ  .وذلك لمناسبته إلجراءات الدراسة ومتغيراتها؛ التجريبي
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تجريبية وضابطة من : حيث تم تقسيم هذا الصف إلى مجموتعتين .األمريكية سوتايمين واليةفي 
درست المجموتعة التجريبية باستخدام . أجل دراسة قصة هاملت في مقرر أدب شكسبير

استراتيجية التعلم المقلوب من خالل تسجيل فيديو مصاحب في المنزل وفي داخل الفصل تم 
المعلم، أما المجموتعة الضابطة تحليل القطعة بمساتعدة الطالب بعضهم البعض ومساتعدة 

فدرست من خالل الطريقة االتعتيادية، وذلك تعن طريق القراءة الجهرية للقصة في داخل الفصل 
أكدت تعلى  أنها الدراسة ومن أهم نتائج. ثم قام الطالب بعد ذلك بتحليل القصة كواجب منزلي

، وأن الطالب في اإلنجليزي التعلم المقلوب في تدريس األدباستخدام استراتيجية  وأثر فاتعلية
 .التعلم المقلوب أبدوا تفاتعلهم ورضاهم تعن هذه االستراتيجية

 (Overmyer, 2014) دراسة

صل في مادة الرياضيات بين ف الدراسي اختالفات التحصيلالبحث تعن  هدفت الدراسة إلى      
. التعلم المقلوبباستخدام استراتيجية ، وفصل أخر يدرسها يدرس الجبر بالطريقة االتعتيادية

في مادة  الدراسي التحصيل في المتغير التابع تمثلشبه التجريبي حيث  المنهج استخدم الباحث
فصول  ةخمس تعلىتعينة الدراسة  احتوتو . بيئة التعلم في المتغير المستقلتمثل الرياضيات، و 

 احتوت المجموتعة التجريبية، بينما درست من خالل استخدام استراتيجية التعلم المقلوب ومثلت
معدل كل فصل في  بلغ، و درست بالطريقة االتعتيادية ستة فصول تعلىالمجموتعة الضابطة 
ذات داللة تعدم وجود فروق وأكدت الدراسة تعلى  .طالب ا وطالبة (35)المجموتعتين حوالي 

بين المجموتعتين، إال أن المجموتعة التجريبية كانت درجات طالبها أفضل من درجات  إحصائية
التعلم  استراتيجيةالنتائج أن المعلمين الذين استخدموا  كدتالمجموتعة الضابطة، كما أطالب 

أظهر طالبهم أداء أتعلى نوتع ا ما من و المقلوب كانت لهم خبرة بطريقة التعلم التشاركي والبنائي، 
 .وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في هذا الجانب .غيرهم

 (5102)دراسة آل فهيد 

الكشف تعن أثر استخدام استراتيجية الفصول المقلوبة وفاتعليتها تعلى  هدفت الدراسة إلى      
التحصيل الدراسي لدى طالبات البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

نحو البيئة الصفية الجامعية في مقرر قواتعد اللغة اإلنجليزية، حيث تم ذلك تعبر واتجاهاتهن 
من خالل األجهزة المتنقلة في فترة زمنية امتدت إلى شهر ونصف،  (Podcast)استخدام تقنية 

كما هدفت الدراسة إلى معرفة مدى العالقة بين اتجاهات الطالبات نحو البيئة الصفية الجامعية 
 (42)التجريبي، حيث تكونت تعينة الدراسة من  المنهج استخدمت الباحثةو . والتحصيل الدراسي

و إلى مجموتعتين تجريبية وأخرى ضابطة، وتم استخدام أداتين بشكل متسا تم تقسيمهنطالبة 
للدراسة وهي اختبار تحصيلي لمقرر قواتعد اللغة اإلنجليزية، ومقياس اتجاهات الطالبات نحو 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى  ومن أبرز نتائج الدراسة. البيئة الصفية الجامعية
لبات المجموتعتين التجريبية والضابطة في التطبيق بين متوسطي درجات طا (0.01)داللة 
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البعدي الختبار التحصيل الدراسي ولمقياس اتجاهات طالبات البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام 
باإلضافة . محمد بن سعود اإلسالمية نحو البيئة الصفية الجامعية لصالح المجموتعة التجريبية

ية بين درجات طالبات المجموتعة التجريبية في إلى وجود تعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائ
 .التطبيق البعدي لكل من اختبار التحصيل الدراسي ومقياس اتجاهات البيئة الصفية الجامعية

 (Talley & Scherly, 2013) دراسة

 بفي تحسين أداء الطال فاتعليتهالتعلم المقلوب و  الكشف تعن أثرهدفت الدراسة إلى       
 بالواليات المتحدة في مواد العلوم والتكنولوجيا والرياضيات في جامعة فيرجينيا العلمي وتحصيلهم
جهزة األمقاطع الفيديو و  ،ام الدروس التعليمية المحوسبةاستخدوذلك من خالل األمريكية، 

التجريبي وذلك  استخدم الباحثان المنهجحيث  .ةاللوحي واسيبالمحمولة كالهواتف الذكية والح
جراءات الدراسةلمالئمته ألهد التعلم  استراتيجية أن استخدامتوصلت هذه الدراسة إلى و . اف وا 

تعمل تعلى قد أتاح الوقت و  ةاللوحي واسيبقنيات الحديثة كالهواتف الذكية والحالمقلوب بواسطة الت
ة الخاصة بالدراسة والممارسات العملية يللمواد الدراس الممارسات التطبيقية العملية مستوى تحسين
رهم حضو و  با في تحصيل وأداء الطالملحوظ   ادراسة تحسن  قد تعكست نتائج ال، و بللطال

األمريكيين من أصول أفريقية  بخاصة لمجموتعات الطالو  التي تم ذكرها سابق ا،جلسات المواد ل
تعليه أوصت عة الدروس اليومية في الجامعة، و الذين لم يكن لديهم االهتمام الكافي في متابو 

زيادة اإلقبال تعلى التعلم ال و قنياته في تحسين التعلم الفع  تو ورة تطبيق التعلم المقلوب الدراسة بضر 
 .في المواد العلمية

  (Johnson & Renner, 2012)دراسة 

في تطبيقات  قلوباستراتيجية التعلم الماستخدام فاتعلية تقصي أثر و  إلى هدفت الدراسة      
وقد استخدم الباحثان . والطالب وتحصيلهم العلميلمعلمين ب الثانوية تعلى تصورات االحاس
تعلى فصلين دراسيين  تم توزيعهم ،اطالب   (62) منتعينة الدراسة  حيث تكونتالتجريبي،  المنهج

ستطالع من أجل ا، وقام الباحثان بتصميم استبانة األمريكية في مدرسة ثانوية في والية كنتاكي
ذات داللة تعدم وجود فروق  وتوصلت الدراسة إلى. قلوبوتصوراتهم حول التعلم الم بالآراء الط
تعن تجربة التعلم  التام رضاهم، كما أن الطالب أبدوا بفي متوسط درجات الطال إحصائية

 تعلىو  ،يقه تعلى جزء من المحتوى التعليميإلى أن التعلم المقلوب يفضل تطب باإلضافة قلوب،الم
ا  .نترنتوتوجيه الطالب إلى استخدام اإل ابتصميم أجزاء معينة من الكت المعلمين أيض 

 

 

جراءاتها  :أدوات الدراسة وا 
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تضمن هذا الفصل توصيف ا لإلجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة الحالية؛ وذلك من       
حيث المنهج المستخدم والتصميم التجريبي المتبع، ومتغيرات الدراسة ومجتمعها وتعينتها، كذلك 
أدوات الدراسة من حيث مراحل بنائها والتحقق من توفر معايير الصدق والثبات لها، مع تحديد 

طوات إجراء تجربة الدراسة، وأخير ا تحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات خ
 .الدراسة للوصول إلى نتائجها

 :منهج الدراسة

المنهج الوصفي لرصد وتحليل الدراسات واألدبيات  الباحث في هذه الدراسةاستخدم        
 المنهج ي لمصطلحات الدراسة، كما استخدمالمتصلة باإلطار النظري للدراسة والتحديد اإلجرائ

أن المنهج الذي ( ه0211) العساففهو كما أشار  ،(التجريبي ذو التصميم شبه)التجريبي 
يستخدم التجربة لمعرفة أثر المتغير المستقل تعلى المتغير التابع، بعد أن يتم ضبط جميع 
المتغيرات الخارجية باستثناء المتغير المستقل الذي يهتم الباحث بدراسة مدى تأثيره تعلى المتغير 

تم فيه يجريبية والضابطة، حيث ويشمل هذا المنهج القياس القبلي والبعدي للمجموتعة الت .التابع
كلتا  تطبيق القياس القبلي تعلى تمي، ثم ا أوال  ا تعشوائي  لمجموتعتين تعيين  تعيين األفراد تعلى هاتين ا

 للتدريس باستخدام استراتيجية التعلم المقلوبالمجموتعة التجريبية  خضعت، وبعد ذلك المجموتعتين
تطبيق القياس عقب ذلك ياالتعتيادية، و  لطريقةوتعة الضابطة التي تدرس بابينما ُيحجب تعن المجم

المتغير لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل تعلى  ؛المجموتعتين البعدي تعلى كلتا
 .التابع

 :متغيرات الدراسة

 :تضمنت الدراسة الحالية نوتعين رئيسين من المتغيرات، وهما كالتالي      

 .تمثل في التدريس باستخدام استراتيجية التعلم المقلوب :المتغير المستقل

 .ويمثل في الدراسة الحالية بالتحصيل واألداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي :المتغير التابع

 

 :التصميم التجريبي للدراسة

نظر ا ألن الدراسة الحالية تتناول مقارنة مجموتعة تجريبية بمجموتعة ضابطة فقد استخدم       
جراء التطبيق   :تعليهما بحيث أن( القبلي ـــ البعدي)الباحث التصميم شبه التجريبي للمجموتعتين وا 

مجموتعة تجريبية تم تدريسها باستخدام استراتيجية التعلم المقلوب، وتم تطبيق  :المجموتعة األولى
 .أداة االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة تعليها قبلي ا وبعدي ا
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مجموتعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة االتعتيادية، وتم تطبيق أداة االختبار  :المجموتعة الثانية
التصميم التجريبي ( 5)ويوضح الجدول رقم . التحصيلي وبطاقة المالحظة تعليها قبلي ا وبعدي ا

 .للدراسة

 القياس البعدي عالجةالم القياس القبلي الدراسة تيمجموتع

المجموتعة 
 التجريبية

 اختبار التحصيل 

+ 

بطاقة مالحظة 
 األداء المهاري

باستخدام التدريس 
 استراتيجية التعلم المقلوب

 اختبار التحصيل

+ 

بطاقة مالحظة 
 األداء المهاري

المجموتعة 
 التدريس بالطريقة االتعتيادية الضابطة

 يوضح التصميم التجريبي للدراسة (5) جدول

 :مجتمع الدراسة

 مدارسالفي  الصف الثاني المتوسط المنتظمين طالبتكون مجتمع الدراسة من جميع       
 متعدده ؛ والبالغه0241 – 0242للعام  جدةمحافظة ب التابعة لإلدارة العامة للتعليم المتوسطة

إدارة االختبارات والقبول المرفقة حصائية الرسمية الصادرة من لإل اوذلك طبق   ،طالب ا (28002)
 (.1) ملحقفي 

 

 

 

 

 :تعينة الدراسة

، تم اختيار عة لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدةالمدارس المتوسطة التاببعد حصر       
ليشكل طالب هذه المدرسة  اا قصدي  اختيار   "األبناء المتوسطة بقاتعدة الملك فيصل البحرية"مدرسة 

 :تعينة الدراسة الحالية، وذلك لألسباب التالية

األخرى مما يسمح بإجراء الدراسة تعلى جميع تعدد طالب هذه المدرسة قليل مقارنة  بالمدارس 
 .طالب المدرسة بسهولة

لعدد يتوفر في المدرسة معمل حاسب مجهز بأحدث أجهزة الحاسوب، وبالعدد الكافي المناسب 
 .الطالب
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لكل صف دراسي، وبالعدد المناسب ( ، ج، بأ) ثالثة فصولفصول،  تسعةيتوفر بالمدرسة 
 .لعدد األجهزة بمعمل الحاسبإلجراء تجربة الدراسة، ومناسب 

المدرسة، باإلضافة إلى أن الباحث يل العمل من ق بل إدارة وجود استعداد كبير للتعاون وتسه
 . في هذه المدرسة حاسب اآلليلمادة ال امعلم  يعمل 

 يوضح توزيع أفراد تعينة الدراسة (4)جدول 

 تعدد الطالب الفصل المجموتعة

 36 أ الضابطة

 37 ب التجريبية

 73 تعدد الطالب إجمالي

 :إتعداد قائمة المهارات الخاصة بوحدة الدراسة وأدواتها

من منهج الحاسب  "أجري حساباتي"وقع اختيار الباحث تعلى الوحدة الخامسة والتي بعنوان       
وتقنية المعلومات المقرر تعلى طالب الصف الثاني المتوسط للفصل الدراسي الثاني، والتي 

محتوى المنهج، وتتكون من ثمانية دروس بواقع درس واحد في األسبوع، ومن من ( %55)تشكل 
ثم قام الباحث بتحليل محتوى هذه الوحدة، ثم إتعداد اختبار لقياس التحصيل به والتحقق من 
صدقه وثباته، باإلضافة إلى بطاقة مالحظة لقياس األداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي 

 :، وذلك وفق اإلجراءات التاليةوالتحقق من صدقها وثباتها

 

 (. أجري حساباتي)تحليل محتوى وحدة : أوال  

تحليل المحتوى بأنه تعبارة تعن تجزئة المنهج وتقسيم ما يحتوي ( 0112) المطلسيعرف       
 :تعليه من معارف واتجاهات وقيم ومهارات إلى تعناصرها المكونة ويشمل ذلك ما يلي

 .منها المحتوىتحديد األجزاء التي يتكون 

 .تحديد العالقات بين هذه األجزاء

 .تحديد طرق تنظيم تلك العالقات في داخل المحتوى

هو أسلوب بحثي يهدف إلى التعرف تعلى العناصر : أن تحليل المحتوى الباحثويرى       
 .األساسية للمواد التعليمية بطريقة كمية موضوتعية منظمة وفق ا لمعايير محددة مسبق ا
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 :حيث يتكون تحليل المحتوى من المكونات التالية      

تهدف تعملية تحليل المحتوى إلى تحديد المفاهيم العلمية والمهارات العملية  :الهدف من التحليل
المتضمنة في كتاب الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثاني المتوسط للوحدة الخامسة والتي 

 ". أجري حساباتي"بعنوان 

في مقرر الحاسب وتقنية " أجري حساباتي"تكونت الوحدة الخامسة  :تعرض محتوى الوحدة
المعلومات للصف الثاني المتوسط من ثمانية دروس موزتعة تعلى ثمان حصص تم تدريسها في 

 .ثمانية أسابيع بواقع حصة في كل أسبوع

 :وتتكون وحدة الدراسة من الدروس التالية      

 .الحسابية التعرف تعلى برامج الجداول :الدرس األول

 .التعامل مع البيانات من خالل برامج الجداول الحسابية :الدرس الثاني

 "تدريب تعملي. "التعامل مع الجداول الحسابية :الدرس الثالث

 "تدريب تعملي. "إدخال البيانات في الجداول الحسابية :الدرس الرابع

 "تدريب تعملي. "تنسيق محتويات الجداول الحسابية :الدرس الخامس

 "تدريب تعملي. "استخدام الصيغ ودالة الجمع التلقائي :الدرس السادس

 " تدريب تعملي. "استخدام الدوال الحسابية :الدرس السابع

 "تدريب تعملي. "تمثيل البيانات رسومي ا، وطباتعة ورقة العمل :الدرس الثامن

 :تم تحليل وحدة الدراسة وفق التقسيمات التالية :إجراء تعملية التحليل

يوضح دروس  (2)والجدول خالل دروس الوحدة، وتعناصر كل درس محتوى الوحدة من تعرض 
 .الوحدة وتعناصرها

 تعناصر الدرس الدرس م

التعرف تعلى برامج  0
 الجداول الحسابية

مفهوم الجداول الحسابية ـ استخدامات الجداول الحسابية ـ 
أهمية الجداول الحسابية ـ مكونات الجداول الحسابية ـ مكونات 

 .ورقة العمل

التعامل مع البيانات من  5
خالل برامج الجداول 

أنواع البيانات التي يمكن إدخالها إلى ورقة العمل ـ الصيغ 
والدوال ـ المجال ـ أنواع الرسوم البيانية في الجداول الحسابية ـ 
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 .أهمية الرسوم البيانية الحسابية

التعامل مع الجداول  4
 الحسابية

تعمل جديد ـ التنقل داخل ورقة العمل ـ حفظ إنشاء ملف كتاب 
ملف كتاب العمل ـ إغالق ملف كتاب العمل ـ فتح ملف كتاب 

 .العمل المحفوظ

إدخال البيانات في الجداول  2
 الحسابية

إدخال البيانات في ورقة العمل ـ تغيير تعرض األتعمدة وارتفاع 
الصفوف ـ تعديل محتوى خلية ـ حذف محتوى خلية ـ إدراج 

 .وحذف صف أو تعمود

تنسيق محتويات الجداول  2
 الحسابية

تحديد مجال خاليا ـ تنسيق محتوى الخاليا ـ محاذاة محتوى 
 .الخاليا ـ إضافة تنسيق تلقائي للخاليا في ورقة العمل

استخدام الصيغ ودالة  6
 الجمع التلقائي

استخدام الصيغ إلجراء تعملية الجمع لمجموتعة من القيم 
تقليدية ـ باستخدام دالة الجمع التلقائي ـ نسخ صيغة بالطريقة ال

 .من خلية ولصقها في خاليا أخرى

حساب المتوسط الحسابي لمجموتعة من القيم ـ إيجاد أكبر قيمة  استخدام الدوال الحسابية 2
 .إيجاد أصغر قيمة لمجموتعة من القيم. لمجموتعة من القيم

تمثيل البيانات رسومي ا،  1
 العملوطباتعة ورقة 

تمثيل البيانات تعلى شكل رسومات بيانية ـ تحريك الرسم 
 .البياني وتكبيره وتصغيره ـ طباتعة ورقة العمل

 وتعناصر كل درس" أجري حساباتي"يوضح دروس وحدة ( 2)جدول 

 

( 2)الجدول وهذا ما أمكن حسابه من خالل تحديد أهداف دروس الوحدة، وحساب نسبة تمثيلها 
 .األهداف ونسبة تمثيلها في الوحدة المختارةوالذي يوضح توزيع 

الخام الرابع الثالث الثاني  األول الدرس
 س

الساد
 المجموع الثامن السابع س

تعدد 
 42 3 3 3 4 6 6 11 6 األهداف

الوزن 
 %100 %7 %7 %7 %10 %14 %14 %27 %14 النسبي
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 تمثيلها ، وحساب نسبة"أجري حساباتي"يوضح توزيع أهداف دروس وحدة ( 2)جدول 

وهذا ما أمكن تحديد للصفحات الخاصة بكل درس من دروس الوحدة، وحساب نسبة تمثيله  
 (.6)حسابه من خالل الجدول 

 المجموع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني  األول الدرس

تعدد 
 39 4 5 4 4 5 5 7 5 الصفحات

 %100 %10 13 %10 %10 %13 %13 %18 %13 الوزن النسبي

 "أجري حساباتي"يوضح توزيع الصفحات الخاصة بدروس وحدة ( 6)جدول 

وهذا ما تحديد توزيع الدروس الخاصة بالوحدة تعلى الحصص الدراسية، وحساب نسبة تمثيلها 
 (.2) أمكن حسابه من خالل الجدول

 الدرس
 العملي النظري

 المجموع
الرا الثالث الثاني  األول

السا السادس الخامس بع
 الثامن بع

 8 6 2 تعدد الحصص

 %100 %75 %25 الوزن النسبي

 تعلى الحصص الدراسية" أجري حساباتي"يوضح توزيع الدروس الخاصة بوحدة ( 2)جدول 

حسابه تحديد توزيع األهداف تعلى المستويات المعرفية الدنيا، وحساب نسبة تمثيلها وهذا ما أمكن 
 (.1)من خالل الجدول 

 النظرية الدروس     
المستويات  المجموع

 التطبيق الفهم التذكر المعرفية

 25 7 6 12 تعدد األهداف

 %100 %28 %24 %48 الوزن النسبي
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 يوضح توزيع األهداف الخاصة بالدروس النظرية تعلى المستويات المعرفية الدنيا( 1)جدول 

لتحليل محتوى وحدة الدراسة ومن خالل اإلجراءات السابقة تم التوصل إلى الصورة األولية    
 .والتي تم تعرضها تعلى السادة المحكمين

بأنه مدى التطابق بين مفردات المقياس مع محتوى ( 5112) تعالمأبو ويعرفه  :صدق التحليل
االختبار، ويسمى أحيان ا هذا النوع من الصدق بالصدق الظاهري، وهذا يعني مدى تطابق اسم 

الباحث من صدق التحليل قام بعرض الصورة األولية لتحليل  ولكي يتحقق. االختبار مع محتواه
محتوى وحدة الدراسة في صورة استبيان تعلى مجموتعة من المحكمين المتخصصين في مجال 

 ملحقوقدم الباحث تلك الصورة مصحوبة بخطاب تم إرفاقه في ، مناهج وطرق تدريس الحاسب
 :تضمن الجوانب التالية( 2)

 .لألهداف السلوكيةمدى مالءمة المحتوى 

 .مدى توافق االختبار وبطاقة المالحظة لمحتوى المقرر

 .مدى مناسبة األسئلة للمستوى التعليمي لطالب العينة

 .صحة كل سؤال تعلمي ا ولغوي ا

مدى قدرة األسئلة وبطاقة المالحظة تعلى تشخيص وقياس التحصيل المعرفي واألداء المهاري 
 ".اتيأجري حساب"لدى الطالب في وحدة 

 .مدى دقة جدول المواصفات ومالءمته للمحتوى

 .إبداء أية أراء أو مقترحات أخرى

بعد تعرض الصورة األولية من تحليل محتوى الوحدة تعلى المحكمين استخلص الباحث       
تعدد ا من المالحظات التي ذكرها المحكمون، وقام بتعديل الفقرات التي أتفق تعلى طلب تعديلها 

 (.0)من المحكمين، حتى وصل تحليل محتوى الوحدة إلى صورته النهائية ملحق  اثنان أو أكثر

يقصد بثبات التحليل أنه إذا استخدم باحثان أو أكثر نفس أسلوب التحليل لنفس  :ثبات التحليل
المحتوى، فإنه يتم الحصول تعلى نفس النتائج تقريب ا، ولتحديد ثبات التحليل قام الباحث باستخدام 

 :الثبات وهمانوتعين من 

 :ثبات التحليل تعبر الزمن 

من كتاب الحاسب " أجري حساباتي"الخامسة  حيث قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة      
ه، ومن ثم أتعيد 0241وتقنية المعلومات للصف الثاني المتوسط في شهر محرم من العام 

التحليل مرة أخرى من قبل الباحث في شهر ربيع األول من نفس العام، ثم قام الباحث بحساب 
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( 1)، والجدول (556: 5112) طعيمةالتي ذكرها  (Holisti)معامل الثبات باستخدام معادلة 
 .يوضح التحليل تعبر الزمن

= معامل الثبات               
ت 5

  (5ن+  0ن)

تعدد فئات = 5تعدد فئات التحليل األول، ن= 0تعدد فئات االتفاق بين التحليلين، ن= ت        
 .التحليل الثاني

 ثبات تحليل المحتوى تعدد العبارات المتفق تعليها تعدد العبارات تعملية التحليل

 37 األولى
33 0.94 

 33 الثانية

 يوضح تحليل محتوى الوحدة المختارة تعبر الزمن        ( 1)جدول 

وهذه النسبة تدل تعلى أن معدل  (0.94)يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات كان       
وبناء تعلى نتائج التحليل تم تحديد قائمة العناصر . الثبات تعاٍل، ما يجعل الباحث يطمئن للتحليل

 ".أجري حساباتي"المتضمنة في وحدة 

 : ثبات التحليل تعبر األفراد 

الباحث وبين نتائج التحليل  اتوصل إليه ى االتفاق بين نتائج التحليل التيويقصد به مد      
التي توصل إليها مختصون في مجال تدريس الحاسب، وقد اختار الباحث معلم الحاسب بمدرسة 

معيض سعيد العماري، وطلب منه القيام بعملية التحليل بشكل مستقل، . أ( األندلس المتوسطة)
صدق تعملية التحليل،  وأسفرت النتائج تعن وجود اتفاق كبير في تعمليات التحليل وهذا يدل تعلى

يوضح ( 01)والجدول . لتحليل النتائج (Holisti)وقد استخدم الباحث طريقة معادلة هولستي 
 .التحليل تعبر األفراد

 ثبات تحليل المحتوى تعدد العبارات المتفق تعليها تعدد العبارات تعملية التحليل

 33 تحليل الباحث
33 0.93 

 38 تحليل المعلم

 تعبر األفراد الوحدة المختارة محتوىيوضح تحليل ( 01)جدول 
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وهذا يدل تعلى ثبات تعاٍل  (0.93)أن معامل الثبات بلغ  السابقويتضح من الجدول       
مفهوم ا تعلمي ا  (33)وبناء تعلى نتائج التحليل السابقة تم تحديد قائمة العناصر وتعددها  للتحليل

من كتاب الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثاني " أجري حساباتي"في الوحدة الخامسة 
 .                         المتوسط الفصل الدراسي الثاني

وفي ضوء نتائج تحليل المحتوى الخاص بالوحدة المختارة، أمكن للباحث تحديد الشكل       
لة االختبار التحصيلي الذي تم بناؤه، ليمثل أداة الدراسة الرئيسة الذي يمكن أن تكون تعليه أسئ

، وبطاقة المالحظة التي تم (التحصيل الدراسي لتطبيقات الحاسب اآللي)لقياس المتغير التابع 
األداء المهاري لتطبيقات الحاسب )بناؤها، لتمثل أداة الدراسة الرئيسة لقياس المتغير التابع 

 (.اآللي

 :عداد أدوات الدراسةإ: ثانًيا

االختبار تم تحديد  فقد، (المستقلة والتابعة)في ضوء طبيعة الدراسة من حيث متغيراتها       
التحصيلي  االختبار قام الباحث بإتعدادللدراسة حيث  تاو كأد المالحظة وبطاقة التحصيلي

بينما هدفت التحصيل، إلى قياس مستوى  االختبار التحصيلي هدفقد ، و وبطاقة المالحظة
تعينة ) لدى طالب الصف الثاني المتوسط بطاقة المالحظة إلى قياس مستوى األداء المهاري

 مرت أدوات الدراسة قد، و "أجري حساباتي"خامسة لمحتوى موضوتعات الوحدة ال( الدراسة
 افي صورته تبمجموتعة من الخطوات حتى ظهر  (وبطاقة المالحظة االختبار التحصيلي)

وفيما يلي تعرض  .تعبر الدراسة الحالية( القبلي، والبعدي)في القياسين  اتطبيقه تم تيالنهائية ال
 :ألدوات الدراسة والخطوات التي تم اتباتعها لبناء هذه األدوات

 الختبار التحصيلي

يهدف االختبار التحصيلي إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي للطالب  :الهدف من االختبار
في مادة الحاسب وتقنية المعلومات  (التطبيق -الفهم  –التذكر )في مستويات بلوم المعرفية 

 ".أجري حساباتي"للصف الثاني المتوسط في الوحدة الخامسة 

واصفات اختبار التحصيل بأن جدول م( 5116) تعالمويذكر  :إتعداد جدول مواصفات االختبار
الدراسي هو جدول ثنائي يجمع بين المحتوى الدراسي ومستويات األهداف التعليمية، وتم إتعداد 

 :جدول المواصفات وفق ا للخطوات التالية

ويتم تحديد األهمية النسبية لكل موضوع : تحديد األهمية النسبية لكل درس من دروس الوحدة
ة لمتوسط الزمن الالزم لشرح الدرس وتعدد الصفحات لذلك دراسي تعلى أساس النسبة المئوي

 .الدرس، ويعتبر ذلك مؤشر ا تعلى أهمية الدرس النسبية
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األسئلة  الموضوتعات
 والدرجات

مستويات األهداف 
مجموع  السلوكية

 األسئلة
مجموع 
 الدرجات

األوزان النسبية 
 للموضوتعات

 تطبيق فهم  تذكر

بية
حسا

ل ال
داو
الج
ج 
رام
ى ب

 تعل
رف

لتع
ا

 

مفهوم برامج الجداول 
 الحسابية

   0 األسئلة
0 0 2% 

   0 الدرجة

استخدامات الجداول 
 الحسابية

  0  األسئلة
0 0 2% 

  0  الدرجة

 أهمية الجداول الحسابية
  0  األسئلة

0 0 2% 
  0  الدرجة

مكونات برامج الجداول 
 الحسابية

  0 0 األسئلة
5 5 1% 

  0 0 الدرجة

مكونات ورقة العمل في 
 الجداول الحسابية

   4 األسئلة
4 4 05% 

   4 الدرجة

بية
حسا

ل ال
داو
الج
ج 
رام
ل ب

خال
ن 
ت م

يانا
 الب
مع
مل 

تعا
ال

 

أنواع البيانات التي 
يمكن إدخالها إلى ورقة 

 العمل

 5  5 األسئلة
2 2 06% 

 5  5 الدرجة

 الصيغ والدوال
 2 5 4 األسئلة

1 1 46% 
 2 5 4 الدرجة

 (نطاق الخاليا)المجال 
 0  0 األسئلة

5 5 1% 
 0  0 الدرجة

أنواع الرسوم البيانية في 
 الجداول الحسابية

   0 األسئلة
0 0 2% 

   0 الدرجة

أهمية الرسوم البيانية 
 في الجداول الحسابية

  0  األسئلة
0 0 2% 

  0  الدرجة
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تم حساب األهمية النسبية لكل مستوى من مستويات : تحديد األهمية النسبية لألهداف التعليمية
 :يللموضوتعات المختارة كما يل( التطبيق -الفهم  –التذكر )األهداف المعرفية 

 .تحديد تعدد األهداف في كل موضوع

    .حساب نسبة وجود أهداف كل مستوى في الموضوع الواحد

ليتضح تعدد األهداف التعليمية السلوكية لكل موضوع والوزن النسبي تعند كل مستوى من    
 .المستويات المعرفية، واألوزان النسبية لكل موضوع ولكل مستوى معرفي

نظر ا للمرحلة العمرية لعينة الدراسة من طالب الصف الثاني : لالختبارتحديد تعدد األسئلة 
المتوسط حرص الباحث تعلى أال تكون فقرات االختبار كثيرة؛ حتى ال يصاب الطالب بالملل 
ويقل تركيزه في اإلجابة، مع مراتعاة األهمية النسبية لألهداف التعليمية واألهمية النسبية 

 التدريس وتعدد صفحات الدرس نلموضوتعات الوحدة وفق ا لزم

 .حساب نسبة وجود أهداف كل مستوى بالنسبة لجميع الموضوتعات

 وضح جدول المواصفات لالختبار التحصيليي( 00)جدول 

جدول المواصفات الذي قام الباحث بإتعداده ويوضح جدول مواصفات ( 00)ويبين الجدول       
اختبار التحصيل الدراسي نسبة تعدد األهداف التعليمية السلوكية لكل موضوع والوزن النسبي لها، 
وكذلك الوزن النسبي تعند كل مستوى من المستويات المعرفية، وتعدد األسئلة واألوزان النسبية 

( 05)عدد األسئلة لكل موضوع واألوزان النسبية لألسئلة وفق كل مستوى معرفي، والجدول ل
 :يوضح توزيع فقرات االختبار

 

 

 

 

 

 2 6 05 مجموع األسئلة
52 52  

011% 
 2 6 05 مجموع الدرجات

 %011 %51 %52 %21 لمستويات األهدافاألوزان النسبية 
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توزيع فقرات االختبار التحصيلي تعلى مستويات  المستوى المعرفي
 المجموع األهداف وتعددها

 – 16 – 13 – 10 – 9 – 8 – 6 – 5 – 2 – 1 التذكر
18 – 19 – 24 12 

 6 20 – 15 – 11 – 7 – 4 – 3 الفهم 

 7 25 – 23 – 22 – 21 – 17 – 14 – 12 التطبيق

 25 المجموع

يوضح توزيع فقرات اختبار التحصيل الدراسي تعلى مستويات األهداف المعرفية ( 05)جدول 
 وتعددها

قام الباحث بكتابة وصياغة مفردات االختبار من نوع االختيار من  :تحديد نوع مفردات االختبار
متعدد لكافة فقراته، حيث استعان الباحث بقائمة المفاهيم العلمية في بناء االختبار المكون من 

فقرة من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل، بديل واحد منها فقط صحيح، والذي  (25)
يعتبر أنسبها وأكثرها استخدام ا، ولهذا وقع اختيار الباحث تعلى هذا النمط من األسئلة لما يتميز 
به هذا النمط من تغطيته لعينة كبيرة من محتوى الوحدة الدراسية، وسهولة تصحيحه، وخلوه من 

 .تية التصحيح، وارتفاع معاملي الصدق والثباتذا

 :وقدر راتعى الباحث تعند صياغة البنود االختيارية األمور التالية :صياغة مفردات االختبار

 .أن تكون البنود سليمة من الناحية اللغوية والعلمية، وشاملة للمحتوى العلمي الذي تم اختياره

 .ية من الغموضأن تكون البنود واضحة المعنى، ومحددة وخال

 (.تذكر، فهم، تطبيق)انتماء كل بند للمستوى الذي يقيسه 

 .أن تكون البنود االختيارية مناسبة للمستوى العمري والعقلي للطالب

 .أن تكون البدائل واضحة ومتجانسة مع المقدمة، ويكون فيها بديل واحد فقط صحيح

 .أن توظف األسئلة مستويات المعرفة المطلوب قياسها

قام الباحث بتقديم مجموتعة من التعليمات لتسهيل فهم الطالب  :تعليمات االختبار وضع
تعدادها تعلى ورقة منفصلة في بداية  للمطلوب من االختبار حيث تم صياغة تعليمات االختبار، وا 

تعدد مفردات االختبار المراد اإلجابة تعليها ودرجاتها، : كراسة االختبار، حيث تم توضيح كٍل من
 .وتوضيح الهدف من االختبار كيفية اإلجابة تعلى مفردات االختبار، زمن االختبارإرشادات 
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، وقد قام الباحث برصد القيمة ( 25)يتكون االختبار من  :طريقة تصحيح االختبار  (1)سؤاال 
لإلجابة الخاطئة، وبذلك فإن نتيجة االختبار محصورة ما بين      (0)لإلجابة الصحيحة، والقيمة 

 .درجة (25 - 0)

بعد إتعداد االختبار وتعرضه تعلى مجموتعة من المحكمين  :التجربة االستطالتعية لالختبار
والمتخصصين في مجال طرق تدريس الحاسب، قام الباحث بتطبيق االختبار تعلى تعينة 

طالب ا من طالب الصف الثالث  (14)استطالتعية من خارج تعينة الدراسة الحالية تكونت من 
ومن أجل تحليل فقرات االختبار . بق لهم دراسة الوحدة المقررة للدراسةالمتوسط الذين قد س

إحصائي ا من خالل استجابات العينة االستطالتعية تم تصحيح االختبار للطالب ورصد الدرجات، 
وحساب معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز للتعرف تعلى مدى صعوبة أو سهولة كل فقرة، أي 

سهلة جد ا بحيث يستطيع جميع أفراد العينة اإلجابة تعليها أو أن تكون أن كل فقرة يجب أال تكون 
صعبة جد ا فيفشل فيها الجميع، والتحقق من مدى فعاليتها أو قدرتها تعلى التمييز بين الفروق 

كما سعى الباحث من خالل نتائج العينة االستطالتعية إلى حساب . الفردية للصفة المراد قياسها
ومعرفة مدى وضوح تعليمات االختبار ومعاني مفرداته، باإلضافة إلى  صدق وثبات االختبار،

 .تحديد الزمن المناسب لإلجابة تعلى فقرات االختبار

فادة من نتائج العينة ستتم اال :حساب معامل الصعوبة والسهولة والتمييز لالختبار التحصيلي
 :االستطالتعية في تحديد كل من

 :وذلك من خالل المعادلة التالية: السهولة ألسئلة االختبار/ معامل الصعوبة 

= معامل صعوبة السؤال                 
س
  ن

 .تعدد الطالب الذين أجابوا تعلى السؤال إجابة صحيحة( س: )حيث

 (052: 5111تعالم، ) .العدد الكلي للطالب في الجماتعة المرجعية( ن)       

 

ويرى العلماء أن فقرات االختبار يجب أن تكون متدرجة في صعوبتها، بحيث تبدأ بالفقرات      
أو          (%90 – %10)السهلة وتنتهي بالفقرات الصعبة، وبالتالي تتراوح قيمة صعوبتها ما بين 

، أبو لبدة. )%50بحيث يكون معامل صعوبة االختبار ككل في حدود  (80% – 20%)
0115) 
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 :وذلك من خالل المعادلة التالية: مل التمييز ألسئلة االختبارمعا

=  معامل التمييز                
(ص -س )

  ن

 .تعدد طالب الفئة العليا في التحصيل الذين أجابوا تعن السؤال إجابة صحيحة( س: )حيث

 .تعدد طالب الفئة الدنيا في التحصيل ممن أجابوا تعن السؤال إجابة صحيحة (ص)      

 (051: 5111، تعالم. )تعدد أفراد إحدى المجموتعتين( ن)               

ولكي يحصل الباحث تعلى معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار، تم تقسيم الطالب       
من مجموع الطالب الذين حصلوا تعلى  (%27)إلى مجموتعتين، المجموتعة األولى تُعليا وضمت 

من مجموع الطالب الذين  (%27)أتعلى الدرجات في االختبار، والمجموتعة الثانية ُدنيا وضمت 
حصلوا تعلى أدنى الدرجات في االختبار، ويرى العلماء أن معامل التمييز يجب أال يقل تعن 

: 0111، الزيود وتعليان. )ضلوأنه كلما ارتفعت درجة التمييز تعن ذلك كلما كانت أف (25%)
020 ) 

 . يبين معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار( 04)والجدول         

مستوى  رقم السؤال
مستوى  رقم السؤال التمييز.م الصعوبة.م الهدف

 التمييز.م الصعوبة.م الهدف

 %29 %43 تطبيق 14 %43 %50 تذكر 1

 %29 %43 تطبيق 17 %43 %50 تذكر 2

 %29 %43 تطبيق 21 %29 %29 تذكر 5

 %29 %43 تطبيق 22 %43 %50 تذكر 6

 %29 %43 تطبيق 23 %29 %57 تذكر 8

 %57 %57 تطبيق 25 %29 %43 تذكر 9

 %43 %50 فهم 3 %29 %57 تذكر 10

 %43 %50 فهم 4 %29 %43 تذكر 13

 %43 %50 فهم 7 %29 %57 تذكر 16
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 %29 %57 فهم 11 %29 %43 تذكر 18

 %43 %50 فهم 15 %29 %43 تذكر 19

 %43 %50 فهم 20 %29 %43 تذكر 24

 %35 %48 متوسط المعامالت %29 %43 تطبيق 12

 يوضح معامالت الصعوبة، والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي( 04)جدول 

 - %57)يتضح من الجدول السابق أن درجة صعوبة فقرات االختبار تراوحت بين       
 (%29 - %57)، وأن درجة تمييز فقرات االختبار تراوحت بين (%48)بمتوسط قدره ( 29%

، مما يشير إلى أن جميع فقرات االختبار تقع ضمن المستوى المقبول (%35)بمتوسط قدره 
 .لمعامالت الصعوبة والتمييز

أن "أن المقصود بصدق االختبار هو ( 262: 5112) أبو تعالميذكر  :حساب صدق االختبار
  ".يقيس فعال  ما ُوضع لقياسه

إلى أن صدق االختبار المراد به أن يقيس االختبار ما صمم ( 522: 0112) فرجويشير       
 . لقياسه، وذلك يعني أن يحقق االختبار األهداف التربوية التي ُصم م من أجلها

ا بأنه قدرة االختبار تعلى قياس الصفة المراد قياسها تعند الطالب في إجرائي   الباحثويعرفه       
 ". أجري حساباتي"دروس الوحدة الخامسة 

. وحيث أنه كلما تعددت مؤشرات الصدق كلما كان ذلك داال  تعلى زيادة الثقة في األداة      
 :ولقد أتبع الباحث طريقتين لحساب صدق االختبار، وهي كما يلي

 :نصدق المحكمي

حيث تم تعرض االختبار في صورته األولية تعلى مجموتعة من المحكمين المتخصصين       
في مناهج وطرق تدريس الحاسب؛ وذلك من أجل التأكد من صالحية االختبار كأداة لقياس 
تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في دروس الوحدة الخامسة من مادة الحاسب والتي 

 :وحيث أنه كان المطلوب من المحكمين إبداء أراءهم حول ما يلي، "ُأجري حساباتي"بعنوان 

 .مدى توافق االختبار لمحتوى المقرر

 .مدى مناسبة األسئلة للمستوى التعليمي لطالب العينة

 .مدى قدرة األسئلة تعلى قياس التحصيل الدراسي لدى الطالب في وحدة الدراسة

 .صحة كل سؤال تعلمي ا ولغوي ا
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 . و مقترحات أخرىإبداء أية أراء أ

وقد أتفق السادة المحكمون تعلى صالحية االختبار بشكله الحالي في قياس مستوى       
من مادة " ُأجري حساباتي"التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني المتوسط في الوحدة الخامسة 

 .الحاسب وتقنية المعلومات مع األخذ بإجراء بعض التعديالت تعلى أسئلة االختبار

 :الصدق البنائي

تمت االستفادة من بيانات التجربة االستطالتعية في حساب الصدق البنائي لالختبار، وذلك       
باستخدام معامل االرتباط ثنائي التسلسل في حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين درجة كل 

إما بـ سؤال من أسئلة االختبار والدرجة الكلية له؛ نظر ا ألن اإلجابة تعلى أسئلة االختبار تصحح 
 .يبين نتائج هذا اإلجراء( 02)، والجدول (1)أو  (0)

 معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال

1 0.68 10 0.62 19 0.49 

2 0.62 11 0.78 20 0.76 

3 0.58 12 0.54 21 0.56 

4 0.71 13 0.66 22 0.67 

5 0.54 14 0.59 23 045 

6 0.65 15 0.68 24 0.79 

7 0.52 16 0.77 25 0.68 

8 0.57 17 0.57 
 معامالت ارتباط الصدق البنائي

9 0.69 18 0.67 

 يوضح معامالت االرتباط للصدق البنائي لالختبار التحصيلي( 02)جدول 

يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات االختبار حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية       
 .، وذلك يعطي داللة بأن االختبار يتسم بالصدق البنائي(0.05)لالختبار تعند مستوى 

إلى أن المقصود بثبات االختبار هو ( 051: 0112) األغاويشير  :حساب ثبات االختبار
     ".الحصول تعلى نفس النتائج تعند تكرار القياس باستخدام نفس األداة وفي نفس الظروف"
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كرونباخ لفقراته، حيث أنه تمت االستفادة  –ولقياس ثبات االختبار تم حساب معامل الثبات ألفا 
ثبات االختبار، ونتج أن معامل الثبات بين جميع  من بيانات التجربة االستطالتعية في حساب

وهي قيمة مرتفعة، مما يدل تعلى توفر مؤشرات الثبات لالختبار  (0.91)فقرات االختبار بلغت 
 .التحصيلي المستخدم في الدراسة الحالية

وفي ضوء نتائج التجربة االستطالتعية، يمكن استخدام االختبار الحالي في قياس المتغير       
مع الثقة فيما يمكن  –وهو التحصيل الدراسي لتطبيقات الحاسب اآللي لدى الطالب  –التابع 

 .التوصل إليه من نتائج من خالله؛ في ضوء ما توفر له من مؤشرات صدق وثبات

تم التأكد من وضوح تعليمات االختبار تعند  :االختبار ومعاني مفرداتهمدى وضوح تعليمات 
 .إجراء التجربة االستطالتعية، وتم تعديل بعض العبارات والمصطلحات

بعد إجراء التعديالت تعلى مفردات االختبار في ضوء آراء المحكمين،  :الصورة النهائية لالختبار
ونتائج التجربة االستطالتعية لالختبار، أصبح االختبار جاهز ا للتطبيق في صورته النهائية كما 

" أجري حساباتي"فقرة في دروس الوحدة الخامسة  (25)حيث أنه تكون من ( 6) ملحقيبدو في 
علومات للصف الثاني المتوسط، كما تم إتعداد مفتاح اإلجابة من مادة الحاسب وتقنية الم

 (.5) ملحقالنموذجية الختبار التحصيل بصورته النهائية ويوضح ذلك 

 بطاقة مالحظة األداء المهاري

أتعتمد الباحث في دراسته تعلى بطاقة المالحظة كأداة ثانية للدراسة، وقد استخدم الباحث       
داء المهاري لطالب الصف الثاني المتوسط في تطبيق برنامج بطاقة المالحظة لقياس األ

، وقام الباحث بإتعداد بطاقة المالحظة متبع ا الخطوات (Spread Sheets)الجداول الحسابية 
 :وهي كما يلي( 0112) فرجالتي أشار إليها 

 .تحديد الهدف من البطاقة

 .تحديد أسلوب تسجيل المالحظة

 .المالحظةالصورة األولية لبطاقة 

 .وضع تعليمات البطاقة

 .ضبط بطاقة المالحظة

 .الصورة النهائية لبطاقة المالحظة

 :وفيما يلي تعرض لهذه الخطوات  
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تهدف بطاقة المالحظة إلى قياس األداء المهاري لطالب  :تحديد الهدف من بطاقة المالحظة
، وقد تم (Spread Sheets)الصف الثاني المتوسط في تطبيق برنامج الجداول الحسابية 

والتي يقوم بها الطالب من خالل  (Calc)اختيار مجموتعة من المهارات الخاصة ببرنامج 
استخدامه لهذا البرنامج، حيث قام الباحث بصياغة المهارات تعلى شكل أهداف في بطاقة 

 :المالحظة كما يلي

 .أن ينشئ ملف كتاب تعمل جديد

 .(F5) أن ينتقل إلى الخلية

 .باستخدام الفأرة (B4)ة أن يحدد الخلي

 .أن يحفظ كتاب العمل

 .أن يغلق كتاب العمل

 .أن يفتح كتاب العمل الذي حفظه

 .أن يدخل البيانات النصية والرقمية في ورقة العمل

 .أن يغي ر تعرض تعمود

 .أن يغي ر تعرض صف

 .أن يعد ل محتوى خلية

 .أن يحذف محتوى خلية

 .أن يدرج صف ا جديد ا

 .جديد اأن يدرج تعمود ا 

 .أن يحذف صف ا

 .أن يحذف تعمود ا

 .(F5:F12)أن يحدد المجال 

 .أن ينسق لون الخط لمحتوى خلية

 .أن ينسق حجم الخط لمحتوى خلية

 .أن ينسق نوع الخط لمحتوى خلية
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 .أن يطبق المحاذاة إلى الوسط لمحتوى خاليا

 .أن ينسق الجدول الحسابي باستخدام التنسيق التلقائي

 .صيغ لحساب المجموع لعدد من القيم بالطريقة التقليديةأن يستخدم ال

 .أن يجري تعملية الجمع لمجموتعة من القيم باستخدام دالة الجمع التلقائي

 .أن ينسخ صيغة من خلية ويلصقها في مجال من الخاليا

 .(Average)أن يحسب المتوسط الحسابي لمجموتعة من القيم باستخدام الدالة 

 .(Max)جموتعة من القيم باستخدام الدالة أن يوجد أكبر قيمة لم

 .(Min)أن يوجد أصغر قيمة لمجموتعة من القيم باستخدام الدالة 

ا بياني ا لتمثيل البيانات في ورقة العمل  .أن يدرج رسم 

 .أن ينقل الرسم البياني إلى المكان المناسب في ورقة العمل

 .أن يطبع ورقة العمل

استقر أسلوب تقييم مستوى األداء المهاري بعد استطالع رأي  :تحديد أسلوب تسجيل المالحظة
درجتين، ( أتقن)بعض الخبراء تعلى استخدام نمط تقييم ثالثية المستوى فأتعطيت االستجابة 

 .  صفر( لم يتقن)درجة واحدة، واالستجابة ( أتقن إلى حٍد ما)واالستجابة 

الرئيسية التي تم تحديدها وتحليلها إلى  بعد دراسة المهارات :الصورة األولية لبطاقة المالحظة
مجموتعة من المهارات الفرتعية، قام الباحث بترتيبها وصياغتها في صورة تعبارات سلوكية يمكن 

 :مالحظتها مالحظة مباشرة، حيث روتعي التالي

 .صياغة المهارات في تعبارات سلوكية واضحة

 .أن تحتوي كل تعبارة تعلى فعل أدائي واحد

 .ن العناصرتجنب التداخل بي

 .سالمة العبارات من األخطاء اللغوية

روتعي تعند صياغة تعليمات البطاقة أن تكون واضحة ومحددة،  :وضع تعليمات بطاقة المالحظة
وقد تم وضع التعليمات المناسبة إلجراء المالحظة تعلى نحٍو سليم، وتضمنت البطاقة ُبعدين 

 :أساسيين هما
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 :يبيانات خاصة بالمالحظ والمفحوص وه 

 تاريخ المالحظة  -اسم المالحظ                                 

 الدرجة  -اسم المفحوص                               

 : تعليمات خاصة بالمالحظ وهي

 .توضيح الهدف من البطاقة

 .(Calc)يتم تطبيق هذه البطاقة أثناء التطبيق العملي لمهارات برنامج الجداول الحسابية 

في الخانة المناسبة حسب أداء المفحوص، وذلك في كل خطوة من خطوات ( )تعالمة وضع 
 .البطاقة

في هذه الخطوة يتم حساب صدق وثبات بطاقة المالحظة، وذلك بهدف  :ضبط بطاقة المالحظة
 :الوصول للصورة النهائية للبطاقة وذلك كما يلي

لبطاقة المالحظة تعلى مجموتعة من قام الباحث بعرض الصورة األولية  :صدق بطاقة المالحظة
 :المحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق تدريس الحاسب بهدف

 .التأكد من تسلسل الخطوات السلوكية لكل مهارة من مهارات تطبيقات الجداول الحسابية

 .التأكد من وضوح وسالمة تعليمات البطاقة

 .ية الفرتعية بما يتناسب مع كل مهارةحذف أو إضافة أو تعديل بعض الخطوات السلوك

 .التأكد من دقة صياغة العبارات وسهولتها

وقد تم تعديل بطاقة المالحظة في ضوء آراء السادة المحكمين الذين أجمعوا تعلى اكتمال       
بطاقة المالحظة وصالحيتها للتطبيق ومطابقتها لقائمة المهارات المطلوب إتقانها وارتباطها 

تعليمية للمحتوى التعليمي، واقتصرت التعديالت تعلى إتعادة صياغة بعض العبارات، باألهداف ال
 . وبهذا يكون قد تم التأكد من صدق بطاقة المالحظة

المقياس الثابت هو ذلك المقياس الذي يعطي نفس النتائج إذا ما ُطبق  :ثبات بطاقة المالحظة
لثبات للبطاقة بحساب معامل تعلى نفس األفراد في نفس الظروف، ويمكن حساب معامل ا

االرتباط بين الدرجات التي يعطيها مصححان أو أكثر لنفس البطاقة ونفس األفراد، أي حصول 
فقد قام الباحث وبمشاركة اثنين من الزمالء . كل فرد تعلى درجتان أو أكثر الختبار واحد

ستخدام ذلك في فترة بمالحظة ثالثة مفحوصين من الطالب أثناء قيامهم بأداء المهارات، وتم ا
زمنية متساوية، بحيث يبدأ المالحظون وينتهون مع ا، ثم حساب تعدد مرات االتفاق بينهم وتعدد 
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مرات االختالف، وتم معالجة النتائج التي توصل إليها الباحث باستخدام معادلة كوبر 
(Cooper )لحساب تعدد مرات االتفاق واالختالف: 

= نسبة االتفاق 
تعدد مرات االتفاق

  011×  (تعدد مرات االختالف+ تعدد مرات االتفاق )

 :وبتطبيق المعادلة السابقة كانت النتائج كالتالي

المفحوص  المفحوص الثاني المفحوص األول العينة
 المتوسط الثالث

 %86 %82 %91 %85 نسبة االتفاق

 المالحظةيوضح نسبة االتفاق بين المالحظين تعلى بطاقة ( 02)جدول 

مستوى الثبات بداللة نسبة االتفاق، فذكر أنه إذا كانت نسبة  (Cooper)وقد حدد كوبر   
فهذا يعبر تعن انخفاض ثبات بطاقة المالحظة، أما إذا كانت نسبة  (%70)االتفاق أقل من 

فأكثر فهذا يدل تعلى ارتفاع نسبة ثبات بطاقة المالحظة، ويتضح من الجدول  (%85)االتفاق 
، ويعتبر (%86)أن متوسط نسبة االتفاق بين المالحظين تعلى بطاقة المالحظة هي ( 02)

 .(5111تعالم، ). ذلك يؤكد ثبات بطاقة المالحظة معامل ثبات مرتفع، وبهذا يمكن القول إن

بعد االنتهاء من حساب الصدق والثبات لبطاقة المالحظة  :حظةالصورة النهائية لبطاقة المال
جراء بعض التعديالت أصبحت البطاقة في صورتها النهائية   (30)، وتتكون من (2) ملحقوا 

من مقرر الحاسب وتقنية " أجري حساباتي"مهارة تمثل ستة دروس تعملية في الوحدة الخامسة 
المعلومات للصف الثاني المتوسط، وبذلك تكون بطاقة المالحظة صالحة لالستخدام في تقييم 

 .األداء المهاري للطالب

 :ء البرمجية المستخدمة في الدراسةإجراءات بنا

جزء تعلى كيفية بناء وتصميم البرمجية المستخدمة في هذه الدراسة سوف نتعرف في هذا ال      
والتي تم تطبيقها من خالل استراتيجية التعلم المقلوب، وذلك إلكساب الطالب مجموتعة من 

التي تعتمد تعلى تطبيقات الجداول الحسابية، وقد " أجري حساباتي"المعارف والمهارات في وحدة 
 :تعة من الخطوات وهيمرت تعملية بناء البرمجية بمجمو 

 .تحديد األهداف التعليمية العامة للبرمجية

 .تحديد محتوى البرمجية

 .صياغة األهداف السلوكية بطريقة إجرائية
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 .اختيار نمط التعليم المناسب

 .إتعداد أدوات القياس والتقويم

 .إتعداد السيناريو الخاص بالبرمجية وتحكيمه

 .إنتاج البرمجية

 .تعلى السادة المحكمينضبط البرمجية بعرضها 

 .الصورة النهائية للبرمجية

 .وفيما يلي توضيح للخطوات السابقة

تم في هذه الخطوة األولى تحديد األهداف العامة  :تحديد األهداف التعليمية العامة للبرمجية
للبرمجية وهي األهداف طويلة األمد والتي نريد أن تتحقق لدى الطالب بعد االنتهاء من البرنامج 

 :كل، وقد تم تحديد األهداف العامة لهذه البرمجية وهي كالتاليك

 .للطالبتوفير فرص التعلم الذاتي 

تنويع مصادر التعلم للطالب، تعلى اتعتبار أن المعلم والكتاب ليسا المصدرين الوحيدين للحصول 
 .المعلوماتتعلى 

وى الطالب وقدراته تقريب المفهوم العلمي إلى ذهن الطالب بأساليب مختلفة تتناسب مع مست
 .العقلية

 .التعلمتفعيل دور الطالب في تعملية التعلم، وتفريد تعملية 

 .تعرض المادة العلمية بطريقة شيقة، وخلق تعملية تعلم ممتعة وجذ ابة للطالب

 .التعلمإثارة دافعية الطالب وحماسه لعملية 

الملل الذي يورثه النمط الواحد توفير بيئة تعليمية تقل فيها تعملية التشتت وتعدم االنتباه، وطرد 
 .من التعليم

 .التعليميةاالرتقاء بالطالب ومساتعدتهم تعلى التعامل مع البرمجيات 

 .العقليةمساتعدة الطالب المتفوقين دراسي ا تعلى تنمية قدراتهم 

 .مساتعدة الطالب ضعاف التحصيل تعلى تحسين مستوياتهم ومعالجة نقاط ضعفهم

 .الطالب الموهوبين واكتشاف المزيد منهمفتح أفاق جديدة أمام 
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تم تحديد المحتوى العلمي للبرمجية في ضوء األهداف العامة،  حيث: تحديد محتوى البرمجية
دت العناصر الرئيسية في شكل موضوتعات تتضمن المحتوى التعليمي للمفاهيم  حيث ُحد 

تعناوين  يةوضوتعات تحت ثمانوالمهارات التي ينبغي إكسابها للطالب، وتم تحديد تفاصيل هذه الم
 :رئيسية هي

 .التعرف تعلى برامج الجداول الحسابية

 .التعامل مع البيانات من خالل برامج الجداول الحسابية

 . التعامل مع الجداول الحسابية

 . إدخال البيانات في الجداول الحسابية

 . تنسيق محتويات الجداول الحسابية

 . ياستخدام الصيغ ودالة الجمع التلقائ

 . استخدام الدوال الحسابية

 . تمثيل البيانات رسومي ا، وطباتعة ورقة العمل

 :وقد روتعي تعند اختيار محتوى البرمجية توافر الشروط التالية

 .أن يغطي المحتوى التعليمي األهداف التعليمية التي سبق تحديدها، ويعمل تعلى تحقيقها

ا تعلمي ا  .أن يكون المحتوى العلمي صحيح 

 .يتميز المحتوى بالتوازن من حيث العمق واالتساعأن 

 .مراتعاة التتابع المنطقي والتكامل في تعرض المحتوى العلمي

قام الباحث بصياغة األهداف السلوكية للبرنامج،  :صياغة األهداف السلوكية بطريقة إجرائية
صياغتها في  وذلك من خالل اشتقاقها من األهداف العامة للبرنامج، وكذلك من المحتوى، وتم

ا تعليمي ا محدد ا،  تعبارات يمكن مالحظتها، ومن ثم يمكن قياسها، وتمثل هذه األهداف ناتج 
. وتتميز هذه األهداف بأنها محددة بدقة ومصاغة بطريقة واضحة لقياس نواتج التعلم المتوقعة

هداف وقد حرص الباحث تعند صياغة األهداف السلوكية اإلجرائية تعلى أن تراتعى معايير األ
 :وهي كالتالي

 .يمكن قياسها باستخدام أدوات التقويم المختلفة المحددة

 .أن تكون مشتملة تعلى فعل إجرائي سلوكي
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 .أن تكون واضحة ومحددة ومالءمة ألفراد العينة وحاجاتهم

ا تشتمل تعلى جميع الموضوتعات  (44)وقد قام الباحث بإتعداد قائمة مكونة من        هدف ا خاص 
والمفاهيم والمهارات المرتبطة بالمحتوى، وروتعي أن تشتق من األهداف العامة للبرنامج، وتم 
تعرضها تعلى مجموتعة من المحكمين في مجال تقنيات التعليم والمناهج وطرق التدريس والخبراء 

االستفادة من مالحظاتهم من في تخصص الحاسب اآللي من معلمين ومشرفين، وذلك بهدف 
 : حيث

 .وضوح صياغة األهداف

 .مناسبة األهداف للمحتوى التعليمي

 .أهداف يمكن إضافتها أو حذفها أو تعديلها

وقد جاءت أراء المتخصصين في مناسبة األهداف السلوكية وشموليتها مع وجود بعض       
عديالت السادة المحكمين المالحظات في تعديل بعض األهداف وحذف بعضها، وفي ضوء ت

والمتخصصين قام الباحث بالتعديالت الالزمة حتى وصلت قائمة األهداف إلى صورتها النهائية 
 (.0) ملحق

يتم اختيار نمط التعليم المناسب من أنماط التعلم المختلفة، والذي : اختيار نمط التعليم المناسب
التعلم اإللكتروني تعبر برمجية تعليمية من سوف يتم بناء البرمجية تعليه، وقد تم اختيار نمط 

 .خالل استخدام استراتيجية التعلم المقلوب

أتعد الباحث أدوات القياس والتقويم الخاصة بالبرمجية في الجوانب : إتعداد أدوات القياس والتقويم
 :المعرفية والمهارية كما يلي

 .االختبار التحصيلي :الجانب المعرفي

 .لمالحظةبطاقة ا :الجانب المهاري

 .وهذا المحور تم التطرق إليه مسبق ا وتم شرحه تفصيلي ا

تحتاج البرمجية التعليمية إلى كتابة النص التعليمي : إتعداد السيناريو الخاص بالبرمجية وتحكيمه
لعرض المحتوى التعليمي بطريقة منطقية متتابعة وذلك وهو بمثابة البنية األساسية للبرمجية، 

شكل كتابي يوضح تفاصيل وتسلسل المعارف والمهارات التي تظهر تعلى بصياغة مرئية في 
شاشة الكمبيوتر، ويتم فيها تحديد الخطوط العريضة للموضوع المراد معالجته كمبيوتري ا، ونقطة 
البدء فيه، والتسلسل المنطقي لمحتواه، وتحديد زمن التناول وتحديد العناصر اإلنتاجية التي من 

يو وقد تم تنفيذ هذه التصاميم في مرحلة إتعداد سينار . ة بشكل جيد ومتوازنشأنها بناء البرمجي
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يوضح ( 06)جدول . يوضح شكل السيناريو الخاص بالبرنامج( 6)ملحق . للبرمجية التعليمية
 .طريقة تعرض تفاصيل النص الذي تم بناؤه

شكل  م
 الشاشة

المؤثرات 
 الحركية

المؤثرات 
 الصوتية

مالحظات 
 المحكمين

رأي 
 المحكمين

بعض شاشات 
البرمجية بعد التعديل 

 تعدل تبقى واإلتعداد

        

 تي يعرض فيها النص الذي تم بناؤهيوضح الطريقة ال( 06)جدول 

 .رقم الشاشة، حيث يحدد رقم لكل شاشة في البرمجية بشكل تسلسلي :م

 .وفيها يوضع كل ما يشاهد تعلى الشاشة :شكل الشاشة

ويتم في هذا العمود وصف الحركة التي تحدث داخل الشاشة لكافة النصوص : الحركيةالمؤثرات 
 .والكائنات المدرجة في الشاشة

 .ويخصص هذا العمود لكٍل من الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتية :المؤثرات الصوتية

في هذا العمود يكتب المحكمين مالحظاتهم وما يرونه مناسب من  :مالحظات المحكمين
 .تعديالت تعلى شاشات البرمجية

ويعبر تعن رأي المحكمين، وذلك يحتمل خيارين إما اإلبقاء تعلى الشاشة أو  :رأي المحكمين
 .إجراء التعديل تعليها

هذا العمود يصو ر شاشات البرمجية في وضعها  :بعض شاشات البرمجية بعد التعديل واإلتعداد
 . نالنهائي بعد إجراء التعديالت ومقترحات المحكمي

وبعد إتعداد النص الخاص بالبرمجية قام الباحث بعرضه تعلى مجموتعة من الخبراء في       
وقد جمع الباحث جميع التعليقات . مجال تقنيات التعليم؛ الستطالع رأيهم حول النص

والمالحظات الخاصة بإتعداد النص وقام بتعديلها والتي كانت تدور حول الصياغة اللغوية، 
محتوى التعليمي، باإلضافة إلى ترتيب بعض العبارات المتعلقة بواجهة وأجزاء خاصة بال

 .  البرمجية

هي المرحلة التي يسعى فيها المصمم إلى تنفيذ ما وضعه في السيناريو في : إنتاج البرمجية
صورة برمجية متعددة تفاتعلية، حيث يتم تقسيم محتوى البرمجية إلى مجموتعة من اإلطارات 
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ويتم ربط الشاشات البرمجية . يختلف تعددها تبع ا لطبيعة الموضوع وحجمهالتي ( الشاشات)
 (.566: 5101، اشتيوة وتعليان(. )تصميم خطي أم متفرع)وكيفية تعرضها 

ليتم نسخه وتوزيعه  (CD)بعد بناء السيناريو للبرمجية التعليمية تم تحميله تعلى قرص       
 تعلى 

ن البرمجية جذابة ومالءمة من حيث األلوان ونمط طالب المجموتعة التجريبية، وروتعي أن تكو 
وحجم الخط وشكل الرسومات، وكل ذلك يحتاج إلى محاوالت وتجارب للوصول إلى التصميم 

 .المناسب واألمثل لشاشة البرمجية

قاتعدة أساسية في بناء أي برنامج باستخدام الكمبيوتر ( اإلطار)يعتبر تصميم الشاشة       
ولكي يكون تصميم . أو شكل أو نص أو لون يجب أن يكون له هدف ويعني ذلك أن كل خط

الشاشة مؤثر ا وفعاال  يجب أن يكون االختيار مناسب لخلفية الشاشة والمؤثرات لتحقيق أهداف 
ومن المكونات الرئيسية التي . البرمجية والمساتعدة تعلى توصيل المعلومات بشكل مباشر للطالب

 :ت ما يليتم مراتعاتها تعند تصميم الشاشا

يتكون اإلطار األساسي لشاشة البرمجية من الصفحة الرئيسية التي  :اإلطار األساسي للشاشة
تعبارة الترحيب، اسم المادة، الصف، رقم الوحدة، تعنوان الوحدة، اسم الباحث، اسم : تتضمن

 .المشرف وتعام إنتاج البرمجية

راتعاة نوع اللغة المستخدمة، ويالحظ تعند تصميم اإلطار األساسي للشاشات ضرورة م      
واتجاه قراءتها، حيث يؤثر ذلك تعلى اختيار وتخصيص مساحة الشاشة، ويتفق أسلوب قراءة 
الشاشة وتوزيع محتوياتها مع الترتيب المستهدف للتعامل معها بما يحقق سهولة التنقل بين 

 .الشاشات

حيث النص والشكل، فبينما  تختلف أساليب تصميم العناوين من: األساسية والفرتعيةالعناوين 
يعتمد النص تعلى الكلمات المستخدمة، فإن شكل العنوان يعتمد تعلى نوع الخط ولونه وحجمه 
واتجاهه، وتعدد أساليب وضع أماكن العناوين واتجاهاتها تعلى الشاشة، ويعتمد ذلك تعلى 

 .االنطباع المستهدف توصيله للطالب

التعليمي تعلى اختيار أسلوب وشكل تعرض العناوين يعتمد تصميم المحتوى : المحتوى التعليمي
الرئيسية والفرتعية، ويالحظ أن حجم ونوع المحتوى قد يؤثر تعلى اختيار تصميم العناوين، لذا 
فغالب ا ما يتم تصميم العناوين الرئيسية والفرتعية والمحتوى التعليمي لها في نفس الوقت وتجربة 

 .تصميم للشاشة أكثر من بديل قبل اتخاذ القرار في أنسب

وهناك بعض االتعتبارات الهامة التي يجب مراتعاتها تعند تصميم العناوين والمحتوى       
 :التعليمي، ومنها تعلى سبيل المثال
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 .أن يكون سهل القراءة

 .شكل وحجم الحروف مناسبة

 .استخدام جمل محددة وسهلة ومألوفة

أخر في تصميم الشاشة، فتعتبر األشكال تمثل األشكال والرسومات بعد ا : األشكال والرسومات
المختلفة سواء كانت بسيطة أو معقدة أحد األدوات المتاحة للمصمم؛ لعرض الشاشة بأسلوب 
أفضل يتناسب مع متطلبات البرمجية، وقد قام الباحث بتجهيز الصور والرسومات الخاصة 

 .بالبرمجية

لبرمجية مهم ا للغاية ألنها تعطي شاشات يعتبر اختيار األلوان تعند بناء ا: التحكم في األلوان
العرض والنص شكال  جذاب ا ومميز ا، وقد استخدم الباحث ألوان معينة محاطة باللون األبيض تعلى 
خلفية زرقاء، وهي مناسبة من حيث التباين، وجيدة لقراءة النصوص تعلى الشاشة بوضوح ودون 

 . إجهاد للعينين

الباحث في هذه البرمجية تعلى إضافة بعض األصوات  أتعتمد: األصوات والمؤثرات الصوتية
والمؤثرات الصوتية التي من شأنها خلق بيئة معززة للتعليم في حدود بيئة التعلم، وتعددت 

 .استخدامات المؤثرات الصوتية المختلفة في مختلف شاشات البرمجية

البرمجة الخطية يوجد تعدة أنواع للبرمجة منها  أنه( 5110) حسن سناءوتذكر : البرمجة
البرمجة الخطية هي نوع من البرمجة ينسب إلى تعالم النفس األمريكي سكينر، . والبرمجة التفرتعية

بعد أن يكون المبرمج قد قام  حيث يتم ترتيب مادة التعلم من السهل للصعب ومن البسيط للمركب
وهذا . ضها البعضبتجزئة المادة ووضعها في تعدد كبير من الخطوات الصغيرة المعتمدة تعلى بع

أما النوع . النوع من البرمجة تعرض فيه المحتويات والموضوتعات بشكل خطي خطوة بعد األخرى
الثاني من البرمجة وهي البرمجة التفرتعية وفيها تعرض كافة الموضوتعات أمام المتعلم ويختار 

عشوائي ألي من بينها أي موضوع دون االلتزام بتتابع معين، كما يمكنه الوصول المباشر وال
موضوع داخل البرمجية، في حين أن البرمجة الخطية تلزم المتعلم أو المستخدم أن يمر تعلى 

 .الموضوع األول قبل االنتقال للموضوع الثاني وهكذا وصوال  للموضوع الذي يريد

في هذه البرمجية أتبع الباحث تعلى الجمع بين البرمجة الخطية والتفرتعية، وقد استخدم       
 (Adobe flash player)برنامج : تعة من البرامج الجاهزة إلنتاج البرمجية التعليمية مثلمجمو 

لعرض  (PowerPoint)وذلك لتصميم وتعرض شاشات البرمجية والتنقل فيما بينها، وبرنامج 
 .الدروس من خالل ملفات مستقلة لكل موضوع من مواضيع المقرر

 :في إتعداد البرمجية التعليمية، ومنها ما يليوقد تم مراتعاة بعض األسس التصميمية العامة 

 .سهولة التعامل مع البرمجية، وذلك من خالل استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح 
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 .سهولة الدخول والخروج من البرمجية 

 .البساطة في تصميم الشاشات 

 .التدرج في تقديم المعلومات 

 .التحكم في االنتقال بين الشاشات 

 .إتعطاء الطالب الفرصة في اختيار الموضوع الذي يريد دراسته 

 .اإلتاحة للطالب التعلم وفق قدراته الخاصة وبالسرتعة التي يريدها 

 . التنوع في تعرض المعلومات مثل النصوص والرسوم والصور لزيادة التشويق وجذب االنتباه 

جية بصورتها األولية تعلى تم تعرض البرم :مجية بعرضها تعلى السادة المحكمينضبط البر 
يق، مجموتعة من المحكمين والخبراء المتخصصين في تقنيات التعليم للتأكد من صالحيتها للتطب

حيث زود كل منهم بنسخة إلكترونية من البرمجية المعدة وطلب منهم (. 2)ويوضح ذلك ملحق 
 :إبداء الرأي في النقاط اآلتية

 .معايير خاصة بسالمة المحتوى التعليمي

 .معايير خاصة بخصائص استخدام الطالب للبرمجية

 .معايير خاصة بخصائص استخدام المعلم للبرمجية

 .معايير خاصة بتشغيل البرمجية

 .تقديم أية مقترحات تسهم في إثراء البرمجية

بعد ذلك تم تجميع آراء هؤالء المحكمين حول هذه النقاط ومدى مالءمتها أو احتياج        
 : وفيما يلي بعض اقتراحات السادة المحكمين بعضها للتعديل،

 .تغيير خلفية الشاشة حيث كانت صغيرة جد ا، وقام الباحث بتعديلها وتكبيرها

 .تغيير ألوان بعض النصوص في الشاشة الترحيبية بما يتناسب مع لون خلفية الشاشة

 .كتابة أهداف البرمجية في الشاشة الثانية التي تلي شاشة الترحيب

 (.دليل المستخدم)خيار أو شاشة توضح تعليمات استخدام البرمجية إضافة 
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وقد تم تجريب البرمجية تعدة مرات لتالفي األخطاء اللغوية والبرمجية، وتعمل التحسينات       
 (5)الالزمة التي تبرز من خالل التجريب، كما تم تجريب البرمجية تعلى تعينة صغيرة تتكون من 

 .سططالب من الصف الثاني المتو 

في ضوء آراء المحكمين، والمالحظات التي ظهرت جراء تطبيق : الصورة النهائية للبرمجية
البرمجية ذاتي ا من قبل الباحث تعلى العينة الصغيرة تم إجراء بعض التعديالت تعلى البرمجية 

 :مثل

 .تصحيح بعض األخطاء البرمجية واللغوية

 . خط المكتوب تعليهاتعديل بعض الخلفيات التي لم تكن مناسبة للون ال

 .إضافة األهداف العامة والخاصة للبرمجية

 .إضافة دليل استخدام البرمجية

 .وبهذه التعديالت أصبحت البرمجية جاهزة للتطبيق

  :التحقق من تكافؤ مجموتعتي الدراسة في القياس القبلي لالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة

كان الغرض من هذا اإلجراء التأكد من وقوف أفراد المجموتعتين التجريبية والضابطة تعلى       
من مادة الحاسب ( أجري حساباتي)مسافة واحدة من الخبرة المتعلقة بالوحدة الدراسية المختارة 

وتقنية المعلومات، وقد تم التحقق من تكافؤ المجموتعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي 
لداللة الفروق بين  (T-test)( ت)الختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة باستخدام اختبار ل

 (:01)، (02)تعينتين مستقلتين، وجاءت النتائج كما هي مبينة في الجدولين 

 :االختبار التحصيلي – أوال  

المتوسط  العدد المجموتعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)قيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الداللة اإلحصائية الحرية

 3.69 7.50 36 الضابطة
0.046 71 

غير دالة تعند 
أو  0.05مستوى 

 3.82 7.54 37 التجريبية أقل

يوضح تكافؤ المجموتعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي لالختبار ( 02)جدول 
 التحصيلي
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طالب المجموتعة الضابطة أن الفرق بين متوسط مجموع درجات ( 02)من الجدول يتضح       
ومتوسط مجموع درجات طالب المجموتعة التجريبية في االختبار التحصيلي في التطبيق القبلي 

المحسوبة والبالغة ( ت)وتشير قيمة . لصالح طالب المجموتعة التجريبية (0.04)قد بلغ 
 . (α ≤ 0.05)ومستوى داللة ( 71)إلى تعدم وجود داللة إحصائية تعند درجة حرية  (0.046)

ال توجد فروق ذات )وبناء تعلى هذه النتيجة يتم قبول الفرض الصفري الذي نص تعلى       
بين متوسط درجات طالب المجموتعة التجريبية  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية تعند مستوى 

ختبار التحصيل الدراسي ال ومتوسط درجات طالب المجموتعة الضابطة في التطبيق القبلي
  .(اآللي لطالب المرحلة المتوسطةلتطبيقات الحاسب 

الدراسي  التحصيلاختبار المجموتعتين التجريبية والضابطة في  بين تكافؤال يتحقق ذلكبو       
 .لتطبيقات الحاسب اآللي

 :بطاقة مالحظة األداء المهاري –ا ثاني  

المتوسط  العدد المجموتعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)قيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الداللة اإلحصائية الحرية

 4.16 11.42 36 الضابطة
0.426 71 

غير دالة تعند 
أو  0.05مستوى 

 4.72 10.97 37 التجريبية أقل

 القياس القبلي لبطاقة المالحظة يوضح تكافؤ المجموتعتين التجريبية والضابطة في( 01)جدول 

طالب المجموتعة الضابطة أن الفرق بين متوسط مجموع درجات ( 01)يتضح من الجدول       
ومتوسط مجموع درجات طالب المجموتعة التجريبية في بطاقة مالحظة األداء المهاري في 

المحسوبة ( ت)وتشير قيمة . لصالح طالب المجموتعة الضابطة (0.45)التطبيق القبلي قد بلغ 
 ≥ α)ومستوى داللة  (71)تعند درجة حرية إلى تعدم وجود داللة إحصائية  (0.426)والبالغة 
0.05) . 

ال توجد فروق ذات )وبناء تعلى هذه النتيجة يتم قبول الفرض الصفري الذي نص تعلى       
بين متوسط درجات المجموتعة التجريبية ومتوسط  (a ≤ 0.05)داللة إحصائية تعند مستوى 

األداء المهاري لتطبيقات الحاسب  درجات المجموتعة الضابطة في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة
  .(اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة

 ألداءا بطاقة مالحظة المجموتعتين التجريبية والضابطة في بين تكافؤال يتحقق ذلكبو       
 .المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي
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 :إجراءات الدراسة

جراء التعديالت الالزمة  بعد االنتهاء من إتعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقها       وثباتها وا 
خراج برمجية الدراسة في صورتها النهائية، شرع الباحث في تنفيذ التجربة وفق ا لمجموتعة  تعليها، وا 

 :من اإلجراءات التي يمكن تعرضها وفق ترتيب إجرائها تعلى النحو التالي

لتي تم تصميمها، وأخذ بعد إطالع سعادة مشرف الدراسة الحالية تعلى أدوات الدراسة والبرمجية ا
موافقته تعلى بدء تطبيق تجربة الدراسة، قام الباحث بالحصول تعلى جملة من الموافقات اإلدارية 
المتعلقة بتطبيق أدوات الدراسة تعلى العينة المستهدفة، حيث تم ذلك في ضوء خطاب موجه من 

لى تعميد الدراسات ه إ52/15/0241بتاريخ  41006441تعميد كلية التربية بجامعة الباحة رقم 
العليا والبحث العلمي بجامعة الباحة؛ لتسهيل دراسة الباحث تعلى تعينة الدراسة بإحدى مدارس 

 (.1)وهو ما يوضحه ملحق . مدينة جدة

تم الحصول تعلى خطاب موجه من وكيل جامعة الباحة للدراسات العليا والبحث العلمي رقم 
ليم بمحافظة جدة؛ لتسهيل مهمة الباحث، ه إلى مدير التع51/15/0241بتاريخ  41002425

 (.1)وتمكينه من تطبيق أدوات دراسته، وهذا ما يوضحه ملحق 

 41115120تم الحصول تعلى خطاب موافقة مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم جدة رقم 
ه، موجه إلى قائد متوسطة األبناء بقاتعدة الملك فيصل البحرية؛ التي وقع 02/16/0241بتاريخ 

ليها االختيار لتطبيق أدوات الدراسة، وذلك بغرض مساتعدة الباحث، والتعاون معه لتطبيق تع
 (.1)أدوات دراسته، ويوضح ذلك ملحق 

التجريبية : قام الباحث بتحديد مجموتعتي الدراسة بشكل تعشوائي، والتي تمثلت في المجموتعتين
طالب ا،  (37)وبلغ تعددهم ( ب)والضابطة، حيث تشكلت المجموتعة التجريبية من طالب الفصل 

طالب ا، بإجمالي  (36)والبالغ تعددهم ( أ)بينما تكونت المجموتعة الضابطة من طالب الفصل 
طالب ا من طالب الصف الثاني المتوسط بمدرسة األبناء المتوسطة بقاتعدة الملك فيصل  (73)

 .البحرية

قبلي ا تعلى " أجري حساباتي"تم تطبيق االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة في وحدة الدراسة 
مجموتعتي الدراسة؛ حيث تم التحقق من تجانس مجموتعتي الدراسة في المتغير التابع قبل تطبيق 

الختبار داللة الفروق بين متوسطي مجموتعتي الدراسة غير ( ت)المتغير المستقل؛ إذ كانت قيمة 
 .دالة إحصائي ا

كيفية التعلم من خالل استراتيجية التعلم  قام الباحث بتدريب طالب المجموتعة التجريبية تعلى
جراءات التعلم من خاللها قبل تطبيق التجربة  المقلوب، وكيفية استخدام البرمجية التعليمية، وا 
للتأكد من قدرتهم تعلى التعامل مع التقنية واستخدامها بشكل صحيح، في حين درست المجموتعة 

 .يةالضابطة نفس المحتوى باستخدام الطريقة االتعتياد
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ه، 01/11/0241ه إلى 51/16/0241تم إجراء تجربة الدراسة الحالية في الفترة من 
: حصص دراسية لكل من مجموتعتي الدراسة( 1)واستغرقت ثمانية أسابيع، تضمنت هذه المدة 

، بواقع حصة واحدة أسبوتعي ا، وفق ا لخطة التطبيق الموضحة في الجدول (التجريبية والضابطة)
(01.) 

نوع  اليوم الدرس م
 التطبيق

 نظري هـ 0241/  6/ 51األحد  التعرف تعلى برامج الجداول الحسابية 0

التعامل مع البيانات من خالل برامج  5
 نظري هـ 0241/  6/ 52األحد  الجداول الحسابية

 تعملي هـ 0241/  2/ 05األحد  التعامل مع الجداول الحسابية 4

 تعملي هـ 0241/  2/ 01األحد  الحسابيةإدخال البيانات في الجداول  2

 تعملي هـ 0241/  2/ 56األحد  تنسيق محتويات الجداول الحسابية  2

 تعملي هـ 0241/  1/ 2األحد  استخدام الصيغ ودالة الجمع التلقائي 6

 تعملي هـ 0241/  1/ 00األحد  استخدام الدوال الحسابية 2

تمثيل البيانات رسومي ا، وطباتعة ورقة  1
 تعملي هـ 0241/  1/ 01األحد  العمل

 يوضح الخطة الزمنية لتطبيق الدراسة( 01)جدول                                    

بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لتعلم محتوى الوحدة المختارة للدراسة من مقرر الحاسب 
التحصيلي وبطاقة المالحظة تعلى  وتقنية المعلومات، قام الباحث بإجراء القياس البعدي لالختبار

؛ بهدف تحليل بيانات الدراسة ومعالجتها في ضوء (التجريبية، والضابطة)مجموتعتي الدراسة 
الفرضيات المطروحة في الفصل األول للدراسة، والتحقق من صحة هذه الفرضيات للوصول إلى 

، والتي تعلى ضوئها قدم حيث تم تحليل البيانات ومعالجة الفرضيات والوصول للنتائج. نتائجها
 .الباحث تعدد ا من التوصيات البحثية والمقترحات المستقبلية

بعد أن أنهى الباحث التطبيق الميداني للدراسة، حصل تعلى مشهد يفيد بتطبيق الباحث لدراسته 
تعلى طالب الصف الثاني المتوسط بمدرسة األبناء المتوسطة بقاتعدة الملك فيصل البحرية 

ه وذلك دون تأثر تعلى مستوى 0241ــ 0242ل الفصل الدراسي الثاني لعام بمحافظة جدة خال
 (.1)الطالب، ويوضح ذلك ملحق 
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 :أساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة

 .لحساب معامل ثبات تحليل المحتوى (Holisti)استخدام معادلة هولستي 

 .معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لالختبار التحصيلياستخدام 

 .استخدام معامل االرتباط لحساب الصدق البنائي لالختبار التحصيلي

 .استخدام معادلة ألفا كرونباخ للثبات لحساب معامل ثبات االختبار التحصيلي

استخدام قانون المتوسط الحسابي لحساب متوسط الزمن الذي استغرقه طالب العينة 
 .لي ككلاالستطالتعية لإلجابة تعلى جميع فقرات االختبار التحصي

لحساب تعدد مرات االتفاق واالختالف وذلك من أجل إيجاد  (Cooper)استخدام معادلة كوبر 
 .معامل الثبات لبطاقة المالحظة

 .(Independent Samples T-Test)للعينات المستقلة ( ت)اختبار 

 .إليجاد حجم التأثير معامل إيتا

 نتائج الدراســة ومناقشتها وتفسيرها

في التعلم المقلوب  استخدام استراتيجية الدراسة الحالية إلى الكشف تعن أثرهدفت       
تطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة، لاألداء المهاري التحصيل الدراسي و 

كما  ،طالب المرحلة المتوسطةدى المراد تنميتها لو طبيقات لك التوتحديد المهارات األدائية لت
لكشف تعن داللة الفروق بين متوسط درجات الطالب في المجموتعة إلى ا اأيض   الدراسة هدفت

الختبار ل القياس البعدي التجريبية ومتوسط درجات الطالب في المجموتعة الضابطة في
 .اآللي التحصيلي، وبطاقة مالحظة األداء المهاري لتطبيقات الحاسب

حث تعن إجابة تعن بعض ومن أجل تحقيق األهداف آنفة الذكر، تبنت الدراسة الب      
بتصميم برنامج في تدريس الوحدة الخامسة من مقرر الحاسب وتقنية  الباحث التساؤالت، فقام

التعلم المقلوب وتطبيقه تعلى المجموتعة  استراتيجيةالمعلومات للصف الثاني المتوسط باستخدام 
التجريبية من تعينة الدراسة من طالب الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة في محافظة جدة للعام 

وبناء  .تعتياديةه، بينما تم تدريس المجموتعة الضابطة من العينة بالطريقة اال0241 – 0242
 (بطاقة مالحظة) رات األدائيةواستمارة لقياس المها ،اختبار تحصيلي إتعدادتعلى ذلك تم 

 .لتطبيقات الحاسب اآللي
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ورصد درجات طالب تعينة الدراسة من ، البرنامجبعد تطبيق وبعد تطبيق مقاييس الدراسة    
واستخدام ، (االختبار التحصيلي، بطاقة مالحظة األداء المهاري)المجموتعتين في كل مقياس 
تم  Statistical Package for Social Sciences" (SPSS)"برنامج التحليل اإلحصائي 

للوقوف تعلى  (Independent Samples T-Test)للعينات المستقلة ( ت)اختبار إجراء 
مستوى داللة الفروق بين متوسطات مجموع درجات طالب المجموتعتين التجريبية والضابطة في 

وقد ساتعدت في تحليل  . بطاقة مالحظة األداء المهاريالبعدي لالختبار التحصيلي و  قياسال
 . فرضي الدراسةواختبار صحة  تعما تم تقديمه من تساؤالتالبيانات واإلجابة 

في ضوء اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، وفيما يلي تعرض لتلك النتائج ومناقشتها 
 .وتبيان ما يتفق منها مع هذه النتائج وما يختلف

جراء القياس القبلي والبعدي ألداتي الدراسة، تم  بعد االنتهاء من تطبيق تجربة       الدراسة، وا 
، وقد (التجريبية والضابطة)تحليل البيانات المجمعة من استجابات طالب مجموتعتي الدراسة 

 : جاءت النتائج تعلى النحو التالي

 :تعرض نتائج الفرض األول ومناقشة وتفسير نتائجه: أوال  

 (α ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى : "والذي كان نصه كالتالي      
الذين درسوا من خالل استراتيجية التعلم  درجات طالب المجموتعة التجريبية يبين متوسط

البعدي  قياسفي ال الذين درسوا بالطريقة االتعتيادية طالب المجموتعة الضابطةودرجات  المقلوب
 ".طالب المرحلة المتوسطةدى آللي لالختبار التحصيل الدراسي لتطبيقات الحاسب ا

لداللة الفروق بين ( ت)وللتحقق من صحة هذا الفرض، قام الباحث بإجراء اختبار       
 :متوسطي مجموتعتين مستقلتين، وكانت النتائج كالتالي

-Independent Samples T)للعينات المستقلة ( ت)نتائج اختبار  يوضح( 51)جدول 
Test)  لمتوسطات مجموع درجات طالب المجموتعتين التجريبية والضابطة في االختبار

 البعدي قياسالتحصيلي لتطبيقات الحاسب اآللي في ال

تعدد  المجموتعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)قيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 3.64 17.25 36 الضابطة
دالة تعند مستوى  71 5.431

(α  ≤  0.05 ) 2.36 21.14 37 التجريبية 
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طالب \التمثيل البياني للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات ( 2)ويوضح شكل       
المجموتعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي لتطبيقات الحاسب اآللي في القياس 

 .البعدي

 
 (2)شكل 

أن الفرق بين متوسط مجموع درجات طالب المجموتعة الضابطة ( 51)الجدول  يتضح من      
البعدي  قياسومتوسط مجموع درجات طالب المجموتعة التجريبية في االختبار التحصيلي في ال

المحسوبة والبالغة ( ت)وتشير قيمة . لصالح طالب المجموتعة التجريبية (3.89)قد بلغ 
    .(α ≤ 0.05)ومستوى داللة  (71)تعند درجة حرية إلى وجود داللة إحصائية  (5.431)

 :قبول الفرض األول للدراسة والذي يصبح نصه كالتاليوبناء تعلى هذه النتيجة يتم 

درجات طالب  يبين متوسط (α ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى" 
طالب المجموتعة ودرجات  المقلوب الذين درسوا من خالل استراتيجية التعلم المجموتعة التجريبية

البعدي الختبار التحصيل الدراسي  قياسفي ال الذين درسوا بالطريقة االتعتيادية الضابطة
 ".لصالح طالب المجموتعة التجريبية طالب المرحلة المتوسطةدى لتطبيقات الحاسب اآللي ل

التعلم المقلوب في تدريس مقرر الحاسب وتقنية  استراتيجيةونستنتج من ذلك أن استخدام       
 .طالب المرحلة المتوسطةدى التحصيل الدراسي لمستوى ن من المعلومات حس  

وتوضح هذه النتيجة أن تحصيل الطالب في المجموتعة التجريبية قد تحسن بصورة دالة       
في القياس البعدي تعن مثيله لدى طالب المجموتعة الضابطة، وهذا ما يشير إلى أن التحصيل 

الختبار التحصيل الدراسي قد نمى متأثر ا باستراتيجية التعلم المقلوب المستخدمة تعبر البرمجية 
 .      التعليمية

للدراسة مع ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة، التي ( األول)وتتفق نتائج الفرض       
المقلوب في تنمية التحصيل الدراسي لدى  أشارت إلى أثر وفاتعلية استخدام استراتيجية التعلم

، (5106)المقاطي : الطالب في مختلف مراحل التعليم العام، وذلك كما في دراسة كل من
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، (5102)، البالصي (5102)، السعدون (5102)، الزين (5106)، زاهد (5106)تعبدالغني 
 Annaو  ،(5102)، آل فهيد (5102)، المطيري (5102)، هارون وسرحان (5102)تعلي 

Gross (2014). 

 :مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كل منللدراسة ( األول)نتائج الفرض بينما تختلف       
Saunders (2014) ،Overmyer (2014) ،Johnson & Renner (2012)، Cara 

والتي أظهرت تعدم وجود تأثير دال إحصائي ا الستخدام استراتيجية التعلم المقلوب في  ،(2012)
 .تنمية التحصيل الدراسي

في ضوء مميزات التعلم المقلوب، حيث ذكر للدراسة ( األول)نتائج الفرض ويمكن تفسير       
تعدة مميزات للتعلم المقلوب، وذكر منها تحسين تحصيل ( 525: 5102)الخليفة ومطاوع 

لوب، وأنه تعلى فاتعلية التعلم المق Myxter (2014)وأكدت دراسة  .الطالب وتطوير استيعابهم
تعلى أن  Bormann (2014)كما أكدت دراسة  .يؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي للطالب

أفضل ومن ثم إلى تأهيل أقوى للتعلم  دراسي التعلم المقلوب يوفر بيئة تفاتعلية تؤدي إلى تحصيل
 .في القرن الواحد والعشرين

ر كبير الستخدام استراتيجية التعلم وكذلك تشير نتائج اختبار قيمة مربع إيتا تعن وجود تأثي      
المقلوب في إحداث التغيير المقاس في األداء المرتبط بمستوى التحصيل الدراسي في مادة 
الحاسب وتقنية المعلومات لدى طالب المجموتعة التجريبية، وأنه مسؤول بصورة مباشرة تعن 

ستراتيجية التعلم المقلوب في إحداث هذا التغير اإليجابي لديهم، مما يدتعم العمل تعلى استخدام ا
 .مجال تعليم وتعلم مادة الحاسب وتقنية المعلومات

 :عرض نتائج الفرض الثاني ومناقشة وتفسير نتائجه: ثانًيا

 (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى  : "والذي كان نصه كالتالي      
الذين درسوا من خالل استراتيجية التعلم  المجموتعة التجريبيةطالب درجات  يبين متوسط

البعدي  قياسفي ال الذين درسوا بالطريقة االتعتيادية المجموتعة الضابطة طالب درجاتو  المقلوب
 ."لبطاقة مالحظة األداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة

لداللة الفروق بين ( ت)اختبار وللتحقق من صحة الفرض الثاني قام الباحث بإجراء       
 :متوسطي مجموتعتين مستقلتين، وكانت النتائج كالتالي

 

 

 



- 11 - 
 

-Independent Samples T)للعينات المستقلة ( ت)نتائج اختبار  يوضح( 50)جدول 
Test)  لمتوسطات مجموع درجات طالب المجموتعتين التجريبية والضابطة في بطاقة مالحظة

 البعدي قياسالحاسب اآللي في الاألداء المهاري لتطبيقات 

المتوسط  العدد المجموتعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( ت)قيمة 
 المحسوبة

درجة 
 مستوى الداللة الحرية

 7.57 44.00 36 ضابطةال
3.369 71 

دالة تعند 
 ≥  α)مستوى 
 6.30 49.49 37 تجريبيةال (0.05 

 

التمثيل البياني للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب ( 6)ويوضح شكل       
المجموتعتين التجريبية والضابطة في بطاقة مالحظة األداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي في 

 .القياس البعدي

 
 (6)شكل 

المجموتعة الضابطة أن الفرق بين متوسط مجموع درجات طالب ( 55)يتضح من الجدول       
ومتوسط مجموع درجات طالب المجموتعة التجريبية في بطاقة مالحظة األداء المهاري في 

المحسوبة ( ت)وتشير قيمة . لصالح طالب المجموتعة التجريبية (5.49)البعدي قد بلغ  قياسال
 ≥ α)ومستوى داللة  (71)إلى وجود داللة إحصائية تعند درجة حرية  (3.369)والبالغة 

0.05). 

 :يتم قبول الفرض الثاني للدراسة والذي يصبح نصه كالتاليوبناء تعلى هذه النتيجة       

طالب درجات  يبين متوسط (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية تعند مستوى " 
المجموتعة  طالب درجاتو  الذين درسوا من خالل استراتيجية التعلم المقلوب المجموتعة التجريبية
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البعدي لبطاقة مالحظة األداء المهاري  قياسفي ال الذين درسوا بالطريقة االتعتيادية الضابطة
 ".لصالح طالب المجموتعة التجريبية لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة

التعلم المقلوب في تدريس مقرر الحاسب وتقنية  استراتيجيةونستنتج من ذلك أن استخدام       
األداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة مستوى ن من المعلومات حس  

 .المتوسطة

وتوضح هذه النتيجة أن األداء المهاري للطالب في المجموتعة التجريبية قد تحسن بصورة       
دالة تعن مثيله لدى طالب المجموتعة الضابطة، وهذا ما يشير إلى أن األداء المهاري في القياس 

طاقة مالحظة األداء المهاري قد نمى متأثر ا باستراتيجية التعلم المقلوب المستخدمة تعبر البعدي لب
 .البرمجية التعليمية

للدراسة مع ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة، التي ( الثاني)وتتفق نتائج الفرض       
ألداء المهاري لدى الطالب أشارت إلى أثر وفاتعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية ا

، أبو جلبة (5106)الحنان وأحمد : في مختلف مراحل التعليم العام، وذلك كما في دراسة كل من
، المطيري (5102)، هارون وسرحان (5102)، البالصي (5102)، تعبدالغني (5106)
(5102) ،Kim, Park & Joo (2014) ،Talley & Scherly (2013). 

 :مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كل من للدراسة( الثاني)تائج الفرض نبينما تختلف       
Saunders (2014) ،Strayer (2007)،  والتي أظهرت تعدم وجود تأثير دال إحصائي ا

 .داء المهاريالستخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية األ

 أكدتالتعلم المقلوب، حيث  زايافي ضوء م للدراسة( الثاني)نتائج الفرض ويمكن تفسير       
أن التعلم المقلوب يسمح للطالب بتعلم المفاهيم  Warter-Perez & Dong (2012)دراسة 

والمهارات خارج قاتعات الدرس وتطبيق ما تعلموه في قاتعة الدرس، باإلضافة إلى أن التعلم 
زيادة معدل المقلوب ساتعد تعلى تعزيز مهارات الطالب وتنمية أداؤهم المهاري، وتحفيزهم و 

كما  .االحتفاظ لديهم بتلك المهارات، إضافة إلى تحسين تعملية التعليم والتعلم وزيادة كفاءة التعلم
يعطي حرية أكبر للطالب ليتفاتعلوا مع تعلى أن التعلم المقلوب  Strayer (2007)أكدت دراسة 

في التعلم، كما المحتوى خارج قاتعة الدرس حسب أسلوبهم المفضل في التعلم وسرتعتهم الذاتية 
 .أنه يساتعد تعلى تنمية المهارات لدى الطالب

وكذلك تشير نتائج اختبار قيمة مربع إيتا تعن وجود تأثير الستخدام استراتيجية التعلم       
المقلوب في إحداث التغيير المقاس في األداء المرتبط بمستوى األداء المهاري في مادة الحاسب 

لمجموتعة التجريبية، وأنه مسؤول بصورة مباشرة تعن إحداث هذا وتقنية المعلومات لدى طالب ا
التغير اإليجابي لديهم، مما يدتعم العمل تعلى استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في مجال تعليم 

 .   وتعلم مادة الحاسب وتقنية المعلومات
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تراتيجية التعلم ما أثر استخدام اس"والذي نص تعلى  دراسةولإلجابة تعن السؤال الرئيس لل      
 "المقلوب في التحصيل واألداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة؟

 .يوضح النتائج (55)حجم األثر والجدول  فقد تم حساب قيمة مربع إيتا لتحديد

 مربع إيتا إيتا مجموع الدرجات

 0.293 0.542 المجموتعة * البعدي للقياس التحصيلي االختبار في الدرجات مجموع

 * البعدي للقياس بطاقة مالحظة األداء المهاري في درجاتال مجموع
 0.138 0.371 المجموتعة

 يوضح نتائج قيمة مربع إيتا لتحديد حجم األثر( 55)جدول 

يتا لمجموع الدرجات في االختبار التحصيلي إأتعاله أن قيمة مربع ( 55)يوضح الجدول       
وتشير هذه النتيجة إلى  (0.293)البعدي لتطبيقات الحاسب اآللي ألفراد تعينة الدراسة قد بلغت 

من التغيرات التي حدثت في مجموع الدرجات في االختبار التحصيلي البعدي  (%29.3)أن 
التعلم المقلوب  استراتيجيةاستخدام لطالب كل من المجموتعتين التجريبية والضابطة تعود إلى 

 .تعلى طالب المجموتعة التجريبية

األداء  بطاقة مالحظة كذلك يوضح الجدول أن قيمة مربع إيتا لمجموع الدرجات في      
، وتشير هذه النتيجة (0.138)المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي ألفراد تعينة الدراسة قد بلغت 

األداء  بطاقة مالحظة في مجموع الدرجات في تتي حدثمن التغيرات ال (%13.8) إلى أن
التعلم  استراتيجيةالمهاري لطالب كل من المجموتعتين التجريبية والضابطة تعود إلى استخدام 

 . المقلوب تعلى طالب المجموتعة التجريبية

مستوى من التعلم المقلوب تحسن  استراتيجيةنستنتج مما سبق تعرضه إلى أن استخدام       
صيل الدراسي لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة بنسبة قد تصل إلى التح
مستوى األداء المهاري لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة  من ، بينما تحسن(30%)

 . (%14)المتوسطة بنسبة قد تصل إلى 
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 :قائمة المراجع العربية: أوًل 

في  (Edmodo)فاتعلية استراتيجية الفصول المقلوبة باستخدام موقع (. 5106)أبو جلبة، منيرة 
تنمية التفكير اإلبداتعي واالتجاهات نحو مادة األحياء لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة 

، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية العلوم االجتماتعية، رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض
 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

 :القاهرة. (2ط. )مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 5112)أبو تعالم، رجاء محمود 
 .دار النشر للجامعات

جمعية تعمال المطابع : تعمان. مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي(. 0115)أبو لبدة، سبع 
 .األردنية

اتجاهات معلمي الدراسات االجتماتعية بالمرحلة المتوسطة نحو (. 5102)رامي أبو مغنم، ك
مجلة دراسات تعربية في التربية . التدريس بالصف المقلوب وحاجاتهم التدريبية الالزمة الستخدامه

 .521-021. ، ص(2)، ج (21)، مصر، العدد وتعلم النفس

قائم تعلى نموذج مقترح في التصميم فعالية برنامج تدريبي (. 5110)أحمد، محمد أحمد سالم 
التعليمي لتنمية مهارات ما قبل التدريس لدى الطالب المعلم بشعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية، 

 .5110، يناير (42)، جامعة الزقازيق، العدد مجلة كلية التربية

دار صفاء : تعمان. (النظرية والممارسة)تكنولوجيا التعليم (. 5101)اشتيوه، فوزي وتعليان، ربحي 
 .للنشر والتوزيع

مكتبة : القاهرة. (5ط. )الطفولة والمراهقة: تعلم نفس النمو(. 5105)األشول، تعادل تعز الدين 
 .األنجلو المصرية

الجامعة : غزة. (4ط. )البحث التربوي وتعناصره، مناهجه وأدواته(. 0112)األغا، إحسان 
 .اإلسالمية

تعلية استراتيجية الفصول المقلوبة باستخدام األجهزة المتنقلة فا(. 5102)آل فهيد، مي بنت فهيد 
في تنمية االتجاهات نحو البيئة الصفية والتحصيل الدراسي في مقرر قواتعد اللغة اإلنجليزية 

رسالة ماجستير غير . لطالبات البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
س، كلية العلوم االجتماتعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود ، قسم المناهج وطرق التدريمنشورة

 . اإلسالمية، الرياض

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: تعم ان. (0ط. )التعلم النشط(. 5111)بدير، كريمان 
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دار الكتب العلمية  :بيروت .التعليم اإللكتروني والتعليم بالجوال .(5112)بسيوني، تعبد الحميد 
 .للنشر والتوزيع

أثر استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهارات (. 5102)البالصي، رباب تعبد المقصود يوسف 
مجلة دراسات تربوية . مقرر العمليات اإللكترونية لطالبات دبلوم إدارة مراكز التعلم بجامعة حائل

 .026-050. ، ص(5)، العدد (50)مصر، المجلد . واجتماتعية

: القاهرة. (0ط.  )نمية المهارات اللغوية واجراءاتها التربويةت(. 5112)جاب اهلل، تعلي سعيد 
 .ايتراك للطباتعة والنشر والتوزيع

أثر استخدام التعليم المبرمج في تحصيل طالب الصف الثاني (. 5110)حسن، سناء هادي 
، كلية التربية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة. المتوسط في مادة قواتعد اللغة العربية

 .المستنصرية

. نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية(. 5114)الحقيل، سليمان تعبدالرحمن 
 . مطابع الحميضي: الرياض. (02ط)

مجلة التعليم أبدأ التعلم بالمنزل بمنظومة التعلم المعكوس، (. 5102)حمدي، رنا محفوظ 
 .م0/5102:، جامعة المنصورة، تاريخ العدداإللكتروني

أثر استخدام استراتيجية التعلم : "بعنوان( 5106)لحنان، طاهر محمود وأحمد، محمد سعد الدين ا
المقلوب لتدريس التاريخ في تنمية بعض مهارات التعلم المنظم ذاتيا  والوتعي األثري لدى طالب 

، (21) العددمصر،  ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماتعية". الصف األول الثانوي العام
 .21-0 .ص

 .طرابلس، الجامعة المفتوحة. أساسيات طرق التدريس(. 0112)الخطيب، تعلم الدين تعبدالرحمن 

. استراتيجيات التدريس الفعال(. 5102. )الخليفة، حسن جعفر ومطاوع، ضياء الدين محمد
 .مكتبة المتنبي: الدمام

. (0ط. )ميم الكتاب التعليميأسس بناء المناهج التربوية وتص(. 5112)الخوالدة، محمد محمود 
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباتعة: تعم ان

تعلى نمو مهارات التعلم الذاتي لدى  أثر تطبيق مفهوم الصف المقلوب(. 5102)الذويخ، نورة 
صحيفة الجبيل اليوم، وزارة الثقافة  2.طالبات المستوى الثالث مقررات في مقرر حاسب 

 .واالتعالم، الرياض، السعودية

، (2ط".  )أهدافه، أسسه، أساليبه، تقويم نتائجه وتطبيقاته"التدريس (. 0111)ريان، فكري حسن 
 .تعالم الكتب: القاهرة
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د فعالية استراتيجية التعليم المعكوس باستخدام نظام البالك بور (. 5106)زاهد، منال تعبداهلل 
وتطبيق الواتس آب تعلى التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو استخدام اإلنترنت في التعليم لدى 

كلية التربية، . طالبات قسم االقتصاد المنزلي بكلية التربية بجامعة األمير سطام بن تعبدالعزيز
لعدد ا(. 5)المجلد . المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث. جامعة األمير سطام بن تعبدالعزيز

 .24-42. ، ص(1)

تعالم : ، القاهرة(2ط". )الطفولة والمراهقة"تعلم نفس النمو (. 5101)زهران، حامد تعبدالسالم 
 .الكتب

تطبيقات وبرامج الحاسوب ومجاالت اإلفادة منها في مؤسسات (. 5112)الزهيري، طالل ناظم 
 .، العراقالزهيري. بحث منشور في مدونة د. المعلومات

 . دار الشروق للنشر والتوزيع: القاهرة. أساليب تدريس العلوم(. 0116)حمود زيتون، تعايش م

أثر تجربة التعليم اإللكتروني في المدارس اإلتعدادية (. 5116)زين الدين، محمد محمود 
المؤتمر العلمي الثاني ورقة تعمل، . المصرية تعلى التحصيل الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها

 .، جامعة قناة السويس، مصر5116 أبريل 51-01خالل الفترة من ة، لكلية التربية النوتعي

أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب تعلى التحصيل األكاديمي (. م5102. )الزين، حنان أسعد
، المجلة الدولية التربوية المتخصصة. لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت تعبدالرحمن

 .012-025. ، ص(0)، العدد (2)المجلد 

دار الفكر : تعمان. مبادئ القياس والتقويم في التربية(. 0111)الزيود، نادر وتعليان، هاشم 
 .للطباتعة والنشر

فاتعلية التقويم باستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني (. "5106)السخاوي، تعبدالمنصف سعد محمد 
حاسب اآللي لدى طالب الصف للمعلم في تنمية التحصيل الدراسي واألداء المهاري لمقرر ال

، (5)، العدد (1)، مصر، المجلد المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث". األول الثانوي الصناتعي
 .12-25. ص

أثر استخدام استراتيجية الفصول المقلوبة تعلى تحصيل (. 5102)السعدون، إلهام تعبدالكريم 
، (6)، العدد (2)المجلد . التربوية المتخصصةالمجلة الدولية . الطالب وتعلى رضاهم تعن المقرر

 .5106. حزيران

أهمية استخدام برامج الوسائط المتعددة في تدريس تعلوم (. "5102)سعيد، سيدة تعبده تعثمان 
بحث تعلمي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، ". الحاسوب للمرحلة الثانوية بالسودان

 .السودان
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 .مكتبة الرشيد: الرياض. مقدمة في الحاسب واإلنترنت(. 5111)السيد، خالد ناصر 

دار المسيرة للنشر والتوزيع  :تعم ان .التعلم المدمج والتعلم المعكوس .(5102)الشرمان، تعاطف 
 . والطباتعة

. مفهومه، أسسه، استخداماته: تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية(. 5112)طعيمة، رشدي 
 .ربيدار الفكر الع: القاهرة

 –األدوات  –المبادئ  –التعلم اإللكتروني، الفلسفة (. 5111)تعبدالعزيز، حمدي أحمد 
 .دار الفكر ناشرون وموزتعون، الطبعة األولى: تعم ان. التطبيقات

فاتعلية التعلم المقلوب في تدريس التاريخ لتنمية مهارات . (5102)تعبدالغني، كريمة طه نور 
التواصل والتعلم الذاتي وتحسين البيئة الصفية وتوظيف التقنية الحديثة من وجهة نظر تعينة 

 العدد، (50) المجلدمصر، ، مجلة دراسات تربوية واجتماتعية. طالب المرحلة الثانوية ومعلميها
 .201-462 .ص، (4)

فاتعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب تعلى التحصيل (. 5106)طه نور تعبدالغني، كريمة 
مجلة الدراسات العربية في . وبقاء أثر التعلم في تدريس التاريخ لدى طالب المرحلة الثانوية

 .501-011. ص(. 5106)يونيو (. 22)العدد . التربية وتعلم النفس

أثر التدريس باستخدام (. 5106)ت سليمان العبيكان، ريم بنت تعبدالمحسن والحناكي، منى بن
المجلة الدولية . استراتيجية الفصول المقلوبة تعلى الدافعية نحو التعلم في المرحلة المتوسطة

 . 5106آب (. 1)العدد (. 2)المجلد . التربوية المتخصصة

بة مكت: الرياض. (0ط. )المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. 0211)العساف، صالح حمد 
 .العبيكان

إتعداد المعلم وتدريبه في ضوء الثورة المعرفية والتكنولوجية  .(5110)، محمد نبيل ىالعطروز 
 .الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرةو المؤتمر العلمي السادس تعشر، مناهج التعليم  .المعاصرة

 .52 – 52 .جامعة تعين شمس، المجلد االول، ص ،دار الضيافة

دار : الرياض. (2ط. )النمو اإلنساني الطفولة والمراهقة(. ه0242)تعقل، محمود تعطا حسين 
 .الخريجي

مكتبة : القاهرة. (0ط. )القياس والتقويم التربوي والنفسي. (5111)تعالم، صالح الدين محمود 
 .الفكر العربي

دار الفكر : تعم ان .يةاالختبارات والمقاييس التربوية والنفس(. 5116)تعالم، صالح الدين محمود 
 .للطباتعة والنشر
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تعلى نواتج التعلم  تطوير نموذج للتصميم التحفيزي للمقرر المقلوب وأثره(. 5102)أكرم  تعلي،
. ومستوى تجهيز المعلومات وتقبل مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات الخاصة

 .، الرياضوالتعليم تعن بعد ورقة تعمل مقدمة إلى المؤتمر الرابع للتعلم اإللكتروني

أثر استخدام اللوحة المغناطيسية في تدريس وحدة الهندسة (. 0254)العنزي، متعب زتعزوع 
، رسالة ماجستير غير منشورة. التحليلية تعلى التحصيل الدراسي لطالب الصف الثالث المتوسط

 .جامعة أم القرى. كلية التربية

 :من الموقع 05/15/5102استرجعت بتاريخ الزيارة . الفصل المقلوب(. 5104)الغامدي، سناء 

 http://mathteacher-sanaa.blogspot.com/2013/11/flipping-
classroom.html?m=1 

الدلتا لتكنولوجيا : طنطا .تكنولوجيا العصر الرقميتربويات  .(5102)الفار، إبراهيم تعبد الوكيل 
 .الحاسبات بطنطا

دار : ، تعم ان(0ط. )المنهاج التعليمي والتدريس الفاتعل(. 5116)الفتالوي، سهيلة محسن كاظم 
 .الشروق للنشر والتوزيع
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