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أثر بيئة التعمم القائمة عمي إستراتيجية الفصل المعكوس عمي تنمية ميارات إنتاج البرامج 
 اإلذاعية الرقمية التعميمية لدي طالب تكنولوجيا التعميم

 أ.د. دمحم إبراىيم الدسوقى
جامعة  -كمية التربية  -تكنولوجيا التعميم أستاذ 
 ومدير مركز التعميم المفتوح بالجامعة -حموان 

 د. عماد دمحم حسن سالم

كمية التربية النوعية  -مدرس تكنولوجيا التعميم 
 جامعة الزقازيق. -

 صالح الدين مصطفى
 باحث دكتوراة بقسم تكنولوجيا التعميم.

 :البحثمقدمة 

يشيد العصر الحالي تطورا وتقدما تقنيا في شتى مجاالت الحياة، والشك أن ىذا التطور 
ستحدام  والتقدم ألقي بظاللو عمي التعميم، مما يتطمب من القائمين عميو ضرورة مسايرة الواقع وا 

عمميتي التعميم والتعمم لتحقيق النقمة النوعية األساليب التعميمية والتقنية الحديثة وتوظيفيا لتحسين 
 .في تخريج كوادر مؤىمة لمتعامل مع متغيرات ىذا العصر واستخدام أدواتو واإلفادة منيا

وتعد البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية واحدة من التقنيات و البرامج المستخدمة فى العممية 
البرامج داخل الفصل الدراسي فقد ساىمت في التعميمية كوسيمو تعميمية حيث إستخدمت ىذه 

خمق جو تعميمي تسوده الحيوية والنشاط من خالل مساىمة الطالب في عمميات بناء المادة 
 .  (0221)ناجح حسن،التعميمية واالشتراك في اإلنتاج واإلعداد والحوار والمناقشة 

فيناك العديد من الدراسات التى أوصت بضرورة التصميم التعميمى الجيد لمبرامج اإلذاعية 
والتى تشير إلي أن إنتاج البرامج  (0212) أمانى الجملالتعميمية، ومن ىذه الدراسات دراسة 

التعميمية اإللكترونية بمختمف أشكاليا داخل العممية التعميمية مطمب ميم، حيث تسيم فى 
جراءات عممية تحتكم عمى نظريات  تحسينيا وتجويدىا شريطة االىتمام بوضع مواصفات وا 

( 0211عزمى )وقد اوصت دراسة كال من نبيل  .تربوية، وتعتمد عمييا فى التصميم واإلنتاج
بضرورة االىتمام بميارات التصميم التعميمى المتعمقة بكيفية إعداد  (0224) ودمحم خميس

 .كفل تحقيق األىداف التعميميةالبرامج التعميمية بشكل ي
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ومن ىذا المنطمق أدخمت مادة اإلذاعة والتسجيالت الصوتية ضمن خطة الدراسة في 
برنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية جامعة الزقازيق بيدف تدريبو عمى 

حقيق األىداف التربوية ميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية التي تعمل عمى ت
 .(4 ص ،0222عبد المجيد دمحم شكرى،والتعميمية بجميع مراحل التعميم )

وعمى الرغم من أن أىداف مادة اإلذاعة والتسجيالت الصوتية بكمية التربية النوعية جامعة 
ستخدام أجيزة التسجيل وميارات التعمم التي تو  لييا الزقازيق تؤكد عمى ميارات اإلنتاج اإلذاعي وا 

وتنمية ميارات التفكير من خالل األنشطة التعميمية إال أنو يالحع في  .اإلذاعة التعميمية اىتماما
الواقع الحالي لتدريس مادة اإلذاعة والتسجيالت الصوتية إن ىذه األىداف غالبا ال توضع موضع 

خالل المحاضرات  التنفيذ حيث ال تزال الطريقة السائدة في أغمب األحوال لتدريس ىذه المادة من
 ،0222إيياب حمزة ،العممية ) ا يقمل فرصة المتعمم من الممارسةالنظرية بعيدا عن المعامل مم

 .(030 ص

نطالقا من ىذا الواقع غير النشط لتدريس مادة اإلذاعة والتسجيالت الصوتية تتمثل  وا 
االولي( بكمية التربية مشكمة البحث في وجود تدني مستوؼ إنتاج طالب تكنولوجيا التعميم )الفرقة 

 ،لمبرامج االذاعية الرقمية التعميمية في ضوء المعايير الفنية والتربوية ة جامعة الزقازيقالنوعي
حيث تبين لمباحث أن الطالب لدييم خبرة سابقة في ميارات انتاج البرامج االذاعية الرقمية 

 ،0222 إيياب حمزة،لمطموب )التعميمية ونشرىا عبر االنترنت لكنيا ال ترتقي الي المستوؼ ا
 .(020 ص

فيناك العديد من اإلستراتيجيات والطرق الحديثة التي تستطيع توظيف ىذه التكنولوجيا في 
ومن أىميا  .الناحية التعميمية والتي تعتمد عمي إستخدام التقنيات الحديثة لتفعيل التعمم الرقمي

تمعب  خالليا من الوسائل التي إحدػ الفصل المعكوسيعد و  .الفصل المعكوساستراتيجية 
وبين  والمعارف الدراسة النظرية لمعموم بين القائمة الفجوة مشكمة التكنولوجيا دورا كبيرا في حل

 جمود عمى الصفية تقضي األنشطة ىذه يجعل مام ،ليا في الحياة العممية التطبيقي الجانب
 (.12 ص ،0210عبد المطيف الشاميسي،العممية التعميمية )

عمى التعمم النشط وفاعمية الطالب ومشاركتيم وبث  الفصل المعكوسوتستند فكرة 
المحتوػ التعميمى عبر الويب فقيمة ىذا التعميم تكمن فى تحويل وقت الفصل إلى ورشة تدريبية 
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ستقصاء حول المحتوػ العممى كما  يمكن من خالليا أن يناقش الطالب ما يريدون بحثو وا 
راتيم فى تطبيق المعرفة والتواصل مع بعضيم البعض أثناء أدائيم يمكنيم من إختبار ميا

 .(33ص ،0210حسن الخميفة، ) لألنشطة الصفية

بأنو يسمح لممعممين قضاء مزيد من الوقت فى العمل مع طالبيم  الفصل المعكوسويتميز 
كما يوفر فرصا كبيرة  .فى الفصول الدراسية فى حين يسمح لمطالب السيطرة عمى تعمميم

 Carnaghiلمطالب لالنخراط فى التدريب العممى عمى األنشطة داخل الفصول الدراسية
(2013, P23) المتعممون مسؤولين عن تعمميم ويتمحور التدريس فى الفصل  ، ويصبح
 (Bergmann & Sama, 2012, P65). الدراسى حول المتعمم

فى تعميم  الفصل المعكوسبتطبيق مفيوم  (33ص ،0218) دمحم حبيبوأوصت دراسة 
بعض دروس المناىج وبتدريب المعممين والمعممات عمى آلية تنفيذ التعمم المعكوس والتوظيف 
الفعال لمتقنية فى العممية التعميمية بكفاءة وتخصيص مواقع وقنوات تقنية توفر محتوػ الكتروني 

   .(Kharbach 2014, P67) تفاعمى يساعد عمى تطبيق مفيوم التعمم المعكوس

في تحسين بعض الميارات  وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى أىمية الفصل المعكوس
من  ومنيا دراسة كل .ومستويات انجاز الطالب في مختمف المستويات والمراحل التعميمية

Ogden, (2015) Mazur; Brown & Jacobsen, (2015); أكرم مصطفي، و
يدعو إلى بحث مدػ فاعميتو في تحسين ميارات التدريس والجوانب األمر الذؼ وىو  (0210)

 المعرفية المرتبطة بيا لدػ الطالب المعممين في كميات التربية.

 :اإلحساس بمشكمة البحث

 تم اإلحساس بمشكمة البحث من مصادر عدة تمثمت في:

 الدراسة االستكشافية:  أوال:

إنتاج البرامج اإلذاعية  تحديد مدؼ توافر مياراتقام الباحث بعمل دراسة إستكشافية ىدفيا 
لفرقة االولي تكنولوجيا التعميم الرقمية التعميمية فى ضوء المعايير الفنية والتربوية لدؼ طالب ا

وجود ضعف لدؼ طالب  عن وأسفرت النتائج، اولىبطاقة تقييم منتج من خالل  جامعة الزقازيق
ونشرىا عبر  ،الفرقة األولى تكنولوجيا التعميم لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية
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شبكة اإلنترنت، وىذا يدل عمي أن منتجات الطالب ال يتوافر بيا كثيرا من المعايير الفنية 
 .والتربوية الالزمة النتاج البرامج االذاعية الرقمية التعميمية

لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية  ىائج تطبيق بطاقة تقييم منتج أول(: تحميل نت1جدول )
 التعميمية عمي أفراد عينو التجربة االستكشافية

 

 عدد الطالب

32 

 النسبة التكرار مدي مناسبة المعيار

 %35.5 6 نعم

 %42 8 الي حد ما

 %88.8 52 ال

 %322 62 المجموع

وأوضحت النتائج تدني طالب تكنولوجيا التعميم الفرقة األولى لميارات انتاج البرامج 
اإلذاعية الرقمية التعميمية عبر شبكة اإلنترنت، حيث كان مستوػ األداء الميارػ لمطالب 

( 52%( وتكرارىم )88.8ينحصر في نسبة كبيرة ال يتوافر لدييم ىذه الميارات وىي تمثل نسبة )
 .(52%( وتكرارىم )42ب الذين يتوافر لدييم ىذه الميارات إلى حد ما تنحصر في )بينما الطال

وىذا يدل عمي أن منتجات الطالب ال يتوافر بيا كثيرا من المعايير الفنية والتربوية الالزمة النتاج 
%( فى معظم إنتاج 47) حيث لم تتجاوز نسبة الصالحية ،ميةالبرامج اإلذاعية الرقمية التعمي

وىى نسبة ال ترقى إلى فى ضوء المعايير الفنية والتربوية  ،الب لمبرامج اإلذاعية التعميميةالط
 المستوػ المطموب.

بعض أعضاء ىيئة التدريس والمسئولين  شخصية غير مقننة معكما كشفت عدة مقابالت 
عن تدريس مادة اإلذاعة والتسجيالت الصوتية لطالب الفرقة األولي تكنولوجيا تعميم بكمية التربية 

إنتاج حيث أكدوا عمى أن ىناك مجموعة من العوامل التى تضعف من  .النوعية جامعة الزقازيق
ى تتمثل فى عدم إتاحة الفرصة لممتعممين من والت ،الطالب لمبرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية

الممارسة العممية بالشكل الكافي كما أن بيئة التدريس بيا الكثير من السمبيات إذ أن األنشطة 
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التي تقدم في إطار ىذه المادة تقدم من خالل المحاضرات النظرية بعيدا عن المعامل مما يقمل 
 فرصة المتعمم من الممارسة العممية.

 الدراسات السابقة:ثانيا: 

أوصت بعض الدراسات والمراجع باالىتمام بالبرامج اإلذاعية التعميمية من حيث التصميم 
سيد الدراسات دراسة كال من  تمكومن  .والتطوير لتوظيفيا بشكل مدمج مع الوسائط المتعددة

والتي أشارت إلى أن الصوت  (083 ص ،0224) ( ودمحم خميس034ص ،0212) غريب
من أىم عناصر الوسائط المتعددة ليعطى لمبرامج التعميمية مذاقا خاصا ونمطا لمتشويق يجب 

 االىتمام بو.

نتاج البرامج التعميمية ومنيا البرامج االذاعية الرقمية  كما أوصت أيضا بالتصميم وا 
ة الطالب يزيادة دافع والتي توصمت إلى (023ص ،0222إيياب حمزة )دراسة التعميمية 

نحواإلذاعة والتسجيالت الصوتية نتيجة الستخدام البرنامج القائم عمى التعمم النشط كمدخل 
ة يتدريسى جديد عمى واقع التدريس لممواد التعميمية المختمفة التى ساعدت عمى زيادة دافع

يجابيتيم نحو أنشطة البرنامج التي ىدفت  (034ص ،0212) سيد غريبودراسة  .الطالب وا 
في تنمية ميارات  podcastفاعمية موقع تعميمي قائم عمي تقنية البث الرقمي  إلى الكشف عن

نتاج البرامج الصوتية التعميمية ونشرىا عبر شبكة اإلنترنت لدؼ طالب شعبة تكنولوجيا  تصميم وا 
نت اج ونشر البرامج التعميم ويتطمب ذلك تنمية الجانب المعرفي والجانب األدائي لميارات تصميم وا 

 .الصوتية التعميمية عبر شبكة اإلنترنت

 :مشكمة البحث

الرقمية التعميمية  ي ميارات إنتاج البرامج اإلذاعيةتدني ف مما سبق عرضة يتضح وجود
فى ضوء المعايير الفنية والتربوية لدػ طالب الفرقة االولي تكنولوجيا تعميم بكمية التربية النوعية 

 جامعة الزقازيق. 

 أسئمة البحث:

 سعي البحث الحالي لإلجابة عمي االسئمة التالية : 
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ما أثر بيئة التعمم القائمة عمي استتراتيجية الفصتل المعكتوس عمتى تحصتيل الجوانتب المعرفيتة  -3
 لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لدػ طالب تكنولوجيا التعميم؟

 كوس عمى تنمية الجوانب األدائيةي استراتيجية الفصل المعما أثر بيئة التعمم القائمة عم -4
 لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لدػ طالب تكنولوجيا التعميم ؟

ما أثر بيئة التعمم القائمة عمي استراتيجية الفصل المعكوس عمى تنمية مستوػ جودة إنتاج  -5
 طالب تكنولوجيا التعميم لمبرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية ؟

 أىداف البحث:

إتضح اليدف الرئيسي لمبحث الحالي في عالج تدني طالب الفرقة االولي تكنولوجيا 
رامج اإلذاعية الرقمية التعميمية فى ضوء المعايير الفنية والتربوية وذلك التعميم لميارات إنتاج الب

 من خالل ما يمي:

أثر بيئة التعمم القائمة عمي استراتيجية الفصل المعكوس عمى تحصيل الجوانب دراسة  -3
 .المعرفية لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لدػ طالب تكنولوجيا التعميم

عمى تحصيل الجوانب األدائية بيئة التعمم القائمة عمي استراتيجية الفصل المعكوس دراسة أثر  -4
 لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لدػ طالب تكنولوجيا التعميم.

مى مستوػ جودة إنتاج البرامج بيئة التعمم القائمة عمي استراتيجية الفصل المعكوس عدراسة  -5
 الرقمية التعميمية لدػ طالب تكنولوجيا التعميم.اإلذاعية 

 أىمية البحث:

 تكمن اىمية البحث فى النواحي التالية:

 إعداد أخصائي تكنولوجيا التعميم فى كميات التربية النوعية. برامجتطوير   -1

يعد احد االبحاث التطويرية في مجال تقنيات التعميم حيث يقوم عمي تبنى احد نماذج   -2
 في الواقع الفعمي. والتصميم التعميمي وتطبيق
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اإلذاعة التسجيالت الصوتية بقسم تزويد القائمين عمى تدريس الجوانب التطبيقية لمادة   -3
عتبار عند عرض ميارات إنتاج ؤخذ فى االتكنولوجيا التعميم مجموعة من اإلرشادات التى ت

 الرقمية وغيرىا من الميارات الالزمة لطالب التربية النوعية. البرامج اإلذاعية

طالب  مستوػ  مواكبة التغيرات السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا التعميم والعمل عمي رفع  -4
العممية تكنولوجيا التعميم في التعامل مع المستحدثات التكنولوجية لتحقيق اليدف من 

 التعميمية.

مسايرة االتجاىات الحديثة في استخدام وتقديم استراتيجيات جديدة مثل )الفصل المعكوس(   -5
والذؼ يؤدؼ بدورة إلى رفع المستوؼ العممي والتعميمي من خالل االرتقاء بمستويات التفكير 

 العميا لدؼ الطالب.

 حدود البحث:

 ى الحدود التالية:إقتصر البحث الحالي عم

تنمية ل تصميم بيئة تعمم قائمة عمي إستراتيجية الفصل المعكوس لحدود الموضوعية:ا -3
 .الجوانب المعرفية والميارية لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية

البحث عمي طالب قسم تكنولوجيا تعميم الفرقة األولي بكمية  عينة إقتصرتالحدود البشرية:   -4
 التربية النوعية جامعة الزقازيق.

-;423: تم تطبيق تجربة البحث في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي الحدود الزمانية -5
 م.4242

 قسم تكنولوجيا تعميم جامعة الزقازيق. كمية التربية النوعية  الحدود المكانية: -6

 ات البحث:متغير 

 اشتمل البحث الحالي عمي المتغيرات التالية:

 .الفصل المعكوسإستراتيجية وىو:  المتغير المستقل

إنتاج البرامج اإلذاعية لميارات الجانب االدائى  المعرفي،وىو: )الجانب  المتغير التابع
 الرقمية التعميمية(.الرقمية التعميمية، جودة أداء طالب تكنولوجيا التعميم لمبرامج اإلذاعية 
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 منيج البحث:

 المنيجين التالين : عتمد البحث الحالى عمىإ 

وذلك لسرد االدبيات الدراسات السابقة في الجانب النظرؼ لمبحث والتي المنيج الوصفي:   -3
 تيتم بمتغيرات البحث وا عداد االدوات الالزمة لجمع المعمومات.

والقائم عمي دراسة أثر المتغير المستقل المتمثل في )إستراتيجية  المنيج شبة التجريبي: -4
الجانب الميارؼ(  -عمي المتغير التابع المتمثل في )الجانب المعرفي ) الفصل المعكوس

 لميارات إنتاج البرامج االذاعية الرقمية التعميمية.

 أدوات البحث:

رامج اإلذاعية الرقمية التعميمية فى إختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات إنتاج الب -3
 ضوء المعايير الفنية والتربوية )من إعداد الباحث(.

بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائى لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية فى  -4
 ضوء المعايير الفنية والتربوية )من إعداد الباحث(.

 إعداد الباحث(.التعميمي )من  بطاقة تقييم جودة المنتج -5

 التصميم التجريبي لمبحث: 

وذلك لمناسبتو  x 2  1إعتمد الباحث التصميم التجريبي المعروف بإسم التصميم العاممي
 لطبيعة البحث وأىدافو. 
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 التصميم التجريبي لمبحث :(0جدول )

 المعالجة

 المجموعة    
 تطبيق بعدى مادة المعالجة التجريبية تطبيق قبمي

 إختبار تحصيمي التجريبية

 بطاقة مالحظة

 بطاقة تقييم منتج

 التعميمي

إستراتيجية الفصل 
 المعكوس

 إختبار تحصيمي

 بطاقة مالحظة

 بطاقة تقييم منتج

 التعميمي

 الضابطة

 فروض البحث:

 صحة الفروض التالية : مدػ سعي البحث الحالي لمتحقق من 

أفراد المجموعو  درجات متوسطي بين (0.05) < مستوػ  عند إحصائيا دال فرق  يوجد -3
التحصيل المعرفي القبمي والبعدؼ لمجوانب المعرفية المتعمقة بميارات  في لمبحث التجريبية

 إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لصالح التحصيل البعدؼ.

أفراد المجموعو  درجات متوسطي بين (0.05) < مستوػ  عند إحصائيا دال فرق  يوجد  -4
التحصيل المعرفي البعدؼ لمجوانب المعرفية  في لمبحث ة والمجموعة الضابطةالتجريبي

 المتعمقة بميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لصالح المجموعة التجريبية.

 المجموعة أفراد درجات متوسطي بين (0.05) < مستوػ  عند إحصائيا دال فرق  يوجد  -5
ء القبمي والبعدؼ لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية في مستوػ األدا لمبحث التجريبية
 لصالح األداء البعدؼ. التعميمية

 المجموعة أفراد درجات متوسطي بين (0.05) < مستوػ  عند إحصائيا دال فرق  يوجد  -6
في مستوػ األداء البعدؼ لميارات إنتاج البرامج  لمبحث التجريبية والمجموعة الضابطة

 لصالح المجموعة التجريبية. التعميميةاإلذاعية الرقمية 
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درجات طالب المجموعات  بين متوسطات  (0.05) <يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوػ   -7
لمبحث فى المستوػ القبمي والبعدؼ لجودة إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية  التجريبية

 لصالح المستوػ البعدؼ .

بين متوسطات درجات طالب المجموعات   (0.05) <يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوػ   -8
لمبحث فى المستوػ البعدؼ لجودة إنتاج البرامج اإلذاعية  والمجموعة الضابطةالتجريبية 

 الرقمية التعميمية لصالح المجموعة التجريبية.

 مصطمحات البحث: 

 الفصل المعكوس :

يعرف بأنو "قمب ميام التعمم بين الفصل والمنزل بحيث يقوم المعمم باستغالل التقنيات 
الحديثة واالنترنت إلعداد الدروس التعميمية عن طريق شريط مرئى )فيديو( ليطمع الطالب عمى 
شرح المعمم فى المنزل ومن ثم يقوم بأداء األنشطة التى كانت تعد بمثابة واجبات أو ميام منزلية 

 ,Bates & Galloway, 2012).الفصل الدراسى مما يعمل عمى تعزيز فيمو لممادة التعميمية"ى ف
p 89)  

بأنو "نموذج تربوؼ يرمي إلى استخدام التقنيات الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح يعرف كما 
ليطمع عمييا أو غيرىا من الوسائط،  ،أو ممفات صوتية لممعمم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو،

الطالب في منازليم أو في أؼ مكان آخر باستعمال حواسيبيم أو ىواتفيم الذكية أو أجيزتيم الموحية 
في حين ُيخصص وقت المحاضرة لممناقشات والمشاريع والتدريبات. وُيعد الفيديو  .قبل حضور الدرس

( 32 – 7ع فيديو مدتو ما بين )عنصًرا أساسًيا في ىذا النمط من التعميم حيث يقوم المعمم بإعداد مقط
نجيب دقائق ويشاركو مع الطالب في أحد مواقع التويب أو شبكات التواصل االجتماعي" )

 (.  أ0218زوحي،

ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو: إستراتيجية تعميمية يتم من خالليا تقديم المحتوؼ اإللكتروني 
التعميمية في المنزل والقيام بالتدريب والتطبيق الخاص بميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية 

 الفعمي داخل المحاضرة.
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 البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية:

تعرف بأنيا "رسالة تعميمية مسجمة عمي أسطوانات بالستيك أو شرائط ممغنطة أو وسائط 
 .(320ص ،0224 دمحم خميس،) رقمية لتحقيق أىداف تعميمية محددة

ا "رسالة تعميمية فى شكل صوتى يتضمن ىذا الشكل المغات كما تعرف عمى أني
المنطوقة، واألصوات غير المنطوقة التى تصدرىا األشياء والمخموقات اآلالت واألفراد ويمكن 

 .(102 ص ، 0224عبد المطيف الجزار، تخزينيا فى شكل نظرػ أو فى شكل رقمى" )

الصوتية المتاحة عمي وسائط التسجيل  مجموعة من الممفاتيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا : و 
ويمكن االستماع الييا مباشرة من  .الرقمية حيث يتم تصميميا وانتاجيا ثم نشرىا عبر االنترنت

خالل اجيزة الحاسب االلي او تحميميا عمي وسائط التخزين الرقمية ويمكن توظيفيا في العممية 
 التعميمية لتحقيق العديد من االىداف التعميمية.

 خمفية النظرية والدراسات ذات الصمةال

 اوال: الفصل المعكوس:

ولم تعد العممية التعميمية في ظل  .ية وتقنية كبيرةيعيش العالم في العصر الحالي ثورة عمم
استخدام تقنيات التعميم تقتصر عمي نقل المعرفة والمعمومات من المعمم لمطالب، بل اصبح 
المعمم مطالب بالبحث عن استراتيجيات تعميمية حديثة تتمحور حول المعمم والطالب بحيث تقوم 

ب وتقنيات التعميم بتوجيو من ىذه االستراتيجيات عمي التفاعل المباشر االيجابي بين الطال
ويعد التعمم المعكوس احد االستراتيجيات الحديثة التي تعتمد عمي استخدام الطالب  .المعمم

لمتقنيات التعميمية وتوظيفيا في عممية تعممو فيي استراتيجية تعمل عمي زيادة التفاعل بين المعمم 
 والطالب وبين الطالب بعضيم البعض.

 لفصل المعكوس:مبررات استخدام ا -1

لتطبيق استراتيجية الفصل المعكوس، كما  ررات التي دعت إلى الحاجةىناك العديد من المب
 والتي تكمن فى: (141 – 124 ص ،0210عاطف الشرمان ) ذكرىا

 تراكم المعرفة التى تركز عمى ضرورة التنوع فى أساليب التعمم ووسائمو. -أ 
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 متعممين إلى استخدام التقنية الحديثة.التطورات التكنولوجية المتسارعة واتجاه ال -ب 

زيادة عدد الطالب فى الصف الواحد وازدحام الفصول أو القاعات الدراسية بأعداد كبيرة  -ج 
 من  الطالب.

 سمات الفصل المعكوس: -0

العديد من السمات والخصائص التي دعت إلى الحاجة لمتعمم المعكوس والتي يمكن  ىناك
 توضيحيا في النقاط التالية:

النقل المتعمد والنشط لبعض المعمومات خارج القاعة الدراسية بيدف تحرير الوقت لالستفادة  -أ
 منو بشكل أفضل في التفاعل وجيا لوجو مع المتعمم في المؤسسة التعميمية.

تاحة  ،زيادة التفاعل بين المعمم والمتعمم وبين المتعمم والمتعمم خالل وقت الدراسة في القاعة الدراسية -ب وا 
 (Danker, B., 2015).  الفرصة لممعمم لمتفاعل الفردؼ بينو وبين كل متعمم موجود اثناء الدراسة

لوقت المحاضرة، مما يتيح وقًتا أكبر لألنشطة القائمة عمى االستقصاء وتوفير  الجيداالستغالل  -ج
يتحول  ء بحيثارات االبتكارية واالستقصاأنشطة تفاعمية وتعاونية في الفصل تركز عمى مي

 الطالب إلى باحث عن مصادر معموماتو مما يعزز التفكير الناقد.

  .فورية لمطالب من المعممين في وقت الفصل راجعةتوفير تغذية  -د

االجتماعي والتعميمي بين الطالب عند العمل في مجموعات تشاركية  التواصلتحفيز  -ه
 (. (Mazur et al., 2015, P5-6 صغيرة.

 :تصميم الفصل المعكوس معايير -3

الشك أن دمج التقنية بحد ذاتيا ال يحقق استراتيجية الفصل المعكوس، لذا يجب التعرف 
 ,Nagel)وىى كما ذكرىا  .عمى األساسيات، أوالمعايير التى يقوم عمييا التعمم المنعكس الفعال

2013): 

 وفى أػ مكان.توفير بيئة تعمم مرنة حيث يستطيع المتعمم أن يتعمم فى أػ وقت    -أ 

 تغير في مفيوم التعمم بحيث يصبح المتعمم محور العممية التعميمية والمعمم موجو ومرشد. -ب 
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توفير محتوػ محدد بحيث يحدد المعمم المحتوػ التى يجب أن يطمع عميو الطالب خارج  -ج 
 الفصل ليتم استغالل الوقت فى الفصل لتطبيق استراتيجية التعمم النشط.

بتقديم التغذية الراجعة  لمعكوس بحيث يقومخالل دورة في التعمم ا اعداد معمم محترف من -د 
 لمطالب وتقييم عمميم داخل الفصل.

 متطمبات الفصل المعكوس: -8

المقرر بحاجات المتعممين بحيث تثير انتباه وثقة المتعممين في مصادر التعمم إرتباط محتوػ  -أ 
 االلكتروني باعتبارىا مصدر التعمم داخل المنزل.

تصميم مواقف تعميمية تشاركية ذات عالقة بخصائص المتعممين تدفعيم نحو ثقتيم    -ب 
 فيما يتعممونو.

فزات تدفع المتعمم نحو التعمم، حيث حتوظيف إستراتيجيات التعمم اإللكتروني التي تقدم م   -ج 
تختمف إستراتيجيات التعمم في التعمم المعكوس في كونة يجمع بين التعمم الذاتي الفردؼ 

  .(3ص ، 0210أكرم مصطفى، ) لجماعيوا

 :أىمية الفصل المعكوس -0

إكتساب المعرفة التقررية واالجرائية )بناء المعنى، تنظيم المعمومات، ممارسة ميارات التفكير العميا  -3
 وماوراء المعرفة(.

 توفير وقت الحصة أو الدرس لالنشطة بدال من استيالكو في الشرح الذؼ قد ينسى. -4

 واستقالليتو فكل متعمم ييتم بالطريقة والوقت الذؼ يناسبو.تفريد التعمم  -5

)ابتسام سعود  التماشي مع متطمبات كمعطيات العصر الرقمي والتركيزعمي مستويات التفكيرالعميا -6
 .(84-88 ص ،0210 الكحيمي،

وتعريف أثره عمى متغيرات متنوعة  فيناك بعض الدراسات التي اىتمت بالفصل المعكوس 
التعمم المعكوس،  التي إستيدفت رصد إتجاىات الطالب نحو Pedroza (2013)دراسة  ومنيا
كد معظم الطالب أن استراتيجية الفصل المعكوس دعم طريقة تعمميم، ووفر ليم فرًصا حيث أ

 أكثر من حيث التفاعل مع أقرانيم ومع المعمم في بيئة تعمم نشطة.
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معممي لتي تم فييا استطالع رأؼ ا Schiller (2013)& Herreid وأشارت دراسة 
( معمًما أنيم استخدموا التعمم 422استخدام التعمم المعكوس في التدريس، أن حوالي ) العموم حول

المعكوس السباب منيا توفير وقت كاف لمطالب لمعمل عمى األجيزة والمعدات المتوفرة في 
 القاعات الدراسية فقط.

بتت فاعمية استراتيجية الصف المعكوس في تنمية التي أث (0210) نوال البموشيةودراسة 
تحصيل تعميم المغة العربية )النحو( واالتجاىات نحو استراتيجية الصف المعكوس لدػ طمبات الصف 

التعمم عمي فاعمية  (0210) حنان الزينكما أكدت دراسة  .العاشر األساسي بمحافظة الداخمية
 كمية التربية بجامعة األميرة نورة عبد الرحمن .المعكوس في التحصيل األكاديمي لطالبات 

إلي تفوق المجموعة التجريبية التي درست المقرر  (0210) إكرم مصطفىوأشارت نتائج دراسة 
المعكوس عن المجموعة التي درست المقرر المدمج وا ىتمت الدراسة بعرض مستحدثات التكنولوجيا 

بميا من قبل المعمم وأيضا عوامل رفض استخدام تمك المساندة لذوؼ االحتياجات الخاصة ومتطمبات تق
 المستحدثات. 

لفاعمية التعمم  Mazur; Brown & Jacobsen (2015)كما أشارت نتائج دراسة 
المعكوس باالعتماد عمى ثالث تصاميم ىي العمل الجماعي، التعمم التعاوني، سيولة الوصول 

صاء، وأوصت الدراسة بتجريب النموذج في مواد لمتكنولوجيا، وأنو يسيم في تحسين التعمم باالستق
 دراسية أخرػ.   

عمي أن إستخدام  Love; Hodge; Corritore & Ernst (2015)كما أكدت دراسة 
التعمم المعكوس فكرة مثالية لتحول الصفوف التقميدية إلى بيئة تعمم نشطة واستخدم الباحثون 

داخل الصف مما كان لو األثر  االستقصاءصف والتعمم القائم عمى التعمم المعكوس خارج ال
 االيجابي في اكتساب المفاىيم لطالب الجامعة.

إلى فعالية التعمم المعكوس في تحسين التحصيل  Little (2015)وأشارت نتائج دراسة 
والمشاركة داخل الفصل سواء في التعميم اإللزامي، أو التعميم العالي، وتحقيق فوائد كبيرة 

إلى أن التعمم المعكوس ساعد الطالب  Ogden (2015)كما أشارت نتائج دراسة  .لممتعممين
 عمى طرح مزيد من األسئمة في الصف، مما عزز زيادة التعمم الذاتي لمطالب ليم.  
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 مراحل تنفيذ الفصل المعكوس: -2

ابتسام الكحيمى يمكن تمخيص مراحل تنفيذ استراتيجية التعمم المعكس بما أطمقت عميو 
 عمييا التاءات الستة. (122 ص ،0210)

 : تحديد الموضوع أو الدرس الذػ ينوػ قمب الفصل فيو بشرط أن يكون صالحا لمعكس.تحديد -أ 

تحميل المحتوػ إلى قيم ومعارف وميارات وتحميل المحتوػ إلى مفاىيم ميمة يجب  تحميل: -ب 
 معرفتيا.

لعممية بالصوت والصور : تصميم الفيديو التعميمى أو التفاعمى يتضمن المادة اتصميم -ج 
 بمدة ال تتجاوز عشر دقائق.

توجيو الطمبة لمشاىدة الفيديو من اإلنترنت، أو األقراص المدمجة فى المنزل وفى أػ  توجيو: -د 
 وقت.

تطبيق المفاىيم التى تعمميا الطمبة من الفيديو فى الحصة من خالل أنشطة  تطبيق: -ه 
 التعمم النشط والمشاريع.

 الطالب داخل الفصل بأدوات التقويم المناسبة.: تقويم تعمم تقويم -و 

 استراتيجية الفصل المعكوس: قوم عميياتنظريات التربوية التي ال -4

 النظرية البنائية: -أ

تكمن فمسفة التعمم البنائي القائم عمي االستقصاء في أن التعمم يتكون من مفاىيم مجردة 
طة التفاعمية التي يقوم فييا المتعمم بدور نشط تمثل الواقع وتؤكد البنائية عمي ان استخدام االنش

، وتدعم بيئة التعمم المعكوس النظرية م ويجعمو اكثر انخراطا في التعمميمكن ان يحفز المتعم
 عن طريق تحرير الوقت في القاعة الدراسية لمتعمم القائم عمي االستقصاءالبنائية في التعمم 

(Brandet, D., 1997). 

ووفقا لمبادغ النظرية البنائية فالبد أن تدعم بيئة التعمم المعكوس المشاركة النشطة 
التفاعمية واالبداعية والتعاونية لممتعمم خالل بناءه لممعرفة، ويركز التعمم المعكوس عمي تصنيف 
 بموم لمجاالت مختمفة من التعمم بدءا من االحتفاظ االساسي لمحقائق الي تطبيق المعرفة وفقا
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لمنسخة المنقحة من تصنيف بموم لمتعمم المعرفي والتي يقوم فييا المتعمم بمستويات أقل من العمل 
العمل المعرفي المعرفي )التذكر والفيم( وذلك خارج القاعة الدراسية، والتركيز عمي أعمي أشكال 

 لمعمم ومن االقرانوالتقييم واالبداع( في القاعة الدراسية حيث يتمقي الدعم من ا )التحميل والتطبيق
.(Brame, C., 2013)  

والتي أضاف مزايا الوصول الفورؼ والسيل الؼ  Bennet (2011)دراسة  توأكد
موضوع عند حاجة المتعمم ليا، وترك المعمم مع مزيد من الفرص لمتأكيد عمي اثراء ميارات 

مل المعرفي وذلك عن التفكير العميا لدػ المتعمم، وىذا الشكل يمكن المعمم من التغمب عمي الح
استيعاب المتعمم لممعمومات وابداع افكار جديدة وما إلي ذلك )المستويات العميا من تصنيف بموم( 

 ويتواجد المعمم ليقدم دعامات التعمم لممتعمم من خالل ىذه العمميات.

 النظرية البنائية االجتماعية: -ب

الخاصة بالتعمم االجتماعي   (Vygotsky”s theory)نظرية الفصل المعكوستالئم بيئة 
والتي تشير الي مصطمح تنمية المنطقة القريبة المركزية فيشير انو عندما يكون المتعمم في 
منطقة النمو القريبة لميمة معينة حينيا سيقدم توفير المساعدة المالئمة لممتعمم قوة دفع إلكمال 

وصولو التقان الميمة يمكن إزالة الميمة وتحقيقيا وعند استفادة المتعمم من دعامات التعمم و 
 .الدعامة وحينيا يكون المتعمم قادر عمي إكمال الميمة مرة أخره من تمقاء نفسو

واألساس الذؼ تعتمد عميو ىذه النظرية ىو تنمية الوظائف العقميا العميا لممتعمم عن طريق 
ويؤكد  .اعة الدراسيةاالجتماعية داخل القالتفاعل بين المعمم وطالبة أو بين الطالب والحياة 

م يؤدؼ دور الوسيط فالمعم .فاعمية لبناء المعني لدؼ المتعممفيجوتسكي عمي اىمية االنشطة الت
ويعد ىذا مفتاحا  .من المعرفة العامة العميقة ويوجيو نحو فيم الميمة واتقانيا ليصل بالمتعمم

لتحفيز فيم الطالب لممعرفة وتنمية المنطقة القريبة المركزية عندىم، مما يشجعيم لموصول 
القصي ما تسمح بو قدراتيم وقابميتيم ويحفزىم لعمميات التفكير وتنمية مستويات عميا منو لدييم 

يعرفو المتعمم بالفعل قبل  فاالساس لتقويم المنطقة القريبة المركزية عند المتعمم ىو الفرق بين ما
 ,.Vygotsky, L)التعمم وبين ما يتعممو فعميا اثناء التعمم لمعرفة مدػ االفادة من التعمم

1978) . 
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 ثانيا: البرامج االذاعية الرقمية التعميمية:

تعتبر البرامج اإلذاعية التعميمية واحدة من من التقنيات آلتي يمكن أن تقوم بدور فعال فى 
تعميم فيي تساىم في تقديم المثير وتوجيو االنتباه والنشاط وتقدم نموذج لمسموك المقترح التعمم وال

وتوفير الحافز الخارجي ونقل التعمم وتقييم التحصيل وتقديم التغذية الراجعة وتوجيو التفكير وذلك 
من خالل ما تتصف بو البرامج اإلذاعية من خصائص وما تتضمنو من خبرات غنية يقدميا 

 ص أكفاء.أشخا
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التمٌٌم 

 المدخلى

 

مرحلة 

 التهٌئة

 

 

مرحلة 

 

مرحلة 

 التصنٌف

 

مرحلة 

 التصمٌم

 

)مرحلة 

 اإلنتاج

 

مرحلة 

 التموٌم

 

مرحلة 

 التطبٌك

قياس المتطلبات 

المدخلية للمعلم والمتعلم 

 التعلم التعلم 

 معالجة أوجه المصور فً ضوء:

 المتعلمٌن بأجهزة التعلم االلكترونًتحلٌل خبرات -1

 تحدٌد متطلبات أداء الباحث لدورة.-2
 تحدٌد المتطلبات الواجب توافرها فً بٌئة التعلم المدمج.-3

 

 تحدٌد احتٌاجات المتعلمٌن وخصائصهم.-1

 تحدٌد المهام واالنشطة التعلٌمٌة.-2
 واالجرائٌة للمحتوى التعلٌمً.تحدٌد األهداف  العامة -3

تحدٌد األهداف التً ٌمكن 

 تحمٌمها وجها لوجه
تحدٌد األهداف التً ٌمكن  

 تحمٌمها إلكترونٌا.

 تحليل المحتىي وتنظيمة.

 تحيل طرق تقديم المحتىي وجها لىجه

 تصمٌم أنشطة وجلسات التعلم التملٌدي.

 تحدٌد استراتٌجٌة التعلم وجها لوجه

 ادوات التموٌم للتعلم وجها لوجه تصمٌم

تصصصصصصصمٌم ادوات التمصصصصصصوٌم للتصصصصصصدرٌب  تصصصصصص 

تصصصصمٌم أدوات التمصصصوٌم للتصصصدرٌب  التملٌصصصدي

 التملٌدي.

 تحدٌد طرق تمدٌم المحتوى الكترونٌا. 

 تصمٌم السٌنارٌو وواجهات التفاعل

 تصمٌم استراتٌجٌة التعلم االلكترونً. 

 تصمٌم أدوات التموٌم إلكترونٌا.

-الوسائط المتعددة الخاصة ببٌئات التعلم المدمج ونمطً) التملٌديإنتاج -1
 المعكوس(.

 .إنتاج األنشطة والمهام التعلٌمٌة-2
 إنتاج أدوات التمٌٌم والتموٌم.-3

 

 اختبار بٌئة التعلم المدمج.                 -1
 اجراء التجربة االستطالعٌة للبحث      -2

 النشر واإلتاحة  للتطبٌك و االستخدام.

 االستخدام النهائً لبٌئة التعلم المدمج.

 تطبيق أدوات البحث بعديا.
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 فوائد البرامج اإلذاعة الرقمية التعميمية: -1

ة يعد الراديو وسيمة سمعية إحتمت مكان الصدارة بين الوسائل المستخدمة فى مجال التوعي
قدم جميع الناس عمى إختالف طبقاتيم ومستوياتيم التعميمية وي والتثقيف والتعميم بعد أن أصبح

 ،0223ربحي عميان، الراديو إذا ما استخدم كوسيمة تعميمية الكثير من الفوائد ومنيا مايمي: )
 .(121 ص

ممين ميما توصيل المعمومات واألفكار والميارات واالتجاىات إلى عدد كبير من المتع -أ 
 مدارسيم. تباعدت

 غباتيم وحاجاتيم. المساعدة عمى تنويع أساليب التدريس مما يثير اىتمام الطمبة ويشبع ر  -ب 

 ص ،0212)فوزي اشتوه، تييئة الخبرات وتقديميا لممتعممين عن طريق حاسة السمع  -ج 
144 – 022). 

ن اختمفت  ،توصل المادة التعميمية -د  أو خبرة المختص، إلى عدد كبير من المتعممين وا 
 (.80 ص ،0220مصطفى عيروط، المستويات )

 التعميمية:خصائص البرامج االذاعية الرقمية  -0

 ىناك  مجموعة من الخصائص التى تتميز بيا البرامج االذاعية الرقمية التعميمية، ومنيا مايمي: 

أنيا تعتبر وسيمة تعميمية غير مكمفة  ويمكن استخداميا عمى المستويين الجماعى والفردػ  -أ 
 (.04 ص ،0222أحمد عويس، ) فى التعمم

 ،0211أريج الخثالن ) وأشارت دراسة .المغات إمداد التالميذ بالخبرات المبكرة فى تعمم -ب 
إلى أن البرامج االذاعية الرقمية التعميمية تساعد الطالب عمى سرعة تعمم المغة  (02ص

تقانيا وخاصة فى المرحمتي المتوسطة و الثانوية.  وا 
 أريج الخثالن وأشارت دراسة توفير تطبيقات متنوعة لمختمف المجاالت الموضوعية، -ج 

إلى أن البرامج االذاعية الرقمية التعميمية تستخدم لتعمم الموضوعات  (02ص ،0211)
 األدبية والتاريحية واالجتماعية.
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 حنان كمال شارت نتائج دراسةوأ .تحميل معمومات ال يمكن لممواد المطبوعة حمميا -د 
إلى أن التسجيالت الصوتية بسيطة التصميم وسيمة االستخدام وغير  (02 ص ،0220)

 مكمفة مما يجعميا جديرة االستخدام فى الكثير من المجاالت التعميمية.
ويؤكد عمى ذلك دراسة  .قدرتيا العالية فى تثبيت المعمومات فى ذىن المتمقى لفترات أطول -ه 

Rappaport, D. (2012)  والتى أشارت إلى أن استخدام البرامج االذاعية الرقمية
التعميمية فى العممية التعميمية من شأنو تثبيت المعمومات والمعارف فى ذىن المتعمم لككونيا 
تشمل العديد من المؤثرات الصوتية التى تجعل المتعمم وكأنو يستمع لألشياء من مصدرىا 

 األصمى.
طبوعة والصوروالرسوم، مما يجعميا تستخدم مع جميع المواد يمكن إستخداميا مع المواد الم -و 

أن البرامج والتسجيالت  (322ص ،0210زينب الشربينى )وتؤكد دراسة  .الدراسية
الصوتية من الممكن استخداميا بشكل مدمج مع برامج الوسائط المتعددة أو بشكل مستقل 

 لتعمم المغات أو لتدعيم المحتوػ المعروض.

 الرقمية التعميمية: اإلذاعية إنتاج البرامجخطوات  -3

تتطمب إنتاج البرامج االذاعية الرقمية التعميمية القيام بمجموعة من الخطوات تبدأ بعممية 
التصميم وتنتيى بعممية النشر والمتابعة، وبالتالى فإنتاج اإلذاعية الرقمية التعميمية ىى خطوة من 

إلى أن ىناك مجموعة  (23 – 04 ص ،0224) دمحم خميسوتشير دراسة  .خطوات التصميم
 -من الخطوات الالزمة إلنتاج البرامج االذاعية الرقمية التعميمية منيا ما يمى:

 التى يتضمنيا البرنامج االذاعي والجوانب التى تعالجيا.  تحديد الرسالة واألفكار:  -أ

  .االذاعي البرنامجالتى يستخدميا   تحديد األىداف: -ب

 .أؼ تحديد نوعية الجميور الذؼ يتوجة إلية البرنامج اإلذاعيالفئة المستيدفة: تحديد  -ج

ذات العالقة بموضوع البرنامج من المصادر المختمفة، مثل المكتبات  جمع المادة العممية: -د
 والبيئة المحمية بما فييا من مصادر طبيعية وبشرية.

)السيناريو( بشكل يتناسب مع الطريقة المقترحة، ويفضل أن تكون الجمل  عداد النصإ -ه
 قصيرة وسيمة الفيم.
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مالئمة درجة وطبيعة الصوت لمبيئة التى  من خاللتحقيق الواقعية وخمق اإلحساس:  -و 
 يعبرعنيا وتوافق مستويات الصوت عند االقتراب أواالبتعاد عن مصدر الصوت.

 –الوسيط المستخدم فى التسجيل  –مثل )جياز التسجيل ة لمتسجيل : توفير األجيزة الالزم  -ز
 الميكرفون(.

تييئة الظروف المالئمة لصالح التسجيل،  من خاللاختيار المكان المناسب لمتسجيل:  -ح
 بالتخمص من أػ إزعاج، أو تشويش أثناء التسجيل.

إلى أن  (22 ص ،0224دمحم خميس ): وتشيردراسة عممية التسجيل )األداء الصوتى( -خ
عممية تسجيل الصوت تتم بإستخدام البرامج اإلذاعية الرقمية التى يمكن من خالليا تسجيل 
 .الصوت والتحكم فى جودتو ومؤثراتو الصوتية من خالل رقمنة عناصر المحتوػ الصوتى

إلى أن عممية التسجيل الصوتى  (02ص ،0222) أحمد عويسوفى ىذا تشير دراسة 
ج الصوت الرقمى من خالل الحاسوب بأحد برامج الصوت حيث يتيح تيدف إلى إنتا

الصوت الرقمى أمام المستخدم العديد من الخيارات التى تؤدػ فى النياية إلى إنتاج صوت 
 ذػ كفاءة عالية من حيث درجة وضوح الصوت ونقائو.

سجيل الصوت إستخدام التقنيات المستخدمة فى البرامج الخاصة بت وتعنيعممية المونتاج:  -ط
لرفع كفاءتو والتخمص من العيوب التى حدثت أثناء التسجيل والحصول عمى منتج صوتى 

عمى ضرورة القيام  (42 ص ،0211نبيل عزمى ) ويؤكد عمي ذلك دراسة .عالى الجودة
بعممية المونتاج الصوتى، بالتخمص من االجزاء الزائدة، أو تحسين جودة الصوت، أو العمل 

 عمى إضافة المؤثرات الصوتية.

 وتتمخص فائدة المونتاج فيما يمى:

 التخمص من الكممات والجمل غير المناسبة. -3
ومعالجة المشكالت التى  تقديم تسجيالت صوتية عالية الجودة خالية من العيوب واألخطاء -4

 تحدث من القائم بالتحدث أثناء التسجيل.

:  وتعني تطبيق المنتج الصوتى عمى عينة إستطالعية لمتعرف عمى نواحى عممية التقويم -ظ
إلى أن عممية التقويم عممية  (24 ص ،0223دمحم خميس ) وتؤكد دراسة .القوة والضعف(
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الحكم عمى جودتيا باستخدام معايير محددة بيدف تقرير فاعمية وكفاءة التعميم والتعمم و 
الي ان التقويم إصدار  (0224منى العمرانى ) سينيا وتطويرىا بينما تشير دراسةإجازتيا وتح

حكم مستند لمعايير أو محكات محدد ويستنفذ أقل وقت وجيد إلصدار الحكم، ويمتد إلى 
 التحسين والتطوير وال يقف فقط عند إصدار الحكم.

عمى أن تقويم البرمجيات التعميمية ومنيا البرامج  (0223) دمحم خميسدراسة  وتؤكد
 التعميمية  يجب أن تتصف بما يمى:االذاعية الرقمية 

 أن يكون التقويم ىادفا: فالبد من أن يكون لمتقويم أىداف واضحة ومحددة. -أ 
وأبعادىا أن يكون التقويم شامال: اؼ يشتمل عمي كافة الجوانب العممية والتعميمية  -ب 

 )األىداف، نواحى النمو، المحتوػ، األنشطة، التقويم(.
أن يكون التقويم مستمرا: اؼ يالزم العممية التعميمية من بدايتيا والتخطيط ليا حتى نيايتيا،  -ج 

 ويستمر أيضا بعد التنفيذ لتطوير جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة.
 ام شخصية المتعمم. أن يكون التقويم ديمقراطيا: يقوم عمى أساس احتر  -د 
أن يكون عمميا: يجب أن تتوفر مجموعة من الوسائل المستخدمة تتصف بالصدق والثبات  -ه 

 والموضوعية.
 أن يكون التقويم مميزا: أؼ التمييز بين مستويات المتعممين ومراعاة الفروق الفردية. -و 
 الوقت.أن يكون التقويم إقتصاديا: أؼ يراعى التقويم اإلقتصاد فى المال والجيد و  -ز 
 أن يعتمد التقويم عمى أساليب ووسائل متنوعة. -ح 

 عوامل نجاح البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية: -8

 اإلعداد الجيد الواضح الذؼ يقوم بو معد البرنامج فى اختيار الموضوع وجمع المعمومة. -أ 

عمى محاكاة البرنامج لمواقع المعاش لمحياة اليومية لشرائح المجتمع، وىو ما يساعد  -ب 
استقطاب أكبر عدد من المستمعين وقدرة معد البرنامج عمى التعبير عن أفكاره بمغة بسيطة 

 (.10 ص ،0224مصطفى عبد الوىاب، وكالم سمس يساعد فى إيصال المعمومة )

 إستخدامات البرامج االذاعية الرقمية التعميمية فى العممية التعميمية: -0
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استخدامات عديدة، وخاصة فى األغراض التربوية، حيث  لمبرامج االذاعية الرقمية التعميمية
حنان كمال تستخدم البرامج االذاعية الرقمية التعميمية فى جميع المراحل التعميمية، وتشير 

يمية فى العممية إلى ان ىناك العديد من استخدامات البرامج االذاعية الرقمية التعم (33، 0220)
 التعميمية منيا:

ام التوجيو السمعى كمصدر أساسى لممعمومات كما تستخدم لتوجيو الطالب أنيا تستخدم فى نظ -أ 
رشاده أثناء عممية التعمم.  وا 

أنيا تستخدم في التسجيالت الصوتية لتعزيز إستجابات الطالب بعد قيامو بنشاط ما كما  -ب 
 تستخدم في تسجيل الدروس والمحاضرات والبرامج اإلذاعية التربوية.

 االطار التجريبي لمبحث:

تناول الباحث في ىذا الجزء اإلجراءات التالية والتي تشتمل عمي اعداد ادوات البحث 
ختيار العينة والتصميم التجريبي وخطوات تطبيق تجربة البحث وأخيراعرض أساليب المعالجة  وا 

 االحصائية التي تم استخداميا في معالجة البيانات لمتوصل لنتائج البحث.

 فيما يمي بشئ من التفصيل:وسيتم عرض إجراءات البحث 

 اوال: اعداد قائمة بالمعايير الواجب توافرىا عند تصميم بيئة الفصل المعكوس:

باعداد قائمة معايير تصميم بيئة التعمم المعكوس في صورتيا االولية والتي  قام الباحث
مؤشر ومن ثم قام بعرض القائمة عمي  322معايير فرعية و ;إشتممت عمي مجالين رئيسين و

مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم والمناىج وطرق التدريس 
م فييا من حيث أىمية المعايير والمؤشرات ومدؼ إرتباط كل مؤشر واالعالم التربوؼ إلبداء أرائي

رتباط معظم  بالمعيار الخاص بو، وأسفرت نتائج التحكيم عمي أىمية المعايير والمؤشرات وا 
 المعايير بالمؤشرات. 

التعميمية فى  ثانيا: تصميم بيئة الفصل المعكوس لتنمية ميارات إنتاج البرامج االذاعية الرقمية
 (:0218) نموذج دمحم ابراىيم الدسوقيضوء 

قام الباحث بتحميل العديد من نماذج التصميم والتطوير التعميمى والسيما النماذج  -1
(، 1448عبد المطيف الجزار )المتخصصة فى تصميم برامج التعمم المعكوس، ومنيا نموذج 
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ذج ، ونمو Hang and Zhou (0220)ونموذج  (،0223ونموذج دمحم عطيـــة خميـس )
وفى ضوء  (،0224حسن الباتع والسيد عبد المولى )، ونموذج (0224وليد يوسف دمحم )

دمحم الدسوقى لمتعمم المدمج ما أسفر عنو تحميل النماذج الستابقة، فقد تبنى الباحث نموذج 
 وذلك ألسباب عدة منيا: (0218)

مرحمتين لم تتطرق إلييما مناسبة ىذا النموذج لطبيعة البحث الحالى، كما أنو يشتمل عمى  -3
 أو األجنبية الموجودة وىما مرحمة التقييم المدخمى ومرحمة التييئة. النماذج العربية،

واإللتزام بالجودة الشاممة السائدة  يتميز النموذج بالمرونة والبساطة والتسمل المنطقى لممراحل -4
 نماذج األخرػ.بما يتجاوز الفكر الفردػ ألػ باحث، األمر الذػ تفتقر لو معظم ال

ختالف ترتيب مرحمتى التقويم والتطبيق عن معظم النماذج األخرػ   حداثة النموذج، وا 
نتاج  (0218دمحم الدسوقى )وتأسيسا عمى نموذج  الموضح فى الشكل السابق يمر تصميم وا 

 لتالية:برنامج التعمم المعكوس المستخدم فى البحث الحالى بالمراحل والخطوات ا

 ييم المدخمى:مرحمة التق  -1

 وفي ىذه المرحمة تم اجراء مايمي :

 تحميل الموارد والقيود البشرية: -أ

قام الباحث بتحديد المتطمبات البشرية إلجراء التجربة والمعوقات التي يمكن ان يتعرض 
التأكد من توافر العدد المطموب من الطالب الجراء  ليا المتعممين أثناء التطبيق من خالل

ومدؼ  .ولي تكنولوجيا التعميمومعرفة الخمفية التكنولوجية لطالب الفرقة األ .د العينة(التجربة )أفرا
قدراتيم عمي التعامل مع الوسائل التكنولوجية، وقد وجد الباحث أن معظم الطالب لدييم خمفية 

 تكنولوجية بالتعامل مع أجيزة الحاسب االلي.

 تحميل الموارد والقيود المادية: -ب

مراجعة العناصر المادية الالزمة إلجراء التجربة والتي تتمثل في توافر قام الباحث ب
حواسيب شخصية، أو ىواتف ذكية يمكن من خالليا الدخول الي المحتوؼ االلكتروني والتأكد من 
توافر جميع المستمزمات اإلدارية والمالية والبشرية والمادية والتي تتمثل في المتطمبات التعميمية 



 

- 43 - 
  0202 يناير –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

مكانياتيا، الخطة التدريبية لمموديول، وظروف الموقف وتشمل الوسائ ط والمصادر المتاحة وا 
ليطمع من خاللو الطالب عمى المقرر  الداتاشوالتدريبى والتعميمى ومعمل كمبيوتر مزود بجياز 

ومعمل لصيانة أجيزة الكمبيوتر باالدوات الألزمة لتنفيذ التدريبات العممية وموافقة من كمية التربية 
 جامعة الزقازيق قسم تكنولوجيا التعميم إلجراء تجربة البحث. -عية النو 

 مرحمة التييئة: -0

 وتشمل ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية:

 تحميل خبرات المتعممين بأجيزة التعمم االلكتروني: -أ

تعتبر ىذه المرحمة خطوة عالجية لممرحمة السابقة وتشمل تحميل خصائص الطالب، 
 الواجب توافرىا فييم لكي يتعمموا عبر شبكة اإلنترنت، واحتياجاتيم ، وخبراتيم الفعمية.والكفايات 

 تحديد متطمبات أداء الباحث لدوره: -ب

قام الباحث بإجراء مقابالت شخصية مع عينة من طالب الفرقة األولي تكنولوجيا التعميم 
بكمية التربية النوعية جامعة الزقازيق لمتأكد من أن لدييم القدرة عمى تطبيق إستراتيجية الفصل 
المعكوس، والبحث عن كل ما ىو جديد عبر اإلنترنت مدفوعا برغباتيم فى تجديد معموماتيم،  

لك تمتعيم بقدر من الميارات التي تمكنيم من التعامل مع البرامج المختمفة لتصميم وكذ
المقررات، وقدراتيم عمى إستخدام البريد اإللكترونى فى االتصال مع الطالب، فضال عن قدراتيم 

 عمى حث الطالب عمى المشاركة بفاعمية عمي تطبيق استراتيجية الفصل المعكوس. 

 لواجب توافرىا فى بيئة الفصل المعكوس:تحديد المتطمبات ا -ج

الفصل المعكوس، والتأكد من توافرىا مثل  ة كافة المتطمبات المرتبطة ببيئةوتشمل مراجع
البيئة التعميمية وأدوات تأليف المحتوػ التدريبي لبيئة التعمم المعكوس، والكاميرات الرقمية، وأجيزة 

 الكمبيوتر وصالحيتيا لمعمل.

 التحتية التكنولوجية: تحديد البنية -د

وتتضمن التأكد من توافر جميع األجيزة المطموبة إلتمام تجربة البحث مثل معمل 
 ومدػ صالحيتيما لمعمل. الداتاشوالكمبيوتر واتصالو باإلنترنت وأجيزة الكمبيوتر وجياز الت 
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 مرحمة التحميل: -3

 : وتشمل ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية

 المتعممين وخصائصيم: تحديد إحتياجات -أ

ىدفت ىذه المرحمة التعرف عمي خصائص الطالب المستيدفين إلجراء التجربة البحثية 
 -وجدانية  -وذلك من خالل تحديد المرحمة العمرية المستيدفة وجوانب النمو المختمفة )معرفية 

وما لدييم  نفس حركية( والميارات والقدرات الخاصة بيم ومعرفة مستوؼ السموك المدخمي ليم،
 .من معمومات عن المحتوؼ التعميمي المقدم ليم

 تحديد الميام واالنشطة التعميمية: -ب

، وكذلك اعية الرقمية التعميميةقام الباحث بتحميل كل المجاالت المتعمقة بإنتاج البرامج االذ
قسيم قائمة الميارات قام بتكما األساليب التدريبية واألنشطة التعميمية والتقويمية لمبرنامج التدريبى، 

( ميارات رئيسية، 6إلى أربعة ميارات رئيسية وبمغ إجمالى عدد الميارات فى صورتيا المبدئية )
( ميارة فرعية وبعد إعداد ىذه القائمة فى صورتيا األولية تم عرضيا عمى السادة ;6و)

واالعالم  وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميمالمحكمين من المتخصصين فى مجال المناىج 
مغوية لمميام الرئيسية التربوؼ، إلستطالع آرائيم في صحة وتحميل الميارات واكتماليا والصياغة ال

وتتابع خطوات االداء وبعد دراسة آراء السادة المحكمين تبين إجماع معظم آراء والفرعية 
لمعرفية واتفاق معظم المحكمين عمى الجوانب ا .ن عمى اىمية جميع ميارات القائمةالمحكمي

واجراء  .والميارية لمميارات التى وردت بالقائمة من حيث سالمة صياغتيا، وصحتيا العممية
بعض التعديالت في الميام الفرعية ثم تم اجراء التعديالت الالزمة عمي قائمة الميارات وبذلك 

( :7ا )( ميارات رئيسية، تندرج تحتي6اصبحت قائمة الميارات في صورتيا النيائية تتكون من )
 ميارة فرعية. 

 مرحمة التصنيف: - 8

 قام الباحث في ىذه المرحمة بتصنيف االىداف السموكية لممحتوي التعميمي الي:

: من خالل المحتوؼ الورقي أثناء الجمسات التدريبية، وقد  أىداف يتم تحقيقيا وجيا لوجو -أ
ىداف المحتوؼ التعميمي راعي الباحث أىمية وجود مثل ىذا النوع من االىداف عند تحديد أ 
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يذكر خطوات تحديد االحتياجات ومن أمثمة ىذة االىداف أن يكون المتعمم قادرا عمي أن 
 التعميمية وصياغة األىداف التعميمية

من خالل المحتوؼ اإللكتروني الذؼ يتمثل في عروض  أىداف يتم تحقيقيا الكترونيا -ب
 رامج االذاعية الرقمية التعميميةالفيديو التعميمية الخاصة بالتدريب عمي ميارات انتاج الب

ويمكن الدخول عن طريق رابط الدخول عمي البيئة وقد راعي الباحث عند تحديد االىداف 
 ثل في أن يكون المتعمم قادرا عمي أن:التعميمية وجود ىذا النوع من االىداف والذؼ يتم

 ويضبط إعدادات الميكروفون الخارجي Adobe Audition CCيشغل برنامج  -

 (: االىداف التي يمكن تحقيقيا وجيا لوجو واالىداف التي يمكن تحقيقيا إلكترونيا3) جدول

 إلكترونيااالىداف التي يمكن تحقيقيا  االىداف التي يمكن تحقيقيا وجيا لوجة م

 .Adobe Audition CCتثبيت برنامج  يذكر مفيوم فكرة البرنامج االذاعي. 1

 Adobe Audition CCيشغل برنامج  يحدد انواع االفكار. 0

 Adobeيضبط إعدادت برنامج  يحدد طبيعة وشكل البرنامج االذاعي. 3
Audition CC. 

يحدد االمور الواجب توافرىا في الفكرة  8
 الناجحة.

 .يضبط إعدادات الميكروفون الخارجي

 .يضبط إعدادات الميكروفون الداخمي يحدد تصنيف الموضوعات والقضايا. 0

يذكر مجال إختيار الفكرة بالنسبة لمبرامج التي  2
 تواجية لمجميور العام.

يسجيل المقاطع الصوتية لمبرنامج االذاعي 
 .الرقمي التعميمي

يتحكم في المقاطع الصوتية المسجمة  المستيدف.يحدد نوعية الجميور  4
 .بالبرنامج االذاعي الرقمي التعميمي

 .Adobe Audition CCتثبيت برنامج  يحدد الوقت المناسب لمخاطبة الجميور. 4
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 إلكترونيااالىداف التي يمكن تحقيقيا  االىداف التي يمكن تحقيقيا وجيا لوجة م

 .Adobe Audition CCيشغل برنامج  يحدد المغة المناسبة لمخاطبة الجميور. 4

 dobe Auditionيضبط إعدادت برنامج  الجميور.يحدد القالب المناسب لمتوجة الى  12
CC. 

 .يضبط إعدادات الميكروفون الخارجي يحدد مصادر معمومات جمع المادة االذاعية. 11

يسجل المقاطع الصوتية لمبرنامج االذاعي  يذكر االشكال البرمجية االذاعية. 10
 .الرقمي التعميمي

يذكر مفيوم كل شكل من أشكال البرامجية  13
 االذاعية وأنواعو.

يتحكم في المقاطع الصوتية المسجمة 
 .بالبرنامج االذاعي الرقمي التعميمي

 .يسترد مقاطع صوتية خارجية .يذكر مفيوم الصوت 18

10 

 

يتحكم فى مستوى صوت المقاطع الصوتية  .يحدد انواع الصوت
المسجمة بالبرنامج اإلذاعى الرقمى 

 .التعميمى

ج االذاعية الرقمية يذكر مفيوم البرام 12
 .التعميمية

 .Stereo إلى Monoيحويل الصوت من 

 .يضبط تردد الصوت .يعرف الميكروفون  14

يذكر مفيوم النشر االلكتروني لمبرامج  14
 االذاعية الرقمية التعميمية.

يشترك فى مواقع النشر اإللكتروني مثل: 
face 

book   وYouTube  و sound
cloud وdrive Google.  
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ي ضوء وبعد االنتياء من إعداد قائمة ميارات إنتاج البرامج االذاعية الرقمية التعميمية ف
، تم تحميل ىذه الميارات والخروج بقائمة من االىداف التعميمية حيث يعد المعايير الفنية والتربوية

فى  تحديد األىداف كخطوة أساسية تبنى عمييا بقية خطوات البرنامج التدريبى، فيى األساس
تحديد محتوػ البرنامج التدريبى، واإلستراتيجية والوسائط التعميمية، وأدوات التقويم المناسبة 

فقد صيغت  .وتأسيسا عمى التحديد السابق لألىداف العامة لمموديوالت التدريبية ومحتواىا
األىداف السموكية الخاصة بكل موديول بصورة إجرائية يمكن مالحظتيا، وقياسيا، وعبارات 

 .تصف السموك المتوقع من الطالب بعد دراستيم لكل موديول من الموديوالت التعميمية

وقام الباحث بإعداد قائمة مبدئية باألىداف السموكية الخاصة بكل موديول، وعرض ىذه 
تكنولوجيا التعميم، صصين فى مجال االعالم التربوؼ، و القائمة عمى مجموعة من المحكمين المتخ

لتدريس، إلستطالع آرائيم حول دقة وصياغة كل ىدف، ومدػ مناسبة كل والمناىج وطرق ا
ىدف لمسموك التعميمى المراد تحقيقو، ومدػ شمول األىداف لممفاىيم والعمميات األساسية 

% من آراء 2:المحددة فى البحث الحالى، وأجريت التعديالت المطموبة بناء عمى إجماع 
التي تتمثل في صياغة بعض األىداف، وقام الباحث  المحكمين ،اال أن ىناك بعض التعديالت

بتعديميا وفق أراء السادة المحكمين، وبذلك أصبحت قائمة األىداف التعميمية في صورتيا النيائية 
 ( ىدف فرعي. 99( اىداف رئيسية تندرج تحتيا )8تتكون من )

 مرحمة التصميم -0

 -عمم التقميدؼ وجيا لوجو والتعمم اإللكتروني:وتشتمل ىذه المرحمة عمى الميام التالية بالنسبة لمت

 بالنسبة لمتعمم التقميدي وجيا لوجو: -أ

 تحميل المحتوي وتنظيمة:

بعد االنتياء من تحديد االىداف التعميمية في صورتيا النيائية، تم وضع المحتوؼ 
ستعان )المحتوؼ الورقي وتقسيمة بما يناسب ىذه االىداف ويعمل عمي تحقيق التعميمي بشقيو يا وا 

الباحث بكتاب مقرر االذاعة والتسجيالت الصوتية المقرر عمي طالب الفرقة األولي تكنولوجيا 
)الورقي( في صورتة المبدئية، ثم قام  تعميم وبناء عمي ما سبق تم إعداد المحتوؼ التعميمي

بعرضة مقترنا باألىداف الخاصة بيا عمي مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال 
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مدؼ إرتباط نولوجيا التعميم واالعالم التربوؼ والمناىج وطرق التدريس لمتعرف عمي أرائيم حول تك
وأسفرت أراء السادة المحكمين عمي أن جميع محاور المحتوؼ المحتوؼ باالىداف التعميمية 

بو التعميمي مرتبط باألىداف وبناء عميو تم إعداد المحتوؼ في صورتة النيائية تمييدا لإلستعانة 
 عند بناء السيناريو الخاص بعروض الفيديوىات التعميمية والتي تمثل الشق االلكتروني لممحتوؼ.

 تحديد طرق تقديم المحتوي )التقميدي(:

تأسيسا عمى التحديد السابق لألىداف التعميمية لممحتوؼ التدريبي، تم تحديد طرق تقديم المحتوػ، 
ألولي تكنولوجيا تعميم بكمية التربية النوعية من خالل بحيث يقدم المحتوػ النظرػ لطالب الفرقة ا

 مايمي:

  من خالل طريقة المحاضرة التي تعتمد عمي العروض التعمم داخل القاعة الدراسية والمعامل
 التقديمية لتقديم المحتوؼ.

 من خالل طريقة البيان العممى لمميارات.  التعمم عمى الميارات داخل المعمل 

 حيث قام الباحث بإعداد مجموعة من االنشطة  ات التعمم التقميدؼتصميم االنشطة وجمس
التعميمية داخل قاعة الدراسة بعضيا نشاط فردؼ والبعض االخر نشاط جماعي ويتم التعميق 
والنقاش عقب انتياء الزمن المحدد لمنشاط واليدف من ذلك ىو التأكد من وصول المعمومات 

 لممتعمم.

ة التي تمثل أداء عممي لمميارات داخل معمل الحاسب وتم إعداد مجموعة من االنشط
 (3)كما تم تصميم الجمسات التدريبية التقميدية من خالل االتي: .االلي ولمتأكد من اتقان الميارات

ترتيب ( 4) .جية الموديوالت التعميمية وضبتياتنظيم عرض المحتوؼ باستخدام إستراتي
، ويعتمد كل عنصر عمي مجموعة خصائص الطالبة الموضوعات ترتيبا منطقيا، مع مراعا

وتقسيم المحتوؼ الي أربع موديوالت تعميمية تتمثل في الموديول األول ( 5) .العناصر التي قبميا
، الموديول الثاني تصميم البرامج االذاعية الرقمية رامج االذاعية الرقمية التعميميةإعداد الب

لنشر االلكتروني ا لموديول الرابع، امج االذاعية الرقميةالتعميمية، الموديول الثالث إنتاج البرا
وبناء عمي ما سبق تم عرض المحتوؼ التعميمي في صورتة  .لمبرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية

المبدئية عمي مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعميم واالعالم 
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لك لمتعرف عمي أرائيم حول مدؼ إرتباط المحتوؼ باألىداف التربوؼ والمناىج وطرق التدريس وذ
وأسفرت أراء السادة المحكمين عمي أن جميع محاور المحتوؼ التعميمي مرتبط باالىداف التعميمية 

 وبناء عميو تم إعداد المحتوؼ التعميمي في صورتة النيائية. 

 تحديد استراتيجية التعمم وجيا لوجة:

قا لنمط تقديم إستراتيجية التعمم المعكوس التقميدػ الذؼ يعتمد تم تصميم بيئة التعمم وف
عمي تقديم التعمم وجيا لوجو في صورة جمسات تدريبية داخل حجرة الصف الدراسي فقد تم 

 إستخدام العروض التقديمية لتقديم المحتوؼ.

 تصميم ادوات التقويم لمتعمم التقميدي:

لقياس محصمو المعارف المتوفرة لدؼ المتعمم قبل والتي تتمثل في إختبار تحصيمى نيائي 
دراسة المحتوؼ التدريبي لتنمية ميارات إنتاج البرامج االذاعية الرقمية التعميمية، وبطاقة مالحظة 
األداء الميارػ ويتم تقديميا لمطالب قبل دراسة المحتوؼ التدريبي بيدف قياس أىداف التعمم 

عد دراسة المحتوؼ التدريبي بيدف التعرف عمى مدػ تحقيق الجديد، كما يتم تقديميما لمطالب ب
 تمك األىداف ومن ثم قياس أثر التعميم.

 بالنسبة لمتعمم االلكتروني:  -ب

 تحديد طرق تقديم المحتوي الكترونيا: -1

بعد إختيار المحتوؼ التعميمي وتقسيمة الي محتوؼ ورقي يقدم لممتعمم وجيا لوجة ومحتوؼ 
عروض الفيديو التعميمية التي يتم اتاحتيا والوصول الييا من خالل رابط  الكتروني يتمثل في

، فيناك أىداف يمكن ناء عمي تصنيف االىداف التعميميةالدخول حيث تم تقسيم المحتوؼ ب
ولذلك تم عمل سيناريو خاص بالمحتوؼ  .تحقيقيا وجيا لوجة وأىداف يمكن تحقيقيا إلكترونيا

يدوىات التعميمية الخاصة باإلنتاج والنشر اإللكتروني لمبرامج اإلذاعية االلكتروني والمتمثل في الف
ختيار الباحث رابط الدخول لعدة أسباب منيا سيولة إدارة المحتوؼ من خاللو  الرقمية التعميمية وا 
وا عالن المشاركين باإلضافات والتحديثات التي تطرأ عمي المحتوؼ باإلضافة الي إمكانية إضافة 

 ما يحقق التفاعل بينيم عن طريق التعميقات.التعميقات م
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 تصميم السيناريو وواجيات التفاعل: -0

خاص بمقاطع فيديو إنتاج البرامج االذاعية الرقمية التعميمية تم إعداد سيناريو لبيئة التعمم 
، وبعد االنتياء من صياغتة في صورتو المبدئية تم عرضة عمي مجموعة من فى صورتو المبدئية

المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم واالعالم التربوؼ والمناىج وطرق  السادة
التدريس الستطالع رأييم حول تحقيق السيناريو لالىداف التعميمية ومدؼ مناسبة توزيع عناصر 
قتراح التعديل داخل السيناريو في  الوسائط المتعددة بالفيديو وجود أػ مقترحات يراد إضافتيا أوا 

 زاء التي تحتاج الي تعديل. االج

 

رقم 
 الشاشة

عنوان 
 الشاشة

وصف 
محتويات 
 الشاشة

النص 
 المكتوب

 شكل اإلطار مقاطع الفيديو

 (: عناصر تصميم سيناريو شاشات الموقع التدريبى0شكل رقم )

واسفرت نتائج التحكيم عمي اتفق جميع السادة المحكمين عمي سيناريو عروض الفيديوىات 
 .وتم صياغة شكل السيناريو في صورتو التعميمية ،

كما تم تصميم واجيات التفاعل متمثمو في صفحة الدخول والتي يتم عن طريقيا تسجيل 
وصفحة المحتوؼ الخاص بالموديول  إسم المستخدم وكممة المرور ثم تحديد الموديول الخاص بو،

 –اإلختبار القبمي  -موديولاألىداف التعميمية لم –مل عمي )مبررات دراسة الموديول والتي تشت
اإلختبار البعدؼ( وتصميم واجية التفاعل بالنسبة  - االنشطة التعميمية -عرض الموضوعات

العنوان الفرعي، والجزء  -لعناصر التعمم التي يقوم الطالب بدراستيا، متمثمو في )العنوان الرئيسي
 -التقويم -الموديول -لحو  -الخاص بعرض المحتوؼ التعميمي(، كما اشتمل عمي )الرئيسية

 االعضاء(.  –إتصل بنا 

شتممت البيئة التعميمية عمى عدة أساليب لمتفاعل، وىى:  وا 

  التفاعل بين الطالب والمحتوػ بواسطة الروابط الداخمية الموجودة فى المحتوػ، مع توفير
 التقويم المستمر لموضوعات الوحدة التدريبية.
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  ،وتفاعميم مع المعمم، باستخدام عدة طرق أىميا البريد التفاعل بين الطالب بعضيم البعض
 اإللكترونى وغرفة الحوار المباشر، والمنتديات.

  التفاعل بين الطالب وواجية التفاعل بالموقع خالل التصفح، وتحميل ورفع الممفات والضغط
 عمى الروابط المتاحة لمتنقل واإلبحار بالموقع.

 التدريب التطبيقى المباشر داخل المعمل وقاعات  التفاعل التقميدػ وجيا لوجو من خالل
 الدراسة أثناء مواعيد اليوم التدريبى.

 (: أشكال التفاعل8جدول رقم )

 التطبيق المستخدم طالب معمم شكل التفاعل

 البريد اإللكترونى   كتابة الرسائل

 المحادثة   الحوار المباشر

 تصفح الموقع   مشاركة الروابط

  YouTube  الفيديومشاركة 

 مواقع رفع الممفات   مشاركة الممفات

وتم إعداد دليل إلستخدام البيئىة التدريبة، ليوضح لممعمم والطالب كيفية استخدام البيئة، 
وأساليب التفاعل المتاحة عمى البيئىة التدريبة، حيث أشتمل كتيب اإلستخدام عمى شرح مصور 

مرورا بتوضيح الدخول لصفحات المحتوػ التدريبى ومصادره بدء من كيفية الدخول لمموقع 
 وأنشطتو.

 تصميم استراتيجية التعمم االلكتروني :  -3

قام الباحث بتصميم إستراتيجية التعمم االلكتروني من خالل اسموب التعمم عبر شبكة 
التعمم  االنترنت بإستخدام اسموب التعمم الذاتي لدراسة المحتوؼ عبر شبكة االنترنت واسموب
 التعاوني عن طريق ورش العمل الجماعية والتي يتم ادارتيا بموحات النقاش عبر االنترنت.
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 تصميم ادوات التقويم الكترونيا: -8

تم إعداد اختبار قبمي وبعدؼ لكل موديول من الموديوالت التعميمية عبر بيئة التعمم 
تعمميا داخل كل الموديول كما تم المعكوس لقياس مدؼ اكتساب المتعمم لممعمومات المطموب 

إعداد اختبار تحصيمي نيائي لقياس مدؼ اكتساب المتعمم لممعمومات التي تضمنيا المحتوؼ 
 االلكتروني لتنمية ميارات إنتاج البرامج االذاعية الرقمية التعميمية.

 مرحمة االنتاج: -2

 وتتضمن ىذه المرحمة مايمي:

 االلكتروني(:-ببيئات التعمم المعكوس ونمطو )التقميديإنتاج الوسائط المتعددة الخاصة  -أ

تم إنتاج الوسائط المتعددة الخاصة بكل من بيئة التعمم المعكوس القائمة عمي نمطي التعمم 
ستخدام بعض برامج االلكتروني( في تقديم الميارات-ؼ)التقميد ، كما تم تصميم واجية التفاعل وا 

 Microsoft office wordخالل برنامج الكتابة  التأليف المستخدمة لكتابة النصوص من
 Microsoftفى كتابة السيناريو الخاص بالبيئة التعميمية، كما تم استخدام برنامج (2007)

office power point (2007)   خط بالنسبة لممساحة مع مراعاة التوافق بن حجم ولون ال
نتاج الصوت والوسيقى والمؤثرات الصوتية وعروض الفيديو التعميمية ولون الخمفية حيث قام  .وا 

بإدخال الصوت الخاص بالخمفيات الموسيقية، والمؤثرات الصوتية والعمل عمى تقنية الصوت 
والذػ يقوم بتسجيل الصوت وتحريرالموسيقى  Adobe audition ccالمستخدم باستخدام برنامج 

مختمفة ومن ثم دمجيا بالعروض التقديمية وقيام الباحث بتسجيل مقاطع والمقاطع الصوتية ال
وعمل مونتاج ليا عن طريق نفس البرنامج وتم  Adobe audition ccالفيديوعن طريق برنامج 

بحيث تعمل داخل انظمة التأليف الخاصة  swfواالمتداد   mp4تصديرىا الي ممفات باالمتداد
 ية التعميمية.بإنتاج البرامج االذاعية الرقم

اما النتاج الوسائط المتعددة الخاصة ببيئة التعمم المعكوس القائمة عمي نمط التعمم 
التقميدؼ فقد قام الباحث بإلتقاط صور الشاشة الخاصة بكل خطوة من خطوات تأدية كل ميارة 
 من الميارات الفرعية كحالة الزر عند الضغط عمية وتسجيل مقاطع الصوت الخاصة بكل خطوة

زالو التشويش الخاص بيا  Adobe audition ccمن خطوات األداء عن طريق برنامج وا 
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لكي يمكن إدراجيا داخل أنظمة  mp3وتحريرىا عن طريق ذات البرنامج ثم تصديرىا باالمتداد 
 تأليف البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية.

 الكترونيا(:-إنتاج أدوات التقييم والتقويم )وجيا لوجة -ب

باستخدام برنامج  إنتاج إختبار لتقييم ميارات االداء العممي داخل معمل الحاسب األلي تم
word   باإلضافة إلي اإلختبار التحصيمي النيائي لقياس محصمو المعارف المتوفره لدؼ المتعمم

لكل  كما تم بناء أدوات تقييم وتقويم لمتعمم االلكتروني والمتمثمو في اإلختبارات القبمية والبعدية
موديول تعميمي لقياس مستوؼ الطالب قبل وبعد دراسة المحتوؼ وبيذا يكون االختبار التحصيمي 

ا التعميم في صورتو النيائية جاىز لمتطبيق بعد عرضة عمي السادة المحكمين في مجال تكنولوجي
، لمتأكد من  صدق اإلختبار وثباتو حتي يصبح جاىز لمتطبيق عمي والمناىج وطرق التدريس

، وكذلك إعداد بطاقة النوعية جامعة الزقازيقطالب الفرقة األولي تكنولوجيا تعميم بكمية التربية 
جراء التعديالت  المالحظة وبطاقة تقييم جودة المنتج التعميمي وعرضيا عمي السادة المحكمين وا 

الجزء  النيائية عمييم لتكون جاىزة لمتطبيق وقد تناول الباحث خطوات إعداد ىذه االدوات في
جازتيما.  الخاص  بتصميم وبناء أدوات القياس وا 

 مرحمة التقويم: -4

وتستيدف ىذه المرحمة قياس فاعمية بيئة التعمم المعكوس في تحقيق األىداف التعميمية 
 المرجوة وقد تضمنت ىذه المرحمة:

 إختبار بيئة التعمم المعكوس: -أ

من الخبراء المتخصصين في  قام الباحث بعرض بيئة التعمم المعكوس عمي مجموعة
%( عمى إجازة البيئة 2:مجال تكنولوجيا التعميم وأتفق معظم السادة المحكمين بنسبة تفوق )

ا عمى إجراء تنسيقات وصالحيتيا مع توجيو الباحث إلجراء بعض التعديالت، اقتصرت معظمي
بحت البيئة ، وتأسيسا عمى آراء المحكمين أجريت التعديالت المطموبة وأصلبعض النصوص

 جاىز لالستخدام الميدانى.
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 إجراء التجربة االستطالعية لمبحث: -ب

قوف عمي اػ مشكالت خاصة لمتأكد من صالحية جميع االدوات لمتطبيق النيائي، ولمو 
بالتفصيل خطوات اجراء التجربة االستطالعية في الجزء الخاص  بالتطبيق وقد تناول الباحث

 .بإجراءات التجربة االستطالعية

 إجراء التعديالت النيائية:-ج

، وكذلك التطبيق المبدئي عمي مجموعة من الخبراء والمحكمينبعد عرض البيئة المقترحة 
، تم عمل التعديالت يئة من قبل المجموعة االستطالعيةعن طريق اإلستخدام الفعمي ليذه الب

ت في تفعيل بعض المناسبة وعالج المشكالت التي ظيرت أثناء عممية التطبيق والتي تمثم
الروابط الغير نشطة، وتحديد زمن اإلختبار، وحساب معامالت السيولة والصعوبة، والتمييز لكل 

 مفردة من مفردات اإلختبار التحصيمى.

 مرحمة التطبيق: -4

، بعد إجراء التعديالت والتجريب المبدئي خر مراحل التصميم التعميميتعد مرحمة التطبيق ىي أ
 قة والخروج بالمنتج التعميمي وتضمنت ىذه المرحمة:في المرحمة الساب

 النشر واالتاحة لمتطبيق واالستخدام: -أ

وبيذا أصبحت بيئة التعمم المعكوس جاىزة لإلستخدام من قبل طالب تكنولوجيا التعميم 
المطموب تنمية مياراتيم في إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لبدء تجربة البحث وكذلك 

 /www.zagazig.techإتاحة الدخول الي الفيديوات التعميمية من خالل الرابط المباشر 
hsalah  .بحيث يتيح لمطالب تشغيل الفيديو مباشرة بالبيئة 

 االستخدام النيائي لبيئة التعمم المعكوس: -ب

قام الباحث بتطبيق بيئة التعمم المعكوس عمي عينة البحث والمتمثمة في طالب الفرقة 
النوعية جامعة الزقازيق وذلك في الفصل الدراسي األولي بقسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية 

 م .4242/;423األول من العام 

 وسوف يتناول الباحث ىذه المرحمة بالتفصيل في الجزء الخاص بالتجربة االساسية لمبحث

http://www.zagazig.tech/
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 ثالثا: تصميم وبناء أدوات القياس واجازتيما:

صيمي لقياس الجانب تمثمت أدوات القياس ليذ البحث في ثالثو أدوات وىي اإلختبار التح
ذاعية الرقمية المعرفي وبطاقة المالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات إنتاج البرامج اإل

، وبطاقة تقييم منتج تعميمي لتحديد مستوؼ جودة إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية التعميمية
 الذؼ قام الطالب بإنتاجو والتي يتم عرضيا عمي النحو التالي:

 اإلختبار التحصيمى: -1

قام الباحث بتصميم  في ضوء األىداف التعميمية المحددة، وما يرتبط بيا من جوانب معرفية،
 وتم بناء اإلختبار من خالل مايمي: تبار معرفي لمتطبيق قبميا وبعدياإخ

: أعد الباحث إختبار تحصيمي بيدف قياس مستوؼ تحصيل تحديد اليدف من االختبار -
 لبحث لمجوانب المعرفية لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية.الطالب عينة ا

: قام الباحث بإعداد إختبار مكون من نوعين من تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتيا -
صح أو خطأ(، وبناء عمى ذلك تم إعداد إختبار يتكون من  –األسئمة ىم )االختيار من متعدد 

( مفردة من مفردات االختيار 62( مفردة صح وخطأ، و)62إلى ) مفردة متنوعة مقسمة (2:)
 .من متعدد

تم إعداد جدول المواصفات لإلختبار ويتضمن ىذا الجدول عدد  إعداد جدول المواصفات: -
المفردات التي يشمميا اإلختبار بالنسبة لكل ىدف من االىداف االجرائية وتم توضيحة 

 بالجدول التالي.
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 االختبار وتوزيعيا طبقا لمستويات بموم الثالثة(: مفردات 0جدول )

 الموضوعات م

أرقام مفردات االختبار تبعا 
 المجموع لممستويات المعرفية الثالثة

الوزن 
 النسبى

 تطبيق فيم تذكر

إعداد  البرامج االذاعية الرقمية  3
 التعميمية 

: : - 38 42% 

تصميم البرامج االذاعية الرقمية  4
 التعميمية

; 7 4 38 42% 

إنتاج البرامج االذاعية الرقمية  5
 التعميمية

7 7 : 3: 44.7% 

النشر االلكتروني لمبرامج االذاعية  6
 الرقمية التعميمية

7 6 5 34 37% 

 84 35 44 49 المجموع

55.97 الوزن النسبى 322%
% 

49.7
% 

38.47
% 

322% 

 

والتي تعد بمثابة الدليل الذؼ يسترشد بو لمتعرف عمي القواعد التي  وضع تعميمات االختبار: -
 يجب مراعاتيا لتحقيق األىداف المرجوة منو.

تم اعداد نموذج اجابة لالختبار التحصيمي إستخدم كمفتاح لتصحيح  طريقة تصحيح االختبار: -
االختبار كما تم تخصيص درجة لكل مفردة من مفردات االختبار وبذلك تصبح الدرجة الكمية 

 ( درجة.2:مساوية لعدد مفرداتو وىي)
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 بعد اعداد جدول المواصفات وصياغة مفرداتو تم عرض االختبار التأكد من صدق االختبار : -
فى صورتو األولية عمى السادة المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم واالعالم 
جراء التعديالت الالزمة عمي الصورة األولية لالختبار في  التربوؼ والمناىج وطرق التدريس وا 

 ضوء أراء المحكمين وبناء عمى ذلك تم تعديل الصورة  النيائية لالختبار. 

 بطاقة المالحظة: -0

إنتاج ونشر قام الباحث ببناء بطاقة مالحظة لقياس الجانب االدائي الخاص بميارات 
 البرامج االذاعية الرقمية التعميمية عبر االنترنت من خالل مايمي: 

تحديد اليدف من بطاقة المالحظة: قياس الجانب االدائي لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية   -
 الرقمية التعميمية. 

يتفرع  ميارة رئيسية :5ممت البطاقة عمي ات التي تضمنتيا بطاقة المالحظة: إشتتحديد األداء -
 ميارة فرعية   :47منيا 

إعداد تعميمات بطاقة المالحظة: إشتممت التعميمات عمي خيارات األداء ومستويات االداء  -
 والتقدير الكمي لكل مستوػ.

ة عمي عدد من المحكمين الصورة النيائية لبطاقة المالحظة: تم عرض بطاقة المالحظ -
والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم واالعالم التربوؼ والمناىج وطرق التدريس لمتعرف 
عمي مدؼ تحقيق بطاقة المالحظة لمغرض منيا وىو قياس الجانب االدائي لميارات إنتاج 

ق من مدؼ مناسبة وأبدؼ السادة المحكمين رأييم حول التحق .البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية
البطاقة لطالب الفرقة االولي تكنولوجيا التعميم والتأكد من الصياغة العممية والمغوية لعبارات 

سموب القياس الخاص بيا والتحقق من صالحية البطاقة لمتطبيق وتم تعديل  ،البطاقة، وا 
ضافة بعض الع بارات البطاقة في ضوء أراء الخبراء والمتخصصين والتي تمثمت في حذف وا 

، وتم تعديميا تمييدا لحساب ثبات بعض الميارات الفرعيةوتعديل اسموب الصياغة الخاص ب
من التأكد من صدق بطاقة المالحظة وثباتيا، أصبحت البطاقة فى وبعد االنتياء  .البطاقة

( ميارة رئيسية و) :5صورتيا النيائية صالحة لالستخدام والتطبيق وتتكون البطاقة من )
 ة فرعية.( ميار :47
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 بطاقة تقييم المنتج: -3

 بإعداد بطاقة تقييم جودة المنتج في ضوء االىداف والمحتوؼ التعميمي قام الباحث
التعميمي لتقييم مستوؼ جودة انتاج الطالب لمبرامج االذاعية الرقمية التعميمية في ضوء المعايير 

من خالل ما  الموديوالت التدريبيةالفنية والتربوية، والذؼ قام الطالب بإنتاجو في نياية دراسة 
 يمي:

 .تحديد اليدف من بطاقة تقييم المنتج -

: قام الباحث بتحديد محاور البطاقة وما تحتويو من بنود إعداد الصورة االولية لمبطاقة -
( :وتكونت من جزئين اساسين: الجزء االول ويتمثل في االجزاء التربوية ويتفرع منيا عدد )

يندرج تحت كل جزء فرعي عدد من بنود التقييم اما الجزء الثاني فيتكون من اجزاء فرعية 
( أجزء فرعية ويندرج تحت كل جزء فرعي عدد من بنود ;االجزاء الفنية ويتفرع منيا عدد )

التقييم  وقام الباحث بعرض ىذه القائمة عمي عدد من المحكمين والخبراء المتخصصين في 
دف التعرف عمي مدؼ عالم التربوؼ والمناىج وطرق التدريس بيمجال تكنولوجيا التعميم واال

لمغرض منيا وىو تقييم جودة اداء طالب الفرقة االولي تكنولوجيا التعميم في  تحقيق البطاقة
إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية في ضوء المعايير التربوية والفنية والتأكد من الصياغة 

ات البطاقة وتم تعديل البطاقة وفق أراء الخبراء وتمثمت التعديالت في العممية والمغوية لعبار 
ضافة وتعديل إسموب الصياغة الخاص ببعض البنود ، وتم تعديميا تمييدا لحساب  حذف وا 

عد االنتياء من التأكد من صدق بطاقة تقييم المنتج وتقدير ثباتيا ، أصبحت ثبات البطاقة وب
 الحة لالستخدام والتطبيق. البطاقة في صورتيا النيائية ص

 التجربة االستطالعية لمبحث: -رابعا

مجموعة من طالب تكنولوجيا التعميم الفرقة األولي تم تجريب بيئة التعمم المعكوس عمي 
( طالب، وتم إختيارىم بشكل عشوائي ممن ليس لدييم 32)من غير عينة البحث(، بمغ عددىم )
 يار مجموعة تجريبية واحدةالذاعية الرقمية التعميمية،  واختمعرفة مسبقة بميارات انتاج البرامج ا

ذو التطبيق القبمي والبعدؼ وتجريب البيئة المقترحة بيدف التأكد من أن البيئة خالية من أػ 
عيوب فنية متعمقة بإستخدام الطالب ومدؼ مالئمة البيئة وأدواتيا لمستوػ الطالب وميارتيم فى 
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ومعامالت السيولة والصعوبة، والتمييز، لكل مفردة من مفردات إستخدام وضبط أدوات البحث، 
وأسفرت نتائج التجربة االستطالعية عن مدػ مناسبة االختبار التحصيمى، وكذلك حساب زمنو 

البيئة وصالحيتيا لمتطبيق عمي المستوؼ الميداني وثبات كال من االختبار التحصيمي وبطاقة 
 التعميمي المالحظة وبطاقة تقييم جودة المنتج

  التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييم المنتج التعميمي: -

أجريت التجربة االستطالعية لإلختبار التحصيمي في صورتو األولية عمي مجموعة من 
وقد ( طالب، 32طالب تكنولوجيا التعميم الفرقة األولي بكمية التربية النوعية حيث بمغ عددىم )

كان اليدف من التجربة االستطالعية ضبط اإلختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييم 
التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة وبطاقة المنتج التعميمي، وتتضمن 

 تقييم المنتج التعميمي في الخطوات التالية:

لتحصيمي قام الباحث بحساب معامل ثبات لضبط االختبار اضبط االختبار التحصيمي:  -أ
االختبار، وحساب معامل السيولو والصعوبو وتمييز كل مفردة.وتحديد زمن االختبار ثم تم 

 االختبار وفقا لممعادلة التالية:حسب زمن 

 الزمن الذػ استغرقو أسرع طالب + الزمن الذػ استغرقو أبطأ طالب

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتوسط زمن االختبار =  تتتتتتتتتتتتتتتتت

4 

دقيقة، بينما استغرق أبطأ طالب  46وقد استغرق أسرع طالب فى اإلجابة عمى أسئمة االختبار 
 دقيقة. 52دقيقة، وبالتالى يكون متوسط زمن االختبار  58فى اإلجابة عمى أسئمة االختبار 

تم حساب معامل ثبات االختبار عمى عينة التجربة  :ت االختبار التحصيميحساب معامل ثبا -
( طالب ، حيث رصدت نتائجيم فى اإلجابة عمى االختبار 32االستطالعية التى بمغ عددىم )

،   Brownوبراون   Spearman، وقد استخدمت طريقة التجزئة النصفية لكل من سبيرمان
عمى حساب معامل االرتباط بين درجات نصفى االختبار ، حيث تم  حيث تعمل تمك الطريقة

تجزئة االختبار إلى نصفين متكافئين : تضمن القسم األول مجموع درجات الطالب فى األسئمة 
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الفردية من االختبار ، وتضمن القسم الثانى مجموع درجات الطالب فى األسئمة الزوجية من 
 ( . SPSSبينيما باستخدام )  Correlationباط االختبار ، ثم تم حساب معامل االرت

(: مجموع درجات طالب العينة االستطالعية في المفردات الفردية والزوجية لالختبار 2جدول )
 التحصيمي

 م
 درجة الطالب في

 المفردات الفردية

 درجة الطالب في

 المفردات الزوجية

3 

 

54 52 
4 4; 53 
5 49 4; 
6 49 48 
7 58 56 
8 55 55 
9 57 56 
: 59 5; 
; 53 55 
32 52 52 

 

(: حساب معامل ارتباط سبيرمان بين درجات طالب العينة االستطالعية في المفردات 4جدول )
 الفردية ودرجاتيم في المفردات الزوجية لالختبار التحصيمي

 اإلحتمال معامل ارتباط سبيرمان

2.;36 2.222 

 

االرتباط بين درجات طالب العينة اإلستطالعية في ( أن معامل 9ويتضح من جدول )
( عند مستوػ 36;.2المفردات الفردية ودرجاتيم في المفردات الزوجية لالختبار التحصيمى بمغ )
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( ، أؼ أن االرتباط بين درجات المفردات الفردية والمفردات الزوجية لالختبار 23.2داللة )
 التحصيمى ارتباط متتتوجب جزئتتتي قوؼ .

حساب معامل ثبات االختبار من معامل االرتباط يتم استخدام المعادلة التي أشار الييا خالد ول
 فرجون وىي:

 

حيث ) ر أ ( = معامل الثبات       و )ر( معامل االرتباط

 

( وىذة النتيجة تدل عمى 77;.2ومما سبق يتضح ان معامل الثبات لالختبار قد بمغ )
 .%( وىي تعتبر نسبة عمية جدًا لثبات اإلختبار 7.7;بنسبة )ثبات عالى لالختبار التحصيمى 

وىذا يعنى خمو اإلختبار من االخطاء التى يمكن أن تغير من أداء الفرد من وقت آلخر ، ومن 
 .ثم يمكن الوثوق واإلطمئنان إلى النتائج التي يتم الحصول عمييا عند تطبيقو

 دة من مفردات اإلختبار :حساب معامل السيولة ومعامل الصعوبة لكل مفر   -

ات الصحيحة والخاطئة في كل معامل السيولة: نسبة عدد اإلجابات الصحيحة إلى عدد اإلجاب
 ، وقد تم حساب معامل السيولة لكل مفردة باستخدام المعادلة التالية :مفردة

 -3كما تم حساب معامل الصعوبة لكل مفردة باستخدام المعادلة : معامل الصعوبة = 
ممحق ) ) .2:. : 82السيولة  وقد تراوحت معامالت السيولة لمفردات اإلختبار بين  معامل
مفردة السيولة المصحح من أثر التخمين لكل السيولة والصعوبة ومعامل ( حساب معامل 39
، وىى قيم مناسبة لمعامالت السيولة ألنيا تقع داخل الفترة المغمقة (االختبارمفردات  من
[2.42- 2.:2 . ] 

  :حساب معامل السيولة المصحح من أثر التخمين لكل سؤال من أسئمة االختبار -

وتتأثر مفردات االختبارات التي تبنى عمى اختيار إجابة واحدة من بديمين أو بدائل متعددة 
، ويقل أثره كمما بالتخمين ويزداد أثر ىذا التخمين كمما قل عدد االحتماالت المحددة لكل مفردة

أثره عندما ، ويضعف ندما يصل ىذا العدد إلى احتمالين، ويبمغ التخمين أقصاه عزاد ىذا العدد
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، وقد قامت الباحثة بحساب معامل السيولة المصحح من أثر التخمين يصل إلى ستة احتماالت
 لكل سؤال من أسئمة االختبار باستخدام المعادلة التالية التي اشار الييا فؤاد البيي وىي: 

 

 معامل السيولة المصحح من أثر التخمين  =      

 

 حيث أن :       ص = عدد اإلجابات الصحيحة لكل سؤال .

 خ = عدد اإلجابات الخاطئة لنفس السؤال .                    

 ن = إجمالي عدد اإلفراد .                    

وباستخدام المعادلة السابقة تم حساب معامل السيولة المصحح من أثر التخمين لكل 
 سؤال من أسئمة االختبار. 

 فأكثر( أسئمة شديدة :.2 2وقد اعتبرت أسئمة االختبار التي بمغ معامل سيولتيا )
تبار ، واعتبرت أسئمة االخا كانت تقيس معمومات ميمة أساسية، ولذا يجب حذفيا إال إذالسيولة

، إال إذا كان مة شديدة الصعوبة ولذا يجب حذفيافأقل( أسئ 2.4 2التي بمغ معامل سيولتيا )
معامل تمييزىا كبيرًا ، وقد وقعت معامالت السيولة المصححة من أثر التخمين لمفردات 

[ وىى قيم مناسبة لمعامالت السيولة المصححة من :2.9 -2.78االختبار في الفترة المغمقة ]
 [ .2:.2 -2.42لتخمين ألنيا تقع داخل الفترة المغمقة ]أثر ا

 حساب معامل التمييز لكل سؤال من أسئمة االختبار .  -

، تاز والطالب الضعيفيعبر معامل التمييز عن قدرة السؤال عمى التمييز بين الطالب المم
 ولحساب معامل التمييز لكل سؤال قام الباحث بإتباع الخطوات التالية : 

حسب الدرجة الكمية  ترتيب أوراق إجابات طالب المجموعة االستطالعية لمبحث تنازليا   -
 الطالب في االختبار.  الحاصل عمييا

 ( ( 1 – ) خ / ) ن –  

  

 )   + خ ( 
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موؼ من ، بحيث يتألف القسم العالطالب إلى طرفين عموؼ وطرف سفميتقسيم درجات  -
درجات ، ويتألف الطرف السفمي من ال% من الطرف الممتاز55الدرجات التي تكون نسبة 

 .% من الطرف الضعيف55ي تكون نسبة الت

 حساب عدد اإلجابات الصحيحة عمى المفردة من طالب الطرف الممتاز . -

 حساب عدد اإلجابات الصحيحة عمى المفردة من طالب الطرف الضعيف . -

ثم حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار وذلك باستخدام طريقة الفروق الطرفية وذلك من 
 ل تطبيق المعادلة اآلتية : خال

 

 

 

 حيث   ص ع   تدل عمى عدد اإلجابات الصحيحة لممفردة في الطرف الممتاز .

 ص س   تدل عمى عدد اإلجابات الصحيحة لممفردة في الطرف الضعيف .       

 ن     تدل عمى عدد التالميذ الكمي .          

ويتضح من النتائج التي تم التوصل إلييا أن معامالت التمييز لمفردات اإلختبار تراوحت 
االختبار  مفرداتمن  مفردة( حساب معامل التمييز لكل  :3ممحق ) )، 3.2. : 55بين 

وذلك يعنى أن أسئمة االختبار ذات قوة تمييز مناسبة ويمكن أن تميز بين الطالب  (التحصيمى
 [ . 3.22 -2.52الممتاز والطالب الضعيف ، ألنيا تقع داخل الفترة المغمقة ] 

 تحديد زمن االختبار التحصيمي : -

طالب العينة  كل طالب منب الزمن الذؼ استغرقو ، وذلك بحساتم حساب زمن االختبار
 االستطالعية لإلجابة عمى أسئمة االختبار .

 

 

                                               
     -ع     

  
 س  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل التمٌٌز =
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 زمن إجابة طالب العينة االستطالعية عمى أسئمة االختبار التحصيمي بالدقيقة: (4جدول )

 م
 الزمن

 ق ث

3 72 4: 

4 39 49 

5 55 52 

6 22 57 

7 2; 54 

8 24 49 

9 34 5; 

: 78 4: 

; 74 55 

32 6: 59 

 ، وذلك بقسمة مجموع أزمنة اإلجابة لجميع طالب العينةتم حساب متوسط زمن اإلجابةثم 
 ( ثانية .86( دقيقة و )53، وقد بمغ متوسط زمن االختبار التحصيمى )عمى عدد الطالب

لمالحظين تم حساب ثبات بطاقة المالحظة بأسموب تعدد ا حساب ثبات بطاقة المالحظة : -ب
، حيث إستعان الباحث بإثنين من الزمالء في نفس التخصص ، عمى أداء الطالب الواحد

وارتباطيا باألىداف التي  وقام بتدريبيما عمى إستخدام بطاقة المالحظة ، وتعريفيما بمحتواىا
كل منيما مستقمة عن األخرػ ، وبحيث يبدءون  –، وقد قام الباحث وزميميما تقيسيا

ب أفراد العينة االستطالعية ، ثم قام الباحث بمالحظة أداء عشرة من الطال -وينتيون معًا 
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بحساب نسبة اتفاق المالحظين عمى أداء كل طالب عمى حدة  باستخدام معادلتة  "  كوبر : 
Cooper  ،3;96  "     

 عدد الخطوات المتفق عمييا                                         

                                                           نسبة االتفاق  =                            
   ×322 

 عدد الخطوات المتفق عمييا + عدد الخطوات غير المتفق عمييا                       

 

(: نسبة االتفاق بين السادة المالحظين لمستوى أداء أفراد العينة االستطالعية 4جدول )
 األداء بطريقة تعدد المالحظينلمتحقق من ثبات بطاقة مالحظة 

الطال
 ب

 المتوسط 12 4 4 4 2 0 8 3 0 1

نسبة 
االتفا
 ق

43.
8 

44.
0 

44.
4 

40.
0 

41.
4 

42.
8 

40.
4 

44.
8 

44.
0 

40.
2 

40.48 
% 

 

( أن بطاقة مالحظة األداء التي تم تجريبيا صالحة لمقياس ، حيث ;ويتضح من جدول )
%( ، مما يعنى  6;.4;حاالت الطالب العشرة ) بمغ متوسط نسبة اتفاق المالحظين الثالثة في

 أنيا ثابتة إلى حد كبير .

 حساب ثبات بطاقة تقييم المنتج: -ج

( منتجات تعميمية قام طالب 8تم بحساب ثبات بطاقة تقييم المنتج بتطبيقيا عمي عدد)
تكنولوجيا  التجربة االستطالعية بإنتاجيا وتم تقيميا من قبل الباحث الي جانب احد الزمالء بقسم

التعميم بكمية التربية النوعية جامعة الزقازيق، ثم تم تسجيل الدرجة التي حصل عمييا كل طالب 
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عمي حده ، ثم حساب معامل ثبات بطاقة تقييم المنتج من خالل اسموب اتفاق المالحظين وذلك 
 ويوضح الجدول التالي نسب االتفاق بين المالحظين: Cooperباستخدام معادلة كوبر 

 (: نسب االتفاق بين المالحع عند تطبيق بطاقة تقييم المنتج12جدول )

 نسبة االتفاق عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق رقم الطالب

3 97 7 ;5.97% 

4 96 8 ;4.72% 

5 99 5 ;8.47% 

6 92 32 :9.72% 

7 98 6 ;7.22% 

 خامسا: التجربة االساسية لمبحث:

 لمبحث بعدد من المراحل والتي تمثمت في:مرت التجربة االساسية 

 عداد لمتجربة:ألا -1

ستفادة منو ، لتعريفيم بيدف البحث وكيفية اإلدية مع الطالب عينة البحثتم عقد جمسة تميي -أ 
والتأكد من توفر أجيزة الحاسب االلي والدتاشو وتوافر إتصال باإلنترنت بالسرعة المناسبة 

 فح البيئة بشكل مناسب.وبشكل منتظم تمكنو من الدخول وتص

، حيث يجمس كل طالب عمي جياز الطالب بعدم الدراسة بشكل جماعي تم التنبيو عمي -ب 
سرعتو  نيا مرتبة ترتيب منطقي وتسير وفق، حيث االلي بمفرده اثناء تعمم المياراتالحاسب ا

و وخطوه الذاتي كما طمب من الطالب االحتفاظ بكممة السر وعدم اعالنيا الحد من زمالئ
 حتي ال يتعرض الحساب لمسرقو او االختراق.



 

- 44 - 
  0202 يناير –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تم تنبة عمي الطالب انو في حالة مواجيتيم أؼ مشكمة تتعمق بالدخول عمي الرابط فإنيم  -ج 
يمكن االتصال بو عن طريق البريد اإللكتروني الخاص بو ، وقيام الباحث بالرد سريعا 

 وتوجيو الطالب الي كيفية حل المشاكل التي واجيوىا.

 دوات القياس:ألبيق القبمي التط -0

، والتي تمثمت في اإلختبار التحصيمي لقياس الجانب المتعمق دوات القياس قبمياتم تطبيق أ
بالتحصيل المعرفي وبطاقة المالحظة لقياس الجانب المتعمق باألداء الميارؼ لميارات انتاج 

يطبقوا الميارات المدرجة البرامج االذاعية الرقمية التعميمية حيث طمب الباحث من الطالب أن 
، ثم رصد درجات ليم من معمومات حول ىذه المياراتببطاقة المالحظة في حدود ما يتوفر 

تمييدا لممعالجة االحصائية لمتطبيق القبمي إلدوات البحث والتأكد من  عددهالطالب في جدول وا  
 تجانس المجموعات.

 تنفيذ التجربة: -3

الحاسب األلي بالكمية وتم شرح فكرة البيئة المقترحة وطريقة تم عمل لقاء مع الطالب بمعمل  -أ 
 التسجيل بيا وكذلك طريقة اإلبحار بيا.

 www.zagazig.tech/h salahيدخل كل طالب عمي البيئة من خالل الرابط التالي -ب 
 صة بو. وتسجيل الدخول بكتابة إسم المستخدم وكممة المرور الخا

يبدأ الطالب بدراسة مبررات وأىداف الموديول األول ثم يقوم بدراسة المحتوؼ ثم إجراء  -ج 
 االختبار البعدؼ لو ويتم ذلك مع باقي الموديوالت.

 التطبيق البعدي الدوات الدراسة: -8

، قام الباحث بالتطبيق البعدؼ ألدوات ب من دراسة الموديوالت التعميميةبعد إنتياء الطال
حث الثالثة وىي اإلختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي وبطاقة المالحظة لقياس الجانب الب

لتنمية ميارات انتاج البرامج االذاعية الرقمية  طاقة تقييم جودة المنتج التعميمياالدائي وب
 التعميمية.

 

http://www.zagazig.tech/
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 رصد نتائج التطبيق البعدي ومعالجتيا باالساليب االحصائية: -0

، ثم معالجتيا باالساليب االحصائية لمتوصل الي طبيق البعدؼ لالدواتصد نتائج التتم ر 
 نتائج البحث والتي سوف يتم عرضيا وتفسيرىا ومناقشتيا فى الفصل الرابع.

 نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا:

، ثم التطبيق ءات التطبيق القبمي ألدوات البحث، وتطبيق التجربة األساسيةوفي ضوء إجرا
لتمك األدوات ، وتصحيح ورصد درجات طالب العينة الضابطة والتجريبية من طالب البعدؼ 

تكنولوجيا التعميم ، في التطبيقين القبمي والبعدؼ الختبار تحصيل الجوانب المعرفية لميارات 
إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية ، وبطاقة مالحظة مستوػ أداء تمك الميارات ، وبطاقة 

 لمنتج ، قام الباحث بما يمي:تقييم ا

 أواًل: اختبار تجانس طالب العينة الضابطة والتجريبية في المستوى القبمي لمتغيرات البحث:

 اختبار تجانـس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى التحصيل القبمي:-1

، القبميتجريبية في مستوػ التحصيل ولمتأكد من تجانس طالب المجموعتين الضابطة وال
، ثم تم استخدام استخدام ياً قام الباحث بتحميل نتائج التطبيق القبمى لالختبار التحصيمي إحصائ

" لتحديد مدػ تجانس المجموعتين  Test Levene's "اختبار التجانس بين العينات المستقمة 
 Test of Homogeneity of Variancesالتجريبية والضابطة في مستوػ التحصيل القبمي " 

 . SPSS" باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي 

طالب المجموعتين الضابطة  الختبار تجانس Levene's Test نتائج إختبار  :(11جدول )
 والتجريبية في مستوى التحصيل القبمي

 مستوى الداللة (0الحرية ) درجات (1الحرية ) درجات إحصائى اإلختبار

2.201 1 04 2.838 

 

وىى أكبر من مستوػ  2.656تساوػ  أن قيمة مستوػ الداللة( 33ويوضح جدول )
، بالتالى نقبل فرض تجانس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في 2.27الداللة المعنوية 
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مستوػ التحصيل قبل إجراء التجربة ، بمعنى أن أػ فروق تظير بعد التجربة في مستوػ 
ة ، وليست إلى اختالفات موجودة بين طالب التحصيل ، تعود إلى إختالف المتغيرات المستقم

المجموعتين الضابطة والتجريبية ، قبل إجراء التجربة ، كما قام الباحث بتحميل نتائج التطبيق 
لعينتين مستقمتين  القبمى لالختبار التحصيمي إحصائيًا ، ثم تم استخدام اختبار )ت(

Independent – Samples T.Test ن متوسطات درجات طالب ، لمتعرف عمى الفروق بي
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي ، وكانت النتائج عمى 

 النحو التالى :

لمفروق بين متوسطات  Independent – Samples T.Testت  إختبار نتائج :(10جدول )
درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق القبمي لالختبار 

 التحصيمي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 9;.: 46.75 52 ضابطة
7: 2.543 2.97 

 32.53 47.55 52 تجريبية

( وىى أكبر من مستوػ  2.97( أن قيمة مستوػ الداللة ) 34ويتضح من نتائج جدول )
( أؼ أنيا غير دالة إحصائيًا ، مما يؤكد عدم وجود فرق دال إحصائيًا 2.27الداللة المعنوية )

( بين طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية ، في درجات التطبيق 2.27عند مستوػ الداللة )
بار التحصيمي ، وىذا يؤكد تجانس المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوػ القبمي لالخت

التحصيل القبمي قبل إجراء التجربة ، بمعنى أن أػ فروق تظير بعد التجربة في مستوػ 
التحصيل ، تعود إلى اختالف المتغيرات المستقمة ، وليست إلى إختالفات موجودة بين طالب 

 ية ، قبل إجراء التجربة .المجموعتين لضابطة والتجريب
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 إختبار تجانـس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى األداء القبمي: -0

ولمتأكد من تجانس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوػ األداء القبمي ، قام 
ستخدام اختبار الباحث بتحميل نتائج التطبيق القبمى لبطاقة المالحظة إحصائيًا ، ثم تم استخدام ا

" لتحديد مدػ تجانس المجموعتين التجريبية  Test Levene's "التجانس بين العينات المستقمة 
" باستخدام  Test of Homogeneity of Variancesوالضابطة في مستوػ األداء القبمي " 

 . SPSSبرنامج التحميل اإلحصائي 

طالب المجموعتين الضابطة  تجانسالختبار  Levene's Test نتائج إختبار  :(13جدول )
 والتجريبية في مستوى األداءالقبمي

 مستوى الداللة (0الحرية ) درجات (1الحرية ) درجات إحصائى اإلختبار

2.220 1 04 2.422 

وىى أكبر من مستوػ  88;.2تساوػ  ( أن قيمة مستوػ الداللة35ويوضح جدول )
تجانس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في ، بالتالى نقبل فرض  2.27الداللة المعنوية 

مستوػ األداء قبل إجراء التجربة ، بمعنى أن أػ فروق تظير بعد التجربة في مستوػ األداء ، 
تعود إلى اختالف المتغيرات المستقمة ، وليست إلى إختالفات موجودة بين طالب المجموعتين 

قام الباحث بتحميل نتائج التطبيق القبمى لبطاقة الضابطة والتجريبية ، قبل إجراء التجربة، كما 
 – Independentلعينتين مستقمتين  المالحظة إحصائيًا ، ثم تم استخدام اختبار )ت(

Samples T.Test  لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين ،
 ائج عمى النحو التالى : بطة والتجريبية في التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة ، وكانت النتالضا
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لمفروق بين  Independent – Samples T.Testت  ختبارإ نتائج :(18جدول )
متوسطات درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق القبمي 

 لبطاقة المالحظة

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 43.: 328.8 52 ضابطة
7: 2.254 2.;97 

 35.: 328.9 52 تجريبية

( وىى أكبر من مستوػ 97;.2( أن قيمة مستوػ الداللة ) 36ويتضح من نتائج جدول )
( أؼ أنيا غير دالة إحصائيًا ، مما يؤكد عدم وجود فرق دال إحصائيًا 2.27الداللة المعنوية )
، في درجات التطبيق ب المجموعتين الضابطة والتجريبية( بين طال2.27) عند مستوػ الداللة

القبمي لالختبار لبطاقة المالحظة ، وىذا يؤكد تجانس المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
مستوػ األداء القبمي قبل إجراء التجربة ، بمعنى أن أػ فروق تظير بعد التجربة في مستوػ 

المتغيرات المستقمة ، وليست إلى إختالفات موجودة بين طالب األداء ، تعود إلى إختالف 
 المجموعتين الضابطة والتجريبية، قبل إجراء التجربة .

 اختبار تجانـس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في المستوى القبمي لجودة المنتج: -3

في المستوػ القبمي لجودة  ولمتأكد من تجانس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية
، ثم تم استخدام مى لبطاقة تقييم المنتج إحصائياً ، قام الباحث بتحميل نتائج التطبيق القبالمنتج

" لتحديد مدػ تجانس  Test Levene's "اختبار التجانس بين العينات المستقمة استخدام 
 Test of Homogeneity"والضابطة في المستوػ القبمي لجودة المنتج  المجموعتين التجريبية

of Variances"  باستخدام برنامج التحميل اإلحصائيSPSS . 

 

 



 

- 120 - 
  0202 يناير –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

طالب المجموعتين الضابطة  الختبار تجانس Levene's Test نتائج إختبار  :(10جدول )
 والتجريبية في المستوى القبمي لجودة المنتج

 الداللةمستوى  (0الحرية ) درجات (1الحرية ) درجات إحصائى اإلختبار

2.221 1 04 2.443 

وىى أكبر من مستوػ  95;.2تساوػ  ( أن قيمة مستوػ الداللة37ويوضح جدول )
، بالتالى نقبل فرض تجانس طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في 2.27الداللة المعنوية 

مستوػ جودة المنتج قبل إجراء التجربة، بمعنى أن أػ فروق تظير بعد التجربة في مستوػ جودة 
الفات موجودة بين طالب المنتج، تعود إلى اختالف المتغيرات المستقمة، وليست إلى اخت

المجموعتين الضابطة والتجريبية، قبل إجراء التجربة، كما قام الباحث بتحميل نتائج التطبيق 
 Independentلعينتين مستقمتين  المنتج إحصائيًا، ثم تم استخدام اختبار )ت(القبمى لبطاقة تقييم 

 Samples T.Testالمجموعتين الضابطة  ، لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات درجات طالب
 والتجريبية في التطبيق القبمي لبطاقة تقييم المنتج، وكانت النتائج عمى النحو التالى :

لمفروق بين متوسطات  Independent–Samples T.Testت  إختبار نتائج :(12جدول )
درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق القبمي لبطاقة تقييم 

 المنتج

 العدد لمجموعةا
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 33.9 78.8 52 ضابطة
7: 2.3:8 2.:75 

 :.33 78.3 52 تجريبية

( وىى أكبر من مستوػ 75:.2( أن قيمة مستوػ الداللة )38ويتضح من نتائج جدول )
( أؼ أنيا غير دالة إحصائيًا ، مما يؤكد عدم وجود فرق دال إحصائيًا 2.27الداللة المعنوية )

( بين طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية ، في درجات التطبيق 2.27عند مستوػ الداللة )
تقييم المنتج ، وىذا يؤكد تجانس المجموعتين الضابطة والتجريبية في المستوػ  القبمي لبطاقة
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القبمي لجودة المنتج قبل إجراء التجربة ، بمعنى أن أػ فروق تظير بعد التجربة في مستوػ 
جودة المنتج ، تعود إلى اختالف المتغيرات المستقمة ، وليست إلى إختالفات موجودة بين طالب 

 ابطة والتجريبية ، قبل إجراء التجربة. المجموعتين الض

 : اإلجابة عمى السؤال األول والذي نص عمى :ثانياً 

ما أثر بيئة التعمم القائمة عمي استراتيجية الفصل المعكوس عمى تحصيل الجوانب المعرفية 
 لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟

 عمى السؤال األول لمبحث الحالي قام الباحث بما يمي :ولإلجابة 

 والذي نص عمى أنو : إختبار صحة الفرض األول -1

( بين متوسطي درجات أفراد المجموعو 2.27) "يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوػ <
التجريبية لمبحث في التحصيل المعرفي القبمي والبعدؼ لمجوانب المعرفية المتعمقة بميارات إنتاج 

 البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لصالح التحصيل البعدؼ ." 

والبعدؼ ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بتحميل نتائج التطبيقين القبمي 
وقد أستخدم الباحث أسموب اختبار ،  لالختبار التحصيمي ألفراد المجموعة التجريبية إحصائيًا 

، لمتعرف عمى الفرق بين متوسطي  Paired – Samples T.Testلعينتين مرتبطتين  )ت(
درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدؼ لالختبار التحصيمي، وكانت 

 تائج عمى النحو التالى :الن

 لمفرق بين متوسطي درجات  T. Test Paired–Samplesت  إختبار نتائج :(14جدول )
 المجموعة التجريبية فى مستوى التحصيل المعرفي القبمي والبعدي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 قبمي
52 

47.55 32.5 
4; 48.59 2.22 

 5.9 95.28 بعدي
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( وىي أقل من 2.22( أن قيمة مستوػ الداللة تساوؼ )39ويتضح من نتائج جدول )
، مما يؤكد وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوػ ( أؼ أنيا دالة إحصائياً 2.27لة )مستوػ الدال

، التحصيل المعرفي القبمي والبعدؼ بين درجات المجموعة التجريبية فى مستوػ  2.27الداللة 
، حيث أن متوسط درجات أفراد المجموعة البعدؼ األعمى في متوسط الدرجات لصالح التطبيق

( ، ومتوسط درجاتيم في التطبيق القبمي ىو 95.28التجريبية في التطبيق البعدؼ ىو )
(47.55).  

، المجموعة التجريبية معرفية لطالبوىذا يعني أن مستوػ التحصيل البعدؼ لمجوانب ال
البحثي األول لمبحث  أكبر من مستوػ التحصيل القبمي ليم ، وعمى ذلك يمكن قبول الفرض

، وىذا يعني انو يوجد فرق دال إحصائيًا في مستوػ تحصيل الجوانب المعرفية، لطالب الحالي
 المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدؼ، لصالح التطبيق البعدؼ . 

 إختبار صحة الفرض الثاني والذي نص عمى أنو : -2

( بين متوسطي درجات أفراد المجموعو 2.27"يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوػ < )
التجريبية والمجموعة الضابطة لمبحث في التحصيل المعرفي البعدؼ لمجوانب المعرفية المتعمقة 

 . المجموعة التجريبية " يمية لصالحبميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعم

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بالتحميل اإلحصائي لنتائج التطبيق البعدؼ 
لالختبار التحصيمي لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة، وأستخدم الباحث أسموب إختبار 

، لمتعرف عمى الفروق بين Independent – Samples T.Testلعينتين مستقمتين  )ت(
، في د المجموعتين التجريبية والضابطةمتوسطات درجات مستوػ التحصيل المعرفي لدػ أفرا

 التطبيق البعدؼ لالختبار التحصيمي ، وكانت النتائج عمى النحو التالى :
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بين  لمفروق   T. Test Independent – Samplesت  إختبار نتائج :(14جدول )
متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى التحصيل 

 المعرفي في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 7.46 67.35 52 مجموعة ضايطة
7: 45.89 2.222 

 5.99 95.28 52 تجريبيةمجموعة 

( وىي أقل 2.222( أن قيمة قيمة مستوػ الداللة تساوؼ ):3ويتضح من نتائج جدول )
، مما يؤكد وجود فرق دال إحصائيًا عند أؼ أنيا دالة إحصائياً  (2.27من مستوػ الداللة )

التحصيل المعرفي ، في مستوػ د المجموعتين التجريبية والضابطةبين أفرا 2.27مستوػ الداللة 
، حيث أن متوسط تحصيل تحصيمي لصالح المجموعة التجريبيةفي التطبيق البعدؼ لالختبار ال

 ( .67.35( ومتوسط تحصيل أفراد المجموعة الضابطة )95.28أفراد المجموعة التجريبية )

، أكبر من مستوػ البعدؼ لطالب المجموعة التجريبيةوىذا يعني أن مستوػ التحصيل 
لفرض البحثي الثاني ل البعدؼ لطالب المجموعة الضابطة، وعمى ذلك يمكن قبول االتحصي

، وىذا يعني انو يوجد فرق دال إحصائيًا في مستوػ تحصيل طالب المجموعتين لمبحث الحالي
 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية .

التعمم القائمة عمي إستراتيجية الفصل المعكوس عمى تحصيل حساب حجم أثر بيئة  -3
الجوانب  المعرفية لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لدى طالب تكنولوجيا 

 التعميم.

( لمبيئة المقترحة عمي تنمية مستوػ Effect Size( )ESوقد تم حساب حجم األثر )
 التجريبية من المعادلة التالية : التحصيل المعرفي لدػ طالب المجموعة 
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               T )²)  ²ت            ( =   ²ηمربع إيتا )  

 + درجات الحريةT )  ²)  ²ت 

 (:;3وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدول )

حجم األثر لمبيئة المقترحة عمى تنمية مستوى التحصيل المعرفي لدى طالب  (:14جدول )
 المجموعة التجريبية

 حجم األثر η2مربع إيتا  درجة الحرية 0 قيمة ت قيمة ت الجانب

 قوي جداً  2.404 04 240.34 26.37 المعرفي التحصيل

( أن حجتتتتم أثتتتر البيئتتتتة المقترحتتتة عمتتتتى تنميتتتة مستتتتتوػ التحصتتتتيل ;3ويتضتتتح متتتتن جتتتدول )
يدل عمى ( ، وىذه نسبة مرتفعو جدًا مما ;7;.2المعرفي لدػ طالب المجموعة التجريبية بمغت )

أن البيئتتتة المقترحتتتة كتتتان ليتتتا أثتتتر قتتتوؼ جتتتدًا عمتتتى تنميتتتة مستتتتوػ التحصتتتيل المعرفتتتي لتتتدػ طتتتالب 
المجموعة التجريبيتة، والتتي اشتار إلييتا كتال متن فتؤاد أبتو حطتب وآمتال صتادق  أنتو إذا كتان قيمتة 

متتتن التبتتتاين فتتتي المتغيتتتر التتتتابع يمكتتتن  2.37)  فيتتتذا يتتتدل عمتتتى قيمتتتة كبيتتترة 2.37=  مربتتتع إيتتتتا
ذا كان قيمتة مربتع إيتتا = (إرجاعو إلى أثر المتغير المستقل فيتذا يتدل عمتى تتأثير كبيتر  2.42، وا 

 من لتباين في المتغير التابع يمكن إرجاعو إلى أثر المتغير المستقل(. 2.42جًدا )

 :ويرجع الباحث ىذه النتائج إلى 

إستراتيجية الفصل المعكوس كان ليا أثرا في  ستخداميمية التي تم تصميميا بإأن البيئة التعم -3
مستوؼ تحصيل الطالب لممعارف المتعمقة بميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية 
حيث تم قمب نظام المحاضرة من خالل فيديوىات خاصة بالمحتوػ أعدىا المعمم والتي أدت 

ستيعاب المحتوؼ بطريقة أسيل وأإلي زيادة القدرة عمي  في المنزل حيث أدػ ذلك  سرعفيم وا 
إلي توفير الوقت والجيد بالنسبة لممعمم والطالب كما يرجع أيضا الي ورش العمل والمناقشات 
حتواء البرنامج عمى فيديوىات تعميمية ساعدت عمي تنمية  التي تقام داخل المحاضرة وا 

 البرنامج عمى جذب اإلنتباه. التحصيل الدراسي لدػ الطالب وقدرة
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ضعف مستوؼ تحصيل طالب المجموعة التجريبية )التطبيق القبمي( في المعارف المرتبطة  -4
بميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية ويرجع ذلك إلي عدم دراستيم لموضوعات 

 المقرر من قبل وحداثة المعارف المتضمنة بو.

طالب المجموعة التجريبية بعديا مما يدل عمي إستيعابيم لممعارف إرتفاع مستوؼ تحصيل  -5
المتضمنة بالمحتوؼ االلكترونى ويرجع ذلك إلي تدعيم المحتوؼ اإللكتروني بوسائط متعددة 
وأنشطة وميمات ساعدت الطالب عمي التعمم أثناء التواجد في قاعة الدراسة بدال من إلقاء 

 ة مخصص إلجراء التكميفات عبر االنترنت.محاضرة نظرية حيث كان وقت المحاضر 

البيئة التعميمية تتميز بإعطاء الفرصة لممتعمم لمتعبيرعن نفسو وعن قدراتو والتحكم والسيطرة  -6
عمي الموقف التعميمي داخل بيئة التعمم وبالتالي فيو يتحرك داخميا كيفما يرؼ وكيفما يشاء 

واجيو أػ مشكمة قد تعوقة عن أداء الميام ويستطيع الحصول عمي الدعم من أقرانو عندما ي
المكمف بيا وربما يكون ذلك سببا في إعطاء المتعمم حرية وىدوء نفسي وتخفيفا من حده 
القمق حول أداءة لالنشطة المختمفة األمر الذؼ أدؼ الي شعور طالب التطبيق البعدؼ الذين 

 درسوا بيذا النمط ببساطو الميام واالنشطة التعميمية.

إستناد البيئة التعميمية عمي فمسفة تعميمية ترؼ ان إكتساب المتعمم لممعارف المختمفة البد ان  -7
يكون ذات مغزؼ حيث ركز الباحث عمي مرور الطالب بمجموعة من أنشطة التعمم التي 
توصمو إلي اكتساب ىذه المعارف بنفسة مع وجود الدعم والتوجية من قبل المعمم وطبقا ليذه 

بح المتعمم منتجا لممعرفة وليس مستيالكا ليا وأصبح مسئوال عن توليد المعارف الفمسفة أص
األمر الذؼ أدؼ بدوره إلي زيادة مستوؼ التحصيل لطالب المجموعة التجريبية في التطبيق 
البعدؼ الذين درسوا بيذا النمط بالمقارنة بالطالب الذين تمقوا دروسيم عبر نمط التعمم 

 التقميدؼ.

( والتي 4237بشكل عام مع نتيجة دراسة حنان الزين والطيب أحمد ) النتيجةوتتفق ىذه 
في تحسين مستوؼ العممية التعميمية  الفصل المعكوسأكدت عمي أىمية استخدام إستراتيجية 

 وزيادة التحصيل المعرفي لدػ الطالب بطريقة أسرع وتوفير الوقت والجيد لممعمم والطالب.
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 والذي نص عمى : ل الثاني: اإلجابة عمى السؤاثانياً 

مــا أثــر بيئــة الــتعمم القائمــة عمــي إســتراتيجية الفصــل المعكــوس عمــى تنميــة الجوانــب األدائيــة  
 لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم ؟

 ولإلجابة عمى السؤال الثاني لمبحث الحالي قام الباحث بما يمي :

 صحة الفرض الثالث والذي نص عمى أنو :إختبار  -1

( بتتين متوستتطي درجتتات أفتتراد المجموعتتة 2.27"يوجتد فتترق دال إحصتتائيا عنتتد مستتتوػ < ) 
التجريبيتتتتة لمبحتتتتث فتتتتي مستتتتتوػ األداء القبمتتتتي والبعتتتتدؼ لميتتتتارات إنتتتتتاج البتتتترامج اإلذاعيتتتتة الرقميتتتتة 

 التعميمية لصالح األداء البعدؼ" . 

ام الباحث بتحميل نتتائج التطبيقتين القبمتي والبعتدؼ لبطاقتة ولمتحقق من صحة ىذا الفرض ق
لعينتتين  المالحظة ألفراد المجموعة التجريبية إحصتائيًا، وقتد استتخدم الباحتث أستموب اختبتار )ت(

، لمتعتترف عمتتى الفتترق بتتين متوستتطي درجتتات طتتالب  Paired-Samples T.Testمتترتبطتين 
لبعتدؼ لبطاقتة المالحظتة ، وكانتت النتتائج عمتى النحتو المجموعة التجريبية في التطبيقتين القبمتي وا

 التالى :

 لمفرق بين متوسطي درجات  T. Test Paired-Samplesت  إختبار نتائج :(02جدول )
 المجموعة التجريبية فى مستوى األداء القبمي والبعدي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 قبمي
52 

328.95 :.35 
4; 93.7; 2.22 

 47.;5 863 بعدي

( وىتتتي أقتتتل متتتن 2.22( أن قيمتتتة مستتتتوػ الداللتتتة تستتتاوؼ )42ويتضتتتح متتتن نتتتتائج جتتتدول )
، ممتتا يؤكتتد وجتتود فتترق دال إحصتتائيًا عنتتد مستتتوػ ( أؼ أنيتتا دالتتة إحصتتائياً 2.27لتتة )مستتتوػ الدال

بتتتتين درجتتتتات المجموعتتتتة التجريبيتتتتة فتتتتى مستتتتتوػ األداء القبمتتتتي والبعتتتتدؼ ، لصتتتتالح  2.27الداللتتتتة 
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التطبيق البعدؼ األعمى في متوسط الدرجات ، حيث أن متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية 
 (. 328.95لتطبيق القبمي ىو )(، ومتوسط درجاتيم في ا863في التطبيق البعدؼ ىو )

، أكبتتتر متتتن ميتتتارات لطتتتالب المجموعتتتة التجريبيتتتةوىتتتذا يعنتتتي أن مستتتتوػ األداء البعتتتدؼ لم 
مستتتوػ االداء القبمتتي ليتتم، وعمتتى ذلتتك يمكتتن قبتتول الفتترض البحثتتي الثالتتث لمبحتتث الحتتالي، وىتتذا 

ريبيتة فتي التطبيقتين يعني انو يوجد فرق دال إحصائيًا في مستتوػ االداء ، لطتالب المجموعتة التج
 القبمي والبعدؼ، لصالح التطبيق البعدؼ .

 إختبار صحة الفرض الرابع والذي نص عمى أنو : -2

( بتين متوستطي درجتات أفتراد المجموعتة 2.27" يوجد فرق دال إحصائيا عند مستتوػ < ) 
اإلذاعيتتة التجريبيتة والمجموعتة الضتابطة لمبحتث فتي مستتتوػ األداء البعتدؼ لميتارات إنتتاج البترامج 

 الرقمية التعميمية لصالح المجموعة التجريبية. "

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بالتحميل اإلحصائي لنتائج التطبيق البعدؼ 
 لبطاقة المالحظة لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة، وأستخدم الباحث أسموب إختبار )ت(

، لمتعرف عمى الفروق بين  Independent – Samples  T.Testلعينتين مستقمتين 
متوسطات درجات مستوػ األداء لدػ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ، في التطبيق 

 البعدؼ لبطاقة المالحظة ، وكانت النتائج عمى النحو التالى :

لمفروق بين   T. Test Independent – Samplesت  إختبار (: نتائج01جدول )
د المجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى األداء في متوسطات درجات أفرا

 التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 56.28 523.3 52 مجموعة ضايطة
7: 57.:4 2.222 

 47.;5 863 52 مجموعة تجريبية 
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( وىتي أقتتل 2.222( أن قيمتة قيمتة مستتوػ الداللتتة تستاوؼ )43ويتضتح متن نتتائج جتتدول )
( أؼ أنيتتتا دالتتتة إحصتتتائيًا ، ممتتتا يؤكتتتد وجتتتود فتتترق دال إحصتتتائيًا عنتتتد 2.27متتتن مستتتتوػ الداللتتتة )

بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ، في مستوػ األداء في التطبيق  2.27مستوػ الداللة 
قتتتة المالحظتتة لصتتتالح المجموعتتتة التجريبيتتة ، حيتتتث أن متوستتط أداء أفتتتراد المجموعتتتة البعتتدؼ لبطا
(، ىذا يعني أن مستتوػ األداء 523.3( ومتوسط أداء أفراد المجموعة الضابطة )863التجريبية )

البعدؼ لطالب المجموعة التجريبية، أكبر من مستتوػ األداء البعتدؼ لطتالب المجموعتة الضتابطة 
، وىتتذا يعنتتي انتتو يوجتتد فتترق دال لفتترض البحثتتي الرابتتع لمبحتتث الحتتالين قبتتول اوعمتتى ذلتتك يمكتت. 

إحصتتائيًا فتتي مستتتوػ أداء طتتالب المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي التطبيتتق البعتتدؼ لبطاقتتة 
 .مالحظة لصالح المجموعة التجريبيةال

ميـارات  حساب حجم أثر بيئـة الـتعمم القائمـة عمـي اسـتراتيجية الفصـل المعكـوس عمـى أداء -3
 إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

( لمبيئتة المقترحتة عمتي تنميتة مستتوػ األداء  Effect Size  ( ) ESوقد تم حستاب حجتم األثتر )
 لدػ طالب المجموعة التجريبية من المعادلة التالية : 

               T )²)  ²ت            ( =     ²ηمربع إيتا )  

 + درجات الحريةT )  ²)  ²ت                                         

(: حجم األثر لمبيئة المقترحة عمى تنمية مستوى األداء المياري لدى طالب المجموعة 00جدول )
 التجريبية

 حجم األثر η2مربع إيتا  درجة الحرية 0 قيمة ت قيمة ت الجانب

 قوي جداً  2.448 04 0100.104 ;93.7 األداء المياري 

( أن حجتم أثتر البيئتة المقترحتة عمتى تنميتة مستتوػ األداء الميتارؼ 44ويتضح متن جتدول )
( ، وىتتذه نستتبة مرتفعتتو جتتدًا ممتتا يتتدل عمتتى أن 6;;.2لتتدػ طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة بمغتتت )

الميتتارؼ لتدػ طتتالب المجموعتتة البيئتة المقترحتتة كتان ليتتا أثتر قتتوؼ جتتدًا عمتى تنميتتة مستتوػ األداء 
 التجريبية.
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 ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى:

ضعف مستوؼ أداء طالب المجموعة التجريبية )التطبيق القبمي( لميارات إنتاج البرامج  -3
 اإلذاعية الرقمية التعميمية ويرجع ذلك إلي قمو خبراتيم التدريسية.

)التطبيق البعدؼ( مما يدل عمي تحسن إرتفاع مستوؼ اداء طالب المجموعة التجريبية  -4
مستوؼ أدائيم لميارات إنتاج البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية ويرجع ذلك إلي أن إعتمادىم 
عمي ميام وأنشطة تفاعمية ومواقف تدريسية مصغرة داخل قاعة الدراسة أؼ غمب عمي 

ي تنميتيا لدؼ الطالب المحاضرة جانب التطبيق العممي أكثر من الشرح النظرؼ مما ساىم ف
 بشكل مناسب.

يتوافر في البيئة التعميمية خصائص أدت الي زيادة مستوؼ األداء الميارؼ لدؼ الطالب من  -5
حيث ان البيئة التعميمية أتاحت الفرصو لممتعمم حرية إكتساب الميارات تبعا لقدرة المتعمم 

 التعميمية. ئةاتي عبر االبيوتبعا لسرعو تعممة الخاصة من خالل التعمم الذ

، وكل وحدة تحتوؼ عمي محاضرات يتم تعمميا التعمم وتقسيميا لوحدات تعميمية تنظيم بيئة -6
ذاتيا عبر البيئة التعميمية ومحاضرات أخرؼ لمتعمم في المعمل وجيا لوجو وىذا التنظيم 

 المرحمي أفاد الطالب في إكتساب الميارات التي تضمنتيا الموديوالت التعميمية.

ميز نمط التعمم االلكتروني بإعطاء الفرصة لممتعمم لمتعبير عن نفسو وعن قدراتو يت  -7
والسيطرة عمي الموقف التعميمي داخل بيئة التعمم وبالتالي فيو يتحرك داخميا كيفما يرؼ 
وكيفما يشاء ويسطيع الحصول عمي الدعم من أقرانو عندما يواجيو أػ مشكمة قد تعوقة عن 

بيا وربما يكون ذلك سببا في إعطاء المتعمم حرية وىدوء نفسي االمر أداء الميام المكمف 
الذؼ أدؼ الي شعور طالب التطبيق البعدؼ الذين درسوا بيذا النمط ببساطو الميام واالنشطة 

 التعميمية.

تقديم الميارة بشكل كامل بالنسبة لمطالب الذين درسوا عبر نمط التعمم التقميدؼ ثم تطبيقيا  -8
من المحتمل ان يكون ادػ الي قصور في انتباه المتعمم الي خطوات اداء الميارة  ولذلك فإن

مما اثر في عممية ادراكة فالمتعمم قد يكون إحتفع في ذاكرتة بأخر توجيو تم تقديمة اليو دون 
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القدرة عمي تذكر التوجيو الذؼ تم تقديمة في بداية الميمة مما ادؼ الي فشل المتعمم في 
 التدريب الميارؼ. إستكمال عممية

 ( وزينب خميفة0214) أكرم فتحيوتتفق ىذه النتيجة بشكل عام مع نتيجة دراسة 
 والتي اشارت لمتأثير االساسي والفعال لمتعمم المعكوس . (0212)

 ثالثًا: اإلجابة عمى السؤال الثالث والذي نص عمى :

عمـى تنميـة مسـتوى جـودة إنتـاج ما أثر بيئة التعمم القائمة عمـي إسـتراتيجية الفصـل المعكـوس 
 طالب تكنولوجيا التعميم لمبرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية ؟

 ولإلجابة عمى السؤال الثالث لمبحث الحالي قام الباحث بما يمي : 

 والذي نص عمى أنو : إختبار صحة الفرض الخامس : -1

ب (  بتتتتتتين متوستتتتتتطات درجتتتتتتات طتتتتتتال2.27"يوجتتتتتتد فتتتتتترق دال إحصتتتتتتائيًا عنتتتتتتد مستتتتتتتوػ< )
المجموعات التجريبيتة  لمبحتث فتى المستتوػ القبمتي والبعتدؼ لجتودة إنتتاج البترامج اإلذاعيتة الرقميتة 

 التعميمية لصالح المستوػ البعدؼ" . 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بتحميل نتتائج التطبيقتين القبمتي والبعتدؼ لبطاقتة 
لعينتين  إحصائيًا، وقد أستخدم الباحث أسموب اختبار )ت(تقييم المنتج ألفراد المجموعة التجريبية 

، لمتعترف عمتى الفترق بتين متوستطي درجتات طتالب  Paired – Samples T.Testمترتبطتين 
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدؼ لبطاقة تقييم المنتج ، وكانت النتائج عمى النحو 

 التالى :
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لمفـرق بـين متوسـطي   T. Test Paired – Samplesت  إختبـار نتـائج :(03جدول )
 المجموعة التجريبية فى مستوى جودة المنتج القبمي والبعدي درجات

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 قبمي
52 

78.32 33.:5 
4; 62.;; 2.22 

 58.97 556.35 بعدي

( وىتتتي أقتتتل متتتن 2.22( أن قيمتتتة مستتتتوػ الداللتتتة تستتتاوؼ )45متتتن نتتتتائج جتتتدول )ويتضتتتح 
، ممتتا يؤكتتد وجتتود فتترق دال إحصتتائيًا عنتتد مستتتوػ ( أؼ أنيتتا دالتتة إحصتتائياً 2.27لتتة )مستتتوػ الدال

، لصتالح ستتوػ جتودة المنتتج القبمتي والبعتدؼبين درجتات المجموعتة التجريبيتة فتى م 2.27الداللة 
، حيث أن متوسط درجتات أفتراد المجموعتة التجريبيتة في متوسط الدرجات األعمى التطبيق البعدؼ

( ، 78.32( ، ومتوستتتط درجتتتاتيم فتتتي التطبيتتتق القبمتتتي ىتتتو )556.35فتتتي التطبيتتتق البعتتتدؼ ىتتتو )
وىذا يعني أن مستوػ جودة المنتج البعدؼ لطالب المجموعتة التجريبيتة ، أكبتر متن مستتوػ جتودة 

ن قبول الفرض البحثي الخامس لمبحث الحالي ، وىذا يعني انو المنتج القبمي ليم ،وعمى ذلك يمك
يوجتتد فتترق دال إحصتتائيًا فتتي مستتتوػ جتتودة المنتتتج ، لطتتالب المجموعتتة التجريبيتتة فتتي التطبيقتتين 

 القبمي والبعدؼ، لصالح التطبيق البعدؼ .

 إختبار صحة الفرض السادس: والذي نص عمى أنو : -2

(  بتتتتتتين متوستتتتتتطات درجتتتتتتات طتتتتتتالب 2.27يوجتتتتتتد فتتتتتترق دال إحصتتتتتتائيًا عنتتتتتتد مستتتتتتتوػ< )
المجموعتتتات التجريبيتتتة والمجموعتتتة الضتتتابطة لمبحتتتث فتتتى المستتتتوػ البعتتتدؼ لجتتتودة إنتتتتاج البتتترامج 

 اإلذاعية الرقمية التعميمية لصالح المجموعة التجريبية.  

ولمتحقتتق متتن صتتحة ىتتذا الفتترض قتتام الباحتتث بالتحميتتل اإلحصتتائي لنتتتائج التطبيتتق البعتتدؼ 
ستتتخدم الباحتتث أستتموب إختبتتار لبطاقتتة تقيتتيم  المنتتتج لطتتالب المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة، وا 

، لمتعترف عمتى الفتروق بتين  Independent – Samples  T.Testلعينتتين مستتقمتين  )ت(
متوسطات درجات مستوػ جودة المنتج لدػ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ، في التطبيتق 

 تج ، وكانت النتائج عمى النحو التالى :البعدؼ لبطاقة تقييم المن
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لمفروق بين   T. Test Independent – Samplesت  إختبار نتائج :(08جدول )
متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى جودة 

 المنتج في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 ;49.2 ;.352 52 مجموعة ضايطة
7: 46.5: 2.222 

 58.97 556.35 52 مجموعة تجريبية 

( وىتي أقتتل 2.222( أن قيمتة قيمتة مستتوػ الداللتتة تستاوؼ )46ويتضتح متن نتتائج جتتدول )
يؤكتتتد وجتتتود فتتترق دال إحصتتتائيًا عنتتتد ( أؼ أنيتتتا دالتتتة إحصتتتائيًا ، ممتتتا 2.27متتتن مستتتتوػ الداللتتتة )

بتين أفتراد المجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة ، فتي مستتوػ جتودة المنتتج فتي  2.27مستوػ الداللة 
التطبيتق البعتتدؼ لبطاقتتة تقيتيم المنتتتج لصتتالح المجموعتة التجريبيتتة ، حيتتث أن متوستط جتتودة منتتتج 

 ( .;.352د المجموعة الضابطة )( ومتوسط جودة منتج أفرا556.35أفراد المجموعة التجريبية )

ىتتتذا يعنتتتي أن المستتتتوػ البعتتتدؼ لجتتتودة المنتتتتج لطتتتالب المجموعتتتة التجريبيتتتة ، أكبتتتر متتتن 
لفتتترض المستتتتوػ البعتتتدؼ لجتتتودة المنتتتتج لطتتتالب المجموعتتتة الضتتتابطة ، وعمتتتى ذلتتتك يمكتتتن قبتتتول ا

جتودة منتتتج ، وىتتذا يعنتي انتتو يوجتد فترق دال إحصتتائيًا فتي مستتتوػ البحثتي الستادس لمبحتتث الحتالي
طتتتتالب المجمتتتتوعتين التجريبيتتتتتة والضتتتتابطة فتتتتتي التطبيتتتتق البعتتتتتدؼ لبطاقتتتتة تقيتتتتتيم المنتتتتتج لصتتتتتالح 

 المجموعة التجريبية .

حساب حجم أثر بيئـة الـتعمم القائمـة عمـي اسـتراتيجية الـتعمم المعكـوس عمـى مسـتوى جـودة  -3
 منتج طالب تكنولوجيا التعميم من البرامج اإلذاعية التعميمية الرقمية:

( لمبيئتة المقترحتة عمتي تنميتة مستتوػ  Effect Size  ( ) ESوقد تم حساب حجتم األثتر )
 جودة المنتج لدػ طالب المجموعة التجريبية من المعادلة التالية : 
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               T )²)  ²ت            ( =     ²ηمربع إيتا )  

 + درجات الحريةT )  ²)  ²ت

 ( :47) جدولوكانت النتائج كما ىو موضح بال

حجم األثر لمبيئة المقترحة عمى تنمية مستوى جودة المنتج لدى طالب المجموعة  :(00)جدول 
 التجريبية

 حجم األثر η2مربع إيتا  درجة الحرية 0 قيمة ت قيمة ت الجانب

 قوي جداً  2.443 04 1242.14 ;;.62 جودة المنتج

عمى تنمية مستوػ جودة المنتج لدػ ( أن حجم أثر البيئة المقترحة 47ويتضح من جدول )
( ، وىتتذه نستتبة مرتفعتتو جتتدًا ممتتا يتتدل عمتتى أن البيئتتة 5:;.2طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة بمغتتت )

 المقترحة كان ليا أثر قوؼ جدًا عمى تنمية مستوػ جودة المنتج لدػ طالب المجموعة التجريبية.

 ويرجع الباحث ىذه النتيجة الي أن : 

ميز بإعطاء الفرصة لممتعمم لمتعبير عن نفسو وعن قدراتو والتحكم والسيطرة البيئة التعميمية تت -3
عمي الموقف التعميمي داخل بيئة التعمم وبالتالي فيو يتحرك داخميا كيفما يرؼ وكيفما يشاء 
ويسطيع الحصول عمي الدعم من أقرانو عندما يواجيو أػ مشكمة قد تعوقة عن أداء الميام 

ذلك سببا في إعطاء المتعمم حرية وىدوء نفسي واالمر الذؼ أدؼ إلي  المكمف بيا وربما يكون 
 شعور طالب التطبيق البعدؼ الذين درسوا بيذا النمط ببساطو الميام واالنشطة التعميمية.

ترؼ أن إكتساب المتعمم لممنتجات المختمفة البد ان  لي فمسفة تعميميةالبيئة التعميمية إستندت إ -4
الباحث عمي مرور الطالب بمجموعة من انشطة التعمم التي يكون ذا معني حيث ركز 

توصمو الي اكتساب ىذه الميارات بنفسة مع وجود الدعم والتوجية من قبل المعمم وطبقا ليذه 
الفمسفة اصبح المتعمم منتجا لممعرفة وليس مستيالكا ليا ومسئوال عن توليد المعارف االمر 

التعميمي لطالب التطبيق البعدؼ الذين درسوا بيذا  الذؼ ادؼ بدوره الي زيادة جودة المنتج
 النمط بالمقارنة بطالب التطبيق القبمي الذين تمقوا دروسيم عبر نمط التعمم التقميدؼ.
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إكتساب المتعمم لممنتجات المختمفة البد أن يكون ذات مغزؼ حيث ركز الباحث عمي مرور  -5
تساب ىذه الميارات بنفسو مع وجود الطالب بمجموعة من أنشطة التعمم التي توصمو الي إك

تحقيق المعمومات وتكوين الدعم والتوجيو من المعمم والمعاونة من اقرانو، وأصبح مسئوال عن 
، وىو االمر الذؼ أدػ بدوره الي زيادة مستوؼ جودة المنتج التعميمي لدؼ الطالب المفاىيم

الذين دروسيم عبر نمط التعمم  الذين درسوا عبر نمط التعمم االلكتروني بالمقارنة بأقرانيم
 التقميدؼ.

 توصيات البحث:

 يوصي البحث الحالي باالتي :

في البحث لإلسترشاد بيا في بحوث أخرؼ  عدادىااالستفادة من قائمة الميارات التي تم إ  -3
 تجرؼ لتنمية ميارات تصميم بيئات التعمم الرقمية.

)اإلختبار التحصيمي لمجانب المعرفي لميارات اإلستفادة من اإلدوات التي تم إعدادىا وىى  -4
 ، وبطاقة تقييم جودة المنتج التعميمي(.رامج االذاعية الرقمية التعميميةإنتاج الب

تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمطالب والمعممين لتنمية ميارات إنتاج البرامج اإلذاعية  -5
 الرقمية التعميمية.

نتاجيا في التدريب عمي ميارات إنتاج إستخدام بيئة الفصل المعكوس التي تم ت -6 صميميا وا 
البرامج اإلذاعية الرقمية التعميمية لطالب قسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية جامعة 
الزقازيق أو في الجامعات االخرؼ والتي خصائص متعممييا ىي نفس خصائص الطالب 

 عينة البحث.

نتاج البرامج اإلذاعية الرقمية ضرورة إقتراح دورات تدريبية لممعممين ع -7 مي كيفية تصميم وا 
 التعميمية لتوظيفيا بشكل صحيح في العممية التعميمية.
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 البحوث المقترحة

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم المعكوس في تنمية ميارات التدريس لذوؼ اإلحتياجات  -1
 الخاصة لدػ معممي العموم بمراحل التعميم العام.

الصف المعكوس في تنمية ميارات تعمم العموم التشاركية  يبي قائم عمي إستراتيجيةبرنامج تدر  -2
 لدػ معممي العموم بمراحل التعميم العام وأثره عمى طالبيم.

 المراجع:

فاعمية اختالف نمطي التقديم لبرنامج حاسوبي عمي  (.0222) أحمد عطية عويس
ميارات إنتاج التسجيالت الصوتية باستخدام برامج الصوت الحاسوبي لدؼ طالب 

 جامعة االزىر. كمية التربية، شعبة تكنولوجيا التعميم بكميات التربية، رسالة ماجستير،

لتحدث في المغة فاعمية البودكاستنج في تنمية ميارات ا (.0211) أريج الخثالن
تعميم االلكتروني والتعمم ورقة عمل مشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لم االنجميزية،
 ، وزارة التربية والتعميم ،السعوديةعن بعد

تطوير نموذج لمتصميم التحفيزؼ لممقرر المقموب وأثره  .(0210أكرم فتحي مصطفى )
مستحدثات التكنولوجيا المساندة عمى نواتج التعمم ومستوػ تجييز المعمومات وتقبل 

 لذوؼ االحتياجات الخاصة، المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد
 مارس، المممكة العربية السعودية، الرياض.  7-4في الفترة من 

مجمة تكنولوجيا  التعميم االلكتروني واالستراتيجيات المعرفية، (.0212) أماني الجمل
 .7;4 (،7) العدد التعميم،

تيجيات التعمم النشط لتدريس فاعمية برنامج قائم عمى استرا (.0222إيياب دمحم حمزة )
اإلذاعة والتسجيالت الصوتية لتنمية ميارات اإلنتاج اىتماما والتحصيل الدراسى  مادة

كمية  لطالب شعبة المكتبات والوسائل التعميمية، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم،
 .485- 457(،3ك) (،38) مج جامعة حموان، لتربية ،ا
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فاعمية الفصول المقموبة في التعمم، المدينة المنورة،  (.0210) ابتسام سعود الكحيمي
 مكتبة دار الزمان.

ميارات أساسية في  ،spssالتحميل اإلحصائي باستخدام  (.1444) أسامة ربيع أمين
اختبارات الفروض اإلحصائية المعممية والالمعممية، الجزء األول ، كمية التجارة ، 

 جامعة المنوفية. 

التعمم اإللكترونى  (.0224حسن الباتع عبد العاطى، السيد عبد المولى أبو خطوة )
 اإلنتاج، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة. –التصميم  –الرقمى: النظرية 

 استراتيجية  التدريس الفعال، الرياض، مكتبة المتنبى. (.0210حسن الخميفة )

اثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب في التحصيل  (.0210) حنان اسعد الزين
االكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة االميرة نورة عبد الرحمن، المجمة الدولية 

 .3:8-393، العدد االول،التربوية المتخصصة، المجمد الرابع 

الواصفات التربوية والمؤثرات الصوتية المستخدمة في  (.0220) حنان دمحم كمال 
برامج الكمبيوتر لمرحمة رياض االطفال ، رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية 

 التربية،جامعة حموان 

أثر التفاعل بين األسموب المعرفي ونمط الشكل  .(1440خالد دمحم فرجون )
مغمقة عمى السرعة والدقة في األداء، رسالة  حي لخطوات تشغيل دائرة تمفزيونيةوضيالت

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة حموان.   

وسائل االتصال وتكنولوجيا التعميم،الطبعة  (.0223) ربحي مصطفى عميان
 الثانية،عمان، دار صفاء لمنشر والتوزيع.

مية ميارات اعضاء فاعمية تكنولوجيا التعمم النقال لتن (.0210) زينب دمحم الشربيني 
كمية  في تصميم المحتوؼ االلكتروني ونشرة، رسالة دكتوراة غير منشورة، التدريس ىيئة

 جامعة المنصورة. التربية،
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فاعمية موقع تعميمي قائم عمي تقنية البث الرقمي  (.0212) سيد احمد غريب
podcast  في تنمية ميارات تصميم وانتاج البرامج الصوتية التعميمية ونشرىا عبر

شبكة االنترنت لدؼ طالب شعبة تكنولوجيا التعميم، رسالة ماجستيرغير منشورة، كمية 
 جامعة االزىر. التربية،

فاعمية نموزج التعمم المقموب في التحصيل واالداء  (.0210) الطيب احمد حسن
، المؤتمر الدولي االول لكمية التربية كتروني لدؼ طالب كمية التربيةالللميارات التعمم ا

 ابريل، مركز الممك عبد العزيز الحضارػ. 37-34افاق مستقبمية في الفترة من 

دار  عمان، التعمم المدمج والتعمم المعكوس، (.0210) عاطف ابو حميد الشرمان
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

من  36/6/4238الفصل المقموب، روجع بتاريخ  (.0210عبد المطيف الشامى )
-http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07الموقع 

.563843 

 القاىرة ، تكنولوجيا التعميم )النظرية والتطبيق(، (.0224) عبد المطيف الصفي الجزار
 .جامعة عين شمس -كمية البنات 

الفن اىتماما وتحديات تكنولوجيا قرن جديد، القاىرة،  (.0222) عبد المجيد شكرى 
 دار العربى لمنشر.

توظيف تكنولوجيا الوسائط المتعددة في تعميم العموم الطبيعية  (.0222) مي عبد المنعمع -
يس العموم في مرحمة التعميم بمرحمة التعميم االساسي،ورقة عمل ،ندوة تطوير اساليب تدر 

 االساسي باستخدام تكنولوجيا التعميم، عمان.

مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي في  (.1442 ( فؤاد أبو حطب وأمال صادق
 ، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية. 4العموم النفسية والتربوية واالجتماعية، ط

،  5ي وقياس العقل البشرؼ، ط عمم النفس اإلحصائ (.1444( فؤاد البيي السيد
 القاىرة ، دار الفكر العربي. 

http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-.563843
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-.563843
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-.563843
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جامعة الزرقاء  )النظرية والممارسة(، تكنولوجيا التعميم (.0212) فوزي فايز اشيوه
 الرياض. الخاصة،

المعموماتية والتربية، القاىرة ، الطوبجي لمطباعة  (.0218دمحم إبراىيم الدسوقي )
 والنشر.

الصف المعكوس ودوره في تحسين مستوػ تحصيل قواعد  (.0218دمحم حبيب )
العربية لمناطقين بغيرىا، المؤتمر الدولي، اتجاىات حديثة في تعميم العربية لغة ثانية، 

 معيد المغويات العربية بجامعة الممك سعود.

الصف المعكوس ودوره في تحسين مستوػ تحصيل قواعد  (.0218دمحم حبيب )
ىا. المؤتمر الدولي، اتجاىات حديثة في تعميم العربية لغة ثانية، العربية لمناطقين بغير 

 معيد المغويات العربية بجامعة الممك سعود.

عمميات تكنولوجيا التعميم.القاىرة، دارالحساب لمنشر  (.0223) دمحم عطية خميس
 والتوزيع.

 الحكمة.مكتبة دار  القاىرة، عمميات تكنولوجيا التعميم، (.0223دمحم عطية خميس )

، القاىرة، دار السحاب لمطباعة 4تكنولوجيا التعميم والتعمم، ط (.0224حمد عطية خميس ) -
 والنشر والتوزيع. 

 .:34مجمة الفن االذاعي، العدد  .(0224) مصطفي عبد الوىاب

تقييم الرامج التربوية االذاعية والتميفزيونية في وزارة  (.0220) مصفي دمحم عيروط
 الجامعة االردنية. م باالردن،التربية والتعمي

وحدة مقترحة الكساب ميارات تصميم وتقويم البرمجيات  (.0224مني العمراني )
التعميمية لدؼ الطالبات المعممات تخصص تكنولوجيا التعميم في الجامعة االسالمية 

 غزة. الجامعة االسالمية، كمية التربية، بغزة، رسالة ماجستيرغير منشورة ،

 كمية التربية، مذكرات في االذاعة والتسجيالت الصوتية، (.0221) ناجح حسن
 جامعة االزىر.
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دار اليدؼ  القاىرة، ،تصميم التعميمي لموسائط المتعددةال (.0211نبيل جاد عزمي )
 لمنشر والتوزيع.

 دار الفكر العربي. القاىرة ، بيئات التعمم التفاعمية، (.0218نبيل جاد عزمي )

 "كل ما يحتاجو المدرس حول الفصل المعكوس  .أ .(0218نجيب زوحى )

Flipped Classroom،"www.new-educ.com/outils-et-applications-
de-la-classe-inversee 

لصف المقموب في تعميم المغة فاعمية استراتيجية ا .(0210نوال سيف البموشية )
العربية واستثمارىا: 
www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research8348

495.pdf-175111408969294 

الصفوف المقموبة تقمب العممية التعميمية: قصص وخبرات  .(0213ىيـام حـايك ) 
  http://blog.naseej.com/2014/03/16ونة نسيج، ، مدالمعممين

ن محاذير التعمم المعكوس: ىل بمقدور الطالب أن يتعمموا م .(0218وليد جميل )
 /http://blog.naseej.com/2014/06/05بأنفسيم؟، 

أثر إستخدام التعميم المدمج في التحصيل المعرفي  (.0224وليد يوسف إبراىيم )
لمطالب والمعممين بكمية النربية لمقرر تكنولوجيا التعميم ومياراتيم في توظيف الوسائل 

تجاىاتيم نحو المستحدثات التكنولوجية التعميمية، مجمة تكنو  لوجيا التعميم، التعميمية وا 
 .58-48( ، العدد الثاني ، 39الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم ، مج )

 تعميم معكوس،  .(0213الموسوعة الحرة ) ويكبيديا

- http://ar.wikipedia.org/wiki 

  األجنبية:المراجع 

Bates, S. & Galloway, R. (2012). The inverted chassroom in 
a large enrolment introductory physics course: Acass study, 

http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
http://www.new-educ.com/outils-et-applications-de-la-classe-inversee
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research8348175111408969294-495.pdf
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research8348175111408969294-495.pdf
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://blog.naseej.com/2014/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://blog.naseej.com/2014/06/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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The Effect of the Learning Environment Based on the Inverted 
Classroom Strategy on Developing the Skills of Producin Digital 

Educational Radio Programs for Educational Technology Students 

 

Abstract: 

The current research aimed to identify the design of a learning 
environment based on the reverse learning strategy and its impact on 
developing the skills of producing digital educational radio programs, and 
this requires the development of the knowledge side and the 
performance side of the skills of producing digital educational radio 
programs. The research sample consisted of 60 students from the first 
year students of the Department of Education Technology At the Faculty 
of Specific Education, Zagazig University, the research tools were an 
achievement test, a note card, and an educational product quality 
evaluation card to evaluate students ’performance in the skills of 
producing digital educational radio programs. The research reached the 
most important results the presence of a statistically significant 
difference in the level of achievement of cognitive performance and skill 
level and quality of the production of digital radio programs for 
educational students in the experimental group pre and post two 
applications for post-application. 
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Key words: The Reverse Learning Strategy - Educational Digital Radio 
Programs. 

 


