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نمطي الفصل المعكوس )ذاتي / تشاركي( وفاعميتيما في تنمية ميارات تصميم 
 رة األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميمالدروس اإللكترونية والمثاب

 :المستخمص
 تشاركي( )ذاتي/الفصل المعكوس نمطيهدف البحث الحالي إلى المقارنة بين 

كاديمية لدى األالمثابرة مهارات تصميم الدروس االلكترونية و في تنمية  وفاعميتهما 
ار الوسائل وذلك من خالل دراسة مقرر أسس اختي قسم تكنولوجيا التعميمطالب 

تمثمت  والمنهج التجريبي ، وقد استخدمت الباحثة ،  التعميمية لطالب الفرقة الثالثة
مالحظة كاديمية وبطاقة األمقياس المثابرة االختبار التحصيمي و دوات القياس في أ
قسم تكنولوجيا الب المطموب اكسابها لط تصميم الدروس اإللكترونية لممهاراتمهارات ل

القائم الفصل المعكوسفي إستراتيجية  األولىمت مادة المعالجة التجريبية التعميم ، تمث
القائم الفصل المعكوسومادة المعالجة التجريبية في إستراتيجية نمط  عمى التعمم الذاتي

طالب وطالبة مقسمين ( 60)تكونت عينة البحث من عمى التعمم التشاركي وقد 
الفصل تدرس باستخدام نمط ى المجموعة األولبالتساوي إلى مجموعتتين : 

الفصل والثانية تدرس باستخدام نمط  القائم عمى التعمم الذاتيالمعكوس
حصائية بين إ داللةأشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات التشاركي، وقد المعكوس

فروق  كما وجدت، تصميم الدروس اإللكترونيةمجموعتي البحث في إكتساب مهارات 
الفصل كاديمية لصالح المجموعة التي درست باستخدام نمط ألافي مقياس المثابرة 

 القائم عمى التعمم التشاركي.المعكوس
الفصل المعكوس الذاتي ، الفصل المعكوس الفصل المقموب،  الكممات المفتاحية:

 التشاركي، مهارات تصميم الدروس اإللكترونية، المثابرة األكاديمية.
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The two styles of the Flipped classroom (self/participation) and 

their effectiveness in developing e-lesson design skills and 

academic perseverance among Instruction technology students. 

 
Abstract: 
The aim of the current research is to compare the two styles of the 

Flipped classroom (self / participatory) and their effectiveness in 

developing electronic lesson design skills and academic 

perseverance among students of the Department of Instruction 

Technology, through a study of the foundations of choosing 

educational aids for students of the third year, and the researcher 

used the experimental method, and The measurement tools were 

the achievement test, the academic perseverance scale, and a note 

card for the skills of designing electronic lessons for the skills to 

be acquired for students of the Department of Educational 

Technology. The research sample consisted of (60) male and 

female students divided equally, The first group is taught using 

the inverted classroom style based on self-learning, and the second 

is taught using the participatory inverted classroom style. The 

results of the research indicated that there were statistically 

significant differences between the two research groups in 

acquiring e-lesson design skills, and differences were found in the 

academic perseverance scale in favor of the studied group. Using 

an inverted classroom style based on participatory learning. 

Keywords: flipped classroom, flipped self-paced classroom, 

participatory flipped classroom, e-lesson design skills, academic 

perseverance. 
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 مقدمة:
وسائل االتصاالت والمعمومات وانتشارها السريع ل في شهد العالم تطورا هائي

نها، حيث ئو بين أوساط المجتمعات، والذي انعكس عمى الحياة االجتماعية في جميع ش
تعد التربية أحد الجوانب التي طالتها التكنولوجيا فأثرت فيها فيُ  حتى المحتوى، 

اتخاذ ما يمزم  ًً  ين وأصحاب القرار مجاالت التنفيذ والتقويم ووأصبح لزاما عمى المرب
لتطوير العممية التعميمية في المجاالت السابق ذكرها. وبالفعل تطورت أساليب التعمم 
فانتقمنا من التعمم التقميدي إلى التعمم اإللكتروني. ووجدت العديد من المؤسسات 

التعمم عن بعد، وتغير دورالمعمم من ممقنا والمنظمات التُ ي تعنى بالتعمم اإللكتروني و 
ومصدرا لممعمومة إلى مدربا وموجها وميسرا إليصال المعمومةً  بإيجاد استراتيجيات 

 لطموحات  وقدرات  وحاجات   ً تمبيتدريسية جديدة، تساعد المتعمم عمى سرعة التعمم، و 
 .ببعيدا عن تمك الطرق التقميدية التي أصبحت مممة لدىُ  بعض الطال

إحددددددى ( Classroom Flipped)الفصدددددل المعكدددددوستعدددددد إسدددددتراتيجية 
التدي يدتم فيهدا توظيدف التكنولوجيدا والتقنيدات الحديثدة لتقدديم تعمديم  ستراتيجيات الحديثةاال

)عددددالد الدددددين أحمددددد، المتعممددددين فددددي الوقددددت الحددددالي  يتناسددددب مددددع حاجددددات ومتطمبددددات
2018.) 

تبدددرز أهدددم المزايدددا   ،مزايددداالخصدددائص و عديدددد مدددن الالفصدددل المعكدددوس بويتمتدددع 
والفوائددد فددي اختصددار الوقددت والجهددد والتكمفددة، إاددافة إلددى إمكانيددة الحاسددب فددي تحسددين 
المسدددتوى العدددام لمتحصددديل الدراسدددي، ومسددداعدة المعمدددم والطالدددب فدددي تدددوفير بيئدددة تعميميدددة 

 (.2، ص2002جذابة ال تعتمد عمى المكان أو الزمان )عبد العزيز الموسى، 
ة الددتعمم المقمددوب فددي أسدداس تكوينهددا إلددى مفدداهيم مثددل: الددتعمم النشددط وتسددتند فكددر 

ذاعددددة أو بددددث المحتددددوى  وفاعميددددة المتعممددددين، ومشدددداركتهم، وتصددددميم مخددددتمط لمدددددرس، وا 
التعميمي، فقيمة هذا النوع من التعمم يكمن في تحويل وقت قاعات الدراسة بشكل عمدي 
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عممددون مددا يريدددون بحثدد  واستقصدداؤ  إلددى ورشددة تدريبيددة يمكددن مددن خاللهددا أن يندداقش المت
حددول المحتددوى العممددي، كمددا يمكددنهم مددن اختبددار مهدداراتهم فددي تطبيددق المعرفددة والتواصددل 

أثناد أدائهم لألنشطة الصفية وخالل وقت الدتعمم يقدوم المعممدون في مع بعاهم البعض 
مددى بوظددائف مماثمددة لوظددائف المدددربين والمستشددارين أو المددوجهين، وتشددجع المتعممددون ع

 & Harried).القيدام بالبحدث واالستقصداد الفدردي والجهدد الجمداعي التعداوني الفعدال 
Shiller,2013) 

أثنداد الحصدة ، حيدث فدي مثل لوقت المعمدم األستثمار االيامن التعمم المقموب 
يقيم مستوى المتعممين لما تعممو  في المنزل وذلك فدي بدايدة الحصدة ، ثدم يقدوم بتصدميم 

فصددل التددي تركددز عمددى توادديف المعددارف والمفدداهيم وتثبددت المهددارات نشددطة داخددل الاأل
 لتدداليوالخبددرات ، ويقددوم المعمددم بتقددديم الدددعم فددي الوقددت المناسددب لممتعثددرين مددنهم ، وبا

المعمددددم قددددد راعددددى الفددددروق الفرديددددة بددددين  ألنتكددددون مسددددتويات الفهددددم والتحصدددديل عاليددددة 
 .(2018سامية حسين ،)المتعممين 
هدو شدكل مدن أشدكال التعمديم المددمٍج   (Flipped Learning)التعميم المقمدوب فد

الذي يشمل استخدام التكنولوجيا لالستفادة من نقدل المحاادرات الدراسدية خدارج الفصدول 
الدراسية وتغيير طريقة التعمم داخل الفصول الدراسية، بحيث يمكن لمطالب قادادالمزيد 

المعمدم. وهدذا يدتم بشدكل أكثدر من الوقدت فدي التفاعدل مدع الطدالب تحدت إشدراف وتوجيدة 
شيوًعا باستخدام الفيدديوهات التدي يقدوم بإعددادها المددرس والتدي يشداهدها الطدالب خدارج 
األوقدددات الدراسدددية فدددي الفصدددول. وُيعدددرف أيًادددا باسدددم الفصدددل الدراسدددي الخمفدددي والتعمددديم 

 .(Tina Barseghian,2012) العكسي وعكس الفصل الدراسي والتدريس العكسي
المعكددوس يتدديح وقتًددا أكبددر لمتعمدديم العممددي مددع توجيدد  المدددرس لمطددالب،  والتعمدديم

األمدددددر الدددددذي يتددددديح لهدددددم مسددددداعدة الطدددددالب عمدددددى اسدددددتيعاب المعمومدددددات وخمدددددق أفكدددددار 
) ,Bennett, Bergmann, Cockrum, Fisch, Musallam جديدددة

Overmyer, Sams,2019.) 
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الفصدددل يجية باسدددتخدام إسدددترات( 2018عاصدددم محمدددد ، )وأوصدددت أيادددا دراسدددة 
في تدددريس المقددررات فددي المراحددل التعمميددة المختمفددة وتدددريب المعممددين واسدداتذة المعكوسدد

الفصددل بأهميددة ) Ingram , 2014الجامعددات عمددى اسددتخدامها ، وأوصددت دراسددة )
وادرورة توظيفد  فددي التعمديم الجددامعي نظدرا ألندد  يسداهم فددي تفعيدل وتطددوير دور المعكوس

ي إلدددى اإليجدددابي وكدددذلك زيدددادة فدددرص مشددداركة المدددتعمم فدددي المدددتعمم وتحويدددل دور  السدددمب
االنشطة الصفية وفدي المناقشدات داخدل الفصدل الدراسدي وذلدك لتحقيدق الددور المندوط بد  

 .الجامعات في دعم الوصول لممعرفة لمنسوبيها
سدتراتيجية بعكدس الوادع الطبيعدي لمدتعمم الموجدود اإليقوم المعمم فدي تمدك حيث 

، الفصل ثم حل الواجبات في المندزل عمى تقديم المحاارة داخل في الفصل الذي يعتمد
جرادات يقوم فيها المعمم بإعداد ممدف فيدديو اإلإتباع سمسمة من الفصل المعكوسفيتم في 

لشرح إحدى دروس المقرر مع تزويد المتعممين بتعميمات تشغيل هذا الممف ، ثدم يطمدب 
حظاتهم وأسئمتهم حول ما شاهدو  ، الممن المتعممين مشاهدة الدرس في المنزل وتدوين 

ثم إحاارها إلى الفصل ليقوم المعمم بتوجي  المتعممين إلى إجابداتهم عدن طريدق دمجهدم 
فدي مجموعدات صددغيرة تقدوم بالنقداش وممارسددة األنشدطة المختمفدة داخددل الفصدل الدراسددي 

 (.2018نرجس الرحيمي ، )
مفدداهيم مثددل: الددتعمم النشددط  وتسددتند فكددرة الددتعمم المقمددوب فددي أسدداس تكوينهددا إلددى

ذاعددددة أو بددددث المحتددددوى  وفاعميددددة المتعممددددين، ومشدددداركتهم، وتصددددميم مخددددتمط لمدددددرس، وا 
التعميمي، فقيمة هذا النوع من التعمم يكمن في تحويل وقت قاعات الدراسة بشكل عمدي 
إلددى ورشددة تدريبيددة يمكددن مددن خاللهددا أن يندداقش المتعممددون مددا يريدددون بحثدد  واستقصدداؤ  

لمحتددوى العممددي، كمددا يمكددنهم مددن اختبددار مهدداراتهم فددي تطبيددق المعرفددة والتواصددل حددول ا
أثناد أدائهم لألنشطة الصفية وخالل وقت الدتعمم يقدوم المعممدون  في مع بعاهم البعض

بوظددائف مماثمددة لوظددائف المدددربين والمستشددارين أو المددوجهين، وتشددجع المتعممددون عمددى 
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 & Harried).الجهدد الجمداعي التعداوني الفعدال القيدام بالبحدث واالستقصداد الفدردي و 
Shiller,2013) 

نموذج تعميمدي يدتم الفصدل المعكوسدأن  ( عمدى2018عائشدة السدنانية ، )تتفدق و 
في  نقل التدريس من مكان تعمم المجموعة إلى مكان تعمدم الفدرد ، ثدم يتحدول مكدان تعمدم 

معمدددم بصدددفت  موجددد  ومرشدددد المجموعدددة إلدددى بيئدددة تعمدددم ديناميدددة وتفاعميدددة ، يقدددوم فيهدددا ال
لمطالدددب فددددي تطبيددددق المفدددداهيم والعمدددل بجهددددد إبددددداعي فددددي موادددوع الددددتعمم ، ويددددتم ذلددددك 

 .نترنتاإلبإستخدام تقنيات الكمبيوتر و 
كمددددا يعددددد الددددتعمم المقمددددوب أحددددد الحمددددول التقنيددددة الحديثددددة لعددددالج اددددعف الددددتعمم 

م المقمدوب نمدوذج تددريس التقميدي، وتنمية مستوى مهارات التفكير عند المتعممين، فدالتعم
يشددمل اسددتخدام التقنيددة لالسددتفادة مددن الددتعمم فددي العمميددة التعميميددة بحيددث يمكددن لممعمدددم 

الدراسة  حجراتقااد مزيد من الوقت في التفاعل والتحاور والمناقشة مع المتعممين في 
 (.633، ص2020)سهير حماد،  بدال من إلقاد المحاارات

فدددي زيددددادة  المميدددزات م  عديدددد مدددنالمعكوسدددد الفصدددلإن توظيدددف الباحثدددة رى وتددد
لمتكنولوجيدا، وكدل مدا  ةمواكبدمدن لمفصدل المقمدوب لمدا التحصيل واالستيعاب لممتعممدين و 

، كددي  هاوتصددميم هددو حددديثٌ  فحددري بنددا أن نسددتكمل العمددل بإنتدداج الدددروس اإللكترونيددة
عداد ، فمن الاروري  تصبح األيقونة اإللكترونية مكتممة، وجاهزة لممتعمم ومن صنع  وا 

والمهددم أن يددتعمم المتعممددون كيفيددة إعددداد وتنفيددذ وتطبيددق وتصددميم الدددروس اإللكترونيددة  
 .نحو التعميم دافعيتهمالممل وتزيد اي عمى فهي تزيد المحتوى قوة ، وتق

كاديميدددة تجعدددل المدددتعمم يدددؤدي السدددموك ولددديس لددد  مطمدددب سدددوى األالمثدددابرة وألن 
ساس  أن هذا العمل ممتدع وشديق بالنسدبة لد  ، فالطالدب تحقيق أهداف  التعميمية ، مع إح

نشدطة التعميميدة األكاديميدة المرتفعدة يقبمدون عمدى الدراسدة وينددمجون فدي ة األذوي المثابر 
السددديد فهمدددي )بحمددداس ونشددداط ، ويتسدددمون بالرتبدددة فدددي التفدددوق وحدددب البيئدددة التعميميدددة 

عممية أساسية لفهم العالقة بين لكاديمية كاأل لذلك ينظر إلى المثابرة ( 2018وآخرون ، 
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تقدان اإلاد ومسدتوى األدسدتمرار العمدل والتدأثير عمدى شدكل اإلالمتعمم والمحتدوى وكمفتداح 
 (.2018فارس ،  الدنج)

كاديميدددة تددددل عمدددى األأن المثدددابرة  ( 573 ، ص2011 ،أشدددرف عطيددد )يدددذكر 
والوصدول إلدى خبرات الفدرد عندد مواجهد  المحدن و الشددائد حيدث يسدتطيع التغمدب عميهدا 

حدداث األحالدة مدن التدوازن النفسدى التدى كدان عميهدا قبدل المدرور بالمحندة وقبدل التعدرض 
كاديميدة بنشدأة الفدرد وثقافتد  وطبيعد  شخصديت  أو تركيبد  األالااتطة وترتبط المثدابر ة 

بة النفسددية لدددى الفددرد الالبيولددوجى وهددذ  الميكانزيمددات النفسددية واإلجتماعددة تزيددد مددن الصدد
  عمددى تحمدل الغمددوض وتحمدل المحددن والشددائد التددي يمدر بهددا فدى حياتدد  بصددفة وتسداعد

 .عامة وفى حيات  الدراسية بصفة خاصة
كاديميدة بإعتبارهدا مدن أهدم األهتم التربويون وعمماد النفس بمفهوم المثابرة فقد أ 

تنبددع مدددن داخمددد  ،  أال أنهددداسددس الدافعدددة يهددددف لموصددول إليددد  فإنددد  لنشدداط المدددتعمم ، األ
عصام بن ثابت )عندما ياع المتعمم هدفا محددا يوظف كل إمكانيات  من أجل تحقيق  ف
 ( 2018نجدوى عمدي ،  ، سحر منصور (الدراسات: دراسة أمثمة هذ  ومن  ( 2018، 

التي أوصت بارورة تشجيع الطالب عمى التفاعل داخل قاعات الدراسة لما لها من أثر 
موزة الشدعبية   ،أحمد شبيب)كاديمية لديهم ، ودراسة إيجابي في زيادة مستوى المثابرة األ

(التددددي أشددددارت إلددددى اددددرورة العمددددل عمددددى دمددددج الطالددددب أكاديميددددا فددددي الفصددددل 2018، 
أسددددماد فتحددددي )المدرسددددي لمددددا لدددد  مددددن أثددددر كبيددددر عمددددى مثددددابرتهم األكاديميددددة ، ودراسددددة 

فدددع التدددي أكددددت عمدددى أهميدددة مسددداعدة المتعممدددين وتقدددديم كدددل أشدددكال الددددعم لر  (2018،
التي أوصت  (2018عبدالمحسن المبدل ، )كاديمية لديهم ، و دراسة األمستوى المثابرة 

تكميددف المتعممددين بددأداد  اللكاديميدة مددن خدداألبأهميدة العمددل عمددى تنميددة مسددتوى المثددابرة 
التددي أوصددت تنظدديم ( 2018،  نهددى يددو سددف)المهددام متنوعددة المهددارات ، وأياددا دراسددة 

كاديمية لددى األبتوعية المعممين حول أسباب اعف المثابرة  الندوات والمقادات الخاصة
 .المتعممين وعالقة ذلك بطرق التدريس المستخدمة
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ت الكاديمية تعبر عن محاو األأن المثابرة ( Mischel, 1981, p3) ويرى
هداف أكاديمية أكثر أهداف صغيرة فورية من أجل تحقيق أالطالب تأخير اشباع 
كاديمى األكاديمية بكل من النجاح األعيدة نسبيا وترتبط المثابرة مرتوبي  لديهم ولكنها ب

   .جتماعيةاإلنجاز والمسئولية اإلودافع 
 اإلحساس بمشكمة البحث:

 نبع الشعور بمشكمة البحث من خالل اآلتي:
 المالحظة الشخصية لمباحثة: .1

يا الحظت الباحثة من خالل عممها كمدرس بكمية التربي  النوعي  بقسم تكنولوج
التعميم ومعمم الحاسب اآللي، ومن خالل التطبيق العممي في أسس اختيار الوسائل 
التعميمية وجود قصور عند التطبيق العممي لمطالب نتيج  لمتدريس بطريق  نظري  بعيد  
إلى حد كبير عن التجريب، وهذا يتعارض مع أهداف تدريس المقرر والتي تؤكد عمى 

اب المهارات المناسب  بصور  تطبيقي ، وذلك لن يأتي وجوب مساعدة الطالب عمى اكتس
إال بدعم العممية التعميمية بالتقنيات الحديثة التي تساعد عمى اكساب المتعمم لممهارات 

 الالزم  لتتكامل المعرف  النظري  والعممي .
 إلى تؤدى جديدة أساليب عن والبحث النظر، إعادة إلى الحاجة يتطمب مما
 لهذا العممي الجانب أهداف لتحقيق نشاطاً  أكثر الطالب تجعلو  المهارات إكساب
، وبخاصة أن دراسة هذا المقرر بشكل صحيح سوف يساعدهم في فترة التدريب المقرر

 الميداني، وفي ظل اتجا  الدولة والمنظومة التعميمية إلى رقمنة المقررات التعميمية.
 نتائج وتوصيات البحوث والدراسات السابقة: .2

 لدراسات المتعمقة بالفصل المقموب:أوال: ا
إلدى تقيديم فعاليدة مدنهج  Hwan and Lai Lin, 2016) هددفت دراسدة )فقدد 

ذاتية التنظدديم فددي مسدداعدة الطمبددة عمددى جدولددة الوقددت خددارج الصددف الفصددل المعكوسدد
لقددرادة وفهددم المحتددوى التعميمددي بشددكل فعددال قبددل المجدديد إلددى الصددف بحيددث يكونددوا 

مدع أقدرانهم والمعممدين فدي الصدف إلجدراد مناقشدات متعمقدة، وقدد قادرين عمى التفاعدل 
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أشارت نتائج االختبار البعدي أن أداد المجموعة التجريبية أعمى بكثير من المجموعدة 
ذاتيددا بدرجددة كبيددرة  المنظمددينالاددابطة، ووجددود فددروق دالددة لصددالح المجموعددة الطمبددة 

فروق دالة لصالح الطمبة المنظمدين بالمقارنة معً  اتجاهات تعمم أخرى، بينما ال توجد 
ذاتيا بدرجة منخفاة بالمقارنة مع اتجاهات تعمم أخرى، ومن ناحيدة أخدرى فقدد أظهدر 

 .طمبة المجموعة التجريبية كفادة ذاتية أعمى من طمبة المجموعة الاابطة

(  2018ندددرجس الرحيمدددي ، )أوصدددت عديدددد مدددن الدراسدددات مثدددل دراسدددة :  كمدددا
سددددددامي الشددددددهري ، )(   2018عائشددددددة السددددددنانية ،  ) (2018الدددددددين أحمددددددد ،  الدعدددددد)

2018(  )  (Griffey , 2017  ) ، عواطدف عبددالعزيز ، )   (2018مندال الجهندي
 (:2018ياسر عبدالرحيم ، )(   2018

في التدددريس خصوصددا فددي مراحددل التعمدديم الثددانوي الفصددل المعكوسدد توظيددف -
 .والجامعي والدراسات العميا

بواسدددطة دورات الفصدددل المعكوسين عمدددى اسدددتخدام المعممددد وتددددريب تشدددجيع  -
 .تدريبية يقوم عميها خبراد مختصون

عمى المخرجدددات الفصدددل المعكوسدددإجدددراد المزيدددد مدددن البحدددوث حدددول فاعميدددة   -
الفصدددددددددددل حيدددددددددددث يحقدددددددددددق إسدددددددددددتخدام إسدددددددددددتراتيجية ، التعميميدددددددددددة المختمفدددددددددددة

 اآلتي :هداف التعميمية األالمعكوس
جاهدات ايجابيدة نحدو المقدررات الدراسدية تنمية دافعية المتعمم وتكدوين ات . 1

 .ونحو العممية التعميمية
كداديمي لددى المتعممدين فدي األداد األرفدع التحصديل المعرفدي وتحسدين  . 2

 .المراحل الدراسية المختمفة 
بيئددة مواتيددة تتدديح لممتعممددين الفرصددة لمممارسددة والتدددريب عمددى  تددوفير .3

 .وبةالتطبيق العممي لممعارف والمهارات المطم



 

 876 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

يجدابي وزيددادة اإلتفعيدل وتطدوير دور المدتعمم وتحويددل دور  السدمبي إلدى  .4
نشدددددطة الصدددددفية وفدددددي المناقشدددددات داخدددددل الفصدددددل األ فدددددرص مشددددداركت  فدددددي

 .الدراسي

إلدى معرفدة أثدر اسدتخدام إسددتراتيجية  (2017) ليندا بشدارت،دراسدة  أشدارتبينمدا 
وعمددددى مفهددددوم الددددذات فددددي تحصدددديل طمبددددة الصددددف العاشددددر األساسددددي، المعكددددوس الددددتعمم 

الريااي لديهم في محافظة أريحا، وقد توصمت الدراسة إلدى وجدود أثدر السدتخدام الدتعمم 
المقمدددوب عمدددى تحصددديل طمبدددة الصدددف العاشدددر األساسدددي وعمدددى مفهدددوم الدددذات الرياادددي 
لديهم لصالح المجموعة التجريبية التي تم تدريسدها باسدتخدام اسدترتيجية الدتعمم المقمدوب، 

النتددددائج قددددد أوصددددت الباحثددددة بعدددددة توصدددديات منهددددا: تفعيددددل اسددددتخدام  وفددددي اددددود هددددذ 
، بينمدددا جدددادت إسدددتراتيجية الدددتعمم المقمدددوب فدددي تددددريس موادددوعات مختمفدددة بالريااددديات

تقصي أثر تدريس العموم بمنحى الصف المقمدوب ب (٧١٠٢ ،عبد اهلل البوسعيدي)دراسة 
طالبدددددات الصدددددف التاسدددددع  فددددي تنميدددددة الدافعيدددددة لدددددتعمم العمدددددوم والتحصددددديل الدراسدددددي لددددددى

األساسدي، وأشددارت نتدائج الدراسددة إلدى وجددود طالبدات المجمددوعتين التجريبيدة والاددابطة، 
وخمصدددت الدراسدددة إلدددى تخطددديط الددددروس وتنفيدددذها باسدددتخدام منحدددى الصدددف المقمددددوب، 
قامة الورش لممعممين حول تطبيق االستراتيجيات التي  واالهتمام بالدافعية نحو التعميم، وا 

  ندددورة ٧١٠٢واتفقددت الدراسدددات السدددابقة التاليددة: )هبددد  عثمدددان،  ، لددددى الطمدددبتنميهددا 
  لينددددا بشددددارات، ٧١٠٢  سدددديف عزيددددز، ٧١٠٢  عبددددداهلل البوسددددعيدي، ٧١٠٢العطيددددة، 
في الفصددددل المعكوسددددعمددددى اددددرورة تفعيددددل دور اسددددتخدام اسددددتراتيجية الددددتعمم ب(  ٧١٠٢
لرياادديات أو الهندسددة أو عمددى ا وعدددم االقتصددار فقددطالمواددوعات،  العديددد مددنتدددريس 

تصدمح لتددريس تالبيدة المقدررات الدراسدية المختمفدة، وأن بيئدة حيث أنها الفيزياد وتيرها، 
مها أثر إيجابي وااح في البيئة التعميمية  حيث أنهدا عممدت عمدى زيدادة الفصل المعكوس

لمطمبة، وصقل مهداراتهم، وتوصدي بادرورة عقدد لقدادات وورش  ٢٣٦التحصيل بالنسبة 
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مل تدريبية لممعممدين كدي يطبقوهدا فدي التعمديم المدرسدي والجدامعي فدي المسدتقبل اآلندي ع
 .القريب، وأنها عممت عمى زيادة الكفادة الذاتية لمطمبة

 ثانيا: الدراسات المتعمقة بتصميم الدروس اإللكترونية:
إلدددى استقصددداد فاعميدددة التددددريب (  ٧١٠٢،منددددور عبدددد السدددالم )هددددفت دراسدددة 

فددي تنميددة  Lap Course الفددردي والتعدداوني عمددى برنددامج كددورس الب اإللكترونددي
نتاجهدا واالتجدا  نحدو اسدتخدامها،  مهارات معممي الفيزياد لتصميم الدروس اإللكترونيدة وا 

 وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج ومنها: 
نتاجهدددددددا إلكترونيدددددددا، واالتجدددددددا  نحدددددددو  - تحديدددددددد مهدددددددارات تصدددددددميم الددددددددروس وا 

وجود فروق دالة احصدائيا بدين متوسدطي درجدات  ما أن هناكك ها،استخدام
التددددريب اإللكتروندددي الفدددردي ومجموعدددة التددددريب اإللكترونددديً  التعددداوني فدددي 
مقياس االتجا  نحو اسدتخدام الددروس المصدممة والمنتجدة إلكترونيدا لصدالح 

 .مجموعة التدريب اإللكتروني التعاوني

ارات الالزمددة إلنتدداج التعددرف عمددى المهدد ( ٧١٠٢،أحمددد محمددد )وهدددفت دراسددة 
الدروس اإللكترونيدة التفاعميدة متعدددة الوسدائط لددى طدالب تكنولوجيدا التعمديم، وتوصدمت 
نتددائج البحددث إلددى إعددداد قائمددة بالمهددارات الالزمددة إلنتدداج برمجيددات الدددروس اإللكترونيددة 

إلى الكشف عن أثر تصميم )  ٧١٠٦،هيفاد عاكول(التفاعمية متعددة الوسائط. وهدفت 
ئددددة تعمددددم إلكترونيددددة قائمددددة عمددددى الددددتعمم الشخصددددي لتنميددددة مهددددارات تحاددددير الدددددروس بي

اإللكترونية لدى معممي العموم، وقد توصل البحدث إلدى أن البيئدة التدريبيدة تحقدق فاعميدة 
عندددما تقدداس بنسددبة الفاعميددة لمدداك )٢١فددي تنميددة المهددارات لمعممددي العمددوم ال تقددل عددن )

واتفقددت جميدددع  .ة تمددك النتددائج وتقدددديم تفسدديرا لهددداجوجيددات، كمدداً  شدددمل البحددث مناقشددد
  هيفددداد ٧١٠٢  مسددك العبسدددي، ٧١٠٢الدراسددات السدددابقة التاليددة: )منددددور عبدالسدددالم، 

عمدددددى هددددددف واحدددددد وهدددددو تنميدددددة مهدددددارات إنتددددداج وتصدددددميم الددددددروس ) ٧١٠٦عددددداكول، 
 اإللكترونيددة وكيفيدددة تحادددير الددددروس اإللكترونيدددة لددددى المعممدددين الطدددالب، واتبعدددت فدددي
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معظمهددا المددنهج التجريبددي وشددب  التجريبددي، وكانددت العينددة فددي معظمهددا الطمبددة المعممددين 
بالجامعات، وبعض من فئات الهيئة التدريسدية وخرجدت بتوصديات منهدا: ادرورة العمدل 
عمدددى التددددريب المسدددتمر لممعممدددين والطمبدددة المعممدددين بمدددا يتناسدددب مدددع التطدددور السدددريع 

نتا عدادهم إعداد جيد لتصميم وا   .ج الدروس اإللكترونيةوا 
 ثالثا: الدراسات المتعمقة بالمثابرة األكاديمية:

أمداني )(   2018فدارس ،  الدنجد)أوصت عديد من الدراسات مثل دراسدة :  قد
نجددوى عمددي ،  ، سددحر منصددور )(  2018بدددران وآخددرون ، )  (2018عبدددالتواب ، 

(   2018ثابددت ، عصددام بددن )(   2018مددوزة الشددعبية ،  ، أحمددد شددبيب )   (2018
 :بما يمي ( 2018أحمد المهدي ، )

البعدددد عدددن مخرجدددات الدددتعمم التقميديدددة مثدددل التحصددديل واالهتمدددام بمخرجدددات   -
 .نتاجاإلبداع و اإلكاديمية و األالتعمم التي تركز عمى المثابرة 

تنميددة  خدداللكاديميددة مددن األتوجيدد  الوالدددين والمعممددين بتعزيددز روح المثددابرة  -
 .المتعممين مستوى الطموح لدى

إعددداد وتصددميم بددرامج إرشددادية ووسددائل تعميميددة وتطددوير المندداهج الدراسددية   -
 .كاديميةاألبحيث تثير لدى المتعممين روح المثابرة 

كاديميدددة األادددعف المثدددابرة  ألسدددبابإجدددراد المزيدددد مدددن البحدددوث لمتوصدددل   -
 طرق ممكنة لمعالج.وطرح 

ي المحاور المختمفة لمبحث تبين ومن خالل استعراض الباحثة لمدراسات السابقة ف
 اآلتي:
 .أشارت عديد من البحوث والدراسات إلى أهمية استخدام الفصل المقموب 
 .أشارت عديد من البحوث والدراسات إلى أهمية المثابرة األكاديمية 
  أشارت العديد من الدراسات إلى ارورة االهتمام بتصميم الطالب لمدروس

 اإللكترونية.
 



 

 879 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 العية لمباحثة:الدراسة االستط .3
قامددددت الباحثددددة بدراسددددة استكشددددافية تمثمددددت فددددي مقابمددددة مددددع طددددالب شددددعبة  .4

بكميدددة التربيددة النوعيدددة بجامعدددة تكنولوجيددا التعمددديم مددن طدددالب الفرقدددة الرابعددة 
الددذين قدداموا بدراسددة مقددرر أسددس اختيددار الوسددائل التعميميددة بالعددام بورسددعيد 
ثدددل هدددذا البحدددث، حيدددث والدددذي ظهدددر منددد  الحاجدددة إلجدددراد م السدددابق،الدراسي

 اهتمت المقابمة باإلجابة عن األسئمة التالية وهي:
 أسس اختيار وتصميم الوسائل التعميمية من المقررات مقرر بأن هل تشعر 

 الصعب ؟
  عن أسس اختيار وتصميم الوسائل التعميمية لمادة العممي بالجزد هل تستمتع 

 النظري؟ الجزد
 السكشن؟ أثناد العمل الخراج كافيال الوقت القائم بالتدريس هل يعطيك 
 جيد؟ بشكل السكشن أثناد عناصر تعمم رقمية إنتاج يتم أن هل يمكن 
 مهارات تصميم الدروس  فهم في ستساعدكالفصل المعكوس تطبيقات هل ترى أن

 جيد؟ بشكل اإللكترونية والمثابرة األكاديمية
 مناسب  قي تطبي عممي  خمفي  تعطيك سوفالفصل المعكوسبيئة  أن هل ترى 

 أسس اختيار الوسائل التعميمية؟
  هل ترى أن دراسة مقرر أسس اختيار وتصميم الوسائل التعميمية أفادك في فترة

 التدريب الميداني؟
 النتائج أشارت إلى:

  من مجموع أفراد العينة لم يتمقوا أي دراسة أو دورات تدريبية لتنمية 90أن %
نية عمى الرتم من توج  الدولة إلى وتصميم الدروس اإللكترو مهارات انتاج 
 رقمنة المقررات.

  منهم يرتبون في استغالل أجهزتهم الذکية في تمقي دورات تدريبية 75أن %
بصورة  الدروس اإللكترونيةنتاج إتسهم في تنميتهم مهنيا وتساعدهم عمى 

 .جيدة
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 70.منهم يرتبون في إكتساب الخبرات والتعمم من خالل الفصل المعكوس % 
 60%  منهم يروا أن الوقت المخصص لمسكشن اليحصموا في  عمى القدر الكافي

 الكتساب المهارة.

كاديميدددة بدددين األمسددتوى المثدددابرة  تدددم اجدددراد دراسددة استكشدددافية بهددددف قيددداسكمددا 
( 2016ماجدة القااة ، )تطبيق مقياس  خاللتكنولوجيا التعميم ، وذلك من  طالب

( 30)عددددهم  طددالب تكنولوجيددا التعمدديممددن  السددابقة اإلسددتطالعيةعمددى نفددس العينددة 
عدن حصدول  اإلستكشدافية الدراسدة، وأسدفرت  األساسديةطالبا من تيدر عيندة البحدث 

 30.70درجدة والدذي يمثدل نسدبة  130من أفراد العينة عمى متوسط درجات % 30
 األكاديميددةيددل عمددى إنخفدداض مسدتوى المثددابرة  ا%مدن الدرجددة الكميدة لممقيدداس ، ممدد

، في التنبدؤ بادعف  لمدراسةنخفاض الدافعية إ يؤدي إلى  مؤشرالذي يعد لمطالب و 
اددرورة السددعي إلدى زيددادة مسددتوى المثددابرة ل ةباحثددال األكدداديمي ،وهددذا دفدعالتحصديل ا

لددددى  تصدددميم الددددروس اإللكترونيدددةكاديميدددة جنبدددا إلدددى جندددب مدددع زيدددادة مهدددا ارت األ
 .تكنولوجيا التعميم طالب

"وجود ضعف لدى طالب ة مشكمة البحث في وبذلك يمكن تحديد وصيات
في  ميمتكنولوجيا التعميم في ميارات تصميم الدروس اإللكترونية والتي باتت متطمب 

كما أن هناك اعف في المثابرة األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا  ظل رقمنة المقررات"
لك الحاجة وترتب عمي ذ التعميم ، األمر الذي يحتاج إلى ارورة مواجهة هذا الاعف،

الي استخدام تكنولوجيا الفصل المعكوس، كذلك الحاجة الي تحديد النمط االنسب 
 . )الذاتي/ التشاركي( تكنولوجيا الفصل المعكوس لمدراسة من خالل

نطالقا لما سبق حددت الباحثة مشكمة البحث في   :السؤال الرئيسي التاليوا 
( في تنمية ميارات تصميم )الذاتي/ التشاركيالفصل المعكوسما فاعمية نمطي 

 الدروس اإللكترونية والمثابرة األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
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 أسئمة البحث:
) الددذاتي /التشدداركي( فددي تنميددة مهددارات الفصددل المعكددوسمددا الفددرق بددين نمطددي  .1

 تصميم الدروس اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
) الددذاتي/ التشدداركي( فددي زيددادة مسددتوى سالفصددل المعكددو مددا الفددرق بددين نمطددي  .2

 المثابرة األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
مدددا التصدددميم التعميمدددي لمفصدددل المقمدددوب بنمطيددد  ) الدددذاتي / التشددداركي( لتنميدددة  .3

 المهارات الالزمة لتصميم الدروس اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
 س اإللكترونية لطالب تكنولوجيا التعميم؟ما المهارات الالزمة لتصميم الدرو  .4

 أىمية البحث:
 أواًل األىمية النظرية لمبحث:

مسايرة التقدم العممي وتوظيف مستحدثات تكنولوجيا قد يسهم البحث في  -
نتاج وتصميم الدروس في التعميم الفصل المعكوس التعميم، ومنها وا 

 معي.الجا
ي بارورة تفعيل التعميم االتجاهات الحديثة التي تناد يتفق البحث مع  -

المقموب بكون  الوسيمة التي يمكن من خاللها التغمب عمى مشكالت التعميم 
 .المختمفة

لتقديم نموذج لبيئة تعميمية محفزة ومشوقة لدعم تعميم مقرر  يسعى البحث  -
 أسس اختيار الوسائل التعميمية. 

ولوجيا يسعى البحث لزيادة مستوى المثابرة األكاديمية لدى طالب تكن -
 التعميم من خالل بيئة الفصل المقموب.

المسئولين والقائمين عمى العممية التربوية في تطوير تمك  البحث ساعديد ق -
وقد تعمل  ا البحث،إليها في هذ تم التوصلالعممية من خالل النتائج التي 

 .عمى إثراد البحث التربوي في مجال تكنولوجيا التعميم
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اد الطمبة في الجوانب اإللكترونية مثل ط الاود نحو أهمية إعديتسم -
 .تصميم وانتاج الدروس

 ثانيًا األىمية التطبيقة لمبحث:
بنمطي  ) الذاتي/ التشاركي( في الفصل المعكوسعرض نموذج جيد لتطبيق  -

 التعميم.
تطبيق إستراتيجية  تعميمية تسهم في تنمية مهارات تصميم الدروس  -

 عميم في ظل رقمنة المقررات التعميمية.اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا الت
 بتقديم طريقة قد تساعد في رفع مستوى المثابرة األكاديمية لدى طال -

 تكنولوجيا التعميم.

 أىداف البحث:
) الذاتي/ التشاركي( في تنمية الفصل المعكوسمن آثر اختالف نمطي  الكشف .1

 .مهارات تصميم الدروس اإللكترونية لدى طال تكنولوجيا التعميم
) الذاتي/ التشاركي( في زيادة الفصل المعكوسمن آثر اختالف نمطي  الكشف .2

 مستوى المثابرة األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

 فروض البحث:
التجريبية األولى المجموعة  متوسطي درجات بين ال إحصائيً ايوجد فرق د ال .1

المجموعة و  م الذاتيباستخدام نمط الفصل المقموب القائم عمى التعمالتي درست 
نمط الفصل المقموب القائم عمى التشارك في التي درست  التجريبية الثانية
الدروس مجانب المعرفي لمهارات تصميم ل التحصيمي الختبارالتطبيق البعدي ل

 اإللكترونية.
التجريبية األولى المجموعة  متوسطي درجات بين ال إحصائيً ايوجد فرق د ال .2

المجموعة و  نمط الفصل المقموب القائم عمى التعمم الذاتيباستخدام التي درست 
نمط الفصل المقموب القائم عمى التشارك في التي درست  التجريبية الثانية
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 الدروس اإللكترونية.لمهارات تصميم  التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة
التجريبية األولى المجموعة  متوسطي درجات بين ال إحصائيً ايوجد فرق د ال .3

المجموعة و  باستخدام نمط الفصل المقموب القائم عمى التعمم الذاتيتي درست ال
نمط الفصل المقموب القائم عمى التشارك في التي درست  التجريبية الثانية

 . التطبيق البعدي لمقياس المثابرة األكاديمية
 حدود البحث:

 :اقتصر البحث الحالي عمى هذ  الحدود
الفصل مى التعرف عمى فاعمية نمطي اقتصر البحث ع حدود موضوعية: -

)الذاتي / التشاركي( في تنمية مهارات تصميم الدروس المعكوس
 اإللكترونية والمثابرة األكاديمية  لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

عينة من طالب الفرقة الثالثة قسم تكنولوجيا التعميم بكمية  حدود بشرية: -
 ( طالب.60)التربية النوعية بجامعة بورسعيد قوامها 

الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  حدود زمانية : -
2021/2022 

 منيج البحث:
 :يعتمد البحث الحالي عمي المنهجين التاليين

 المنهج الوصفي التحميمي:.1
الددذي يقددوم بوصددف مددا هددو كددائن وتفسددير  وتددم اسددتخدام هددذا المددنهج فددي البحددث الحددالي 

صدددة والدراسدددات السدددابقة التدددي تتعمدددق بموادددوع لإلطدددالع عمدددي الكتدددب والمراجدددع المتخص
 البحث.
 التجريبي: المنهج.2

 الفروض ومعرفة أثر المتغير المستقل عمي المتغير التابع.ة صح اختباريستخدم في 
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 متغيرات البحث:
 قل:ـستـير المــالمتغ.1

 :الفصل المعكوسنمطي  -
 القائم عمى التعمم الذاتي.الفصل المعكوس  .1
 قائم عمى التعمم التشاركي.الالفصل المعكوس  .2
 المتغير التابع:.2

 .مهارات تصميم الدروس اإللكترونية.1
 .المثابرة األكاديمية.2

 التصميم التجريبي:
، استتدد  يتي اتاا البحتث المتغير المستقل موضع البحث الحالي ومستوياتهعلى ضوء 

 ""ر بعتتد التصتتمي  التيريبتتي او الميموعتتح الواحتتدر وادتبتتار ابلتتي وادتبتتاامتتتداد 
Extended One Group Pre-Test, Post-Test Design  معتاليتي يي والك 

التصتمي    األتتى الشكل ويوضح( للبحث التيريبيتي  الميموعتي ) مدتلفتي  تيريبيتي 

 للبحث. التيريبي

 

 ( التصــميم التــجريبي1جــدول )
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 أدوات البـحـث:
 أواًل ـ أدوات جمع البيانات:

 تصميم الدرس اإللكتروني قائمة مهارات .1
 .قائمة المعايير التعميمية والتقنية والفنية لتصميم بيئة الفصل المقموب .2

 ثانًيا ـ مادة الـمعـالـجة التجريبية:
 تكونت أدوات المعالجة التجربية من :

 )الذاتي(.الفصل المعكوس .1
 )التشاركي(.الفصل المعكوس .2

 ثالثًا ـ أدوات الـقيـاس:
 ي )إعداد الباحثة(..االختبار التحصيم1
 .بطاقة المالحظة )إعداد الباحثة(.2
 (.2016. مقياس المثابرة األكاديمية )إعداد ماجدة القااة،3

 إجراءات البحث: 
اإلطالع عمى الدراسات السابقة والمراجع ذات الصمة بمواوع البحث الحالى  .1

الفصل ي تصميم نمطالثانى إعداد اإلطار النظرى لمبحث، األول لتحقيق هدفين: 
 )الذاتي/ التشاركي(.المعكوس

الفصل الفنية والتربوية الالزمة لتصميم نمطي معايير بالاعداد قائمة  .2
)الذاتي / التشاركي( لتنمية مهارات تصميم الدروس اإللكترونية والمثابرة المعكوس

 .إعداد الباحثة(األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم. )
 تصميم أدوات البحث . .3
 وبطاقة المالحظة ومقياس المثابرة األكاديمية. بيق القبمى االختبار التحصيميالتط .4
) ذاتي / تشاركي( لتنمية الفصل المعكوسمن خالل نمطي التدريس ألفراد العينة  .5

مهارات تصميم الدروس اإللكترونية والمثابرة األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا 
 .التعميم



 

 886 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 وبطاقة المالحظة ومقياس المثابرة األكاديمية. مىالتطبيق البعدى لالختبار التحصي .6
 صد النتائج ومعالجتها إحصائيا ثم تفسيرها.ر  .7
تقديم التوصيات فى اود النتائج التى تم التوصل إليها والمقترحات لمبحوث  .8

 المستقبمية.

 مصطمحات البحث:

فدددى ادددود اطدددالع الباحثددددة عمدددى التعريفدددات التدددى وردت فددددى عديدددد مدددن األدبيددددات 
يددة والنفسددية ذات العالقددة بمتغيدددرات البحددث تددم تحديدددد مصددطمحات البحددث إجرائًيدددا التربو 

 :االتىعمى النحو 

نمط من أنماط التعمم المدمج،  )الذاتي( وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنوالفصل المعكوس -
 فيالفيديو واتاحتها محاارات باعداد المحاارات عن طريق  خالل يقوم المعمم 

في منازلهم في الوقت المناسب لهم،  ذاتياً  ليطمع عميها المتعممين بيئة تعمم إلكترونية
وورش العمل وتدريبهم بأسموب التدريس المصغر داخل  بشكل منفرد نشطةاألوحل 

تحت ارشاد وتوجي  وتقويم  مهارت تصميم الدروس اإللكترونيةقاعة المحاارة حول 
ة وزيادة مستوى المثابرة ، بهدف إكسابهم مهارت تصميم الدروس اإللكترونيالمعمم

 األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.بحيث يؤدي كل متعمم النشاط بشكل فردي
  .والمهارات المستهدفة عمى إنجاز األنشطةبطريقة صحيح  والعمل 

بأن  نمط من أنماط التعمم )التشاركي( وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو: الفصل المعكوس -
باعداد المحاارات عن طريق مقاطع الفيديو واتاحتها  خالل المدمج، يقوم المعمم 

بيئة تعمم إلكترونية ليطمع عميها المتعممين في منازلهم في الوقت المناسب لهم،  في
 التي تتطمب منهم التشارك نشطةاألثناد المحاارة يقدم المعمم مجموعة من أوفي 
بطريقة صحيح   اأدائه يتشاركوا فيبحيث  تصميم الدروس اإللكترونيةحول 

 إنجاز األنشطة والمهارات والعمل عمى  بعاهم البعضوتوجيههم إلى مساعدة 
  .المستهدفة
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المحتوى المقرر  تدريسبأنها  الدروس اإللكترونية وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا: -
والمراد تعميم  لمطالب عبر أنشطة هادفة وألعاب تعميمية مرتبطة بمحتوى الدرس 

التكنولوجية كالفيديو والويب والبرامج اإللكترونية كبرنامج ستوري الين  عبر الوسائل
وأدوبي كابتفيت، والموديالت التعميمية أو وفق أسطوانات عممية مبرمجة بالمحتوى 

ومن ثم  لمطالبالمطموب. حيث يتم تسجيل المحتوى أو المقطع المراد تعميم  
وبين الطالب وبعاهم البعض سواد  القادمة بين المعمم والطالب المرةمناقشت  في 

 .وفق مجموعات تقوم بأنشطة جماعية أو فردية
درجة إقبال وتعرف بأنها  المثابرة األكاديمية وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا: -

في  مهارات تصميم الدروس اإللكترونية طالب تكنولوجيا التعميم عمى تعمم 
، ويتم قياسها من خالل معكوسالفصل البيئة تعميمية قائمة عمى إستراتيجية 

الدرجة الكمية التي يحصل عميها الطالب في مقياس المثابرة األكاديمية 
  المستخدم في البحث الحالي.

 اإلطار النظري لمبحث:
 :المعكوسالمحور األول الفصل 

مفهوم ليس بالجديد عمى ميدان   flipped classroomالمعكوسالفصل 
بل التعميم، من طرف العديد من المهتمين بتطوير التدريس عامة، فقد وصف بمستق

طرق و استراتيجيات التدريس، حيث اعتبرو  الطريق األسهل إلى تكنولوجبا التعميم دون 
المساس بمبادئ التعميم التقميدي، والذي يعتبر التفاعل المباشر بين المتعمم و المعمم من 

 .أساسية لبناد التعمم جهة و بين المتعممين فيما بينهم من جهة أخرى ركيزة
تشدددير أحدددث الكتابدددات واألبحددداث األكاديميدددة إلدددى الدددبطد وعمددى الدددرتم مدددن ذلدددك 

بشددكل فاعددل فقددد يكددون أحدددث األسددباب المهمددة هددي  التقنيددات الحديثددة النسددبي فددي دمددج
 Verleger)التكمفة العالية لتبني أنظمة أو استراتيجيات تعميمية قائمة عمى التكنولوجيا 

& Bishop, 2013) 
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عمى مستوى العالم أن هذا البطد في دمج  العديد من الباحثينفقد أشار 
التكنولوجيا في التعميم العالي قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة أعااد هيئة التدريس الذين 

 ;Butt,2014)يفامون أساليب واستراتيجيات تعميم وتعمم تقميدية كأسموب المحاارة 
McLaughing,2013) . 
الطرق الحديثة لمتغمب عمى تقميدية التعميم العالي والوصول  في حين أن أحد

إلى دمج التكنولوجيا بشكل فاعل هي استراتيجية الصف المقموب كما بينها )عبد 
 (.2019(  )محمد ااحي التوني، 7، ص2017الرحمن الزهراني، 

التعمم المقموب في إطار الفصول المقموبة ) المعكوسة (، هو نموذج تربوي 
إلى استخدام التقنيات الحديثة و شبكة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعمم بإعداد يرمي 

الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ممفات صوتية أو تيرها من الوسائط، ليطمع عميها 
الطالب في منازلهم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو 

ين ُيخصص وقت المحاارة لممناقشات أجهزتهم الموحية قبل حاور الدرس. في ح
والمشاريع والتدريبات. ويعتبر الفيديو عنصرا أساسيا في هذا النمط من التعميم حيث 

دقائق و يشارك  مع الطالب  10إلى  5يقوم المعمم بإعداد مقطع فيديو مدت  ما بين 
 .(2019)محمد ااحي التوني، في أحد مواقع الدويب أو شبكات التواصل االجتماعي

إلى تكوين انطباع إيجابي بين الطالب، مما الفصل المعكوسويؤدي استخدام 
يؤدي إلى زيادة الراا واإلنجاز مقارنة بالمحاارة التقميدية، ويرجع ذلك إلى استخدام 

 .(Peterson,2016) محاارات الفيديو مما يعزز من تجربة التعمم 
الفصل تناولت مفهوم  التيالدراسات تعددت  :)الذاتي(الفصل المعكوسمفيوم 

  :مثل الذاتي المعكوس
ساسي لمتعمم المعكوس والمتعارف عمي  وفي  يقوم المعمم بإنتاج األوهو النمط 

مقاطع الفيديو الخاصة بمواوع الدرس المراد شرح  أو أختيار الفيديوهات المناسبة من 
يمية، ويتم تخصيص كترونية التي تتيح الفيديوهات التعماإللاليوتيوب وتيرها من الموقع 
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المناقشة والحوار واستكشاف المعمومات المختمفة حول إلجراد وقت الحصة 
 .المواوعات التي تمت مشاهدتها

(  )محمد 2017(  )إيمان أحمد رخا، 2018دراسة ) محمود أبو الدهب،
 (  )منال2018( )سامية حسن،2018(  )عائشة السنانسة،2019ااحي التوني،

النمطي الفصل المعكوساستخمصت الباحثة منهم أن نمط  وقد (2017الجهيني، 
 يتصف بالتالي:

عمى الدمج بين بيئات التعمم اإللكترونية وبيئات التعمم الفصل المعكوس يعتمد  -
 . التقميدية

كتروني في اإللأماكن التعمم حيث يشاهد المتعمم المحتوى الفصل المعكوس  عكسي -
 بعد ذلك.داخل الفصل نشطة والواجبات األالمنزل ، ثم يمارس 

و الذي يشاهد  المتعمم عمى  الفصل المعكوسيعتمد المحتوى المقدم من خالل  -
 .ممفات الفيديو كبديل لممحاارة التقميدية

التدريب  خالللممجال المعرفي لبموم من العميا المستويات  الفصل المعكوسيحقق  -
 .المنزل في األدنىفي الفصل الدراسي ، بعد أن تم تحقيق المستويات 

التوازن بين دعم التعمم الذاتي عن طريق مشاهدة المحتوى الفصل المعكوس  يحقق -
داخل الفصل  األنشطةوبين دعم التعمم التعاوني عن طريق تنفيذ  اإللكتروني
 .الدراسي

 )التشاركي(:الفصل المعكوسمفيوم 
هذا النمط يأتي الطالب إلى الفصل الدراسي، حيث ينامون إلى العمل  فيو 

شطة والمهام التعميمية المرتبطة بمواوع الدرس، األنمعا في مجموعات في أداد 
ويشجع هذا الشكل المتعممين عمى التعمم التعاوني، ويساعد الطالب عمى معرفة 

  (Demire, 57, 2016).جابات الصحيحة ويستطيع شرحها وتوايحها اإل
 مثل : المزدوج معكوسالفصل الالتي تناولت مفهوم األدبيات والدراسات تعددت  
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(Keheo,2018) ؛(Shear&Schwartz,2017) ؛(Handly,2014) ؛
(Bull,2014)  الفصل المعكوس وقد استفادت منيا الباحثة في تحديد ماىية

 كما يمي: التشاركي
عمى الدمج بين بيئات التعمم التقميدية  الفصل المعكوس التشاركييعتمد  -

 واإللكترونية.
لمتعمم هو تصور  الشخصي لحل المشكمة التعميمية التي المحتوى الذي ينتج  ا -

 .عراها المعمم في البيئة التعميمية
أن المتعمم  إاليعطي مسئولية أكبر لدور المتعمم كبديل لممعمم في إعداد المحتوى ،  -

 .المناقشات الصفيةخالل يكتسب من المعمم الخبرات العميقة حول المحتوى من 

 :المعكوس خصائص الفصل
 المزاياعن تير  من أنماط التعمم األخرى بعديد من قموب از نمط التعميم الممتي

مكانيات  من أجل تحقيق تعمم أفال استنادًا  التي تراعي في مجممها الطالب وحاجات  وا 
قموب إلى ما توفر  التكنولوجيا الحديثة من فرص تعمم متميزة. ومن أهم ميزات التعميم الم

 كما أشار لها كال من :
  (Nagal,2016)(  2016(  )ياسر عبدالرحيم، 2017عواطف عبد العزيز،)

 االستفادةعمي  خارج الفصل لكي يتم  اإلطالعتحديد المحتوى المطموب من المتعمم  -
 .من وقت الحصة لتطبيق ما تم تعمم 

 .توظيف التعمم الذاتي والتعمم التعاوني والتعمم النشط داخل اإلستراتيجية ككل -
 .ل الجيد لوقت الحصةيامن االستغال -
 .تيح لمطالب إعادة الدرس أكثر من مرة بنادًا عمى فروقاتهم الفرديةي -
 .يستغل المعمم الفصل أكثر لمتوجي  و التحفيز و المساعدة -
 .يبني عالقات أقوى بين الطالب و المعمم -
 .يشجع عمى االستخدام األفال لمتقنية الحديثة في مجال التعميم -
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 . احث عن مصادر معمومات يتحول الطالب إلى ب  -
يعزز التفكير الناقد و التعمم الذاتي و بناد الخبرات ومهارات التواصل و التعاون بين  -

 الطالب.

الفصل إلى قياس أثر التفاعل بين (2018قد هدفت دراسة )نرجس الرحيمي،
دراكي في تنمية اإلعمى المجال  (المستقل / المعتمد)سموب المعرفي األوبين المعكوس

 الفعالاألثر ارات التواصل الريااي لدى طالبات المرحمة المتوسطة ،اظهرت النتائج مه
في تنمية مهارات التواصل الريااي لدى مجموعة الفصل المعكوسأسموب  الستخدام 

 .البحث
الفصل ( عمى أثر توظيف 2018كما أكدت دراسة ) عالد الدين محمد، 

ظهرت نتائج أ، اإلعداديةالمرحمة  تالميذ لدىفي تنمية مهارات التفكير التاريخي المعكوس
الفعال لمفصل المقموب في تنمية التحصيل مهارات التفكير التاريخي لدى  اآلثرالدراسة 

مجموعة البحث مقارنة بالمجموعة الاابطة التي درست باستخدام أساليب التدريس 
 .التقميدية

ي تنمية مهارات فالفصل المعكوسفاعمية ( 2018وجادت دراسة )سامية حسين،
التفكير المتشعب ومستويات تجهيز المعمومات والتحصيل لدى طالبات الجامعة ، 

الفعال لمفصل المقموب في تنمية مهارات التفكير  اآلثرتوصمت نتائج الدراسة إلى 
 .المتشعب والتحصيل ومستويات تجهيز المعمومات لدى طالبات مجموعة البحث

الفصل لتي هدفت إلى قياس فاعمية ا( 2018ودراسة )أحمد الغامدي،
في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات ، توصمت  اإلعداديةعمى تحصيل المرحمة المعكوس

في تنمية التحصيل الدراسي لدى مجموعة الفصل المعكوسنتائج الدراسة إلى فاعمية 
 .البحث التجريبية وبشكل أعمى من التالميذ الذين درسوا بالطريقة التقميدية

الفصل ( هدفت إلى التعرف عمى فاعمية 2018دراسة )منال الجهيني ،ن كما أ
نحو التعمم الذاتي لدى الطالبات  االتجا  في تنمية المهارات الريااية و المعكوس
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، اظهرت النتائج الفاعمية العالية لمفصل المقموب في  اإلعداديةالموهوبات بالمرحمة 
عمم الذاتي لدى طالبات مجموعة البحث نحو الت اإلتجا تنمية المهارات الريااية و 

 .درسن بالطريقة التقميدية التيالتجريبية وبشكل أعمى من طالبات المجموعة الاابطة ال
التي هدفت إلى تصميم نموذج  Schwartz & Shear) (2017,دراسة 

بين المعمم والمتعمم ،  األدوارتعميمي لمفصل المقموب بنمط جديد يعتمد عمى تبادل 
، وتجربة ذلك النموذج عمى مجموعة من  األدوارمزدوج المكان و لفصل المعكوساليصبح 

المخرجات التعميمية المختمفة ، قامت الدراسة بعرض النموذج والذي يام ثالث مراحل 
تجربة حل المشكمة من المنزل ، عرض حمول المشكمة داخل الفصل الدراسي ، رئيسية 

الفصل هرت النتائج فاعمية نموذج ، إمكانية التوسع في التدريس ، وقد أظ
المزدوج في زيادة خبرات المتعممين وزيادة إنخراطهم في المتعمم مقارنة بطرق المعكوس

النمطي ، توصي الدراسة بأهمية تطبيق الفصل المعكوسالتدريس التقميدية ومقارنة ب
ها ارت المتعممين واكسابهم م خبراتالكبرى في زيادة ألهميت  المزدوج الفصل المعكوس

التعميمية والبحث عن المعمومات ، إاافة إلى تسهيل عممية التدريس المشكالت حل 
 .لممعمم

( التي هدفت إلى الكشف عن فاعمية استخدام 2018ودراسة )حنان أسعد، 
سفرت النتائج عن أكاديمي لطالبات كمية التربية ، األفي التحصيل الفصل المعكوس

 .كاديمي لطالبات مجموعة البحثاأليمي فاعمية التعمم المقموب في التحص
أثر استخدام  التعرف عمىإلى  (2018)هالة الهاشمي، دراسة كما هدفت 

لدى الطالبات  اإللمكترونيةفي تنمية مهارات تصميم المدونات الفصل المعكوس
الفصل  إلستخدام اآلثر اإليجابيالموهوبات بالمرحمة المتوسطة ، اثبتت نتائج الدراسة 

 .في تنمية المهارات المطموبة لدى تمميذات مجموعة البحثالمعكوس
الفصل التي هدفت إلى التعرف عمى فاعمية ( 2014ودراسة )مي فهيد،

جهزة المتنقمة عمى التحصيل لدى طالبات الجامعة ، اشارت األالقائم عمى المعكوس
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الفصل النتائج إلى ارتفاع التحصيل لدى مجموعة البحث التي درست باستخدام 
 .بشكل أعمى من المجموعة الاابطة التي درست باستخدام الطريقة التقميديةالمعكوس

الفصل ومن خالل الدراسات السابقة التي استعراتها الباحثة ترى أن 
 أثبت مدى فاعميت  في تحقيق األهداف التعميمية وذلك لألسباب التالية:المعكوس

 لفصل المقموب.التنوع في المهارات التي يمكن تنميتها من خالل ا -
 في تحقيق التحصيل األكاديمي.الفصل المعكوسمرونة  -
 نجاح  مع الفئات العمرية المختمفة.الفصل المعكوسأثبت  -

 المحور الثاني تصميم الدروس اإللكترونية:
ن فكرة الدروس االلكترونية كانت نتيجة التقدم العممي والتكنولوجي والذي إ

ث أصبح لزاما عمى المعممين االستفادة من انعكست آثار  عمى عموم التربية، حي
مستحدثات التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة عمميتي التعمم والتعميم، وهم بذلك يكونون قد 
حققوا وظائف عدة، فمنا انم اسهموا بتسهيل عمميتي التعمم والتعميم وجعموها اكثر جاذبية 

ج ترفة الصف فال تبق وتشويق، كما نهم يحاكون البيئة التي يعيشها التمميذ خار 
 .المدرسة منعزلة

فالدروس االلكترونية هي عبارة عن تصميم تعميمي لوحدة تعميمية تتامن  
فكرة او أكثر وهدف تعميمي محدد يمكن ان ستخدمها التمميذ بمفرد  او عن طريق 
تقديمها من قبل المعمم، وذلك يتوقف عمى طريقة تصميمها والغرض من ، تكون عادة 

ممية التعمم، وتتصف بالجاذبية والتشويق، يعتمد في تصميمها برنامج حاسوبي ميسرة لع
 .معين

( "دروس تستخدم في 2001ر ، سعاد شاهين، افقد عرفها )إبراهيم الف
تصميمها أنشطة ومواد تعميمية تعتمد عمى الكمبيوتر وشبكات اإلنترنت، في تقديم 

 ."تحقق إيجابية المتعمم ومشاركت محتوى تني بمكونات الوسائط المتعددة التفاعمية 
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بأنها: "وسيمة لتحقيق األهداف  (15،ص ٧١٠٢،حسن دياب )وعرفها 
 :السموكية والتعميمية والتعممية، ويمر تصميم الدروس اإللكترونية بعديد من المراحل منها

مرحمة التحميل، مرحمة البنً  اد والتصميم بمعنى اعداد وبناد الصفحة، وأخيرا مرحمة 
 ."راجعة والتطوير، والبد من اختيار برنامج مناسب إلعداد الدروس اإللكترونيةالم

  :مميزات وخصائص الدروس اإللكترونية
الدرس اإللكتروني يتكون من: األهداف، أن ( 23،ص ٧١١٣أواح )محمد السيد ،

 ,Brett) المحتوى اإللكتروني، األنشطة اإللكترونية، التقويم اإللكتروني. حيث أشار
1996, p191 )لمعائد التربوي من الدروس اإللكترونية وهي: 

 .تزيد من قدرة المتعمم عمى التحصيل  -
 .تعمل عمى بقاد أثر التعمم لدى المتعمم  -
 .األلوان والموسيقى والصور تجعل التعمم أكثر متعة  -
تدفع المتعمم لممشاركة بفاعمية ونشاط في عممية التعمم بما يؤدي إلى خفض وقت   -

 .التعمم

عمل عمى مراعاة الفروق الفردية بين الدروس اإللكترونية أنها ت مميزات كما أن
المتعممين حيث يترك الحرية لممتعممً  في التحكم في سير البرنامج، والتنقل من مواوع 
آلخر تبعا لسرعت  وقدرت  الذاتية بما يتيح ل  فرصة التعميم الذاتي المستمر، كما ذكرها 

 (:2009(  )محمد عطية خميس،322، ص2004ر،)إبراهيم الفا كل من
 أن تكون مناسبة الحتياجات المتعممين والمعممين -
 سهمة االستخدام من قبل الطمبة -
أن تكون متكاممةً  مع األنشطة والممارسات التدريسية بحيث تكون جزد مكمال   -

 لممقرر
 أن تكون وااحة وتربوية شاممة لألهداف المراد تحققها  -
 لوقت الدرس والحصة أن تكون مناسبة  -
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أن تصمم بشكل يساعد عمى تنمية مهارات االستقصاد لدى المتعممين وبطريقة   -
مناسبة تشد المتعمم وتجذب انتباه  لممادة التعميمية المعرواة، وتشجعهم عمى 

 .التفكير فيما يتعممون 

إن الهدف من التعميم عبر الدروس ( 55-54، ص2011كما أن )هدى التوبية، 
ونية في المدرسة هو مساعدة المتعمم عمى التحصيل ومساعدة المعمم عمى إثراد اإللكتر 

 .المادة الدراسية بمختمف أنشطة التعميم والتعمم
وسيمة لتحقيق أن الدروس اإللكترونية ( 15، ص2017)حسن دياب،أواح 

من يمر تصميم الدروس اإللكترونية بعديد حيث األهداف السموكية والتعميمية والتعممية، 
والتصميم بمعنى اعداد وبناد الصفحة، البناد مرحمة التحميل، مرحمة  :المراحل منها

وأخيرا مرحمة المراجعة والتطوير، والبد من اختيار برنامج مناسب إلعداد الدروس 
 ."اإللكترونية

وترى الباحثة من خالل ما سبق أن تصميم الدروس اإللكترونية بات أمرًا حتميًا، 
 جا  الدولة إلى رقمنة المقررات.وذلك في ظل ات

 المحور الثالث: المثابرة األكاديمية
فراد الذين لديهم قدرة مواجهة المواقف األكاديمية خاصية يتميز بها األالمثابرة 

الصعبة والقدرة عمى التكييف معها فهى دليل عمى التوافق النفسي ومدى تمتع الفرد 
بنية الداخمية لمفرد من الناحي  الجسمية بالصحة النفسية بل هى دليل عمى تماسك ال

 .نفعاليةاإلجتماعية و اإلوالعقمية و 
بأنها ظاهرة وعممي  تعكس التكيف  (Snap&Miller,2008,p224)وعرفها 

التعرض لممحنة، )يجابى رتم خبرات المحنة ويوجد فى هذا السياق متغيرين هما اإل
 .)تحقيق التكيف رتم المحنة
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 عمىبأنها استمرار الطالب ومواظبت   ( 2011الفتاح، فاروق عبد كما عرفها )
أهداف صغيرة فورية من أجل تحقيق  إلشباع كاديمي وتأخير األوالنشاط  االستذكار

 .أهداف أكاديمية أكثر مرتوبية ولكنها بعيدة نسبيا
وقد استخمصت الباحثة من خالل إطالعها عمى الدراسات التالية )أسماد 

 ( منها التالي:2007(  )عمى جاسم،2018رس،(  )نجالد فا2018فتحي،
الدافعية ولكنها موجهة إلى محاولة إكتساب  هى فرع من فروع  المثابرة األكاديمية -

التعميمية التي قد تكون تير محببة رتم الصعوبات المحتممة وتطمب  األهداف
 .تحقيقها فترات عمل طويمة

البيئة التعميمية وعمى مستوى  من السمات العامة لممتعمم تستدل بها عمى تكيف  في -
 . اإلنجازفي الدراسة وتحقيق  اإلستمرارو  األكاديميالتحصيل 

في تنمية ميارات تصميم الدروس اإللكترونية والمثابرة الفصل المعكوس توظيف 
 األكاديمية:

الدرس اإللكتروني بأن  يتكون من:  (27، ص2003أواح )محمد السيد،
 .، األنشطة اإللكترونية، التقويم اإللكترونياألهداف، المحتوى اإللكتروني

 :في الفصل المقموب، هناك مرحمتان متتاليتانوألن 

فقد ، خاللها يتعمم التمميذ درس  في البيت، وفق طرائق وأشكال مختمفة المرحمة األولى:
عرض أشرطة الفيديو  يتم ذلك عبر الكتاب المدرسي أو باالعتماد عمى وثائق مختمفة 

 .القيام بقرادات مقترحة من قبل المدرس أو مجموعة من المدرسين أو تيرها 

خاللها يحاول التمميذ في الفصل أن يطبق المعارف المكتسبة في  :المرحمة الثانية
وفي هذا الواع التعميمي،  ،البيت بجهد ، حيث يقوم بإنجاز تمارين يقترحها المدرس

نما ع مى التالميذ الذين يتفاعمون فيما بينهم، فإن االنتبا  لم يعد مركزا عمى المدرس، وا 
و ذلك أن يجعل المدرس يركز اهتمام  عمى التالميذ الذين  ،ويساعد بعاهم بعاا

 .يعانون بعض الصعوبات
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وبذلك فإن الفصل الدراسي المعكوس سيجعل األنشطة الدراسية أكثر ترفيها. وسوف 
، لتوجي  التالميذ يتاح لممدرس وقت أكثر لمقيام بمختمف األعمال في الفصل

 .ومساعدتهم خالل فترة استيعابهم لممعمومات وابتكار أفكار جديدة

أو المعكوس يعتبر أداة في خدمة المعمم، بوسع  أن الفصل المعكوسكما أن نموذج 
يكيفها حسب نوع التالميذ واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها. لهذا فإن هناك العديد من 

 .األساليب التي يمكن تصورها لقمب الفصل أو عكس 

وجود التواصل إلكتروني يعمق مناقشة الطالب مع أما عن المثابرة األكاديمية فإن 
همية داخل البيئة األيؤدي إلى توجي  بعاهم البعض وهذا يشعرهم بالفخر و بعض مما 
كتروني في أي وقت وأي مكان اإللإمكانية مشاهدة المحتوى  ، باإلاافة إلى التعميمية

 اآلخريندعم التعمم المستقل من دون مساعدة  التاليوتكرار  بأي عدد من المرات وب
شطة التعميمية األنر يتوف، و بالجو الدراسي متاعاإلتقان واإلستيزيد من الشعور بمتعة 

يؤدي إلى فهم أعمق لممهارات والخبرات المطموب إكسابها ، وتقديم التعزيز المباشر بعد 
والمثابرة  األكاديمينشطة التعميمية يزيد من القوة الفاعمة لمدافع األهداف من األتحقيق 

 .األهدافعمى تحقيق 

 الخطوات المنيجية لمبحث:

الفصل را ألن البحث الحالي يهدف إلى تحديد مدى فاعمية نمطي ونظ
المعكوس)ذاتي / تشاركي( في تنمية مهارت تصميم الدروس اإللكترونية وزيادة 

لذلك فقد أتبع البحث مستوى المثابرة األكاديمية لدى طال ب بتكنولوجيا التعميم 
 :التالية اإلجراداتالخطوات و 
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 أوال: مرحمة التحميل:

دد االحتياجات البحث في تنمية مهارت تصميم الدروس اإللكترونية وزيادة تتح
مستوى المثابرة األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم والمرتبط بقرر أسس اختيار 

 الوسائل التعميمية، حيث قامت الباحثة بتحديد الحاجة التعميمية من خالل:
نولوجيا التعميم لموقوف عمى المقابمة الشخصية مع طالب الفرقة الثالثة تك . أ

احتياجاتهم التعميمية وفي ظل عصر رقمنة المقررات وبخاصة بعد نزولهم 
 لمتدريب الميداني والتعامل في بعض المدارس بنظام التابمت.

 بناد قائمة خاصة بمهارت تصميم الدروس اإللكترونية وذلك من خالل: . ب
تصميم الدروس تحديد الهدف العام من قائمة المهارات الالزمة ل  -
 اإللكترونية.
تحديد مصادر اشتقاق قائمة المهارات الالزمة لتصميم الدروس  -

اإللكترونية حيث اعتمدت الباحثة عمى عدد من المصادر التي تمثمت في ) 
الدراسات والبحوث السابقة واألدبيات التي تناولت التصميم التعميمي لمدروس 

جيا التعميم، آراد الخبراد اإللكترونية، طبيعة وخصائص طالب تكنولو 
 والمتخصصين(.
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الدروس اإللكترونية تم تحميمها إلى  تم تحديد المهارات الالزمة لتصميم وفي اود ذلك
بعد تحميل المهام التعميمية ، مهمات رئيسية يتخممها عدة مهمات فرعية يسهل قياسها

صين في مجال قامت الباحثة بإعداد استبيان الستطالع آراد خبراد المادة المتخص
تدريس أسس اختيار الوسائل التعميمية وذلك لمعرفة ما هي المهارات الالزمة لتصميم 
الدروس اإللكترونية ومدى أهمية كل مهمة فرعية، حيث تم تصميم االستبيان بشكل 

( في الخانة التي تعبر عن رأي  )مهمة جدًا، مهمة، √يسمح لممحكم بواع عالمة )
 تير مهمة(. 

ن تم تحديد الهدف العام لهذا البحث وهو تحديد النمط األفال لمفصل وبذلك يكو 
المقموب ) الذاتي / التشاركي( ومدى فاعميتهما في تنمية مهارات تصميم الدروس 

 اإللكترونية وزيادة مستوى المثابرة األكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

 :ثانيًا مرحمة التصميم

 وتتامن هذ  المرحمة:

 األىداف التعميمية تحديد -

في  الخاص بتصميم الدروس اإللكترونيةهداف التعميمية لمحتوى األتم صياتة 
السابق اعدادها، وبالرجوع  المهارات الالزمة لتصميم الدروس اإللكترونيةاود قائمة 
اافة إلى خبرة الباحثة العممية باإلدبيات ذات الصمة بتمك المواوعات، األأياا إلى 

تمت صياتتها بصورة إجرائية سموكية لمتأكد من مدى تحقيقها في أثناد في المجال، و 
 .عممية التدريس والتقويم

 تحديد المحتوى وتنظيمو: -
، وفي اود القائمة في اود األهداف التعميمية السابق تحديدها تم تحديد المحتوى

الخاصة بمهارات تصميم الدروس اإللكترونية، ومن خالل اإلطالع عمى الدراسات 
المحتوى العممي الذي يغطي هذ  األهداف، وقد  استخالصتم السابقة واألدبيات، 
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راعت الباحثة ترتيب عناصر المحتوى من البسيط إلى المعقد، حيث نظمت عناصر 
المحتوى بالتتابع الهرمي، فرتبت المواوعات ترتيبا منطقيا مع مراعاة خصائص 

 .المتعممين

)اختبار تحصيمي، بطاقة مالحظة إعداد وتطوير أدوات البحث الثالثة
 الميارات، مقياس المثابرة األكاديمية(

إن هدف البحث الحالي هو تنمية مستوى أداد الطالب المهاري زيادة مستوى 
المثابرة األكاديمية، لذلك تم تصميم ثالثة أدوات قياس لمتأكد من تحقيق األهداف 

 المواوعة، 
 وتتمثل تمك األدوات في اآلتي:دد

 بار التحصيمي لمجانب المعرفياالخت (1
عمى اود األهداف التعميمية وتحميل مهام التعمم وتحديد المحتوى التعميمي لبيئة 
الفصل المقموب، وبناًد عمى تحديد الجوانب المعرفية المرتبطة بالمهارة التي تقيسها 
أسئمة االختبار، قامت الباحثة بتصميم اختبار تحصيمي مواوعي )لفظي( واحد تم 

 بيق  قبميًا وبعديًا، وتم بنائ  وابط  وفقًا لمخطوات التالية:تط
 ــ ىدف االختبار1/1

يهدف هذا االختبار إلى قياس تحصيل طالب الثالثة تكنولوجيا التعميم )عينة 
البحث( في الجانب المعرفي المرتبط بمهارات تصميم الدروس اإللكترونية والمتامن 

ج(، وذلك بتقييم مستوى الطالب قبل وبعد )نمطي/ مزدو الفصل المعكوسفي بيئة 
 استخدام بيئة الفصل المقموب، وذلك في اود اهداف البحث الحالي.

 ــ تحديد الغرض من االختبار التحصيمي 1/2
 تم واع هذا االختبار لتحقيق األتراض التالية:

  استخدام االختبار التحصيمي في القياس القبمي الختبار مالدى طالب الفرقة
ثة تكنولوجيا التعميم من معرفة سابقة عن مهارات تصميم الدروس اإللكترونية الثال

 المحددة في هذا البحث.
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  الفصل استخدام االختبار التحصيمي في القياس البعدي الختبار مدى تحقيق بيئة
 )نمطي/مزدوج( لألهداف المنشودة من البحث الحالي.المعكوس

 تحقق من صحة فروض البحث.استخدام نتائج االختبار التحصيمي في ال 
 ــ تحديد نوع االختبار ومفرداتو1/3

استخدمت الباحثة االختبار المواوعي، وراعت الباحثة عند صياتة مفردات 
األسئمة أن تكون وااحة، أياًا راعت الباحثة تمثيل تمك االختبارات بشكل إلكتروني 

ية التصحيح حيث حتى يسهل عمى الطالب اإلجابة عمي ، ويسهل عمى الباحثة عمم
تظهر نتيجة االختبار فور االنتهاد من االجابة عمية ويتم إرسال الدرجات بشكل تمقائي 

 لمباحثة.
 ــ بناء جدول المواصفات واألوزان النسبية لالختبار التحصيمي1/4

يهدف جدول المواصفات إلى تحديد المواوعات التي يغطيها االختبار عمى اود 
 Test’’يقها، وهو جدول يطمق عمي  البعض خطة االختباراألهداف التي يسعى لتحق

Plane,,  ،وهو جدول ثنائي األبعاد يتامن المواوعات الواجب أن يغطيها االختبار
كذلك األهداف التعميمية لمبيئة، واألهمية النسبية لكل من األهداف والمواوعات )الوزن 

ل االختبار لكافة الجوانب النسبي لهما(، واستخدام جدول المواصفات يؤكد عمى تمثي
المعرفية المرتبطة بمهارات " تحنيط الطيور" والتي تامنها بيئة التعمم النقال، وبنسب 

 تمثيمها لألهداف المرجو تحقيقها األمر الذي يرفع من صدق محتوى االختبار.

 ـــ بناء االختبار وصياغة مفرداتو1/5
مفردة تطت كافة الجوانب  (40تم إعداد اختبار مواوعي إلكتروني تكون من )

المعرفية المرتبطة بمهارات " تحنيط الطيور "، وتم تقسيم مفردات االختبار عمى جزأين 
 كما يمي:

( مفردة )أسئمة لفظية من نوع االختبار من متعدد( واشتممت 16الجزد األول: ام ) -
ل كل مفردة عمى رأس سؤال، وأربعة بدائل لفظية من بينهما بديل واحد فقط يمث

 اإلجابة الصحيحة.
 ( مفردات )أسئمة لفظية من نوع صواب وخطأ(.24ددد الجزد الثاني: ام )
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 وقد روعي عند صياتة أسئمة االختبار االعتبارات التالية:
 .أن تكون كل مفردة وااحة دقيقة، ومختصرة، ومصاتة بأسموب سهل ووااح 
  الصحيحة.أن تخمو كل مفردة من أي إشارة أو تمميح يدل عمى اإلجابة 
 .أن تقيس كل مفردة هدف تعميمي معين 
  يجب أن تتناول المفردات المواوعات واألهداف التي سبق تحديدها بجدول

 المواصفات.
 .تجنب استخدام صيغة النفي أو النفي المزدوج في صياتة السؤال 
  تجنب المفردات التي تحمل في طياتها اإلجابة عن مفردات أخرى في نفس

 االختبار.
 

 (يوضح أنواع األسئمة التي يتضمنيا االختبار التحصيمي2) جدول
 العدد نوع السؤال

 16 أسئمة االختيار من متعدد
 24 أسئمة الصواب والخطأ

 40 المجموع

 ــ وضع تعميمات االختبار1/6
 قامت الباحثة بصياتة تعميمات االختبار، وقد روعي عند صياتتها ما يمي:

  ة.أن تكون سهمة ووااحة ومباشر 
 .أن تواح لمطالب ارورة اإلجابة عن كل أسئمة االختبار 
 .أن تواح لمطالب كيفية اإلجابة من خالل لمس األجهزة النقالة 
  أن تواح لمطالب كيفية االنتقال إلى السؤال التالي بعد االنتهاد من إجابة كل

 سؤال.
 .أن تواح لمطالب اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال 
 االختبار تصحيح موذجن ــ إعداد1/7    

  لتسهل الباحثة أعدت  التحصيمي االختبار لتصحيح بنموذج الباحثة استعانت
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 من عدد عمى االختبار التحصيمي اشتمل حيث المتدربين، إجابات تقدير عممية
 من وتنفيذ  تصميم  تم تاباالختبار  خاص تطبيق لخال من تصحيح  ويتم ، األسئمة

 المتدرب انتهاد فور إن  حيث الجوالة، األجهزة مع يتوافق ابم ليعمل وذلك الباحثة قبل
 عمى التطبيق الخاص حساب المدرب عمىيرًا تقر  يعطى االختبار عمى اإلجابة من
 الخطأ اإلجابات وعدد ونسبتها، الصحيحة اإلجابات وعدد ودرجت ، المتدرب، باسم

 .ونسبتها
 ـــ تقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار1/8
سبة لتقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار، تم تقدير اإلجابة الصحيحة عن بالن

كل سؤال من أسئمة االختبار بنوعيها بدرجة واحدة، وال يتم إعطاد  أي درجات في حالة 
 درجة(. 40اإلجابة الخاطئة، وبالتالي تكون الدرجة الكمية لالختبار )

 ـــ ضبط االختبار التحصيمي1/9
 التحصيمي قامت الباحثة بإجراد الخطوات التالية: لابط االختبار

 .التأكد من صدق االختبار 
 .حساب ثبات االختبار 
  حساب معامل السهولة المصحح من أثر التخمين لكل مفردة من مفردات

 االختبار.
 .حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار 
 .حساب معامل سهولة االختبار ككل 

 الختبارـــ صدق ا1/9/1
بعد صياتة مفردات االختبار التحصيمي في صورت  األولية وواع التعميمات الالزمة 
ل ، كان البد من التأكد من صالحية االختبار لمتطبيق وتم ذلك عن طريق تحديد 

 صدق االختبار، والذي يقصد ب  قدرة االختبار عمى قياس ما واع لقياس .
 خالل طريقتين: قد تأكدت الباحثة من صدق االختبار من

 الطريقة األولى: صدق المحتوى الظاىري لالختبار
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حيث تم عرض االختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجال 
 تكنولوجيا التعميم الستطالع آرائهم في اآلتي:ددد

 .مدى ارتباط األسئمة باألهداف التعميمية المواوعة 
 الزمة.شمولية االختبار لجميع المهارات ال 
 .صالحية االختبار لمتطبيق  
 .مدى صحة ودقة صياتة كل سؤال لغويًا 
 مدى مناسبة كل سؤال لمستوى المتعممين 

 ( يوضح نسب آراء المحكمين في االختبار التحصيمي3جدول )

 

 

 

 اتضح  اآلتي: محكمينبتحميل آراء السادة ال

%( منهم عمى ارتباط مفردات االختبار باألهداف التعميمية 85اتفاق أكثر من )
المواوعة، مما يدل عمى أنها تقيس ما واعت لقياس ، والجدول التالي يواح نسبة 

 آراد المحكمين في مفردات االختبار التحصيمي:
بار، فقد اتفق السادة المحكمون أما فيما يتعمق بدقة الصياتة المغوية لمفردات االخت

عمى ارورة استبدال كممة " تعتبر" بكممة "ُتعد"، والتي استخدمتها الباحثة في بناد 
رؤوس عديد من األسئمة، كما اتفقوا أياًا عمى صحة باقي مفردات االختبار عمميًا 

 ومناسبتها لمستوى المتعممين.
لسادة المحكمين، تم إعداد االختبار في بعد االنتهاد من إجراد التعديالت وفقًا آلراد ا

صورت  النهائية ، وبذلك أصبح االختبار صالحًا لمتطبيق عمى أفراد تجربة البحث 
 االستطالعية بهدف حساب ثبات االختبار.

 
 

 الصواب والخطأ االختيار من متعدد أنواع األسئمة

 %80 %95 نسبة آراء المحكمين
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 الطريقة الثانية: الصدق الذاتي
تم حساب الصدق الذاتي لالختبار التحصيمي عن طريق تعيين الجذر التربيعي لمعامل 

 مما يشير إلى الصدق الذاتي لالختبار التحصيمي. 0995لثبات، وقد بمغ ا

 ـــ ثبات االختبار التحصيمي1/9/2
 ُيقصد بثبات االختبار أن يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيق  عمى نفس أفراد 

العينة وفي نفس الظروف، والهدف من قياس ثبات االختبار هو معرفة مدى خمو 
 خطاد التي قد تغير من أداد الفرد من وقت آلخر عمى نفس االختبار.االختبار من األ

قد تم حساب معامل ثبات االختبار عمى عينة التجربة االستطالعية التي بمغ عددها 
( طالب وطالبة، فبعد تعرض أفراد العينة االستطالعية لبيئة التعمم النقال، تم 20)

ني( عميهم ورصد نتائجهم في ، وقد تطبيق االختبار التحصيمي المواوعي )اإللكترو 
، Spearman& Brownاستخدمت طريقة التجزئة النصفية لكل من " سبيرمان وبراون " 

وتتمخص هذ  الطريقة في حساب معامل االرتباط بين درجات نصفي االختبار، حيث 
( مفردة إلى نصفين متكافئين 40تم تقسيم مفردات االختبار التي بمغ إجمالي عددها )

ن النصف األول مجموع درجات كل طالب في األسئمة الفردية من االختبار )س( تام
( درجة، وتتامن النصف الثاني مجموع درجات كل 20والذي بمغ نهايت  العظمى )

( درجة 20طالب في األسئمة الزوجية من االختبار )ص( والذي بمغ نهايت  العظمى )
 أيااً 

( درجة أياًا، ثم تم حساب معامل 20)االختبار )ص( والذي بمغ نهايت  العظمى 
 االرتباط بينهما.

 باستخدام المعادلة التالية:
                     

 ر= 
 

 حيث إن:
 ر= معامل االرتباط.

 مجد س= مجموع الدرجات األسئمة الفردية.

[ 2)مجد ص( -2[ ]ن مجد ص2)مجد س( – 2]ن مجد س  

ص مجد×     س مجد – ص س مجد ن  
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 = مجموع مربعات الدرجات لألسئمة الفردية.2مجد س
 ة.مجد ص= مجموع الدرجات األسئمة الزوجي

 = مجموع مربعات الدرجات لألسئمة الزوجية.2مجد ص
درجات األسئمة  ×مجد س ص = مجموع حاصل ارب درجات األسئمة الفردية 

 الزوجية.
 ن = عدد األفراد. 

 ( يوضح حساب معامل ثبات االختبار التحصيمي4جدول)

يتاح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين كل من الدرجات الفردية 
  0981والدرجات الزوجية لمفردات االختبار قد بمغ )

(، وهذ  النتيجة تعني أن االختبار 0989اتاح أن معامل الثبات لالختبار قد بمغ )
ا يعني أن  يمكن أن يحقق نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيق  عمى ثابت إلى حد كبير، مم

نفس العينة وتحت نفس الظروف، كما يعني أياًا خمو  من األخطاد التي قد تغير من 
 أداد الفرد من وقت آلخر عمى نفس المفردات.

 حساب معامالت السهولة ألسئمة االختبار التحصيميـــ 1/9/3
المصححة من أثر التخمين باستخدام جداول خاصة  ثم تم حساب معامالت السهولة

"، وقد اعتبرت المفردات التي أجاب  Flanagan بهذا الغرض وهي جداول " فالناجان
 % من الطالب سهمة جدًا ولذا تم حذفها أياًا. 80عنها أكثر من 

قد وقعت معامالت السهولة المصححة من أثر التخمين لمفردات االختبار في الفترة 
 [، وهي قيم متوسطة لمعامالت السهولة ألنها تقع0987-0920قة ]المغم

[، وهي قيم متوسطة لمعامالت السهولة ألنها تقع داخل الفترة المغمقة 0920-0987]
(، ولم تحذفها 0993[، وذلك فيما عدا مفردتين جاد معامل سهولتهما )0980- 0920]

في اود النتائج التي تم التوصل الباحثة نظرًا الحتوائهما عمى قياس معمومات هامة، و 

عدد أفراد 
 العينة

مجـ  مجـ ص 2مجـ س مجـ س
 2ص

مجـ س 
 ص

معامل 
 االرتباط

ل معام
 الثبات

20 127 1358 117 1320 1345 0881 0887 
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إليها تم ترتيب أسئمة االختبار وفقًا لمعامل سهولة مفردات  بحيث تدرجت مفردات 
 االختبار من السهل إلى الصعب.

 ـــ تحديد زمن االختبار التحصيمي1/9/4
بعد تطبيق االختبار عمى أفراد عينة التجربة االستطالعية، تم حساب متوسط الزمن 

ق  الطالب في اإلجابة عن أسئمة االختبار، وذلك بجمع الزمن الذي الذي استغر 
استغرق  جميع الطالب ثم قسمة الناتج عمى عدد الطالب الكمي، وكان متوسط زمن 

 دقيقة(. 60ثانية وبالتالي تم واع زمن االختبار ) 35دقيقة و  57االختبار 
 
 

 =       متوسط زمن االختبار=

 داءبطاقة مالحظة األ (2

ُتعد المالحظة أسموبًا هامًا لتقييم أداد األفراد لممهام المختمفة، وتعتمد المالحظة 
عمى إعداد أداة أو قائمة بالمهام والمهارات التي يتطمب الموقف التدريبي 

 مالحظتها، ولقد أعدت الباحثة بطاقة المالحظة من خالل الخطوات التالية:
 ظةــ تحديد اليدف من بطاقة المالح2/1

تهدف هذ  البطاقة إلى قياس أداد عينة البحث الحالي )طالب الفرقة الثانية معمم 
الحاسب اآللي بكمية التربية النوعية ددد جامعة بورسعيد في مهارات إنتاج عناصر 

 مهارات التعمم الرقمية المتامنة في بيئة التعمم النقال.
 ــ تحديد أسموب تقييم ميارات بطاقة المالحظة2/2
خدمت الباحثة أسموب المالحظة المباشرة ألداد طالب الفرقة الثانية معمم است

 الحاسب اآللي، والذي يعتمد عمى مالحظة سموك الطالب في مواقف التعمم الفعمية.
 
 
 

 مجموع زمن الطالب

عدد الطالب

975 

17 = 

 ثانية   دقيقة
35   57   
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 ــ صياغة عناصر بطاقة المالحظة2/3
تمت صياتة عبارات بطاقة المالحظة التي تصف أداد الطالب في اود األهداف 

مفردة مقسمة في  23المهارية والمحتوى العممي، وتكونت مفردات البطاقة من التعميمية 
تصفيات متدرجة لممهارات المستهدفة لممقرر وتغطي المهارات التي ترتب الباحثة  10

 بمالحظتها )قياسها(. 
 ددد تسجيل مستوى األداد2/4

جات حتى يمكن تم إعداد بطاقة مالحظة األداد المهاري بطريقة التقييم الكمي  بالدر 
التعرف عمى مستوى الطالب في كل مهارة بطريقة مواوعية، وتكونت مفردات البطاقة 

تصفيات متدرجة لممهارات المستهدفة لممقرر وتغطي  10مفردة مقسمة في  23من 
المهارات التي يرتب الباحث بمالحظتها ومستويات التقييم لها بالبطاقة 

 -درجة حيث: 115مية لممقياس ( وكانت الدرجة الك0،1،2،3،4خماسي)
                   .0لم يستطيع أداد أي جزد من المهارة دد راسب 
               .1استطاع ممارسة بعض متطمبات المهارة دد مقبول 
                 .2استطاع ممارسة معظم متطمبات المهارة دد جيد 
     .3          استطاع ممارسة كل متطمبات المهارة دد جيد جدًا 
            .4استطاع ممارسة كل متطمبات المهارة بجدارةدد ممتاز  

 
بناًد عمى ذلك تم بناد بطاقة المالحظة بحيث تامنت كل من المهام الرئيسية 5  

 . والفرعية الالزمة ألداد الطالب لمهارات " تحنيط الطيور"، وقد اشتممت بطاقة
و ثالث وعشرون مهمة فرعية( تمت صياتتها  مالحظة األداد عمى )عشر مهام رئيسية

 في عبارات تصف األفعال المطموب من المتعمم القيام بها في كل خطوة 

 من خطوات األداد، بحيث تشمل الجوانب األدائية المختمفة لممهارة.
 قد روعي في تصميم بطاقة مالحظة األداء االعتبارات التالية:

 .صياتة كل مهمة في صورة إجرائية 
  تكون المهمة دقيقة ومحددة.أن 
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 .أن تصف المهمة خطوة واحدة فقط من خطوات األداد 
 .ترتيب المهام الفرعية ترتيبًا منطقيًا 
 ــ تعميمات بطاقة المالحظة2/5

بعد صياتة عناصر بطاقة المالحظة قامت الباحثة بصياتة تعميمات بطاقة 
ااحة وسهمة االستخدام المالحظة، وتم واع تعميمات بطاقة المالحظة بحيث تكون و 

من جانب أي مالحظ يقوم بمالحظة أداد الطالب أثناد إجرائهم لممهارة المطموبة، كما 
تمت صياتة تمك التعميمات بحيث توج  المالحظ بسهولة إلى كيفية مالحظة أداد 

( تحت مستوى األداد √الطالب وتسجيل نتيجة أدائهم، وذلك من خالل واع عالمة )
 لبطاقة. حيث ُروعي عند صياتة التعميمات:المناسب داخل ا

 .توايح الهدف من البطاقة 
 .توايح تعميمات خاصة بالمالحظ أثناد المالحظة 
 .توايح أسموب التقييم المستخدم 
 .توايح عدد بنود البطاقة 
 ـــ ضبط بطاقة مالحظة األداء2/6

 لابط بطاقة المالحظة قامت الباحثة بإجراد الخطوات التالية:
  من صدق بطاقة المالحظة.التأكد 
 .التأكد من ثبات بطاقة المالحظة 
 ـــ صدق بطاقة مالحظة األداء2/6/1

لتقدير صدق البطاقة تم استخدام طريقة صدق محتوى البطاقة الظاهري، وذلك 
بعرض البطاقة عمى مجموعة من خبراد المادة المتخصصين في مجال تدريس 

( في المكان المناسب بهدف استطالع √)تطبيقات الحاسب اآللي وذلك بواع عالمة 
 آرائهم في اآلتي:ددد

 .مدى دقة الصياتة المغوية لكل من المهام الرئيسية والفرعية 
 البطاقة لقياس مستوى أداد المتعممين.  امدى مناسبة األدادات التي تامنته 
 .مدى منطقية ترتيب المهام الفرعية المندرجة أسفل كل مهمة رئيسية 
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 م إاافة أية مقترحات إذا لزم األمر، وذلك في مكان ُخصص يمكن لكل محك
 لذلك في نهاية استمارة التحكيم.

 بمعالجة إجابات السادة المحكمين إحصائيًا اتضح اآلتي:
 ( منهم عمى ارتباط مفردات البطاقة باألهداف التعميمية 80اتفاق أكثر من )%

 المواوعة.
  .وصحة ترتيب المهام الفرعية 
 دات التي تامنها البطاقة لقياس مستوى أداد المتعممين، مما يدل مناسبة األدا

 عمى أنها تقيس ما واعت لقياس .
أما فيما يتعمق بدقة الصياتة المغوية لمفردات البطاقة فقد اتفق السادة المحكمون 
عمى ارورة إاافة عبارة " وفي  يقوم المتعمم باإلجرادات التالية" إلى كل مهمة رئيسية 

لبطاقة، فبداًل من كتابة " إجراد عممية قتل الطائر" تصبح "إجراد عممية قتل تامنها ا
الطائر وفي  يقوم المتعمم باإلجرادات التالية"، وقد تم إجراد تعديل الصياتة في عشر 

 عبارات بعدد المهام الرئيسية.
ة بعد االنتهاد من إجراد التعديالت وفقًا آلراد السادة المحكمين، تم إعداد بطاق 

 (، وبنفس عدد المفردات السابق ذكرها4مالحظة األداد في صورتها النهائية ممحق)
حيث لم يقترح السادة المحكمون إاافة أو حذف أي مفردة منها، وهكذا أصبحت 
البطاقة صالحة لمتطبيق عمى أفراد التجربة االستطالعية لمبحث بهدف التأكد من 

  ثباتها.

 داءـــ ثبات بطاقة مالحظة األ2/2/2
 تم حساب ثبات بطاقة المالحظة بأسموب تعدد المالحظين عمى أداد الطالب 

الواحد، حيث قام ثالثة مالحظين كل منهم مستقل عن اآلخر بمالحظة أداد الطالب 
أثناد إجرائ  لممهارات في الوقت نفس   أي يبدأ المالحظون عممية المالحظة معًا 

رات كل من االتفاق واالختالف فيما بينهم، وينهون معًا، وبعد ذلك يتم حساب عدد م
وقد استعانت الباحثة بإثنين من المعيدين بكمية التربية النوعية دد جامعة بورسعيد، 
وتوجيههم وتدريبهم عمى كيفية استخدام بطاقة المالحظة وطريقة تدوين نتيجة 

 مالحظتهم ألداد الطالب بها.
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كل من الباحثة والمالحظين اآلخرين، قد تمت مالحظة أداد ثالثون طالبًا بواسطة 
وذلك بعد تعرض هؤالد الطالب إلحدى معالجات البحث التجريبية مواع البحث 

 الحالي.
ثم تم حساب معامل االتفاق بين المالحظين عمى أداد كل طالب عمى حدة 

  " وهي كالتالي:Cooperباستخدام ب" 
 

 نسبة االتفاق =      
 

 نسبة االتفاق= 

 بطاقة مالحظة المهارات العممية. 256( ص4محق)م
مستوى ثبات بطاقة المالحظة بداللة نسبة اتفاق المالحظين  Cooperقد حدد "كوبر" 

 عمى أداد كل طالب لممهارة، فذكر أن  إذا كانت نسبة االتفاق أقل من
 % فأكثر فهذا يدل عمى ارتفاع معدل ثباتها.80

 3الزمالد المعاونين وعدد مرات االختالف  مرة مع 27فكان عدد مرات االتفاق 
مرات فقط. وهكذا يتاح أن متوسط نسبة االتفاق بين المالحظين عمى أداد الثالثون 

%( مما يدل عمى ارتفاع معدل ثبات البطاقة، وبالتالي فهي صالحة 85طالبًا بمغت )
 لمتطبيق عمى أفراد عينة البحث الحالي.

 (.2016اجدة القضاة،مقياس المثابرة األكاديمية ) م .3

 بناء أدوات المعالجة التجريبية:

 (:الفصل المعكوس الذاتيالمعالجة التجريبية األولى )  .1

من ممفات  الذاتيالفصل المعكوس إلستراتيجيةتكونت مادة المعالجة التجريبية 
التي تستخدم في  اإللكترونيةالوسائط المتعددة التي تحمل المحتوى التعميمي ، البيئة 

والتواصل مع الطالب والتي تمثل الجانب االختبارات الوسائط المتعددة و عرض 

 عدد مرات االتفاق

)عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف( 
×100 

×100 

17 

20 ×100  =85%  
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وفي  اإللكترونية، مجموعة أساليب تعميمية تم إستخدامها في البيئة  اإللكتروني
 .الفصل الدراسي والتي تمثل الجانب التقميدي

 كان يتمثل في اآلتي:الفصل المعكوس)الذاتي( الجانب اإللكتروني في 

 )تعددة وكانت تشتمل عمى كال من ) صور رقمية، فيديوهاتالوسائط الم -
)إنشاد فصل إلكتروني وتم من خالل  تحديد األهداف التعميمية  البيئة اإللكترونية -

المنشود تحقيقها من خالل عرض الصور المرتبطة بالقرر الدراسي وفيديوهات 
كترونية وذلك من تعميمية عن كيفية تصميم الدروس اإللكترونية، إعداد اختبارات ال

خالل االستفادة بمنصة اإلدمودو ولموقوف عمى مستوى الطالب ومدى سيرهم في 
العممية التعميمية، كما تم اإلستفادة من التواصل من خالل أدوات التواصل 

تاحة التواصل اإللكتروني قبل وبعد المحاارة التقميدية بالرسائل  .وا 
 كان يتمثل في اآلتي:ي( الفصل المعكوس)الذاتالجانب التقميدي في  -

تم اإلعتماد في هذا الجانب عمى إستراتيجية التعمم الذاتي، من خالل دفع 
المتعممين لمتعمم ذاتيا، وذلك من خالل األنشطة التعميمية والتى كانت تربط بما يتم 

 الحصول عمي  واستيعاب  من خالل ما تم تقديم  في الجانب اإللكتروني.
 (:الفصل المعكوس التشاركيثانية ) المعالجة التجريبية ال .2

من ممفات  التشاركيالفصل المعكوس إلستراتيجيةتكونت مادة المعالجة التجريبية 
المحتوى التعميمي ، تعرض المشكالت التعميمية المرتبطة بالوسائط المتعددة التي 

 والتواصلاالختبارات التي تستخدم في عرض الوسائط المتعددة و  اإللكترونيةالبيئة 
، مجموعة أساليب تعميمية تم إستخدامها  اإللكترونيمع الطالب والتي تمثل الجانب 

 .وفي الفصل الدراسي والتي تمثل الجانب التقميدي اإللكترونيةفي البيئة 

 كان يتمثل في اآلتي:الفصل المعكوس التشاركي الجانب اإللكتروني في 

 )قمية، فيديوهاتالوسائط المتعددة وكانت تشتمل عمى كال من ) صور ر  -
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)إنشاد فصل إلكتروني وتم من خالل  تحديد األهداف التعميمية  البيئة اإللكترونية -
المنشود تحقيقها من خالل عرض الصور المرتبطة بالقرر الدراسي وفيديوهات 
تعميمية عن كيفية تصميم الدروس اإللكترونية، إعداد اختبارات الكترونية وذلك من 

اإلدمودو ولموقوف عمى مستوى الطالب ومدى سيرهم في  خالل االستفادة بمنصة
العممية التعميمية، كما تم اإلستفادة من التواصل من خالل أدوات التواصل 

تاحة التواصل اإللكتروني قبل وبعد المحاارة التقميدية( بالرسائل  .وا 

 التجربة اإلستطالعية:

ة الثالثة تكنولوجيا تم إجرادا التجربة اإلستطالعية عمى عينة من طالب الفرق
جامعة بورسعيد، تير العينة األساسية، وبمغ قوام العينة  –التعميم بكمية التربية النوعية 

( طالب وطالبة ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وتم تطبيق الدراسة 15اإلستطالعية )
( لمعام الجامعي 3-2/1-15في بداية الفصل الدراسي الثاني في الفترة من )

2021/2022. 

 اليدف من التجربة اإلستطالعية:

التعرف عمى الصعوبات التي قد تواج  الباحثة أثناد تطبيق التجربة األساسية  -
 لمبحث.

 التأكد من مدى كفادة المحتوى المقدم من خالل بيئة الفصل المقموب. -
 تقدير مدى ثبات بطاقة المالحظة.  -
 التحقق من صدق وثبات االختبار التحصيمي. -

ثبات بطاقة  عن كشفالتم إجراد التجربة اإلستطالعية لمبحث، ومن خالل 
كيفية استخدام الب عدم فهم بعض الطاإلستطالعية ، كما كشفت التجربة المالحظة

الخاصة  اإلجراداتبيئة التعمم، وعمي  تم تعديل صياتة دليل المتعمم لتوايح كافة 
اظهر الطالب افراد  نشطة حيثاألبالبيئة المقترحة، كما تم اعادة صياتة بعض 

  .األنشطةعدم استيعابهم لمامون بعض  االستطالعيةالعينة 
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 التجربة األساسية لمبحث:

، والمتغير )الذاتي(نمط التعمم المعكوساألول عمى اود المتغير المستقل 
عمى التصميم االعتماد، تم )التشاركي(المستقل الثاني نمط التعمم المعكوس تدريس 

 .وعتين التجريبيتين مع القياس القبمي والبعديالتجريبي ذو المجم
من طالب الفرقة الثالثة تكنولوجيا التعميم لمعام الدراسي  تحديد عينة البحثتم 
( طالب 60كونت العينة من )الفصل الدراسي الثاني، وقد ت 2021/2022
 ، تم تقسيهمهم لمجموعتين تجربيتين.وطالبة

 التأكد من تكافوء المجموعات:
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بـين "صحة الفرض األول والذى ينص عمى أند   الختبار
اسدتخدمت  ."المثـابرة األكاديميـةفـى القيـاس القبمـى لمقيـاس تن التجريبي تينالمجموع
لمعمددددددوم ( بواسددددددطة الحزمددددددة اإلحصددددددائية ANOVA)تحميددددددل التبدددددداين أسددددددموب  ةالباحثدددددد

( نتددائج هددذا 5ح جدددول )، ويواددSpss.V.20  والمعروفددة اختصددارًا ب االجتماعيددة
  الفرض:

 تيننتائج تحميل التباين لمكشف عن الفروق بين المجموع (5جدول )
  لممثابرة األكاديمية القياس القبمى فى  تنالتجريبي

 المتغير
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

 " ف "
مستوى 
 الداللة

المثابرة 
 األكاديمية

 2545 5 5.45 جموعاتبين الم

 غير دالة 3420
داخل 

 المجموعات
833949 87 9542 

 - 89 .830.4 المجموع 

يتاح مدن الجددول السدابق أن قيمدة "ف" تيدر دالدة إحصدائيًا ممدا يشدير إلدى أند  ال 
 .المثابرة األكاديميةيوجد فرق بين المجموعات التجريبية فى القياس القبمى لمقياس 
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ال يوجــد فــرق دال إحصــائيًا  "لفددرض الثددانى والددذى يددنص عمددى أندد  الختبددار صددحة ا
ــى  تنالتجــريبيتين بــين المجمــوع ــاس القبم ــى القي ــار التحصــيميف اسددتخدمت   "لالختب

لمعمددددددوم ( بواسددددددطة الحزمددددددة اإلحصددددددائية ANOVA)تحميددددددل التبدددددداين أسددددددموب  ةالباحثدددددد
تددائج هددذا ( ن5، ويواددح جدددول ) Spss.V.20  والمعروفددة اختصددارًا ب االجتماعيددة
 الفرض:

نتائج تحميل التباين لمكشف عن الفروق بين المجموعات  (6جدول ) 
 لالختبار التحصيمي القياس القبمى التجريبية  فى

 المتغير
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

 " ف "
مستوى 
 الداللة

االختبار 
 التحصيمي

 597.7 5 .5954 بين المجموعات

 غير دالة 3459
داخل 

 المجموعات
.088045 87 53.4. 

 - 89 7849... المجموع 

يتاح مدن الجددول السدابق أن قيمدة "ف" تيدر دالدة إحصدائيًا ممدا يشدير إلدى أند  ال 
 .لالختبار التحصيمييوجد فرق بين المجموعات التجريبية فى القياس القبمى 

، وذلك األساسيةراد كل التجربة امع أف باإلجتماع الباحثة  قامتومن ثم 
بغرض شرح الهدف من التجربة وأهميتها، وكيفية استخدام بيئة التعمم، وتم إعطاد 
عينة البحث عنوان بيئة التعمم عبر الشبكة وقام الطالب أفراد العينة بإنشاد حساب 

عبر إلى مجموعة التواصل االنامام خاص بهم عمى الموقع، كما طمب الطالب 
 واتساب.جروب ال

 المالحظةحيث تم تطبيق بطاقة  ،تطبيق أدوات البحث قبمياثم قامت الباحثة ب
عمى المجموعة التجريبية فى الفصل الدراسى الثاني لمعام واالختبار التحصيمي 

 .2021/2022الدراسي 
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ومن ثم بدأت الباحثة في تطبيق مواد المعالجة التجربيية عمى عينة البحث، 
( أسابيع من بداية الفصل الدراسي الثاني وقد راعت الباحثة 8واستغرقت التجربة )
 ما يمي عند التطبيق:

قامت الباحثة بتوجي  أفراد المجموعات التجريبية إلى قرادة تعميمات دليل المستخدم  -
رسال أي استفسار إلى إدارة الموقع  الخاص ببيئة التعمم قبل البدد في استخدامها، وا 

 .ناد التعممعند التعثر في أي شيد أث
رفع الفيديوهات في موعد ثابت أسبوعيا حتى يسهل عمى الطالب مشاهدتها قبل  -

 .المقاد وجها لوج 
في  ثناد المحاارة وجها لوج  داخل قاعة التدريسأنشطة األواختمفت طريقة تنفيذ  -

 :كل من المجموعتين التجريبيتين كما يمي
المطموبة منها بشكل فردي ، ثم المجموعة التجريبية األولى يتم تنفيذ األنشطة   -

 مناقشة أفال أداد داخل المحاارة ليستفيد باقي أفرد المجموعة.
 المجموعة التجريبية الثانية يتم التعاون في تنفيذ األنشطة . -

تم التطبيق وفي نهاية التجربة األساسية تم التطبيق البعدي الختبار التحصيمي و 
من تطبيق اإلنتهاد بعد س المثابرة األكاديمية وتطبيق مقيا لمالحظة البعدي لبطاقة ا

إلكتروني البرنامج حيث تم تكميفً  الطالب عينة البحث بكل مجموعة باعداد درس 
طالب مجموعتا لكل وفقا لممهارات التى تم تدريبهم عميها، وعرا  بصورة فردية 

صيمي المالحظة ودرجات االختبار التحالبحث وقامت الباحثة بتصحيح ورصد بطاقة 
 .تمهيدا لمتعامل معاها احصائيا ومقياس المثابرة األكاديمية

 نتائج البحث وتفسيرىا:

 األول :اختبار صحة الفرض 
 ال إحصـائيً ايوجـد فـرق د ال"والذى يدنص عمدى أند  األول  الختبار صحة الفرض

ــين ــي درســت التجريبيــة األولــى المجموعــة  متوســطي درجــات ب باســتخدام نمــط الت
التـي درسـت  المجموعة التجريبيـة الثانيـةو  القائم عمى التعمم الذاتي الفصل المقموب
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 التحصـيمي الختبـارنمط الفصل المقموب القائم عمى التشـارك فـي التطبيـق البعـدي ل
أسدموب  ةاسدتخدمت الباحثد  ".الـدروس اإللكترونيـةمجانب المعرفي لميارات تصـميم ل

والمعروفدة  لمعمدوم االجتماعيدة( بواسدطة الحزمدة اإلحصدائية ANOVA)تحميل التبداين 
 ( نتائج هذا الفرض:7، ويواح جدول ) Spss.V.20  اختصارًا ب

نتائج تحميل التباين لمكشف عن الفروق بين المجموعات  (7جدول ) 
 لالختبار التحصيمي القياس البعدى التجريبية الثالث  فى

 المتغير
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 بعاتالمر 

 قيمة

 " ف "
مستوى 
 الداللة

االختبار 
 التحصيمي

 55546 5 5240. بين المجموعات

840 3432 
داخل 

 المجموعات
507749 87 5740 

 - 89 585945 المجموع 

مما يشير 0.0.يتاح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
)المجموعددددة التجربيبددددة األولددددى الفصددددل المجمددددوعتين التجددددربيتن إلددددى وجددددود  فددددرق بددددين 

فدى القيداس  المعكوس الذاتي(، والمجموعدة التجريبيدة الثانيدة )الفصدل المعكوسالتشداركي(
لمعرفددددة اتجددددا   Scheffe،  وباسددددتخدام اختبددددار لالختبددددار التحصدددديميالبعدددددى لمقيدددداس 

 ي(.التجريبية الثانية) الفصل المعكوس التشاركالفروق كانت الفروق لصالح مجموعة 

 :الثاني  اختبار صحة الفرض
ل ايوجد فرق د ال "والذى ينص عمى أن   الرابعالختبار صحة الفرض  .1

التي درست التجريبية األولى المجموعة  متوسطي درجات بين اإحصائيً 
المجموعة التجريبية و  باستخدام نمط الفصل المقموب القائم عمى التعمم الذاتي

قموب القائم عمى التشارك في التطبيق نمط الفصل المالتي درست  الثانية
استخدمت   ".الدروس اإللكترونيةلميارات تصميم  البعدي لبطاقة المالحظة
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لمعموم ( بواسطة الحزمة اإلحصائية ANOVA)تحميل التباين أسموب  ةالباحث
( نتائج هذا 8، ويواح جدول ) Spss.V.20  والمعروفة اختصاراً  االجتماعية
 الفرض:

لممجموعتين نتائج تحميل التباين لمكشف عن الفروق بين  (8) جدول 
 لبطاقة مالحظة األداء القياس البعدى فى  التجربيتين

 المتغير
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

 " ف "
مستوى 
 الداللة

بطاقة 
مالحظة 

 األداء

 .00654 5 670347 بين المجموعات

234. 3432 
داخل 

 المجموعات
5830047 87 05545 

 - 89 .0.76.4 المجموع 

مما يشير 0.0.يتاح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالة إحصائيًا عند مستوى 
)الفصدددددل المعكوسدددددالذاتي(، )الفصدددددل  تنالتجدددددريبي تينإلدددددى وجدددددود  فدددددرق بدددددين المجمدددددوع

،  وباسدددتخدام اختبدددار دادلبطاقدددة مالحظدددة األفدددى القيددداس البعددددى  المعكدددوس التشددداركي(
Scheffe  الفصددددل المعكددددوس لمعرفددددة اتجددددا  الفددددروق كانددددت الفددددروق لصددددالح مجموعددددة
 التشاركي.

 :الثالثاختبار صحة الفرض 
ل ايوجد فرق د ال "والذى ينص عمى أن   الثالثالختبار صحة الفرض  .1

التي درست التجريبية األولى المجموعة  متوسطي درجات بين اإحصائيً 
المجموعة التجريبية و  م نمط الفصل المقموب القائم عمى التعمم الذاتيباستخدا
نمط الفصل المقموب القائم عمى التشارك في التطبيق التي درست  الثانية

تحميل التباين أسموب  ةاستخدمت الباحث  ". البعدي لمقياس المثابرة األكاديمية
(ANOVA بواسطة الحزمة اإلحصائية )المعروفة اختصاراً و  لمعموم االجتماعية 

 Spss.V.20 ( نتائج هذا الفرض:9، ويواح جدول ) 
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تين نتائج تحميل التباين لمكشف عن الفروق بين المجموع (9جدول )
 لمقياس المثابرة األكاديمية القياس البعدى فى تنالتجريبي

 المتغير
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

 " ف "
مستوى 
 الداللة

المثابرة 
 األكاديمية

 0.45 5 6942 بين المجموعات

542 3432 
داخل 

 المجموعات
5854. 87 647 

 - 89 65.45 المجموع 

ممدددا  0.0.يتادددح مدددن الجددددول السدددابق أن قيمدددة "ف" دالدددة إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى 
عكوسددالذاتي(، )الفصددل )الفصددل الم تنالتجددريبي تينيشددير إلددى وجددود  فددرق بددين المجمددوع

،  وباسدتخدام اختبدار  لمقيداس المثدابرة األكاديميدةفى القيداس البعددى  المعكوسالتشاركي(
Scheffe  الفصددددددددددل لمعرفددددددددددة اتجددددددددددا  الفددددددددددروق كانددددددددددت الفددددددددددروق لصددددددددددالح مجموعددددددددددة

 .المعكوسالتشاركي

 تفسير نتائج البحث نظريًا:

ة الثانية والتى كانت يمكن تفسير نتائج البحث الخاصة بتفوق المجموعة التجريبي
 تدرس بنمط الفصل المعكوسالتشاركي وترجع الباحثة ذلك لألسباب التالية:

التشاركي في رفع مستوى المثابرة الفصل المعكوس الدور الفعال الذي لعبو نمط  -
 :والتحصيل الدراسي األكاديمية

 م.قيام المتعممين بدور فعال من خالل المشاركة في أداد المهام المنوط  به .1
العمل  توفير  اهم فيج المحتوى التعميمي ساتعرض المتعممين لموقف إنت .2

المتوفرة في بيئة  اإلتصال اإللكترونيةأدوات  اللخ بين الطالب منالجماعي 
أدى إلى وجود روابط  وهذاج المحتوى المطموب ابهدف إنت اإللكترونيةالتعمم 
 .لبعض ا همهتهم في النمو الفكري لبعااومس الدمع الزم قوي
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تتعمق  ةتعميمية م وأنشطاعمى مه التشاركيالفصل المعكوسإحتواد نموذج  .3
يعممون في مجموعات ويقاون وقت  البج محتوى المحاارة جعل الطابانت

إجتماعية  اراتب مهاأطول وينفذون مهام أكبر ، مما أدى بهم إلى إكتس
 . وتحمل المسئوليةخرين والتفاعل االمتعددة مثل التعاون مع 

عمى التعمم المتمركز عمى المتعمم وتقميل  التشاركيالفصل المعكوسركيز نمط ت .4
م في زيادة فاعمية التعميم وحماس اهالتعمم المتمركز عمى المعمم بشكل أكبر س

مما قمل بشكل كبير شكوكهم  اسيداخل وخارج الفصال الدر  البالط اطونش
 التاليزامهم بالمقرر وباالذي ساعد عمى زيادة إلتاألمر حول تفوقهم في المقرر 

 الذاتي. الفصل المعكوس البكاديمية لديهم مقارنة بطاألالمثابرة  توىزيادة مس
العمل الجماعي المنظم والمبني عمى توجي  المعمم ودعم  لممتعممين بتحديد  .5

لمقيام  مالئهم الصحيح وتوجيههم إلى مساعدة ز األداد المتعممين الذين أدوا 
واتاح جو  أداد المتعممين ، د بشكل كبير إلى تحسين الصحيح، ساعباألداد 

 .والحرية والمتعة أثناد التعمم األلفةمن 

(، )طارق عبد الودود، 2018وتتفق نتيجة هذا البحث مع )محمود أبو الدهب، 
(، ودراسة )مروة 2015(، )إيهاب محمد، 2018(، )نرجس الرحيمي، 2017

 (.2019وني، ( ، ودراسة )محمد ااحي الت2019سميمان، 

حيث أن الفصل المعكوساعتمد عمى تطبيق مجموعة من المبادىد خاصة 
 بنظريات التعمم:

 المدخل السموكي: -
تعتمد هذ  النظرية عمى أن التعمم يحدث من خالل اإلستجابة الصحيحة لممثير 
التعميمي الذي يقدم بشكل مناسب في البيئة التعميمية، وإلن استراتيجة الفصل 

دت عمى تقديم المحتوى التعميمي بشكل مسبق لممتعممين من خالل رفع المعكوساعت
المحاارات والفيديوهات الخاصة بالمقرر الدراسي والمهارت المطموب إكسابها 
لممتعممين، وبذلك يعتبر المثير التعميمي نابع من البيئة التعميمية، حيث اعتمد عمى 
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لهم من خالل األنشطة  تحفيز المتعممين والحصول عمى اإلستجابة لما قدم
 المطموب منهم تنفيذها.

 الحمل المعرفي: -
حيث أن هذ  النظرية تعتمد عمى وجود ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويمة المدى، 
حيث أن الذاكرة قصيرة المدى تقوم بمعالجة المعمومات ومن ثم تحويمها إلى الذاكرة 

عناصر فإن  يسبب حمل طويمة المدى، فاذا كان محتوى كبير و يام عددا من ال
معرفي عمى الذاكرة قصيرة المدى ويعيق حدوث التعمم، وألن الفصل المعكوسيعتمد 
عمى تقديم العناصر التعميمية في صورة وحدات وعناصر فيساعد ذلك عمى تقميل 

 الحمل المعرفي.
 التعمم النشط:   -

وقف التعميمي، ترى هذ  النظرية أن التعمم يحدث من خالل التفاعل مع عناصر الم
، وقد والتى تتم من خالل اإلرتكاز عمى أداد المتعمم ودور  في اكتساب المعرفة

لعب الفصل المعكوسدور هام في جعل التعمم نشط من خالل تفاعل المتعممين مع 
 عناصر المقرر ومن ثم أداد األنشطة.

 :توصيات البحث

لمعكوسفي تحسين نواتج توعية القائمين عمى العممية التعميمية بأهمية الفصل ا -
 التعمم لدى المتعممين.

 ارورة االهتمام بزيادة مستوى المثابرة األكاديمية لدى المتعممين.  -
تشجيع أعااد هيئة التدريس عمى توظيف أنماط التعمم المعكوس في المقررات  -

 المختمفة.
 تدريب المتعممين عمى كيفية استخدام األنماط المختمفة لمفصل المقموب. -

 ات البحث:مقترح

 دراسة آثر استخادام أنماط الفصول المقموبة عمى المخرجات التعميمية. -
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دراسة آثر التفاعل بين أنماط الفصل المعكوسواألسموب المعرفي والتحصيل  -
 الدراسي واكتساب المهارات المختمفة.

  المراجع:

في تنمية فاعمية إستراتيجية التعمم المعكوس (. 2017)إبراهيم بن محمد عمي الغامدي 
تربويات  ا،الدراسات العمي طالبلدى  اإلحصائيوالحس اإلحصائي  ميارات التفكير 

 (. 20الرياايات العدد )

أثر إستراتيجية التعمم المعكوس الموجو بميارات (.2016)أحمد عبد العال عبد اهلل السيد 
تفاعمية التفكير ما وراء المعرفي في تنمية ميارات استخدام المنصات التعميمية ال

 .. دراسات تربوية واجتماعيةلدى طمبة ماجستير تكنولوجيا التعميم

 Black فاعمية استخدام التعمم المقموب عبر نظام(. 2016)حمد رجب عبد الحكيم أ
board وخفض قمق التدريس  اإلبداعي كتروني في تنمية ميارات التدريساإلل

، مجمة الجمعية ربية جامعة قطرفي كمية الت اإلبتدائي لدى طالبات برنامج التعميم
 .2016( أكتوبر 84، عدد )جتماعيةاإلالتربوية لمدراسات 

عمى تحصيل طالب الفصل المعكوسفاعمية .  (2018)أحمد بن معيض محمد الغامدي 
 الصف الثالث المتوسط في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعمومات بمدينة تبوك

 .مجمة القرادة ،

كمحدد شخصي لمعودة لمتعمم لدى األكاديمية المثابرة  (.2013)راهيم أحمد محمد المهدي إب
، مجمة كمية التربية الممتحقين بالدبموم العام في التربية في ضوء بعض المتغيرات

 .، أسوان 27،  440-420.جامعة 

فاعمية الفصول المنعكسة والفصول المدمجة في تنمية ميارات  (.2016)آمال خالد حميد 
،  بغزة اإلسالميةت الويب التعميمية لطالبات كمية التربية بالجامعةتصميم صفحا

 . رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة تزة
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القدرة التنبؤية لممرونة النفسية ومستوى الطموح  (.2018)أماني عبدالتواب صالح حسن 
امعة أسيوط ، مجمة كمية التربية ج لدى طالبات المرحمة الثانوية" األكاديميةبالمثابرة

. 

المرن / الفصل )أثر اختالف نمطي التعميم المدمج  (.2015)إيهاب محمد عبدالعظيم 
، في إكساب طالب كمية التربية بعض ميارات إنتاج البرامج المسموعة )المقموب

 .مجمة دراسات واجتماعية تربوية

اجو المبتدئين برنامج لمتغمب عمى صعوبات الكتابة التي تو  (.2015) اهللرحاب زناتي عبد
،  ى األلعاباإلفتراضي المعتمد عمالفصل المعكوسالناطقين بغير العربية باستخدام 

 مجمة كمية التربية.

 األساسية فاعمية موقع تفاعمي في تنمية الميارات (.2013)ريهام أحمد الغندور 
مية جيزة التعمياأل في مقرر صيانة الالزمة كاديمية عمى إنجاز الميام األ والمثابرة

، رسالة ماجستير ، كمية التربية  الفرقة الرابعة بكمية التربية النوعية طالب لدى
 .النوعية ، جامعة طنطا

أثر استخدام الصف المقموب في تحصيل طالبات  (.2016)سامية أحمد سممان الزيود 
، رسالة  جاىات نحوهاالتالثانوي العممي في مادة الرياضيات و  األولالصف 

 األردن.جامعة الهاشمية ، ماجستير ، ال

في تدريس الرياضيات الفصل المعكوساستخدام  (.2018)سامية حسين محمد جودة 
المتقطعة في تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب ومستويات تجييز المعمومات 

 .، المجمة التربويةلدى طالبات قسم الرياضيات بجامعة تبوك

عالقتيا كاديمية و األ المثابرة (. 2006)ي نجوى حسن عم ،سحر منصور أحمد القطاو ي 
النفسية وتحمل الغموض لدى عينة من طالب الجامعة المصرية  البةبالص

 .النفسي جامعة عين شمس اإلرشاد، مجمة مركز  والسعودية
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وأثرىما الفصل المعكوسنمطان لمقطات الفيديو بنموذج (.2017)طارق عبدالودود تيث 
، مجمة البحث العممي في التعميم الثانوى الصناعىلدى طالب  االنتباهعمى تنمية

 .التربية

فاعمية تدريس مقرر العموم العامة باستخدام استراتيجية  (.2017)عاصم محمد إبراهيم 
في تنمية التحصيل المعرفي والقيمة العممية المضافة لدي طالب الفصل المعكوس

 .، مجمة العموم التربوية والنفسية  كمية التربية

فاعمية استراتيجية الصف المقموب في تنمية مستوى  (.2015)رحمن محمد الزهرانيعبدال
كمية التربية بجامعة الممك  طالب لدى اإللكتروني التحصيل المعرفي لمقرر التعميم

 األزهر.، مجمة كمية التربية بجامعة  عبد العزيز

مميتي التعميم في عالفصل المعكوستوظيف استراتيجية (.2015)الدين سعد متولي  عالد
والتعمم، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الخامس عشر لمجمعية المصرية 

، المؤتمر العممي الخامس عشر لتربويات الرياايات تعميم التربويات الرياضيات
وتعمم الرياايات وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، دار الايافة جامعة عين 

 .شمس

في الدراسات الفصل المعكوسفاعمية إستخدام  (.2018)لرااي الدين أحمد عبدا الدع
، مجمة  اإلعداديةالمرحمة  تالميذجتماعية لتنمية ميارات التفكير التاريخي لدى اإل

 .جامعة أسيوط ، كمية التربية 

في عمميتي التعميم الفصل المعكوستوظيف إستراتيجية (. 2015)الدين سعد متولي  عالد
العممي السنوي الخامس عشر: تعميم وتعمم الرياايات وتنمية ، المؤتمر  والتعمم

 . ، جامعة عين شمس ، القاهرة2015مهارات القرن الحادي والعشرين ، أتسطس 

بالبقاء والمثابرة في الدراسة  القتياالخصائص التنظيمية، وع(. 2007)عمي جاسم الشهاب 
 نسانية.اإل، مجمة العموم  بجامعة الكويت من منظور سوسيوتربوي
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عمى  (ستقصاءاإل /قراناألتدريس )أثر نمطي التعمم المعكوس (.2016)محمد رجب خالف 
نجاز اإل جتماعية في التعميم وزيادة الدافعية اإلتنمية ميارات استخدام البرمجيات 

، دراسات عربية في سكندريةاإلالدبموم العامة بكمية التربية جامعة  طالبلدى 
 .2016،ابريل  72التربية وعمم النفس، ع

سموب األأثر التفاعل بين نمط التعمم المعكوس و (. 2018)حمود عبد اهلل عبد الغني م
المرحمة  تالميذالمعرفي في تنمية التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعمم لدى 

 .2018،يوليو  36، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، ع عداديةاإل

 .، دار السحاب لمنشروالطباعة، القاهرةعكوسالتعمم الم(.2017)هيثم عاطف حسن 

فاعمية مقرر الكتروني مقموب في تنمية ميارات تدريس (. 2016)مروة محمد محمد الباز 
حتياجات الخاصة وميارات التعمم التشاركي لدى الطالب المعممين االالعموم لذوي 
 . رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة بورسعيد  ،بكمية التربية

جيزة األفاعمية استراتيجية الفصول المقموبة باستخدام (. 2014)مي بنت منديل آل فهيد 
تجاىات البيئة الصفية والتحصيل الدراسي في مقرر قواعد اال المتنقمة في تنمية 

محمد بن سعود اإلمام نجميزية لطالبات البرامج التحضيرية بجامعة اال المغة 
 .االمام محمد بن سعود ، الرياض ، رسالة ماجستير ، جامعة اإلسالمية

ساليب التشاركية تكامل المعمومات األأثر التفاعل بين (.2015)محمد فارس  الدنج
القائمة عمى تطبيقات جوجل التربوية والمثابرة  (المجزأة/المناقشة الجماعية(

التعميمي لطالب الدراسات  عمى التحصيل والرضا (منخفضة/مرتفعة(كاديمية األ 
 .جمة كمية التربية، جامعة اإلسكندريةم، العميا

عبر تطبيقات الجوال الفصل المعكوسأثر التفاعل بين (.2018)نرجس سالم سالمة الرحيمي 
سموب المعرفي في تنمية ميارات التواصل في الرياضيات لدى طالبات المرحمة األو 

 .، مجمة العموم التربوية والنفسيةالمتوسطة
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عبر الويب في تنمية ميارات الفصل المعكوسر استراتجية اث(.2016)هالة محمد الهاشمي 
تصميم مدونة الكترونية لدى الطالبات الموىوبات بالمرحمة المتوسطة بمكة 

نورة بنت عبدالرحمن ، األميرة ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة المكرمة
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