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 مستخلص البحث
التعرف على تنمية مهارات استخدام تطبيقات الويب التعليمية من خالل  هدف البحث الحالي إلى

، لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائيةفاعلية استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي 
عينة البحث من تالميذ الصف واستخدمت الباحثة المنهجين الوصفي والتجريبي، وتكونت 

( 60السادس اإلبتدائي بمدرسة ناصر الرسمية للغات بإدارة غرب المنصورة التعليمية، وعددهم )
( تلميذ لكل مجموعة، وتمثلت 30تلميذ وتلميذة مقسمين إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع )

وتمثلت المعالجة  وبعديا ، أدوات البحث في: اختبار تحصيلي، وبطاقة مالحظة، وُطبقت قبليا  
التجريبية للمجموعة التجريبية في استخدام استراتيجية التعلم المعكوس القائمة على التعلم 

، وبعد إجراء عمليات التحليل الترفيهي، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية
توسط درجات اإلحصائي أظهرت نتائج البحث: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م

المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة لصالح المجموعة 
التجريبية التي درست باستخدام بيئة االستراتيجية المقترحة، وانتهى البحث بعرض مجموعة من 

 التوصيات والمقترحات مستنتجه من نتائجه. 
 –تطبيقات الويب التعليمية  –التعلم الترفيهي  –معكوس استراتيجية الفصل الالكلمات المفتاحية: 

 .تالميذ المرحلة اإلبتدائية
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 مقدمة:
 يشهد العصر الحالي تقدما  علميا  وتكنولوجيا  هائال  في مختلف المجاالت نتج عنه

حجم المعارف، وظهور عديد من المشكالت والصعوبات الخاصة بعملية التعليم في تضخم 
جاهات أدت إلى ظهور كثير من التطورات المستقبلية لعملية التعليم والتعلم في ظل االتوالتعلم 

العالمية المعاصرة في عصر المعلومات والتقدم التكنولوجي، ولما كان من الضروري مسايرة 
ار النفجالعملية التعليمية لتلك التغيرات كان من الضروري تكاتف الجهود التربوية لمواجهة هذا ا

 رفي التقني، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكالت والصعوبات الناتجة عنه.المع
التعلم ل ومن االستراتيجيات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة لتفعي

الرقمي: استراتيجية التعلم المدمج واستراتيجية الرحالت المعرفية )الويب كويست( واستراتيجية 
 .()( 95، 2021مهند عبدهللا، ) وغيرها من االستراتيجيات الحديثةالتعلم المعكوس، 

فكرة الفصل المعكوس أو إلى أن Herreid and Schiller (2013, 15 ) ويشير
 التعلم النشط، وفاعلية التالميذ، :متغير الوجهة تستند في أساس تكوينها إلى مفاهيم مثل

وتكمن قيمة الفصل ي، للمحتوى التعليمومشاركتهم، وتصميم مختلط للدرس، وإذاعة أو بث 
المعكوس في تحويل وقت الفصل بشكل عمدي إلى ورشة تدريبية يمكن من خاللها أن يناقش 

في  التالميذ ما يريدون بحثه واستقصاء حول المحتوى العلمي، كما يمكنهم من اختبار مهاراتهم
ة الصفية وخالل وقت الفصل تطبيق المعرفة والتواصل مع بعضهم البعض أثناء أدائهم لألنشط

ميذ يقوم المعلمون بوظائف مماثلة لوظائف المدربين أو المستشارين أو الموجهين، وتشجيع التال
 نوع منيتم في هذا الو على القيام بالبحث واالستقصاء الفردي والجهد الجماعي التعاوني الفعال، 

ة عاد وما يتم ،ب بإنجازه في المنزلفما يتم عادة إنجازه في الفصل يقوم الطال ؛التعلم التبادل
ضياء و )حسن الخليفة  إنجازه في المنزل من تدريبات وتمارين وأنشطة ينجز في وقت تم الفصل

 .(6 ،2015مطاوع، 
عد الفصل المعكوس أحد الحلول التقنية الحديثة لعالج مشكالت التعلم التقليدي وتنمية يو 

مستوى مهارات التفكير عند التالميذ، وتقوم فكرتها على أساس قلب العملية التعليمية، فبدال  من 
جبات أن يتلقى التالميذ المفاهيم الجديدة داخل الفصل الدراسي، ثم يعودون إلى المنزل ألداء الوا

                                                           
  الـ  توثيقيشير ما بين القوسين إلى نظامAPA  الصفحة( ،، السنةالمؤلف)اسم  السابعاإلصدار. 
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حيث يتلقى التالميذ في التعلم المعكوس التعليمية؛  المنزلية في التعليم التقليدي، تقلب العملية
المفاهيم الجديدة للدرس في المنزل من خالل إعداد المعلم مقطع فيديو باستخدام برامج مساعدة 

التواصل  ( أو شبكاتWebدقائق، ومشاركته لهم في إحدى مواقع الويب ) 10 – 5مدته ما بين 
 ؛االجتماعي، أو مشاركتهم ألحد مقاطع الفيديو أو الوسائط المتعددة وغيرها من المواقع التعليمية

مفاهيم الدرس الجديد في المنزل من خالل  حيث يتعلم التالميذ باستخدام هذه االستراتيجية
يباد، فيتمكن مثل: اآل التقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية أو األجهزة الحاسوبية المحمولة

 ,Brame)  التالميذ من إعادة مقطع الفيديو عدة مرات، ليتمكنوا من استيعاب المفاهيم الجديدة
Cynthia, 2013, 5). 

ونجد أن التطورات المتالحقة في مجال تكنولوجيا التعليم أدت إلى ظهور وسائل 
ديثة  تحتوي على ما وتطبيقات واتجاهات تيسر العملية التعليمية من خالل استخدام وسائل ح

 يؤدي إلى تسهيل العملية التعليمية، ومن هذه االتجاهات الحديثة التعلم الترفيهي اإللكتروني
(Electronic Edutainment والذى يظهر العالقة بين التعلم والترفيه وبين التحصيل، وذلك ،)

واستفادتها من توظيف مبدأ  ،باستخدام الوسائط المتعددة واأللوان وعناصر التشويق المختلفة
اللعب في عملية التعلم، ودوره الفعال في رفع كفاءة عملية التعلم والتعليم، ولمواكبة النظريات 
التربوية الحديثة التي تدعو إلى أهمية التعليم من خالل الترفيه فقد تم التفكير في استحداث نمط 

 ,Macmillan)لمزج ما بين التعليم والترفيه. جديد من الطرق التعليمية الترفيهية التي تهدف إلى ا
2013, 11). 

ويعتبر التعلم الترفيهي اإللكتروني توجه جديد يعمل على نشر العلم والمعرفة بطرق 
مشوقة وجذابة، ويجمع التعلم الترفيهي اإللكتروني بين المتعة والترفيه، والغرض منه هو تحسين 

وجهة نظرهم، وتطوير قدرتهم على التفكير، وإثارة التالميذ، وتوسيع  ىالمهارات اللغوية لد
اهتمامهم عن طريق جذب انتباههم من خالل شاشة الكمبيوتر ذات الرسوم المتحركة الملونة 

 .(Okan, 2003, 9) بشكل واضح وجذاب
( أن التعلم الترفيهي اإللكتروني عامل جيد لجذب التالميذ 2004وتضيف إيمان الغزو )

يادة مناهج المختلفة، ويمكن تطبيقه في جميع المواد، كما أنه يعمل على ز ومحاولة تعليمهم ال
استخدام التعلم الترفيهي من أكثر ( 130، 2021ممدوح محمد ) التحصيل الدراسي. كما أوضح

الوسائل التي تشد انتباه المتعلمين وتؤكد النظريات التعليمية أن جذب االنتباه أكثر أهمية من 
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لتعلم، فهو يساعد على تركيز المعلومة وثباتها في أذهان التالميذ، ويمكن أن التشجيع في عملية ا
 مسرحة المناهج. و األغاني، و األلغاز، و يتم من خالل عديد من الوسائل مثل األلعاب التعليمية، 

ويؤدي التعلم الترفيهي إلى زيادة مستوى التركيز وتحفيز التالميذ على المشاركة في 
وُتعد األلعاب بالنسبة إليهم مألوفة  إذ إن معظمهم شارك في ألعاب مختلفة. األنشطة الصفّية، 

جهها معظم التالميذ اليوم هي ضعف الدافعية للمشاركة في األنشطة اوإن أهم مشكلة يو 
التعليمية، غير أن استخدام األلعاب اإللكترونية يعتبر من أهم الحوافز للمشاركة في البيئة 

سهولة مراقبة تقّدم التالميذ ومعرفة مدى فهمهم للمادة التي يدرسونها التعليمية، ويمكن بكل 
(Zichermann & Linder, 2013, 22). 

أن التعلم الترفيهي استراتيجية مناسبة لنمط الحياة  Akasaka  (2015, 66) كدويؤ 
لل، وينمى السريع، والحتياجات المتعلمين، ومن خالله يتعلم التالميذ دون أن يشعروا بالرتابة والم

  أكثر متعة. التعليملديهم العديد من المهارات العقلية والعملية، ويثقل خبراتهم ويجعل 
وتتضح ضرورة مواكبة هذه التغيرات التكنولوجية وتوظيف نظم تكنولوجيا التعليم لتكون 
مكونا  أساسيا  من مكونات تطوير النظام التعليمي وبتطبيق عدد من هذه المستحدثات التكنولوجية 

حيث يشهد المجتمع العالمي ؛ تطوير التعليم أدى إلى ظهور العديد من طرق التعليم الحديثة في 
حيث أصبح العالم أشبه ما يكون بالقرية الصغيرة  ؛تغيرا  متسارعا  في جميع مجاالت التكنولوجيا

يتواصل أفراده بالرغم من المسافات البعيدة بينهم، ولما كانت التربية ليست بمعزل عن هذه 
 .التطورات فقد بدأت تتغير في فلسفتها وأهدافها ومناهجها

ة بتكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى كافة مجاالت ولقد أسهم تطور العلوم المرتبط
جعل استخدام اإلنترنت يمثل متطلبا  أساسيا  من متطلبات الحياة العصرية، وخاصة  يالحياة ف

أنظمة  يوه ،والذى بدوره أظهر مفهوم االتصال عن بعد نمجال التعليم يتطبيقات اإلنترنت ف
المباشر بين أطراف عملية التعليم والتعلم من وبرمجيات تدعم عملية التواصل المباشر وغير 

خالل شبكة اإلنترنت، وبناء على ذلك قامت عديد من المؤسسات األكاديمية والتعليمية باالستفادة 
التربوية من هذه المستحدثات التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بتوظيفها إلثراء عمليات التعلم، ومع 

دأ االهتمام بوضع المقررات التعليمية على اإلنترنت من خالل التعليم ب يتزايد أعداد الراغبين ف
 .(7 ،2005 )لمياء قاسم، توظيف فكرة االتصال عبر شبكة اإلنترنت
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إلى أن التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت أصبح  (35، 2013ويشير عبد العزيز طلبة )
من ثوابت العصر، وهو يحل محل الفصول التقليدية، ويغير من طرق التدريس، وبه سيتمكن 
المتعلم من تعلم ما يريد وقتما يريد وحينما يريد، واألكثر أهمية أنه سيتمكن من تقييم ما تعلموه، 

تكامل بين أدوات الويب وخدماته، لتوصيل محتوى ظهرت استراتيجيات التعلم اإللكتروني التي و 
 التعلم، ومشاركته بما يتالءم مع احتياجات واهتمامات المتعلمين.

التطور الذي حدث في شبكة اإلنترنت في السنوات الماضية في خصائصها ويعد 
وفي تطبيقات الويب بشكل خاص، حيث ظهرت مالمح هذا التطور في  ،ووظائفها بشكل عام

مما جعلها تدخل مرحلة ثانية من مراحل التطور،  ؛ماط جديده أكثر تفاعلية وتشاركيةصورة أن
( والتي استطاعت االستحواذ web 2.0وهي المرحلة التي أطلق عليها الجيل الثاني للويب )

على اهتمام التربويين لما تقدمه من خدمات، فبعد أن كانت تطبيقات الجيل األول للويب تعتمد 
األمر على العالقات الفردية بين الفرد والشبكة في نقل وتداول المعلومات، ظهر الجيل في بادئ 

( الذي شجع على الخروج من اإلطار الفردي في التفاعل بين الفرد web 2.0الثاني للويب )
تطبيقات الجيل الثاني للويب  حيث تعد ؛والشبكة إلى نوع من المشاركة االجتماعية اإللكترونية

(web 2.0.بمثابة انطالقة جديدة في عالم الويب ) .(Friesen & Hug, 2011,14)    
( أن شبكة الويب بمالمحها األساسية، وأدواتها 288، 2008) ويرى مصطفى جودت

ال يتجزأ من  التعليم، ووضع نماذج التعليم اإللكتروني الذي أصبح جزءا   يأثرت بشكل مباشر ف
كة الويب أو بنيتها، وظهور إمكانات جديدة، فمن الطبيعي تلك الشبكة، لكن مع تغيير أدوات شب

فيما سبق االتفاق عليه من خصائص التعلم اإللكتروني المعتمد  يأن يؤدى ذلك إلى تغيير فعل
 على الويب وأدواته ونماذجه واستراتيجياته بما يتماشى مع الشكل الجديد للويب.

تمكن التالميذ من المشاركة  يلتفاعل التحيث تتسم بيئة اإلنترنت بتوافر أدوات وتقنيات ا
مناقشة األفكار أو تبادل المعلومات، ويطلق على أدوات وتقنيات  يسواء ف والتفاعل إلكترونيا  

التفاعل عبر الويب مسميات متعددة منها تطبيقات الويب التفاعلية أو تطبيقات الويب 
مسميات لتقنيات أو خدمات  جميعا   إال أنها ،2,0أو تطبيقات الجيل الثانى للويباالجتماعية 

 التعلم عبر الويب ومن هذه التقنيات: المدونات يوالمرونة ف تتسم بتحقيق مبدأ المشاركة والتفاعل
Blogs، المنتديات forumsي ، تقنية الويكWiki، وتقنية األجاكس AJAX،  وتقنية التدوين
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)إيمان الطران،   وغيرها RSS والمفضالت ، وتقنية خالصات المواقعPodcastingالصوتى 
2009 ،18). 

الذي غير من دور المتعلم في تعامله مع أدوات الجيل األول  ومع ظهور مفهوم الويب
لوحات نقاش أو بريد الكتروني، وغيرها من األدوات إلى صانع للمحتوى  من منتديات، أو

، وغيرها من األدوات األدوات مثل الويكي، والمدوناتمن  اإللكتروني عن طريق استخدام عدد
التي سهلت للمتعاملين معها نشر المحتوى بسهولة دون الحاجة إلى فريق عمل من مصممي 

والتفاعل  التعقيب، والحوار، عن المشاركة الفعلية للتالميذ في برامج الوسائط المتعددة فضال  
 ي.وتنمية التعلم التعاون

مع المستخدم، فمنذ بداية ظهورها  هذه على مبدأ المشاركة والتفاعل وتقوم التطبيقات
وهي ترفع شعار إذا كانت تطبيقات الجيل األول للويب تأخذ الناس إلى المعلومات فإن الجيل 
الثاني للويب سوف تأخذ الناس إلى المعلومات وتحريرها والتخلي عن مبدأ السيطرة على البيانات 

( على المجتمع web 2.0اني للويب )والذي يتميز به الجيل السابق، فأثرت تطبيقات الجيل الث
وفي مجاالت عديدة، وبدأت تفرض وجودها كأحد المستحدثات التكنولوجية التي تلعب دورا  مهما  
في المجال التربوي، والبد أن يكون لهذه الثورة من التأثير على التعليم الذي ال ينعزل عن 

عل تطبيقات الويب التعليمية مما يؤدي إلى حدوث نهضة تعليمية جديدة، مما يج ؛المجتمع
جعل الطالب ينتقل من مرحلة البحث عن المعلومات من  يمناسبة لعملية التعليم حيث ساهمت ف

خالل اإلنترنت إلى مرحلة اإلبداع واالبتكار في المحتوى، حيث يكون التفاعل مع المحتوى في 
 .(276، 2011)محمد عماشة،  أكثر من اتجاه

حاجة  يالمجال التربوي ف يحق من التكنولوجيا يجعل الباحثين فوالمتال  التطور السريعف
وتساعد المتعلم على التعلم  ،مستمرة للبحث عن أساليب تعليمية جديدة تناسب سمات التطور

وال يستطيع أحد أن يغفل الدور  ،مجال تكنولوجيا التعليم يتنمية مهارات العملية ف يوتساهم ف
وأضافت  ،وكيف أنها غيرت المفاهيم التعليمية ،مجال التعليم يأحدثه اإلنترنت ف يالكبير الذ

 جديدة للقاموس التربوي بإضافة برامج تعليمية معتمدة على صفحات الويب مصطلحات
 .(72-71، 2006 تيرى أندرسون،و )غاريسون 

لذا سعت الباحثة إلى التعرف على فعالية الفصل المعكوس القائم على التعلم الترفيهي، 
يوظف "استراتيجية تعليم وتعلم مقصودة توظف تكنولوجيا التعليم بالفيديو وغيره في توصيل والذي 
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المحتوى الدراسي للطالب داخل الحصة الدراسية وخارجها؛ لتوظيف وقت التعلم في المدرسة لحل 
الواجب المنزلي، وللممارسة الفعلية للمعرفة عبر األنشطة والتدريبات؛ ليجمع الطالب بين بيئة 

 على "التعلم غير المتزامنة في المنزل، والمتزامنة مع المعلم في الفصل الدراسي أو المدرسة
 بتدائية.( لتالميذ المرحلة اإلواالتجاه نحوه التعليمية )مهارات تطبيقات الويب

 مشكلة البحث:
 يلدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية ف قصوروجود  يمما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث ف

 ؛مهارات استخدام تطبيقات الويب التعليمية باإلضافة إلى الطرق التقليدية المتبعة في المدارس
نحو  ا  مما يبرز ضرورة توظيف استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي سعي

ية للعمل تنمية مهارات استخدام تطبيقات الويب التعليمية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية بما يحقق
 الكفاءة والفاعلية. التعليمية

 التالي: ك للبحث السؤال الرئيس صياغةيمكن  أسئلة البحث:
 اوفاعليته على التعلم الترفيهي قائمةلفصل المعكوس لاستراتيجية كيف يمكن تصميم 

 .؟بتدائيةمهارات استخدام تطبيقات الويب التعليمية لدى تالميذ المرحلة اإل في تنمية
 من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:ويتفرع 

تنمية الجانب  يفعلى التعلم الترفيهي  قائمةاللفصل المعكوس ااستراتيجية ما فاعلية  (1
    .بتدائية؟لدى تالميذ المرحلة اإللمهارات استخدام تطبيقات الويب المعرفي 

تنمية الجانب  يفعلى التعلم الترفيهي  قائمةاللفصل المعكوس ااستراتيجية  ما فاعلية (2
    .بتدائية؟لدى تالميذ المرحلة اإللمهارات استخدام تطبيقات الويب األدائي 

 :اآلتيةسعى البحث إلى تحقيق األهداف  أهداف البحث:
في  على التعلم الترفيهي قائمة فصل المعكوسللاستراتيجية تصميم الكشف عن فاعلية  (1

 لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية.لمهارات استخدام تطبيقات الويب تنمية الجانب المعرفي 
في على التعلم الترفيهي  قائمةلفصل المعكوس لاستراتيجية تصميم الكشف عن فاعلية  (2

 لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائيةلمهارات استخدام تطبيقات الويب تنمية الجانب األدائي 
 :اآلتيفي تمثلت أهمية البحث  أهمية البحث:
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 القائمة على التعلم الترفيهي تقديم نموذج الستراتيجية الفصول اإللكترونية المعكوسة (1
 للمطورين والمعلمين.

االستجابة للتوجهات الحديثة في مجال تقنية المعلومات واالتصال وتطبيقاتها في الميدان  (2
 التربوي والتعليمي.

التعلم يناسب توجهات تالميذ القرن حاجة الميدان التربوي والتعليمي إلى نوع جديد من   (3
 وتوجهاتهم. 21الـ 

القائمة على تفيد نتائج هذا البحث ومن خالل التركيز على أهمية الفصل المعكوس  (4
الباحثين في مجال تقنيات التعليم بالقيام بإجراء أبحاث أخرى تتناول  التعلم الترفيهي

 جوانب في هذا الموضوع.

 :اآلتيحدود البحث على  تالبحث وأهدافه اقتصر في ضوء مشكلة  حدود البحث:
دارة غرب إل رسة ناصر الرسمية التابعةبتدائية بمدتالميذ المرحلة اإل حدود بشرية: -

 . ( تلميذ مقسمين إلى مجموعتين60وعددهم ) محافظة الدقهليةبالمنصورة التعليمية 
القصص  -اإللكترونية)األلعاب التعليمية  نماذج لتعلم الترفيهي حدود موضوعية: -

، المنتديات Blogs)المدونات  مهارات استخدام تطبيقات الويب التعليمية. و الرقمية(
forums تقنية الويكى ،Wikiوتقنية األجاكس ، AJAX وتقنية التدوين الصوتى ،

Podcasting). 
تم إجراء تجربة البحث في مدرسة ناصر الرسمية للغات بإدارة غرب  حدود مكانية: -

  .بمحافظة الدقهلية صورة التعليميةالمن
 /10 /12تم إجراء تجربة البحث في الفترة من يوم الثالثاء الموافق  حدود زمانية: -

 م.2021 /11 /30م إلى يوم الثالثاء الموافق 2021
 :تمثلت متغيرات البحث الحالي في اآلتي متغيرات البحث:

 .القائم على التعلم الترفيهيالفصل المعكوس استراتيجية وهو:  :المتغير المستقل -
 .تطبيقات الويباستخدام مهارات  :وهو المتغير التابع: -

 عينة البحث:
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بتدائية يتكون من تالميذ مدارس المرحلة اإل يعينة عشوائية من المجتمع الرئيسي الذ
 بتدائية بمدرسة ناصر الرسمية للغاتبمحافظة الدقهلية من تالميذ الصف السادس بالمرحلة اإل

( تلميذ لكل 30بواقع ) ضابطة( - تم تقسيمهم لمجموعتين )تجريبيةو  ( تلميذ،60وعددهم )
  مجموعة.

سعى إلى تحقيقها، استخدم البحث  يلطبيعة البحث الحالي واألهداف الت نظرا   منهج البحث:
 : المناهج اآلتية الحالي

والدراسات : لوصف وتحليل أدبيات المجال )اإلطار النظري منهج المسح الوصفي
السابقة ذات الصلة بمشكلة  البحث وتحليل المهارات وإعداد األدوات ووصف النتائج 

 .ومناقشتها(
قائمة على لفصل المعكوس ل تصميم استراتيجية: للكشف عن فاعلية المنهج التجريبي

 بتدائية. تنمية مهارات استخدام تطبيقات الويب لدى تالميذ المرحلة اإللالتعلم الترفيهي 
 التصميم التجريبي للبحث:

تناول البحث الحالي مقارنة مجموعة تجريبية واحدة بمجموعة ضابطة واحدة، وفي ضوء 
المتغير المستقل فإن التصميم التجريبي لهذا البحث هو التصميم التجريبي المعروف باسم 

محمد سويلم "تصميم المجموعات المتكافئة )القياس القبلي/ البعدي( التصميم التجريبي للبحث )
والذي يشتمل على مجموعتين هما المجموعة التجريبية, والمجموعة ، (142، 2013البسيوني، 

 :كاآلتي (1الضابطة والذى يوضحه الشكل )
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 ( التصميم التجريبي للبحث1شكل )

 سعى البحث الحالي للتحقق من صحة الفروض التالية: فروض البحث:
 تالميذ درجات متوسطات بين 0.05 ≥عند مستوى داللة  إحصائي ا دال فرق  يوجد (1

 التحصيلي التطبيق البعدي لالختبار في الضابطة وتالميذ المجموعة التجريبية المجموعة
 .التجريبية المجموعة لصالح

 تالميذ درجات متوسطات بين 0.05 ≥عند مستوى داللة  إحصائي ا دال فرق  يوجد (2
 مالحظة التطبيق البعدي لبطاقة في الضابطة وعةوتالميذ المجم التجريبية المجموعة

 .التجريبية المجموعة لصالح األدائي الجانب
 :يتمثلت خطوات البحث الحالي فيما يأت خطوات البحث:

 االطالع على الدراسات والكتابات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث الحالي.  (1
، بتدائيالويب لدى تالميذ الصف السادس اإلاشتقاق قائمة لمهارات استخدام تطبيقات  (2

 .على مجموعة من الخبراء والمتخصصين وإجراء التعديالت المطلوبة هاعرضو 
على التعلم  ةالقائم اشتقاق قائمة بالمعايير التصميمية لالستراتيجية الفصل المعكوس (3

، بتدائيلتنمية مهارات استخدام تطبيقات الويب لدى تالميذ الصف السادس اإل الترفيهي
 على مجموعة من الخبراء والمتخصصين وإجراء التعديالت المطلوبة. هاعرضو 

 في ضوء معايير التصميم القائم على التعلم الترفيهي تصميم استراتيجية الفصل المعكوس (4
 .(2015ونموذج محمد خميس )

 (.بطاقة مالحظة -ي ار التحصيلاالختب) :اآلتي يوتمثلت ف ،بناء أدوات البحث (5
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العينة االستطالعية وإجراء التجربة االستطالعية لقياس صدق وثبات أدوات  أفراداختيار  (6
 البحث والتعرف على المشكالت التى ستواجه الباحثة أثناء التطبيق. 

 بتدائي.اختيار عينة البحث األساسية من تالميذ الصف السادس اإل (7
 حظة( على عينة البحث.وبطاقة المال ي)االختبار التحصيل تطبيق األدوات قبليا   (8
 إجراء التجربة األساسية. (9

 تطبيق األدوات بعدى )االختبار التحصيلى وبطاقة المالحظة( على عينة البحث. (10
المعالجة اإلحصائية للبيانات وتفسيرها فى ضوء اإلطار النظرى ونتائج البحوث المرتبطة  (11

 وفروض الدراسة وعرض النتائج ومناقشتها.
 تم التوصل إليها. يضوء النتائج الت يالتوصيات والمقترحات فتقديم مجموعة من  (12

 أمكن تعريف مصطلحات البحث الحالي كاآلتي: :البحثمصطلحات 
 : استراتيجية التعلم بالفصل المعكوس -

طريقة تعليم وتعلم إلكترونية قائمة على التعلم الترفيهي  :بأنها فها إجرائيا  ييمكن تعر 
من خالل لمهارات استخدام تطبيقات الويب التعليمية  بتدائيةالمرحلة اإلتالميذ تعتمد على امتالك 

قلب المفهوم التقليدي لتعلم اتجاه المعلم والطالب والبيئة الصفية، حيث يقوم التالميذ بمشاهدة 
 تعلم أنشطةو  المواد التعليمية في المنزل ثم يناقشوا المفاهيم والمعلومات الجديدة داخل الفصل

مباشر معتمد  فردي تعمل على تقديم تعلمو الفصل،  صغيرة داخل لمجموعات تفاعلية ترفيهية
 على التعلم الشبكي في توصيل المحتوى التعليمي للمتعلمين.

 :يالتعلم الترفيه  -
التعلم القائم على مجموعة من الخطوات واإلجراءات  :بأنه إجرائيا   تعريفهيمكن 

لعبة إلكترونية محددة األهداف والقواعد، تزيد من دافعية المخططة التي يؤديها المتعلم فى شكل 
بتدائية نحو اكتساب مهارات استخدام تطبيقات الويب التعليمية في إطار يمزج تالميذ المرحلة اإل

 التعلم واالستكشاف بالترفيه والتشويق.
 تطبيقات الويب: -

من تطبيقات الويب التعليمية المستضافة على  ةمجموع :جرائيا  بأنهاإالباحثة  اتعرفه
، واليوتيوب Wiki ي، تقنية الويكforums، المنتديات Blogsشبكة اإلنترنت )المدونات 
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YouTube)  والتشارك للمحتوى التعليمى بين تالميذ المرحلة تتيح قدرا  كبيرا  من التفاعل والتي
 بتدائية بما ينمى اتجاهاتهم نحوها.اإل

 النظري للبحث:اإلطار 

 :المحور األول: استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي
 نها مام يظهرت عدة تعريفات الستراتيجية الفصول المعكوسة القائمة على التعلم الترفيه

"تقنية تعليمية تتكون من جزئين يتم أحدهما في  :أنهاب Zhou and Jiang (2014, 7) ذكره
داخل الفصل على شكل أنشطة تفاعلية بين التالميذ والمعلم أما األخر خارج الفصل على صورة 

تبديل المواقف التي " :بأنها عبارة عن (3، 2015) بينما عرفها عادل أبو الروس مهام تعليمية".
الطالب، وهذه المواقف تتمثل  منزللصف مثل كانت تحدث داخل الصف، وجعلها تحدث خارج ا

في شرح الدرس، أو القيام ببعض األنشطة التي كانت تتم داخل الصف، أو التدريبات المرتبطة 
 -والتي كانت تتم –بالدرس الذي تم شرحه، ثم نقل كل ما يتعلق بالمواقف المرتبطة بالدرس 

القيام بالتدريبات داخل الصف، وهذا الطالب إلى البيئة الصفية مثل األنشطة، و  منزلداخل 
يساعد على تنمية التفاعل اإليجابي بين التالميذ وبعضهم البعض، وبين التالميذ والمعلم، كما 
سيؤدي ذلك إلى جعل الطالب معتمدا  على نفسه في تحصيل المعلومات، وزيادة نسبة الفهم 

 ."للمواد التعليمية
 :يالقائمة على التعلم الترفيه خطوات تنفيذ استراتيجية الفصل المعكوس

 تتمثل هذه الخطوات في األتي:
 أوال : يقوم الطالب بمشاهدة الفيديو التعليمى الذى وضعه المعلم قبل الحصة الصفية:

ليس هناك طريقة واحدة لتنفيذ الفصل المعكوس، إال أنه البد للطالب من االطالع على 
يعتمد فيه الفيديو لتقديم شرح ذي ال الوقتالمادة الدراسية قبل الحضور إلى الحصة الصفية، ففي 

فإنه يتعين على الطالب أن يتابع الفيديو المتعلق بالحصة الصفية اليوم الذي  ب،المادة للطال
وبخاصة فيما يتعلق  ،بق الدرس، ويتم توجيه التالميذ إلى التركيز أثناء متابعة الفيديويس

الهاتف أو  :بالمشتتات التي من الممكن أن تقلل من تركيز الطالب أثناء متابعة الدرس مثل
القرن الحادي والعشرين، وأثناء متابعة شرح الدرس  باألجهزة اللوحية التي يتعلق بها كثيرا  طال

قوم الطالب بتدوين المالحظات واألسئلة، ومن الممكن للطالب أن يستفيد من إمكانية إيقاف ي
الفيديو لتدوين المالحظات واألسئلة قبل متابعة الشرح، وكذلك يستطيع الطالب إعادة جزئية 



 

 =- 106 - = 

 2022 ايوم –( 7مسلسل العدد ) - لسابعا العدد - الثالثالمجلد 

 

 الرقميالتعليم والتعلم  تكنولوجيامجلة 

المعلم أثناء  وإرجاعمعينة في الشرح، وهذا أشبه ما يكون بإعطاء الطالب إمكانية إيقاف وتقديم 
الشرح. فمن الواضح أن الطالب تصبح لديه إمكانيات من المستحيل أن تتوفر خالل الشرح 
التقليدي من خالل المعلم، وقد يكون من النقاط التي تواجه الطالب أثناء متابعة الشرح من خالل 

 وهنا يأتي دور تدوين المالحظات ،الفيديو أنه ال يستطيع توجيه أسئلة مباشرة أثناء شرح المادة
لمناقشتها مع المعلم أثناء الحصة المباشرة، كما أن إمكانيات الترجيع والتقديم في الفيديو من 
الممكن أن تساعد الطالب في اإلجابة عن بعض االستفسارات من خالل مشاهدة شرح نقطة 

 (.Hockstader, 2013, 10معينة أكثر من مرة حتى يتم استيعابها )
 :يالتعليم للفيديويقوم الطالب بتدوين المالحظات واألسئلة خالل مشاهدته : ثانيا  

يوفر التعليم المعكوس توازنا  بين طرق التدريس المباشرة وغير المباشرة بما يعطي 
الطالب ثقة أكبر في تعلمه، فاكتساب المعرفة وفهم األفكار من خالل مشاهدة فيديوهات بصورة 

وفر للطالب ما يحتاج من معرفة ومعلومات ليطبقها خالل الحصة ذاتية خارج الحصة الصفية ي
الصفية ولمناقشتها مع زمالئه والمعلم، كما أن وقت الحصة المباشر ضروري للطالب ليتأكد من 

والتحقق من أن ما تم اكتسابه من معلومات عن طريق الفيديو هو دقيق  ،تمكنه من المعلومات
األشياء التي تساعد على ذلك النقاشات بين التالميذ  وسليم وليس فيه لبس أو غموض، ومن

وكذلك التطبيقات المباشرة التي تظهر الفهم  ،أنفسهم أو األسئلة التي يتم طرحها على المعلم
 (.Strayer, 2007, 26السليم للمبادئ واألفكار من عدمه )

ة على األسئلة وتطبيق ثالثا : يحضر الطالب إلى الحصة بفهم كامل للمادة الدراسية ليتم اإلجاب
 النشاطات بمساعدة المعلم:

في بداية الحصة/ المحاضرة ينبغي إعطاء وقت ألسئلة التالميذ حول المادة التي اطلعوا 
كما أنه يسمح بالتأكد  ،عليها، وهذا الوقت )األسئلة واإلجابة( ضروري لإلجابة عن أسئلة التالميذ

لب الذي اطلع على المادة يستطيع أن يسأل ويناقش، من أن التالميذ اطلعوا على المادة، فالطا
وبعد أن تتم مناقشة أسئلة التالميذ ومالحظاتهم في بداية الحصة يكون المعلم قد جهز النشاط 

والذي من الممكن أن يشتمل على تجارب مخبرية أو مهام بحثية استقصائية  ،الخاص باليوم
يما يتعلق بالدرس أو حتى اختبار تكويني تعطى للطلبة أو نشاط تطبيقي على حل المشكلة ف

(Bergmann & Sams, 2012, 2.) 
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وحسب ترتيب المعلم والوقت المتاح لذلك فمن الممكن أن تحتوي الحصة الواحدة على 
أكثر من نشاط أو مهمة من المهمات السابقة، وأثناء الحصة الصفية المباشرة من الممكن أن 

التالميذ، وتكون هذه الدقائق في بداية الحصة فرصة لإلجابة تبدأ الحصة بنقاش حول ما شاهده 
عن أسئلة التالميذ التي قاموا بتدوينها خالل مشاهدتهم لشرح المادة. كما أن هذه النقاشات تفيد 
المعلم في أخذ تغذية راجعة حول الفيديو التعليمي ومدى فاعليته في شرح المادة، فعلى سبيل 

لديهم االستفسار نفسه حول نقطة معينة فإن ذلك يكون إشارة إلى أن إذا كان التالميذ  :المثال
الفيديو لم يقم بشرح النقطة بشكل واضح ومن هنا يأخذ المعلم مالحظة إلعادة تحرير الفيديو 

 (.Strayer, 2007, 27) فيما يتعلق بذلك
استراتيجية ( التي أثبتت فاعلية 2015وهذا ما أكدت عليه  دراسة  نوال البلوشية )

الصف المقلوب في تنمية تحصيل تعليم اللغة العربية )النحو( واالتجاهات نحو استراتيجية 
وسوف تتبع الباحثة  الصف المقلوب لدى طالبات الصف العاشر األساسي بمحافظة الداخلية.

ة الخطوات السابقة في تقديم المحتوى التعليمي للتالميذ في البحث الحالي، والخاص بالمجموع
 التجريبية للبحث، نظرا  لكونها األسهل واألكثر مناسبتا  للتالميذ في هذه المرحلة.

 :في استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي إنتاج وتحرير الفيديو
أصبحت عملية إنتاج وتحرير الفيديو سهلة ومتاحة بسبب توفر التكنولوجيا التي تساعد 

ال يستطيع بعض المعلمين إنتاج أفالمهم بأنفسهم بسبب انشغالهم أو عدم  على ذلك، إال أنه قد
معرفتهم بالتكنولوجيا المناسبة وطريقة استخدامها أو حتى عدم تمكنهم من طريقة الشرح والحديث 
أمام شاشة الحاسوب، فقد يجد بعض المعلمين صعوبة في الحديث أمام شاشة الحاسوب فقط 

من الممكن للمعلم أن يستعين  في مثل هذه الحاالت وغيرها. و بوالشرح دون وجود طال
بفيديوهات تعليمية قام بإنتاجها معلمون آخرون أو االستعانة بإمكانيات معلمين آخرين في هذا 
المجال لتسجيل الفيديوهات المطلوبة. وينطبق ذلك على دروس معينة أو على المادة بأكملها. 

(Bergmann & Sams, 2012, 4) 
ن إنتاج فيديو تعليمي يشرح مادة تعليمية بشكل واضح ومناسب وفي وقت قصير إال أ

يشكل تحديا  أمام المعلم ضمن التعليم المعكوس. ففي العادة تكون مدة الفيديو في التعليم 
دقائق وهذه مدة قصيرة لتوضيح فكرة بشكل تام، لذلك، البد للمعلم من  5إلى  4المعكوس من 

ا يتضمنه الفيديو وأن يخطط له بشكل مناسب مراعيا  بذلك سرعة عرض أن يراعي بشكل دقيق م
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المعلومة واألمثلة المستخدمة والمعينات البصرية المتضمنة في الفيديو حتى ال يؤدي الفيديو 
الغرض منه وال يكون ممال  أو مشتتا  للطالب، وبالرغم من إمكانياته الكبيرة في التعليم، كغيره من 

ية األخرى، ال يؤدي الفيديو التعليمي دوره بذاته وبمجرد وضع الفيديوهات الوسائل التعليم
التعليمية على اإلنترنت والطلب إلى التالميذ مشاهدتها. بل تعتمد الفائدة التعليمية للفيديوهات 
على الطريقة التي يتم توظيفها بها ضمن العملية التعليمية، فطريقة التوظيف هذه هي التي من 

عمل على إثراء العملية التعليمية وتحسينها. فمشاهدة الفيديوهات وحدها خارج وقت شأنها أن ت
وليس لها أن تحل محل المعلم كما  ،الحصة الصفية ال يؤدي إلى نجاح نمط التعليم المعكوس

 ,Fenrich, 2005; Findlay- Thompson & Mombourquetteيعتقد البعض )
2013.) 

ومتابعا  لما يقوم به التالميذ من أسئلة ومالحظات يقومون  فعلى المعلم أن يكون متواجدا  
بتدوينها عند متابعتهم للفيديوهات. وإن كان هناك من لم يقم بمتابعة الفيديوهات قبل الحصة 
الصفية فالبد للمعلم من القيام بعمل يمأل من خالله تلك الفجوة كأن يقوم بجعل أولئك التالميذ 

الحصة أو في مكان ما خاللها أو أن ينظم الطالب الذي لم يشاهد يشاهدون الفيديو في بداية 
 (.TechSmith, 2013, 11الفيديو لطالب آخر قام بذلك )

وقبل التفكير في إنتاج فيديو تعليمي يقوم بشرح جزء من المحتوى الدراسي يتعين على 
ة العلمية من أجل المعلم التفكير إذا ما كان الفيديو هو أداة التدريس المثلى لتدريس الماد

الحصول على مخرجات التعليم المطلوبة. فإن كانت اإلجابة أن هناك أدوات أخرى من الممكن 
أن تكون مناسبة أكثر لطبيعة المادة الدراسية أو لطبيعة التالميذ أنفسهم، فحينها ينبغي أن ال 

لفيديو ليس غاية بحد يخاطر المعلم ببذل الوقت والجهد والمصادر من أجل إنتاج فيديو. فإنتاج ا
الحال في أي شكل من أشكال تكنولوجيا التعليم األخرى. ذلك أن التكنولوجيا بشكل  وذاته كما ه

ولكنها مهما كانت متطورة أو بدائية هي أداة تعلم الهدف من  ،عام ليست غاية بحد ذاتها
علما  معكوسا  ال بل استخدامها الوصول إلى مخرجات تعليم أفضل فإنتاج فيديو تعليمي ال يخلق ت

كغيره من األدوات التعليمية األخرى، إنها الطريقة التي يقوم المعلم بتوظيف هذه األداة )الفيديو( 
 & Findlay- Thompsonفي نمط التدريس هي التي تخلق الفرق وليس الفيديو نفسه )

Mombourquette, 2013, 142.) 
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ومع ازدياد المحتوى التعليمي  ،حد ذاتهوليس غاية ب ،الفيديو هو مجرد وسيلة تعليميةف
ولذلك يجب أن ال يتردد في  ،على اإلنترنت قد يجد المعلم فيديوهات تؤدي الغرض بشكل جيد

استخدامها. إال أنه يجب أن يبقى حاضرا  في ذهن المعلم أن الهدف من الفيديو هو تعليمي 
لتي يقدم بها المحتوى بحيث تكون وعندها البد من التركيز على جودة الفيديو وكذلك الطريقة ا

وهو  ،ينبغي أن ال يستخدم المعلم فيديو باللغة اإلنجليزية :. فعلى سبيل المثالبمناسبة للطال
ال يفهمون هذه اللغة في الشرح فإن كانت لغتهم العربية فعليه أن يجد فيديو يقدم  بهيعلم أن طال

 ,Abdallahيلجأ إلى إنتاج فيديو بنفسه ) وإن لم يجد فمن الممكن أن ،المحتوى بلغة التالميذ
2011, 94.) 

إلى أن استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم  تم التوصلمن العرض السابق 
الترفيهي أحد الحلول التقنية الحديثة لعالج مشكالت التعلم التقليدي وتنمية مستوى مهارات 
التفكير عند التالميذ، وتقوم فكرتها على أساس قلب العملية التعليمية، فبدال  من أن يتلقى التالميذ 

فصل الدراسي، ثم يعودون إلى المنزل ألداء الواجبات المنزلية في التعليم المفاهيم الجديدة داخل ال
التقليدي، تقلب العملية حيث يتلقى التالميذ في التعلم المعكوس المفاهيم الجديدة للدرس في 

دقائق،  10 – 5المنزل من خالل إعداد المعلم مقطع فيديو باستخدام برامج مساعدة مدته ما بين 
( أو شبكات التواصل االجتماعي، أو مشاركتهم Webي إحدى مواقع الويب )ومشاركته لهم ف

ألحد مقاطع الفيديو أو الوسائط المتعددة وغيرها من المواقع التعليمية، حيث يتعلم التالميذ 
باستخدام هذه االستراتيجية، مفاهيم الدرس الجديد في المنزل من خالل التقنيات الحديثة مثل 

األجهزة الحاسوبية المحمولة مثل: اآليباد، فيتمكن التالميذ من إعادة مقطع الهواتف الذكية أو 
 .الفيديو عدة مرات، ليتمكنوا من استيعاب المفاهيم الجديدة

 التعلم الترفيهي في الفصل المعكوس:
 برامج تعليمية تليفزيونية وحاسوبية مسلية ة"مجموع :نهأب Jones 33 ,2011) عرفه )

عن بعد بالصوت والرسوم المتحركة والحركة هدفها تعليمي في المقام األول وتصلح للتعلم الذاتي 
، 2011) وتعرفه مروة سليمان .كان مالئم يتعلم فيه المتعلمون"والفيديو والصور مع توفير م

حقق في نشاط يقوم به المتعلم لتنمية سلوكه وقدراته العقلية والجسمية والوجدانية، وي": ( بأنه45
نفس الوقت والمتعة والتسلية، وأسلوب التعلم الترفيهي هو استغالل أنشطة اللعب في اكتساب 



 

 =- 110 - = 

 2022 ايوم –( 7مسلسل العدد ) - لسابعا العدد - الثالثالمجلد 

 

 الرقميالتعليم والتعلم  تكنولوجيامجلة 

 المعرفة وتقريب مبادئ العلم للمتعلم وتوسيع آفاقه المعرفية".
"طريقة تدريس تشجع على التفاعل : على أنهAksakal (2015, 76 بينما عرفه )

م بالتعلم والمرح والتجربة والمحاولة والخطأ، ويجب والتواصل واالكتشاف من خالل خلق جو مفع
أن يكون مدعوما  بالصوت والرسوم المتحركة والحركة والفيديو والصور مع توفير مكان مالئم 

"محتوى مصمم لتعليم  :بأنه  Shaiju and John (2016, 55وعرفه ) .يتعلم فيه المتعلمون"
لثاني من خالل برامج وترفيه المتعلمين وهدف التعليم في المقام األول ترفيهي وفي المقام ا

  .معارض أو رحالت وزيارات ميدانية"تلفزيونية أو سينمائية أو كمبيوترية و 

 خصائص التعلم الترفيهي في الفصل المعكوس:
يد من الخصائص والتي تميزه عن أنواع التعلم كما أن التعلم الترفيهي اإللكتروني له العد

وداليا Aksakal, (2015, 77  ;Shaiju and John, (2016, 15);ذكر )، و خرى األ
 النحو التالي: خصائص التعليم الترفيهي اإللكتروني على( 222، 2021الشربيني )

ة حيث يحتاج المعلم في كل درس إلى إثارة المتعلم ومراعا تحويل اهتمام المتعلمين: -
ويمكن أن يحدث باستخدام التعلم الترفيهي اإللكتروني  جل جذب انتباههم،أاهتمامهم من 

التعاون، أو من خالل التفاعل داف النهائية من خالل المثابرة و من أجل تحقيق األه
 االجتماعي مع األقران.

تعزز نقل المعرفة يزيد من قدرة المتعلمين على ربط ما  تحويل المحتوى إلى واقع: -
يتعلمونه بتجاربهم اليومية، ويزيد من حماسهم ويجعلهم أكثر قدرة على المشاركة في 

 األنشطة بغض النظر عن المستوى التعليمي وأسلوب التعلم.
يد يخدم ج وسائل التعلم الترفيهي اإللكتروني مصممة تصميما    خلق اإلثارة لدي المتعلم: -

 العملية التعليمية بشكل مناسب.
تجعل وسائل التعلم الترفيهي اإللكتروني الالعبون يواجهون عدد   توفير خيارات متعددة: -

وتضعهم أمام مسؤولية اتخاذ قرار اختيار المناسب  ،من الخيارات التي يجب اتخاذها
ى تدعيم مسؤولية منها، وبالتالي يسعى مصممي وسائل التعلم الترفيهي اإللكتروني إل

 اتخاذ القرارات المهمة التي تؤدي إلى نتيجة مرضية.
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وهو عنصر أساسي في عملية التعلم وتصميم وسائل التعلم الترفيهي  تشجيع التعاون: -
اإللكتروني يساعد على إقامة التعاون بواسطة االنتقال من نشاط فردي إلى نشاط 

ومواجهة  ،جل إنجاز المهام معا  حيث يجتمع الكثير من المتعلمين من أ ؛اجتماعي
ولكنه يساعد المتعلمين  ،التحديات، فالتعلم الترفيهي اإللكتروني يدعم ليس فقط التعلم

 .علي التعاون سويا  
ينطوي التعلم الترفيهي اإللكتروني على تحسين وتنمية مهارات التفكير  تشجيع اإلبداع: -

تيجي، وتحليل خصائص الخصم، ووضع العليا التي تتطلب إتقان مهارات التفكير االسترا
 استراتيجية للفوز، واتخاذ قرارات سريعة في الوقت المناسب.

 :تطبيقات الويباستخدام : نياحملور الثا

 :تطبيقات الويب التعليميةمفهوم 
إمكانية توظيفه في العملية التعليمية كان ال بد من وجود عديد من مع ظهور اإلنترنت و 

تطبيقها في التعليم، وذلك حتى يتمكن المعلم والتالميذ من استخدامها بشكل التطبيقات التي يتاح 
 سهل، لذا كان من بين هذه التطبيقات أدوات ووسائل وتطبيقات الويب التعليمية.

"هو الجيل الثاني من البيئات االفتراضية  :بأنه (2014ي )عرفها جمال الشرقاو 
والمجتمعات والخدمات اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت، والتي تسمح بالمشاركة واالتصال 
والتفاعل االجتماعي بين عدد كبير من المتعلمين من خالل استخدام مجموعة من التقنيات 

 والتطبيقات الشبكية الحديثة".
"عبارة عن فلسفة أو أسلوب جديد لتقديم : بأنها  Pang, Jie (2014)فى حين عرفها 

خدمات الجيل الثاني من اإلنترنت، ويعتمد على دعم االتصال بين مستخدمي اإلنترنت، وتعظيم 
دور المستخدم في إثراء المجتوى الرقمي على اإلنترنت، والتعاون بين مختلف مستخدمي 

ك الفلسفة في عدد من التطبيقات التي تحقق اإلنترنت في بناء مجتمعات إلكترونية، وتنعكس تل
، Wiki، والتأليف الحر  Blogsسمات وخصائص  تطبيقات الويب التعليمية، أبرزها: المدونات 

، Social Networks Online، والشبكات االجتماعية Content Taggingووصف المحتوى 
       ."RSSالملخص الوافي للموقع 

 تطبيقات الويب التعليمية:
أفرزت تطبيقات الويب التعليمية العديد من الخدمات التي أطلق البعض عليها البرامج 
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جمال الشرقاوي والسعيد عبد الرزاق، كل من ) ، حيث ذكرSocial softwareاالجتماعية 
حسين عبد ؛ 2011؛ أحمد عبد المجيد،  2011؛ فؤاد األشقر، 2011بدرية العريمية،  ؛2009
 & Gwen Solomon ؛2012؛  رفيق البربري، 2012سيد، مد المح؛ 2011، الباسط

Schrum, 2014, 21-23 ) تطبيقات الويب التعليمية وهي:أن 

      Blogs:المدونات  – 1
تعد المدونة اإللكترونية شكال  من أشكال تكنولوجيا االتصال التفاعلي المباشر، والتي 

 ،((Wu, 2005, 912 بين المعلم والمتعلمتمتاز باعتبارها أداة تعليم تسمح بإيجاد نقطة اتصال 
تصال مثالية للمتعلمين اإن المدونات وسيلة   (Frye & Koppenhaver, 2010, 75)دتقويع

لنشر المعلومات، ومشاركتها، وإدارتها، حيث إنها ال تكلف سوى بعض من الوقت إلنشائها 
 E – Learningي التعليم "فضال  عن االتصال باإلنترنت، ويطلق على المدونات التي تستخدم ف

Blogs" .المدونات التعليمية اإللكترونية 
     YouTube:اليوتيوب  –2

"أكبر موقع على شبكة اإلنترنت يسمح  :( بأنه294، 2011عرفه محمد عماشة )
 ,Duffyكما عرفه دوفي  للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني".

"أكثر مواقع مشاركة الفيديو شهرة، والتي تمكن المستخدمين من  اليوتيوب بأنه: (123 ,2008)
 تحميل ومشاهدة، ومشاركة مقاطع الفيديو". 

 :      Wikiأداة محررات الويب التشاركية  – 3
"موقع ويب تفاعلي يمكن ألي صفحة به  :( أن الويكي35، 2011يرى وليد الحلفاوي )

وتسميتها تحت أي أسم،  ،أن تعدل من قبل أي متعلم، كما تتيح للمتعلم إضافة صفحة جديدة
وهذه األداة تتيح للمعلم االتصال بالمتعلمين ال تزامنيا ، وطرح عديد من الموضوعات التعليمية، 

 وصلون إليه من معرفة.وإتاحة الفرصة للمتعلمين لإلضافة والتعديل حسب ما يت
 :Social Networksالشبكات االجتماعية  – 4

"صفحة ويب  :الشبكات االجتماعية بأنها  Moolenaar and Daly (2012)عرف 
تعتمد على الخدمات، وتسمح لألفراد تقديم لمحة عن أنفسهم، وتتيح لهم اختيار األفراد المشاركين 

را  في كيفية االتصال والمشاركة بين األشخاص معهم، وقد احدثت هذه المواقع تغيرا  كبي
 والمجتمعات وتبادل المعلومات.
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 التدوين الصوتي والمرئي: – 5
يتكون من شقين،  Podcastingأن مصطلح Siegle (2007, 14 – 21) لقد أوضح 

وهو مشغل الصوت الرقمي من شركة آبل، والثاني: بمعنى نشر  Ipodاألول: يرجع إلى جهاز 
، وهذه الخدمة عبارة عن ملفات صوتية ومرئية (Broadcasting)وهي مشتقة من البث اإلذاعي 

)فيديو( مخزونة في قواعد بيانات على شبكة  اإلنترنت، وتكون قابلة للتحميل أو االستماع 
ين، وما يميزه عن البث اإلذاعي المعتاد هو عدم التقيد والمشاهدة بشكل مباشر من قبل المستخدم

 بوقت معين، حيث يمكن للمستخدم تحميله واالستماع إليه في الوقت الذي يريده.
 : (RSS)قارئ األخبار/ خالصات المواقع  – 6

( بمسمى النشر الخصوصي المتزامن الذي 340، 2005عرفها محمد عبد الحميد )
المواقع بطريقة آلية، بحيث يظهر ما ينشره موقع ما في مواقع عديدة  يستخدم لنشر المحتوى بين

أخرى، إما كخدمة مجانية أو كإحدى وسائل بيع المحتوى، بينما عرفها مصطفى جودت  
 ( بخدمة إمداد المعلومات تزامنيا .22، 2009)

 :إجراءات البحث والتجربة امليدانية

 تطبيقات الويب الالزمة لتالميذ المرحلة اإلبتدائية:استخدام  أوال : إعداد قائمة مهارات
لتالميـذ الصـف السـادس الالزمـة مهـارات اسـتخدام تطبيقـات الويـب التوصل إلـى قائمـة  تم

اإلبتــدائي بمدرســة ناصــر الرســمية للغــات بمحافظــة الدقهليــة، وعرضــها علــى مجموعــة مــن الســادة 
ـــالســـادة  بعـــد إجـــراء كافـــة التعـــديالت فـــي ضـــوء آراءالمحكمـــين، و  مهـــارات قائمـــة  ىالمحكمـــين عل

، والتأكد من استخدام تطبيقات الويب التعليمية الالزمة لتالميذ المرحلة اإلبتدائية بمحافظة الدقهلية
( مهـــارات رئيســـة، 52) ىوالتـــي اشـــتملت علـــة، صـــدقها وثباتهـــا، تـــم وضـــعها فـــي صـــورتها النهائيـــ

 ( مهارة فرعية.310و)
تصميم بيئة استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم  ثانيا : إعداد قائمة معايير

 الترفيهي:
تصــميم بيئــة اســتراتيجية الفصــل المعكــوس القائمــة علــى التوصــل إلــى قائمــة بمعــايير  تــم

وبعـد إجـراء كافـة التعـديالت فـي وعرضها علـى السـادة المحكمـين،  ،للبحث الحالي التعلم الترفيهي
تصـــميم بيئـــة اســـتراتيجية الفصـــل المعكـــوس المحكمـــين اشـــتملت قائمـــة معـــايير الســـادة ضـــوء آراء 
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ا  ( مؤشـــر 161، و)ا  رئيســـ ا  ار يـــ( مع14علـــى ) فـــي صـــورتها النهائيـــة القائمـــة علـــى الـــتعلم الترفيهـــي
 فرعيا .

 : نموذج التصميم التعليمي المستخدم في البحث الحالي:ثالثا  
في ضوء نموذج بيئة استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي  تم تصميم

 ، وتوافقه مع طبيعة البحث الحالي.لمرونة هذا النموذجوذلك  (،2015خميس ) محمد
 ستراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي:الالتصميم التعليمي مراحل : رابعا  

وفقـا  لخطـوات نمـوذج )محمـد  لمراحل التصميم التعليمي المتبعوفيما يلي عرض تفصيلي 
(، مع بعـض اإلضـافات التـي تتناسـب مـع طبيعـة البحـث الحـالي مـن قبـل الباحثـة 2015خميس، 

 :كاآلتي
تحديـد  ،تشـكيل فريـق العمـل): فـي هـذه المرحلـة تـم إجـراء اآلتـي المرحلة األولى: مرحلـة التحليـل:

الغايـات تقـدير تحليـل الحاجـات و ، المـوارد الماليـة وطـرق الـدعمصـيص تخ، المسؤوليات والمهمـات
تحليــــل ، التعليميــــة المواقــــفالمــــوارد و تحليــــل لحلــــول ونوعيــــة البــــرامج التعليميــــة، اختبــــار ا، العامــــة

 (.التكلفة والعائدتحليل ، التالميذ وسلوكهم المدخليخصائص 
، صـياغة األهـداف التعليميـة) اآلتـي: في هذه المرحلة تم إجـراء المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:

 ســتراتيجيات التعلــيما تصــميمصــميم أدوات القيــاس محكيــة المرجــع، تصــميم المحتــوى التعليمــي، ت
، تصـميم اسـتراتيجيات تصـميم المسـاعدة والتوجيـة، يـة والـتحكمالتفاعل استراتيجيات تصميم، والتعلم

تصـــميم خـــرائط ، مواصـــفات الوســـائط ومعاييرهـــاتحديـــد ، المتعـــددةالوســـائط اختيـــار الـــتعلم العامـــة، 
صـــميم تم لوحـــات األحـــداث وواجهـــات التفاعـــل، تصـــمي، المســـارات وتـــأليف المحتـــوى اإللكترونـــي

  (.سيناريو المحتوى اإللكتروني
الحصــول ، التخطـيط والتحضـير لإلنتـاج) :فــي هـذه المرحلـة تـم المرحلـة الثالثـة: مرحلـة التطـوير:

تجميـع الوســائط وإخــراج النســخة األوليــة بيئــة النظــام، تكويــد ، وإنتــاج الجديـدعلـى الوســائط الرقميــة 
ألولية واإلخراج تعديل النسخة ا، التقويم البنائي للنسخة األولية، بيئة استراتيجية الفصل المعكوسل

إعـــداد دليـــل االســـتخدام والمـــواد المســـاعدة ، تســـجيل حقـــوق الملكيـــة وطبـــع النســـخةالنهـــائي للبيئـــة، 
 (.بةالمطلو 
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)تحديــد التصــميم  تــم إجــراء اآلتــي فــي هــذه المرحلــة: المرحلــة الخامســة: مرحلــة التقــويم النهــائي:
ــــي المناســــب،  ــــه وأدوات القيــــاس، تحضــــير التجريب ــــامج وملحقات ــــق القبلــــي الالبرن تعليمــــات والتطبي

 (.تجريب البرنامج في مواقف تعليمية حقيقيةلألدوات، 
 :القياسإعداد أدوات 

لبيئــة  التعليمــيفــي ضــوء األهــداف العامــة واإلجرائيــة، والمحتــوى : التحصــيليختبــار االإعــداد  (1
تم إعداد وتصميم اختبار التحصيل  استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي،

فـــي  التحصـــيلياشـــتمل االختبـــار وعرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن الســـادة المحكمـــين، و المعرفـــي، 
 مفـردات االختيـار مـن متعـدد ( مفـردة مـن26مفـردة مقسـمة إلـى )( 81علـى ) صورته النهائيـة

 .( مفردة من مفردات الصح والخطأ55و)
لمهـارات اسـتخدام تـم إعـداد بطاقـة مالحظـة الجانـب األدائـي : الجانب األدائـي بطاقة مالحظة (2

وعرضـها علـى ، تطبيقات الويب الالزمـة لتالميـذ الصـف السـادس اإلبتـدائي بمحافظـة الدقهليـة
نتهـاء مـن ضـبط بطاقـة المالحظـة، أصـبحت البطاقـة بعـد اإلجموعة من السادة المحكمين، و م

تالميذ الصف السادس اإلبتدائي بمحافظـة الدقهليـة في صورتها النهائية وصالحة لقياس أداء 
علـى  ،، وقـد اشـتملت البطاقـة فـي صـورتها النهائيـةلمهارات استخدام تطبيقات الويب التعليمية

، وأصــــبحت الدرجــــة الكليــــة لبطاقــــة المالحظــــة ( مهــــارة فرعيــــة310و) ئيســــة،ر  مهــــارة( 52)
(310.) 

 

 

 

 تنفيذ جتربة البحث:

فــــي هــــذه الخطــــوة تــــم اســــتخدام بيئــــة اســــتراتيجية الفصــــل المعكــــوس القائمــــة علــــى الــــتعلم 
 تم إتباع األتي إلجراء تنفيذ تجربة البحث:الترفيهي في التجربة األساسية للبحث، و 

 تم توزيع العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة كما تم توضيح ذلك سابقا .توزيع العينة:  (أ
تالميــذ الصــف الســادس بــإجراء مقابلــة تعريفيــة مــع  ةالباحثــ تقامــجلســة تحضــرية: إجــرا   (ب

بمدرسـة ناصـر الرسـمية للغـات التابعـة لمديريـة ، كاملـة بمجموعاتيهـا )عينة البحث( اإلبتدائي
ت م، وقامـ2021/  10/  21الموافـق  الخميس، وذلك يوم والتعليم بمحافظة الدقهليةالتربية 
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اسـتراتيجية الفصـل المعكـوس القائمـة علـى الـتعلم الترفيهـي علـى المجموعـة بتوزيع رابـط بيئـة 
، وتـم توضـيح خطـوات الـدخول تلميـذ، واسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بكل التجريبية

، وكيفيـة البــدء تلميـذة تغييـر اسـم المسـتخدم، وكلمــة المـرور الخـاص بكـل ، وكيفيـالـتعلم لبيئـة
، وأهدافه ومحتوى التعلم الخاص بـه، موديولتعليمات كل  ىفي تعلم المحتوى، واإلطالع عل

، وكيفيـة الـتعلم ، وكيفيـة اسـتخدام أدوات التفاعـل المتاحـة ببيئـةدرسواألنشـطة الخاصـة بكـل 
 رفع الملفات ومشاركتها.

ـــدائي، والتـــزام كـــل مجموعـــة بمعالجتهـــا توضـــي (ج ـــتعلم لتالميـــذ الصـــف الســـادس اإلبت ح خطـــة ال
 وتفاعالتها الخاصة بها.

توضــيح خطــة الــتعلم للمجموعــة الضــابطة، وأنهــا ســوف تتــابع دراســتها للموضــوعات بشــكل  (د
 تقليدي من خالل الحصص وفقا  للجدول المدرسي الموضح.

ــذ (ه ــة األساســية للبحــث: تنفي تــم تنفيــذ التجربــة األساســية للبحــث خــالل الفتــرة مــن يــوم  التجرب
م، 2021/ 11 / 30الموافـــــق  الثالثـــــاءم  وحتـــــى يـــــوم 2021/ 10 / 23الموافـــــق الســـــبت 

 وخالل تلك الفترة تم اآلتي:
اســتراتيجية الــتعلم المعكــو )عينــة البحــث( لبيئــة  التالميــذدخــول تســجيل تــم متابعــة عمليــة  -

 ، ومستمر طوال فترة التطبيق.دوري بشكل هي القائمة على التعلم الترفي
ــــذتــــم متابعــــة  - ــــ التالمي ــــرد عل ــــة البحــــث( وال ــــوجيههم  ى)عين مشــــاركاتهم، وتصــــحيحها، وت

ــبيئــة الــتعلمإلكترونيــا  مــن خــالل   ى، وكــذلك متابعــة غرفــة الحــوار والمحادثــات، والــرد عل
 رسائل البريد اإللكتروني.

 ية في المدرسة.تم حل األنشطة والتدريبات في الحصص الدراس -
، وتـوجيههم لإلجابـات التعليميةاألنشطة  ى)عينة البحث( عل التالميذتم متابعة إجابات   -

، وذلـــــك مـــــن خـــــالل لوحـــــة الـــــتحكم التـــــي تظهـــــر كافـــــة الصـــــحيحة، وتقـــــديم الـــــدعم لهـــــم
 .االستجابات للمعلمة "الباحثة"

ء المحادثـات مـن )عينـة البحـث( داخـل غـرف الحـوار وأثنـا التالميـذتم تنظيم الحـوار بـين  -
 .ةقبل الباحث

 تم متابعة التدريس للمجموعة الضابطة تقليديا  شكل منتظم. -
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حليــل النتــائج توتــم اآلتــي )التطبيــق البعــدي لــألدوات، رصــد النتــائج ومعالجتهــا إحصــائيا ، 
 ومناقشتها وتفسيرها(.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 
باألسـاليب  فـي اسـتخراج نتـائج البحـث  SPSS. v22ةاإلحصـائيالرزمـة برنامج  استخدم

ت( لداللــة اختبــار )، النســب المئويــة، االنحــراف المعيــاري ، المتوســط الحســابي) اإلحصــائية التاليــة
 .(معادلة ماك جوجيان لحساب الفاعليةالفروق بين المجموعتين، 

 :املقرتحاتو التوصياتو وتفسريهاالبحث نتائج 

في ضوء اختبار صحة الفروض من  البحثيختص هذا الجزء باإلجابة عن أسئلة 
، الل اإلجابة عن األسئلة الفرعيةعدمها، وسوف يتم اإلجابة عن السؤال الرئيسي للبحث من خ

  :وفيما يلي تفصيل ذلك
 :األولالفرعي السؤال  ناإلجابة ع -

 تصميم ما فاعلية" ، والذي نص على:من أسئلة البحث األوللإلجابة عن السؤال 
لمهارات تنمية الجانب المعرفي  يفعلى التعلم الترفيهي  ةقائملفصل المعكوس ل استراتيجية

هذا السؤال تم اختبار "، ولإلجابة عن ؟بتدائيةلدى تالميذ المرحلة اإلاستخدام تطبيقات الويب 
عند  إحصائي ا دال فرق  والذي نص على أنه: "يوجدمن فروض البحث، األول  صحة الفرض
 وتالميذ المجموعة التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطات بين 0.05 ≥مستوى داللة 

والختبار صحة التجريبية"،  المجموعة لصالح التحصيلي التطبيق البعدي لالختبار في الضابطة
التحصيلي للمجموعتين، لالختبار  البعدي هذا الفرض تمت المعالجة اإلحصائية لنتائج التطبيق

  وتم حساب ما يلي:
 نتائج التطبيق البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة لالختبار التحصيلي  (1) جدول

االنحراف  المتوسط العدد المجموعتين 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  3.20 76.05 30 التجريبية 
 ةدال    0.001 23.24** 58

 4.62 46.80 30 الضابطة 

 (0.01)لى أن قيمة ت دالة عند مستوى تشير إ **
 تالميذ درجات ( وجود فروق دالة احصائيا  بين متوسطات1يتبين من الجدول )

التحصيلي، حيث جاءت  البعدي لالختبار التطبيق المجموعتين التجريبية والضابطة في
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( أعلى من متوسطات درجات 76.05متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية وهي )
( في الجانب المعرفي 46.80ميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي وهي )تال

( وجاءت دالة احصائيا  عند مستوى داللة 23.24)التحصيلي(، وجاءت قية "ت" المحسوبة )
(، وجاءت الفروق لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، مما يدل على تفوقها على 0.01)

 .المجموعة الضابطة
النتائج إلى قدرة بيئة استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي ترجع هذه و 

على تقديم الدعم والمساهمة المعرفية، وكم إثرائي من المعلومات األكثر توضيحا  للمحتوى 
؛ مما األساسي، وقدرتها على تقديم المعلومات في شكل جذاب وبأنماط بصرية ووسائط متعددة

التعلم في ، إضافة إلى أن لدى المجموعة التجريبية عرفة بصورة أكثر تنظيما  ساهم في بناء الم
 ودراسة للمحتوى. للتعلمأكثر تقبال   جعل التالميذ الوقت المناسب

كما أن توظيف األنشطة التعليمية كان لها أثر فعال لتحقيق نتائج جيدة، وتفاعل إيجابي 
ى مرحلة االتقان المرجوة، ووفرت بيئة بيئة استراتيجية بين التالميذ لتحسين نواتج التعلم وصوال  إل

الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي عملية التفاعل المختلفة بين التالميذ بعضهم 
البعض، حيث شجع هذا التفاعل على المناقشة وتبادل الخبرات واألفكار بين التالميذ، كل ذلك 

 أثر على مستوى تحصيل التالميذ.  
 

 :الثانيالفرعي السؤال  نجابة عاإل -
تصميم ما فاعلية " ، والذي نص على:من أسئلة البحث الثانيلإلجابة عن السؤال 

لمهارات  األدائيتنمية الجانب  يفعلى التعلم الترفيهي  قائمةلفصل المعكوس ل استراتيجية
السؤال تم اختبار  هذا"، ولإلجابة عن ؟بتدائيةلدى تالميذ المرحلة اإلاستخدام تطبيقات الويب 

عند  إحصائي ا دال فرق  والذي نص على أنه: "يوجدمن فروض البحث،  الثاني صحة الفرض
 وتالميذ المجموعة التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطات بين 0.05 ≥مستوى داللة 

التجريبية"،  المجموعة لصالح األدائي الجانب مالحظة التطبيق البعدي لبطاقة في الضابطة
لبطاقة المالحظة  البعدي والختبار صحة هذا الفرض تمت المعالجة اإلحصائية لنتائج التطبيق

  للمجموعتين، واستخدمت الباحثة اختبار "ت" للعينات المستقلة، وتم حساب ما يلي:
  مالحظة نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة( 2) جدول
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 عتين المجمو 
االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري 
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  5.9 264 30 التجريبية 
 ةدال    0.001 27.58** 58

 8.9 178.55 30 الضابطة 

 تالميذ درجات ( وجود فروق دالة احصائيا  بين متوسطات2يتبين من جدول )
 لمهارات األدائي الجانب مالحظة البعدي لبطاقة التطبيق المجموعتين التجريبية والضابطة في

استخدام تطبيقات الويب التعليمية، حيث جاء متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية وهي 
( في التطبيق 178.55( أعلى من متوسطات درجات تالميذ المجموعة الضابطة وهي )264)

( وجاءت دالة 27.58سوبة لهذه المهارات )البعدي لبطاقة المالحظة، وبلغت قيمة "ت" المح
 (، وجاءت الفروق لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.0.01احصائيا  عند مستوى داللة )

بيئة استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم  ةوفرتترجع هذه النتائج إلى ما و 
اإلطالع عليه فى أي وقت ساعة؛ مما أتاحت للتالميذ  24الترفيهي المحتوى التعليمي طوال 

وفي أي مكان؛ مما يؤدى إلى سرعة ومرونة أفضل للتعلم بحيث يتمكن التلميذ من الوصول 
الفوري للمعلومات، إضافة إلى إجابة التالميذ على اختبارات التقويم عقب كل موضوع أدى 

 لمعرفة التلميذ لمستواه ومواطن الخطأ في إجابته أدى إلى زيادة تحصيل تعلمه. 
كما حققت بيئة استراتيجية الفصل المعكوس القائمة على التعلم الترفيهي التوازن بين 
الجوانب النظرية والتطبيقية العملية للتالميذ؛ مما ساعد التالميذ على توظيف الخبرات النظرية 
بشكل عملى تطبيقي عند تنفيذ المهارات األدائية، وحققت البيئة عملية تفاعل التالميذ مع 

وى المقدم لهم سواء كان التفاعل من خالل اإلبحار في صفحات البيئة أو التفاعل مع المحت
شاشات المحتوى التعليمي المقدم للتالميذ بإعادته أو بالتفاعل مع ما يقدمه داخل البيئة من 
أنشطة تعليمية وتكاليف فردية يقوم بها باإلضافة إلى تدعيمهم بالتغذية الراجعه بما يتناسب مع 

 .والجانب األدائي تهم كل ذلك أدى إلى زيادة التحصيل المعرفيإجاب

 :باألتي ةوصي الباحثتفي ضوء نتائج البحث  :توصيات البحث
القائمــــة علــــى الــــتعلم المعكــــوس  ضـــرورة االعتمــــاد علــــى البيئــــات التعليميــــة اإللكترونيــــة (1

 في تنمية التالميذ تعليميا  وتكنولوجيا  واالرتقاء بمستواهم. والترفيهي
 توظيف تطبيقات الويب التعليمية في تقديم مختلف المواد التعليمية للتالميذ. (2
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اختيار معدي المحتويات التعليمية اإللكترونية التي تقدم من خالل برامج وبيئات التعلم  (3
 اإللكترونية المختلفة وفقا  لعدد معين من المعايير التي تضمن جودة هذه البرامج.

 نتائج وتوصيات البحث يقترح إجراء البحوث التالية:في ضوء  :مقترحات البحث
تصميم بيئة تعلـم شخصـية قائمـة علـى اسـتراتيجية الفصـل المعكـوس فـي تنميـة مهـارات  (1

 الحاسب اآللي والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية.
م تطــــوير اســــتراتيجية الــــتعلم المــــدمج القائمــــة علــــى إطــــار دمــــج التكنولوجيــــا فــــي التعلــــي (2

(TPACK.لتنمية مهارات البرمجة والوعي التكنولوجي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية ) 
فاعليــة تصــميم بيئــة تعلــم تكيفيــة قائمــة علــى الويــب الــداللي فــي تنميــة بعــض مهــارات  (3

 البرمجة الحديثة والتقبل الرقمي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية.
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