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 تنمية التحصيل المعرفي لدى طالبات مقرر طرق تدريس التربية الفنية فيالتعلم المقلوب  استراتيجيةأثر استخدام 
  بجامعة أم القرى

 الغامدي عبد اهللد. فاطمة بنت علي بن 
 أستاذ ادلناىج وطرق تدريس الرتبية الفنية ادلساعد

 جامعة أم القرى -قسم ادلناىج  -كلية الرتبية 
 

 الملخص
لدى طالبات مقرر طرق  ادلعريف يف تنمية التحصيل التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةإىل الكشف عن أثر الدراسة  ىدفت

 الضابطة والتجريبية تٌنوعمالتجرييب ذا اجملشبو اتبعت الدراسة ادلنهج و جبامعة أم القرى. دلرحلة البكالوريوس تدريس الرتبية الفنية 
 نتوتكوّ  ؛من طالبات قسم الرتبية الفنية ( طالبةٙ٘) بلغت عينةقت الدراسة على بّ وطُ . ذات االختبار القبلي والبعدي

 نسْ درَ  ( طالبةٕٛ)من  الضابطةاجملموعة تكونت و ، التعلم ادلقلوب باسرتاتيجيةادلقرر  نسْ درَ  ( طالبةٕٛ)من  التجريبيةاجملموعة 
موقع واستخدمت الدراسة  ىـ.ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔول من العام اجلامعيلفصل الدراسي األخالل ا ادلقرر بطريقة احملاضرات العادية

 االسرتاتيجيةلت ى. فعّ م القر أجبامعة  (E-Learning)لكرتوين عرب منصة التعليم اإل كرتوينلاإل طرق تدريس الرتبية الفنية مقرر
عية( وغًن ادلتزامنة )احملتوى، منتدى ادلناقشة، ا، غرف ادلناقشات اجلماالفرتاضيةكرتونية ادلتزامنة )الفصول لدوات التعلم اإلأ

الطالع على مفردات ل ، وذلكفقط التجريبيةفراد عينة اجملموعة أل إتاحتهااليت مت و  ،كرتوين(ل، الربيد اإلالفيديوىاتنشطة، األ
ومت ربليل البيانات  ،جلمع البيانات ادلعريف يالتحصيل ختباراالأداة استخدمت الدراسة و . اتحملاضر اقبل حضور ومهامو ادلقرر 

ادلتوسطات  :اماستخدبتحقق من فروض الدراسة مت ال كما .(SPSSبرنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) باستخدام
لتحقق من فاعلية ادلتغًن ليتا لقياس حجم األثر للمتغًن ادلستقل، معادلة بالك مربع إ ،تٌناختبار )ت( لعينتٌن مستقل ،احلسابية
 .ادلستقل

( بٌن متوسطات ٔٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )ظهرت نتائج الدراسة أو 
يف االختبار  (، الفهم، التطبيق)التذكرادلعرفية  لألىدافمستويات بلوم  دعنالضابطة والتجريبية  اجملموعتٌن درجات طالبات

للمجموعة التجريبية  الدرجة الكلية جلميع ادلستويات ادلعرفيةمتوسط حساب  كانو  .طالبات اجملموعة التجريبية البعدي لصاحل
التحصيل ادلعريف لدى  ميةالتعلم ادلقلوب يف تن اسرتاتيجيةاستخدام  فاعليةوأسفرت الدراسة عن  كبًن.أثر  جم وحب ىو األعلى

 .القرى أمجبامعة بقسم الرتبية الفنية طالبات طرق تدريس الرتبية الفنية 
 

 ، طرق تدريس التربية الفنية.المعرفي ، التحصيلالمقلوب لتعلم:  االكلمات المفتاحية
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Effects of Flipped Learning Strategy on the Cognitive Achievement of the Female Students 

in the Art Education Teaching Methods Course at Umm al-Qura University 

     The present study aimed to investigate the impact of using flipped learning strategy on 

developing cognitive achievement among female students attending the undergraduate 

methods of teaching art course at Umm al-Qura University. In this study, a pretest posttest 

quasi-experimental method was applied to a sample of (56) female students. They were 

divided to an experimental group and a control group. The experimental group contained 

(28) students who studied the course with the flipped learning strategy while the control 

group contained (28) students who studied the course in the normal lecture method for the 

first semester of the academic year 1438-1439 H. The course materials (lectures, videos and 

on-of-line leaning activities) were presented for the experimental group through the e-

learning site of the course using both synchronous and asynchronous tools. The student’s 

cognitive achievement was measured by the cognitive achievement test. The obtained data 

was analyzed by an independent sample t-test, Eta squared effect size, and Black modified 

gain ratio using SPSS program. 

     The results revealed that there were statistically significant differences at a level of 

significance less than (0.0ٔ) with a large effect size on the student’s test scores average of 

post cognitive achievement test, related to each of (memory, understanding, and 

application) and all cognitive levels in the favor of the experimental group. The result 

showed the effectiveness of the Flipped Learning Strategy on the cognitive achievement of 

the students of the teaching methods of art education course in the Department of Art 

Education at Umm Al-Qura University. 
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 : مقدمةال
على  واالعتماد ،يف البحث اإلجيايبتنمية القدرات ادلعرفية وادلهارية للمتعلم، وتعزيز دوره  ىداف التعليم اجلامعيمن أ

مهنية مهارات حياتية و م معارف غزيرة و قد  عليم اجلامعي احلديثة تٌ التمناىج و التعلم. عمليات التعليم و يف  واالستقالليةالنفس 
 يف ضوء ذلك اىتمّ و  .سوق العملديتلك متطلبات اجملتمع ال يف واطن فعّ مُ  إعدادو  ،تسهم يف بناء حياة ادلتعلم ادلستقبليةسلتلفة 

 ,Enfield) التعليميةو الرتبوية والتعلم مبتكرة، وقادرة على ربقيق أىداف التعليم و مناسبة  توفًن بيئات تعليميةالتعليم احلديث ب

 فصولالو ونية، رت كلادلنصات التعليمية وادلواقع اإلكم  يوجيا التعلتطبيقات تكنولاستخدام . ومن صور تلك البيئات (2013
حدث أمن  (Flipped learning)التعلم ادلقلوب  دّ عَ ويُـ لكرتوين. عليم اإلتالبٌن التعليم العادي و دمج الهبدف  ؛االفرتاضية

 ئوتركيز التعليم حول ادلتعلم، وإعطاهبدف  ؛يديةليمية التقلية التعملت يف تصميم العاليت غًنّ احلديثة بيئات التعلم التفاعلية 
 .(Talbert, 2017) ادلعارف وادلهارات وتفعيلها على أرض الواقع ضمن برنامج زمين دراسي معٌن الكتسابمتكررة  اً فرص

ادلتزامنة غًن تزامنة و ادل اإللكرتوين التعليم أدوات فظّ وَ تٌـ اليت التدريس احلديثة  اسرتاتيجيات حدأالتعلم ادلقلوب  دّ عَ يُـ و 
 يعتمدو . (Bishop & Verleger, 2013)لتقدًن جزء من ادلعارف وادلهارات ادلتعلقة دبفردات ادلقرر قبل احلضور للصف 

بل هة من قِ فالم تعليمية زلددة وموجّ مشاىدة أمن خالل  ؛وينلكرت من تقنيات ومواقع التعليم اإل االستفادةعلى  التعلم ادلقلوب
 ,Bergmann, Overmyer, & Wilie)يذ مشروع زلدد نفجراءات تإ تعٌلم ، أوعلى احملتوى النظريالع ر لالطّ قر معلم ادل

2012) . 
 مستوى الرضا لدى ادلتعلمٌن يف مراحل تعليمية ٌنيف ربس التعلم ادلقلوب أثرحباث الرتبوية األو  تكدت الدراساأقد و 

وأساليب تدريس تدعم تفريد التعليم وإثراءه  اسرتاتيجياتتطلب استخدام ترف العلمية لدى ادلتعلمٌن ادلعا تنمية وأن ،سلتلفة
 كما أكد تقرير .(Talbert, 2017; Bergmann & Sams, 2012) مواىتماماهت مناسب ميوذلمن خالل مراعاة ما يُ 

 فاعلية تطبيق التعلم ادلقلوب يف إحداث تغًنات جوىرية يف العملية التعليمية دبا حيقق أىدافها.  (Horizon, 2014) ىورايزون

التقنية لنقل احملاضرات خارج الصف الدراسي، وجيمع  يستخدمأحد أوجو التعلم ادلدمج الذي  قلوبالتعلم ادل دّ عَ يُـ و 
ل من طبق التعلم ادلقلوب لوجو داخل الصف والتعليم ادلعتمد على أدوات التعليم اإللكرتوين. وأوّ  بٌن التعليم ادلباشر وجهاً 

وذلك دبنح الطالب الفرصة لالطالع على احملتوى يف ادلنزل ومن  ؛ (Johnson & Walvoord, 1998جانسون ووالفورد )
دبيات والدراسات األذلك ظهرت بعد و حل ادلشكالت. استخدام وقت الصف يف الرتكيز على عمليات التحليل وادلناقشة و  ثّ 
 (.Bergmann & Sams, 2014بيئات التعليم القائمة على التعلم ادلقلوب ) أمهية فاعليةكد ؤ ت يتال

زيادة طبيق اسرتاتيجية التعلم ادلقلوب يف التعليم اجلامعي ُيسهم يف لتأكد من أن تَ لومن ىنا تأيت أمهية الدراسة احلالية      
وبالتايل توفًن بيئة تعليمية تناسب قدرات  لدى طالبات مقرر طرق تدريس الرتبية الفنية جبامعة أم القرى، التحصيل ادلعريف

 .ميعوإمكانات اجل
  



 د. فاطمة علي الغامدي استخدام استراتيجية التعلم المقلوب المقلوب في تنمية التحصيل المعرفيأثر 

 

 060   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 
 

 مشكلة الدراسة:
دف إىل إكساب طالبة قسم الرتبية الفنية ادلعارف هت يتمقرر طرق تدريس الرتبية الفنية أحد ادلقررات اجلامعية اليـَُعّد 

وذلك  ،الالزمة لتتمكن من تصميم التعليم وتنفيذه وتقوديو دبدراس التعليم العام بفاعلية وكفاءة عالية واالذباىاتوادلهارات 
وطالبة قسم الرتبية الفنية اخلربات القائمة على التجريب. ادلعرفة الغزيرة، و كسب ادلتعلمة فرص تعليمية تُ  توفًنبدوره يتطلب 
. وتنفيذىا م العملية التدريسيةين من ادلفاىيم والنظريات ادلرتبطة بادلادة العلمية، ث التطبيق العملي وادليداين لتصممطالبة بالتمك  

ية لعمليات ومن خصائص التعلم لدى طالبة رلال الرتبية الفنية جبميع فروعو قضاء وقت أطول يف ادلمارسات التطبيقية والعمل
 من ثم و  ،صعوبة يف التمكن من متطلبات ادلقررات النظرية اليت تعتمد على أطر نظرية كبًنة يشكلشلا  ؛بداعينتاج الفين واإلاإل

من طالبات قسم الرتبية  اً فإن كثًن  ؛مستوى أدائها التحصيلي يف ادلقرر. ومن خربة الباحثة يف تدريس ادلقرر يفقد يؤثر ذلك 
 بوذلك بسب ؛سس ادلعرفية دلنظومة ادلنهج والتدريسن صعوبة يف التمكن من مهارات التدريس القائمة على األالفنية لديه

 غزارة ادلعارف وقلة الوقت ادلخصص للتطبيقات العملية كالتدريس ادلصغر أو تصميم الدروس التعليمية. 
  زة ومكملة لبيئة الصف العاديةذة معز بيئة تعليمي إجياد على ساعدتدريس تُ  واسرتاتيجياتظهرت تطبيقات وقد 

كاسرتاتيجية التعلم ادلقلوب؛ وذلك هبدف التغلب على مشكالت التعلم اجلامعي، مثل: زيادة األعداد، وقصر الوقت إلصلاز 
 ,Bergmann & Samsمن بًنمجان وسامز ) كل    متطلبات ادلقرر، وعدم استمرار التعلم النشط خارج الصف. ويرى

2012, P60إذ  ؛مقارنة بغًنىا وأوسع أفقاً  أكثر عمقاً  اً مقدم تعل  تُ من أفضل البيئات التعليمية اليت ن بيئة التعلم ادلقلوب (  أ
ادلعارف من خالل الفيديو التعليمي وتطبيق مهارات  الستيعابوقت أكرب إتاحة هنا تسهم يف ربقيق بيئة تعلم غنية باخلربات و إ

استخدام تطبيقات سلتلفة للتعلم ادلقلوب يف أن  عدد من الدراسات احلديثة نتائج وتوصياتوقد أكدت أثناء احملاضرة.  سلتلفة
)سايل بيئة تعلم فعالة ونشطة يتمركز فيها التعلم حول ادلتعلم.  توفًنو التغلب على تلك التحديات،  من شأنو التعليم اجلامعي
 ,Koo, Demps, Farris, Bowman, Panahi, & Boyle, 2016; Chen ;ٕ٘ٔٓ؛ علي، ٕ٘ٔٓعبد اللطيف،

She, Kameda, & Ohno, 2015; Bergmann & Sams, 2012; Schwankl, 2013 Bhagat, Chang, & 

Chang, 2016;).  
، تدريس زبصصات الرتبية الفنية يفيف دراسة أثر التعلم ادلقلوب  اً دبيات والدراسات السابقة صلد قصور وبالنظر إىل األ

وتدريس  ،للتطور العلمي والتكنولوجي يف رلال تدريس مناىج التعليم اجلامعي بشكل عام استجابةىذه الدراسة جاءت و 
 :تايلتتمثل يف السؤال الرئيس ال دراسةمناىج الرتبية الفنية بشكل خاص. وعلى ذلك فمشكلة ال

المناهج وطرق تدريس المعرفي لدى طالبات مقرر  التعلم المقلوب في تنمية التحصيل استراتيجيةما أثر استخدام 
  التربية الفنية بجامعة أم القرى؟

 فروض الدراسة:

بٌن متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة أو أقل  (≥ a٘ٓ.ٓعند مستوى ) حصائيةإتوجد فروق ذات داللة  .ٔ
 ية.لصاحل اجملموعة التجريب مستوى التذكر دالتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عن
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بٌن متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة أو أقل  (≥ a٘ٓ.ٓعند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائية  .ٕ
 لصاحل اجملموعة التجريبية. مستوى الفهم دالتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عن

متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة بٌن  أو أقل (≥ a٘ٓ.ٓعند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية .ٖ
 لصاحل اجملموعة التجريبية. مستوى التطبيق دالتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عن

بٌن متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة أو أقل  (≥ a٘ٓ.ٓعند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائية  .ٗ
 ككل لصاحل اجملموعة التجريبية.التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف  

 أهداف الدراسة:
التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل ادلعريف لدى  اسرتاتيجيةهتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على أثر استخدام 

 طرق تدريس الرتبية الفنية جبامعة أم القرى. طالبات مقرر 
 أهمية الدراسة:

 سبثلت أمهية الدراسة احلالية يف النقاط اآلتية:
التدريسية األكثر كفاءة  االسرتاتيجياتاجلامعي على اختيار  عضاء ىيئة التدريسأتسهم الدراسة احلالية يف مساعدة  .ٔ

 وفاعلية لتحقيق أىداف التعلم.

مناسبة لتوفًن اجلهد والوقت وتفعيل دور الطالبات يف العملية التعليمية من خالل التعلم  الية حلواًل قدم الدراسة احلتُ  .ٕ
 الذايت وادلستقل.

بيئة  إجياد ،ادلعتمدة على تقنيات التعليم يف تنمية التحصيل االسرتاتيجياتالكشف عن كفاءة تسهم الدراسة احلالية يف  .ٖ
 الة يف مقررات طرق تدريس الرتبية الفنية. تعليمية فعّ 

 مصطلحات الدراسة:

إصطالحًا بأهنا رلموعة من القواعد التنظيمية اليت تنطوي على طرق  االسرتاتيجيةف عرّ تُ : (Strategy) اسرتاتيجية .ٔ
ف عرّ تُ و (. ٛٓٔ، ص ٜٕٓٓشكلة ما )عبيدات والسميد، وأساليب ووسائل تؤدي إىل ربقيق ىدف معٌن، أو حل مُ 

لتوفًن بيئة  واإللكرتوينالعادي  والتعلم لتعليمالتوظيف تقنيات  ادلتمخذةجراءات بأهنا رلموعة اإل إجرائياً  االسرتاتيجية
  مية غنية باخلربات وادلمارسات التطبيقية القائمة على ادلعرفة.يتعل

اصطالحاً بأنو "اسرتاتيجية تعليمية توظف التعلم غًن  ف التعلم ادلقلوبعرّ يُ  :(Flipped learning)التعلم ادلقلوب  .ٕ
فز الطالب على مشاىدهتا  سجلة للمحاضرات والدروس، واليت ربُ ادلديو يتزامن عن طريق مشاىدة مقاطع الفادل

بأنو البيئة التعليمية  اجرائياً  .(Bishop & Verleger, 2013, P.2)للصف"  كواجبات منزلية قبل احلضور 
. وتضممنت اسرتاتيجية التعلم ادلقلوب لكرتوينقائمة على الدمج بٌن التعليم التقليدي )احملاضرة( والتعليم اإلالتفاعلية ال

ادلقرر اإللكرتوين )احملتوى، ادلناقشات، اجملموعات، الفصول االفرتاضية، االختبارات، التقوًن، موقع استخدام أدوات 
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من خالل مناقشتو و وقت  على احملتوى التعليمي يف أيّ  ح باالطالعيسمشلا  ؛(التسجيل الذايت، الربيد اإللكرتوين
 وإتقان ادلهارات التعليمية.  ،توجيو ادلناقشات اجلماعية وتصحيح ادلفاىيمو  ،داخل احملاضرةأدوات ادلوقع أو 

د من دّ التحصيل اادلعريف إصطالحًا بأنو " مستوى زلَُ  فعرّ يُ : (Cognitive Achievement)التحصيل ادلعريف .ٖ
من قبل ادلدرسٌن أو بواسطة اإلختبارات ادلقننة"  طبقداء يف العمل ادلدرسي أو األكادديي، يُ أو الكفاءة أو األ اإلصلاز

وأداة  ،ققو الطالبة من أىداف ادلقرربأنو مقدار ما ربٌ  اجرائياً يُعّرف التحصيل اادلعريف و  (.ٕ٘ٔ، ص ٖٕٓٓ)صلار، 
ن الطالبة من مستويات التفكًن موعة من األسئلة ادلوضوعية اليت زبترب مدى سبك  التحصيل ادلعريف يف ىذه الدراسة رل

ن الطالبة من احملتوى ادلعريف دلقرر طرق تدريس الرتبية الفنية. واليت تقيس مستوى سبك   ،األوىل )التذكر، الفهم، التطبيق(
للمهارات ادلعرفية العقلية واليت قدمها  (Bloom’s Taxonomy) لألىدافضوء تصنيف بلوم  يفين االختبار وبُ 

لتحديد مستويات تقدًن ادلعرفة العقلية للتفكًن األدىن  Benjamin Bloom (1956)مٌن االعامل الرتبوي بلوم بنج
 واألعلى وتشمل: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقوًن.

أحد مقررات زبصص الرتبية الفنية جبامعة أم القرى. ويهدف إىل  :نوبأ جرائياً إف عرّ يُ  مقرر طرق تدريس الرتبية الفنية: .ٗ
نها من تطبيق العملية كّ شلا ديُ  ؛إكساب الطالبة ادلعارف وادلهارات ادلرتبطة دبنظومة التدريس ونظرياهتا وكفايات ادلعلم

 .وتقودياً  ، وتنفيذاً التدريسية زبطيطاً 

 حدود الدراسة: 

تنمية مستوى التحصيل ادلعريف  يفالتعلم ادلقلوب  اسرتاتيجيةاستخدام  رتناولت الدراسة احلالية أث احلدود ادلوضوعية: .ٔ
 لدى طالبات مقرر طرق تدريس الرتبية الفنية.

 جامعة أم القرى، كلية الرتبية.احلدود ادلكانية:  .ٕ

 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓلعام  ثاينالفصل الدراسي ال احلدود الزمانية: .ٖ

 : ةاإلطار النظري للدراس
احلديثة اليت تَعتمد على التعلم الرقمي. وذبمع اسرتاتيجية التعلم  سرتاتيجياتاالمن ادلقلوب  تعلمتُعد اسرتاتيجية ال

 لتمكٌن دور ادلتعلم ومشاركتو يف العملية التعليمية وفق قدراتو وإمكاناتو ادلقلوب بٌن التعلم التقليدي والتعلم النشط
(Zhonggen & Guifang, 2015) وخصائص  و،ربرات، ومُ التعلم ادلقلوب تناول ىذا اجلانب اخللفية النظرية ألمهيةي. و

 مراحل ومعايًن تطبيقو.  و  و،استخدام

 أوال: أهمية التعلم المقلوب:

سهم يف التصدي للتحديات تذكرت توصيات عدد من الدراسات أن أمهية شلارسة التعلم ادلقلوب يف ادلرحلة اجلامعية 
 ;Koo et al, 2016م فعالة )بتلبية حاجات مجيع الطلبة يف الصفوف ذات األعداد الكبًنة، وخلق بيئة تعلُ اليت تتعلق 

Chen, She, Bergmann & Sams, 2014; Schwankl, 2013 Bhagat, Chang, & Chang, 2016;.) 
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أمهية توظيف  أن (Asef-Vaziri, 2015; Chen, et al, 2015)كل من أزيف فيزري وتشن وآخرون   َحّددقد و   
 : رُبقق األىداف التاليةالتعلم ادلقلوب 

اجلماعية داخل الصف، والتعلم الفردي من خالل مشاىدة األفالم  ادلناقشاتتعزيز التعلم اجلماعي من خالل  .1
 التعليمية خارج الصف.

وتنتهي بالتفاعل  ،للمتعلم تعلم بٌن مجيع األطراف، حيث تبدأ بتوجيهات ادلعلملتعزيز العالقة اإلجيابية التبادلية ل .2
 النشط داخل الصف.

 ،وتطوير مهارات حل ادلشكالت ،تركيز دور ادلعلم على التوجيو ادلستمر وقت احملاضرة يف تعديل ادلفاىيم الغامضة .3
 وتوجيو التعلم التعاوين بٌن ادلتعلمٌن.

 الفهم.كاخلجل، وبطء   :مساعدة ادلتعلم على التغلب على التحديات والصعوبات الفردية .4

  .واالكتشافادلعرفة  بّ إشباع رغبة ادلتعلم يف حُ  .5

 مهارات التفكًن.واستخدام تنظيم ادلعلومات وذبريبها، و بناء ادلعىن، اليت تنمي قدرتو على كساب ادلتعلم ادلعرفة إ .6

 البصرية والسمعية واحلركية.ادلتعلم تنمية مهارات  .7

ىين، ادلناقشة، احملاكاة، دراسة احلالة، العمل اجلماعي، تفعيل عدد من طرق وأساليب التدريس مثل: العصف الذ .8
 لكرتوين.التطبيق العلمي، حل ادلشكالت، التعلم اإل

 : مميزات التعلم المقلوب:ثانياً 

يتيح التعلم ادلقلوب فرصًا متعددة دلمارسة أنشطة تعليمية ذات كفاءة عالية بإستخدام تطبيقات التكنولوجيا و 
 ,Goodwin & Miller)و جودون وميلر  (Bergmann & Sams, 2014)كل من برجامن وسامز د  دّ ادلختلفة. وقد حَ 

 ما يلي: اليت ديكن إمجاذلا فيادلميزات الرتبوية والتعليمية للتعلم ادلقلوب  عدد من (2013
 استقاللية ادلتعلم وتعزيز التعلم الذايت. .1

جلميع ادلتعلمٌن باكتساب ادلعارف وادلهارات حسب قدراهتم شلا يسمح  ؛توفًن بيئة تفاعلية للمتعلم دون شروط أو قيود .2
 وحاجاهتم.

 .داخل الصف نشطة وادلناقشات اجلماعيةتعزز التعلم التعاوين ومهارات احلوار من خالل األ .3

شلا  ؛لكرتوينتدريس تعتمد على الدمج بٌن التعليم العادي واإل واسرتاتيجياتع عمليات التعلم وفق استخدام طرق تنوٌ  .4
 ادلعىن.  اقق التعلم ذحيُ و  ،استخدام وقت احملاضرة يف شلارسة اخلربة اإلجرائية نظميُ 

 وديتد على مدار الوقت من خالل التفاعل اإللكرتوين. ؛خارج نطاق الصف االجتماعيالتواصل  .5

 للتمكن من اكتساب ادلعارف وادلهارات. ؛توفًن اخلربة التعليمية ادلتكررة .6

 شلا يزيد من قدرة ادلتعلم على تعديل سلوك التعلم وادلتابعة. ؛أثناء عمليات التعلمالتغذية الراجعة الفورية  .7

 التعلم والرتكيز على حاجات ادلتعلمٌن واىتماماهتم.تسمح بيئات التعلم ادلقلوب بتحقيق التوازن بٌن أىداف  .8
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 ات والتخصصات.توظيفها ومناسبتها جلميع الفئالتدريس من خالل اسرتاتيجية التعلم ادلقلوب و مرونة  .9

حول  ميةيالعملية التعلالتدريس داخل الصف إىل سبركز  عمليات صلمل أمهية التعلم ادلقلوب يف كونو حيول زلَُ وديكن أن صلُ      
 بيئات سلتلفة ومدرلة تعتمد على استخدمات التقنيات احلديثة لتكنولوجيا التعليم. ضمن ،واحتياجاتوادلتعلم 

 :قلوبالتعلم الم: مبررات استخدام ثالثاً 
 : ما يليالتعلم ادلقلوب  مربرات استخدامإىل أن من ( ٔٚٔ-ٜٙٔ، ص ٕ٘ٔٓالشرمان ) أشار
 التطور السريع الستخدام التكنولوجيا وتطبيقاهتا يف التعليم ويف حياة ادلتعلم اليومية.  .1

صعوبتها باستخدام التعلم كن التغلب على وتكلفة ديُ  اً طبيعة بعض ادلواد أو التخصصات التطبيقية تتطلب جهد .2
 ادلقلوب.

 التعليم والتعلم.  اسرتاتيجياتشلا يتطلب التنوع يف  ؛ادلتعلمٌن ، وأمناطواىتمام ،اختالف قدرات .3

ن ادلعلم من إثراء عمليات التعلم شلا قد يؤدي إىل عدم سبكُ  ؛كثافة احملتوى النظري لبعض ادلواد الدراسية وضيق الوقت .4
 بادلناقشة والتطبيق. 

 ل ادلسؤولية.شراك ادلتعلم يف العملية التعليمية وربمٌ إ .5

 ثناء عمليات التعلم.أالتغذية الراجعة لألداء و تعزيز التقوًن ادلستمر  .6

 توصية الرتبية احلديثة بتمركز عملية التعلم حول ادلتعلم. .7
 : معايير تطبيق التعلم المقلوب:رابعاً 
وأبيسكرا  ؛  Giboy, Heinerichsm, & Pazzaglia, 2015, P. 105) (نركم وبيزاليا أشار كل من جبوي وىاي     

عند تطبيق اسرتاتيجية  نة جيب مراعاهتاعيّ جراءات ومعايًن مُ ( إىل إ(Abeysekera & Dawson, 2014, P.3ن و ساود
 :يلي كما وىي التعلم ادلقلوب،

 حبيث يسمح بتعديل توزيع الوقت داخل الصف وخارجو دبا حيقق أىداف التعلم. ؛م مرنتعلٌ  .ٔ

 سبركز العمليات التعليمية حول ادلتعلم. .ٕ

 توزيع ادلهام داخل الصف وخارجو حسب نوعها وطرق تنفيذىا. .ٖ

 اختيار األنشطة الصفية اليت تسهم يف ربفيز التفاعل اإلجيايب بٌن ادلتعلمٌن. .ٗ

 ادلشكالت.تطبيق طريقة حل  .٘

 لوجو. والتعلم ادلباشر وجهاً  ،ذ قبل وقت احملاضرة الرمسيةنفّ من ادلهام التعليمية تُ  اً إعطاء ادلتعلم جزء .ٙ

 من ادلهام التعليمية تنفذ بعد احملاضرة الرمسية. اً إعطاء ادلتعلم جزء .ٚ

 تفعيل أدوات تكنولوجيا التعليم وخاصة الفيديو التعليمي. .ٛ

لذلك فإهنا زبضع لشروط  ؛التعليمية الفيديوىاتوتعتمد اسرتاتيجية التعلم ادلقلوب بشكل كبًن على استخدام   
 :يلي ماومعايًن استخدام مجيع أدوات تقنيات التعليم اإللكرتوين؛ إذ جيب مراعاة 
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 أن يكون للفيديو التعليمي أىداف تركز على مفاىيم أو مهارات زلددة. .ٔ

 وذات مصداقيو وموضوعية. ،لم واضحةأن تكون مواد التع .ٕ

 أن تدعم مواد الفيديو عمليات التعلم داخل الصف. .ٖ

 .اً ومرن الهأن يكون استخدام الفيديو س .ٗ

 .واىتماماهتم مة من خالل الفيديو حاجات مجيع ادلتعلمٌنأن تراعي مواد التعلم ادلقدم  .٘

 : مراحل تصميم التعلم المقلوب:خامساً 

 ما يلي: كالتعلم ادلقلوب   اسرتاتيجيةمراحل تنفيذ  (ٓٙٔ، صٕ٘ٔٓ ) الكحيليدت دّ حَ 
 ن خيتار ادلعلم ادلوضوع واحملتوى ادلناسب لقلب التعلم.أجيب  ربديد ادلوضوع: .ٔ

 ربليل احملتوى إىل مفاىيم وحقائق ومهارات. ربليل احملتوى: .ٕ

والتأكد  ،بعد مراجعتو وتقييمو دّ عَ مُ أو اختيار فيديو  ،ديكن للمعلم تصميم التعليم ادلراد قلبو تصميم الفيديو التعليمي: .ٖ
، ٕ٘ٔٓوقد أشار الشرمان ) ،نتاج الفيديو دبراحل تصميم التعليم اإللكرتوينإعملية  من مناسبتو ألىداف التعلم. وسبرّ 

 ( إىل أن مراحل تصميم الفديو سَبُر باخلطوات التالية: ٕ٘ٔص 
ات ة أغراض منها: الشرح، التوضيح، أو البيان العملي دلوضوعي لعدّ ستخدم الفيديو التعليميُ  ربديد اذلدف: . أ

 ىداف التعلم.أ. لذلك جيب ربديد اذلدف من استخدامو دبا حيقق زلددة

ذلك يجب ربديد ف، ومنها ادلصورم  ،فمنها ادلقروء ومنها ادلسموع ؛زبتلف أنواع احملتوى التعليمي ربديد احملتوى: . ب
 دبا يتناسب مع اذلدف من استخدام الفيديو التعليمي.  هعدادإو 

عملية تسجيل الفيديو التعليمي تتطلب استخدام تقنيات زلددة، فيمكن للمعلم تسجيل  تسجيل الفيديو: . ت
كما ديكن للمعلم استخدام فيديو تعليمي   ،ادلادة التعليمية بنفسو وديكن االستعانة دبختصي الوسائل التعليمية

 .مسبقاً  دّ عَ مُ 

دلا حيتاج  ىداف التعلم، وقد تتطلب مرحلة التحرير وقتاً أخراج الفيديو بشكل يتالءم مع إيتم  ربرير الفيديو: . ث
 من تدقيق ومراجعة وتعديل وتقييم.إليو 

ديكن نشر الفيديو للمتعلمٌن بعدة طرق من أمهها: مدونات ادلواقع وادلنصات التعليمية،  نشر الفيديو: . ج
 لكرتوين، الربرليات.اليوتيوب، الربيد اإل

إىل و ادلتعلمٌن ييتم توج دلتعلمٌنإىل ابعد رفع ادلادة التعليمية على موقع التفاعل أو إرسال الفيديو  توجيو التعلم ادلقلوب: .ٗ
 وقت ومكان قبل موعد اللقاء القادم للمحاضرة.  على الفيديو يف أيّ  العالطّ ا

مشاىدهتا يف الفيديو، ويقوم ادلعلم  تيتم خالل احملاضرة تطبيق ادلعارف وادلهارات اليت سب تطبيق ادلعارف وادلهارات: .٘
 نشطة سلتلفة لتعزيز عملية التعلم من خالل النقاش واحلوار وحل ادلشكالت. أباستخدام 
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كاالختبار   ؛لكرتونيةاإلو  يديةتقلديكن تقوًن العملية التعليمية بأدوات سلتلفة ذبمع بٌن األدوات ال تقوًن العملية التعليمية: .ٙ
 جبات ادلنزلية واألحباث. اوأوراق العمل أو االختبارات والو 

 : مكونات بيئة التعلم المدمج:سادساً 
      

ُ
درلة تتطلب يعتمد التعلم ادلقلوب على الدمج بٌن التعليم العادي والتعلم اإللكرتوين التزامين وغًن التزامين، وىذه البيئة ادل

لتعلم لمكونات البيئات الناجحة  (Trisha, 2014)تريشا  ت ددَ حّ ىدافها التعليمية. وقد أائم الرئيسية لتحقق ععدد من الد
 ما يلي:فيادلقلوب 

 بوقت معٌن لتحقيق عمليات التعلم. اً ديكون زلد تتيح البيئة ادلرنة للتعلم الفرصة للمتعلم بأالّ  بيئة تعليمية مرنة: .ٔ

 جيب أن يتمركز التعلم حول ادلتعلم ويكون ىو زلور العملية التعليمية. ثقافة التعلم: .ٕ

 التعلم ادلقلوب. باسرتاتيجيةجيب ربديد احملتوى ادلراد تقدديو  زلتوى مقصود: .ٖ

كمصمم ومنفذ   بأدوارهالقيام  على وقادراً  مهنياً  مؤىالً  اً ب معلمالتعلم ادلقلوب يتطلّ  باسرتاتيجيةالتدريس  كفاءة ادلعلم: .ٗ
 م للعملية التعليمية أثناء تطبيق التعلم ادلقلوب.قوّ ومُ 

( Enfield, 2012, 20) وإنفيلد ،(Bergmann & Sams, 2014, 67)كل من برجامن وسامز  بٌن كما 
 ما يلي: منهامكونات أخرى 

يتطلب التعلم ادلقلوب التعاون بٌن ادلعلم وادلتعلمٌن وبٌن اجلهات الداعمة كمصممي الربامج وادلنصات  التعاون: .ٔ
طراف ادلشاركة يضا ثقافة العمل اجلماعي جيب أن تكون سائدة لدى مجيع األأ، والدعم الفين. والفيديوىاتالتعليمية، 

 يف تطبيق ىذه االسرتاتيجية.

 يلعب ا تعلم زلوره ادلتعلم: .ٕ
ُ
 و ويركز عمليات التعلم حول ادلتعلم.ر وادلوجّ سّ يَ دلعلم دور ادل

يساعد التعلم ادلقلوب على ربسٌن بيئة التعلم الفيزيائية من خالل تلقي التعليم يف بيئات عادية  ربسٌن مكان التعلم: .ٖ
 وافرتاضية ويف وأوقات سلتلفة.

 وخارجو؛ الصف إلجراءات عمليات التعلم داخل طويالً  اً التعلم ادلقلوب وقت اسرتاتيجيةتتطلب  الوقت ادلناسب للتطبيق: .ٗ
 . االسرتاتيجيةلذلك جيب أن يراعى التوقيت ادلناسب وادلدة الالزمة لتنفيذ ىذه 

دلا يرتتب على  ؛يتطلب تغيًن خطط تنفيذ عمليات التعلم العادية ادلوافقة من اإلداريٌن الدعم من اإلداريٌن والتقنيٌن: .٘
بد من الدعم  ال ،ذلك من متابعة حلضور ادلتعلمٌن، وإجراءات سًن العملية التعليمية داخل ادلؤسسة الرتبوية. ولذلك

 .وخارجها والتقين دلرونة اجلداول وآليات ادلتابعة والتقوًن داخل بيئات التعلم العادية اإلداري

 المعلمين:ستراتيجية التعلم المقلوب في مقررات إعداد اسابعًا: 
امعة جباستخدم زلاضرين  ، إذ(ٕٓٓٓيف خريف عام ) لقد بدأت فكرة استخدام التعلم ادلقلوب يف برامج التعليم العايل     
بعد وقبل البدء يف العمليات التدريسية إلستغالل الوقت يف سبكٌن ادلعرفة وادلهارة لدى نسن فيديو إللقاء احملاضرة و يسك

( تأسس مركزين للرتكيز على عمليات ومناذج تقدًن التعلم ٕٔٔٓويف عام ) .(Bergmann & Sams, 2014) ادلتعلمٌن



 د. فاطمة علي الغامدي استخدام استراتيجية التعلم المقلوب المقلوب في تنمية التحصيل المعرفيأثر 

 

 068   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 
 

قد و  يل.العاو برامج التعليم العام  عم تفعيل استخدام  التعلم ادلقلوب يفت اليت تدّ اادلقلوب. وبعد ذلك توالت الدراسات واألدبي
يق اسرتاتيجية طبِ ادلقلوب: دليل معلمي التعليم العايل" إىل أن تَ التعلم  ( يف كتابو"Talbert, 2017, P.101أشار تالبًنت )
مهارات تعزيز قدرهتم على استخدام التقنية، و وتنمية  ،ادلتعلمٌن يةاستقالل يف التعليم اجلامعي يسهم على التعلم ادلقلوب

التعليمية لو: كأستخدام ادلنصات يسمح للمعلم بأستخدام أساليب سلتلفة لَتفعِ كما  .، وربمل ادلسؤوليةاعيجتمالتواصل اإل
 جتماعي اليت تعتمد على الفيديوىات التفاعلية.والتطبيقات احلديثة لتصميم الفيديو التعليمي، ووسائل التواصل اإل ،اإللكرتونية

من  عايلأدوات تطبيق اسرتاتيجية التعلم ادلقلوب يف التعليم ال عدد من( إىل Talbert, 2017, P.151وأشار تالبًنت )    
 أمهها:

 نشطةاألو احملتوى ح للطلبة تي: وىي منصة تسمح للمعلمٌن بإنشاء فصول إفرتاضية تُ (Edmodo)منصة أدمدو  .ٔ
 وسبكنهم من التفاعل والتعلم الذايت. ،التعليمية

وفر العديد من الدروس التعليمية والفيديوىات اليت مت إصلازىا ضمن ت: وىي منصة تعليمية (Knowmia)منصة نوميا  .ٕ
 ىداف زلددة. وتسمح أيضا بإنشاء الفيديوىات التعليمية ونشرىا.أ

كن وصورة ومشاركتها مع الطلبة، كما ديُ  : ويسمح ىذه التطبيق بتسجيل الدروس صوتاً (Show Me)تطبيق شو مي  .ٖ
 أن يتفاعل مع السبورة الذكية.

: وىي أداة تسهل تصميم العروض والدروس التفاعلية واالختبارات (Explain Everything) كل شيءأداة إشرح   .ٗ
 اإلكرتونية.

ة ـــــة اإللكرتونيـــــة التعليميــــــدام ادلنصـــــة باستخــوأدوات تصميم التعلم ادلقلوب كثًنة ومتعددة وستقوم الدراسة احلالي  
(E-Learning جلامعة أم القرى واليت تتيح أدوات التعلم ) والتعلم االفرتاضيالتزامين وغًن التزاميناإللكرتوين ،  . 

واألدوات الداعمة لتطبيقو. كما ، ويف ضوء ما سبق فاذلدف من استخدام التعلم ادلقلوب حيدد االسرتاتيجية ادلتبعة
 و حيدد ُدور ادلعلم وادلتعلم يف بيئات التعلم ادلقلوبة. 

ُ
فقد  ؛علم على حسب اذلدف من استخدام التعلم ادلقلوبخيتلف دور ادل

( أدوار ادلعلم يف التعلم ادلقلوب فيما ٖ، ص ٕ٘ٔٓد سليمان )ون ميسراً يف أوقت أخرى. وقد َحدّ كُ يَ وقد  ظاىراً، هُ ور ون دُ كُ يَ 
 يلي:

 أثناء عمليات التعلم.اإلنتقال من احملاضر الذي يقدم ادلعلومة  إىل ادليسر وادلوجو للمتعلمٌن  .ٔ

 وعات  مرنة ونشطة.ماإلنتقال من التعامل مع اجملموعة الواحدة إىل التعامل مع رل .ٕ

 اإلنتقال من الشرح والتفسًن إىل اإلرشاد والتدخل وفق حاجة ادلتعلم. .ٖ

 نمية مهارات التفكًن وحل ادلشكالت.من الرتكيز على تعلم احملتوى إىل التعلم ادلستمر وتاإلنتقال  .ٗ

 تطبيق اسرتاتيجية التعلم ادلقلوب يف بيئات التعلم اجلامعي التغلب على عدد من التحديات من أمهها:تطلب يو 
 توفر التكنولوجيا ادلناسبة لتصميم وبناء منط التعلم ادلقلوب. .ٔ

 تغيًن الفكر التقليدي لدى معلمي التعليم العايل. .ٕ
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 التعلم ادلقلوب.ستخدام مواد وأدوات اإمتالك مهارات تصميم وإنتاج و  .ٖ

  تغيًن دور ادلتعلم السليب من متلقي ادلعرفة إىل باحث ومنتج ذلا. .ٗ

إجياد بيئة تعليمية نشطة ومرنة يستطيع اادلتعلم من خالذلا استثمار معرفتو  يف تسهماسرتاتيجية التعلم ادلقلوب إن 
تكنولوجيا التعليم يتوافق مع التطورات ادلتالحقة يف . وىذا التطور يف استخدام تطبيقات التقليديةم يمهارتو خارج أنظمة التعل

 التعليمية من خالل توظيف ادلوارد البشرية وغًن البشرية. رلال التعليم لتحسٌن العملية
 الدراسات السابقة:

دراسة شونكل نذكر منها ، حول فاعلية التعلم ادلقلوب يف بيئات التعليم العايل عديد من الدراساتلت اجرِيَ أُ 
(Schwankl, 2013 ) الصف ادلقلوب يف تنمية التحصيل واالذباه  اسرتاتيجيةالكشف عن أثر استخدام  إىلاليت ىدفت

الدراسة ادلنهج شبو  واستخدمتلدى طالب مقرر الرياضيات جبامعة جنوب غرب والية منوسوتا بالواليات ادلتحدة األمريكية. 
دوات الدراسة االختبار أ توطالبة. وتضمن ( طالباً ٘ٗعينة الدراسة من )نت ضابطة وذبريبية، وتكوّ  ،التجرييب دبجموعتٌن

 اً الدراسة فروقنتائج (، وأظهرت SPSSحصائي للبيانات )الدراسة حزمة التحليل اإل واستخدمتذباه. التحصيلي ومقياس اال
 ذات داللة إحصائية يف التحصيل واالذباه لصاحل اجملموعة التجريبية.

الفصول ادلقلوبة وأثرىا يف ربصيل طالبات  اسرتاتيجية( إىل التعرف على فاعلية ٕٗٔٓآل فهيد ) ىدفت دراسة ميّ و 
جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، واذباىاهتن ضلو البيئة الصفية اجلامعية يف مقرر قواعد اللغة اإلصلليزية باستخدام تقنية 

وسبثلت  .( طالبةٕٗكانت عينية الدراسة مكونة من )و التجرييب،  و(. استخدمت الدراسة ادلنهج شبPodcastالبود كاست )
ىم النتائج اليت توصلت إليها أأداة الدراسة يف مقياس اذباىات الطالبات ضلو البيئة الصفية اجلامعية، واالختبار التحصيلي. ومن 

يف اختبار التحصيل البعدي  وعتٌناجمل( بٌن متوسطي درجات طالبات ٔٓ.ٓالدراسة وجود فروق إحصائية عند مستوى داللة )
( بٌن متوسطي درجات طالبات ٔٓ.ٓوجود فروق إحصائية عند مستوى داللة )وكذلك موعة التجريبية، اجمللصاحل طالبات 

 مقياس االذباه ضلو البيئة الصفية اجلامعية لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية.يف  اجملوعتٌن
التعلم ادلقلوب يف التحصيل  اسرتاتيجية( إىل الكشف عن أثر استخدام ٕ٘ٔٓىدفت دراسة حنان الزين )و 

التجرييب  واألكادديي لطالبات كلية الرتبية جبامعة األمًنة نورة بنت عبد الرمحن بالرياض. واستخدمت الدراسة ادلنهج شب
( طالبة لتخصص الرتبية اخلاصة. ومت تصميم منوذج ٚٚدراسة من )نت عينة الللمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. وتكوّ 

على نتائج حزمة  خدم االختبار التحصيلي البعدي جلمع بيانات الدراسة. وبناءً واستُ  ،التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةتعليمي لتطبيق 
صيل ادلعريف بٌن اجملموعتٌن حصائية يف التحإ( أسفرت الدراسة عن فروق ذات داللة SPSSحصائي للبيانات )التحليل اإل

 لصاحل اجملموعة التجريبية.
التعلم ادلقلوب يف تنمية مهارات  اسرتاتيجية( دراسة هتدف إىل الكشف عن أثر ٕ٘ٔٓوأجرت رباب البالصي )

دراسة ( طالبة. واستخدمت الٕٖمقرر العمليات اإللكرتونية لطالبات دبلوم إدارة مراكز التعلم جبامعة حائل البالغ عددىن )
ت الدراسة منوذج ن رلتمع الدراسة مجيع طالبات دبلوم إدارة مراكز التعلم جبامعة حائل. وتبنّ ادلنهج شبو التجرييب وتضمّ 
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(ADDIE ادلرجعي لتطبيق )التعلم ادلقلوب. واستخدمت الدراسة أدايت االختبار التحصيلي وبطاقة ادلالحظة جلمع  اسرتاتيجية
يف زيادة ادلعرفة التحصيلية وادلهارات األدائية لدى أفراد رلتمع  سرتاتيجية التعلم ادلقلوباعلية اوأظهرت النتائج ف. البيانات
 الدراسة.

ومستوى  ،نواتج التعلم يفادلقلوب  تعلمل( إىل ربديد أثر منوذج التصميم التحفيزي لٕ٘ٔٓوىدفت دراسة علي )
التكنولوجيا ادلساندة لذوي االحتياجات اخلاصة لدى طالب مقرر احلاسب يف الدبلوم  مستحدثاتل ذبهيز ادلعلومات وتقب  

مت  ،( طالباً ٖٙت عينة الدراسة من )وتكونّ  .وقد استخدم الباحث ادلنهج شبو التجرييب .العايل جبامعة ادللك عبدالعزيز
قت اسرتاتيجية التعلم ادلدمج. واجملموعة الثانية طبّ  قت اسرتاتيجية التعلم ادلقلوبتقسيمهم إىل رلموعتٌن: اجملموعة األوىل طبّ 

بٌن متوسطي درجات اجملموعتٌن لصاحل اجملموعة األوىل يف اختبار التحصيل  احصائياً  دال   سفرت النتائج عن وجود فرقٍ أو 
 اصة. ل مستحدثات التكنولوجيا ادلساندة لذوي االحتياجات اخلاصة لدى طالب الرتبية اخلادلعريف ومقياس تقب  

التعلم  باسرتاتيجيةتطبيق وتقييم التدريس دراسة فاعلية إىل  ( Chen et all, 2015) نيىدفت دراسة تشن وآخر و 
وطالبة  اً ( طالبٕ٘التقنية. ومشلت عينة الدراسة ) طوكيوادلقلوب يف تنمية ربصيل طالب مقرر اللغة للدراسات الصينية جبامعة 

قت الدراسة أداة االختبار اجملموعة الواحدة. وطبم  االدراسة ادلنهج شبو التجرييب ذ واستخدمتمن طالب السنة اجلامعية الثانية. 
( لتحليل البيانات، وأظهرت النتائج فاعلية التدريس T-Testالقبلي والبعدي جلمع البيانات. واستخدمت الدراسة اختبار ت )

 ث، والنطق، والتواصل، والقدرة على التعرف على نقاط الضعفالتعلم ادلقلوب يف تنمية مهارات التحد اسرتاتيجيةباستخدام 

 .لدى الطالب
الصف ادلقلوب يف تنمية مستوى التحصيل  اسرتاتيجية( إىل التعرف على فاعلية ٕ٘ٔٓوىدفت دراسة الزىراين )

، ( طالباً ٕٙالدراسة من ) عينة نتكوّ ادلعريف دلقرر التعليم اإللكرتوين لدى طالب كلية الرتبية جبامعة ادللك عبد العزيز. وت
إحصائية  ةتجريبية. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللالضابطة و الموعتٌن واستخدمت الدراسة ادلنهج التجرييب ذا اجمل

حصائية يف مستويات التفكًن العليا بٌن إذات داللة  اً . بينما أظهرت النتائج فروقاجملموعتٌنيف مستويات التفكًن الدنيا بٌن 
 الصف ادلقلوب.  اسرتاتيجيةضت ألنشطة اجملموعتٌن لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تعرّ 

ادلقلوب يف  تعلمإىل الكشف عن فاعلية ال (Zhonggen & Guifang, 2015) ىدفت دراسة زوصلن وجوفانجو 
نت تكوّ و ة. يصلليزية جبامعة زصلنج الصينقسم اللغة اإللدى طالب  مقرر مهارات الكتابة يف تنمية التحصيل واالذباه ضلو التعلم 

الدراسة ادلنهج الوصفي وادلنهج  استخدمتو ( من الطالب القادرين على التعلم من خالل اإلنرتنت. ٜٙمن ) دراسةعينة ال
 تخدمتاسو ، ومقابلة. اً ربصيلي اً دوات الدراسة: مقياس االذباه، واختبار أ تنشبو التجرييب جملموعتٌن ضابطة وذبريبية. وتضمم 

 واالذباه ضلويف التحصيل  التجريبيةق اجملموعة وأظهرت النتائج تفو   ،(SPSSالدراسة حزمة التحليل اإلحصائي للبيانات )
 التعلم.

اليت ىدفت إىل اختبار فاعلية استخدام التعلم ادلقلوب يف   (Koo, et al, 2016) نيدراسة كوو وآخر وىدفت 
بالواليات  تكساسكلية الصيدلة بوالية يف  قرر العالج الدوائي دبطالب السنة الثالثة دى تنمية األداء التحصيلي واالذباه ل
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وطالبة.  ( طالباً ٜٛادلتحدة األمريكية. واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي والتجرييب ذا اجملموعة الواحدة، وتكونت العينة من )
أىداف الدراسة ومجع البيانات. وباستخدام حزمة التحليل  لتحقيق االذباهالدراسة االختبار التحصيلي ومقياس  واستخدمت

كما ،  (، أظهرت نتائج الدراسة فاعلية استخدام التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل لدى ادلتعلمٌنSPSSحصائي للبيانات )اإل
 إجيابية ضلو ادلقرر.  اذباىاتأظهر أفراد العينة 

 أثر التعلمإىل التعرف على  (Bhagat, Chang, & Chang, 2016) وىدفت دارسة باجت، تشانج، وتشانج
( ٕٛنت عينة الدراسة من )مية التحصيل والدافعية لتعلم الرياضيات لدى طالب ادلرحلة الثانوية بتايوان. وتكوّ نادلقلوب يف ت

تجريبية. الضابطة و لااجملموعتٌن  اوطالبة لديهم تباين يف القدرات التحصيلية. واستخدمت الدراسة ادلنهج التجرييب ذ طالباً 
واختبار ، (T-Test) خدم اختبار تستُ ا. ولتحليل البيانات واالستبانة ،القبلي والبعدي االختبارأدوات الدراسة:  تنوتضمّ 

وأظهرت النتائج فاعلية التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل وزيادة الدافعية لدى . (ANCOVA) وفاكنأادلصاحب  التحليل
 .لتعليمية ادلتدنيةاحصائية لصاحل الطالب ذوي ادلستويات إذات داللة وأّن ىناك فروقاً فراد عينة الدراسة، أمجيع 

تنمية اجلانب  يف( دراسة ىدفت إىل الكشف عن أثر استخدام التعلم ادلقلوب ٕٙٔٓطيف )لوأجرت سايل عبد ال
ى طالبات كلية الرتبية الرياضية جبامعة طنطا. واستخدمت ادلعريف ومهارات التفكًن اإلبداعي يف درس الرتبية الرياضية لد

( طالبة من طالبات مقرر ٓٗنت عينة الدراسة من )، وتكوّ ذا اجملموعتٌن الضابطة والتجريبية التجرييبشبو الدراسة ادلنهج 
 واستخدمتكًن اإلبداعي. ختبار مهارات التفاو  اً ربصيلي اً التدريس بكلية الرتبية الرياضية. وتضمنت أدوات الدراسة: اختبار 

التعلم ادلقلوب يف تنمية  اسرتاتيجيةأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية و (، SPSSحصائي للبيانات )الدراسة حزمة التحليل اإل
 وترك أثر إجيايب لدى أفراد العينة التجريبية. ،اجلانب ادلعريف ومهارات التفكًن

 نالحظ ما يلي: الدراسات السابقة من استعراض
استخدام وتوظيف اتفقت الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة من حيث اذلدف يف الكشف عن أثر  .ٔ

 ,Chen et all(، ودراسة تشن وأخرون )ٕ٘ٔٓكدراسة زين )  التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل ادلعريفاسرتاتيجية 

ن يدراسة كوو وآخر الدراسة احلالية مع اختلفت بينما مجعت بعض الدراسات بٌن أكثر من متغًن تابع. و  ،(2015
(Koo, ets, 2016( ودراسة زوصلن وجوفانج ،)Zhonggen & Guifang, 2015 ودراسة شونكل ،)
(Schwankl, 2013) ّتنمية  يفىدفت إىل الكشف عن أثر التعلم ادلقلوب اليت  (ٕٗٔٓل فهيد )آ ، ودراسة مي

(، ودراسة رباب البالصي ٕٙٔٓسايل عبد اللطيف ) ركزت دراسة  كما. التحصيل ادلعريف واالذباه ضلو بيئة التعلم
 . دلهاراتاثر التعلم ادلقلوب يف تنمية أ( على ٕ٘ٔٓ)

اجملموعتٌن، واختلفت عن ذلك  يشبو التجرييب ذ الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف منهج البحث اتفقت  .ٕ
على رلموعة ذبريبية  اقتبّ طُ  لتٌنال (ٕ٘ٔٓالبالصي ) ودراسة رباب، (Koo, et al, 2016ن )يكوو وآخر   دراسة 

دارسة  واحدة. كما توافقت طريقة اختيار عينة الدراسة احلالية وطبيعتها للمرحلة اجلامعية مع الدراسات السابقة عدا
نتها من طلبة ادلرحلة الثانوية.  نت عيّ اليت تكوّ   (Bhagat, Chang, & Chang, 2016) باجت، تشانج، وتشانج
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دارة، دبلوم اإل ،كما تناول التعلم ادلقلوب موضوعات من زبصصات سلتلفة كالصيدلة، الرياضيات، الرتبية الرياضية
(، ودراسة ٕٙٔٓاحلاسب اآليل، اللغة، التعليم اإللكرتوين. واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة سايل عبد اللطيف )

ت على مقررات كلية الرتبية، واختلفت مع مجيع الدراسات ( اليت ركز ٕ٘ٔٓ(، ودراسة الزىراين )ٕ٘ٔٓحنان زين )
 كوهنا تناولت زبصص الرتبية الفنية على وجو اخلصوص.يف  السابقة 

االختبار التحصيلي، واالستبانة، وبطاقة  :سلتلفة جلمع البيانات منها استخدمت مجيع الدراسات السابقة أدواتٍ   .ٖ
. واتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدام االختبار األداء، واالذباه، واختبار ومهارات التفكًن

التحصيلي كأداة جلمع بياناهتا.  كما اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف األساليب اإلحصائية 
 التعلم ادلقلوب.واختبارات ربديد حجم األثر والفاعلية السرتاتيجية تٌن، كاختبار )ت( للعينتٌن ادلستقل  ،ادلستخدمة

 إجراءات الدراسة:
قياس التغًن ل؛  (Quasi-Experimental Research) يبيالتجر شبو ادلنهج  استخدمت الدراسة :الدراسةمنهج  .ٔ

احلالية إىل ادلنهج يف الدراسة  اىذ(.  ويهدف ٕ٘ٓٓ)عبيدات وآخرون، لواقع معٌن بشروط زلددة  ادلضبوطو أادلعتمد 
 زيادة التحصيل ادلعريف لدى أفراد الدراسة.  يفوب لالتعلم ادلق اسرتاتيجيةاختبار أثر استخدام 

 ادلقرر عليهنّ جبامعة أم القرى بقسم الرتبية الفنية  ثامنادلستوى المجيع طالبات ن رلتمع الدراسة من يتكوّ  رلتمع الدراسة: .ٕ
 . حصاءات القسمإ( حسب ٛٓٔ) ، والبالغ عددىنمقرر طرق تدريس الرتبية الفنية

وادلسجالت دبقرر طرق تدريس الرتبية بقسم الرتبية الفنية  ثامنطالبات ادلستوى ال منعينة الدراسة ت تكونّ  عينة الدراسة: .ٖ
 .طالبة( ٙ٘ ) ت منتكونّ و ، ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓلعام ثاينبالفصل الدراسي الالفنية 

 Tow) البعديالقبلي و ختبار ذات االالتجريبية الضابطة و  اعتمدت الدراسة تصميم اجملموعتٌن :الدراسةتصميم  .ٗ

Group Design with Pre and Post Test) ، تايلعلى النحو ال تقسيم العينةومت: 

وبلغ عدد ادلشاركات يف  ،تبعةقوًن بالطريقة ادلالتاد التعليمية وعمليات التعلم و ادلو  درستىي اليت  وعة الضابطة:ماجمل - أ
 ( طالبة.ٕٛىذه اجملموعة )

وبلغ  ،ادلقلوب التعلم اسرتاتيجيةمليات التعلم والتقوًن باستخدام ادلواد التعليمية وع درست ليتوىي ا اجملموعة التجريبية: - ب
 ( طالبة.ٕٛعدد ادلشاركات يف ىذه اجملموعة )

 تصميم بيئة التعلم المقلوب:  .5

وبعد مراجعة  .ادلستخدمة واالسرتاتيجيةلف باختالف اذلدف من التصميم مرحلة تصميم التعليم دبراحل زبت رّ سبُ   
قد اعتمدت الدراسة احلالية منوذج اجلزار ف ؛مناذج تصميم التعليم عناصرالدراسات والبحوث العلمية اليت تناولت معايًن و 

 ت مرحلة التصميم دبا يلي:ومرّ  (. ٕٙٔٓ)عبداللطيف،  ادلقلوبيف بيئة التعليم ادلدمج و استخدامو  لفاعلية (ٖٕٔٓ) ادلرجعي
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 :وتضمنتمرحلة الدراسة والتحليل:  . أ

بكلية زبصص الرتبية الفنية  ثامنطالبات ادلستوى ال يفالفئة ادلستهدفة بالدراسة سبثلت  فراد العينة:ربليل خصائص أ -
الحية الدخول على موقع مجيع الطالبات لديهن صو  ،قرر طرق تدريس الرتبية الفنيةجبامعة أم القرى ادلسجالت دبالرتبية 
 لكرتوين. درة على استخدام أدوات التعلم اإلديتلكن القو  لكرتوين اإلادلقرر 

ن الطالبة ادلهارات الالزمة لتمكّ بية الفنية إىل تنمية ادلعارف و يهدف مقرر طرق تدريس الرت  ىداف التعليمية: ربديد األ -
السلوكية للمقرر األىداف التعليمية و ويف ضوء اذلدف السابق مت ربديد  .من تدريس الرتبية الفنية بكفاءة ومهنية عالية

 ىداف ادلعرفية يف مستوياهتا الثالثة األوىل )التذكر، الفهم، التطبيق(.( لألBLOOMوفق تصنيف بلوم )

ن احملتوى عناصر . وتضمم لمقررل التعليمية ىدافاأل وفقتوى التعلم مت ربديد عناصر زل ربديد عناصر زلتوى التعلم: -
ثناء أم قدم من احملتوى يُ  ومت ربديد أي   ،د من الكليةتدريس الرتبية الفنية حسب التوصيف ادلعتمَ مفردات مقرر طرق و 

 كما تنوع احملتوى ما بٌن مقروء ومسموع.  .اإللكرتونية واألنشطةم من خالل الفيديو التعليمي دم قيُ  منو وأي  احملاضرة 

ن طرق وأساليب وىي تتضمّ  ،التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةالدراسة على تعتمد  التدريس: واسرتاتيجيات ربديد طرق -
والبحث، حل ادلشكالت، رلموعات العمل،  االستقصاءعصف الذىين، لقاء، ادلناقشة، المثل: اإل ،تدريس متعددة

 البيان العملي، دراسة احلالة.

سفة بناء فلك ؛عمليات التعلم على اشتملتلكرتونية اليت تعلم العادية واإلنشطة الأتعددت  :ربديد أنشطة التعلم -
 . كما متم وربليلها نقد دروس تعليميةو حول قضية معاصرة تتعلق بتدريس الرتبية الفنية، والنقاش ادلعلمة التدريسية، 

التعليمي أو موقع ادلقرر  الفيديونجز من خالل أيها يٌ ء اللقاء ادلباشر يف احملاضرات و ثناأنجز نشطة تُ األ ربديد أيّ 
 لكرتوين.اإل

لكرتونية إالذي يقدم منصة تعليمية  ،جلامعة أم القرى  E- Learningاعتمدت الدراسة على موقع  مرحلة التصميم: .ٕ
 ( وغًن التزامنية، ادلناقشاتويشتمل ادلوقع على مجيع أدوات التعلم التزامنية )الفصول االفرتاضيةمتكاملة جلميع ادلقررات. 

اشتملت ىذه ادلرحلة و  .الربيد اإللكرتوين(-البحث-األنشطة-ادلهام-خباراأل-ادلناقشات اجلماعية-ادلنتدى -)احملتوى
ة عداد الفيديوىات التعليميإليات التقوًن. و ى، واختيار اخلربات التعليمية، وآصياغة األىداف، وربديد عناصر احملتو  على

 .هاراتادلادلتعلقة بادلعارف و 

دلتابعة والتقوًن يف ىذه ادلرحلة مت توزيع مفردات وعناصر ادلادة العلمية للمحاضرات وأدوات ا نشاء:نتاج واإلمرحلة اإل .ٖ
الفيديوىات احملتوى و  إضافة ث، عليمية ادلرتبطة بالتعليم ادلقلوبختيار وربديد ادلواد التاائي. كما مت التكويين والنه

الصفحة اخلاصة بو على ادلوقع  إىلواألنشطة التفاعلية على مقرر طرق تدريس الرتبية الفنية  ،مواد التعلمو  ،التعليمية
فالم التعليمية، ن ذلك: الفيديوىات واألوتضمّ .  https://elearn.uqu.edu.sa/d2l/home/513149التايل: 

 استخدام ادلنافذ اإللكرتونية التالية:  كما متّ  لكرتوين، أوراق العمل واألنشطة اإللكرتونية. رللدات احملتوى اإل

 لشرح ادلادة التعليمية. منت التواصل ادلباشروتض :االفرتاضيةل صفحة الفصو  . أ

https://elearn.uqu.edu.sa/d2l/home/513149
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احملتوى ر هبا جدول زمين لتقدًن توفم و  ،ذلاالفيديوىات التعليمية من خالو احملاضرات  تفعرُ  صفحة احملتوى: . ب
 تعليمية تتعلق بعناصر ادلقرر. فيديوىات ض ستةل. ومت عر ادلسجم و  ادلطبوعر و ادلصوم  مجيعو، التعليمي

رلموعات فرعية لتفاعل والنقاش حول احملتوى التعليمي. ومت إنشاء ست لومت توظيفها  صفحة ادلناقشات: . ت
كما عرضت اجملموعات باإلضافة إىل التفاعل اجلماعي جلميع الطالبات.   ،عمال اجملموعةللنقاش اخلاص حول أ

 أعماذلا للنقد والتحليل واالستفادة من ذبارب أفراد كل رلموعة.

 توجيو الطالبات دبواعيد األحداث ادلتعلقة بادلقرر. ىذا ادلنفذ ومت من خالل األخبار: . ث

 لقة دبفردات ادلقرر.ووكلت عدد من ادلهام والواجبات للطالبات متع ادلهام: . ج

  صلازىا.إبعد  وتسليمها عمالرفع األأو  تسل من الطالبات من كّ ملف اإلصلاز الذي ديُ  نزلةوىو دب رللد التسليم: . ح

ها، ومت تفعيلها يلإعمال ادلوكلة صلاز األإح تسجيل حضور ودخول الطالبة للموقع و وىي صالحية توضّ  احلضور: . خ
 لطالبات اجملموعة التجريبية فقط.

 .االستطالعيةة على العين وذبريبمت  ائووإنش التعلم ادلقلوب بعد االنتهاء من تصميم مرحلة التقوًن: .ٗ

ىل لة إوهتدف ىذه ادلرح .على اجملموعة التجريبية فيها تنفيذ التعلم ادلقلوب فعلياً  وىي ادلرحلة اليت متم  مرحلة االستخدام: .٘
 م القرىرق تدريس الرتبية الفنية جبامعة أطادلعريف لدى طالبات مقرر التعلم ادلقلوب يف زيادة التحصيل  أثر الكشف عن
 .(ٔ)ملحق رقم 

 أداة الدراسة:
 ت التالية:امت بناء االختبار وفق اخلطو  االختبار التحصيلي: بناء  .ٔ

مقرر طرق يف ت للطالباالبعدي القبلي و إىل قياس مستوى التحصيل ادلعريف  يهدف االختبار اذلدف من االختبار:  -أ
 أم القرى. الرتبية جبامعةبكلية  تدريس الرتبية الفنية

ومت  باجملال ادلعريف.وفق مفردات ادلقرر ادلتعلقة التحصيلي ادلعريف ختبار مت بناء مفردات اال مفردات االختبار: ربديد -ب
 -وياهتا الثالثة األوىل )التذكرلألىداف ادلعرفية يف مست (Bloom)تصنيف بلوم وفق  ؤهوبناختبار ربديد أىداف اال

 ختبار يف ضوءكما مت صياغة مفردات اال  ،( سؤاالً موضوعياً ٓٙ) ختبار منالالتطبيق(.  وتكونت مفردات ا - مالفه
 (.ٕٕٔٓ)أبو فودة ويونس توى  احملىداف الشمولية، وضوح الصياغة، قياس أ مثل: ختباراتعايًن العامة لبناء االادل

 من ثم و  اً؛صفر  اخلاطئة جابةواإلة درجة واحدة، حجابة الصحيعطيت اإلأ تقدير درجات التصحيح ألسئلة االختبار: -ج
 ( درجة.ٓٙ) رختباتكون الدرجة الكلية لال

ىداف التحصيلي يف ضوء األختبار وضع جدول ادلواصفات لالمت  ختبار التحصيلي:إعداد جدول مواصفات اال -د
مفردات االختبار إىل بالنسبة  ىداف ونسبتهاتوزيع األ( ٔح اجلدول رقم )ويوض التعليمية للمجاالت ادلعرفية للمقرر.

 ادلعريف.
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 (ٔرقم )جدول 
 ختبار التحصيليمواصفات اال

 الوزن النسبي سئلةرقام األأ عدد مفردات االختبار مستويات الهدف
 %̅ ٖٖ.ٖٖ ٕٓ-ٔ ٕٓ تذكر
 %̅ ٖٖ.ٖٖ ٓٗ-ٕٔ ٕٓ فهم

 %̅ ٖٖ.ٖٖ ٓٙ-ٔٗ ٕٓ تطبيق
 %ٓٓٔ ٓٙ ٓٙ اجملموع

 صدق االختبار: .2
مت عرضو يف صورتو األولية على رلموعة من احملكمٌن اختبار التحصيل ادلعريف، بعد االنتهاء من إعداد : صدق احملكمٌن . أ  

لتأكـــد مـــن درجـــة مناســـبة ذلـــك لو  ؛(ٕرقـــم )ملحـــق  مـــن ذوي االختصـــاص واخلـــربة مـــن الســـادة أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس
تطبيــق(، وســالمة الصــياغة اللغويــة،  -فهــم  -األســئلة، ووضــوحها، وانتمائهــا دلــا تقيســو مــن مســتويات معرفيــة )تــذكر 
ووفقـاً لتوجيهـاهتم ومقرتحـاهتم مت تعـديل صـياغة  والنظر يف طريقـة التصـحيح ومـدى مالئمتهـا. وبنـاًء علـى آراء احملكمـٌن

 .(ٖر يف صورتو النهائية )ملحق رقم خراج االختباإومت بعض األسئلة لغوياً، 

 إذ ؛ا مــن صــدق اختبــار التحصــيل ادلعــريف مــن خــالل صــدق االتســاق الــداخليمت التأكــد إحصــائيالصــدق اإلحصــائي:  . ب
ومت حسـاب معامـل االرتبـاط بـٌن درجـة كـل سـؤال مـع  ، ( طالبـةٕ٘)نـت مـن ق االختبار على عينة اسـتطالعية تكوّ بّ طُ 

 :(ٕكما يوضحها جدول رقم )الدرجة الكلية للمستوى الذي ينتمي إليو السؤال، وكانت النتائج  
 (ٕجدول رقم )

 الدراسيإليو السؤال يف اختبار التحصيل  االرتباط بٌن درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية للمستوى الذي ينتمي معامل
 مستوى التطبيق مستوى الفهم مستوى التذكر

 االرتباط السؤال االرتباط السؤال االرتباط السؤال االرتباط السؤال االرتباط السؤال االرتباط السؤال
ٔ ٓ.ٙٛ ٔٔ ٓ.ٚٓ ٕٔ ٓ.ٙٛ ٖٔ ٓ.ٙٙ ٗٔ ٓ.ٙٚ ٘ٔ ٓ.ٜٙ 
ٕ ٓ.ٙٙ ٕٔ ٓ.ٙٙ ٕٕ ٓ.ٜٙ ٖٕ ٓ.ٙٚ ٕٗ ٓ.ٙٙ ٕ٘ ٓ.ٙٚ 
ٖ ٓ.ٜٙ ٖٔ ٓ.ٜٙ ٕٖ ٓ.ٙٙ ٖٖ ٓ.ٜٙ ٖٗ ٓ.ٙٚ ٖ٘ ٓ.ٙٚ 
ٗ ٓ.ٚٓ ٔٗ ٓ.ٙٛ ٕٗ ٓ.ٙٙ ٖٗ ٓ.ٚٔ ٗٗ ٓ.ٜٙ ٘ٗ ٓ.ٙٙ 
٘ ٓ.ٙٙ ٔ٘ ٓ.ٙٛ ٕ٘ ٓ.ٙٚ ٖ٘ ٓ.ٚٓ ٗ٘ ٓ.ٚٓ ٘٘ ٓ.ٚٔ 
ٙ ٓ.ٙٛ ٔٙ ٓ.ٚٔ ٕٙ ٓ.ٚٓ ٖٙ ٓ.ٙٙ ٗٙ ٓ.ٙٙ ٘ٙ ٓ.ٙٛ 
ٚ ٓ.ٚٔ ٔٚ ٓ.ٙٙ ٕٚ ٓ.ٙٛ ٖٚ ٓ.ٙٛ ٗٚ ٓ.ٙٛ ٘ٚ ٓ.ٜٙ 
ٛ ٓ.ٙٙ ٔٛ ٓ.ٙٚ ٕٛ ٓ.ٙٛ ٖٛ ٓ.ٜٙ ٗٛ ٓ.ٙٚ ٘ٛ ٓ.ٙٙ 
ٜ ٓ.ٜٙ ٜٔ ٓ.ٜٙ ٕٜ ٓ.ٜٙ ٖٜ ٓ.ٚٔ ٜٗ ٓ.ٚٔ ٜ٘ ٓ.ٚٓ 

ٔٓ ٓ.ٙٛ ٕٓ ٓ.ٙٙ ٖٓ ٓ.ٚٔ ٗٓ ٓ.ٙٙ ٘ٓ ٓ.ٜٙ ٙٓ ٓ.ٙٛ 
، (ٔٚ.ٓ) و( ٙٙ.ٓبٌن )درجة الكلية تراوح ما لدرجة كل سؤال مع الاالرتباط  معامل( أن ٕدول رقم )اجلنالحظ من      

شلا يشًن إىل سبتع االختبار ؛ ( ٘ٓ.ٓومجيع ىذه القيم موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
 التحصيلي ادلعريف بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي.
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يوضحها اجلدول ما لفا كرونباخ، وكانت النتائج كأمت التأكد من ثبات اختبار التحصيل ادلعريف بطريقة ثبات االختبار:  .ٖ
 :(ٖرقم )

 (1جدول رقم )
 المعرفي لالتحصيلفا كرونباخ الختبار أ معامل

 لفا كرونباخأمعامل  المستوى
 ٜٔ.ٓ التذكر
 ٜٛ.ٓ الفهم
 ٕٜ.ٓ التطبيق

 ٖٜ.ٓ الدرجة الكلية
ومجيعها مرتفعة ، (ٖٜ.ٓ) و( ٜٛ.ٓ) تراوحت ما بٌن لفا كرونباخأ معامل ( أن قيمٖدول رقم )اجلمن وكما نالحظ      

 وتشًن إىل سبتع االختبار التحصيلي ادلعريف بدرجة عالية من الثبات.
 :تكافؤ اجملموعتٌن الضابطة والتجريبية قبل التجربة

واجملموعة  (عن طرق احملاضرة التقليدية التعلمتتلقى قبل البدء يف التجربة، مت التأكد من تكافؤ اجملموعة الضابطة )اليت 
وىل التفكًن األ عند مستويات ( يف درجات االختبار التحصيلي ادلعريفالتعلم ادلقلوب باسرتاتيجية تلقى التعلمتالتجريبية )اليت 

واجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي لالختبار  متوسطات درجات اجملموعة الضابطة مت مقارنةإذ  ؛التطبيق( -الفهم  -التذكر )
 :(ٗما يوضحها اجلدول رقم )وكانت النتائج ك ،باستخدام اختبار )ت( التحصيلي ادلعريف

 (4) رقم جدول 
 والمجموعة التجريبية  نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة 

 في التطبيق القبلي لالختبار 

 العدد اجملموعة التطبيق ادلستويات
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 قيمة
 ت

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التذكر
 ٚٚ.ٔ ٜٚ.ٙ ٕٛ الضابطة القبلي

ٓ.ٓٛ ٘ٗ ٓ.ٜٖ 
 ٓٙ.ٔ ٘ٚ.ٙ ٕٛ التجريبية القبلي

 الفهم
 ٗٛ.ٔ ٘ٚ.٘ ٕٛ الضابطة القبلي

ٓ.ٓٚ ٘ٗ ٓ.ٜٗ 
 ٘ٚ.ٔ ٜٚ.٘ ٕٛ التجريبية القبلي

 التطبيق
 ٛٗ.ٕ ٔٔ.ٗ ٕٛ الضابطة القبلي

ٓ.ٓٙ ٘ٗ ٓ.ٜٙ 
 ٖٗ.ٕ ٚٓ.ٗ ٕٛ التجريبية القبلي

 الدرجة الكلية
 ٖٜ.ٕ ٘ٙ.ٙٔ ٕٛ الضابطة القبلي

ٓ.ٓ٘ ٘ٗ ٓ.ٜٙ 
 ٛٚ.ٕ ٔٙ.ٙٔ ٕٛ التجريبية القبلي
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اجملموعة الضابطة، يف التطبيق القبلي لالختبار ( أن ادلتوسطات احلسابية لدرجات ٗ) رقم دولاجليالحظ من نتائج و 
، ٚٓ.ٗ، ٜٚ.٘، ٘ٚ.ٙولدى اجملموعة التجريبية كانت ) ،(٘ٙ.ٙٔ، ٔٔ.ٗ، ٘ٚ.٘، ٜٚ.ٙكانت )،  التحصيلي ادلعريف

( ٘ٓ.ٓ، ٙٓ.ٓ، ٚٓ.ٓ، ٛٓ.ٓوعند ادلقارنة بٌن ىذه ادلتوسطات احلسابية لوحظ أن قيم اختبار )ت( بلغت )،( ٔٙ.ٙٔ
عند مستوى داللة  على الرتتيب، ومجيع ىذه القيم غًن دالة إحصائياً  (لتذكر، الفهم، التطبيق، الدرجة الكليةمن )ا لكل  

ويف ضوء تكافؤ اجملموعتٌن  .ىذه النتائج تشًن إىل تكافؤ اجملموعتٌن، يف التطبيق القبلي الختبار التحصيل ادلعريفو  ؛(٘ٓ.ٓ)
لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية  اً يف حال وجود فروق دالة إحصائيو ادلعريف القبلي،  الضابطة والتجريبية يف االختبار التحصيلي

ديكن للباحثة  (الدرجة الكلية جلميع ادلستويات - التطبيق -الفهم  -من ادلستويات ادلعرفية )التذكر  يف أي  تطبيق الدراسة بعد 
 .قلوب يف تنمية التحصيل ادلعريف لدى طالبات اجملموعة التجريبيةسرتاتيجية التعلم ادلاأن تعزو ىذه الفروق إىل أثر استخدام 

  األساليب اإلحصائية:
 للتحقق من فروض الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:     

 االختبار التحصيلي ادلعريف.ضلرافات ادلعيارية، لدرجات ادلتوسطات احلسابية واال .ٔ

ة بٌن متوسطات درجات اجملموعتٌن الضابطة والتجريبية يف االختبار التحصيلي نللمقار اختبار )ت( لعينتٌن مستقلتٌن   .ٕ
  .ادلعريف

ادلتغًن التابع )درجات االختبار التحصيلي  يف( التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةمربع إيتا لقياس حجم األثر للمتغًن ادلستقل ) .ٖ
 (. ٗٔ.ٓ)ىو  احلد األدىن لوجود حجم أثر كبًن د كوىٌن أنوحدم  .ادلعريف(

ادلتغًن التابع )درجات  يف( سرتاتيجية التعلم ادلقلوباادلتغًن ادلستقل )لتقدير فاعلية  ؛معادلة بالك للكسب ادلعدل .ٗ
 (.ٕ.ٔد بالك أن احلد األدىن لوجود فاعلية ىو )وحدم  .االختبار التحصيلي ادلعريف(

 :الدراسة نتائج
 : األوىل فرضيةنتائج ال .ٔ

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " :ومن فروض الدراسة ونصّ  وللتحقق من صحة الفرض األلو 
( بٌن متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند ٘ٓ.ٓ)

ادلعيارية لدرجات طالبات  واالضلرافاتمت حساب ادلتوسطات احلسابية  ؛"التجريبيةمستوى التذكر، لصاحل طالبات اجملموعة 
وسبت ادلقارنة بٌن ىذه اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند مستوى التذكر، 

، كما يوضح اجلدول اجملموعة التجريبية( –موعة الضابطة ادلتوسطات احلسابية باستخدام اختبار )ت( جملموعتٌن مستقلتٌن )اجمل
 :(٘رقم )
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 ( 5) رقم جدول
التجريبية في التطبيق البعديالضابطة و  نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين  

الختبار التحصيل المعرفي عند مستوى التذكر   

 العدد المجموعة التطبيق المقارنة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 التذكر

 ٜٙ.ٕ ٖٜ.ٔٔ ٕٛ الضابطة البعدي
ٔٓ.ٖٔ ٘ٗ ٓ.ٓٓ 

 ٛٔ.ٕ ٛٙ.ٛٔ ٕٛ التجريبية البعدي
 

 الختبار التحصيل ادلعريفيف التطبيق البعدي ادلتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة ن أ( ٘دول رقم )اجلمن  يالحظ
( وتشًن إىل ٖٔ.ٓٔوقيمة )ت( تساوي ) للمجموعة التجريبية. (ٛٙ.ٛٔ، ويساوي )عند مستوى التذكر (ٖٜ.ٔٔيساوي )

طالبات اجملموعة الضابطة درجات ( بٌن متوسطات ٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
كان   إذ ؛لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند مستوى التذكرواجملموعة التجريبية يف التطبيق 

 يف( التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةالنتائج إىل وجود أثر للمتغًن ادلستقل )ىذه وتشًن . وىو األعلى (ٛٙ.ٛٔ) احلسايب ادلتوسط
إيتا  مربع مت حساب ؛طالبات اجملموعة التجريبية. ودلعرفة حجم ىذا األثرستوى التذكر( لدى التحصيل ادلعريف دلادلتغًن التابع )

(ٕ
  (ٙرقم )كما يوضحها اجلدول ( كمؤشر حلجم األثر وكانت نتائجو: 

 (6) رقم جدول 
 التحصيل المعرفي  التعلم المقلوب في تنمية استراتيجيةحجم األثر )إيتا تربيع( الستخدام 

 المجموعة التجريبيةعند مستوى التذكر لدى طالبات 
 حجم األثر يتا إمربع  درجات الحرية قيمة ت المتغير التابع المتغير المستقل

 كبًن ٙٙ.ٓ ٗ٘ ٖٔ.ٓٔ مستوى التذكر التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية

 
التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل ادلعريف عند  اسرتاتيجيةحجم األثر الستخدام ( أن ٙدول رقم )اجلمن  ويالحظ

أن احلد إىل وىي قيمة كبًنة وفقا دلعيار كوىٌن الذي أشار  ،(ٙٙ.ٓمستوى التذكر لدى طالبات اجملموعة التجريبية بلغ )
 (.ٗٔ.ٓاألدىن لوجود حجم أثر كبًن ىو )

ستوى التذكر( التحصيل ادلعريف دلادلتغًن التابع ) يف( التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةلتأكد من فاعلية ادلتغًن ادلستقل )ول
معدل الكسب وفقا دلعادلة بالك اليت تعتمد على مقارنة درجات االختبار  مت حساب؛  لدى طالبات اجملموعة التجريبية

( ٕٓدلستوى التذكر )الدرجة العظمى أن ، مع األخذ يف االعتبار اجملموعة التجريبية والبعدي لطالباتالتحصيلي ادلعريف القبلي 
 :(ٚاجلدول رقم )ما يوضحها ، وكانت النتائج كةدرج
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 (7) رقم جدول 
 تنمية مستوى التذكرفي التعلم المقلوب  استراتيجيةمعدل الكسب لبالك للكشف عن فاعلية استخدام 

 لدى طالبات المجموعة التجريبية  

 المتغير التابع المتغير المستقل
الدرجة 
 العظمى

معدل  الحسابيالمتوسط 
 الكسب

 الفاعلية
 بعدي قبلي

 كبًنة ٓ٘.ٔ ٛٙ.ٛٔ ٘ٚ.ٙ ٕٓ مستوى التذكر التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية
 

 بلغ لدى طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبليمستوى التذكر متوسط درجات  ( أنٚدول رقم )اجليوضح 
وىي قيمة كبًنة مقارنة باحلد األدىن الذي  ،(ٓ٘.ٔمعدل الكسب ) قيمةوبلغت  .(ٛٙ.ٛٔويف التطبيق البعدي )، (٘ٚ.ٙ)

 (.ٕٓ.ٔده بالك للحكم على الفاعلية وىو )حدم 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "  :على قبول الفرض الذي نصم  فقد متنتائج السابقة واعتماداً على 

واجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي ادلعريف البعدي عند ( بٌن متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة ٘ٓ.ٓ)
 ."لصاحل طالبات اجملموعة التجريبيةمستوى التذكر، 

 :ةالثاني فرضيةال نتائج .2

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " :وتحقق من صحة الفرض الثاين من فروض الدراسة ونصّ لل
اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند ( بٌن متوسطي درجات طالبات ٘ٓ.ٓ)

ادلعيارية لدرجات طالبات  واالضلرافاتحساب ادلتوسطات احلسابية  متم   ؛"، لصاحل طالبات اجملموعة التجريبيةفهممستوى ال
وسبت ادلقارنة بٌن ىذه ار التحصيل ادلعريف عند مستوى الفهم، اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختب

، والنتائج يوضحها اجملموعة التجريبية( –ادلتوسطات احلسابية باستخدام اختبار )ت( جملموعتٌن مستقلتٌن )اجملموعة الضابطة 
 .(ٛاجلدول رقم )

 (8)رقم جدول 
الختبار  الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي المجموعتيننتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات 

 التحصيل المعرفي عند مستوى الفهم

 العدد المجموعة التطبيق المقارنة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 مستوى الفهم
 ٕٛ.ٕ ٜٙ.ٜ ٕٛ الضابطة البعدي

ٔٗ.ٔٚ ٘ٗ ٓ.ٓٓ 
 ٖٛ.ٔ ٜٚ.ٚٔ ٕٛ التجريبية البعدي

يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند ادلتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة ( أن ٛدول رقم )اجل يوضح
قيمة )ت(  للمجموعة التجريبية. وقد بلغت (ٜٚ.ٚٔ) بينما بلغ ادلتوسط احلسايب (،ٜٙ.ٜمستوى الفهم يساوي )
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درجات ( بٌن متوسطات ٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )شًن إىل ي وذلك ؛(ٚٔ.ٗٔ)
لصاحل طالبات  طالبات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند مستوى الفهم

التعلم  اسرتاتيجيةوجود أثر للمتغًن ادلستقل )من وللتأكد  األعلى. ( وىوٜٚ.ٚٔ) احلسايب توسطادلكان   التجريبية إذاجملموعة 
ٕإيتا )مربع ، مت حساب وعرفة حجممو  ستوى الفهم(التحصيل ادلعريف دلادلتغًن التابع ) يف( ادلقلوب

 كمؤشر حلجم األثر )
 :(ٜحها اجلدول رقم )ما يوضّ وكانت نتائجو ك

 (9)رقم جدول 
 التحصيل المعرفي عند مستوى الفهم التعلم المقلوب في تنمية استراتيجيةتربيع( الستخدام  حجم األثر )إيتا

 لدى طالبات المجموعة التجريبية
 حجم األثر يتا تربيعإ درجات الحرية قيمة ت المتغير التابع المتغير المستقل

 كبًن ٜٚ.ٓ ٗ٘ ٚٔ.ٗٔ مستوى الفهم التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية

التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل ادلعريف عند مستوى  اسرتاتيجيةحجم األثر الستخدام أن ( ٜدول رقم )اجلويوضح   
أن احلد األدىن لوجود إىل وىي قيمة كبًنة وفقا دلعيار كوىٌن الذي أشار  ،(ٜٚ.ٓالفهم لدى طالبات اجملموعة التجريبية بلغ )

 (.ٗٔ.ٓحجم أثر كبًن ىو )
ستوى الفهم( لدى التحصيل ادلعريف دلادلتغًن التابع ) يف( التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةتغًن ادلستقل )لتأكد من فاعلية ادلول

حساب معدل الكسب وفقا دلعادلة بالك اليت تعتمد على مقارنة درجات االختبار التحصيلي  مت ؛طالبات اجملموعة التجريبية
، ة( درجٕٓالدرجة العظمى دلستوى الفهم )أن ، مع األخذ يف االعتبار اجملموعة التجريبية والبعدي لطالباتادلعريف القبلي 

 :(ٓٔما يوضحها اجلدول رقم )وكانت النتائج ك
 (01جدول )
 تنمية مستوى الفهمفي التعلم المقلوب  استراتيجيةمعدل الكسب لبالك للكشف عن فاعلية استخدام 

 لدى طالبات المجموعة التجريبية

 المتغير التابع المتغير المستقل
الدرجة 
 العظمى

معدل  المتوسط الحسابي
 الكسب

 الفاعلية
 بعدي قبلي

 كبًنة ٘ٗ.ٔ ٜٚ.ٚٔ ٜٚ.٘ ٕٓ مستوى الفهم التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية
 

قد لدى طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي مستوى الفهم متوسط درجات  ( أنٓٔدول رقم )اجليوضح 
وىي قيمة كبًنة مقارنة باحلد األدىن  ،(٘ٗ.ٔمعدل الكسب ) . وبلغت قيمةيف التطبيق البعدي (ٜٚ.ٚٔ)و ( ٜٚ.٘)بلغ 

 (.ٕٓ.ٔده بالك للحكم على الفاعلية وىو )الذي حدم 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الذي نص على "  الثاين مت قبول الفرضفقد من مجيع النتائج السابقة 
( بٌن متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي ادلعريف البعدي عند ٘ٓ.ٓ)

 ."لصاحل طالبات اجملموعة التجريبيةمستوى الفهم، 
 :ةالثالث فرضيةنتائج ال .1

مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند " :ول من فروض الدراسة ونصولتحقق من صحة الفرض األل
( بٌن متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند ٘ٓ.ٓ)

مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجات طالبات  ؛" ، لصاحل طالبات اجملموعة التجريبيةطبيقمستوى الت
وسبت ادلقارنة بٌن ىذه موعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند مستوى التطبيق، اجملموعة الضابطة واجمل

كما وكانت النتيجة  ، اجملموعة التجريبية( –ادلتوسطات احلسابية باستخدام اختبار )ت( جملموعتٌن مستقلتٌن )اجملموعة الضابطة 
 (.ٔٔحها اجلدول رقم )يوضّ 

 (00) رقمجدول 

الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي  نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين
 عند مستوى التطبيق

 العدد المجموعة التطبيق المقارنة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التطبيقمستوى 
 ٖٛ.ٕ ٗ٘.ٚ ٕٛ الضابطة البعدي

ٔٗ.ٜ٘ ٘ٗ ٓ.ٓٓ 
 ٓٗ.ٕ ٙٛ.ٙٔ ٕٛ التجريبية البعدي

يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف ادلتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة أن ( ٔٔدول رقم )اجلمن يظهر 
قيمة )ت( بلغت  . وقد(ٙٛ.ٙٔللمجموعة التجريبية يساوي )بينما ادلتوسط احلسايب (، ٗ٘.ٚمستوى التطبيق يساوي )عند 

درجات ( بٌن متوسطات ٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )شًن إىل ي وذلك ؛(ٜ٘.ٗٔ)
صاحل طالبات ل طالبات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف عند مستوى التطبيق

النتائج إىل وجود أثر للمتغًن ادلستقل ىذه وتشًن . علىوىو األ (ٙٛ.ٙٔاحلسايب ) توسطادلكان   إذ ؛اجملموعة التجريبية
ستوى التطبيق( لدى طالبات اجملموعة التجريبية. ودلعرفة حجم التحصيل ادلعريف دلادلتغًن التابع ) يف( التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية)

ٕمت حساب إيتا تربيع )ىذا األثر، 
 (.ٕٔما يوضحها اجلدول رقم )نتائج كال( كمؤشر حلجم األثر وكانت 

 التعلم المقلوب في تنمية استراتيجية(: حجم األثر )إيتا تربيع( الستخدام 02) رقم جدول
 التحصيل المعرفي عند مستوى التطبيق لدى طالبات المجموعة التجريبية

 حجم األثر يتا تربيعإ درجات الحرية قيمة ت التابعالمتغير  المتغير المستقل
 كبًن ٓٛ.ٓ ٗ٘ ٜ٘.ٗٔ مستوى التطبيق التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية



 د. فاطمة علي الغامدي استخدام استراتيجية التعلم المقلوب المقلوب في تنمية التحصيل المعرفيأثر 

 

 082   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 
 

التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل ادلعريف عند مستوى  اسرتاتيجيةحجم األثر الستخدام ( أن ٕٔدول رقم )اجليتضح من 
أن احلد األدىن إىل وىي قيمة كبًنة وفقا دلعيار كوىٌن الذي أشار  ،(ٓٛ.ٓبلغ )قد التطبيق لدى طالبات اجملموعة التجريبية 

 (.ٗٔ.ٓلوجود حجم أثر كبًنىو )
( ستوى التطبيقالتحصيل ادلعريف دلادلتغًن التابع ) يف( التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةمت التأكد من فاعلية ادلتغًن ادلستقل )وقد 

اليت تعتمد على مقارنة درجات االختبار ب معدل الكسب وفقا دلعادلة بالك من خالل حسا لدى طالبات اجملموعة التجريبية
الدرجة العظمى دلستوى التطبيق  أن ، مع األخذ يف االعتبارلطالبات اجملموعة التجريبية التحصيلي ادلعريف القبلي والبعدي 

 (.ٖٔما يوضحها اجلدول رقم )، وكانت النتائج كة( درجٕٓ)
  ( 01)رقم جدول 

 تنمية مستوى التطبيق في التعلم المقلوب  استراتيجيةمعدل الكسب لبالك للكشف عن فاعلية استخدام 
 لدى طالبات المجموعة التجريبية 

 المتغير التابع المتغير المستقل
الدرجة 
 العظمى

معدل  المتوسط الحسابي
 الكسب

 الفاعلية
 بعدي قبلي

 كبًنة ٗٗ.ٔ ٙٛ.ٙٔ ٚٓ.ٗ ٕٓ مستوى التطبيق التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية

لدى طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي مستوى التطبيق متوسط درجات  ( أنٖٔدول رقم )اجل وضحي
وىي قيمة كبًنة مقارنة باحلد األدىن الذي  ،(ٗٗ.ٔمعدل الكسب ) . وبلغت قيمة(ٙٛ.ٙٔ( ويف التطبيق البعدي )ٚٓ.ٗ)

 (.ٕٓ.ٔللحكم على الفاعلية وىو )ده بالك حدم 
( ٘ٓ.ٓتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )على "  مت قبول الفرض الذي نصم فقد من مجيع النتائج السابقة 

بٌن متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي ادلعريف البعدي عند مستوى 
 .طالبات اجملموعة التجريبية"التطبيق، لصاحل 

 :ةالرابع فرضيةنتائج ال .ٗ

( بٌن ٘ٓ.ٓتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) " :ول من فروض الدراسة ونصولتحقق من صحة الفرض األل     
عند مستوى متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف 

اجملموعة مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجات طالبات  ؛"التذكر، لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية
وسبت ادلقارنة بٌن ىذه ادلتوسطات احلسابية الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف الكلي، 

يوضحها اجلدول كما  ائجو، وكانت نتاجملموعة التجريبية( –اختبار )ت( جملموعتٌن مستقلتٌن )اجملموعة الضابطة باستخدام 
 (.ٗٔرقم )
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 (04جدول ) 

 الضابطة والتجريبية في التطبيق نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين

 دي الختبار التحصيل المعرفي الكلالبع

المتوسط  العدد المجموعة التطبيق المقارنة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة ت
 الحرية

الداللة 
التحصيل  اإلحصائية

 ادلعريف الكلي
 ٕٔ.ٗ ٖٗ.ٜٕ ٕٛ الضابطة البعدي

ٕٗ.ٖٓ ٘ٗ ٓ.ٓٓ 
 ٙٓ.ٖ ٖٖ.ٖ٘ ٕٛ التجريبية البعدي

يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف ادلتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة ( أن ٗٔدول رقم )اجلويوضح 
إىل  ذلك شًن، وي(ٖٓ.ٕٗت( )قيمة ) . وبلغتالتجريبيةللمجموعة  (ٖٖ.ٖٙ) بينما يساوي(، ٖٗ.ٜٕيساوي ) الكلي

طالبات اجملموعة الضابطة ت درجا( بٌن متوسطات ٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
 توسطادلكان   إذ ؛لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية واجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل ادلعريف الكلي

ادلتغًن التابع  يف( التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةالنتائج إىل وجود أثر للمتغًن ادلستقل )ىذه تشًن و . وىو األعلى (ٖٖ.ٖ٘احلسايب )
ٕمت حساب إيتا تربيع ) ؛)التحصيل ادلعريف الكلي( لدى طالبات اجملموعة التجريبية. ودلعرفة حجم ىذا األثر

 كمؤشر حلجم )
 :(٘ٔيوضحها اجلدول رقم )كما وكانت نتائجو   ؛األثر

 ( 05جدول )
 التحصيل المعرفي الكلي  التعلم المقلوب في تنمية استراتيجيةحجم األثر )إيتا تربيع( الستخدام 

 لدى طالبات المجموعة التجريبية

 حجم األثر يتا تربيعإ درجات الحرية قيمة ت المتغير التابع المتغير المستقل

 كبًن ٕٜ.ٓ ٗ٘ ٖٓ.ٕٗ التحصيل ادلعريف الكلي التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية

 

التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل ادلعريف  اسرتاتيجيةحجم األثر الستخدام ( أن ٘ٔدول رقم )اجلنالحظ من و 
أن احلد األدىن لوجود إىل وىي قيمة كبًنة وفقا دلعيار كوىٌن الذي أشار  ،(ٕٜٓالكلي لدى طالبات اجملموعة التجريبية بلغ )

 (.ٗٔ.ٓىو ) حجم أثر كبًن
ادلتغًن التابع )التحصيل ادلعريف الكلي( لدى  يف( التعلم ادلقلوب اسرتاتيجيةمت التأكد من فاعلية ادلتغًن ادلستقل )وقد 

طالبات اجملموعة التجريبية، من خالل حساب معدل الكسب وفقا دلعادلة بالك اليت تعتمد على مقارنة درجات االختبار 
أن االعتبار  اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي ادلعريف الكلي، مع األخذ يف والبعدي لطالباتالتحصيلي ادلعريف القبلي 

 :(ٙٔما يوضحها اجلدول رقم )، وكانت النتائج كة( درجٓٙالدرجة العظمى الختبار التحصيل ادلعريف الكلي )
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 (06جدول )
 تنمية التحصيل المعرفي الكليفي التعلم المقلوب  استراتيجيةمعدل الكسب لبالك للكشف عن فاعلية استخدام 

 لدى طالبات المجموعة التجريبية

 المتغير التابع المتغير المستقل
الدرجة 
 العظمى

معدل  المتوسط الحسابي
 الكسب

 الفاعلية
 بعدي قبلي

 كبًنة ٙٗ.ٔ ٖٖ.ٖ٘ ٔٙ.ٙٔ ٓٙ التحصيل ادلعريف الكلي التعلم ادلقلوب اسرتاتيجية

التجريبية يف التطبيق لدى طالبات اجملموعة التحصيل ادلعريف الكلي متوسط درجات  ( أنٙٔدول رقم )اجل يوضح
وىي قيمة   ،(ٙٗ.ٔ) معدل الكسبة وبلغت قيميف التطبيق البعدي.  (ٖٖ.ٖ٘) ، بينما يساوي(ٔٙ.ٙٔ) يساوي القبلي

 (.ٕٓ.ٔده بالك للحكم على الفاعلية وىو )كبًنة مقارنة باحلد األدىن الذي حدم 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "  :على مت قبول الفرض الذي نصم فقد من مجيع النتائج السابقة 

( بٌن متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي ادلعريف البعدي الكلي، 0ٓ٘ٓ)
 لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية.

 مناقشة نتائج الدراسة:
 -دلستويات التفكًن األوىل )تذكر التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل ادلعريف اسرتاتيجيةأظهرت نتائج الدراسة فاعلية   

كوو من   ق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كلوتتف .م القرىأالفنية جبامعة  لدى طالبات مقرر طرق تدريس الرتبية تطبيق( -فهم 
ودراسة سايل ، (Bhagat, Chang & Chang, 2016تشانج )اسة باجت، تشانج، و ر د(، و Koo et al, 2016ن )يوآخر 

 ,Chen et alن )ي(، ودراسة تشن وآخر ٕ٘ٔٓ(، ودراسة علي )ٕ٘ٔٓ(، ودراسة حنان زين )ٕٙٔٓطيف )لعبد ال

واليت  (Schwankl,2013(، ودراسة شواصلل )Zhonggen & Guifang, 2015(، ودراسة زوجن وجوفانج )2015
  تنمية التحصيل ادلعريف.فاعلية التعلم ادلقلوب يف مجيعها علىمجيعها أكدت 

 يلي: فيما اعوامل ديكن إمجاذلمن ال عددٍ إىل ائج الدراسة احلالية نت ون تعز أكن للباحثة وديُ 
وغًن  ادلتزامنةتعليمية نشطة ذات خصائص عدة سبثلت يف: منصات النقاش  التعلم ادلقلوب بيئة اسرتاتيجيةوفرت  .ٔ

اجلماعي، الذايت و  التقييمدوات وأادلهارات، ة ادلركزة على ادلعارف و يالتعليم والفيديوىاتلكرتوين، اإل ادلتزامنة، واحملتوى
م طالبة الرتبية الفنية الذي يعتمد على ادلصادر وىذا النوع من التعليم يتوافق مع بيئة تعل   التعلم.البحث و مصادر و 

 اىتماماهتا وميوذلا. حة والتعلم الفردي وفقَ ادلفتو 

ز وقت ركيتث  ،و الطالبة، وذلك من خالل توفًن ادلادة العلمية ذلا مسبقاً تْ ة حول تطبيق ما تعلمَ يالعملية التعليمر سبحوُ  .ٕ
 تصميم الدروس التعليمية والتدريب على التدريس ادلصغر. رة علىاحملاض
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 االوقت اخلاص هب طالبةلكل  أصبحإذ  ؛بٌن الطالبات فرديةمراعاة الفروق ال يفالتعلم ادلقلوب  اسرتاتيجيةسامهت  .ٖ
التحكم يف مسار  علىوقد ساعد ذلك الباحثة وقت.  يّ أويف  ةكثر من مر أ إليووالرجوع  لالطالع على احملتوى ادلعريف

  .ادلعرفية وادلهارية ة دبا يناسب حاجات ادلتعلماتيالعملية التعليم

ض ايف استعر  ثناء احملاضرةأوادلركزة  ةهادلناقشة ادلوج لكرتونية، ثنصة ادلناقشة اإلمناقشة قضايا التعلم من خالل مسامهت  .ٗ
على  قضى ه. وذلك بدور بٌن طالبات اجملموعة التجريبية واللفظيفكار وادلشكالت وربليلها، وتعزيز التواصل الكتايب األ

 . متعلمة يف ادلشاركة والتفاعل حق كلّ  حفظَ ، و طالباتالرتدد لدى بعض الو اخلجل 

تتضمن  للدافعية، ثًنةومتعليمية ذات أدوات مرئية ومسعية شلتعة  صائصالتعلم ادلقلوب خب باسرتاتيجيةالتدريس سبيز   .٘
م بصيغ سلتلفة والعروض التقدديية، وغًنىا من مواد التعلم احملتوى ادلقدم و التعليمية،  والفيديوىاتالصور والرسومات 

 ادلختلفة.

التعلم و ادلناقشة احلرة وادلوجهة، و ، قاءكاإل ؛عدد من طرق التدريس استخدامالتعلم ادلقلوب  اسرتاتيجيةتطبيق ب تطلم  .ٙ
 .كرتوينلالتعلم اإلو ، واالكتشافحل ادلشكالت، و التعلم التعاوين، و الذايت، 

شلا ساعد  ؛(غًن احلاضراتو  )احلاضرات يف توفًن ادلعارف الالزمة جلميع الطالباتلتعلم ادلقلوب ا اسرتاتيجيةسامهت  .ٚ
 دبا فاهتن. اقللحعلى اادلتعثرات  الطالبات

الطالبات على رفع ملفات تصميم الدروس وتنفيذ ادلهام ونقدىا وربليلها من التعلم ادلقلوب  اسرتاتيجيةستخدام اساعد  .ٛ
طالبة الرتبية الفنية اليت تتعلم من خالل عرض ونقد مع خصائص تناسب تة يقبل الباحثة والقرينات. وىذه البيئة التعليم

 نتاجها ادلعريف والفين.إوربليل وتقييم 

التعلم ادلنظم والتعلم الذايت، دلا تتميز بو من قدرة على  ؛التعلم ادلقلوب للطالبة اجلامعية اسرتاتيجيةدوات ومواد أمناسبة  .ٜ
 كثر من موقف تعليمي.أعيلها يف واستخدام ادلعرفة وتف ،مهارات التحليل والربط وامتالك

 ملخص النتائج: 
ت درجات طالبات اجملموعة ( بٌن متوسطا٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) .1

توسط احلسايب ادلكان   إذ ؛اجملموعة التجريبية وطالبات اجملموعة التجريبية عند مستوى التذكر، لصاحل طالبات الضابطة
التعلم  اسرتاتيجيةالستخدام  (ٓ٘.ٔ) الفاعليةبلغت و  ،(ٙٙ.ٓ)حجم األثروبلغ (. ٛٙ.ٛٔ) حيث بلغاً، عالي

  . مستوى التذكرالتحصيل ادلعريف عند تنمية يف ادلقلوب 

ت درجات طالبات اجملموعة ( بٌن متوسطا٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) .2
توسط احلسايب ادلكان   إذ ؛لصاحل طالبات اجملموعة التجريبيةوطالبات اجملموعة التجريبية عند مستوى الفهم،  الضابطة

التعلم  اسرتاتيجيةالستخدام ل (٘ٗ.ٔالفعالية )بلغت و  ،(ٜٚ.ٓ) األثر حجموبلغ (. ٜٚ.ٚٔ) اً، حيث بلغعالي
 .الفهم مستوىالتحصيل ادلعريف عند تنمية يف ادلقلوب 
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ات اجملموعة ( بٌن متوسطات درجات طالب٘ٓ.ٓفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )وجود  .3
توسط احلسايب ادلكان   إذ ؛لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية وعة التجريبية عند مستوى التطبيقوطالبات اجملم الضابطة

التعلم  اسرتاتيجيةالستخدام  (ٗٗ.ٔ) فعالية، وبلفت ال(ٓٛ.ٓ)حجم األثر وبلغ (. ٙٛ.ٙٔ) اً، حيث بلغعالي
 .مستوى التطبيقلتنمية التحصيل ادلعريف عند ادلقلوب لتنمية 

ت درجات طالبات اجملموعة ( بٌن متوسطا٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) .4
؛ اجملموعة التجريبيةوطالبات اجملموعة التجريبية عند الدرجة الكلية جلميع ادلستويات ادلعرفية، لصاحل طالبات  الضابطة

 (ٙٗ.ٔ) فعالية، وبلغت ال(ٕٜ.ٓ) حجم األثروبلغ (. ٖٖ.ٖ٘) اً، حيث بلغعاليتوسط احلسايب ادلكان   إذ
  ىي قيمو   تطبيق(،-فهم-)تذكر دلستويات ادلعرفيةا التعلم ادلقلوب عند الدرجة الكلية جلميع اسرتاتيجيةالستخدام 

 كبًنة.

 :الدراسة توصيات
التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل ادلعريف لدى طالبات مقرر طرق تدريس الرتبية الفنية جبامعة أم  اسرتاتيجيةاستخدام  .1

 .القرى

استغالل اجلهد  دلا ذلا من فاعلية يف ؛التعلم ادلقلوب يف تدريس ادلقررات ذات األطر النظرية اسرتاتيجيةاستخدام  .2
 ىداف التعلم.أوالوقت دبا حيقق 

 التعلم ادلقلوب لتدريس مقرراهتم. اسرتاتيجيةعضاء ىيئة التدريس على تفعيل استخدام أتدريب  .3

 التعلم ادلقلوب يف التعليم العايل. اسرتاتيجيةتوفًن بيئات التعلم اإللكرتوين والعادي ادلناسبة لتطبيق  .4

 الدراسة: مقترحات
 .التعلم ادلقلوب يف تنمية التحصيل الدراسي عند ادلستويات ادلعرفية العليا اسرتاتيجيةاستخدام  أثرإجراء دراسة دلعرفة  .ٔ

كمهــارات التفكـــًن، أو   ؛متغــًنات تابعــة سلتلفــةالــتعلم ادلقلــوب يف تنميــة  اســرتاتيجيةاســتخدام  أثــرإجــراء دراســة دلعرفــة  .ٕ
 مهارات تصميم الدروس التعليمية.

 التعلم ادلقلوب يف التعليم اجلامعي. اسرتاتيجيةمدى توفر بيئات التعليم ادلالئمة لتطبيق إجراء دراسة دلعرفة  .ٖ

مـادة الرتبيـة يف تنميـة ادلعـارف أو ادلهـارات لـدى طالبـات الـتعلم ادلقلـوب  اسـرتاتيجيةاسـتخدام إجراء دراسة دلعرفـة تـأثًن  .ٗ
 الفنية بالتعليم العام.
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 مراجع الدراسة:
الصف ادلقلوب يف تدريس التفسًن يف التحصيل الدراسي واالذباه ضلو ادلادة لدى  اسرتاتيجية(. أثر استخدام ٕٙٔٓعبدالعزيز. )أباين، فهد بن 

  :، منٕٙٔٓ -ٕٔ-ٖٕاالسرتجاع بتاريخ . مت ٛٗ-ٕٔ، (ٖٚٔ)، مصر،  رللة القراءة وادلعرفةطالب الصف الثاين الثانوي. 
http://search.mandumah.com  

 (. االختبارات التحصيلية: أسس بنائها وتكوينها، وتطبيقات ميدانية. األردن:  دار ادليسرة.ٕٕٔٓ) .أبو فودة، باسل مخيس ويونس، صلايت أمحد
لكرتونية لطالبات دبلوم مراكز  تنمية مهارات مقرر العمليات اإلالتعلم ادلقلوب يف اسرتاتيجية(. أثر ٕ٘ٔٓ). البالصي، رباب عبد ادلقصود يوسف

 :من ٕٚٔٓ-ٗ-٘سرتجاع بتاريخ المت ا ٙٗٔ-ٕٔٔ، (ٕ)ٕٔ ، مصر،رللة دراسات تربوية واجتماعيةالتعلم جبامعة حائل. 
http://search.mandumah.com 

جهزة ادلتنقلة يف تنمية االذباىات ضلو البيئة الصفية والتحصيل الدراسي لوبة باستخدام األقالفصول ادل اسرتاتيجية(. فاعلية ٕٗٔٓ). يد، ميّ آل فه
كلية   .رسالة ماجستًن غًن منشورة .سالميةمام زلمد بن سعود اإلبات الربنامج التحضًني جبامعة اإلصلليزية لطاليف مقرر قواعد اللغة اإل

 العلوم االجتماعية، الرياض.
اجمللة التعلم ادلقلوب يف التحصيل األكادديي لطالبات كلية الرتبية جبامعة األمًنة نورة بنت عبدالرمحن.  استخدامأثر (. ٕ٘ٔٓأسعد. )حنان الزين، 

  :من ٕٙٔٓ-ٓٔ-ٖع بتاريخ ا سرتجمت اال. ٙٛٔ -ٔٚٔ(، ٔ) ٗ ،الدولية الرتبوية ادلتخصصة

http://www.iijoe.org/v4/llgoe 
لكرتوين لدى طالب لتحصيل ادلعريف دلقرر التعليم اإلالصف ادلقلوب يف تنمية مستوى ا اسرتاتيجية(. فاعلية ٕ٘ٔٓ) .الزىراين، عبدالرمحن بن زلمد

، ٕٙٔٓ -ٕٔ-ٖٕمت االسرتجاع بتاريخ   .ٔٓ٘-ٔٚٗ، (ٕٙٔ) ٕ ،صرم، زىراأل معةرللة الرتبية جبا .عبد العزيزالرتبية جبامعة ادللك 
 http://search.mandumah.com :من

 ، منٕٛٔٓ-ٕٓ-ٜبتاريخ ، مت االسرتجاع ٘ٔ، رللة التعليم اإللكرتوين(. دور ادلعلم يف التعليم ادلدنج والتعليم ادلعكوس، ٕ٘ٔٓسليمان، زلمد. )

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionId 

 (. التعلم ادلدمج والتعلم ادلعكوس. عمان: دار ادلسًنة.ٕ٘ٔٓالشرمان، عاطف. )
التعلم ادلقلوب على تنمية اجلانب ادلعريف ومهارات التفكًن اإلبداعي يف درس الرتبية  اسرتاتيجية(. تأثًن استخدام ٕٙٔٓ) .زلمدسايل عبد اللطيف، 

-ٚٙ، (ٚٚ) ٘، ٕٙٔٓ، مصر، مايو اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضةالرياضية لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية جامعة طنطا. 
ٔٔٙ. 

(. عمان: دار الفكر للنشر ٔ(. البحث العلمي مفهومو وأدواتو وأساليبو. )طٕ٘ٓٓعدس، عبدالرمحن وعبد احلق، كايد. )و عبيدات، ذوقان 
 والتوزيع. 

(. عمان: ديبو ٕ(. اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرون: دليل ادلعلم وادلشرف الرتبوي. )طٜٕٓٓعبيدات، ذوقان والسميد سهيلة. )
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