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 مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية  يف تنمية م املقلوبعلُّ فاعلية بيئة تعليمية قائمة على التَّ 
 لدى طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة أم القرى

 امللخص

وطرق تعليمية جديدة  طيف تطوير العملية التعليمية إىل ظهور أمنا تأدى التطور احلايل يف تكنولوجيا االتصاال

ا من هذا النوع من التعليم واحد   د  ع  حيث ي   ؛ م املقلوبق واألساليب التعلومن أبرز تلك الطر ، معتمدة على التقنية احلديثة

إىل قياس فاعلية استخدام بيئة  يهدف لبحث احلايلالذلك فإن ، أنواع التعليم املدمج الذي يوظف التقنيات احلديثة

ى طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية م املقلوب لتنمية مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية لدعل  ى الت  لعتعليمية قائمة 

إعداد قائمة مبهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية الالزمة لطالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية من خالل ، ىجبامعة أم القر 

املقررات  لتصميم بيئة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب لتنمية مهارات إنتاج حإعداد منوذج مقرت  جبامعة أم القرى.

من طالبات  ( طالبة  30استخدم البحث املنهج شبه التجرييب كما اشتملت عينة البحث على ) ولقد، لديهن  اإللكرتونية 

ابلتساوي إىل جمموعتني  تقسيمهن   ت   ذلكد بع، اعشوائي   اختيارهن   ت  ا بكلية الرتبية جامعة أم القرى الدراسات العلي

 بينما ت  ، اجملموعة التجريبية من خالل بيئة التعلم القائمة على التعلم املقلوب بتدريب الباحثةامت مث ق، ضابطة( -)جتريبية

ارات إنتاج مه حظةأداة البحث )بطاقة مال تطبيق ت   وبعد ذلك، الطريقة التقليديةمن خالل اجملموعة الضابطة تدريب 

نتائج البحث إىل فاعلية بيئة تعليمية قائمة على وقد توصلت ، لبحثعلى جمموعيت ا بعدّي   اتطبيق   املقررات اإللكرتونية(

كما ،  التعلم املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج مقررات إلكرتونية لدى طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة أم القرى

 . املختلفة العليا ابلتخصصاتطالبات الدراسات مية مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية لدى رورة تنلبحث بضأوصى ا

 مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية. -التعلم املقلوب -: بيئة تعليميةالكلمات الدالة



 إميان عوضه احلارثيد.    فاعلية بيئة تعليمية قائمة على التَّعلُّم املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية

 3    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

Abstract 

The Effect of a flipped Learning-Based Learning Environment in the development of E-

Courses Production Skills among postgraduate female students ،Faculty of Education ،

Umm Al-Qura University 

The development of communication technology in the educational process has led 

to the emergence of new learning styles and methods based on modern technology ،and 

the most prominent of these methods is the Flipped Instruction: This type of education 

is one of Integrated learning education that employs modern technologies ،So the 

research aimed to identify The effect of a flipped Learning-Based Learning 

Environment in the development of E-Courses Production Skills among postgraduate 

female students ،Faculty of Education ،Umm Al-Qura University. The research used a 

semi-experimental method ،the sample consisted of (20) female students randomly 

selected ،they were divided equally into two groups (experimental - control) ،the 

experimental group was trained through a learning environment based on flipped 

learning ،the control group was trained in the traditional way ،and after applying the 

research tool (note card of E-courses production skills) on the two research groups ،The 

research indicated that the learning environment based on flipped learning is effective in 

the development of E-courses production skills for postgraduate female students at the 

Faculty of Education ،Umm Al-Qura university and the research recommended the need 

to develop E-courses production skills for graduate students in different disciplines. 

Keywords: Learning Environment- flipped Learning- E-Courses Production Skills 
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 قدمة:امل

ا تتيح كما أهن  م احلديثة.ليات التعهمع توجي تتماشىاليت  سرتاتيجياتاإلوب إحدى لاملق لتعلمسرتاتيجية اإ د  ع  ت   
  .وربط الدروس ابحلياة الواقعية خارج احملاضرة، ة أثناء وقت احملاضرةلمشاركة الفاعلالفرص ل ناملزيد م للطالب

أمناط وطرق  واستخدامها يف تطوير العملية التعليمية إىل ظهورنولوجيا االتصال ايل يف تكلتطور احلأدى القد 
 Flipped)ومن أبرز تلك الطرق واألساليب التعلم املقلوب أو املعكوس ، معتمدة على التقنية احلديثةعليمية جديدة ت

Instruction)  يشتمل و ، يوظف التقنيات احلديثة دمج الذييم املالتعل واعأن ا منواحد  هذا النوع من التعليم  د  ع  ي   حيث
 ة القصوى من التعلم يف الفصول الدراسية.على استخدام التكنولوجيا لتحقيق االستفاد

على البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية  لوجيا املعلومات واالتصاالت وأثرهكما أن التقدم اهلائل يف تكنو 
 اعندما يثبت الواقع يومي   خاصة، ليم والبحث عن آفاق جديدة يف اكتساب املعرفةة يف التعريات جذريوالرتبوية يتطلب تغي

فعالية؛ كما أثبتته الدراسات والتجارب العملية يف جمال تكنولوجيا  أن التعلم ابلطرق التقليدية يف الفصول الدراسية أقل  
 االحتياجات والتطلعات الرقمية جليل اليوم من يبِ  علم اليت تلالتعليم اليت أكدت على ضرورة البحث عن أساليب الت

 (.2016، م )مسرةالتعلي ت احلديثة يف جمال تكنولوجياواليت تعتمد على تطبيق النظرّي، الطالب

التعلم املقلوب إعداد مقاطع فيديو صغرية يشاهدها الطالب ويراجعوهنا يف املنزل قبل احلضور للصف يف ويتضمن 
 ويف الوقت ذاته يستغل املعلمون وقت الصف يف، ة املعلومات التقليدية خارج الصفالطالب كاف ومن مث ينجز، املدرسة

 (.2018، )الشاذيل أساليب التعلم النشطممارسة الطالب لتطبيقات الدرس ابستخدام 

وما ، امنزلي   اجب  ليصبح وايؤديه الطالب يف الفصل الدراسي  على عكس الدور الذيفكرة التعلم املقلوب تعتمد و 
من خالل أداء مزيد ، ل لوقت احلصةفيسهم يف االستغالل األمث، ينفذه يف الصف الدراسي ايؤديه يف املنزل بكونه واجب  
ومراعاة ، ومتابعة املتعثرين، وتثبيت املفاهيم لدى الطالب، واإلجابة عن التساؤالت، واملناقشة، من األنشطة والتمرينات

 (.2018، مستوّيت التفكري العليا )الفيفي وآخرون ويضمن الوصول هبم إىل، لتعلمم على اوقدراهت، بينهمدية الفروق الفر 

تعليمية جديدة ومنوذج  سرتاتيجيةإك  التعلم املقلوب على فاعلية تطبيقعديد من الدراسات والبحوث أكدت ال قدول
وكفاءة وى مهارات التفكري لتقليدي وتنمية مستمستحدث يف جمال التعليم؛ حيث يساعد يف عالج ضعف التعلم ا

فاعلية استخدام منوذج التعلم  إىلاليت توصلت  (2015)هارون وسرحان  دراسة :ومن هذه الدراسات، الذاتية الطالب
ا كم،  الب كلية الرتبية جبامعة الباحةلدى ط اإللكرتويناملقلوب يف التحصيل الدراسي وأداء املهارات يف تطبيقات التعلم 

ة املقلوب يف تدريس اللغة اإلجنليزية كلغ للتعلم كثريةفوائد   إىل Kvashnina & Martynko (2016) توصلت دراسة
 وحتسني مهارات التعلم اليت تتميز ابالستقالل الذايتتهم وتعزيز دافعي، لطلبة يف املساقمبا يف ذلك زّيدة األداء العام ل اثنية
 .لديهم
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واليت ترتكز على توظيف ، املقلوب من االجتاهات احلديثة اإللكرتوينة التعلم سرتاتيجيإيتضح من ذلك أن 
احملاضرات  يف اإلنرتنتأنواع التعلم املدمج الذي يستخدم تكنولوجيا  كواحد منم الرقمي  التكنولوجي احلديثة لتفعيل التعل

 راسية خارج الصف الدراسي.الد

تشمل مميزات التعليم ، ات تعليمية متعددةمبميز  يتميز امهم   اعليمي  ت امصدر   اإللكرتونيةاملقررات  د  ع  كما ت   
وال ، وطيلة أّيم األسبوع وأّيم العطالت ساعة   24أبنه مفتوح  اإللكرتويناملقرر حيث يتميز ، القائم على الويب اإللكرتوين

وال ، العامل ويف أي مكان يف، أم ليال   اإذ يستطيع الطالب استخدامه أي وقت شاء هنار  ، يعيق استخدامه زمان أو مكان
ويستطيعون االطالع ، دامه عدة مراتويستطيع الطالب استخ، إذ ميكن استخدامه من املنزل، اج إىل قاعات دراسيةحيت

 (.2۰۰۸، على املادة العلمية للمقرر واحملاضرات ابستمرار )اجلرف

مالئمة للتغلب على  ت التكنولوجية وأساليب تعليميةويف ذلك اإلطار فإننا يف حاجة إىل اختيار املستحداث
 اختصاريعمل على  حيث التعلم املقلوبها ومن،  قدر مناسب من التفاعل بني عناصر العملية التعليميةمشكلة توفري

 .التعلميف الوقت وحيقق نتائج إجيابية 

ر الوقت التكنولوجيا ويف عالج قص تخداماساملقلوب وإمكانياته يف  التعلمعلى ما سبق من فاعلية وإجيابيات  بناء  
الدراسة يف  هأتيت أمهية هذ، رات العمليةدريب على تطبيق املهاويف إاتحة الفرصة للطالبات ابلت، الدراسيةاملتاح للمقررات 

لبات لدى طا اإللكرتونيةقائمة على التعلم املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج املقررات  بيئة تعليميةالكشف عن فاعلية 
 .بية جامعة أم القرىالدارسات العليا بكلية الرت 

 اإلحساس ابملشكلة:

من يف عصر شديد التغري واسيب احملمولة واهلواتف الذكية ن احلاحلديثة م أصبح توظيف التقنيات التكنولوجيةلقد 
وبذلك ظهرت ، حنو عملية التعلمّيدة الدافعية مما يعني على ز ، ودجمها يف العملية التعليمية ضرورة عصرية، األمهية مبكان

م ومن أبرزها التعل  ، ة التعليميةسرتاتيجيات وأساليب تعليمية مبتكرة قائمة على توظيف تلك التقنية املتنوعة يف العمليإدة ع
 احتياجات الطالب.املقلوب الذي يوظف التقنية احلديثة بذكاء لتقدمي تعليم يتناسب مع 

عديد من البحوث والدراسات إىل تطوير أداء ه تتجكما ،  فاعلية التعلم املقلوب عديد من الدراساتولقد تناولت 
توصل الباحث حيث  Arcos (2014)وهذا ما أشارت إليه دراسة ، ةرتونياإللكالطالب املعلم يف جمال إنتاج املقررات 

ملية دى إىل زّيدة رضا املتعلمني يف عإىل أن عينة الدراسة ترى أن توظيف املصادر التعليمية املفتوحة يف التعلم املعكوس أ
التعلم  د  ع  وي   ، التعلم زمالء يف إدارة عمليةوزّيدة معدل تعاون ال، وزّيدة مشاركة املتعلمني يف عملية التعليم والتعلم، التعليم

ره من تفاعالت وأساليب ملا يوف ؛يف جمال التدريب والتعليم اابرز   االيت القت جناح  سرتاتيجيات احلديثة املقلوب من اإل
ل ثم، التعلم املقلوبعديد من الدراسات إىل أمهية  أشارت كما،  املهارات واملعارف بشكل أفضل تساعد على إتقان

واليت قامت بدراسة أثر اختالف منطي التعليم املدمج )املرن / الفصل املقلوب( يف إكساب  (2015)عبد العظيم  دراسة:
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للفصل املقلوب والتعلم املرن يف  األثر اإلجيايب لت إىل توصواليت، رات إنتاج الربامج املسموعةطالب كلية الرتبية بعض مها
 رات إنتاج الربامج املسموعة.إكساب طالب كلية الرتبية بعض مها

 اإللكرتونيةعلى فاعلية التعلم املقلوب يف تنمية مهارات تصميم االختبارات  (2015) حسن دراسةكما أكدت 
اليت استهدفت حتديد مهارات تصميم املقررات ( 2۰16) الربي ودراسة، لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى

والكشف عن التصور املقرتح لعناصر التعلم عرب الويب يف تنمية ، عليمطالب تكنولوجيا الت الواجب توافرها لدى اإللكرتونية
لويب يف تنمية التحصيل فاعلية عناصر التعلم عرب ا إىلوصلت نتائج الدراسة وقد ت، اإللكرتونيةمهارات تصميم املقررات 

سرتاتيجية إدت على الدور اإلجيايب لتوظيف  أكواليت( 2۰15) متويل ودراسة ريف واألداء العملي لدى عينة البحث.املع
 التعليم والتعلم. التعلم املقلوب يف عملييت ي 

ت تصميم وإدارة إما يف تنمية مهارا اهتمامهاية تلك الدراسات احنصر وبتحليل تلك الدراسات يالحظ أن غالب
الدراسات منها ما تناول مبادئ تصميم تلك  منو ، يةوالتقليد اإللكرتونيةوإما ابملقارنة بني املقررات ، اإللكرتونيةررات املق

قائمة على التعلم املقلوب  بيئة تعليميةيم إىل تصم وختتلف الدراسة احلالية عن تلك الدراسات يف أهنا تسعى، املقررات
 .اإللكرتونيةنتاج املقررات إلتنمية مهارات 

لى التقنيات احلديثة لتطوير احلديثة واملعتمدة عسرتاتيجيات التدريس إ بدراسة أثر الرتبوينيتضح اهتمام كما ا
يف الدراسات السابقة اليت  كثرةأن هناك  و ، ملقلوبسرتاتيجيات اسرتاتيجية التعلم االعملية التعليمية التعلمية ومن هذه اإل

إلجراء هذه  منطقي   مربرولعل هذا السبب ، قليلةما زالت  السابقةضوع التعلم املقلوب؛ إال أن الدراسات حبثت يف مو 
 .الدراسة

 مشكلة البحث:

 جبامعة أم القرىلية الرتبية كب طالبات الدراسات العليامشكلة البحث يف حاجة  على ما سبق تتضح ااستناد  
التعلم املقلوب لتنمية مهارات إنتاج قائمة على  بيئة تعليميةفاعلية  وقياس، يةاإللكرتونارات إنتاج املقررات لتنمية مه
 جبامعة أم القرى.كلية الرتبية ب طالبات الدراسات العليالدى  كرتونيةلاإلاملقررات 

 :سئلة البحثأ

 أم القرى؟ كلية الرتبية جبامعةالدراسات العليا بالالزمة لطالبات  اإللكرتونيةت ما مهارات إنتاج املقررا -

 لدى طالبات اإللكرتونيةاملقررات قائمة على التعلم املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج  بيئة تعليميةاستخدام أثر ما  -
 كلية الرتبية جبامعة أم القرى؟ب الدراسات العليا
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 :هداف البحثأ

 :حتقيق األهداف التالية ايل إىلهدف البحث احل

 كلية الرتبية جبامعة أم القرى.ب الدراسات العليا الالزمة لطالبات اإللكرتونية هارات إنتاج املقرراتمب إعداد قائمة -

لدى  اإللكرتونيةلتنمية مهارات إنتاج املقررات  قائمة على التعلم املقلوب بيئة تعليميةتصميم لذج مقرتح إعداد منو  -
 كلية الرتبية جبامعة أم القرى.ب الدراسات العليا طالبات

لدى  اإللكرتونيةالتعلم املقلوب لتنمية مهارات إنتاج املقررات  قائمة على بيئة تعليمية ماستخدا فاعليةقياس  -
 كلية الرتبية جبامعة أم القرى.ب الدراسات العليا تطالبا

 :أمهية البحث

 تتمثل أمهية البحث احلايل فيما يلي:

 .2030لم يناسب تطلعات رؤية اململكة ة امليدان الرتبوي يف اململكة العربية السعودية إىل نوع جديد من التعحاج -

 .اإللكرتونيةات  أكدت على أمهية تنمية مهارات إنتاج املقرر لتطورات واالجتاهات احلديثة يف الرتبية واليتمواكبة ا -

 ة.إلكرتونيمقررات  توظيف بيئة تعليمية ميكن االستفادة منها يف إنتاج -

 ية يف جمال تكنولوجيا التعليم.الدراسات العليا بكليات الرتب تطوير أدوار طالبات -

 .اإللكرتونيةلتعليم يف جمال إنتاج املقررات عن أنسب الطرق لتدريب أخصائي تكنولوجيا ا املسؤولني توجيه -

 :فروض البحث

 درجات اجملموعة التجريبية من طالبات توسط( بني م0.05ائية عند مستوى )وجد فروق ذات داللة إحصت -
ومتوسط درجات ، من خالل بيئة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب ن   درسي بية الاليتكلية الرت ب الدراسات العليا

طة اليت درست ابلطريقة التقليدية يف التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات إنتاج املقررات ة الضاباجملموع
 لصاحل اجملموعة التجريبية. اإللكرتونية

 من طالبات ( بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ت -
من خالل بيئة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب يف التطبيقني القبلي  ن   درسي كلية الرتبية الاليتب الدراسات العليا

 لصاحل التطبيق البعدي. اإللكرتونيةنتاج املقررات والبعدي ببطاقة مالحظة مهارات إ
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لدى  نيةاإللكرتو التعلم املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج املقررات بيئة تعليمية قائمة على تخدام سال هناك أثر إجيايب   -
 كلية الرتبية جبامعة أم القرى.ب الدراسات العليا طالبات

 حدود البحث:

 :اقتصر هذا البحث على

 .أم القرىالالزمة لطالبات كلية الرتبية جبامعة  اإللكرتونيةات إنتاج املقررات قائمة مهار  -

الدراسات العليا لطالبات  كرتونيةلاإلقائمة على التعلم املقلوب لتنمية مهارات إنتاج املقررات  بيئة تعليميةتصميم  -
 كلية الرتبية جبامعة أم القرى.ب

 كلية الرتبية جبامعة أم القرى.ب الدراسات العليا طالبة من طالبات نيثالث -

 :مصطلحات البحث

 :الفاعلية

األثر  ويتم حتديد هذا، مل أو بعض العوامل املستقلة على عامل أو بعض العوامل التابعةمدي أثر عا تعرف أبهنا:
 (.2۰۰3، عن طريق مربع إيتا )شحاته والنجار اإحصائي  

 التعلم املقلوب يف بيئة تعليمية قائمة على دار التأثري الذي ميكن أن حتدثهمقأبهنا:  اإجرائي   الفاعلية ةالباحث تعرفو 
 .معة أم القرىطالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبالدى  اإللكرتونيةمهارات إنتاج املقررات تنمية 

 التعلم املقلوب:

يتعلق ، ينأالتعلم إىل جز  فيه تقسيم مهام   ج يتم  م املدمسرتاتيجيات التعل  إحد إأبنه:  بحثال تعرفه الباحثة يف هذا
بينما يتم اجلزء الثاين من خالل ورش عمل ، لكرتوينإلكرتوين بطريقة تفاعلية من خالل موقع إاجلزء األول بتقدمي حمتوى 

 .طالع عليها من خالل املوقع اإللكرتويناألنشطة اليت ت اال ية حلل  تقليد

 :لكرتونيةاإلمهارات إنتاج املقررات 

كساهبا اليت يتم إ اإللكرتونيةاملقررات  وتطويروتقومي وإنتاج أهنا مهارات حتليل وتصميم يف هذا البحث  اهبيقصد 
لعلمية واخلربات املادة ا ة جتمع بنيإلكرتونيمقررات  إنتاجهبدف ، رىلطالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم الق

 .التقنية
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 والدراسات السابقة: ظريالن اإلطار

 :: التعلم املقلوبأوًل 

دة تعتمد على أسس منهجية لب تبين صيغ جديوهذا التطوير يتط، لية التعليميةهتتم الدول املتقدمة بتطوير العم
ا اليت  وتطبيقاهت اإلنرتنتوتطور شبكة ، الشبكات واألجهزة التقنية بشكل عام التقين احلايل من ال سيما مع التقدم، نظامية

لت على املعلمني استخدام وسه، والتعلم حديثة للتعليم فظهرت أساليب وطرائق، يف العملية التعليمية كان هلا دور مهم  
وأاتحت هلم الوصول إىل املوارد التعليمية اليت ، تعلمووفرت للطالب مرونة يف ال، سرتاتيجيات وطرائق فاعلة للتدريسإ

والتعلم عن طريق ، اإللكرتوينفالتعليم ، وسائل وقنوات للتواصل بني الطالب ومعلميهموأوجدت التقنية ، حيتاجون إليها
يف العملية  تاإلنرتنوالتعلم املقلوب كلها مناذج من تطبيقات شبكة ، والتعلم املدمج، ونظم إدارة احملتوى، نرتنتإلا

سرتاتيجيات متنوعة للتعلم؛ إو هور أساليب أدى إىل ظ ا عامل مهم  وتضخمه، أضف إىل ذلك أن تراكم املعرفة، التعليمية
 (.2۰15، املقلوب )الشرمان التعلمسرتاتيجية إومنها 

ملية كس للعأو العالقلب  وهذا، كما أن فكرة التعلم املقلوب تقوم على قلب مهام التعلم بني الصف واملنزل
ية احلديثة يف العملية التعليمية يف وقتنا الراهن حيث أصبح دمج التقن، التعليمية ال ميكن حتقيقه دون توظيف أدوات التقنية

وامتالكهم بل ، حلايل من الطالب الذين نقوم بتعليمهمرات وظروف اجليل التغري خصائص ومها مهمةوحاجة  امطلب  
 (.2014، )الذويخ التقنية املتنوعة وقدرهتم على تعلمها بسرعة ومهارةبيقات والتط االتصالدوات احرتافهم أ

كان   وسواء  ، ميف اجملتمع التعليمي اليو  ااجتاه جديد للتعلم أصبح يكتسب زخ   التعلم املقلوبأن  ا سبقمميتضح 
 .ن إمكاانت قلب التعلما تزيد مفال شك أهن، اجلديد يهتم أو ال يهتم حبقيقة تقنية الويب والوسائط الرقمية االجتاههذا 

 مفهوم التعلم املقلوب: 

، نتشرة يف مؤسسات التعليم اجلامعيلتعلم املدمج امللتعلم املقلوب إحدى الصيغ املعاصرة سرتاتيجية الإ د  ع  ت   
 .كرتونيةلاإلمنوذجية إبحدى الصيغ فمن خالهلا تتم مشاهدة حماضرة ، يعكس العملية التعليمية تربوّي   امنوذج  ها بوصف

، أحد أشكال التعلم املدمجد   ع  ي   و ، ديثة للتعليمأبنه: منط من األمناط احل التعلم املقلوب (2۰15) الشرمان يعرفو 
يف الفصل الدراسي ، اإلنرتنتخالل فيديوهات تعليمية توضع على  إذ يتم تدريس الطالب خارج الفصل الدراسي من

 .لفيديووالتعامل مع مشكالت الطالب اليت واجهتهم أثناء متابعة ا ويقوم املعلم ابإلجابة عن أسئلة الطالب

استخدام التكنولوجيا هبدف تعليم الطالب خارج الفصل  :أبنه Bergmann (2014  &Samsعرفه )كما 
 وحل مشكالت تعلم الطالب.، عاونيةجملموعات التاة الدراسية ومناقشة الطالب وعمل ستغالل وقت احلصوا، الدراسي

وإرساهلا إىل ، طريق الفيديوقيام املعلم بتسجيل احملاضرات عن  :فريون أنه( 2014) روس وعمارةبو الأما أ
والتعليقات وكتابة األسئلة ، لومات املهمةيقومون بتدوين املع ومن مث، ليطلعوا عليها الطالب قبل احلصة بوقت كاف  
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وتنفيذ املهارات املتعلقة ، والقيام ابألنشطة والتدريبات ،املتعلقة ابلدرس لكي يكونوا مستعدين يف الصف لطرح األسئلة
 .ذا ما يؤدي إىل تفاعل الطالب مع املعلم وتفاعل بعضهم مع بعضوه، ابلدرس

حبيث يتم ، يقلب إجراءات التدريس وأدوار املعلم واملتعلم ي  وذج تدريسأبنه: من (2018)الشاذيل  يف حني يعرفه
، املتنوعة إللكرتوينات التعلم ابستخدام أداة واحدة أو أكثر من أدوا، اإلنرتنتملنزل عرب االطالع على الدرس وحمتواه يف ا
علم اف املإبشر ، د مفاهيم التعلموأتكي، وحل الواجبات، والتغذية الراجعة، اضرة للتطبيقوختصيص وقت احلصة أو احمل

 وتوجيهه.

مث مع املعلم  اإلنرتنت بدأ ابلدراسة عربأن هذا النموذج يقدم من خالل جدول اثبت ي Horn (2015) وذكر
الباحث هذا  ويتبىن .اإلنرتنتخالل  مث القيام ابألنشطة والتكليفات املطلوبة وتسليمها من، وجهل اابلشكل التقليدي وجه  

 التعريف.

يات تعليمية تقوم على توظيف املعلم للتقن سرتاتيجيةإإىل أن التعلم املقلوب: ( 2016)احلنان وآخرون ويشري 
 صورة درس مسجل يستمع إليه الطالب يف أي مكان فيز والتواصل مع الطالب يفاحلديثة لتطوير طرق التدريس والتح

قد انقلبت  وبذلك تكون مهام الصف والبيت، الصفداخل  امث يطبقون ما تعلموه من التسجيل عملي  ، خارج الصف
 وتبادلت األدوار.

ا التعلم ومنه تفق يف جوهرها األساسي وهو توظيف التقنيات احلديثةهنا تفات أتضح من استعراض هذه التعريوقد ا
توى قبل الدرس تنبع االختالفات بينها يف اختالف األساليب التكنولوجية املستخدمة لتقدمي احملو ، يف التدريس املقلوب
ة عرب أنظمة إلكرتونيمقرات  مة أإلكرتونيكتب   منرتنت أإمواقع  مملفات وسائط متعددة أ مأكانت ملفات فيديو أ سواء  

 إدارة التعلم.

 لم املقلوب:مميزات التع 

لعملية شكال االستفادة منه يف حتسني جودة اري من الباحثني لدراسة فاعليته وأحظي التعلم املقلوب ابهتمام كث
 وفابو الأمل أودراسة ، (2۰1۰) نديد من الدراسات حوله مثل دراسة الزيريت عحيث أج، التعليمية وخمرجاهتا

املؤمترات والندوات ملناقشة من وقد عقدت عديد ، Zhu (2017)ودراسة ، Peterson (2016)ودراسة ، (2۰16)
، صرة يف تطوير عملية التعلم ابملؤسسات التعليمية املختلفةالتوجهات احلديثة يف توظيف تلك األساليب التكنولوجية املعا

واملؤمتر الدويل ، 2۰12قد بتونس عام مات واالتصاالت يف التعليم والتدريب املنعمنها املؤمتر الدويل األول لتقنيات املعلو 
 .2۰15والتعلم عن بعد املنعقد ابلرّيض عام  اإللكرتوينالرابع التعلم 

، (2۰14) الذويخ، Bergmann (2014  &Samsذكرها )كما ميزات  املقلوب بكثري من يتميز التعلم املكما 
 ( منها:2۰14)زوحي 
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 على االستقصاء. نشطة القائمةأكرب لأل استغالل اجليد لوقت احلصة مما يتيح وقت  ن االيتضم -

 .ادر الرقميةوالفيسبوك واملص واليوتيوب اإلنرتنتلغة تالميذ اليوم اليت تتمثل يف استخدام بيتحدث   -

 .ئم للتعلماملكان املالن الوقت و يتميز ابملرونة مبا يتناسب مع الظروف املختلفة للطالب حيث خيتارو  -

بل إىل ، نتبهني كما يف التعليم التقليديامل لبية وقت احلصة للتالميذمساعدة الطالب الضعفاء حيث ال يتوجه غا -
 مساعدة أكثر. التالميذ الذين حيتاجون إىل

 من التفاعل بني املعلم وطالبه. املقلوبلتعلم يزيد ا -

 يساعد املعلم على معرفة طالبه بشكل أفضل. -

 .تالميذ وبعضهم البعضفاعل بني اليزيد من الت -

 .ارة الصفإد مشكالت دارة الصف مبا يساعد املعلم على التغلب على عديد منيغري من منط إ  -

حيث يتيح ألولياء األمور االطالع على حمتوى التعليم الذي ، قلوب من شفافية الفصول الدراسيةيزيد التعلم امل -
 .اإلنرتنتروس عرب دامل يدرسه أبناؤهم من خالل متابعة احملتوى

 التواصل بني الطالب. بناء اخلربات ومهاراتناقد والتعلم الذايت و عزز القدرة على التفكري الي -

يتسم ، للوقت يف تلقي تعليم تشخيصي امثالي   ان استثمار  ب بتوفري إطار عملي يضمسرتاتيجية التعلم املقلو إوتتميز 
، تياجات تعلمهمكما أهنا تراعي بشكل نوعي اح،  ن املعلم والطالبابحلضور الشخصي املباشر وغري املباشر لكل م

موضوع وتزوديهم بتغذية راجعة فورية مؤثرة يف ، وتتيح للمعلمني شخصنة التعليم لكل طالب بفاعلية، وفروقهم الفردية
كما تالئم استخدام ،  واقف التعلموتشجع على توظيف تقنيات حديثة متنوعة يف م، اتابخلرب  ثرّي   اوتوفر مناخ  ، تعلمهم

 .(Adedoja ،2016) ومرن للمتعلمني لتعلم حر  متنوعة  اإضافة إىل أهنا توفر فرص  ، بنائيدوات خمتلفة التقييم الأ

، (2۰16)عمارة و  أبو الروسو ، Adedoja (2016)، (2۰15) انهارون وسرحمثل: ، عدة دراساتوقد أثبت 
(2016) McCallum et al برامج إعداد املعلم املقلوب يف سرتاتيجية التعلمإف منوعة لتوظي ن هناك فوائدوغريها أ 
ختلفة كاألمن وتعلم املفاهيم امل، كفاعليتها يف زّيدة مستوى التحصيل املعريف وفق مستوّيت بلوم الستة،  كليات الرتبيةب

ومنو ، اإللكرتوينومهارات التعلم ، يواإلبداع، والناقد، والتفكري البصري، وتنمية مهارات التعلم والبحث العلمي، املعلومايت
 ععن توصياهتا ابلتوس   فضال  ، وزّيدة مستوى الرضا عن الدراسة هبا .. وغريها، وهاواالجتاهات حن، ية حنو التعلم هباالدافع
 ينها يف برامج إعداد املعلم.وتضم، سرتاتيجيةهذه اإل استخدام يف

ملقلوب فيما إىل أمهية توظيف التعلم ا Srivasatava (2014)ودراسة ، (2015)الشرمان دراسة  تأشار  كما
 :يلي

 والتقومي وابتكار املعرفة والفهم.، مهارات التحليل ملمارسةللطالب  ايتيح فرص   -
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 متطلبات العصر الرقمي. مسايرة -

 لب هو حمور عملية التعلم.طاال -

 كل املتعلمني يشاركون يف التعلم. -

 الرتكيز على مستوّيت التعلم العليا. -

 .ب يتحملون مسئولية تعلمهم أبنفسهمطالال -

 اكتساب املعرفة التقريرية اإلجرائية. -

 التعلم املقلوب جيمع التعلم السابق واخلربة. -

األثر اإلجيايب  إىل Diab ،((2015 Bell ،(2014) Overmyer (2016أشارت دراسة كل من: ) كما
ه من حتضريات وتفاعالت  تنمية مهارات املتعلمني ملا لته يفومسامه، للتعلم املقلوب يف تنمية التحصيل املعريف للمتعلمني

توى كما يساعد املتعلمني على التفكري يف احمل،  تعلمني والتأهب للتعلمحيث إن ذلك يساعد على تنشيط ذهن امل، مسبقة
وذلك يساعد على ، يةمناقشتها يف اللقاءات الصف سئلة يتم  اء الغامضة وحتضري أومن مث اكتشاف األجز ، التعليمي ومهاراته

اليت اهتمت بدراسة و   Mazur; Brown & Jacobsen (2015)دراسة كما ذكرت   .التعلم املقلوبجيابيات إ يةتنم
سة على طالب الصف التاسع يف مادة الدراسات االجتماعية ت الدراحيث طبق، مزاّي وحتدّيت منوذج التعلم املقلوب

، التعلم التعاوين، تصاميم هي العمل اجلماعي ةثعتماد على ثالة التعلم املقلوب ابالوأشارت النتائج لفاعلي، يف كندا لرباتأب
 مواد دراسية تجريب النموذج يفوأوصت الدراسة ب، وأنه يسهم يف حتسني التعلم ابالستقصاء، سهولة الوصول للتكنولوجياو 

 .حىت الصف الثاين عشرمن رّيض األطفال  اأخرى بدء  

لكرتوني ة وف ق أس اليب إإع داد مق ررات لتأكيد على أمهية الدراسات السابقة يف ا عاحلالية موبذلك اتفقت الدراسة 
 الطالبات.رات التشاركية لدى تنمية مهارات التدريس واملها واليت ميكن أن تسهم يفمنها التعلم املقلوب ، حديثة

دة ن إعاكما أ،  واملتعلم للمعلملية والفاعمن أهم مميزات التعلم املقلوب أنه يوفر الوقت ن تضح من ذلك أوقد ا
ىل النشط من إ لتايل التحول ابلتعلم من السليب  واب، ترتيب عناصر العملية التعليمية ووقتها جيعل التفاعل أكثر غىن وفائدة

والرتكيز على مستوّيت ، كما يعمل على زّيدة التفاعل بني املعلم والطالب،  اعليةاىل تعلم أعمق وأكثر ف أجل الوصول
ويشجع ، ويبين عالقات أقوى بني الطالب واملعلم، فصل أكثر للتوجيه والتحفيز واملساعدةويستغل املعلم ال، التعلم العليا

 على االستخدام األفضل للتقنية احلديثة.

 وبعلم املقلمبادئ الت: 

، Nagel (2013) كما أوضحها كل منة  من توفر أربع دعائم رئيس د  فاعلية فالب   الكي يكون التعلم املقلوب ذ
Petrovici & Nemesu (2015) ما يليفي: 
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ونة يف كيفية إضافة إىل مر ، يتطلب التعلم املقلوب مساحات تعلم مرنة Flexible Environment:  بيئة مرنة -
مبا يتناسب مع املوقف التعليمي حيث حيتاج املعلم إىل إعادة ترتيب بيئة التعلم ابستمرار ، م وتقوميهتقدمي التعل

 .الطالبتوّيت سمو 

يف ثقافة التعلم من التمركز حول املعلم ابعتباره  ايتطلب التعلم املقلوب تغيري   Learning Culture:  لمثقافة التع -
كما يستخدم ،  خارج الفصل الدراسي اكبري    حيث يبذل جمهودا  ، ول الطالبحمور العملية التعليمية إىل التمركز ح

 زيز التعلم.والتطبيق وتع وقت الفصل للمراجعة

يتطلب التعلم املقلوب أن حيدد املعلم املواد الدراسية اليت جيب أن  Intentional Content:  توى املقصوداحمل -
صوتية تلك اليت تقدم خارج الصف الدراسي من ملفات  سواء  ، لطالب من أجل حتقيق أهداف التعلميقدمها ل

 سرتاتيجياتإصف الدراسي ابالعتماد على التقدم داخل  أو تلك اليت، عروض تقدمييةة و إلكرتونيومرئية وكتب 
 .التعلم القائم على املشكالتو ، وتدريس األقران، التعلم النشط

جيا يف التعلم املقلوب االستغناء عن ظيف التكنولو ال يتضمن تو  : Professional Educator املعلم احملرتف -
وا خالل العمل مع تالميذه للتأكد من أهنم تعلمأخرى من  من أمهيته بل يصبح للمعلم أدوارا   املعلم أو التقليل

 .ابلتحكم يف تعلمهم السماح هلمو ، املواد التعليمية املقدمة هلم

تصميم عادة بقدر ما هو إ لتكنولوجيا يف العملية التعليميةالتعلم املقلوب ليس جمرد توظيف ل وميكن القول إن
حيث تسمح بيئة التعلم املقلوب  ؛التفاعل معهاان هذه العملية و أرك لم معاملع تعاملالعملية التعليمية من حيث طريقة 

املساحة املخصصة  ويعد املعلمون يف كثري من األحوال إبعادة تنظيم، للمعلمني ابستخدام جمموعة متنوعة من طرق التعلم
ويعمل كل ، داء والتقييماتية واألراسة الذلدواحدة دراسية؛ لدعم العمل اجلماعي الستيعاب درس معني أو و لوقت احملاضرة 
 .تسمح للمتعلمني تعلم ما يريدونهمرنة  بيئةذلك على خلق 

 :خطوات التعلم املقلوب 

، )مت     ويل (2۰15، إمساعي    ل)، (Ferriman، 2014تتمث    ل أه    م خط    وات تطبي     ق ال    تعلم املقل    وب فيم     ا يل    ي )
2۰15:) 

لتكنولوجي  ة واختي ار األس  اليب ا، املناس ب لتحقيقه  ا ت  وىواختي ار احمل، يق  وم املعل م بتحدي  د أهداف ه بدق  ة :التخط يط -
حتديد أسلوب و ، وأثناء احلصة ووضع تصور لألنشطة املطلوب من التالميذ القيام هبا قبل، لطالبهاملتاحة املالئمة و 

 .قومي املالئمالت
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ذلك تقدمي احملتوى يف  تطلبقد يو ، أهداف الدرس احملتوى املالئم لتحقيقوبناء إعداد  يتم  إعداد احملتوى التعليمي:  -
يف هذه احملتوى أن يكون  ويشرتط، أو عرض تقدميي، أو أسطوانة تعليمية، اإللكرتونيةة مثل الكتب إلكرتونيصورة 
 وأهدافها. املادة لطبيعة اومناسب   اومشوق   جذااب  

يق وم هب ا  نش طة الفردي ة ال يتلن وع امله ام واأل اواض ح   اور  يض ع املعل م تص حتديد أنش طة ال تعلم قب ل الدراس ة ابلص ف:  -
 أو إع  داد، اإلنرتن  توق  د تتن  وع ه  ذه امله  ام ب  ني األنش  طة البحثي  ة عل  ى ، الط  الب قب  ل حض  ورهم للص  ف األساس  ي
 القضاّي اليت يثريها الدرس.أهم التساؤالت و  أو، عرض تقدميي حول أحد عناصر الدرس

أه  م خط  وات ال  تعلم املقل  وب إذ متث  ل االس  تفادة خلط  وة ه  ذه ا د  ع   ت   اء الدراس  ة ابلص  ف: و نش  طة ال  تعلم أثن  القي  ام أب -
، وال يت تتن  وع ب ني أنش  طة فردي ة و اعي  ة، احلقيقي ة ل دى التالمي  ذ م ن خ  الل م ا ميارس ونه م  ن أنش طة داخ  ل الص ف

خ يص أه  م النق  اط ال  واردة وتلتس  اؤالت الط  الب  ع  نيف بداي  ة احلص  ة لةجاب ة  ان خيص ص وقت   املعل  م أجي ب عل  ى و 
 .ابحملتوى

األنش   طة بع   د انته  اء احلص   ة الدراس   ية  جي  ب أن يق   وم الط   الب ب  بعض : إذابلص   ف  ارس  ة األنش   طة بع  د الدراس   ة مم -
، املعلم بلأسئلتهم من قِ  عناإلجابة  تمتو ، استيعاب الدرس بشكل أفضل ما ت   الستمرار عملية التعلم خاصة بعد

 .أو تطبيقات حياتية ملوضوع الدرس حبثية وعاتقد تتمثل هذه األنشطة يف مشر و ، ا بينهمتبادلوا اخلربات فيمو 

وذلك من خالل قدرة الطالب على تنفيذ ، يتم احلكم على مدى حتقق األهداف منها: و التقومي التكويين والنهائي   -
التقومي على تقومي املعل م أال يقتصر  البدو ، تدريبات وإجراء املشروعات البحثيةمن ال مزيد حل  و ، ني هبااملهام املكلف

، وتق ومي احملت وى املق دم للط الب، ه وممارس اتهئ قيام املعل م بتق ومي أداعلى بل جيب أن تشتمل عملية التقومي ، طالبهل
 ألهداف الدرس.مدى حتقيق هذه العناصر و ، عةواألساليب التكنولوجية املتب، واألنشطة املكلفني هبا

ب واألسلو ف الدرس واختيار احملتوى أهدا حتديدخطوات التعلم املقلوب تتضمن التخطيط من  القول إن وميكن
خيصص حيث ، الصف حتديد أنشطة التعلم اليت ينفذها الطالب أثناءمث ، وحتديد املهماتالتقين الذي سيقدم به احملتوى 

 اويتضمن التقومي أيض  ، رورة تقدمي التغذية الراجعة هلممع ض، احلصة لعرض أهم النقاط املتضمنة يف الدرس جزء من بداية
إىل تكليفهم بعمل بعض  ابإلضافة، إجراء اختبارات قصرية داخل الفصل الدراسي؛ للتأكد من استيعاب حمتوى الدرس

 الواجبات.

 اإللكرتونية: املقررات ااثنيً 

العاملني يف جمال التعليم والتدريب والعمل على كيفية  من تفكري املحوظ   اتشغل حيز   لكرتونيةإلاأصبحت املقررات 
حيث متكنهم من الوصول إليها يف أي وقت ويف أي مكان ، وجعلها متوفرة يف متناول املتدربني اإللكرتونيةناهج إعداد امل
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عاهبم يف حالة االعتماد على يرية من املتدربني واليت ال ميكن استإمكانية زّيدة استيعاهبا ألعداد كب يتواجدون فيه؛ مما يوفر
 التعليم التقليدي.

أو تقدم من خالل ، للطالب إما على هيئة أقراص مدجمة من خالل الكمبيوتر لكرتونيةإلاتقدم املقررات كما 
كما أهنا ،  ذولعدد كبري من التالمي تتميز أبهنا تقدم أسرع اإلنرتنتاملعتمدة على  اإللكرتونيةولكن املقررات ، اإلنرتنت

مع بعضهم البعض  على التفاعللتالميذ وتساعد ا، سمح بسرعة يف التطوير والتحديث بصفة مستمرة دون أي تكلفةت
 ومع املعلمني.

يف حتقيق العديد من  اإللكرتونيةعديد من الدراسات والبحوث مبحاولة التعرف على فاعلية املقررات وقد اهتمت 
هذه ومن ، اإللكرتونية بتنمية املهارات اخلاصة بتصميم املقررات البحوث دراسات و كما اهتمت بعض ال،  املختلفة اجلوانب
يف تنمية مهارات  اإللكرتوينواليت استهدفت قياس فاعلية أدوات التفاعل يف بيئة التعلم ( 2۰14)أمحد دراسة  :الدراسات

وقد توصلت الدراسة إىل فاعلية أدوات ، كلية الرتبيةالدراسات العليا بونشرها لدى طالب  اإللكرتونيةتصميم املقررات 
ونشرها لدى طالب  اإللكرتونيةيف تنمية اجلوانب املعرفية واملهارية لتصميم املقررات  اإللكرتوينالتفاعل يف بيئة التعلم 

 الدراسات العليا.

ى تنمية نظام خبري تعليمي علالكشف عن أثر تصميم  (2015)وآخرون  الصعيدي كما استهدفت دراسة
 وقد، طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية دىل اإللكرتونيةانب املعرفية واألدائية املرتبطة مبهارات إنتاج املقررات اجلو 

وذلك بفضل الطريقة اليت ، تقانيل مستوى اإلبية يف اجلانب املعريف واألدائي إأظهرت النتائج وصول أفراد اجملموعة التجري
لتفاعل على ا وحتتوي، كما أهنا تراعي الفروق الفردية،  وي على التغذية الراجعة املناسبةهنا حتتإرست هبا اجملموعة حيث د

 املتعدد من خالل التأثري على حواس متعددة يف املتعلم عن طريق تعدد التفاعل.

تزامنة ة تقدمي املقررات غري املتقييم تصورات أعضاء هيئة التدريس عن فعالي هدفت إىل :Cherry 2015)دراسة )
أشارت نتائج الدراسة إىل أن  وقد، م االفرتاضيةيف بيئة التعل اإلنرتنتوفعالية التعلم االفرتاضي على شبكة  اإلنرتنتعرب 

فالدافع للتدريس ، اإلنرتنتوافعهم يف تدريس املقررات على نوع املؤسسة اليت يعمل هبا أعضاء هيئة التدريس أثرت على د
 رونة التدريس يف أي مكان أو وقت.نبع من مييئة التدريس العاملني يف اجلامعات بني أعضاء ه اإلنرتنتلى ع

من خالل نتائج الدراسات السابقة اليت اهتمت ابلتعرف على  اإللكرتونيةأمهية وفاعلية املقررات  تتضحق اسب مما
 كما يلي:  ونيةاإللكرت كوانت املقررات مما جيعلنا يف حاجه للتعرف على اإلطار الفكري وم، فاعليتها

  اإللكرتونيةمفهوم املقررات: 

 اإللكرتوينوتتعدد تعريفات املقرر ، ستقبللبناء مدرسة امل اإللكرتوينعلم ز التركائ ىحدإ اإللكرتونيةد املقررات ع  ت   
 ومن هذه التعريفات:، لعناصر تصميمها وطريقة تقدميها اوفق  
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حيتوي على وسائط تعليمية تعددية تفاعلية تعتمد على حاسيت  وعاء معريف  أبهنا: ( 2013)أبو شاويش عرفها 
حيث يتيح للمعلم واملتعلم ختزين ، من املتعلمنيألكرب عدد  اليصبح متاح   إلكرتوينموقع  السمع والبصر ويتم حتميله على

 .حمتواه حتديث وتغيري ما ميكنك،  مكان أيوالوصول إليها يف أي وقت و ، عددةتدعيمها ابلوسائط املتأعماهلم و 

اإللكرتوين يف ليمية وتكنولوجيا التعليم املقرر الذي يقوم ابلتكامل بني املادة التع أبنه :اإللكرتوينعرف املقرر كما 
تدريس يف أي وقت وأي تفاعلها مع عضو هيئة الا و درس الطالب حمتوّيته تكنولوجي  يو ، تصميمه وإنشائه وتطبيقه وتقوميه

 (.2014، إمساعيلريده )مكان ي

 املتعددة يتم  على الوسائط  ة تعتمدإلكرتونيحتويل املقرر بصورته التقليدية إىل صورة  :نهأب (2012)فرج ه عرفكما 
إدارته من خالل أحد نظم إدارة ويتم إاتحته و ، ني ويراعي الفروق الفردية بينهمميول املتعلمتصميمه وفق خصائص و 

 .اإلنرتنتت التفاعل واالتصال عرب واع التفاعل عن طريق توظيف أدوامع توفر كافة أن نتاإلنرت املقررات عرب شبكة 

 أو يتوفر يف أسطوانة اإلنرتنتعلى شبكة  ينشر تفاعلي   إلكرتوين   مقرر تعليمي   :أبنه( 2۰12) الشرقاويعرفه و 
 .مد على احلاسوبلتعليمية اليت تعتمدجمة ويصمم بواسطة جمموعة من الوسائط واملواد واألنشطة ا

تصميمه  يتم   اإلنرتنتنه مقرر تفاعلي يقدم عرب شبكة يف هذا البحث أب االباحثة املقرر اإللكرتوين إجرائي   تفعر و 
 ويتم إنشاؤه وإاتحته وإدارته من خالل نظام إدارة التعلم.، وفق حاجات املتعلمني

  اإللكرتونيةمكوانت املقررات: 

 (2۰1۰، حس     ن) ميك     ن إ اهل     ا فيم     ا يل     ي، األساس     يةم     ن املك     وانت عدي     د عل     ى  اإللك     رتوينيش     تمل املق     رر 
 :(2۰15،الفيل)

   قط  ة ه  ي نو ، عل  ى أه  داف املق  رر وحمتوّيت  ه حي  ث حتت  وي، ه غ  الف الكت  ابش  بت ةص  فحة للمق  رر: الص  فحة الرئيس
 .االنطالق لباقي أجزاء املقرر

 ل  هون يف املق  رر واملتطلب  ات الس  ابقة املتعلم   درس  هامعلوم  ات خاص  ة ابملق  رر: وفيه  ا حي  دد املعل  م املعلوم  ات ال  يت سي ،
 اخلاصة ابملقرر. واملواد التعليمية وطريقة التقومي

 م ذكرات وقائم ة ابملص طلحات م ع وحماض رات و  اتادة العلمية مكتوبة على شكل ق راءيتكون من املرر: حمتوى املق
 .موضوعات املقرر املختلفة وصالت تقود املتعلم إىل

 :وفيها يتم حتديد طريقة التقومي وحساب ، ى أساليب متنوعة من أسئلة التقومي الذايت للمتعلمتشتمل عل االختبارات
 ات.الدرج

  وك ل شخصية للجهة املسئولة عن تقدمي املقرر  تكون هناك صفحةألستاذ املقرر واملتعلمني: الصفحات الشخصية
 هبا صورته ومعلومات خاص عنه. مسجل ابملقرر يوجد متعلم
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  الئه ة من زمإىل أستاذ املقرر أو إىل جمموع ميكن من خالله للمتعلم إرسال رسائل خاصة به: اإللكرتوينيد الرب  كزمر
 .املشاركني يف املقرر

  :بعضهم البعض يف أي وق ت حم دد وإرس ال رس ائل  املتعلمني املسجلني يف املقرر من التواصل مع متكنغرفة احلوار
 الزمالء.إىل األستاذ و 

يل بقية إوهي نقطة االنطالق : الصفحة الرئيسة للمقرر :اإللكرتونيةأن من أهم مكوانت املقررات  ن ذلكتضح ما
أو الطالب مع بعضهم البعض.  دوات املقرر: تستخدم للتواصل بني املعلم والطالب كأفراد وكمجموعةوأ، املقرر أجزاء

هلم ونبذة خمتصرة عنهم.  اإللكرتوينوعناوين الربيد  ريس املقرر: حتتوي على معلومات عن أعضاء هيئة التدوصفحة املعلم
 يف وقت زمين حمدد. ل مع بعضهم البعضص: يستطيع من خالهلا الطالب من التواوغرفة احلوار

  اإللكرتونيةمميزات املقررات: 

 (:2010، حسنا فيما يلي )مميزات عديدة ميكن ذكر أمهه اإللكرتونيةلمقررات ل

املتعلم وحمتوى  وبني، بني املعلم واملتعلم متعددة للتفاعل احيث توفر طرق  ، بفعالية ومشاركة   إجيابية   كثرأ جتعل املتعلم .1
 .لبعضبعضهم اوبني املتعلمني و ، رر املق

لدور  احتقيق أهداف التعلم بفعالية نظر   يشتمل على عديد من عناصر الوسائط املتعددة التفاعلية مبا يساعد على .2
 التعليمية. إثراء العملية ط يفهذه الوسائ

الظروف مبا يناسب ان و كالزمان وامل دون التقيد حبدود اإللكرتونيةمتكن املتعلمني من االستفادة من املقررات  .3
 .لتعلملواسعة  حيقق إاتحةاملختلفة للمتعلمني و 

 املتسارعة. رفيةالتغريات املع للمحتوى مبا يناسب بسهولة التحديث املستمر   اإللكرتوينيتميز املقرر  .4

 .األنشطة التعليمية من اواسع   مدى  أساليب متنوعة للتقومي و  اإللكرتونيةتوفر املقررات  .5

 .والشات ومنتدّيت النقاش اإللكرتوين الربيد واملتعلم مثلل التواصل بني املعلم ئتزيد من وسا .6

عيد ويكرر التعلم ابلقدر الذي في، اآلخرين من اخلصوصية مبعزل عن يستطيع املتعلم من خالهلا أن يتعلم يف جو   .7
 .اخلجل حيتاجه دون شعور ابخلوف أو

 .اإللكرتوين التعامل مع حمتوّيت املقرر ملتعلمني من خاللالدى  اإلنرتنتتنمي مهارات استخدام الكمبيوتر و  .8

انية توصيله إمك مقارنة ابلنشر التقليدي مع وتقلل تكاليف النشر، والتجليد والتخزين وغريهاتوفر تكاليف الطباعة  .9
 مكان.للمتعلمني يف أي 
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وتعطي ، تواصل وحل املشكالتلعلى مهارات اساعد على تدريب الطالب أبهنا ت اإللكرتونيةكما تتميز املقررات 
الطالب للعمل  د  عِ وت  ، زيد فرص تفاعل الطالب مع استخدامه للربامج التوجيهيةكما ت،  الطالب فرصة حقيقة للتعلم

، )حممد لق فرص تعليمية توجيهية للطالب يف أي مكان غري متاحه يف املقرر وخت تكنولوجيا  شكالامل أبسلوب حل  
2009.) 

حتتوي على الكثري من املميزات اليت متيزها عن غريها من املقررات التقليدية  اإللكرتونيةملقررات ا مما سبق أن نيتب
، تقدميها بشكل خطي أو تفريعي يتم  ، ية أم بصريةلفظ كانتأ فهي تشتمل على العديد من العناصر التعليمية سواء  

وهي التفاعل بني املتعلم واحملتوى  اصية مهمة جد  اإضافة ايل اتسامها خب، املعلومة للمتعلم بشكل سهل وسريع وتوصيل
اليت ط وابعديد من الر ال إبضافة كما تسمح،  قدراته واستعداداتهيف ضوء لكل متعلم  تتيحه من تعلم ذايتاملقدم هبا وما 

 .اإلنرتنتخمتلفة على شبكة  ملصادر تعلمتساعد على وصول املتعلم 

 :جراءاتهإمنهجية البحث و 

 منهج البحث: 

،  ستخدم البحث احلايل املنهج الوصفي التحليلي يف حتليل الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة مبتغريات البحثا
ة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب لتنمية مهارات إنتاج املقررات فاعلية بيئلقياس  املنهج شبه التجرييب كما استخدم
 جامعة أم القرى.ة بيبكلية الرت  الدراسات لدى طالبات اإللكرتونية

 عينة البحث: 

 ن  هاختيار  ت  ، من طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى ( طالبة  30اشتملت عينة البحث على )
م علاجملموعة التجريبية من خالل بيئة الت تدريب ت   وقد ، ضابطة( -)جتريبيةإىل جمموعتني  ابلتساوي ن  تقسيمه ت  و ، اعشوائي  

البحث )بطاقة  طبقت أداةوبعد ذلك ، اجملموعة الضابطة ابلطريقة التقليدية تدريب بينما ت   ، القائمة على التعلم املقلوب
 البحث. على جمموعيت ي  بعدّي   اتطبيق   (لكرتونيةاإلرات إنتاج املقررات مالحظة مها

 البحث: أداة 
 دى طالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أم القرى.ل هارات إنتاج املقررات اإللكرتونيةاقة مالحظة مبط -

 :اقتصر البحث على املتغريات التالية: متغريات البحث 
 تعلم املقلوب(.بيئة تعليمية قائمة على الاملتغري املستقل ) -

 (.اإللكرتونيةاملتغري التابع )مهارات إنتاج املقررات  -

 :التصميم التجرييب للبحث 

 واجلدول التايل يوضح ذلك:، والتطبيق القبلي والبعدي، صميم اجملموعتني التجريبية والضابطةت اعتمد البحث على



 إميان عوضه احلارثيد.    فاعلية بيئة تعليمية قائمة على التَّعلُّم املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية

 19    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 ( التصميم التجرييب للبحث1جدول )

 بيق البعديالتط املعاجلة التطبيق القبلي اجملموعة

 التجريبية
قة مالحظة مهارات إنتاج بطا

 اإللكرتونيةاملقررات 

 بيئة تعليميةالتطبيق ابستخدام 
الحظة مهارات إنتاج بطاقة م ئمة على التعلم املقلوبقا

 اإللكرتونيةاملقررات 
 الضابطة

التطبيق من خالل الطريقة 
 التقليدية

 لبحث:ا خطوات 

 البحث اتبعت الباحثة اخلطوات اآلتية:روض وفلةجابة عن أسئلة 

حث؛ لةفادة منها يف إعداد اإلطار لباملرتبطة مبتغريات ااالطالع على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة  -
 وإعداد أدوات البحث.، النظري للبحث

بيئة تعليمية قائمة على ، يةاإللكرتونإنتاج املقررات  واليت متثلت يف قائمة مهارات، إعداد أدوات البحث التجريبية -
 بطاقة مالحظة أداء املهارات.و ، التعلم املقلوب

 .اومعاجلتها إحصائي  ، ملتغرياتا ضبطو ، عرض أدوات البحث على احملكمني -

 مث بدء تنفيذ التجربة.، التطبيق القبلي على عينة البحث -

 ص نتائج البحث.واستخال، مث حتليل البياانت، التطبيق البعدي على أفراد جمموعة البحث -

 قرتحات املناسبة يف ضوء النتائج.وتقدمي التوصيات وامل، ومناقشتهاتفسري النتائج  -

 حث:الب جراءاتإ 

 إعداد مواد املعاجلة التجريبية: أوًل 

 من مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية طالباتلحتديد الحتياجات التدريبية ل. 

 جراءات التالية:اتباع اإل ت   

من مهارات  جبامعة أم القرىكلية الرتبية ب لطالبات الدراسات العلياتحديد االحتياجات التدريبية الباحثة ب قامت
ملهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية الالزمة اقة حتديد االحتياجات التدريبية تطبيق بط حيث ت   ، قررات اإللكرتونيةامل إنتاج
مهارات أبهم وذلك من خالل إعداد قائمة ، جبامعة أم القرىكلية الرتبية ب لبة  طا( 30على عينة مكونة من )، لباتللطا

حيث حتدد اهلدف من إعداد القائمة حبصر مهارات إنتاج املقررات ، طالباتللة إنتاج املقررات اإللكرتونية الالزم
البحوث والدراسات السابقة يف جمال  على االطالع كما ت   ،  أم القرىجبامعة كلية الرتبية   لطالباتاإللكرتونية الالزمة 

بعد ذلك ، ة وفرعيةهارات إىل مهارات رئيسم املتقسي هذه الدراسات ت   حتليل  وبعد، املقررات اإللكرتونية ومهارات إنتاجها
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 أمام العبارة اليت تعرب عن حاجتهن   (√)ووضع عالمة ، تطبيق بطاقة االحتياجات على عينة من الطالباتقامت الباحثة ب
 للتدريب.

 :قائمة مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية 

 اتباع االجراءات التالية: ت   

تقسيم  وت   ، الالزمة للطالبات يف ضوء االحتياجات التدريبية اإللكرتونيةملقررات اج اإعداد قائمة مهارات إنت -
 ة وفرعية.املهارات إىل مهارات رئيس

وضع بعض  وت   ، يف جمال تكنولوجيا التعليم موعة من احملكمنيعلى جم يةعرض القائمة يف صورهتا األول ت    -
وبلغت القائمة ، إجراء هذه التعديالت وت   ، ةالفرعية للمهارة الرئيس هارةت على صياغة البنود وانتماء املالالتعدي

 عية.فر  ( مهارة  28)و، ة( مهارات رئيس4النهائية )

 بناء وتصميم بيئة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب.اعتمد البحث على هذه القائمة يف  -

 :االجراءات التالية: لقد اتبعت البيئة التعليمية 

هذا النموذج أحد  د  ع  ي   ( التعليمي حيث ASSUREمية يف ضوء خطوات منوذج أشوري )يالتعلبيئة ال صممت
من خالل تقسيم هذه العملية إىل أقسام وعناصر ( للعملية التعليمية Instructional Designمناذج التصميم التعليمي )

هي: ، مراحل أساسية آشور على ستوذج ويشتمل من، وهو منوذج تعليمي لتخطيط وإجراء الدروس، مرتابطة ومتصلة
ومتطلب تفاعل ، ظيف الوسائط واملوادوتو ، واختيار طرق التدريس والوسائط واملواد، وحتديد األهداف، حتليل املتعلمني

ت منوذج آشوري خطوا تنفيذ البحث احلايل طبقت الباحثة(. وعند تصميم و 2010، والتقومي واملراجعة )اليامي، نياملتعلم
 ية:التال

 

 در: إعداد الباحثةاملص                               (: منوذج أشوري                     1شكل )

 

.تحديد 2
 األهداف

.اختيار طرق 3
 التدريس

.توظيف 4
 والمواد الوظائف

.مشاركة 5
 المتعلمين

 .التقويم6
 والمراجعة

.تحليل 1
 المتعلمين

 نموذج أشوري 
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 حتليل املتعلمني: .أ

هذه اخلطوة من خالل البحث و ع املعلومات املهمة واملرتبطة ابلبحث مثل: التخصص األكادميي يف  نفذت
واملعرفة السابقة ، واملعدل الرتاكمي يف هناية الفصل الدراسي السابق لتنفيذ الدراسة احلالية، نساجل، سمرحلة البكالوريو 

واتضح ذلك من ، اإللكرتونيةيف جمال إنتاج املقررات  اديهم ضعف  واتضح أن ل، اإلنرتنتابلتعامل مع الكمبيوتر و  الباتللط
 .متت بني الباحثة والطالبات اللقاءات اليت خالل

 األهداف: حتديد .ب

عليمية قائمة من خالل بيئة ت قامت الباحثة بتحديد اهلدف العام من تدريب طالبات كلية الرتبية جبامعة أم القرى
 األهدافللبحث متت صياغة  اهلدف الرئيس ضوءويف  .ةإلكرتونيهارات إنتاج مقررات وهو تنمية م، على التعلم املقلوب

وقد أوصوا ، على جمموعة من احملكمني يف اجملالإلجرائية ا عرض األهداف وت   ، املقلوبتعلم جرائية للبيئة القائمة على الاإل
 قامت الباحثة إبجرائها.د وق، وتعديل صياغة بعض العبارات، ذف بعض العباراتكح  ببعض التعديالت

 واملواد التعليمية: األجهزةو ، الوسائطو ، اختيار طرق التدريس .ج

أما ، خالل بيئة تعليمية قائمة على التلم املقلوب للمجموعة التجريبية فقطمن دريس طريقة الت لقد اختريت
فقد ومن أجل تطبيق طريقة التدريس املقرتحة ، ابستخدام الطريقة التقليدية التدريس هلن   تم  ابلنسبة للمجموعة الضابطة ف

 وذلك من خالل:، بيئة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب صممت

 .التدرييباحملتوى حتديد  -

للتدريب على  املقلوببيئة التعلم  وقد صممت، اإللكرتونيةإنتاج املقررات  احملتوى التدرييب ملهارات حتديد ت   
 واقرتحت، بعد ذلك عرض احملتوى على جمموعة من احملكمني، التدرييبيف ضوء احملتوى  كرتونيةاإللإنتاج املقررات مهارات 

 باحثة إبجرائها.وقامت ال، جمموعة من التعديالت

 اإللكرتونيةحتديد مكوانت املقررات  -

من  وعةتتكون من جمم اإللكرتونيةن املقررات أليت أفادت العديد من الدراسات اقامت الباحثة ابلرجوع إىل 
وحة ل، سجل الدرجات، لوحة االعالانت، أدوات املقرر، وى املقررحمت، ة للمقررلي: )الصفحة الرئيسدوات كما ياأل

، التقوميأدوات ، اإللكرتونيةمة املراجع ئقا، معلومات خاصة ابملقرر، املصادر التعليمية، صفحة املالحظات، مالتحك
 .(املدوانتو 

 استخدام املواد والوسائط: .د

 حتديد اهلدف من التصميم ومكوانته قامت الباحثة بتصميم بيئة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب من خالل: دبع

 .اإللكرتونيةإنتاج املقررات  التدرييب إىل فيديوهات لشرح مهاراتسيم احملتوى تق -
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 .إعداد أنشطة تفاعلية وورش عمل -

 .الكرتوني  إويتم التحضري هلذه اللقاءات ، هاراتحول تلك امل عمل لقاءات وورش عمل يف معمل احلاسوب -

 .وى أدائهن  لتقومي مست البيئة التعليميةمالحظة أداء الطالبات يف هناية  -

 حتقيق التفاعل بني املتعلمني: .ه

تجريبية والضابطة وذلك من خالل اإلجابة عن أنشطة املقرر حتقيق التفاعل بني الطالبات يف اجملموعتني ال ت   
 مع البعض من أجل وكان نوع التفاعل للمجموعة التجريبية هو تفاعل الطالبات بعضهن  ، املرتبطة ابألهداف التعليمية

الوسائط املتعددة  من إنتاج جمموعة  كما ت   ،  القائمة على التعلم املقلوبات املوجودة يف بيئة التعلم اإلجابة عن النشاط
 املتحركة.كالنصوص والصور والفيديوهات والصور 

 التقومي واملراجعة: .و

لية الرتبية ك  الدراسات العليا باتلطال اإللكرتونيةاعتمد البحث احلايل على بطاقة مالحظة مهارات إنتاج املقررات 
 وذلك كما يلي:، جبامعة أم القرى

 إنتاجمبهارات دراسات الرتبوية يف جمال تكنولوجيا التعليم واليت تتعلق قامت الباحثة ابالطالع على بعض ال -
 .لكرتونيةاإل املقررات

 (1-2-3وّيت )األداء إىل ثالثة مست تقسيم مستوى وت   ، جراءاهتاإبناء بطاقة املالحظة من خالل وضع املهارة و  -
 ويضع املالحظ التقدير يف ضوء أداء الطالبات.

 اإللكرتونيةت إنتاج املقررات بطاقة مالحظة مهارا. 

جتميع البياانت وذلك من خالل املشاهدة الدقيقة ألداء الطالبات يف الوسائل املهمة يف  بطاقة املالحظة من د  ع  ت   
واليت تتعلق مبهارات إنتاج ، لدراسات الرتبوية يف جمال تكنولوجيا التعليملعت الباحثة على بعض اوقد اط، البيئة التعليمية

 .اإللكرتونيةررات املق

 ف من بطاقة املالحظةاهلد -

لدى  اإللكرتونيةالحظة إىل رصد وتقييم أداء الطالبات عينة البحث يف مهارات إنتاج املقررات هتدف بطاقة امل
 معة أم القرى.جالية الرتبية كب علياالدراسات ال طالبات

 إعداد بطاقة املالحظة -

 وصياغة حماورها وبنودها بشكل يتفق مع أهدافها والسلوكيات، يةبطاقة املالحظة يف صورهتا األول صممت
. وقد اشتملت التعليمات على توجيه كما روعي عند صياغة التعليمات أن تكون واضحة وحمددة،  املطلوب مالحظتها

ستوى من موالتعرف على خيارات األداء ومستوّيت األداء والتقدير الكمي لكل ، لبطاقةحظ إىل قراءة حمتوّيت ااملال
 .املستوّيت الثالثة
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 الصورة األولية لبطاقة املالحظة: -

ا واألداءات ة إىل املهارات الفرعية املكونة هلبعد االنتهاء من حتديد اهلدف من بناء بطاقة املالحظة وحتليل احملاور الرئيس
بلغ عدد األداءات ، تنيرئيس نيتار مه( 4متت صياغة بطاقة املالحظة يف صورهتا األولية واليت تكونت من )، يهااملتضمنة ف

 (.3۰املتضمنة هبا )

 ة املالحظة:ضبط بطاق -

 لتقوميقصد بعملية ضبط بطاقة املالحظة التحقق من صدق البطاقة وثباهتا ملعرفة مدى صالحية استخدامها كأداة 
 وذلك من خالل:، ب أدائها يف هذا الربانمجاملهارات املطلو 

 اإللكرتونيةات عرض الصورة األولية لبطاقة مالحظة مهارات إنتاج املقر  طاقة ت   حلساب صدق الب: صدق البطاقة -1
ملهارة الفرعية إلبداء آرائهم حول مناسبة وانتماء ا، على جمموعة من السادة احملكمني يف جمال تكنولوجيا التعليم

ومن مث التوصل إىل ، تالذه التعديتنفيذ ه وت   ، وقد أوصى السادة احملكمون ببعض التعديالت، الرئيسية للمهارة
 (.28واملهارات الفرعية )، ( مهارات4) ةث بلغ عدد املهارات الرئيسحي، البطاقة يف صورهتا النهائية

اخ( لبطاقة تقييم مهارات إنتاج املقررات دام معادلة )ألفا كرونبحساب ثبات البطاقة ابستخ ت   : ثبات البطاقة -2
هذه القيمة  د  ع  وت   ، (0.89)حيث بلغت قيمته  (SPSS)حصائي ستخدام الربانمج اإللعينة البحث اب اإللكرتونية

 مما يدل على صالحية البطاقة لالستخدام.على ثبات بطاقة املالحظة  دليال  

 الحظة:الصورة النهائية لبطاقة امل -

احلة لقياس أداء الطالبات أصبحت البطاقة يف صورهتا النهائية ص، صدق بطاقة املالحظة وثباهتابعد التأكد من 
 .لكرتونيةاإل)عينة البحث( يف مهارات إنتاج املقررات 

عرض للنتائج  وفيما يلي، احصائي  إ ع البياانت ومعاجلتها  ت    من تطبيق جتربة البحث االنتهاءبعد  نتائج البحث:
 تقدمي التوصيات والبحوث املقرتحة. ومن مث    ،وتفسريها

جامعة أم بكلية الرتبية  العلياالدراسات  ؤال األول: ما مهارات إنتاج املقررات الدراسية الالزمة لطالباتلةجابة عن الس
 القرى؟

 اإللكرتونيةاقع ومراجعة العديد من املو قامت الباحثة إبجراء مسح املراجع املتخصصة والدراسات العربية واألجنبية  -
 حتديد تلك املهارات. بغرض اإللكرتونيةيف جماالت إنتاج املقررات 

مث عرضت ، للطالبات )عينة البحث(الالزمة  اإللكرتونيةقررات التوصل إىل قائمة أولية تتضمن مهارات إنتاج امل ت    -
 على السادة احملكمني يف جمال تكنولوجيا التعليم.
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لتصبح يف صورهتا ، يهاكمني من حيث أمهية املهارات ابلقائمة وتعديل بعض الصياغات فألخذ آبراء السادة احملا -
فقت هذه النتيجة مع ما توصلت وقد اتفرعية.  مهارة  ( 2۸و) تنيأساسي نيتمهار ( 4وقد اشتملت على )، النهائية

 .(2014، أمل صاحل احلناّي)و، (2014، دراسة )هنى حممود أمحد هإلي

املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج مقررات قائمة على التعلم  بيئة تعليميةأثر استخدام : ما الثاينل لةجابة عن السؤا
 ة؟إلكرتوني

 قامت الباحثة ابختبار صحة الفروض على النحو التايل: الثاينالسؤال  عنولةجابة 

( بني متوسط 0.05)لة إحصائية عند مستوى اختبار صحة الفرض األول والذي نصه يوجد فروق ذات دال ت   
لتعلم من خالل بيئة تعليمية قائمة على ا ن  كلية الرتبية الاليت درسي ب راسات العلياالد درجات اجملموعة التجريبية من طالبات

مهارات ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة اليت درست ابلطريقة التقليدية يف التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ، املقلوب
 لصاحل اجملموعة التجريبية. اإللكرتونيةإنتاج املقررات 

عليمية قائمة فرض األول اخلاص ابملقارنة بني اجملموعة التجريبية اليت درست من خالل بيئة توللتحقق من صحة ال
نتاج املقررات ت إفيما يتعلق مبهارا، ة اليت درست ابستخدام الطريقة التقليديةطواجملموعة الضاب، على التعلم املقلوب

التايل  واجلدول، ق بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة" للتعرف على داللة الفرو استخدام اختبار "ت ت   ، رتونيةاإللك
 بار "ت" ألفراد جمموعيت البحث الضابطة والتجريبية.يوضح نتائج اخت

 ية والضابطة يف التطبيق البعدي ( املتوسط احلسايب والحنراف املعياري وقيمة "ت" ألفراد اجملموعتني التجريب2جدول )
 نتاج املقررات اإللكرتونيةإاقة مالحظة مهارات لبط

الحنراف  املتوسط العدد اجملموعة
 املعياري

قيمة "ت" 
 بةاحملسو 

درجات 
 احلرية

مستوى 
 الدللة

 2.08 85.60 15 البيئة التعليمية -التجريبية
28.88 37 

دالة عند 
 2.98 62.05 15 يديةالطريقة التقل -الضابطة (0.05)

بني متوسطي درجات ( 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) اروق  تضح من اجلدول السابق أن هناك فا
حيث بلغ ، اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية اتبالالتعليمية وطالتجريبية اليت استخدمت البيئة اجملموعة  طالبات
وبلغت قيمة "ت" ، (62.05بينما بلغ متوسط درجات اجملموعة الضابطة )، (85.60ة )رجات اجملموعة التجريبيمتوسط د
 (.28.88احملسوبة )

( بني 0.05عند مستوى ) احصائي  إن على النحو التايل: يوجد فروق دالة قبول الفرض األول ليكو  ت   وابلتايل 
، من خالل بيئة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب ن  رسي كلية الرتبية الاليت د  متوسط درجات اجملموعة التجريبية من طالبات

ي لبطاقة مالحظة مهارات إنتاج ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة اليت درست ابلطريقة التقليدية يف التطبيق البعد
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 إللكرتونيةانتاج املقررات هارات إ( التايل يوضح زّيدة م1ل )والشك، لصاحل اجملموعة التجريبية اإللكرتونيةاملقررات 
 ائمة على التعلم املقلوب( مقارنة ابلطريقة التقليدية.للمجموعة التجريبية )البيئة التعليمية الق

 
 توسطي درجات مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية يف القياس البعدي بني جمموعيت التجربة(: املقارنة بني م2شكل )

ملا   التعليمقلوب تتفوق على الطريقة التقليدية يفة على التعلم املالبيئة التعليمية القائموتفسر الباحثة ذلك أبن 
يف  املحوظ   اىل أن التعلم املقلوب قد أحدث تغري  كما ميكن أن يرجع ذلك إ،  ة تفاعليةإلكرتونيتتميز به من طريقة عرض 

الل األفضل لوقت الفصل الدراسي واالستغ ءيق للتعلم النشتطبمستوى مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية ملا تتميز به من 
نتيجة مع يتبعها تطبيقات عملية مثل ورش العمل وتتفق هذه ال، توى التعليمي قبل األنشطة الصفيةمن خالل حتضري احمل

 (.2015، ودراسة )متويل (Diab ،2016)دراسة 

( بني 0.05ند مستوى )وق ذات داللة إحصائية عيوجد فر صحة الفرض الثاين والذي ينص على: اختبار  كما ت   
بيئة من خالل  ن  الاليت درسي  جامعة أم القرى كلية الرتبيةالدراسات العليا ببية من طالبات درجات اجملموعة التجري متوسط

لصاحل  كرتونيةاإللتعليمية قائمة على التعلم املقلوب يف التطبيقني القبلي والبعدي ببطاقة مالحظة مهارات إنتاج املقررات 
 البعدي.التطبيق 

ت املرتبطة لدرجات جمموعة البحث التجريبية يف التطبيقني القبلي للمجموعا اختبار "ت" إبجراءقامت الباحثة 
 كما يف اجلدول التايل:،  اإللكرتونيةة مهارات انتاج املقررات لبطاقة مالحظ والبعدي

 بعدي قبلي وال(: الفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني ال3جدول )
 لبطاقة مالحظة مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونية

الحنراف  املتوسط القياس املهارة
مستوى  درجات احلرية قيمة ت املعياري

 الدللة
عند دالة  38 20.55 1.07 11.30 القبلي التحليل

 0.58 17.20 البعدي (0.05)
 دالة عند 38 19.88 1.65 18.65 القبلي التصميم

 0.68 23.90 البعدي (0.05)
دالة عند  38 16.75 1.16 12.65 القبلي اإلنتاج

 0.95 19.30 البعدي (0.05)
دالة عند  38 21.56 1.16 16.65 القبلي تقوميال

 0.95 20.90 البعدي (0.05)
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عة التجريبية يف التطبيقني متوسطات درجات اجملمو  تضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بنيا
يف  "ت"حيث بلغت قيمة ، لصاحل التطبيق البعدي اإللكرتونيةمالحظة مهارات إنتاج املقررات القبلي والبعدي لبطاقة 

ويف مهارة التقومي ، ( 16.75ويف مهارة اإلنتاج )، (19.۸۸بينما يف مهارة التصميم )، (2۰.55مهارة التحليل )
أي أنه يوجد ، قبول الفرض الثاين للبحث وابلتايل ت   ، (۰.۰5ت داللة إحصائية عند مستوى )و يعها قيم ذا، (21.56)

كلية ب طالبات الدراسات العلياتوسط درجات اجملموعة التجريبية من ( بني م0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )
ت وب ابلتطبيقني القبلي والبعدي ببطاقة مالحظة مهاراالتعلم املقل ائمة علىبيئة تعليمية ق من خالل ن  الاليت درسي الرتبية 

 لصاحل التطبيق البعدي. اإللكرتونيةإنتاج املقررات 

جيايب يف تنمية مهارات اإلها أثر و  بيئة التعلم القائمة على التعلم املقلوب  ضوء  وميكن تفسري النتيجة السابقة يف
يق البعدي لبطاقة مالحظة جامعة أم القرى يف التطبعليا بكلية الرتبية الدراسات ال دي طالباتل اإللكرتونيةإنتاج املقررات 

ىل زّيدة أدي إ بيئة التعلم القائم على التعلم املقلوبوقد يرجع ذلك إىل أن استخدام ، اإللكرتونيةمهارات إنتاج املقررات 
أثناء عرض املعلومات  كما ساعدهن  ،  يتم التدريب عليهالذي ا املهارةدافعية عينة البحث وقدم تغذية معرفية فورية عن 

 عبد)، (Diab، 2016)لى ذلك دراسة كل من ويؤكد ع، رييب ومع املتدربني بعضهم البعضفاعل مع احملتوى التدعلى الت
 (.Bell، 2015)، (2۰1۰، )متويل، (2۰15، العظيم

ة تعليمية قائمة على التعلم بيئر إجيايب الستخدام هناك أث والذي نصه: الثالثختبار صحة الفرض ا كما ت   
 .لقرىجامعة أم اكلية الرتبية ب الدراسات العليا طالباتلدى  اإللكرتونيةة مهارات إنتاج املقررات يف تنمي املقلوب

ات التعلم املقلوب يف تنمية مهار  البيئة التعليمية القائمة علىوحساب حجم أثر  إيتاقامت الباحثة حبساب مربع 
 وفق اجلدول التايل:، القرى جبامعة أمكلية الرتبية   طالباتلدى  لكرتونيةاإلإنتاج املقررات 

 (: حساب مرع إيتا حلساب حجم أثر البيئة التعليمية القائمة على التعلم املقلوب 4جدول )
 ة مهارات إنتاج املقررات اإللكرتونيةيف تنمي

 ثرحجم األ مربع إيتا القياس حجم األثر مربع إيتا اجملموعة املهارة

 التحليل
 الضابطة

 كبري 0.84
 القبلي

 كبري 0.83
 البعدي التجريبية

 التصميم
 الضابطة

 كبري 0.89
 القبلي

 كبري 0.91
 البعدي التجريبية

 اإلنتاج
 الضابطة

 كبري 0.84
 ليالقب

 كبري 0.88
 البعدي التجريبية

 التقومي
 الضابطة

 كبري 0.91
 القبلي

 كبري 0.93
 البعدي بيةيالتجر 

التعلم املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج بيئة تعليمية قائمة على الستخدم  جيايباإل األثرتضح من اجلدول السابق ا
يتا ل حساب مربع إواتضح ذلك األثر من خال، جامعة أم القرىكلية الرتبية ب الدراسات طالباتلدى  اإللكرتونيةاملقررات 
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يتا يف قة املالحظة حيث بلغت قيمة مربع إبطاوعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لحجم األثر بني اجملم وقياس
( ۰.۸4اإلنتاج ) مهارةويف ، وحجم األثر كبري( ۰.۸9التصميم ) مهارة بينما يف، وحجم األثر كبري( ۰.۸4التحليل ) مهارة

موعة يتا وقياس حجم األثر يف اجملحساب مربع إ ت   . كماكبريوحجم األثر  ( ۰.91التقومي ) مهارةويف ، وحجم األثر كبري
وحجم ( ۰.۸3التحليل ) مهارة يتا يفقة املالحظة حيث بلغت قيمة مربع إالتجريبية بني التطبيقني القبلي والبعدي لبطا

 مهارةويف ، وحجم األثر كبري( ۰.۸۸اإلنتاج ) مهارةويف ، وحجم األثر كبري( ۰.91التصميم ) مهارةبينما يف ، األثر كبري
 .وحجم األثر كبري( ۰.93التقومي )

التعلم املقلوب يف تنمية  ائمة علىللبيئة التعليمية الق اإجيابي   اهناك أثر   أي أن قبول الفرض الثالث للبحث؛ تايل ت   ابل
 .جامعة أم القرىة كلية الرتبيب الدراسات العليا طالباتلدى  اإللكرتونيةمهارات إنتاج املقررات 

ة على التعلم املقلوب هلا أثر إجيايب يف تطوير مهارات إنتاج املقررات كن أن يرجع ذلك إىل أن بيئة التعلم القائمومي
 اإللكرتونيةعلى حتسني مستوى أدائهن وإنتاج املقررات  كلية الرتبية مما يساعدهن  ب دراسات العلياال لطالبات اإللكرتونية

 ات عملية.من خالل تطبيق

 البحث: رتحاتومق توصيات
ة إلكرتونيقائمة على التعلم املقلوب يف تنمية مهارات إنتاج مقررات  يئة تعليميةبكشفت نتائج البحث عن فاعلية 

ىل تقدمي بعض املقرتحات والتوصيات وهذا يدفع الباحث إ، دراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة أم القرىطالبات اللدى 
 :التالية

 وصيات البحث:ت 

 يف التعليم اجلامعي. اإللكرتونيةات عضاء هيئة التدريس على مهارات إنتاج املقرر تدريب أ -

 يف مدارس التعليم قبل اجلامعي. العمل على تعميم بيئة التعلم القائمة على التعلم املقلوب -

 يف إعداد برامج التدريب. اإللكرتونيةاالستفادة من مهارات إنتاج املقررات  -

 راسية املختلفة.دللدى معلمي املراحل ا اإللكرتونيةاملقررات  ة تنمية مهارات إنتاجضرور  -

 يف العملية التعليمية. ضرورة هتيئة املناخ املدرسي والفصلي لتصميم بيئة قائمة على التعلم املقلوب -

 :مقرتحات البحث 
 م.صص تكنولوجيا التعليأثر التعلم املقلوب يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات كلية الرتبية خت -

 لدى طالبات كلية الرتبية ختصص تكنولوجيا التعليم. االبتكاريفكري التهارات مأثر التعلم املقلوب يف تنمية  -

بيئة تعليمية قائمة على التعلم املقلوب يف تنمية العديد من  البحوث حول فاعليةإجراء املزيد من الدراسات و  -
 جوانب التعلم املختلفة.

 .اإللكرتونيةإنتاج املقررات رتبية حنو استخدام التعلم املقلوب ومهارات اهات طالبات كلية الدراسة اجت -

 قائمة على التعلم املقلوب. ئة تعليميةبيحبث الصعوابت اليت تواجه أخصائي تكنولوجيا التعليم عند تصميم  -
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 املراجع:

لي ة الرتبي ة سي ل دى طالب ات ك. فاعلية الصف املقلوب يف تنمية التحصيل الدرا(2016نوران )، عادل وعمارة، أبو الروس
 .294 -276، (10)5، اجمللة الدولية الرتبويةجبامعة قطر واجتاهاهتن حنوه. 

(. برانمج مقرتح لتنمية مهارات تصميم املقررات اإللكرتونية عرب الويب لدى طالب ات 2013عبد هللا عطية )، أبو شاويش
 اجلامعة اإلسالمية بغزة.، كلية الرتبية،  رسالة ماجسترييا التعليم جبامعة األقصى بغزة. تكنولوج

الت   دريس ابلص   ف املقل   وب وحاج   اهتم  (. اجتاه   ات معلم   ي الدراس   ات االجتماعي   ة حن   و2014كرام   ي ب   دوي )،  أب   و مغ   نم
 .135 -80، (3)48، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسالتدريبية الالزمة الستخدامه. 

لتفاع ل يف بيئ  ة ال تعلم اإللكرتوني ة يف تنمي  ة مه ارات تص ميم املق  ررات فاعلي ة أدوات ا (.2014عب د الع ال عب  د هللا )، أمح د
 .167 -127، مصر، جملة دراسات وحبوثب الراسات العليا بكلية الرتبية. اإللكرتونية ونشرها لدى طال

لدى طالب البحث اجلغرايف م التعلم املعكوس يف اجلغرافيا لتنمية مهارات (. فاعلية استخدا2015مروة حسني )، إمساعيل
 .218 -173، (75)، جملة اجلمعية الرتبوية للدارسات االجتماعيةاملرحلة الثانوية. 

(. فاعلي  ة عناص  ر ال  تعلم ع  رب الوي  ب يف تنمي  ة مه  ارات تص  ميم املق  ررات اإللكرتوني  ة ل  دى 2016ماج  دة ص  بحي )، ال  ربي
 ،(34)، جامع      ة ع      ني        س، ةكلي      ة الرتبي      ،  عيدراس      ات يف التعل      يم اجل      امجمل      ة ولوجي      ا التعل      يم. ط      الب تكن

 292- 328. 

حبث مقدم للمؤمتر اخلامس ملنظمة د يف اجلامعات العربية. (. التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بع2008رميا سعد )، اجلرف
 أكتوبر. 30 -25، املغرب، العامل العريب آفاق البحث العلمي والتطور التكنولوجي يف

فص  ل املعك  وس الق  ائم عل  ى الت  دوين املرئ  ي يف تنمي  ة مه  ارات تص  ميم االختب  ارات (. فاعلي  ة ال2015نبي  ل الس  يد )، حس  ن
 -113، (61)، دراس  ات عربي  ة يف الرتبي  ة وعل  م ال  نفسء هيئ  ة الت  دريس جبامع  ة أم الق  رى. اإللكرتوني ة ل  دى أعض  ا

176. 

ملقلوب لتدريس التاريخ يف تنمية اتيجية التعلم اسرت إ(. أثر استخدام 2016حممد سعد الدين )، دطاهر حممود وأمح، احلنان
جمل  ة اجلمعي  ة الرتبوي  ة األول الث  انوي الع  ام. وال  وعي األث  ري ل  دى ط  الب الص  ف  ابع  ض مه  ارات ال  تعلم امل  نظم ذاتي   

 .78 -1، (79)، جامعة عني  س، للدراسات االجتماعية

رحل  ة الثانوي  ة ابململك  ة العربي  ة الس  عودية لتعل  يم ملعلم  ات امل لك  رتوين للتنمي  ة املهني  ةإ(. ب  رانمج 2014احل )أم  ل ص  ، احلن  اّي
 جامعة القاهرة.، معهد الدراسات الرتبوية، رسالة دكتوراهاملقررات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت. 

ارات ال  تعلم ال  ذايت ل  دى طالب  ات املس  توى بي  ق مفه  وم الص  ف املقل  وب عل  ى من  و مه  ط(. أث  ر ت2014ن  ورة ص  احل )، ال  ذويخ
 (.233)، جملة املعرفة. 2اسب ث يف مقرر احلالثال
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وى التحص يل املع ريف ملق رر التعل يم تاتيجية الص ف املقل وب يف تنمي ة مس س رت إ(. فاعلي ة 2015عب د ال رمحن حمم د )، الزهراين
 ،(2)162، جامع    ة األزه    ر، جمل    ة كلي   ة الرتبي    ة، جبامع    ة املل    ك عب   د العزي    ز اإللك   رتوين ل    دى ط    الب كلي   ة الرتبي    ة

471-502. 

edu.com/la-http://www.new-. مت    اح عل    ى: لم املقلــــوب )املعكــــوس(عمــــا هــــو الــــت(. 2014جني    ب )، زوح   ي

inverse-classe 

ة الرتبي ة جبامع ة لتحص يل األك ادميي لطالب ات كلي س رتاجيية ال تعلم املقل وب يف اإ(. أثر استخدام 2015حنان سعيد )، الزين
 (.1)4، اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصةاألمرية نورة بنت عبد الرمحن. 

سرتاتيجية التعلم اإللكرتوين املقلوب على تنمية التحصيل املعريف والكفاءة إ(. أثر اختالف 2016ز )عماد عبد العزي، مسرة
، ل  ة اجلمعي  ة العربي  ة لتكنولوجي  ا الرتبي  ةجمماعي  ة. ين  ة م  ن ط  الب قس  م املعلوم  ات بكلي  ة العل  وم االجتالذاتي  ة ل  دى ع

(28) ،45- 109. 

يجية ال  تعلم املقل  وب يف تنمي  ة بع  ض مف  اهيم األم  ن الفك  ري ل  دى ط  الب س  رتاتإ(. فاعلي  ة 2018ع  ادل إب  راهيم )، الش اذيل
 -732، (2)177، جامع   ة األزه   ر، جمل   ة كلي   ة الرتبي   ةإلحس   اء. املرحل   ة اإلعدادي   ة يف املس   ار املص   ري مبحافظ   ة ا

782. 

 للبنانية.. القاهرة: الدار املصرية امعجم املصطلحات الرتبوية والنفسية(. 2003زينب )، حسن والنجار، شحاته

اعي  ة س  رتاتيجية مقرتح  ة لتط  وير التعل  يم امل  دمج يف ض  وء الش  بكات االجتمإ(. تص  ميم 2012   ال مص  طفى )، الش  رقاوي
، (81)، جامع ة املنص ورة، جمل ة كلي ة الرتبي ة، لط الب كلي ة الرتبي ة رتونيةلتنمية مهارات تصميم ونشر املقررات اإللك

543- 654. 

 . عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.التعليم املدمج والتعليم املعكوس(. 2015عاطف أبو محيد )، الشرمان

ت اإللكرتوني ة ل دى ملق ررايم نظ ام خب ري تعليم ي عل ى تنمي ة مه ارات إنت اج ا(. أث ر تص م2015حممد وآخرون )، الصعيدي
 ،(64)، ديةالس      عو ، جمل      ة دراس      ات عربي      ة يف الرتبي      ة وعل      م ال      نفسط      الب الدراس      ات العلي      ا بكلي      ة الرتبي      ة. 

 205- 239. 

ة التحص يل وبق اء أث ر ال تعلم ى ال تعلم املقل وب يف تنمي (. فاعلي ة ب رانمج مق رتح ق ائم عل 2016أمل أبو الوفا )، عبد الظاهر
اجلمعي  ة املص رية لرتب  وّيت الفرق ة األوىل بكلي  ة الرتبي ة ابل  وادي اجلدي د ش  عبة الرّيض يات. ى ط  الب واالجت اه حن  وه ل د

 .197 -161، (10)19، الرّيضيات

ط الب كلي ة  (. أثر اختالف منطي التعليم املدمج )املرن/ الفص ل املقل وب( يف إكس اب2015إيهاب حممد )، عبد العظيم
 .106 -49، (21)4، جامعة حلوان، جملة كلية الرتبيةعة. املسمو  الرتبية بعض مهارات إنتاج الربامج

 يف تكنولوجي  ا التعل  يم وإدارات  ه ع  رب اإلنرتن  ت م  ن خ  الل نظ  ام (. فاعلي  ة تط  وير مق  رر إلك  رتوين2012س  هري مح  دي )، ف  رج
جمل ة العل وم ملق رر.  ل دى الط الب املعلم ني وقي اس اجتاه اهتم حن و ااملقررات الدراسية لتنمية مف اهيم ال تعلم اإللك رتوين

 .280 -255، (3)13، الرتبوية والنفسية

http://www.new-edu.com/la-classe-inverse
http://www.new-edu.com/la-classe-inverse
http://www.new-edu.com/la-classe-inverse
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جمل  ة العل  وم جية الص  ف املقل  وب يف تعل  م برجم  ة احلاس  ب. س  رتاتيإ(. أث  ر اس  تخدام 2018يوس  ف حي  خ وآخ  رون )، الفيف  ي
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