فاعلية اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية مفاهيم األمن
املعلوماتي لدى طالبات املستوى اجلامعي
أمل سفر القحطاني**

ريم عبد اهلل المعيذر*

* أستاذ تقنيات التعميم المساعد _ جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
** أستاذ تقنيات التعميم المساعد _ جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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فاعلية اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية مفاهيم األمن
املعلوماتي لدى طالبات املستوى اجلامعي
الممخص_ استيدفت الدراسة التعرف عمى فاعمية استراتيجية الصف

بحاجة اإلنسان إلى األمن ،وادراج ذلك في مناىج التعميم،

المقموب في تنمية األمن المعموماتي لدى طالبات كمية التربية بجامعة

وبالتالي يتم التكامل المطموب بين األجيزة األمنية والمؤسسات

األميرة نورة بنت عبد الرحمن .وقد أجريت عمى عينة تكونت من

عميمية لتمك
الضروري مسايرة
العممية التّ ّ
ّ
التعميمية .ولما كان من ّ

( )100طالبة من طالبات كمية التربية في تخصص التربية الخاصة.

بوية لمواجية ىذا
غيرات؛ كان من الواجب تكاتف الجيود التّر ّ
التّ ّ

ولتحقيق اليدف من الدراسة ،قامت الباحثتان ببناء اختبار شمل معظم

في التّقني ،وايجاد الحمول المناسبة لتمك
االنفجار المعر ّ
الناتجة عنو.
الصعوبات ّ
المشكالت و ّ

مفردات الوحدة ييدف إلى تحديد مستوى طالبات المجموعة التجريبية
قبل وبعد تطبيق استراتيجية الصف المقموب وأظيرت النتائج فاعمية

فقدّ أصبح دمج التكنولوجيا في العممية التعميمية ضرورة

استراتيجية الصف المقموب في التحصيل األكاديمي لطالبات كمية

عصرية ،وليس امتيا اًز أو ترفاً أو اختيا اًر ،مما يستمزم العمل

التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وتحقيق نتائج أعمى.

الجاد لجعل التكنولوجيا عنص اًر أساسياً في التعميم ،وتغيير طرق
ّ

وتوصمت الدراسة لمعديد من التوصيات منيا :ضرورة تشجيع

التدريس التقميدية ،ألنيا ال تنسجم مع بيئة الطالب خارج

المعممات عمى استخدام استراتيجية الصف المقموب وعقد دورات
وورش عمل لممعممات والطالبات لمتدريب عمى مفيوم استراتيجية

المدرسة ،حيث تشغل التكنولوجيا فييا حي اًز كبي اًر ،فيذا الجيل في

الصف المقموب قبل تطبيقو.

حاجة لتسخير التكنولوجيا ،إلضافة اإلثارة والتشويق والفضول

الكممات المفتاحية :الصف المقموب ،األمن المعموماتي.

لعناصر البيئة التعميمية المتعددة من مواد المنيج الدراسي،

 .1المقدمة

والفصول الدراسية ،ووسائل التواصل الفعالة بين المعمم والمتعمم،

تقدماً عممياً وتكنولوجياً ىائالً في
يشيد العصر الحالي ّ

الخاصة لكل طالب [.[1
الفردية و
تمبيةً لالحتياجات
ّ
ّ

مختمف المجاالت ،نتج عنو تضخم حجم المعارف ،وظيور

وبيذا تتمثل فمسفة التعميم في أن استعداد المعمم وقدرتو

الصعوبات الخاصة بعممية التّعميم والتّعمّم؛
العديد من المشكالت و ّ

عمى تسخير ىذه التكنولوجيا في تطوير وسائل التدريس

المستقبمية لعممية التّعميم
أدت إلى ظيور العديد من التّصورات
ّ

والتواصل مع الطمبة تسيم في إثارة شغف الطالب نحو التّعمم،

العالمية المعاصرة في عصر الثراء
والتّعمّم في ظل االتجاىات
ّ

ما ينعكس عمى تحصيمو العممي ،وما يشير بوضوح الى أن

المعموماتي والتّقدم التّكنولوجي ،الذي تديره اإلنترنت والتقنيات

كممة السر تكمن في تحديث طرق التدريس .وقد أكدت ِ
العديد

المعموماتية.

أن التّعميم ال يصل أقصاه في تحقيق األىداف
من ّ
الدراسات ّ

وعمى الرغم من الدور الفاعل لإلنترنت في مجتمعنا

المنشودة منو؛ إال عندما يكون المتعمم لو دور نشط في الموقف

المعاصر ،إال أنيا في الوقت نفسو قد حممت الكثير من

التّعميمي ،وذلك ال يتأتى إال من خالل تنويع طرائق التّدريس

التأثيرات الجانبية ،التي تتصل بمسألة األمن المعموماتي عمى

تنوع األىداف
واستراتيجياتيا وأساليبيا؛ بحيث تتناسب مع ّ
عممية ،وفق متطمّبات ومقتضيات العصر [.[2
عميمية التّ ّ
التّ ّ

القيود واالنتباه إلى أىمية تحديد المفاىيم األمنية ،والتوعية

عميمية؛
تحقيق أىداف
مية في المنظومة التّ ّ
عميمية التّعمّ ّ
العممية التّ ّ
ّ

مستوى األفراد والمجتمعات؛ فانفتاح عوالم من المعرفة
والمعمومات عمى مصراعييا ،زادت معو المطالبة بالرقابة ووضع

ولما كانت طريقة التّدريس تُ ُّ
الرئيسة ،في
عد إحدى األركان ّ
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لالبتكار التعميمي المثير الواعد [.[5
وتُعرف مؤسسة  EDUCAUSEإيديوكوز الرائدة في دعم

مية بعد المعمم باستخدام تقنيات
أساس في
عميمية التّعمّ ّ
العممية التّ ّ
ّ

االستخدام الفعال لمتقنية في العممية التعميمية التعمم المقموب

اتية
التعميم والتعمم االلكترونية؛ الستعمال ّ
ىنية وال ّذ ّ
النشاطات ال ّذ ّ

المختمفة ،الّتي تيدف إلى تشجيع الطّالب عمى البحث

"كنموذج تربوي يقوم عمى عكس العممية التعميمية بحيث يتم

واالستقصاء والتّساؤل ،فتجعمو قادر عمى التّفكير العممي

مشاىدة محاضرة نموذجية كواجب في المنزل والقيام باألنشطة

الدراسة أم في
والمنطقي سواء أكانت في إطار تحقيق متطمّبات ّ

المتعمقة بالمقرر في الفصل [.[5
ويعد التعمم المقموب أحد الحمول التقنية الحديثة لعالج

ومية
الي ّ
معالجة القضايا والمشكالت الّتي يواجييا في الحياة ّ

ضعف التعمم التقميدي وتنمية مستوى ميارات التفكير عند

بالسرعة.
بصورة تتماشى مع متغيرات العصر الّتي اتّصفت
ّ

الطالب وتقدم استراتيجية التعمم المقموب تمازج فريد بين نظرتين

قمية أحدثت ثورة في التّعميم والتعمم تستمزم استثمارىا
الر ّ
فالتّقنيات ّ

في التعميم كان ينظر ليما عمى أنيما غير متوافقتين وىما التعمم

عممية ،مع
باستراتيجيات تحقق االستثمار في
عميمية التّ ّ
العممية التّ ّ
ّ

التقميدي والتعمم النشط [.[6

تفعيل دور الطّالب فييا لتحقيق الجودة ال ّشاممة في مخرجات
التّعميم [.[2
ومن

وتقوم فكرتيا عمى أساس قمب العممية التعميمة ،فبدالً من
المنطمق

السابق
ّ

تعتبر

استراتيجية

أن يتمقى الطالب المفاىيم الجديدة داخل الفصل الدراسي ،ثم

ف
الص ّ
ّ

يعودون إلى المنزل ألداء الواجبات ،فإن التعميم المقموب يتم

اتيجيات األساس
المقموب " "Flipped Classroomمن االستر ّ

بتعمم المفاىيم الجديدة لمدرس في المنزل من خالل مقطع فيديو

في تشكيل مدرسة المستقبل الّتي تكون فييا التّكنولوجيا المحرك

مدتو ما بين  10-5دقائق ،حيث تتم مشاركتو معيم عبر إحدى

األساسي في عجمة التّحول التّربوي؛ باعتبارىا المدخل األساس
ّ
بعد الطّاقات البشرّية في الحصول عمى المعمومات والمعارف

مواقع ال ) (web2أو شبكات التواصل االجتماعي أو مشاركتيم
ألحد مقاطع الفيديو أو الوسائط المتعددة أو األلعاب التعميمية

أىمية ىذه االستراتيجية ما أوصت
المختمفة ،ولعل مما يدل عمى ّ

الدراسات الّتي تناولتيا مثل دراسة بت ] [3ودراسة ب ّل ] [4لما
بو ّ

من مصادر المعمومات اإللكترونية مثل :(You tube) for

ليا من أثر في تفعيل دور الطّالب لتحقيق األىداف المنشودة

 Educationأو  Kan Academyأو iTunes

مية ،بتفعيل أكثر من استراتيجية لدى
من
عميمية التّعمّ ّ
العممية التّ ّ
ّ

 Universityأو عمى نظام إدارة التعمم ) (Blackboardأو
) (Moodelوغيرىا من المواقع التعميمية ،حيث يتعمم الطالب

النشط ،الّذي
اتيجية نفسيا كاستراتيجية التّعمّم ّ
الطّالب في االستر ّ

باستخدام ىذه االستراتيجية مفاىيم الدرس الجديد في المنزل من

يجعل الطالب باحثاً مطمعاً مفك اًر لمموضوع المتناول ،واستراتيجية

خالل التقنيات الحديثة مثل اليواتف الذكية أو األجيزة الحاسوبية

فعال في مناقشة أقرانو
التّعمّم التّعاوني التي تجعل لمطّالب دور ّ

ومحاورتيم في تحقيق اليدف المنشود من الموضوع المتناول.

المحمولة مثل :اآليباد فيتمكن الطالب من إعادة مقطع الفيديو

طالب وفق
كما تفعل ىذه االستراتيجية التّعمّم ال ّذاتي لدى ال ّ

عدة مرات ،ليتمكنوا من استيعاب المفاىيم الجديدة ،كما يمكنيم

الخطو ال ّذاتي لو في التّعمّم مراعياً الفروق الفردية لو في تحقيق

تسريع المقطع لتجاوز األجزاء التي تم استيعابيا .فتتم مراعاة

اليدف المنشود من عممية التّعمّم .واستراتيجية التعمم المقموب ىي

الفروق الفردية بين الطالب ويختفي عنصر الممل ويحل محمو

ابتداء من "بيل
الفكرة الرائجة ىذه األيام والتي ينادي بيا الجميع
ً

عنصر التشويق واالستمتاع بالتعمم .كما يمكن لممعممين إعداد

غيتس " "Bill Gatesالمؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمشركة

اختبار إلكتروني ) (Quizلمفاىيم الدرس الجديدة ليقوم الطالب

العمالقة مايكروسوفت ،حيث يرى في ىذا النوع من التعميم مثاالً

باإلجابة عن األسئمة المطروحة ،مما يساعد المعمم عمى التعرف
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من تطوير العممية التعميمية واستراتيجيات التدريس وتوظيف

عمى نقاط الضعف والقوة في استيعابيم ولمستوى فيميم ].[7,8
ويقضي الطالب حالياً أغمب أوقاتيم عمى الشبكة العالية

تقنيات التعميم التي أصبحت متاحة لمجميع ،ولندرة الدراسات

مستخدمين التقنية الحديثة من ىواتف ذكية وأجيزة حاسب

العربية  -عمى حد عمم الباحثتين -التي تناولت أثر استخدام

محمول وآيباد وتابمت وغيره ،ووفق اإلحصائيات التي نشرىا

استراتيجية التعمم المقموب في العممية التعميمية بشكل عام

موقع ) (Alexaالرسمي لعام  ،2014يحتل موقع اليوتيوب

وتحديداً في التحصيل األكاديمي واتجاه المتعممين نحو

) (you tubeالمركز الثالث من بين المواقع األكثر زيارة عمى

االستراتيجية نفسيا ،فقد جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لمكشف

شبكة اإلنترنت بالعالم بينما يحتل المركز الثاني من بين المواقع

عن فاعمية استراتيجية التعمم المقموب في التحصيل األكاديمي

األكثر زيارة عمى شبكة اإلنترنت بالسعودية [.[9

لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
واتجاىين نحو االستراتيجية.

وألىمية التقنية ودورىا الكبير في عممية تعميم الطالب
أجرى كل من  [10] Randall; Douglas & Ball,في

أ .أسئمة الدراسة

جامعة يونجبرجيام  Brigham Oung Universityدراسة

ويمكن تحديد مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية:

ىدفت إلى التعرف عمى كيفية توظيف التقنية في تعميم الطالب

 .1ما فاعمية االستراتيجية المقترحة "التعمم المقموب" في تنمية

ميارات تقنية وأيضاً لتحديد فوائد استخدام التعمم المقموب في

األمن المعموماتي لدى طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة

تدريس طالب المستوى التمييدي في الجامعة لمقرر

بنت عبد الرحمن؟

) (Spreadsheetوأثرىا في تحصيل الطالب ومدى رضاىم،

 .2ما اتجاه طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد

وتوصمت الدراسة إلى أن توظيف التقنية في التعمم المقموب كان

الرحمن نحو استخدام استراتيجية الصف المقموب في تنمية

فعاالً مما سيل العممية التعميمية ،وزاد من دافعية الطالب

مفاىيم األمن المعموماتي؟

وأحدث فرقاً كبي اًر في العممية التعميمية [.[10

ب .أهداف الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام استراتيجية

 .2مشكمة الدراسة
نظ اًر لما تميزت بو استراتيجية الصف المقموب "Flipped

الصف المقموب في تنمية األمن المعموماتي لدى طالبات

" Classroomفي زيادة دافعية الطالب واحداث الفرق الكبير

المستوى الجامعي واتجاىاتيم نحوىا.

في العممية التعميمية ،حيث تعد أحد الحمول التقنية لتنمية

ج .أهمية الدراسة

ميارات التفكير عند الطالب ورفع مستوى تحصيميم األكاديمي؛

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مما يمي:

لجأت الباحثتان إلى االستفادة منيا في تنمية ميارات األمن

• تعد استجابة لمتوجيات الحديثة في مجال تقنية المعمومات

المعموماتي " "Information Securityلدى طالبات المستوى

واالتصال وتطبيقاتيا في الميدان التربوي.

الجامعي حيث يتضمن مقرر تقنيات التعميم ضمن أىدافو

• حاجة الميدان التربوي في العالم العربي بشكل عام والمممكة

إكساب الطالبات ميارات ومفاىيم االستخدام اآلمن لمتقنيات

العربية السعودية بشكل خاص غمى نوع جديد من التعمم يناسب

والمواقع اإللكترونية عمى اإلنترنت ولتوظيف تقنيات التعميم التي

احتياجات طالب القرن الواحد والعشرين وتوجياتيم.

أصبحت متاحة لمجميع ،ولتحقيق ىذا اليدف وفي ضوء

• قد تفيد نتائج ىذه الدراسة ومن خالل التركيز عمى أىمية

المستحدثات التقنية التعميمية لتقديم تعمم شيق وجذاب يواكب

التعمم المقموب الباحثين في مجال تقنيات التعميم بالقيام بإجراء

العصر ويمبي احتياجات الطالبة في المستوى الجامعي ،وانطالقًا

أبحاث أخرى تتناول جوانب أخرى في ىذا الموضوع.
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• تقديم نموذج يمكن الرجوع إليو عند استخدام التعمم المقموب.

عمييا أو استغالل نظميا في ارتكاب الجريمة ،وىو ىدف

• تزويد المعممين في مختمف المراحل التعميمية ولمختمف

وغرض تشريعات حماية المعمومات من األنشطة غير المشروعة

المقررات برؤية واقعية لمدى استفادة الطالبات من تجربة التعمم

وغير القانونية التي تستيدف المعمومات ونظميا [.[11

المقموب فعمياً.

عناصر أمن المعمومات:

• السعي إلى وضع أساس عممي من الناحيتين التربوية والتقنية

• السرية أو الموثوقية  :CONFIDENTIALITYوتعني

الستخدام التعمم المقموب.

التأكد من أن المعمومات ال تكشف وال يطمع عمييا من قبل

د .حدود الدراسة

أشخاص غير مخولين بذلك.

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

• التكاممية وسالمة المحتوى  :Integrityالتأكد من أن محتوى

1435ه1436 -ه.

المعمومات صحيح ولم يتم تعديمو أو العبث بو وبشكل خاص لن

الحدود المكانية :جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن .

يتم تدمير المحتوى أو تغييره أو العبث بو في أية مرحمة من

الحدود البشرية :طالبات كمية التربية قسم التربية الخاصة.

مراحل المعالجة أو التبادل سواء في مرحمة التعامل الداخمي مع

الحدود الموضوعية :وحدة االستخدام اآلمن لإلنترنت.

المعمومات أو عن طريق تدخل غير مشروع.

ه .مصطمحات الدراسة

• استم اررية توفر المعمومات أو الخدمة  :Availabilityالتأكد

استراتيجية الصف المقموب ""Flipped Classroom

من استمرار عمل النظام المعموماتي واستمرار القدرة عمى

يعرف إجرائياً بأنو استراتيجية تربوية تتمركز حول الطالبات

التفاعل مع المعمومات وتقديم الخدمة لمواقع المعموماتية وان

في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بدالً من عضو ىيئة

مستخدم المعمومات لن يتعرض إلى منع استخدامو ليا أو دخولو

التدريس ،حيث تقوم الطالبات بمشاىدة محاضرات فيديو قصيرة

إلييا.

في منازلين قبل وقت المحاضرة ،بينما تستغل عضو ىيئة

• عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعمومات ممن قام بوNon-

التدريس الوقت الفعمي لممحاضرة في القاعة بتوفير بيئة تعمم

 repudiationويقصد بو ضمان عدم انكار الشخص الذي قام

تفاعمية نشطة يتم فييا توجيو الطالبات وتطبيق ما تعممنو.

بتصرف ما متصل بالمعمومات أو مواقعيا انكار انو ىو الذي

األمن المعموماتي ""Information Security

قام بيذا التصرف ،بحيث تتوفر قدرة اثبات ان تصرفا ما قد تم
من شخص ما في وقت معين [.[11

ُيعرف إجرائياً بأنو جميع الميارات والمعايير واإلجراءات

المتخذة من قبل طالبات جامعة األميرة نورة في مقرر تقنيات

ولموقاية من مخاطر االعتداء عمى المعمومات في ميدان حماية

التعميم والتي يمكن تضمينيا في وحدة االستخدام اآلمن

االتصاالت وحماية الكمبيوتر يعبر عن إجراءات الوقاية بخدمات

لإلنترنت؛ لمنع وصول المعمومات إلى أيدي أشخاص غير

األمن ،ىناك خمسة أنواع أساسية لخدمات األمن تستيدف

مخولين ولحماية المعمومات من المخاطر التي تيددىا عبر

حماية خمسة عناصر رئيسة في ميدان المعمومات وىي:

االتصاالت اإللكترونية.

 .1خدمات (وسائل) السيطرة عمى الدخول :Access Control
وىذه الخدمات تستخدم لمحماية ضد الدخول غير المشروع إلى

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

مصادر األنظمة واالتصاالت والمعمومات ويشمل االستخدام

المحور األول :األمن المعموماتي ""Information Security
أمن المعمومات ىو محل دراسات وتدابير حماية سرية

غير المصرح بو واإلفشاء غير المصرح بو ،والتعديل غير

وسالمة محتوى وتوافر المعمومات ومكافحة أنشطة االعتداء

المصرح بو ،واإلتالف غير المصرح بو ،واصدار المعمومات
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واألوامر غير المصرح بيا وليذا فإن خدمات التحكم بالدخول

األفكار والمعتقدات ميما كانت مسموح ليا بدخول الشبكة ويمكن

تعد الوسائل األولية لتحقيق التخويل والتثبت منو.

ألي أحد أن يعمم أفكاره ويدعميا؛ باإلضافة لسيولتيا في العمل

 .2خدمات (وسائل) السرية :Data and message

الدعائي والتخريب االجتماعي والقيمي واألخالقي ،والتي ال

 Confidentialityىذه الخدمات تحمي المعمومات من اإلفشاء

يمكن أن تعبر عنيا وسائل اإلعالم التقميدية ،عمى سبيل المثال

لمجيات غير المصرح ليا بالحصول عمييا ،والسرية تعني بشكل

إشاعة ثقافة الجنس والمخدرات.

عام إخفاء المعمومات من خالل تشفيرىا عمى سبيل المثال أو

 .3القرصنة واختراق قواعد البيانات (توظيف كامي ار الويب

من خالل وسائل أخرى كمنع التعرف عمى حجميا أو مقدارىا أو

والمايك لتصوير وتسجيل ما يدور في الغرفة خارج) فمن السيل

الجية المرسمة إلييا.

تسريب المعمومات والوثائق واختراق أمن الدول والمؤسسات

 .3خدمات (وسائل) حماية التكاممية وسالمة المحتوى :Data

والبنوك والمصارف وحتى التجسس عمى الرسائل االلكترونية،

 and message Integrityىذه الخدمات تيدف إلى حماية

وتزويرىا ،وحتى إجبار الفرد عمى تقديم معمومات عن نفسو

مخاطر تغيير البيانات خالل عمميات إدخاليا أو معالجتيا أو

تصل إلى معرفة رقم الحساب ورقم التميفون [.[12

نقميا وعممية التغيير تعني بمفيوم األمن ىنا اإللغاء أو التحوير

مطموبات لمتوعية األمنية باإلنترنت:

أو إعادة تسجيل جزء منيا أو غير ذلك وتيدف ىذه الوسائل

 .1بناء الثقة عمى المستوى الفردي داخل األسرة ،وتعزيز األمن

أيضا إلى الحماية من أنشطة تدمير المعطيات بشكل كامل أو

الجماعي ،والمشاركة في القضايا والمواقف الكبرى لممجتمع.

إلغائيا دون تخويل [.[12

 .2الحفاظ عمى أمن وسرية المعمومات عمى المستوى الشخصي

 .4خدمات (وسائل) منع اإلنكار  :Non-repudiationوىذه

وعمى مستوى الدولة ومؤسساتيا.

الخدمات تيدف إلى منع الجية التي قامت بالتصرف من انكار

 .3المساىمة في بناء مستقبل األجيال الواعية المثقفة بما

حصول نقل البيانات أو النشاط من قبميا.

يناسب متطمبات العصر.

 .5خدمات (وسائل) حماية التعريف :Identification and

 .4تضافر الجيود في مؤسسات المجتمع الواحد (األسرة،

 Authenticationىذه الخدمات تيدف إلى التثبت من اليوية

التعميم ،اإلعالم ،الثقافة العامة )...في نشر التوعية األمنية

وتحديداً عندما يقوم شخص ما بالتعريف عن نفسو فإن ىذه

لإلنترنت [.[13

الخدمات تيدف إلى التثبت من أنو ىو الشخص نفسو وىناك

المحور الثاني :استراتيجية الصف المقموب "Flipped

نوعين من خدمات التعريف األول تعريف الشخصية وأشير

"Classroom
انتشر مؤخ اًر مفيوم الصف المعكوس أو المقموب

وسائميا كممات السر وثانييا التعريف بأصل المعمومات كالتثبت
من أصل الرسالة [.[11

" "Flipped Classroomويقع ضمن استراتيجيات األنشطة

مخاطر اإلنترنت وآثارىا عمى األمن المعموماتي:

المنزلية ،وىو شكل من أشكال التعميم المدمج الذي توظف فيو

من مخاطر االنترنت عمى األمن المعموماتي ما يمي:

التقنية الحديثة بذكاء .ففي الصف المقموب "Flipped

 .1تغيير مفاىيم األمن من (منطقة عسكرية ممنوع االقتراب

" Classroomتتجمى ميارات القرن الواحد والعشرين الذي

والتصوير) إلى قوقل إيرث  ،Googl Earthفعدم القدرة عمى

يتحول بو الطالب إلى باحث باستخدامو التكنولوجيا بفاعمية من

السيطرة ييدد األمن والسيادة وينتيك الخصوصية [.[13

خالل التعمم خارج حدود المدرسة معز اًز التفكير الناقد والتعمم

 .2ميدد لمثقافة والمعرفة التقميدية واالنتماء الوطني ،فجميع

الذاتي وميارات التواصل والعمل التعاوني بين الطالب ،محدثـ ـ ـ ـ ـ ـاً
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التغيير بتحصيل الطمبة عمى مخرجات تعميمية عالية [.[14

8
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جيدا كبي اًر
تسجيل المحاضرات أو المقاطع أو إنتاجيا يتطمب ً
وميارة عالية ،كما أن الحصول عمى نوعية تعميمية جيدة من

شجع
ويعود تطبيق التعمم المقموب إلى عام  1998عندما َ

مقاطع الفيديو من اإلنترنت ُيعد من األمور الصعبة ،فاستخدام

الفعال)
) (Johnson and Walvoordفي كتابيما )التدرج َ

عمى استخدام استراتيجية التعمم المقموب عن طريق منح الطالب

التعمم المقموب يمكن أن يكون عبئاً إضافياً عمى المعمم ،كما أنو

الفرصة لالطالع عمى المحتوى في المنزل ومن ثم استخدام

يتطمب ميارات تدريسية جديدة لم يعيدىا من قبل .باإلضافة إلى

وقت الفصل في التركيز عمى عمميات التحميل والتركيب وحل

أن الطالب جديدون عمى ىذه االستراتيجية مما قد يجعميم

المشكالت [.[15

يرفضونيا لما تتطمب من عمل في المنزل والتحضير لمدرس قبل
وقت الفصل [.[19

يقوم الصف المقموب " "Flipped Classroomعمى قمب
ميام التعمم بين الصف والمنزل ،والذي قمب اعتيادنا أن التعمم

فالتحدي األصعب الذي يواجو أعضاء ىيئة التدريس ىو

يتم في المدرسة وينتيي بعودة الطالب لمنازليم محممين

الوقت اإلضافي والجيد المطموب إلعادة تصميم مقرر

باألنشطة والواجبات المنزلية والتي قد تكون صعبة وبحاجة

والتحضير لو ،فبعض المعممين يدرسون أكثر من مقرر وأحياناً

لمحصول عمى المساعدة ليتم حميا [.[14

في أماكن عدة وقد يكون لدييم أعباء مينية إضافية ،فال يتوفر

مميزات التعمم المقموب:

ليم وقت كاف الستخدام التعمم المقموب والتحضير لو في

يتيح الصف المقموب مزايا عديدة في التعميم منيا [:[16

تدريسيم ،ولكن المعممون الذين استخدموا التعمم المقموب أكدوا

 .1ضمان االستغالل الجيد لوقت الفصل.

أنو صعب التطبيق في البداية ويتطمب جيد مسبق إلعداده ،ففد

 .2بناء عالقة أقوى بين المعمم والمتعمم وبين المتعممين.

أكدت إحدى معممات الدراسات األدبية بجامعة كوينز الند

 .3تحسين تحصيل الطالب وتطوير استيعابيم.

 University of Queenslandبأستراليا عمى أن استخدام

 .4التشجيع عمى االستخدام األمثل لمتقنية الحديثة في التعميم.

التعمم المقموب يتطمب جيد مسبق ،ولكن ىذا الجيد سيكون في

 .5منح الطالب حافز لمتحضير واالستعداد قبل وقت الفصل.

السنة الدراسية األولى فقط وأما باقي السنوات فيو استخدام نفس

 .6توفير :آلية لمتقييم ،ولألنشطة التفاعمية ،ولمتغذية الراجعة

المصادر واألنشطة التي تم تحضيرىا في السنة األولى وبالتالي

الفورية ،والحرية والمرونة في التعمم [.[17

فيو استثمار لوقت التعمم [ ،[20أما بالنسبة لصعوبة الحصول

وقد أثبتت دراسة بورمان ] [18التي استيدفت مراجعة أكثر

عمى مقاطع تعميمية جيدة عمى اإلنترنت والجيد الذي يتطمبو

من  51مقالة بحثية منشورة في السنوات الخمس المنصرمة

تسجيل المحاضرات أو إنتاجيا فقد صرح سممان خان ،مؤسس

وتحميميا وتقييميا لمكشف عن فاعمية التعمم المقموب عمى تفاعل

) (khan Academyاألكاديمية الرائدة في التعميم والتي تحتوي

الطالب وتحصيميم ،أن التعمم المقموب يوفر بيئة تفاعمية تؤدي

عمى أكثر من  2000مقطع فيديو تعميمي مجاني في مختمف

إلى تحصيل أفضل ومن ثم إلى تأىيل أقوى لمتعمم في القرن

العموم والذي مع تزايد شيرتو تم ترجمتو إلى لغات متعددة منيا

الواحد والعشرين [.[18

المغة العربية ،وتحديداً في مقطع مشيور لو لم يتجاوز ال 20

سمبيات التعمم المقموب:

دقيقة "دعونا نستخدم مقاطع الفيديو إلصالح التعميم" فقد ُشوىد

وعمى الرغم من المميزات العديدة لمتعمم المقموب ،إال أن

أكثر من  100000مرة من مختمف العالم؛ لذا فقد أشاد سممان

بعض المعممين يرون أن من سمبياتو أنو يتطمب إعداداً واعياً

خان بأن مقاطع الفيديو ليا تأثير قوي عمى العممية التعميمية

ومكثفاً وخبرة كبيرة قد ال تتوفر لدى كثير من المعممين ،كما أن

وبدورىا في إصالح التعميم وأكد عمى المعممين بضرورة قمب
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الفصول التقميدية وعمى تزويد الطالب بمقاطع فيديو ليطالعوىا

 .4تعدد الميام و تنوع طرق إنجازىا [.[16

في المنزل الستثمار وقت الحصة الدراسية بحل االنشطة

المحور الثالث :الدراسات السابقة
جاءت استراتيجية التعمم المقموب كأحدث االستراتيجيات

والتمارين [.[20

التعميمية التي تم تناولو بوفرة في الدراسات األجنبية في حين أن

الصف المقموب وشخصنة التعمم:
ماذا يعني مصطمح الشخصنة ،وما عالقتو باستراتيجية

الدراسات العربية نادرة في ىذا المجال ،ومن الدراسات األجنبية

الفصول المقموبة؟ الشخصنة ىي :ارتباط التعميم بحياة المتعمم؛

جاءت دراسة لج وبالت ] [22بتطبيق التعمم المقموب في فصل

أي :التعمم لمحياة .أما الفصول المعكوسة فيي" :النيج الذي

عمم االقتصاد ولتحقيق مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين الطالب

يسمح لممعممين بتنفيذ منيجية مختمفة في صفوفيم ،أو ىي

قاما بتوفير أدوات مختمفة يتعمم بواسطتيا الطالب في المنزل

"استراتيجية تعمم وتعميم مقصودة توظف تكنولوجيا التعميم

شممت نصوص مقروءة ومقاطع فيديو ،واستخدما أوراق عمل

(الفيديو وغيرىا) في توصيل المحتوى الدراسي لمطالب قبل

يقوم الطالب بحميا في وقت الفصل ،لمتأكد من اطالعيم عمى

الحصة الدراسية وخارجيا؛ لتوظيف وقت التعمم في المدرسة

المحتوى العممي المرسل ليم في حين تم استغالل وقت الفصل

لحل الواجب المنزلي ،ولمممارسة الفعمية لممعرفة عبر األنشطة

في تطبيق مبادئ االقتصاد ومناقشات مجموعات عمل تعاونية،

النشطة؛ فيي أحد أنواع التعمم المزيج الذي يجمع بين بيئة التعمم

وأكد المعممان أن الطالب في ىذا النوع من التعمم كانوا أكثر

غير المتزامنة في المنزل ،والمتزامنة مع المعمم في الفصل

دافعية من طالب التعمم التقميدي ،كما كان اتجاه الطالب

الدراسي أو المدرسة [.[21

إيجابي جداً نحو التعمم المقموب [.[22

إن التعمم العكسي أو المقموب من الممارسات النشطة التي

وكذلك أكدت دراسة عالم ] [19عمى أىمية التعمم المقموب

تمكن المتعمم من ميارة الربط بين ما تعمم وحياتو الشخصية أو

في تحسين تحصيل الطالب ،وتقميل نسبة الرسوب في المقرر

تعممو الشخصي؛ أي يجعل لتعممو معنى خاصاً ،فيفيم المساق

الذي يدرسو بالجامعة والتي كانت  .% 17وطبقت الدراسة

أو الموضع بمستوى أعمى من مستوى المعمومات.

التعمم المقموب عن طريق توجيو الطالب لقراءة النص التعميمي

والشخصنة أعمى قيمة سموكية يحققيا المتعمم بربط ما تعمم

كامالً ومن ثم اجراء اختبارات عمى النت في الموضوع المقروء

ببنائو الفكري وسموكياتو ،فتصبح جزءاً من شخصيتو ،وال يصل

قبل وقت الفصل ،وفي الفصل يقوم المعمم باختبار مدى

إلييا إال إذا أوجد ترابطًا بين ِقيم وأفكار مختمفة ،وتمثميا

استيعابيم بتوزيع أوراق عمل عمييم ويقوم كل طالب بتصحيح

بمعتقداتو ،وفسرىا بإتقان ،ويمكن أن تتحقق شخصنة التعمم في

إجابة زميمو الذي بجانبو .وقد أسفرت الدراسة عن التمكن من

الفصل المعكوس بصورة كبيرة لما يتميز بو من مضاعفة لوقت

تخفيض نسبة الرسوب من  % 17إلى  % 4كما تحسن أداء

التعمم بجمعو بين فترتين ومكانين لمتعمم ،وجمعو بين أسموبين

الطالب من  % 14إلى  .% 24كما أكد الطالب عمى أن ىذا

لمتعمم ىما التعمم الذاتي والتعمم االجتماعي وتعميقو لمفيوم التعمم

الفصل يختمف عن باقي الفصول التقميدية [.[19
ومن جانب آخر استيدفت دراسة بردرو از ] [23رصد

ذي معنى والتعمم البنائي [.[21

اتجاىات الطالب نحو التعمم المقموب باستخدام استبانة عمى

االنعكاسات التربوية لمصف المقموب:
 .1التحول من التعمم الفردي إلى التعمم التعاوني.

( )3فصول تم التدريس فييا باستخدام استراتيجية التعمم المقموب

 .2التحول من التعمم التقميدي إلى التعمم النشط.

لمدة سنتين ،تضمنت أسئمة حول التعمم اإلتقاني والشبكات

 .3االىتمام المتنامي بالتدريس الفارقي.

االجتماعية ومقاطع الفيديو والتعمم الذاتي وأسئمة عامة حول
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التعمم المقموب ،وتوصمت الدراسة إلى أن جميع الطالب كانوا

الفروق الفردية بين الطالبات وتشويقين لمتعمم ،كما أيدت معظم

مستمتعين بتجربة التعمم المقموب و %7فقط لم يرغبوا أن

الطالبات استخدام الصف المقموب في التعميم .ومن أىم

ينصحوا أصدقائيم بتجربتو ،و %8شعروا بأن التفاعل في التعمم

التوصيات والمقترحات لمدراسة تطبيق الصف المقموب في

المقموب أقل من التفاعل في التعمم التقميدي ،بينما أفاد غالبية

التعميم وتدريب المعممين والمعممات عمى آلية تنفيذ الصف

الطالب بارتياحيم لفكرة التعمم الذاتي في الوقت الذي يناسبيم.

المقموب والتوظيف الفعال لمتقنية في العممية التعميمية بكفاءة

كما أكد معظم الطالب عمى أن التعمم المقموب دعم الطريقة

وتخصيص مواقع وقنوات تقنية توفر محتوى إلكتروني تفاعمي

التي تعمموا بيا ،ووفر ليم فرص أكثر من حيث التفاعل مع

يساعد بتطبيق استراتيجية الصف المقموب [.[24
وعمى المستوى المحمي أيضاً جاءت دراسة الزين ][25

أقرانيم ومع األستاذ في تعمم نشط ومثمر ومن حيث االنتياء من
حل الواجبات في وقت الفصل ،بينما صرح  % 3من الطالب

مستيدفةً التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب

بأن دافعيتيم انخفضت في التعمم المقموب و % 6شعروا بأن

في التحصيل األكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة

ىذا النوع من التعمم لم يحسن طريقة تعمميم لممقرر [.[23

نورة بنت عبد الرحمن ،وقد أجريت عمى عينة تكونت من ()77

في حين أجرى ىيريد وسيشمر ] [8استطالعاً لرأي أعضاء

طالبة من طالبات كمية التربية في تخصص (التربية الخاصة

المركز الوطني لدراسة الحاالت في تدريس العموم حول مدى

والطفولة المبكرة) .ولتحقيق اليدف من الدراسة ،قامت الباحثة

استخدام المعممين الذين يشرفون عمييم لمتعمم المقموب في

ببناء اختبار ييدف إلى تحديد مستوى طالبات المجموعة

التدريس ،وأكد  200معمم منيم عمى أنيم استخدموا التعمم

التجريبية والضابطة قبل وبعد تطبيق استراتيجية التعمم المقموب،

المقموب وأضافوا أسباباً أخرى تجعميم يستخدمون التعمم المقموب

وأظيرت النتائج فاعمية التعمم المقموب في التحصيل األكاديمي

منيا :توفير وقت كاف لمطالب لمعمل عمى األجيزة والمعدات

لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

المتوفرة في الفصول فقط ،وتمكين الطالب الذين يتغيبون عن

وتوصمت الدراسة لمعديد من التوصيات منيا :ضرورة تشجيع

الفصول الشتراكيم في األنشطة ومشاىدة ما فاتيم من

المعممات عمى استخدام استراتيجية التعمم المقموب وعقد دورات

المحاضرات [.[8

وورش عمل لممعممات والطالبات لمتدريب عمى مفيوم استراتيجية
التعمم المقموب قبل تطبيقو [.[25

وعمى الصعيد العربي والمحمي جاءت دراسة الذويخ ][24

التعميق عمى الدراسات السابقة:

التي ىدفت إلى دراسة تأثير استخدام (الصف المقلوب Flipped
) Classroomفي تدريس مقرر حاسب  2عمى (ميارة التعمم

يتضح من استعراض الدراسات السابقة وجود اىتمام عالمي

الذاتي) في المرحمة الثانوية ،خالل الفصل الدراسي األول لعام

باستراتيجية الفصول المقموبة ،وتتفق الدراسة الحالية مع

1435-1434ىـ ،وقد استخدمت المنيج التجريبي ،عمى عينة

الدراسات السابقة العالمية منيا والعربية عمى ندرتيا في أىمية

من الطالبات عددىن  26طالبة من طالبات المستوى الثالث

ىذه االستراتيجية وما يمكن أن تضيفو من ايجابيات لمعممية

مقررات (ثاني ثانوي عممي) لتعمم ميارات دروس الحاسب

اء المعرفية أو
التعميمية ولتنمية المتعمم من جميع الجوانب سو ً

الجديدة في المنزل باستخدام استراتيجية الصف المقموب.

الميارية أو الوجدانية ،كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الزين،

واستخدمت استبيان قبمي وبعدي لقياس األثر .وقد أظيرت

] [25في عينتيا ،بينما تتميز ىذه الدراسة بتناوليا أثر استخدام

النتائج زيادة ميارات التعمم الذاتي لدى الطالبات في المجموعة

الصفوف المعكوسة عمى تنمية جانب ميم من جوانب التعمم

التجريبية ،كما أن استراتيجية الصف المقموب ساىمت بمراعاة

التي تمس حياة المتعممات بشكل مباشر كونين يتعرضن
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لتأثيرات ىذا الجانب باستمرار نظ اًر لطبيعة العصر والتطور

الصف المقموب.

التقني الذي نعيش فيو واندماج المتعممات في بيئات شبكية

• مقياس االتجاه نحو استراتيجية الصف المقموب.

ألغراض متنوعة أال وىو جانب األمن المعموماتي الذي يمكن

ومرت أدوات الدراسة بعدة مراحل ىي:

أن يشكل مشكمة لدى الكثير من المتعممات في حال لم يكتسبن

 .1تحديد اليدف من األداة (االختبار /مقياس االتجاه)

ميارات التعامل معو ،وىو ما حاول ىذا البحث أن يثبت إمكانية

اليدف من االختبار :ييدف االختبار إلى قياس تحصيل

تنميتو باستخدام استراتيجية الصفوف المقموبة خاصةً مع إمكانية

الطالبات في وحدة االستخدام اآلمن لألنترنت في مقرر تقنيات

توظيف ىذه االستراتيجية في التعمم بكل سيولة ومرونة تتناسب

التعميم قبل تطبيق االستراتيجية وبعدىا.

مع ظروف المتعمم.

اليدف من مقياس االتجاه :ييدف إلى الكشف عن اتجاه
الطالبات نحو التعمم باستخدام استراتيجية الصف المقموب.

 .4الطريقة واإلجراءات

 .2بناء األدوات في صورتيا األولية وقد اشتمل االختبار عمى

أ .منهج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي ذي المجموعة

( )38سؤال موضوعي يشمل معظم مفردات الوحدة ،أما مقياس

الواحدة حيث قامت الباحثتان بتطبيق أدوات الدراسة عمى العينة.

االتجاه فقد اشتمل عمى ( )19عبارة عمى مقياس ليكرت ثالثي

ب .مجتمع وعينة الدراسة

التدريج (موافق /موافق إلى حد ما /غير موافق) لموقوف عمى
اتجاه الطالبات نحو استراتيجية الصف المقموب.

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كمية التربية
بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والمواتي درسن مقرر

 .3صدق وثبات األدوات :لمتعرف عمى مدى صدق أدوات

تقنيات التعميم في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي

الدراسة في قياس ما وضعت لقياسو تم عرضيا عمى مجموعة

ويقدر عددىن بحسب االحصاءات
(1435ه 1436 -ه) ٌ

من المحكمين من الخبراء في تقنيات التعميم والمناىج وطرق

الرسمية ب( )585أما عينة الدراسة فقد تكونت من شعبتين

التدريس وعمم النفس؛ وذلك لمعرفة رأييم في مدى مناسبة

محددتين من شعب قسم التربية الخاصة ،وقد اختيرت العينة

األدوات ألىداف الدراسة ،ولمتأكد من وضوح العبارات وصحة

قصدية نظ اًر ألن الباحثتين قامتا بتدريس ىاتين الشعبتين مقرر

صياغتيا ،وأىمية كل فقرة ومدى انتماء كل فقرة لممحور،

تقنيات التعميم في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي

وترتيبيا حسب األولوية ،وفي ضوء أرائيم ومقترحاتيم تم تعديل

(1435ه 1436 -ه) وطبقت عميين التجربة ،وبمغ عددىن

صياغة بعض العبارات ،وترتيب بعضيا ،وحذف واضافة

( )100طالبة.

بعضيا اآلخر ،حتى تم بناء األدوات في صورتيا النيائية .وبعد

ج .أدوات الدراسة

التأكد من صدق وثبات األدوات تم تطبيقيا عمى عينة تجريبية.

لتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثتان بإعداد األدوات اآلتية:

 .4صدق االختبار :تم حساب الصدق الداخمي لالختبار ،بعد

• اختبار تحصيمي لقياس تحصيل مفاىيم األمن المعموماتي

عرضو عمى المحكمين ،وذلك من خالل معامل ارتباط بيرسون

المتضمنة في مقرر تقنيات التعميم قبل وبعد تطبيق استراتيجية

والجدول التالي يوضح صدق االختبار:
جدول 1

يوضح صدق االتساق الداخمي لالختبار
االختبار

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

االختبار القبمي

**0.825

0.01

االختبار البعدي

**0.566

0.01
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عميو في التطبيق الميداني لمدراسة.

يتضح من الجدول رقم ( )1أن قيم معامالت االرتباط

صدق مقياس االتجاه

مرتفعة حيث بمغت قيمة معامل االرتباط لالختبار القبمي
( ،)0.825بينما بمغت قيمة معامل االرتباط لالختبار البعدي

تم التأكد من صدق المقياس من خالل :الصدق الظاىري

( ،)0.566وجميعيا قيم موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى

لممحكمين ثم تم تطبيقو ميدانياً عمى مفردات المجتمع ،وبعد

داللة  .0.01مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخمي،

تجميع االستبانات ،تمت معالجتيا باستخدام برنامج الحزم

بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات االختبار.

اإلحصائية لمعموم االجتماعية Statistical Package For

كما تم التحقق من ثبات االختبار بطريقتين وىما:

 Social Sciencesلحساب معامل ارتباط بيرسون "Pearson

ألفا كرونباخ ) ،(Cronbach'a Alphaوقد بمغت قيمة الثبات

" Correlationلمعرفة الصدق الداخمي لممقياس وذلك عن

( )0.721وطريقة التجزئة النصفية ،وقد بمغت قيمة معامل

طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات

الثبات ( )0.753وجميعيا قيم ثبات مرتفعة مما يدل عمى أن

المقياس بالدرجة الكمية لممقياس ،وجاءت النتائج كما توضحيا

االختبار يتمتع بدرجو عالية من الثبات وبالتالي يمكن االعتماد

الجداول التالية:
جدول 2

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكمية
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0.579

11

**0.526

2

**0.537

12

**0.537

3

**0.594

13

**0.597

4

**0.558

14

**0.540

5

**0.503

15

**0.558

6

**0.569

16

**0.539

7

**0.592

17

**0.661

8

**0.537

18

**0.431

9

**0.557

19

**0.633

10

**0.540

بطريقتين ىما:

** دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل
يتضح من الجدول رقم ( )2أن قيم معامالت االرتباط بين

ألفا كرونباخ ) ،(Cronbach'a Alphaوقد بمغت قيمة الثبات

درجة العبارة والدرجة الكمية لممقياس تراوحت ما بين ()0.431

( ،)0.66وطريقة التجزئة النصفية ،وقد بمغت قيمة معامل

لمعبارة الثامنة عشر و( )0.633لمعبارة التاسعة عشر ،وجميعيا

الثبات ( )0.68وجميعيا معامالت ثبات مقبولة مما يدل عمى

قيم موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة  0.01مما يعني

أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات وبالتالي يمكن

وجود درجة عالية من االتساق الداخمي وارتباط المحور بعباراتو

االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمدراسة.

بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المقياس.

نموذج التصميم التعميمي الستخدام الصف المقموب في وحدة

 .1ثبات المقياس )(Reliability

األمن المعموماتي:

أما ثبات المقياس فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون

قامت الباحثتان بدراسة نماذج التصميم التعميمي المختمفة،

واحدة تقريباً إذا تكرر تطبيقيا عمى األشخاص ذاتيم( .العساف

واختارتا نموذج التصميم التعميمي العام ) (ADDIEلتطبيقو في

1995م ص  .)430وتم التأكد من ثبات مقياس االتجاه

تقديم مفاىيم األمن المعموماتي وفق استراتيجية الصف المقموب،
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وذلك لممبررات التالية:

• صفات األكثر عرضة لموقوع ضحايا االنترنت.

• ُيعد ىذا النموذج من أعم وأشمل نماذج التصميم التعميمي،

• مخاطر االنترنت.
• اجراءات واحتياطات لضمان أمان استخدام االنترنت.

وجميع نماذج التصميم التعميمي عمى اختالفيا تدور حول ىذه

المراحل الخمسة ،ويكمن االختالف عمى حسب التركيز والتوسع

ومن مبررات اختيار المحتوى ،أنو جزء من المقرر يتوفر لو

في عرض مرحمة دون األخرى.

العديد من المصادر اإلثرائية عمى اإلنترنت والتي تستطيع

• يوفر ىذا النموذج لممصمم إطار إجرائي يضمن أن تكون

الطالبة أن ترجع ليا قبل وقت المحاضرة بسيولة.

المخرجات التعميمية ذات كفاءة وفاعمية عالية في تحقيق
األىداف.

بناء عمى األىداف وىي
 .1تحديد استراتيجية التدريس
ً
استراتيجية التعمم المقموب.

• وضوح خطواتو اإلجرائية وسيولة تنفيذىا.

 .2تحديد كيفية تعمم الطالبات ىل ىو تعمم نشط أم ذاتي أم

ويتكون النموذج العام لتصميم التعميم من خمس مراحل رئيسة:

تعاوني ..إلخ ،االطالع عمى المحتوى العممي المطموب من

يستمد النموذج اسمو منيا ،وىي كالتالي:

الطالبات إنجازه تحقيقا لألىداف والذي قامت بتوفيره لين أستاذة

أوالً :مرحمة التحميل )(Analysis

ذاتيا.
المقرر واستيعابو ً

 .3وضع تصور مبدئي مناسب لمتقنيات التعميمية والمصادر

وىي المرحمة التي يتم فييا تحديد المشكمة وايجاد الحمول
العممية ليا وفي ىذه المرحمة يسعى المصمم إلى اإلجابة عمى

التعميمية التي ستستخدميا الطالبة قبل وقت المحاضرة.

عدد من األسئمة منيا ما أىداف المحتوى ومبررات اختياره؟ ما

ثالثاً :مرحمة التطوير )(Development

الميام التعميمية المطموب من الطالبات إنجازىا تحقيقاً لألىداف؟

وىي المرحمة التي تتم فييا ترجمة عممية التصميم من مخطط

كيف سيتم عرض المحتوى العممي؟ كيف سيتم تقويم الطالبات؟

وسيناريوىات إلى مواد تعميمية حقيقية عن طريق تطوير التقنيات

ما خصائص الطالبات عينة الدراسة؟

التعميمية التي ستستخدم فيو ،والمصادر الداعمة ،ويشمل:

ثانياً :مرحمة التصميم )(Design

 .1تحديد طريقة عرض المحتوى العممي لمطالبات ،وىو عبارة

وىي المرحمة التي يتم فييا وضع المواصفات واإلجراءات لمخطة

عن مقاطع فيديو تعميمية لممحتوى تم تحميميا عمى موقع

المقترحة لتنفيذ العممية التعميمية ،وتتكون من:

األستاذة التعميمي الخاص بالمقرر من نصوص مقروءة من

 .1تحديد أىداف المحتوى التعميمية ومبررات اختياره ومن

اإلنترنت .فالطالب بشكل عام ،يفضمون مشاىدة مقاطع الفيديو

أىداف المحتوى:

في المنزل عمى قراءة النصوص باإلضافة إلى عرض بور

• تعريف الجريمة المعموماتية.

بوينت من تصميم وانتاج الباحثتين.

• تعريف التعدي االلكتروني.

 .2تحديد طريقة تقويم الطالبات عن طريق إجراء اختبار قبمي

• تعريف التجسس االلكتروني.

وبعدي محكم ،باإلضافة إلى ورقة عمل كنشاط صفي.

• تعريف الحظر االلكتروني.

رابعاً :مرحمة التنفيذ )(Implementation
وىي المرحمة التي يتم فييا تنفيذ استراتيجية التعمم المقموب

• تعريف التشيير والقذف االلكتروني.
• تعريف التيديد االلكتروني.

فعمياً ،وتيدف ىذه المرحمة إلى تحقيق الكفاءة والفاعمية في

• تعريف أمن المعمومات.

التعميم ،وتحسين استيعاب الطالبات وتحصيمين ،ودعم اتقانين

• صفات مرتكبي جرائم االنترنت.

لألىداف .وتشتمل ىذه المرحمة عمى إجراء االختبار القبمي
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والبعدي واألنشطة الصفية والتعمم التعاوني بين الطالبات،
باإلضافة إلى التفاعل بين الطالبات واألستاذة وبين الطالبات

ويستفاد من التقويم النيائي في اتخاذ
لالستراتيجية المستخدمةُ ،

قرار حول االستمرار باستخدام استراتيجية التعمم المقموب أو

بعضين البعض.

التوقف عنيا.

خامساً :مرحمة التقويم )(Evaluation

 .5النتائج

وىي المرحمة التي يتم فييا قياس مدى فاعمية وكفاءة

أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤال األول

االستراتيجية المستخدمة ،وىو تقويم مستمر ويتم من خالل

لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عمى "ما فاعمية استراتيجية

خطوتين ىما التقويم البنائي ):(Formative Evaluation

التعمم المقموب في تنمية األمن المعموماتي لدى طالبات كمية

وىو تقويم مستمر قبل البدء باستخدام استراتيجية التعمم المقموب

التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن؟ "

فعمياً في المحاضرة وكذلك خالل األنشطة الصفية ،وييدف إلى

تم استخدام اختبار ) (t-testلمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك

تحسين العممية التعميمية قبل وضعيا بصيغتيا النيائية .والتقويم

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات االختبار القبمي

الختامي بعد  Summative Evaluationوهو تنفيذ استراتيجية

والبعدي وجاءت النتائج كالتالي:

التعمم المقموب ،ويقيم ىذا النوع من التقويم الفاعمية الكمية
جدول 3

الفروق بين متوسط درجات االختبار القبمي والبعدي (استراتيجية الصف المقموب)
االختبار

عدد الطالب

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

القبمي

100

20.79

3.540

البعدي

100

36.41

2.547

قيمة ت

درجات الحرية

-35.253

مستوى الداللة
0.05

99

دالة*

يتضح من الجدول رقم ( )3وجود فروق ذات داللة

لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى" ما اتجاه طالبات

إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي،

كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن نحو استخدام

وذلك من خالل المتوسطات الحسابية ،حيث بمغت قيمة (ت)

استراتيجية الصف المقموب في تنمية مفاىيم األمن المعموماتي؟"

( )35.253-عند مستوى داللة ( ،)0.05وىذا يدل عمى أن

تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

استراتيجية الصف المقموب ليا أثر في تعميم الطالبات مفاىيم

واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الموافقة إلجابات مفردات

األمن المعموماتي.

عينة الدراسة عمى فقرات مقياس االتجاه نحو استراتيجية الصف

ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

المقموب ،وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
جدول 3

التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الموافقة إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات
المتعمقة باستراتيجية الصف المقموب
رقم

الفقرات

العبارة
1
2
3

درجة الموافقة

التك اررات
والنسب

موافق

اشعر بالرضا عن التعمم باستخدام

ك

64

35

استراتيجية الصف المقموب

٪

64

35

1

استراتيجية الصف المقموب مكنتني من

ك

67

30

3

التفاعل مع استاذتي في المحاضرة

٪

67

30

3

استراتيجية الصف المقموب مكنتني من

ك

59

34

7

33

موافق إلى

غير

حد ما

موافق
1

المتوسط

االنحراف

درجة

ترتيب

الحسابي

المعياري

الموافقة

العبارة

2.63
2.64
2.52

.506
.542
.627

موافق
موافق
موافق

7
5
10

4
5
6
7
8
9
10

التفاعل مع زميالتي في المحاضرة

٪

59

34

7

منحتني استراتيجية الصف المقموب

ك

68

27

5

المرونة في التعمم متى واين ما اريد.

٪

68

27

5

تساعد استراتيجية الصف المقموب في

ك

74

22

4

تعمم ميارات تقنية جديدة

٪

74

22

4

من الميم تبني استراتيجية الصف

ك

61

33

6

المقموب في التعميم الجامعي

٪

61

33

6

استراتيجية التعمم المقموب فعالة في

ك

63

25

12

مجال التعميم عن بعد.

٪

63

25

12

ساعدتني استراتيجية الصف المقموب

ك

80

18

2

عمى التعمم ذاتيا

٪

80

18

2

تساعد استراتيجية الصف المقموب في

ك

58

35

7

مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين

٪

58

35

7

تستخدم االستراتيجية مع فئة معينة من

ك

23

35

42

الطالبات

٪

23

35

42

التعمم بيذه االستراتيجية يدعم التعمم

ك

71

27

2

المستمر.

٪

71

27

2

استراتيجية الصف المقموب واضحة

ك

47

45

8

تماما

٪

47

45

8

التعمم عن طريق استراتيجية الصف

ك

48

45

7

شيق ومثير.
المقموب ّ

٪

48

45

7

أقترح بان تطبق استراتيجية الصف

ك

45

31

24

المقموب عمى مقررات اخرى.

٪

45

31

24

يعد الصف المقموب أداة فعالة في

ك

75

19

6

مجال التعميم االلكتروني

٪

75

19

6

استراتيجية الصف المقموب ال تناسب

ك

38

45

17

جميع الموضوعات التعميمية

٪

38

45

17

تستخدم استراتيجية الصف المقموب مع

ك

13

25

62

فئة معينة فقط من الطالبات

٪

13

25

62

التعمم عن طريق استراتيجية الصف

ك

5

38

57

المقموب صعب.

٪

5

38

57

أتطمع إلى تطبيق التعمم عن طريق

ك

56

40

4

استراتيجية الصف المقموب في

٪

56

40

4

2.63
2.70
2.55
2.51
2.78
2.51
1.81

.580
.541
.609
.703
.462
.628
.787

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

6
2
8
12
1
11
17

إلى حد
ما

11
12
13
14

2.69
2.39
2.41
2.21

.506
.634
.621
.808

موافق
موافق
موافق
موافق

4
14
13
15

إلى حد
ما

15
16

2.69
2.21

.581
.715

موافق
موافق

3
16

إلى حد
ما

17
18
19

1.51

.718

غير

18

موافق
1.48

.594

غير

19

موافق
2.52

.577

موافق

9

المستقبل
2.38

المتوسط الحسابي العام

.233

يتضح من الجدول السابق ما يمي:

االتجاه.

• أن مفردات عينة الدراسة موافقات عمى استراتيجية الصف

• جاءت الفقرة رقم ( )8وىي "ساعدتني استراتيجية الصف

المقموب ،حيث بمغ المتوسط الحسابي العام ليذا المحور (2.38

المقموب عمى التعمم ذاتيا " بالمرتبة األولى بين العبارات المتعمقة

من  )3وىذا المتوسط يشير إلى استجابة موافق عمى مقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس

باالتجاه نحو استراتيجية الصف المقموب ،بمتوسط حسابي
34
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تحول بينين وبين التعمم وفق ىذه االستراتيجية.

" تساعد استراتيجية الصف المقموب في تعمم ميارات تقنية

 .6مناقشة النتائج

جديدة " بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )2.70وانحراف

ومن خالل ما سبق ،أظيرت النتائج فاعمية التعمم المقموب

معياري ( ،)0.541ومن وجية نظر الباحثتين فإن المتوسطات

في التحصيل األكاديمي لدى طالبات كمية التربية بجامعة األميرة

الحسابية المرتفعة ليذه العبارات تدل عمى أن الطالبات ربما

نورة بنت عبد الرحمن ،ووجود اتجاىات إيجابية لدى الطالبات

وجدن في ىذه االستراتيجية مناسبة لقدراتين من حيث وقت

نحو ىذه االستراتيجية ،فقد زاد تحصيل الطالبات وحققن نتائج

التعمم وطريقتو ،إذ بإمكانين التعمم ذاتياً عمى النحو الذي

أعمى في االختبار البعدي وزادت دافعيتيم نحو التعمم ،ويمكن

يناسبين مع إمكانية تكرار عرض المقاطع والعروض عمى

إرجاع ذلك إلى أن استراتيجية التعمم المقموب تستخدم التقنية

عكس طريقة التعمم االعتيادية التي يتم العرض فييا مرة واحدة

االستخدام األمثل ،فقد تم توفير مقاطع فيديو وعرض تقديمي

دون مراعاة لمفروق الفردية بين المتعممات ،كما أن بإمكانين

وتحميميا عمى موقع مقرر تقنيات التعميم تشرح المحتوى العممي

متابعة المقاطع وتطبيق الميارات وتكرار التطبيق وتدوين

لمطالبات قبل وقت الفصل ،فتستطيع الطالبات بواسطتيا التعمم

االستفسارات ومناقشتيا مع عضو ىيئة التدريس دون التزام

بالسرعة التي تناسبين وفي المكان والزمان الذي يالئمين ،وىذا

بوقت محدد كما في المحاضرة الفعمية ،وربما وجيت تمك

يتفق مع نتائج دراسة كالً من (عالم( ،)[19] ،الذويخ،)[24] ،

المقاطع المتعممات لمبحث عن مقاطع أخرى تساىم في تنمية

(الزين ،)[25] ،كما يعود ارتفاع تحصيل الطالبات في االختبار

مياراتين التقنية وىكذا تجد المتعممات أنفسين مؤيدات لتمك

البعدي إلى تفضيل الطالبات لمشاىدة مقاطع الفيديو في المنزل

االستراتيجية في تحقيق التعمم الذاتي وتنمية الميارات التقنية.

عمى قراءة النصوص ،وىذا يتفق مع دراسة & Herreid

• جاءت الفقرة رقم ( )17وىي " تستخدم استراتيجية الصف

 [8] Schiller.في االستغالل األمثل لوقت الفصل وذلك عن

المقموب مع فئة معينة فقط من الطالبات " بالمرتبة قبل األخيرة

طريق األنشطة التفاعمية وأوراق العمل ومجموعات التعمم

بين العبارات المتعمقة باالتجاه نحو استراتيجية الصف المقموب،

الصغيرة التي قامت الباحثتان بتطبيقيا ،فمن خالل ىذه األنشطة

بمتوسط حسابي ( )1.51وانحراف معياري ( ،)0.718وربما

وأوراق العمل تمت اإلجابة عمى أسئمة الطالبات والتحاور معين

جاءت ىذه النتيجة لكون المتعممات يرين أنو عمى العكس من

وتثبيت المعمومات لديين وتصحيح المفاىيم الخاطئة لديين.

ذلك فإن ىذه االستراتيجية قد تكون مالئمة لمغالبية العظمى من

باإلضافة إلى أن استراتيجية التعمم المقموب كانت أحد الحمول

الطالبات كل وفق قدراتو واستعداداتو الفردية ،وربما كانت الفروق
الفردية بين الطالبات ىي السبب في الوصول لتمك النتيجة.

الفعالة في مساعدة الطالبات عمى سد الفجوة المعرفية
التقنية ّ

التي يسببيا تغيبين عن المحاضرات ،فتقوم الطالبات باستدراك

• جاءت الفقرة رقم ( )18وىي " التعمم عن طريق استراتيجية

ما فاتين من المحتوى العممي مما ساعدىن عمى عدم تدني

الصف المقموب صعب" بالمرتبة األخيرة بين العبارات المتعمقة

تحصيمين األكاديمي فاستراتيجية التعمم المقموب ،استراتيجية

باالتجاه نحو استراتيجية الصف المقموب ،بمتوسط حسابي

تدريس حديثة تقدم تمازج فريد بين نظريتين في التعمم ىما التعمم

( )1.48وانحراف معياري ( ،)0.594وتدل ىذه النتيجة بطريقة
أخرى عمى وجود اتجاه ايجابي نحو ىذه االستراتيجية وأن

صممت لتطوير
التقميدي والتعمم النشط ،وىي استراتيجية تدريس ُ
التعمم في القرن ( ،)21كما تتفق اتجاىات الطالبات في عينة

المتعممات يرين سيولة في تطبيقيا ،وربما دلت النسبة القميمة

الدراسة نحو ىذا النمط من التعمم مع ما توصمت إليو دراسة كل

التي ترى صعوبة في تطبيقيا إلى معوقات أخرى خاصة بين قد

من  [22] Leg & Platt, [23] Pedroza,والتي أثبتت
35

جميعيا وجود اتجاىات إيجابية نحو استخدام التعمم المقموب في

عمى:

التعميم لما ليا من دور فعال في تسييل العممية التعميمية وزيادة

http://www.arabiclanguageic.org/view_page.
php?id=5016

من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا ،فإنو يمكن استخالص

] [5حايك ،ىيام (" .)2014الصفوف المقموبة تقمب العممية

الدافعية لدى الطالب واحداث فرق كبير في العممية التعميمية.
التوصيات التالية:

التعميمية :قصص وخبرات المعممين" ،مدونة نسيج،

 .1عقد دورات وورش عمل لممعممات والطالبات لمتدريب عمى

 ،2014/03/16متاح عمى:

مفيوم استراتيجية التعمم المقموب قبل تطبيقو.

 /http://blog.naseej.com/2014/03/16الصفوف -

 .2تشجيع المعممات عمى استخدام التقنيات الحديثة في

المقموبة  -أو  -العكسية.

تدريسين ،لما لذلك من أثر إيجابي في تنمية اتجاىات الطالبات

] [7الخميفة ،حسن ومطاوع ،ضياء ( .)2015استراتيجيات

نحو استخدام ىذا النوع من التقنية واإلفادة منيا في حياتين

التدريس الفعال ،مكتبة المتنبي.

العممية.

] [11المري ،عائض .امن المعمومات ماىيتيا وعناصرىا

 .3تشجيع المعممات عمى استخدام استراتيجية التعمم المقموب.

واستراتيجياتيا ،تم استرجاعيا بتاريخ .2014/4/28 :متاح

 .7التوصيات

عمى الرابط:

اعتمادا عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج وتوصيات،
ً

http://www.dralmarri.com/show.asp?field=re
.s_a&id=205

تقترح الباحثتان إجراء الدراسات التالية:
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THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED
CLASSROOM STRATEGY IN THE
DEVELOPMENT OF THE
INFORMATION SECURITY CONCEPTS
OF THE FEMALE STUDENTS IN THE
UNIVERSITY LEVEL
REEM ALMUAITHER

AMAL ALQAHTANY

Princess Norah Bint Abdulrahman University
ABSTRACT_ The present study aimed to identify the effectiveness of flipped classroom strategy in
the development of information security. And on the impact of the use of the flipped classroom
strategy in academic achievement for students of the Faculty of Education girl Princess Noura
Abdurrahman University. Was conducted on a sample consisted of 100 female students from the
Faculty of Education, majoring in special education. To achieve the objective of the study, the
researchers built a test included most of the unit vocabulary aims to determine the level of students
of the experimental group before and after the application of the flipped classroom strategy and
the results showed the effectiveness of the flipped classroom strategy in academic achievement for
the students of the Faculty of Education Princess Nora girl Abdurrahman University and achieve
the highest results. The study found many of the results, including: the need to encourage teachers
to use the flipped classroom strategy and held a de rate and workshops for teachers and students
for training on the concept of flipped classroom strategy before applying it. Is the flipped
classroom of the foundation strategies in shaping the future strategy of the school.
KEY WORDS: Flipped Classroom, information security.
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