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أثر استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة على حتصيل
الطالب وعلى رضاهن عن املقرر
الممخص _ اتجاه جديد نحو استخدام الفصول المقموبة في التدريس

ُيقصد بطريقة الفصول المقموبة استراتيجية تدريسية يتم فييا

ظير مؤخ ارً في األوساط األكاديمية في التعميم العام والتعميم العالي،

نقل األنشطة التي عادة ما تتم في القاعة الدراسية كشرح

وسرعان ما تحرك ليصبح االتجاه السائد .ىدفت ىذه الدراسة إلى

الدروس والمحاضرات إلى المنزل وفي المقابل نقل األنشطة التي

الكشف عن أثر ىذه االستراتيجية عمى تحصيل الطمبة وعمى رضاىم

عادة ما تتم في المنزل إلى القاعة الدراسية كالواجبات المنزلية.

عن المقررات كونيما من أىم المخرجات التي يركز عمييا التعميم .تم

فمثالً يقوم المعمم بالتسجيل الصوتي والمرئي لممحاضرة

استخدام المنيج شبو التجريبي لممقارنة بين المجموعة التجريبية (44

وتوصيميا لمطالب من خالل أوعية التوصيل المتوفرة كالموقع

طالبة) والمجموعة الضابطة ( 48طالبة) وقد تم تدريس المجموعة

اإللكتروني لممعمم أو الموقع اإللكتروني لممقرر أو من خالل

الضابطة بالطريقة العادية بينما تم تدريس المجموعة التجريبية بطريقة

نظام اإلدارة الصفية لممنشاة التعميمية حيث يتمكن الطالب من

الفصول المقموبة .تم استخدام اختبار تحميل التباين المتعدد لمكشف

متابعة الدروس قبل موعد المحاضرة أو الحصة الدراسية مما

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين
بالنسبة لممتغيرين التابعيين :التحصيل والرضى عن المقرر .أظيرت

يساعد عمى تكريس وقت المحاضرة لعمل األنشطة التي تُمكن

النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في

الطالب من فيم الغامض من المفاىيم أو إجابات التساؤالت

متوسط التحصيل وكذلك في مستوى رضى الطالبات عن المقرر.

حول المحتوى المعروض مما يساعده عمى أن ينشغل في تعمم

الكممات المفتاحية :الفصول المقموبة ،التحصيل ،الرضى عن المقرر.

نشط [ ]6حيث يقوم الطالب بإتمام التدريبات بشكل جماعي مع

 .1المقدمة

زمالئيم وفي ظل وجود معمميم والتي عادة ما كانت واجبات يتم

إن المتأمل لمتعميم ومسيرة تطوره يمحظ ارتباطاً بين ظيور

حميا في المنزل.

وتنوع التقنيات وظيور وتنوع استراتيجيات جديدة لمتعميم والتعمم

وىذا النمط من التدريس ال يعني االستغناء عن المعمم ولكن

فمثالً المحتوى التعميمي المتوفر عمى نظام اإلدارة الصفية م ّكن

استثمار وقت المحاضرة أو الحصة الدراسية باألنشطة التي

الطالب من الوصول لو في أي وقت ومكان ،كما أن ظيور

تعزز التعمم لدى الطالب .وىي طريقة تُمكن المعمم من تطبيق

العديد من األدوات المساعدة عمى إنتاج المحتوى التعميمي بطرق

استراتيجيات تدريسية وتعميمية متنوعة تساعد عمى تحفيز تفكير

مختمفة جعل من إعداد محتوى تعميمي رقمي أم اًر ميس اًر ،فبرامج

الطالب وتنمي لدييم التفكير الناقد وتساعد عمى منحيم

إنتاج الصوت ساعدت عمى تقديم المحاضرات بطريقة مسموعة

الميارات الالزمة لمقرن الواحد والعشرين .اذ تتيح طريقة الفصول

وبرامج إنتاج الفيديو سيمت عمى المعممين إنتاج المحاضرات

المقموبة المجال لممعممين باستخدام زمن المحاضرة في التعميم

بطريقة مرئية وبرامج تسجيل الشاشة سيمت تصميم الفيديو

النشط والتعميم القائم عمى االستعالم والتعميم القائم عمى المشاريع

التعميمي .وجميع ىذه اإلمكانيات التقنية جعمت استراتيجية

الجماعية [ ]3وىي جزء من االستراتيجيات التي تيدف إلى جعل

الفصول المعكوسة أو المقموبة من االتجاىات السائدة في

التعميم أكثر مرونة وتعطي الطالب دو اًر ومسؤولية أكبر في

الميدان التربوي [.[0

تعميميم.

مفيوم الفصول المقموبة

ولعل المشكمة الشائعة في الطريقة التقميدية التي أدت إلى
2

التوجو إلى استراتيجية الفصول المقموبة وخاصة عند تدريس

والمعممين عمى أن ىذه الطريقة ليا قدرة عمى بناء بيئة تعميمية

المواضيع التي قد تكون مألوفة لدى الطالب ىي أن الطالب

شاممة لمطالب عمى اختالف أنماطيم التعميمية [ .]01ولعل

يعتقدون فيميم التام لمموضوع محل الدراسة في زمن المحاضرة

أبرز ما يميز الفصول المقموبة ىو زيادة وقت التفاعل بين

وذلك ألنو مألوف لدييم وال يكتشفون عدم فيميم لو إال عندما
يبدؤون بحل الواجبات المنزلية وعندىا يدركون حاجتيم إلى

المعمم والطالب حيث ُيعطى الطالب مسؤولية أكبر تجاه تعميمو

[.[7

تواجد المعمم لشرح الغامض وتبسيط التعمم [ ]4وتساىم الفصول

كما ساعدت إمكانيات التقنية الحديثة عمى توفير بيئة لتنامي

المقموبة بحل مشكمة التعميم في أنيا تعطي وقتاً أطول في

استراتيجية الفصول المقموبة [ .]0لألسباب التالية:

الصف لممعمم ليناقش المحتوى بشكل أعمق وبالتالي يحقق

) (1إن اتساع دائرة مستخدمي الحواسيب المحمولة واليواتف

الطالب فيماً أفضل كما أنيا تتيح لمطالب عمل التدريبات

الذكية التي تحمل إمكانيات الحواسيب وكذلك اتساع نطاق

خالل تواجد المعمم لتقديم أي مساعدة عند الحاجة فيي طريقة

تغطية اإلنترنت زاد عدد رواد ومستخدمي مواقع الفيديو كموقع

لزيادة الوقت الذي يقضيو المعمم مع الطالب [.[5,6,7

 Youtubeأو Vimeo
) (2أصبح تصميم وانتاج مقاطع الفيديو سيالً وال يتطمب

وطريقة الفصول المقموبة ليست بطريقة حديثة فقد نيج
بعض المعممين ىذا النيج منذ  611سنة [ ]8وفي ىذا النيج

ميارات تقنية متقدمة.

كان ُيتوقع من الطالب أن يحضر إلى الصف وقد ق أر موضوع

) (3توفر العديد من خدمات استضافة ممفات الفيديو وغيرىا
والتي يمكن أن تستضيف المحتوي التعميمي أو مقاطع الفيديو

الدرس وتييأ لما ستتم مناقشتو داخل الفصل الدراسي ،لكن الذي

تغير في طريقة الفصول المقموبة ىو طريقة توصيل المحتوى إذ

التعميمية التي يصمميا المعمم لتحقيق أىداف تعميمية محددة.

أصبحت تعتمد عادة عمى الفيديو كوسيمة لتقديم المحتوى

) (4تتبنى كثير من المدارس أنظمة اإلدارة الصفية المجانية

الدراسي [ ]9وعمى الرغم من وجود أساسيات الفصول المقموبة

منيا وغير المجانية والتي توفر وسطاً آمناً الستضافة المحتوى

منذ  ]01[ 0991إال أنيا تعتبر مفيوماً وممارسةً جديدةً في

التعميمي ولالتصال بين المعمم والمتعمم.
كل ىذ العوامل زادت من إمكانية استخدام الفيديو كوسيمة

مجال التعميم عندما بدأىا بيرجمان وسامسز المذان قمبا فصوليم

في مقررات الكيمياء في المرحمة الثانوية والحظا تحسناً كبي اًر في

تعميمية وأكاديمية فاستخدام الفيديو في التعميم وصل إلى نطاق

درجات طالبيما.

واسع من المتعممين يفوق حدود الصف الدراسي ،فقد يقوم المعمم

وقد وصف الباحثون طريقة الفصول المقموبة قبل ما يزيد

بتصوير نفسو وىو يقوم بشرح المحاضرات والدروس أو يقوم

عمى عقد من الزمان بأنيا طريقة تكون فييا األحداث التي عادةً

بتسجيل شاشتو التي تعرض المحتوى الذي قد أعده لطالبو،
وفي كال الحالتين فإن المحتوى التعميمي ىو الذي يصل إلى

ما تقع داخل الصف الدراسي خارجو والعكس صحيح [ .]01إذ

ال يوجد طريقة محددة أو نموذجاً واحداً لتطبيق الفصول

الطالب .وقد ميدت العوامل السابقة الطريق لكثير من التربويين

المقموبة ،ولكن الفكرة الرئيسة ىي قمب الطريقة المعيودة التقميدية

لتبني ىذه االستراتيجية وتطبيقيا عمى مختمف المستويات

حيث يقدم المعمم طرح الدروس بطريقة تفاعمية قبل حضور

التعميمية ،وسرعان ما أصبح مصطمح الفصول المقموبة أو

الطالب إلى قاعة الدراسة ويصبح زمن الحضور مخصصاً

الفصول المعكوسة واسع االنتشار وكذلك الممارسة ،فكثير من

لألنشطة الجماعية وحل المسائل التطبيقية حول المبادئ التي تم

المعممين سارعوا إلى قمب فصوليم رغبةً منيم في الحصول عمى

دراستيا [ .]00وقدم الباحثون شواىد من خالل آراء الطالب

الفوائد والمميزات من جراء تطبيق ىذا النمط من التدريس والذي
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الطالب عمى المحتوى التعميمي قبل المحاضرة مما يتيح لو
مجاالً أوسع إلعادة ما يصعب عميو فيمو بينما يستثمر وقت

الفيديو أو الصوتيات أو األلعاب أو القراءة وىذا ما يدعم تنوع

نمط التعميم لمطالب .وىذا التنوع يسمح لمطالب بأن يحقق التعمم

المحاضرة باألنشطة التي تدعم تعميمو لممحتوى ] [7,14وتعطيو

الشخصي حيث يتحمل مسؤولية تعميمو بنفسو ويتخذ ق اررات

مرونة أكثر في التحكم في مسار تعممو والتقدم حسب قدراتو

اختيار المادة التي تناسبو ُليظير تمكنو وقدرتو [ .]06وعمى

[.[08
 .3تزيد من تفاعل الطالب مع المعمم حيث توفر وقت

الرغم من كل الدراسات التي رصدت نجاحاً عند تطبيق الفصول

المقموبة ،إال أن ىناك دراسات لم تحقق ذلك النجاح [.]0

المحاضرة لعمل أنشطة تزيد من التفاعل كالمناقشات

وتتمخص األسباب الرئيسة لذلك بما يمي:

ال ].[5,6,7
مث ً

 -1إن البيئة الصفية غير مدعومة باستراتيجيات تربوية مناسبة.

 .4تعطي الطالب فرصة لمتقدم بشكل أسرع ألنيم يفيمون

 -2لم يستغل المعممون زمن المحاضرات أو الحصص الدراسية

المحتوى التعميمي بشكل أفضل كما وجد ذلك عدد من

بأنشطة تعزز التعميم [.[8

الباحثين ].[6,15,16,17

ولتطبيق استراتيجية الفصول المقموبة أربعة ركائز ىي:

 .5تحسن من مستوى التفاعل بين الطالب والمعمم ،فحتى في

 .1وجود بيئة تعميمية مرنة مما يتطمب عمى المعمم أن يستخدم

ظل غياب المعمم عن حجرة الصف فإنو متوفر لمطالب من

استراتيجيات تعميمية متنوعة حتى يكون لمطالب دو اًر إيجابياً في

خالل الفيديو ليقوم بتسييل التعمم وفي نفس الوقت يكون ظاى اًر

التعمم حيث تؤمن ىذه االستراتيجيات المشاركة النشطة من قبل

لمطالب لسد االحتياجات االنفعالية واالجتماعية [.[08

جميع الطالب.

 .6تزيد من فرص توفير التغذية الراجعة الفورية لمطالب من

 .2يتضمن تبني استراتيجية الفصول المقموبة تحول في ثقافة

خالل تواجد المعمم زمن تطبيق األنشطة والتدريبات [.[08

التعمم ،حيث يتم تشجيع الطالب لمتحكم في تعميميم ،فكيفية

 .7تتناسب مع طالب العصر الحالي الذين يتجيون لموسائط

وماىية ما يقوم الطالب باستكشافو واستطالعو من محتوى

المتعددة ومواقع الفيديو لمحصول عمى المعمومات [ ،]08كما أن

تعميمي تعتمد عمى ىدف الطالب من التعمم وعمى اتجاه التعميم.

استخدام ىذه التقنيات لمحصول عمى المعرفة من الميارات

محتوى مقصوداً ،بمعنى أن
 .3تحتاج ىذه االستراتيجية إلى
ً

األساسية لدى المتعمم مدى الحياة [.[7
 .8يسمح لممعممين بإعطاء مزيداً من االىتمام لمطالب

المحتوى الدراسي الذي ُيعده المعمم يجب أن يحقق األىداف

المتعثرين أو الذين يحتاجون إلى تحفيز أكثر ].[3,8,19

التعميمية المحددة.

 .4استراتيجية الفصول المقموبة تتطمب تربويين متخصصين

 .9يحول زمن المحاضرة إلى بيئة تفاعمية تزيد من اندماج

ولدييم الرغبة في تطوير وتحسين البيئة التعميمية [.[03

الطمبة في التعمم [.[61

والستخدام الفصول المقموبة عدد من المميزات كما أوردتيا

 .10تتيح لممعممين فرصاً أكبر لمتعرف عمى طالبيم ومعرفة ما

األدبيات يمكن تمخيصيا فيما يمي:

يجذبيم بشكل فردي وبالتالي تخصيص التحفيز لكل طالب ك ٌل

 .1تساعد عمى إعداد متعمم مدى الحياة فيي تُعود الطالب عمى

عمى حسب شخصيتو [.[3

الحصول عمى المعمومة بنفسو وبدون قيود زمانية أو مكانية

ورغم المميزات التي تحققيا استراتيجية الفصول المقموبة إال أن

[.[7

ىناك عدداً من المخاوف التي أبداىا عدد من الباحثين

 .2تزيد من تفاعل الطالب مع المادة التعميمية حيث يطّمع

والممارسين في ىذا المجال منيا:
4

 .1قد يستبدل بعض المعممين أنفسيم بوصالت الفيديو التي

الفصول المقموبة قد يحدث فرقاً في تحصيل الطالب ومدى

يقدمونيا لمطالب [.[8

رضاىم عن المقرر ،ال سيما وأن دراسات قميمة فقط تناولت

 .2وقت المحاضرة أو الحصة الدراسية الذي تم تفريغو لألنشطة

فعالية الفصول المقموبة لمكشف عما إذا كانت طريقة الفصول

ربما ينتيي بالقيام بأنشطة ال تفيد الطالب [.[60

المقموبة تزيد من تحصيل الطالب في االختبارات [.[66

 .3ميارة تقديم المحتوى التعميمي من خالل وصمة فيديو تختمف

أ .اسئمة الدراسة

من معمم إلى آخر [ ]8وبالتالي فإن بعض المعممين قد ال يجيد

تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

تقديم المحتوى التعميمي بشكل جيد من خالل الفيديو.

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة

 .4قد يضيف تطبيق استراتيجية الفصول المقموبة عبئاً عمى

التجريبية التي درست بطريقة الفصول المقموبة والمجموعة

المعمم إلعداد المواد التعميمية كتصميم الفيديو واعداد األنشطة

الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في متغيرين ىما

الصفية التي تضمن أن الطالب قاموا بمشاىدة الفيديو وتقيس

التحصيل والرضى عن المقرر؟

فيميم واستيعابيم ].[6,11,14

ب .محددات الدراسة

 .5قد يتسبب تطبيق الفصول المقموبة واستخدام الفيديو لتقديم

الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى طالبات كمية التربية في

المحتوى الدراسي في زيادة الفجوة الرقمية بين الطالب []04

جامعة الممك سعود.

والتي لم يتم القضاء عمييا ،فال يزال كثير من الطالب ال

الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل االول لمعام

يستطيعون الوصول لإلنترنت في من منازليم ].[6,21

الدراسي .0436-0435

 .6تعتبر مشاىدة الفيديو واجباً منزلياً فكثير من الوالدين يرى أنو

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى الطالبات اإلناث دون

ال يجب أن ُيمزم الطالب بعمل واجبات منزلية ألن الوقت الذي

الذكور.

يقضيو خارج المدرسة أو المؤسسة التعميمية يجب أن يكون

الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى تقصي اثر الفصول

لمسؤوليات اجتماعية أخرى ].[21

المقموبة عمى عاممي التحصيل والرضى فقط.

 .7بعض الطالب يشعرون بعدم العدالة في استراتيجية الفصول

 .3االطار النظري والدراسات السابقة

المقموبة ،حيث يرون أنو ال يوجد سبب لتغييب المحاضرة

تحاول الدراسة الكشف عما إذا كان ىناك تأثير الستخدام

التقميدية [ ]5مما يجعميم ال يحبذون ىذه الطريقة [.[66

استراتيجية الفصول المقموبة عمى متغيرين ىما التحصيل
والرضى من خالل مقارنة نتائج المجموعة الضابطة والمجموعة

 .2مشكمة الدراسة
إن تطبيق بعض االستراتيجيات التدريسية وما تتضمنو من

التجريبية في ىذه المتغيرات .ويؤكد  [3] Barkleyعمى أن

إعداد وتصميم لممواد التعميمية قد يضيف عبء عمى المعمم مما

تصميم وتنفيذ الفصول المقموبة رغم ما يتضمنو من عبء عمى

يقمل الرغبة في تطبيقيا ،إال أن مساىمة ىذه االستراتيجيات في

المعمم إال أنو عممية مجزية لمغاية حيث يقود إلى مستويات أعمى

تحقيق أىداف ومخرجات المقرر قد يشجع عمى استخداميا

في تحصيل الطمبة ،وكذلك في مستوى رضاىم عن المقررات.

ويجعميم أكثر استعداد الستخدام وتفعيل ىذه االستراتيجية ،ومن

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن استراتيجية الفصول المقموبة

أىم ىذه األىداف زيادة التحصيل العممي لمطمبة ،وكذلك ارتفاع

تعطي الطالب مزيداً من الوقت لتحقيق العوامل التي تسيم في

مستوى رضاىم عن المقرر والذي يؤثر أيضاً عمى تحصيميم.

رضى الطالب التي أشار إلييا  [23] Seaberryوىي التغذية

ليذا تسعى الدراسة لمكشف عما إذا كان استخدام استراتيجية

الراجعة الفورية من المعمم ،تفاعل الطالب مع المعمم ،تفاعل
5

5

6
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الطالب مع بعضيم ،تفاعل الطالب مع المحتوى .وذلك أن

المجموعتين في تحصيميما وفي رضاىما عن المقرر لصالح

است ارتيجية الفصول المقموبة تتيح لمطالب االطالع عمى المحتوى

المجموعة التي درست باستخدام استراتيجية الفصول المقموبة.

قبل زمن المحاضرة في حين يخصص وقت المحاضرة لألنشطة

 .4الطريقة واإلجرااات

التي من شأنيا أن تزيد من تفاعل الطمبة مع بعضيم وبإشراف

أ .منهج الدراسة

من المعمم الذي يمكنو تقديم تغذية راجعة فورية ليم حول

نظ اًر لصعوبة تطبيق التصميم التجريبي في الفصول

تعمميم.

الدراسية في التعميم ،فقد تم اختيار المنيج شبو التجريبي بتصميم

وىذا ما تؤكده  [5] Wilsonالتي الحظت تفاعالً أكبر بين

االختبار القبمي – المعالجة – االختبار البعدي لمكشف عن

الطالب بسبب تطبيقيا الفصول المقموبة ،كما الحظت زيادة

وجود أثر لتغيير االستراتيجية التدريسية (المتغير المستقل) عمى

تحصيل طمبتيا وتحسن أدائيم عندما قمبت فصوليا ،وعزت ذلك

التحصيل والرضى عن المقرر (المتغيرين التابعين) .وتم اختيار

إلى أن الطمبة شعروا أن المعمم موجود في قاعة المحاضرة

أربع شعب لتمثل مجموعتين من طالبات كمية التربية بجامعة

لمساعدتيم وتسييل تعميميم وقد قدمت شواىد إحصائية تدل

الممك سعود في مرحمة البكالوريوس في مقرر تطبيقات تقنية

عمى تحسن ادائيم ونتائجيم.

المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم لمفصل األول لمعام

أيضا أكد  [24] Enfieldأن الفصول المقموبة تزيد من

الجامعي  .0436-0435وتم اجراء اختبار قبمي ييدف لتقييم

رضى الطالب عن المقررات وذلك ألنيا أثبتت فعاليتيا في زيادة

مستوى معارف الطالبات في مجال موضوعات المقرر لمتأكد من

اندماج الطالب في أنشطة التعمم وأضاف أن الفصول المقموبة

تكافؤ المجموعتين ،مع مالحظة أنو تم تدريس نفس المحتوى

تؤدي إلى تحسين الكفاءة في التعمم الذاتي.

الدراسي في كال المجموعتين ،وتم استخدام نفس المراجع .بحيث

كما وفسر  [3] Barkleyدور الفصول المقموبة في زيادة

تم تدريس المجموعة الضابطة بطريقة المحاضرة باستخدام

التحصيل والرضى من خالل دعميا لميارات العمل الجماعي

العروض التقديمية ،أما المجموعة التجريبية فقد تم تدريسيا

التعاوني والعمل ضمن فريق والتي تعتبر متطمب لسوق العمل

بطريقة الفصول المقموبة حيث تم توفير المحتوى قبل وقت

المعاصر والتي يعززىا العمل ضمن مجموعات صغيرة خالل

المحاضرة من خالل نظام إدارة التعمم المستخدم في الجامعة

مراحل التعميم وىذا ما يتيحو تطبيق الفصول المقموبة .كما الحظ

والذي يشمل مقاطع فيديو وممفات نصية في حين تبدأ المحاضرة

أن العمل الجماعي والواجبات الجماعية تزيد من دافعية الطالب

باختبارات إلكترونية قصيرة لمتأكد من اطالع الطالبات عمى

وتحفزىم لممشاركة ،حيث أن الطالب أفضل في تحفيز زمالئيم

المحتوى التعميمي ثم يخصص باقي وقت المحاضرة لممناقشة

من المعمم ،وىذه الدافعية تؤثر بشكل كبير عمى زيادة التحصيل

واألنشطة التطبيقية الجماعية.

والرضى.

ب .أدوات الدراسة

وقام كل من  [25] Zhonggen & Guifangبمقارنة

تم استخدام األدوات التالية لقياس متغيرات الدراسة:

تحصيل الطالب ومدى رضاىم عن المقرر في بيئتي الصف

 -1اختبار تحصيمي لقياس مدى تحصيل الطالبات في المقرر

التقميدي والصف المقموب من خالل دراسة تجريبية بتصميم

(قبمي وبعدي) وقد تم تحكيمو من قبل مجموعة من أعضاء ىيئة

االختبار القبمي – المعالجة – االختبار البعدي ،وجمعا بيانات

التدريس الذين يقومون بتدريس المقرر.

رقمية ونوعية من خالل مقياس الرضا واختبار تحصيمي وكذلك

 -2استبانة لقياس الرضى وتشمل عمى ستة عناصر ،تم

مقابالت لمطالب .ورصدا فرقاً ذا داللة إحصائية بين

تحكيميا وتطبيقيا تطبيقا تجريبياً لمتأكد من وضوح العبارات
6

وترابط العناصر .ولحساب ثبات االستبانة المستخدمة ،تم

والتعميم في جامعة الممك سعود لتمثيل المجموعة التجريبية،

حساب معامل كرونباخ ألفا وكانت قيمة Cronbach's Alpha

وشعبتين لتمثيل المجموعة الضابطة .وبمغ عدد المشاركات في
المجموعة التجريبية  44طالبة ،في حين بمغ عدد المشاركات

 = .88وىي قيمة عالية ومناسبة إلجراء الدراسة.

في المجموعة الضابطة  48طالبة.

ج .متغيرات الدراسة

جمع البيانات

اشتممت الدراسة عمى متغير مستقل واحد من مستويين
وىو استراتيجية التدريس والذي يمكن أن يحمل القيم التالية:

في بداية الفصل األول لمعام الجامعي  0436-0435تم

الطريقة التقميدية وطريقة الفصول المقموبة .كما اشتممت عمى

تطبيق اختبار قبمي لقياس معارف الطالبات في المجموعتين

متغيرين تابعيين ىما :التحصيل ،والذي يمكن تعريفو إجرائيا بأنو

الضابطة والتجريبية حول المواضيع التي يتناوليا المقرر لمتأكد

الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في االختبار النيائي لممقرر،

من تكافؤ المجموعتين .وفي نياية الفصل الدراسي تم تطبق

والمتغير الثاني ىو الرضى عن المقرر والذي يمكن أن يعرف

االختبار البعدي (االختبار النيائي) لقياس مستوى تحصيل

إجرائياً بأنو الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في استبانة قياس

الطالبات في كال المجموعتين كما تم تطبيق استبانة قياس لجمع

الرضى المستخدمة في الدراسة.

البيانات حول رضى الطالبات عن المقرر.
 .5النتائج

د .مجتمع الدراسة وعينتها
تمثل مجتمع الدراسة في جميع طالبات كمية التربية

تم تحميل البيانات باستخدام  SPSS 21.0 for Windowsوتم

بجامعة الممك سعود ،أما العينة فيي عينة قصدية تمثمت في

الحصول عمى البينات الوصفية مثل حساب التك اررات

الطالبات الالتي يدرسن في الشعب التي تم اختيارىا من مقرر

والمتوسطات واالنحراف المعياري لعناصر االستبانة وكذلك تم

تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم لمفصل

تطبيق اختبار تحميل التباين المتعدد  MANOVAوفيما يمي

األول لمعام الجامعي 0436-0435ىـ .حيث تم اختيار شعبتين

عرض النتائج:

من شعب الطالبات لمقرر تقنية المعمومات واالتصال في التعمم

البيانات الوصفية

جدول 1

التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
العناصر

المجموعة

اوافق بشدة

اوافق

أكسبني

تجريبية 44

اوافق إلى

ال اوافق

حد ما
0

المقرر
معارف
تساىم

ضابطة 48

بتطويري

ال اوافق

المتوسط

مطمقا
0

66

18

6

6

%51

40.90%

4.50%

4.50%

16

22

4

4

2

33.30%

45.80%

8.30%

8.30%

4.20%

االنحراف
المعياري

4.36
3.95

0.78
1.07

عمميا
6

أتاح لي

تجريبية 44

المقرر
تطبيق
المعارف

ضابطة 48

التي

0

28

8

6

2

63.60%

18.20%

13.60%

4.50%

14

22

6

4

2

29.20%

45.80%

12.50%

8.30%

4.20%

4.4
3.87

0.89
1.1

أكتسبتيا فيو
3

طور المقرر

تجريبية 44

26

6

10

7

2

0

4.36

0.89

5
من قدرتي
عمى حل
المشكالت

59.10%

22.70%

13.60%

4.50%

14

18

10

4

2

29.20%

37.50%

20.80%

8.30%

4.20%

ضابطة 48

المتعمقة

6
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3.79

1

بالمقرر
ساىم المقرر

4

تجريبية 44

في تحسين
ميارات
التفكير العميا

18

18

6

2

40.90%

40.90%

13.60%

4.50%

12

22

10

2

2

25%

45.80%

20.80%

4.20%

4.20%

66

01

6

6

0

59.10%

22.70%

13.60%

4.50%

12

24

8

2

2

25%

50%

16.7

4.20%

4.20%

24

16

4

0

0

54.50%

36.40%

9.10%

ضابطة 48

لدي
أتاح لي

5

تجريبية 44

المقرر تنمية
ميارة العمل

ضابطة 48

أنا راض عن

تجريبية 44

الجماعي
6

المقرر بشكل
عام

يظير

الجدول

ضابطة 48

السابق

التك اررات

0

12

24

2

8

2

25%

50%

4.20%

16.70%

4.20%

والنسب

المئوية

4.18
3.83

4.36
3.87
4.5
3.8

0.84
0.99

0.78
0.98
0.66
1.1

partial eta squared =.235. Power to detect the
effect =.995

والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لعناصر االستبانة التي

وبناء عمى ذلك يتم إثبات فرضية الدراسة وىي أنو يوجد

صممت لقياس مدى رضى الطالب عن المقرر لكل من

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التحصيل والرضى

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية .وبشكل عام يظير

عن المقرر بين المجموعة التجريبية التي درست بطريقة الفصول

الجدول ارتفاع المتوسطات لممجموعة التجريبية في جميع

المقموبة والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية.

العناصر وكذلك انخفاض قيم االنحراف المعياري لنفس

 .6مناقشة النتائج

المجموعة لجميع العناصر مقارنة بالمجموعة الضابطة والذي

نتائج الدراسة تدعم ما وجدتو كثير من الدراسات األخرى

يشير إلى تقارب أفراد العينة في مستوى رضاىم عن المقرر.

والتي عكست أث اًر إيجابياً الستخدام استراتيجية الفصول المقموبة

تحميل التباين المتعدد MANOVA

عمى متغيري التحصيل ورضى الطمبة عن المقرر حيث وجد

لإلجابة عمى سؤال الدراسة حول وجود فروق ذات داللة

 .[3] Barkley, ;[25] Zhonggen, & Guifang,أن

إحصائية بين المجموعة التجريبية والتي تم استخدام استراتيجية

استخدام الفصول المقموبة يؤدي إلى تحصيل أعمى لمطمبة

الفصول المقموبة معيا والمجموعة الضابطة التي تم تدريسيا

وكذلك ارتفاع في مستوى رضاىم عن المقررات.

بالطريقة التقميدية في المتغيرات التابعة :التحصيل ،ومدى رضى

كما وجدت دراسة  [5] Wilsonزيادة في تحصيل الطمبة

الطمبة عن المقرر ،تم اجراء اختبار تحميل التباين المتعدد

وتحسن ادائيم نتيجة استخدام الفصول المقموبة .ايضا دراسة

 MANOVAوكشف االختبار عن وجود فروق ذات داللة

] Enfield [24التي أكدت أن الفصول المقموبة تزيد من رضى

إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في المتغيرات

الطالب عن المقررات .وقد يعزى السبب في ارتفاع التحصيل

التابعة لصالح المجموعة التجريبية وبحجم أثر صغير.

ومستوى الرضى عن المقرر إلى المزايا التي يقدميا استخدام
الفصول المقموبة لمطمبة كزيادة تفاعل الطالب مع المادة

Sig <.05, Wilks’s λ =.765, F(2, 88.00) = 9.0,
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ABSTRACT_ A new trend towards the flipping classroom approach is emerging in the field of
education and is increasingly being applied quite broadly. This study aimed to investigate whether
the filliped classroom approach has an impact on students’ achievement as well as their
satisfaction with their experience in the course. This research adopted the quasi-experimental
design for collecting its data. The results were analyzed through a Multivariate Analysis of
Variance (MANOVA) to detect any difference between the means of the experimental group, who
were taught by using the flipped classroom approach, and the control group, who were taught by
the traditional approach of teaching. The result showed that there are significant differences
between the means of the two groups with regards to students’ achievement and satisfaction.
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