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 على املقلوبة الفصول اسرتاتيجية باستخدام التدريس أثر
 املتوسطة املرحلة يف التعلن حنو الدافعية

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أثر تدريس مادة  الممخص_
الفصول المقموبة عمى الدافعية  استراتيجيةالحاسب اآللي باستخدام 

نحو التعمم في المرحمة المتوسطة. وقد اتبعت الدراسة الحالية المنيج 
شبو التجريبي، لقياس أثر المتغير المستقل )طريقة التدريس( عمى 
المتغير التابع )الدافعية نحو التعمم(، أما مجتمع الدراسة فاشتممت عمى 

األول متوسط المنتظمين في  جميع طالبات التعميم العام في الصف
ه(، وتمثمت 1436/1437الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )

( طالبة من طالبات الصف األول متوسط في 25عينة الدراسة في )
مدارس الرواد األىمية في مدينة الرياض، مقسمات إلى مجموعتين، 

نت ( طالبة، واألخرى ضابطة وتكو 13أحدىما تجريبية وتكونت من )
( طالبة. وقد تمثمت أدوات الدراسة في مقياس الدافعية نحو 12من )
، وبعد تحميل البيانات الناتجة من مقياس الدافعية (MSLQ) التعمم

نحو التعمم لممجموعتين باألساليب اإلحصائية المناسبة، تم التوصل 
( بين 0005إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

رجات طالبات المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات متوسطي د
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نحو التعمم؛ 
لصالح المجموعة التجريبية. وبذلك أثبتت الدراسة الحالية األثر 

الفصول  استراتيجيةاإليجابي لتدريس مادة الحاسب اآللي باستخدام 
نحو التعمم لدى طالبات المرحمة المتوسطة.  المقموبة في تنمية الدافعية

وبناًء عمى نتائج الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة توصيات، من 
أىميا: إنشاء وحدات لتصميم المقررات التعميمية باستخدام الفصول 
المقموبة داخل اإلدارات التعميمية، وتكون جاىزة إلمداد المدارس بالمواد 

..إلخ(، ولممراحل  العموم – الرياضيات – التعميمية المختمفة )كالحاسب
التعميمية المختمفة، مع تقديم الحوافز بغرض تفعيميا، وتثقيف ذوي 

 استراتيجيةاالختصاص والمعممين والميتمين بواقع التعميم المحمي عن 
الفصول المقموبة وأسسيا وكيفية تطبيقيا، والتوسع في تطبيق 

احل التعميمية المختمفة لزيادة الفصول المقموبة، في المر  استراتيجية
دافعية الطمبة نحو البيئة الصفية الدراسية، وتنمية ميارات استخدام 
 الطمبة والمعممين والمعممات لمحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت وتدريبيم 

 .عمى الميارات التكنولوجية المختمفة
مم، : التدريس، الفصول المقموبة، الدافعية نحو التعالكممات المفتاحية
 .المرحمة المتوسطة

 المقدمة. 1
لقد شيد القرن الحالي ثورة معرفية وتقنية حيث أصبح      

التطور التقني سمة من سمات العصر الحالي، وال يستطيع أي 
مجتمع من المجتمعات أن يتخمف عن ىذا التطور التقني في 
جميع ميادين الحياة. وحيث أن المؤسسات التربوية جزء من ىذا 
المجتمع فإنو يتحتم عمييا أن تعكس ىذا التطور التقني من 
خالل التعمم اإللكتروني، ومن خالل ما تقدمو من برامج تعميمية 
لمطمبة، بأساليب تقنية جديدة تتفق وتساير ىذه الثورة المعموماتية 

[1.[ 
ويمثل التعمم اإللكتروني تحواًل أساسيًا في مجال التعمم،      

يثة التي تعتمد عمى المتعمم وقدراتو في تحصيل وأحد الطرق الحد
المعمومات وتعمم الميارات والمعارف، ولو مصطمحات مختمفة 
تحمل المعنى نفسو، إال أن المعنى الشائع ىو استخدام 

 ].2] الحاسوب واإلنترنت من أجل التعمم
ومما ال شك فيو أن أفضل أنواع التعميم ىو الذي يؤدي      

رفة ويجعل العممية التعميمية أكثر متعة وأكثر إلى التشويق لممع
حيوية مع قميل من المحاضرات التقميدية وكثير من المشاريع 
والقراءات واالطالع في تعمم يتمركز حول الطالب ال المعمم، 
وزيادة في رغبة المعممين في التدريس بطرق إبداعية تستخدم 

 Flipped)[ وتعتبر الفصول المقموبة3] التقنية الحديثة

Classrooms)  من استراتيجيات التدريس التي أثبتت فاعميتيا
الطمبة وتقديم الدعم ليم، ومساعدتيم خارج فصول  في أداء

المدرسة مقارنة بالطريقة التقميدية. وتعتمد الفصول المقموبة عمى 
قاعدة بسيطة وىي دمج "التعمم من قبل الطمبة" مع "التعميم من 
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"التعمم قبل التعميم". حيث يتمقى الطمبة قبل المعمم" لنحصل عمى 
في الفصول المقموبة المفاىيم الجديدة لمدرس في المنزل من 
خالل إعداد المعمم مقطع فيديو، مدتو بين خمس إلى عشر 

أو شبكات  web 2.0 دقائق، ومشاركتو ليم في أحد مواقع ال
التواصل االجتماعي، وغيرىا من المواقع التعميمية. وفي وقت 

حصة يحضر الطمبة إلى الفصل ولدييم االستعداد الكامل ال
لتطبيق ما تم تعممو مسبًقا في المنزل فيبدأ المعمم بتقويم مستوى 
الطمبة في بداية الحصة، ومراجعة ما تعمموه في المنزل، ثم يقدم 

 ].4] ليم سمسمة من األنشطة والتطبيقات ليتم إنجازىا في الفصل
صول المقموبة توازنا بين طرق التدريس الف استراتيجيةوتوفر      

المباشرة وغير المباشرة بما يعطى الطالب ثقة ودافعية أكبر نحو 
التعمم، فالدافعية ُتعد شرطًا أساسيًا لنجاح عممية التعمم، حيث 
البد أن يحفز التعمم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت المتعمم 

المتعممين من  بشكل فردي وفَعال لمتعمم، وأن يحفز المعممون
خالل المشاركة في النقاشات، وتقديم االقتراحات ليم عبر النظام 

 ].5التعمم اإللكتروني القائم عمى اإلنترنت ]
وبناًء عمى ما سبق من المعطيات، وتماشيًا مع اىتمام      

المممكة العربية السعودية في تبني أحدث التقنيات الحديثة لحل 
وية، جاءت الحاجة إلى االستفادة من المشكالت التعميمية والترب

الفصول المقموبة في التعميم؛ لتحسين البيئة التعميمية،  استراتيجية
 .وزيادة دافعية الطمبة وتوسيع معارفيم

 مشكمة الدراسة. 2
إن إحدى المشكالت الصفية التي يواجييا الميدان التعميمي      

نجاز  الواجبات أو تتمثل في عدم إقبال الطمبة عمى الدراسة وا 
ربما تأديتيا بشيء من التثاقل والكسل، وىذا ما أكدت عميو 
رئيسة قسم الدراسات بوزارة التعميم في مدينة الرياض، وىو أن 
نقص دافعية التعمم عند الطمبة ُيعد من أىم المشكالت التي 
يعانييا العديد من المعممين والقائمين عمى العممية التربوية، وىذا 

 .بير لمعممات المرحمة المتوسطةيشّكل تحٍد ك
وبما أن الدافعية نحو التعمم شرط أساسي لحدوث التعمم،     

[، فإن 6ومفيوم أساسي لمنظريات التربوية كما اشار قطامي ]

 استراتيجيةىذه الدراسة تسعى إلى التعرف عمى أثر استخدام 
الفصول المقموبة في زيادة الدافعية نحو التعمم. وقد أوصت عدد 

ن الدراسات الحديثة بعمل مزيد من األبحاث لمتحقق من فاعمية م
الفصل المقموب في تحسين العممية التعميمية، كدراسة  استراتيجية

[ كما الحظت الباحثتان ندرة الدراسات العربية والمحمية 7] الزين
الفصول المقموبة، وأثرىا في  استراتيجيةالتي تبحث في استخدام 

 .زيادة دافعية الطمبة
 أسئمة الدراسة . أ

تتحدد مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ىل يوجد      
( بين 0005فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات 
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نحو 

 الحاسب اآللي؟التعمم في مادة 
 أهداف الدراسة . ب

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أثر تدريس طالبات     
الفصول المقموبة عمى  استراتيجيةالمرحمة المتوسطة باستخدام 

 .دافعيتين نحو التعمم
 ج. أهمية الدراسة

ندرة الدراسات العربية، والمحمية، والعالمية التي أجريت في  .1
في  -المقموبة وأثرىا عمى الدافعية نحو التعمم مجال الفصول 

بحيث يعد إضافة وبادرة جديدة لمدراسات  -حدود عمم الباحثتين
 .الفصول المقموبة استراتيجيةالعربية والعالمية المتعمقة ب

يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في تقويم وتطوير طرق  .2
 .لدى الطمبة التدريس لتالفي مواطن الضعف والقصور التعميمي

قد تسيم ىذه الدراسة في لفت انتباه الباحثين في مجال  .3
المناىج وطرق التدريس إلى إجراء البحوث وتطبيق االتجاىات 

الفصل المقموب من أجل رفع  استراتيجيةالحديثة ذات العالقة ب
 .مستوى دافعية الطمبة واندماجيم في المقررات الدراسية

يثة في مجال تقنية المعمومات استجابة لمتوجييات الحد .4
 .واالتصال وتطبيقاتيا في الميدان التربوي

 م ـــالــاص والعــل خـــة بشكـــي المممكـــوي فـــربــدان التـــة الميــاجــح .5
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العربي بشكل عام إلى نوع جديد من التعمم يناسب طمبة القرن 
 .الحادي والعشرين وتوجياتيم

 د. حدود الدراسة
الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى تدريس . 1

الوحدة السادسة من مادة )الحاسب وتقنية المعمومات لمصف 
 .األول متوسط( وىي بعنوان كيف أحافظ عمى معموماتي

 .الحدود البشرية: طالبات الصف األول المتوسط. 2
الحدود المكانية: مدارس الرواد األىمية في مدينة الرياض، . 3

وقد تم اختيار المدرسة بيئة لمتطبيق لما يتوافر بيا من إمكانيات 
باإلضافة إلى أن المتعممين وأولياء  ستراتيجيةمناسبة لتطبيق اال

، وىذا ما ستراتيجيةاألمور مييئين لتوفير متطمبات استخدام اال
 .تحتاجو الدراسة الحالية

الدراسي الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام . 4
 ه1436/1437

 هـ. مصطمحات الدراسة
يعرف في المغة أنو " بقية الشيء والجمع آثار،   (Effect)األثر

 ].8وخرجت في ِإثره وفي َأثره أي بعده " ]
ويعرف إجرائيا بمدى التغير الحاصل في الدافعية نحو التعمم 
لدى عينة الدراسة )طالبات الصف األول متوسط في مادة 
الحاسب اآللي لدى مدارس الرواد األىمية(، نتيجة لمتدريس 

 .الفصول المقموبة استراتيجيةباستخدام 
مفيوم التدريس "عممية منتظمة محكومة   (Teaching)التدريس

ف مستندة إلى أسس نظرية نموذجية تيدف إلى اعتبار بأىدا
مكونات منظومة التدريس وخصائص الطمبة والمدرسين 
والمحتوى التدريسي وفق منظومة متفاعمة لتحقيق التطور 
والتكامل في العممية التدريسية وبيدف تربوي عام لتحقيق أىداف 

 ].6المخططات التدريسية" ]
صل ُمخطط لو، ييدف إلى تعُمم ويعرف إجرائيا بأنو نشاط متوا

طالبات الصف األول المتوسط لمادة الحاسب اآللي باستخدام 
الفصول المقموبة، ومن ثم تقويم ىذا التعمم لتحقيق  استراتيجية

 .أفضل المخرجات التربوية

تدريس  استراتيجية (Flipped Classrooms) الفصول المقموبة
تجعل الطالب يقوم بنمط التدريس التقميدي بنفسو، حيث يطمب 
منو أوال قراءة جزء من الكتاب المدرسي بعد المدرسة، ودراستو 
من خالل مصادر التعمم المتاحة كدروس الفيديو المعدة مسبقا 
من المعمم، ثم بعد ذلك يتناقش فيو في الحصة الدراسية في اليوم 

من األنشطة مع زمالئو، وُيقّيم عمى مدى  التالي، ويمارس عدداً 
 ].9تمكنو من الموضوع ]

تدريس تقوم فييا المعممة  استراتيجيةوتعرف إجرائيا بأنيا      
بقمب الطريقة التقميدية في تدريس طالبات الصف األول 
المتوسط، بحيث تزّود الطالبات بمحتوى الدروس عن طريق 

لمدرس خارج الفصل  مقاطع فيديو، تشرح المفاىيم الجديدة
الدراسي، وفي وقت الفصل الدراسي تقّدم المعممة سمسمة من 
األنشطة والتدريبات والمشاريع لمطمبة والتي تطبق محتوى 

 .الدروس عممياً 
يعرفيا  (Motivation to Learning) الدافعية نحو التعمم

[ أنيا ميل التمميذ التخاذ أنشطة أكاديمية ذات معنى 10] بروفي
 .الجيد ويمكن لمس الفوائد األكاديمية الناتجة عنيا تستحق

وتعرف إجرائيا بالقوة والرغبة الموجية لسموك طالبات الصف 
األول متوسط في مقرر)الحاسب اآللي( ألجل التعمم، وتُقاس 

 Motivated) بدرجة الطالبة في مقياس الدافعية نحو التعمم

Strategies for Learning Questionnaire(MSLQ)) ،
والمعد من ِقبل مجموعة من المختصين في جامعة ميتشغان 

م، ويتضًمن ستة أبعاد، وىي: الدافعية  1991األمريكية عام 
الداخمية، والدافعية الخارجية، وأىمية الموضوع، والتحكم في 

 .معتقدات التعمم، والكفاءة والثقة باألداء، وقمق االختبار
التعمـيم في المممكـة العربيـة المرحمة المتوسطة: حـددت سياسـة 

[ بـأن المرحمـة المتوسـطة ىـي "مرحمة ثقافية 11السـعودية ]
عامة، غايتيا تربية الناشئ تربية إسالمية شاممة لعقيدتـو وعقمـو 
وجسـمو وخمقو يراعي فييا نمو وخصائص الطور الذي يمر بو، 
    ."وىي تشـارك غيرىـا في تحقيـق األىداف العامة من التعميم

، حمة االبتدائيةبالمرحمة التي تبدأ بنياية المر  ويعرف إجرائياً 
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وتنتيي ببداية المرحمة الثانوية، يمضي خالليا الطالب ثالثة 
صفوف دراسية ىي: األول، الثاني والثالث المتوسط، وىذه 
الصفوف تمثل السابع، الثامن والتاسع عمى التوالي في بعض 

 .األنظمة التعميمية األخرى
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 :الفصول المقموبة استراتيجيةأواًل: 
الفصول المقموبة توازنا بين طرق التدريس  استراتيجيةتوفر       

المباشرة وغير المباشرة ليحصل الطالب عمى ثقة أكبر في قدرتو 
عمى التعمم. إن اكتساب المعرفة وفيم األفكار من خالل مشاىدة 
مقاطع الفيديو بصورة ذاتية خارج الحصة الدراسية يوفر لمطالب 

حصة ويناقشيا ما يحتاج من معرفة ومعمومات ليطبقيا خالل ال
مع زمالئو ومعمميو. كما أن وقت الحصة المباشر ضروري 
لمطالب ليتأكد من تمكنو من المعمومات والتحقق من أن ما تم 
اكتسابو من معمومات عن طريق الفيديو ىو دقيق وسميم وليس 

 ].12] فيو لبس أو غموض
 :الفصول المقموبة استراتيجيةمفيوم 
ل المقموبة إتاحة المادة العممية الفصو  استراتيجيةتتضمن      

لمطمبة ليتمكنوا من الوصول إلييا في أي وقت، أو مكان 
مناسبين لمطالب )في منزلو، أو معمل الحاسب في المدرسة، أو 
في أثناء ركوبو في الحافمة، وحتى وىو عمى سرير المستشفى(، 
ويمكن لممعممين تسجيل شرحيم لمدروس بواسطة الفيديو، أو 

حيث يقومون  - السكرين كاست -ة تصوير الشاشة عبر تقني
بتسجيل شرحيم لمدرس عمى الحاسب )عبر العروض التقديمية 
عمى سبيل المثال( مع دمج توجيياتيم الصوتية، أو عن طريق 
توجيو الطمبة إلى فيديو تعميمي موثوق ومتاح عمى اإلنترنت، 

في وبذلك يستطيع الطمبة مشاىدة الفيديو أو السكرين كاست 
 ].13] الوقت المناسب ليم، وبعدد المرات التي يحتاجونيا

 ثانيًا: الدافعية نحو التعمم
تعّرف الدافعية بأنيا حالة داخمية أو نزعة في الكائن      

أو نفسية اجتماعية من شأنيا  -بيولوجية فسيولوجية -العضوي
أن تثير توتره وتخل باتزانو، ومن ثم تحرك سموكو وتحفزه إلى 

مة نشاطو في وجية معين سعيًا إلرضاء حاجتو، أو تحقيق مواص
[ دافعية التعمم 16] [. ويعّرف نو14] رغبتو واستعادة توازنو

ضمن نطاق التدريب الفّعال، بأنيا رغبة المتعممين لتعمم محتوى 
 .البرنامج التدريبي

 :أنواع دافعية التعمم
التربية يوجد العديد من التصنيفات التي وضعيا عمماء النفس و 

[ الدوافع 17التي ترتبط بالدافعية لمتعمم، حيث صنف زيتون ]
 :إلى ما يمي

الدوافع الداخمية: وىي القوى المحركة والموجية لممتعمم ( 1
ويكون مصدرىا داخل الفرد نفسو، مثل رغبة المتعمم الذاتية في 

 .دراسة موضوع معين
والموجية الدوافع الخارجية: وتشير إلى القوى المحركة ( 2

لممتعمم ويكون مصدرىا خارج الفرد، أي أن الطالب يكونون 
مدفوعين خارجيًا نتيجة عوامل خارج أنفسيم بيدف الحصول 
عمى تعزيز من وراء تنفيذىم لبعض األنشطة، ومن أمثمتيا: 

 .المكافآت، والتقدم الدراسي، والتنافس
 :أىمية الدافعية لمتعمم

ي العممية التعميمية، فتوفير إن الدافعية ليا أىمية ف      
الدافعية ميمة تعميمية أساسية في تعمم الطمبة، لما ليا من تأثير 
إيجابي عمى إقبال الطمبة عمى التعمم، وتجنب النفور منو، حيث 
تعمل عمى استثارة اىتماميم بموضوعات التعمم، وحصر 
انتباىيم في الموقف التعميمي، وتشجيعيم عمى اإلسيام بحماس 

 ].18] نشطة الدرس المختمفةفي أ
وتتجمى أىمية الدافعية تعميميًا في كونيا وسيمة فعالة       

لتحقيق األىداف التعميمية، إذ تمثل إحدى العوامل المحددة لقدرة 
المتعمم عمى التحصيل واإلنجاز، لما ليا من عالقة إيجابية 

 ].19] بميول المتعمم
 ثالثًا: المرحمة المتوسطة

تعرف عمى طبيعة الطالب أمر لو أىميتو وتأثيره إن ال      
 اختيارالواضـح عـمى نتائج العمميـة التعميميـة وذلك من خالل 

المناسبة التي تؤدي إلى تنمية شخصية  ستراتيجيةاألنشطة أو اال
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الطالب السوية المتحمية بالسموك السميم والخمق الفاضل القيم. 
سن الثانية عشرة وحتى ويمتحق الطالب بالمرحمة المتوسطة في 

نياية الخامسة عشرة من عمره والذي يمثل مرحمة المراىقة 
المبكرة والتي تعتـبر مـن أىـم المراحـل العمريـة في حيـاة اإلنســان 
ألنيا فـترة االنتقال من بيئة معروفو وىي بيئة األطفال إلى بيئة 

في  جديدة لم يعيدىا الطفل مـن قبـل ممـا يسيم بشكل أو بآخر
 ].20] ظيور عدد من مشكالت التكيف مع البيئة الجديدة

وعمى ىذا فإن المرحمة المتوسطة عـمى درجـة كبـيرة مـن       
األىميـة من ناحية التكـوين الشخصي لمفـرد حيث تتميز في 
االنتقال التدريجي بالطالب من مرحمة تتصـف باالعتماديـة إلى 

ضافة لكونيا مرحمة متميزة االستقاللية في جميع النواحي، باإل
في السمم التعميمي تيدف إلى توسيع أفـق الطمبة ودراسة مظاىر 
الفكر والحياة وتنمي لدييم القدرة عمى اكتسـاب المفـاىيم 
واالتجاىات البيئية والميارات العقمية والمثل العميا االجتماعية؛ 

أثر لذلك تم اختيار المرحمة المتوسطة إلجراء ىذه الدراسة عن 
 .الفصول المقموبة عمى الدافعية نحو التعمم استراتيجية

 الدراسات السابقة. 4
[ إلى التعرف عمى فاعمية 21] ىدفت دراسة القرني      

استخدام الفصول المقموبة في تحصيل طمبة الصف الثاني 
متوسط في مقرر الحاسب االلي، وتوصمت لوجود فروق ذات 

( في متوسط تحصيل 0005) داللة إحصائية عند مستوى
المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عند 
مستويات التذكر والفيم والتطبيق وأيضًا المستويات الثالث 
 .مجتمعة من مستويات بموم المعرفية لصالح المجموعة التجريبية

 استراتيجيةوىدفت دراسة أخرى إلى قياس أثر استخدام       
ي التحصيل األكاديمي لطالبات كمية التربية، التعمم المقموب ف

( طالبة في كمية التربية، 77وقد أجريت عمى عينة تكونت من )
 وأظيرت النتائج فاعمية الفصول المقموبة في التحصيل األكاديمي

[7.[ 
[ دراسة ىدفت إلى تنمية ميارات 22] وأجرى آل معدي      

تدائي باستخدام التفكير الرياضي لدى طمبة الصف الخامس االب

( طالًبا من 82الفصول المقموبة، وتكونت عينة الدراسة من )
طالب الصف الخامس االبتدائي. وأسفرت النتائج عن تفوق 
مجموعة الفصول المقموبة عمى المجموعة الضابطة في درجات 

 .اختبار ميارات التفكير الرياضي
 يةاستراتيجكما أجريت دراسة ىدفت إلى التعرف أثر        

الفصول المقموبة في تنمية الدافعية نحو التعمم عمى عينة من 
طمبة الجامعة، وكانت النتائج إيجابيو بحيث زادت دافعية الطمبة 
نحو التعمم بشكل كبير سواء لمتعمم داخل الفصل أو خارجو 

[25.[ 
وأوضحت إحدى الدراسات أن قسم الرياضيات في جامعة       

ول المقموبة في مقرر الرياضيات ميتشجان قرر استخدام الفص
وتوفير وقت أكبر لممعممين لحل التمارين وتصحيح المفاىيم 
الخاطئة حيث يطمب المعممون من الطمبة في أثناء الدرس 
اإلجابة عمى تساؤالت بعضيم البعض أو التشارك في مجموعات 
تعمم تعاونية، وأكد المعممون أن الطمبة في الفصول المقموبة 

استيعاب المفاىيم األساسية لمرياضيات، وليس فقط تمكنوا من 
حل المسائل، وأن الطمبة الذين درسوا بطريقة الفصول المقموبة 
حصموا عمى ضعف درجات نظرائيم الذين درسوا في الفصل 

 ].26التقميدي ]
 جرااات. الطريقة واإل4

  منهج الدراسة . أ
لطبيعة الدراسة تم استخدام المنيج شبو التجريبي لمالءمتو      

وأىدافيا. وتم تحديد مجموعتين من طالبات الصف األول 
متوسط في مدرسة الرواد األىمية في مدينة الرياض بطريقة 
عشوائية )القرعة(، عمى أن تكون إحداىما المجموعة الضابطة، 
واألخرى المجموعة التجريبية. وقد خضعت المجموعتان 

ية نحو التعمم القبمي، وذلك )التجريبية والضابطة( لمقياس الدافع
لمتأكد من تكافؤ المجموعتين، وبعد إجراء المعالجة التجريبية 
خضعت المجموعتان )التجريبية والضابطة( لمقياس الدافعية 

 .نحو التعمم البعدي
 مجتمع الدراسة وعينتها . ب
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تكّون مجتمع الدراسة من جميع طالبات التعميم العام في       
المتوسط المنتظمات في الفصل الدراسي الثاني الصف األول 

 (.ه1436/1437من العام الدراسي )
( طالبة من طالبات 25بينما تكونت عينة الدراسة من )      

الصف األول المتوسط في مدارس الرواد األىمية، بالفصل 
ه، ومقسمات عمى 1436/1437الدراسي الثاني لعام 

( طالبة، واألخرى: 12مجموعتين، إحداىما: ضابطة وعددىا )
 ( وصفًا لعينة 1( طالبة، ويبين الجدول )13تجريبية وعددىا )

 .دراسة بشكميا النيائيال
  ج. أدوات الدراسة

ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام مقياس الدافعية نحو       
 Motivated Strategies for Learningالتعمم

Questionnaire (MSLQ) [ 23المعتمد في دراسة.[ 
وصف األداة: ىو الجزء الخاص بالدافعية نحو التعمم من 

 .الدافعة نحو التعمم االستراتيجياتالمقياس المعنون باستبانة 

 1جدول 
 وصف عينة الدراسة في شكمها النهائي

 العينةعدد طالبات  العدد المستبعد من طالبات المجموعة عدد طالبات الفصل المجموعة
 الغائبات عن االختبار البعدي

 13 - 13 التجريبية
 12 - 12 الضابطة
 25 - 25 المجموع

(Motivated strategies for learning questionnaire 

(MSLQ) والذي ُأعد في جامعة ميتشغان األمريكية، حيث ،
قامت بيذا الجيد مجموعة من المتخصصين في المركز الوطني 
لألبحاث لتطوير التعميم والتعمم في الواليات المتحدة األمريكية 

فقرة، موزعة عمى  81. حيث تبمغ عبارات المقياس 1991عام 
التعمم، وقد  اتواستراتيجي، وىما: الدافعية نحو التعمم، جزأين

[ بترجمة المقياس وتكييفو بما يتالءم مع بيئة 27قامت السالم ]
)القيمة(  -الخميج العربي. ويتضمن المقياس ثالثة مجاالت: أ

أبعاد: الدافعية الداخمية )اليدف الذاتي(، والدافعية  3ويتضمن 
 -الخارجية )اليدف الخارجي(، وقيمة الموضوع، أو الميمة. ب

المأمول( ويتضمن بعدين: التحكم في معتقدات  )المتوقع أو
)عنصر مؤثر(  -التعمم، والكفاءة الذاتية لمتعمم واألداء، ج

 .ويتضمن قياس القمق
 :د. إجراءات تطبيق الدراسة

تمت عممية تنفيذ التجربة عمى المجموعتين بثالث مراحل       
( 2( اإلجراءات التمييدية لتطبيق التجربة، )1في التطبيق: )

 .( إجراءات ما بعد تطبيق التجربة3إجراءات تطبيق التجربة، )
 :المرحمة األولى: اإلجراءات التمييدية لمتجربة

قبل البدء في تنفيذ التجربة، تم إجراء عدد من الخطوات، ومن 
 :أىميا ما يمي

 .استكمال اإلجراءات اإلدارية لتطبيق الدراسة. 1
عطاء نبذة عن مقابمة معممات الحاسب لممرحمة المتو . 2 سطة، وا 
واليدف من الدراسة، وآلية تطبيقو، وترشيح الوحدة  ستراتيجيةاال

 .الدراسية المناسبة التي سوف يطّبق عمييا الدراسة
تصميم الفيديوىات التعميمية لشرح وحدة )أحافظ عمى . 3

  معموماتي(، وتم اتباع خطوات التصميم التعميمي وفقا لنموذج
(ADDIE) 

جابتيا عمى سؤال 7وباالعتماد عمى نتائج دراسة ]       [ وا 
الدراسة التالي: ما نموذج التصميم التعميمي المستخدم في تطبيق 

التعمم المقموب؟ وبعد دراسة نماذج التصميم التعميمي  استراتيجية
 (ADDIE) المختمفة، تم اختيار نموذج التصميم التعميمي العام

لتعمم المقموب، وذلك لممبررات ا استراتيجيةلتطبيقو في توظيف 
 :التالية

يعد ىذا النموذج من أعم وأشمل نماذج التصميم التعميمي،  •
وجميع نماذج التصميم التعميمي عمى اختالفيا تدور حول ىذه 
 المراحل الخمسة، ويكُمن االختالف عمى حسب التركيز، والتوسع 



 
 

179 

 .في عرض مرحمة دون األخرى
إطارًا إجرائياًّ يضمن أن تكون  يوفر ىذا النموذج لممصمم •

المخرجات التعميمية ذات كفاءة وفاعمية عالية في تحقيق 
 .األىداف

 .وضوح خطواتو اإلجرائية، وسيولة تنفيذىا •
 ADDIE Model ويتكون النموذج العام لتصميم التعميم     

 من خمس مراحل رئيسة يستمد النموذج اسمو منيا، وىي كاآلتي
 ، التطويرDesign ، التصميمAnalysis [: التحميل28]

Developmentالتنفيذ ، Implementationالتقويم ، 
Evaluation  وقد تم تصميم مقاطع الفيديو وفقا لممفاىيم

األساسية لموسائط المتعددة، وأنواعيا، والمبادئ األساسية 
والفرعية في الوسائط المتعددة، التي تعتمد عمى نظرية الحمل 

[. 29قنيات المادية والبرمجية الالزمة إلنتاجيا ]المعرفي، والت
كما تم إنشاء مدونة إلكترونية لنشر مقاطع الفيديو المتعمقة بشرح 

 .الوحدة المحددة لمتطبيق
ضبط متغيرات الدراسة من خالل اختيار المجموعتين . 4

عشوائيا لضبط المتغيرات الخارجية، وكذلك ضبط المتغيرات 
 :التالية

المادة: قامت إحدى الباحثتين بتدريس طالبات أستاذة  •
 .المجموعة التجريبية، وطالبات المجموعة الضابطة

مستوى أداء أستاذة المادة: تم الحرص عمى تحقيق فرصة  •
حصول جميع أفراد عينة الدراسة عمى مستوى األداء نفسو 
لألستاذة، حيث قامت إحدى الباحثتين بتدريس المجموعتين 

عل نفسييما، ولم يتم التفريق إال في المتغير بالجيد والتفا
 .المستقل

المحتوى التعميمي: جميع طالبات المجموعتين )الضابطة  •
 .والتجريبية( درسن المحتوى العممي نفسو

مدة التدريس: وّحدت المدة الزمنية لممجموعتين )التجريبية  •
دقيقة، بواقع حصة  135والضابطة(، فقد بمغت مدة التدريس 

 .دقيقة دراسية 45عياًّ، بحيث تستغرق الحصة أسبو 
المعدل التحصيمي: بعد الحصول عمى معدالت الطالبات،  •

واستخراج المتوسط الحسابي والتباين لكل من المجموعتين، 
 Independent) وباستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين

sample t-test) لم تظير ىناك فروق ذات داللة إحصائية ،
جموعتين في المعدل التحصيمي، حيث بمغت القيمة بين الم

( وىي قيمة غير دالة إحصائياًّ عند مستوى 00566االحتمالية )
(، مما يدل عمى أن المجموعتين )التجريبية 0005الداللة )

والضابطة( متكافئتان في متغير المعدل التحصيمي، والجدول 
 .( يوضح ذلك2)

 2جدول   
لمفروق بين متوسطات المعدل التراكمي ألفراد عينة الدراسة في  (Independent sample t-test) نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين

 المجموعتين التجريبية والضابطة
 القيمة االحتمالية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 00566 00495 00780 19.26 13 ضابطة
 00701 19041 12 تجريبية

 المتغير لتأثير التعرض عن الضابطة المجموعة عزل. 5
 .المستقل

 جميع قدرة من التأكد وتم التجريبية، المجموعة طالبات مقابمة .6
 تم ثم المنزل، في اإلنترنت شبكة إلى الدخول عمى الطالبات

 المدونة، إلى الدخول وطريقة ،ستراتيجيةاال تنفيذ آلية شرح
 إلكتروني ببريد وتزويدىن منين، استفسار أي عن واإلجابة

 .لالستفسارات

 إدارة ِقبل من األمور ألولياء وخطابات SMS رسائل إرسال. 7
 المقموبة، الفصول استراتيجية أىمية فييا موضح المدرسة،
 الفيديو، مقاطع بمشاىدة لمطالبة لمسماح اإللكتروني، والرابط
 .فييا مناقشتيا يتم سوف التي واأليام
 التجربة تطبيق: الثانية المرحمة

 الدراسة ألدوات القبمي التطبيق( أ)
  طالبات عمى التعمم وـــنح الدافعية لمقياس القبمي التطبيق تم     
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 اليدف توضيح تم وقد التجريبية، والمجموعة الضابطة المجموعة
 البدء، قبل التعميمات قراءة عمى الطالبات وتنبيو المقياس، من

 معالجة تمت ذلك وبعد. مصداقية بكل اإلجابة عمى والتأكيد
 (.3) الجدول في كما إحصائياًّ  البيانات

 3 جدول
 التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسطات بين لمفروق( Independent sample t-test) مستقمتين لعينتين( ت) اختبار نتائج

 التعمم نحو لمدافعية القبمي القياس في والضابطة
 القيمة االحتمالية "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة األبعاد

 514,0 426,1 23,2 41,17 12 ضابطة الدافعية الداخمية
 92,1 23,16 13 تجريبية

 449,0 311,0 09,3 16,16 12 ضابطة الدافعية الخارجية
 87,2 53,16 13 تجريبية

 535,0 397,0 35,3 83,22 12 ضابطة أىمية الموضوع
 14,4 23,22 13 تجريبية

التحكم في معتقدات 
 التعمم

 105,0 678,1 38,2 33,11 12 ضابطة
 32,1 61,12 13 تجريبية

 781,0 027,1 93,4 00,34 12 ضابطة األداءالكفاءة والثقة في 
 79,4 00,32 13 تجريبية

 535,0 064,0 02,5 25,16 12 ضابطة قمق االختبار
 37,5 38,16 13 تجريبية

الدرجة الكمية لمدافعية 
 نحو التعمم

 322,0 ,279 77,13 33,117 12 ضابطة
 94,9 00,116 13 تجريبية

 لمدرجة االحتمالية القيمة أن السابق، الجدول من يتضح      
 إحصائياًّ  دالة غير قيمة وىي ،(32200) بمغت لممقياس الكمية
 ذات فروق توجد ال أنو يعني مما ،(0500) الداللة مستوى عند
 المجموعتين طالبات درجات متوسطي بين إحصائية داللة

 مما التعمم، نحو لمدافعية الكمية الدرجة في( والضابطة التجريبية)
 متغير في( والضابطة التجريبية) المجموعتين تكافؤ عمى يدل

 .التعمم نحو الدافعية
 الدراسة تجربة تطبيق( ب)

 :التجريبية المجموعة تدريس
 المجموعة طالبات عمى التأكيد تم الدراسية، الحصة قبل. 1

 ىو المادة دراسة في منين المطموب الوحيد الواجب أن التجريبية
 .التعميمي الفيديو مقاطع مشاىدة

 العشر الدقائق أثناء الطالبات مناقشة تمت الحصة أثناء. 2
 الخاطئة، المفاىيم أو التصورات، لتوضيح الحصة، من األولى

 بطريقة يطبقنيا أو الطالبات تمارسيا أن قبل الصحيحة، غير أو
 .صحيحة غير

 الفردية األنشطة بحل الحصة من المتبقي الوقت تفعيل تم. 3
: مثل لمحل، اإلستراتيجيات من العديد وتطبيق والجماعية،

 - والمعنى الكممة استراتيجية - الذاتي التساؤل استراتيجية)
 - الصوري الذكاء استراتيجية - التفكير ميارة استراتيجية
 فجوة استراتيجية -( شارك - زاوج - فكر: )استراتيجية
 التعمم استراتيجية - الذىني العصف استراتيجية - المعمومات
 .كبيرا وتفاعال حماسا الطالبات أظيرت وقد(. التعاوني
 الضابطة المجموعة تدريس

 خالل من التقميدية، بالطريقة الضابطة المجموعة تدريس تم. 1
 بالعروض باالستعانة السمعية الشفيية المحاضرة أسموب

 مع العمل ثم إيضاح، كوسيمة (Power Point) اإللكترونية
 .المنزلي الواجب تحديد وأخيراً  األنشطة، أحد عمى الطالبات

 لمقياس البعدي التطبيق تم: الدراسة ألدوات البعدي التطبيق( ج)
 (.والضابطة التجريبية) المجموعتين عمى التعمم نحو الدافعية

 الدراسة متغيرات. هـ
  استراتيجية باستخدام التدريس) التدريس طريقة: المستقل المتغير
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 (.المعتادة بالطريقة والتدريس المقموبة، الفصول
 طالبات من الدراسة لعينة التعمم نحو الدافعية: التابع المتغير -

 .الرياض مدينة في متوسط األول الصف
 النتائج. 5

 األول السؤال نتائج: أوال
 فروق يوجد ىل: "نصو الذي األول، السؤال عمى لإلجابة     

 متوسطي بين( 0005) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات 
 المجموعة طالبات ودرجات التجريبية، المجموعة طالبات درجات

 فقد ،"التعمم نحو الدافعية لمقياس البعدي التطبيق في الضابطة
 في موضح ىو كما مستقمتين، لعينتين( ت) اختبار استخدام تم

 (.4) الجدول

 4 جدول
 التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسطات بين لمفروق( Independent sample t-test) مستقمتين لعينتين( ت) اختبار نتائج

 التعمم نحو لمدافعية البعدي القياس في والضابطة
 القيمة االحتمالية "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة األبعاد

 004,0 745,3 40,2 83,16 12 ضابطة الدافعية الداخمية
 20,1 53,19 13 تجريبية

 015,0 045,5 99,2 58,14 12 ضابطة الدافعية الخارجية
 11,1 07,19 13 تجريبية

 005,0 243,2 96,2 66,22 12 ضابطة أىمية الموضوع
 62,1 92,23 13 تجريبية

 005,0 906,5 67,1 41,11 12 ضابطة التحكم في معتقدات التعمم
 77,1 46,14 13 تجريبية

 045,0 974,2 10,4 16,33 12 ضابطة الكفاءة والثقة في األداء
 70,3 61,35 13 تجريبية

 004,0 653,3 19,4 83,16 12 ضابطة قمق االختبار
 09,2 23,21 13 تجريبية

الدرجة الكمية لمدافعية نحو 
 التعمم

 014,0 056,3 31,15 50,115 12 ضابطة
 49,8 84,133 13 تجريبية

(، أن متوسط درجات المجموعة 4يتضح من خالل جدول )     
التجريبية في مقياس الدافعية نحو التعمم ككل، أعمى من متوسط 
درجات المجموعة الضابطة، كما يتضح أن قيمة )ت( لمدرجة 

(، وأن القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية 05603الكمية )
ئية عند (، مما يعني أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصا01400)

( بين المجموعتين )التجريبية والضابطة( 0005مستوى الداللة )
في مقياس الدافعية نحو التعمم البعدي لصالح طالبات المجموعة 

  استراتيجيةالتجريبية، مما يشير إلى فاعمية التدريس باستخدام 

 .الفصول المقموبة في تنمية الدافعية نحو التعمم
متغير المستقل )التدريس باستخدام وبعد التأكد من وجود أثر لم 

الفصول المقموبة( عمى المتغير التابع )الدافعية نحو  استراتيجية
التعمم(، تم حساب حجم األثر لممتغير المستقل عمى المتغير 

، وذلك بداللة Eta squared (η2) التابع باستخدام مربع إيتا
 :اختبار "ت"، ودرجة الحرية من خالل المعادلة التالية

( قيمة مربع إيتا، وحجم األثر في الدافعية 5ويوضح جدول )
 .نحو التعمم
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 5جدول 
 قيمة مربع إيتا، وحجم األثر في الدافعية نحو التعمم

ηقيمة مربع إيتا ) (tقيمة "ت") (.dfدرجة الحرية ) األبعاد
 حجم التأثير (2

 كبير 38,0 745,3 23 الدافعية الداخمية
 كبير 53,0 045,5 23 الدافعية الخارجية
 كبير 17,0 243,2 23 أىمية الموضوع

 كبير 60,0 906,5 23 التحكم في معتقدات التعمم
 كبير 27,0 974,2 23 الكفاءة والثقة في األداء

 كبير 36,0 653,3 23 قمق االختبار
 كبير 28,0 056,3 23 الدرجة الكمية لمدافعية نحو التعمم

( أن حجم أثر المتغير المستقل في 5يتضح من جدول )      
، وىو حجم أثر كبير، 2800الدافعية نحو التعمم ككل، بمغ 

% من التباين الحاصل في درجات طالبات 28ويعني أن 
المجموعة التجريبية في مقياس الدافعية نحو التعمم، يعود إلى 

 الفصول المقموبة في مادة استراتيجيةالتدريس باستخدام 
)الحاسب اآللي لمصف األول متوسط(. وىذا ما أكد عميو كل 

[، الذي بين أن التأثير الذى يفسر 30من أبو حطب وصادق ]
% من التباين الكمى، يدل عمى تأثير ضعيف، والتأثير 1حوالي 

% من التباين الكمى، يعد تأثيرًا متوسطًا، 6الذى يفسر حوالي 
التباين الكمى، فيعد تأثيرًا % فأكثر من 15أما التأثير الذى يفسر 

 .كبيراً 
 مناقشة النتائج. 6

أسفرت نتائج تحميل اختبار الفرض األول عن وجود أثر      
الفصول المقموبة في تنمية  استراتيجيةإيجابي لمتدريس باستخدام 

الدافعية نحو التعمم لصالح المجموعة التجريبية. وتتفق ىذه 
[ التي ىدفت إلى دراسة أثر 25النتيجة مع نتائج دراسة ]

الفصول المقموبة في تنمية الدافعية لمطمبة عمى عينة  استراتيجية
من طمبة الجامعة، وكانت النتائج إيجابية، بحيث زادت دافعية 

بة نحو التعمم بشكل كبير، سواء لمتعمم داخل الفصل، أم الطم
  [7,24].خارجو، وتوافقت ىذه النتيجة أيضا مع كل من 

الفصول المقموبة في  استراتيجيةويمكن أن يعزى ظيور فاعمية 
 :زيادة الدافعية نحو التعمم لدى الطالبات إلى ما يمي

فصول المقموبة، أن التقنية في البرنامج المقترح القائم عمى ال. 1
اسُتخِدمت االستخدام األمثل، فقد تم توفير مقاطع فيديو تشرح 

المحتوى التعميمي لمطالبات قبل وقت الدرس، حيث تمكنت 
الطالبات من التعمم من مقاطع الفيديو بالسرعة التي تناسبين 

 .وفي المكان والزمان الذي يالئمينّ 
قد غّيرت من الفصول المقموبة  استراتيجيةأن استخدام  .2

رفع المحتوى  ستراتيجيةتقميدية البيئة الصفية، حيث تتيح اال
التعميمي عمى شبكة اإلنترنت، وجعمو متاحًا لجميع الطالبات 
وفقًا لظروفين، بذلك يصبح الفصل الدراسي مجااًل لمتفاعل 
اإليجابي، والنشاط والتعاون بين الطالبات والمعممة من ناحية، 
وبين الطالبات بعضين البعض، مما ينّمي اتجاىاتين اإليجابية 

الفصول المقموبة  استراتيجيةالقائمة عمى  نحو البيئة الصفية
 .وينعكس عمى دافعيتيّن نحو التعمم

الفصول المقموبة تغيير العالقة بين  استراتيجيةأتاحت . 3
العناصر األربعة لمبيئة الصفية )المادية، والتربوية، واالجتماعية، 
والنفسية(، حيث تشير الدراسات إلى أن البيئة الصفية تؤثر في 

ت والتفاعل الداخمي بين العناصر، وتتأثر البيئة الصفية العالقا
أيضًا بنمط التعميم السائد فييا، وبالعناصر األخرى، وتؤثر 
بدورىا عمى اتجاىات ودافعية الطالبات، ومدركاتين نحو بيئتين 

الفصول  استراتيجيةالصفية، وىو ما حدث بالفعل عند استخدام 
 .المقموبة

مقموبة القائمة عمى التعمم النشط، الفصول ال استراتيجية. 4
والمرونة، والوقوف عمى حاجات الطالبات، ورفع معنوياتين، 
وزيادة فرص التفاعل الصفي، حتى يتم التأكد من فيم الطالبات 
لممحتوى، مما يجعل الطالبات يتمقين المادة العممية بعمق معرفي 

 .أكبر، باستخدام طرق التدريس المتمركزة حول الطالبة
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التعمم أكثر تفريدًا، وأن التعمم التعاوني داخل الفصل  أصبح .5
عزز التفكير الناقد، كما أن المادة العممية الموفرة لين عمى 

 .اإلنترنت، جعمت الطالبات أكثر مسؤولية
أصبح التعميم أكثر تفريدًا من الفصل التقميدي، حيث يمبي . 6

ات المحتوى خارج الفصل واألنشطة داخل الفصل احتياج
الطالبات، عمى اختالف مستوياتين، حيث إن الفيديو التعميمي 
جعل لمطالبات حرية االطالع عدة مرات حتى يصمن لممستوى 
المطموب، باإلضافة إلى أن وسائل اإليضاح داخل الفيديو 
كالصور والنصوص المكتوبة لمشرح الصوتي، تناسب مختمف 

 .أنماط تعممين
 . التوصيات7

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية توصمت        
( بين متوسطي درجات طالبات 0005عند مستوى الداللة )

المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في 
 .التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نحو التعمم

وبذلك أثبتت الدراسة الحالية األثر اإليجابي لمتدريس       
الفصول المقموبة في تنمية الدافعية نحو  اتيجيةاستر باستخدام 

 .التعمم لدى طالبات المرحمة المتوسطة
ِبناًء عمى نتائج الدراسة الحالية، تم التوصل إلى مجموعة       

 :توصيات، من أىميا
تصميم وحدات تعميمية لمقرر مادة الحاسب اآللي في المرحمة  -

 استراتيجيةستخدام المتوسطة تسّيل عمى المعممين والمعممات ا
 .الفصول المقموبة في التدريس

تثقيف التربويين والمعممين والميتمين بواقع التعميم عن  -
 .الفصول المقموبة، وأسسيا، وكيفية تطبيقيا استراتيجية

الفصول المقموبة لتدريس  استراتيجيةالتوسع في تطبيق  -
الحاسب اآللي في صفوف المرحمة المتوسطة، لزيادة دافعية 

 .الطمبة نحو تعمم مادة الحاسب اآللي
تصميم مواقع إلكترونية وتطبيقات لميواتف الذكية تساعد في  -

 .التعمم باستخدام الفصول المقموبة
 رنت عند الطمبة نتب اآللي واإلـم الحاسادـــارات استخــــة ميــــتنمي -

 .والمعممين والمعممات
 :المقترحات

ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، يمكن اقتراح في      
 :عدد من البحوث المستقبمية فيما يمي

 استراتيجيةدراسة تجريبية لمعرفة أثر التدريس باستخدام  -
الفصول المقموبة لدى الطمبة في متغيرات أخرى غير الدافعية، 
 .كالذكاء، التفكير الناقد، اإلبداعي، واالتجاه نحو مجتمع المعرفة

 استراتيجيةدراسة تجريبية لمعرفة أثر التدريس باستخدام  -
الفصول المقموبة عمى التحصيل، والدافعية نحو التعمم في 

 .مقررات مختمفة
 استراتيجيةبية لمعرفة أثر التدريس باستخدام دراسة تجري -

الفصول المقموبة عمى التحصيل، والدافعية نحو التعمم لدى طمبة 
 .فئة االحتياجات الخاصة

دراسة مقارنة بين دور المعمم ودور الطالب في التعميم  -
 الفصول المقموبة. استراتيجيةالتقميدي، والتعميم بواسطة 

 المراجع
 العربيةأ. المراجع 

(. واقع استخدام التعميم اإللكتروني 2008الحازمي، عصام ) [1]
في مدارس اىمية مختارة بمدينة الرياض من وجية نظر 

جامعة  رسالة ماجستير غير منشوره. المعممين والطالب.
 .الممك سعود

(. اإلعداد لمتعمم 2011ليتل جون، أ. وبجمر، ك. ) [2]
التركي، وعادل سرايا،  )ترجمة عثمان اإللكتروني المدمج
الرياض: النشر العممي والطابع. )العمل  وىشام بركات(.

 (.2007األصمي نشر في عام 

(. استراتيجيات 2015) الخميفة، حسن َومطاوع، ضياء. [4]
 .التدريس الفعال. الدمام: مكتبة المتنبي

(. الدافعية لمتعمم الفي لدى طمبة 1998القطامي، يوسف. ) [6]
 .ر في مدينة عمانالصف العاش
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التعمم  استراتيجية(. أثر استخدام 2015الزين، حنان ) [7]
المقموب في التحصيل األكاديمي لطالبات كمية التربية 
بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. المجمة التربوية 

 .(. كانون ثاني1)4الدولية المتخصصة، 

العرب. ىـ(. لسان 1375ابن منظور، جمال الدين محمد. ) [8]
 .. بيروت: دار صادر لمطباعة والنشر15و 5و 4المجمد 

(. سياسة التعميم في المممكة العربية 1416وزارة التعميم. ) [11]
 .17، مطابع وزارة التعميم، الرياض، ص4السعودية. ط

(. التعمم المدمج 2015الشرمان، عاطف أبو حميد ) [12]
 .ة والنشروالتعمم المعكوس. عمان: دار المسيرة لمطباع

(.في الصحة النفسية. 2003القريطي، عبدالمطمب أمين.) [14]
 .القاىرة، دار الفكر العربي

(. عمم 2006الطيب، عصام عمي. رشوان، ربيع عبده.) [15]
القاىرة، عالم  النفس المعرفي الذاكرة وتشفير المعمومات.

 .الكتب

(. التدريس نماذجو ومياراتو. 2004زيتون، كمال. ) [17]
 .القاىرة: عالم الكتب

(.التربية العممية بين النظرية 2000) سعد، محمود. [18]
 .والتطبيق. عمان: دار الفكر

 (. موسوعة التدريس. الجزء الرابع،2007إبراىيم، مجدي ) [19]
 .. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة1ط

(. النمو اإلنساني الطفولة 1996عقل، محمود عطا. ) [20]
 .الرياض .دار الخريجي لمنشر والتوزيع.3والمراىقة. ط

 2016القرني، طارق عبداهلل. والعايذي، متعب شعالن )[21] 
م(. فاعمية استخدام الفصول المقموبة في تحصيل طالب 
الصف الثاني متوسط في مقرر الحاسب االلي، بحث 
منشور في المؤتمر السابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم 

التربوية والنفسية )جستن(: التكامل التربوي بين التعميم 
العام والعالي، كمية التربية، جامعة الممك سعود، الرياض 

 3-1ىـ الموافق 1437جمادى االولى  23-21في الفترة 
 .م2016 مارس

(. فاعمية استخدام التعمم 2015آل معدي، عبدالعزيز. )[22] 
ميارات التفكير المدمج بالفصول المقموبة في تنمية 

الرياضي لطالب الصف الخامس االبتدائي. رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .اإلسالمية، المممكة العربية السعودية

(. أثر التدريس باستخدام بيئة 2014المطيري، منى. )[23] 
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ABSTRACT: This research aims to identify the effect of teaching Computer Science using flipped 

classroom teaching strategy on motivation towards learning in Intermediate schools. The research 

used semi-experimental methodology to measure the independent variable (teaching technique) on 

the dependent variable (motivation toward learning). The population includes all 7th grade 

students studying the second term of (1436-1437 AH.). The sample consisted of (25) 7th grade 

students studying at Alrowad School, divided into two groups: experimental group consisted of 

(13) female students, while the control group consisted of (12) female students. The research tool 

was the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). After analyzing the collected 

data for the two groups with statistic techniques, the result shows that: there is statistically 

significant differences at (α ≥ 0.05) between the means of students' degrees of the two groups 

(control and experimental) when applying the MSLQ in favor of the experimental group. 

Consequently, the research shows positive effect of teaching Computer in Intermediate schools 

using flipped classroom strategy in improving the motivation towards learning among female 

students. This research recommends developing materials for computer units to support using 

flipped classroom strategy in Intermediate schools,  

KEYWORDS: Teaching and Learning, Flipped Classrooms, Motivation to Learning, Intermediate 

schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


