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 لدي الدراسي التحصيل تنمية يف املقلىب الصف فاعلية
  حنىه واجتاهاتهن قطر جبامعة الرتبية كلية طالبات

ىدفت الدراسة الحالية إلى تعرف فاعمية الصف المقموب  الممخص_
في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات كمية التربية بجامعة قطر، 
باإلضافة إلى تحديد اتجاىات طالبات المجموعة التجريبية نحو 
الصف المقموب. استخدم الباحثان المنيج شبو التجريبي، وتكونت 

طالبات كمية التربية بجامعة قطر، ( طالبة من 90عينة الدراسة من )
الالتي يدرسن مقرر "تطبيقات في اكتساب المغة الثانية" في برنامج 
بكالوريوس التعميم االبتدائي. ولقد تم تقسيم عينة البحث بطريقة 
عشوائية إلى مجموعتين ىما: المجموعة الضابطة والمجموعة 

، ودرست ( طالبة45التجريبية. وتتكون المجموعة الضابطة من )
بالطريقة التقميدية؛ حيث كانت تحضر المحاضرة التي تعتمد عمى 

( طالبة، 45اإللقاء والمحاضرة فقط. وتكونت المجموعة التجريبية من )
ودرست ىذه المجموعة بأسموب الصف المقموب؛ حيث تم تصوير 
 المحاضرات بالفيديو، وتم بث ىذه المحاضرات عبر موقع البالكبورد

Blackboard   بجامعة قطر، باإلضافة إلى استخدام األنشطة
والتدريبات داخل الغرفة الصفية. وقد أعد الباحثان اختبارًا تحصيميًا، 
ومقياسًا التجاىات الطالبات نحو الصف المقموب. وتم تطبيق أداوت 
الدراسة قبميًا وبعديًا عمى عينة الدراسة. وأكدت نتائج الدراسة وجود 

( بين متوسطي درجات 0.01ة عند مستوى )فروق ذات داللة إحصائي
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي 
البعدي لمقرر "تطبيقات في اكتساب المغة الثانية" لصالح المجموعة 
التجريبية. باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ريبية في االختبار ( بين متوسطي درجات المجموعة التج0.01)
التحصيمي القبمي واالختبار التحصيمي البعدي في مقرر تطبيقات في 
المغة الثانية لصالح االختبار البعدي. كما أكدت نتائج الدراسة عمى 
وجود اتجاىات إيجابية لدى طالبات المجموعة التجريبية نحو الصف 

لبات المقموب؛ حيث ثبت أن الصف المقموب لو دور إيجابي لدى طا
المجموعة التجريبية. ولقد تم تحديد مجموعة من التوصيات 

 .والمقترحات البحثية المرتبطة بنتائج الدراسة الحالية
 
 
 
 

 ،كمية التربية ،التحصيل الدراسي ،: الصف المقموبلمفتاحيةاالكممات 
 .االتجاىات ،جامعة قطر

 
 

 . المقدمة1
من أىم القضايا التربوية التي تشغل بال التربويين مشكمة      

انخفاض التحصيل الدراسي لدى الطالب بصفة عامة، ولدى 
طالب المستوى الجامعي بصفة خاصة؛ حيث يحاول التربويون 

البحث عن السبل المختمفة؛ من أجل تنمية نسب التحصيل 
 الدراسي لدى الطالب. ولقد ظيرت طرائق تدريسية جديدة،
وتقنيات تعميمية حديثة يمكن استخداميا في تنمية التحصيل 
الدراسي لدى الطالب. ويرجع انخفاض التحصيل الدراسي لدى 
الطالب في المستوي الجامعي إلى أسباب عديدة منيا: الظروف 
النفسية لمطالب، أو الظروف االجتماعية، أو طبيعة المادة 

ظروف الطالب، الدراسية، أو وقت المحاضرة غير المناسب ل
وغيرىا من العوامل األخرى التي قد تكون سببًا في ضعف 
التحصيل الدراسي لدى الطالب، وبالتالي انخفاض المعدل 
خفاق ىؤالء الطالب في  الدراسي لدى ىؤالء الطالب، بل وا 
الدراسة، وانسحابيم من البرنامج الدراسي الذي كانوا يودون أن 

 .دة المرجوة بعد تخرجيميتخرجوا منو، ويحصموا عمى الشيا
وُيَعُد الصف المقموب من أىم المداخل التدريسية       

المستخدمة في الوقت الحالي؛ من أجل تنمية نسبة التحصيل 
الدراسي لدى الطالب؛ حيث انتشر بصورة كبيرة في اآلونة 
األخيرة عمى المستوى العالمي في مجال التدريس؛ سواء في 

وخاصة في أمريكا وبعض البمدان  المدارس أم في الجامعات،
األوربية، باإلضافة إلى بدء انتشاره بصورة كبيرة في بعض 
الدول العربية ،ومنيا دولة قطر؛ حيث انتشر في بعض كميات 

 .جامعة قطر، ومنيا كمية التربية
وتشير التقارير األولية إلى أن الطالب في الفصول       

ح األكاديمي، باإلضافة إلى المقموبة ُيْظِيرون تحسنًا في النجا
 تحقيق نتائج أفضل مقارنة بنتائج الطالب في الفصول التقميدية

وىذا يدل عمى أن توظيف الصف المقموب في التدريس من [ 1]
الممكن أن يؤدي إلى تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب في 

 .المستوى الجامعي
 ويؤكد الزىراني عمى أن الصف المقموب ىو أحد      

التوجيات الحديثة؛ حيث يعتمد الصف المقموب عمى نقل 
األنشطة التي يقوم بيا الطالب داخل الصف إلى البيت، ثم يتم 
تخصيص معظم وقت الحصة/ المحاضرة؛ من أجل القيام 
بممارسة الكثير من األنشطة، وتطبيق العديد من الميارات 
 والتطبيقات داخل الصف؛ وىذا يؤدي إلى تنمية الميارات
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المعرفية والعقمية العميا لدى الطالب. وبصفة عامة فإن التعميم 
المقموب يعمل عمى تقديم الحمول الناجحة؛ من أجل التغمب عمى 

 ].2] تقميدية التعميم بشكل عام
ومن أىم األسباب التي أدت إلى ظيور أسموب الفصول     "

المقموبة ىو التطور الكبير الذي حدث في استخدام الحاسوب، 
اإلضافة إلى توظيف التطبيقات الحديثة لمحاسوب في التعميم؛ ب

من أجل تحقيق تطور كبير في معدل التحصيل من خالل 
استخدام ىذه التطبيقات في أثناء تعميم الطالب. كما أن ىناك 
سببًا آخر لظيور ىذا األسموب؛ وىو محاولة التربويين البحث 

ي المقررات التي عن سبل جديدة تساعد الدارسين عمى النجاح ف
يرغبون في دراستيا، ومن أىم ىذه األساليب في وقتنا الحاضر 

 ].3] أسموب الفصول المقموبة"
وُيَعُد الفصل المقموب مدخاًل تربويًا جديدًا بصورة نسبية،       

ولقد اكتسب الفصل المقموب زخمًا في السنوات األخيرة، وكانت 
وب في البيئات ىناك محاوالت عديدة لتطبيق الصف المقم

التعميمية. وباإلضافة إلى ذلك، فقد عبر الطالب في الصف 
المقموب عن تجربتيم بصورة إيجابية، وعبروا بشكل خاص عن 

 ].4] تقديرىم وتعاونيم وعن محتويات الفيديو التعميمي
 مشكمة الدراسة. 2

أشارت العديد من الدراسات إلى أن ىناك مشكمة ممحة       
ن طالب الجامعة، وىي انخفاض نسبة تواجو الكثير م

التحصيل، وكيفية معالجة ىذه المشكمة من خالل استخدام 
وسائل متعددة لتحقيق ىذا الغرض. ولقد تعرضت الكثير من 
الدراسات إلى ىذه القضية من نواٍح مختمفة، ومن أىم ىذه 

[ حيث أكدت عمى أن ىناك العديد 5الدراسات: دراسة طالفحة ]
تي تؤدي إلى انخفاض التحصيل، وبالتالي من األسباب ال

انخفاض المعدالت األكاديمية لمطالب في المستوى الجامعي، 
ومن بين ىذه األسباب: أسباب شخصية، وأسباب تربوية، 

 .وأسباب اجتماعية
[ إلى أىمية استحداث 6كما أكدت دراسة عشا وآخرين ]     

استراتيجيات أساليب جديدة، ومن أىم ىذه األساليب استخدام 
التعمم النشط؛ من أجل تنمية نسبة التحصيل لدى طالب كمية 

 .العموم التربوية
[ فقد أكدت عمى االىتمام بتنمية 7أما دراسة جرجيس ]     

نسب التحصيل لدى الطالب في كمية التربية من خالل توظيف 
 قرر ـس المــــريدـــي تـــب فــــوســـج محـــامــل: برنـــة مثـــات الحديثــالتقني

 .الدراسي ليؤالء الطالب
[ إلى انخفاض نسبة التحصيل 8وتشير دراسة الغامدي ]       

لدى طالب جامعة الباحة، ولكي يعالج الباحث ىذه المشكمة فقد 
استخدم التعمم المتنقل من أجل تنمية نسبة التحصيل والميارات 

لمممكة العربية العممية لدى طالب كمية التربية بجامعة الباحة با
 .السعودية
[ أن ىناك أسبابًا متعددة أدت 9وذكرت دراسة صوالحة ]       

إلى انخفاض نسب التحصيل لدى الطالب بالجامعة، وىذه 
األسباب أدت إلى تعثرىم من الناحية األكاديمية، وعالقة ىذه 
األسباب بعدة متغيرات منيا: النوع، والسنة الدراسية، ونوع 

مت الدراسة إلى أن ىناك صعوبات متعددة ىي الكمية. وتوص
التي أسيمت في تعثر الطالب أكاديميًا في أثناء دراستيم 
بالجامعة وىي: الصعوبات التربوية، والشخصية واالجتماعية، 

 .واالقتصادية
[ عمى أن ىناك 10كما أكدت دراسة محاسنة وآخرين ]      

مشكمة تدني مشكمة تواجو الطالب في المستوى الجامعي، وىي 
نسب التحصيل، وبالتالي تدني المعدل األكاديمي لمطالب، ولقد 
توصمت نتائج الدراسة إلى أن ىناك أسبابًا ذاتية واجتماعية 

تؤدي  - من وجية نظر الطالب بالجامعة -واقتصادية وتربوية
إلى انخفاض المستوى التحصيمي لمطالب؛ ولذا فيجب معالجة 

 .لطالب في أثناء دراستيم بالجامعةىذه المشكالت التي تواجو ا
[ إلى العوامل التي تؤدي إلى 11وتوصمت دراسة محمد ]       

تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب في المستوى 
الجامعي؛ وبالتالي ازدياد نسب الرسوب، وحددت الدراسة 
األسباب النفسية واألسرية واالجتماعية والدراسية واالقتصادية 

 .ي إلى انخفاض نسب التحصيل لدى الطالبالتي تؤد
بين العديد من العوامل المعقدة التي ترتبط  وقد ميزت ريز
 :بالتحصيل وىي

أواًل: يبدو أن بواكير ظاىرة تدني التحصيل لدى العديد من 
 .الشباب تبدأ في المدرسة االبتدائية

ثانيًا: يرتبط تدني التحصيل بفترات متقطعة؛ حيث يظير في 
 .ويختفي في سنوات أخرىسنوات، 

ثالثًا: وجود عالقة مباشرة بين المحتوى غير المالئم أو السيل 
 .جدًا، وتدني مستوى التحصيل

رابعًا: يستطيع األقران لعب دور رئيس في تدني التحصيل لدى 
 دور فاعل ــران بـــات األقــوعـــام مجمــر قيـــن، عبــربيــم المقــأصدقائي
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 ].12] التحصيل أو عكسولمنع تدني 
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن ىناك       

مشكمة تواجو الطالب في المستوى الجامعي، وىي تدني نسبة 
التحصيل لدى ىؤالء الطالب. ولقد دعت الدراسات التي تم 
عرضيا إلى البحث عن حمول وطرق ومداخل وأساليب تدريسية 

  التحصيل لدى الطالب في جديدة؛ من أجل تنمية نسبة 
 .المستوى الجامعي

وىذا ما دفع بالباحثين إلى تطبيق مداخل تدريسية حديثة       
قد تؤدي لتنمية التحصيل لدى الطالب في المستوى الجامعي، 
ووجد الباحثان أن الصف المقموب يعد من أنسب المداخل 

 :التدريسية لتنمية التحصيل؛ وذلك لألسباب التالية
: قد يشرح بعض األساتذة الدروس بسرعة في أثناء أوالً 

المحاضرة؛ مما يؤدي ذلك إلى عدم تسجيل الطالبات 
لممالحظات الميمة المرتبطة بالمحتوى العممي في أثناء الشرح، 
وىذا يفقد الطالبات الفرصة لتدوين المعمومات الميمة التي 

نقاط يشرحيا األستاذ؛ وبالتالي عدم استطاعتين مراجعة ىذه ال
في أثناء مذاكرتين في البيت، وىذا يؤدي إلى عدم اىتمامين، 

 .وزيادة إحباطين، بل وقد يرسبن في المادة الدراسية
ثانيًا: عدم استطاعة الطالبات حضور كل المحاضرات؛ بسبب 
غيابين لظروف خارجة عن إرادتين، فكان يجب عمي األستاذ 

رات الغياب التي ال الجامعي توفير البدائل المناسبة؛ لتعويض فت
تستطيع الطالبات حضور المحاضرات؛ ولذا فإن الصف 

 .المقموب كان من أنسب المداخل التدريسية لحل ىذه المشكمة
ثالثًا: عدم تحقيق بعض الطالبات نسب التحصيل المطموبة؛ 
وبالتالي انخفاض معدالت النجاح المتوقعة، وىذا قد يكون راجعًا 

الطالبات؛ بسبب تأخر موعد إلى انخفاض التركيز لدى 
المحاضرات، أو عدم تركيز بعض الطالبات في أثناء المحاضرة 

 .ألسباب نفسية، أو تربوية، أو اجتماعية
رابعًا: التفاوت الواضح في خصائص الطالبات، وخاصة فيما 
يرتبط بالفروق الفردية؛ حيث يوفر الصف المقموب فرصًا جيدة 

ي فيم المعمومات وتحصيميا؛ لمطالبات الالتي لديين البطء ف
ويمكنين إعادة شرح المعمومات عدة مرات، أو إيقاف شرح 
الفيديو عدة مرات؛ من أجل فيم ما يتم شرحو، وتدوين 

 .المعمومات اليامة
خامسًا: وجود مشكمة لدى بعض الطالبات وىي أن بعض 
الطالبات يخجمن أن يطمبن من المعمم إعادة شرح المعمومة مرة 

ألنين لم يستوعبن ىذه المعمومة في أثناء الشرح في أخرى؛ 
المحاضرة، وبالتالي فمقاطع الفيديو توفر لين الفرصة السترجاع 

 .الشرح، وفيم ما فاتين من معمومات
 سئمة الدراسةأأ. 

في ضوء العرض السابق، يمكن أن تتمحور مشكمة       
ب في البحث الحالي في العبارة التالية: فاعمية الصف المقمو 

تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات كمية التربية بجامعة قطر، 
واتجاىات الطالبات نحو الصف المقموب. ويتفرع من ىذه العبارة 

 :السؤاالن التاليان
ما فاعمية الصف المقموب في تنمية التحصيل الدراسي لدى  -1

 طالبات كمية التربية بجامعة قطر؟
ب في تنمية االتجاىات ما أثر استخدام الصف المقمو  -2

   لطالبات كمية التربية بجامعة قطر نحو الصف المقموب؟
  رضيات الدراسةف

 :يمكن استنتاج فروض الدراسة من األسئمة السابقة كما يمي     
( 0001ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة 
 .التجريبية في االختبار القبمي

( بين 0001توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبارين 

 .القبمي والبعدي لصالح درجات االختبار البعدي
( بين 0001توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

وعة الضابطة والمجموعة متوسطي درجات طالبات المجم
 .التجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية

( بين 0001توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -4
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في مقياس 
االتجاىات القبمي والبعدي لصالح نتائج مقياس االتجاىات 

 .البعدي
 أهمية الدراسةب. 

تعتمد ىذه الدراسة عمى تطبيق الفصول المقموبة في  -1
التدريس؛ حيث ُيَعُد ىذا األسموب من أحدث االتجاىات التربوية 

 .في مجال التدريس
تنتيج الدراسة التعميم المتمركز حول الطالب؛ حيث يكون  -2

الطالب مسؤواًل عن تحصيل المعرفة بنفسو، من خالل أفالم 
        إلنترنت، وىذا يساعد الطالبالفيديو التي تُبث عبر ا

 و، واإلحساس ــس لديـــة بالنفــعمى االعتماد عمى نفسو، وتنمية الثق
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 .بالمسؤولية في العممية التعميمية
 استفادة المعممين والتربويين من االتجاىات التدريسية -3

الحديثة في توظيف التقنيات الحديثة في التدريس، خاصة وأن 
دريسي يوفر الوقت والجيد عمى المعممين بعد أن ىذا المدخل الت

 .يقوموا بتسجيل محاضراتيم
يشجع أسموب الصف المقموب عمى تنمية الميارات العقمية  -4

 .العميا لدى الطالب مثل: التحميل والتركيب والتقويم
عمى االىتمام بالميارات واألنشطة التطبيقية في  التأكيد -5

التدريس؛ حيث يمكن تفعيل دور الطالب في المحاضرة، بعيدًا 
عن الجانب النظري الذي يستحوذ عمى كل وقت المحاضرة في 

 .طريقة التدريس التقميدية
 أهداف الدراسةج. 
 :احتوت الدراسة عمى ىدفين رئيسين ىما     
ف المقموب في تنمية التحصيل الدراسي تحديد فاعمية الص (1)

 .لدى طالبات كمية التربية بجامعة قطر
تعرف اتجاىات الطالبات نحو الصف المقموب في تدريس  (2)

 .مقرر "تطبيقات في المغة الثانية" بكمية التربية
 حدود الدراسةد. 

 :اقتصر تطبيق الدراسة عمى الحدود التالية       
م؛ واستغرق 2014تطبيق الدراسة في ربيع الحدود الزمنية: تم 

م. 2014مايو  1م إلى 2014مارس  2التطبيق شيرين، من 
وتم التدريس لممجموعتين: الضابطة والتجريبية ثالث محاضرات 

 .دقيقة 45أسبوعيًا، وتستغرق المحاضرة 
الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في كمية التربية بجامعة 

ن بتدريس المحاضرات لممجموعة قطر؛ حيث قام الباحثا
 .الضابطة والمجموعة التجريبية

الحدود الموضوعية: اقتصر البحث عمى مقرر "تطبيقات في 
اكتساب المغة الثانية"؛ حيث قام الباحثان بتدريس أربعة 
موضوعات دراسية من المقرر الدراسي لطالبات كمية التربية 

ت برنامج بجامعة قطر، وىذا المقرر يتم تدريسو لطالبا
بكالوريوس التعميم االبتدائي بكمية التربية. ولقد تم اختيار ىذا 
المقرر؛ نظرًا ألن الباحثين يقومان بالتدريس لمجموعتين 

 .مختمفتين في ىذا المقرر في الوقت نفسو
 التعريفات اإلجرائيةه. 

 :الصف المقموب
 نقليمكن تعريف الصف المقموب بأنو: "استخدام التقنيات في    

المحاضرات خارج الفصل الدراسي، واستخدام األنشطة التعميمية؛ 
كما [ 13] لنقل الممارسات والمفاىيم داخل الفصل الدراسي"

ُيعرف بأنو: مدخل تربوي يتضمن قمب نمط التدريس الجامعي 
المعتمد عمى المحاضرة إلى محاضرات فيديو قصيرة، يشاىدىا 

ل الدراسي. وىي الطالب في المنزل قبل الحضور إلى الفص
توفر األنشطة التفاعمية مثل: المناقشات والتمارين الجماعية 

 ].14] "والمشاريع في وقت المحاضرة
ويمكن تعريفو إجرائيًا بأنو: تغيير نظام التدريس التقميدي،      

بحيث تشاىد الطالبات فيمم فيديو عن موضوع ما في البيت، 
سئمة، ثم يقوم المحاضر وتقوم الطالبات بتدوين المالحظات واأل

بإعداد مجموعة من األنشطة والتمارين المرتبطة بالدرس؛ لكي 
يتم توظيفيا داخل المحاضرة؛ من أجل تفاعل الطالبات داخل 

 .الصف بصورة أفضل
 :التحصيل الدراسي

يمكن تعريف التحصيل الدراسي بأنو: "مجموعة من الحقائق     
ريات والميارات المكتسبة من والمفاىيم والمبادئ والقوانين والنظ

 قبل المتعممين؛ نتيجة لدراسة موضوع، أو وحدة دراسية محددة"
[. "ويشير التحصيل الدراسي إلى نقاط االختبار المقنن 15]

ودرجاتو، والقدرات األكاديمية لمدارسين، ومخرجات األداء بصفة 
 ].16] عامة"
ئية بأنو: ويعرف الباحثان التحصيل الدراسي بصورة إجرا      

مجموع الدرجات التي تحصل عمييا كل طالبة في االختبار 
التحصيمي المقنن المعد ليذا الغرض، بعد إكساب الطالبات 
مجموعة من المفاىيم والمعمومات والحقائق الموجودة في مقرر 
تطبيقات اكتساب المغة الثانية، في فترة زمنية محددة باستخدام 

 .الصف المقموب
 :االتجاىات

 تعرف اليونسكو االتجاه بأنو: "ميل مكتسب، أو استعداد     
لتقييم األشياء، أو الرد عمى بعض األفكار، أو األشخاص، أو 
المواقف بطريقة معينة؛ سواء بوعي أم بغير وعٍي. وترتكز 
  االتجاىات عمى القيم والمعتقدات، ويكون ليا تأثير عمى 

 ].17] السموك"
اه بأنو: "عبارة عن شعور، أو كما يمكن تعريف االتج     

موقف سمبي أو إيجابي حول شيء مادي، أو مجموعة، أو نوع 
من الناس، أو شخص معين، أو حول سياسة، أو مؤسسة، أو 

 ].18] حكومة، أو أفكار معينة، أو نحو ذلك"
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ويمكن تعريف االتجاه تعريفًا إجرائيًا بأنو: مجموعة من       
التي تصف المواقف اإليجابية أو السمات والخصائص النفسية 

السمبية لطالبات كمية التربية بجامعة قطر قبل تطبيق التدريس 
باستخدام الفصل المقموب، وبعد االنتياء منو؛ ويتم تحديد ىذه 
السمات والخصائص النفسية من خالل استبانة معدة لذلك؛ يتم 

 .تطبيقيا قبميًا وبعديًا عمى الطالبات
  اإلطار النظري. 3

يتزايد دور التقنيات في العممية التدريسية كل يوم، حتى      
أصبحت التقنيات عنصرًا أساسيًا في التدريس بشكل فعال. 
ويحاول الخبراء التربويون توظيف الطرق واألساليب والمداخل 
التدريسية الجديدة؛ من أجل دمج الطالب في العممية التعميمية، 

حساسيم بالمسؤولية عن وزيادة دافعيتيم نحو التدريس، وا  
تعمميم، وتنمية نسب التحصيل لدييم، وتوظيف الميارات العقمية 
العميا في أثناء المحاضرة. ومن أىم المداخل التدريسية المنتشرة 

 .في البيئة التدريسية اآلن مدخل الصف المقموب
وقد أصبح الصف المقموب مدخاًل لو شيرة واسعة؛ نظرًا      

عممين من طالب الجامعة. ولقد بدأ مصطمح لتمبية حاجات المت
م عمى أيدي اثنين من معممي 2007الصف المقموب في سنة 

الكيمياء في المدارس الثانوية وىما: جوناثان برجمان وآرون 
. "ويسعى نمط التعميم المعكوس  19] سامز في والية كولورادو"

قميدي إلى إعادة تشكيل العممية التعميمية؛ ليتم تغيير الدور الت
الذي تقوم بو المدرسة والمنزل؛ بحيث يحل كل منيما مكان 

 ].20] اآلخر؛ وىو ما أعطى ىذا النمط اسمو"
ويمكن تعريف الصف المقموب بأنو: قيام المعمم بتسجيل      

رساليا إلى الطالب بوقت  المحاضرات عن طريق الفيديو، وا 
 كاٍف؛ من أجل أن يطمع عمييا الطالب، ويقوموا بتدوين
المعمومات الميمة، والتعميقات، وكتابة األسئمة المتعمقة بالمادة 
العممية؛ لكي يكونوا مستعدين في الصف؛ لطرح األسئمة التي 
قاموا بتدوينيا في أثناء مشاىدة الفيديو، كما يجب عمى الطالب 
أن يكونوا مستعدين لمقيام باألنشطة والتدريبات، وتنفيذ الميارات 

رس، وىذا يؤدي إلى زيادة التفاعل الصفي بين المرتبطة بيذا الد
 .الطالب والمعمم، وبين الطالب أنفسيم داخل الفصل الدراسي

ويجب عمى المعممين أن يضعوا في اعتبارىم مجموعة من      
األىداف في أثناء تصميم الصف المقموب في التدريس، وىذه 

 :األىداف ىي
 ة ــاء ىيئــــد أعضـــاعــو أن يســن شأنــا مــٍل مـدخــن مــث عــالبح -1

 .التدريس في االنتقال من التحكم إلى التوجيو
تقميل الوقت المبذول في إلقاء المحاضرات، ومنح المزيد من  -2

 .الوقت الستخدام استراتيجيات التعمم النشط
التركيز عمى الفيم والتطبيق )التفكير الناقد واالبتكاري( أكثر  -3

 (.ق )المحتوى/ التفكير األساسيمن استدعاء الحقائ
 .يجب منح الطالب مزيدًا من التحكم في تعمميم -4
 .يجب إعطاء الطالب إحساسًا أكبر بالمسؤولية عن تعمميم -5
يجب إتاحة المزيد من الفرص؛ لكي يتعمم الطالب من  -6

 ].21] أقرانيم"
إن الفائدة العظمى لمصفوف المقموبة تكمن في أن        

الذين يعانون من صعوبات في تحصيميم الدراسي ىم الطالب 
الذين يتمقون أكبر قدر ممكن من المساعدة؛ فنحن نمضي وقتنا 
نتجول في أرجاء الفصل، نساعد طالبنا عمى اكتساب واستيعاب 
المفاىيم التي يصعب فيميا. وفي النموذج الصفي المقموب يتم 

ب بحاجة إلى إعادة تنظيم الوقت بالكامل؛ حيث ال يزال الطال
طرح أسئمة عن المحتوى الذي تم عرضو عمى شريط الفيديو؛ لذا 
فنحن نجيب بشكل عام عن ىذه األسئمة في أثناء الدقائق األولى 
من الحصة، وىذا يسمح لنا بتوضيح التصورات والمفاىيم الخطأ 
أو غير الصحيحة قبل أن يمارسيا الطالب أو يطبقونيا بطريقة 

تخدام بقية الوقت لمزيد من األنشطة غير صحيحة، ويتم اس
 ].22] اليدوية، أو الوقت المخصص لحل المشكالت

    إن استخدام الصف المقموب لو ميزات متعددة من       
 :أىميا ما يمي

اإلحساس بالكفاءة: وىو يشير إلى حاجة الطالب إلى  (1)
اإلحساس بالكفاءة؛ إلتقان المعارف والميارات والسموكيات 

ة؛ لتكون ناجحة في سياق اجتماعي معين. وتدل عمى أن الالزم
الطالب في الفصل المقموب يحصمون عمى الدعم والمساندة في 
أثناء العمل عمى االنتياء من مياميم؛ بحيث يكونوا قادرين عمى 
حل الواجبات، والحصول عمى توضيحات تساىم في اإلحساس 

 .بالنجاح
إلى فئة اجتماعية في اإلحساس بالترابط: وىو االنتماء  (2)

سياق معين؛ حيث يمكن لألنشطة الصفية الجماعية أن تساىم 
في تنمية ىذا الشعور بالترابط. وعمى الرغم من ذلك، فقد أعرب 
بعض الطالب عن قمقيم إزاء مشاركتيم في ىذه األنشطة؛ ألنيا 
بيئة تعميمية جديدة عمييم، ومن المتوقع أن الطالب سيأخذون 

مع الموقف الجديد، وسيكون ىناك رد فعل من وقتًا لمتكيف 
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جانب بعض الطالب لمتغييرات التي حدثت في طرق التدريس 
والتعمم، وقد يعبر بعض الطالب عن تفضيميم المحاضرات 

 .التقميدية
اإلحساس باالستقالل الذاتي: وىو حاجة الطالب إلى  (3)

ة مثل الشعور بالضبط واالستقالل الذاتي. وتمنح الفصول المقموب
ىذه الفرص لمطالب، في حين أن النتائج توضح أنو ليس كل 
الطالب يمكنيم التعامل مع االستقالل الذاتي الموجود في 

% من 30الفصل المقموب؛ فمن المالحظ مثاُل أن ما يقرب من 
الطالب ال يجدون وقتًا، أو أنيم قد نسوا دراسة المادة الدراسية؛ 

تحمل المسؤولية بداًل من لذلك يجب أن يتعود الطالب عمى 
توقعيم أن يقدم المعمم ليؤالء الطالب تغذية راجعة مستمرة، كما 

 .كان يحدث في المحاضرات التقميدية
االنتقال من التكيف إلى الممارسة: إن التعميمات المرتبطة  (4)

بالصف المقموب تتيح الفرصة لمطالب؛ لتعديل تعمميم وفقًا 
إلى إدارة أفضل لمخبرة المعرفية التي  لخبراتيم الذاتية التي تؤدي

لدى الطالب. ولقد أفاد بعض الطالب أنيم شاىدوا الفيديو عدة 
 .مرات؛ ألنيم وجدوا أن ذلك يمثل تحديًا ليم

التقدم الذاتي: وىذا يعني أن الطالب يمكنيم أن يدرسوا تبعًا  (5)
 لسرعتيم الذاتية، عالوة عمى ذلك فإن الطالب ُيَقيُموَن الشرح
المقدم ليم في مقاطع الفيديو. ولقد ذكر الطالب أن الفيديو 
المقدم ليم يعد وسيمة أسرع من القراءة والكتابة في المحاضرات 
التقميدية. بينما ذكر آخرون أنيم يحتاجون إلى المزيد من الوقت؛ 

 .لكي يحصموا عمى فرصة أكبر لمتفكير فيما يتعممون
تائج الدراسات أن ىناك القضايا العممية: لقد أظيرت ن (6)

تحسنًا في تصورات الطالب نحو الصف المقموب، ولكن يحتاج 
كل من المعممين والطالب إلى المزيد من الوقت؛ من أجل 

 ].4023] التكيف مع ىذا الموقف الجديد
ويساعد الصف المقموب الطالب في استيعاب المفاىيم       

يف وقت الجديدة قبل الحضور إلى الصف، كما يمكن توظ
المحاضرة بصورة ىادفة. ويجب أن ييتم المعممون بتنفيذ التقويم 
التكويني داخل الصف، كما ينبغي البحث عن أساليب متعددة 

[ . وباإلضافة إلى ذلك، "فإن استخدام 24لتقييم الطالب]
التدريس المعكوس يضمن االستغالل األمثل لوقت المعمم في 

اسب لممتعثرين؛ وبالتالي أثناء الحصة؛ حيث يقدم الدعم المن
تكون مستويات الفيم والتحصيل المعرفي عالية لدييم، وىذا 
يساعد في بناء عالقة قوية بين المعمم وطالبو، كما أن التدريس 

 المعكوس يساعد الطالب عمى إعادة الدرس أكثر من مرة بناءً 
عمى الفروق الفردية التي لدييم، وىذا من شأنو أن يقمل من 

رابيم وقمقيم، باإلضافة إلى وجود الفرص المناسبة مستوى اضط
الستغالل نشاط الطالب، ومشاركتيم في عممية التعمم يزيد من 

 ].25] تفاعميم وثقتيم بأنفسيم"
 :ويمكن ذكر بعض الميزات المرتبطة بالصف المقموب وىي    

يعتمد الصف المقموب عمى أن المتعمم ىو محور العممية  -
يكون الطالب مسؤواًل عن تعممو بصفة أساسية؛ التعميمية؛ حيث 

ألن دور المتعمم يكون إيجابيًا في الفصل من خالل المشاركة 
في التدريبات واألنشطة والتمارين التي يقوم بيا الطالب داخل 

 .الفصل، ويكون المعمم موجيًا لمطالب في ىذه األنشطة
ن لدييم إن الصف المقموب ُيعُد مدخاًل مناسبًا لمطالب الذي -

صعوبات في تحصيل المادة الدراسية؛ حيث يمكنيم مشاىدة 
الفيديو تبعًا لسرعتيم الذاتية، وفيميم لممحتوى العممي الموجود 

 .في الفيديو، وتدوين األسئمة والتعميقات المرتبطة بالدرس
يؤدي الصف المقموب إلى زيادة التفاعل الصفي اإليجابي بين  -

الب وبعضيم البعض، من خالل الطالب والمعمم، وبين الط
توفير مساحة زمنية أكبر من الصف التقميدي؛ لممارسة األنشطة 

 .والتدريبات التي تتم داخل الفصل
يناسب الصف المقموب الطالب المتفوقين والطالب األقل في  -

المستوى من حيث السرعة الذاتية الخاصة بكل منيم؛ حيث 
رس المعروض في الفيديو يمكن لمطالب المتفوقين أن يفيموا الد

من المرة األولى، في حين يمكن لمطالب األقل في المستوى 
إعادة تشغيل الفيديو أكثر من مرة، أو توقيفو من أجل استيعاب 

 .المعمومات المعروضة فيو
توفير الوقت والجيد عمى المعمم؛ ألنو لن يقوم بشرح الدرس  -

ويمكن لمطالب أن مرة أخرى؛ ألن الدرس مسجل عمى الفيديو، 
  .يشاىدوا مقطع الفيديو تبعًا لظروفيم

يساعد الصف المقموب الطالب الذين تغيبوا عن المحاضرة،  -
أو الطالب الذين لم يستوعبوا الدرس بصورة جيدة في أثناء 
التفاعل الصفي بين الطالب والمعمم ؛حيث يمكنيم مراجعة ما 

 .عمى اإلنترنتفاتيم من خالل مقاطع الفيديو المتاحة ليم 
وعمى الرغم من الميزات العديدة التي توجد في الصف المقموب، 
إال أن ىناك بعض السمبيات التي قد تصاحب الصف المقموب، 
ويجب ذكر ىذه السمبيات؛ حتى يمكن تجنبيا في أثناء تصميم 

 س ومن أىميا ما ــدريـي التــو فــوب الستخدامــف المقمـــل الصــمدخ
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 :يمي
أن ىناك بعض السمبيات التي يمكن   Marks [26] يذكر      

أن تعترض الصف المقموب وىي: "زيادة الفجوة الرقمية، 
واألعباء الزائدة الممقاة عمى المعمم".  وىذا قد يؤدي إلى "توسيع 
الفجوة بين الطالب من األسر عالية الدخل واألسر متدنية 

في كافة المناطق الدخل، كما أن قضية توافر اإلنترنت وسرعتيا 
 ].27من األمور األساسية التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار" ]

وعمى الرغم من سمبيات الصف المقموب التي ذكرتيا ىذه      
الدراسات، إال أن الجوانب اإليجابية تجعل التربويين يستخدمون 
ىذا المدخل التدريسي؛ ألن الجوانب اإليجابية التي تتوافر فيو 

الجوانب السمبية؛ ألنو يساعد الطالب عمى االعتماد أكثر من 
عمى أنفسيم، وينمي الميارات العقمية العميا مثل: التركيب 

 .والتقويم واالبتكار
 لدراسات السابقةا. 4

قسم الباحثان الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور تشتمل      
عمى الفصل المقموب، والتحصيل واالتجاىات، عممًا بأن بعض 
الدراسات السابقة تناولت متغيرًا واحدًا أو متغيرين من المتغيرات 

 :الموجودة في الدراسة الحالية، ويمكن عرضيا كما يمي
 :المحور األول: الصف المقموب

[ بين التدريس بالطريقة التقميدية 28قارنت دراسة بوتزلر ]     
والصف المقموب. وكان ىدفيا ىو التحقق من نجاح نظرية 

م البنائية من خالل المقارنة بين بيئة التعميم المقموب والتعميم التعم
التقميدي. وتمت مقارنة نتائج الطالب في االختبار القبمي 
والبعدي، وتطبيق استبانة عمى الطالب؛ لقياس دافعية الطالب 
نحو التعميم المقموب. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود 

ب في االختبار القبمي فروق ذات داللة في درجات الطال
والبعدي، ورضا الطالب في االستبانة الُمَعَدِة لذلك. وذكرت 
الدراسة بأنو من المستحسن تكرار ىذه الدراسة مرة أخرى مع 
عينة يكون حجميا أكبر من عينة ىذه الدراسة، مع وجود 

 .مدربين ليم خبرة بالتدريس المعتمد عمى الفصول المقموبة
إلى تحديد مدى فاعمية  [29] عثمان كما ىدفت دراسة     

الصف المقموب والصف التقميدي في ثقافة التعمم، باإلضافة إلى 
تحديد مدى تأثير الصف المقموب والصف التقميدي عمى 
تصورات الطالب. ولقد تم تطبيق الدراسة عمى مجموعتين: 

( طالبًا وتدرس بالطريقة التقميدية، 30الضابطة: وتتكون من )
( طالبًا وتدرس بطريقة الصف 31ة: وتتكون من )والتجريبي

المقموب. وتوصمت نتائج الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة 
التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة في االختبار البعدي. 
كما أكدت عمى أن تصورات الطالب نحو الصف المقموب كانت 

 .لمقموبإيجابية؛ نظرًا لتوفر اإلمكانات التكنولوجية في الصف ا
[ إلى تعرف فاعمية 30وىدفت دراسة المعيذر والقحطاني ]      

استراتيجية الصف المقموب في تنمية مفاىيم األمن المعموماتي 
لدى طالبات المستوى الجامعي. ولقد تم إجراء الدراسة عمى 

( طالبة من كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد 100)
السعودية. وتم إجراء اختبار )قبمي الرحمن بالمممكة العربية 

وبعدي( شمل معظم مفردات الوحدة، من أجل تحديد مستوى 
طالبات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق استراتيجية الصف 
المقموب في التحصيل األكاديمي. وتوصمت الدراسة إلى تنمية 
الصف المقموب لمفاىيم األمن المعموماتي لدى طالبات المستوى 

معي، وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع المعممات عمى الجا
 .استخدام استراتيجية الصف المقموب

ىدفت إلى تعرف التحديات التي [ 31] وفي دراسة أديدوجا     
تواجو المعممين قبل الخدمة، باإلضافة إلى تحديد اتجاىاتيم نحو 

( معممًا قبل 273الصف المقموب. ولقد تم تطبيق الدراسة عمى )
ة في نيجيريا، واستخدم الباحثان المنيج الوصفي؛ حيث الخدم

استخدم االستبانات ومجموعات النقاش مع أفراد عينة الدراسة 
لجمع البيانات. وأظيرت نتائج الدراسة أن المعممين لدييم 
اتجاىات إيجابية نحو الصف المقموب، ولكن ىناك تحديات 

إلنترنت، تواجو الصف المقموب، ومن أبرزىا سوء االتصال با
 .والنقص في إمدادات الطاقة

ىو تدريس [ 32] قد كان ىدف دراسة جويا وجنو       
الرياضيات لمطالب الممتحقين حديثًا بالجامعة األمريكية بمدينة 
الشارقة باإلمارات العربية المتحدة. وتم تطبيق الدراسة في ربيع 

( طالبة موزعين عمى ثالثة 46( طالبًا، و)35م عمى )2015
 صول دراسية. واختار أستاذا المقرر مقاطع الفيديو من موقعف

Youtube  واستخدم الباحثان االستبانة والمقابمة. وأظيرت
النتائج أن اتجاىات الطالب كانت إيجابية نحو الصف المقموب، 
وأكدوا عمى فائدتو في التدريس، وأن التجربة كانت أكثر ثراًء 

 .بالنسبة ليم
 :يلالمحور الثاني: التحص

[ بتحديد أثر استراتيجية التعمم 33اىتمت دراسة الزين ]     
المقموب في التحصيل األكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة 
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( 77األميرة نورة بنت عبد الرحمن. وتم تطبيق الدراسة عمى )
طالبة من طالبات كمية التربية في تخصص التربية الخاصة 

الباحثة ببناء اختبار قبمي وبعدي، والطفولة المبكرة. ولقد قامت 
شمل معظم مفردات الوحدة. ولقد أظيرت نتائج الدراسة فاعمية 

 .التعميم المقموب في التحصيل األكاديمي لطالبات كمية التربية
[ إلى دراسة أثر 34كما وىدفت دراسة فيميديشوك وونج ]     

الفصول المقموبة في تحصيل الطالب في مقرر االقتصاد 
امعة؛ حيث قارنت الدراسة بين فصمين مختمفين: أحدىما بالج

يدرس بالتعميم التقميدي، واآلخر يدرس بالصف المقموب، عممًا 
بأن معمم واحد ىو الذي يدرس لمفصمين. وأظيرت نتائج الدراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الفصمين لصالح 

 .الطالب الذين يتعممون من خالل الصف المقموب
[ إلى الكشف عن 35وىدفت دراسة ىارون وسرحان ]     

فاعمية استخدام نموذج التعميم المقموب في التحصيل، وأداء 
الميارات في تطبيقات التعمم اإللكتروني لدى طالب كمية التربية 
بجامعة الباحة. واستخدم الباحثان المنيج التجريبي من نوع 

ي والبعدي. وتكونت عينة التصميم شبو التجريبي مع القياس القبم
( طالبًا من طالب المستوى الثالث بكمية 115الدراسة من )

التربية بجامعة الباحة، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين: 
( طالبًا؛ حيث تم تدريس 60المجموعة الضابطة: وتتكون من )

مقرر تطبيقات التعمم اإللكتروني باستخدام الطريقة التقميدية، أما 
( طالبًا؛ وتم التدريس ليم 55التجريبية: فتتكون من )المجموعة 

باستخدام نموذج التعميم المقموب. وتوصمت الدراسة إلى وجود 
( بين 0005فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

متوسط درجات المجموعتين: التجريبية والضابطة في التطبيق 
أداء البعدي لكل من االختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة 

 .الميمات لصالح المجموعة التجريبية
[ إلى التعرف عمى فاعمية 36كما ىدفت دراسة الزىراني ]      

استراتيجية الصف المقموب في تنمية مستوى التحصيل لدى 
عينة من طالب كمية التربية بجامعة الممك عبد العزيز، تبعًا 
لتصنيف بموم لمميارات المعرفية ضمن المقرر التعميمي 

لكتروني. ولقد استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي؛ حيث تم اإل
المجموعة الضابطة: درست  :تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين

باستخدام أسموب المحاضرة التقميدي، أما المجموعة التجريبية: 
فقد درست باستخدام استراتيجية الصف المقموب. وتوصمت 

ستراتيجية الصف الدراسة إلى عدم وجود أثر في توظيف ا

المقموب؛ لتنمية التحصيل عند الطالب في المستويات الدنيا: 
التذكر والفيم، بينما كان الستراتيجية الصف المقموب فاعمية في 
تنمية التحصيل لدى الطالب في المستويات العميا: التطبيق، 
والتحميل، والتركيب، والتقويم. ولقد أوصت الدراسة باستخدام 

صف المقموب؛ حيث تساعد الطالب عمى استراتيجية ال
 .التحصيل، وخاصة في المراحل التعميمية المتقدمة

[ إلى تحديد أثر 37وىدفت دراسة يوسف زاده وساليمي ]     
؛ وتمت صيل الطالب اإليرانيينالتعميم المقموب عمى تح

االستعانة بخمسة معممين، وقام كل معمم بالتدريس لفصمين؛ 
ة التقميدية، واآلخر: يدرس بالتعميم أحدىما يدرس بالطريق

( طالبًا. واستخدم الباحثان 25المقموب، واحتوى كل فصل عمى )
اختبار "ت" من أجل تحديد الفروق بين المجموعة التي درست 
بالمحاضرة التقميدية، والمجموعة التي درست بالتعميم المقموب. 

ة بين ولقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائي
متوسطي درجات المجموعة الضابطة ومتوسطي درجات 
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة 

 .التجريبية
 :المحور الثالث: االتجاىات

 [ إلى دراسة أثر الفصول38ىدفت دراسة مارلوي ]     
المقموبة، وما يرتبط بيا من اختالف في نسب تحصيل الطالب 

التوتر التي قد يتعرض ليا الطالب في أثناء ومستويات 
 14( طالبًا وطالبة )19التدريس. وتكونت عينة الدراسة من )

طالب( كانوا يدرسون مقرر المجتمعات واألنظمة  5طالبة، 
البيئية في الصف الحادي عشر. ولقد توصمت الدراسة إلى 
انخفاض مستوى التوتر لدى الطالب في أثناء التدريس بالفصول 

لمقموبة مقارنة بالبيئات الصفية األخرى. وأظيرت درجات ا
الفصل الدراسي الثاني تحسنًا في مستوى تحصيل الطالب، 

 .وأظير الطالب اتجاىات إيجابية نحو التعميم المقموب
[  إلى تحديد أثر التعميم 39كما ىدفت دراسة ستون ]     

ب المقموب عمى تحصيل الطالب، وأثره عمى نسبة حضور الطال
إلى الصف الدراسي، باإلضافة إلى تحديد اتجاىات الطالب 
 -نحو التعميم المقموب. وتم تطبيق الدراسة في جامعة ميسوري

كولومبيا عمى مجموعتين مختمفتين ىما: المجموعة الضابطة؛ 
حيث درست بالطريقة التقميدية، والمجموعة التجريبية؛ حيث 

أستاذ جامعي واحد؛ لكي درست بالتعميم المقموب. ولقد تم تحديد 
يقوم بالتدريس لطالب المجموعتين، باإلضافة إلى توحيد 
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المحتوى والموضوعات العممية التي يتم تدريسيا. وتوصمت نتائج 
الدراسة إلى أن التعميم المقموب أدى إلى تنمية نسبة التحصيل 
لدى طالب المجموعة التجريبية، باإلضافة إلى ازدياد نسبة 

 .يجابية لدى الطالب نحو التعميم المقموباالتجاىات اإل
[  التحقق مما إذا كان التعميم 40وحاولت دراسة جمين ]     

المقموب قد أدى إلى تحسن في اإلنجاز األكاديمي، واتجاىات 
( 22الطالب نحو مقرر الكيمياء. وتكونت عينة الدراسة من )

ة ( طالبة. ولقد تم تسجيل المحاضرات عمى ىيئ24طالبًا، و)
مقاطع فيديو عبر اإلنترنت. وتم تحميل نتائج اختبارات الطالب؛ 
لتحديد نسبة التحسن في مستوى الطالب، كما تم تحميل 
االستبيانات والمقابالت التي ُأجريت مع الطالب. وتوصمت 
النتائج إلى عدم وجود تغييرات ذات داللة في تحصيل الطالب 

االتجاىات  لمقرر الكيمياء، مع تحسن إيجابي طفيف في
 .اإليجابية لمطالب نحو مقرر الكيمياء

[ تعرف فاعمية استراتيجية 41كما حاولت دراسة آل فييد ]     
الفصول المقموبة، وأثرىا عمى تحصيل طالبات البرامج 
التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

غة واتجاىاتين نحو البيئة الصفية الجامعية في مقرر قواعد الم
اإلنجميزية. وتم تطبيق التجربة لمدة شيٍر ونصف، وتكونت عينة 

( طالبة، تم تقسيميا بشكل متساٍو إلى مجموعة 42الدراسة من )
ضابطة ومجموعة تجريبية. وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق 

( بين متوسطي 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
والضابطة في التطبيق  درجات طالبات المجموعتين: التجريبية

 .البعدي لمقياس اتجاىات الطالبات لصالح المجموعة التجريبية
اتجاىات الطالب والمعممين  [42وحددت دراسة ويب ]      

نحو استراتيجية الفصول المقموبة في مقرر المغة اإلنجميزية كمغة 
أجنبية في المستوى المتوسط العالي بكمية اآلداب والعموم 

الجامعة الصينية؛ حيث استغرقت الدراسة خمسة اإلنسانية ب
طالبًا؛ تم  135عشر أسبوعًا. واشتممت عينة الدراسة عمى 

 3تقسيميم إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية تحتوي عمى 
فصول  3فصول دراسية، والمجموعة الضابطة تحتوي عمى 

دراسية. وأكدت الدراسة عمى أن طالب المجموعة التجريبية كانوا 
كثر إيجابية واستعدادًا في التعميم المقموب من التعميم التقميدي. أ

كما أكد المعممون أن استخدام استراتيجية الفصول المقموبة يؤدي 
إلى تشجيع اإلبداع، ويوفر الفرص التعميمية المتاحة لمطالب في 

 .الفصول الدراسية

تحديد اتجاىات الطالب [ 43] وحاولت دراسة مور وتشانج      
وتصوراتيم ومشاركاتيم ضمن نموذج التعميم المقموب المرتبط 

(. وأكدت الدراسة عمى أن 2بتعميم الرياضيات )مقرر الجبر
التعميم المقموب يمكن أن يوفر وقتًا إضافيًا لمتفاعل بين الطالب 
وجيًا لوجو في الفصول الدراسية، عن طريق تقميل التدريس 

دية. وتم تطبيق استبانة المباشر المستخدم في الفصول التقمي
عمى الطالب من أجل تعرف تصوراتيم نحو التعميم المقموب؛ 
فتوصل الباحثان إلى أن التعميم المقموب كان عنصرًا مشجعًا 
ومحفزًا لتعميم الرياضيات لمطالب. وأكد الباحثان أن تصورات 
الطالب واتجاىاتيم كانت إيجابية نحو استخدام التعميم المقموب 

 .تدريس الرياضيات في أثناء
[ أثر الفصول المقموبة عمى ميارة 44وحددت دراسة أحمد ]     

الكتابة في المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية، واتجاىات الطالب نحو 
الفصول المقموبة. ولقد اشتممت عينة الدراسة عمى مجموعتين 
ُن  من طالب جامعة القصيم ىما: المجموعة الضابطة؛ وَتَتَكوَّ

طالبًا، ودرست بالطريقة التقميدية، أما المجموعة ( 30من )
( طالبًا، ودرست بأسموب الفصول 30التجريبية؛ فتكونت من )

المقموبة. وتكونت أدوات الدراسة من اختبار في الكتابة في المغة 
اإلنجميزية، واستبانة لقياس اتجاىات الطالب نحو الفصول 

الب المجموعة المقموبة. ولقد أظيرت نتائج الدراسة تفوق ط
التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة في اختبار الكتابة 
البعدي في المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية. كما أكدت الدراسة عمى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق 
القبمي والبعدي لالستبيان الخاص بقياس االتجاىات، لصالح 

ُب ىذه الفروق إلى استخدام أسموب التطبيق البعدي، وتُنس
 .التدريس المقموب في تدريس الكتابة لمطالبات بالجامعة

إلى تحديد تأثير مدخل  [45] وىدف مكالوم وآخرون     
الفصول المقموبة عمى االندماج األكاديمي لمطالب الجامعيين. 

( طالبًا في المرحمة الجامعية 60وتكونت عينة الدراسة من )
إناث(. وأجريت مقابالت مع ىؤالء الطالب من  32ذكور،  28)

أجل التعرف عمى مشاركاتيم الصفية في أثناء التدريس باستخدام 
مدخل الفصول المقموبة. وتوصمت الدراسة إلى أن الطالب 
شاركوا بفاعمية في بناء العالقات والتعمم من األقران، والمشاركة 

 .الفعالة مع أعضاء ىيئة التدريس
 :ى الدراسات السابقةالتعقيب عم

 ات السابقة عمى فاعمية الصف المقموب ـدراســج الــائــدت نتــأك -1
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في تنمية نسب التحصيل لدى الطالب في المستوى الجامعي، 
 [34] [ ودراسة33ومن بين ىذه الدراسات: دراسة الزين ]

Feledichuk & Wong [ 35ودراسة ىارون وسرحان ]
 & Yousefzadeh [37] ودراسة[، 36ودراسة الزىراني ]

Salimi 
استخدمت الدراسات السابقة االستبانة في تحديد اتجاىات  -2

الطالب نحو الصف المقموب، ماعدا دراسة واحدة طبقت 
 [31]االستبانة والمقابالت مع أفراد العينة وىي دراسة

Adedoja  
أكدت الدراسات السابقة عمى أن الصف المقموب يؤدي إلى  -3

االتجاىات اإليجابية لدى الطالب؛ نظرًا ألنو يوفر فرصًا تنمية 
لمتعميم قد ال يوفرىا الصف التقميدي، وىذا يشجع الطالب عمى 

 .استخدام ىذا النوع في دراستيم بالمستوى الجامعي
توصمت الدراسات السابقة إلى أن الصف المقموب يؤدي  -4

من  إلى اعتماد الدارسين عمى أنفسيم في تحصيل دروسيم،
خالل مشاىدة أفالم الفيديو في البيت، ثم الحضور إلى 
المحاضرات؛ من أجل القيام باألنشطة واإلجابة عن أوراق العمل 

 .في أثناء المحاضرات
توصمت الدراسات السابقة إلى أن الصف المقموب ينمي  -5

لدى الطالب الجامعي القدرة عمى استخدام الميارات العقمية العميا 
ب والتطبيق والتقويم واالبتكار، وىذا يختمف عن مثل: التركي

الصف التقميدي الذي يركز عمى الميارات العقمية الدنيا بصفة 
 .عامة مثل: التذكر والفيم

لم تنضج فكرة التدريس من خالل الصف المقموب حتى  -6
اآلن؛ والدليل عمى ذلك أن ىناك دراسات أطمقت عميو مدخل 

تراتيجية، وثالثة طريقة، ورابعة تدريسي، وأخرى أطمقت عميو اس
أسموب، وذلك ألن مجال التدريس من خالل الصف المقموب 
مازال مجااًل خصبًا، ويحتاج إلى المزيد من الدراسات في ىذا 

 .المجال
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
استخدم الباحثان المنيج شبو التجريبي؛ لتحديد فاعمية      

الصف المقموب في تنمية التحصيل الدراسي لطالبات كمية 
التربية بجامعة قطر. وتم التطبيق عمى مجموعتين: المجموعة 
الضابطة والمجموعة التجريبية؛ من أجل مقارنة متوسطات نتائج 

ار التحصيمي؛ الطالبات في االختبار القبمي والبعدي لالختب
لتحديد فاعمية الصف المقموب في تنمية التحصيل لطالبات 

المجموعة التجريبية، وتحديد اتجاىات طالبات المجموعة 
 .التجريبية نحو الصف المقموب

 عينة الدراسةب. 
( طالبة من طالبات كمية 90اشتممت عينة الدراسة عمى )      

تساب المغة الثانية" التربية الالتي يدرسن مقرر "تطبيقات في اك
ببرنامج بكالوريوس التعميم االبتدائي. ولقد تم تقسيم عينة الدراسة 
بصورة عشوائية إلى مجموعتين ىما: المجموعة الضابطة؛ وبمغ 

( طالبة، والمجموعة التجريبية؛ وبمغ عدد 45عدد أفرادىا )
 .( طالبة45أفرادىا )

 أدوات الدراسةج. 
ىذه األدوات؛ من أجل تطبيقيا في قام الباحثان بإعداد       

 :إجراءات الدراسة؛ لإلجابة عن أسئمة الدراسة، وىي كما يمي
 :أواًل: مدخل التدريس المستخدم

استخدم الباحثان مدخل الصف المقموب في التدريس؛       
حيث قام الباحثان بإرسال مقطع الفيديو الخاص بكل محاضرة 

الخاص بجامعة قطر،  Blackboard عمى نظام البالك بورد
وتشاىده الطالبات، وتقوم بتدوين المالحظات الخاصة بالدرس، 
ثم تحضر المحاضرة، لكي تؤدي األنشطة والتدريبات الخاصة 
بيذا الدرس. وقد اعتمد الباحثان في التدريس عمى المدخل 
البنائي لعالم النفس بياجيو؛ حيث يرى "أن التعمم عبارة عن 

دي إلى فيم العالقات بين عناصر المفيوم عممية تنظيم ذاتية تؤ 
الواحد المحدد، وفيم كيف يرتبط ىذا المفيوم المحدد بالمفاىيم 

[. وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى 46التي سبق تعمميا". ]
 :مجموعتين ىما

المجموعة الضابطة: قام الباحثان بالتدريس لممجموعة الضابطة 
ست أربع موضوعات دراسية باستخدام الطريقة التقميدية؛ حيث در 

من مقرر "تطبيقات في اكتساب المغة الثانية" واستغرق التطبيق 
 .شيرين

المجموعة التجريبية: قام الباحثان بالتدريس لممجموعة التجريبية 
باستخدام الصف المقموب، ودرست ىذه المجموعة ثالث وحدات 

 غرق تعميمية من مقرر "تطبيقات في اكتساب المغة الثانية" واست
 .التطبيق شيرين ىما مارس وأبريل

 :ثانيًا: االختبار التحصيمي
أعد الباحثان االختبار التحصيمي من صورة واحدة )قبمي/      

      ( سؤااًل من25( سؤااًل؛  منيا )50بعدي( واشتمل عمى )
 واب/ خطأ. وتم بناء ـؤااًل صـــ( س25دد، و)ـــن متعـــار مـــوع اختيـــن
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 :في الخطوات التاليةاالختبار 
تحديد ىدف االختبار: وىو تحديد مستوى التحصيل الدراسي  -

 .لدى طالبات كمية التربية بجامعة قطر
كتابة تعميمات االختبار بمغة واضحة؛ حتى تفيم الطالبات  -

 .المطموب في السؤال بصورة واضحة
تم بناء االختبار في ضوء مستويات بموم الستة: التذكر،  -

  والفيم، والتطبيق، والتحميل، والتركيب، والتقويم
حساب درجة واحدة لكل سؤال، ولقد تم حساب الدرجة الكمية  -

 .( درجة50لالختبار وىي )
( من أعضاء ىيئة التدريس؛ 8تم عرض االختبار عمى عدد ) -

 .من أجل التأكد من صدق االختبار
من خارج  ( طالبة22قام الباحثان بتطبيق االختبار عمى ) -

عينة الدراسة؛ من أجل حساب معامالت حساب معامالت 
السيولة والصعوبة ألسئمة االختبار، ولقد تراوحت معامالت 

( وىذه النسبة 0077( إلى )0025السيولة والصعوبة ما بين )
تدل عمى مناسبة أسئمة االختبار لمطالبات من حيث السيولة 

 .والصعوبة
مل التمييز؛ حيث تراوحت كما قام الباحثان بحساب معا -

( وىذه النسب تشير إلى 0071( و )0028النسب ما بين )
 .مناسبة مفردات االختبار في التمييز

قام الباحثان بحساب ثبات االختبار من خالل إعادة تطبيق  -
االختبار عمى عينة أخرى غير عينة الدراسة؛ حيث بمغ معامل 

نسبة ثبات جيدة  ( وىي تدل عمى0085االرتباط بين المرتين )
لالختبار، وبذلك فقد أصبح االختبار التحصيمي صالحًا 

 .لمتطبيق
 :ثالثًا: مقياس االتجاه

اطمع الباحثان عمى الدراسات السابقة؛ من أجل إعداد      
مقياس اتجاىات الطالبات نحو الصف المقموب، ولقد قام 

 :الباحثان بالخطوات التالية من أجل بناء مقياس االتجاىات
قام الباحثان بإعداد استبانة خاصة باتجاىات الطالبات نحو  -

( فقرة؛ 15الصف المقموب، وىذه االستبانة مكونة من )
باإلضافة إلى تعميمات المقياس؛ حيث تمت مراعاة أن تكون 
التعميمات واضحة لمطالبات؛ حتى ال تحتمل أي تأويل من 

 .الطالبات في أثناء اإلجابة عن االستبانة
    ( 7( فقرات موجبة، و)8احتوت االستبانة عمى ) لقد -

 .فقرات سمبية

تم بناء االستبانة تبعًا لمتدرج الثالثي، باإلضافة إلى تحديد  -
درجات اإلجابة عن االستبانة؛ حيث تم إعطاء الدرجات التالية 

( موافق 3( موافق، و)2( ال أوافق، و )1لمفقرات الموجبة: )
 .الدرجات بالعكس لمفقرات السمبية جدًا، باإلضافة إلى حساب

( من أعضاء ىيئة التدريس 8تم عرض االستبانة عمى عدد ) -
المتخصصين في المناىج والقياس؛ من أجل التأكد من صدق 
األداة، ولقد تم تعديل بعض بنود االستبانة في ضوء آراء 

 .المحكمين
قام الباحثان بحساب ثبات المقياس من خالل التجزئة  -

( 0051ة لسبيرمان براون؛ حيث تراوحت النسب ما بين )النصفي
( وىي نسبة جيدة تدل عمى ثبات مقياس االتجاىات، 0086إلى )

 .وبالتالي فقد أصبح المقياس صالحًا لمتطبيق عمى الطالبات
 :إجراءات الدراسة

االطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات الدراسة  -1
 .الحالية

الباحثان بإعداد أدوات الدراسة، والتأكد من خصائصيا قيام  -2
 .السيكومترية وىي: الصدق والثبات

تحديد عينة البحث بالطريقة القصدية؛ ألن الباحثين يقومان  -3
بالتدريس لمجموعتين من الطالبات فقط، وىذا ما جعميما يطبقان 
ىذه الدراسة عمييما، وتقسيميما بطريقة عشوائية إلى مجموعة 

 .بطة وأخرى تجريبيةضا
تطبيق االختبار القبمي عمى المجموعتين الضابطة  -4

والتجريبية؛ لتحديد مدى تكافؤ المجموعة الضابطة والتجريبية، 
وتحديد مستوى التحصيل لدييما قبل البدء في تطبيق الدراسة. 
وتطبيق مقياس اتجاىات الطالبات في المجموعة التجريبية قبل 

 .الل الصف المقموبالبدء بالتدريس من خ
استخدام طريقة التدريس التقميدية مع المجموعة الضابطة،  -5

 .والصف المقموب مع المجموعة التجريبية
تطبيق االختبار البعدي؛ لتحديد نسبة الفروق في التحصيل  -6

بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. وتطبيق مقياس 
يبية؛ لتحديد اتجاىات اتجاىات الطالبات في المجموعة التجر 

 .الطالبات نحو الصف المقموب بعد االنتياء من تطبيق الدراسة
التوصل إلى نتائج الدراسة، مع تفسيرىا، وربط نتائج الدراسة  -7

 .الحالية بنتائج الدراسات السابقة
 :متغيرات الدراسة

 ت الدراسة عمى ثالثة متغيرات، تم توزيعيا عمى نوعين من ـاشتمم
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 :المتغيرات ىما
المتغير المستقل: ويشمل متغير فاعمية الصف المقموب في  - أ

تنمية التحصيل الدراسي، وأثره عمى االتجاىات لدى طالبات 
 .كمية التربية بجامعة قطر

المتغير التابع: ويشمل متغيرين ىما: نسبة التحصيل  - ب
البات الدراسي لطالبات كمية التربية، باإلضافة إلى اتجاىات الط

 .نحو الصف المقموب في المجموعة التجريبية
 

 نتائج ومناقشتها. ال6
أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما فاعمية الصف المقموب 
في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات كمية التربية بجامعة 

 قطر؟
ولإلجابة عن السؤال األول، تم حساب المتوسطات       

واالنحرافات المعيارية لالختبار التحصيمي )قبميًا الحسابية، 
( نتائج تطبيق االختبار 1وبعديًا( ويظير الجدول رقم )

 (:التحصيمي )قبمي/ بعدي
 1 جدول

 نتائج تطبيق االختبار القبمي عمى المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
 الداللة قيمة ت المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة البيان

االنحراف  المتوسطات العدد
 المعياري

االنحراف  المتوسطات العدد
 المعياري

االختبار 
 القبمي

غير دالة  0028 8070 30002 45 8085 30053 45
 إحصائياً 

 عدم عمى( 1) رقم الجدول في القبمي االختبار نتائج تدل     
 طالبات درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 يشير مما القبمي؛ االختبار في والتجريبية الضابطة: المجموعتين
 أدى ما وىذا. القبمي االختبار في المجموعتين تكافؤ إلى

 توجد ال: وصيغتو الدراسة في األول الفرض قبول إلى بالباحث
 متوسطي بين( 0001) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق

 في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة طالبات درجات

 قبل المجموعتين تكافؤ مدى عمى يؤكد وىذا البعدي؛ االختبار
 .الدراسة تطبيق
 لممجموعة المحاضرة بأسموب التدريس من االنتياء وبعد     

 قام التجريبية، لممجموعة المقموب بالصف والتدريس الضابطة،
 أجل من المجموعتين عمى البعدي االختبار بتطبيق الباحثان
( 2) رقم الجدول ويوضح المجموعتين، بين الفروق داللة تحديد
 :البعدي االختبار تطبيق نتائج

 2 جدول
 والتجريبية الضابطة المجموعة من لكل والبعدي القبمي االختبار تطبيق نتائج

 مربع إيتا الداللة قيمة ت القياس البعدي القياس القبمي البيان
االنحراف  المتوسطات العدد

 المعياري
االنحراف  المتوسطات العدد

 المعياري
المجموعة 
 الضابطة

دالة إحصائيًا عند  7018 8024 33067 45 8085 30053 45
 0001مستوى 

0054 

المجموعة 
 التجريبية

دالة إحصائيًا عند  16012 5056 41062 45 8070 30002 45
 0001مستوى 

0086 

 عمى والبعدي القبمي االختبار تطبيق نتائج من يتضح      
 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود التجريبية المجموعة
 في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين( 0001) مستوى
 وىذا البعدي؛ االختبار نتائج لصالح والبعدي القبمي االختبار

 الدراسي التحصيل تنمية في المقموب الصف فاعمية عمى يدل
        قبل فقد لذلك ونتيجة التجريبية، المجموعة طالبات
 من كل دراسة عــم قــتتف ةــالنتيج ذهـــوى ي،ـــالثان رضــالف انـــالباحث

.[33,34,35,36,37]   
 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود المالحظ من أنو غير     

 لممجموعة والبعدي القبمي االختبار بين أيضاً ( 0001) مستوى
 تدريسية بخبرة الطالبات ىؤالء مرور إلى يعزى وىذا الضابطة،

 الفروق ىذه وجود إلى أدى ما وىذا التقميدي، التدريس خالل من
 .الضابطة لممجموعة والبعدي القبمي االختبارين نتائج بين

  جـنتائ رضــع فيمكن الدراسة، في الثالث لمفرض بالنسبة أما     
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 :التالي الجدول في البعدي االختبار
 3 جدول

 البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعة بين الفروق يوضح
 مربع إيتا الداللة قيمة ت التجريبيةالمجموعة  المجموعة الضابطة البيان

االنحراف  المتوسطات العدد
 المعياري

االنحراف  المتوسطات العدد
 المعياري

دالة إحصائيًا  5037 5056 41062 45 8024 33067 45 القياس البعدي
عند مستوى 

0001 

0025 

 داللة ذات فروق وجود يتضح( 3) جدول خالل من       
 االختبار درجات متوسط بين( 0001) مستوى عند إحصائية
 البعدي االختبار درجات ومتوسط الضابطة لممجموعة البعدي

 المتوسط ذات) التجريبية المجموعة لصالح التجريبية لممجموعة
 تنمية في المقموب الصف فاعمية عمى يدل وىذا ؛(األعمى

 ونتيجة التجريبية، المجموعة طالبات لدى الدراسي التحصيل
 .الدراسة من الثالث الفرض الباحثان قبل فقد لذلك
 الضابطة المجموعة نتائج بين الكسب معدل حساب ويمكن     

 لممجموعة الكسب معدل أن وجد حيث التجريبية؛ والمجموعة
 التجريبية لممجموعة الكسب ومعدل( 67034) يساوي الضابطة
 بين الكسب معدل يتضح الناتجين وبطرح( 83024) يساوي

 وىذه التجريبية، المجموعة لصالح( 1509) وىو المجموعتين

 المقموب؛ الصف باستخدام التدريس فاعمية عمى تدل النتيجة
 المجموعة نتائج عمى التجريبية المجموعة نتائج تفوقت حيث

 توظيف إلى تعزى إحصائية داللة ذات فروق ووجود الضابطة،
 ىذه أن كما دالة، الفروق وىذه التدريس، في المقموب الصف
 ومن [33,34,35,36,37] من كل دراسة مع تتفق النتيجة
 في األول السؤال عن الباحثان أجاب فقد السابقة النتيجة خالل

 .الدراسة
 الصف استخدام أثر ما: الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج: ثانياً 

 قطر بجامعة التربية كمية لطالبات االتجاىات تنمية في المقموب
 عرض خالل من عنو الباحثان أجاب فقد المقموب؟ الصف نحو

 (:4) جدول في البيانات

 4 جدول
 االتجاهات لمقياس والبعدي القبمي التطبيق بين الفروق يوضح

مربع  الداللة قيمة ت االتجاهاتالتطبيق البعدي لمقياس  التطبيق القبمي لمقياس االتجاهات البيان
االنحراف  المتوسطات العدد إيتا

 المعياري
االنحراف  المتوسطات العدد

 المعياري
المجموعة 
 التجريبية

دالة إحصائيًا عند  5037 4090 43029 45 8090 30022 45
 0001مستوى 

0089 

من خالل تحميل نتائج التطبيق القبمي والبعدي لمقياس        
( يتضح أن متوسطات التطبيق 4االتجاىات في جدول رقم )

البعدي لمقياس االتجاىات أكبر من متوسطات التطبيق القبمي 
لمقياس االتجاىات، وىذا يدل عمى أن الصف المقموب كان لو 

في جامعة  تأثير إيجابي عمى اتجاىات الطالبات بكمية التربية
قطر، وىذا يمكن تفسيره بأن الطالبات كان لديين مقاطع الفيديو 
طوال أيام األسبوع؛ حيث ساعدتين في مذاكرة الدروس دون 
الرجوع إلى أستاذ المقرر في أغمب األحيان، واقتصرت مراجعة 
الطالبات عمى بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح بصورة 

في المحاضرة أصبح إيجابيًا؛ مباشرة، كما أن دور الطالبات 

حيث توافرت األنشطة والتدريبات التطبيقية المرتبطة بالمقرر 
الدراسي؛ وبيذه النتيجة يكون الباحثان قد قبال الفرض الرابع من 
فروض الدراسة وىو: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة 0001مستوى )
ياس االتجاىات القبمي والبعدي لصالح نتائج التجريبية في مق

             مقياس االتجاىات البعدي  وتتفق ىذه النتيجة مع
 توصمت إليو الدراسات السابقة مثل دراسة كل من ما

وبذلك يكون الباحثان قد   [38,39,40,41,42,43,44,45]
 .أجابا عن السؤال الثاني في الدراسة الحالية
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 التوصيات. 7
توفير التقنيات الحديثة في الجامعات مثل الكاميرات  يجب -

التي تسجل المحاضرات في الفصل الدراسي، وخاصة النظام 
؛ حيث يمكن االستفادة من ىذه (Echo360)  الذي ُيطمق عميو

التقنية في بث المحاضرات عبر اإلنترنت؛ لكي يستفيد منيا 
ا ألسباب الطالب الذين حضروا المحاضرة أو الذين تغيبوا عني

 .عديدة
ينبغي تدريب المعممين عمى استخدام الفصل المقموب في  -

التدريس؛ من أجل تنمية الثقة بالنفس في نفوس الطالب، 
 .واعتمادىم عمى أنفسيم في تحصيل المعارف والمعمومات

االىتمام بالتدريس من خالل الفصل المقموب يمكن أن يؤدي  -
لدى الطالب مثل: التحميل إلى تنمية ميارات التفكير العميا 

والتركيب والتقويم والتطبيق، ولذا فيوصي باستخدام ىذه التقنية 
 .في التدريس الجامعي

يجب تييئة الطالب في المستوى الجامعي؛ من أجل تقبل  -
التدريس باستخدام الصف المقموب؛ ألن الطالب لم يتعودوا عمى 

ونفسيًا قبل البدء ىذا األسموب، ولذا فيجب تييئة الطالب تربويًا 
 .في تطبيق أسموب الفصول المقموبة

 :المقترحات
إعداد دراسة عن فاعمية الصف المقموب في تنمية الميارات  -

 .التدريسية لمطالب المعممين بكمية التربية
فاعمية الصف المقموب في تنمية المعدل األكاديمي لمطالب  -

 .الُمْنَذِرين بالمستوى الجامعي
المقموب في تنمية الميارات العميا لمتحصيل توظيف الصف  -

 .لدى طالب الجامعة، واتجاىات الطالب نحو الصف المقموب
فاعمية الصف المقموب في تنمية ميارات التفكير االبتكاري  -

 لدى طالب الجامعة.
 المراجع
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EFFECTIVENESS OF FLIPPED CLASSROOM 

IN ACADEMIC ACHIEVEMENT AND 

STUDENTS’ ATTITUDE IN FACULTY OF 

EDUCATION AT QATAR UNIVERSITY 

ADEL MOUNEER ABO EL ROUS             NORAN ADEL EMARA 
              Assistant Professor of Arabic Curriculum       Lecture of Educational Technology 

                 & Methodology   Faculty of Education             Faculty of Education 

    Qatar University 

ABSTRACT_ The purpose of this study is to investigate the effectiveness of Flipped Classroom in 

academic achievement and students’ attitude in Faculty of Education at Qatar University. The 

researcher used the quasi-experimental research method. The study sample was consisted of (90) 

female students from Faculty of Education at Qatar University, who are studying the Applications 

of second language acquisition course in Bachelor Program of Elementary Education. The 

research sample has been divided into two groups: a control group and experimental group. The 

control group consisted of (45) female students and they studied through the traditional method; 

they were attending the lectures that depend on speech and lecture only. The experimental group 

consisted of (45) female students, they studied through the flipped classroom; they were actively 

participating in discussion and activities during the class after watching the lectures as posted 

videos on the Blackboard learning management system at home. The researchers prepared 

achievement test and questionnaire to measure the students' attitudes towards the flipped 

classroom. The study applied tools was pre-test and post-test. The results of the study showed that: 

there are no statistically significant differences at the level (0.05) between the mean scores of the 

control group and the experimental group in pre-test of Applications in the second language 

Acquisition. In addition, there were statistically significant differences at the level (0.05) between 

the mean scores of the control group and experimental group in the post-test grades. Results of the 

study also confirmed the existence of positive attitudes among female students in the experimental 

group towards the flipped classroom; it has been proven that the flipped classroom has a positive 

role of the female students in the experimental group. The study proposes and suggests set of 

recommendations related to the further research study. 

KEYWORDS: Flipped Classroom, Academic Achievement, Attitudes, Faculty of Education, Qatar 

University. 

 

 

 

 

 


