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أثر توظيف اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف رفع

مستوى التحصيل ملادة احلاسب اآليل لدى طالبات
الصف الثالث الثانوي واجتاهاتهم حنو املادة

1

مريم بنت محمد السيف**

أروى بنت عبد الكريم الغامدي*

امللخص -هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر توظيف استراتيجية الفصول املقلوبة في رفع مستوى التحصيل ملادة الحاسب اآللي لدى طالبات الصف
الثالث الثانوي واتجاهاتهم نحو املادة .وقد تم ذلك من خالل تصميم برمجية تعليمية تفاعلية احتوت على درسين من دروس الوحدة الخامسة
(عمارة الحاسب اآللي) من مقرر الصف الثالث الثانوي للفصل الدراس ي الثاني ،حيث تم توزيع ذاكرة فالش تحتوي على البرمجية التعليمية لكل
طالبة في املجموعة التي درست باستخدام استراتيجية الفصول املقلوبة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )41طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي
مقسمة على مجموعتين ضابطة وتجريبية ،للضابطة ( )20طالبة وللتجريبية ( )21طالبة ،واعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجريبي القائم على
تصميم مجموعتين ،واستخدمت الدراسة اختبار تحصيلي في مقرر الحاسب اآللي ،وكذلك مقياس اتجاه ملعرفة اتجاهات الطالبات نحو مادة
الحاسب اآللي ،.ويتضح م ن نتائج الدراسة أن استراتيجية الفصول املقلوبة ،فعالة ولها أثر إيجابي في رفع مستوى التحصيل الدراس ي وعلى اتجاهات
الطالبات نحو مادة الحاسب اآللي .وفي نهاية البحث قدمت الباحثتان مجموعة من التوصيات منها :عمل دورات تدريبية للمعلمين واملعلمات عن
كيفية تطبيق استراتيجية الفصول املقلوبة وتحفيز املتعلمين وتشجيعهم بحوافز خارجية من أجل تحمل مسؤولية تعلمهم في استراتيجية الفصول
املقلوبة وأن يكون املحتوى التعليمي مرن وخفيف وممتع ومشوق ومناسب ملختلف املتعلمين.
الكلمات املفتاحية :استراتيجية الفصول املقلوبة ،مستوى التحصيل ،برمجية تعليمية ،دراسة شبه تجريبية.

1دعم هذا البحث من قبل مركزالبحوث بكلية التربية _ جامعة ا مللك سعود
* معلمة حاسب آلي في وزارة التعليم بالرياض حاصلة على ماجستيرفي تقنيات التعليم من جامعة امللك سعود
** أستاذ مساعد _ قسم تقنيات التعليم بجامعة امللك سعود
60

أثرتوظيف استراتيجية الفصول املقلوبة في رفع مستوى التحصيل ملادة
الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي و اتجاهاتهم نحو املادة
بالرغم من أن هناك تمكن كبير من غالبية الطالبات في طريقة استخدام
الحاسب اآللي بشكل عملي ولكن هناك تدني في مستوى التحصيل في مادة
ً
الحاسب اآللي وخصوصا في الجانب النظري من املادة.
ومن هنا كان توجهه الباحثتان إلجراء هذه الدراسة ،وهي محاولة منهما
لتغيير األسلوب املستخدم في تدريس املادة واالستفادة من مهارات الطالبات
وذلك من خالل مراعاة فروقهن الفردية وتوفير املحتوى لهن وذلك لخلق بيئة
تعليمية متمحورة حول املتعلمة ،ولجعلهن متعلمات ايجابيات وباحثات ال
متلقيات للمعلومة فقط.
وقد تسهم هذه الدراسة في مساعدة الطالبات على رفع مستوى تحصيلهم
من خالل استراتيجية الفصول املقلوبة املختلفة عن األسلوب التقليدي في
التدريس ،كما يمكن أن تساعد الطالبات على تكون اتجاهات إيجابية نحو
مادة الحاسب اآللي وكما قد تساعد في توجهه بقية املواد نحو استخدام هذه
االستراتيجية ،وقد تساعد هذه الدراسة في تزويد املتخصصين بنتائج
لتوظيف استراتيجية الفصول املقلوبة في دعم وتحسين العملية التعليمية
ورفع مستوى التحصيل في بقية املراحل الدراسية ولجميع املواد الدراسية.
ومما سبق فإن الباحثتين في هذا البحث تهدفان إلى اإلجابة على السؤال
التالي:
أ .أسئلة الدراسة
ما أثر توظيف استراتيجية الفصول املقلوبة في رفع مستوى التحصيل ملادة
الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثالث ثانوي وعلى اتجاههم نحو املادة؟
ويتفرع منه سؤالين هما:
س :1ما أثر توظيف استراتيجية الفصول املقلوبة في رفع مستوى التحصيل
ملقرر الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثالث ثانوي؟
س :2ما أثر توظيف استراتيجية الفصول املقلوبة في تنمية االتجاه اإليجابي
لدى طالبات الصف الثالث ثانوي نحو مادة الحاسب اآللي؟
ب .أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:
أثر استخدام استراتيجية الفصول املقلوبة على تحصيل الطالبات في الصف
الثالث ثانوي في مادة الحاسب اآللي.
أثر استخدام استراتيجية الفصول املقلوبة على اتجاهات الطالبات في
الصف الثالث ثانوي نحو مادة الحاسب اآللي.
ج .أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في حداثة االستراتيجية املستخدمة
(الفصول املقلوبة) ،وفائدتها في مراعاة الفروق الفردية من حيث توفر
املحتوى لدى املتعلمين ومرونة التعلم وذلك في قدرة املتعلمين في الفصول
املقلوبة على إمكانية االطالع على املحتوى ومراجعته في املنزل العديد من
املرات وفي أي وقت ومكان .ولذلك دعت الحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراسة
التي ُينتظر منها أن تسهم نتائجها في انتشار استخدام استراتيجية الفصول
املقلوبة ،وقد تكون هذه الدراسة ذات نفع للمعلمات واملشرفات التربويات في
معرفة أهمية التنوع في استخدام االستراتيجيات وأثرها على مستوى

 .1املقدمة
يعد التعليم أحد املقومات االساسية لتقدم أي شعب من الشعوب،
فأصبح تقدم أي أمة ُيقاس بما لديها من أفراد متعلمين ومثقفين .ولطريقة
التدريس وأسلوبها األثر الكبير في إخراج املتعلم بمخرجات التعلم املطلوبة.
ومن املالحظ أن هناك توجهه كبير إلى خلق بيئات تعلم متمحورة حول
املتعلم وليس املعلم أو املادة كالسابق .لتحويل بيئة التعلم من بيئة متمحورة
حول املعلم إلى املتعلم يتم ذلك عن طريق دمج التقنيات بالتعليم واستخدام
استراتيجيات التعليم املختلفة ] [1فمفهوم التربية التقليدية يختلف عن
مفهوم التربية الحديثة التي جعلت املتعلم محور أساس ي للعملية التعليمية
ً
واهتمت كثيرا بتنمية جميع جوانب شخصيته من الناحية العقلية والجسدية
والروحية والنفسية واالجتماعية ،كما اهتمت كذلك بإيجابية ومشاركة
املتعلم وتفاعله الصفي في املواقف التعليمية املختلفة ،وفي وقتنا الحالي
ظهرت أدوات وتقنيات حديثة ونظريات تربوية واستراتيجيات ومفاهيم في
ً
التعليم متطورة تساعد على تقديم تعلم فعال مناسبا لقدرات كل متعلم.
وتعتبر الفصول املقلوبة إحدى االستراتيجيات الحديثة في مجال التربية والتي
لم تنتشر في عاملنا العربي بشكل كبير وكانت هناك تجارب أجنبية فعالة كما
ُ
ذكر في دراسة  [2] Hamdan; McKnigh and Arfstromوهي دراسة حالة لـ 3
مدارس للمرحلة الثانوية قامت بتطبيق استراتيجية الفصل املقلوب بطرق
مختلفة وظهرت نتائجها في املدرسة األولى في زيادة تفاعل الطالب واجتيازهم
ً
الختبار الوالية في مادة الرياضيات بنسب كبيرة تفوق ما كان سابقا قبل
تطبيق الفصول املقلوبة ،وكانت نتائجها في املدرسة الثانية في تجنب ضعف
التحصيل نتيجة لعدم حضور الطالب للمدرسة بسبب األنشطة الالمنهجية
وزيادة تفاعل الطالب مع بعضهم البعض ومراعاة االستراتيجية للفروق
الفردية بحيث تسمح للطالب املتأخرين باملادة من تلقي االهتمام الفردي حتى
يصلوا إلى مستوى أقرانهم ،وكانت نتائجها في املدرسة الثالثة انخفاض
معدالت اإلخفاق بنسبة كبيرة وقلة غياب الطلبة وقلة شكاوي أولياء االمور.
وفي السنتين املاضيتين  2014و 2015ظهر اهتمام بهذه االستراتيجية في
العالم العربي ملا لها من فوائد ونتائج إيجابية لكل من املعلم واملتعلم ومن
الدراسات العربية التي اهتمت بالفصول املقلوبة نذكر منها دراسة املطيري
] [3التي أثبتت فاعلية الفصول املقلوبة في تنمية مهارات التعلم الذاتي ورفع
مستوى التحصيل في مقرر األحياء ،وكذلك دراسة آل معدي ] [4التي أثبتت
فاعلية استخدام الفصول املقلوبة في تنمية مهارات التفكير الرياض ي لدى
طالب الصف الخامس االبتدائي.
 .2مشكلة الدراسة
الحظتا الباحثتان من خالل عمل أحداهما كمعلمة حاسب آلي للمرحلتين
الثانوية واملتوسطة:
أن غالبية الطالبات يرون أن أهمية الحاسب اآللي بالنسبة لهن تكمن في كونه
وسيلة للترفيه فقط أكثر من كونه وسيلة أو مصدر من مصادر التعلم أو
مادة يتم تعلمها.
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ً
ُ
تعرف الباحثتان التحصيل الدراس ي إجرائيا بأنه :درجات الطالبات في
ُ
االختبار التحصيلي املعد من قبل الباحثة في الوحدة الخامسة من مقرر
الحاسب اآللي للصف الثالث ثانوي.
االتجاهات:
ُيعرفه منصور ] [7بأنه درجة العاطفية اإليجابية أو السلبية املرتبطة
بموضوع نفس ي معين .ويقصد باملوضوع النفس ي أي رمز أو شعار أو شخص
أو موضوع أو مؤسسة أو فكرة يمكن أن يختلف الناس في عاطفتهم تجاهها
ً
ً
إيجابيا أو سلبا.
ً
ُ
تعرف الباحثتان االتجاهات إجرائيا بأنها :موقف الطالبات اإليجابي أو
السلبي من دراسة مادة الحاسب اآللي.
 -3الدراسات السابقة:
دراسة تجريبية :الزين ][8
وهي دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعلم املقلوب في
التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد
الرحمن ومعرفة ما هو نموذج التصميم التعليمي املستخدم في تطبيق
استراتيجية التعلم املقلوب ،وأجريت هذه الدراسة على  77طالبة ممن
ّ
يدرسن مقرر تقنيات التعليم في كلية التربية تخصص تربية خاصة وطفولة
مبكرة ،واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة املنهج التجريبي على مجموعتين
ضابطة وتجريبية ،واستخدمت الباحثة في تصميم التعلم املقلوب نموذج
التصميم التعليمي العام  ADDIوكانت األداة التي استخدمتها الباحثة هي
اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة ،الهدف منه تحديد مستوى الطالبات
قبل وبعد التجربة ،وأثبتت نتائج هذه الدراسة فاعلية استراتيجية الفصول
املقلوبة في زيادة التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية في جامعة األميرة
نورة.
دراسة تجريبية :سميث ][9
وهي دراسة هدفت إلى معرفة أثر الفصول املقلوبة على التحصيل الدراس ي
ونسبة انجاز الواجبات املنزلية في فصول الرياضيات للصف الخامس
باستخدام املنهجين الكمي والوصفي على  90طالب تم تقسيمهم إلى 4
مجموعات اثنتان منها ضابطة تتعلم بالطريقة التقليدية واالثنتان املتبقية
مجوعتان تجريبية تستخدم الفصول املقلوبة وهي مشاهدة فيديو من إعداد
املعلم في املنزل والحضور للفصل من أجل الواجبات واملشاريع ،وكانت أدوات
الدراسة املستخدمة تتنوع بين اختبار تحصيلي ومقابلة واستطالع وتصوير
الطالب في الفصول في فيديو للمالحظة ،وكانت نتائج هذه الدراسة عدم
وجود فروق بين املجموعة الضابطة والتجريبية في التحصيل الدراس ي وكذلك
نتج عن هذه الدراسة أن نسبة انجاز الواجبات املنزلية كانت أعلى لدى طالب
املجموعة الضابطة من التجريبية.
دراسة تجريبية :كالرك []10
وهي دراسة هدفت إلى معرفة أثر نموذج الفصل املقلوب على التفاعل
الصفي والتحصيل الدراس ي لطالب الثانوية ،واستخدم الباحث املنهجين
الوصفي والكمي على مجموعة واحدة مكونة من  42تضمنت العينة 18
طالب و  24طالبة من الصف التاسع في مادة الجبر في مدرسة حكومية في
قرية بجنوب غرب لويزيانا ،وكانت األدوات املستخدمة في البحث هي اختبار
وحدة من إنشاء املعلم واستبانة ومقابالت ملجموعة من الطالب يتم
اختيارهم بشكل عشوائي باإلضافة ملالحظات الباحث ،وأسفرت نتائج هذا

التحصيل لدى الطالبات ،وقد تساهم نتائج هذه الدراسة في فتح املجال
ُ
لبحوث مستقبلية مماثلة تستخدم فيها استراتيجية الفصول املقلوبة في مواد
أخرى أو وحدات أخرى وعلى مراحل دراسية مختلفة ومتغيرات أخرى.
د .فروض الدراسة
ً
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α=0.05بين متوسط درجات
طالبات املجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي ملادة
الحاسب اآللي لصالح االختبار البعدي.
ً
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α=0.05بين متوسطي
درجات طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في االختبار
التحصيلي البعدي ملادة الحاسب اآللي لصالح املجموعة التجريبية.
ً
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α=0.05بين اتجاهات
طالبات املجموعة التجريبية في مقياس االتجاه القبلي والبعدي بشكل ايجابي
نحو مادة الحاسب اآللي.
هـ .حدود الدراسة
الحدود املوضوعية :اقتصر تطبيق الدراسة على الوحدة الخامسة (عمارة
الحاسب) من مقرر الحاسب اآللي للصف الثالث الثانوي في الفصل الدراس ي
الثاني.
الحدود البشرية :طالبات الصف الثالث الثانوي.
الحدود املكانية :تم تطبيق هذه الدراسة في الثانوية السادسة واألربعون
للبنات بمدينة الرياض.
الحدود الزمنية :تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام
الدراس ي 1437-1436ه املوافق 2016-2015م.
و .مصطلحات الدراسة
استراتيجية الفصول املقلوبة:
يعرفها  [5] Bergmann & Samsبأنها قلب الطريقة االعتيادية للتعليم
وذلك بإيصال التعليم وشرح محتوى املحاضرات إلى داخل منازل الطالب عن
طريق توظيف التقنية وتسجيلها ببرامج تسجيل الشاشة ()Screen Casting
ورفعها على ال  ،YouTubeومن ثم نقل الواجبات من تمارين وأنشطة إلى
داخل القاعة.
ً
ُ
تعرف الباحثتان استراتيجية الفصول املقلوبة إجرائيا بأنها :طريقة في تدريس
الوحدة الخامسة ملادة الحاسب اآللي للصف الثالث الثانوي تعتمد على قلب
الفصل الدراس ي بحيث يتم إعطاء الطالبات املحتوى الدراس ي (البرمجية
التعليمية التفاعلية) عن طريق ذاكرة الفالش التي توزع على الطالبات
ومشاهدتها وتعلمها باملنزل ومن ثم التأكد من اطالع الطالبات عليها من خالل
تواصل املعلمة مع طالباتها بإحدى وسائل التواصل اإللكترونية ومن ثم
تحضر الطالبة للحصة الدراسية ملناقشة ما تم تعلمه ،وحل األنشطة
والواجب وأسئلة الكتاب.
التحصيل الدراس ي:
ُيعرفه النبهان ] [6بأنه مدى استيعاب الطلبة ملا تعلموه من خبرات معرفية
ومهاراتية في مجموعة املقررات الدراسية من خالل مقررات دراسية
يدرسونها ُويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبارات
ُ
التحصيلية املعدة لهذا الغرض.
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سجل درجات الطالب في فترة تعلمهم بالطريقة التقليدية وفترة تعلمهم
ً
بطريقة الفصل املقلوب وأيضا من خالل مقارنة متوسط درجات اختبار
الخمس دقائق مع مجموع درجات االختبار النهائي ومن انعكاسات الطالب
ومقابلتهم حيث يتم اختيار  9طالب بشكل عشوائي ملقابلتهم بعد كل فصل
مقلوب ملتابعة تقدم الطالب وتسجيل مستوى التوتر ومشاعرهم تجاه عملية
ً
التعلم بواسطة الفصل املقلوب وأيضا من خالل استخدام استطالع يوضح
أراء الطالب نحو عملية التعلم باستخدام الفصل املقلوب ،وكانت نتيجة
هذه الدراسة أن استخدام التعلم الذاتي من خالل الفصل املقلوب كانت
طريقة ناجحة في خفض نسبة التوتر فمن خالل السماح للطالب بإكمال
أعمالهم املستقلة وتكاليفهم ومهامهم خالل الفصل وبمساعدة املعلم إذا
تطلب األمر ،فإن مستويات التوتر انخفضت فغالبية الطالب أصبحت مرتبة
التوتر لديهم  2في مقياس التوتر من  5-1ولم يوجد طالب تعلم بطريقة
الفصل املقلوب كان مستوى التوتر لديه أكثر من  .4أما من ناحية التحصيل
فلم يكن هناك اختالف كبير في سجل درجات الطالب بين الفترة التي تم
تعلمها بالطريقة التقليدية والطريقة.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها ترى الباحثتان ما يلي:
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها لن تعتمد في
نموذج الفصل املقلوب على الفيديو فقط كمحتوى إلكتروني وستستخدم
الباحثتان برمجية تعليمية ذاتية.
تتشابه هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في متغيرها املستقل حيث
جميعها تدرس أثر الفصول املقلوبة ولكن باختالف وتنوع املتغير التابع.
تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة كال من الزين ][8و  [9] Smithو ][10
 Clarckو [11] Marlowفي أنها تهدف إلى معرفة أثر الفصول املقلوبة على
التحصيل الدراس ي.
تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة كال من الزين ] [8و] Smith [9و ][10
 Clarckو [11] Marlowفي استخدامها للمنهج التجريبي والشبه تجريبي.
تختلف هذه الدراسة عن دراسة Hamdan; McKnigh and [2] Arfstrom
في املنهج حيث هذه الدراسة تتبع املنهج شبه التجريبي ودراسة حمدان
وزمالئه تتبع منهج دراسة الحالة.
تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة كال من الزين ] [8بأن التجربة تم
تطبيقها على مجموعتين وتختلف مع دراسة كال من  [10] Clarckو Marlowe
] [11حيث تم تطبيق التجربة على مجموعة واحدة وتختلف كذلك مع
دراسة  [9] Smithحيث طبق تجربته على  4مجموعات.
ً
نالحظ في جميع الدراسات السابقة وخصوصا العربية منها أنها حديثة وقليلة
وجميعها من  2014إلى  2015حيث قبل ذلك كانت الدراسات العربية فيما
ً
يخص الفصول املقلوبة نادرة جدا وذلك على حسب علم الباحثتين ،وهذا
دليل على حداثة استراتيجية الفصول املقلوبة وأهمية دراسة أثرها على
العديد من املتغيرات وكذلك على مختلف املراحل واملقررات الدراسية ومن
هنا أتت أهمية هذه الدراسة.
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
تعتمد الباحثتان في هذه الدراسة على املنهج الشبه التجريبي بطريقة
املجموعات املتكافئة ( )pre-post test two groups designوتم تقسيم عينة

البحث عن زيادة في التفاعل الصفي في الفترة التي تم تدريسها بطريقة الفصل
املقلوب ولكن بالنسبة للتحصيل فال يوجد اختالف كبير في األداء في الفصل
املقلوب عن التقليدي.
دراسة حالة :حمدان ومكنايت وارفستروم ][2
دراسة هدفت إلى عمل استطالع عن التعلم املقلوب في املدارس الثانوية.
وقد قام الباحثين بعمل دراسة حالة لثالثة مدارس مختلفة تم تطبيق التعلم
املقلوب فيها وهي املدرسة الثانوية ( )Byron Mnواملدرسة الثانوية
( )Woodland park) (Coواملدرسة الثانوية (.)Clinton dale) (MI
دراسة حالة املدرسة ( )Byron Mnالثانوية:
كان أداء الطالب ملادة الرياضيات في هذه املدرسة منخفض بشكل دائم،
وكان في عام  2006أقل من  %29.9من الطالب اجتازوا اختبار الرياضيات
الذي تجريه الوالية (تقييم مينيسوتا الشامل) ،ظهرت نتائج استخدام التعلم
املقلوب عندما الحظ املعلمين زيادة مشاركة الطالب وحماسهم الذي تجاوز
توقعات املعلمين ،وبحلول عام  2011فإن  %73,5أي ما يقارب من ثالث أرباع
طالب املدرسة اجتازوا اختبار الوالية للرياضيات ،وبحلول عام  2012زادت
نسبة اجتياز اختبار الوالية للرياضيات الى .%86.6
دراسة حالة ملدرسة ( )Woodland park) (COالثانوية بمدينة كولورادو:
كانت هذه املدرسة تواجهه مشكلة مختلفة وهي عدم حضور عدد كبير من
الطالب للفصول نهاية اليوم وذلك بسبب األنشطة الالمنهجية .وبعد قلب
الفصول الدراسية تم مالحظة زيادة تفاعل الطالب مع بعضهم البعض،
ً
وأيضا الطالب املتأخرين في املادة تلقوا االهتمام الفردي الذي يحتاجونه حتى
يصلوا إلى مستوى أقرانهم.
دراسة حالة ملدرسة ( )Clinton Dale) (Co) (MIالثانوية:
تقع هذه املدرسة في ضاحية قريبة من ديترويت وهي معروفة بأن
محاضراتها تركز فقط على تدريس املواد دون أن تركز على تواصلها وتفاعل
ُ
طالبها اللذين يعود جزء كبير منهم إلى أسر قليلة الدخل .عندما سمعت إدارة
املدرسة بأسلوب التعلم املقلوب ،فإن مدير املدرسة جريج جرين في 2010
قام بتنفيذ أسلوب الصف املقلوب على جميع فصول الصف األول ثانوي.
وظهرت نتائج هذه التجربة في نهاية الفصل الدراس ي األول حيث انخفضت
معدالت اإلخفاق بنسبة  %33وانخفض عدد حاالت غياب الطالب من 736
في  2009إلى  249في  2010وإلى  187في  2011وكانت نسبة االنخفاض  %74في
ً
غضون عامين ،وأيضا انخفضت شكاوى أولياء االمور من  200شكوى إلى 7
شكاوى فقط .وبعد مشاهدة هذه النتائج تشجع مدير املدرسة وقام بتحويل
املدرسة بأكملها وبجميع فصولها إلى أسلوب التعلم املقلوب في عام 2011م
(املدرسة املقلوبة).
دراسة تجريبية :مارلو ][11
تهدف إلى معرفة أثر الفصل املقلوب على مستوى التحصيل العلمي
للطالب وعلى مستوى التوتر لدى الطالب في أكاديمية دبي األمريكية التي
تقدم دورة إعداد للكلية يطلق عليها دبلوم البكالوريا الدولي ( International
 )Baccalaureate -IBفي مقرر األنظمة البيئة واملجتمعات ( Environmental
 )Systems and Societies-ESSالذي ُيدرس على مدى سنتين وتختلف
مواضيع السنة األولى عن مواضيع السنة الثانية ،وكانت عينة الدراسة 19
من ضمنهم  14طالبة و 5طالب ،واتبعت الدراسة املنهج الشبه تجريبي
باستخدام مجموعة واحدة فقط وتم التوصل للنتيجة من خالل مقارنة بين
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ُ
البحث إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،التجريبية :طبق عليها استراتيجية
ُ
الفصول املقلوبة ،والضابطة :طبق عليها التدريس بالطريقة تقليدية .وذلك
لقياس أثر توظيف استراتيجية الفصول املقلوبة (املتغير املستقل ( ،على رفع
مستوى التحصيل لدى طالبات الصف الثالث الثانوي (املتغير التابع األول
(وعلى اتجاههم نحو مادة الحاسب اآللي (املتغير التابع الثاني) ،وذلك من
خالل استعراض وجمع املعلومات من الدراسات واألبحاث السابقة ،وكذلك
من خالل تحليل النتائج من األدوات املستخدمة.
ب .مجتمع الدراسة وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثالث الثانوي في
الثانوية السادسة واألربعون بالرياض وتم اختيار هذه املدرسة بشكل
عشوائي بواسطة القرعة.
تم تطبيق التجربة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي
1437/1436هـ املوافق 2016م ،وكان عدد طالبات الصف الثالث الثانوي
ّ
يدرسن في خمسة ( )5فصول دراسية.
الكلي  117طالبة
وتم اختيار عينة قصدية من طالبات الصف الثالث الثانوي من املدرسة
الثانوية السادسة واألربعون بمدينة الرياض وذلك عن طريق توزيع استطالع
مبدئي (ملحق )2لجميع الفصول ملعرفة مدى توفر اإلمكانيات التقنية لدى
ً
الطالبات للتمكن من تطبيق استراتيجية الفصول املقلوبة ،واعتمادا على
إجابات الطالبات في هذا االستطالع تم اختيار العينة وتكونت عينة الدراسة
من ( )41طالبة تم توزيعهم على فصلين هما ثالث علمي ثاني ويحتوي على
ّ
يمثلن املجموعة التجريبية التي درست وحدة عمارة الحاسب اآللي
( )21طالبة
في مقرر الحاسب اآللي باستخدام استراتيجية الفصول املقلوبة ،وثالث علمي
ّ
يمثلن املجموعة الضابطة التي درست نفس الوحدة
ثالث ويضم ( )20طالبة
ولكن بالطريقة التقليدية.
ج .أدوات الدراسة
اعتمدت الباحثتان في هذه الدراسة على ثالث أدوات وهي كالتالي:
 -1البرمجية التعليمية التفاعلية:
قامت الباحثة األولى بتصميم البرمجية التعليمية التفاعلية باستخدام
خطوات نموذج التصميم التعليمي (( ADDIEلوحدة (عمارة الحاسب اآللي)
ملقرر الحاسب اآللي للصف الثالث الثانوي في الفصل الدراس ي الثاني من
العام 1436هـ1437-هـ ،وتم تصميمها لتكون املحتوى التعليمي للطالبات في
مناز ّ
لهن عند قلب الفصل الدراس ي.
 -2مقياس االتجاه نحو مادة الحاسب اآللي:
استخدمت الباحثتان أداة االستبانة من أجل التعرف على أثر استراتيجية
الفصول املقلوبة على اتجاهات طالبات الصف الثالث الثانوي نحو مقرر
الحاسب اآللي .واعتمدتا في بناء االستبانة على مراجعة الدراسات واألبحاث
السابقة التي تبحث عن أثر املتغير املستقل على اتجاهات الطالب نحو مقرر
ما ،باإلضافة إلى استطالع آراء الخبراء املتخصصين في مجال تقنيات التعليم.
 -3االختبار التحصيلي:
تم استخدام أداة االختبار التحصيلي من أجل قياس تحصيل الطالبات في
وحدة عمارة الحاسب اآللي من مقرر الحاسب اآللي للصف الثالث الثانوي في
الفصل الدراس ي الثاني للعام 1437هـ عند املستويات املعرفية األولى من
تصنيف بلوم (التذكر-الفهم -التطبيق) وذلك ملعرفة أثر استراتيجية
الفصول املقلوبة على التحصيل الدراس ي وتم بناء االختبار بعد مراجعة
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الدراسات واألبحاث السابقة ،باإلضافة إلى استطالع آراء الخبراء املتخصصين
في مجال تقنيات التعليم.
د) إجراءات الدراسة:
مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث
(استراتيجية الفصول املقلوبة) وكذلك االستراتيجيات األخرى للتعلم املدمج.
رفع الخطابات الالزمة لعمل الدراسة للجهات املسئولة) خطاب إلى مديرة
الثانوية السادسة واالربعون) لتسهيل التجربة والسماح بتطبيق الدراسة على
طالبات الصف الثالث الثانوي.
بناء االستبانة والتحقق من ثباتها وصدقها.
تصميم االختبار التحصيلي وتطبيقه على العينة االستطالعية والتحقق من
ثباته وصدقه.
توزيع استطالع ملعرفة اإلمكانات التقنية املتوفرة في املنازل لدى الطالبات
ً
على طالبات الصف الثالث الثانوي ،واعتمادا على هذا االستطالع تم اختيار
العينة.
تم اختيار فصلين أحدهما يضم  20طالبة واآلخر  21طالبة من طالبات
الصف الثالث الثانوي في املدرسة الثانوية السادسة واالربعون.
تصميم برمجية تعليمية تفاعلية لوحدة عمارة الحاسب اآللي وما تحتويه من
تقويم تكويني ونهائي التي تم استخدامها من قبل الطالبات في املنزل كمحتوى
ً
تعليمي ،وأيضا تصميم األنشطة الفردية والجماعية التي تم تطبيقها في
الفصل الدراس ي.
ّ
نشر البرمجية على ذاكرة الفالش وتوزيعه على الطالبات الالتي يمتلكن جهاز
ّ
يمتلكن جهاز حاسب آلي تم رفع البرمجية
حاسب آلي ،وللطالبات الالتي ال
التعليمية على قناة اليوتيوب كفيديو.
إجراء التجربة وذلك من خالل تدريس املجموعة التجريبية باستخدام
استراتيجية الفصول املقلوبة حيث تم تسليم كل طالبة لذاكرة فالش تحوي
على البرمجية التعليمية ،وبذلك تقوم الطالبة بمشاهدة البرمجية التعليمية
وتعلمه في املنزل ومن ثم يتم االجتماع والتواجد في مجموعة تم انشاؤها
لطالبات املجموعة التجريبية عبر برنامج الواتسآب في الوقت املحدد لها حتى
ُ
تجيب على بعض األسئلة للتأكد من أن جميع الطالبات تعلمن الدرس
وأطلعن عليه ويمكن ّ
ّ
لهن االستفسار والسؤال في حال عدم وضوح أي
معلومة في البرمجية ،ويحضرن اليوم التالي ملناقشة ما تم تعلمه وحل
األنشطة والواجبات وأسئلة الكتاب .أما املجموعة الضابطة يتم تدريسها
لنفس الوحدة في املقرر بالطريقة التقليدية.
القيام بالتحليل اإلحصائي لالستبانة واالختبار التحصيلي.
تفسير النتائج ومناقشتها بناء على البيانات التي تم تجميعها وربطها
بالدراسات واإلطار النظري.
 .5النتائج ومناقشتها
النتائج املتعلقة بالسؤال األول :والذي ينص على :ما أثر استخدام
استراتيجية الفصول املقلوبة على تحصيل الطالبات في الصف الثالث ثانوي
في مادة الحاسب اآللي؟
يندرج تحت هذا التساؤل فرضيتين وهما:
ً
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α=0.05بين متوسط درجات
طالبات املجموعة التجريبية في اختبار التحصيل القبلي والبعدي ملادة
الحاسب اآللي.
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ً
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة α=0.05بين متوسطي
درجات طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في اختبار
التحصيل البعدي ملادة الحاسب اآللي لصالح املجموعة التجريبية.
أظهرت نتائج تحليل بيانات االختبار التحصيلي القبلي والبعدي للمجموعتين
التجريبية والضابطة عن قبول الفرضيتين ،وأثبت ذلك وجود أثر إيجابي
الستراتيجية الفصول املقلوبة على تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي في
مادة الحاسب اآللي.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يلي:
 -1إن التدريس باستخدام استراتيجية الفصول املقلوبة جعل الطالبة هي
محور العملية التعليمية ،ولها دور فعال في الفصول املقلوبة ،حيث تتحمل
الطالبة مسؤولية تعلمها وبناء معرفتها بنفسها وذلك من خالل استخدام
م
البرمجية التعليمية في املنزل حيث تحتوي على املحتوى العلمي املدعم
بالوسائط املتعددة (صوت ،صورة ،فيديو) وتقويمات تكوينية وختامية،
حيث تتحكم الطالبة بسرعة تعلمها ،وإعادة الجزء الذي ال تفهمه ويصعب
عليها عدة مرات ،ولذلك يزداد تحصيلها الدراس ي.
 -2إن التدريس باستخدام استراتيجية الفصول املقلوبة ساعد على استغالل
وقت الحصة الدراسية بشكل جيد مما ساعد على ممارسة مزيد من أنشطة
التعلم الفعالة وتطبيق ما تعلمته الطالبة من البرمجية التعليمية.
-3التدريس باستخدام الفصول املقلوبة راعى الفروقات الفردية بين
الطالبات ،حيث أن الطالبات الالتي يعانين من صعوبة في الفهم أو ال
يتناسب شرح املعلمة مع نمط التعلم الخاص فيهن ،فاملحتوى التعليمي
ّ
ّ
يستطعن إعادة مشاهدته عدة مرات وفي أي وقت
لديهن والذي
املتوفر
ومكان حسب الظروف املناسبة لها ،قد يساعد في زيادة التحصيل الدراس ي.
 -4استخدام استراتيجية الفصول املقلوبة هو نوع من التدريس يحتوي على
املتعة والتشويق والتفاعل مع محتويات البرمجية التعليمية وفي داخل
الفصل الدراس ي مع األنشطة االثرائية ،مما يساعد في زيادة التحصيل
الدراس ي [.]12
 -5وجود العديد من االستراتيجيات املختلفة املتضمنة داخل استراتيجية
الفصول املقلوبة مثل التعلم املبرمج الذاتي والنشط والتعاوني والبحث
واالستكشاف وغيرها العديد من االستراتيجيات التي قد تستخدم في الفصول
املقلوبة مما يساعد في زيادة التحصيل الدراس ي ].[13
 -6التعلم النشط داخل الفصل الدراس ي وما يتضمنه من تفاعل وتعاون
الطالبات بعضهم مع بعض وتوجيه املعلمة لهم وتقديم التغذية الراجعة من
قبل املعلمة وبقية الطالبات قد يساهم في زيادة التحصيل الدراس ي.
ونتيجة الدراسة الحالية تتفق مع دراسة الزين ] [8حيث أثبتت األثر
االيجابي الستخدام الفصول املقلوبة على التحصيل باختالف املرحلة واملادة
الدراسية.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما ذكره بيرجمان وسامز [ ]14في أن الفصل
ً
املقلوب يساعد الطالب على التفاعل مع زمالئهم ،مما ينعكس إيجابيا على
تحصيل الطالب الدراس ي.
تتفق كذلك مع ما ذكره كال من حمدان ومكنايت وارفستروم [ ]2في أن هذا
األسلوب في قلب الفصل ُيقدم جسر للوصول إلى بيئات تعلم فصلية
ُ
متمركزة حول املتعلم وبالتالي تمكن عملية التعمق في التعلم.

تختلف هذه الدراسة مع دراسة كال من مارلو [ ]11وكالرك [ ]10وسميث []9
ً
ً
في أن هذه الدراسات لم تثبت أثرا إيجابيا للفصول املقلوبة على التحصيل
الدراس ي بعكس الدراسة الحالية التي أثبتت األثر اإليجابي للفصول املقلوبة
على التحصيل الدراس ي.
ومن نتائج الفرضيتين األولى والثانية يتضح لدينا أن استراتيجية الفصول
ً
املقلوبة فعالة ولها أثرا إيجابي على التحصيل الدراس ي لطالبات الصف
الثالث الثانوي في مادة الحاسب اآللي.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :الذي ينص على :ما أثر استخدام استراتيجية
الفصول املقلوبة على اتجاهات الطالبات في الصف الثالث ثانوي نحو مادة
الحاسب اآللي؟
يندرج تحت هذا التساؤل فرضية واحدة فقط هي:
ً
توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  α=0.05بين اتجاهات
طالبات املجموعة التجريبية في مقياس االتجاه القبلي والبعدي بشكل ايجابي
نحو مادة الحاسب اآللي.
أظهرت نتائج تحليل بيانات مقياس االتجاه (االستبانة) القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية عن قبول الفرضية ،وأثبت ذلك وجود أثر الستراتيجية
الفصول املقلوبة على االتجاه اإليجابي لطالبات الصف الثالث الثانوي في
مادة الحاسب اآللي.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يلي:
 -1إن التدريس باستخدام استراتيجية الفصول املقلوبة يتضمن على املتعة
والتشويق للطالبات وزيادة التفاعل الصفي من خالل األنشطة واملهام التي
تقام في الفصل الدراس ي مما يزيد من االتجاه اإليجابي للطالبات نحو مادة
الحاسب اآللي.
 -2وجود املرونة في استراتيجية الفصل املقلوب ،حيث املحتوى العلمي لدى
الطالبة وتستطيع رؤيته عدة مرات وفي أي وقت ومكان ،قد يساعد في االتجاه
اإليجابي ملادة الحاسب اآللي.
نّ
 -3مادة الحاسب اآللي مادة عملية أكثر من كونها نظرية ،لذا يشعر
الطالبات بامللل والصعوبة في الدروس النظرية ،واستخدام استراتيجية
الفصول املقلوبة للدروس النظرية قد تخفف من صعوبة الدرس وفهمه على
الطالبات عند تمكنهم من إعادة الدرس لعدة مرات ،مما يزيد من االتجاه
اإليجابي نحو مادة الحاسب اآللي.
 -4تتعلم الطالبة في استراتيجية الفصول املقلوبة بالطريقة التي تفضلها،
وتتحمل مسؤولية تعلمها من خالل التعلم في املنزل قبل حضور الحصة
الدراسية وهذا قد يزيد من االتجاه اإليجابي نحو مادة الحاسب اآللي.
 -5وجود املحتوى لدى الطالبات مما قد يخفف من رهبة االختبارات
ويعطي الطالبة مزيدا من الثقة واالطمئنان وبالتالي قد يساهم في االتجاه
اإليجابي نحو مادة الحاسب اآللي [.]15
ومن نتائج الفرضية الثالثة يتضح لدينا أن استراتيجية الفصول املقلوبة
فعالة ولها أثر على االتجاه اإليجابي نحو مادة الحاسب اآللي.
 .6التوصيات
ً
في ظل النتائج التي نتجت من تحليل أدوات الدراسة تذكر الباحثتان عددا
من التوصيات عند استخدام
استراتيجية الفصول املقلوبة وهي كالتالي:
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عمل دورات تدريبية للمعلمين واملعلمات عن كيفية تطبيق استراتيجية
الفصول املقلوبة.
التأكد من توفر التقنيات الالزمة لدى املتعلمين في منازلهم إلكمال
استراتيجية الفصول املقلوبة مثل وجود جهاز حاسب آلي أو لوحي أو متنقل
واتصال بشبكة اإلنترنت.
تحفيز املتعلمين وتشجيعهم بحوافز خارجية من أجل تحمل مسؤولية
تعلمهم في استراتيجية الفصول املقلوبة.
أن يكون املحتوى التعليمي في استراتيجية الفصول املقلوبة مرن وخفيف
وممتع ومشوق ومناسب ملختلف املتعلمين.
أنشطة التعلم واملهام والواجبات التي تتم في الفصل الدراس ي يجب أن تقيس
جميع أهداف الدرس املقلوب.
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the Effect of using flipped classroom strategy on achievement of
third grade of secondary students in computer lessons and their attitudes it. This was done by Educational
software designed by one of researchers and it contained two lessons from the fifth unit (Computer
architecture) from Computer curriculum of the third secondary grade for the second semester. in this study
we gave each student in the group that studied using flipped classroom strategy flash memory contain the
educational Software. The study sample was formed from (41) secondary third grade female students whom
are divided into two groups (control group and the experimental group), the control group consist of (20
students) and experimental consist of (21 students). The study relied on a Quasi-experimental method, and it
used both achievement test in the computer curriculum, and the scale is used to determine the direction of
student's attitudes towards it. The results have shown the study is effective and have a positive effect on
raising the level of students' achievement and attitudes toward computer curriculum. At the end of the
research, researcher presented a set of recommendations.
Keywords: Flipped Classroom Strategy, Achievement, Third Secondary Grade, Computer Lessons, Attitudes.
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