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يف  "Flipped Classroom" أثر إسرتاتيجية الصف املقلوب
 التحصيل الدراسي )دراسة ببليومرتية(

 

 **محمد عبد الكريم العياصرة                       *ثرياء بنت سليمان الشبيبية

 

  

ي أثر إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل _ امللخص الدراس ي، ولتحقيق ذلك استخدمت املنهج الوصفي "التحليل استهدفت هذه الدراسة تقص ّ

ّيمت بطريقة نقدية في ضوء أسئلة الدراسة، وذلك ضمن مدى ثمان سنوات من عام 138الببليومتري". حيث ُحللت )
ُ

( دراسة علمية محكمة وق

إستراتيجية الصف املقلوب كان لها تأثير إيجابي في %( من الدراسات السابقة توّصلت إلى أن  85(. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن )2019 -2012)

%( منها توّصلت إلى عدم وجود أثر لإلستراتيجية في التحصيل الدراس ي. كما أظهرت نتائج الدراسة التفسيرات التي 15التحصيل الدراس ي، وأن )

ر التحصيل الدراس ي. وبالنظر إلى م ا خلصت إليه فقد أوصت الدراسة بالتوسع في استخدام حّددها الباحثون لتأثير هذه اإلستراتيجية في متغيّ

إستراتيجية املعلمين إلستراتيجية الصف املقلوب؛ ملا لها من تأثير إيجابي في التحصيل الدراس ي. كما اقترحت إجراء دراسات أخرى حول تقويم فاعلية 

ي تأثيرها في متغيرات   أخرى في العملية التربوية.الصف املقلوب من وجهة نظر املعلمين واملتعلمين، وتقص ّ

 إستراتيجية، الصف املقلوب، التحصيل الدراس ي، دراسة ببليومترية. الكلمات املفتاحية:
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 )دراسة ببليومترية( في التحصيل الدراس ي Flipped Classroom"أثر إستراتيجية الصف املقلوب "
 قدمة. امل1

املعرفة أدى التطور املتسارع في تقانة االتصال واملعلومات، وانتشار      

الرقمية بين طلبة املدارس والجامعات إلى ظهور أنظمة جديدة في التعليم 

م بالحاسوب باستخدام األقراص املضغوطة، 
ّ
م ابتداًء من التعل

ّ
والتعل

 بشبكة املعلومات )اإلنترنت( والتعليم اإللكتروني، 
ً
والشبكات املحلّية مرورا

م الجو 
ّ
 إلى التعل

ً
م، وأدواته املختلفة، وانتقاال

ّ
ال واملتنقل، وأنظمة إدارة التعل

والحوسبة السحابية، وغيرها من التقانات الحديثة التي أسهمت في انتشار 

م اإللكتروني ]
ّ
 [.1التعل

وملا كانت طرائق التدريس وإستراتيجياته أحد األركان الرئيسة في تحقيق      

مية في املنظومة التربوية؛ ظه
ّ
رت العديد من أهداف العملية التعليمية التعل

م كمحور أساس في 
ّ
طرائق التدريس وإستراتيجياته التي تبرز دور املتعل

مية، حيث أشارت البلوشية ]
ّ
[ إلى أن هذه الطرائق 2العملية التعليمية التعل

م على البحث، واالستقصاء، 
ّ
واإلستراتيجيات تهدف إلى تشجيع املتعل

 على التفكير العملي وامل
ً
نطقي، سواء في إطار تحقيق والتساؤل فتجعله قادرا

متطلبات الّدراسة، أم في معالجة القضايا واملشكالت التي يواجهها في الحياة 

 اليومية بصورة تتماش ى مع متغّيرات العصر التي اتصفت بالسرعة.

[ أن تكنولوجيا االتصال واملعلومات ساهمت في ظهور 3وترى الذويخ ]     

قائمة على أدوات التقانة املتنوعة، ومن أبرزها إستراتيجيات تدريس مبتكرة، 

 في التعليم وهو مفهوم الّصف املقلوب أو 
ً
املفهوم الذي انتشر مؤخرا

(. وهو شكل من أشكال التعليم املدمج الذي Flipped Classroomاملعكوس )

مين 
ّ
ف التقانة الحديثة بذكاء لتقديم تعليم يتناسب مع متطلبات املتعل

ّ
يوظ

 وحاجاتهم في القرن الحادي والعشرين.

[ إستراتيجية الّصف املقلوب بأنها: Bishop and Verleger [4وعّرف       

م غير املتزامن عن طريق مشاهدة مقاطع 
ّ
ف التعل

ّ
"إستراتيجية تعليمية توظ

م على مشاهدتها 
ّ
فيديو مسجلة للمحاضرات والدروس، التي تحّفز املتعل

حضور إلى الّصف الذي يخّصص زمنه للمشاركة كواجبات منزلية قبل ال

بفعالية في أساليب حل املشكالت بشكل جماعي". ويشير هذا التعريف إلى أن 

إستراتيجية الّصف املقلوب تحتوي على نوعين من األنشطة التعليمية 

مين في أثناء الحصة 
ّ
م التفاعلي الجماعي بين املتعل

ّ
مية، هما: التعل

ّ
التعل

م الفردي املوّجه خارج وقت الحصة الدراسية عن طريق الدراسية، والتع
ّ
ل

 مشاهدة مقاطع الفيديو املسجلة.

[ أن هذه اإلستراتيجية تسعى إلى إعادة تشكيل العملية 5ويرى الشرمان ]

التعليمية، بحيث يتم تغيير الدور التقليدي الذي تقوم به املدرسة والبيت 

ه اإلستراتيجية اسم إستراتيجية ليحل كل منهما مكان اآلخر، وهو ما أعطى هذ

الصف املقلوب، التي باستخدامها يشاهد املتعلم شرح املادة التعليمية في 

البيت؛ ليفهم املفاهيم واألفكار األساسية للدرس، ثم يأتي إلى املدرسة ليقوم 

بالتطبيق، واملناقشة، وحل املشكالت بمساعدة املعلم واملتعلمين اآلخرين، 

في الطرائق واإلستراتيجيات األخرى؛ حيث يشرح املعلم وذلك عكس ما يتم 

املادة التعليمية خالل الحصة الدراسية، ثم يذهب املتعلم إلى البيت ليحل 

الواجبات؛ لذا فتفاعل املتعلمين مع املادة التعليمية في هذه اإلستراتيجية 

، إضافة إلى أن النقاشات واألسئلة تصبح أكثر ثرا
ً
 ء.يكون بشكل أكثر عمقا

[ إلى الدور املختلف للمعلم واملتعلم في هذه 6وتشير الذويخ ]        

اإلستراتيجية، فدور املعلم هنا هو التوجيه واملساعدة والتحفيز، حيث إنه 

يشرف على سير األنشطة، واملهام واملشاريع، ويقّدم الدعم للمتعلمين الذين 

ء املزيد من الوقت في هم بحاجة إلى مزيد من الرعاية. فيتمكن بذلك من قضا

التفاعل مع املتعلمين، والتعّمق أكثر في األنشطة التعليمية الفعالة واملناسبة 

لهم. ويتحول املتعلم في هذه اإلستراتيجية إلى باحث ومستخدم للتقانة 

 التفكير الناقد، 
ً
بفاعلية من خالل التعلم خارج الصفوف الدراسية، معززا

ة، ومهارات التواصل االجتماعي، والتعاون بينه والتعلم الذاتي، وبناء الخبر 

 وبين زمالئه املتعلمين.

[ أن Marco [7ومن حيث ارتباط هذه اإلستراتيجية بالتقانة، يرى        

إستراتيجية الصف املقلوب ارتبطت بشكل أساس ي بتقانة الفيديو، 

 
ً
 مثاليا

ً
فالدروس التعليمية املسجلة بالصوت والصورة أعطت بديال

اضرة التقليدية؛ لذا اتجه أغلب من طّبق هذه اإلستراتيجية من للمح

الباحثين إلى اختيار الفيديو التعليمي وسيلة إليصال املحتوى؛ كي يضمنوا 

فهم املتعلمين للمحتوى املعرفي. وبالرغم من أهمية الفيديو في إستراتيجية 

أنه مجرد  الصف املقلوب إال أنه ينبغي أال يفهم هذا النمط من التعلم على

تعلم من خالل فيديوهات تعليمية توضع في الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(. 

وتمتاز إستراتيجية الصف املقلوب عن غيرها من اإلستراتيجيات واألساليب 

التعليمية بالعديد من اإليجابيات التي تراعي في مجملها املتعلم، وحاجاته، 

لها لتحظى باهتمام كبير في وإمكاناته من أجل تحقيق تعلم أفضل، مما أّه 

 كثير من الدول املتقدمة. 

ومن خالل مراجعة األدب التربوي الذي تناول إستراتيجية الّصف         

م بهذه 
ّ
املقلوب والدراسات التي أجريت للكشف عن فاعلية التعل

اإلستراتيجية، اتضح بصورة جلّية أهمية تطبيقها في مراحل التعليم 

م، حيث املختلفة، وأن لها 
ّ
نتائج واضحة في تحسين مجموعة من نتائج التعل

أشارت الدراسات السابقة في مجملها إلى دور هذه اإلستراتيجية في رفع كفاءة 

مية، وتوفيرها لبيئة تفاعلية تؤدي إلى تحصيل دراس ي 
ّ
العملية التعليمية التعل

مين، واهتمامها بتفري
ّ
د التعليم، أفضل، ومراعاتها للفروق الفردية بين املتعل

م. إضافة إلى ذلك، فإن 
ّ
م املتمركز حول املتعل

ّ
وأنها تدعم إستراتيجيات التعل

مين، وتتيح لهم املجال 
ّ
هذه اإلستراتيجية تساعد على تطوير أداء املعل

مين، وضمان جودتها.
ّ
م املتعل

ّ
 لإلشراف على عمليات تعل

ة الّصف املقلوب وعند تتبع الدراسات السابقة التي تناولت إستراتيجي       

زت عليها تلك الدراسات متغّير التحصيل 
ّ
لوحظ أن من أكثر املتغّيرات التي رك

الدراس ي، وبصفة عامة يعد التحصيل الدراس ي من املتغّيرات التي حظيت 

بعناية ودراسة العديد من التربويين، حيث إنهم يهدفون إلى قياس تأثير عامل 

مين؛ ل
ّ
لتحقق من مدى بناء الكفايات محدد على درجه تحصيل املتعل

[ أن التحصيل 8املنشودة، والوصول إلى األهداف املرجوة. ويرى خياط ]

ل بؤرة اهتمام قادة الرأي من التربويين، وأهل الخبرة 
ّ
الدراس ي ال زال يمث

 يؤرقهم، ويدفعهم 
ً
واالختصاص في البنية التعليمية، حتى أصبح هاجسا

ت في البحث املستمر عن الطرق الستنفار الجهود، واستثمار الطاقا

 لتحقيق أعلى رتب التحصيل.
ً
م، سعيا

ّ
م واملتعل

ّ
 والوسائل املعينة للمعل
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وقد تعالت األصوات التربوية املنادية بضرورة االهتمام بمستوى        

ل محور االهتمام في العملية 
ّ
مين؛ ألنه يمث

ّ
التحصيل الدراس ي للمتعل

ية في تقويم العمل التعليمي التربوي، ويعد التعليمية، وأحد املعايير األساس

مين ]
ّ
[، إذ يعتبر التحصيل الدراس ي 9املعيار األول في املفاضلة بين املتعل

 من مؤشرات نجاح العملية التربوية والتعليمية، ومن عوامل 
ً
املرتفع مؤشرا

تقليل اإلهدار في التعليم. والتحصيل الدراس ي كما عّرفه اللقاني والجمل 

: "استيعاب الطلبة ملا مارسوه من خبرات من خالل مقررات دراسية، [ هو10]

ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في االختبارات التحصيلية املعدة 

[ إلى أن التحصيل الدراس ي بمثابة املحّصلة 11لهذا الغرض"، وأشار عكاشة ]

والقدرات  لعدد من العوامل املرتبطة بجوانب الدافعية، والظروف البيئية،

ر فيه عوامل كثيرة: منها ما 
ّ
العقلية واملعرفية، فهو يعد عملية معقدة تؤث

م واستعداداته، وصفاته املزاجية والصحية، وأمنه 
ّ
يتعلق بقدرات املتعل

م 
ّ
مها، وما يحيط باملتعل

ّ
النفس ي، وبعضها يتعلق بالخبرة التعليمية وطريقة تعل

 من ظروف وإمكانات.

 ألهمي      
ً
رة فيه، ونظرا

ّ
ة التحصيل الدراس ي وارتباطه بعدد من العوامل املؤث

رة 
ّ
رة فيه، ومن املتغّيرات املؤث

ّ
اهتم الباحثون بدراسته ودراسة املتغّيرات املؤث

في التحصيل الدراس ي طرائق التدريس املتبعة، وقد أشارت عدد من 

التحصيل الدراسات العربية واألجنبية إلى فاعلية هذه اإلستراتيجية في رفع 

مين واستيعابهم للمنهج الدراس ي، ومن الدراسات التي أجريت 
ّ
الدراس ي للمتعل

[ التي هدفت إلى تعّرف 12دراسة الشامي ] -على سبيل املثال-في هذا الشأن 

م املعكوس في اكتساب املفاهيم الفيزيائية لدى 
ّ
فعالية استخدام التعل

م الفيزياء طالبات الّصف التاسع األساس ي في األردن واالتج
ّ
اهات نحو تعل

م املعكوس على 
ّ
مقارنة بالطريقة االعتيادية، وأشارت نتائجها إلى تفّوق التعل

 الطريقة االعتيادية في اكتساب املفاهيم الفيزيائية.

[ إلى تعّرف فاعلية الّصف املقلوب في تدريس 13وسعت دراسة الروساء ]      

التحصيل األكاديمي، وتنمية  مقرر إستراتيجيات تدريس العلوم وأثرها في

عادات العقل لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. وكشفت 

نتائجها عن فاعلية الّصف املقلوب على التحصيل األكاديمي. وأجرى 

[ دراسة سعت إلى الكشف عن أثر استخدام إستراتيجية 14املنتشري ]

م املقلوب في التحصيل واألداء املهاري ل
ّ
تطبيقات الحاسب اآللي لدى التعل

طالب املرحلة املتوسطة. وتوّصلت الّدراسة إلى تفّوق املجموعة التجريبّية على 

املجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراس ي لتطبيقات الحاسب اآللي 

 وفي القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء املهاري لتطبيقات الحاسب اآللي. 

زت دراسة أب      
ّ
[ على تحديد فاعلية اختالف نمطي ممارسة 15و دنيا ]ورك

م املعكوس في تحصيل طالب املكتبات واملعلومات 
ّ
النشاط في بيئة التعل

وتكنولوجيا التعليم وأدائهم ملهارات إنتاج قوائم البيانات الببلوجرافية. 

م املعكوس في زيادة التحصيل املعرفي 
ّ
وكشف النتائج عن فاعلية بيئة التعل

[، التي هدفت إلى 16ء املهارات. أما الّدراسة التي قام بها علّيان وعابد ]وأدا

قياس أثر إستراتيجية الّصف املعكوس في التحصيل بمادة اللغة العربية لدى 

الطلبة الجامعيين في دولة قطر، فقد كشفت عن تحقيق طالبات املجموعة 

عكوس نتائج إيجابية التجريبّية الالتي درسن باستخدام إستراتيجية الّصف امل

في التحصيل واالتجاهات مقارنة بنظيراتهن في املجموعة الضابطة ممن 

 درسن بالطريقة االعتيادية.

[؛ Guggisberg ]19] Quint [18؛ [17] الكحيلي واهتمت دراسة كل من        

[ بتقص ي أثر استخدام إستراتيجية الصف Chipps20 [؛ [2] والبلوشية

لتحصيل الدراس ي، وقد أكدت جميع هذه الدراسات على املقلوب في تنمية ا

فاعلية استخدام اإلستراتيجية في التحصيل الدراس ي، فقد أظهرت نتائجها 

وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل الدراس ي بين املجموعات التجريبية 

)التي درست باستخدام إستراتيجية الصف املقلوب( واملجموعات الضابطة 

ستخدام طرائق التدريس السائدة( لصالح املجموعات )التي درست با

 التجريبية.

وبالرغم من اتفاق هذه الدراسات على فاعلية إستراتيجية الّصف         

املقلوب، وتأثيرها اإليجابي الواضح في التحصيل الدراس ي إال أن نتائج بعض 

ت الدراسات أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعا

التجريبّية، واملجموعات الضابطة في التحصيل الدراس ي. ومن بين هذه 

[ للكشف عن تأثير الّصف Brown21 [الّدراسات الّدراسة التي أجراها 

 University ofاملقلوب على مستوى أداء طلبة جامعة ماساتشوستس )

Massachusetts .في مادة األحياء باملقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس )

فقد توّصلت نتائجها إلى عدم وجود فروق جوهرية في متوسط الدرجات 

الكلية لالختبار النهائي عند مقارنة نتائج الطلبة في الّصف الدراس ي املقلوب 

تعّرف أثر [ التي سعت إلى Wiley22[بنتائج الطريقة التقليدية. وكذلك دراسة 

استخدام نموذج الّصف املقلوب في تدريس مادة الرياضيات لطالب الّصف 

الخامس االبتدائي. فقد أظهرت نتائجها أن معظم الطالب استطاعوا تلبية 

 آخرين لم 
ً
املعايير الدولية في مجال الكسور العشرية، في حين أن طالبا

 يستطيعوا تلبية هذه املعايير في مجال الكسور. 

[ التي Thompson & Mombourquette23 [أما الّدراسة التي قام بها        

هدفت إلى تقييم تطبيق الفصل املقلوب في املرحلة الجامعية لدى طالب إدارة 

 في الدرجات بين الشعب التي استخدمت 
ً
األعمال، فقد أظهرت نتائجها تقاربا

ى فاعلية [ دراسة سعت إلى اختبار مدMarlowe [24الطريقتين. وأجرى 

التدريس باستخدام إستراتيجية الّصف املقلوب على املتغّيرات التابعة 

قت على طلبة املرحلة القللتحصيل الدراس ي، ومستوى  ّبِّ
ُ
لق، واالجهاد. وط

الثانوية في مادة األنظمة البيئية واملجتمعات. وقد كشفت نتائج الّدراسة عن 

ستراتيجية الّصف انخفاض مستويات القلق لدى الطالب عند تطبيق إ

 ذات داللة إحصائية، 
ً
املقلوب. بينما لم تظهر نتائج االختبار النهائي فروقا

بالرغم من أن املستوى األكاديمي للطالب في الّصف املقلوب أظهر نتائج 

إيجابية، وأظهر الطالب أيًضا اتجاهات إيجابية نحو الّدراسة في الّصف 

 املقلوب.

ج الدراسات السابقة في أثر هذه اإلستراتيجية على ونظًرا الختالف نتائ        

التحصيل الدراس ي؛ ارتأى الباحثان التعّمق في الدراسات التي تناولت هذا 

الجانب، فجاءت فكرة هذه الدراسة الببليومترية التي تسعى إلى إجراء مسح 

 للدراسات السابقة في هذا الجانب، وتحليلها إلعطاء صورة شاملة، 

 ّمقة.وواسعة، ومتع

لقد كان يطلق على الدراسات الببليومترية اسم الببليوغرافيا اإلحصائية 

(Statistical Bibliography( حتى عام )أما اصطالح الببليومتركس 1963 .)

(، الذي اقترح أن يحل هذا 1969عام ) Alan Pitchardفكان من ابتكار 

يظهر بشكل االصطالح محل اصطالح الببليوغرافيا اإلحصائية الذي كان 

 E. Windham(، عندما ابتكره 1923متقطع في أدبيات هذا العلم منذ عام )
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Hulme  عنواًنا ملحاضرتيه اللتين ألقاهما عن الببليوغرافيا في جامعة

 [.25كامبريدج ]

[ أنها: "استعمال 26الببليومتركس حسبما ذكر مرغالني ] Pitchardوقد عّرف 

ي إلقاء الضوء على عمليات االتصاالت الرياضيات واألساليب اإلحصائية ف

املكتوبة، وعلى طبيعة مسار التطور الذي سار فيه فرع من فروع املعرفة، أو 

الدراسة عن طريق عّد وتحليل املظاهر املختلفة لالتصاالت املكتوبة". ويرى 

Pitchard  أن اصطالح الببليوغرافيا اإلحصائية غير واف بالغرض، ألنه يمكن

ره على أنه يعني ببليوغرافيا عن اإلحصاء، في حين أن اصطالح أن يساء تفسي

الببليومتركس ال يكتنفه أي غموض، وله نظائر معترف بها من أسماء وفروع 

 .Scient metricesمثل:املعرفة األخرى، 

في اللغة  -الببليومتركس -[ عدم وجود مرادف لهذا املصطلح 27وترى بدران ]

"" biblioالعربية، وعند تحليل املصطلح نفسه يالحظ أنه يتكون من جزئين: 

"" دالة metric"بمعنى قياس متري، وطاملا أن كلمة metricبمعنى كتاب، و "

اإلحصاء على القياس الحسابي أو اإلحصائي فيمكن اعتبار مصطلح )

الببليوغرافي( أقرب إلى اللغة العربية، ولكن البد من استخدام تسمية 

الببليومتركس كواحد من املصطلحات العلمية املعّربة، والشائعة االستخدام 

 مثل الجيولوجيا والببليوغرافيا.

وفي هذا االتجاه سار أيضا املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات       

( بـ "قياسات ببليوجرافية" مع bibliometricsاصطالح )واملعلومات، فترجم 

تعريب املصطلح إلى )ببليومتريقا( التي عّرفها بأنها مجموعة األساليب 

اإلحصائية، والقياسات الكمية املستخدمة في دراسة الخصائص البنيانية 

لإلنتاج الفكري، وأن الببليومتريقا تستخدم الطرق اإلحصائية واألساليب 

في تحليل البيانات املتعلقة بالوثائق ملعرفة خصائص تداول  الرياضية

 [.28املعلومات ]

والدراسات الببليومترية املعنية بتحليل البحث العلمي وتحديد اتجاهاته في 

مجال إستراتيجية الصف املقلوب نادرة مقارنة بغيرها من الدراسات، فقد 

 عبر قواعد البيانات امل
ً
 مكثفا

ً
توفرة في مكتبات جامعة أجرى الباحثان بحثا

السلطان قابوس )قاعدة معلومات الرسائل الجامعية "املنظومة"، وقاعدة 

"، واملنهل، وشمعة(، وجوجل الباحث العلمي Edu Searchاملعلومات التربوية "

"Google Scholar واملواقع اإللكترونية للمجالت العلمية املحكمة املتوفرة ،"

را إال على دراسة ببليومترية واحدة باللغة العربية على شبكة اإلنترنت، فلم يعث

 في موضوع إستراتيجية الصف املقلوب، وأربع دراسات باللغة اإلنجليزية، وهي: 

[ التي تقّصت الدراسات السابقة املنّفذة في .Lundin, et. Al [29دراسة 

وعددها ( Scopus databaseإستراتيجية الصف املقلوب في قاعدة بيانات )

(، وقام الباحثون 2015 -2011( دراسة، واملنشورة خالل الفترة من )530)

بتحليل الدراسات السابقة من حيث املراحل التعليمية والتخصصات 

األكاديمي املناسبة لتطبيق اإلستراتيجية، والدول التي نّفذتها، وطرق جمع 

لت الدراسة إلى أن البيانات، والتوصيات والبحوث املستقبلية املطلوبة. وتوصّ 

عدد الدراسات املنّفذة في هذه اإلستراتيجية ينمو بصورة سريعة مع الزمن 

زت على 
ّ
مما يشير إلى االهتمام املتزايد باإلستراتيجية، وأغلب الدراسات رك

استخدامه في التعليم الجامعي، وبالتحديد في تخصصات العلوم 

ا أجري في الواليات املتحدة والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأن أغلبه

األمريكية، وما زالت هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحسين 

 ممارسات تطبيق اإلستراتيجية.

[ الستكشاف أثر إستراتيجية 30والدراسة التي أجرتها الشبيبية وآخرون ]      

ي، الصف املقلوب في العملية التعليمية التعلمية من حيث: التحصيل الدراس 

واملشاركة الصفية، والدافعية للتعلم، واالتجاهات نحو اإلستراتيجية ونحو 

املواد الدراسية، والتعلم الذاتي، ومهارات التفكير، من خالل تحليل ما يزيد 

عن ثمانين دراسة علمية محكمة وتقييمها بطريقة نقدية في ضوء أسئلة 

استهدفت أثر  الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الدراسات السابقة

إستراتيجية الصف املقلوب في متغيرات كثيرة ومتنوعة، وهي من أبرز نواتج 

التعلم التي تسعى العملية التربوية إلى تنميتها لدى الطلبة. وتوصلت الدراسة 

أيًضا إلى أن إستراتيجية الصف املقلوب لها تأثير إيجابي في أغلب املتغيرات 

ة، ومنها: التحصيل الدراس ي، واالتجاهات، التي استهدفتها الدراسات السابق

واملشاركة الصفية، وتنمية مهارات التفكير، والدافعية للتعلم، والتعلم 

الذاتي، وخفض القلق. لذا أوصت بالتوسع في استخدام املعلمين إلستراتيجية 

الصف املقلوب؛ ملا لها من تأثير إيجابي في تعزيز مختلف جوانب العملية 

 التربوية.

[ إلى تحليل الدراسات السابقة Zainuddin & Halili [31وهدفت دراسة       

( دراسة، خالل الفترة من عام 20املنّفذة في الصف املقلوب، وعددها )

(، حيث استخدم تحليل املحتوى لفحص املنهجيات، ومجال 2015 -2013)

بها،  الدراسات، وأدوات التكنولوجيا املستخدمة، واملراجع التي تم االستشهاد

والتأثيرات على تعلم الطالب، وتحديات الصف املقلوب. واستخدم التحليل 

الوصفي التكرارات والنسب املئوية. وتوّصلت الدراسة إلى أن الدراسات 

السابقة استخدمت بعض األدوات التكنولوجية لتطبيق اإلستراتيجية 

حدث كمنصة على اإلنترنت. وأظهر تحليل التأثيرات أن الصف املقلوب أ

تأثيرات إيجابية في تعلم الطالب مثل التحصيل الدراس ي، والدافعية، 

واملشاركة، والتفاعل. وهناك حاجة إلى مواجهة بعض التحديات املوجودة في 

تطبيق الصف املقلوب من قبل الباحثين في املستقبل، مثل مالءمة الصف 

 ب.املقلوب بسبب ضعف جودة املحاضرات املرئية واملعلم غير املدرّ 

[ ّدراسة تحليلية الستكشاف فاعلية إستراتيجية Bormann32 [وأجرى       

الّصف املقلوب في مشاركة الطالب وتحصيلهم الدراس ي باإلضافة إلى مزايا 

( دراسة 19النموذج املقلوب مقارنة بالنموذج التقليدي من خالل تحليل )

مة تناولت موضوع الّصف املقلوب، وتقييمها بط
ّ
ريقة نقدية، علمية محك

(، EBSCOواستهدف الدراسات املحكمة املوجودة في قاعدتي البيانات )

(. وتوّصلت الدراسة إلى 2014 -2012(، خالل الفترة من )Google Scholarو)

أن هذه اإلستراتيجية القت إقباال من قبل الطالب واملعلمين على مستويات 

ر بيئة أكاديمية متفاوتة، وإن فوائدها تفوق سلبياتها بش
ّ
كل كبير، وأنها توف

تفاعلية للمتعلمين، وتركز على مستويات التفكير العليا. باإلضافة إلى ذلك 

كان الطالب يشعرون باالرتياح لهذه اإلستراتيجية، وأن طريقة حصولهم على 

م خارج نطاق الّصف الدراس ي.
ّ
 املعلومات هو ما منحهم الثقة بأنفسهم للتعل

بمسح الدراسات السابقة بهدف تعّرف أثر   [4]وفيرليجروقام بيشوب        

( دراسة علمية محكمة 24إستراتيجية الفصل املقلوب، حيث قاما بتحليل )

(، من حيث أهدافها، واملنهجية املتبعة، واألدوات 2012حتى عام )

املستخدمة، والفئات املستهدفة، واألنشطة املستخدمة داخل الحصة 

ي توصلت إليها. وقد توّصل الباحثان إلى أن أغلب وخارجها، والنتائج الت

الدراسات أجريت ركزت على تصورات املتعلمين عن اإلستراتيجية، وأنها 
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دت على أهمية توظيف الفصول املقلوبة في التدريس، وخاصة في حفز 
ّ
أك

م التعاوني.
ّ
م، وإعالء قيم العمل الجماعي، والتعل

ّ
 عملية التعل

 مشكلة الدراسة. 2

مة أمًرا مهًما       
ّ
يعد تحليل الرسائل الجامعية والدراسات العلمية املحك

ملناقشة أثر إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي، فقد توّصلت 

نتائج عدد من الدراسات إلى وجود تأثير إيجابي لإلستراتيجية في تحصيل 

على  الطلبة، في حين أظهرت نتائج دراسات أخرى عدم وجود تأثير لها

التحصيل، لذا فإن النظرة الشاملة من خالل مجموعة أكبر من الدراسات 

ضمن ما يقرب من عقد من الزمان، في مستويات دراسية مختلفة، قد تزّود 

الباحثين واملمارسين في العملية التربوية بمؤشرات أفضل عن فاعلية هذه 

وفاعليتها قد اإلستراتيجية، كما أن مناقشة موضوع أثر هذه اإلستراتيجية 

يتيح املجال للمعلمين واملشرفين لتقرير مدى جدوى تطبيق هذه 

 اإلستراتيجية في الصفوف الدراسية. 

ة الدراسات املسحية التي تناولت اإلنتاج البحثي التربوي في       
ّ
واملالحظ قل

لذا جاءت  -على حد علم الباحثين –موضوع إستراتيجية الصف املقلوب 

زت على مناقشة أثر هذه الدراسة لتس
ّ
د فجوة في هذا املجال، حيث رك

 إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي.

 هدف الدراسةأ. 

تهدف الدراسة الحالية إلى تجميع الدراسات السابقة التي تناولت أثر      

إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي وتحليلها، وتقييمها، 

هذا النوع من النتاج البحثي التربوي من حيث  وتعّرف خصائص وسمات

سنوات النشر، واملنهجية، وطبيعة العّينات، والدول املنّفذة للدراسات، 

واملواد الدراسية، واألدوات البحثية املستخدمة، وأسباب التأثير اإليجابي لها 

 في التحصيل الدراس ي، وأسباب عدم التأثير. 

 أسئلة الدراسةب. 

 لى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:تسعى الدراسة إ

ما توزيع الدراسات السابقة التي تقّصت أثر إستراتيجية الصف املقلوب  -1

في التحصيل الدراس ي وفًقا لـ )سنوات النشر، ولغة النشر، والدول املنّفذة 

للدراسات، واملنهجية، واألدوات البحثية املستخدمة، وطبيعة العّينات، 

 واملواد الدراسية(؟

ما أثر استخدام إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي حسبما  -2

 توّصلت إليه الدراسات السابقة؟

كيف فّسرت الدراسات السابقة التأثير اإليجابي إلستراتيجية الصف  -3

 املقلوب في التحصيل الدراس ي؟

 كيف فّسرت الدراسات السابقة عدم تأثير إستراتيجية الصف املقلوب -4

 تحصيل الدراس ي؟في ال 

 أهمية الدراسةج. 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله، حيث إن        

تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم، وتنويعها، وتطبيق إستراتيجيات 

التدريس الحديثة، والتعرف على آثارها تعد من القضايا التربوية التي يوليها 

لعملية التربوية البحث التربوي األهمية الكبرى، ملا يترتب عليها من تجويد ل

وزيادة لفاعليتها. كما أن هذه الدراسة تقدم نظرة شاملة وعميقة عن أثر 

 استخدام إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي. 

 

 حدود الدراسةد. 

الحدود النوعية: غطت الدراسة النتاج البحثي التربوي املنشور في موضوع  -

صيل الدراس ي، من خالل قواعد أثر إستراتيجية الصف املقلوب في التح

البيانات املتوفرة في مكتبات جامعة السلطان قابوس )قاعدة معلومات 

"، Edu Searchالرسائل الجامعية "املنظومة"، وقاعدة املعلومات التربوية "

"، واملواقع Google Scholarواملنهل، وشمعة(، وجوجل الباحث العلمي "

مة املتوفرة على شبكة اإلنترنت، وشملت اإللكترونية للمجالت العلمية املحك

رسائل املاجستير والدكتوراة، والدراسات املنشورة في املجالت العلمية 

( 138املحكمة واملؤتمرات، الصادرة باللغتين العربية واإلنجليزية، والبالغة )

 دراسة.

 الحدود الزمانية: غطت الدراسة النتاج البحثي التربوي املنشور في الفترة من -

م(، وهو تاريخ أول دراسة منشورة حصل عليها الباحثان، إلى عام 2012عام )

(2019.) 

الحدود املوضوعية: شملت الدراسة كافة التخصصات واملقررات  -

 الدراسية.

 الطريقة واالجراءات. 3

 منهج الدراسةأ. 

 لطبيعة الدراسة الحالية فقد اتبعت املنهج الوصفي       
ً
التحليلي نظرا

( الذي يسعى إلى قياس اإلنتاج الفكري Bibliometric Approachالببليومترى )

في حقل معرفي معين وتحليله، من خالل بعض املؤشرات، من أجل إلقاء 

الضوء على خصائص تداول املعلومات، وتتبع مسار تطور املجاالت العلمية 

لى تحليل الدراسات [. وسعى الباحثان من خالل هذا املنهج إ33املختلفة ]

العلمية التي تناولت أثر استخدام إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل 

الدراس ي، وإعداد قائمة بها في بطاقة التحليل املخصصة لذلك، وفّرغا فيها 

البيانات املستهدفة في الدراسة، وأعدا جداول التكرارات والنسب املئوية، ثم 

 قاما بالتعليق عليها.

 الدراسة وعّينتهامجتمع ب. 

تكّون مجتمع الدراسة من جميع الدراسات العربية واإلنجليزية التي         

تناولت أثر استخدام إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي، 

(، في رسائل املاجستير والدكتوراة، وفي املجالت 2019واملنشورة حتى عام )

( 138عّينة الدراسة فقد تكّونت من )العلمية املحكمة، وفي املؤتمرات. أّما 

شرت بين عامي )
ُ
 (.2019 -2012دراسة، ن

 أداه الدراسةج. 

َمت في هذه الدراسة بطاقة تحليل؛ لتحليل محتوى نتاج البحث  دِّ
ْ
اسُتخ

التربوي في موضوع أثر إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي. وقد 

 رجع الباحثان إلى األدب التربوي املرتبط بموضوع الدراسة لالستفادة 

 منه في بنائها، وذلك على النحو اآلتي:

ة التحليل وهو تحليل النتاج البحثي التربوي في تحديد الهدف من بطاق -

دراسات أثر إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي املنشورة 

 (.2019 -2012خالل الفترة )

حصر الجوانب املستهدفة بالتحليل )فئات التحليل(، وهي: )سنوات النشر،  -

وات البحثية ولغة النشر، والدول املنّفذة للدراسات، واملنهجية، واألد

املستخدمة، وطبيعة العّينات، واملواد الدراسية، وأثر اإلستراتيجية على 

 التحصيل الدراس ي من حيث "لها تأثير إيجابي، وال يوجد لها تأثير"(.
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تحديد الوحدة التي سُتْعَتَمد في إحصاء تلك البيانات وهي: التكرار والنسبة  -

 املئوية.

 للتحقق من صدقها وثباتها.تصميم بطاقة التحليل وتنسيقه -
ً
 ا تمهيدا

 حصر مبررات التأثير اإليجابي لإلستراتيجية في التحصيل الدراس ي. -

 حصر مبررات عدم تأثير اإلستراتيجية في التحصيل الدراس ي. -

 صدق أداة الدراسة وثباتها:

للتحقق من صدق األداة عرضت على ثالثة من املحكمين املتخصصين، 

مقترحاتهم عليها. وأما ثباتها فقد تم التأكد منه من خالل وأخذت مالحظاتهم و 

تطبيق األداة على ست دراسات من خارج عّينة الدراسة، ومقارنة نتائجها 

بالنتائج التي خلص إليها أحد الباحثين املتخصصين على العّينة نفسها، 

 (، اآلتية:Cooperوحساب معامل االتفاق باستخدام معادلة كوبر )

  = االتفاق مرات عدد( فاق مرات عدد(/)االختالف مرات عدد +)االت ×100

 %(.94يث بلغت نسبة االتفاق بينهما )االتفاق نسبة، ح

 املعالجة اإلحصائية:

( Cooperاستخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية: معادلة كوبر )

 لحساب الثبات، والتكرارات والنسب املئوية.

 ومناقشتهانتائج ال. 4

لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على: "ما توزيع الدراسات السابقة التي  -

تقّصت أثر إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل الدراس ي وفًقا لـ )سنوات 

النشر، ولغة النشر، والدول املنّفذة للدراسات، واملنهجية، واألدوات البحثية 

واد الدراسية(؟" قام الباحثان بحصر نتاج املستخدمة، وطبيعة العّينات، وامل

البحث التربوي الذي تناول إستراتيجية الصف املقلوب وتجميعه، والتركيز 

على الدراسات التي تناولت أثر إستراتيجية الصف املقلوب في التحصيل 

نا من الحصول على )
ّ
ذت في 138الدراس ي، وتمك ّفِّ

ُ
مة ن

ّ
( دراسة علمية محك

(، ثم قاما بتحليل هذه الدراسات وتقييمها 2019ير )هذا الجانب حتى فبرا

وتصنيفها، باستخدام بطاقة التحليل، وقد تضمنت بطاقة التحليل ما يأتي: 

اسم املؤلف، والسنة، ولغة النشر، والدولة، واملنهجية، وأداة الدراسة، 

وطبيعة العّينات، واملواد الدراسية )املقررات(. والجداول اآلتية توضح توزيع 

لدراسات حسب: )سنوات النشر، ولغة النشر، والدول املنّفذة للدراسات، ا

واملنهجية، واألدوات البحثية املستخدمة، وطبيعة العّينات، واملواد 

( يبّين التكرارات والنسب املئوية لتوزيع الدراسات 1الدراسية(. وجدول )

 حسب السنوات.

 1جدول 

 رارات والنسب املئوية لتوزيع الدراسات حسب سنة النشرالتك

 إستراتيجية أثر تناولت التي الدراسات حداثة( 1) جدول  من يالحظ      

 هذه أن الباحثان وجد حيث الدراس ي، التحصيل في املقلوب الصف

 أخذ الدراسات هذه عدد وأن ،(2012) عام في تنفيذها بدأ قد الدراسات

 لتوزيع املئوية والنسب التكرارات يبّين( 2) وجدول . السنوات مرور مع بالتزايد

 .النشر لغة سبح الدراسات

 2 جدول 

 النشر لغة حسب الدراسات لتوزيع املئوية والنسب التكرارات

 الدراسة استهدفتها التي الدراسات من%( 64) أن( 2) جدول  من يظهر      

 وفيما. اإلنجليزية باللغة منها%( 36)و العربية، باللغة كانت بالتحليل الحالية

 حسب الدراسات لتوزيع املئوية والنسب التكرارات( 3) جدول  يعرض يأتي

 .الدولة

 3 جدول 

 الدولة حسب الدراسات لتوزيع املئوية والنسب التكرارات

 النسبة املئوية التكرار السنة

2012 1 1 % 

2013 8 6 % 

2014 10 7 % 

2015 31 22 % 

2016 30 22 % 

2017 26 19 % 

2018 30 22 % 

2019 2 1 % 

 % 100 138 املجموع

 النسبة املئوية التكرار لغة النشر

 % 64 88 اللغة العربية

 % 36 50 اللغة اإلنجليزية

 % 100 138 املجموع

 النسبة املئوية التكرار الدولة

 % 30 41 أمريكا

 % 28 39 السعودية

 % 17 24 مصر
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 الصف بإستراتيجية الدول  من كبير عدد اهتمام( 3) جدول  من يالحظ       

ز مع املقلوب،
ّ
 هذه نشأت حيث– أمريكا في السابقة الدراسات أغلب ترك

 والنسب التكرارات يعرض( 4) وجدول . ومصر السعودية في ثم -اإلستراتيجية

 .املنهجية حسب الدراسات لتوزيع املئوية

 4 جدول 

 املستخدم املنهج حسب الدراسات لتوزيع املئوية والنسب التكرارات

 التجريبي، املنهج استخدمت الدراسات من%( 99) أن( 4) جدول  من يظهر      

 الذي( الدراس ي التحصيل) واملتغير اإلستراتيجية طبيعة من يتناسب وهذا

ق وفيما. الدراسات تلك تناولته
ّ
 في املستخدمة البحثية باألدوات يتعل

 وجد فقد بالتحليل الحالية الدراسة استهدفتها التي السابقة الدراسات

 وهذا البيانات، لجمع االختبارات استخدمت الدراسات جميع أن الباحثان

 يبّين( 5) وجدول . الدراسات تلك تناولته الذي املتغّير طبيعة مع يتناسب

 الدراس ي الصف حسب الدراسات لتوزيع املئوية والنسب التكرارات

 (.املرحلة)

 5 جدول 

 الدراس ي والصف الجامعية املرحلة حسب الدراسات لتوزيع املئوية والنسب التكرارات

 مختلف في الطلبة استهدفت السابقة الدراسات أن( 5) جدول  من يالحظ      

 يعني وهذا الجامعية، املرحلة إلى الرابع الصف من ابتداءً  الدراسية، املراحل

 من يظهر كما. الدراسية املراحل مختلف في اإلستراتيجية تطبيق إمكانية

 نسبة بلغت حيث الجامعية، املرحلة على الدراسات أغلب تركيز( 5) جدول 

( 6) وجدول %(. 54) الجامعية املرحلة طلبة على املطبقة السابقة الدراسات

 (. املقررات) الدراسية املواد حسب الدراسات توزيع تكرارات يبّين

 

 

 % 7 10 األردن

 % 4 6 فلسطين

 % 3 4 سلطنة عمان

 % 1 2 قطر

 % 1 2 الكويت

 % 1 2 تركيا

 % 1 1 اليمن

 % 1 1 أندونيسيا

 % 1 1 بريطانايا

 % 1 1 أملانيا

 % 1 1 اليابان

 % 1 1 تايوان

 % 1 1 أستراليا

 % 1 1 كوريا

 % 100 138 املجموع

 املئويةالنسبة  التكرار املنهج

 %99 137 التجريبي

 % 1 1 املختلط

 % 100 138 املجموع

 النسبة املئوية التكرار املرحلة الجامعية والصف الدراس ي

 % 54 74 الجامعية

 % 7 10 الثاني عشر

 % 11 15 الحادي عشر

 % 10 14 العاشر

 % 10 14 التاسع

 % 5 7 الثامن

 % 4 5 السابع

 % 5 7 السادس

 % 2 3 الخامس

 % 6 8 الرابع

 % 100 138 املجموع
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 6 جدول 

 (املقررات) الدراسية املواد حسب الدراسات لتوزيع املئوية والنسب التكرارات

 النسبة املئوية التكرار الدراسية )املقررات(املواد 

 % 26 36 رياضيات

 % 22 30 علوم

 % 16 22 تكنولوجيا التعليم

 % 7 10 اللفة اإلنجليزية

 % 7 9 اللغة العربية

 % 4 6 دراسات اجتماعية

 % 4 6 طرائق التدريس

 % 4 5 التربية اإلسالمية

 % 3 4 الطب

 % 2 3 التربية الخاصة

 % 1 2 الهندسة

 % 1 2 التربية الرياضية

 % 1 1 مهارات التفكير

 % 1 1 اقتصاد منزلي

 % 1 1 رياض أطفال

 % 100 138 املجموع

َقت اإلستراتيجية هذه أن( 6) جدول  من يتضح       ّبِّ
ُ
 مقررات في أكبر بصورة ط

 كما التعليم، تكنولوجيا إلى إضافة والعلوم، كالرياضيات التطبيقية العلوم

َقت أنها ّبِّ
ُ
 التدريس يمكن أنه يعني وهذا اإلنسانية، العلوم مقررات في أيضا ط

 (.املقررات) الدراسية املواد مختلف في اإلستراتيجية هذه باستخدام

  إستراتيجية استخدام أثر ما: "على ينص الذي الثاني السؤال عن لإلجابة -

 الدراسات إليه توّصلت حسبما الدراس ي التحصيل في املقلوب الصف

 في تأثيرها حيث من السابقة الدراسات نتائج الباحثان حلل" السابقة؟

 وجود إلى توّصلت دراسات إلى الدراسات بتصنيف فقاما الدراس ي، التحصيل

 تأثير وجود عدم إلى توّصلت ودراسات لإلستراتيجية، إيجابي تأثير

 .ذلك نتائج يعرض( 7) وجدول . التحصيل في لإلستراتيجية

 7 جدول 

 التحصيل في اإلستراتيجية تأثير  نتيجة حسب الدراسات لتوزيع املئوية والنسب التكرارات

 في إيجابي تأثير لها املقلوب الصف إستراتيجية أن( 7) جدول  من يتبّين      

 الدراسات من%( 85) نتائج إليه توّصلت ما وهذا الدراس ي، التحصيل

 هذه في التجريبية املجموعة تفّوقت حيث الباحثان، حللها التي السابقة

 توّصلت حين في الدراس ي، التحصيل في الضابطة املجموعة على الدراسات

 أظهرت حيث التحصيل، في لإلستراتيجية تأثير وجود عدم إلى منها%( 15)

 التحصيل في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسات تلك نتائج

 .الضابطة واملجموعة التجريبية املجموعة بين الدراس ي

 الدراسات فّسرت كيف: "على ينص الذي الثالث السؤال عن لإلجابة -

" الدراس ي؟ التحصيل في املقلوب الصف إلستراتيجية اإليجابي التأثير السابقة

ل
ّ
 بين فروق وجود عن نتائجها كشفت التي السابقة الدراسات الباحثان حل

 ،(املقلوب الصف إستراتيجية باستخدام درست التي) التجريبية املجموعة

 التحصيل في( السائدة التدريس بطرائق درست التي) الضابطة واملجموعة

 اإليجابي التأثير مبررات لحصر التجريبية؛ املجموعة لصالح الدراس ي

 عزت قد السابقة الدراسات أن ووجدا الدراس ي، التحصيل في لإلستراتيجية

 :اآلتية األسباب إلى لإلستراتيجية اإليجابي التأثير

 للحصة، حضورهم قبل الفردية واألنشطة املهام من لعدد الطلبة أداء أن     

 إلى توجيهها يودون  التي واألسئلة التعليمية، الفيديو مقاطع مشاهدة) ومنها

م
ّ
 في الوقت من مزيد قضاء على يساعدهم( الّصف في أقرانهم إلى أو املعل

م
ّ
 الحصة وقت يعطى بدوره وهذا للدروس، الجيد والتحضير املسبق، التعل

 لحل العليا التفكير مهارات واستخدام والنقاش، الثراء من مزيدا األصلي

 األساليب من أكبر بفاعلية حولها والنقاش باملوضوع، املرتبطة املشكالت

 .التقليدية

نهم الحصة موعد قبل مسبقا الفيديو ملقاطع الطلبة مشاهدة وأن      
ّ
 من مك

م على لطرحها أسئلة إعداد
ّ
م مرحلة في أقرانهم وعلى املعل

ّ
 الّصف، في التعل

 تصحيح في واملساهمة الفهم، على مساعدتهم شأنها من األسئلة وهذه

 قبل مسبقا الفيديو ملقاطع الطلبة مشاهدة أن كما. لديهم الخطأ التصّورات

ب والطمأنينة، بالراحة الشعور  على ساعدهم الحصة موعد
ّ
 عامل على والتغل

 التدريسية املواقف نتيجة الطلبة بعض تنتاب قد التي والرهبة الخوف

 وفي[. 34] إليهم املوكلة املهام أداء في باإلخفاق يشعرون يجعلهم مما التقليدية

 قبل التعليمية الفيديو مقاطع مشاهدة على الطلبة اعتمد املقلوب الّصف

 النسبة املئوية التكرار نتيجة تأثير اإلستراتيجية في التحصيل

 % 85 117 إيجابيتأثير 

 % 15 21 ال يوجد تأثير

 % 100 138 املجموع
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 خطوهم وفق لهم، املناسبين والوقت بالسرعة الّصف وخارج الحصة، وقت

اتي
ّ
م، في الذ

ّ
 مزيد إلى يحتاج أم االستيعاب في سريع الطالب أكان سواء التعل

 شرح مشاهدة إعادة يمكن حيث املعرفي، املحتوى  استيعاب في الوقت من

 .مطلوب هو ما إلى للوصول  الفيديو عرض وتسريع مرة، من أكثر معّينة نقطة

 أو املحمولة األجهزة خالل من التعليمية الفيديوهات تلك مشاهدة أن كما     

 التعليمية، العملية في الطلبة النخراط واسع بشكل املجال أتاح قد الحاسوب

 التواصل ووسائل اإلنترنت بشبكه التعليمية املادة ربط أن إلى إضافة

. عصرهم بلغة الطلبة خاطب قد ،(بوك والفيس آب، الواتس) االجتماعية

 على الطلبة ساعد للمراجعة دائم بشكل الفيديو مقاطع أرشفة أن كما

 االستعداد وعند الحاجة، عند للفيديوهات والرجوع واملمارسة، التدريب

 . لالختبارات

م من املقدمة الراجعة التغذية ولكون       
ّ
َعد لطالبه املعل

ُ
  ت

ً
  مبدءا

ً
 يقوم أصيال

م عليه
ّ
  التعل

ً
 للطلبة تقديمها فإن ،[5] املقلوب الّصف إلستراتيجية وفقا

 املناقشات في حدة، على طالب ولكل مجموعة لكل ومباشر مستمر بشكل

 واالختبارات الّصفية األنشطة تنفيذ وبعد الّصف، في تدور  التي املثمرة

  أحدث قد -الّصفية والواجبات القصيرة
ً
  أثرا

ً
  الجانب هذا في ملحوظا

ً
 وفقا

 املفاهيم وتقديم جديدة، لخبرات الطلبة وتعّرض. اإلستراتيجية لهذه

 عقلية، وإثارة جاذبية، من تتضّمنه بما قبل، من عليها يعتادوا لم بإستراتيجية

  أكثر جعلهم األنشطة، مع والتفاعل النقاش، في للمشاركة ودفعهم
ً
 حيوية

ا،
ً
 الذات مفهوم وعّزز  نشاط، من به يقومون  بما استمتاًعا وأكثر ونشاط

م، حًبا أكثر وجعلهم بأنفسهم الثقة وأكسبهم لديهم،
ّ
 عليهم وسّهل للتعل

م عملية
ّ
 .التعل

 أخرى  وأساليب مفاهيم على تعتمد املقلوب الّصف إستراتيجية ولكون       

م
ّ
 العملية محور  هو الذي الطالب وجود فيه يستثمر الذي النشط، كالتعل

م، فهو يؤديه، الذي النشاط أهمية برزت فقد التعليمية،
ّ
 ومشارك، متعل

م بها، يكلف التي واملهام األنشطة في بإيجابية يشارك نشط، ومتعاون 
ّ
 في واملعل

م
ّ
م عملية يدير وميّسرا، ومرشدا، موجها، دوره يكون  النشط التعل

ّ
 نحو التعل

زت اإلستراتيجية هذه أن كما[. 35] املنشودة األهداف تحقيق
ّ
 على رك

 على الطالب يعمل حيث والعليا، الدنيا الستة، املعرفية بلوم مستويات

 الدراسية، الحصة موعد قبل( والفهم التذكر،) الدنيا املعرفية املستويات

 املعرفية املستويات على التركيز ويتم التعليمة، الفيديو ملقاطع مشاهدته عند

 الّدراسة، الحصة أثناء في( والتقويم والتركيب، والتحليل، التطبيق،) العليا

م إستراتيجيات وتفعيل والتدريبات، الّصفية األنشطة تنفيذ عند
ّ
 التعل

م من الدعم الطالب يتلّقى حيث النشط،
ّ
 [. 36] وأقرانه املعل

 األمثل االستثمار على ساعد املقلوب الّصف إستراتيجية واستخدام       

م لوقت
ّ
 إلى الدراسية الحصة تتحّول  حيث خارجها، وفي الحصة أثناء في املعل

 ضمن والعمل العمل، وأوراق التفاعلية األنشطة خالل من تدريبية ورشة

م يقوم التي مجموعات،
ّ
 يجيب العمل وأوراق األنشطة فبهذه بتطبيقها، املعل

م
ّ
 ويصحح لديهم، املعلومات ويثبت معهم، ويتحاور  الطلبة، أسئلة عن املعل

. املطلوب املستوى  إلى يصل لم ملن املناسب الّدعم ويقدم الخطأ، املعلومات

ر اإلستراتيجية فهذه
ّ
م توف

ّ
 الطلبة، مع للتفاعل الوقت من مزيدا للمعل

 بموضوع املرتبطة املشكالت لحل العليا التفكير مستويات واستخدام

  الحصة أثناء في بفاعلية حولها والنقاش الدرس،
ً
 في املحاضرات إلقاء من بدال

، أكثر بشكل الدرس فهم للطلبة يتيح مما الشرح، إلى واالستماع الحصة
ً
 عمقا

 والتعاون، والتواصل، والنقاش، الثراء، من مزيدا الحصة وقت ويعطى

م توجيه تحت البّناء والتحاور  والتشاور،
ّ
 .وإرشاده املعل

 في كبيرا دورا لعبت املقلوب الّصف إستراتيجية أن الباحثون  أكد وقد       

 وبين واملعارف للعلوم النظرية الّدراسة بين القائمة الفجوة من التقليل

 بين الربط في ساعدت حيث ،[12] العملية الحياة في لها التطبيقي الجانب

 املعرفي املحتوى  دراسة خالل من لها، العملي والتطبيق النظرية الّدراسة

 على والتأكيد الفيديو، مقاطع مشاهدة خالل من الحصة موعد قبل النظري 

 والجماعية، الفردية األنشطة خالل من الحصة أثناء في التطبيقي الجانب

م وإستراتيجيات
ّ
 املعارف على التأكيد في دور  له يكون  قد مما النشط؛ التعل

 .الطلبة لدى املكتسبة

 فهو األمثل، االستخدام الفيديو تقانة تستخدم اإلستراتيجية هذه أن كما      

 مثير أنه الدراسات أظهرت حيث وفوائد، ميزات من له ملا وإيجابي فّعال

 تجعل بسرعة الدرس تقديم إمكانية مع االنتباه، وتركيز واملتابعة للتشويق

 هذه تتمّيز نفسه الوقت وفي العرض، شاشة نحو ومشدودا متحفزا الطالب

 حاستي فتشترك والحركة، والصورة، الصوت، بين تجمع أنها في التقانة

 تركيز زيادة في يساعد مما املعرفي، للمحتوى  استقبالهما في والسمع البصر

 الدرس متابعة في واالستمرار املعرفي، املحتوى  وتقّبل املفاهيم، على الطلبة

 .نهايته حتى

 الحصة خارج للطلبة التعليمي املحتوى  إعطاء أن الباحثون  ويؤكد      

 قد الدراس ي الفصل مدار على اإلنترنت على متاحا مصدرا وجعله الدراسية،

نهم
ّ
 الفرصة لبعضهم تسنح لم لو حتى وفهمها الدروس جميع مشاهدة من مك

 وغيره مرض لظروف أو خارجية بمسابقات الرتباطه الحصص إحدى لحضور 

م عملية استمرار في أسهمت اإلستراتيجية هذه أن كما[. 37]
ّ
 بعد حتى التعل

 بعد ما أنشطة ممارسة خالل من وذلك الدراسية، الحصة وقت انتهاء

 أن إلى إضافة[. 38] اإلتقان درجة إلى الطلبة وصول  إلى تهدف التي الّصف،

م حيث الطلبة، بين الفردية الفروق راعت قد اإلستراتيجية هذه
ّ
 كل يتعل

 التعليمي املوقف إحراجات عن بعيدا وسرعته، قدرته بحسب طالب

م ويقوم االعتيادي،
ّ
 إلى يصلوا لم الذين الطلبة بمساعدة الحصة أثناء في املعل

  الطلبة باقي أما املطلوب، املستوى 

 .وإثرائية إضافية وأنشطة تدريبات إعطائهم فيتم

 الدراسات فّسرت كيف: "على ينص الذي الرابع السؤال عن لإلجابة -

ل" الدراس ي؟ التحصيل في املقلوب الصف إستراتيجية تأثير عدم السابقة
ّ
 حل

 بين فروق وجود عدم عن نتائجها كشفت التي السابقة الدراسات الباحثان

 ،(املقلوب الصف إستراتيجية باستخدام درست التي) التجريبية املجموعة

 التحصيل في( السائدة التدريس بطرائق درست التي) الضابطة واملجموعة

 الدراس ي، التحصيل في اإلستراتيجية تأثير عدم مبررات لحصر الدراس ي؛

 :اآلتية األسباب إلى النتيجة هذه عزت قد السابقة الدراسات أن ووجدا

 على اعتيادهم لعدم وذلك الجديدة، لإلستراتيجية الطلبة تقّبل عدم      

 متعة أكثر االعتيادية بالطريقة التعلم وأن خاللها، من املقررات دراسة

 إلى يحتاجون  وأنهم املقلوب، الصف إستراتيجية استخدام من لهم بالنسبة

 للمادة تعرضهم أن ويرون اإلستراتيجية، هذه مع للتكّيف أطول  وقت

 التغذية على حصولهم عدم إلى إضافة مناسب، غير معلم بدون  املعرفية

 .األقران أو املعلم من الفورية الراجعة
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 أطول  ووقت أكبر، جهد إلى بحاجة اإلستراتيجية هذه استخدام وأن      

 املنزل، في الفيديو مقاطع من التعليمية للمادة املعرفي املحتوى  ملشاهدة

 على عالوة الطلبة، بها يكلف التي األنشطة كثرة إلى إضافة وفهمها،

 اإلستراتيجية بهذه املقررات دراسة أّن  يرون فالطلبة. االخرى  مسؤولياتهم

 [.39] وصعبة متعبة، عملية

ة وكذلك      
ّ
ة اإلستراتيجية، تنفيذ في املعلم كفاءة قل

ّ
 ملهارات امتالكه وقل

 حصول  وعدم. الرقمية واالجهزة التكنولوجيا مع والتعامل اإللكتروني، التعلم

 واإلنترنت، كالحاسوب، التقانة استخدام على الكافي التدريب على الطلبة

ب اإلستراتيجية هذه أن السّيما. املتعددة والوسائط
ّ
 على الطلبة اعتماد تتطل

 هذه يكتسبوا لم الطلبة بعض ألن ونظًرا تعلمهم، مسئولية وتحمل أنفسهم

 املنزلية الدراسة في أنفسهم على االعتماد في صعوبة واجهوا فقد املهارات

 [. 40] الذاتية

 النشغالهم املنزل؛ في الفيديو ملقاطع الطلبة مشاهدة عدم وكذلك       

 تمكن وعدم مشاهدتها، نسيانهم أو األخرى، الدراسية املقررات بمتطلبات

 أو اإلنترنت، شبكة النقطاع الفيديو؛ مقاطع إلى الوصول  من الطلبة بعض

 أثناء في واجهتهم التي والصعوبات التحديات من عدد إلى إضافة بطئها،

 مشاهدة من بالتحقق املعلم اهتمام قله أن كما[. 41] التقانة استخدام

 هذه إلى أدى قد له وفهمهم للحصة، حضورهم قبل الفيديو ملقاطع الطلبة

 التحصيل على املقلوب الصف إلستراتيجية تأثير وجود عدم وهي النتيجة

 [.42] املحّددة الدراسات في الدراس ي

 توصيات. ال5

 استخدام في بالتوسع توص ي فإنها نتائج من الدراسة إليه توّصلت ما ضوء في

 التحصيل في إيجابي تأثير من لها ملا املقلوب؛ الصف إلستراتيجية املعلمين

 إستراتيجية فاعلية تقويم حول  أخرى  دراسات إجراء تقترح كما. الدراس ي

ي واملتعلمين، املعلمين نظر وجهة من املقلوب الصف  في تأثيرها وتقص ّ

 .التربوية العملية في أخرى  متغيرات
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ABSTRACT_ The aim of this study is to investigate the impact of the flipped classroom strategy on the 

academic achievement. To achieve this, the descriptive method of "bibliometric analysis" was used. It analyzed 

(138) scientific studies and evaluated them in a critical manner in light of the study questions, within the range 

of eight years (2012-2019). The study results showed that (85%) of the previous studies concluded that the 

flipped classroom strategy had a positive impact on the academic achievement, while (15%) of them found that 

there is no impact of the strategy on academic achievement. The study results also showed the explanations 

identified by the researchers for the impact of this strategy on the achievement variable. In view of its findings, 

the study recommended an expansion of teachers' use of the flipped classroom strategy because of its positive 

impact on the academic achievement. It also suggested conducting other studies on evaluating the effectiveness 

of the flipped classroom strategy from the point of view of teachers and learners and investigating their impact 

on other variables in the educational process. 

KEYWORDS: strategy, flipped classroom, academic achievement, bibliometric study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


