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 :امللخص

بجامعة طالبات المن وجهة نظر  نموذج التعلم المقلوبإلى تقويم  الدراسة هدفت
اآلداب بشروره السادس بكلية العلوم و  من طالبات المستوى اشتقاق العينة تمقد و ، نجران

 تم استخدام ،لتحقيق الهدف من الدراسةو  .ةعمدي بطريقة طالبة( 21) نجامعة نجران وعدده
آراء الطالبات حول نموذج التعلم  لقياس ةالستبانامن خالل تطبيق  المنهج الوصفي التحليلي

عداد قبل اإلأن الدراسة إلى  نتائج وقد توصلت .من إعداد الباحثة على أفراد العينة المقلوب
جراء األنشطة أثناء   المحاضرة ، باإلضافة إلى ارتفاع مستوى رضا بينمناس اكان المحاضرةوا 

 نجعله(1) :نهأل  نظرا   ؛مقارنة بالطريقة التقليدية ،النموذجتعلمهن باستخدام الطالبات عن 
 للمعلومات ا  جيد ا  مصدر كان  (3)؛ باالستقاللية هنشعور زاد من  (8)؛ محاضرةلل استعدادا   أكثر

المشاركة والتفاعل واالهتمام  اد منز  (4)؛ المحاضرةعن  هنحالة تغيب في بالنسبة لهن
وقد أشارت نتائج  .الخاصة قدراتهنوفق  يتعلمن لهنجع (5)و؛ لديهن بالمقرر وتعميق الفهم

مقاطع ضرورة مشاهدة : مثل ،التي تواجه الطالبات ،بعض التحديات ودإلى وجالدراسة 
المحتوى  علىالبعض  حصولصعوبة ، نعليه كبيرا  عبئا يشكل  االلتزام بهمما يجعل  ؛يديوڤال

 .الطالبات الرد على استفسارات في عضو هيئة التدريستأخر و  ،اإلنترنت من خاللالمعروض 
إتاحة معامل الحاسوب  :مثل ،هذه التحديات ىوقد تم اقتراح مجموعة من اآلليات للتغلب عل

عرض المحتوى بأكثر  ،عنهالتلقي االستفسارات واإلجابة  محادثة "موعةمج"إنشاء  وزيادتها،
وقد أوصت الدراسة بضرورة  .بقدر اإلمكان ةموجز  االفيديو وجعلهمقاطع تحرير و من صورة، 

 .التوسع في تطبيق هذا النموذج لما له من فوائد كبيرة
  .جامعة نجران تقويم، ،  المقلوبالتعلم : كلمات مفتاحية
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Evaluation of Flipped Learning Model from the Viewpoint of Female 

Students at Najran University 
Abstract: 
  This study aimed at evaluating the experience of flipped learning model 

through the study of the viewpoint of the female students at Najran University, 

the researcher follows descriptive analytical method in analyzing the 81 

questionnaires filled by the 6 
th

 level students. The findings of the study are as 

follows: The preparation of the lecture and the conduct of activities during the 

lecture are adequate, students show a high level of satisfaction towards learning 

via flipped learning model in comparison with traditional learning. This 

satisfaction rises from the fact of that method makes them fully-prepared for 

the lecture, raises their self-independency and class participation. It, also 

functions as a main source of information in case of being absent. Additionally, 

it helps in deepen their understanding of the course. On the other hand students 

have faced different challenges as: the must – watch videos makes this method 

a burden as it might be difficult getting an access to that videos, and teachers 

might delay answering students' questions. Thus suggestions have been 

proposed like: increasing the number of computer –labs and launching a whats-

app group to answer students' questions. Additionally, the content might be 

shown in different ways with enabling the editing of videos. The study 

recommends adopting this method on a high range.    
Key words: Evaluation-flipped learning- Najran University 
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 املقدمة 

دخالها إلى المناهج إحاولت و  ،التكنولوجيا يف الحادث اهتمت الدول المتقدمة بالتطور
ة  ةوتلبي ،بين المتعلمين الفرديةمن أجل مراعاة الفروق  ؛الدراسية كل باالحتياجات الخاصَّ
ة في الطرق التعليمي ،لهم من قبل فرا  امالم يكن متو  ينوالمتعلم ينتوفر للمعلمحتى  ؛متعلم

 .التقليدية
 :على سبيل المثال ، ومنهادمج التكنولوجيالميزة  ذاتوتوجد استراتيجيات تدريس 

تدعم استخدام  يالت ،من أكثر استراتيجيات التدريس يعد واحدا   يوالذ المدمجالتعلم 
محتوى من خالل توصيل المعلومات عبر الالنهج، يتعلم الطالب  انه في هذإحيث  ؛التكنولوجيا

 ,Staker & Horn)الزمان والمكان، وسرعة التعلم  يف التحكمعلى  قدرتهم، مع تاإلنترن

2012, p. 3).  كثرها استخداما  أو  المدمجنماذج التعلم يعد نموذج التعلم المقلوب من أبرز و ،
يديو واالستماع إلى ڤقبل الصف من خالل مشاهدة ال بالتحضير قيام الطالبوتقوم فكرته على 
 ,Enfield))والوصول إليها  األسئلةية، وقراءة المقاالت، والتفكير فى التسجيالت الصوت

2013, p. 4 .ما تكون  غالبا   يوالت ،وشغله باألنشطة التشاركية تحرير وقت الصف يوبالتال
إلى ضرورة دمج  اإلضافة، بالتوجيه من قبل المعلم مع، ومناقشة أعمق للموضوع تعاونية

 ,Milman) لوجه نشطة التعلم وجها  أكما فى  ،معنى يبشكل ذ التقييمات المرحلية والختامية

2014, p. 9). 
 التعليممع مراحل  ستخدامهاالتى تخص التعلم المقلوب إلى  التجاربتشير معظم 

الجامعات  بعض ولكن ،يطفال حتى نهاية مرحلة التعليم األساسألمن مرحلة رياض ا ،المبكرة
المحاضرة بصورة طريقة على  االعتماد نتقاداتم حيث  ؛هذا النموذج إلى تطبيقجاهدة تسعى 

المعارف  اكتسابعتبارها وسيلة غير فعالة لمساعدة الطالب على ال ،فردية من قبل الكثيرين
 . (Hattie, n.d, p. 4) والمهارات
عن األساليب التى تعمل  بعيدا   ،المحاضرةوقت ستغرق هذا النوع من التعليم اإللقائي يو 
رشادهم إلى  ير الطالب،تفك يعلى تحد وتشجيع التطبيق المباشر ، تحل المشكالطرق وا 

 ,Bergmann & Sams, 2013 أساليب التعلم النشط داخل الصف خالل تفعيل من ،للمادة

p. 16)). داخل  ،المناهج الدراسية لتعليمإيجاد طرق بديلة العمل على إلى ضرورة  اإلضافةب
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كم المعارف والمهارات، والتى من  يف لبات التزايد الكبيرلتلبية متط ؛مؤسسات التعليم العالي
 .(Arum & Roksa 2011 ,)ستخدمها بعد التخرجالالمتوقع أن يحتفظ  بها الطالب 

فإن الطالب فى هذا النموذج تصنيف بلوم، ل وفقا   أنه ( Brame, n.d) بريم دأفا
أعلى أشكال لصف، والتركيز على خارج ا (فهمال ،التذكر )الدنيا  المعرفية المستويات يتعلمون

من  حيث يكون لديهم دعم ؛الصف داخل( التقويم، اإلبداع التحليل،التطبيق، ) المعرفيلعمل ا
االعتماد على إلى أن  (Warter & Dong , 2012)ت دراسةتوصلو  ،المعلممن زمالئهم و 

مختلف مكونات  ، مع تكاملفاعليةبصورة أقل يمكن أن يؤدي إلى تعلم أكثر  ةالمحاضر  طريقة
السماح للطالب  علىللتعلم المقلوب القيمة التربوية  نعكستالتعلم النشط مع منهج الصف، و 

 .تنشيط الفصول الدراسيةوبذلك يتم ، في المواقف التعليمية تطبيق ما يتعلمونهب
تكنولوجيا  مجال الكبرى فى االتجاهاتواحدة من تعد طريقة نموذج التعلم المقلوب 

 (Brunsell & Horejsi, 2013)وهورجسي فقد أفاد بيرسون .(watters, 2012) التعليم
لدى الطالب الخطرين  بشكل كبير بأن تلك الطريقة قد ساهمت في خفض معدالت الرسوب

كذلك إلى تحسن مشاركة أدت و  ،الدراسيةمقررات البالمدرسة الثانوية بوالية ميتشجان في 
تعزيز مهارات الفريق، في  باإلضافة إلى دورها، نضباطال الطالب وخفض كبير لمشكالت ا

بداع إلحرية ار يوتوف، الصفلطالب، والتركيز على المناقشة داخل ل شخصيالتوجيه الو 
 .(Millard, 2012) للمقرر الواحد مع الحفاظ على منهج موحد ،عضاء هيئة التدريسأل

 ،المتعلمين عن تنفيذهالمقلوب ومدى رضا  التعلموردت أهمية أالدراسات التى  بعض وتوجد
 ,Zappe,  Leicht)ومنها دراسة  ،مقارنة بالطريقة التقليدية دائهمأ وشعورهم بتحسن في

Messner,  Litzinger& Lee, 2009)،  قلب مقرر فى مجال الهندسة ب فيها قاموا لتياو
أثر  لهكان  نموذج التعلم المقلوبأن  وتبينبنسلفانيا،  والية في جامعةالمعمارية للطلبة 

 ،التقليديةمن المحاضرة  اعليةطريقة أكثر ف كان أنهب وافادأحيث  ؛البعلى تعلم الط إيجابي
 ؛محاضرات خارج الصفالمن مشاهدة  استفادواو  أثناء عملية التعلمنهم تمتعوا بوقتهم أو 
 اللغة في بين بيئات التعلم لمقررمن خالل المقارنة  (Hung, 2014)دراسةتوصلت و 

عن  الطالب رضا وزيادة ،المشاركة نسبة رتفاعاعلم المقلوب والتعلم التقليدي إلى باستخدام الت
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التعلم حالة استخدام طريقة  فيالتحصيل الدراسي  درجات متوسط زيادةكذلك و  التعلم،
  .المقلوب
 .نموذج التعلم المقلوبنحو  آراء المتعلمين رفتع   (Mok, 2014) دراسةقد هدفت و  

 مقرر فيقسم نظم المعلومات  في طالبا   (44) على عينة من الطالب تبلغوقد أجريت الدراسة 
استخدم الباحث أسلوب المالحظة واالستبيان لجمع و  .لإلدارة سنغافورة بجامعة البرمجة
التعلم المقلوب نموذج  قد عبروا عن أنأغلب الطالب أن  توصلت الدراسة إلى .البيانات

يديو عدة ڤباإلضافة إلى أنهم أحبوا  فكرة  تكرار مقاطع ال عملية التعلم، فيأفادهم بشكل كبير 
الكثير من الوقت لما يمكن فعله  تالمنزل وفر  فييديو ڤمرات حسب الحاجة، وأن مشاهدة ال

عقب  يأسئلة التقييم الذات من بشكل كبير تهموقد أعرب البعض عن استفاد .المحاضرةداخل 
يديو ڤال مقاطع وات المعرفية ودفعتهم إلى مراجعةألنها نبهتهم إلى الفج ؛يديوڤكل مشاهدة 

 .المناظرة لها مرة أخرى، كما الحظ الباحث زيادة مشاركة الطالب خالل وقت الدراسة
 فيالتقنية كيفية توظيف  رفتع   (Davies, Dean& Ball,  2013) دراسة هدفتو  

على  المقلوب التعلمفوائد تحديد ول .يونج بجامعة بريجهام التكنولوجية الطالب المهارات ميتعل
وقياس أثره على التحصيل  ،(Spreadsheet) مقررالتمهيدي لتدريس طالب المستوى 

 مع القياس القبلي والبعدي التجريبيتم تطبيق المنهج شبه  ،للطالب ومدى رضاهم الدراسي
 ديةالتقلياستخدام الطريقة  :وهى ،المقارنة بين ثالث طرق بهدف( الطالب)لعينة الدراسة 

تعزز  التيأن التكنولوجيا  إلى وتوصلت الدراسة .وطريقة التعلم المقلوب المحاكاةوطريقة 
عن طريقة  ين للتعلمتعلممثير الستوأنها ت، علة وقابلة للتطويراالتعلم المقلوب كانت ف

أن بسمح لهم  ألنه ؛تحفيزا  وقد وجد الطالب هذا النموذج أكثر  ،والفصول التقليدية المحاكاة
 ,McCallum, Schultz)هذا باإلضافة إلى دراسة. لمستوياتهم المعرفية علموا وفقا  يت

Sellke& Spartz, 2015) أثر التعلم المقلوب على التي هدفت قياس  ،االستكشافية
 (إناث38و ذكور82) مينيسوتا بجامعة طالبا   (42)على عينة مكونة من ،يالتحصيل الدراس

دارة الرياضيات و  يمقرر  في جل جمع أمن  وقد استخدمت المقابلة واالستبيان عمال،األا 
المشاركة  ارتفاع مستوىإلى  النتائجوأشارت  .الطالب حول التعلم المقلوب وجهات نظر
التعلم ممارسة ، و يديوڤال مشاهدة محاضراتو  ،تدوين المالحظات خالل من للطالب األكاديمية
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بعضهم البعض ومع أعضاء هيئة  مشاركة معالباإلضافة إلى  ،أثناء المحاضرةالنشط 
 .بناء العالقات بين األقرانضرورية ل تعد أن تلك المشاركةإلى  الطالب أشارو  ،التدريس

بعض إال إنه توجد  ،عملية التعليم بالمرحلة الجامعية يفهذا النموذج همية أورغم 
 (Milman, 2014, p. 10)ميلمانتالي ان وردتهأومنها ما  ،هالتحديات التي تواجه تنفيذ

مقاطع ضعف جودة  :مثل ،يأفادت بوجود عديد من المخاوف من قلب الصف الدراس يوالت
، وعدم القدرة على متابعة مدى االستيعاب الهالطالب  مشاهدةوظروف  ،ةيديو المنتجڤال

 ،التحدياتتلك وردت أالتى وتوجد بعض الدراسات  .وتوفير المعلومات فى الوقت المناسب
 التي، Missildine, Fountain, Summers& Gosselin,  2013))دراسة ومنها

 أن إال ،باستخدام نموذج التعلم المقلوب مخرجات التعلمفى  تحسنرغم وجود  إلى أنه توصلت
 من خالل ،السابق االجتماعيمع فقدان التفاعل  خصوصا   ؛بعض الطالب كانوا أقل رضا

في المناطق  للطالب اإلنترنتبشبكة  االتصال صعوبة، وكذلك التقليديةالفصول الدراسية 
والتى توصلت إلى أن غالبية  ،(Sarah, Cummins & Eliah, 2014)ودراسة  ؛الريفية
وأشادوا به من حيث  ،المقلوب التعلمقد وافقوا على تصميم نموذج  سينسيناتيبجامعة  الطالب

عن وجود صعوبات  رببعض أعال، إال أن المحاضرة أثناءومشاركة  نه جعلهم أكثر استعدادا  إ
تتمثل في عدم القدرة على متابعة المقرر الدراسي من خالل المدونات الصوتية، وصعوبة 

 .للمحاضرةالوصول إلى المعلم أثناء اإلعداد 
 مشكلة الدراسة 

وقدرته على إمداد التعلم المقلوب نموذج أهمية  تتبيندراسات مما سبق عرضه من 
باإلضافة إلى دوره  ،للتعلمم التكنولوجيا بشكل فعال الطالب بعديد من الفرص الستخدا

 ،لديهم  وخفض معدالت الرسوب داخل الصف تهمتعلم الطالب وزيادة مشارك يااليجابي ف
أثناء التدريس بالطريقة التقليدية من قلة مشاركة الطالبات داخل  الباحثة هالحظتما  وكذلك

تكرار و  ،بنسبة كبيرة أثناء المحاضرات ذهنالشرود من  المحاضرة ومعاناة الكثيرات منهن
مما يحول دون  ؛المرضو  ،السفر :لوجود عديد من الظروف مثل لطالبات نظرا  اغياب 

وكثرة  ،المواظبة على حضور المحاضرات، وبالتالي عدم االلتزام بتقديم األعمال في مواعيدها
يمكن أن يساعد وذج تطبيق هذا النملذا فقد رأت الباحثة أن  ؛عضو هيئة التدريسسؤال 
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سعت وقد  .نالتي ال يستطعن حضروها نظرا لظروفه ،المحاضراتمعرفة الطالبات على 
تطبيق نموذج التعلم المقلوب من التحديات التي تواجه  ة الحالية إلى التعرف على الدراس

نموذج مجال تقويم  يعربية ف اتدراس ال توجدالباحثة  معلفي حدود و  ،وجهة نظر الطالبات
لذا فقد  ؛همجال تطبيق يتواجه الطالب ف ييات والتحديات التيجابإلورصد ا ،لتعلم المقلوبا

لتغلب اوالتحديات لهذا النموذج ومقترحات  مميزاتالسعت الدراسة الحالية إلى معرفة أهم 
 .من وجهة نظر الطالبات هايعل

 أسئلة الدراسة

 :تيعن السؤال الرئيسي اآل جابةسعت الدراسة الحالية لإل
 جامعة نجران ؟بطالبات ال من وجهة نظر نموذج التعلم المقلوبتقييم ما 

 :لتاليةاألسئلة الفرعية اإلى السؤال الرئيسي  تم تقسيم
 ؟نموذج التعلم المقلوباستخدام حول الطالبات  آراءما  .1
 من وجهة نظر الطالبات؟ نموذج التعلم المقلوبما مميزات  .8
 من وجهة نظر الطالبات؟ نموذج التعلم المقلوبتواجه تطبيق  يالتحديات الت ما .3
 من وجهة نظر الطالبات ؟  نموذج التعلم المقلوبمقترحات تطوير ما  .4

 أهداف الدراسة 

 :تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية     
 .نموذج التعلم المقلوب تصورات الطالبات حول استخدامتحديد  .1
 .لمقلوبنموذج التعلم اعن مميزات  الكشف .8
 .نموذج التعلم المقلوبعن التحديات التي تواجه تطبيق  الكشف .3
 . نموذج التعلم المقلوبتقديم المقترحات لتطوير  .4

 أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي    
نموذج استخدام بآراء الطالب في ومصممي البرامج الدراسية المعلمين  هانتائج تزود .1

 .حتى يتمكنوا من استثارة دافعيتهم للتعلم بهذه الطريقة  التدريس يف بالتعلم المقلو 
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من خالل  ،الباحثين اهتمامبؤرة  يف نموذج التعلم المقلوبإدخال  يف هانتائجتسهم  .8
  . عليه للقيام بإجراء أبحاث أخرى في هذا الموضوع تسليط الضوء

نموذج التعلم مجال استخدام  يف في تزويد المكتبة العربية ببحث جديد هانتائجقد تسهم  .3
 .المقلوب

توجهات الطالب فى  مع ناسبتت ،من التعلمجديدة استخدام أنواع  في هانتائجتسهم  .4
 .81القرن ال

 حدود الدراسة 

بالمستوى  تم تطبيق الدراسة على طالبات كلية العلوم واآلداب بشروره جامعة نجران
خالل  هاؤ إجرا تم وقد ،هـ1434-1435السادس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

 يفعلى بعض الوحدات  الدراسة تاقتصر و  ،1434/ 14/4حتى  12/5/1434الفترة من 
 .مقرر وسائل تقنية التعليم

 املصطلحات

جوانب القوة والضعف  تع رفهوعبارة عن عملية تشخيصية عالجية ، تهدف  :التقويم
 .وعالج جوانب الضعف لتعزيز جوانب القوة ؛في نموذج التعلم المقلوب

بغرض  ؛مثل عليه عناصر التعلم المقلوب والعالقات بينهاتشكل تخطيطي هو  :منوذج
 .المساعدة في تفسير تلك العناصر

تبادل األدوار على  يقوم الذي  ،نوع من أنواع التعلمأنه بعرف إجرائيا  ي :ملقلوبا التعلم
صبح الواجبات المنزلية هي مشاهدة حيث ت ؛المحاضرةبين وقت الواجبات المنزلية ووقت 

عضو هيئة بواسطة  التي تم إعدادها مسبقا   ،وغيرها من المواد اإلنترنتالمحاضرات على 
 عضو هيئة التدريسقيام مع  ،تعلموه تطبيق مافي  المحاضرة يتم استخدام وقتو ، التدريس

 .وتوجيه الطالباتبتوفير بيئة التعلم النشط 
الطالبات المقيدات للدراسة بكلية العلوم واآلداب بشروره في  هن :طالبات جامعة جنران

والالتي يدرسن مقرر وسائل تقنية التعليم في الفصل الدراسى  ،1434-1435العام الجامعي 
 .الثاني
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 النظرياإلطار 

يوفر الذي ، و شيوعا   المدمجمن أكثر نماذج التعلم  ا  واحد نموذج التعلم المقلوبيعد 
داخل وبعضهم  لتعاون بين الطالبامن  ا  عل بين الطالب والمعلم، ومزيدأكثر للتفا ا  فرص

يديو والعروض التقديمية عبر ڤالو تقديم المحتوى من خالل المواد المقروءة،  يتمو  الصف،
 مقاطعذلك تعد ورغم  .ةفالمختل عرض المادة العلميةأي مزيج من أساليب  ، أواإلنترنت

على  هاعديد من المعلمين استخداميفضل د من الطالب، و يديو أكثر جاذبية للجيل الجديڤال
نه إحيث  ؛من مواد القراءة عند إعداد الطالب للتعلم النشط خارج الصف بدال   ،اإلنترنت
بشكل عام  اإلنترنت تكنولوجيا الستخدام مرادفا   التعلم المقلوبعتبر ي هممن ينكثير لبالنسبة ل

 . (Overmyer, 2012)خاص بشكليديو ڤوال

وتم الترويج له من قبل  ،8222األدبيات عام  يفالتعلم المقلوب مصطلح  ظهرقد و 
تعد و  (.Mok, 2014, p. 7)السنوات األخيرة  في بالواليات المتحدة األمريكية الكيمياء يمعلم

ونة األخيرة بسبب آلا يولكنها اكتسبت شهرة ف ،جديدةبالفكرة قلب الفصول الدراسية ليست 
يرها من األجهزة غوزيادة إمكانة الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر و  ،لوجياالتكنو  يالتقدم ف
التعليمية واالستفادة من  يديوڤالمقاطع التقدم سمح للمعلمين بتوفير هذا ن إ؛ حيث المحمولة

واحدة من  khan Academyتعد و  .(Woolf, 2010, p. 67)اإلنترنت نظم التقييم عبر 
مفتوحة  يديو التعليميةڤ، وهو مشروع يوفر موارد اللم المقلوبلتعل اإلنترنتأبرز الموارد على 

 بمجموعة متنوعة من الموضوعاتتتعلق  والتي ،المصدر

(http://www.khanacademy.org). 

 يف اجلامعاتب التعلم املقلوتطبيق منوذج  تدعو إىل األسباب اليت

وتكون لديهم مرونة  ،لمستويات أدائهم المعرفي يحدث التعلم لدى المتعلمين وفقا   (1)
أعضاء  ييعط المحاضرةالواجبات داخل  أداء (8)؛ لكترونيةإل أكثر عند التعامل مع المصادر ا

يتم ( 3) ؛تواجه الطالب وأساليب التدريس المناسبة ينظرة أفضل للصعوبات الت هيئة التدريس
 يالت ،المهاراتمدادهم بإمع  ،مجال العمل يالطالب بشكل كامل ليكونوا قوة فعالة ف تهيئة

وممارسة للمناقشة  يالفعل المحاضرةيحرر وقت ( 4) ؛تساعدهم على مواجهة تحديات التعلم
وليس أعضاء هيئة  ،هذه المناقشات من قبل الطالب ءويمكن بد أنشطة حل المشكالت،
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ضع المزيد من و  (5) ؛ليةعابصورة خالقة وأكثر ف هستخدامايكون  يوبالتال ،التدريس
 ،تقان المواد بصورة أكبرا  العمل من أجل التمكن و  همبحيث يمكن ؛علم على الطالبمسئولية الت

ن يمك   (4) ؛والمشاركة هتمامنتيجة زيادة درجة اال، رفع مستوى تحصيل الطالب يوبالتال
الطالب إمكانة االستفادة من  ييعط( 2)؛  من تحديث المناهج الدراسية أعضاء هيئة التدريس

 ألعضاء هيئة التدريس يتطوير األداء المهن( 2) ؛عضاء هيئة التدريسألالخبرات المتعددة 
 إعطاء( 2) ؛يديو لبعضهم البعض والتعلم من بعضهم البعضڤمن خالل مشاهدة مقاطع ال

؛ الجامعة داخلال تتوافر إال  يجهزة العلمية التألا الستخدامالمزيد من الوقت لدى الطالب 
ألعضاء  الفرصة إعطاء (11)؛ قاعة المحاضراتارج على التفكير داخل وخ التشجيع (12)

 وسيلة فعالة يعد (18)؛ بحوث ال في إجراءمزيد من الوقت مع الطالب  لقضاء هيئة التدريس
أو الهياكل  ،التمويل من قبل الدولةفي مواجهة زيادة عدد الطالب ونقص  التكلفة لتوفير

تقديم  (13)؛ ريس خالل تعلم الطالبألعضاء هيئة التد يالمؤسسية التي تشجع البحث العلم
ر فرص ديناميكية ومبتكرة لتعلم يتوف يوبالتال ،يقطاع التعليم العال يالتكنولوجيا الرقمية ف

وما  ،فرصة لالطالع على المقررات الدراسية أولياء األمور والمديرينإعطاء  (14)؛ الطالب
على سد الفجوة المعرفية  اعدسي (15) ؛والتعرف على جودة المحتوى اتالمحاضر داخل  يقدم
 & Fulton, 2012, pp. 21-24; Herreid) يسببها غياب الطالب عن الدراسة التي

Schiller, 2013, p. 62; O'Flaherty & Phillips, 2015, p. 86 ; Sahin 

Cavlazoglu& Zeytuncu, 2015, P. 143). 
 اووسائل مواجهته التعلم املقلوبتواجه تطبيق  اليتالتحديات 

ما يخص الطالب أو فيسواء  ،تواجه تطبيق هذا النموذج التيتوجد بعض التحديات 
لدى بعض الطالب الجدد مقاومة بسبب خلفيتهم  يوجدأنه  فيوتتمثل  ،أعضاء هيئة التدريس

 للمحاضرةعليهم اإلعداد  يينبغإنه وفقا  لهذا النموذج  حيث ؛يعن طرق التعليم التقليد
ن أو  ،ذات جودة عالية التي تعرضأن تكون المواد  ضرورةإلى  اإلضافةب ،بصورة جيدة

يستغرق وقتا  و  ومهارة عالية كبيرا   ا  ها يتطلب جهدإنتاجفإن لذا  ؛تتطابق مع مستوى الطالب
 ؛بعض المقاومة لديهم بعض أعضاء هيئة التدريسال نأو  ،أعضاء هيئة التدريسطويال  من 

وصعوبة العثور على مقاطع  ،لوجيا الالزمة لذلكالتكنو  مع في التعاملبسبب نقص خبرتهم 
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مقارنة  ،عدادلإل وقتا  أطولنموذج الهذا  يتطلب ،ونتيجة لذلك .يديو ذات جودة عاليةڤ
 &Herreid) أعضاء هيئة التدريسمن الطالب و  لالفصول الدراسية التقليدية لكب

Schiller, 2013, p. 63). تضاؤل دورهم،  نم أعضاء هيئة التدريسخوف  إلى اإلضافةب
وكذلك الصعوبات التي  تفاعلية، غير المحاضرةتجربة الطالب مع التعلم خارج أن تكون و 

 وانعدام ،السترجاع المواد اإلنترنتو  الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر تواجه بعض الطالب في
 .(Mull, 2012; Williamson, 2012) المحاضرةكمال التعلم خارج إل المساءلة للطالب 

 (1) :يتتجلى فيما يل والتي ،المشكالتمن لبعض  حلوال   األدبياتبعض أوردت قد و 
حضورهم  يف تظهر يالتو  ،البداية للعمل داخل المنزل في الطالب مقاومة يمكن حل مشكلة

 إعطاءمن خالل  ،أثناء المحاضرةالتعلم النشط  فيوهم غير مستعدين للمشاركة  للمحاضرة
حصلوا عليها من  التي ،لقياس مدى تحصيلهم للمعلومات تاإلنترنقصير عن طريق  اختبار

يمكن التغلب على زيادة الوقت والجهد ( 8)؛ ويديوڤخالل القراءة أو مشاهدة مقاطع ال
من المواد التعليمية،  نتاجإل  أعضاء هيئة التدريسمن قبل لتطبيق هذا النموذج الالزمين 

 khan Academy ، Bozeman المنتجة من خالل يديوڤمقاطع الخالل االستعانة ب

Science ،TED-ED ،مواقع  أوCurtion  مثل موقعSophia، تسمح بجلب  والتي
هم أن يقوموا  ، أوواستخدام نماذج جوجل لطرح األسئلة ،PDFيديو وملفاتڤالمقاطع 

و من خالل أ،PaperShowو Camtasiaها باستخدام مجموعة من البرمجيات مثل إنتاجب
وب أو تيعلى موقع اليو إضافتها  و ،Educreationsمثل  Ipadلى استخدام تطبيقات ع

iTunes مثل  اإللكترونيأنظمة التعلم  على أو ،على المدونات الصوتية وأBlackboard 

 Moodle (Raths, 2014, p.16; Herreid & Schiller, 2013, p. 63.)و أ

إعداد  في ،لدراسيامن الوقت قبل بداية الفصل  ا  كثير  عضو هيئة التدريس يستغرق
 جهد فيملحوظ  انخفاض يوجد ومع ذلك ،المستخدمة في التدريسالتعليمية يديو ڤمقاطع ال

إعادة العرض مرة  فييقضيه  الذيوفى مقدار الوقت  ،كل محاضرة  فيعداد المطلوب إلا
دى إلى يؤ مما  ؛يديو للطالب مشاهدتها عدة مرات حسب الحاجةڤدروس الحيث تتيح  ،خرىأ

وتوفير  عضو هيئة التدريس جهد توفير وبالتالي ،الحاجة المتكررة للتعلم فيكبير  ضانخفا
 القائمبصرف النظر عن  ؛أساس تعليمي موحد لجميع الطالب الملتحقين بالمقرر الدراسي
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ن أاستخدامها أكثر من مرة دون إعادة  لهوتتيح  .(Enfield, 2013, p. 25)التدريسب
يصبح أكثر أهمية من خالل  هدور باإلضافة إلى أن  ،الالحقةالدراسية الفصول  فيتتغير 

حتى تكون  ؛والتي تكون أغلبها في صورة جماعية ،المحاضرةاإلشراف على األنشطة داخل 
 .(Mok, 2014, p. 10) اعلةف

نموذج التعلم الطالب حول  آراءأجريت من أجل رصد  التيالدراسات  بعضتوجد 
 ,Gilboy)دراسة ومنها  ،وسبل التغلب عليهالتحديات عرض المميزات وا بهدف ؛المقلوب

Heinerichs & Pazzaglia, 2015) نموذج التعلم كيفية تنفيذ رف تع  هدفت  والتي
على هذه الطريقة  من خالل تطبيق ،هذا النموذجالطالب حول  آراء عرضوكذلك  ،المقلوب

أن وتوصلت إلى  ،الطالب آراء لمعرفة ا  ناستبياواستخدمت . بجامعة بنسلفانياللتغذية  ينمقرر 
 %24 (1) :باألتيأفادوا  قد( 124)طالب من إجمالي  (148)وهم من أكملوا المسح  أغلب

% 44، لوجه المحاضرات وجها   يديو عنڤالمقاطع  من خاللفضلوا مشاهدة المحاضرات 
 ،هاللفترة الزمنية نفساألنشطة الصفية عن االستماع إلى المحاضرة  فيفضلوا المشاركة 

 في اإلنترنتعلى  االفتراضيخالل الفصل  بعضو هيئة التدريسباتصالهم  شعروا% 22و
عديد من نقاط القوة الرئيسية مثل إتاحة العمل للطالب وفق وجود  (8)و؛ التعلم المقلوب
 ،، إال أنه توجد مجموعة من المخاوفالمحاضرةعلى تطبيق ما تعلموه خالل  قدراتهم المعرفية

أثناء مرحلة اإلعداد  بعض الطالب مثل عدم وجود أستاذ لطرح األسئلة عليهأثارها  التي
، باإلضافة إلى وجود بعض الطالب غير المستعدين الستراتيجيات التعلم النشط للمحاضرة

استخدام لوحة نقاش لوضع التي شملت  ،مقترحات التحسين (3)و ؛المحاضرة أثناء
رسالها  المقلوب  بنموذج التعلم التعريف، و هيئة التدريسلعضاالستفسارات من قبل الطالب وا 

 ،تقليل الملل وشرود ذهن المتعلملمحاضرات المسجلة لا تجزئة محتوى ،منذ اليوم األول
 .للمحاضرةتفعيل استخدام األسئلة الفردية للتأكد من اإلعداد و ي، توظيف نظم التعلم اإللكترون

وقد  ،نموذج التعلم المقلوبعالية هدفت التحقق من ف التي (Enfield, 2013)ودراسة
لجمع  كأداةن ستبياوتم استخدام اال ،بجامعة كاليفورنيا طالبا   (32)تبلغ  أجريت على عينة

 ،وطرق التحسين التحدياتيات و يجابإلمجموعة من اوجود توصلت الدراسة إلى  .البيانات
، وتحث ي تعلم المحتوىفالمستخدمة مفيدة  يديوڤمقاطع الكانت  :يجابياتإلا (1) :فيتمثلت 
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وكذلك ، تعلم المحتوى في المحاضرةنشطة داخل أل ا اعليةفإلى  اإلضافةب على المشاركة،
التحميل، بطء  :التحديات( 8)؛ الكفاءة الذاتية فيما يخص استقاللية التعلم فيالتحسن 

على د في الر  عضو هيئة التدريس تأخروكذلك ، يديوڤالتعامل مع مقاطع ال معاناة فيوجود و 
الطالب لفترات  انتظارمما يؤدى إلى  ؛أثناء العمل داخل معمل الحاسب ،استفسارات الطالب

 :طرق التحسين( 3)؛ وحالة األنشطة الفردية في طويلة من الزمن للحصول على المساعدة
نشطة داخل الصف بشكل لل تخطيط ال ،ةموجز  اوجعله يديوڤتحرير مقاطع الوالتي تضمنت 
يديو من ڤمقاطع اللتوفير اإلتاحة و طبيق مجموعة من استراتيجيات التعلم، جيد من خالل ت

 .اإلعاقة من الوصول إليها يحتى يتمكن الطالب ذو  ؛التسميات التوضيحيةب نزويدهاخالل 
 جراءات الدراسةإ

 منهج الدراسة

حيث يقوم هذا ؛  لتناسبه مع طبيعة الدراسة التحليلي الوصفيالمنهج تم استخدام  
يمكن الحصول منها على معلومات  ،، أو قضية موجودة حاليا  ث  هج بدراسة ظاهرة أو حدالمن

 . تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها
 تم  الدراسة جم

جامعة نجران، طالبات كلية العلوم واآلداب بشروره جميع  من يتكون مجتمع الدراسة
 .اتطالب( 122)بويقدر عددهن  ،بالمستوى السادسواللواتي يدرسن 
 عينة الدراسة 

واللواتي  ،من طالبات كلية العلوم واآلداب بشروره جامعة نجرانتكونت عينة الدراسة 
، وقد تم طالبة( 21) ن، والبالغ عددهيدرسن مقرر وسائل تقنية التعليم بالمستوى السادس

المجموعة من ه نظرا  ألن الباحثة قامت بالتدريس لهذ ة؛عمدياشتقاق عينة الدراسة بصورة 
كما  ،الكلية فيوهي تضم طالبات من مختلف األقسام  ،التجربة اوطبقت فيه الطالبات

 (.1) رقم جدولفي الهوموضح 
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 عينة حسب القسمالتوزيع أفراد ( 1) جدول

 النسبة العدد القسم

 %6.43 82 الدراسات اإلسالمية

 %8642 11 علوم الحاسب

 %1242 12 رياض األطفال

 %243 7 رياضيات

 %.74 3 الكيمياء

 %41. . اللغة اإلنجليزية

 %842 8 اللغة العربية

 %111 21 المجموع

  منوذج التعلم املقلوبجراءات اخلاصة بتنفيذ إلا

 احملاضرةإجراءات اإلعداد من قبل الباحثة قبل تنفيذ :أواًل 

د مخرجات تعلم وجو  يفسمات تتمثل من  لما له ؛مقرر وسائل تقنية التعليم تم اختيار .1
الخبرة التقنية  اتذو  الطالباتشراك إ، عضو هيئة التدريسعن  بغض النظر ،مستمرة

المواقف  في نهلتطبيق ما تعلمو  لهنتوفير الوقت و المتنوعة من خالل التعليم الموجه، 
التطبيق وقد تم  .يوساعتين عمل نظريحيث يشتمل المقرر على ساعتين  ،المختلفة

 وكذلك ،(Mok, 2014)دراسة به  توهذا يتفق مع ما أوص ،منهججزء فقط من ال على

(Raths, 2014, p. 16) ، خلق  أعضاء هيئة التدريسعلى  ينبغيأنه ب اأفاد والذي
القيام قبل معها تفاعل الطالب  يةورؤية كيف، يديو للدروس القليلة الرئيسيةڤمقاطع 

 ،تطور أكثر مع التكنولوجيامحاولة الحصول على  يهمبقلب كل الدروس، حيث يتعين عل
 .ولكن بصورة تدريجية

نظرا  لتوافر  :(التصميم التعليمي، الوسائط المعتمدة على الحاسب اآللي)وحدتي  اختيار .8
وهذا  ،YouTubeخالل موقع  اإلنترنت منيديو جاهزة وذات جودة عالية على ڤمقاطع 

 عن البحث في وقتتوجيه ال ينبغيبأنه  (Mok, 2014)يتفق مع ما أوصت به دراسة
تم فقد  ،وبالنسبة للجزء النظري .عدادهامن أن يتم إ بدال   استخدامها يمكن ،يديوڤ موارد
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 االمتدادتأخذ  يديوڤوينت وتحويلها إلى مقاطع بور اشكل ب فيإنشاء المحاضرات 
WMV. 

 خمس حواليلمدة تبلغ  يديوڤمقاطع شكل  في اتم عرضه ،ا  درس12إعداد حوالي  .3
أال تزيد عن ذلك وهذا  ، ويجبدقيقة 15 إلى 12يديو من ڤيبلغ طول كل حيث  ،ساعات

 (Mok, 2014)و  (Gilboy,et al., 2015)من  كلوصت به دراسة أيتفق مع ما 

 .طالبةتقليل الملل وشرود ذهن ال فيللمساعدة 
يديو ڤمعروض باستخدام ال ،موضوعلكل يتكون من خمس أسئلة  ،قصير اختبارإعداد  .4

 التحقق من قيام الطالبات باإلعدادبهدف  (ختيار من متعدد أو صح وخطأاال)من نوع 
مدى فهم الطالبات لمضمون  للباحثةيتضح  عنها جابةفمن خالل اإل ،للمحاضرة

 للطالبات يا  قو  ا  حافز  يعد مستمرةات بصورة االختبار المحاضرات المرئية، وكذلك استخدام 
كما أعطت الباحثة ن استخدام التقييم التكويني، لذا كان ال بد م ؛يديوڤالمقاطع لمشاهدة 

على نظام  االختبار اتإعداد من خالل ،أكثر من مرة  االختبارالفرصة ألداء 
Blackboard. 

التقييمات وكذلك  النظري،الجزء  ، وملفاتYouTubeرفع االرتباطات الخاصة بمقاطع  .5
لتعزيز  ؛Blackboardروني اإللكتنظام التعلم داخل ( القصيرة اتاالختبار )التكوينية 

 .ردود الفعل الفورية من الطالباتبالتفاعل والسماح 
المقلوب ومجموعة من نموذج التعلم أوضحت الباحثة خالل الدرس األول كيفية عمل  .4

لم ) المحاضرة أثناءواألنشطة  المحاضرةالحضور واإلعداد قبل أهمية بشأن  ،التوقعات
نه إلنجاح هذا إحيث  ؛(المقلوب من قبل علمالتمن الطالبات قد سمع عن  ييكن أ

 خالل من للمحاضرةاالستعداد  يجب (1): وهما توافر أمرين رئيسين ينبغي ،النموذج
من أجل ؛ المحاضرةداخل  الباتطلل الفعلي حضورال (8)و؛  يديوڤال محاضرات مشاهدة
 ,Strayer, 2012سترير وقد أكد. ((Mok, 2104, p. 8 التعلم النشط فعالياتممارسة 

p.172)) لمناقشة  للمحاضرةقبل الحضور  ،للطالبعمال التحضير أ إكمال أهمية
 مما ؛الوقت الكافي لشرح المنهجية توفيرأنه ينبغي كما  .المفاهيم على مستوى أعمق

حين يطلب  ،الطالب قبل التفاعل السلبي في البداية من في تعديل وجهةيكون له أثر 
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 Raths المحاضرةالقيام بأعمال أخرى خارج  أو ،ويديڤمشاهدة مقاطع ال ممنه

,2014,p.17)). 
 هنقضاء بعض الوقت معمن خالل  ،يديوڤال مقاطع مشاهدة الطالبات على كيفية تدريب .2

 ،بها األفالم العادية نيشاهد يالتنفسها طريقة اليديو بڤالمقاطع  نأال يشاهد نلتعليمه
 وقت المشاهدة المعروضة يديوڤالمقاطع  كيفية كتابة سؤال حول (1) :ي من خالل اآلت

 ؛ما تم عرضه كد من فهمأللتيديو ڤالخاصة بال اإلعادةيقاف و إلاستخدام أزرار ا (8)؛ 
عدادو ملخص بعد الدرس،  تدوين المالحظات وعمل (3)  يالت ،الموضوعات عنسئلة األ ا 

لتنظيم  WSQتفعيل مخطط  (4)؛ وأثناء المحاضرةلمناقشتها  ا  تثير خلطأن  يمكن
 –مشاهدة  ) مهام وتتضمن ،كل مفهوم يحتاجونها إلتمام التي ،األنشطة والمهام

 (.Raths ,2014, pp.17 18-) (سؤال -ملخص
  أثناء التنفيذالتخطيط املتب  إجراءات : ثانيا

 احملاضراتقبل مهام ما

نصف  بحيث ال تتجاوز مدتها) يديو ڤمن مقاطع ال ةواحد إلى ثالث من الطالبات ةشاهدم .1
 .مشاهدةالأثناء في مع تدوين المالحظات  (ساعة تقريبا  

يديو على نظام ڤ مقطع عقب كل، موضوعالقصير ال ختباراال باإلجابة عن اتالطالب قيام .8
مستوى لتحقيق  وتكراره تهاستعادباإلضافة إلى إمكانة  ،Blackboardاإللكترونيالتعلم 
تقان التعلم ،عال على تحقيق درجة  ةقدر الوفى حالة عدم  .وصوال  للعالمات الكاملة وا 

 احتى يتسنى له يديوڤمقاطع الومشاهدة  ،مراجعة المحاضرة مرة أخرى يمكنهاجيدة، 
إلى  اإلضافةب ،عبر البريد اإللكتروني االتصال بالباحثةو أ، بصورة صحيحة جابةاإل

يتضح و  ،وتظهر الدرجات على صفحة الباحثة ،اتاالختبار  على أداء تخصيص عالمات
فتقوم الباحثة بتوجيه رسالة عبر البريد  االختبارمنها الطالبات الالتي لم يقمن بأداء 

وقد واجهت الباحثة  ،تقدير عالمات المشاركة حسب أداء كل طالبةاإللكتروني، وكذلك 
األسبوع الثاني من بداية نهاية ولكن مع  ،اتاالختبار البداية عدم قيام الطالبات بأداء  في
  .داءاألجميع بال التزم تطبيقال
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 أثناء احملاضرة املهام يف 

 المضمون حول ،أسئلة شفوية بتوجيه محاضرة كل من دقيقة 15 أول تخصيص .1
عطاءباإلعداد و  هتماملتشجيع الطالبات على اال ؛الفيديو مقاطع في المشمول عالمات  ا 
لتوضيح والشرح من خالل ا جابةثم تقوم الباحثة بالتعقيب على اإل .ذلك فيللمشاركة 
الخاطئ من ذهن الطالبات وتثبيت  المضمونتم إزالة تحتى  ؛النموذجية جابةوتوفير اإل
 .يديوڤال فيحول ما شاهدوه الطالبات  ، وكذلك الرد على استفساراتالصحيح المضمون

 ،ما تعلموه التفكير وممارسة بأداء مجموعة من األنشطة الصفية بغرض الطالباتقوم ت .8
 المناقشات، ،العروض التوضيحية: وتشمل ،ألنشطة الفردية والجماعيةبعض ابأداء 

نهاية الجزء  في، ومشروع كبير المحاضرةمشروعات صغيرة داخل  ملخصات،الاستعراض 
نظرا   ؛التعلم تحسنهذه األنشطة و  ،شكل مجموعات فييضم أكثر من طالبة  ،المقرر

بالتوجيه حسب الحاجة للجزاء  نبتزويدهالمسبقة للمحتوى وتقوم الباحثة للمعرفة 
 .إلكمال المهمة المطلوبة

 األوقات األخرى املهام يف 

التي يمكن عرضها من  ،المواد العلمية قامت الباحثة بتوجيه الطالبات بتوفير بعض
 ؛ Googleمحرك البحث البحث على بتخص المشروعات  التي الوسائط التعليميةخالل 

 .نوا متعلمين مستقلينبهدف تطوير أداء الطالبات ليكو 
 أداة الدراسة إجراءات إعداد 

 :التالية الخطوات وفق ،استمارة استطالع آراء الطالبات ء ببنا الباحثة قامت
 . لالستبانة الرئيسة المجاالت تحديد .1
 .للمجال انتمائها حسب فقرةكل  االستبانة فقرات صياغة .8
 :مفتوحة أسئلة(3)و ،رةفق( 38)حوالي شملت وقد ،األولية بصورتها االستبانة إعداد .3

نموذج التعلم التي تواجه تطبيق ؟ ما التحديات نموذج التعلم المقلوبمميزات ما 
 ؟نموذج التعلم المقلوب؟ ما مقترحات تطوير المقلوب

وقد تم اتفاق  ،(محكمين 12) عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين التربويين .4
مما يؤكد صالحيتها في تعرف ؛ أبعادهاعلى مفردات االستبانة و % 22المحكمين بنسبة
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موزعة فقرة ( 84)حواليل أصبح عدد فقرات االستبانة بعد التعديوقد  .آراء الطالبات
، األثر العام لمحاضرةا أثناء، األنشطة المحاضرةاإلعداد قبل ) :وهي ،مجاالت( 3)على 

 رتمقياس ليكفقرة وزنا مدرجا وفق ل وقد أعطى لك( لنموذج التعلم المقلوب
 .(بشدة أوافقال و ، ال أوافق   ، محايد، أوافق ،وافق بشدةأ) :سيالخما

 الدراسةنتائج 

ن عملية العرض ستتم وفق إ أي ؛تحليل النتائج في ضوء أسئلة الدراسة وأهدافهاجاء 
 .سالفا  تم التعرض لها  التيمجموعة التساؤالت الفرعية 

نموذج التعلم استخدام حول  الطالبات آراءما " :الدراسةعن السؤال األول من  جابةاإل
 "؟المقلوب

المئوية لكل  ةالنسبالمتوسط الحسابي و  حسابب قامت الباحثة،هذا السؤال عن جابةولإل
  (.4)و، (3) ،(8)امرقأول اجدالذلك في  كما يتضح ،مجال من مجاالت االستبانة

 "المحاضرةاإلعداد قبل "جال األول المالمئوية لكل فقرة من فقرات  ةوالنسب بيالمتوسط الحسا( 8)جدول 

 النسبة المتوسط العبارة م

تعلم مفاهيم ومهارات إنتاج التقنيات  فيمفيدة  اإلنترنتيديو على ڤتعد مقاطع ال 1
 82.6% 4.13 .التعليمية

 77% 3.85 .مثيراً لالهتمام اإلنترنتيعد محتوى المحاضرات المعروضة على  8

 42.7% 2.13 .بشكل فردي اإلنترنتيديو على ڤالفهم محتوى  فيتوجد صعوبة  6

 81.2% 4.06 .اً مناسب اإلنترنتتشاهدها على  التييديو ڤتبدو طول مدة مقاطع ال .

 79.2% 3.96 .اً يديو قبل كل محاضرة مناسبڤالمقاطع مشاهدة  في المستغرقالوقت  معدل 2

 73.8% 3.69 .حتوىتعلم الم فييديو مفيد ڤتدوين المالحظات أثناء مشاهدة ال 3

 86.6% 4.33 .تعلم المحتوى فييديو مفيدة ڤاألسئلة المقدمة أثناء مشاهدة ال اإلجابة عن 7

تعلم  في اً مفيديديو ڤأداء مهام التعلم المرتبطة بالموضوع المعروض باستخدام ال 2
 85% 4.25 .المحتوى

 84.4% 4.22 .يديوڤلعلى الدافع لمشاهدة ا المحاضرةتؤثر األسئلة المقدمة داخل  1

على تعلم ( وغيرها مختلف األجهزة، الوصول منالتحميل،) تؤثر المسائل التقنية مثل 11
 .المحتوى

3.44 %68.8 

 71.8% 3.59 .الڤيديوأثناء عرض مقاطع عضو هيئة التدريس يوجد شعور بالتواصل مع  11

 81.6% 4.08 .الل التكرار حسب الحاجةحتوى من ختعلم الم فيالشعور بالثقة   يديوڤتتيح مقاطع ال 18

 ،يديو التعليميةڤباستخدام مقاطع ال ،للمحاضرةاإلعداد ب الخاص( 8)يتضح من الجدول
التقنيات  إنتاجتعلم مفاهيم ومهارات  في أنهن استفدن منها دنكأ من الطالبات 82.6%أن 
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 فيلهم الشعور بالثقة  أتاح يديوڤمشاهدة مقاطع ال تكرار أن نذكر 81.6%وكذلك  التعليمية،
 .هتماملال ا  مثير كان  العرض أن أوضحنمن الطالبات  77%أن إلى اإلضافةب ،تعلم المحتوى

 ،قبل كل محاضرة تهامشاهد في الوقت المستغرق معدليديو و ڤمقاطع ال وبالنسبة لطول مدة
تي تم وبالنسبة لالستراتيجيات ال .على التوالي 79.2%، 81.2%تيكانت مناسبة بنسبفقد 

وأداء مهام  ،أثناء المشاهدةفي  عن األسئلة المقدمة إلجابةا لمثمشاهدة التفعيلها أثناء 
كانت مفيدة  فقد ،المالحظات تدوينو  ،يديوڤال التعلم المرتبطة بالموضوع المعروض باستخدام

مشاهدة لوبالنسبة للدافع ل. على التوالي 73.8% ،85%،  86.6%تعلم المحتوى بنسب في
 .للمشاهدة ا  كان دافعا  قوي المحاضرة أثناءأن توجيه األسئلة  من الطالبات 84.4% كدتفقد أ

تأثير المسائل التقنية على  مثل ،مشاهدةالوبالنسبة للصعوبات التي تواجه الطالبات أثناء 
جاءت فقد  بشكل فردي المحتوى المعروض فهم المحتوى وصعوبةالوصول إلى 

فقد  عضو هيئة التدريسوبالنسبة للتواصل مع . تواليعلى ال  52.8%، 68.8%بنسبتي
 .عرضالأثناء  هبالتواصل مع ا  شعور  نمن الطالبات أن لديه 71.8%أفادت 
 " لمحاضرةا أثناءاألنشطة " الثاني المجالفقرة من فقرات  لكل المئوية ةالمتوسط الحسابي والنسب( 6) جدول

 العبارة م
المتو

 سط
 النسبة

1 
تعلم أداء األنشطة والمهام الفردية لممارسة  في المحاضرةتخصيص وقت 

 .مسبقاً  المكتسبة والمهارات المفاهيم
2.36 %47.2 

8 
الفيديو  فيتم تقديمها  التيالمتعلقة بالمفاهيم والمهارات أداء المهام يعد 

 .مساعدتي على تعلم المحتوى في الً عاف
4.02 %80.4 

6 
 في الفيديوتم تقديمها  التي اهيم والمهاراتالمتعلقة بالمف أداء المهاميعد 

 .المحاضرةفعاليات  فيمشاركتي ل اً ضروري
3.66 %73.2 

. 
 لممارسة الجماعية والمهام أداء األنشطة في المحاضرةتخصيص وقت 

 .مسبقا المكتسبة والمهارات المفاهيمتعلم 
4.11 %82.2 

2 
عن  تدريسعضو هيئة التخصيص الوقت لالستماع للمحاضرة من قبل 

 .أداء األنشطة فيقضائه 
2.09 %41.8 

 73.2و 80.4%نسبتي  أن المحاضرة أثناءاألنشطة ب الخاص (3)الجدول من يتضح
 تيديو التي تمڤتتعلق بمقاطع ال التي أداء المهام كدن أنأ الطالبات التوالي منعلى  %

أثناء  ةمشاركالكذلك للمحافظة على ضرورية و  ،تعلم المحتوى في اعلةمشاهدتها تعد ف
أداء األنشطة والمهام  في المحاضرةوبالنسبة لتفضيل الطالبات تخصيص وقت  .المحاضرة
بينما  ،للمهام الفردية نمن الطالبات تفضيله  47.2%فقد أفادت ،جماعية أوفردية بصورة 
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 المحاضرةبالنسبة للمفاضلة بين جعل وقت أما  .الجماعية للمهام نتفضيله 82.2%أفادت 
تفضيلهن  العددفقد أفادت نسبة بسيطة أقل من نصف  ،أو أداء األنشطة إليهاستماع لال

 .أداء األنشطة فيستماع للمحاضرة عن قضائه لالوقت التخصيص 
األثر العام لنموذج " الثالث المجالالمئوية لكل فقرة من فقرات  ةالمتوسط الحسابي والنسب( .) جدول

 "التعلم المقلوب

 النسبة طالمتوس العبارة م

بصورة أفضل عن استخدام  للمحاضرةتتيح تلك الطريقة االستعداد  1

 .الطريقة التقليدية

3.91 %78.2 

القدرة على تلقي تعلم جديد دون أخذ تعلم  فيزيادة الشعور بالثقة  8

 . رسمي عما كنت عليه من قبل

4.16 %83.2 

 80.6% 4.03 .ل المستقب فييديو التعليمي ڤزيادة احتمالية استخدام ال 6

تعلمتها بهذه الطريقة كانت مفيدة  التيأعتقد أن المعارف والمهارات  .

 .النواحي المهنية والشخصية في

4.61 %92.2 

 94% 4.7 .المستويات القادمة في للطالباتتكرار عرض المقرر بهذه الطريقة  2

المستويات  فيمقررات أخرى  فيهذه الطريقة استخدام  تكرار 3

 .يةالتال

4.22 %84.4 

تيح لي ت يديو والتعلم النشطڤتجمع بين ال ياستخدام الطريقة الت 7

 .االستفادة أكثر من استخدام المحاضرة فقط

3.85 %77 

 تيأن نسب نموذج التعلم المقلوباألثر العام لب الخاص (4)يتضح من الجدول 
فيما  ،يقة التقليديةهذا النموذج عن الطر  نفضلالطالبات على التوالي من  77%و %78.2

أسلوب واالستفادة بصورة أكثر عن استخدام  ،بشكل أفضل للمحاضرةيتعلق بإتاحته االستعداد 
على  االعتمادو الشعور باالستقاللية  في ندته لهأما بالنسبة لفائ .التعليم فيالمحاضرة فقط 

التوالي على من الطالبات  80.6%و  83.2%أفادت نسبتا عملية التعلم فقد فيالنفس 
على مقاطع   االعتمادزيادة احتمالية و  ،على تلقي تعلم جديد دون أخذ تعلم رسمي نبقدرته

من   92.2%فقد أفادت  ،اإلعداد للحياة في نوبالنسبة لفائدته له .المستقبل فيالفيديو 

فقد  هتكرار استخداملأما بالنسبة  .النواحي المهنية والشخصية في نأنه مفيد لهالطالبات 
التوصية بتكرار عرض  يردن نأنهعلى التوالي من الطالبات  84.4%و94%  نسبتا دتكأ

مقررات  فيتكراره وكذلك  للطالبات األخريات في المستويات القادمة،نفسها الطريقة بالمقرر 
 .التاليةالمستويات  فيأخرى 

وجهة  من نموذج التعلم المقلوبما مميزات " :من الدراسةالسؤال الثاني  عن جابةاإل
 "نظر الطالبات؟
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 التي ،عن المميزاتسؤال مفتوح ألفراد العينة  فقد تم تقديمولإلجابة عن هذا السؤال، 
، وتم متنوعة نفجاءت إجاباته ،نموذج التعلم المقلوبطريقة التدريس باستخدام  فيوجدوها 
 .(5) رقم الجدول في والنسبة حسب التكرار تلخيصها

 التعلم المقلوب وذجنممميزات استخدام ( 2) جدول

 النسبة التكرار البيان م

 69.13% 56 . المحاضرةحالة التغيب عن  فيللتعلم  اً جيد اً تعتبر مصدر 1

من خالل ممارسة  ،البعض نمن بعضه واالستفادة األفكارتعزيز تبادل  8

 .أنشطة التعلم التعاوني

50 %61.72 

رات بصورة كاملة دون المقر نحتى يتعرف ؛تتيح للطالبات تكرار التعلم 6

 .خجل أو ضغوط

44 %54.32 

 42% 34 .المحاضرةؤدي إلى زيادة المشاركة داخل ت .

 38.27% 31 . ءهنأخطا نيتعرف نجعلهيفورية مما الراجعة التغذية التوفر  2

المتعلمين و عضو هيئة التدريسبين  والفعالالمستمر التفاعل توفر  3

 .المتعلمين بعضهم البعضو

25 %30.86 

التكنولوجية المختلفة أن مستويات المعرفة  اتذو للطالباتسمح ت 7

 .الخاصة لقدراتهنوفقاُ  يتعلمن

20 %24.69 

 23.46% 19 .بالمقرر وتعميق الفهم هتمامتؤدي إلى زيادة اال 2

 19.75% 16 .اإلنترنتجعل الطالبات أكثر دافعية لتعلم المقررات عبر ت 1

نموذج  فيتوجد  التي ،آراء الطالبات حول المميزاتب صالخا (5)تضح من الجدول 
أنه مصدر جيد  كدنأ 69.13%أغلب الطالبات  أنإلى أشارت النتائج  ،التعلم المقلوب

الطالبات  ابينما ذكرت ثلث ،المحاضرةحالة التغيب عن  فيللحصول على المعلومات 
ستفادة الا نتتيح له المحاضرةيتم ممارستها داخل  التي ،أن أنشطة التعلم التعاوني %61.72
خصوصا وأنه توجد مستويات مختلفة في التعامل مع تكنولوجيا  ؛البعض نمن بعضه
على  نمن حيث قدرته اعلأنه ف54.32%  بنسبة وذكرت أكثر من نصف الطالبات .الحاسوب

تاح أأن استخدامه من الطالبات   42%بينت نسبةتكرار التعلم دون خوف أو خجل، بينما 
أكثر  ذكرتكما  .يجابيينإإلى  سلبيينمن متعلمين  نوتحوله أثناء المحاضرةالمشاركة  نله

وقد  ،ءهنتعرف أخطا فيالتغذية الراجعة الفورية أهمية  38.27% من ثلث الطالبات
والمتعلم  عضو هيئة التدريسإحداث تفاعل مستمر بين  فيأهميته  30.86%أوضحت

 تهنالقدر وفقا   يتعلمنن أ نأنه أتاح له 24.69%ت بينما ذكر  ،والمتعلمين بعضهم البعض
ن بالمقرر بشكل ميهتم نجعله فيمن الطالبات أهميته  %20أكثر من بينتوقد  الخاصة،

 نأحدث لهبأنه  منهن  19.75%أوضحت نسبة، بينما نتعميق الفهم لديهإلى وأدي  ،دائم
 .اإلنترنتأكثر دافعية لتعلم المقررات عبر  نجعله إذ ؛إضافة
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نموذج التعلم تواجه تطبيق  التيا التحديات م" :من الدراسة السؤال الثالث عن جابةاإل
 "؟من وجهة نظر الطالبات المقلوب

 التي ،عن التحديات سؤال مفتوح ألفراد العينة فقد تم تقديمولإلجابة عن هذا السؤال، 
متنوعة، وتم  ناباتهفجاءت إج ،التعلم المقلوبنموذج طريقة التدريس باستخدام  فيواجهوها 

 . (4)رقم الجدول  في والنسبة تلخيصها حسب التكرار
 المقلوب التعلمنموذج تواجه تطبيق  التيالتحديات ( 3)جدول 

التكر البيان م

 ار

 النسبة

مما  ؛يديوڤضرورة مشاهدة مقاطع ال للمحاضرةيستلزم اإلعداد  1

 .محاضرةللمشاركة في ال االلتزام به نعليه كبيراً  يشكل عبئاً 

38 %46.91 

إال أنها  ،تعلم الشق العملي فييديو فعالة ڤتظهر محاضرات ال 8

 .النظريالجزء  فيتبدو أقل أهمية 

35 %43.21 

 ،اإلنترنتبعض األماكن أو وجود  في اإلنترنتر انقطاع اتكر 6

 .يديوڤبشكل ضعيف ال يتيح مشاهدة مقاطع ال نولك

32 %39.51 

 ،يديوڤمقاطع ال فيية والتأثيرات نتقالاالتوجد بعض المراحل  .

 .المشاهدة  فيتأخذ بعض الوقت  والتي

29 %35.80 

 30.86% 25 .لإلعداد للمحاضرة وقت كاف   عدم توافر 2

ترد  التيالرد على االستفسارات  في عضو هيئة التدريستأخر  3

 .من الطالبات

20 %24.69 

التي يتم التعرض  ،اعدم القدرة على تدوين كل األسئلة وإجاباته 7

 .الرغم من أهميتهاعلى  ،المحاضرةلها داخل 

19 %23.45 

 التي ،التحديات أو الصعوبات آراء الطالبات حولب الخاص (4)يتضح من الجدول 
 46.91%المرتبة األولى بنسبة  فيجاءت  وقد ،المقلوبنموذج التعلم عند تطبيق  نتواجهه

 فيلتزام به من أجل المشاركة ال ا نعليه ،كبير ئا  يعد عب أن اإلعدادالالئي أكدن  من الطالبات
 43.21% الشق النظري بنسبة فييديو ڤمحاضرات ال اعليةوتلتها عدم ف، المحاضرةأعمال 

 الحصول على يؤثرمما  ؛اإلنترنتثم تلتها وجود تحديات بخصوص ضعف  ،من الطالبات
وعدم  ،تؤدي إلى زيادة وقت المشاهدة التيو  ،يديوڤالتأثيرات المضافة إلى الو  المحتوى، على

من الطالبات  30.86%و ،35.80%،39.51%بنسب المحاضرةقبل  لإلعدادكفاية الوقت 
الرد على في  عضو هيئة التدريستأخر  :مثل ،نثم تلتها صعوبات تواجهه، على التوالي
اإلجابات األسئلة و  وكذلك صعوبة تدوينللتعلم،  نوهذا يؤثر على استكماله ،ناستفساراته
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رغم  ،يديوڤمقاطع ال فيمن محتوى وتقوم بتلخيص ما ورد  المحاضرةبداية  فيتعرض  التي
 .على التوالي 23.45% و 24.69%ات بنسب ختبار لال نأثناء استعداده نأهميتها له
من  نموذج التعلم المقلوبمقترحات تطوير ما ": من الدراسة السؤال الرابع عن جابةاإل

 "ت؟وجهة نظر الطالبا
يتعلق بالمقترحات  ،سؤال مفتوح ألفراد العينة فقد تم تقديمولإلجابة عن هذا السؤال، 

 .(2)رقم الجدول  يفوالنسبة  وتم تلخيصها حسب التكرار متنوعة،ن فجاءت إجاباته ،للتطوير
 نموذج التعلم المقلوبمقترحات تطوير ( 7)جدول 

 النسبة التكرار البيان م

حتى يتسنى  ة عددهاوزياد ،ب في أوقات الفراغإتاحة معامل الحاسو 1

 .يديو في الكليةڤللطالبات مشاهدة مقاطع ال

42 %51.8 

وزيادة أنشطة ، بداية المحاضرة  فييديو ڤتوفير عرض موجز لل 8

 .نشطة الفردية والجماعيةالإلى ا االنتقالقبل  ،المراجعة

35 %43.2 

يديو، ڤال)الواحدة  من صيغة للمحاضرةبأكثر عرض الجزء النظري  6

PDF  ،Word ). 

33 %40.7 

جدول  إضافةمع  ،وضع المقرر على نظام التعلم اإللكتروني كامالً  .

 .مشاهدته قبل كل محاضرة نزمني لما ينبغي عليه

32 %39.5 

يديو لتقليل الوقت ڤية والتأثيرات من مقاطع الاالنتقالحذف المراحل  2

 .الالزم للمشاهدة

30 %37 

 ،وضع األسئلة والرد عليها ايتم فيهأب الواتس  على مجموعةء إنشا 3

 .للمحاضرةأثناء اإلعداد 

29 %35.8 

لتي ا ،برفع األسئلة وإجاباتها النموذجية هيئة التدريس عضو قيام 7

 .على نظام التعلم اإللكتروني المحاضرةبمناقشتها  تتم

25 %30.8 

نموذج التعلم لتطوير  نول مقترحاتهآراء الطالبات حب الخاص (2)من الجدول يتضح 
في  نبوجوب مساعدة الكلية له أكدن 51.85%بنسبة  هنبأن أكثر من نصف عدد المقلوب

ثم ، وزيادتهامن خالل إتاحة معامل الحاسوب  ،نمنازله في اإلنترنتلتغلب على مشكلة ا
عرض بتوفير  عضو هيئة التدريس، ممن أكدن قيام من الطالبات 43.21%تلتها بنسبة

إلى األنشطة الفردية  االنتقالوزيادة أنشطة المراجعة قبل  ،المحاضرةبداية  فييديو ڤموجز لل
عرض ، ممن يفضلن من الطالبات 40.74%ثم جاء بعدها على التوالي بنسبة والجماعية،

وتلتها ، مهائتال  التيوتختار الطالبة الصيغة ، بأكثر من صيغة يالمحتوى النظر 
وضع المحتوى الدراسي بهذه الطريقة  وجوبالالتي أكدن على  طالباتمن ال 39.51%بنسبة

مشاهدته كل أسبوع،  نجدول زمني ليحدد ما ينبغي عليه إضافةمع  ،منذ بداية العام الدراسي
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ية حتى االنتقالالتأثيرات والمراحل حذف ، ترى أهمية من الطالبات 37% ثم جاء بعدها بنسبة
أكثر من ثلث الطالبات بنسبة أشارت وقد ر اإلمكان، بقد ةيديو موجز ڤالمقاطع كون ت

التي تحتاج إليها الطالبات أثناء  ،للسئلة بآس تمجموعة في الواإنشاء بضرورة  %35.80
ثم ، اإليه عضو هيئة التدريساإلجابات التي ترد من  إضافةويتم  ،يديوڤالمقاطع مشاهدة 

جاباتها ا  سئلة و ألتجميع اب لتدريسعضو هيئة ا قيام من الطالبات 30.86%تلتها بنسبة 
حتى  ؛داخل ملف ورفعها على نظام التعلم اإللكتروني أثناء المحاضرةترد  والتي ،النموذجية

 .يستفيد منها الجميع
 مناقشة النتائج

 من خالل مقاط  الفيديو للمحاضرةحمور اإلعداد : أواًل 

 ،عملية التعلم فيي يجابإلا يديو ودورهاڤأهمية مقاطع ال (1): حيث أشارت النتائج إلى
 فيتكرارها يؤدي إلى الشعور بالثقة أن إلى  اإلضافة، بهتماملالكما أنها تتسم بأنها مثيرة 

من خالل مشاهدة  ،التعلم كان متاحا  للطالباتويمكن إرجاع ذلك إلى أن  ،تعلم المحتوى
 نمما يعطيه ؛نياجاتهحتالوعدد من المرات وفقا   ،نتناسبه التي ،يديو بالكيفيةڤمقاطع ال

 جابةيديو لإلڤلمحتوى، وكان من السهل التوجه مباشرة إلى مقطع اإتقان  فيبالثقة  ا  شعور 
مساعدة إلى  جنيحت الالتي ،وبالتالي فإنها تعتبر مصدرا  قيما  للطالبات ،سؤال معين عن

 ,.Sarah et al)و (Enfield, 2013)وجاء هذا متفقا مع دراسة ،بعض األحيان فيإضافية 

 ،طول مقاطع الفيديو ومدة مشاهدتها قبل كل محاضرة مناسبا  للطالباتكان  (8) ؛(2014
ن المحاضرات إال أ المحاضرة التقليدية قد تصل إلى ساعة واحدة،أن إلى  ويمكن إرجاع ذلك

وجاء هذا  ،دقيقة 15إذا كانت أكثر من  ،بالملل والتشتت ةشعر فيها الطالبت اإلنترنتعلى 
 (3) ؛(Mok, 2014) وGilboy et al., 2015) )من كلما أوصت به دراسة مع  متفقا  

تدوين  :مثل ،تعلم المحتوى فييديو ڤأثناء مشاهدة ال أهمية االستراتيجيات المستخدمة
وأداء مهام التعلم المرتبطة بالموضوع المعروض باستخدام  ،الذاتي االختبارالمالحظات و 

يديو ڤأثناء مشاهدة ال أداء المهامنظرا  لتدريب الطالبات على  ، ويمكن تفسير ذلك أنهيديوڤال
يقاف وتشغيل الفيديو عند الحاجة إلى تكرار التعلم ،تسجيل المالحظاتو  إلى  ذلك أدى ،وا 

مكانة تكرارها الوصول إلى أفضل  ات الذاتيةاالختبار  نزيادة فهم المحتوى، وكذلك أتاحت له وا 
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تتجلى في أن  ،ختبارتوجد فائدة أخرى لال ، كماعلم المحتوىمما أدى إلى إتقان ت ؛العالمات
 في تهنعلى تقييم فهم الطالبات للمحتوى وزيادة مشارك عضو هيئة التدريسيساعد  االختبار

جاء ذلك قد و  عليه، درجات إعطاءتحفيز الطالبات من خالل  إلى اإلضافةب األنشطة الصفية،
أهمية  (.) ؛(McCallum et al., 2015)و  ( Enfield, 2013)من كل متفقا  مع دراسة

لتخصيص  أنه نظرا  ويمكن تفسير ذلك  ،يديوڤعلى الدافع لمشاهدة ال أثناء المحاضرةاألسئلة 
 (5) ؛يديو التي تم تخصيصهاڤلمواكبة مقاطع ال دافع قوي نالباحثة درجات عليها جعل لديه

 ،للمحاضرةأثناء اإلعداد  ريسعضو هيئة التدبالتواصل مع  قوى شعور الطالبات ييوجد لد
التي  ،ويمكن تفسير ذلك بسبب حرص الباحثة بشكل كبير على الرد على استفسارات الطالبات

وتوضيح جميع األمور التي تصعب على الطالبات فهمها  .ترد على نظام التعلم اإللكتروني
( 4)و ؛Gilboy et al., 2015) )يديو، وجاء هذا متفقا  مع دراسة ڤأثناء عرض مقاطع ال

ويمكن  ،على اإلنترنت المحتوى المعروض االطالع على :مثل ،صعوبات تواجه الطالبات وجود
الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر مما يحول دون  ؛من أماكن نائية هنإرجاع ذلك إلى وجود بعض

 ,Mull))        وجاء هذا متفقا  مع دراسة كل من ،السرعة السترجاع المواد ىلواإلنترنت عا

2012، (Williamson, 2012) ، و((Missildine et al., 2013 وكذلك توجد صعوبة ،
ويمكن التغلب  ،من الطالبات 42.7%بنسبة ال تتجاوز ،يديو بشكل فرديڤفي فهم مقاطع ال

إلى  نتواجهه التي ،حث هذه الفئة من الطالبات على إرسال االستفساراتخالل على ذلك من 
وجاء هذا متفقا  مع دراسة  ،يديوڤاالستراتيجيات المتبعة أثناء مشاهدة الالباحثة، وكذلك تفعيل 

(Sarah et al., 2014 ) . 

 احملاضرة أثناءحمور األنشطة : ثانيًا 

بالنسبة  ،المحاضرة أثناءأهمية ممارسة األنشطة  (1) :أشارت النتائج إلىحيث 
 في نظة على مشاركتهوكذلك المحاف ،تعلم المحتوى فيللطالبات من حيث فعاليتها 

كانت   أثناء المحاضرةتم ممارستها  ن جميع األنشطة التيأبذلك ويمكن تفسير  ،المحاضرة
من أجل التأكد من  ؛يديوڤالمنزل من خالل مقاطع ال فيحول ما تم تعلمه مصممة  تقريبا  
تقانه نمعرفته هر هذا وظ ،هتماممثيرة لالكانت كما تميزت األنشطة بأنها  له، نللمحتوى وا 

وجاء هذا متفقا  مع  ،تركز على النشاط التي ،الدروس في هنحجم المشاركة المتوقعة من في
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تفضيل الطالبات للنشطة  ارتفاع (8) ؛(Hung ,2014) و (Enfield, 2013)كل من دراسة
أثناء في علة ااستراتيجيات ف ، ويمكن تفسير ذلك بسبب توافراألنشطة الفردية الجماعية عن

 نودعم بعضه نمن أجل التعاون فيما بينه ؛أنشطة التعلم الجماعي داخل المعملممارسة 
وجاء هذا  ،(، تعليم األقرانتوزيع األدوار، توفير الحوافز الفردية والجماعية) :مثل ،البعض

تفضيل الطالبات لتخصيص وقت  انخفاض( 4)و  ؛( Sarah et al.,2014) متفقا  مع دراسة
أنه حالة ممارسة إلى جاع ذلك إر ويمكن ، األنشطةأداء عن  اإليهلالستماع  المحاضرة

من خالل  المحاضرة أثناء مقارنة بشعورهن ،أكثر نيستمتعن بوقته ناألنشطة تجعله
على الطريقة  االعتمادبعكس  نوكذلك تعميق مشاركته، لما تم تعلمهالممارسة العملية 

، وجاء ذلك أثناء المحاضرة هنشرود ذهنو  هتمامإلى عدم اال بالطالباتتؤدى  التي ،التقليدية
 .Gilboy et al., 2015))متفقا  مع دراسة 

 على الطالبات نموذج التعلم املقلوبالعام ل األثر: ثالثًا

 نموذج التعلم المقلوبدرجة تفضيل الطالبات ل ارتفاع (1) :إلىأشارت النتائج حيث 
وفره من استعداد أفضل للصف، وكذلك نظرا لما ي ؛الطريقة التقليدية بعد استخدامهب مقارنة

 كل من  وجاء هذا متفقا  مع دراسة، تعلم المحتوى فيستفادة بصورة أكبر الا نيتيح له
(Sarah et al., 2014 )،(( Gilboy et al., 2015، و (Zappe et al., 2009)(8) ؛ 

تلقي  في نعلى أنفسه العتمادعلى ا نوقدرته ،الشعور باالستقاللية لدى الطالبات زيادة
 فييديو بصورة أكبر ڤعلى التعليم الرسمي واستخدام مقاطع ال االعتماددون  ،تعليم جديد

أن مشاهدة بويمكن تفسير ذلك  ،النواحي المهنية والشخصية في نالمستقبل، وأنه قد أفاده
نعكس ا ،يديو وتكرارها، وكذلك ممارسة األنشطة سواء بصورة فردية أو جماعيةڤمقاطع ال
وكذلك ، وتوظيفها في مجال التخصصالوسائل التعليمية  إنتاجالتمكن من  على إيجابيبشكل 
 شيرت ،المستقل التعلم فيما يخص ،الذاتية الكفاءة في نالتحسأن  علىيا  يجابإ مؤشرا  هذا يعد 
 من ذيالو  ،مهنيا   الواحد والعشرين لقرنل الطالب إلعداد مناسبا   يكون قد نموذجهذا ال أن إلى
تنفيذ  في ا  يأساسهذا النموذج أصبح حيث  ؛الوظيفي التعلم االستمرار في تطلبي أن هنشأ

حل في  ال  عاف ليكون مساهما   ا ؛خارجي ا  عدادإيتطلب الذي عداد الموظف المختص، إممارسة 
وجاء هذا متفقا  مع دراسة  ،ء العملبالتعاون مع زمال اتالمشروع نجازا  المشكالت و 
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(Enfield, 2013)النموذج هذا تكرار استخدام  في الراغبات الطالبات نسبة ارتفاع (3) ؛ و
 في اآلخريات الباتلطا عرض المحتوى بنفس الطريقةبتكرار  والتوصية ،مقررات أخرى في

، منه بشكل كبير نومدى استفادته ،هذا النموذج  اعليةيؤكد على ف مما ؛ةالمستويات القادم
 .(Sarah et al., 2014) و (Davies et al., 2013) من كلوجاء هذا متفقا  مع دراسة 

 منوذج التعلم املقلوبمميزات :رابعًا 

حالة  في ،مصدر جيد للحصول على المعلومات( 1) :هأشارت النتائج إلى أنحيث 
من خالل مشاهدة  ،فرص تعلم بديلة نويمكن تفسير ذلك أنه يوفر له ،المحاضرةالتغيب عن 

، وجاء عنها نتغيب التيالمحاضرات  فياهيم والمهارات الواردة المفلتغطية  ؛يديوڤمقاطع ال
 (8) ؛(Enfield, 2013) و ((Herreid & Schiller, 2013كل من هذا متفقا  مع دراسة 

 ن،االستفادة من بعضه المحاضرة أثناءالتي يتم ممارستها  ،أنشطة التعلم التعاونيتوفر 
خصوصا لجيل األلفية ؛ التعليم العالي فيهمية أكثر أ يالتعلم الجماعأن بويمكن تفسير ذلك 

ن زيادة استخدام التكنولوجيا يدفع إلى مزيد من المشاريع المبنية على إحيث  ؛الثالثة
وتعزيز  التفكير أنواع مختلفة من والمشاركة في ،حل المشكالت مفيدة فيأنها كما  ،التعاون
 ؛(Strayer 2012 ,) دراسةفقا  مع وجاء هذا مت ،البعض نبعضه األفكار مع، وتبادل الفهم

 فيكما يحدث  ،دون خجل أو ضغوط ،كاملة المقررات بصورة رفلتع  تكرار التعلم   (3)
حيث يكون ببالمرونة  تتسم يديوڤمقاطع ال بأن ويمكن تفسير ذلك ،التقليدية الفصول الدراسية

عضو مالحظة  ،الوقت )مثلضغوط  بأين دون الشعور دوقتما ير  ،خيار مشاهدتها نلديه
 ؛(Zappe et al. , 2009) متفقا  مع دراسة هذا ، وجاء(الزمالءأمام  اإلحراج ،هيئة التدريس

 من هذا النموذجل فرالما يتو ويمكن تفسير ذلك أنه نظرا   المحاضرة أثناءالمشاركة  زيادة (4)
 المحاضرة ثناءأوكذلك األسئلة  ،ات القصيرة قبل المحاضرةاالختبار يديو و ڤاستخدام لمقاطع ال

كل هذا : هتماممثيرة لال بكونهااألنشطة  إلى تميز اإلضافةوتفعيل عالمات المشاركة عليها، ب
( Enfield, 2013)  من كل دراسةهذا مع  ، وجاءالمشاركة زيادة حجمأدى إلى 

،(Brunsell & Horejsi, 2013)  و(Hung, 2014)فر التغذية الراجعة اتو ( 5) ؛
وكذلك أنشطة المراجعة  للمحاضرةات الذاتية أثناء اإلعداد االختبار في فر اتو تحيث  ؛الفورية

يؤدي إلى تثبيت ، وهذا واألنشطة الفردية والجماعية ،تهافي بداي المحاضرة أثناءوالمناقشات 
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سبيل  فيلمعارف من ا تمكنال زيادةو  ،المفاهيم الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة
 & O'Flaherty، وجاء هذا متفقا  مع دراسةتصنيف بلوم الوصول إلى مستويات أعلى من

Phillips , 2015))عضو هيئة التدريسبين عل اوالفالمستمر التفاعل  فراتو  (4) ؛ 
من  ،أن استخدام التكنولوجيابويمكن تفسير ذلك  ،وبين المتعلمين بعضهم البعض ،المتعلمينو 

وكذلك  ،المحاضرةخارج  احثة والطالباتالبأتاح التفاعل بين  ،خالل نظم التعلم اإللكتروني
نشطة التعلم التعاوني أأتاحت وكذلك  ،أثناء المحاضرة همانشطة التفاعل بينأل ممارسة اأتاحت 

لعضو هيئة يتيح  المحاضرةكما أن تحرير وقت  ،البعض نالتفاعل بين الطالبات بعضه
وجاء هذا متفقا مع  ،محاضراتال إلقاء من بدال   المحاضرة أثناء طالباته مع التفاعل التدريس
  (2) ؛((Herreid & Schiller, 2013و (McCallum et al., 2015) من كلدراسة 
 لقدراتهنوفقا   ؛نيتعلمالتكنولوجية المختلفة أن المعرفة مستويات  اتذو  الباتللط السماح
فالبعض  ؛التكنولوجية الطالباتبين مستويات  يختالف النسبالابويمكن تفسير ذلك  ،المعرفية

عضو هيئة أداء ذا كان فإخلفية محدودة،  نخلفية تكنولوجية واسعة والبعض لديه نلديه
فإن ذلك  ،الخلفيات التكنولوجية المحدودة اتبصورة بطيئة بما يتناسب مع ذو يتم  التدريس

 اوفق يتعلمنأن ب للطالباتيؤدى إلى رضا أقل عن عمليات التعلم، ولكن النهج المقلوب سمح 
 بسرعة فرصة للتحرك المرتفعة التكنولوجية الخلفيات اتحيث أعطى لذو  ؛اتهن المعرفيةلقدر 
 ؛(Davies et al., 2013)وجاء هذا متفقا مع دراسة  ،محدودةال الخلفيات اتذو  عن أكبر

ويمكن تفسير ذلك أنه فيما سبق لم تكن الطالبة  ،بالمقرر وتعميق الفهم هتمامزيادة اال (2)
 اولكن وفقا  لهذ ،عليها ا  كبير  ئا  وهذا يشكل عب ،ات فقطاالختبار وقت  فيوى تهتم بالمقرر س

فترة اإلعداد والمشاركة طوال  خاللمن  ،تهتم بالمقرر وبصورة متدرجة هاجعلفإنه  النموذج
بتقييم مستوى  الباحثةإلى قيام  اإلضافةب، قاصرا  على فترة محددة ذلك الدراسة وال يكون

من خالل التركيز على  ،المحاضرةصم م األنشطة داخل ت   ثم المحاضرةفي بداية  الطالبات
اإلشراف على األنشطة وتقديم الدعم ، وكذلك المهارات و المعارفتوضيح المفاهيم وتثبيت 

 تتم هألن ؛جدا   ةالفهم والتحصيل العـلمي عالي تكون مستويات وبالتالي ،نللمتعثرات منه
 ,Williamson)من  كلدراسة متفقا مع  هذا جاءو ، لمينالفردية بين المتع الفروق مراعاة

أكثر دافعية لتعلم المقررات عبر  الباتالطجعل  (2)و  ؛(Strayer, 2012) و  (2012



 
 .تقويم نموذج التعلم المقلوب من وجهة نظر الطالبات بجامعة نجران

- 844 - 
 

 ته الطالباتتعلم من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو وما وجدالأن بويمكن تفسير ذلك  ،اإلنترنت
 اإلنترنتتوافر موارد بسبب وكذلك  ،قليديةعن الطريقة الت التعلم يف نهيفضل نمن فوائد جعله

 خاصة مكانة منيديو ڤالحظى به يماو ، تقريبا   موضوعأي  على يديوڤوال الصوت ذلك في بما
 &Herreid)  و (Enfield,2013)من  كل، وجاء هذا متفقا مع دراسة قلوب هذا الجيل في

Schiller , 2013.) 

 التعلم املقلوبمنوذج تطبيق تواجه  اليتالتحديات : خامسًا

، ويمكن نعليه ا  كبير  ئا  يشكل عب للمحاضرةاإلعداد ( 1) :حيث أشارت النتائج إلى أن
يتطلب بينما  ا ،والتي ال تتطلب إعداد ،يعن طرق التعليم التقليد نخلفيتهتفسير ذلك بسبب 

شكل مقاومة  فيذلك وقد ظهر  ،المحاضرةخارج المزيد من ساعات العمل هذا النموذج 
ت أبد المشاركة ولكن مع تفعيل رصد عالمات لهذا النموذج ،لتزام باإلعدادال ة وعدم اواضح

 (8)؛ (Herreid & Schiller, 2013)، وجاء هذا متفقا  مع دراسة لتزامال ا فيالطالبات 
عرض أن الجزء النظري ويمكن تفسير ذلك عرض يديو في ڤالمقاطع عدم تفضيل الطالبات 

 فييسهل طباعته وقراءته عن عرضه  PDFأو Wordرة ملف صو  فيالمعلومات النظرية 
الطالب  إعطاءمن  التعلم المقلوبتمتع به يما وينبع هذا من حقيقة  ،يديوڤمقاطع صورة  

تكرار  (3) ؛(Fulton, 2012) ختيار أساليب اإلعداد للصفالمن الحرية والمرونة  ا  مزيد
 مهمةالصعوبات ال ىحدإكوجاء  ،المحتوى االطالع علىعلى وتأثيره السلبي  اإلنترنتانقطاع 

يجعل الطالبات غير قادرات  مما ؛التي تواجه الطالبات أثناء اإلعداد للصف كما سبق أن ذكرنا
 فيية والتأثيرات االنتقالبعض المراحل  وجود (4) ؛على الوصول للمحتوى والتفاعل معه

تحرير مقاطع   أنبتفسير ذلك  المشاهدة، ويمكن فيتأخذ بعض الوقت  والتي ،يديوڤمقاطع ال
 كفاءة، وأكثر موجزة يجعلهامرغوب فيها المن خالل حذف التأثيرات والتوقفات غير  يديوڤال

، وجاء هذا متفقا  مع وجاذبية وضوحا   أكثر تعليمية تجربة للطالب يعطي أن نهشأ منوهذا 
ويمكن تفسير  ،لمحاضراتل لإلعداد وجود وقت كاف  عدم  (5) ؛(Enfield, 2013)دراسة 

 السابق لهسبوع األنهاية  في ،يتم وضع المحاضرات على نظام التعلم اإللكتروني أنهب ذلك
ومراجعة حتى يصل  ا  اإلعداد يتطلب وقت ألن ؛لمحاضراتل لإلعداد فيا  كا ا  وهذا ال يشكل وقت
من التي ترد  ،الرد على االستفسارات في عضو هيئة التدريستأخر ( 4)؛ إلتقان المحتوى
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و لوحات النقاش  أأدوات مثل اإليميل  نأن الطالبات تستخدمبويمكن تفسير ذلك  ،الطالبات
 فيتلك االستفسارات إال  ىأال ير  مكنن الموم لعضو هيئة التدريسفي إرسال االستفسارات 

استكمال  سبيلفي   ا  مما يشكل عائق ؛وتكون الطالبة في حاجة لتعرف اإلجابات ،وقت الحق
؛ Gilboy et al., 2015)) و (Milman, 2014) من كل جاء هذا متفقا  مع دراسة، و التعلم

أن الطالبات غير مدربات على كتابة بويمكن تفسير ذلك  ،عدم القدرة على التدوين (2)و
ورغم  ،أثناء المحاضرةتتم  التيتدوين أنشطة المراجعة  فيلذا يجدن صعوبة  ؛المحاضرات

 .ختباربه أثناء اإلعداد لال ةستعانالا نيمكنه ا  جيد ا  ملخص يرونها نفهذلك 
 منوذج التعلم املقلوبمقرتحات تطوير : سادسًا

نموذج التعلم أن مقترحات أفراد عينة الدراسة لم تغير من بناء إلى أشارت النتائج حيث 
ومع  ،والجماعية ،فسوف يظل البناء معتمدا  على مقاطع الفيديو، واألنشطة الفردية ،المقلوب

 :ومنها ،ك أوردت المقترحات بعض الجوانب التي سوف يتم تعديلهاذل
 االنتقال إلى قبل ،ستخدام المزيد من أنشطة المراجعة كممارسات أكثرالالتخطيط  .1

 .يديو في بداية المحاضرةڤللمقاطع اعرض موجز مع  ،األنشطة الفردية والجماعية
 .  PDFو Word ملفات و يديو، ڤعرض المحاضرات النظرية بأكثر من صيغة تشمل ال .8
 . يديو وحذف التأثيرات والتوقفات وجعله موجزا  بقدر اإلمكانڤمعالجة مقاطع ال .3
بحيث يكون  ؛الدراسي الفصلقبل بداية  التعلملهذا النوع من  عضو هيئة التدريسإعداد  .4

داخل توزيع الموضوعات على األسابيع  ،على أن يوضعبصورة كاملة ا  المحتوى جاهز 
المراجعة قبل المحاضرة بوقت  للطالباتيتسنى  حتىفي االعتبار؛ لمختصر التوصيف ا

 .كاف  
من  ،إلى األنشطة الفردية مهمة تلخيص المحتوى إضافةب عضو هيئة التدريسقيام  .5

جاباتها؛  أثناء المحاضرة دارتخالل قيام الطالبات بتدوين األسئلة التي  من أجل وا 
عضو هيئة ثم مراجعتها من قبل  ،المحاضرةأثناء ا  اهتمامأكثر  نوجعله هنتدريب

 . اإلعداد لالختبار فيمنها  نحتى يستفد ؛على نظام التعلم اإللكتروني اورفعهالتدريس 
 إتاحة معامل الحاسوب( 1) :جاءت بعض المقترحات كحلول لبعض المشكالت مثل

 المحتوى ىاإلطالع عل للطالباتحتى يتسنى  ؛اإلنترنتللتغلب على مشكلة ضعف  وزيادتها
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الطالبات  أن إلى ويرجع ذلك ،لما بعد االنتهاء اليوم الدراسي وعدم زيادة الوقت المخصص لها
 (8)و ؛بسبب محدودية وسائل النقل نالذهاب واإلياب إلى منازله فيبمواعيد معينة  اتملتزم

رسالها إلى  ،عليهابحيث يتم وضع األسئلة  آب استخدام مجموعات الواتس عضو هيئة وا 
على البريد  االعتمادبأنها سريعة نسبيا  عن األداة وتتسم هذه  ،وتلقي الردود عليها لتدريسا

 .آب خدمة الواتس نفر لديهاالطالبات تتو  أغلباإللكتروني ومجموعات المناقشة، كما أن 
 التوصيات

 :يمكن استخالص التوصيات التالية إليهامن خالل النتائج التي تم التوصل  
 .نموذج التعلم المقلوبرش عمل للساتذة والطالبات للتدريب على مفهوم عقد دورات وو  .1
لمساعدة  ؛داخل الجامعة ،في تكنولوجيا التعليم العمل على إنشاء وحدة متخصصة .8

 .إلكترونية بصورةاألساتذة في إعداد المواد 
 .نموذج التعلم المقلوبدراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام  .3
تاحة الفرصة للطالبات  ،بمعامل الحاسوب داخل الكلية هتمامضرورة اال .4 الستخدامها في وا 

 .بعض المناطق فيخصوصا  ؛ اإلنترنتللتغلب على مشكلة  للمحاضرة اإلعداد 
 .أثناء اإلعداد للصف ،المعلم والمتعلم نالتفاعل بي فيي االجتماعتوظيف مواقع التوصل  .5
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