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تصميم بيئة فصل مقلوب قائمة على نموذج أبعاد التعلم وأثرها على تنمية مهارات استخدام 

 الجوالت االفتراضية والمواطنة الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 

 *هانى شفيق رمزى كاملد/ 

 

 المستخلص:

هدف البحث الحالي إلى تصميم بيئة فصل مقلوب قائمة على نمووج  اباواا الومالم لمواو انو يتقصوي    هوا 

في تنمية مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية يالمواطنة ال قمية لدى طالب تكنولوجيا الماليم، يلمحقيق 

م اخميواو عينوة البحوث موو  هودف البحوث قوام البابوث باسومخدام المونهر المج لبوي يالموونهر الوتو ي،  موا تو

( طالبووا 63طووالب ال  قووة ال اباووة بقوووم تكنولوجيووا المالوويم بكليووة الم بيووة النوعيووة جاماووة بنهووا، يعووداهم  

يطالبة، تم تقويمهم إلى مجموعمي   تج لبية يضابطة(،  ما قام البابث بإعداا  ايات البحث يالمي تمثلت 

سمخدام الجوالت االفم اضية  مقياس المواطنة ال قمية(، في  اخمباو تحصيلي، بطاقة مالبظة( لمهاوات ا

يتم تطبيق تلك األايات قبليا علوى الطوالب بوالمجموعمي ، يباود إجو اع الماالجوة المج لبيوة باسومخدام بيئوة 

ال صل المقلوب القائمة على نموج  ابااا المالم لماو انو تم تطبيق  ايات البحث بادلا علوى الطوالب، يتوم 

 يض البحث ياسمخ ا  النمائر يالمي توتلت إلى: يجوا ف يق االة إبصوائيا بوي  القياسوي  المحقق م  ف

القبلي يالبادي لودى طوالب المجموعوة المج لبيوة لصوالي القيواس الباودي، ييجووا فو ق اا  إبصوائيا بوي  

 بطاقووة -طووالب المجموووعمي   المج لبيووة يال ووابطة( فووي القيوواس الباوودي لكوول موو   االخمبوواو المحصوويلي

مقياس المواطنوة ال قميوة( لصوالي المجموعوة المج لبيوة،  موا توم ت ووي  نموائر البابوث يتقودلم  –المالبظة 

باض الموتيات في ضوع تلك النمائر،  موا توم اقمو اع باوض البحووس الموومقبلية فوي ضووع نموائر البحوث 

 الحالي.

 الجوالت االفم اضية. –ال قمية المواطنة  –نموج  ابااا المالم  –ال صل المقلوب  الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:

ا عو  تصوميم بيئوات  لدوس طالب تكنولوجيا الماليم بال  قة ال اباة بكلية الم بية النوعية جاماة بنها مقو وا

المالم اإللكم ينية، يهذا المق و لهدف إلى تدولب الطالب على تصميم الماليم اإللكم يني بأشكاله المخمل ة 

الومالم اإللكم ينوي يالماامول ماهوا، يلمكووق المقو و مو  جوهئي   بودهما المكووق م  خوال  تصوميم  ايات 

النظ ي يالذي لمناي  األسس النظ لة لبيئات يتطبيقات الماليم اإللكم ينيوة ينظ لوات الومالم الموي تودعمها 

موا  ي يف لمك  االسم ااة منها، يالثاني هو المكوق الاملي يالذي لم م  تدولب الطالب على مهواوات إن

 ياسمخدام تلك المطبيقات ياألايات بشكل سليم لحقق االسم ااة الكاملة منها. 

يتواجه المق وات جات الطبياة الاملية في تكنولوجيا الماليم مشكلمي ، األيلى هي  لااة  عداا الطالب فوي 

عودم  قاعات الدواسة، يالثانيوة هوي نقول الوقوت المخصول للمودولب الاملوي  الوكاشو (، مموا لو اي إلوى

تمكوو  الطووالب موو  تلووك المهوواوات الامليووة المووي تمنايلهووا تلووك المقوو وات، يقوود   وودت األابيووات يالبحوووس 

يالدواسات على  ق تمك  طالب تكنولوجيا الماليم م  تلك المهواوات لمطلوب يقماوا  افياوا لمالمهوا يالمودولب 
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؛ 2015اولوواق منصوووو، ؛ م2014عليهووا يمماوسوومها بشووكل ممكوو و يموو  هووذس الدواسووات  سووهام سوولماق، 

(2018؛  مول خلي وة، 2016 لنب خلي ة، 
(1)
يهوذا ييو  ممواع فوي يول  لوااة  عوداا الطوالب يعودم تووف   

 ساعات المدولب الاملي الكافية في بيئات المالم المقليدي الحالية.

يم، يهوذا يتاد مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية عب  اإلنم نت ممطلبا  ساسيا لطوالب تكنولوجيوا المالو

لمطلووب البحووث عوو  بيئووات تالميميووة   ثوو  مناسووبة لمهيلوود الطووالب بالما فووة النظ لووة يالمهوواوات الامليووة 

السمخدامها، يلأتي هنا ايو بيئات المالم اإللكم ينية يم  بينها بيئوة ال صول المقلووب لموود الاجوه الحوااس 

 في بيئة المالم المقليدلة.

مي للمالم بإنما  المحموى الماليمي بصووة وقمية، يلومي للطالب يلقصد بال صل المقلوب هو  سلوب لو

بمشاهدته م  خال  اليوتيوب  ي مدينمه الخاتة،  م لقوم بمشجيع الطالب على المناقشــــــــــة يالمواتول 

 يالم اعـــــوووووـل ياإلجابوووووة عووووو  األسوووووئلة فوووووي الوقــــــــوووووـت المخصووووول ااخووووول ال صووووول الدواسوووووي

 Mukhopadhyay, 2016, p.316 يلاد ال صل المقلوب اسم اتيجية م  اسم اتيجيات المالم المودمر .)

الذي لدمر بي  المالم اإللكم يني يالمالم المقليدي، بيث لمكوق م  مكوني  هموا: المكووق اإللكم ينوي يفيوه 

لثواني هوو لشاهد الطالب فيدلو تاليمي  ي ق اعة نصوص  ي  لة مواا تاليميوة إلكم ينيوة  خو ى، يالمكووق ا

المكوق المقليدي يفيه لقوم لطالب بالمدولبات ياألنشطة الاملية المطلوبة تحت إش اف مالمهم، يعلى جلك 

 فنموج  ال صل المقلوب لجمع بي  مميهات المالم اإللكم يني يالمالم المقليدي.

يوه لومم عو ض يفي البحث الحالي لمكوق نموج  ال صل المقلوب مو  مكووني  هموا: المكووق اإللكم ينوي يف

نماج  للجوالت االفم اضية القائمة على ال يدلو يالقائمة على النصوص،  موا لومم عو ض محمووى الجانوب 

النظ ي لها على الطوالب مو  خوال  النصووص يمقواطع ال يودلو يتوووا توضوي موا لمكو   ق لووم يد منوه 

المقليودي يالوذي لومم فيوه  الطالب م  خال  اسمخدامهم للجووالت االفم اضوية، يالمكووق الثواني هوو المكووق

المحقق م  اسميااب الطالب للمحموى الذي تم تقدلمه لهم إلكم ينيا يالمدولب على مالم لمم اسومياابه بشوكل 

  امل مما لحقق لهم تمكنا م  تلك المهاوات.

ة يقد   بمت البحوس يالدواسوات الووابقة فاعليوة اسومخدام ال صول المقلووب فوي تحقيوق نوواتر الومالم المخمل و

 ,Vidic & Claypoo, 2015; Zainuddin & Halili, 2016; Awidi & Paynter) يمنهوا

( يآموا  2016( يهولودا سوايد  2014( يبناق عمواو  2014بناق الشاع    ياواسات  ل م   (2019

( يمووواه  2018( ي سوووماع عبدالناتووو   2018( مخلووود بموووهة  201۷( ي سوووماع محمووووا  2016خالووود  

وتلت إلى فاعليوة ي هميوة ال صول المقلووب فوي تحووي  عمليموي المالويم يالومالم، يالمي ت( 2020تب ي  

يتحولل ايو الطالب م  مج ا مملقي سلبي للمالوموات إلوى مشواوش نشو  فوي عمليوة الومالم، بيوث لشواهد 

المحموى بشكل  املقبل الح وو لل صل الدواسوي، فوالمالم ل وع األهوداف يلحودا  سواليب ي نشوطة الومالم 

 لم اعل بشكل  امل مع المالم يمع  مالئه في تن يذ األنشطة يمهام المالم.يالطالب 

ينظ اا الت اق الدواسات يالبحوس الووابقة علوى فاعليوة ال صول المقلووب فوي تحقيوق نوواتر الومالم فقود اتجوه 

مم البحث نحو تحوي  تلك البيئة ي لااة فاعليمها م  خال  اواسة ممغي ات تصميمها يالمي مو   همهوا  ق لو

                                                           
 

1
( وفيه يتم APAفي التوثيق وكتابة المراجع اإلصدار السادس من من نظام توثيق جمعية علم النفس األمريكية ) استخدم الباحث( 

 .(كتابة )االسم واللقب، سنة النشر، رقم الصفحة



 2020يونيه                                  21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 540 - 

تصميم تلك البيئة في ضوع نظ لة تاليمية  ي نموج  تاليمي محدا، يم  هذس النمواج  الموي   بموت فاعليمهوا 

 نموج   بااا المالم لماو انو يهو  بد نماج  المالم المي تقوم على مباائ النظ لة البنائية.

عدة خطووات إج ائيوة ممماباوة يلا ف نموج   بااا المالم لماو انو على  نه نموج  للماليم الص ي لم م  

ت  ه علوى الم اعول بوي  خمووة  نمواط للم كيو  تحودس خوال  عمليوة الومالم، يتوواهم فوي نجابوه مممثلوة فوي 

االتجاهووات ياإلاوا ووات اإللجابيووة عوو  الوومالم، ا مووواب الما فووة يتكاملهووا، يتوسوويع الما فووة يتووقلها، 

 (.298، 2018لية  محمد عبدالاا ، ياسمخدام الما فة بشكل جي مانى، يتنمية الاااات الاق

بيث ل ى "ويب ت ماو انو"  ق عملية المالم تم م  يتمطلب ت اعل خموة  نماط م  الم كي  هي " باواا 

المالم" يهذس األبااا الخموة هي نواتر  ي ساللة  بااا الم كي  الموي توضوي  يوف لامول الاقول خوال  الومالم 

 ,Marzano, Pikerring & Brandt, 2002: Marzano Pikerringيهذس األبااا الخموة هي:  & 

2006, Programs, 2007; Abdulrab & Singh, 2012; Marzano, R, 2018)  موا للوي: الباود 

يفيه لمم جذب انمباس  Positive Attitudes Toward Learningاألي : االتجاهات اإللجابية نحو المالم 

ات المخمل وووة، يالباووود الثووواني: ا موووواب الما فوووة يتكاملهوووا الممالموووي  ي لوووااة اافايووومهم لووومالم الموضووووع

Acquisition and Integration of Knowledge  يفيه لامل الممالموق علوى  نشوطة علميوة تمكونهم

موو  الوتووو  إلووى المالومووات الجدلوودة يوبطهووا بمووا لوودلهم موو  تالووم سووابق، يالباوود الثالووث: تاميووق الما فووة 

يفيه لمم اإلجابة ع  األسوئلة الم موبوة يمماوسوة  Extending and Refining Knowledgeيتقلها 

األنشطة المي م  شأنها  ق توسع الما فة يتصقلها، فالماليم ال اا  لقم ي إ اوة المواؤالت ع  المالومات 

 Usingيالمهووواوات يإعوووااة تووويايمها بشوووكل جدلووود، يالباووود ال ابوووع : االسووومخدام جي المانوووى للما فوووة 

Knowledge Meaning Fully  ،يفيه لمم اسمخدام ما تالمه الممالم اسمخداما جا مانى في بياته اليومية

فالماليم ال اا  لقم ي اسمخدام الما فة بصووة جات مانى عند قيام الممالم بباض المهام الم تبطة بحياتوه 

مووواب بيووث لاوود ا  Productive habits of Mindاليوميووة، يالباوود الخووامس: عووااات الاقوول المنمجووة 

ا لاملية المالم فهوو لوواعد المومالم علوى تالوم  لوة خبو ة لحماجهوا فوي  الممالم لاااات الاقل المنمجة هدفاا مهما

 المومقبل يالمثاب ة يالقدوة على المجدلد يالمطول .

يهوي  (Marrano & et. al., 1997)يبناع على األبااا الوابقة فقد يضع ماو انو  ال ة نماج  للمخطي  

 ( فيما للي:5ص  ،2016 (ت إليها عهلهة ال يلس ما  شاو

  نموج  الم  يه على المالوماتFocus on Knowledge يل  ه المالم فيوه علوى الباود الثواني :

اکمواب يتكامل المالومات  يالامليات ياإلج اعات الم تبطة بها، فنقطة االوتكوا  يمحووو األنمووج  هوو 

واني  المم وومنة بالوبوودة، يعلووى المالووم  ق لاموول علووى تاميووق تقوودلم الم وواهيم يالمبووااه يالمهوواوات يالقوو

الما فة يتهذلبها يتقلها  الباد الثالوث(، يلووف   نشوطة يمهوام يفو ص لالسومخدام جي المانوى لهوا  الباود 

 ال ابع(.

  نمووج  الم  يوه علوى الق والاFocus on Issues ل  وه المالوم فيوه علوى الباود ال ابوع تطبيوق :

المالومات  ي اسمخدامها بصووة جات مانى م  خال  المهام المقدمة للطلبة، فنقطة االوتكا  هي المهموات 

المي لقوم المالم بمحدلدها  ق ية جات عالقة بال ك ة األساسية للمحموى مشي ا ماها إلى نوعيوة االسومخدام 

  جي المانى المناسب لها.
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  نموج  الم  يه على اسمكشاف الممالمFocus on Student Exploration يلحودا المالوم فيوه :

الم اهيم ياإلج اعات المالومات اإلل ابية الخاتوة بمحمووى الموضووو، يلحودا األنشوطة الماليميوة الموي 

الميوة الموي توهم بماهله يتدعيم مالومات الموضوو، يلم ش لطالبه ب لوة اخميواو المهموات يالمشواولع ال

لحبونهووا لمكوووق هووي األسوواس فووي اسوومخدام المالومووات يالماوواوف المووي تكونووت لوودلهم بصووووة جات مانووى 

يتطبيقهووا، يمووا علووى المالووم سوووى قيوواس موودى قوودوة الطلبووة علووى اخميوواو المشوواولع جات األهميووة. يتووومى 

 Integrationالصوو وف المووي توودوس باسوومخدام هووذا النوووو موو  المخطووي  بصوو وف الوودمر  المكاموول( 

Classes بيووث لكاموول الاموول الصوو ي فووي هووذا النوووو بووي  نظووام الاوو ض ياإللقوواع ينظووام يو  الاموول ،

 (.2000، ماو انو، 1998 ماو انو يآخ يق، 

يمما سبق فقد قام البابث بدواسة يتحليل نماج  المخطي  ألبااا المالم الثال ة، ياخماو النموج  الثالث يهو 

كشواف المومالم يالوذي و ى فيوه  نوه األقو ب لمحقيوق  هوداف البحوث الحوالي؛ بيوث نموج  الم  يه على اسم

لناسووب هووذا النموووج  الم بلووة الام لووة لطووالب الم بلووة الجامايووة، فهووو لامموود علووى توو ش الح لووة للطووالب 

الخمياو يانمقاع مهام المالم ياسمكشواف مهوام جدلودة مو  خوال  اسومخدام للجووالت االفم اضوية  موا لمكونهم 

خدام الما فووة اسوومخداما جي مانووى خووال  تالمهووم، ي ووذلك لاطووى ال  تووة للطووالب الخميوواو مشوواولاهم اسووم

بأن وهم، يلكووق ايو المالوم هوو الموواعدة فوي اخميواو هوذس المشواولع يتشوجيع الطوالب يتح يوههم  سوايد 

 (.5، ص 2019نووي، 

مي لومم بناؤهوا فوي ضووع نمواج  الومالم بيث  شاوت الادلد م  الدواسات إلى  ق بيئات المالم اإللكم ينية ال

الص ي البنائية يمنها نموج   بااا المالم تكوق   ث  جاجبية للطالب يتامول علوى تحووي  تالمهوم يمو  تلوك 

( يالمي  شاوت إلوى  ق نمووج   باواا الومالم  واق لوه   و  علوى تنميوة 2016الدواسات اواسة سامية جواس  

ندما تم امجه في ب نامر قائم على ت حات الولب، ياواسة محمد مهاوات الم كي  االبمكاوي يالمحصيل ع

( يالمي توتلت إلى  ق الب نامر اإللكم يني القائم على نموج  اباواا الومالم  واق لوه   و  2016القحطاني  

( يالمي اسمخدمت  ساليب م  المح يوه ااخول 2019في تنمية مهاوات ق اعة الصوو، ياواسة االيا عطية  

لمقلوب يالمي   بمت فاعليمها في تنمية مهاوات تصميم خدمات المالومات ال قمية لدى طالب بيئة ال صل ا

 تكنولوجيا الماليم، يلذلك فإق هذا النموج  لناسب بيئات المالم اإللكم ينية بشكل  بي .

ئموة علوى يم  الجدل  بالذ    نه يمع جلك الث اع المكنولوجي يالثووة الواضحة في تطول  بيئات المالم القا

المكنولوجيا بشكل  بي  يمع ما تحمله هذس الثووة م  نمائر  ات إلى آ او إلجابية على ال  ا يالمجمموع عنود 

اسمخدام بيئات المالم يمنها الجوالت االفم اضية بأنواعها ياسمخداماتها المخمل ة، فإق آ اوها الوولبية تبو   

نية يالمباائ األساسية المي تنظم شئوق الحياة اإلنوانية، مع المم ا على القواعد األخالقية يال واب  القانو

بيووث   وودت باووض الدواسووات  ق ماوود  اسوومخدام الطووالب لهووذس المقنيووات قوود لوو    علووى قوويمهم بشووكل  بيوو  

(. يموو   ووم  تووبي موو  األهميووة تثقيووف الطووالب، يتوووعيمهم 2014 تووبحي شوواباق، يمحموود الوودم اا ، 

ال موة للماامول ال شويد موع تلوك الثوووة ال قميوة يماطياتهوا مو  خوال  بالقواعد، يالموجهوات، يال وواب  ال

 ".”Digital Citizenshipتوجيههم إلى المواطنة ال قمية" 

يفي يل طبياة يممغي ات الاص  ال قمي، يانمشاو تكنولوجيوا المالوموات ياالتصواالت اتخوذت المواطنوة 

المواط ، ي تبحت تمثول ضو يوة عصو لة شكال جدلدا، يتووا  خ ى تم ق مع طبياة الحياة، يمطالب 

لوضع إطاو عوام؛ لموعيوة الموواط ، يخاتوة الشوباب ب وواب  الماامول موع تلوك المكنولوجيوات مو  بيوث 

 ال ية الحقوق، يااللمهامات، يالواجبات؛ لمواعد على االسم ااة القصووى مو  مميهاتهوا، يت وم  الحمالوة 
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ال قمية  م ياق المص ي ي   م  الولو ي في الماامالتم   خطاوها مع المحافظة على الجانب القيمي، ي

 (.80، ص 201۷شاث، 

يعلووى جلووك فووإق البحووث الحووالي لهوودف إلووى لمنميووة مهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية لوودى طووالب 

تكنولوجيا الماليم، بيث لقع على عاتقهم ض يوة الموعية بأهمية تلك الجوالت ي نواعها يط ق اسمخدامها 

  الكثي  م  الوقت يالجهد يتامل على الحد مو  المخواط  الموي قود لواجههوا الممالموي  فوي بيئوات ألنها توف

ياقاية، مع ض يوة توخي الحذو م  سلبيات تلك البيئات يسوع اسومخدامها مو  قبول هو الع الطوالب، مموا 

هوو موا لوموجب ض يوة الوعي بملك الولبيات يخطوووة هوذا النووو مو  االتصوا  علوى شوبكة االنم نوت ي

لمك  المغلوب عليوة بمنميوة قويم المواطنوة ال قميوة لودلهم مو  خوال  بيئوة تاليميوة لووواها منوا  تو ي لمميوه 

بالث اع يالدافاية للمالم يهو موا لووف س نمووج  اباواا الومالم يالوذي سويمم اسومخدامه فوي بيئوة توف ماكووس 

لمي تو اي إلوى اسومغاللهم األمثول لملوك ليناسب طبياة الجوالت االفم اضية يتوعية الطالب بالقيم ال قمية ا

البيئة اإلفم اضية، يهو ما افع البحث إلجو اع البحوث الحوالي لمقصوي   و  بيئوة تالوم إلكم ينيوة مممثلوة فوي 

ال صل المقلوب يالمي تم بناؤها في ضوع نموج   بااا المالم لماو انو على اسمخدام الجووالت االفم اضوية 

 نولوجيا الماليم.يالمواطنة ال قمية لدى طالب تك

 مشكلة البحث:

 تمك  البابث م  بلووة مشكلة البحث، يتحدلدها، يتيايمها، م  خال  المحايو المالية:

أوالً: الحاجة إلى تنمية مهارات استخدام الجوالت االفتراضية والمواطنةة الرقميةة لةدى طةالب تكنولوجيةا 

 اإللكترونية.التعليم من خالل مقرر تصميم الصفحات والمواقع 

لوودوس طووالب تكنولوجيووا المالوويم بال  قووة ال اباووة بكليووة الم بيووة جاماووة بنهووا مقوو وا عوو  تصووميم  .1

الصوو حات يالمووواق اإللكم ينيووة، يلهوودف هووذا المقوو و إلووى تا لووف الطووالب بقواعوود ي ساسوويات المصووميم 

صو حات يالمواقوع بشوكل الماليمي لمواقع يتطبيقات اإلنم نت،  ما لهدف إلى تدولبهم علوى تصوميم تلوك ال

عملي يتنمية مهاوات المصميم ياالسمخدام األمثل لها، بيث لمناي  " نواو المصوميم يمباائوه ي سووه الموي 

لقوووم عليهووا، يبوو امر ي ايات المصووميم يالموودولب الاملووي عليهووا، يهووو مووا لجاوول موو  اسوومخدام الجوووالت 

 الب.االفم اضية هدفا  ساسيا م   هداف المق و الذي لدوسه الط

 يتووت الادلوود موو  الدواسووات يالبحوووس ب وو يوة تنميووة مهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية  .2

يالمواطنووة ال قميووة لوودى الطووالب يمنهووا الموو تم  الالمووي الثوواني للجمايووة المصوو لة للكمبيوووت  الماليمووي 

؛ Lee, et al., 2009؛ Ekpar, F. E, 2009؛ (Barbier, et al, 2001(، ياواسووة 2014 

Malinchi, C, et al., 2017 ،هشووام محموود؛ 2010، ؛ وبوواب  نوووو2012(، ياواسووة خالوود نوفوول ،

يالمي  يتت بمنمية مهاوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية لموا تمميوه بوه  (2018، نهی تب ي ؛2016

م  يف ة في الوقت يالجهد يتجنب المخاط   موا لمكو  إ و اع تلوك البيئوات بشوكل لحقوق الهودف منهوا لودى 

الب،  مووا  يتووت الادلوود موو  الدواسووات ب وو يوة االهممووام بمنميووة قوويم المواطنووة ال قميووة لوودى طووالب الطوو

الجاماة السيما الطالب المالمي  بيث تامول قويم المواطنوة علوى تاهلوه تواجودهم فوي البيئوات االفم اضوية 

 Gleason, B., & Von؛ Choi, M, 2016ياسوومخدام الجوووالت فووي تلووك البيئووات ايق مخوواط   

Gillern, S, 2018 ،يقود 201۷؛  مول الطواه ، 201۷؛ سوها  يلو ، 2014( ياواسوة  هالوة الجوهاو )
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قودمت تلوك الدواسوات تصووووا لموا لنبغوي  ق تكوووق عليوه المواطنوة ال قميوة لوودى الطوالب يبخاتوة طووالب 

 تكنولوجيا الماليم.

ضية عب  االنم نت، البظ البابث عدم تمك  ه الع الطالب م  مهاوات اسمخدام الجوالت االفم ا .3

بيوث قوام باموول اواسوة اسمكشوافية علووى عينوة مو  طووالب تكنولوجيوا المالويم بال  قووة ال اباوة بكليوة الم بيووة 

النوعية جاماة بنها يالمي ت منت باض األسئلة بو  ماو فمهم بوالجوالت االفم اضوية ي ي يوة اسومخدامها 

ات االفم اضية مع تأ يودهم علوى الحاجوة إليهوا يالمي  شاوت إلى ضاف ما فة الطالب المالمي  بملك البيئ

 في اواسمهم، يالجدي  المالي لوضي نمائر محايو الدواسة االسمكشافية المي قام بها البابث:

 ( نتائج الدراسة االستكشافية1جدول )

 محايو الدواسة م

 اوجة الموافقة

 يي  موافق محالد موافق

 %81.5 % 12 %6.5 المعرفة بالجوالت االفتراضية 1

 %8۷ %10 %3 استخدام الجوالت االفتراضية 2

 %10 %21 %69 الحاجة للتدريب على استخدام الجوالت االفتراضية 3

 

يقوود  شوواوت الدواسووة االسمكشووافية  مووا لمبووي  موو  الجوودي  الوووابق  ق هنوواش ضووا ا فووي الما فووة بووالجوالت 

 نهم  بديا باجمهم إلى الما فة الخاتوة بانماجهوا االفم اضية ي ي ية اسمخدامها لدى الطالب المالمي ،  ما 

 ياسمخدامها.

ثانيا: الحاجة إلى استخدام بيئةة الفصةل المقلةوب فةي تنميةة مهةارات اسةتخدام الجةوالت االفتراضةية لةدى 

 : طالب تكنولوجيا التعليم

  ال قميوة بيث لهدف البحث الحوالي إلوى تنميوة مهواوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية يالمواطنوة

لوودى طووالب تكنولوجيووا المالوويم موو  خووال  مقوو و تصووميم الصوو حات يالمواقووع اإللكم ينيووة، يهووذا المقوو و 

لم ووم  جانبووا نظ لوووا لهوودف إلووى تا لوووف الطووالب بمبوواائ ي ساسووويات المصووميم يالمطبيقوووات ياألايات 

الجوووالت  المووومخدمة فيووه،  مووا لم ووم  جانبووا عمليووا عوو  تصووميم تلووك األايات يالصوو حات يموو  بينهووا

 & Vidic, Clarkاالفم اضووية بيووث   وودت عدلوود موو  الدواسووات يالبحوووس علووى  هميمهووا يمنهووا   

Claypoo, 2015; Zainuddin & Halili, 2016; Awidi & Paynter, 2019  ياواسوات  ول )

؛ اسووماع 2016؛ آمووا  خالوود، 2016؛ هولوودا سووايد، 2014؛ بنوواق عموواو، 2014موو   بنوواق الشوواع ، 

علوى فاعليوة ( 2020، مواه  توب ي، 2018؛ اسوماع عبدالناتو ، 2018، مخلد بموهة، 201۷محموا، 

ي هميووة ال صوول المقلوووب فووي تحوووي  عمليمــــووـي المالوويم يالمالـــــــووـم يتنميووة مهوواوات اسوومخدام األايات 

 يالمطبيقات المكنولوجية لدى الطالب.
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 نموذج أبعاد التعلم لمارزانو:ثالثا: الحاجة إلى تصميم بيئة الفصل المقلوب في ضوء 

  بيث  شاوت الادلد م  الدواسات يالبحوس إلوى  ق بيئوات الومالم اإللكم ينيوة الموي لومم بناؤهوا فوي

( يالموي اشواوت إلوى 2016ضوع هذا النموج  قد  بمت فاعليمها يم  هذس الدواسات اواسوة سوامية جوواس  

الم كيو  االبمكواوي يالمحصويل عنودما توم امجوه فوي   ق نموج  ابااا المالم  اق لوه   و  علوى تنميوة مهواوات

( يالموي توتولت إلوى  ق الب نوامر 2016ب نامر قوائم علوى تو حات الولوب، ياواسوة  محمود القحطواني  

اإللكم ينووي القووائم علووى نموووج  اباوواا الوومالم  وواق لووه ا وو  فووي تنميووة مهوواوات قوو اعة الصوووو لوودى الطووالب، 

مخدمت اساليب م  المح يه ااخل بيئة ال صل المقلوب يالموي   بموت ( يالمي اس2019ياواسة االيا عطية  

فاعليمها في تنمية مهاوات تصوميم خودمات المالوموات ال قميوة لودى طوالب تكنولوجيوا المالويم، يلوذلك فوإق 

 النموج  لناسب بيئات المالم اإللكم ينية.

 التقريرية التالية:وفي ضوء ذلك أمكن تحديد مشكلة البحث الحالي، وصياغتها في العبارة 

توجد باجة إلى تنميوة مهواوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية يالمواطنوة ال قميوة مو  خوال  تصوميم بيئوة 

فصوول مقلوووب قائمووة علووى نموووج   باوواا الوومالم لموواو انو بمقوو و تصووميم المواقووع اإللكم ينيووة لوودى طووالب 

 تكنولوجيا الماليم.

 أهداف البحث:

تنميووة مهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية يالمواطنووة ال قميووة لوودى طووالب لهوودف البحووث الحووالي إلووى 

 تكنولوجيا الماليم، م  خال  ما للي:

 تصميم بيئة تف ماكوس قائمة على نموج   بااا المالم لماو انو. .1

تقصي     بيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج   بااا المالم على اسمخدام الجوالت االفم اضية  .2

 لطالب المالمي  بقوم تكنولوجيا الماليم.لدى ا

تقصي     بيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج   بااا المالم علوى تنميوة المواطنوة ال قميوة لودى  .3

 الطالب المالمي  بقوم تكنولوجيا الماليم.

 أسئلة البحث:

 السؤال الرئيسي:

فةةي لمهةةارات اسةةتخدام الجةةوالت  كيةةي يمكةةن تصةةميم بيئةةة فصةةل مقلةةوب قائمةةة علةةى نمةةوذج أبعةةاد الةةتعلم

 االفتراضية والمواطنة الرقمية لدى الطالب معلمي تكنولوجيا التعليم؟

 يلم  و م  الو ا  الوابق المواؤالت ال  عية المالية:

 ما مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية الال مة لطالب تكنولوجيا الماليم؟ .1

موووج   باوواا الوومالم لمنميووة مهوواوات اسوومخدام مووا ماووالي  تصووميم بيئووة فصوول مقلوووب قائمووة علووى ن .2

 الجوالت االفم اضية يالمواطنة ال قمية لدى طالب تكنولوجيا الماليم؟
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موا المصووميم النقموو ع لبيئوة فصوول مقلوووب قائمووة علوى نموووج   باوواا الومالم لمنميووة مهوواوات اسوومخدام  .3

 الجوالت االفم اضية يالمواطنة ال قمية لدى طالب تكنولوجيا الماليم؟

مووا   وو  تصووميم بيئووة تووف ماكوووس قائمووة علووى نموووج   باوواا الوومالم فووي تنميووة مهوواوات اسوومخدام  .4

 الجوالت االفم اضية لدى طالب تكنولوجيا الماليم؟

ما     تصميم بيئة تف ماكوس قائمة على نموج   بااا المالم فوي تنميوة  باواا المواطنوة ال قميوة  .5

 لدى طالب تكنولوجيا الماليم؟

 أهمية البحث:

 قد ل يد البحث الحالي  ل م :

 بيث لوف  لهم تصميما تاليميا لبيئة إلكم ينية تموافق مع نظ لات الباحثين في تكنولوجيا التعليم :

المالم المي   بمت   ائمها في ال صو  المقليدلة السمخدمها في تصميم المحموى ببيئات المالم اإللكم ينية في 

 ة ال صل المقلوب.بيئات المالم اإللكم ينية يمنها بيئ

 :بيوث لقودم لهوم محمووى لوواعدهم علوى تنميوة مهواواتهم فوي اسومخدام الجووالت  الطالب المعلمةين

االفم اضووية يالمووي لمكوو   ق توووف  علوويهم الوقووت يالجهوود يتجنووب المخوواط ة فووي إطوواو موو  القوويم ال قميووة 

 يالمواطنة عند اسمخدامها.

 ظاوهم إلى ض يوة االهممام بوالطالب فوي بيئوات : بيث توجه  نمصممي بيئات التعلم اإللكترونية

الوومالم اإللكم ينيووة يت وواعلهم مووع المحموووى يتنميووة اافايهوومهم ياتجاهوواتهم نحوهووا ياموور الما فووة النظ لووة 

 بواقاهم الذي لايشونه.

 عينة البحث:

تكونت عينة البحث الحالي م  طالب ال  قة ال اباة بقووم تكنولوجيوا المالويم بكليوة الم بيوة النوعيوة جاماوة 

( طالبووا يطالبوة تووم تقووويمهم إلووى مجموووعمي  63موو    البحووثيتووم اخميوواوهم عشوووائياا يتكونوت عينووة بنهوا، 

 طالبا يطالبة(: 32طالبا يطالبة(  تج لبية  31 ضابطة 

 لم تما ض لبيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج  ابااا المالم.: المجموعة الضابطة -

يهوم الوذل  اوسووا المحمووى مو  خوال  بيئوة ال صول المقلووب القائموة علوى المجموعة التجريبية:  -

 نموج   بااا المالم.

 متغيرات البحث:

 بيئة فصل مقلوب قائمة على نموج   بااا المالم لماو انو. المتغير المستقل:

 المتغيرين التابعين:

 مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية. -  

 المواطنة ال قمية. - ب
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 منهج البحث: 

لاد البحث الحالي م  البحوس المطول لة بيث لقووم علوى تصوميم بيئوة توف ماكووس قائموة علوى نمووج  

  بااا المالم يلهذا فقد اسمخدم البابث المناهر المالية:

الموونهر الوتوو ي المحليلووي: فووي تحليوول مهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية ي باوواا المواطنووة  .1

 ال قمية الال مة للطالب المالمي  بقوم تكنولوجيا الماليم. 

لمصوميم بيئوة ال صول المقلووب القائموة علوى نمووج   باواا  ISDمنهر تطول  المنظومات الماليميوة  .2

 المالم.

 ي     بيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج   بااا المالم على:المنهر المج لبي: في تقص .3

 اسمخدام الجوالت االفم اضية. -

 المواطنة ال قمية لدى الطالب المالمي . -

 التصميم التجريبي للبحث:

فووي ضوووع  سووئلة البحووث يف يضووة سوووف لووومخدم البابووث الموونهر المج لبووي جي المجموووعمي  ال ووابطة 

 يبادي  ما لوضحه الشكل المالي: يالمج لبية بقياسي  قبلي

 القياس البعدي المعالجة التجريبية القياس القبلي المجموعة

 التجريبية

 االختبار التحصيلي.-

 بطاقة المالحظة.-

 مقياس المواطنة الرقمية-

محتوى بيئة الفصل 

المقلوب القائمة على 

 نموذج أبعاد التعلم

 االختبار التحصيلي.-

 بطاقة المالحظة.-

 مقياس المواطنة الرقمية-

 لم تتعرض للبيئة التعليمية الضابطة
 

 ( التصميم التجريبي للبحث1شكل )

 فروض البحث:

 لمحقيق  هداف البحث فقد تم اخمباو  وباة ف يض بحثية يهي:

( بوي  مموسوطي اوجوات طوالب المجمووعمي  0.05لوجد ف ق اا  إبصوائيا عنود مووموى االلوة   .1

في القياس البادي الخمباو المحصيل الما في لمهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية ال ابطة يالمج لبية 

 لدى الطالب المالمي  بقوم تكنولوجيا الماليم.

( بوي  مموسوطي اوجوات طوالب المجمووعمي  0.05لوجد ف ق اا  إبصوائيا عنود مووموى االلوة   .2

اآلاائووي لمهوواوات اسوومخدام الجوووالت ال ووابطة يالمج لبيووة فووي القيوواس الباوودي لبطاقووة مالبظووة الجانووب 

 االفم اضية لدى الطالب المالمي  بقوم تكنولوجيا الماليم.

( بوي  مموسوطي اوجوات طوالب المجمووعمي  0.05لوجد ف ق اا  إبصوائيا عنود مووموى االلوة   .3

 ليم.ال ابطة يالمج لبية في القياس البادي للمواطنة ال قمية لدى الطالب المالمي  بقوم تكنولوجيا الما
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( بي  مموسطي اوجات القياسي  القبلي يالبادي 0.05لوجد ف ق اا  إبصائيا عند موموى االلة   .4

 لالخمباو المحصيلي يبطاقة المالبظة يمقياس المواطنة ال قمية لدى طالب المجموعة المج لبية.

 حدود البحث:

 لقص  البحث الحالي على المحداات المالية:

 :م الص حات يالمواقوع اإللكم ينيوة يمهواوات اسومخدام الجووالت مق و تصمي الحدود الموضوعية

 االفم اضية، ي بااا المواطنة ال قمية.

 :المي لم منها نموج  ابااا المالم لماو انو. أبعاد التعلم الخمس 

 :م.2020/ 2019ال صل الدواسي األي  م  الاام الدواسي  الحدود الزمنية 

 :تكنولوجيا الماليم بكلية الم بية النوعية جاماة بنها. عينة م  الطالب مالمي الحدود البشرية 

 المعالجات التجربية في البحث:

 بيئة فصل مقلوب قائمة على نموج   بااا المالم لماو انو. -

 أدوات البحث:

 يستخدم البحث الحالي األدوات التالية:

 موو  إعووداا اخمبوواو تحصوويلي لقيوواس الجانووب الما فووي لمهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية  -1

 البابث(.

بطاقة مالبظه لقياس الجانب األاائي الم تب  بمهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضوية  مو  إعوداا  -2

 البابث(.

 مقياس المواطنة ال قمية  م  إعداا البابث(. -3

 خطوات البحث وإجراءاته:

ينمووج  االطالو علوى باوض الم اجوع ياألابيوات الم بولوة الموي تنايلوت نمووج  ال صول المقلووب  (1

  بااا المالم لماو انو يمهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية يالمواطنة ال قمية.

إعداا اإلطاو النظ ي بيوث لمنواي  بالمناقشوة، يالمحليول األبحواس يالدواسوات الووابقة، ياألابيوات  (2

 الممصلة بموضوو البحث.

ه مو  المحكموي  فوي مجوا  يع ضها على مجموعوبمهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية إعداا قائمة  (3

 المخصل يالمادلل يفق آوائهم للوتو  الى الصووة النهائية.

بنوواع قائمووة األهووداف يالمحموووى الماليمووي يفقووا لقائمووة مهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية  (4

 يع ضها على الخب اع يالمحكمي  ياج اع المادلالت عليها،  م إعدااها في تووتها النهائية.

 المواطنة ال قمية الواجب تواف ها لدى طالب تكنولوجيا الماليم.تحدلد  بااا  (5

تحدلد ماالي  تصميم بيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج   بااا المالم لمنميوة مهواوات اسومخدام  (6

 الجوالت االفم اضية يالمواطنة ال قمية لدى الطالب.
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علوى المحكموي ، يإجو اع الماودلالت، توووتها األيليوة ع ضوها فوي يإعداا مواا الماالجة المج لبية  (۷

 يإعدااها في تووتها النهائية.

إعووداا االخمبوواو المحصوويلي للجانووب الما فووي الخوواص بمهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية  (8

 يع ضه على المحكمي  في مجا  المخصل يعمل المادلالت اال مه للوتو  الى الشكل النهائي. 

ي لمهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية يع ضووها علووى إعووداا بطاقووة مالبظووة الجانووب األاائوو (9

 المحكمي  في مجا  المخصل يعمل المادلالت اال مه للوتو  الى الشكل النهائي لبطاقة المالبظة. 

 إعداا مقياس المواطنة ال قمية يتحكيمه م  قبل الممخصصي  يضبطه بشكله النهائي. (10

ات لوذ  ها  فو اا الاينوة يإجو اع الماودلالت المطبيق علوى عينوة اسومطالعية لم اعوات  لوة مالبظو (11

 الال مة، يبواب تدق ي بات  ايات البحث.

 إج اع المج بة األساسية للبحث يفق الخطوات اآلتية:  (12

 اخمياو عينة البحث. -

 تقويم عينة البحث الى مجموعمي   تج لبية يضابطة(. -

 بحث.تطبيق األايات قبليا على عينة البحث للمأ د م  تجانس مجموعات ال -

 مواا الماالجة المج لبية على  ف اا الاينة يفق المصميم المج لبي للبحث.تطبيق  -

 تطبيق  ايات البحث بادلاا. -

 مناقشة النمائر يتحليلها يت وي ها. (13

 تقدلم الموتيات يالمقم بات. (14

 مصطلحات البحث:

 بيئة الفصل المقلوب:

تلووك البيئووة المووي لوومم فيهووا توييووف مقوواطع ال يوودلو الماليميووة فووي تنميووة  يعرفهةةا الباحةةث إجرائيةةا علةةى أنهةةا:

مهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية ي باوواا المواطنووة ال قميووة موو  خووال  عوو ض تلووك المقوواطع خوواو  

قاعات المحاض ات باسمخدام األايات يالمطبيقات المكنولوجية المخمل ة يبمنظيم للمحموى فوي ضووع  باواا 

 و انو في تنظيم يع ض المحموى يتمابع خطوات بيئة المالم.المالم لما

 نموذج أبعاد التعلم:

مجموعة م  الخطوات اإلج ائية المممالية المي ت تكه على الم اعل بي  خموة  يعرفه الباحث إجرائيا بأنه:

 نموواط للم كيوو : ا مووواب الما فووة، ياسوومياابها يفهمهووا يتاميقهووا، يتكاملهووا ياسوومخدامها بشووكل جي مانووى، 

 وب.يتنمية اسمخدام الاااات الاقلية الممباة خال  المالم يجلك في تنظيم يع ض محموى بيئة ال صل المقل

 الجوالت االفتراضية:

بيئة ت اعلية ت م مجموعة م  األايات ال قمية الممنوعة المي لمك  تويي ها يعرفها الباحث إجرائيا بأنها: 

عبوو  اإلنم نووت؛ لمقوودلم مجموعووة موو  البوودائل المووي تحووا ي مكانووا مووا، يتموويي للطالووب المالووم ف تووا ممنوعووة 

ا  منيوة  ي مكانيوة يالموي تمكنوه مو  اسومخدامها فوي عملوه للما ف على محمولات هذس األما   ايق  ي قيو

  مالم.
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 المواطنة الرقمية:

تهيلد الطالب المالم بقوم تكنولوجيا الماليم بمجموعة م  المهواوات فوي  يعرفها الباحث إجرائيا على أنها:

باوض المواقوع  مجا  اسمخدامات الجوالت االفم اضية عب  الولب، إضافة إلى إ وابه القدوة على اسمخدام

 اإللكم ينية المواعدة له بشكل آم  لمماشي مع قيم المجممع الواقاي يالمجممع ال قمي.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

نظ ا ألق البحث الحالي لهدف إلوى تنميوة مهواوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية يالمواطنوة ال قميوة مو  

 باواا الومالم، فوووف لومم عو ض اإلطواو النظو ي للبحوث فوي خال  بيئوة فصول مقلووب قائموة علوى نمووج  

 المحايو المالية:

 أوال: بيئة الفصل المقلوب:

لمناي  هذا المحوو م هوم بيئوة ال صول المقلووب يمكوناتهوا بشوكل عوام يمكوناتهوا فوي البحوث الحوالي،  موا 

فوي بيئوة ال صول المقلووب لا ض لألسس المظ لة لل صل المقلوب يمميهاته يايو  ال م  المالم يالمومالم 

  ما للي:

 مفهوم الفصل المقلوب: 

لطلووق علووى ال صوول المقلوووب عوودة  سووماع منهووا: الوومالم الاكوووي، يال صوول الدواسووي الماكوووس يالصووف 

الماكوووس، يالصووف المقلوووب، يقوود يوات فووي  ابيووات تكنولوجيووا المالوويم مجموعووة موو  الما ل ووات لل صوول 

 المقلوب  ما للي:

(  ق ال صول المقلووب هوو  سولوب لوومي للمالوم Mukhopadhyay, 2016, p. 316ل ى مو وبااهي   

بإنمووا  المحموووى الماليمووي بصووووة وقميووة، يلووومي للطووالب بمشوواهدته موو  خووال  اليوتيوووب  ي مدينمووه 

الخاتة،  وم لقووم بمشوجيع الطوالب علوى المناقشوة يالمواتول يالم اعول ياإلجابوة علوي األسوئلة فوي الوقوت 

 ل صل الدواسي.المخصل ااخل ا

(  ق ال صوول المقلوووب هووو تغييوو  فووي اسوومخدام الوقووت الدواسووي Best, 2017, p.135 مووا لوو ى بيوووت  

يالجوودي  المدوسووي، بيووث لوومم ااخوول الصووف الدواسووي المناقشووة يجميووع  شووكا  الم اعوول بوودال موو  إلقوواع 

 ض فيوه الطوالب المحاض ات الخاتة بالما فة النظ لة؛ يم   م لصبي ال صل الدواسي يوشة عمول لاو

 ما   مش وس بأن وهم م  انما  مش يعات ي مابة تقاول ، بدال م  االسمماو يتديل  المالبظات. 

( إلي  ق ال صل المقلوب هو عباوة ع  اواسة المبواائ األساسوية ,p.122 Ghilay, 2017يلشي  ييلي  

ي، مو  خوال  مماوسوة األنشوطة في المنه  م  خال  مشاهدة ال يدلو  م المدولب الموجه في ال صل الدواس

يالمودولبات علوي الوودويس الموي تووم مشواهدتها فووي ال يودلو، يلحوودس الومالم موو  خوال  الم اعوول بوي  الطووالب 

 يبا هم يبي  المالم.

( بأنه مدخل ت بوي للمالم الذاتي المباش ، بيث لنقل الممالم م  Robert, 2017,p. 89يلا فه ويب ت  

بيئة المالم ال و اي، يلكووق النواتر يجووا بيئوة تالوم ت اعليوة الناميكيوة لكووق فيهوا بيئة الماليم الجماعية إلي 

المالم هو الموجه يالميو  يالم شد في ال صل الدواسي، يالمومالم هوو مو  لقووم ببنواع الما فوة بن ووه مو  

 خال  اواسة باض المصااو ال قمية، ي همها ال يدلو خاو  ال صل الدواسي.
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( بأنوه ط لقوة تودولس لومم فيهوا عكوس الومالم المقليودي El Micdany, 2019, p. 285يلا فه الميكداني  

المبنووي علووى بجوو ة الدواسووة، بحيووث لوومم ا مشوواف الطووالب مووااة الوومالم قبوول جهووابهم لل صوول الدواسووي، 

يتخصيل يقت الحصة ااخل ال صل الدواسي لماميق ال هم؛ م  خال  المناقشة مع الهمالع، يانشطة بل 

 لمي لمم تصميمها يتقدلمها م  قبل المالمي . المشكالت ا

نموج  لجموع بوي  المالويم اإللكم ينوي يالمقليودي مو  خوال  تبودلل األاياو   يعلى جلك فال صل المقلوب هو

بووي   وول موو  ال صووو  الدواسووية المقليدلووة يالمنووه  ليشوواهد الممالموووق المحموووى الماوو يض علوويهم قبوول 

 واع  اق فيدلو  ي نصوص  ي  لة يسائ  تاليمية إلكم ينية  خ ى.ب ووهم لل صو  الدواسية بأنواعه س

يلا فه البابث إج ائيا بأنه: تلك البيئوة الموي لومم فيهوا توييوف مقواطع ال يودلو الماليميوة فوي تنميوة مهواوات 

اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية ي باوواا المواطنووة ال قميووة موو  خووال  عوو ض تلووك المقوواطع خوواو  قاعووات 

باسمخدام األايات يالمطبيقات المكنولوجية المخمل ة يبمنظيم للمحمووى فوي ضووع  باواا الومالم المحاض ات 

 لماو انو في تنظيم يع ض المحموى يتمابع خطوات بيئة المالم.

 مكونات نظام الفصل المقلوب:

اإللكم ينوي يالومالم ال صل المقلوب هو اسم اتيجية م  اسم اتيجيات المالم المدمر، المي تدمر بوي  المالويم 

المقليدي، يفيه تقلب عملية المالم بحيث تبد  بالمكوق اإللكم ينوي الوذي لشواهد فيوه المومالم فيودلو تاليموي  ي 

 ي مواا تاليمية  خ ى قبل ب وو لل صل الدواسي،  م المكوق المقليدي يالذي لقوم فيه الطالب باألنشطة 

إشوو اف المالووم، يعلووى جلووك فال صوول المقلوووب لمكوووق موو   يالموودولبات الالمليووة فووي ال صوول المقليوودي تحووت

 المكوني  الماليي :

 المكوق اإللكم يني. -  

 المكوق المقليدي. -ب 

 مكونات بيئة الفصل المقلوب في البحث الحالي:

نظ ا ألق البحث الحالي لهدف إلى تنمية مهاوات اسمخدام الجووالت االفم اضوية، يالمواطنوة ال قميوة لودى 

 لماليم فإق مكونات بيئة ال صل المقلوب في البحث الحالي هي:طالب تكنولوجيا ا

يفيه لشاهد الطالب مقاطع ال يدلو يالنصوص المي تم إعدااها موبقا م  قبول  المكون اإللكتروني: -  

البابث يالمي تم م  باض نمواج  الجووالت االفم اضوية بأنواعهوا المخمل وة ي ايات المجوو  بهوا، ي سوس 

مهاوات تطولاها ياسمخدامها في المالم بوب باجمهم إليهوا،  موا لحمووى الشوق  تصميمها بشكل مبو ،  م

اإللكم يني م  البيئة على باض  ساليب الماهله يالمقولم خال  المالم يالدعم الممهام  ييي  الممهام  م  

نوي مو  قبل البابث ليممك  الطالب م  مماباة تالم المحموى ايق عقبات تواجههم ليكممل المكووق اإللكم ي

 البيئة.

يهو ما لومم ااخول قاعوات المودولس يالماامول بالكليوة مو  تن يوذ باوض األنشوطة  المكون التقليدي: -ب 

المحداة لكل مهاوة م  مهاوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية، بيوث قوام البابوث بإعوداا باوض األنشوطة 

المخصصوة للحاسوب اآللوي تحوت يالمدولبات الاملية لكل مهاوة يالمي لقووم الطوالب بمن يوذها فوي الماامول 

إش افه، ياإلجابة على اسم وواوات الطوالب يتووعيمهم ب و يوة الحوذو عنود اسومخدام البيئوات اإللكم ينيوة 

 يالوعي بقيم المواطنة يبثهم عليها في البيئات ال قمية.
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 أهمية الفصل المقلوب:

 ,Tucker(،  19، ص 2019تممثل  همية تطبيق ال صل المقلوب فيما للي  ما اشاو  ل م   آلة قشطة، 

2012,P. 80:فيما للي ) 

ا مووواب الما فووة المق ل لووة ياإلج ائيووة مثوول بنوواع المانووی، تنظوويم المالومووات، تج بمهووا، تكووول   -

 كي  الاليا.المهاوات الاملية، تشكيل المهاوات الالمية، مماوسة مهاوات الم 

ال صل المقلوب لجمع بي  نوعي  م  المالم هما: المالم الوابق بواسطة المقنية الومع بص لة يبي   -

 مماوسة الخب ة اإلج ائية ااخل الصف، يالمالم جي المانى. 

 ال صل المقلوب لهمم بالدمر بي  المكنولوجيا يالماليم.  -

 توفي  يقت الدوس لألنشطة. -

 يمه،  ل ممالم لمالم بالط لقة يالوقت الذي لناسبه. ت  لد المالم ياسمقالل -

ال صووول المقلووووب ل اووول اسوووم اتيجيات الاصوووف الوووذهني، المناقشوووة، المحا ووواة، اواسوووة الحالوووة،  -

 مجموعات الامل، المجاوب الاملية، المهمات الحقيقية.

الم مو  بيوث البنيوة يلالبظ مما سبق  ق  همية ال صل المقلوب تم ق بشكل  بي  ما لقدموه نمووج  اباواا الوم

 اله مية للمالم يم  بيث بنائية المالم بالنوبة للطالب، ي ذلك االهممام بمقدلم تاليما جي مانى للطالب.

 :الفصل المقلوبمميزات 

 ،2019بشكل عام بمجموعة م  المميهات يالموي تممثول فوي   لواا الشوكاة، ال صل المقلوب تمميه بيئات 

 (:15، ص 2019؛ بمدي  بوولة، 30 ص

 االسمغال  الجيد لوقت الحصة الدواسية، يلقوي الاالقة بي  المالم يبي  يالطالب. -

لقوي تحصيل الطالب يلطوو اسمياابهم يمهاواتهم، يلشجاهم على االسماما  األمثل للمكنولوجيا  -

 الحدلثة في الماليم.

 محموى الماليمي قبل يقت الحصة الدواسية.لميي للطالب ال  تة لالطالو بشكل موبق على ال -

 لوف   نشطة ت اعلية في الحصة ت  ه على مهاوات الموموى األعلى م  المجا  الما في.  -

 لوف  آليات جيدة لمقولم اسميااب الطالب للمحموى المقدم لهم.  -

 لوووف  الح لووة الكاملووة للطووالب فووي اخميوواو الوقووت يالهموواق يالووو عة المووي لمالموووق بهووا يفووق -

 خصائصهم يبوب ال  يق ال  الة بينهم.

 لوف  تغذلة واجاة فوولة للطالب م  المالمي  في يقت الحصة.  -

 خطوات تنفيذ الفصل المقلوب:

 ق  (Bergmann & Sams, 2012,P. 3)ي ب لجمواق يسوامه ( 100، ص  2015لذ   عالع مموولي  

 خطوات ال صل المقلوب المي لنبغي م اعاتها م  قبل الطالب يالمالم ما للي: 
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لنبغي على الطالب االطوالو علوى المحمووى الماليموي قبول الح ووو للمحاضو ة، يهنوا ل  ود علوى  .1

الطالب مماباة ال يدلو الذي لوبق الدوس يتوجيه الطالب إلى الم  يه   نواع مماباموه، ي  نواع شو ع الودوس 

 الطالب بمديل  المالبظات ياألسئلة. لقوم

في بدالة المحاض ة لنبغي إعطاع يقما ألسئلة الطالب بو  المحموى الماليموي الوذي شواهدس، يهوذا  .2

 الوقت ض يوي لإلجابة ع   سئلة الطالب  ما  نه لومي للمأ د  نهم قد اطلاوا على المحموى. 

د  عد  نشوطة خاتوة بالودوس يمو  الممكو  باد مناقشة الطالب في بدالة المحاض ة لكوق المالم ق .3

 ق تشممل على تجاوب  ي مهام بحثية اسمقصائية تاطى للطلبة  ي  نشطة ت ية تطبيقية علوى بول المشوكلة 

 فيما پيمالق بالدوس  ي اخمباو تكولني. 

تقولم الدوس الخمامي   نواع المحاضو ة مو  خوال  اسوما اض باوض األسوئلة الموي لومم مو  خاللهوا  .4

 تحقيق األهداف الماليمية. المحقق م 

يقد واعي البابوث تلوك الخطووات فوي تن يوذ بيئوة ال صول المقلووب يتوياية المحمووى م اعيوا  باواا الومالم 

لموواو انو ليصوول إلووى الهوودف موو  البيئووة،  مووا  ق تلووك الخطوووات المنظمووة تووواهم يبشووكل  بيوو  فووي تاوودلل 

 اتجاهات الطالب نحو المالم.

 لمقلوب في البحث الحالي: استراتيجية تنفيذ الفصل ا

تم تحدلد تن يذ اسم اتيجية ال صل المقلوب، باد ال جوو إلى الكمب يالبحوس الممخصصة في المالم المدمر 

(، يقوود تووم تطبيووق خطوووات 201۷؛ طوواوق عبوودالوايا، 2015يال صوول المقلوووب يمنهووا  عووالع ممووولي، 

 اسم اتيجية ال صل المقلوب  األتي:

 الباحث(:خطوات خاصة بالمعلم ) -1

 تمثلت خطوات تن يذ ال صل المقلوب الخاتة بالمالم فيما للي:

يلشوومل تحليوول محموووى الجوووالت االفم اضووية، يتحدلوود األهووداف المهوواوات األساسووية  التخطةةي : -  

السمخدامها، يت جمة تلك المهاوات إلى  نشطة يمهام تاليمية لمحقوق الباود األي  مو  نمووج   باواا الومالم، 

يودلو ييضع ماالي  للمحقق م  إتقاق الطالب لملوك المهواوات، يتوياية اليول إج انوي للطالوب لمشواهدة ال 

 يهو ما لحقق باد تاميق ا مواب الما فة يتكاملها يفق نموج   بااا المالم.

يلشمل ت  يه يتلخيل جوانب المهاوة الما فية ياآلاائية يتيايمها فوي عو ض سوماي  التنفيذ: -ب 

يبص ي، يوفاها علوى اإلنم نوت، يإعوالم الطوالب بمكواق النشو  يموعودس،  موا توم إنشواع يإشو اش جميوع 

 ة المج لبية في بيئة ال صل المقلوب على المطبيقات اإللكم ينية.طالب المجموع

مو  خوال  المأ ود مو  مشواهدة الطوالب للوسوائ  مو  فيودلو ينصووص يتووو  المتابعة الالصفية: -  

يمل ات يجلك م  خال  المناقشة المباش ة ييي  المباش ة، يتوم إعطواع اخمبواو قصوي  فوي بدالوة  ول فيودلو 

 لدافاية لدلهم لمشاهدة ال يدلو الماليمي قبل الح وو للمحاض ة.لمح يه الطالب، يإ اوة ا

يلشوومل تهيئووة البيئووة الصوو ية للمطبيووق، يبنوواع يتن يووذ األنشووطة يالمشوو يعات  التطبيةةق الصةةفي: -ا 

 الخاتة باسمخدام الجوالت االفم اضية ااخل قاعة الدواسة يالماامل.
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يلشمل توجيه يتيوي  المطبيق الص ي، يمالبظوة األااع مو  بدالوة المحاضو ة،  التقويم التكويني: -س 

يتقييم المخ جات، يمطابقمها مع مهاوات اسمخدام الجووالت االفم اضوية الموي توم تحدلودها مووبقا مو  قبول 

 البابث.
 

 خطوات خاصة بالطالب: -2

البابث م  خال  اإلنم نت،  لقوم الطالب بمشاهدة ال يدلو الماليمي الذي تم إوساله م  في المنزل: -  

 ي األجهووهة المحمولووة المخمل ووة، يالمواتوول مووع  مالئووه فووي المجموعووة عبوو  يسووائل المواتوول االجمموواعي 

المخمل ة قبل الح وو للمحاض ة  ي الوكش ، بيث تم توجيه الطالب إلى تديل  المالبظات ياألسوئلة فوي 

   ناع مشاهدة الوسائ  الم سلة لهم. 

قوم الطالب بمناقشة البابث في المالبظات ياألسئلة المي اينهوا   نواع المشواهدة، ل في المحاضرة: -ب 

 ووم لقوووم بمطبيووق مووا تالمووه يمووا ع فووه يماوسووه موو  مهوواوات   نوواع مشوواهدة الوسووائ  يال يوودلو موو  خووال  

 األنشطة، يبمماباة البابث له.

في المنوه   ي فوي المحاضو ة فقود يبيث تم إعالم الطالب موبقا بملك الخطوت يالمهام المنوطة بهم سواع 

 بوودى الطووالب المهامووا تامووا بملووك المهووام يالخطوووات ممووا   وو ى بيئووة ال صوول المقلوووب يجالهووا توووي  يفووق 

 الخطوات المحداة.

يفي هذا الوياق  شاوت الدواسات يالبحوس الوابقة إلى  ق المدولس باسمخدام اسم اتيجية ال صل المقلووب 

و  ل م  المالم يالمومالم، بيوث لمويي للمالوم ال  توة الكافيوة لالسومماو إلوى لحدس تغي ات جذولة في  ايا

الطالب يمناقشمهم بو  مدى اسمياابهم يمده تحقيق األهداف الم جوة ينواتر الومالم الم تبطوة بهوا،  موا 

ل اي ايوا مهما في تطول  عملية الماليم يتحوي  موموى الطالب في جوانوب الومالم المخمل وة، يجلوك مو  

ال  المح يه على المالم ال و اي يالماوايني ياعوم األنشوطة الماليميوة الممم  وهة بوو  المومالم ياالسوم ااة خ

المثلى م  الوقف المماع للمودولس مو  قبول المالوم، يخاتوة فوي تصوولب  خطواع الطوالب يموواعدتهم فوي 

 تطبيق ما تالموس عمليا بدال م  االقمصاو على إلقاع المحاض ات. 

 ,Strayer, 2007; Gregيالبحووس الووابقة الموي  شواوت إلوى جلوك، اواسوة  ول مو :   يمو  الدواسوات

2010; Bergmann & Sams, 2012;  Overmyer, 2013, Schmidt& Ralph, 2016 )

؛  بمود بوافظ، 201۷؛ إلهوام شولبي، 2016؛ محمود خوالف، 2014ياواسات  ل م     اموي  بوو مغونم، 

ية ال صل المقلوب تامول علوى تحووي  الامليوة الماليميوة مو  خوال  ( يالمي  شاوت إلى  ق اسم اتيج201۷

االسووم ااة موو  المقوودم المكنولوووجي يت ايوول ايو الموومالم الامليووة الماليميووة يجالووه شوو لكا  ساسوويا فيهووا، بوول 

يمحووا ألنشطمها المخمل ة، يفي الوقت جاته، إعطاع المالم ايوا   ث  فاعلية م  مج ا إلقاع المحاض ات 

قة المقليدلة، يم   م اتابة ال  تة الكافية  مام المالوم األااع  اياوس  املوة مو  خوال  تصوميم يتن يوذ بالط ل

 نشطة المدولس ي نشطة المالم المصاببة، يإااوة مواقف المالم بإلجابية، يبموا لمكنوه مو  م اعواة ال و يق 

 ة ي  اعة.ال  الة الوائدة بي  الطالب يمواعدتهم في تحقيق نواتر المالم ب اعلي

 أدوار كل من المعلم والمتعلم في بيئة الفصل المقلوب:

لخملف ايو المالم يالممالم خال  ال صل المقلوب ع  ايوهما فوي المالويم المقليودي، يلمكو  تلخويل  بو   

 ( فيما للي:P. 10 ،2016 ،Brown(، يب ايق  16، ص 2015النقاط  ما  شاو اليها، الهه اني  

 ئة ال صل المقلوب: اياو المالم في بي -  



 2020يونيه                                  21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 554 - 

تحدلد ال ئة الام لة المومهدفة يالمحموى ي هداف الدوس ينمائجه المموقاة م اعيا تقويم المحموى  -

 يتجه ته بشكل لحقق المنا  الص ي المناسب ببيئة ال صل المقلوب.

إنما  الوسائ  الماليمية م  خال   ايات إنماجها المخمل ة، إما على شكل فيدلو تاليموي  ي عو ض   -

 تقدلمي يجلك بوقت  اف قبل المحاض ة. 

وفع المحموى علوى شوبكة االنم نوت  ي  بود  ايات اااوة الومالم، يمشواو ة الطوالب الموااة الالميوة  -

 مووواب الما فووة الممالقووة بمهوواوات اسوومخدام الجوووالت إلكم ينيووا يالمأ يوود علووى ضوو يوة مشوواهدتهم لهووا ال

 االفم اضية. 

 تدولب الطالب على  مابة المالبظات، يتديل  األسئلة   ناع مشاهدتهم المحموى. -

عند إعداا المحموى الماليمي لجب م اعواة تولوول يت تيوب جلوك المحمووى ليكووق مناسوبا للطوالب  -

 يليحقق لدلم تاميق الما فة ايق ملل.

إعووداا  نشووطة تاليميووة ممنوعووة يمناسووبة للطووالب تحقووق  هووداف ينووواتر تالووم مهوواوات اسوومخدام  -

 الجوالت االفم اضية. 

تقدلم تغذلة واجاة فوولة للطالب باد مشاهدة المحموى، إما ع  ط لق المناقشة في إبودى قنووات  -

 اعليوة موضوحة توحة يخطوأ المواتل االجمماعي ياإلجابة على األسئلة،  ي ابموواع ال يودلو علوى اسوئلة ت

 اإلجابة،  ي تقدلم اخمباو إلكم يني قصي  لمقييم  هداف المحاض ة.

اإلجابووة علووى تووواؤالتهم بووو  ال يوودلو الماليمووي  ي ييوو س موو  الوسووائ  اإللكم ينيووة ااخوول قاعووات  -

ل  هم بحاجوة المدولس يالماامل، ياإلش اف على تن يذ األنشطة الماليمية، يتقدلم الدعم الال م للطالب اللذ

 إلى مواعدة.

  ما ايو الطالب في بيئة ال صل المقلوب فيمك  ت صيله فيما للي:

االطالو على المحموى الماليمي للجوالت االفم اضوية ينماججهوا خواو  قاعوات الدواسوة، يتوديل   -

 اسة. مالبظاتهم ي سئلمهم لمناقشة المالم فيها في الشق المقليدي م  ال صل المقلوب ااخل قاعات الدو

مماوسووة مهوواوات المواتوول بينووه يبووي   ق انووه يبينووه يبووي  المالووم، يتبوواا  األسووئلة يتقوودلم المغذلووة  -

 ال اجاة لبا هم الباض.

تحمل موئولية تالمه باالطالو على مصااو المالم اإللكم ينية الممنوعة، ياإلبحاو فيما لمم إضافمه  -

 نواعها ي هدافها م اعيا فوي جلوك موا ل شودس إليوه  م  وياب  لنماج  م  الجوالت االفم اضية على اخمالف

 المالم م  قيم المواطنة ال قمية. 

مناقشة المالم في قاعة الدواسة بو  المحموى الماليمي المي شاهدس خاو  القاعة، يالمشواو ة فوي  -

 ه.تن يذ األنشطة يالمهام الماليمية الص ية ب اعلية؛ مما لحقق اسمخدام الما فة بشكل جي مانى لدل

يمما سبق فقد تبي  بوضوع ايو  ل م  المالم يالطالب في بيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج   باواا 

الوومالم، ممووا لمكوو  ماووه تحقيووق هوودف البحووث الحووالي موو  تنميووة مهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية 

 يالمواطنة ال قمية لدى الطالب.
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 : Dimension of Learningثانيا: نموذج أبعاد التعلم

لمناي  هذا المحوو نموج   بااا الومالم لمواو انو مو  بيوث م هوموه ي باوااس يخطووات تن يوذس ي هميموه  موا 

 للي:

 تعريي نموذج مارزانو ألبعاد التعلم: 

لا ف النموج  بأنه نمووج  تالويم لم وم  عودة خطووات إج ائيوة ممماباوة تم  وه علوى الم اعول بوي  خموس 

 كي  تحدس خال  المالم يتواعد على نجاع خطواته يالمممثلة في  ل مو  األاوا وات ياالتجاهوات  نماط للم

اإللجابية ع  المالم، يا مواب الما فة يتكاملهوا يتوسويع الما فوة يتوقلها، ياسومخدام الما فوة بشوكل جي 

 (.Marzano, 1992,p. 12مانى، يباض الاااات الاقلية المنمجة.  

إلى ال لو ة البنائية المي ت  د على  ق الما فة الوابقة ش ط لحديس المالم الجدلد،  موا  يلومند هذا النموج 

ت ى  ق  ي تالم جدلد لمشكل بمجهوا عقلی م  جانب الممالم،  موا تو ى  ق المانوى لمشوكل جاتيوة مو  قبول 

 انو  ق الومالم لاود الجها  الما في للممالم ن وه يال لمم نقله مو  جانوب المالوم إلوى المومالم،  موا لو ى مواو

بمثابة نشاطا مومم ة لقوم به ال  ا عندما لواجه مشكلة  ي مهمة تمس بياته فممولد لدله طاقة تجاله مثاب ة 

 (.238، ص 200۷في سبيل الوتو  لحل المشكلة  لوسف قطامي، ويدة ع نكي، 

نووه:  نموووج  ( نموووج   باوواا الوومالم بأMarzano, et al, 2000,p. 88يلاوو ف موواو انو ي خوو يق  

JUGDL  توو ي لم ووم   ي يووة المخطووي  للوودويس يتم يووذها، يتصووميم الموونهر الماليمووي،  ي تقووولم األااع

للطلبة، يلقوم األنموج  على مولمة تنل على  ق عملية المالم تمطلب الم اعل بي  خمووة  باواا مو  الومالم 

يتكاملهوا، يتوسويع الما فوة يتنقيمهوا هي: االتجاهات ياالاوا ات اإللجابية ع  الومالم، يا موواب الما فوة 

 يتقلها يتكاملها، ياسمخدام الما فة بشكل جي مانى، ياسمخدام عااات الاقل المنمجة.

 فلسفة نموذج أبعاد التعلم لمارزانو:

لومند نموج   بااا المالم لماو انو إلى نظ لات علم الن س الما فوي الموي تشوي  إلوى  ق الممالموي  لحققووق 

لكونوق الما فة يلبنونها بأن وهم،  ي لقوم على ال لو ة البنائية يالمي ت م ض  ق عملية الومالم ال هم بينما 

 ساسها الملميوذ يموا لحودس بداخلوه مو  ت واعالت، فوالممالم فوي نظو  البنوائيي   وائ  نشو  لبوااو إلوى ماالنوة 

يلايود تنظويم موا لدلوه مو  الخب ات المي ت اي إلى المالم لبحث ع  الما فة المي تمكنه م  بول المشوكالت 

مااوف يلق و يلنمبه يلومجيب اسمجابات ممنوعة في ط لق محايلمه لمحقيق موا لهودف إليوه  بامود سوولد 

 (.484ص  ،2020يس مد بوي ، 

إق ما لهمم به البنائيوق في ت وي هم للمالم هو ما لدى ال  ا م  ما فة يالمأ ي ات المي تم  ها هذس الما فة 

ق يما المالم عندهم إال تادلل لهذس الما فة م  خال  الخب ة جلك على اعمباو  ق الما فوة على سلوش اإلنوا

عملية عقلية لصبي ال  ا بمقم اها ياعيا ببيئمه الداخليوة يالخاوجيوة يعلوى اتصوا  موومم  بهوا مو  خوال  

 (.Selinger, 1994:P. 214 - 215, Penkone,p. 199, 73عمليات المذ   الم كي    

البنائيوة توجوه اهمموام الطوالب لالسوميااب الاميوق للموواا ياسومخدام االسوم اتيجيات يالموداخل الموي   ما  ق

توو اي إلووى الوومالم جي المانووى، يعلووى جلووك فوواطالب لقوموووق بموييووف اإلسووم اتيجيات مثوول: الم اعوول مووع 

 (.Wallace, et al., 2003,P. 998اآلخ ل  يتطبيق الما فة بالحياة اليومية الحقيقة  
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 أبعاد التعلم عند مارزانو:

 تممثل ابااا المالم عند ماو انو في خموة ابااا يهي:

 Positive Attitudes andتكووول  االتجاهووات ياإلاواش الموجبووة عوو  الوومالم  البعةةد األول: .1

Perceptions about" "Learning  ي  نه لكي لحدس المالم لنبغوي  ق لموواف  لودي الطوالب اإلبوواس 

( Marzano, et al., 1997,p. 205يواع فوي بيئوة الومالم. يقود بودا مواو انو ي موالؤس  بواألم  ياالوت

عاملي   ساسيي  لجب م اعاتهما في تنمية االتجاهات ياإلاوا ات اإللجابية نحو المالم يهموا: منوا  الومالم 

Learning Climate  بيث ل    المنا  الص ي على الطالب بشكل  بي ، يالمهام الص يةClassroom 

Tasks  بيث تاود اتجاهوات الطوالب فوي المهوام الصو ية جات  هميوة فوي إنجوا  المهوام الموي  ل ووا بمحقيقهوا

 يإنجا ها، فإجا ما توف  لدى الملميذ اتجاهات إلجابية نحو المهام الص ية فووف لمم إنجا ها بشكل جيد.

: يجلوك Acquiring and Integrating Knowledgeا مواب الما فة يتكاملهوا  البعد الثاني: .2

بمحقيق المكامل م  خوال  وبو  الما فوة الجدلودة بالما فوة الووابقة لودى الطوالب، يتنظويم الما فوة الجدلودة 

 بط ق لها مانى، لمواعدة الطالب على تخهلنها في الذا  ة طوللة المدى. 

 :Extending" and Refining Knowledgeتوسيع الما فة يتوقلها ي تنقيمهوا  البعد الثالث: .3

ا مواب الما فة يتكاملها ليس يالة لامليوة الومالم، إج  ق الطالوب لوسوع يلمود ما فموه يلصوقلها، يل ويف 

إليها تمييهات جدلدة، يلكوق وياب   باود لهوا. بيوث لنودمر الطوالب عوااة فوي  نشوطة المقاونوة يالمصونيف 

 ظوو يالمج لد. ياالسمق اع ياالسمنباط يتحليل األخطاع يتقدلم الدعم يتحليله، يتحليل المن

ياألبااا الثال ة الوابقة لمك  تحقيقها ضم  المكوق اإللكم يني لل صل المقلوب، بيث إنها تمالق بمحمووى 

المالم الخاص بمهاوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية، يتو لاوه، يط لقوة ع ضوه علوى الطوالب، بيوث 

ص مباشو ة سوببا فوي بيئوة تو ية لمثل تو لع يتقوويم المحمووى فوي توووة مقواطع فيودلو قصوي ة  ي نصوو

مناسبة يمح هة للطالب على مواتلة المالم،  ما تمثل نماج  الجوالت االفم اضية ي هداف  ل نووو منهوا 

في الاملية الماليمية تاميقا لمااوف الطالب يا موابهم لها بشكل  بي  قبل االنمقا  إلى المكوق المقليدي في 

 قاعات الدواسة.

: إج  ق Using knowledge Meaningfullyام الما فوة بشوكل جي مانوی اسومخد البعد الرابع: .4

المالم ال اا  لحدس بي  لممك  الطالب م  اسمخدام الما فة ألااع مهام لها مانى، يتوييف ما تالموس فوي 

بيوواتهم الاامووة، يموو  المهووام المووي تشووجع علووى االسوومخدام جي المانووى للما فووة، اتخوواج القوو او يالبحووث 

المج لبوي، يبول المشوكالت ياالخمو او. يلقود اقمو ع مواو انو  ق لوومخدم المالوم اسوم اتيجية ياالسمقصاع 

المهام الماليمية لمدولب الطالب على االسمخدام جي المانى للما فة، مع ض يوة  ق تكوق المهام الماليمية 

.  وأق لحودا جات باد ييي ي لودى الطوالب، باإلضوافة إلوى ضو يوة مشواو ة الطوالب فوي بنواع هوذس المهوام

 األسئلة باالشم اش مع المالم، يلواى المالم للحصو  على إجابات عنها في الموضوعات المي لدوسها. 

تومند الاااات الاقلية  Productive Habits Mindاسمخدام عااات عقلية منمجة  البعد الخامس: .5

كو و يمونهر  ابوت فوي بيواة إلى يجوا  وابت ت بولة لنبغي الم  يوه علوى تنميمهوا يتحوللهوا إلوى سولوش مم

 ,Costa & Kallikالطوالب بحيوث لماوسوونة بأولحيوة يآليوة ايق جهود لبوذ  فوي توذ   تلوك المهواوات  

2008,p. 95.) 
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يمما سوبق لمكو  تحقيوق الباود ال ابوع  اسومخدام الما فوة بشوكل جي مانوى( مو   باواا الومالم بيوث لمواوس 

ياقاوي ااخول قاعوات المودولس، يهوو اسومخدام جي مانوى الطالب يلومخدموق الجوالت االفم اضية بشكل 

لملك المهاوات،  ما  ق الاااات الاقلية المنمجة تمحقوق بشوكل  بيو  مو  خوال  المماوسوة الممكو وة للمهواوة 

 يهو ما لمحقق في قاعات الدواسة.

لبيئوات الومالم  يم  األباواا الووابقة يالموي توم ع ضوهاالنموج   باواا الومالم فإنهوا تاود مناسوبة إلوى بود  بيو 

اإللكم ينيووة يموو  بينهووا بيئووة ال صوول المقلوووب، بيووث إق الباوودل  الهموواني يالمكوواني بووي  المالووم يالطالووب 

لوووموجب إلجوواا طوو ق ت اعليووة ي سوواليب تح يووه للطووالب علووى مواتوولة الوومالم يتوووفي  قوودو موو  االسوومخدام 

هم لحماجوق للما فة المي تواعدهم في الواقاي لما لمالمه الطالب يبخاتة لدى الطالب المالمي ، بيث إن

 الواقع الاملي يليس لمج ا مااوف نظ لة.

 التطبيقات التربوية لنموذج أبعاد التعلم: 

ال وائود الموي لمكو  الوتوو  اليهوا مو  تطبيوق ( 85 ص ،2005  بدا  ل مو  ماجودة توالي يهودى بشوي 

 نموج   بااا المالم لماو انو في مالأتي:

لطالب، يفهمهم للمواا الماليمية يجلك ل اي الوى تحووي  يتوو لع عمليوات وفع موموى اسميااب ا -

 المالم.

تنميوة قودوات الطووالب الذهنيوة يإ وووابهم المهواوات يالامليوات يالاووااات ال اليوة المووي تجاول موونهم  -

 طالبأ م ك ل  يمنمجي .

 تاليم الطالب  ي ية البحث ع  الما فة يالحصو  عليها يا موابها. -

  اف الدواسي بط لقة علمية ت بولة.عال  باالت ال -

 تغي  نظ ة الممالم تجاس الماليم م  مج ا الح ظ يالملقي ، يالدواسة لالممحانات. -

 بناع خب ات ميدانية جات مانى يتلة بالحياة خاو  نطاق المدوسة. -

تخ   ممالمي  ممطوول  ل  ديق تقنية الاص  جيي اهممامات ياااعات عالية، يلمص وق بالقودوة  -

 على المالم الذاتي. 

 العالقة بين الفصل المقلوب ونموذج أبعاد التعلم: 

لومند نموج   بااا المالم لماو انو إلوى ال لوو ة البنائيوة الموي ت  ود علوى  ق المومالم هوو المومحكم فوي عمليوة 

ه بيث لبني الممالم ما فمه بن وه،  ما  ق المالم الجدلد لمشكل بمجهوا عقلي نش  مو  جانوب المومالم، تالم

( إلوى 225، 2008( يسايد علي، يهنواع ب و ي  p.،2002 ،Hirumi 495يلشي   ل م  هي لومي  

اى إلوى تحقيوق الومالم  ق اسمخدام المكنولوجيا في الاملية الماليمية لاد  بد مبواائ ال لوو ة البنائيوة ألنهوا توو

 2007، 2جي مانى لدى الممالمي  م  خال  تقدلم الما فة باسمخدام يسائل ي ساليب تكنولوجيوا ممنوعوة  

،Alim ما توتي ب  يوة الدمر بي  نموج   باواا الومالم  أبود نمواج  ال لوو ة البنائيوة يبوي  األسواليب  )

ماليمية يهو ما  شاو إليه طاه  سولوم يآخو يق المكنولوجية الممنوعة  ي نحصل على  ف ل المخ جات ال

 (. 143، ص 201۷ 
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( ب  يوة اسمخدام المالم Judson، 2006( يجواسوق  Peter، 2002 ما توتي اواسة  ل م  بيم   

فاعلية اسمخدام  (Brown, 2001)اإللكم يني المدمر م  خال  بيئة تالم بنيولة،  ما   بمت اواسة ب ايق 

 م على نموج  ماو انو في تنمية ال هم الق ائي لدى تالميذ الم بلة اإلعداالة.ب نامر  مبيوت  قائ

يبم اجاة تلك الدواسات يم  خال   هداف البحث الحالي فإق تطبيق نمووج   باواا الومالم فوي بيئوة ال صول 

 المقلوب لكوق على النحو المالي:

ة ال صول المقلووب  بيئوة إلكم ينيوة لمحقيق الباد األي   االتجاهوات اإللجابيوة نحوو الومالم( فوإق بيئو -  

تموافق مع ميو  الطالب ياهمماماتهم،  ما  ق الجووالت االفم اضوية يالموي تمثول محمووى الومالم جات قيموة 

 ي همية بالنوبة للطالب يبالمالي فإق اتجاهات الطالب نحو المالم لمك   ق تهلد م  اافايمهم للمالم.

يتكاملها( فقد واعى البابث  ق لكوق محموى  ول فيودلو  ي  يلمحقيق الباد الثاني  ا مواب الما فة -ب 

نل مومقال بذاته يلخدم مهاوة محداة بمى تكوق هناش بواطة في فهم الطالب لها يما فة موا توم ا مووابه 

 بالمحدلد م  تلك المهاوات.

مووى يلمحقيق الباد الثالث  تاميق الما فة يتقلها( فقد قام البابث بإاوا  وياب  لمالوموات يمح -  

إضافي للجوالت االفم اضية لبح  فيه الطوالب بأن ووهم لالسومهااة بوو  تلوك المهواوات موع إوشوااهم إلوى 

 ض يوة م اعاة قيم المواطنة ال قمية المي لنبغي  ق لوي يا عليها في إبحاوهم.

يلمحقيق الباد ال ابع  اسمخدام الما فوة بشوكل جي مانوى( فقود عمول البابوث علوى  ق لومم جلوك فوي  -ا 

مل الحاسب اآللي م  تن يذ للمهام المي تم تالمها في الجانب اإللكم ينوي، يهوذا الباود لخودم الباود األي  ماا

 االتجاهووات االلجابيووة نحووو الوومالم( بيووث إق اسوومخدام الما فووة بشووكل ياقاووي لشووكل بووافها جيوودا لمواتوولة 

 المالم.

ي عنوود تحقووق األباوواا األوباووة  مووا الباوود الخووامس  عووااات الاقوول المنمجووة( فإنووه لمحقووق بشووكل تلقووائ -س 

الوابقة يما لمم فيها مو  مماوسوة للمهوام مموا لامول علوى مماوسومها بشوكل آلوي ايق يقوت للم كيو  فوي تلوك 

 المهاوات.

 :Virtual toursثالثا: الجوالت االفتراضية 

يسووف لاو ض لمناي  المحوو الثالث م هوم الجوالت االفم اضية ي نواعها ي هميمها في الاملية الماليمية 

 لها البابث فيما للي:

 مفهوم الجوالت االفتراضية:

 Bedard, et)قدم البابثوق عداا م  الما ل ات للجوالت االفم اضوية فمو ى"  وا  ل  بيوداوا يآخو يق   

al. 2006,P. 99  الجوالت االفم اضية عباوة ع  تمثيل وقمي باسمخدام يسائل تاليميوة وقميوة لموقوع موا

حوي  تج بة المالم. يتذ   ميالني  ق الجولة االفم اضية هي جولة م ئية وقميوة ممابوة لمك  م  خاللها ت

 ,Buffingtonعلى شبكة االنم نت لا ض خصائل يسمات يمحمولات مكاق ما بشكل لوبي بالواقاية 

2004,P. 65).) 

ة مو  ( الجووالت االفم اضوية بأنهوا: بيئوة ت اعليوة ت وم مجموعو66ص  ،2010 ما تا ف وباب بوو   

األايات ال قمية الممنوعة المي لمك  تويي ها عب  اإلنم نت؛ لمقدلم مجموعة م  البدائل المي تحا ي مكانوا 

ما، يتميي للممالم ف تا ممنوعة للما ف على محمولات هوذس األموا   ايق  ي قيووا  منيوة  ي مكانيوة،  موا 

نوت، تمثول محا واة ألي مكواق باسومخدام ( بأنها بيئة ت اعلية ممابة عب  اإلنم 2016ع فها خميس خميس  
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توووو بانوواميووة، يتشووممل علووى يسووائ  مماووداة مثوول الوونل يالصووووة يالموو   ات الصوووتية، يالمقوواطع 

الصوتية، يتمويي للمومالم الحصوو  علوى المالوموات الموي پ لودها، بحيوث توواهم فوي تنميوة المهواوات الموي 

 لحماجها.

ت االفم اضوية الووابقة تبوي  فوي سوياق هوذس الما ل وات  ق يم  خال  اسما اض البابوث لما ل وات الجووال

هناش شبه ات اق على  ق الجولة هي مكاق  ي مجموعة  ما   تقع خواو  جودواق ال صول الدواسوي يخواو  

اسواو المدوسة، يتمم بشكل وقمي في بيئوة إلكم ينيوة ماودة لوذلك بحيوث لمكو  للطوالب  لواوة المكواق مو  

 تطبيقات الولب ايق االضط او إلى الذهاب لهذا المكاق بشكل ياقاي.خال  ت حات الولب ي ايات ي

 خطوات بناء الجوالت االفتراضية: 

 توجد مجموعة م  الخطوات المي لجب اتباعها عند بناع الجوالت االفم اضية عب  الولب، يهي  ما للي:

األ  لوة،  ي جولوة تحدلد المجا  المومهدف م  تصميم الجولوة االفم اضوية، مثول: جولوة للمموابف  .1

للمكمبات الجاماية يالمدوسية،  ي جولة للجاماات،  ي جولة لماامول،  ي يي هوا مو  الجووالت االفم اضوية 

 لبيئات مخمل ة.

تحدلوود نوووو الجولووة االفم اضووية المناسووب للمجووا  المووومهدف، مثوول: جولووة نصووية، تووووة، جولووة  .2

 ية، جولة  ال ية األبااا. بانووامية، جولة فيدلو، جولة ياقع افم اضي، جولة توت

 تحدلد المحموى الماليمي الذي سيمم تقدلمه م  خال  الجوالت االفم اضية. .3

تحدلد الط لقة المناسوبة إلنشواع الجولوة االفم اضوية، يالبو امر الموي لمكو  اسومخدامها فوي تصوميم  .4

 الجولة، يالمي لمك  االسم ااة منها. 

ت الولووب المووي توووهل اسوومخدام تلووك الجوووالت علووى تحدلوود البوو امر المووواعدة فووي المصووميم ي ايا .5

 الممالمي   ي ال ئة المومهدفة منها. 

 الوقوف على إمكانية تحدلث يتيانة الجولة االفم اضية بشكل ايوي. .6

 أسس اختيار الجوالت االفتراضية:

 ،(2011، يليود الحل وايي  (2010م  خال  ال جوو لادا مو  الدواسوات الووابقة  دواسوة وبواب  نووو  

 2006 Geiger, 2004;  Yuan & Madden, ،الموي تنايلوت  ايات الومالم اإللكم ينوي بشوكل عوام )

يالجوالت االفم اضية بشكل خاص، يجد  نها قد ع ضت عداا م  األسس المي لمك  فوي ضووئها اخميواو 

صونيف تلوك الجوالت االفم اضية المناسبة لمواقف المالم  ي إنماجهوا يبم اجاوة هوذس األسوس قوام البابوث بم

 األسس في  الس مجموعات وئيوة  ما للي:

 يمنها:  من حيث األهداف والمحتوى: .1

 تحدلد الهدف م  الجولة. -  

 تحدلد ال ئة المقدم لها الجولة االفم اضية. -ب 

  ق ت تب  بابمياجات الممالمي . -  

 اخمياو محموى الجولة الذي لحقق الهدف منها. -ا 

 وة جيدة يياضحة.  ق لكوق المحموى تحيي علمياا يما يضاا بصو -س 
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 يتشمل:  من حيث اإلبحار والتجول: -  

 ما فة الطالب المكاق الممواجد به في   ناع الجولة -  

 م اعاة خصائل الممالمي  المقدم لهم هذس الجولة. -ب 

 إتابة الح لة للممالم اائما في الاواة إلى البدالة في  ي يقت. -  

 يجوا خ لطة الموقع الجولة االفم اضية مموف ة لالسمخدام. -ا 

 بهدف سهولة المجو . -س 

 يجوا م شد افم اضي لمواعدة الممالمي  خال  الجولة االفم اضية. -ي 

 سهولة االسمخدام يإمكانية تخطي باض األما     ناع الوي . -  

 إعطاع الممالمي   ي الهائ ل  الح لة في المحكم في ع ض الجولة يوؤلة ما ل لديا مشاهدته. -ع 

 الموضوو لمطلب جلك. عدم اإللهام بخ  سي  محدا إال إجا  اق  -ط 

 يمنها:  من حيث المواصفات الفنية: - ب

 م اعاة اسمخدام الصوو ي يقة الصلة بالمحموى. -  

 م اعاة الدقة يالوضوع في الصوو. -ب 

  ق تكوق األلواق ياقاية يال تشمت االنمباس. -  

  يالا المصول  تكوق م  النوو المألوف. -ا 

 توو. االبمااا قدو اإلمكاق ع  الخل يات المي تكوق على شكل -س 

 ياسمخدام الم   ات الصوتية المي تحقق الهدف المنشوا. -ي 

يتاد األسس الوابقة م  مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية فوي المقوام األي ، يالموي  فواا منهوا البابوث 

في تصميم قائمة مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية، بيث إق اسمخدام الجولة االفم اضي لجب  ق لومم 

 األسس عند عملية االخمياو م  بيث المناسبة لإلمكانيات يلألهداف الماليمية. في ضوع باض

 أنواع الجوالت االفتراضية: 

الجووالت االفم اضوية فوي المجوا  الماليموي إلوى نووعي   (Calislcan, 2011, p. 188)تنف کالسوكاق 

 وئيوي  يهما: 

الجوووالت االفم اضووية القائمووة علووى سووطي المكمووب: يتامموود بقوودو  بيوو  علووى الوسووائ  المماووداة  -  

الم اعلية، يتم م  مجموعة م  الجوالت المي لقوم الطالب باسما اضها م  خال  سطي المكمب الخواص 

 بأجههتهم الشخصية. 

ماهووا باالعممواا علووى الجووالت االفم اضوية الممقدمووة: يالموي لقوووم الطالوب باسما اضووها يالم اعول  -ب 

 اسمخدام المكنولوجيا الممطووة ألنظمة الواقع االفم اضي ياالسمغ اق ااخل البيئة.

يتوجد  نواو  خ ى للجوالت االفم اضية طبقأ للوسائ  المومخدمة في تصميمها يهي  ما يضحها  ل م  

 ( فيما للي: 503، ص2014 نبيل عهمي، 

: يالموي تامبو  مو   بوو  Text  based virtual tour الجوالت االفم اضية القائموة علوى الونل .1

 نواو الجوالت االفم اضية ي قلهوا تكل وة، بيوث ال توومخدم  لوة يسوائل بصو لة  موا تمميوه باو ض م صول 

 لمحموى الجولة، بيث تاممد هذس الجوالت على النصوص في تقدلم المحموى موضوو الجولة.
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: يتوومخدم  ل وأ photo . Based virtual tourالجووالت االفم اضوية القائموة علوى الصووو  .2

ببواطة بيث تاممد على يجوا توو لمحموى الجولة مع يجوا يتوف لهوذس الصووو، يبوذلك فهوي  ف ول 

 م  النوو الوابق.

لاممد هوذا النووو مو   Audio. Based virtual tourالجوالت االفم اضية القائمة على الصوت  .3

الجوالت االفم اضية تكوق جوالت م ئية يموموعة يهوي  الجوالت على الصوت  ساسية، بيث إق ماظم

تموويي للموومالم الشوواوو بإلحوواع المشووي خووال  الجولووة االفم اضووية يهووي مناسووبة للممالمووي  جيي االبمياجووات 

 الخاتة. 

: لاممود هوذا النووو مو  virtual tours tree dimensuonalالجوالت االفم اضية  ال ية األبااا  .4

الصوووو يال سوووم يالمشوواهد  ال يووة األباوواا، يهووذا النوووو موو  الجوووالت لموويي  الجوووالت علووى مجموعووة موو 

 للممالم إمكانية الم اعل ماها بيث تكوق لدله القدوة على المحكم في عنات  الجولة. 

تاممود هوذس الجووالت  Video  based virtual tour:الجوالت االفم اضوية القائموة علوى ال يودلو  .5

علووى الجمووع بووي  جولووة الصوووت يجولووة الصوووو يالجولووة  ال يووة األباوواا، يقوود تم ووم  هووذس الجولووة باووض 

الم   ات الخاتة مثل الموسيقى، ي ذلك تشممل على ال سوم الممح  ة يتمميه هوذس الجولوة بانهوا تاو ض 

 محمواها في تووة لقطات فيلمية ممح  ة بط لقة وقمية. 

: يتاطوي هوذس الجولوة للممالموي  panoramic virtual tourالفم اضوية البانوواميوة الجووالت ا .6

شوواووا   بوو  بالحقيقووة فهووي تقوودم محمواهووا فووي شووكل  ال ووي األباوواا بيووث تامموود علووى يجوووا مجموعووة موو  

اوجة يلمطلب هذا النوو م  الجوالت الدقة فوي إنموا   360الصوو لمم وبطها ماأ لمشكل بانوواما بهايلة 

 صوو يتجمياها ماأ  ما لجب  ق تكوق الصوو جات جواة عالية.ال

يهذس الجولة عباوة ع  امور الجولوة القائموة  virtual Reality tour:جوالت الواقع االفم اضي  .۷

على ال يدلو مع الجولة البانووامية، يتامب  م    ث   نواو الجوالت جاجبية يتشولقا بيث  نها تميي للمومالم 

يئووة  ال يووة األباوواا تحووا ي البيئووة الواقايووة بحيووث لمكنووه المجووو  بح لووة موو  خووال   ايات المجووو  ااخوول الب

 الجولة، يتاممد هذس الجولة في بنائها على نظم الواقع االفم اضي.

يموو  الاوو ض الوووابق لمصوونيف  نووواو الجوووالت االفم اضووية، فووإق البابووث سووينمي فووي البابووث مهوواوات 

ئمة على النل يالقائموة علوى ال يودلو، بيوث تاوداق مو  الجووالت األ ثو  اسمخدام الجوالت االفم اضية القا

 اسمخداما في الحقل الماليمي بشكل عام.

 مميزات استخدام الجوالت االفتراضية:

هناش مجموعة م  المميهات السمخدام الجوالت االفم اضوية يالموي اشواو إليهوا  ول مو   جوولي ا يآخو يق 

 فيما للي: (Aguilera, et al, 2014,P. 201; Napolitano, 2018, p. 125) ينابوليمانو يآخ يق

المغلب على بادي الهماق يالمكاق؛ بيث تميي الجوالت االفم اضوية للطوالب  لواوة موقوع الجولوة  -

 في  ي يقت ي ي مكاق،  ما  نها توف  الجهد يالوقت يالما . 

الجولة يالما ض لمخاط  البيئة توفي  بيئة آمنة للطالب، بيث ال لحما  الطالب للذهاب إلى مكاق  -

 الواقاية، فالبيئة االفم اضية توف  عنص  األماق، يالمغلب على الصاوبات. 
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م يدة للطوالب الوذل  لاوانوق مو  مشوكالت توحية  ي ب  يوة؛ ألنهوا تيوو  علويهم المجوو  يالمنقول  -

 ااخل مكاق الهلاوة ايق الذهاب للمكاق ال الي، يتمدهم بالمالومات المطلوبة.

ولة المجووو ، يجلووك موو  خووال  مجموعووة  ايات الجولووة، بيووث لمكوو  للموومالم وؤلووة الجولووة، سووه -

 يتكبي ها، ياخمياو جهع منها يما فة المالومات عنها.

 إعطاع الممالم اإلبواس بالح  ة ااخل الجولة بوب نوعها ل  ي عليها مهلدا م  الواقاية. -

  اسمخدام الوسائ  المماداة المخمل ة، يتقنيات توفي  نمطا م  المالم   ث  جاجبية يإمماعا، م  خال -

 الواقع االفم اضي.

تهيلد الممالمي  بالمالومات المطلوبة، يجال الممالم هو محوو الامليوة الماليميوة، يالمووئو  عو   -

 تالمه يهو ما لمماشى مع مباائ النظ لة البنائية المي  ش نا إليها موبقا.

 التعليم:توظيي الجوالت االفتراضية في 

( في اواسمه إلى عدة عوامول سواهمت فوي توييوف الجووالت االفم اضوية فوي 201۷ شاو خميس خميس  

 الماليم  المالي:

 توف  خدمة اإلنم نت يبوا  مناسب.  -

 انخ اض  سااو  جههة الكمبيوت  يانمشاو اسمخدامها. -

 يه. توسع المالمي  في اسمخدام اإلنم نت ياالسم ااة م  الخدمات المموف ة ف -

تاوبة تن يذ الجولة الحقيقية، يجلك لما تم منه م  ماوقات مثل نقول الودعم اإلااوي  ي الموااي  -

  ي عدم توف  الوقت،  ي عدم تحمل الم سوات الماليمية للمخاط  المم تبة على تن يذ مثل هذس الجوالت.

 :رابعا: المواطنة الرقمية

 ي باااها يعنات ها يعالقمها بالجوالت االفم اضية  ما للي:لمناي  هذا المحوو م هوم المواطنة ال قمية 

 مفهوم المواطنة الرقمية: 

تم ق األابيات على  ق المواطنة ال قمية ال تهدف إلى نصب الحديا يالا اقيل م   جول الومحكم يالم اقبوة، 

خدمي  بموا لمنوافى بمانى المحكم م   جل المحكم، الشيع الذي لصل  بيانا إلى القمع ياالسومبداا ضود المووم

مووع قوويم الح لووة يالادالووة االجمماعيووة يبقوووق اإلنووواق، فالمواطنووة ال قميووة إنمووا تهوودف إلووى إلجوواا الط لووق 

الصووحيي لموجيووه يبمالووة جميووع المووومخدمي  خصوتووا الموو اهقي ، يجلووك بمشووجيع الووولو يات الم يوبووة 

وقموي لحوب يطنوه يلجمهود مو   جول  يمحاوبة الولو ات المنبوجة في الماامالت ال قمية، م   جل موواط 

 (. 2018تقدمه  محمد هدلب، ص 

فم هوووم المواطنووة ال قميووة لهووا عالقووة قولووة بمنظومووة المالوويم، ألنهووا الك يلووة بمووواعدة المالمووي  يالم بووولي  

عموما ي يلياع األموو ل هم موا لجوب علوى الطوالب ما فموه مو   جول اسومخدام المكنولوجيوا بشوكل مناسوب، 

ل قمية هي   ث  مو  مجو ا  ااة تاليميوة، بول هوي يسويلة إلعوداا الطوالب لالنخو اط الكامول فوي فالمواطنة ا

المجممووع يالمشوواو ة ال اعلووة فووي خدمووة مصووالي الوووط  عمومووا يفووي المجووا  ال قمووي خصوتووا  بمووداق 

 (.201۷الشم ي، ص 
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سومخدامات مواقوع بيث تا ف المواطنة ال قمية بأنهوا تهيلود الطالوب بمجموعوة مو  المهواوات فوي مجوا  ا

المواتل االجمماعي يت حات الولب، إضافة إلى إ وابه القدوة على اسومخدام باوض المواقوع اإللكم ينيوة 

الشهي ة لغ ض الومالم يالدواسوة،  وذلك فوإق مونهر المواطنوة ال قميوة لالوم الطالوب مهواوات محوولوة مثول 

ع ما فمووه بثقافووة بووالاس يتاولخهووا، مهوواوات البحووث، يالمواتوول، يمهوواوة بوول المشووكالت، إضووافة إلووى إ وو ا

 (.80، ص 2014يتاهله إلمانه بقيم الح لة يالادالة يالدلمق اطية  فاوس بواق، 

(  ق المواطنة ال قمية تاني إعداا النشئ يتاليمه  ي يوة اسومخدام 55، ص 2014يت ى لمياع المولماني   

الوسائل المكنولوجية بالط ق الوليمة المناسبة ياألمنوة الموي تجلوب لوه المن اوة، مو  خوال  تودولب الطوالب 

على االلمهام بماوالي  الوولوش اإللجوابي عنود اسومخدام هوذس الوسوائل أليو اض المواتول االجممواعي  ي موا 

 به سواع في المنه   م في الم سوة الماليمية يالم بولة. شا

يلأخذ م هوم المواطنة ال قمية ضم  هذا الوياق طابع تاليمي م  خال  ا واب الطالب مهواوات اسومخدام 

الوسووائل المكنولوجيووة يمنهووا الجوووالت االفم اضووية، ف ووال عوو  المهوواوات االجمماعيووة  هنوود الصوومااي، 

 (.151 ص،201۷

 واطنة الرقمية وعناصرها: أبعاد الم

ات ق البابثوق ي ثيو  مو  المنظموات الم تبطوة بالمواطنوة ال قميوة علوى مجموعوة مو  األباواا المكونوة لهوا 

 ,Ohler, J ، ي يهلو  ؛ (120، ص 201۷؛ فو اا الديسو ي، 361، ص 2014يمنهوا  هالوة الجوهاو، 

2011, P. 25هي: ( على تواة  بااا عامة تشكل المواطنة ال قمية، ي 

يهو الوماع بالمشاو ة الكاملة في المجممع المكنولوجي في مجا  الماليم، بيوث  الوصول الرقمي: .1

 ق المواطنة تمطلب المشاو ة في المجمماات المحلية ياإلقليمية، يالوطنية، ياالجمماعية  ي الوياسوية لكوي 

 لكوق األع اع المجممع قيمة يمانى.

يلوووملهم الوووعي بملووك الامليووات يالقووواني  المنظمووة لهووا، ياألخالقيووات المووي  التجةةارة اإللكترونيةةة: .2

تحكم سلوش األف اا   ناع القيام بامليات المجاوة ال قمية بما لجالهم في النهالوة موومخدمي  فواعلي  األايات 

 المجاوة ال قمية الحدلثة.

لشوكل االتصوا  ال قموي تبوااال للمالوموات االلكم ينيوة عو  ط لوق المواتول  االتصاالت الرقميةة: .3

يالمشاو ة باسمخدام األجههة ال قمية المي تواعد على المواتول موع األشوخاص يالمنظموات، يهوي  ثيو ة 

   الب لد اإل م يني، يب امر المواتل االجمماعي، يمح  ات البحث.

ذا الاص  لم لاد لقمص  علوى القو اعة يالكمابوة فقو ، بول فمحو األمية في ه تعزيز الثقافة الرقمية: .4

  تبي محو األمية ال قمية هدفا للدي  المي تواى إلى بناع مجمماات ما فة بدلثة يممطووة.

تهمم المواطنة ال قمية بنش   قافة اإلتيكيوت ال قموي بوي  األفو اا يتودولبهم  ثقافة اإلتيكيت الرقمي: .5

 قمي جدلد، م اعي  القيم يالمباائ يماالي  الولوش الحو .ليكونوا مو يلي  في يل مجممع و

يهو الذي لقوم بماالجة موألة األخالقيوات الممباوة  المسؤولية االجتماعية على األعمال واألفعال: .6

 ااخل مجممع المكنولوجيا عب  االلمهام بقواني  المجممع ال قمي.
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المووي ت ووم  لإلنووواق القوودوة علووى يلقصوود بهووا إجمووالي الحقوووق  الحقةةوو والمسةةؤوليات الرقميةةة: .۷

 تداي  المالومات يالبيانات في البيئة المي لايش فيها، يالحق في الوتو  إليها ياسمخدامها.

يهوووي جميوووع االوشوووااات ياالبمياطوووات الال موووة ل وووماق الصوووحة  الصةةةحة والسةةةالمة الرقميةةةة: .8

 يالوالمة البدنية يالن وية م  ج اع اسمخدام المقنيات ال قمية.

ال لخلو  ي مجممع م   ف اا لماوسوق س قة،  ي تشوله  ي بمى تاطيل اآلخ ل ،  ة الذاتية:الحماي .9

لنطبووق هووذا تمامووا علووى المجممووع ال قمووي، يبوتوو نا مووواطني  موووئولي ، فووال بوود موو  بمالووة مووا لوودلنا موو  

 مالومات خاوجية م  شأنها  ق تقوم بمخ لب  ي تدمي  هذس المالومات الهامة.

ا الوووابقة لمكوو  للبابووث اسوومخالص  هووم تلووك الماووالي  يالمبوواائ المووي لجووب  ق لوودو ها يموو  خووال  األباووا

الطالب المالمي  بشأق اسومخدام الجووالت ال م اضوية، بيوث إق اسومخدامها لمطلوب  ق لماامول الطالوب موع 

ة مواقع اإلنم نت بشكل   ث  عمقا مما لوجب  ق لحماط بشكل جيد مما قد لامل على إضوااف قيموه ال قميو

 يل    على تحمه ال قمية.

يقد اج لت الادلد م  الدواسات علوى الصوايدل  الا بوي ياألجنبوي يالموي تنايلوت المواطنوة ال قميوة لودى 

إلووى بنوواع قائمووة بماووالي  المواطنووة ال قميووة  (2014طووالب الجاماووة بيووث هوودفت اواسووة نووو ل  الغلووث  

مالومات، يقد توتلت الدواسوة إلوى  ق محمووى الواجب تواف ها في محموى مق و الحاسب اآللي يتقنية ال

مق و الحاسب يتقنية المالومات للنظوام ال صولي ال لموافوق موع ماوالي  المواطنوة ال قميوة إال فوي بوديا موا 

الماوو ف علووى موودى تووواف  قوويم  ( إلووى2014لم وومنه موو   قافووة وقميووة؛ يهوودفت اواسووة بمووداق الشووم ي  

لي يتقنيوة المالوموات، يقود توتولت الدواسوة إلوى ضواف ما فوة المواطنة ال قمية لدى مالمي الحاسب اآل

( ما فوة   و  ب نوامر تودولبي Lindsey, 2015المالمي  بالمواطنة ال قميوة،  موا هودفت اواسوة ليندسوي  

إلعداا مالم الق ق في تاهله المواطنة ال قميوة ياسومخدام المكنولوجيوا فوي المالويم، يتوتولت الدواسوة إلوى 

 المي  في مماوسة م اهيم المواطنة ال قمية باد م يوهم بب نامر إلكم يني تم إعدااس.يجوا تحو  لدى الم

خامسةةا: بيئةةة الفصةةل المقلةةوب القائمةةة علةةى نمةةوذج ابعةةاد الةةتعلم فةةي البحةةث الحةةالي وأثرهةةا علةةى تنميةةة 

 مهارات استخدام الجوالت االفتراضية والمواطنة الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

مطالاة األابيات يالدواسات المي تنايلت  وال مو  نمووج  ال صول المقلووب ينمووج   باواا الومالم  م  خال 

(  مكوو  Chung et al., 2017( ياواسوات  201۷؛ طواوق عبودالوايا، 2015يمنهوا  عوالع مموولى، 

 الموتل للمصميم المناسب لبيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج   بااا المالم يهي  ما للي:

 مكون اإللكتروني للفصل المقلوب: ال (1

 ت م  المكوق اإللكم يني لل صل المقلوب القائم على نموج   بااا المالم ما للي:

بيث لقوم المالم با ض  هداف  ول موضووو يالمهواوات الموي لنبغوي  عرض األهداف التعليمية: -  

يالموضوووعات ييوو   ق لكموووبها الطووالب موو  الوسووائ  الما يضووة علوويهم، بحيووث لكوووق تقووويمها ياضووحا 

 ماقدة يهذا لحقق الباد األي  م  النموج .
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يهو لشمل مقاطع ال يدلو الخاتة بكل مهواوة، يالوسوائ  الموواعدة  عرض المحتوى اإللكتروني: -ب 

م  توو ينصوص ييي ها، بحيث لشممل  ل منها على مهاوة يابدة لكموبها الطالب م  هذا ال يدلو  ي 

 االفم اضية يهو ما لحقق الباد الثاني ا مواب الما فة. النل  ي النموج  الخاص بالجولة

يلم م  مشاهدة الطالب لل يدلو  ي النل يتوجيل المالبظات ياالسم واوات يبل  التعلم الذاتي: -  

ما  مك  منها م  خوال  الو ياب  الموواعدة يالمصواببة لل يودلو  ي الونل بيوث لمكو  للطالوب اإلبحواو فوي 

 فم اضية بشكل جاتي قبل الح وو لقاعة الدواسة. نواو مخمل ة م  الجوالت اال

بيوث لمكو  مو  خاللهوا تقودلم المغذلوة ال اجاوة ال وولوة للطوالب بوو  موا  المناقشات اإللكترونية: -ا 

لشاهدينة في البيئوة الماليميوة يموا هوو يوامض علويهم، يهنوا لمكو   ق لمحقوق الباود الثالوث تاميوق الما فوة 

   االتجاهات اإللجابية نحو المالم.يتقلها، باالضافة إلى الباد األي

 المكون التقليدي للفصل المقلوب:  (2

يهي الجانب الاملي م  مهاوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية، يالموي  تنفيذ األنشطة التعليمية: -  

 عدها المالم موبقا بناع على قائمة األهداف يفيها  لومخدم الطالب ما تالموس فوي البيئوة اإللكم ينيوة بشوكل 

 ياقاي يهو ما لجال ما فمهم جات مانى يهو الباد ال ابع م   بااا المالم.

بيث لقوم المالم بال ا على ما اينه الطوالب مو  مالبظوات بوو   ب:الرد على استفسارات الطال -ب 

 ما تمت مشاهدته في الجانب اإللكم يني م  البيئة يهو  ل ا لحقق الباد ال ابع م   بااا المالم.

يتجدو اإلشاوة إلى  ق الاااات الاقلية المنمجة، يهي الباد الخامس م   باواا الومالم تمثول اآلليوة فوي المن يوذ 

جهد في الم كي  يهو لمحقق م  خال  المماوسة الاملية للمهاوات المي تم تالمها في الم ابول الووابقة ايق 

 م  المكوق اإللكم يني يالمقليدي.

سادسا: معايير تصميم بيئةة الفصةل المقلةوب القائمةة علةى نمةوذج ابعةاد الةتعلم لتنميةة مهةارات اسةتخدام 

 ى طالب تكنولوجيا التعليم.الجوالت االفتراضية والمواطنة الرقمية لد

بال جوو إلى الدواسات المي تنايلوت تصوميم بيئوات الومالم اإللكم ينيوة بشوكل عوام، يبيئوة ال صول المقلووب 

( تووم 2019؛ إبوو اهيم الشوو و، 2018؛ محموووا ابووو الوودهب، 2016بشووكل خوواص يمنهووا  هالووة الهاشوومي، 

 وب القائمة على نموج   بااا المالم يهي:الموتل إلى مجموعة م  الماالي  لمصميم بيئة ال صل المقل

 ق تم م  بيئوة ال صول المقلووب  هوداف تاليميوة مصواية بموا لناسوب مخ جوات الومالم الموومهدفة  .1

 يبما لاه  اافاية الطالب للمالم. ت

 ق تحموي بيئة ال صل المقلوب على محموي تودولبي مالئوم بموا لحقوق األهوداف الماليميوة المحوداة  .2

 ا مواب الطالب لمهاوات يمااوف اسمخدام الجوالت االفم اضية.يالمي تامل على 

 ق ت اعووي بيئووة ال صوول المقلوووب خصووائل الممالمووي  يابمياجوواتهم فووي الم بلووة الجامايووة يبمووا  .3

 لمكنهم م  اسمخدامها بشكل ياقاي جي مانى. 

ا لامول علوى  ق ت اعي بيئة ال صل المقلوب ت اعل الممالم يتحكمه في تالمه طبقا البمياجاتوه يبمو .4

 تاهله اافايمه للمالم. 

 ق تقدم بيئة ال صل المقلوب الموجيه يالمواعدة يالدعم المناسب للطالب   نواع المجوو   ي المودوب  .5

 على مهاوة م  مهاوات اسمخدام تلك الجوالت.

 ق تقدم بيئة ال صل المقلوب تغذلة واجاة مناسبة يممنوعة مو  قبول المالوم بموا لامول علوى تاميوق  .6

 ة الطالب فيما تالموس.ما ف
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  ق ت اعي ياجهة ت اعل بيئة ال صل المقلوب سهولة االسمخدام يالجاجبية. .۷

 ق ت اعي بيئة ال صول المقلووب جوواة النصووص الماليميوة الما يضوة بحيوث ال تمثول عائقوا  موام  .8

 اسميااب الطالب الكامل لما لقدم لهم.

 الماليمي" يإنماجه يإخ اجه بشكل جيد. ق ت اعي بيئة ال صل المقلوب جواة لقطات "ال يدلو  .9

يقد واعى البابث الماالي  الووابقة فوي تصوميم بيئوة ال صول المقلووب القائموة علوى نمووج  اباواا الومالم فوي 

اإلعداا يالمصميم في المكوني  اإللكم يني يالمقليدي لبيئة ال صل المقلووب، بيوث لمكو  مو  خاللهوا تنميوة 

 اضية يالمواطنة ال قمية لدى الطالب.مهاوات اسمخدام الجوالت االفم 

 منهج البحث وإجراءاته:

نظ ا ألق البحث الحالي لهدف إلى تصميم بيئة فصل المقلوب قائمة على نموج   بااا المالم لمنمية مهاوات 

اسمخدام الجوالت االفم اضية يالمواطنة ال قمية لدى طالب تكنولوجيا الماليم، فقد قام البابث باإلج اعات 

 الية:الم

 أوال : إعداد قائمة المهارات المرتبطة باستخدام الجوالت االفتراضية: 

في ضوع هدف البحث الحالي يهو إ واب مهاوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية لودى طوالب تكنولوجيوا 

 الماليم تم إعداا قائمة بالمهاوات يفق الم ابل المالية: 

 تحدلد مصااو اشمقاق قائمة المهاوات يإعداا الصووة المبدئية لها.  -

عوو ض الصووووة المبدئيووة لقائمووة المهوواوات علووى الوووااة المحكمووي  لبيوواق مووذه  هميووة  وول مهوواوة  -

 يإضافة مهاوات  خ ى إق يجدت. 

 المادلل في ضوع  واع الوااس المحكمي . -

 (.2الصووة النهائية لقائمة المهاوات. ملحق   -

توم االعممواا علوى باووض تحديةد مصةادر اشةتقاو قائمةة المهةارات وإعةداد الصةورة المبدئيةة لهةا:  .1

األابيووات ينمووائر البحوووس يالمواقووع الماليميووة، ي ووذلك مقوو و إنمووا  ال يوودلو ال قمووي، ييجوود  نووه ال لم ووم  

توياية المهاوات الموي تك وي لصوقل مهواوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية موضووو البحوث، يلوذلك توم 

مجموعة مهاوات م تبطة باسمخدام الجوالت االفم اضية لدى الطالب المالمي  بقوم تكنولوجيا الماليم يتم 

 تياية محموى ت اعلي لبيئة ال صل المقلوب في ضوع نموج   بااا المالم.

ائموة يتم الموتل إلى يضع تووة مبدئية لقائمة مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية يالموي ابمووت الق 

 ( مهاوة ف عية. 32مهاوات وئيوية ي   (5على  

تم عو ض الصوووة  (:2عرض الصورة المبدئية لقائمة المهارات على السادة المحكمين ملحق ) .2

( مهواوة ف عيوة علوى مجموعوة 32( مهواوات وئيووية، ي 5المبدئية لقائمة المهاوات ي انت تحموي علوى  

تكنولوجيووا المالوويم، يجلووك بهوودف ما فووة موودى شوومولية  موو  المحكمووي  يالخبوو اع يالممخصصووي  فووي مجووا 

القائمة لما لنبغي  ق تشممل عليه م  جوانب، يمدى اقة ييضوع الصياية الل ظية للمهاوات، يمدى الدقوة 

الالمية للمالومات الواواة في قائمة المهاوات، إبوداع  لوة مالبظوات  ي مقم بوات بهلوااة مهواوات  خو ى، 

 آواع المحكمي .   ما تم المادلل في ضوع
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يقود قووام البابوث بحووواب نووبة ات وواق المحكموي  بووو  موودى  هميوة  وول مهواوة فووي قائموة مهوواوات اسوومخدام 

 %( على إجمالي مهاوات القائمة.93الجوالت االفم اضية، يقد  يه ت النمائر  ق نوبة االت اق هي  

مهوواوة ف عيووة،  (32يوووية، ي مهوواوات وئ (5يبووذلك  تووبحت القائمووة فووي تووووتها النهائيووة مكونووة موو   

 ( تو لع المهاوات ال ئيوية يال  عية بالقائمة:2يلوضي جدي   

 ( محتوى قائمة مهارات استخدام الجوالت االفتراضية2جدول )

 المهارات الفرعية المهارات الرئيسية م

 6 مهاة تحديد أهداف الجولة االفتراضية 1

 4 مهارة تحديد نوع الجولة المناسب لألهداف 2

 7 مهارة اختيار بيئة عرض الجولة االفتراضية 3

 8 مهارة عرض الجولة االفتراضية 4

 7 مهارة تقويم التعلم بالجوالت االفتراضية 5

 مهارة 32 مهارات 5 مجموع
 

 ثانيا: تحديد معايير تصميم بيئة الفصل المقلوب القائمة على نموذج أبعاد التعلم:

بال جوو إلى الدواسات يالبحوس الوابقة المي تنايلت تصميم بيئة ال صل المقلوب ينمووج  اباواا   .1

 المالم تم اشمقاق مجموعة م  الماالي  لمصميم البيئة يهي  ما للي:

 ( القائمة المبدئية لمعايير تصميم بيئة الفصل المقلوب القائمة على نموذج أبعاد التعلم3جدول )

1 
الفصل المقلةوب أهةداف تعليميةة مصةاغة بمةا يناسةب مخرجةات الةتعلم المسةتهدفة وبمةا  أن تتضمن بيئة

 يعزز دافعية الطالب للتعلم. ت

2 
أن تحتوي بيئة الفصل المقلوب على محتوي تدريبي مالئم بما يحقق األهةداف التعليميةة المحةددة والتةي 

 االفتراضية.تعمل على اكتساب الطالب لمهارات ومعارف استخدام الجوالت 

3 
أن تراعي بيئة الفصل المقلوب خصائص المتعلمين واحتياجاتهم في المرحلة الجامعية وبما يمكنهم مةن 

 استخدامها بشكل واقعي ذو معنى. 

4 
أن تراعي بيئة الفصل المقلوب تفاعل المتعلم وتحكمه في تعلمه طبقا الحتياجاته وبما يعمل علةى تعزيةز 

 دافعيته للتعلم

5 
تقدم بيئة الفصل المقلوب التوجيه والمساعدة والدعم المناسب للطالب أثناء التجول أو التةدرب علةى أن 

 مهارة من مهارات استخدام تلك الجوالت.

6 
أن تقدم بيئة الفصل المقلوب تغذية راجعة مناسبة ومتنوعة من قبل المعلم بما يعمل على تعميق معرفةة 

 الطالب فيما تعلموه.

 واجهة تفاعل بيئة الفصل المقلوب سهولة االستخدام والجاذبية.أن تراعي  7

8 
أن تراعي بيئة الفصل المقلوب جودة النصوص التعليمية المعروضة بحيث ال تمثل عائقا أمةام اسةتيعاب 

 الطالب الكامل لما يقدم لهم.

 بشكل جيد. أن تراعي بيئة الفصل المقلوب جودة لقطات "الفيديو التعليمي" وإنتاجه وإخراجه 9

 

تم ع ض القائموة علوى مجموعوة مو  المكموي  مو  تكنولوجيوا المالويم يالمنواهر يطو ق المودولس،  .2

إلبووداع آوائهووم بووو  قائمووة الماووالي  يإضووافة يبووذف مووا ل ينووه منهووا، يقوود  بوودى الوووااة المحكموووق باووض 

 لمطبيق على البيئة.المالبظات ياإلضافات يتم الامل عليها يتادللها لمصبي جاههة بشكلها النهائي ل
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باد عمل المادلالت المي  يتى بها الوااة المحكموق  تبحت الماالي  جاههة فوي شوكلها النهائيوة  .3

  ما في الجدي  المالي:

 ( القائمة النهائية لمعايير تصميم بيئة الفصل المقلوب القائمة على نموذج أبعاد التعلم4جدول )

1 
أن تتضمن بيئةة الفصةل المقلةوب أهةدافا تعليميةة مصةاغة بمةا يناسةب مخرجةات الةتعلم المسةتهدفة وبمةا 

 يعزز دافعية الطالب للتعلم. 

2 
أن تحتوي بيئة الفصل المقلوب على محتوي تدريبي مالئم بما يحقق األهةداف التعليميةة المحةددة والتةي 

 الجوالت االفتراضية. تعمل على اكتساب الطالب لمهارات ومعارف استخدام

3 
أن تراعي بيئة الفصل المقلوب خصائص المتعلمين واحتياجاتهم في المرحلة الجامعية وبما يمكنهم مةن 

 استخدامها بشكل واقعي ذو معنى. 

4 
أن تراعي بيئة الفصل المقلوب تفاعل المتعلم وتحكمه في تعلمه طبقا الحتياجاته وبما يعمل علةى تعزيةز 

 للتعلمدافعيته 

5 
أن تقدم بيئة الفصل المقلوب التوجيه والمساعدة والدعم المناسب للطالب أثناء التجول أو التةدرب علةى 

 مهارة من مهارات استخدام تلك الجوالت.

6 
أن تقدم بيئة الفصل المقلوب تغذية راجعة مناسبة ومتنوعة من قبل المعلم بما يعمل على تعميق معرفةة 

 الطالب فيما تعلموه.

 أن تراعي واجهة تفاعل بيئة الفصل المقلوب سهولة االستخدام والجاذبية. 7

8 
أن تراعي بيئة الفصل المقلوب جودة النصوص التعليمية المعروضة بحيث ال تمثل عائقا أمةام اسةتيعاب 

 الطالب الكامل لما يقدم لهم.

 وإنتاجه وإخراجه بشكل جيد.أن تراعي بيئة الفصل المقلوب جودة لقطات "الفيديو التعليمي"  9

10 
أن يتم مراعاة بعد أو أكثر من أبعاد التعلم في كل خطوة من خطوات التصميم وبخاصة واجهات التفاعةل 

 في البيئة.

 تضمين بعض االستراتيجيات في المكون التقليدي من البيئة بحيث تعمل على دافعية الطالب. 11

12 
اإللكترونةي حتةى ال يمةل منهةا الطالةب وحتةى يسةتطيع أن يقةي  تجزئة الموضوعات والمهام في المكةون

 على مستوى تقدمه في كل مهارة من مهارات استخدام الجوالت االفتراضية.
 

 يبذلك فقد  تبحت قائمة الماالي  جاههة لالسمخدام يالمطبيق على بيئة ال صل المقلوب  ما سيأتي بيانه.

 :ثالثا: تصميم وتطوير بيئة الفصل المقلوب

لمحقيق هدف البحث الحالي يهو تقصي ا   بيئة تف ماكوس قائمة على نموج  ابااا المالم على 

اسمخدام الجوالت االفم اضية يالمواطنة ال قمية لدى الطالب المالمي  بقوم تكنولوجيا الماليم فإق تصميم 

ي اياته، يت م هذس البحث لم م  إج اعات تصميم  يإعداا مواا الماالجة المج لبية يضبطها يالبحث 

اإلج اعات إعداا قائمة بمهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية يإعداا اايات البحث يتج لبها يالمج بة 

االسمطالعية يالمج بة األساسية للبحث، يتحدلد األساليب اإلبصائية المومخدمة فيه، يقد اسمخدم البابث 

لمصميم بيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج  ( للمصميم المالميمي 2014نموج  عبداللطيف الجهاو  

ابااا المالم يتحليل مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية ي بااا المواطنة ال قمية بما لحقق هدف البحث 

 الحالي، يالشكل المالي لوضي النموج  المومخدم تصميم البحث.
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 ( للتصميم التعليمي2014( نموذج عبداللطيي الجزار)2شكل )

 أوال: مرحلة الدراسة والتحليل:

 يقد م ت م بلة الدواسة يالمحليل بما للي:

قام البابث باالطالو على الدواسات ياألابيات المي تنايلت  ال م  بيئة ال صل المقلوب، ينموج   .1

ق  بااا المالم الشمقاق ماالي  تصميم بيئة فصل مقلوب قائمة على نموج  ابااا المالم  ما في الجدي  الوواب

 4.) 
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تحليوول خصووائل الممالمووي  المووومهدفي : يهووي خصووائل طووالب ال  قووة ال اباووة بقوووم تكنولوجيووا  .2

المالوويم موو  بيووث اسوومادااهم للوومالم ي هميووة مووا لقوودم لهووم موو  محموووى خوواص بمهوواوات اسوومخدام الجوووالت 

 االفم اضية يهي خطوة اساسية م  خطوات نموج   بااا المالم.

: يالمي ات حت م  خال  الدواسات الوابقة يالموي   ودت علوى  هميوة تحدلد االبمياجات المدولبية .3

تدولب الطالب على اسمخدام الجووالت االفم اضوية فوي إطواو مو  المواطنوة ال قميوة يقود توم تحليول المهوام 

الماليمية المومهدفة م  تصميم بيئة ال صل المقلوب في ضوع نموج   بااا المالم يتيغ المحمووى الوذي توم 

 طالب لما ل هم بط ق يآليات اسمخدام الجوالت االفم اضية.تقدلمه لل

تحدلد مصااو المالم اإللكم ينية الممابة: يالمي لمم وفع محمووى بيئوة ال صول عليهوا يآليوة تصوميم  .4

المحموى يتقويم م ابل اواسمه في ضوع نموج   بااا المالم يهي خمس  باواا يقود توم تحليول تلوك األباواا 

محموى بيئة المالم  ما تم المأ د م  توواف  األجهوهة مو  بوواب آلوي  ي هواتوف ج يوة لم اعاتها في تصميم 

 لدى الطالب.

 المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:

 يفي هذس الم بلة قام البابث باآلتي:

اشومقاق األهوداف الماليميوة الموومهدفة مو  بيئوة ال صول المقلووب يهوي مهواوات اسومخدام الجووالت  .1

 ي تووة إج ائية قابلة للمالم.االفم اضية مصاية ف

تحدلوود عناتوو  المحموووى الماليمووي موو  نموواج  تا ل يووة للجوووالت االفم اضووية يييسووائ   فيوودلو،  .2

نصوص، تووو( يالموي قوام البابوث بإعودااها بشوكل مووبق لكول مو  تلوك المهواوات،  موا تشومل الو ياب  

 الخاوجية المي لمك  للطالب اإلبحاو فيها  مصااو تالم إضافية.

ميم  ايات المقولم ياالخمباوات: يهي تشمل  ساليب المقوولم المكوولني مو   سوئلة فوي بدالوة  ول تص .3

موضوو يفي الشق المقليدي م  البيئة،  ما تشمل  ايات المقولم الخموامي مو  االخمبواو المحصويلي يبطاقوة 

 مالبظة مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية، يسيأتي بيانها.

الماليمية: تم  مابة الويناولو بشكل ممادا األعمدة لموضويي ط لقوة الووي  فوي  إعداا سيناولو البيئة .4

الدويس ااخل بيئة ال صل المقلوب، نظ ا لوهولة ياقة المطول  المكنولووجي، يتوواف  الم اتويل المطلوبوة 

يبنوواع علووى مووا سووبق قووام البابووث بإعووداا سوويناولو المووومخدم إل ووواب الطووالب مهوواوات اسوومخدام الجوووالت 

الفم اضية، يباد االنمهاع م  بناع الويناولو في تيغمه األيلية، تم ع ضه علوى مجموعوة مو  المحكموي  ا

في مجا  تكنولوجيا الماليم يالمناهر يط ق المدولس، يلمحليل  واع الوااة المحكموي  ات وي ات واق ماظوم 

مصوميم الجيود، يتوم تاودلل المحكمي  منهم على تالبية هذا الويناولو للمطبيق يم اعاته لجميوع عوامول ال

تمهيودا  (5الصياية اللغولة لباض إطاوات الويناولو بمى يتول الوويناولو إلوى توووته النهائيوة  ملحوق 

 لالسماانة بهما عند عملية إنما  مواا الماالجة المج لبية الخاتة بهذا البحث.

على  ايات المحاا وة اخمياو يتصميم  ايات المواتل الممهام  ييي  الممهام : يقد اعمد البابث  .5

في مواقع المواتل االجمماعي  الشات( يالماليقات على ال يدلو يالنصوص،  ما تم المواتل بشكل مباش  

 في الشق المقليدي م  البيئة.
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  ما تم تصميم محموى بيئة ال صل المقلوب في ضوع نموج  ابااا المالم  ما للي:

 التعلم.البعد األول: االتجاهات اإليجابية نحو 

 يلمحقيق هذا الباد فقد قام البابث بما للي:

تا لف الطالب بأهداف المالم بشكل مبو  ييضاع، مبينا لهم ما لمكونهم  ق لووم يديس مو  اواسوة  -

 هذا المحموى.

في بدالة  ل فيدلو لمم تقدلم ملخصا لموضووعات ي هوداف ال يودلو فوي توووة مونظم ممقودم لشو ع  -

 توضيي مهام المالم للطالب. عنات  ال يدلو مما لامل على

توضيي  همية اسومخدام الجووالت االفم اضوية فوي الامليوة الماليميوة بموا لشوكل اافاوا للطوالب نحوو  -

 اواسة المحموى الوتباطه بواقاهم الماليمي.

 البعد الثاني: اكتساب المعرفة وتكاملها:

 لي:يلمحقيق الباد الثاني في بيئة ال صل المقلوب فقد قام البابث بما ل

ال مواب الما فة المق ل لة فقد قدم البابث ع ضا نظ لوا فوي توووة نصووص للطوالب لماو ل هم  -

 بالمحموى الماليمي بشكل  امل.

يال مواب الما فة اإلج ائية فقد تم تقدلم باض المهوام الموي لقووم الطوالب بمن يوذها   نواع المودولب  -

ل بحيث لحدا الطالب  يف لمكنهم اسمخدام  ول على اسمخدام الجوالت االفم اضية م  خال  ال يدلو يالن

 منها في مهمة تاليمية.

 البعد الثالث: تعميق المعرفة وصقلها:

 يلماميق الما فة لدى الطالب في بيئة ال صل المقلوب فقد تم:

 اسمخدام باض  ساليب المدولب الماايني مثل المشاوش في تن يذ باض األنشطة. -

بأن وهم بوضع خطة المن يذ مع تقدلم باض الموجيه إجا تطلب  ت ش باض األنشطة للطالب ليقوموا -

 األم  جلك.

 إ  اع بيئة ال صل المقلوب بباض المصااو المي لمكنهم ال جوو إليها   ناع المن يذ. -

اسمخدام باض االخمباوات اإللكم ينيوة البنائيوة   نواع الومالم ليقووم الطوالب باإلجابوة عليهوا فوي  ول  -

 .م بلة م  م بل المالم

 البعد الرابع: استخدام المعرفة بشكل ذي معنى:

 يإلعطاع بيئة ال صل المقلوب قيمة تاليمية فقد تم ما للي:

ع ض باض المواقف الماليمية على الطالب الخمياو الجولة المي تناسب  ل موقف ي يوف لمكو   -

 اسمخدامها لمحقيق األهداف.
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لوضوي اقم ابواتهم بوو  االسومخدامات عصف  جهاق الطالب م  خال  الماليقات على  ول نشواط  -

 االخ ى لكل نوو م   نواو الجوالت االفم اضية.

تصووميم األنشووطة بشووكل ياقاووي بحيووث لأخووذ  وول نشوواط منهووا فيوودلو  اموول مصووحوبا بالنصوووص  -

 يالصوو ليممك  الطالب م  إتقاق محمواس بشكل جيد.

 البعد الخامس: عادات العقل المنتجة.

فقد تم تنظيم الم ابل الوابقة للنموج  بشوكل لحققهوا، فأ نواع تن يوذ  نشوطة الومالم يللموتل إلى تلك الاااات 

ببيئة ال صل المقلووب لقووم الطوالب بماظوم المهوام بأن ووهم مموا لكووبهم القودوة علوى تن يوذ  نشوطة مشوابهة 

يم عمليوة بشكل آلي،  ما  ق المهام المي لقوموق بمن يذها م  خال  تخطويطهم لهوا تكووبهم القودوة علوى تنظو

 المالم الخاتة بهم بشكل لحقق  هداف المالم.

 وقد تم مراعاة ما يلي بشكل عام في التصميم:

  ق ت اعى  ل ابااا النموج  في عملية المصميم بكل م بلة. -

 ق تم م  المهام الماليمية محموى لشاهدس الطالب في منوا لهم بشوكل  امول موع المماباوة يالمأ يود  -

 على جلك.

األنشوطة الموي تمطلوب توجيهوا مو  المالوم فوي ماامول الكمبيووت  بالكليوة ل وماق جوواة   ق لمم تن يذ -

 المن يذ يالمماباة الدقيقة.

 المرحلة الثالثة: مرحلة اإلنتاج/ اإلنشاء:

 يفي هذس الم بلة قام البابث بما للي:

 التخطي  لإلنتاج الفعلي لوسائ  محتوى الفصل المقلوب:

لكمابة يتنويق النصووص،  Microsoft PowerPointث ب نامر اسمخدم الباب كتابة النصوص: .1

موو  إمكانيووات فووي  مابووة يتنووويق  PowerPointالمووي سوومظه  فووي المحموووى، نظوو ا لمووا لمميهبووه ب نووامر 

النصوص يتح ل ها بأشكا  ممنوعة، يقد واعى البابث عند  مابوة النصووص يضووع ال و ق بوي  مقواس 

لموم ، يمناسوبة مقواس النصووص، موع م اعواة عودم ا ابوام شاشوات يلوق الانايل  ال ئيووية يال  عيوة يا

 ال يدلو بها، مع عدم اإلف اط في اسمخدام  لواق ي نواو الخطوط. 

 Photoshop ما قام البابث بماالجوة الصووو الموومخدمة فوي البيئوة الماليميوة باسومخدام ب نوامر  .2

cs6 لواق.، مع م اعاة اقة الم اتيل ييضوبها يبواطة الم  يب ياأل 

قام البابث بامل مونما  لمل ات ال يدلو يالمي تم م  باض الجوالت الجاههة يإ الة  ي م   ات  .3

توووتية خاوجيووة، ي خيوو ا تووم عموول مونمووا  لمل ووات ال يوودلو الخاتووة بالمهوواوات يتووم االسووماانة بب نووامر 

camtasia studio 9 .لامل المونما  على ال يدلوهات 

ل المقلوب ؛ باد االنمهاع م  عملية اإلنما  األيلوي لبيئوة ال صول المقلووب المقولم البنائي لبيئة ال ص .4

تووم عوو ض النوووخة المبدئيووة مووع اسوومماوة تحكوويم علووى مجموعووة موو  الخبوو اع يالممخصصووي  فووي مجووا  

تكنولوجيوووا المالووويم يالمنووواهر يطووو ق المووودولس، يجلوووك للحكوووم علوووى مالعموووة النووووابي الماليميوووة يال نيوووة 
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لمحموى الماليمي،  موا توم عو ض النووخة المبدئيوة علوى عينوة اسومطالعية للمأ ود مو  يالخصائل الاامة ل

مناسبمها المحقيق األهداف يمناسبة الانات  المكموبة يالم سومة يالمصووة يجواتها يالمو اب  يالمكامول 

بووي  الاناتوو  المكونووة للمحموووى الماليمووي  ووذلك تاوو ف مقم بوواتهم بالنوووبة لمحوووي  يتطووول  المحموووى 

لماليمي، يتمت باض الماودلالت فوي الصووو يالخل يوات يبوذف باوض الصووو يتبووي  المحمووى، يمو  ا

خووال  مالبظووات الوووااة المحكمووي ، يطووالب الاينووة االسوومطالعية  تووبي المحموووى الماليمووي فووي تووووته 

 النهائية جاهه للمطبيق على المج بة األساسية. 

 :المرحلة الرابعة: التقويم

 تم فيها المقولم النهائي لبيئة ال صل المقلوب يجلك م يوا بالخطوات المالية:يهي الم بلة المي 

  إعداد أدوات القياس:

بطاقوة مالبظوة مهواوات اسومخدام الجووالت  –ت م  البحث  ال ة  ايات هي  اخمباو المحصويل الما فوي 

 المالية:مقياس المواطنة ال قمية( يقد م  إعداا  ايات البحث بالخطوات  –االفم اضية 

 ثانيا: إعداد اختبار التحصيل المعرفي:

 م  إعداا االخمباو المحصيلي بالخطوات المالية:

لهودف هوذا االخمبواو إلوي قيواس تحصويل الطوالب المالموي   تحديد الهدف من االختبار التحصيلي: .1

موومولات الموذ   بقوم تكنولوجيا الماليم للجوانب الما فية الممالقوة باسومخدام الجووالت االفم اضوية، علوى 

 يال هم يالمطبيق. 

تووم إعووداا االخمبوواو المحصوويلي باسوومخدام  ال ووة  نووواو موو   صةةياغة مفةةردات االختبةةار التحصةةيلي: .2

 سوئلة( ينمو  األسوئلة  9 سوئلة( ينمو  االخميواو مو  مماودا   10االخمباوات يهم: نم  الصوواب يالخطوأ  

  سئلة(. 6المصووة  

تم يضع تاليمات االخمباو المحصيلي بصوووة ياضوحة تمكو   وضع تعليمات االختبار التحصيلي: .3

الموومالم موو  اإلجابووة عوو  االخمبوواو بصووووة سووهلة ايق ال جوووو لمووواعدة خاوجيووة،  مووا تمووت م اعوواة  ق 

 تم م  الماليمات االلمهام بالوقت المحدا يباإلجابة على جميع األسئلة في شكلها اإللكم يني الماد موبقا. 

توم إعوداا قائموة  صورة األولية وعرضه على مجموعة مةن السةادة المحكمةين:إعداد االختبار في  .4

باألهووداف الما فيووة لمهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية يفووي ضوووئها تووم إعووداا جوودي  مواتوو ات 

االخمبوواو يجلووك بمحدلوود موووموى األهووداف الما فيووة المقاسووة يعوودا م وو اات االخمبوواو المووي تقيوووها يتحدلوود 

ة لكوول هوودف موو  األهوداف يع ضووت الصووووة األيليووة لالخمبواو علووى مجموعووة موو  الوووااة األي اق النووبي

 المحكمي . 

م  خال  اسما اض  واع الوااة المحكمي  قوام البابوث بوإج اع باوض  الصورة النهائية لالختبار: .5

و المادلالت بيث  عاا تياية باض الم  اات يبذف با ها يتم تغيي  باض اإلجابات يقد تكوق االخمبا

 م  اة.  (25باد المادلالت م   

تووم تج لووب االخمبوواو علووى عينووة موو  الطووالب المالمووي  بقوووم  التجربةةة االسةةتطالعية لالختبةةار: .6

طالبووا ي وواق هوودف هووذا المج لووب بووواب  مااموول  بووات ( 18تكنولوجيووا المالوويم بال  قووة ال اباووة يعووداهم  
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ااموول الممييووه لكوول سوو ا ، تحدلوود  موو  االخمبوواو، توودق االخمبوواو، مااموول سووهولة يتوواوبة  وول سوو ا ، م

 اإلجابة على األسئلة(.

يالجووودي  الموووالي لوضوووي ماوووامالت االوتبووواط  بي سووووق( لحوووواب االتوووواق الوووداخلي لم ووو اات االخمبووواو 

 المحصيلي:

 ( معامل ارتباط )بيرسون( بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي5جدول )

 المفردة
معامل 

 االرتباط
 المفردة

معامل 

 االرتباط
 المفردة

معامل 

 االرتباط
 المفردة

معامل 

 االرتباط

1 
 **

0.614 
8  **0.625 15  **0.651 22  **0.544 

2 
 **

0.662 
9  *0.554 16  **0.663 23  **0.603 

3 
 **

0.524 
10  **0.478 17  **0.487 24  **0.660 

4 
 **

0.614 
11  **0.461 18  *0.313 25  **0.515 

5 
 **

0.444 
12  **0.443 19  *0.300   

6  *0.292 13  **0.502 20  **0.556   

7 
 **

0.550 
14  **0.400 21  *0.304   

 (0.01(                  )**( دالة عند )0.05)*( دالة عند )

يالدوجوة ( لمبي   ق ماامل االوتباط بي  اوجة  ل م دوة مو  م و اات االخمبواو المحصويلي 6م  الجدي   

( يهي ماامالت اوتباط االة يلمك  ماها الثقوة باالتوواق 0.660 – 0.292الكلية لالخمباو ت ايجت بي   

 الداخلي لم  اات االخمباو.

 المجهئة النص ية(  ما لم ي م  الجدي  المالي: – ما تم بواب  بات االخمباو بط لقمي   ل ا   ينبا  

 التجزئة النصفية( لالختبار التحصيلي –( ثبات )الفا كرونباخ 6جدول )

معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

 ثبات التجزئة النصفية

 ارتباط )سبيرمان( بين النصفين النصي الثاني النصي األول

0.591 0.662 0.680 0.781 

 

 ( لمبي  ما للي:6م  الجدي   

يهوي قيموة مقبولوة مو   (0.591بلغ ماامل  بات  ل ا   ينبا  لم  اات االخمباو المحصيلي  كل   -

 الثبات.
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( يبلوووغ ماامووول اوتبووواط 0.680( ي بوووات النصوووف الثووواني  0.662بلوووغ  بوووات النصوووف األي    -

( يهي قويم  بوات م ت اوة يمقبولوة باسومخدام المجهئوة النصو ية لالخمبواو 0.۷81 سبي ماق( بي  النص ي   

 المحصيلي.

بيث ت ايبوت موومولات الووهولة بوي   تحصيليوتم حساب معامالت السهولة والتمييز ألسئلة االختبار ال

( يهي ماامالت سهولة مقبولة يتد   ل ا علوى مووموى تواوبة مناسوب،  موا ت ايبوت 0.۷۷ – 0.31 

( يهي ماوامالت تمييوه م ت اوة تود  علوى القودوة 0.68 – 0.45ماامالت الممييه لم  اات االخمباو بي   

 المخمل ة. الممييهلة ألسئلة االخمباو بي  مومولات الطالب

باد تطبيق االخمباو علوى  فو اا عينوة المج بوة االسومطالعية توم  تحديد زمن اإلجابة على االختبار: .۷

اقيقوة( يقووممه علوي  688بواب الهم  الذي اسمغ قه جميوع الطوالب فوي اإلجابوة عو  األسوئلة يقود بلوغ  

ب  االخمبواو المحصويلي فوي اقيقوة( اقيقوة، يباود جلوك توم ضو 38الادا الكلي للطالب ي اق مموس  الوهم   

 تووته النهائية ليمم تج لبه علي عينة البحث.

بيث توم تحولول االخمبواو إلوى اخمبواو إلكم ينوي باسومخدام  صياغة االختبار في صورة إلكترونية: .8

( يجلك ليجيب عليه الطالب في  ما نهم فوي الوقوت الوذي توم تحدلودس مو  Google Formsنماج  جوجل  

 يالشكل المالي لوضي ياجهة اإلخمباو اإللكم يني:قبل البابث، 

 

 ( واجهة االختبار التحصيلي3شكل )

 إعداد بطاقة مالحظة األداء:  -ثالثا

 مر إعداد بطاقة المالحظة بالخطوات التالية:

تهدف بطاقوة المالبظوة إلوى الماو ف علوى مودي تمكو  طوالب  تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: .1

تكنولوجيا الماليم م  المهاوات األسياسية الم تبطة باسمخدام الجوالت االفم اضوية لودي الطوالب المالموي  

يمدى اناكاس اواسة المحموى في بيئة ال صل المقلوب القائموة علوى نمووج   باواا الومالم علوي  ااع هو الع 

 الطالب. 

 سمق   سلوب تقدل  األااع باود اسومطالو و ي باوض الممخصصوي   تقدير مستوى األداء:أسلوب  .2

( 0اوجوة يابودة ، ي  ( 1مموسو   ( اوجمواق، ي2علي اسمخدام نم  تقيويم  ال وي المووموى فوأعطي جيود  
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 ي لدوجة آااع ضايف، مع م اعاة  ق لمم المقدل  فوولا بماني  ق لمم مماباة سلو يات الطالب ايق إوجاع 

 تأجيل. 

اسومخدم البابوث فوي بوواب  بوات بطاقوة المالبظوة بأسولوب تاودا  حساب ثبات بطاقةة المالحظةة: .3

المالبظي  على  ااع الطالب الوابد  م بواب ماامل االت اق بي  تقدل هم لألااع يقد اسمااق البابث با ني  

قووة المالبظووة يتاوو ل هم موو  الووهمالع فووي تخصوول تكنولوجيووا المالوويم يقووام بموودولبهم علووي اسوومخدام بطا

بمحمواها ياوتباطها باألهداف المي تقيوها يقام البابث ي مالؤس بمالبظة  ااع  ال ة م  الطالب المالمي  

 م بواب ماامل ات اق المالبظي  علي  ااع  ل طالب علي بدة م  الذل  تا ضوا للمالبظة  م تم بواب 

 (  يالمي توضحها المااالة المالية: Cooperماامل االت اق لكل طالب باسمخدام مااالة کوب   

 نسبة االتفاو =
 عدد مرات االتفاو

 100× عدد مرات االتفاو + عدد مرات عدم االتفاو 

 

 يلوضي الجدي  المالي ماامل االت اق بي  المالبظي  في باالت الطالب الثالس:

 ( نسبة االتفاو بين المالحظين في بطاقة المالحظة7جدول )

اسمخدام مهاوات 

 الجوالت االفم اضية

 مموس  االت اق الطالب الثالث الطالب الثاني الطالب األي 

90.5% 95 % 91 % 92.1% 

 

%( يهوي نووبة 92.1( لمبي   ق مموسو  ات واق المالبظوي  فوي بالوة الطوالب الوثالس بلوغ  ۷م  الجدي   

 م ت اة تد  على  بات بطاقة المالبظة.

( مهاوات 5تكونت بطاقة المالبظة في تووتها النهائية م    المالحظة:الصورة النهائية لبطاقة  .4

( مهاوة ف عية، بحيث ت ايبت اوجات الطالب الذي ل اي بشكل جيد لكل المهواوات 32وئيوية تم م   

 (، يبذلك  تبحت البطاقة جاههة للمطبيق على الطالب.0اوجة( يالذي ال ل اي إطالقا   64 

 المواطنة الرقمية:رابعا: إعداد مقياس 

 م  إعداا مقياس المواطنة ال قمية بالخطوات المالية:

قووام البابووث بوواالطالو يالم اجاووة لاوودا موو  األابيووات  الهةةدف مةةن مقيةةاس المواطنةةة الرقميةةة: .1

يالدواسات المي اهممت بقياس قويم المواطنوة ال قميوة، موع االطوالو علوى عودا مو  المقواليس الموي اشومملت 

عليها تلك المصااو، يفي ضوع جلك تم تحدلد الهدف م  مقيواس المواطنوة ال قميوة يالوذي تمثول فوي قيواس 

بقوووم تكنولوجيووا المالوويم بأباوواا المواطنووة ال قميووة يقيمهووا، يقوود بلغووت عوودا اوجووة يعووي الطووالب المالمووي  

( م وو اة فووي تووووته األيليووة تمووت توويايمها فووي تووووة مقيوواس 28م وو اات المقيوواس سووباة يعشوو يق  

 يي  موافق(. –محالد  –ممدو   ال ي يفق "ليك ت"  موافق 
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للمقيواس، اسومخ جت ماوامالت  السومخ ا  االالت تودق البنواع صدو مقياس المواطنة الرقمية: .2

اوتبوواط فقوو ات المقيوواس مووع الدوجووة الكليووة لكوول باوود موو   باوواا المقيوواس موو  خووال  المطبيووق علووى الاينووة 

طالبا( م  طالب ال  قة ال اباة بقوم تكنولوجيا المالويم، بيوث إق ماامول  18االسمطالعية الوابق ج  ها  

 ة فوي توووة ماامول اوتبواط بوي   ول فقو ة يبوي  الدوجوة االوتباط هنا لمثل االلة للصودق بالنووبة لكول فقو

الكلية للباد، يالجدي  المالي لوضي ماامالت االوتباط بي  اوجوة  ول فقو ة يالدوجوة الكليوة للباود المنمميوة 

 إليه بالمقياس:

( معامل ارتباط )بيرسون( بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للكل بعد بمقياس المواطنة 8جدول )

 ةالرقمي

 الفقرة
معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 
 **

0.441 
8  *0.301 15  *0.308 22  **0.600 

2 
 **

0.512 
9  **0.509 16  **0.477 23  **0.612 

3  *0.311 10  **0.477 17  **0.490 24  **0.550 

4 
 **

0.572 
11  **0.400 18  **0.551 25  **0.541 

5 
 **

0.611 
12  **0.415 19  **0.398 26  **0.422 

6 
 **

0.524 
13  **0.503 20  **0.419 27  **0.463 

7 
 **

0.428 
14  **0.588 21  **0.450 28  **0.514 

 (0.01(                  )**( دالة عند )0.05)*( دالة عند )

االوتباط بي  اوجوة  ول فقو ة يالدوجوة الكليوة للباود المنمميوة إليوه بمقيواس ( لمبي   ق ماامل 8م  الجدي   

( يهووي ماووامالت اوتبوواط االووة علووى توودق االتووواق 0.612 – 0.301المواطنووة ال قميووة ت ايبووت بووي   

 الداخلي لاباوات المقياس.

 –نبوا  يقد تم بواب  بات المقيواس باسومخدام ط لقموي  ال وا   ي ثبات مقياس المواطنة الرقمية: .3

 المجهئة النص ية(  ما لوضحها الجدي  المالي:

 ( ثبات مقياس المواطنة الرقمية9جدول )

معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

 ثبات التجزئة النصفية

 ارتباط )سبيرمان( بين النصفين النصي الثاني النصي األول

0.712 0.625 0.592 0.753 

( يباسومخدام 0.۷12  ينبوا  لمقيواس المواطنوة ال قميوة بلوغ  ( لمبي   ق ماامول  بوات ال وا 9م  الجدي   

( بماامل اوتباط بي  النصو ي  0.592( يللنصف الثاني  0.625المجهئة النص ية فقد بلغ للنصف األي   

 ( يهي قيم  بات م ت اة يتد  على  بات المقياس.0.۷53 
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ي تووووة إلكم ينيووة باسوومخدام تووم إعووداا الصووووة النهائيووة للمقيوواس فوو الصةةورة النهائيةةة للمقيةةاس: .4

نموواج  جوجوول ليجيووب عليووه الطووالب فووي  مووا نهم موو  خووال  بيئووة ال صوول المقلوووب يالشووكل المووالي لوضووي 

 الواجهة ال ئيوية للمقياس اإللكم يني:

 المرحلة الخامسة: النشر واالستخدام:

اإللكم ينوي يباوض يقد تم في هذس الم بلة ع ض المحموى على الطالب بشكل مممابع مو  خوال  الموقوع 

مواقع المواتل االجمماعي يممباعة الطالب يال ا على اسم واواتهم فيما لمالوق بوالمحموى المقودم لهوم فوي 

البيئة الماليمية يمحايلة تذليل الصاوبات المي تواجههم يالم تيب الهمني للمحمووى بموى تومم عمليوة البنواع 

  اعات تج بة البحث في الوطوو المالية.الما في لدلهم بشكل منطقي،  ما سيأتي بيانه في إج

 إجراءات تجربة البحث:

 م ت م بلة اج اعات البحث بالخطوات اآلتية:

   :البحثاختيار عينة  .1

قام البابث باخمياو عينة البحث م  طالب ال  قة ال اباة بقوم تكنولوجيا الماليم بكلية الم بية النوعية 

( طالبا يطالبة تم تقويمهم إلى مجموعمي  63م    البحثجاماة بنها يتم اخمياوهم عشوائياا يتكونت عينة 

 طالبا يطالبة(: 32طالبا يطالبة(  تج لبية  31 ضابطة 

 القائمة على نموج  ابااا المالم.ال صل المقلوب لم تما ض لبيئة ضابطة: المجموعة ال -

القائمة على ال صل المقلوب يهم الذل  اوسوا المحموى م  خال  بيئة المجموعة التجريبية:  -

 نموج   بااا المالم.

 البحث قبليا: أدواتتطبيق  .2

يالمج لبية( لمحقق م  تكاف  المجموعمي  تم تطبيق  ايات البحث قبليا على طالب المجموعمي   ال ابطة 

في موموى المحصيل الما في ياآلااع المهاوي لمهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية يمقيواس المواطنوة 

 ال قمية لطالب تكنولوجيا الماليم بال  قة ال اباة بكلية الم بية النوعية جاماة بنها.

مومقلمي  في القياس القبلوي لالخمبواو المحصويلي يبطاقوة  يالجدي  المالي لوضي نمائر اخمباو "ت" لاينمي 

 المالبظة يمقياس المواطنة ال قمية:
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 ( نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين في القياس القبلي ألدوات البحث10جدول )

 )تجانس مجموعتي البحث(

 العدد المجموعة األدوات
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

اختبار 

التحصيل 

 المعرفي

 1.673 4.00 31 الضابطة
61 0.455 0.650 

 1.595 3.81 32 التجريبية

بطاقة مالحظة 

مهارات 

استخدام 

 الجوالت

 1.886 8.32 31 الضابطة

61 1.538 0.129 
 2.520 9.18 32 التجريبية

مقياس 

المواطنة 

 الرقمية

 1.406 5.61 31 الضابطة

61 0.694 0.490 
 1.313 5.37 32 التجريبية

( يالذي لمثل نمائر اخمباو"ت" لاينمي  موومقلمي  فوي القيواس القبلوي ألايات البحوث يمنوه 10م  الجدي   

 لمبي   ق:

( 4.00بلغ مموس  اوجوات طوالب المجموعوة ال وابطة فوي القيواس القبلوي لالخمبواو المحصويلي   -

( بوانح اف مايواوي 3.81( بينما بلوغ مموسو  اوجوات المجموعوة المج لبيوة  1.6۷3 بانح اف ماياوي 

( 61( يهي  قل م  قيممها الجديلية عنود اوجوات ب لوة  0.455( يبلغت قيمة "ت" المحووبة  1.595 

( مما لاني  نه ال توجد ف يق بي  مموسطي اوجات المجموعمي  في القيواس القبلوي 0.05يموموى االلة  

 و المحصيلي.لالخمبا

بلغ مموس  اوجات طالب المجموعة ال ابطة في القياس القبلي لبطاقة مالبظة مهاوات اسمخدام  -

( بينما بلغ مموس  اوجات المجموعة المج لبية 1.886( بانح اف ماياوي  8.32الجوالت االفم اضية  

مووو  قيممهوووا ( يهوووي  قووول 1.538( يبلغوووت قيموووة "ت" المحوووووبة  2.250( بوووانح اف مايووواوي  9.18 

( مموا لانوي  نوه ال توجود فو يق بوي  مموسوطي 0.05( يمووموى االلوة  61الجديلية عنود اوجوات ب لوة  

 اوجات المجموعمي  في القياس القبلي لبطاقة المالبظة.

( 5.61بلووغ مموسوو  اوجووات طووالب المجموعووة ال ووابطة فووي القيوواس القبلووي للمواطنووة ال قميووة   -

( بوانح اف مايواوي 5.3۷بلوغ مموسو  اوجوات المجموعوة المج لبيوة  ( بينما 1.406بانح اف ماياوي  

( 61( يهي  قل م  قيممها الجديلية عنود اوجوات ب لوة  0.694( يبلغت قيمة "ت" المحووبة  1.313 

( مما لاني  نه ال توجد ف يق بي  مموسطي اوجات المجموعمي  في القيواس القبلوي 0.05يموموى االلة  

 للمواطنة ال قمية.

اع على ما سبق فقد تم المحقق م  تكاف  مجمووعمي البحوث قبول الماو ض لبيئوة ال صول المقلووب القائموة يبن

 على نموج   بااا المالم.

 



 2020يونيه                                  21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 580 - 

 تطبيق المعالجات التجريبية: .3

باد اخمياو عينة البحث يتطبيق  ايات البحث قبلياا يالمأ د م  تجانس طالب المجموعمي ، تم تن يذ 

 بالبحث،  ما للي: المج بة األساسية الخاتة

تم عقد اجمماو مع طالب المجموعة المج لبية لمحدلد اساليب المالم الممباة يع ض المحموى  -

 يط لقة اسمخدام البيئة الماليمية بشكل مناسب.

تم إوسا  باض اللينكات لجوالت افم اضية جاههة في مجاالت اواسية مخمل ة ليما ف الطالب  -

 م، بيث تم تصميم بيئة ال صل المقلوب باسمخدام تلك الجوالت.على  نواعها يلمكوق مااة للمال

توجيه الطالب إلى مشاهدة محموى ال يدلو يالنصوص م  خال  موقع لوتيوب يتطبيق ياتواب  -

 يفيس بوش  يال بأي .

لدخل طالب المجموعات المج لبية على مواقع ع ض ال يدلو في الموعد المحدا لدواسة  -

 المحموى.

طالب بدواسة المحموى الماليمي م  خال  بيئة ال صل المقلوب باسمخدام باد جلك بد  ال -

 الا يض المقدلمية(،  ل طالب يفقاا لو عمه يقدوته على المالم. –الصوو  –ال يدلو  – النصوص 
 

 ولقد لوحظ أثناء تطبيق التجربة ما يلي:

االفم اضية مما سهل  ق باض الطالب لدلهم ما فة موبقة لك  بقدو ضايف باسمخدام الجوالت  -

 عملية اواسة المحموى على  مالئهم.

اشاوت باض تاليقات الطالب على المحموى بباض المقم بات المي تم اتباعها في اواسة  -

 المحموى الممبقى.

 تطبيق أدوات البحث بعديا: .4

ي  يفقا البادلة على الطالب بالمجموعم الدواسةتم تطبيق  ايات  البحثباد االنمهاع م  تطبيق تج بة 

 لإلج اعات المالية:

 تم تطبيق االخمباو المحصيلي يبطاقة المالبظة يمقياس المواطنة ال قمية بادلاا. -

تم تصحيي االخمباو المحصيلي يبطاقة المالبظة في  شوف خاتة، يجلك تمهيداا لمحليل البيانات  -

 إبصائيا لإلجابة ع   سئلة البحث، يتياية النمائر يالموتيات.

 البحث ومناقشتها:عرض نتائج 

   م  اسئلة البحث فقود قوام البابوث بإعوداا قائموة مهواوات اسومخدام 3 – 2 – 1لإلجابة ع  االسئلة )

الجوالت االفم اضية،  ما تم تصميم بيئة ال صل المقلوب القائمة على نموج  ابااا المالم في ضوع ماوالي  

 ية يتم ع ض جلك فيما سبق بشكل م صل.تصميم بيئات المالم اإللكم ينية للطالب بالم بلة الجاما

    م  اسئلة البحث فقود توم اخمبواو ف ضويات البحوث يالموي تجيوب عو  5- 4يلإلجابة على الو الي )

 الو الي   ما للي:

لوجود فو ق اا  إبصوائيا " لنل ال  ض األي  م  ف يض البحث علىالتحقق من الفرض األول:  .1

طوالب المجمووعمي  ال وابطة يالمج لبيوة فوي القيواس  ( بوي  مموسوطي اوجوات0.05عند مووموى االلوة  

 البادي الخمباو المحصيل الما في لمهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية لدى طالب تكنولوجيا الماليم"
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يالخمباو تحة ال  ض األي  فقد توم اسومخدام اخمبواو "ت" لاينموي  موومقلمي  فوي القيواس الباودي   

 المجموعمي  ال ابطة يالمج لبية، يالجدي  المالي لوضي النمائر:لالخمباو المحصيلي لدى طالب 

( نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين في القياس البعدي لالختبار التحصيلي لدى طالب 11جدول )

 المجموعتين التجريبية والضابطة

 العدد المجموعة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 اللةالد

 1.531 4.29 31 الضابطة

61 23.195 0.00 
 3.373 19.68 32 التجريبية

 

( لمبي   ق مموس  اوجات طالب المجموعة ال ابطة في القيواس الباودي لالخمبواو 11م  الجدي    

( بينما بلغ مموس  اوجات طالب المجموعة المج لبية 1.531( بانح اف ماياوي  4.29المحصيلي بلغ  

( 0.00( بمووموى االلوة  23.195( يبلغت قيمة "ت" المحووبة  3.3۷3بانح اف ماياوي  ( 19.68 

( مما لاني  ق هنواش ف يقوا 0.05( يموموى االلة  61يهي   ب  م  قيممها الجديلية عند اوجات ب لة  

جات االلووة إبصووائية بووي  مموسووطي اوجووات طووالب المجموووعمي  فووي القيوواس الباوودي لالخمبوواو المحصوويلي 

 لي المجموعة المج لبية.لصا

؛ محمود خليول، 2014يتم ق نمائر ال  ض األي  ما توتلت إليه اواسات  ل م   الطيوب هواويق،  

( بيث توتلت إلوى  ق ال صول المقلووب ينمووج   باواا الومالم لهموا   و  اا  201۷؛ بناق  بوولة، 2016

جلوك إلوى  ق م ابول نمووج   باواا  إبصائيا في تنمية المحصيل الما في في مواا اواسوية مخمل وة، يل جوع

الومالم تم ووم  خطوووات عمليوة   ثوو  تحدلوود للم وواهيم يالمصوطلحات المووي لوومم تنايلهوا يالموودولب عليهووا فووي 

 نشطة المالم يجلك في ال صو  المقليدلة، يقد جالوت بيئوة ال صول المقلووب تلوك الخطووات ياألنشوطة   ثو  

لصووو يالنصووص يمقطواو ال يودلو للجووالت االفم اضوية   اعاا بيث  ضافت لها بادا بص لاا مو  خوال  ا

ا م   ونهوا نظ لوة  مما جال تلك الم اهيم يالمصطلحات  قل تج لدا ي ق ب ألجهاق الطالب ي  ث  يضوبا

 فق .

يعليه فقد تم قبو  ال  ض األي  م  ف يض البحث يالذي لنل على لوجد ف ق اا  إبصائيا عنود  

اوجات طالب المجموعمي  ال ابطة يالمج لبيوة فوي القيواس الباودي  ( بي  مموسطي0.05موموى االلة  

الخمباو المحصيل الما في لمهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية لدى الطالب المالموي  بقووم تكنولوجيوا 

 الماليم

 

لوجد ف ق اا  إبصوائيا " لنل ال  ض الثاني م  ف يض البحث علىالتحقق من الفرض الثاني:  .2

( بوي  مموسوطي اوجوات طوالب المجمووعمي  ال وابطة يالمج لبيوة فوي القيواس 0.05االلوة  عند مووموى 

 البادي لبطاقة مالبظة مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية لدى طالب تكنولوجيا الماليم"

يالخمباو تحة ال  ض الثاني فقد توم اسومخدام اخمبواو "ت" لاينموي  موومقلمي  فوي القيواس الباودي   

 البظة لدى طالب المجموعمي  ال ابطة يالمج لبية، يالجدي  المالي لوضي النمائر:لبطاقة الم
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 ( نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين في القياس البعدي لبطاقة مالحظة مهارات استخدام12جدول )

 الجوالت االفتراضية 

 العدد المجموعة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

 2.060 9.38 31 الضابطة

61 39.599 0.00 

 1.633 27.90 32 التجريبية

  

( لمبي   ق مموس  اوجات طالب المجموعة ال ابطة في القيواس الباودي لبطاقوة 12م  الجدي     

 ( بينما بلغ مموس  اوجات طالب المجموعة المج لبيوة2.060( بانح اف ماياوي  9.38المالبظة بلغ  

( 0.00( بمووموى االلوة  39.599( يبلغت قيمة "ت" المحووبة  1.633( بانح اف ماياوي  2۷.90 

( مما لاني  ق هنواش ف يقوا 0.05( يموموى االلة  61يهي   ب  م  قيممها الجديلية عند اوجات ب لة  

ة مهواوات جات االلة إبصائية بي  مموسطي اوجات طالب المجموعمي  في القياس البادي لبطاقة مالبظو

 اسمخدام الجوالت االفم اضية لصالي المجموعة المج لبية.

( Kong, S. C, 2014; Engin, M, 2014يتم وق نموائر ال و ض الثواني موع اواسوات  ول مو    

( موو   ق لل صوول 2014؛ الطيووب هوواويق، 2010؛   لمووة عبوودالغني، 2010ياواسووة  موو يى إسووماعيل، 

يووة لوودى الممالمووي .  مووا   لنموووج  اباوواا الوومالم فاعليووة فووي تنميووة المقلوووب   وو  فووي تنميووة المهوواوات اآلاائ

( بيث 2011؛ ويد عباس، 200۷المهاوات  ل ا يفق ما توتلت إليه اواسات  ل م   م لم ال بيلي، 

   بت النموج  فاعليمه في تنمية المهاوات الاقلية لدى الطالب.

ا مهمووا موو    باوواا نموووج  موواو انو يهووو "اسوومخدام  يت جووع نميجووة ال وو ض الثوواني إلووى  ق هنوواش باوودا

الما فة بشكل جي مانى " هذا الباد بالمحدلد لمطلب مماوسة عملية للمهاوات بشكل ل  ي على الجووالت 

االفم اضية شكال ياقايا  ق ب للبيئة المي لايش فيها الطالب،  ي البيئات المي لومهدفوق تدولوها يالدخو  

فة النظ لة يالمدخالت البص لة لبيئوة ال صول المقلووب باودا ياقايوا لو تب  إليها، فهذا الباد لجال م  الما 

باهممامات الطالب يهو موا لجاول نمووج   باواا الومالم فوي البيئوات اإللكم ينيوة فواعال فوي تنميوة المهواوات 

 اآلاائية للطالب.

ائيا عند يعليه فقد تم قبو  ال  ض الثاني م  ف يض البحث يالذي لنل على: لوجد ف ق اا  إبص 

( بي  مموسطي اوجات طالب المجموعمي  ال ابطة يالمج لبيوة فوي القيواس الباودي 0.05موموى االلة  

 لبطاقة مالبظة مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية لدى طالب تكنولوجيا الماليم.
 

لوجد ف ق اا  إبصوائيا " لنل ال  ض الثالث م  ف يض البحث علىالتحقق من الفرض الثالث:  .3

( بي  مموسوطي اوجوات طوالب المجمووعمي  ال وابطة يالمج لبيوة فوي المطبيوق 0.05ند موموى االلة  ع

 البادي لمقياس للمواطنة ال قمية لدى طالب تكنولوجيا الماليم"

يالخمباو تحة ال  ض الثالث فقد تم اسومخدام اخمبواو "ت" لاينموي  موومقلمي  فوي القيواس الباودي   

 ب المجموعمي  ال ابطة يالمج لبية، يالجدي  المالي لوضي النمائر:للمواطنة ال قمية لدى طال
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 ( نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين في القياس البعدي للمواطنة الرقمية13جدول )

 العدد المجموعة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

 1.712 5.25 31 الضابطة

61 45.998 0.00 

 1.683 24.93 32 التجريبية

  

( لمبي   ق مموس  اوجات طالب المجموعة ال ابطة في القياس للمواطنة ال قميوة 13م  الجدي    

( 24.93( بينما بلغ مموس  اوجات طالب المجموعة المج لبية  1.۷12( بانح اف ماياوي  5.25بلغ  

( يهوي   بو  0.00( بموموى االلوة  45.998المحووبة  ( يبلغت قيمة "ت" 1.683بانح اف ماياوي  

( مما لاني  ق هنواش ف يقوا جات االلوة 0.05( يموموى االلة  61م  قيممها الجديلية عند اوجات ب لة  

إبصائية بي  مموسطي اوجات طالب المجموعمي  في القياس البادي للمواطنة ال قمية لصالي المجموعوة 

 المج لبية.
 

( موو   ق 201۷ وو ض الثالووث مووع مووا توتوولت إليووه اواسووات  وول موو   سووها  يلوو ، يتم ووق نمووائر ال 

( 2019للمدينات اإللكم ينية     على تنمية قيم المواطنة ال قمية لدى الطالب، ياواسة  مها الخ لوات، 

م   ق لبيئوات الومالم اإللكم ينيوة ا و  علوى تنميوة قويم المواطنوة ال قميوة لودى طوالب الجاماوة، بيوث لوديو 

نموج  بو  الباد األي  يهو "االتجاهات اإللجابية نحو المالم" هوذا الباود الوذي لوومم  مو  بدالوة تطبيوق ال

النموج  يتوال إلى الباود األخيو  "عوااات الاقول المنمجوة" هوذس االتجاهوات اإللجابيوة ال تموأتى إال إجا  واق 

  بينهووا بيئووة ال صوول المقلوووب، يهووذا هنوواش ضووبطا لامليووة الوومالم يتقنينووا السوومخدام البيئووات اإللكم ينيووة يموو

اإلطاو في مجمله لامل على تكول  مجموعوة مو  القويم لودى الطوالب يمو  بينهوا قويم المواطنوة السويما فوي 

البيئووات اإللكم ينيووة المن محووة، يالمووي توووملهم نوعووا موو  ال قابووة الذاتيووة موو  قبوول الطووالب علووى الامليووات 

ية اإلضافية المي تم ضمينها م  خال  وياب  خاوجية لمك   ق الما فية لدلهم بيث إق الجوالت االفم اض

تجال الطالب لبح يق إلى نماج   خ ى مو  الجووالت المنمشو ة يالموي ال تموافوق موع القويم المجممايوة يال 

 الدلنية للطالب.

يعليه فقد تم قبو  ال  ض الثالث مو  فو يض البحوث يالوذي لونل علوى: لوجود فو ق اا  إبصوائيا  

( بي  مموسوطي اوجوات طوالب المجمووعمي  ال وابطة يالمج لبيوة فوي المطبيوق 0.05االلة   عند موموى

 البادي لمقياس للمواطنة ال قمية لدى طالب تكنولوجيا الماليم.
 

لوجوود فوو ق اا  " لوونل ال وو ض ال ابووع موو  فوو يض البحووث علووىالتحقةةق مةةن الفةةرض الرابةةع:  .4

اوجوات القياسوي  القبلوي يالباودي لالخمبواو المحصويلي ( بوي  مموسوطي 0.05إبصائيا عند موموى االلة  

 يبطاقة المالبظة يمقياس المواطنة ال قمية لدى طالب المجموعة المج لبية.

يللمحقق م  تي ال  ض ال ابع فقد تم اسمخدام اخمباو "ت" لاينمي  م تبطمي  في القياس الباودي ألايات 

 مالي لوضي النمائر:البحث لدى طالب المجموعة المج لبية، يالجدي  ال
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( نتائج اختبار "ت" لعينتين مرتبتطين في القياسين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي 14جدول )

 32وبطاقة المالحظة ومقياس المواطنة الرقمية لدى طالب المجموعة التجريبية ن = 

 القياس اآلداة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 ت

 مستوى
 الداللة

اختبار التحصيل 

 المعرفي

 1.595 3.81 قبلي
31 23.32 0.00 

 3.373 19.68 بعدي

بطاقة مالحظة 

مهارات استخدام 

 الجوالت

 2.353 8.32 قبلي
31 38.932 0.00 

 1.633 27.60 بعدي

مقياس المواطنة 

 الرقمية

 1.390 5.46 قبلي
31 48.491 0.00 

 1.963 24.93 بعدي

( يالذي لمثل نمائر اخمباو "ت" لاينمي  م تبطمي  في القياس البادي ألايات البحث على 14الجدي   م  

 طالب المجموعة المج لبية لمبي   ق:

( بووانح اف مايوواوي 3.81بلووغ مموسوو  اوجووات الطووالب فووي القيوواس القبلووي لالخمبوواو المحصوويلي   -

( 3.3۷3( بوانح اف مايواوي  19.68خمبواو  ( بينما بلغ مموس  اوجاتهم في القياس البادي لال1.595 

( يهي   ب  م  قيممها الجديلية عند اوجات 0.00( بموموى االلة  23.32يبلغت قيمة "ت" المحووبة  

( مما لد  على ت وق الطالب في موموى المحصيل الما فوي السومخدام 0.05( يموموى االلة  31ب لة  

 لقياس القبلي.الجوالت االفم اضية في القياس البادي ع  ا

بلوووغ مموسووو  اوجوووات الطوووالب فوووي القيووواس القبلوووي لبطاقوووة مالبظوووة مهووواوات اسووومخدام الجووووالت  -

( 2۷.60( بينما بلغ مموس  اوجاتهم في القياس البادي  2.353( بانح اف ماياوي  8.32االفم اضية  

يهوي   بو  ( 0.00( بمووموى االلوة  38.93( يبلغوت قيموة "ت" المحوووبة  1.633بانح اف ماياوي  

( مموا لود  علوى ت ووق الطوالب فوي 0.05( يمووموى االلوة  31م  قيممهوا الجديليوة عنود اوجوات ب لوة  

 موموى اآلااع المهاوي السمخدام الجوالت االفم اضية في القياس البادي ع  القياس القبلي.

ي ( بووانح اف مايوواو5.46بلووغ مموسوو  اوجووات الطووالب فووي القيوواس القبلووي للمواطنووة ال قميووة   -

( يبلغوت 1.963( بوانح اف مايواوي  24.93( بينما بلغ مموس  اوجواتهم فوي القيواس الباودي  1.390 

( يهي   ب  م  قيممها الجديلية عند اوجوات ب لوة 0.00( بموموى االلة  48.49قيمة "ت" المحووبة  

لقياس البادي ( مما لد  على ت وق الطالب في موموى المواطنة ال قمية في ا0.05( يموموى االلة  31 

 ع  القياس القبلي.

يعليه فقد توم قبوو  ال و ض ال ابوع مو  فو يض البحوث يالوذي لونل علوى: لوجود فو ق اا  إبصوائيا عنود 

( بووي  مموسووطي اوجووات القياسووي  القبلووي يالباوودي لالخمبوواو المحصوويلي يبطاقووة 0.05موووموى االلووة  

  لبية.المالبظة يمقياس المواطنة ال قمية لدى طالب المجموعة المج
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 نتائج البحث:

 توتل البحث إلى مجموعة م  النمائر م   همها:

يجوا ف يق جات االلة إبصائية بي  مموسطي اوجات طالب المجمووعمي  المج لبيوة يال وابطة  -

فووي القيوواس الباوودي الخمبوواو المحصوويل الما فووي لمهوواوات اسوومخدام الجوووالت االفم اضووية لوودى الطووالب 

 الماليم لصالي المجموعة المج لبية.المالمي  بقوم تكنولوجيا 

يجوا ف يق جات االلة إبصائية بي  مموسطي اوجات طالب المجمووعمي  المج لبيوة يال وابطة  -

في القياس البادي لبطاقة مالبظة الجوانب اآلاائية لمهواوات اسومخدام الجووالت االفم اضوية لودى الطوالب 

 لمج لبية.المالمي  بقوم تكنولوجيا الماليم لصالي المجموعة ا

يجوا ف يق جات االلة إبصائية بي  مموسطي اوجات طالب المجمووعمي  المج لبيوة يال وابطة  -

فووي القيوواس الباوودي لمقيوواس المواطنووة ال قميووة لوودى الطووالب المالمووي  بقوووم تكنولوجيووا المالوويم لصووالي 

 المجموعة المج لبية.

لباودي ألايات البحوث  اخمبواو يجوا ف ق اا  إبصائيا بي  مموسوطي اوجوات القياسوي  القبلوي يا -

المحصيل الما في، بطاقة مالبظة مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية، مقياس المواطنة ال قميوة( لودى 

 طالب المجموعة المج لبية لصالي القياس البادي.

 ويمكن تفسير تلك النتائج في ضوء التوجه النظري للبحث في مجموعة من النقاط كما يلي:

ابااا المالم لماو انو في بادس األي  "االتجاهات اإللجابية نحو المالم" بيث لومم   لم م  نموج  -

هذا الباد  إطاو للمالم في جميع م ابل النموج ،  ما  ق الجانب اإللكم يني م  بيئة ال صل المقلوب لهلد 

صول المقلووب القوائم م  تلك االتجاهات لدى الطالب يلامل على تقولة ايافاهم للمالم مما جال م  بيئة ال 

 على نموج  ابااا المالم بيئة   لة مح هة على تحصيل المااوف يالمهاوات المومهدفة م  اسمخدامها.

لم م  نموج  ماو انو ألبااا المالم مجموعة م  المماوسات في بيئة المالم تواعد على الومخلل  -

ساعد على تنمية باض قيم المواطنة م  مشاع  الخجل ياإلبواس بااليم اب يخلق بيئة إلجابية آمنة مما 

 لدى الطالب.

إق تطبيق م ابل نموج  ماو انو ألبااا المالم موع مجموعوة البحوث المج لبيوة يالودمر بوي  الومالم  -

اإللكم ينووي يالوومالم المقليوودي يإتابووة ال  تووة  مووام الطووالب مجموعووة البحووث لمبوواا  المل ووات ياألسووئلة 

عااة ش ع  ي جهع يي  م هوم ياإلجابة ع  جميع األسئلة يال سوائل يالمناقشات عب  الوسائل المخمل ة يإ

اإللكم ينيوة، قوود  اى إلوى تحووو  مووموى  ااع الطووالب فوي باووض مهواوات اسوومخدام الجووالت االفم اضووية 

 ي تبي لدلهم قدوة على توليد   ب  قدو م  الحلو  الممكنة للمشكالت يمناقشة هذس الحلو . 

على مجموعة البحث ف تا عدلدة للمطبيق الاملي على ت حات الولوب،   ما  نه في   ناع المطبيق -

 ي م  باض المواقع الماليمية األخ ى يتقدلم الماهله ال ووي للطالب مما  اى إلى تمك  الطالب مهاوات 

اسمخدامها، بيث  اق  ل طالب لماامل مع المحموى بوب س عمه يقدواته الخاتة  موا عمول علوى تقودلم 

 لطالب م  خال  شاشة ع ض  مام الطالب، لمم م  خاللها تقدلم ع يضا بص لة.تووا بص لة ل
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 ما  ق اسمخدام المالم القائم علوى الودمر بوي  المكنولوجيوا يالومالم المقليودي  اى إلوى خلوق نووو مو   -

المواتل يالم اعل االجمماعي بي  المالم يالطالب يجها لوجه ي لااة الاالقوات اإلنووانية يتوطيودها، مموا 

 اى إلى  لوااة اافايوة الطوالب نحوو الومالم يالم اعول موع المالوم ي وو  الحواجه بيونهم، مموا  اى إلوى تنميوة 

 باض مهاوات اسمخدام الجوالت االفم اضية ي لااة موموى تمكنهم م  تلك المهاوات.

وا بيث تم ق آليات المطبيق يالمصميم مع مباائ نظ لة المالم البنائية المي تجال م  الطالوب محوو -

 ساسيا في الاملية الماليمية، بيث لبني تالمه يما فموه بن ووه مو  خوال  توجيهوات يإوشوااات المالوم يموا 

 لقدم م  محموى في بيئة ال صل المقلوب يالمي تم تنظيمها في ضوع نموج  ابااا المالم لماو انو.

الوب لكووق يلمبنوي  ق موئولية الطالب ع  تالمه تهااا م  يجهة نظ  البنائيي  يهو موا لجاول الط -

مجموعة م  القيم المي تنظم المالم يالامليات الذاتية لدله يمو  بوي  تلوك القويم قويم المواطنوة ال قميوة يالموي 

البد ي ق لمخلق بها الطالب في البيئات اإللكم ينية المي لمك   ق تخ   بالطالب بايدا ع  هدفه إلوى طو ق 

  خ ى ال تموافق مع الهدف م  تلك البيئة.

المصميم الماليمي القائم على وؤلة ياضحة يلموافق موع  سوس النظ لوات الماليميوة الموي   بموت إق  -

فاعليمها في ال صو  المقليدلة يتحوللها إلى فصو  إلكم ينية يمنها ال صو  المقلوبة قود امجوت بوي  مهالوا 

اا وة بوي  النمطوي  لودى الماليم اإللكم يني يالمالم المقليدي في  ل خطوات المصميم مموا ل ويق ال جووة الح

 الطالب.

هناش إجماو م  قبل البابثي  على فاعلية نموج   بااا المالم في تحقيق نواتر المالم المومهدفة يقد  -

تم ع ضها في اإلطاو النظ ي للبحث يقد  فاا البابث م  تلك البحوس في المصميم الماليموي لبيئوة ال صول 

طبيووق  باوواا الوومالم يالووذي لمناسووب بشووكل   بوو  مووع البيئووات المقلوووب موو  خووال  اخميوواو النموووج  الثالووث لم

اإللكم ينيووة، يهووذا جاوول موو  بيئووة ال صوول المقلوووب القائمووة علووى نموووج  اباوواا الوومالم بيئووة فاالووة فووي تنميووة 

 المحصيل الما في يالمهاوي للجوالت االفم اضية في إطاو م  قيم المواطنة ال قمية لدى الطالب.

 توصيات البحث:

 نمائر البحث الحالي لوتي البابث بما للي:في ضوع 

االهممام بمصميم بيئات المالم اإللكم ينيوة فوي ضووع نمواج  الومالم البنوائي الموي تووف  بيئوة تاليميوة  -

 جات     ن وي يتاليمي على الطالب.

الدمر بي  المكنولوجيا ي اياتها يبي  نظ لات المالم بمى ال لحدس ان صا  بي  الجانبي  مما لو     -

 سلبا على الطالب.

االهممام بمنمية مهاوات انما  ياسمخدام الجوالت االفم اضوية عبو  الولوب يبخاتوة لودى الطوالب  -

المالمي  بيث لمك   ق تواعدهم في مجا  عملهم فيما باد ياسومخدامها  بودلل آمو  موع المالميوذ بالم ابول 

 الماليمية المخمل ة.

لطوالب بموى لمكونهم اسومخدام بيئوات الومالم القائموة علوى تنمية م اهيم يقيم المواطنة ال قمية لودى ا -

 شبكة االنم نت بشكل آم  يايق قلق.
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 مقترحات البحث:

  وو  اسوومخدام ال صوول المقلوووب القووائم علووى نموووج   باوواا الوومالم فووي تنميووة مهوواوات إنمووا  الجوووالت  -

 االفم اضية لدى الطالب المالمي  بكليات الم بية.

قائمة على مباائ النظ لة البنائية يا  ها على تنمية المحصيل يمهواوات إنموا  بيئة تالم إلكم ينية  -

 ال يدلو ال قمي لدى طالب تكنولوجيا الماليم.

    الم اعل بي  نوو الجولة االفم اضية ياألسلوب الما في على تنمية مهواوات إنموا  المجوومات  -

 الماليمية لدى طالب تكنولوجيا الماليم.

 مراجع البحث:

 : المراجع العربية:أوال

(.     اسمخدام إنموج  ماو انو ألبااا المالم في المحصيل الدواسي اآلني يالم جل 2019إب اهيم الش و  

( 64موور   مجلووة اواسووات الالوووم الم بولووة، األواق،فووي ال لاضوويات لوودى طلبووة الصووف الثالووث األساسووي، 

 .126 -11۷ملحق، ص ص 

سلووولة ت بولووات الحاسوووب، (. ت بولووات تكنولوجيووا الاصوو  ال قمووي، 2010إبوو اهيم عبوود الو يوول ال وواو  

 ، طنطا: الدلما المكنولوجيا الحاسبات.اسمخدام الحاسوب يتكنولوجيا المالومات في الم بية

ضوياتية (.     اسمخدام اسم اتيجية المودولس المقلووب فوي توييوف الما فوة ال لا201۷ بمد سمي  بافظ  

يتنمية مهاوة اتخاج الق او لودى تالميوذ الصوف الووااس االبمودائي  وسوالة ماجوومي  ييو  منشوووة(، ماهود 

 البحوس يالدواسات الم بولة، جاماة القاه ة.

(. فاعلية ب نامر تدولوي قائم على اسم اتيجية الصو وف المقلوبوة فوي تنميوة   الوات 201۷إلهام الشلبي.  

المجلة األوانية فوي لدى الطالبة المالمة في جاماة اإلمام محمد ب  ساوا اإلسالمية.  المقولم يعااات الاقل

 .118 -19( ص ص 1( و  11، مر  الالوم الم بولة

(. نمطا ال يدلو  الم واعلي، الخطوي( فوي بيئوة الومالم المقلووب ي   هموا فوي تنميوة 201۷ مل الويد الطاه   

 .مجلة تكنولوجيا الماليمالمااة لدى طالب تكنولوجيا الماليم.  مهاوات اسمخدام اإلنم نت ياالتجاس نحو

(. الم اعل بي  الدعامات القائمة على الملميحات البص لة ي سلوب المالم  الوطحي 2018 مل   م خلي ة  

الاميق( ي   س في تنمية مماوسة األنشطة اإللكم ينية ي  اعة المالم يمهواوات الم كيو  موا يواع الما فوي  -

(، ص ص 3(، و  ۷1، مور   لية الم بيوة -ة  لية الم بية جاماة طنطا طالب تكنولوجيا الماليم، مجل لدى

199 – 309. 

(. ا و  توييوف اسوم اتيجية الومالم الموناكس فوي تنميوة الم واهيم يمهواوات 2019 لة خليل إب اهيم قشوطة  

اسوي، وسوالة ماجوومي  ييو  منشوووة، الم كي  المأملي بمبحث الالوم الحياتية لدى طلبة الصف الااش  األس

  لية الم بية الجاماة اإلسالمية، فلوطي .



 2020يونيه                                  21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 588 - 

(. المهاوات الاقلية المم منة في اسئلة فق ات الالوم الااموة للم بلوة األساسوية 200۷بوام  هدي عيطة  

 ب لوطي  في ضوع نمووج  مواو انو ، وسوالة ماجوومي  ييو  منشوووة ، الجاماوة اإلسوالمية،  ليوة الم بيوة،

 يهة.

(. فاعلية نموج  ماو انو لماليم الم کيو  فوی تنميوة باوض مهواوات 2016جيهاق الويد عبد الحميد عماوة  

الم بيوة  األ هو (: مجلوة علميوة محکموة للبحووس الم بولوة الحياة الجاماية لدى عينوة مو  طوالب الجاماوة. 

 .۷45-69۷(، ص ص 1۷0( و 35، مر  يالن وية ياالجمماعية(

(.      نموج  ماو انو في تنمية الم كي  االسمداللي لودى طالبوات 2020 سولد، ابمد بوي   بامد عبد هللا

 – 482(، ص ص 41( و  12موور   . مجلووة آااب ال  اهيوودي،الصووف ال ابووع الالمووي فووي مووااة ال يهلوواع

492. 

المالوموات (. مدى تواف  قيم المواطنة ال قمية لودى مالموي الحاسوب اآللوي يتقنيوة 2016بمداق الشم ي  

في الم بلة المموسطة يالثانولة فوي محافظوة ب و  البواط ، وسوالة ماجوومي  ييو  منشوووة، جاماوة الملوك 

 ساوا الواوالة.

(. فاعليووة اسووم اتيجية الصووف المقلوووب فووي تنميووة باووض م وواهيم الووا ووة 201۷بنوواق بموودي  بووو ولووة   

مجلوة  ليوة الم بيوة انوي بحوث منشووو، يمهاوات بل الموائل الم تبطة بهوا لودي طوالب الصوف األي  الثو

 ، مص . جاماة بنها

  وو  الم اعوول بووي   نموواط تصووميم بيئووات الجوووالت اإللكم ينيووة الماليميووة عبوو  (. 2012خالوود محموووا نوفوول  

مجلووة اإلنم نووت يموووموى ت  وويل الوومالم باسوومخدام  ال يووات األباوواا علووى االتجاهووات ياافايووة اإلنجووا . 

 .ماية المص لة لمكنولوجيا الم بيةتكنولوجيا الم بية. الج

(. فاعليووة ب نووامر مقموو ع قووائم علووى الجووواالت االفم اضووية عبوو  الولووب فووي 2016خموويس محموود خموويس  

اواسات ع بيوة فوي الم بيوة تدولس الجغ افيا لمنمية  بااا الثقاقة الجغ افية لدي طالب الم بلة اإلعداالة، 

 .109 – ۷1(، ص ص ۷3و   يعلم الن س: وابطة الم بولي  الا ب،

(.   وو   سوولوب تقوودلم الوودعم فووي الجوووالت االفم اضووية علووى تنميووة المهوواوات 2020وانيووا وجووب بوووي   

 .2۷0 – 24۷(، ص ص 118، و  اواسات ع بية في الم بية يعلم الن سالحياتية لط ل ال يضة، 

يفااليموه فوي تنميوة  نموج  مقم ع للجوالت االفم اضية عبو  اإلنم نوت(. 2010وباب  نوو محمد بو   

تحصيل طالب تكنولوجيا تاليم ياتجاهاتهم نحوس.  وسالة ماجومي  يي  منشووة(. لية الم بية جاماة عي  

 شمس.

 -تكنولوجيوا الم بيوة (. ماالي  بناع الجوالت االفم اضوية عبو  االنم نوت. 2011وباب  نوو محمد بو   

 .125 – 152، ص ص يةاواسات يبحوس: الجماية الا بية لمكنولوجيا الم ب

(. تأ ي  اسومخدام انمووج  مواو انوا فوي تنميوة مهواوات الم كيو  االبوداعي لودى 2011ويد اب اهيم عباس  

 طلبة الجاماة، وسالة ا موواة يي  منشووة،  لية الم بية الجاماة المومنص لة، الا اق.
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جواب  عبود الحميود يتو اع األعوو  ، تا لوب ابااا المالم اليل المالم (. 1998ويب ت ماو انو ياخ يق  

 يناالة ش لف ، ااو قباع للطباعة يالنش  يالمو لع، القاه ة.

(. ب نامر تالوم الكم ينوي مودمر قوائم علوى نمووج  مواو انو لمنميوة مهواوات 2013ولهام  بمد عبدالحليم  

 ق اعة الصوو لدى تالميذ الم بلة اإلعداالة جيي تاوبات المالم.

(.     الم اعل بي  توقيت تقدلم الموجيه ياألسلوب الما ف في بيئة الومالم 2016 لنب محمد بو  خلي ة  

اواسوات الماكوس على تنمية مهاوات إنما  المق وات اإللكم ينية لدى  ع اع الهيئة المدولوية المااينة. 

 .138-9۷، ص ص (۷۷، و  ع بية في الم بية يعلم الن س، الواوالة

(. فاعلية ب نامر قائم على ت حات الولوب فوي ضووع نمووج  مواو انو األباواا 2016بوي  جواة  ساميه 

الوومالم فووي تنميووة باووض مهوواوات الم كيوو  االبمكوواوي يالمحصوويل لوودى طالبووات قوووم ال لاضوويات فووي جاماووة 

 .269 – 229(، ص ص 3(، و  1۷، مر  مجلة الالوم الم بولة يالن ويةتبوش، 

 TY  - JOUR AU  - Noori, Prof(. نمووج  مواو انو ألباواا الومالم، 2019سوايد ينوي نوووي  

Dr.Saeed PY  - 2019/09/14 SP  - T1  ER . 

(. فاعلية اسمخدام المدينات اإللكم ينية في تودولس الجغ افيوا علوي تنميوة 201۷سها بمدي محمد  يل   

 Scientific Journal of the Faculty ofمهاوات المواطنة ال قمية لدي الطالب المالم بكلية الم بية. 

Education-Assiut University, 452(5669), 1-65.  

(. فاعلية اسمخدام المدينات اإللكم ينية في تودولس الجغ افيوا علوي تنميوة 201۷سها بمدي محمد  يل   

 Scientific Journal of the Faculty ofمهاوات المواطنة ال قمية لدي الطالب المالم بكلية الم بية. 

Education-Assiut University, 452(5669), 1-65.  

فاالية ب نامر تدولبي مقم ع في تنمية مهاوات تصميم الخ ائ  الذهنيوة . (2014سهام سلماق الج لوي،  

اواسوات اإللكم ينية م  خال  تقنية االن وج افيك ي مهاوات الثقافة البص لة لودى المالموات قبول الخدموة. 

 .4۷-13(، ص ص 4(،    4، و  الواوالة -لم بية يعلم الن س ع بية في ا

(. فاعلية نموج   بااا المالم في تنمية مهاوات ما يواع الما فة يالمحصيل 2003شيماع بمواس الحاويق  

لدى طالبات الصف األي  الثانوي في مااة األبيواع، وسوالة ماجوومي  ييو  منشوووة،  ليوة البنوات، جاماوة 

 عي  شمس.

ماالي  الم بية على المواطنة ال قمية يتطبيقاتها فوي المنواهر  (.2014شاباق، يمحمد الدم اا   تبحي 

 .الم تم  الونوق الوااس، سلطنة عماق، الومب الدواسية، 

(. نمطوواق للقطووات ال يوودلو بنموووج  ال صوول المقلوووب ي   همووا علووى تنميووة 201۷طوواوق عبوودالوايا ييووث  

(، ص 11(، و  18، مور   مجلوة البحوث الالموي فوي الم بيوةثانوى الصناعي، االنمباس لدى طالب الماليم ال

 .214 – 185ص 

(. اتجاهوات تالموذة الصوف ال ابوع األساسوي نحوو موااة 201۷طاه  سلوم، ميواع بمداق، لموى القاضوي   

ة الدواسات االجمماعية يفق نموج  ماو انو" اواسة ميدانية فوي مودواس م بلوة المالويم األساسوي بمحافظو
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،، مور Tishreen University Journal-Arts and Humanities Sciences Seriesالالجقيوة، 

 .162 -141(، ص ص 38(، و  2 

فاعلية نموج  المالم المقلوب فوي المحصويل ياألااع المهواوات المالويم  (.2014الطيب ابمد بو  هاويق  

 ومي  منشووة، المملكة الا بية الواوالة.االلكم يني لدى طالب البكالوولوس بكلية الم بية.وسالة ماج

(. فاعلية اسم اتيجية الصف المقلوب في تنمية موموى المحصويل الما فوي 2015عبد ال بم  الهه اني  

مجلة الم بية جاماة األ هو  المق و الماليم اإللكم يني لدى طالب  لية الم بية بجاماة الملك عبد الاهله . 

 .502-4۷1 (، ص ص162(، و  2مص ، مر   -

(. تطول  يبدة تاليمية في ضووع نمووج   باواا الومالم لمواو انو يقيواس 2016عهلهة ساد علي ال يلس  

 International .   هووووا فووووي تنميووووة مهوووواوات الم كيوووو  اإلبووووداعي لطالبووووات الووووونة المح ووووي لة

nterdisciplinary Journal of Education, 1(3), 1-21.  

(. توييووف إسووم اتيجية ال صوول المقلوووب فووي عمليمووي المالوويم يالوومالم" ، 2015عووالع الوودل  سوواد ممووولي  

،  الم تم  الالمي الونوي الخامس عش  : تاليم يتالم ال لاضيات يتنمية مهاوات الق ق الحااي يالاش ل 

 ، جاماة عي  شمس، القاه ة. 2015 يوطس 

يووة توييووف باووض اسووم اتيجيات الوومالم البنووائى لموودولس هندسووة (. فاعل2019عووالع الم سووى  بوال الووات  

مجلوة ت بولوات ال  اکما  فى تنمية االسمدال  المکي ى يمهاوات الم کي  الجانبى لودى طوالب کليوة الم بيوة. 

 .2۷2-22۷(، ص ص 3( و  22، مر  ال لاضيات

ة الماليميووة ، الجمايووة توودولس الالوووم موو  خووال  الجوووالت اإلفم اضووي(.  2015علووي محووي الوودل  واشوود   

المو تم  الالموي الووابع عشو  للجمايوة المصو لة ، بانوواق " ي الم بيوة الالميووة المصو لة للم بيوة الالميوة ، 

 .۷5 -11، ص ص يتحدلات الثووة المكنولوجية

النودية الالميوة للجمايوة اسمخدام الجوالت االفم اضية في الما لف ع  اآل واو، (.  2008فااي عم ي    

 و.ولة المالوماتية، بانواق المالوماتية في خدمة الويابة ياآل االوو

. فواوس الو اب  الموالي: 4، مماع على  151المواطنة ال قمية ، مجلة الشد ، الادا  (.2014فاوس بواق  

http://dlshad.net/SOURIATNA/?p=7396 

(. موموى توواف  ماوالي  المواطنوة ال قميوة لودى مالموى الحاسوب اآللوى، 201۷ف اا فهيد شائع الديس ي  

 .140-10۷(، ص ص 219، الادا  مجلة  اواسات في مناهر يط ق المدولس

فاعليوة اسووم اتيجية الوومالم المقلوووب فوي توودولس الموواولا المنميووة مهوواوات (. 2010  لموة طووه عبوود الغنووي  

مالم الذاتي يتحوي  الص ية يتوييف المقنية الحدلثة م  يجهة نظ  عينة مو  طوالب الم بلوة المواتل يال

 .14 6-121 ب لل، ص ص( 2( و  31، مر  مجلة اواسات ت بولة ياجمماعيةالثانولة يمالميها. 

(، 4۷و   مجلة عالم الم بيوة.(. الماليم يالمواطنة ال قمية: وؤلة مقم بة، 2014لمياع إب اهيم المولماني  

 .94 – 15(، لوليو، ص ص 2   

http://dlshad.net/SOURIATNA/?p=7396
http://dlshad.net/SOURIATNA/?p=7396
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(. اسمخدام انموج  البااا المالم في تنمية المهاوات يالم اهيم الم تبطة 2005ماجدة تالي، يهدى بشي   

، الاودا مجلوة اواسوات فوي المنواهر يطو ق المودولسبباض الخب ات الماليمية الممطلبوة الط ول ال يضوة ، 

 القاه ة.( 10۷ 

 بااا المالم تقوولم األااع باسومخدام (  ب(. 2000ولدنو، بال بووق، ب انت، يموفت  ماو  انو، إبك لر ،  

،  ت جمة: جاب  عبد الحميد يت اع األعو  يناالة شو لف(، ااو قبواع للطباعوة يالنشو  نموج   بااا المالم

 يالمو لع، القاه ة.

، تا لوب: جواب  عبود الحميود المدوسوي بااا المالم بناع مخملف لل صول (. 2000ماو انو، و.   ي خ يق  

 يت اع األعو  يناالة ش لف، القاه ة: ااو قباع.

    اسمخدام تقنية االن وج افيك القائم علوى نمووج   باواا الومالم لمواو انو  (.2015ماولاق ميالا منصوو  

لة  لية الم بية مجعلى تنمية باض م اهيم الحوسبة الوحابية يعااات الاقل المنمر لدى طالب  لية الم بية 

 .129 -1۷( ص ص 5، و  (31مص ، مر  -بأسيوط 

(. فاعلية ب نامر تالم إلكم يني مدمر قائم علي نموج  مواو انو فوي تنميوة 2016محمد جب اق القحطاني  

مجلوة القو اعة مهاوات ق اعة الصوو يباض المهاوات االجمماعية لدى طالب الم بلوة الثانولوة بالطوائف، 

 .24۷ -199( لنال ، ص ص 1۷1 ، و يالما فة

(. فاعلية اسمخدام ال بالت االفم اضوية الما فيوة القائموة علوى نمووج  مواو انو 2016محمد بو  خليل  

لمنمية المحصيل يباض مهواوات الم كيو  الجغ افوي لودى تالميوذ الم بلوة اإلعداالوة، وسوالة ا مووواس ييو  

 منشووة،  لية الم بية، جاماة قناة الوولس.

    نمطي المالم الماكوس  تدولس األق اق/ االسمقصاع ( علوى تنميوة (. 2012بو  وجب خالف  محمد 

مهاوات اسمخدام الب مجيات االجمماعية في الماليم ي لااة الدافاية لإلنجا  لدى طوالب الودبلوم الاوام بكليوة 

، ة، جاماوة اإلسووكندولةاواسوات ع بيوة فووي الم بيوة يعلووم الون س،  ليوة الم بيووالم بيوة جاماوة اإلسووكندولة، 

 .89 – 10، ص ص (2۷و 

 2(. فاعلية المکامل بي  تطبيقات جوجول الماليميوة ي ايات الولوب 2018محمد سيد  بمد عبدس عبد الاا   

فی تحقيق نواتر تالم مق و ط ق تودولس ال لاضويات يتنميوة االتجواس نحوو الومالم المشواوکی لودى الطوالب 

 .338-261(، ص ص 1 ( و42، مر  کلية الم بية فى الالوم الم بولةمجلة المالمي  بکلية الم بية. 

(. فاالية ب نامر ماد يفق نموج   بااا الومالم فوي تودولس ال يهلواع علوى 2009محمد عبد الك لم بواني   

ا مواب الم اهيم يالم كي  الم  ب ياالتجواس نحوو تالوم ال يهلواع لودى طوالب الصوف األي  الثوانوي، وسوالة 

 يي  منشووة،  لية الم بية، جاماة المنيا.ا مواوس 

ج لودة الووط  (. المواطنة ال قمية.. نظ ة فوي ييوائف شوبكات المواتول االجممواعي.2012محمد هدلب  

 . 14، سنة 59۷1الادا 

(. فاعلية نمطي ال صو   المقلوبوة / االفم اضوية فوي تنميوة مهواوات 2018محموا محمد  بمد  بوالدهب  

مجلوة اواسوات ل قمية يمهاوات المالم المنظم جاتيا لدى طوالب قووم تكنولوجيوا المالويم" بناع المومواعات ا

 .348 2۷۷(، ص ص 103، و  ع بية في الم بية يعلم الن س
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(. موموي المواطنة ال قمية لدى عينة مو  طلبوة جاماوة 201۷م ياق يليد المص ي، ي   م بو  شات  

(، جاماوووة 2(، و  ۷، موور  فلوووطي  لألبحوواس يالدواسوواتمجلووة جاماوووة فلوووطي  موو  يجهووة نظوو هم"، 

 .200-16۷فلوطي ، يهة، ص ص

فاعليوة اسومخدام الومالم الماكووس فوي الجغ افيوا المنميوة مهواوات البحوث (. 2010م يه بوي  اسوماعيل  

 0218-30( ۷0،  الجماية الم بولة للدواسات االجمماعيةالجغ افي لدى طالب الثانولة 

(. ا   اسومخدام انمووج  مواو انو فوي تودولس الالووم فوي تحصويل يتنميوة 200۷ل بيلي  م لم ابمد فائه ا

الذ اعات المماوداة لودى طالبوات الصوف الثواني المموسو  بالمدلنوة المنوووة ، وسوالة ا مووواس،  ليوة الم بيوة 

 جاماة  م الق ى.

الموومقبل،  -الحاضو   (. بيثات المالم االفم اضية: توجهات البحوث فوي2014مصط ى عبد الوميع محمد  

الجمايووة المصوو لة الكمبيوووت  الماليمووي، تحووت عنووواق: بينووات الوومالم االفم اضووية الموو تم  الالمووي الثوواني 

 ماوس. 2۷-26، بووسايد، مص ، يمومقبل الماليم في مص  يالوط  الا بي

ة لموواو انو فووي (. الحاجووات المدولبيووة لمالمووات الالوووم بالم بلووة الثانولوو201۷منووى بنووت بميوود الوووبياي.  

 .164-129(، ص ص ۷1(، و 13مجلة ال مي مر  ضوع  نموج  ابااا المالم. 

(. تطول  يبدة تاليمية باسمخدام المالم بالهواتف فوي تنميوة قويم المواطنوة 2019مها عبدالمجيد الخ لوات  

م بولوووة مجلووة الجاماووة اإلسووالمية للدواسووات الال قميووة لوودى طووالب الصووف األي  الثووانوي فووي األواق. 

 .154 – 112(، ص ص 5( و  2۷، مر  يالن وية

تحليل محموى مق و الحاسوب األلوي يتقنيوة المالوموات  اإلعوداا الاوام (. 2011نو ل  بنت نات  الغلث  

للنظام ال صلي الثانوي في ضوع ماالي  المواطنة ال قميوة، وسوالة ماجوومي  ييو  منشوووة(. قووم المنواهر 

 االمام محمد ب  ساوا اإلسالمية: ال لاض.يط ق المدولس، جاماة 

    اخمالف الجوالت االفم اضية فوي تنميوة مهواوات إنموا  ب مجيوات الجيول (. 2018نهى تب ه بو   

الثالووث موو  المكمبووات اإللكم ينيووة لوودى طووالب الدواسووات الاليووا. وسووالة ماجووومي .  ليووة الم بيووة، جاماووة 

 المنصووة.

ايو الم سوة الم بولة في ي س قيم المواطنة ال قمية :تصوو مقمو ع، (. 2014هالة بو  ساد الجهاو  

 .418-358(، الومب ، ص ص 56، و  اواسات ع بية في الم بية يعلم الن س

(.     اسم اتجية ال صل المقلوب عب  الولب في تنمية مهاوات تصميم مدينوة 2016هالة محمد الهاشمي  

 بلوة المموسوطة بمكوة المك موة، وسوالة ماجوومي ،  ليوة الم بيوة، الكم ينية لودى الطالبوات الموهوبوات بالم

 جاماة األمي ة نووة بنت عبدال بم ، ال لاض.

 نماط المجو  في تصميم المكمبة االفم اضية القائمة على الدمر بوي  الصوووة  (.2016هشام محمد جميل  

بحوث عو  الما فوة لودى طوالب  ليوة البانووامية يتكنولوجيا المالم الممنقول ي   هوا علوى تطبيوق مهواوات ال

 الم بية بالمنصووة. وسالة ا موواس .  لية الم بية، جاماة المنصووة.
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Abstract:  

 The aim of the current research is to design a flipped classroom 

environment based on the learning dimensions model of Marzano and 

investigate its impact in developing skills of using virtual tours and digital 

citizenship among educational technology students. Teaching technology at the 

Faculty of Specific Education, Banha University, and they are (63) male and 

female students, divided into two groups (experimental and controlling), and the 

researchers used the research tools that they represent in (achievement test, note 

card) for the skills of using virtual tours (digital citizenship scale), These tools 

were previously applied to students in both groups, After performing 

experimental treatment using the inverted separation environment based on the 

learning dimensions model of Marzano, the research tools were applied 

dimensional to the students, and the research hypotheses were verified and the 

results were extracted, which reached: The presence of statistically significant 

differences between the pre and post measurements among the experimental 

group students in favor of the post measurement A statistically significant 

difference between the students of the two groups (experimental and control) in 

the post measurement of (achievement test - observation card - digital 

citizenship scale) for the benefit of the experimental group, as the results of the 

researcher were interpreted and some recommendations were presented in light 

of those results, and some future research was suggested in The current search 

results light. 
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