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  مستخلص
اھتمت معظم الجامعات السعودیة بوجود مقرر للمھارات اللغویة في اللغة العربیة ضمن مقررات 

 أعداد الطالب الملتحقین بالجامعات اإلعداد العام للطالب المقبولین بھا، و نظرا للزیادة المطردة في
في كل عام ؛ زادت كثافة الطالب في فصول المھارات اللغویة مما أصبح یمثل عبئا على األستاذ و 
الطالب في الوقت نفسھ، ویحد من الوقت المخصص للممارسة والتطبیق للمھارات اللغویة، ومن 

ى توظیف التكنولوجیة الحدیثة في ھنا ظھرت الحاجة لتوظیف استراتیجیات تدریسیة تعتمد عل
التغلب على ھذه المشكلة وتأتي استراتیجیة الصف المقلوب كإحدى االستراتیجیات التي  تقضي 
على استھالك وقت المحاضرة في الشرح فقط ، وقد حاول البحث الحالي اإلجابة عن تساؤل رئیس 

لمفاھیم النحویة المتضمنة في  مقرر ما فاعلیة استخدام استراتیجیة  الصف المقلوب في تنمیة ا: ھو
المھارات اللغویة لدى طالب جامعة تبوك؟ وقد استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحلیلي، وقاما 

قائمة المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر المھارات اللغویة  لطالب السنة : بإعداد أدوات شملت
نة التحضیریة ، ودلیل المعلم لتنمیة المفاھیم التحضیریة ،واختبار المفاھیم النحویة لطالب الس

النحویة باستخدام استراتیجیة الصف المقلوب ، و قد اسفرت تجربة البحث عن وجود فروق ذات 
بین متوسطي درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیَّة في ) ٠، ٠٥(داللة إحصائیَّة عند مستوى 

ه الفروق لصالح طالب المجموعة التجریبیَّة التي االختبار البعدي للمفاھیم النحویة ، وتعود ھذ
درست وفق استراتیجیة الصف المقلوب، و في ضوء ھذه النتیجة قدم البحث بعض التوصیات و 

 .المقترحات ذات الصلة
فاعلیة استخدام استراتیجیة الصف المقلوب في تنمیة المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر 

  لسنة التحضیریة بجامعة تبوكالمھارات اللغویة لدى طالب ا
  مقدمة

اللغة العربیة من أكثر اللغات دقة في وصف ما تدركھ الحواس و یترجمھ العقل و الوجدان ، وھي 
تمثل عامال أساسیًا في عملیات التحصیل والفھم واإلفھام ، و ألنھا اللغة األم في التعلیم الجامعي في 

ة العربیة السعودیة ، وألن مستوى الطالب الجامعي  یتأثر معظم الكلیات في التعلیم العالي في المملك
بشكل كبیر بمستواه اللغوي ؛ فقد اھتمت معظم الجامعات بوجود مقرر للمھارات اللغویة في اللغة 

أي یجب على : العربیة ضمن مقررات اإلعداد العام للطالب المقبولین بھا، و ھو مقرر إجباري
  .تمرار في دراسة تخصصاتھم في الكلیات المختلفةجمیع الطالب اجتیازه لضمان االس

و یھدف مقرر المھارات اللغویة إلى تحقیق أھداف أساسیة تتمثل في فھم اللغة حین تسمع و فھمھا 
حین تقرأ و إمكانیة إفھامھا لآلخرین تحدثا و كتابة ، و ھو بذلك یركز على المھارات اللغویة األربع 

تأتي أھمیة النحو من أھمیة اللغة ذاتھا ، فالطالب ال " الكتابة ، واالستماع والتحدث والقراءة و: 
یمكنھ أن یقرأ قراءة سلیمة خالیة من األخطاء ، و ال یكتب كتابة صحیحیھ إال بتحصیل المفاھیم 

الدیلمي .( النحویة و فھم كیفیة تطبیقھا ، و إدراك أن الخطأ في القواعد یؤثر في فھم و نقل المعلومة
  )١٩٣، ص٢٠٠٥لي ، ، و الوائ

و على الرغم من أھمیة اتقان لغة التعلیم والتعلم في المرحلة الجامعیة  و بخاصة إذا كانت ھذه اللغة 
ھي لغة األم للمتعلمین ، إال أن ظاھرة الضعف في المھارات اللغویة ، و الضعف في القواعد 

لعربي ، و ھذا ما أكدتھ دراسة النحویة لدى طالب الجامعة تعد من المشكالت الشائعة في عالمنا ا
، و دراسة ) ٢٠٠٥أبو شتات ، (، و دراسة ) ٢٠٠٣دحالن ،(، و دراسة ) ٢٠٠٢كلوب ، (كل من 

، و أوصت ھذه الدراسات باستخدام ) ٢٠١٠، و دراسة أبو عمرة ، ) ٢٠٠٩أبو ھداف ، ( 
انب اللغویة بصفة االستراتیجیات الناجحة لعالج ھذه الظاھرة و الحد من ضعف الطالب في الجو

  .عامة و المفاھیم النحویة بصفة خاصة
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وتعد مشكلة تكدس الطالب وزیادة أعدادھم في قاعات المحاضرات من أھم العوامل التي تساھم في 
 توفیر -  باإلضافة إلى التحصیل-تفاقم مشكلة الضعف اللغوي؛ ذلك أن تعلم المھارات اللغویة یحتاج 

  .ما یصعب تنفیذه في ظل تلك الزیادة في أعداد الطالبوقت للممارسة اللغویة ، وھو 
 ویمتاز التعلیم الجامعي بمرونتھ وقدرتھ على التكیف لتلبیة احتیاجات المتعلمین، واإلفادة من 
مستحدثات العصر والثورة التكنولوجیة والمعرفیة، و یعد نموذج الصف المقلوب من النماذج 

 من المشكالت وقد نادى بھ الكثیر من التربویین الحدیثة التي تستخدم للتغلب على كثیر
والتكنولوجیین على حد سواء؛ حیث لم یعد باإلمكان االستمرار في توظیف االستراتیجیات التقلیدیة 
المباشرة  فقط في عملیات التعلیم والتعلم ، خاصة في ظل ما یموج بھ العالم من متغیرات ثقافیة 

ز على المتعلمین كمحور للعملیة التعلیمیة بدال من المعلمین ، وتكنولوجیة  تستدعي أن یتم التركی
  .وأن یعاد النظر في أدوار المعلمین لیصبحوا مرشدین و موجھین 

لقد أصبح من الضروري االعتماد على أسالیب تدریسیة حدیثة أكثر مرونة، تسھم على تدعیم  "
لتعلیمیة، كما تدعم دور المعلم في كونھ ذاتیة المتعلم وتلبیة احتیاجاتھ وتفعیل دوره في العملیة ا

: ومن االستراتیجیات الحدیثة التي تسھم في تحقیق ھذه األدوار. میسرا لعملیتي التعلیم والتعلم
استراتیجیة الصف المقلوب التي تقوم على التدوین المرئي، المعتمد على إعطاء المتعلم المحتوى 

عطي فرصة داخل الفصول التقلیدیة لممارسة األنشطة العلمي قبل تلقیھ في الفصل التقلیدي، مما ی
التعلیمیة والنقاش ، و یعتمد الصف المقلوب على توظیف التقنیة الحدیثة في عملیتي التعلیم والتعلم؛ 
حیث یعمل على مزج التكنولوجیا مع الطرق التقلیدیة داخل الفصل مع االحتفاظ بالممارسات 

التعلم المعكوس، والتعلیم العكسي، والفصل الدراسي : یضاالصحیحة و السلیمة، و ویطلق علیھ أ
المعكوس، والفصل المقلوب، لكنھا جمیًعا تركز على مزج التكنولوجیا مع جمیع عناصر المنھج 

   ).١١٥، ص٢٠١٥حسن ، " ( وخاصة المحتوى
ھي استراتیجیة حدیثة ) Flipped Classroom Strategy(واستراتیجیة الفصل المقلوب 

حدى أشكال التعلیم المدمج الذي یستخدم التقنیَّة الحدیثة بذكاء لتقدیم تعلیم یتناسب مع ، وھي إ
متطلبات وحاجات المتعلمین في عصرنا الحالي، وما أسھم في انتشارھا ھوالتطور الكبیر في شبكة 
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي وأجھزه االتصال، وتستند فلسفتھا على عكس العملیَّة 

تعلیمیَّة، حیث یتلقى الطالب المفاھیم الجدیدة في المنزل، ویؤدي الواجبات واألنشطة في الفصل ال
 ,Hamdan, McKnight( الدراسي بصورة تتضح فیھا مالمح عكس مھام   التعلم التقلیدي 

McKnight & Arfstrom,2013 (  
ء الحصة الصفیَّة وتقوم فكرة الصف المقلوب على أن ینجز الطالب ما یفترض إنجازه أثنا

( في البیت بدال من الصف، وعلى العكس إنجاز العمل البیتي في الصف 
(Tawfik&Lilly,2015 أي عكس عملیات التعلم بین الصف والبیت، ویقوم المعلم بتسجیل  

شرح الدرس على شكل فیدیو ، أو عدة مقاطع قصیرة ومركزة، أو مادة مسموعة أو مودیول 
 وقت الحصة الدراسیَّة في مناقشة ما تم تعلمھ بالفعل أو ما صعب تعلمھ، مكتوب،  ویتم استثمار

 ,Leungبحیث تصبح الحصة الدراسیَّة ورشة تدریبیَّة تھدف إلى تعزیز مھارات تم تعلمھا 
Kumta &Jin &yung,2014).(  

وأوضحت نتائج عدید من الدراسات السابقة فاعلیة توظیف الصف المقلوب في تحسین كثیر 
التي أشارت إلى ) ٢٠١٦أبو جلبة،  (دراسة : وانب العملیة التعلیمیة ، ومن تلك الدراساتمن ج

فاعلیة استخدام الصف المقلوب في تنمیة التفكیر اإلبداعي و االتجاه نحو المادة ، حیث  اعتمدت 
في توظیف الصف المقلوب وتوصلت الدراسة إلى فاعلیة نموذج " ادمودو"الباحثة على منصة 

المقلوب في تنمیة التفكیر اإلبداعي و االتجاه نحو مادة األحیاء لدى طالب الصف األول الصف 
  .الثانوي
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بالتعرف على أثر الفصول المقلوبة على التحصیل  ) ٢٠١٥الزین،  (و اھتمت دراسة 
األكادیمي لطالبات كلیة التربیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن، و توصلت إلى نتائج تثبت 

  .لیة نموذج الفصول المقلوبة في تنمیة التحصیل األكادیمي لدى طالبات كلیة التربیة فاع
إلى قیاس أثر نموذج التصمیم التحفیزي للمقرر المقلوب على ) ٢٠١٥علي (وھدفت دراسة 

نواتج التعلم و مستوى تجھیز المعلومات و تقبل مستحدثات التكنولوجیا المساندة لدى طالب الدبلوم 
جامعة الملك عبد العزیز ، و قد أثبتت نتائج ھذه الدراسة فاعلیة الصف المقلوب في العالي ب

  .التحصیل المعرفي وتحسین مستوى مخرجات التعلم لدى عینة البحث
على  قیاس فاعلیة استخدام الفصول المنعكسة في  ) Rozinah, 2014( و ركزت  دراسة

جامعة العلوم المالیزیة ، و قد استخدمت ھذه تعزیز المشاركة و تعزیز التعلم النشط لدى طالب 
الدراسة المنھج الوصفي من خالل بناء استبیان لقیاس مشاركة الطالب المعرفیة والمھاریة في 
التصمیم التعلیمي ، و توصلت الدراسة إلى نتائج مھمة أبرزھا فاعلیة استخدام الصف المقلوب في 

  .تعزیز المشاركة و التعلم النشط لدى الطالب
  :الشعور بمشكلة البحث

من خالل مشاركة الباحثان في تدریس طالب السنة التحضیریة ، و وفقا للمقابلة التي أجراھا 
الباحثان مع  جمیع أعضاء ھیئة التدریس ممن یقومون بتدریس مقرر المھارات اللغویة وعددھم 

ي تواجھھم في ثمانیة أعضاء بشطري الطالب والطالبات؛ حیث تم سؤالھم عن الصعوبات الت
  :تدریس المقرر جاءت اإلجابات مرتبة حسب نسبة تكرارھا كالتالي

زیادة أعداد الطالب في القاعة التدریسیة مما یصعب معھ تطبیق وممارسة المھارات  -١
 .اللغویة

ضیق وقت المحاضرة مقارنة بالمحتوى والموضوعات المطلوب تدریسھا وفق توصیف  -٢
 .المقرر المعتمد من الجامعة

 . استیعاب الطالب للمفاھیم اللغویة المتضمنة بالمقرر وخاصة المفاھیم النحویةضعف -٣
 .شیوع األخطاء اللغویة في إجابات الطالب وخاصة األخطاء النحویة -٤

ودراسة ، ) ٢٠١٤، أبو مغنم: (وتتفق ھذه اإلجابات مع ما أشارت إلیھ نتائج دراسة كل من
    ) .٢٠٠٦الزین ،(، ودراسة ) ٢٠١٤آل فھید، (

  :مشكلة البحث 
تتمثل مشكلة البحث الحالي في أن طالب جامعة تبوك من مختلف التخصصات یدرسون            

في السنة التحضیریة و ضمن متطلبات الدراسة بالجامعة مقرر المھارات اللغویة ، وھو مقرر مھم 
 المستوى ، و یستھدف تنمیة المستوى اللغوي للطالب ، خاصة في ظل وجود شكوى من تدني ھذا

نظرا للزیادة المطردة في أعداد الطالب الملتحقین بالجامعة في كل عام فقد زادت كثافة أعداد 
الطالب في فصول المھارات اللغویة مما أصبح یمثل عبئا على األستاذ و الطالب في الوقت نفسھ، 

 الحاجة ویحد من الوقت المخصص للممارسة والتطبیق للمھارات اللغویة، ومن ھنا ظھرت
لتوظیف استراتیجیات تدریسیة تعتمد على توظیف التكنولوجیة الحدیثة في التغلب على ھذه المشكلة 
وتأتي استراتیجیة الصف المقلوب كإحدى االستراتیجیات التي  تقضي على استھالك وقت 

رة في المحاضرة في الشرح فقط ، بل تساعد ھذه االستراتیجیة على إتاحة الوقت األكبر من المحاض
  .تطبیق المفاھیم  وممارسة المھارات وھو ما یناسب مادة المھارات اللغویة
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ونظًرا لقلة الدِّراَسات التي تناولت تعلیم المفاھیم اللغویة  باستخدام استراتیجیة الصف 
المقلوب، ومن خالل نتائج وتوصیات الدراسات السابقة التي أكدت على أھمیة توظیف ھذه 

حدد مشكلة الدِّراَسة بالتعرُّف على فاعلیَّة استخدام استراتیجیة الفصل المقلوب في االستراتیجیة ؛ تت
  .تنمیة المفاھیم النحویة  لدى طالب السنة التحضیریة

  :تساؤالت البحث 
  :یحاول البحث الحالي اإلجابة عن التساؤلین التالیین

  ما المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر المھارات اللغویة ؟-١
ما فاعلیة استخدام استراتیجیة  الصف المقلوب في تنمیة المفاھیم النحویة المتضمنة في  مقرر -٢

  المھارات اللغویة لدى طالب جامعة تبوك؟
  :أھداف البحث 

 .یھدف البحث الحالي إلى
تحدید المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر المھارات اللغویة  لطالب السنة التحضیریة  

 .ق التوصیف المعتمد من الجامعةبجامعة تبوك وف
 التعرف على فاعلیة استخدام الصف المقلوب في تنمیة المفاھیم النحویة لدى طالب السنة  

  . التحضیریة بجامعة تبوك
  منھج البحث

 استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحلیلي ، وذلك ألنھ المنھج المناسب لھذا النوع من 
 المضمون ، وأیضا المنھج شبھ التجریبي لقیاس فاعلیة نموذج الدراسات التي تعتمد على تحلیل

الصف المقلوب في تنمیة المفاھیم النحویة لدى طالب السنة التحضیریة بجامعة تبوك في مقرر 
  .المھارات اللغویة 

  أدوات البحث 
  :قام الباحثان بإعداد األدوات التالیة

 ت اللغویة  لطالب السنة التحضیریةقائمة المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر المھارا. 

 اختبار المفاھیم النحویة  لطالب السنة التحضیریة.  

  دلیل المعلم لتدریس المفاھیم النحویة باستخدام استراتیجیة الصف المقلوب 
 أھمیة البحث

  یستقصي ھذا البحث الجوانب العلمیَّة لتصمیم و تنفیذ دروس المھارات اللغویة وفق
 .المقلوباستراتیجیة الصف 

  یمكن أن یسھم البحث الحالي في تعمیم تجربة الصف المقلوب في مواد اإلعداد العام لطالب
  .السنة التحضیریة بالجامعة

  یوظف ھذا البحث استراتیجیة الصف المقلوب في التغلب على مشكلة میدانیة تتعلق بزیادة
في تدریس مقرر أعداد الطالب في الفصول وضیق الوقت المخصص للممارسة والتطبیق 

 .المھارات اللغویة في المستوى الجامعي
  



  

 ٢٠٤  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   یةمجلة البحث العلمى فى الترب

  :حدود البحث
اقتصر البحث الحالي على المفاھیم النحویة التي توصل إلیھا الباحث بعد تحلیل مقرر 
المھارات اللغویة ، من إعداد الباحثین  ، وتم اختیار المفاھیم الخاصة بالوحدات الثالث األولى  من 

ة ، كما تم التطبیق من خالل موقع بتقصي فاعلیة استراتیجیة الصف المقلوب مقرر المھارات اللغوی
 في مجال اللغة العربیة بالمرحلة الجامعیة، لمناسبتھ ألھداف و عینة (Edpuzzle)باستخدام تقنیَّة 

  .البحث
  :مصطلحات البحث

 :Flipped Classroom Strategyاستراتیجیة الصف المقلوب  -١
نموذج تربوي تنعكس فیھا المحاضرة والواجبات المنزلیة بكافة "مقلوب بأنھ یعرف نموذج التعلیم ال

أشكالھا، ویعتبر شكال من أشكال التعلیم المزیج الذي یشمل استخدام التقنیة لالستفادة من التعلم 
، ص ٢٠١٦أبانمي،  "(الذاتي واستغالل الوقت في الفصول الدراسیة ألداء األنشطة والواجبات

٢٢(.  
 المقلوب یتم التركیز على استخدام التقنیات الحدیثة و شبكة االنترنت بطریقة تسمح وفي الصف

للمعلم بإعداد الدرس عن طریق مقاطع فیدیو أو ملفات صوتیة أو نصوص مكتوبة لیطلع علیھا 
الطالب في منازلھم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسیبھم أو ھواتفھم الذكیة أو أجھزتھم اللوحیة 

خلیفة ، ( ضور المحاضرة في حین یخصص وقت المحاضرة للمناقشات و التدریبات قبل ح
 ) ٤٩٥، ص٢٠١٣

استراتیجیة تدریسیَّة : وُتعرَّف استراتیجیة الصف المقلوب إجرائیا في البحث الحالي بأنھا
تقوم على عكس مھام التعلیم، بحیث یقوم المعلم بإعطاء الطالب محتوى الدروس عن طریق 

لمتابعة الموقع اإللكتروني  في المنزل، بینما یستغل المعلم الوقت في المحاضرة، لتطبیق ما توجیھم 
  . تعلمھ الطالب من خالل سلسة من األنشطة والتدریبات التي تطبق محتوى الدروس عملیا

  المفاھیم النحویة-٢
و تجرید ذھني ، و ھو تصور أو بناء عقلي أ: "المفھوم بصفة عامة بأنھ ) أبوزینة والعبابنة(یعرف 

الصورة الذھنیة التي تتكون لدى الفرد نتیجة تعمیم صفات وخصائص استنتجت من أشیاء متشابھة 
  ) ٩٧، ص ٢٠٠١أبو زنیة ، والعبابنة، ".(ھي أمثلة ذلك المفھوم 

المصطلح النحوي الذي لھ خصائص : و یعرف المفھوم النحوي إجرائیا في البحث الحالي بأنھ 
متضمن في الموضوعات المقدمة في مقرر المھارات اللغویة لطالب السنة التحضیریة مشتركة وال

  .بجامعة تبوك
   مقرر المھارات اللغویة-٣

أحد مقررات اإلعداد العام التي یجب على جمیع طالب : یعرف إجرائیا في البحث الحالي بأنھ 
  .لجامعة المختلفةالسنة األولى اجتیازھا كمتطلب جامعي إلكمال الدراسة في كلیات ا

  الفاعلیة-٤
اللقاني و (القدرة على التأثیر وبلوغ األھداف وتحقیق النتائج المرجوة :  یعرفھا اللقاني والجمل بأنھا

مدى تأثیر : ، ولغرض البحث الحالي یمكن تعریف الفاعلیة إجرائیًا بأنھا) ٤٩ ،ص ١٩٩٩الجمل، 
لة إحصائیة في تنمیة المفاھیم النحویة لدى استراتیجیة الصف المقلوب في إحداث فروق ذات دال

 .طالب السنة التحضیریة بجامعة تبوك
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  الدراسات السابقة اإلطار النظري و
  استراتیجیة الصف المقلوب - أوًال

یبحث مجال طرق التدریس بشكل مستمر عن وسائل التكیف مع التطور التقني المتزاید في 
تسھم في تحسین أداء الطالب، وإكسابھم مھارات التفكیر سبیل توفیر بیئة تعلیم مدمج تفاعلیَّة، 

العلیا، والمطلب األھم للمناھج الدراسیَّة المعاصرة، وُیعد توظیف تقنیات التعلیم من أفضل السبل 
لتوفیر تلك البیئة التشاركیَّة الفاعلة، والتي من أبرز استراتیجیاتھا المعاصرة استراتیجیة الصف 

  .المقلوب
من العاملین في المیدان التربوي آماًلا واسعة على الدور الذي یمكن أن تؤدیھ ویضع الكثیر 

أدوات التقنیَّة الحدیثة في العملیَّة التعلیمیَّة التعلمیَّة؛ إذ إن أدوات التقنیَّة الحدیثة بمفھومھا الحدیث من 
علم والطالب و أجھزة وأدوات ومواد دخلت جمیع المجاالت التربویَّة، وعملت على تغییر دور الم

المنھج على حد سواء ، وقد صاحب ھذا التغییر أسالیب حدیثة تستخدم استراتیجیات متطورة في 
التعلیم تقوم على التعلم الذاتي، وتقدیم التعلم للمتعلم وفًقا لحاجتھ ومیولھ، وبما یتناسب وقدراتھ، 

  ).Basal,2015(ولعلَّ من أھمھا استراتیجیة الفصل المقلوب 
 Blended)تراتیجیة الصف المقلوب من أھم استراتیجیات التعلیم المدمج وتعد اس

Learning) التي تزاید االھتمام بھا حدیثا؛ بھدف االرتقاء بالعملیَّة التعلیمیَّة، والتي تعتمد على 
شبكات التواصل االجتماعي، والتواصل، وتحقیق التعلم والتعلیم، خارج / مواقع الویب أو مواقع

 ,Chen, She)فیَّة، وإمكانیَّة إرسال واستقبال المعلومات والبیانات وتبادلھا عن بعد الغرفة الص
Kameda & Ohno,2015)  

  :تعریف استراتیجیة الصف المقلوب
نمط التدریس الذي "استراتیجیة الصف المقلوب على أنھا ) Snowden,2012" (سنودن"ُیعرِّف 

یَّة مع ما یطلب من المتعلمین من مھامَّ وتكلیفات في یقلب فیھ المعلمون ما یحدث في القاعة الدراس
المنزل، من خالل إعداد إلكتروني مسبق على ھیئة محاضرة فیدیو في موضوع الدرس، تشاھد 

  ".عبر اإلنترنت
استراتیجیة تعلیمیَّة "الصف المقلوب بأنھ )  (Bishop and Verleger,2013و ُیعرِّف 

 مشاھدة مقاطع فیدیو مسجلة للمحاضرات والدروس، والتي توظف التعلم غیر المتزامن عن طریق
تحفز الطالب على مشاھدتھا كواجبات منزلیَّة، قبل الحضور في الفصل الذي یخصص زمنھ 

  ".للمشاركة بفعالیَّة في أسالیب حل المشكالت بشكل جماعي
نموذج تدریسي یقوم على قلب "فیصف الصف المقلوب بأنھ ) ٢٠١٤أبو مغنم، (أما 

راءات التدریس وأدوار المعلم والمتعلم؛ بحیث یتم االطالع على الدرس ومحتواه في المنزل عبر إج
الیوتیوب، الفودكاست (اإلنترنت، باستخدام واحدة أو أكثر من أدوات التعلم اإللكتروني 

)Vod/Podcasting( إدمودو ،)Edmodo( الفیس بوك ،)Facebook( مواقع اإلنترنت ،
) إلخ)..... E- encyclopedia(، الموسوعات اإللكترونیَّة )Internet Websites(المتخصصة 

ویخصص وقت الحصة أو المحاضرة للتطبیق، والتغذیة الراجعة، وحل الواجبات وتأكید مفاھیم 
  ".التعلم بإشراف وتوجیھ المعلم

ا استراتیجیة تعلم وتعلیم مقصودة توظف تكنولوجی"بأنھا ) ٢٠١٥الكحیلي، ( وُتعرِّفھا 
في توصیل المحتوى الدراسي للطالب قبل الحصة الدراسیَّة وخارجھا؛ ) الفیدیو وغیرھا(التعلیم 

لتوظیف وقت الحصة لحل الواجب المنزلي، والممارسة الفعلیَّة للمعرفة، عبر األنشطة النشطة 
  ".لمزیجوھو أحد أنواع التعلیم ا. المختلفة مع إمكانات تفاعل الوسائط االجتماعیَّة في التعلیم
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 تتعلق بأن ما یتم -  وببساطة- بأنھا استراتیجیة حدیثھ فكرتھا) ٢٠١٥الشرمان، (كما ُیعرِّفھا 
عملھ في البیت ضمن التعلم التقلیدي، یتم عملھ في القاعة الدراسیَّة، وأن ما یتم عملھ خالل الحصة 

ة الصف المعكوس یتم الصفیَّة في التعلم التقلیدي، یتم عملھ في البیت، أي أنھ ضمن استراتیجی
تحویل الحصة التقلیدیَّة من خالل التكنولوجیا المتوفرة والمناسبة إلى دروس مسجلة، یتم وضعھا 
على اإلنترنت، بحیث یستطیع الطلبة الوصول إلیھا خارج المحاضرة، إلفساح المجال للقیام 

  .   بنشاطات أخرى داخل القاعة الدراسیَّة
عبارة عن استراتیجیة تدریس حدیثة تقوم فكرتھا على : "ھابأن)٢٠١٦قشطة، (وُتعرِّفھا 

قلب إجراءات التدریس، بحیث یتم االطالع على الدروس ومحتواھا في البیت، ویخصص وقت 
  ".الحصة للتطبیق، وإجراء األنشطة بإشراف المعلمة

 ومن خالل التعریفات السابقة لمفھوم الصف المقلوب، اتضح أنھا قدیمة حدیثة في الوقت
نفسھ ؛ فھي قدیمة من حیث اإلجراء المتبع خالل عملیَّة قلب مھام التعلم ما بین الطالب والمعلم، 
وحدیثة في استخدام التقنیات الحدیثة عبر اإلنترنت، في دراسة موضوع التعلم، لیأتي الطالب إلى 

موعات نشاط قاعة الفصل لیؤكد المفاھیم، ویطبقھا ، ویحصل على التغذیة الراجعة، ویعمل في مج
  .تشاركیَّة

  :األسس التربویة الستراتیجیة الصف المقلوب
 ظھرت فكرة الصف المقلوب كاستراتیجیة تدریس؛ تماشًیا مع التوجھات المعاصرة التي 
تنادي باالھتمام بسیكولوجیَّة الطالب، ومراعاة خصائصھ ومیولھ واھتماماتھ، ومع ازدیاد التطور 

 باستخدام األدوات التقنیَّة في التعلم والتعلیم، ال سیَّما أن األدوات التقنیَّة التقني زاد اھتمام المجتمعات
الحدیثة تحاكي رغبات واھتمامات الطلبة؛ لذا جاءت فكرة الفصل المقلوب الستثمار أوقات الطلبة 
الذین یقضون ساعات طویلة في استخدام اإلنترنت، ومواقع التواصل االجتماعي والتركیز على 

فاھیم معدة ومبرمجة مسبًقا، باالعتماد الكامل تقریًبا على استخدام اإلنترنت في الوصول إلى تعلم م
مقاطع الفیدیو الُمعدة مسبًقا، والتي تعد من أھم مصادر المعرفة، والتفاعل معھا، وتلقي التغذیة 

  ).Green,2015(الراجعة 
ھ استراتیجیة الصف المقلوب، السیَّما وُتعد النظریَّة البنائیَّة األساس الفلسفي الذي ُبنیت علی

أن الفلسفة البنائیَّة تؤكد على التعلم الذاتي، والبحث عن المعرفة، والتفاعل معھا، وبنائھا ذاتیا، إذ 
یكون المتعلم باحًثا ونشیًطا، یبحث للوصول لمصادر المعلومات، ویجمع البیانات ویحللھا، لیقدم 

على معرفتھ السابقة لیتعلم، ویكون دور المعلم اإلرشاد والتوجیھ، الحل األمثل للمشكلة؛ كما یعتمد 
وتوضیح المفاھیم، ومنظم لبیئة التعلم، وموفر ألدوات التعلیم، ومشارك في إدارة التعلم وتقویمھ 

)Rajaratnam & Suzanne,2015 .(  
و موجھ والمعلم في استراتیجیة الصف المقلوب ال یعتمد على التلقین كطریقة تدریس، بل ھ

ومرشد؛ یقوم ببناء البیئة التعلیمیَّة، وینظمھا بما یتیح للطالب بناء معرفتھ ذاتیا، وُیعدُّ المعلم موفًرا 
ألدوات التعلیم، ومشارًكا في إدارة التعلم وتقویمھ، ویتضمن التدریس مشاركة الخبرات بین الطلبة 

عالقة بین الطلبة ومعلمھم تخدم أھدافا أنفسھم من ناحیة ومع المعلم من ناحیة أخرى، وأن تكون ال
محددة مسبًقا ، وھذا قائم على مبادئ النظریَّة البنائیَّة التي تؤكد ضرورة وجود معلٍم كفٍء قادٍر 
على بناء البیئة التعلیمیَّة بما یحفز الطلبة، ویحرر دافعیتھم نحو التعلم واالستطالع، وبھذا المضمون 

مشكالت، والتعلم النشط، والتعلم الذاتي، ھو نھج التعلم باستخدام فإن التدریس القائم على حل ال
 Howitt(االستراتیجیة، والذي یمثل في الوقت ذاتھ مرتكًزا من أھم مرتكزات النظریَّة البنائیَّة 

&Pegrum,2015.(  
  



  

 ٢٠٧  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   یةمجلة البحث العلمى فى الترب

 ):١٠٨، ص ٢٠١٦علي ، ( و) ٤٥، ص ٢٠١٤آل فھید ، ( ممیزات الصف المقلوب 

  .ة الحدیثة وأدواتھا في العملیة التعلیمیةالتوظیف الجید للتقنی -

  .تطور دور المعلم الملقن لیصیح موجًھا ومحفًزا ومرشًدا ومساعًدا -

  .مشاركة الطالب في العملیة التعلیمیة لیصبح معلًما ومشارًكا وباحًثا  -

  .مساعدة الطالب على التعلم الذاتي وفًقا لقدراتھم وفروقھم الفردیة -

فیمكنھم إعادة الدرس مرات ، من طلب إعادة جزئیة الدرستناسب الطالب الخجولین  -
  .عدیدة

  .االستغالل الجید لوقت الحصة -

  .توفیر بیئة تعلیمیة شیقة وممتعة تساعد على جذب الطالب للتعلم -

  .تنمیة مھارات التفكیر العلیا مثل التفكیر الناقد ومھارات القرن الحادي والعشرین -

ة بین الطالب سواء سرعة التعلم أو طریقة التعلم أو المساعدة في مراعاة الفروق الفردی -
غیر ذلك، فطالب الصف الواحد بینھم العدید من الفروق الفردیة، فمنھم المتیقظ سریع 
التعلم تكفیھ مرة واحدة لیفھم كالم األستاذ، وآخر یحتاج إلى التكرار حتى یستوعب 

.. المراد، ورابع سمعي وھكذاالدرس، وثالث بصري التعلم یحتاج الصور والتمثیل لیفھم 
ویمكن للمعلم أن ینوع في استخدام المؤثرات المختلفة في تقدیم درسھ لیناسب طباع 

 . الطالب المختلفة
تقویة العالقات بین الطالب والمعلم داخل الصف من خالل مشاركة المعلم للطالب في  -

 .األنشطة اللغویة المختلفة وإشرافھ المباشر
لم التعاوني، من خالل تقسیم الطالب في الصف إلى مجموعات تنمیة مھارات التع -

 .وتكلیفھم بأنشطة وتطبیقات تنافسیة تشجع الطالب وتدربھم على العمل الجماعي
تحویل الطالب إلى باحث عن مصادر معلوماتھ، بحیث یمكنھ البحث والرجوع إلى  -

یسمعھا مباشرة معلومات سبق أن درسھا في حصص سابقة ومراجعتھا إذا نسیھا وكأنھ 
 .من المعلم

تعزیز التفكیر الناقد والتعلم الذاتي وبناء الخبرات ومھارات التواصل والتعاون بین  -
  .الطالب باألنشطة الجماعیة داخل الفصل

ویرى الباحثان أن ھناك ممیزات خاصة تتعلق بتوظیف استراتیجیة الصف المقلوب في تعلیم 
لمعلم والطالب على االستخدام األفضل للتقنیة الحدیثة في المفاھیم النحویة؛ فھي تشجع كال من ا

مجال التعلیم عامًة وفي تعلم المفاھیم اللغویة خاصة، وتساعد على االستفادة المثلى من وقت الدرس 
من قبل المعلم في تصویب أخطاء الطالب واإلجابة عن استفساراتھم وتطبیق ما تعلموه عملیا بدال 

الصف، وتحقیق أكبر استفادة للطالب من المعلم  إذ یمكن لكل معلم أن من إلقاء المحاضرات في 
یسجل درًسا بأسلوبھ وطریقتھ لیتمكن الطالب من االستماع إلى ھذه الدروس المتنوعة في 

، كما أنھا تساعد المعلم على تقییم مستوى الطالب سریًعا ومباشرًة .الموضوع نفسھ بفائدة أكبر
بتوظیف األسئلة التفاعلیة التي یمكن تصمیمھا  أثناء األنشطة الصفیة اللغوي  بتقییمھ ألدائھم 

وصول الطالب إلى الدروس المقررة في أي  باستخدام تطبیقات اإلنترنت، باإلضافة إلى سھولة 
 وقت ومن أي مكان من خالل رفعھا على أحد مواقع التواصل االجتماعي مثال لیوتیوب أوالفیسبوك
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ب إعادة الدرس أكثر من مرة لتأكید الفھم أو تدوین المالحظات فالطالب ، وھي أیضا تتیح للطال
أصبح حرا في االستماع إلى الدرس المسجل حیث یستطیع أن یكرره كما یشاء أو یتوقف في أي 
جزء إذا شعر باإلرھاق ویكمل في وقت آخر بعد أن كان مقیًدا بوقت الدرس المحدد ویتحرج من 

رس لسبب من األسباب كانشغالھ بتدوین جزئیة سابقة أو شرود ذھنھ في طلب تكرار جزئیة من الد
  .لحظة من اللحظات

  :سلبیات توظیف استراتیجیة الصف المقلوب 
بالرغم من كل اإلیجابیات السابقة إال أنَّ ھناك بعض السلبیات لھذه االستراتیجیة، یلخصھا الباحثان 

  :كالتالي

إلنترنت واألجھزة التقنیة في منازل الطالب، لذا یعتمد الصف المقلوب على توفر شبكة ا -
  .ال یمكن تطبیقھا لمن ال تتوفر لدیھ تلك التقنیات

 . الجلوس لمدة طویلھ أمام شاشات األجھزة -
إضافة واجبات أكثر على الطالب في مادة بعینھا مما یؤثر على أداء الطالب في باقي  -

 .المواد 
 .الطالب قد ال یمتلك إنترنت أو أجھزه تحتاج إلى توافر إمكانات تقنیة ، فبعض  -
تتطلب معلما متمكًنا من مھارات التقنیة وتطبیقات الویب، وطرق توظیفھا في التعلیم، لذا  -

  .یصعب استخدامھا ممَّن یستخدمون التقنیة بمستوى مھارات بسیطة
تاج تتطلب معلما لدیھ الرغبة الذاتیة في التغییر ومتابعة المتدربین في المنزل فھي تح -

لتقدیم وقت وجھد إضافیین خارج أوقات العمل الرسمي، لذا ربما نجد من ال یجد الوقت 
  .أو من یعارض ذلك

 .انقطاع االتصال بالشبكات  في بعض األحیان -
  :  تصمیم دروس المفاھیم النحویة باستخدام استراتیجیة الصف المقلوب-ثانیًا

وب إلى تحدید األھداف السلوكیَّة، وإعداد محتوى یحتاج التدریس باستخدام استراتیجیة الفصل المقل
المادة الدراسیَّة بدقة، إلى جانب تحدید الوسائل واألنشطة، وأدوات التقییم، وتتمثل الخطوة التالیة 
بتسجیل أو تصمیم مقطع فیدیو أو عدة مقاطع، تقدم شرًحا للدرس المستھدف، ویجب أن یكون 

فًیا لفھم الدرس، وأن یكون قابًلا للتعدیل، وُیفضل أن یركز كل المقطع قصیر نسبیا، یضمن شرًحا كا
مقطع على تحقیق ھدف معین، ویقدم فكرة واضحة، ویجب أن یتسم التسجیل بالوضوح والجاذبیَّة، 
وتحقیق األھداف السلوكیَّة، ویمكن استخدام الیوتیوب، أو مواقع التواصل االجتماعي، أو المدونات 

  .(Millard, 2012)یدیو للفئات المستھدفة التعلیمیَّة لنشر الف
ویجب التركیز على التفاعل والحوار واالتصال في المادة الدراسیَّة عند تصمیم التدریس، 
باستخدام استراتیجیة الصف المقلوب، والتأكید على قابلیَّة المراجعة والتطویر والتحدیث للمحتوى، 

والتفاعل معھا، كما یجب تصمیم التدریس بما وإتاحة الفرصة للطلبة في الوصول إلى المعرفة 
یحقق التمرین والممارسة لدى الطلبة، إذ یتم تدعیم المعلومات التي تم اكتسابھا سابًقا، ومن ثم 
التمرین الكتساب مھارات جدیدة، إلى جانب التأكید على دور المعلم كمرشد، وموجھ، ودور 

لتركیز على حل المشكالت؛ أي تعلیم الطلبة الطالب كباحث، ومتعلم ذاتي، ومناقش ومحاور، وا
مھارات حل المشكالت؛ من خالل توظیف المفاھیم بشكل تفاعلي یشمل تحلیل األسباب والنتائج 

)Nielsen,2012.(  
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 وبعد التأكد من سالمة إعداد الدرس وفق استراتیجیة الصف المقلوب تتاح الفرصة للطلبة 
 عبر أحد مواقع الویب أو شبكات التواصل االجتماعي، للتفاعل مع العرض الُمصور من منازلھم،

وتوجیھھم لبعض المواقع والمدونات المفیدة، ویجب أن ُیعد الفیدیو، وفق اعتبارات، أھمھا مراعاة 
اتجاھات الطلبة وحاجاتھم وقدراتھم ومساعدھم على حل مشكالتھم، ومراعاة الفروق الفردیَّة بتنویع 

تم استخدام النقاش والحوار، والتعلم التعاوني، وحل المشكالت، مع األنشطة، وأثناء المحاضرة ی
التركیز على إكساب المتعلمین المعلومات والمعارف الجدیدة في سیاق ھادف ونشط، لمساعدة 
الطلبة على تطویر ثقتھم بأنفسھم وتطویر معارفھم ومھاراتھم الالزمة لحل المشكالت التعلیمیَّة التي 

 ,Harrington, Vanden(ر المتعلمین على مستوى التحلیل والتركیب والتقییمواجھتھم، ودعم تفكی
Schoofs, Anderson &Beel, 2015 .(  

  :الدِّراَسات السابقة- ثالثًا 
ھناك العدید من الدراسات السابقة التي أجریت على توظیف استراتیجیة الصف المقلوب وقد اقتصر 

ت الدراسة و خاصة تلك التي أجریت على طالب الباحثان على الدراسات ذات الصلة بمتغیرا
  : المرحلة الجامعیة ؛ من تلك الدراسات 

التي ھدفت إلى تطویر نموذج فصل معكوس في اللغة ) Alsowat, 2016(   دراسة  السواط 
اإلنجلیزیَّة، وقیاس أثره في مھارات التفكیر العلیا باللغة اإلنجلیزیَّة ورضا الطالب عن المقرر، وقد 

طالبة من طالب الدِّراَسات العلیا ) ٦٧(تمدت الدِّراَسة المنھج شبھ التجریبي، على عینة قوامھا اع
) ٣٤(طالبة، واألخرى ضابطة )٣٣(بجامعة الطائف، قسمت إلى مجموعتین أحداھما تجریبیَّة 

یاس طالبة، وقد استخدمت الدِّراَسة اختبار لمھارات التفكیر العلیا، ومقیاس لیكرت الخماسي لق
التشارك، والرضا، وقد توصلت الدِّراَسة إلى فاعلیَّة النموذج المقلوب المقترح في تنمیة مھارات 
التفكیر العلیا لدي الطالب، وزاد من رضاھم عن المقرر، كما كشفت النتائج عن وجود عالقة 

  .ارتباطیَّة بین مھارات التفكیر العلیا واالرتباط والرضا عن المقرر
دراسة ھدفت إلى التعرف على النموذج التصمیمي المستخدم في ) م2015(زین      وأجرت ال

تطبیق استراتیجیة التعلم المقلوب، وعلى أثر استخدام استراتیجیة التعلم المقلوب في التحصیل 
األكادیمي لطالب كلیة التربیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، وقد أجریت على عینة 

مقسمة إلى مجموعتین ). التربیة الخاصة والطفولة المبكرة(ة، في تخصص طالب) 77(تكونت من 
واستخدمت االختبار الذي قامت ببنائھ كأداة لدراستھا حیث شمل معظم مفردات . ضابطة وتجریبیة

الوحدة، وأظھرت النتائج فاعلیة التعلم المقلوب في التحصیل األكادیمي لطالب كلیة التربیة بجامعة 
وضرورة تشجیع المعلمات على استخدام . بنت عبد الرحمن وتحقیق نتائج أعلىاألمیرة نورة 

استراتیجیة الصف المقلوب وعقد دورات وورش عمل للمعلمات والطالب للتدریب على مفھوم 
  . استراتیجیة التعلم المقلوب قبل تطبیقھ

وذج التعلم ھدفت إلى الكشف عن فاعلیة نم) م2015(    وفي دراسة أجراھا ھارون، وسرحان 
وتم استخدام . المقلوب في التحصیل واألداء لمھارات التعلم اإللكتروني لدى طالب كلیة التربیة

وتكونت عینتھا من طالب . المنھج التجریبي ذي التصمیم شبھ التجریبي مع القیاس القبلي والبعدي
ھا بالطریقة العشوائیة إلى طالبا تم تقسیم) 115(المستوى الثالث بكلیة التربیة جامعة الباحة وعددھا 

طالبا تم تدریسھا مقرر تطبیقات التعلم اإللكتروني، باستخدام ) 55(مجموعتین؛ مجموعة تجریبیة 
طالبا تم تدریسھا ذات المقرر لكن بالطریقة ) 60(نموذج التعلم المقلوب، ومجموعة ضابطة 

داء لمھارات التعلم اإللكتروني وتمثلت أدواتھا في اختبار تحصیلي وبطاقة مالحظة األ. التقلیدیة
وتم تحلیل البیانات باستخدام . وتم تطبیق األدوات قبلیا وبعدیا على المجموعتین. أعداھما لذلك

وتمثلت نتائجھا في وجود . اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه، ومعادلة معیار كوھین لحجم األثر
 بین متوسط درجات المجموعتین التجریبیة )α =0,05(فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى داللة 



  

 ٢١٠  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   یةمجلة البحث العلمى فى الترب

والضابطة في التطبیق البعدي لكل من االختبار التحصیلي وبطاقة مالحظة أداء، المھارات لصالح 
  .المجموعة التجریبیة

دراسة ھدفت إلى التعرف على أثر ) Sage & Patti,2015(   بینما أجرى كلٌّ من سیق وباتي 
ى القراءة والمشاركة االجتماعیَّة لدى طلبة الجامعة، ولتحقیق التعلیم المعكوس في تحسین مستو

ھدف الدِّراَسة تم استخدام المنھج شبھ التجریبي واالختبار كأداة لدراسة، وتم اختیار عینة بلغت 
طالًبا وطالبة من طلبة جامعة شیكاغو، وأظھرت نتائج الدِّراَسة وجود أثر للتعلیم المعكوس ) ٢٧(

ھارات القراءة، كما أظھرت النتائج وجود أثر للتعلیم المعكوس في تحسین في تحسین مستوى م
مھارات االتصال والتواصل بین الطلبة أنفسھم، وبین الطلبة ومعلمیھم، وبین الطلبة والمجتمع 

  .المحلي، األمر الذي انعكس إیجابیا على مستوى لمشاركة االجتماعیَّة ككل
 & Chen, She, Kameda)دا وأوھنو كما أجرى كلٌّ من تشین وشیي وكامی

Ohno,2015) دراسة ھدفت إلى التعرف على أثر استخدام استراتیجیة الصف المعكوس في تعلم 
اللغة الصینیَّة، ولتحقیق ھدف الدِّراَسة تم استخدام منھج مختلط من المنھج شبھ التجریبي والمنھج 

طالًبا ) ٢٥(راسة، وتم اختیار عینة بلغت النوعي، كما تم استخدام االختبار والمقابلة كأداة للد
وطالبة من الطلبة الملتحقین بمساق تعلم اللغة الصینیَّة، من جامعة طوكیو للتكنولوجیا، تم تقسیمھم 
إلى مجموعة تجریبیَّة ومجموعة ضابطة، وأظھرت نتائج الدِّراَسة وجود فروق ذات داللة إحصائیَّة 

اء طلبة المجموعة التجریبیَّة في تعلم اللغة الصینیَّة، كما بین أداء طلبة المجموعتین لصالح أد
أظھرت المقابالت وجود اتجاھات إیجابیَّة لدى الطلبة والمعلمین نحو استخدام استراتیجیة الفصل 

  .المقلوب
بدراسة ھدفت إلى التعرف على فاعلیَّة نموذج ) ٢٠١٥(وقام كلٌّ من ھارون وسرحان 

 واألداء لمھارات التعلم اإللكتروني، لدى طالب البكالوریوس بكلیَّة التعلم المقلوب في التحصیل
التربیة، واستخدمت الدِّراَسة المنھج شبھ التجریبي، واالختبار التحصیلي كأداة للدراسة، وتكونت 

طالًبا من طالب المستوى الثالث بكلیَّة التربیة من جامعة الباحة، وتم ) ١١٥(عینة الدِّراَسة من 
) ٦٠(طالًبا والضابطة عددھا ) ٥٥(التجریبیَّة وعددھا :  بطریقة عشوائیَّة على مجموعتینتقسیمھا

طالًبا، وأظھرت نتائج الدِّراَسة وجود فرق ذي داللة إحصائیَّة بین متوسط درجات المجموعتین 
التجریبیَّة والضابطة في التطبیق البعدي لكل من االختبار التحصیلي وبطاقة مالحظة أداء 

  .ھارات، ولصالح المجموعة التجریبیَّةالم
 & Gilboy,  Heinerichs)وأجرى كلٌّ من غیلبوي، ھینریتشس، وباتزایلیا 

Pazzaglia, 2015) دراسة ھدفت إلى التحقق من أثر استراتیجیة الصف المعكوس على تحصیل  
لطلبة، ولتحقیق ھدف الدِّراَسة تم اختیار عینة من طلبة جامعة ویستتشیستر في بنسلفانیا بلغت ا
طالًبا وطالبة تم تقسیمھم إلى مجموعتین تجریبیَّة وضابطة، من الطلبة الملتحقین بمساق ) ١٤٢(

 المجموعة العلوم الصحیَّة، ودرس طلبة المجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیَّة، بینما درس طلبة
التجریبیَّة باستخدام استراتیجیة الفصل المقلوب، وأظھرت نتائج الدِّراَسة وجود فروق ذات داللة 
إحصائیَّة بین مستوى تحصیل طلبة المجموعتین التجریبیَّة والضابطة، لصالح أداء طلبة المجموعة 

ة بین طلبة المجموعتین التجریبیَّة، كما أظھرت النتائج وجود فروق في مستوى النشاطات الصفیَّ
  . التجریبیَّة والضابطة لصالح أداء طلبة المجموعة التجریبیَّة

دراسة ھدفت إلى معرفة تصورات ) De los Arcos, 2014(      وأجرى دي لوس أكروس 
معلمي مراحل التعلیم العام الذین یطبقون نظام التعلم المعكوس من خالل المصادر التعلیمیة 

معلمًا ممن ) 300(وشملت عینتھا . اء المتعلمین في بعض مدارس الوالیات المتحدةالمفتوحة على أد
یستخدمون نظام التعلم المعكوس أو الصف المقلوب، وطبق علیھم استبیان أعد خصیصا لھذا 

وتوصلت نتائجھا إلى أن توظیف المصادر التعلیمیة . الغرض للتعرف على تصورات عینة الدراسة
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 المعكوس أدى إلى زیادة رضا المتعلمین عن عملیة التعلم، وزیادة مشاركة المفتوحة في التعلم
  المتعلمین في عملیة التعلیم والتعلم، وزیادة معدل تعاون الزمالء في إدارة عملیة التعلیم والتعلم

 دراسة استكشافیَّة كان الھدف منھا التعرف على ,Mehring) 2014(كما أجرى مھرنج 
ین الیابانیین الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیَّة كلغة ثانیة في الفصل المقلوب خبرات الطالب الجامعی

واختبرت الدِّراَسة أیًضا الخبرات الحیَّة عند استخدام مدرسیھم الستراتیجیة . في جامعھ یابانیَّة
 الفصل المقلوب في تدریس اللغة اإلنجلیزیَّة لخلق بیئة متمحورة حول المتعلم، توفر فرص استخدام

اللغة المستھدفة في سیناریوھات حقیقیَّة، وبناء مھارات تفكیر علیا مثل التعاون والتفكیر الناقد، 
ولیتسنى للیابانیین لعب دور فعال في عالم . واالستفادة من التغیرات التي تطرأ على تقنیات التعلم

نوا محاورین ومشاركین فعالین العولمة الجدید ال بدَّ من امتالك الیابانیین لألدوات الضروریَّة، لیكو
واستخدمت الدِّراَسة المنھج النوعي مع تصمیم دراسة الحالة، للتركیز على الخبرات . في ھذا العالم

الیابانیَّة، " ایوات"الحیَّة للطالب الیابانیین الذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیَّة كلغة أجنبیَّة في جامعة 
 طالًبا وطالبة ٣٧وتكونت عینة الدِّراَسة من . صل المقلوبحیث یتم تدریسھم باستخدام نموذج الف

من طالب الھندسة الزراعیَّة اللذین یدرسون اللغة اإلنجلیزیَّة كلغة أجنبیَّة، وتم اختیارھم من صف 
یتم تدریس الطالب فیھ باستخدام الفصل المقلوب، ولجمع بیانات الدِّراَسة تم استخدام أسلوب 

 وأظھرت نتائج الدِّراَسة أن نموذج الفصل المقلوب طوَّر قدرات الطالب المقابالت والمشاھدات،
اللغویَّة وحسنھا، حیث خلق نموذج الفصل المقلوب بیئة تعلم تعاونیَّة، تفاعل فیھا المشاركون 
بالدِّراَسة معا، وبشكل فعال، واستخدموا اللغة اإلنجلیزیَّة في تواصلھم مع رفاقھم، وأن خبرة ھؤالء 

 في الفصل المقلوب كانت إیجابیَّة، ووجدوا ھذا النمط من التعلم مفیًدا في تطور اللغة الطالب
اإلنجلیزیَّة لدیھم، ھذا وان إضافة التكنولوجیا في الفصل المقلوب جعل تعلم الطالب أكثر فعالیة 

  .وكفاءة
دراسة ھدفت إلى التعرف على فاعلیَّة استراتیجیة الصف ) ٢٠١٤(وأجرت آل فھید 

قلوب، وأثرھا في تحصیل طالب البرامج التحضیریَّة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة، الم
واتجاھاتھن نحو البیئة الصفیَّة الجامعیَّة في مقرر قواعد اللغة اإلنجلیزیَّة، وقد تم ذلك من خالل 

المنھج شبھ التجریبي استخدام البودكاست عبر األجھزة المتنقلة، ولتحقیق ھدف الدِّراَسة تم استخدام 
واالختبار التحصیلي كأداة للدراسة، كذلك ھدفت الدِّراَسة إلى معرفة العالقة بین اتجاھات الطالب 

طالبة من طالب ) ٤٢(نحو البیئة الصفیَّة الجامعیَّة والتحصیل الدراسي، وتكونت عینة الدِّراَسة من 
، وتم تقسیمھا بالطریقة العشوائیَّة ) الثانيالمستوى(البرامج التحضیریَّة، مسار اللغات والترجمة 

طالبة والضابطة ) ٢١(التجریبیَّة وعددھا : البسیطة بواسطة القرعة، إلى مجموعتین متساویتین
طالبة، وأظھرت نتائج الدِّراَسة وجود فروق ذات داللة إحصائیَّة بین متوسطي ) ٢١(عددھا 

طبیق البعدي الختبار التحصیل الدراسي، لصالح درجات المجموعتین التجریبیَّة والضابطة في الت
ووجود فروق ذات داللة إحصائیَّة بین متوسطي درجات المجموعتین . المجموعة التجریبیَّة

الضابطة والتجریبیَّة في التطبیق البعدي لمقیاس اتجاھات طالب البرامج التحضیریَّة بجامعة اإلمام 
  .فیَّة الجامعیَّة، لصالح المجموعة التجریبیَّةمحمد بن سعود اإلسالمیَّة نحو البیئة الص

دراسة ھدفت إلى التعرف على أثر ) Al- Zahrani,2014(كما أجرى الزھراني 
استراتیجیة الصف المقلوب في التفكیر اإلبداعي لدى طلبة كلیَّة التربیة في جامعة الملك عبد العزیز 

راَسة تم استخدام المنھج شبھ التجریبي واالختبار في المملكة العربیَّة السعودیَّة، ولتحقیق ھدف الدِّ
طالًبا درست بطریقة ) ٢٨(كأداة للدراسة، وتم اختیار شعبتین األولى ضابطة تكونت من 

طالًبا درست باستخدام استراتیجیة الصف ) ٢٩(المحاضرات التقلیدیَّة، والثانیة تجریبیَّة تكونت من 
د فروق ذات داللة إحصائیَّة بین أداء طلبة المجموعتین، المعكوس، وأظھرت نتائج الدِّراَسة وجو
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لصالح أداء طلبة المجموعة التجریبیَّة في مجاالت الطالقة، والمرونة، والجدة، كما أظھرت النتائج 
  . أن أھم المعیقات التي تواجھ تبني ھذه االستراتیجیة عدم وجود تدریب كافي لتبنیھا

  :بقة یمكن مالحظة ما یليمن خالل استعراض الدِّراَسات السا
على الرغم من أن الدراسات السابقة أجریت في المستوى الجامعي إال أنھ ال توجد دراسة سابقة 

  .تناولت تطبیق الصف المقلوب في تنمیة المفاھیم النحویة باللغة العربیة

اختبار اختبار التحصیل ، و: تعددت األدوات التي تم تطبیقھا في الدِّراَسات السابقة ومنھا -
  .التفكیر ، والمقاییس

اتفق البحث الحالي مع بعض الدِّراَسات السابقة في استخدام المنھج التجریبي ذي التصمیم  -
 . شبھ التجریبي

 .اتفق البحث الحالي مع بعض الدِّراَسات السابقة من حیث تطبیقھ على المرحلة الجامعیة -
لتربویَّة السابقة التي تناولت استراتیجیة افاد البحث الحالي من مجموعة البحوث والدِّراَسات ا -

الصف المقلوب في التعریف بھذه االستراتیجیة، كإحدى االستراتیجیات المعتمدة على النظریَّة 
البنائیَّة ، ومزایاھا، وركائزھا، والتحدیات التي یمكن أن تعوق تنفیذھا، مما ساعد في إیضاحھا 

  . للباحثین بشكل شامل
لدراسات السابقة في كیفیَّة انتقاء التقنیَّة المناسبة للفصل المعكوس، أفاد الباحثان من ا -

 .وتطبیقاتھا ومعاییر استخدامھا
  :أدوات الدراسة بناؤھا و ضبطھا

  :لتحقیق أھداف الدِّراَسة قام الباحثان بإعداد األدوات اآلتیة
 . قائمة المفاھیم النحویة .١
 . اختبار المفاھیم النحویة .٢
 خدام استراتیجیة الصف المقلوب في تنمیة المفاھیم النحویة  دلیل المعلم الست .٣
 : قائمة المفاھیم النحویة-

نظًرا لكون ھذه الدِّراَسة تستھدف تنمیة المفاھیم اللغویة باستخدام استراتیجیة الصف 
المقلوب؛ لذا كان من الضروري البدء بتحدید المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر المھارات اللغویة 

  :طالب السنة التحضیریة، ووضعھا في قائمة، وإلعداد ھذه القائمة اتبع الباحثان اآلتيل
تھدف ھذه القائمة إلى تحدید المفاھیم النحویة المتضمنة بمقرر المھارات : الھدف من القائمة -أ 

 .اللغویة لطالب السنة التحضیریة
 للوحدات المختلفة لمقرر اعتمد الباحثان على تحلیل المحتوى الفوري : مصدر بناء القائمة

المھارات اللغویة للحصول على ھذه القائمة ؛ حیث قام كل باحث بتحلیل وحدات الكتاب 
البالغ عددھا اثنتا عشرة وحدة ، ثم تمت مقارنة نتائج التحلیلین وإعداد قائمة بالمفاھیم 

ي صورتھا األولیَّة الرئیسیة و الفرعیة التي اتفقت نتائج التحلیلین علیھا ، و تكونت القائمة ف
أقسام الكلمة وعالمات كل قسم، وأنواع المعرفة، والمبني :( من عشرة  مفاھیم أساسیَّة، ھي

والمعرب من األسماء، وسمات المثنى وما یلحق بھ، والمبني والمعرب من األفعال، وما 
، )الیبینصب المبتدأ ویرفع الخبر، ومكمالت الجملة الفعلیة، والحال، والمستثنى ، واألس

 ویتفرع من كل مفھوم أساسي  عدٌد من المفاھیم الفرعیَّة، 
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  :للوقوف على صدق القائمة  تم إعداد استبانة للتعرف على ما یليو

 مدى مناسبة المفاھیم لطالب السنة التحضیریة.  
  ال تنتمي–تنتمي ( مدى انتماء المفاھیم الفرعیَّة إلى المفاھیم الرئیسیة .( 
 غیر واضحة- واضحة(غویَّة وضوح الصیاغة الل .( 
 ١(كما ھو موضح في ملحق . إضافة أو حذف أو تعدیل على قائمة المفاھیم .(  

وتم تطبیق االستبانة على مجموعة  من الخبراء والمختصین في مجال اللغة العربیة و مناھجھا 
ین، تمت وطرق تدریسھا ، حیث طلب منھم إبداء الرأي في القائمة، وفي ضوء مالحظات المحكَّم

 مراجعة القائمة، حیث اشتملت على بعض اآلراء والتوجیھات القیمة، التي أخذت في االعتبار
  :وقد اعتمد الباحثان على المعیار اآلتي في معالجة استجابات المحكمین إحصائیا

  فأكثر من السادة المحكَّمین تقبل كما ھي% ٨٠المفاھیم التي تحظى بنسبة موافقة. 
 تحذف من الصورة النھائیة للقائمة% ٨٠ي تحظى بنسبة موافقة أقل من المفاھیم  الت. 
  التعدیالت المقترحة من بعض المحكمین سواء من حیث مدى مناسبة المفھوم أو من حیث إنھ

 یتم إجراء التعدیالت المطلوبة و یعتبر قبول التعدیل –یندرج تحت المفھوم الرئیسي أم ال   
 .بمثابة موافقة من المحكم 

  )١(جدول 
  استجابات المحكمین على قائمة المفاھیم النحویة

  المفاھیم الرئیسة

  
عدد 

المفاھیم 
  الفرعیة

عدد الذین 
  وافقوا
على 

  المفاھیم

  النسبة
  المئویَّة 

عدد 
  الذین

طلبوا 
  تعدیل

النسبة 
  المئویَّة

عدد الذین 
  لم یوافقوا

النسبة 
  المئویَّة

أقسام الكلمة  .١
  وعالمات كل قسم 

٠٫٢٢ ٢ ٠٫٨٩ ٨  ٤ - - 

 ٠٫٢٢ ٣ ٠٫٢٢ ٢ ٠٫٦١ ٥  ٤  أنواع المعرفة .٢
المبني والمعرب  .٣

  من األسماء 
٠٫٢٢ ٢ ٠٫٨٩ ٨  ٣ - - 

سمات المثنى  .٤
  وما یلحق بھ

٠٫٢٢ ٢ ٠٫٢٢ ٢ ٠٫٦١ ٦  ٤ 

المبني والمعرب  .٥
  من األفعال

٠٫٢٢ ٢ ٠٫٧٨ ٨  ٢ - - 

ما ینصب  .٦
 المبتدأ ویرفع الخبر 

٠٫١١ ١ ٠٫١١ ١ ٠٫٨٩ ٨  ٣ 

جملة مكمالت ال .٧
 الفعلیة

٠٫٢٢ ٢ ٠٫٢٢ ٢ ٠٫٦١ ٦  ٣ 

 - - ٠٫٢٢ ٢ ٠٫٧٨ ٧  ٢  الحال  .٨
 ٠٫٢٢ ٢ ٠٫٢٢ ٢ ٠٫٥٦ ٧  ٣  المستثنى   .٩

األسالیب  .١٠
  النحویة

٠٫٢٢ ٢ ٠٫٨٩ ٨  ٤ - - 
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أن جمیع المفاھیم النحویة التي تم عرضھا على المحكمین قد نالت  ) ١(و یالحظ من خالل الجدول 
لك بعد اجراء التعدیالت التي أشار إلیھا بعض المحكمین و و ذ%) ٨٠(نسبة موافقة أكثر من 

احتسابھم ضمن نسبة الموافقة، و تجدر اإلشارة إلى أن رفض بعض المحكمین لبعض المفاھیم كان 
مبررًا بأنھا مفاھیم نحویة أساسیة و ال تخفى على طالب أنھى المرحلة الثانویة ، و قد برر الباحثان 

  .یة و شكوى أعضاء ھیئة التدریس من تدني مستوى الطالبذلك بشیوع األخطاء النحو
و بالتوصل للصورة النھائیة لقائمة المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر المھارات اللغویة لطالب 

  .؛یكون الباحثان قد أجابا عن التساؤل األول من تساؤالت البحث)٢ملحق رقم (السنة التحضیریة 
   اختبار المفاھیم النحویة-

  :بع الباحثان الخطوات األساسیَّة اآلتیة لبناء اختبار المفاھیم النحویةات
 :الھدف من االختبار .١

تمثل الھدف من االختبار في قیاس مستوى تحصیل المفاھیم النحویة، وقد تم تحدید المفاھیم 
  .التي یغطیھا االختبار في ضوء قائمة المفاھیم النحویة التي تم التوصل إلیھا سابقًا

 : بناء االختبارمصادر .٢
اعتمد الباحثان على قائمة المفاھیم النحویة و مضمون كتاب المھارات اللغویة كمصدرین 
أساسیین لبناء االختبار و صیاغة بنوده، و لم یتم تقسیم االختبار إلى محاور ؛ بل جاء في 

ة صورة فقرات اختیار من متعدد ، مرتبة بشكل عشوائي لقیاس المفاھیم النحویة الفرعی
 .التي تم التوصل إلیھا في الصورة النھائیة لقائمة المفاھیم 

 :إعداد االختبار في صورتھ األولیَّة .٣
فقرة اختیاریة، بواقع سؤال لكل مفھوم فرعي في قائمة المفاھیم ) ٣٢(تضمن االختبار 

  .  صحیحةالنحویة، و وضع الباحثان عدًدا من التعلیمات التقلیدیة الالزمة لتنفیذ االختبار بطریقة
  :الصدق الظاھري لالختبار

 عرضت فقرات االختبار بصیغتھا األولیَّة على مجموعة من المحكمین ، وطلب منھم إبداء 
آرائھم على صالحیَّة الفقرات أو عدم صالحیتھا، مع حریَّة إجراء أي تعدیل على الفقرات، وفي 

لكل فقرة، لمعرفة نسبة االتفاق بین ضوء آراء المحكمین تم استخراج التكرارات والنسب المئویَّة 
آراء المحكمین، من حیث تأیید صالحیَّة الفقرة أو رفضھا، وقد حصلت جمیع الفقرات على نسبة 

فما فوق، وبناء على ما سبق؛ فإن جمیع الفقرات حظیت بنسبة موافقة أكبر من %) ٨٠(اتفاق 
ھ بعض المحكمین في تعدیل الصیاغة ، وبھذا تم قبول جمیع الفقرات، كما أخذ الباحثان بتوجی%٨٠

اللغویَّة لبعض الفقرات لتشمل جمًال من خارج محتوى مقرر المھارات اللغویة، وبذلك أصبح 
  .اختبار المفاھیم النحویة جاھزا للتطبیق االستطالعي

  :التطبیق االستطالعي .٤
ت طباعتھ  بعد صیاغة االختبار وتعدیل عباراتھ، وفًقا لما جاء في آراء المحكمین، تمَّ

طالبا من مجتمع الدِّراَسة، ومن خارج عینتھا؛ ) ٥٠(وتطبیقھ على عینة استطالعیَّة تألفت من 
  :بھدف التحقق من األمور اآلتیة

  : حساب زمن االختبار
تم حساب زمن االختبار بحساب متوسط المدة التي استغرقھا أول طالب وآخر طالب من 

 ) ٦٠(دقیقة وأطول زمن ) ٤٠(صر زمن لإلجابة عن االختبار طالب العینة االستطالعیَّة، وكان أق
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دقیقة وبھذا یكون الزمن المناسب لتطبیق االختبار عبارة عن متوسط مجموع  أقصر زمن وأطول 
  .دقیقة) ٥٠(زمن والبالغ 

  : ثبات االختبار
 Alpha -Cronbach(اعتمد الباحثان في حساب الثبات على طریقة ألفا كرونباخ 

coefficient:( تعتمد ھذه الطریقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، إذا بلغ معامل الثبات
  .و ھي قیمة مقبولة لغرض الدراسة الحالیة) ٠٫٨٨(بطریقة ألفا كرونباخ لالختبار ككل 

 :مفتاح تصحیح االختبار
 نموذج بما أن االختبار من نوع االختیار من متعدد، لم یجد الباحثان صعوبة في تحدید

لإلجابات ُیسترشد بھ عند عملیَّة التصحیح، وقد قام الباحثان بوضع درجة واحدة لكل فقرة اختباریة 
، و تم احتساب الدرجات الخاصة بكل مفھوم رئیسي بمجموع الدرجات المخصصة للمفاھیم 

یم النحویة، تمثل الفرعیة التي تندرج أسفلھ،  كما أن الدرجة الكلیَّة ألداء الطالب على اختبار المفاھ
وفي ضوء آراء المحكمین، ونتائج . حاصل جمع الدرجات التي حصلوا علیھا في جمیع الفقرات

الدِّراَسة االستطالعیَّة، أطمأن الباحثان إلى صالحیَّة االختبار، وتطبیقھ على عینة البحث ، وبذلك 
  ).٣ملحق (أصبح االختبار في صورتھ النھائیة جاھزا للتطبیق 

   دلیل المعلم :ثالًثا
تم إعداد دلیل المعلم للتدریس باستخدام استراتیجیة الصف المقلوب بعد االطالع على العدید من 
األدبیات التي أجریت في ھذا المجال، إلى جانب االستفادة من الدِّراَسات السابقة التي تحتوى على 

مھ وبعد استشارتھم ، دلیل للمعلم، ومن ثم تم عرض الدلیل على مجموعة من المختصین لتحكی
  :توصل الباحثان إلى الدلیل في صورتھ النھائیَّة ، و قد مر إعداد الدلیل بالخطوات التالیة

 تحدید ھدف دلیل المعلم:  
ُیَعدُّ تحدید األھداف أولى الخطوات التي تجب مراعاتھا عند التخطیط لبناء دلیل للمعلم، فھو 

في ضوئِھ، وتحدید أسالیبھ وطرق تقدیمھ، وأنھا توجھھ المعیار الذي یتم اختیار محتویات الدلیل 
التعرف على كیفیة : وتساعده على اختیار الخبرات المناسبة، وقد حدد الباحثان ھدف الدلیل في

توظیف استراتیجیة الصف المقلوب في تنمیة المفاھیم  النحویة لدى طالب السنة التحضیریة 
  .بجامعة تبوك

  الدلیلتحدید المحتوى الذي تضمنھ:  
اعتمد الباحثان في إعداد الدلیل على األدبیات والدِّراَسات السابقة فضًلا عن خبرة الباحثان 
الشخصیَّة في ھذا المجال وتدریسھما في قسم المناھج وطرق التدریس وقسم تقنیات التعلیم،  وعند 

  :بناء الدلیل اتبع الباحثان الخطوات اآلتیة
  : خطة تنفیذ الدلیل

جلسات لمساعدة الطالب على تنمیة المفاھیم ) ١٠( للدلیل بحیث یحتوي على تم التخطیط
دقیقة لكل جلسة یجري من ) ٤٥(النحویة بواقع جلسة لكل واحدة لكل مفھوم رئیسي  ، كما تم تحدید 

خاللھا تطبیق المفاھیم بعد االطالع في المنزل على المادة العلمیة الموجودة على المنصة التعلیمیة ، 
  .م استثمار باقي  وقت المحاضرة في التطبیق و استخالص القواعد و ممارسة المھارات اللغویةو یت
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  :المادة العلمیة التعلیمة
قام الباحثان بتصمیم المادة العلمیة وفق نموذج الوحدات التعلیمیة المصغرة بحیث تضمنت 

الب التعامل مع ھذه الوحدات ، و بحیث یسھل على الطھوما أساسیا من المفاھیم النحویةكل وحدة مف
بوصفھا وحدات للتعلم الذاتي ، كما تمت إضافة العدید من االشكال والرسومات التوضیحیة للعالقة 
بین المفھوم الرئیسي و المفاھیم الفرعیة ، باإلضافة إلى بعض الملفات الصوتیة للمساعدة في فھم و 

 أیضا إضافة العدید من األنشطة التدریبیة للتطبیق تم ، واستیعاب المفاھیم النحویة و تطبیقھا وظیفیًا
  .، وبحیث تكون متاحة إلكترونیا للطالب للتعامل معھا في المنزل

  ):الصدق الظاھري(صالحیَّة الدلیل 
 للتأكد من  صدق الدلیل - )٤( ملحق- عرض الباحثان الدلیل على مجموعة من المحكمین

یة  لدى طالب السنة التحضیریة، وقد وافق جمیع وتحدید مدى مالءمتھ لتنمیة المفاھیم النحو
على الدلیل ومحتواه، و ُعدت آراءھم  دلیًلا على صدق محتواه ، ) ١٠(المحكمین البالغ عددھم 

  .وأصبح الدلیل جاھًزا لالستخدام
  تجربة البحث و استخالص النتائج 

  :التصمیم التجریبي للبحث
م التجریبي الذي یتضمَّن المجموعتین التجریبیَّة لإلجابة عن تساؤلي البحث تم اختیار التصمی

  .والضابطة واالختبار القبلي والبعدي لكال المجموعتین
  : مجتمع البحث

حدَّد الباحثان مجتمع الدِّراَسة الحالي بجمیع طالب السنة التحضیریة بجامعة  تبوك للعام 
  .ة الرئیسي بمدینة تبوككلیة بمقر الجامع) ١١(، و الموزعین على )م٢٠١٧/ ٢٠١٦(الجامعي 

  :عینة البحث
تم  اختیار عینة البحث بطریقة قصدیَّة، كون الباحثان یعمالن بكلیة التربیة  واآلداب، 
ولتوافر اإلمكانات التقنیة المتاحة لتطبیق التجربة بالكلیة؛ حیث تمَّ اختیار شعبتین من شعب الكلیة 

بًا ؛ یمثلون عینة البحث، وتم تعین إحدى الشعبتین طال) ١٢٦(بطریقة عشوائیَّة، وبلغ عدد طالبھما 
) ٦٣(طالبًا ، وتعیین الشعبة الثانیة كمجموعة ضابطة و تضم ) ٦٣(كمجموعة تجریبیَّة  و تضم 

  . طالبًا
  تطبیق التجربة

  :تم تطبیق تجربة البحث وفق الخطوات التالیة
 حتوى العلمي للوحدات الدراسیَّة قام الباحثان بإعداد المواد التعلیمیَّة، والتي تتضمَّن الم

 .المحددة، مع مراعاة األسس العلمیَّة والتربویَّة والتقنیَّة للمواد التعلیمیة
  قام الباحثان بإعداد دلیل المعلم لتدریس المجموعة التجریبیَّة، بعد االطالع على األسس

  .ات السابقةوالمبادئ الستراتیجیة الصف المقلوب التي وردت في األدبیات والدِّراَس
  تم إنشاء صف دراسي باسم على موقعEdpuzzle یحتوى على " المھارات اللغویة" باسم

  المادة العلمیة للوحدات المحددة، 
  قام الباحثان بالتطبیق القبلي ألداة الدِّراَسة على المجموعتین الضابطة و التجریبیة .  
  استراتیجیة الصف المقلوب، تم تطبیق التجربة بحیث تدرس المجموعة التجریبیَّة وفق

 .وتدرس المجموعة الضابطة بالطریقة االعتیادیَّة في نفس المدة والوقت
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 أكد الباحثان قبل بدء الدراسة في المجموعة التجریبیَّة على القیام بالواجبات المطلوبة منھم. 
 َّة الدخول إلى قام الباحثان بعقد ورشة تدریبیَّة لطالب المجموعة التجریبیَّة، وضحا فیھا كیفی

الموقع ، سواء عن طریق الالب توب، أو عن طریق الھواتف المتنقلة، وأجھزة اآلیباد 
وطریقة التسجیل، ثم الدخول إلى الفصل الدراسي بواسطة الكود الخاص بالفصل، وشرح 

ود كیفیَّة مشاھدة المادة التعلیمیة، واإلجابة عن االسئلة التي تحتویھا، وتمَّ إعطاء الطالب الك
 الخاص للدخول إلى الصف الدراسي لمشاھدة الوحدات المخصصة لھم 

  بدأ أحد الباحثین بتدریس المجموعة التجریبیة وفق اإلجراءات والخطوات الموضحة في دلیل
 .المعلم الستخدام استراتیجیة الصف المقلوب

 ضابطة قام الباحثان بالتطبیق البعدي الختبار المفاھیم النحویة على المجموعتین ال
  .والتجریبیة

  : وفیما یلي مناقشة النتائج وفق تساؤالت البحث
 ونصھ: النتائج المتعلقة بالتساؤل األول:  

  "ما المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر المھارات اللغویة لطالب السنة التحضیریة؟"
مفھوما تمت اإلجابة عن ھذا السؤال من خالل تحدید عشرة مفاھیم رئیسة واثنتین و ثالثین 

فرعیا، وجرى التحقق من صدقھا من خالل عرضھا على لجنة من الخبراء والمختصین في قسمي 
و یالحظ أن الصورة النھائیة لقائمة ) ٢ملحق رقم .(المناھج و طرق التدریس، و اللغة العربیة

على المفاھیم النحویة المتضمنة في مقرر المھارات اللغویة لطالب السنة التحضیریة قد اشتملت 
المفاھیم الوظیفیة التي تساعد الطالب الجامعي في فھم و إفھام اللغة ، كما أنھا اتسمت بشمولیتھا 
لمعالجة جوانب الضعف اللغوي التي أشار إلیھا أعضاء ھیئة التدریس ممن یقومون بتدریس مقرر 

 إدارة البرامج و المھارات اللغویة، باإلضافة إلى أن القائمة تتوافق مع توصیف المقرر المعتمد من
  .الخطط الدراسیة بالجامعة

 ونصھ: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :  
ما فاعلیَّة استخدام استراتیجیة الفصل المقلوب في تنمیة المھارات اللغویة لدى طالب "

  "السنة التحضیریة؟
لضابطة بعد تصحیح اختبار المفاھیم النحویة تم حساب المتوسط للمجموعتین التجریبیَّة وا

ھذه المتوسطات لكلتا المجموعتین التجریبیَّة ) ٢(على االختبار القلبي والبعدي ، ویبین الجدول 
  .  والضابطة

)٢(الجدول   
متوسطا الدرجات القبلیَّة والبعدیَّة للمجموعة التجریبیَّة والمجموعة الضابطة على اختبار المفاھیم 

 النحویة
  الضابطة  التجریبیَّة  المجموعة

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي   القیاسنوع
 ٢١٫٥٦ ١٢٫٠٥ ٣٠٫١٦ ١١٫٨٢  اختبار المفاھیم النحویة

، وجود فروق ظاھریَّة في النتائج تحسب    )٢( یتبین من المتوسطات الحسابیَّة في الجدول 
 وفق استراتیجیة الصف المقلوب، و ھذه النتائج تتفق مع درستلصالح المجموعة التجریبیَّة التي 

، ) ٢٠١٥حسن ،( ، ودراسة ) ٢٠١٤آل فھید، (، ودراسة  ) ٢٠١٣خلیفة،(دراسة : كل من 
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التي أشارت إلى فاعلیة الصفوف المقلوبة ). ٢٠١٥متولي ،  ( ، ودراسة ) ٢٠١٥الزین، (ودراسة 
  .في خلق بیئة تعلیمیة شاملة

نحویة لدى و للتعرف على فاعلیة استخدام استراتیجیة الصف المقلوب في تنمیة المفاھیم ال
للتعرف على الفروق بین المجموعتین الضابطة و ) ت(طالب السنة التحضیریة تم استخدام اختبار 

  : التجریبیة في االختبار البعدي و كانت النتائج كالتالي
  )٣(جدول 

  لمجموعتي الدِّراَسة على اختبار المفاھیم النحویة البعدي) ت(نتائج اختبار

  العدد  المجموعة  المتغیر
  

متوسط ال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائیَّة

نمو  ١٫٧٢ ٢١٫٥٦ ٦٣  الضابطة
المفاھیم 
 ٢٫٠١ ٣٠٫١٦ ٦٣  التجریبیَّة  النحویة

٠٫٢٧  ١٫٢٧  

   
بین ) ٠، ٠٥(وجود  فروق ذات داللة إحصائیَّة عند مستوى ) ٣(ویتضح من الجدول 

ضابطة والتجریبیَّة في االختبار البعدي للمفاھیم النحویة، وتعود متوسطي درجات المجموعتین ال
ھذه الفروق لصالح طالب المجموعة التجریبیَّة التي درست وفق استراتیجیة الصف المقلوب  
،ویرى الباحثان أن التحسن في مستوى طالب المجموعة التجریبیة كان واضحا من خالل تطبیق 

للغوي و خاصة االداء الكتابي ،  وثمة مالحظة تجدر اإلشارة إلیھا المفاھیم النحویة خالل أدائھم ا
ھي أن استخالص المفاھیم النحویة وإبرازھا وفق إجراءات استراتیجیة الصف المقلوب أضاف 
عبئا تعلیمًا على الطالب واستلزم منھم ساعات أطول الستذكار المقرر، خاصة في ظل االھتمام 

جریبیة بالدخول إلى الصف اإللكتروني ، و تنفیذ الواجبات التي الذي أبداه طالب المجموعة الت
طلبت منھم ؛ و ھو ما قد یفسر مستوى التحسن الملحوظ في أدائھم البعدي على اختبار المفاھیم 

  . النحویة
  توصیات البحث

  :فإن الباحثان یوصیان باآلتي، وما تم فیھ من إجراءات، في ضوء نتائج ھذا البحث
و جعل تنمیتھا ھدفًا واضحًا ، ئمة المفاھیم النحویة التي توصل إلیھا ھذا البحثاإلفادة من قا .١

 .ورئیسیًا لدى طالب السنة التحضیریة
 .تطبیق استراتیجیة الصف المقلوب كإحدى االستراتیجیات الحدیثة لتنمیة المفاھیم النحویة .٢
ما یتناسب مع إعادة النظر في محتوى باقي مقررات اإلعداد العام لطالب الجامعة  ب .٣

 .االستراتیجیات الحدیثة في التدریس ویتالءم مع استراتیجیة الصف المقلوب
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   البحثمقترحات

  : نتائج البحث یقترح الباحثان اآلتيضوءفي 
 .تطبیق الدِّراَسة الحالیة على المقررات الدراسیة األخرى في السنة التحضیریة .١
راتیجیة الصف المقلوب وفاعلیَّة استراتیجیات قائمة إجراء دِّراَسات مقارنة بین فاعلیَّة است .٢

  .و نظریات أخرى في تدریس مقررات اإلعداد العام 
إجراء المزید من الدِّراَسات للتعرف على فاعلیَّة استراتیجیة الصف المقلوب في تنمیة  .٣

 .و التفكیر الناقد،متغیرات أخرى مثل التعلم الذاتي ، واالتجاه نحو التعلم 
دیرشكر و تق  

. یتقدم الباحثان بالشكر و التقدیر لجامعة تبوك على دعمھا لھذا البحث  
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  المراجــــــــــــع
  :المراجع العربیَّة

أثر استراتیجیة الصف المقلوب في تدریس التفسیر في ). ٢٠١٦(أبانمي، فھد بن عبد العزیز
مجلة القراءة  الصف الثاني الثانوي، التحصیل الدراسي واالتجاه نحو المادة لدى طالب

  ، مصر٤٨- ٢١، ص)١٧٣(، العددوالمعرفة
فاعلیَّة استراتیجیة الصف المقلوب باستخدام موقع إدمودو ). ھـ١٤٣٦. (منیرة شبیب، أبو جلبة

في تنمیة التفكیر اإلبداعي واالتجاھات نحو مادة االحیاء لدى طالبات المرحلة الثانویَّة في 
جامعة اإلمام محمد بن ، كلیَّة العلوم االجتماعیَّة. ماجستیر غیر منشورة رسالة .الریاض

  . سعود اإلسالمیَّة
دار مجدالوي :  ، عمان تدریس الریاضیات للمبتدئین) . ٢٠٠١(أبو زنیة ، فرید والعبابنة ، عبداهللا 

  .للنشر و التوزیع
ى التحصیل لطلبة الصف أثر توظیف الحاسوب في تدریس النحو عل"). ٢٠٠٥(أبو شتات، سمیر 

كلیة :  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة "الحادي عشر واتجاھاتھم نحوھا واالحتفاظ بھ
  .التربیة ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة

أثر برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم النحو لدى طلبة الصف ") . ٢٠١٠(أبو عمرة، حنان 
كلیة التربیة ،الجامعة اإلسالمیة ) : رة غیر منشو( رسالة ماجستیر "السادس األساسي بغزة

  .، غزة
اتجاھات معلمي الدِّراَسات االجتماعیَّة بالمرحلة المتوسطة نحو ). ٢٠١٤(كرامي بدوي ، أبو مغنم

مجلة دراسات عربیَّة في . التدریس بالصف المقلوب وحاجاتھم التدریبیَّة الالزمة الستخدامھ
  .٢٠٥ -  ١٥٠ص ص، )٣(٤٨.التربیة وعلم النفس

أثر استخدام المسرح التعلیمي في تدریس بعض موضوعات ) . "٢٠٠٩(أبو ھداف، رائد محمد 
كلیة ) : غیر منشورة ( رسالة ماجستیر ،"النحو العربي على تحصیل طلبة الصف الثامن

  .التربیة ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة
ستخدام األجھزة المتنقلة في فاعلیَّة استراتیجیة الصف المقلوب با). ٢٠١٤.(مي فھید، آل فھید

تنمیة االتجاھات نحو البیئة الصفیَّة والتحصیل الدراسي في مقرر قواعد اللغة اإلنجلیزیَّة 
كلیة ، قسم المناھج والتدریس. رسالة ماجستیر غیر منشورة. لطالبات البرامج التحضیریَّة

  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة، العلوم االجتماعیة
أثر المنظمات المتقدمة على التحصیل وبقاء أثر التعلم في مادة النحو ). ٢٠٠٣(ن ، عمر دحال

،كلیة التربیة جامعة األزھر ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر . "لدى طالب الصف الثامن
  .غزة

 اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة العربیة،. )٢٠٠٥(الدیلمي، طھ علي والوائلي ، عبدالكریم عباس 
  .لم الكتب الحدیثة للنشر و التوزیع ، أربد ، األردنعا

 بكلیات) تكنولوجیا التعلیم)بناء برنامج للدراسات العلیا تخص  "). ٢٠٠٦. ( ، حنانالزین
). غیر منشورة(رسالة دكتوراه  . "التربیة للبنات في ضوء التوجھات العالمیة المعاصرة

  .األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، الریاض جامعة
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،  أثر استخدام استراتیجیة التعلم المقلوب في التحصیل األكادیمي )٢٠١٥        (ــــــــــــــــ
المجلة الدولیَّة التربویَّة  .لطالبات كلیَّة التربیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن

  .١٨٧ - ١٧١ص ص ،)١(٤ ،المتخصصة
دار المسرة للنشر : عمان. تعلم المعكوسالتعلم المدمج وال). ٢٠١٥.(عاطف أبو حمید، الشرمان

  .والتوزیع والطباعة
دار الزمان : المدینة المنورة. فاعلیَّة الفصول المقلوبة في التعلیم). ٢٠١٥(إبتسام سعود ، الكحیلي

  .للنشر
معجم المصطلحات التربویة في المناھج  . )٩٩٩٩( اللقاني، أحمد حسین و الجمل ، على أحمد 

  . ، القاھرة، عالم الكتب٧، طوطرق التدریس
فاعلیة التعلم المعكوس القائم على تدوین المرئي في تنمیة ). ٢٠١٥(حسن، نبیل السید محمد

مھارات تصمیم االختبارات اإللكترونیة لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة أم القرى، 
  .، السعودیة١٧٦-١١٣، ص)٦١(، العدددراسات عربیة في التربیة وعلم النفس

الصفوف المقلوبة مدخل لخلق بیئة تعلیمیة شاملة ، ) . ٢٠١٣ ( زینب محمد حسن،خلیفة
    ٥٠٢-٤٩٣،ص ص  ٢٦مصر، ع– دراسات في  التعلیم الجامعي

توظیف استراتیجیة الفصل المقلوب في عملیتي التعلیم و التعلم ، ). ٢٠١٥( متولي ،  عالء الدین 
ربویات الریاضیات وتنمیة مھارات المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعیة المصریة لت

   ١٠٧- ٩٠ن ، مصر ، ص ص القرن الحادي و العشري
تطویر نموذج للتصمیم التحفیزي للمقرر المقلوب وأثره على نواتج التعلم ) . ٢٠١٥( علي، أكرم 

ومستوى تجھیز المعلومات وتقبل مستحدثات التكنولوجیا المساندة لذوي االحتیاجات 
-٥مة إلى المؤتمر الرابع للتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعدورقة عمل مقدالخاصة، 

  . ، الریاضم2015مارس، ٢
أثر توظیف إستراتیجیَّة التعلم المنعكس في تنمیة المفاھیم ). ٢٠١٦.(آیة خلیل إبراھیم، قشطة

 .ومھارات التفكیر التأملي بمبحث العلوم الحیاتیَّة لدى طالبات الصف العاشر األساسي
  .فلسطین، الجامعة اإلسالمیَّة بغزة، كلیَّة التربیة. ستیر غیر منشورةرسالة ماج

أثر طریقة التعلم باالكتشاف الموجھ على التحصیل في مادة النحو لدى "). ٢٠٠٢(كلوب، فتحي 
الجامعة اإلسالمیة، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر  . "طلبة الصف العاشر في محافظة غزة

  .غزة
فاعلیة نموذج التعلم المقلوب في التحصیل واألداء ). ٢٠١٥( محمد ،الطیب وسرحان، ھارون

المؤتمر الدولي األول لمھارات التعلم اإللكتروني لدى طالب البكالوریوس بكلیة التربیة، 
 نیسان ٢٦ - ٢٣، المنعقد في الفترة من "آفاق مستقبلیة.....التربیة " لكلیة التربیة، بعنوان 

  .یز الحضاري، مركز الملك عبد العز٢٠١٥
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