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  في جامعة الملك سعود الستخدام استراتيجية الفصول المقلوبة كلية التربيةاتجاهات طالبات  
 العمليالجانب في 

 

 هـ13/5/1439 وقبل - هـ5/1/1439 قدم للنشر

 
يف تدريس اسرتاتيجية الفصول املقلوبة  يف جامعة امللك سعود الستخدام البكالوريوساجتاهات طالبات  دراسة ىلإا البحث هدف هذي :المستخلص

املعوقات اليت من و  ،لقاء الضوء على اجتاهات الطالبات الستخدام هذه االسرتاتيجية إ. وقد أجريت هذه الدراسة من أجل من املقررات العملياجلانب 
ميع مفتوحة جلسئلة أخدام استبانة ذات باست اتباع منهجية البحث النوعي قد متو نتائج الدراسة. على  ا  استناد توصياتمث وضع ومن املمكن مواجهتها 

ن أاقرتاح خطوات ميكن  مت الدراسة. ويف ضوء نتائج هذه مفتوحةسئلة أ، وكذلك اختيار عينه عشوائية لعمل مقابلة ذات ومقالة تأمليةعينة الدراسة 
تطبيق مت  إذ ،جمتمع الدراسة من طالبات البكالوريوس بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود نتكو   حيث. تساعد يف تطبيق هذه االسرتاتيجية يف املستقبل

ملدة فصل وذلك  (،هنج )تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم 251مقرر حد شعب أل ةعينة ودراستها كحالة خاص بأخذ الدراسة
العينة من الطالبات راء آخذ أمت و طالبة،  36 اليت يبلغ عددهناختريت العينة عشوائيا  إلحدى شعب هذه املادة و  إذ. هـ1437الفصل الثاين  -دراسي

من خالل  تخمتلطة األسلوب. وقد مت مجع البيانا كاألحباثريي مع تصميم طرائق البحث  تدريس املقرر. اعتمدت الدراسة على املنهج التفس إهناءبعد 
توصلت الدراسة إىل  ضوء حتليل البيانات وعلى .مقابالت شبه منظمة مع الطالباتو  واملقالة التأملية املفتوحة االستبانة ألسئلةت جابة الطالباإحتليل 

وأوصت الدراسة بتطبيق أثناء استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة ، كما توصلت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح يف وجود عقبات تواجه الطالبات 
 أثناء استخدام الفصول املقلوبة. يف التصور املقرتح 

 .، اململكة العربية السعوديةعليم، دراسة نوعية، تعليم العايلفصول مقلوبة، اسرتاتيجيات الت :لمات المفتاحيةالك
  

 ل إبراهيمآأمل بنت عبد اهلل 
 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية

 المنيعأفنان بنت محمد 
 جامعة امللك سعود  -كلية الرتبية
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 مقدمة

كبري يف مجيع لقد كان لتطور التقنيات احلديثة أثر       
ظهرت العديد  وقد ،جماالت احلياة وال سيما يف جمال التعليم

من التقنيات واليت أصبح استخدامها له أمهية كبرية يف تطوير 
ة من حتسني ن املؤسسات التعليميك  تُ هنا إإذ  العملية التعليمية

حل أغلب مشكالت التعليم التقليدي املخرجات التعليمية و 
الدراسية وقلة الوقت املخصص املناهج  طول مثل

الطالب يف هذا العصر ومع هذا  ا أن  خصوص   ،للمحاضرات
التدفق املعلومايت والتطور التقين أصبحوا حباجة إىل دمج هذه 
التقنيات يف عملية تعلمهم وذلك لتعزيز مهارات التعلم 

مهارات و  ،مهارات التفكري العليا ،التعلم التعاوين ،الذايت
للمعلومات إىل  يتحول دور الطالب من متلق  لد التفكري الناق

باحث يتعلم خارج أسوار املدرسة ويتحول دور املعلم من 
جمرد إلقاء املعلومات واحلقائق إىل مشرف وموجه للعملية 

 التعليمية.
 أبرزإن اسرتاتيجية الفصول املقلوبة تعد أحد       

االسرتاتيجيات احلديثة اليت تعتمد على استخدام التقنيات 
للطالب قضاء املزيد من الوقت يف التعلم  تتيح احلديثة اليت قد

للمحاضرات والدروس عن طريق مشاهدة  املسبق والتحضري
املسجلة واليت مت تزويدهم هبا مسبقا. هذا  مقاطع الفيديو

من الثراء  بدوره قد يعطي وقت احملاضرة األصلي مزيدا  
مهارات التفكري العليا حلل املشكالت  والنقاش واستخدام

بفاعلية أكرب من الطريقة التقليدية )الزهراين،  املرتبطة باملوضوع
2015). 
املقلوبة إحدى أحدث  الفصول اسرتاتيجيةتعدُّ       

االسرتاتيجيات اليت تساعد يف التغلب على تقليدية التعليم 
تقدمه من إمكانات هائلة لتغيري أساليب العايل وذلك ملا 

 نرتنتواسرتاتيجيات التعلم والتعليم القائم على اإل
(Bergmann & Sams, 2012)   عرفتكما (Bishop and 

Verleger, 2013)  الفصل املقلوب بأنه اسرتاتيجية تعليمية

تزامن عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو املتوظف التعلم غري 
دروس، وحتفز الطالب على مسجلة للمحاضرات وال

مشاهدهتا كواجبات منزلية قبل احلضور يف الفصل الذي 
خيصص زمنه للمشاركة بفعالية يف أساليب حل املشكالت 

 .بشكل مجاعي
أنه منوذج تربوي يرمي إىل باملقلوب  يمويُعرف التعل     

استخدام التقنيات احلديثة وشبكة اإلنرتنت بطريقة تسمح 
للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات 
صوتية أو غريها من الوسائط، ليطلع عليها الطالب يف 
منازهلم أو يف أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو 

قبل حضور الدرس، يف هواتفهم الذكية أو أجهزهتم اللوحية 
حني خُيصص وقت احملاضرة للمناقشات واملشاريع 
والتدريبات. ويُعد الفيديو عنصر ا أساسي ا يف هذا النمط من 

يقوم املعلم بإعداد مقطع فيديو ويشاركه مع  إذالتعليم 
الطالب يف أحد مواقع الـويب أو شبكات التواصل 

 (.2014االجتماعي )زوحي،
وتبىن اسرتاتيجية الفصول املقلوبة على مبادئ النظرية       

يصبح املتعلم هو مركز العملية التعليمية، وتقوم  إذالبنائية، 
هذه االسرتاتيجية على ربط جتربة تعليمية جديدة باستخدام 
مقاطع فيديو تعليمية تساعد على فهم احملتوى الدراسي 

اضرة يتم وحني حيني وقت احمل وذلك قبل وقت احملاضرات،
تفعيل الوقت األساسي لتفسري تلك التجربة اجلديدة بناء 

 .(Ray & Powell, 2014)على ما مت تعلمه سابقا  
يف اسرتاتيجية الفصول  يتحول دور الطالب من مثو       

ىل مشارك يف عملية إمستقبل للمعلومات املقلوبة من 
 مهاراتحبيث ينمي  ،يتمركز التعليم حول املتعلمو التعليم، 

التعلم الذايت باستعراض الطالب للدروس قبل وقت 
ليسهم  يف الفصل ، وبعد ذلك يشارك بفعاليةااحملاضرات ذاتي  

 .Hamdan et al., 2013))يف تكوين البنية املعرفية 

من مميزات الصفوف املقلوبة تلقي الطالب الذين  إن      
من صعوبات يف التحصيل ألكرب قدر ممكن من  يعانون
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 . املفاهيم واستيعاهبا على اكتسابيساعد الطالب  إذاملساعدة 
وأن استخدام مقاطع الفيديو اليت تشرح املنهج ويشاهدها 

الفصل على  يفجعل املعلم يركز  الطالب يف املنزل تعمل على
أكثر للتعلم ويف توجيههم حنو  وقتا   الطالب الذين حيتاجون 

 . (Bergmann, & Sams, 2012) أداء أفضل
 من الدراسات اليت اتبعت املنهج  كثريوقد أشارت ال     

إىل فعالية استخدام الفصول املقلوبة يف العملية الكمي 
 (،2016،)السعدون (،2015،)الزهراين التعليمية مثل دراسة

(. 2015،)هارون وسرحان (،1437،)العطية (،2015،)الزين
وبذلك تتضح احلاجة هلذه الدراسة النوعية اليت هتدف 

والصعوبات اليت ميكن مواجهتها  ت الطالباتهاالدراسة اجت
لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف التدريس  تصورقرتاح وا

  .ا يف التعليم اجلامعيوخصوص  

بينت عدد من الدراسات أثر هذه االسرتاتيجية يف كما      
ل املقلوبة فعاليتها يف أبدت الفصو  إذعملية التعلم والتعليم. 

من مشاكل التعليم التقليدي. لقد وضحت  كثريحل ال
أمهية تطبيق اسرتاتيجيات   (Sanders,2014) ساندرزدراسة 

املقلوبة. تعليم غنية بالتكنولوجيا مثل اسرتاتيجية الفصول 
فحىت مع األعداد الكبرية حولت تلك االسرتاتيجية الفصول 
إىل فصول نشطة وقد كانت هذه االسرتاتيجية طريقة مثلى 
لدعم مشاركة الطالب بشكل أعمق وزيادة فضول الطالب 
حول املقرر وتطويرهم ملهارات تفكري عليا كما أشارت إليه 

 .(Danker,2015)دراسة دانكر
( إىل أن اسرتاتيجية 2015ت دراسة الزين )وقد توصل      

الفصول املقلوبة توفر الوقت داخل احملاضرة لألنشطة وأوراق 
العمل كما تعمل على سد الفجوة املعرفية الناجتة عن تغيب 

استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة ن إفوكذلك  .الطالبات
يزيد من مشاركة الطالب ومن الفعالية يف فصول تعليم 

وجيعل  ، (Clark,2013)الرياضيات كما تبني من دراسة كالرك

التعلم متمركزا  حول الطالب وميكن من استخدام التعلم 
 .القائم باملشروعات

 & Sahin) نينتائج دراسة ساهن وآخر أبرزت كما      

Cavlazoglu & Zeytuncu,2015)   عدة فوائد السرتاتيجية
الفصول املقلوبة ومنها: زيادة مشاركة اآلباء يف العملية 
التعليمية وذلك ألهنم سوف يتمكنون من معرفة ما يتم 
داخل الصف وكذلك التعرف على جودة ما يتم تدريسه، 
وزيادة الرضا الوظيفي للمعلمني، وزيادة مشاركة الطالب 

انت من نتائج هذه الدراسة وجناحهم يف العملية التعليمية، وك
من طالب املعلمني الذين استخدموا هذه  %70أن 

منهم أبدوا  %80االسرتاتيجية قد ارتفعت درجاهتم وأن 
 .ا أفضل عند تدريسهم باستخدام هذه االسرتاتيجيةسلوك  

إىل فعالية  (2016)وقد أشارت دراسة السعدون        
طالب وكذلك الفصول املقلوبة يف ارتفاع مستوى رضى ال

حتصيلهم األكادميي املرتفع وهذا ما أكدته دراسة الزين 
حيث فاعلية  من هانفساليت توصلت إىل النتيجة  (2015)

التعليم املقلوب يف التحصيل األكادميي وحتقيق نتائج أعلى 
 .للطالبات

على فاعلية  (2015)كما أكدت دراسة الزهراين      
اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف تنمية مستوى حتصيل الطالب 
عند املستويات املعرفية العليا )التحليل، التطبيق، الرتكيب، 
التقومي(، وذلك باستخدام مقاطع الفيديو التعليمي الذي 

حيث  بل وقت احملاضرة الرمسي بوقت كاف  يزود به الطالب ق
للنقاش وتفاعل الطالب  اصص  يكون وقت احملاضرة الرمسي خم
 .حول موضوع احملاضرة الرئيس

وملا لدور املعلم من أمهية يف تطبيق هذه االسرتاتيجية      
فقد درس عدد من الباحثني ميول املعلم واليت بدورها 
تنعكس على استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف 

 الفصل. فقد توصلت دراسة كيلي وسناودن
(Kelly&Snowden,2012)  لعلوم والرياضيات إىل أن معلمي ا

جيابية أكثر حنو استخدام اسرتاتيجية إلديهم اجتاهات 
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الدراسات االجتماعية  ومل ير معلم يف حنيالفصول املقلوبة، 
جنليزية أمهية استخدام هذه االسرتاتيجية يف موادهم واللغة اإل

ات حول الدراسية، علما  بأنه قد مت تزويدهم سابقا  باملعلوم
توصلت هذه و  هذه االسرتاتيجية من قبل مستشار تعليمي،

  .الدراسة إىل أمهية دور املعلم يف تفعيل هذه االسرتاتيجية
 عدة عوامل تؤثر هناكاجتاهات املعلمني ىل إباإلضافة       

اقرتحت  فقداسرتاتيجية الفصول املقلوبة  فعالية وكفاءة ىعل
نقاط لزيادة كفاءة عدة  (Wanger,2013) دراسة وانقر

اسرتاتيجية الفصل املقلوب ومنها: االهتمام جبودة وطول 
مقطع الفيديو التعليمي لزيادة محاس الطالب لعرض الدروس 
وتفاعلهم معها، وكذلك تزويد مقاطع الفيديو باملراجع 

من  ما أكدت على ضرورة ختصيص وقت كاف  الالزمة، ك
ية ذات جودة قبل األساتذة لتصميم مقاطع فيديو تعليم

 & Abeysekera) عالية. وقد اشرتطت دراسة آبسكريا وداوسن

Dawson,2014)  عدة شروط إلجناح اسرتاتيجية الفصول
املقلوبة ومنها: التغيري يف كيفية استخدام الوقت داخل الفصل 
وخارجه، والقيام باألنشطة الصفية خارج الفصل، وكذلك 

، مع مراعاة استخدام القيام بالواجبات املنزلية داخل الفصل
التعلم النشط والتعلم من األقران وأسلوب حل املشكالت. 

على  املادة التعليمية للمعلم لتشجيع املعلمنيعداد إوكذلك 
 (.2016،تطبيق هذه االسرتاتيجية )السعدون

 ,Bargmann&Sams) كما اشرتطت دراسة بارقمان وسامز    

توفري إطار عمل منظم لضمان تعلم الطالب مع   (2012
مراعاة حاجاهتم الفردية ليتمكنوا من املشاركة بفعالية خالل 
احملاضرات وذلك من أجل ضمان جناح تطبيق اسرتاتيجية 

جيب تصميم األنشطة الصفية بفعالية الفصول املقلوبة. كما 
 ,Danker) يف اسرتاتيجيات الفصل املقلوب لضمان فعاليتها

كذلك تدريب املعلمني على هذه االسرتاتيجية كما و  (2015
  .(1437)ودراسة العطية  (2016)أوصت دراسة السعدون 

وكما أوصت الدراسات السابقة بأمهية وضع إطار       
 إذإليه هذه الدراسة  سعىتهذا ما عملي للطالب واملعلم و 

عملي لتطبيق اسرتاتيجية الفصول ىل مقرتح لتوصل إتسعى ل
املقلوبة وللكشف عن اجتاهات طالبات البكالوريوس يف 
جامعة امللك سعود الستخدام هذه االسرتاتيجية يف تدريس 

 .اجلانب العملي

 الدراسة شكلةم

  نيمالحظة الباحثت منمشكلة هذه الدراسة  ظهرت      
وهو مقرر هنج(  251مقرر  يف تدريس )اللتني شاركتا

، وذلك والتعليمتطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم 
هذا املقرر يف معمل أثناء تدريسهن للجانب العملي من يف 

، بأن الوقت عادة ال يكفي الطالبات إلهناء احلاسب اآليل
من هذا املقرر تدريس التطبيقات العملية املطلوب أثناء وقت 

ألن وقت احملاضرة العملية  ، نظرا  احلاسب اآليل معمليف 
ين ، جزء لشرح الدرس وجزء للتطبيق على جزألى ينقسم ع

مشكلة تايز الفروق إىل  باإلضافةهذا  ؛جهاز احلاسب اآليل
تتباين مستوياهتن مما يؤدي إىل  إذ، الفردية بني الطالبات

أثناء احملاضرة وتعطلهن عن القيام يف تشتت بعض الطالبات 
من  الطالبة ختجل قد وذلك لوجود سؤال  ،بإهناء متطلباهتن

، كما أن زميالهتاأخر عن تتطلب إعادة شرح فقرة معينة ف
الطالبات املتغيبات عادة ال يستطعن تسليم متطلبات املعمل 
بسبب عدم حضورهن للمحاضرة، ونظرا  ألن اسرتاتيجية 

أكرب داخل احملاضرة، وتراعي  ا  الفصول املقلوبة تعطي وقت
وتعاجل مشكلة عدم  تباين الفروق الفردية بني الطالبات،

معرفة الطالبات املتغيبات بأساسيات احملاضرة، لذلك فقد 
كشف عن اجتاهات الطالبات يف التركزت مشكلة البحث 

مقرتح ىل إحنو استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة للتوصل 
 جامعة امللك سعود. -كلية الرتبيةيف   االسرتاتيجية لتطبيق

 أهمية الدراسة

تطـــوير العمليـــة التعليميـــة  تنبـــع أمهيـــة الدراســـة مـــن أمهيـــة      
والرتكيــــــــــز علــــــــــى الطالــــــــــب مــــــــــن خــــــــــالل اســــــــــتخدام بعــــــــــض 
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وذلــك اســرتاتيجية الفصــول املقلوبــة ك االســرتاتيجيات احلديثــة
مقــــــرر وهــــــو هنــــــج  251قــــــرر العملــــــي مل اجلانــــــب يف تــــــدريس

، (تقنيــــة املعلومــــات واالتصــــال يف الــــتعلم والتعلــــيم تطبيقــــات)
ســـهامات لــدفع التنـــوع يف منهجيـــة هـــذا البحــث مـــن اإل دُّ يعــو 
املـــــنهج النـــــوعي )الكيفـــــي( حمـــــدود  دُّ يعـــــ إذالعربيـــــة.  ألحبـــــاثا

  خاص.  وجهيف الوطن العريب ب ألحباثاالنتشار على مستوى ا
العربية دبيات % من األ11( وجد 2003دراسة ريان )ففي 

  .نوعيةسنة فقط ملسح البحوث ال 22خالل 
غلب الدراسات أن أومن خالل املسح لألدبيات وجد        

أو  ةالفصول املقلوبة كانت جتريبي ةالعربية اليت درست ظاهر 
 السعدونو (، 2015) شبه جتريبية كدراسات هارون وسرحان

مل جتد  إذ(. 1437) العطيةو (، 2015) الزينو (، 2016)
املقلوبة استخدمت املنهج دراسة حول الفصول  ةالباحثتان أي

 :أيتما يإىل  الدراسةترجع أمهية ، و النوعي

ــــــق  .1 االســــــتفادة مــــــن جتــــــارب الدراســــــات الســــــابقة يف تطبي
 اسرتاتيجية الفصول املقلوبة.

 .أمهية توظيف االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس .2
 يف املنطقة. لرفع األحباث النوعية هذا البحث إسهاما   دُّ يع .3

 الدراسةأسئلة 

كان السؤال األساسي يف هذا البحث والذي قامت      
 عليه الدراسة هو:

جامعة الملك سعود  -اتجاهات طالبات كلية التربيةما 
  ؟العملي الجانب لتطبيق استراتيجية الفصول المقلوبة في

 ية:تاألسئلة اآلىل إ وقد مت تقسيم السؤال الرئيس    
 -كلية الرتبيةماهي اجتاهات طالبات البكالوريوس يف   .1

 جامعة امللك سعود الستخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة
 ؟ العملياجلانب يف تدريس 

مع  ماهي املعوقات لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة .2
 ؟جامعة امللك سعود -كلية الرتبيةطالبات البكالوريوس يف  

 الدراسةأهداف 

 ىل:إيهدف البحث 
 -كلية الرتبيةمعرفة اجتاهات طالبات البكالوريوس يف   .1

 جامعة امللك سعود الستخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة.
حتديد املعوقات لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة مع  .2

 جامعة امللك سعود. -كلية  الرتبيةطالبات البكالوريوس يف  
املقرتحات لتطبيق اسرتاتيجية الفصول التوصيات و مناقشة  .3

 املقلوبة. 

 منهجية الدراسة

ينتهج هذا البحث منهج البحوث النوعية، خمتلطة     
على "وصف  -البحث النوعي -ويهتم هذا البحث الطرق. 

عمق هلا" )قنديلجي حداث، وعلى الفهم األالظواهر واأل
اهلدف من هذه الدراسة  إذ(. 58، ص 2009 والسامرائي،

ليس التعميم ولكن االستفادة من نتائج الدراسة يف حاالت 
ة حباث النوعين األإلدراسة. وكذلك فو مقاربة لأ همشاهب

تدرس الظواهر يف ظروفها الطبيعة فالدراسة حمل البحث هي 
 و املشكلة املراد دراستها )ريان،أجزء من الظاهرة الطبيعة 

2003.) 
التعددية املنهجية )أو  حرص البحث على استخدام كما     

ويقصد "، (2012)العبدالكرمي،   ”Triangulation“التثليث( 
أو استخدام  هبا دراسة الظاهرة الواحدة بأكثر من طريقة

 (.11، ص 2003)ريان،  أكثر من مصدر ونوع للبيانات"

 عينة الدراسة

البكالوريوس تألفت العينة يف هذه الدراسة من طالبات      
هنج  251ملقرر  ةية الرتبية ومت اختيار دراسة حاليف كل

 )تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم(
ومت تطبيق  طالبه 36لشعبة واحدة وكان عدد الطالبات 

يف الفصل  املقررمن عملي ال انباجلاالسرتاتيجية لتدريس 
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م عينات استخدا النوعية ث و البح ويتم يف . ١٤٣٦الثاين 
(، ليتم الرتكيز ودراسة الظاهرة 2003 قليلة )ريان،فراد أذات 
، وهو من أهم خصائص البحوث النوعية )العبدالكرمي بعمق

الشعبة للمشاركة يف فراد أ. وقد مت اختيار مجيع (2012
وبالنسبة للمقابالت . ةالتحقيق العدالة واملساو  الدراسة

جراء املقابلة وقد اجلميع التطوع إلخصية فقد طلب من الش
املشاركات ذن إخذ أومت . جراء املقابلةطالبات إل 8 تطوعت

   .املقابلة يفو أ املقال التأملي ،يف االستبانة يف الدراسة سواء

 أدوات الدراسة

 تتكون أدوات الدراسة من اآليت:     
وذلك بتصميم استبانة الباحثتان قامت  فقداستبانة:  -١

تصميم استبانة  والتأكد من دبيات السابقةمراجعة األبعد 
تتكون فقراهتا من  حسب قواعد استبانات الدراسات النوعية.

حبيث يبلغ عددها ست فقرات مفتوحة،  عدة أسئلة مفتوحة
، فمن األفضل يف األحباث ختدم منهجية البحث النوعي

 ,Wellington) االستبانةالفقرات يف تعدد النوعية البعد عن 

2000). 
 منظمة لثمانمقابلة شخصية: مت إجراء مقابلة شبه  -٢

طلب من اجلميع التطوع  إذ، هنفس السابقطالبات من املقرر 
الشخصية طالبات إلجراء املقابلة  8إلجراء املقابلة وقد تطوع 

ملعرفة حقيقة  املفتوحةمن عدد من األسئلة  تتكونهي و 
 اجتاهات الطالبات حنو الفصول املقلوبة.

 ( ,2000Wellington)ًعرف ويلينغتون : . املقاالت التأملية 3
التفكري  عمليةوالفحص، أي  الذايتبأهنا "التأمل  لتأمليةا

األثر الشخصي من الوضع قيد الدراسة" )ص  وتقييم
صوت  أخذاستخدام التقرير التأملي ميكن  عند(. و 200

املقابالت  يفها تتغطي يتماملشاركني حول القضايا اليت مل 
 اتبالالط ت. وقدمالدراسة لعينةوذات أمهية بالنسبة 

تعكس هذه التقارير و . قررامل دراسة بعد االنتهاء من نتقاريره

 يعربون إذ املقلوبة الفصول اسرتاتيجيةهم يف استخدام تجترب
 .اخلاصة بطريقتهم

 ياناتجمع الب
أدوات البحث مت مجع البيانات من خالل تطبيق       

استخدم استبانة  وقدأساليب متباينة النوعي وأدوات ذات 
سئلة أمع مقابله ذات  تأملي، ومقال مفتوحة، سئلة أذات 

اليت سامهت يف هذه الدراسة لفهم كامل للظواهر و . مفتوحة
باإلضافة إىل ذلك، كان و . صحة البياناتالتحقق من و 

سوء التفسري مفيدة يف احلد من  ةمن طريق أكثراستخدام 
 . الدراسةكات يف لبيانات املشار 

االستبانة  قدمن -طالبه 36 -مجيع طالبات املقرر     
طلب من مجيع الطالبات الاملقابلة فقد مت ا أم، واملقال التأملي
ومت عمل طالبات  8حضور  ، ومتا للمقابلةاحلضور تطوع  

يف حتليل  ءيف احلرم اجلامعي. ومت البد اتللمتطوعمقابلة 
فقد أشار  .املقابالت جراءإواملقاالت أثناء االستبانات 
ثر يؤ املبكر يف التحليل  ءالبدن ىل أإ( 2012العبدالكرمي )

وهذا على جودة البحث ويساعد يف مجع املعلومات. ا إجيابي  
ما مييز يعد من ضمن التزامن يف مجع البيانات وحتليلها 

 .(Ezzy,2000) البحوث النوعية

 إجراءات الدراسة

ثناء التخطيط لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة مت أيف      
 لتطبيق هذه االسرتاتيجية يف عدد من اإلجراءات وضع

 :إذفصل دراسي ل العملياجلانب 
مت استقاء املادة العلمية من مفردات املقرر حسب  .1

 توصيف القسم.
أو ديو وفالش ي)تنوعت من ف املادة العلميةعداد إمت  .2

باستخدام الوسائط  دليل مستخدم لشرح خطوات العملي(
 واليوتيوب ( PowerPoint) البوربوينت مثل: املتعددة

(Youtube) ( و برامج تصميم الفيديوMovie Maker). 
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لكل حماضرة ويتم و يف بداية كل أسبوع يرسل احملتوى  .3
للطالبات عن  -تكرار ذلك خالل الفصل الدراسي الكامل 

دة يف مجيع املواد والذي يستخدم عانظام إدارة التعلم طريق 
. والتأكيد عليهن مبشاهدة معة امللك سعودجاالدراسية يف 
، وذلك بإرسال إىل املعملاحلضور قبل يف املنزل املادة العلمية 
  وتنبيه الطالبات هناية كل حماضرة. بريد إلكرتوين

للطالبات  أُعطيتو  ورقة عمل أُِعد تيف وقت املعمل  .4
والرد  .عملاملحضور  قبلما مت تعلمه من املادة على  للتطبيق

على استفسار الطالبات فيما خيص املادة العلمية اليت مت 
 مشاهدهتا يف املنزل.

على حمتوى احملاضرة يف  الطالبةاطالع ويف حالة عدم  .5
على احملتوى يف بداية  االطالعتوجه الطالبة إىل  املنزل،

  احملاضرة جبهاز مت حتميل احملتوى عليه.
 م يتقي ستاذة عن طريق معايريتقييم الطالبات من قبل األ .6

(Rubrics) وهي خاصة باملقرر الدراسي وختتلف  مسبقا   ةمعد
 .عند احلاجةباختالف احملاضرات، ويتم توجيه الطالبات 

 تحليل البيانات

عت عن طريق االستبانة اليت مجُِ البيانات  ُحل لت       
باستخدام قابالت الشخصية املو  التأملية واملقالةاملفتوحة 
التحليل  يعدُّ و . Thematic Analysis املوضوعيالتحليل 

يف األحباث النوعية البيانات أنواع حتليل  املوضوعي من
 اوراحملدراسة وحتديد وتسجيل ىل إيسعى  إذ .وأكثرها شيوعا  

 ةعبار املواضيع هذه البيانات. من  املنبثقة)أو "املوضوعات"( 
اليت و البيانات تصنيف من خالل  -تنبثق -عن أمناط تظهر

 Fox) حمددسؤال حبثي بمهمة لوصف ظاهرة وترتبط  دُّ تع

,2004). 
مت قراءة مجيع االستبانات والتقارير مع بداية التحليل      

)العبد وقد استخدم التصنيف املفتوح وحتليل املقابالت 
 ملا قد ينبثق نيتمنفتح انتالباحث توكان (.2012، الكرمي

يت مت ترميز مجيع البيانات ال يف أثناء التحليل. إذمن رموز 

 رفس  تُ  اليت الرموز مجُِعت التالية املرحلة ويف إليها.ل ص  وُ تُـ 
حماولة . ومن مث البيانات من أمهية وذات الدراسة أسئلة

 ةالرئيس واملوضوعات املفاهيم لتكوين املتماثلة الرموز تصنيف
كما يوضحه  الدراسة أسئلة عن جتيب واليت .الدراسة حمل

  (.١) جدول
  1جدول 
 املوضوع الفرعي املوضوع
  اجتاه سليب. -اجتاه إجيايب اجتاهات

 -زيادة الدافعية -كفاءة التعليم  -تعلم نشط جيابياتإ
 توظيف التقنية. -سهولة الوصول -فرديةفروق 

صعوبات / 
 سلبيات

 -تقين/اتصال -مهارات الطالب -عدادمرحلة اإل
 تقين/فين. -تقين/ الفيديو

 -تقين/ فديو -املادة العلمية -وعي الطالب مقرتحات
 مهارات الطالب. -عداد/ختطيطإ

نتائج حتليل  ُصن فت( 1كما هو مبني يف اجلدول )     
 اشمل كل موضوع عدد  يموضوعات مهمة  أربعىل إ البيانات

يف  املنبثقة اور، واليت حتتوي على احملاملوضوعات الفرعيةمن 
  أثناء حتليل البيانات.

من إجيابيات اسرتاتيجية الفصول ول األظهر النمط      
إجابات ا يف بشكل كبري جد   -تعلم نشط –املقلوبة 

ية من اإلجابات ومجعها تالرموز اآلمت تفسري  الطالبات فمثال  
يشاركن يف التعلم، الطالبات ن إ يف جمموعة التعلم النشط:

العلمية قبل احلضور للعملي،  املادةفهم  عليهنويقع 
هتيئة الطالبة قبل واالعتماد على النفس بشكل إجيايب، 

الطالبة من اسرتجاع ن ك  احملاضرة ووضوح موضوع الدرس، ميُ 
ا، توفر اخلربة السابقة قبل يد الطالبة املتغيبة أيض  يف إذاملعلومة 

املثال ذكرت والعمل بروح الفريق. فعلى سبيل احملاضرة، 
إجيابيات  ىحدإ أنبالطالبات يف االستبانة  ىحدإ

االسرتاتيجية هي "االعتماد على النفس بشكل كلي 
 واملشاركة".

املنبثقة ، من املواضيع كفاءة التعليم  عو وضمدُّ ويع      
الرموز  بعضفقد وردت  اتبشكل كبري خالل حتليل البيان
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كفاءة طار  إفت حتت ن  ية يف استجابات الطالبات واليت صُ تاآل
من املهمة املطلوبة داخل  االنتهاء: التعليم فعلى سبيل املثال

ثبات املعلومة أقوى من الطرق احملاضرة بوقت قياسي، 
احملاضرة مع األستاذة بشكل األخرى، استجابة الطالبة وقت 

املهام يف املعمل، زيادة االستيعاب داخل از إجنسرعة  فعال،
مشكلة و أالقاعة، تعليم فعال يثبت بالذهن، معرفة أي خلل 

ثناء العمل على املهمة، طريقة منظمة لألفكار أ يف تواجهين
املهمة املطلوبة، تقان إمع ترتيب خطوات العمل، سهولة 

، يتيح للمعلم تقييم مستوى هوجهد تاذتوفري وقت األس
أوضح وأسرع، التخفيف من  وجهالطالب داخل احملاضرة ب

ستاذ والطالب، يقوي العالقة احملاضرة على األقاء إلعبء 
سئلة داخل بني املعلم والطالب، توفري وقت لطرح األ

  احملاضرة.
يف استجابة ٪ ٥.٥ورد بنسبة  سهولة الوصول فقدما أ      

ن: االطالع على املادة العلمية من أ نذكر  إذالطالبات 
، الرجوع للدرس بأي وقت والرجوع ألي بيسر خالل اجلوال

 .جزء يف أي وقت
سلبيات العوقات و امل انبثق موضوع ويف حتليل البيانات       

فتقار االطالبات هو  اتإجاب املعوقات يف أكثرأن من ظهر و 
الرموز املنبثقة  فتن  صُ  إذ. ساسيةهارات األالطالبات لبعض امل

يشتت طاقيت  ية حتت هذا املوضوع فعلى سبيل املثال:تاآل
قد ال يفهم وتفكريي، أداء أكثر من مهمة يف نفس الوقت، 

عدم ال يستطيع االستيعاب،  من مثيم و الطالب بعض املفاه
يف البداية، اقتطاع  )االسرتاتيجية( رفة باستخدام الربامجاملع

نسيان الدخول ، دور املعلم حمدودوقيت الشخصي باملنزل، 
، لكرتوينعدم تفقد الربيد اإل، اجلامعي لكرتوينربيد اإلعلى ال

، واضح وجهعدم فهم املتطلب ب، أثناء التطبيقيف عدم الفهم 
من ال إبعض املفاهيم ال ميكن فهمها بعض املفاهيم، شكال إ

داء أالتشتت يف ، مع املعلم خطوة خبطوةالرتكيز ، املعلم
 املناقشة بالتفصيل.وسيتم مناقشة هذه النتائج يف  املهام.

وخالل حتليل البيانات وجد عدد من املقرتحات اليت       
بعض  (.1)فت كما يف اجلدول السابق جدول ن  صُ 

ولكن مت  الدراسةصميم موضوع االقرتاحات ليست يف 
وقد ظهر للمقرر.  العلمية املادة مقرتحات حول وهي ذكرها

اهتمام الدراسة وهي  ضمن فتن  صُ عدد من املقرتحات اليت 
 بإرسالالطالبات عالم إوالتخطيط منها:  عدادمرحلة اإل يف

املتطلب قبل رسال إ املتطلب عن طريق الرسائل النصية،
توضيح  تعزيز دور املعلم بشكل أكرب، احملاضرة مبدة كافية،
وضع شروحات   ى الطالب،شكالية لدإاملفاهيم اليت تسبب 

)عدم االقتصار على الفيديو  ضافية الختصار الوقتإكتابية 
 .املهمة املطلوبة مع املقطع قبل احملاضرةفاق إر  ،فقط(
على املنبثقة اخلاصة بوعي الطالب  احملاور فتن  صُ وقد      

 لكرتوينربيد اإلال علىاستخدام هذه الطريقة  :النحو اآليت
املتطلب  رسالإبالطالبات عالم إالشخصي وليس اجلامعي، 

على  ، وضع طريقة جترب الطالباتعن طريق الرسائل النصية
عن طريق تسجيل الدخول  نظام إدارة التعلماالطالع على 

الطالبات عالم إمت تصنيف نه أكما يالحظ   .مثال  ا سبوعي  أ
 عدادالرسائل النصية يف مرحلة اإلرسال املتطلب عن طريق إب

املقرتح بتنبيه الطالب بوجود ن ألوالتخطيط ووعي الطالب، 
حمتوى جديد جيد، ولكن استخدام الرسائل النصية يندرج 

 ةليست طريقة متبع الرسائل النصيةن أبمن وعي الطالب ض
وسيتم مناقشة هذه الفقرة بإسهاب يف مناقشة . اأكادميي  

 نتائج البحث.
وألمهية هذه  عدادأثناء فرتة اإليف ومن أهم املقرتحات       

 -ديويتقين/ ف –قل تكموضوع مس  فتن  صُ املقرتحات فقد 
: يةتاملواضيع اآل البيانات يفحتليل وقد ظهرت من خالل 

مراعاة حداثة مقاطع الفيديو، استخدام املقاطع واضحة 
 األلوان.اللغة، اختصار املقاطع، تقليل مدة املقاطع، تعدد 

الستخدام اسرتاتيجية  ات الطالباتومت مسح اجتاه      
. وذلك حبساب التكرارات والنسب املئوية الفصل املقلوب

 .(2)وكانت النتائج كما هو موضح يف جدول 
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 2جدول 
 مجايلاإل احيان  أ ال نعم املوضوع تؤيد

 36 1 6 29 ةيف املواد العملي املقلوبةاستخدام اسرتاتيجية الفصول 

 ٪100 ٪2.7 ٪16.7 ٪80.6 النسبة

 36 1 20 15 استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف املواد النظرية

 ٪100 2.7 55.6 41.7 النسبة

 %100 2.7 36.15 61.15 المتوسط

ن أب( 2)كما يف جدول نتائج التحليل  شارت أوقد      
تطبيق اسرتاتيجية من العينة لديها اجتاه إجيايب ل٪ 80.6حوايل 

ظهر من  فقد .اجلانب العملي من املقرريف  الفصول املقلوبة
الطالبات بأمهية حدى إعلقت  إذخالل حتليل البيانات 

ات وتوعية هذه الطريقة ألكرب عدد من املعلمصال إي"
" اعتمادها ـأخرى بأمنيتها بضافة إالطالبات بأمهيتها". و 

 ةطالبجبميع احملاضرات النظرية والعلمية". وكذلك ذكرت 
استخدام هذه ما أ "تطبيقها يف مجيع املواد".بـأمنيتها 

من  ٪41.7ا بنسبة هتيدأرتاتيجية يف املواد النظرية فقد االس
يدوا تطبيقها أ٪ 2.7ورفضوا الفكرة  ٪55.6 يف حنيالطالبات 

 ا.أحيان  

 المناقشة

سئلة أ نعجابة اإل تتمن خالل حتليل البيانات       
اتجاهات طالبات  حول ماهيالبحث، ففي سؤال البحث 

البكالوريوس في جامعة الملك سعود الستخدام 
جيايب االجتاه اإل ىنالحظ مداستراتيجية الفصول المقلوبة؟ 

عرب  إذ %(80.6) العينةيف  املقلوبةلتطبيق اسرتاتيجية الفصول 
و أ االستبانةو أ املقابلة ألسئلةجابتهن إعدد من الطالبات يف 

يف تطبيقها يف مجيع غلبية األونالحظ رغبة  ،املقال التأملييف 
مل  %16.7نسبة ا أم. بأمهيتهااملواد. وتوعية املعلم والطالب 

 تدريسيف  اسرتاتيجية الفصول املقلوبة استخدام يؤيدوا
"اقتطاع ه أنبعضهم السبب يف دى أب، فقد اجلانب العملي

كثر   إذا" أنهب وأخرى بررتهمن وقيت الشخصي باملنزل." 

سبب سناد إاستخدامها يف املواد تفقد فاعليتها". وميكن 
استخدمت  الدراسةحمل  العينة أن إىللتطبيقه  هنبعضرفض 

 أنكذلك و فقط العملي اجلانب لتدريس  االسرتاتيجية
بدور الطالب اجلامعي والتعليم دراك إالطالبات ليس لديهن 

 املستمر.
المعوقات  الثاين ماهيأما بالنسبة لسؤال الدراسة      

لتطبيق استراتيجية الفصول المقلوبة مع طالبات 
فقد وجدت  البكالوريوس في جامعة الملك سعود؟

وردته أما  من املعوقات واليت تتوافق مع بعض ا  عدد الدراسة
نتائج كدت أ إذ. (Wanger,2013 )مثل السابقةدبيات األ

اجليد لتطبيق اسرتاتيجية عداد اإلأمهية ىل إ الدراسةهذه 
يف  مناط التعلم لدى الطالبأاحملتوى ومراعاة عداد إوخاصة 

نتائج ضحت أو  ا(. أخري  نص-فديومثال ) التعليميةاملادة 
ه مبهارات القرن إعدادالطالب و  إعداداحلالية أمهية  الدراسة

 دوره كمتعلم نشط بأمهيةالطالب  ةوعيتن. و يعشر الالواحد و 
 .الفصول املقلوبة اسرتاتيجية إلجناح
ماهي المقترحات لتطبيق  للسؤال بالنسبةا أم      

عند حتليل البيانات كان  ؟استراتيجية الفصول المقلوبة
حات لتاليف السلبيات عند تطبيق رت هناك عدة مق

جيابيات وتفعيل اتيجية وكذلك مقرتحات لتعزيز اإلاالسرت 
منا بصيغتها على شكل وقد قيف التعليم العايل  االسرتاتيجية

 توصيات يف املبحث القادم.
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 التوصيات

نتائج الدراسة احلالية اليت مت مناقشتها يف على ضوء     
ية تميكن استخالص التوصيات اآلنه إف فقرات السابقة،ال

  :لتطبيق االسرتاتيجية عملية خطوات ملقرتح
 :مرحلة التصميم :أوال  
ومراعاة  كالفيديووسائط متعددة   تصميم الدروس بشكل .1

  أمناط التعلم لدى الطالب.
  .التأكد من جودة الفيديو .2
  .التأكد من أن تكون اللغة جيدة وواضحة .3
التأكد من تناسب طول مقطع الفيديو مع طول الدرس  .4

  .للطالب حىت ال يسبب ملال  
بالتكاليف يف املنزل، وضع خطة واضحة للطالب  .5

 واألنشطة يف احملاضرة.
  :ا: مرحلة التطبيقثاني  
تعريف الطالبات باسرتاتيجية الفصول املقلوبة آليتها  .1

وأمهيتها وفوائدها وكيفية استخدامها وكتابة ذلك يف توصيف 
  .اخلطة قبل توزيعها للطالبات

نظام إدارة التأكد من معرفة مجيع الطالبات باستخدام  .2
  لتدريب الطالب. ةوميكن ختصيص حماضر  التعلم

دارة إنظام ىل إرفع ملف حمتوى الدرس مع األنشطة  .3
وحتديد يوم ثابت  قبل وقت احملاضرة بوقت كاف   التعلم
 للرفع.

إعالم الطالبات بتوفر احملاضرة اجلديدة عن طريق رسائل  .4
 .يف نظام إدارة التعلماإلعالم املوجودة 

الربامج املشغلة ملقاطع الفيديو يف أجهزة التأكد من توفر  .5
  .املعمل وكذلك يف أجهزة الطالبات يف املنزل

لتأكد وا بنظام إدارة التعلممنتدى النقاش اخلاص  تفعيل .6
  .على احملاضرة قبل حضورها من اطالعهم

 
 

  : مرحلة التقومياثالث  
 ،احملاضرة ملا مت دراسته يف املنزلل أو يف  ةفتح مناقش .1
 شكل فهمه.أ امتوضيح و 

 يتضمن:، نظام إدارة التعلموضع منتدى يف  .2
a.  الصعوبات اليت تواجه الطالبات وحماولة التغلب

  .عليها قبل بدء احملاضرة التالية
b. االقرتاحات اليت تفيد يف جناح هذه االسرتاتيجية. 
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Abstract: This research aims to study the attitudes of undergraduate students at King Saud University towards the use of 

flipped classroom strategy in teaching the practical part from a course. This study was conducted in order to shed light on the 

attitudes of female students towards the using this strategy, and to determine the  obstacles can be faced in applying it in the 

practical part, and then making recommendations based on the results of the study. The most suitable way to achieve thes 

objectives understand these was to utilise a qualitative approach with mixed methods.  The qualitative research methodology 

was followed by using an open-ended questionnaires, a reflective report and semi-structured interviews with the students at 

the end of the semester. The study sample was selected fram the undergraduate female students in the Faculty of Education, 

King Saud University, where the strategy of the flipped classroom was applied by taking one section of # 251 course (ICT 

Applications in Learning and Teaching) at semester two 1436-1437 AH. The data were collected through analysis of the 

students' answers (36 students) qualitatively. Finally, the results Indicated that the were objective facing female students whit 

using practical  classes strategy  . 

Keywords: Flipped classroom, teaching strategies, Higher education, Qualitative study, Saudi Arabia. 

 

 

 

  


