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أثر إختالف حجم املجموعات وعدد األنشطة التعليمية والتفاعل بينهما ببيئة التعلم 
املعكوسة على التحصيل الدراس ي والرضا التعليمي في مقرر إحصاء عامة لطالبات قسم 

 الرياضيات بجامعة الجوف

 3حمد حمد محمد، منيره م2، آيات فوزي أحمد غزالة1فاطمة مقبل العنزي 
 جامعةة -بالقريات واآلداب العلوم كلية - املساعد الرياضيات التدريس وطرق  املناهج أستاذ1

 .الجوف
 بكليةةةة مسةةةاعد وأسةةةتاذ،املنوفية جامعةةةة النوعيةةةة التربيةةةة كليةةةة - التعلةةةي  تكنولوجيةةةا مةةةدر  2

 .الجوف جامعة –بالقريات واآلداب العلوم

 .الجوف جامعة -بالقريات واآلداب العلوم كلية املساعد النفس عل  أستاذ 3 
 fmalonazi@ju.edu.sa :البريد االلكتروني املراسل املؤلف 1

 :الملخص
)صدددد    حححجددددمحث عجع  ددددر حهددددلبحث الدددد حث لددددر  حل دددد حث الفدددد بح  دددد ح  دددد حل ددددال ب

 ح  دددد ب نهعددددرح    /مال سدددد  /حة( دددد   حوث ال ر دددد )قحث الف يعيدددد و ددددلنحثة  دددد  حح/مال سدددد   
.حتك  د حث عجع  د حث الج يبيد حث  ضرحث الف يع حبب ئ حث الف محث عفك س ث لرثس حوحث اللص  ح

مجع  در حح6ث  يرضير ،حوتمحتقسدعهمحل د قسمحث (ر ي حبث   ق حر ار حمنحططر ا حح22من
تددمحث الج يبدد ححنهجتج يبيدد حبنددرىح  دد حث لجددمحو ددلنحثة  دد  .حثسدداللل حث الدد حث لددر  حث عدد

)ص    /مال سدد   ،ححث ال ر دد حبدد نححجددمحث عجع  ددر حث عال  دد حث عسددالق حوهدد ح  دد تلليددلح
)ق    /حمال س  /حة(    ح   حث عال   ث حث الربفد حوهد حث اللصد  حث لرثسد ححثة    حو لن

 .حتددددمحثسددددالللث حثل الاددددررحث اللصدددد   ح عقدددد رحبب ئدددد حث ددددالف محث عفك سددددحوث  ضددددرحث الف يعدددد 
  د ححنالدرججث ح،حوقدلحن د جعد حث بير در ر  حث  ضدرحث الف يعد حةدانوث ح لحصرىح رم حوثسالا

حث عجع  ددددر حبدددد نحنرجددددر ح 0,0,)حمسددددال  حح نددددلحلحصددددرجي حنل دددد حذث حفدددد و ححوجدددد ن
حث ال ر دد حل د حي جدد حث الف يعد حوث  ضددرحث افدل ح   الاددررحث اللصد   حث قيددر حفد حث الج يبيد 

مال سددد  ح/ق   ددد )حعيددد ث الف يحثة  ددد  حو دددلنح مال سددد  /صددد    )حث عجع  دددر ححجدددمحبددد ن
حث عفك س .حبب ئ حث الف مح ك(   /

،حب ئد حث دالف محث عفك سد ث الف يعيد ،ح لنحثة  د  ح،ححجمحث عجع  ر الكلمات المفتاحية: 
ح.وث  ضرحث الف يع حث لرثس ث اللص  ح

ح
ح
ح
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Abstract: 

The aim of the current research is to identify the impact of the 

difference in the size of groups (small/medium) and the number of 

activities (little/medium/ large) And the interaction between them on 

students’ academic achievement and educational satisfaction in flipped 

learning environment. The experimental group consisted of 27 female 

students of the second year in the Department of Mathematics, and 

they were divided into 6 experimental groups based on the size of 

groups and number of activities. The researchers used  approach 

experimental  the study investigated the effect of the independent 

variable, which was the interaction between the size of the group 

(small/ medium) with the number of learning activities (little/ medium/ 

large) on the dependent variables which were the academic 

achievement and educational satisfaction in flipped learning 

environment. The achievement test and educational satisfaction 

questionnaire were used as tools to collect the data. The results 
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indicated that there were statistically significant differences at the level 

of (0.05) between the mean score of the experimental groups on 

achievement pos-test and educational satisfaction due to the interaction 

between the size of the groups (small /medium) and the number of 

educational activities (little /medium/large)  in the flipped learning 

environment                                                . 

Keywords:  size of group,  number of activities, flipped learning , 

achievement, educational satisfaction.  

 

 املقدمة:

إن الةةةتعل  املعكةةةو   ةةةو أاةةةد  اةةةاذ  الةةةتعل  القةةةاا  علةةةي اسةةةت دام التقنيةةةات الر ايةةةة  ةةة  
عرض املحتوى التعليمي علي الطالب بانازله  وبةي  و ةو ومكةان، والسةاام لهة  باهةا دت  أ  ةر مة  
مةةةةرى علةةةةي اسةةةةر فةةةةرو ه  الفرديةةةةة،  اةةةةل ا ةةةةور الطةةةةالب  اعةةةةات الدراسةةةةة، في ةةةةا  و ةةةةو الدراسةةةةة 

 للانا هةةة وا جابةةةة علةةي استفسةةةارات الطةةالب واةةةل املهةةكالت و   ةةةاز املهةةةاري  بالقاعةةا
ل
ت م   ةةةا

 املرتاطة باملقرر وتحقيق األ داف.

أن الةتعل  املعكةو  يعيةد اسةت دام الو ةو، سةوا  كةان  Johnson et al.,,2014)) ويةك ر 
دال مةةةة  املعلةةةة ، داخةةةةل  اعةةةةات الدراسةةةةة أو خارجهةةةةا، وي عةةةةل عاليةةةةة الةةةةتعل  تتار ةةةة  اةةةةو  الطالةةةةر بةةةة

 وي  ص و و الدراسة بالقاعات    متابعة األنهطة واملهاري . 

 مةةة  
ل

( إلةةةي أن اسةةةت دام الةةةتعل  املعكةةةةو  Bergmann & Sams, 2012يهةةةأر أي ةةةا  ةةةال
بالعاليةةةةةة التعليايةةةةةة يحقةةةةةق العديةةةةةد مةةةةة  املاأةةةةةة ات، ويسةةةةةاعد الطةةةةةالب  ةةةةة  أن يتعلاةةةةةوا وفةةةةةق  ةةةةةةدرا     

ويحقةةةق املرو ةةةة  ةةة  الةةةتعل ر أل ةةة  يةةةوفر عةةةرض املحتةةةوى بهةةةكل دااةةة  ويت ل ةةوا مةةة  تةةةعوبات الةةةتعل ، 
علةةةةةي ا  تر ةةةةةو، وي عةةةةةل الطةةةةةالب يهةةةةةا دو   بةةةةةي  و ةةةةةو ومكةةةةةان، ويناسةةةةةر جايةةةةة  مسةةةةةتويات الطةةةةةالب 
ويتعلاةةون اسةةر  ةةدرا    ومسةةتويا    مةة  خةةال  الةةتحك   ةة  املهةةا دى بةةالتو ف و عةةادى مهةةا دت  

 و كا ال ياك  تحقيق  بالتعل  التقليد .

( أن الةةةةتعل  املعكةةةةو  يحقةةةةق العديةةةةد مةةةة  املاأةةةة ات (Wanner& palmer, 2015يةةةةك رو 
 بالتعلي  الجامع ، وينمي الخبرات، ويحس  املهار ة الطالبية    تنفيك األنهطة الجااعية. 

 اةةةا تؤ ةةةد العديةةةد مةةة  الدراسةةةات علةةةي فاعليةةةة وأ ايةةةة الةةةتعل  املعكةةةو  بعالي ةةةي التعلةةةي  
، وتنايةةةةة الجا ةةةةر التح ةةةةيل  واملهةةةةارى ومهةةةةارات التفكأةةةةر، وم  ةةةةا دراسةةةةة والةةةةتعل   ةةةة  ا رسةةةةاب املعرفةةةةة

(ر ودراسةةةة يوسةةةف املهةةة ي ومحاةةةد ۷۱۰۲عاةةةدالراا   (ر ودراسةةةة أسةةةاا ٩١٠٢ في ةةةل الرواجفةةةة  
ر ودراسةة انةان  Zainuddin& Halili, (2016) ; Vidic, et al., (2015)ر ودراسةة  )٩١٠٢الحيلةة  
د مةةةة  الدراسةةةةات  ال ةةةةي ا تاةةةةو بدراسةةةةة املتمأةةةةرات الاي يةةةةة بةةةةالتعل  (.  اةةةةا يوجةةةةد العديةةةة٩١٠٢الةةةة ي   

( والةةةةةةةةةةكي  اسةةةةةةةةةةت دموا أ اةةةةةةةةةةا  تقةةةةةةةةةةدي  الةةةةةةةةةةدع  0202املعكةةةةةةةةةةو   دراسةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةا ر تةةةةةةةةةةبر  و خةةةةةةةةةةري  

                                                           
 اإلصدار السابع من نظام جمعية علم النفس األمريكية  اتبعت الباحثات في التوثيق وكتابة املراجعAPA style  

 ، املراجع العربية فتذكر كما هي معروفة في البيئة العربية .
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التعليمةةةةي معل  وأ ةةةةران(  ةةةة  بملعةةةةة الةةةةتعل  املعكةةةةو ر لتنايةةةةة مهةةةةارات ت ةةةةاي  و نهةةةةا  موا ةةةة  الويةةةةر، 
 ةةة  االختاةةةار التح ةةةةيل ، ووجةةةود فةةةروق ل ةةةال  دعةةةة  وأثارةةةو  تةةةااث الاحةةةد عةةةدم وجةةةةود فةةةروق بيةةة    

املعلةةةةة   ةةةةة  بطا ةةةةةة مالاىةةةةةة الجا ةةةةةر املهةةةةةارى، أمةةةةةا بطا ةةةةةة تقيةةةةةي  املنةةةةةتث فكا ةةةةةو النتةةةةةااث ل ةةةةةال  دعةةةةة  
 اال ران. 

( إلةةةي التعةةةرف 0202( ومحاةةةد خةةةالف  0202بملناةةةا سةةةعو دراسةةةة كةةةل مةةة  ال  ةةةرا  أبةةةو بكةةةر 
لتعل  املعكةةةو ، وأتةةةارت النتةةةااث إلةةةي فاعليةةةة  اةةة  األ ةةةران( بةةةا -علةةةي أثةةةر  اطةةةي الةةةتعل   االستق ةةةا  

 التعل  املعكو  لدى تدريس األ ران    تناية املهارات والتح يل والدافعية.

وتعةةةةةد األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة مةةةةة  املتمأةةةةةرات الاي يةةةةةة واملكو ةةةةةات األساسةةةةةية املهاةةةةةة  ةةةةة  الةةةةةتعل  
 بقاعات الدراسةة املعكو  سوا ل كان التعل   إلكترو يا عبر تاكات ا  تر و أو تع

ل
  تقليديا

ل
 Galy)لاا

et al.,2019,P. 21)  وي ةةر عةةدم إهفالهةةا أل اي  ةةا  ةة  تحفأةة  الطةةالب وزيةةادى التح ةةيل الدرا ةةة ي ،
 وفه  املعرفة وزيادى الدافعية وتملسأر عالية التعل . 

( مةةةةة  أن اسةةةةةت دام األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة  (Andrew, 2015وبالفعةةةةةل  ةةةةةكا مةةةةةا يؤ ةةةةةد   
ليايةةةةةةة يعةةةةةةد مةةةةةة  االت ا ةةةةةةات الحديطةةةةةةة ال ةةةةةةي تؤ ةةةةةةد علةةةةةةي أ ايةةةةةةة تطايقهةةةةةةا  ةةةةةة  املوا ةةةةةةف بالعاليةةةةةةة التع

التعليايةةةر ملةةا تةةوفر  مةة  إمكا ةةات  ةة  مسةةاعدى الطةةالب علةةي الةةتعل ، وترةةي   اطةةا متاأةة ا مةة  التفاعةةل، 
 وتلبي ااتياجات الطالب وفقا لقدرا    وخ ائ   املختلفة. 

ورى اال تاةةةام باتمأةةةرات اسةةةت دام ( ب ةةةر (Parry & Andrew,2015 اةةةا أو ةةة ي كةةةل مةةة  
األنهةةةطة التعليايةةةة وتقةةةدياها باملعةةةات تعلةةة  جديةةةدى تعاةةةل علةةةي زيةةةادى التح ةةةيل و الدافعيةةةة وتحقةةةق 

 الرضا التعليمي للطالب، و كلك تحديد أف ل السال لتطايقها    عالية التعل . 

ة باملعةةات وبالفعةةل سةةعو العديةةد مةة  الدراسةةات إلةةي الاحةةد  ةة  متمأةةرات األنهةةطة التعليايةة
الةةةةتعل  املختلفةةةةةر فهنةةةةار مةةةة  ا ةةةةت  بدراسةةةةة  املتمأةةةةرات الاي يةةةةة ل نهةةةةطة التعليايةةةةة باملعةةةةات الةةةةتعل  

( ايةةةد  ةةةدفو الدراسةةةة إلةةةي التعةةةرف علةةةي أثةةةر التفاعةةةل  بةةةأن 0202ا لكترونةةةي  دراسةةةة أااةةةد ع ةةةر 
مهةةةةةةارات  اطةةةةةي األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة  الفرد يالرهةةةةةاركي( و اطةةةةةي ا بحةةةةةار  رميي تةةةةةاكي(  ةةةةة  تنايةةةةةة 

ت ةةةةاي  الرسةةةةوم التعليايةةةةة، وأتةةةةارت النتةةةةااث إلةةةةي أن التح ةةةةيل املعر ةةةة  واألدا  املهةةةةارى يكةةةةون وفقةةةةا 
لترتملر املجاوعات التالية  ل نهطة الفرديةة ذوات الةنا  الهرمةي ي ل نهةطة الفرديةة ذوات الةنا  

ا  الهةةةةاكي ( الهةةةاكيي ل نهةةةةطة الرهةةةةار ية ذوات الةةةنا  الهرمةةةةي ي ل نهةةةةطة الرهةةةار ية ذوات الةةةةن
( ال ةةةي سةةةعو إلةةةي التعةةةرف علةةةي أثةةةر التفاعةةةل بةةةأن األنهةةةطة التعليايةةةة 0202أمةةا دراسةةةة منةةةا  سةةةلهوب 

 الفةةةرد  ي الرهةةةاركي( وأسةةةلوب التفكأةةةر  الةةةداخل يالخارك ( بةةةالتعل  ا لكترونةةةي وأثارةةةو عةةةدم وجةةةود 
ت تطةةةةوير املقةةةةررات فةةةروق بةةةةأن األنهةةةةطة التعليايةةةةة الفرديةةةةة والرهةةةةار ية  ةةة  التح ةةةةيل املعر ةةةة  ملهةةةةارا

واالختاةةارات ا لكترو يةةة، بملناةةا يوجةةد فةةرق لةة دا  املهةةارى ل ةةال  األنهةةطة الرهةةار ية، وعةةدم وجةةود 
فةروق للتفاعةةل بةةأن األنهةةطة التعليايةةة  الفةرد  ي الرهةةاركي( وأسةةلوب التفكأةةر  الةةداخل  ي الخةةارك ( 

إلةةةي التعةةةرف علةةةي أثةةةر التفاعةةةل ( 0202باملعةةةات الةةةتعل  ا لكترونةةةي، و ةةةد سةةةعو دراسةةةة مةةةروى سةةةلياان  
بةأن  اة  ت ةاي  األنهةطة التعليايةة املوجهةة والحةةرى مة  األسةلوب املعر ة  املسةتقل املعتاةد بةةالتعل  
ا لكترونةةةةةةي، و ةةةةةةد أتةةةةةةارت النتةةةةةةااث إلةةةةةةي أ ةةةةةة  توجةةةةةةةد عال ةةةةةةة بةةةةةةأن التفاعةةةةةةل  بةةةةةةنا  ت ةةةةةةاي  األنهةةةةةةةطة 

الجا ةر التح ةيل  واألدا،ةي، وأن  اة   املوجهةي الحرى(، واألسلوب املعر    املستقلي املعتاد( علةي 
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األنهةطة املوجهةة يتاأة  بفاعليةة  ة  كةل مة  التح ةيل واألدا  املهةارى للطةالب ذو  األسةلوبأن املعر ةة  
املستقل واملعتاد، وأن األنهطة املوجهة أف ل م  الحةرى لةدى الطةالب املعتاةدي ر وتوتةل الاحةد 

ا  ت اي  األنهةطة املوجهةة والحةرى علةي التح ةيل الي أ   ال توجد فروق بأن الطالب املستقلأن بن
 واألدا  املهارى ملقرر تكنولوجيا التعلي  . 

( باملعةةةةة الةةةةتعل  النقالةةةةة للتعةةةةرف علةةةةي أف ةةةةل 0202واسةةةةتعا و دراسةةةةة أااةةةةد عاةةةةداملنع   
أ اةةةةةةةا  ماارسةةةةةةةة األنهةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةة الفرديةةةةةةةة أو التعاو يةةةةةةةة با اوعةةةةةةةات تةةةةةةةمأرى، و طأةةةةةةةرى العةةةةةةةةدد 

ي الةةةةتعل   نهةةةة ي تةةةةيمل ( ودلةةةةو  تةةةةااث الدراسةةةةة اآلتةةةةي: علةةةة  أ ةةةة  توجةةةةد فةةةةروق بةةةةأن باسةةةةت دام أسةةةةلو 
أ اةةةا  ماارسةةةة األنهةةةطة التعليايةةةة  ةةة  التح ةةةيل املعر ةةة  الدافعيةةةة ل   ةةةاز ل ةةةال  املجاوعةةةة ال ةةةي 

 است دمو  ا  أنهطة التعل  التعاوني    م اوعات تمأرى.

بي ايةةةةة اسةةةةت دام األنهةةةةطة  (0202وأوتةةةةو دراسةةةةة رابعةةةةة ال ةةةةقرية، ومحسةةةة  السةةةةاملي  
التعلياية باملعةات الةتعل  املةدمثر أل  ةا سةاعدت علةي زيةادى التح ةيل املعر ة ، وتنايةة مهةارات الةتعل  

 الكاتي للطالاات. 

( بملعةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةتعل  ال خ ةةةةةةةةةية  0202بملناةةةةةةةةةا اسةةةةةةةةةت دم ااةةةةةةةةة ى الق ةةةةةةةةةبي ومحاةةةةةةةةةد أااةةةةةةةةةد   
 م اةةةوعتأن ت ةةةرياملتأن: التعةةةرف علةةةي أثةةةر اخةةةتالف تو يةةةو تقةةةدي  األنهةةةطة التعليايةةةة م  ةةة 

ل
سةةةت دما

هاةةات التعليايةةة 
م
هاةةات التعليايةةة، والطا يةةة تقةةدم بعةةد امل

م
األولةةي يةةت  تقةةدي  األنهةةطة التعليايةةة مةة  امل

بيةةةةوم، وأثارةةةةو النتةةةةااث فاعليةةةةة األنهةةةةطة التعليايةةةةة املقدمةةةةة مةةةة  املهةةةةام التعليايةةةةة عةةةة  املقدمةةةةة بعةةةةد 
هاةةةةةات التعليايةةةةةة بيةةةةةوم  ةةةةة  الجا ةةةةةر املعر ةةةةة ، و 

م
ال توجةةةةةد فةةةةةروق بةةةةةأن املجاةةةةةوعتأن  ةةةةة  تنايةةةةةة الجا ةةةةةر امل

 املهارى ومهارات التعل  مدى الحياى.

( أي ةةةةةا علةةةةةي ضةةةةةرورى اال تاةةةةةام والاحةةةةةد باتمأةةةةةرات 032،ص. 0202وتؤ ةةةةةد إياةةةةةان محاةةةةةد 
الت اي  التعليمي باملعات التعل  املعكةو ، وأن أ ة   ةك  املتمأةرات ألة  األنهةطة التعليايةة لتيثأر ةا 

   ةةة  تنايةةةةة   ةةةواتث الةةةتعل  بهةةةةكل عةةةام،  وتميأةةةر دور املعلةةة  مةةةة  التلقةةةأن والهةةةرم إلةةةةي ا ي ةةةا ي والفعةةةا
املرا اةةةة، والتوجيةةة ، وا تةةةراف، والت سةةةيق، و ري ةةةة لةةةكلك سةةةعو العديةةةد مةةة  الدراسةةةات إلةةةي إجةةةرا  
العديةةةد مةةة  األبحةةةات ال ةةةي   ةةةت  بتوليةةةف األنهةةةطة التعليايةةةة باملعةةةة الةةةتعل  املعكةةةو ، والاحةةةد عةةة  

( ال ةةي اسةةت دمو  اةة  0202و اةة  السةةت دامها، وم  ةةا دراسةةة  ويةةدا عاةةد الحايةةد  أف ةةل أسةةلوب
ماارسةةةة األنهةةةةطة ا لكترو يةةةةة فرد يتعاوني( باملعةةةة الةةةةتعل  املعكةةةةو ، وأتةةةارت النتةةةةااث إلةةةةي فاعليةةةةة 

 است دام األنهطة الفردية بالتعل  املعكو     تناية األدا  التق ي والطقة بالنفس.

( إلةي التعةرف علةي أف ةل و ةو لتقةدي  األنهةطة 0202مسةعود  بملناا سعو دراسة محاد
التعليايةةة باملعةةة الةةتعل  املعكوسةةة مةة  خةةال  اسةةت دام ثةةالت م اوعةةات: األولةة  يةةت  تقةةدي  األنهةةطة 
التعليايةة بعةد يةوم مة  دراسةةة املحتةوى بةاملث  ، والطا يةة يةت  تقةةدي  األنهةطة بعةد أسةاو  مة  دراسةةة 

ت  تقةةدي  االنهةةطة بعةةد أسةةاوعأن مةة  تقةةدي   املحتةةوى الدرا ةة ي  بةةةاملث   املحتةةوى بةةاملث  ، والطالطةةة يةة
وأثارةو النتةةااث أن أف ةةل و ةةو لتقةدي  األنهةةطة التعليايةةة باملعةةة الةةتعل  املعكوسةة  ةةو بعةةد يةةوم مةة  

 دراسة املحتوى    تناية التح يل املعر   واألدا  املهارى.

ثةة مسةتويات لتقةدي  األنهةطة ( اسةت دم الاااةد ثال0202و   دراسة أااةد عاةد املةنع  
 التعليايةةةة، وألةةةي تف ةةةيل ومتوسةةة  ومةةةوج   ةةة  بملعةةةة الةةةتعل  املعكةةةو  والتفاعةةةل مةةة  األسةةةلوب املعر ةةة 

 تحاةةةةةةةةل الماةةةةةةةةوض وعةةةةةةةةدم تحاةةةةةةةةل الماةةةةةةةةوض( ،وأتةةةةةةةةارت النتةةةةةةةةااث إلةةةةةةةةي فاعليةةةةةةةةة األنهةةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةةة 
تعةةةةددى، وأن األسةةةةلوب التف ةةةةيلية  ةةةة  الجا ةةةةر املعر ةةةة  واملهةةةةارى لتنايةةةةة إ تةةةةا  برم يةةةةات الوسةةةةاا  امل
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املعر ةةة  تحاةةةل الماةةةوض أ  ةةةر فاعليةةةة  ةةة  تنايةةةة الجا ةةةر املعر ةةة  واملهةةةارى عةةة  األسةةةلوب املعر ةةة  عةةةدم 
تحاةةةةةل الماةةةةةةوض  اةةةةةةا أتةةةةةةارت النتةةةةةااث أي ةةةةةةا إلةةةةةةي عةةةةةةدم وجةةةةةةود أثةةةةةر للتفاعةةةةةةل بةةةةةةأن مسةةةةةةتويات تقةةةةةةدي  

 األنهطة التعلياية واألسلوب املعر   محل الدراسة. 

( وجةةةةةود فةةةةةروق بةةةةةبن  اطةةةةةي األنهةةةةةطة  التعليايةةةةةة  0202اةةةةةد  وأوضةةةةةحو دراسةةةةةة إياةةةةةان مح
الفرديةةةة والجااعيةةةة باملعةةةة الةةةتعل  املعكةةةو  ل ةةةال  الةةةنا  الجاةةةاع   ةةة  التح ةةةيل املعر ةةة  وفاعليةةةة 

 الكات والرضا التعليمي الجااع . 

( فقةةةد اسةةةت دمو ال هةةةا  ا لكترونةةةي وأوراق ال هةةةةا  ٩١٠٢أمةةةا دراسةةةة انةةةان الهةةةاعر 
اار لعةةةةرض الفيةةةةديو  ةةةة   اةةةةوذ  الف ةةةةل املعكةةةةو ، وأثارةةةةو الدراسةةةةة فاعليةةةةة ومنتةةةةدى الةةةةرأ  امل ةةةة

األنهةةطة ا لكترو يةةة امل ةةاااة للفيةةديو باملعةةة الةةتعل  املعكةةو ، وعةةدم وجةةود فةةروق بةةأن  تةةااث  ةةو  
 ال ها  ا لكتروني أوراق ال ها  ومنتدى الرأ     ا رساب املعرفة وتطايقها.

يةةةة اسةةةت دام األنهةةةطة التعليايةةةة بالعديةةةد مةةة  ويتضةةة  مةةة  العةةةرض السةةةابق أ ايةةةة وفاعل
الاملعةةات التعليايةةة  املعةةات الةةتعل  ا لكترونةةي، وبملعةةات الةةتعل  ال خ ةةية، والةةتعل  النقةةا ، والةةتعل  
املةةدمث   ةة  تنايةةة  ةةواتث الةةتعل  املختلفةةة، وأن  ةةك  الدراسةةات ا تاةةو باتمأةةرات األنهةةطة التعليايةةة 

عال   ةةةةةةا بالعديةةةةةد مةةةةةة  املتمأةةةةةةرات األخةةةةةةرى كي اةةةةةةا  ا بحةةةةةةار كي اةةةةةا  األنهةةةةةةطة الفرديةةةةةةة والرهةةةةةةار ية و 
وأسةةةلوب التفكأةةةر وأسةةةلوب الةةةتعل ، وأ اةةةا  ت ةةةاي  األنهةةةطة املوجهةةةة والحةةةرى، وعال   ةةةا باألسةةةلوب 

 املعر  ، وتو يو تقدي  األنهطة التعلياية.

 اةةا ا تاةةو الدراسةةةات أي ةةا بتوليةةةف األنهةةطة التعليايةةةة بةةالتعل  املعكةةةو  والاحةةد  ةةة  
را  ةةةا الاي يةةةة كي اةةةا  ماارسةةةة األنهةةةطة  فرد يتعةةةاوني( وو ةةةو تقةةةدياها، ومسةةةتويات تقةةةدياها، متمأ

وتةكل تقةدي  ال هةةا  التعليمةي مةة  ايةد أوراق ال هةا  ومنتةةدى الةرأ  امل ةةاار لعةرض الفيةةديو، 
و ةدرى الدراسةةات ال ةةي ا تاةةو بدراسةة أثةةر التفاعةةل بةةأن عجة  املجاوعةةات وعةةدد األنهةةطة التعليايةةة 

 التعل  املعكوسة، و كا ما تسع  ل  الاااطات بالاحد الحال . باملعة 

( أن العديةةةةةةةد مةةةةةةة  الدراسةةةةةةةات أثارةةةةةةةو أن األنهةةةةةةةطة  22،ص.0223ويةةةةةةةك ر محاةةةةةةةد خاةةةةةةةملس 
التعليايةةةةة ال ةةةةةي يةةةةةت  تنفيةةةةةك ا باملجاوعةةةةات إذا تةةةةةااو بهةةةةةكل جيةةةةةد يكةةةةون اسةةةةةت دامها أف ةةةةةل مةةةةة  

لفةةة للطةةةالب لتيثأر ةةةا ا ي ةةةا ير وأل  ةةةا ت يةةةد األنهةةطة الفرديةةةة، بكةةةل املرااةةةل الدراسةةةية واألعاةةةار املخت
 م  التح يل املعر   وتناية املهارات وتناية السلور. 

( علةةةةةةةةةي أ ايةةةةةةةةةة األنهةةةةةةةةةةطة 002،ص. 0202وتؤ ةةةةةةةةةد أي ةةةةةةةةةا إياةةةةةةةةةان عاةةةةةةةةةد الع يةةةةةةةةة  و خةةةةةةةةةرون 
باملجاوعةةةات أل  ةةةا ت عةةةل الةةةتعل  أعلةةةي  فةةةا ى، وت يةةةد املعرفةةةةر فتعةةةاون الطةةةالب مةةة  بع ةةةه  الةةةاع  

التعليايةةةةةة ي عةةةةةل الةةةةةتعل  أ ةةةةةوى وأعاةةةةةق، ويرسةةةةة ر  ةةةةةكا التعةةةةةاون  ةةةةة   وجةةةةةود عال ةةةةةة بحةةةةةل األنهةةةةةطة 
 اجتااعية تاادلية بي    تعال علي بنا  املعرفة وبقائ ا    أذ ا    أطو  فترى ماكنة. 

وتؤ ةةةةةد الاحةةةةةوت والدراسةةةةةات علةةةةةي أ ايةةةةةة اسةةةةةت دام األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة باملجاوعةةةةةات و 
وتنايةةة املهةةارات املختلفةةة، وتنايةةة االت ا ةةات،  اةةا أن عجةةة    فاعلي  ةةا  ةة  زيةةادى التح ةةيل الدرا ةة ي،

املجاوعات عند تنفيك األنهطة التعلياية يةؤثر علةي عاليةة الةتعل  و وات هةا، و ةكا مةا أثارتة  دراسةة 
( أن  اةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةت دام عجةةةةةةةةة  املجاوعةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةمأرى أف ةةةةةةةةةل مةةةةةةةةة  عجةةةةةةةةة  0202أااةةةةةةةةد عاةةةةةةةةةداملنع  

نهةطة التعليايةة، و ةكا يتفةق أي ةا مة   تةااث  دراسةة اياةان املجاوعات الكطأرى والفردية    تنفيك األ



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   

 

 

 

 
 

 

350 

( ال ةةي  ةةدفو إلةةي التعةةرف علةةي أثةةر اسةةت دام األنهةةطة التعليايةةة، عجةة  0202عاةةد الع يةة  و خةةرون 
طةةالب و اةة  الةةتعل   2طةةالب، واملجاوعةةات املتوسةةطة تتكةةون مةة   3املجاوعةةات ال ةةمأرى تتكةةون مةة  

ةي، لمةةو  ( و ةةد ألهةةرت النتةةااث أن عجةة  املجاوعةةة ال ةةمأرى أف ةةل مةة  عجةة    ب ةةر ، سةةاع ، اركة
املجاوعةة املتوسةطة  ة  أدا  األنهةطة ، والطةالب أ ةحاب  الةنا  الا ةر  أدا  ة  أف ةل مة   اة   
ةةي واللمةةةو . وباةةةا أن عجةةة  املجاوعةةةات باألنهةةةطة التعليايةةةة يةةةؤثر علةةةي  ةةةواتث  الةةةتعل  السةةةاع  والحركة

يةةةةة الةةةةتعل  بهةةةةكل عةةةةام. فهةةةةل التفاعةةةةل بةةةةأن عجةةةة  الةةةةتعل  فةةةةذن عةةةةدد  ةةةةك  األنهةةةةطة سةةةةيؤثر علةةةةي عال
املجاوعةات وعةدد األنهةطة التعليايةة باملعةة الةةتعل  املعكوسةة سةيؤثر علةي مهةارى التح ةيل الدرا ةة ي 

 والرضا التعليمي لدى طالاات  س  الرياضيات و كا ما تسعي الاااطات للتعرف علي .

ات فذ  ةةا تةةوثر أي ةةا علةةي الرضةةا و اةةا تةةؤثر بملعةةة الةةتعل  و وعةة  علةةي التح ةةيل وتنايةةة املهةةار 
 مةة  مؤتةةرات   ةةام الاملعةةة التعليايةةة لةةكا تسةةعي إلةةي  

ل
التعليمةةي للطةةالب، ويعةةد الرضةةا التعليمةةي مؤتةةرا

 تحقيق  جاي  املؤسسات التعلياية با تلف مراالها. 

( أن الرضةةةةةةا التعليمةةةةةةي ياطةةةةةةل املخرجةةةةةةات ٢١–٩٢،ص. ۷۱۰۲ويةةةةةةك ر محاةةةةةةد عاةةةةةةد العةةةةةةا   
علةي مهةاعر ا طااعةات الطةالب ت ةا  عاليةة الةتعل  وأسةلوب الةتعل  املسةت دم الوجدا ية ال ةي تةؤثر 

 ةةةة  تةةةةدريس املةةةةوادر ولةةةةكا يكةةةةون للرضةةةةا التعليمةةةةي دور مهةةةة   ةةةة  زيةةةةادى الةةةةتعل  وتحقيةةةةق األ ةةةةداف بن ةةةةام  
 وزيادى الدافعية الطالب  حو التعل .

الب يعتبةةر مةة  مة  أن الرضةةا التعليمةةي  للطة,.Martirosyan et al ( 2014و ةكا مةةا يؤ ةةد   
أ ةة  العوامةةل ال ةةي ي ةةر اال تاةةام ت ةةا ومراعا  ةةا بعاليةةة الةةتعل ، والعاةةل علةةي توافر ةةا  ل يةةادى فاعليةةة 

 التعل ر أل   يوثر بهكل  اأر علي التح يل املعر   وتناية املهارى وبالتال  تحقيق األ داف. 

 مة  إياةان محاةد  
ل

أن اسةت دام علةي  Zhonggen& Guifang(2016( و  0202ويتفةق  ةال
بملعات التعل  املعكةو  بعاليةة الةتعل  لهةا تةيثأر إي ةا ي علةي الطةالب  ة  زيةادى الرضةا التعليمةي للطةالب 

 باراال التعل  املختلفة.

لكا تحاو  الاااطات التعرف علةي مةدى أثةر عجة  املجاوعةات  تةمأرى ي متوسةطة ( وعةدد 
  املعكوسةةة وتحديةةد أثر ةةا علةةي التح ةةيل األنهةةطة التعلياية  ليلةةة يمتوسةةطة ي  اأةةرى( باملعةةة الةةتعل

 الدرا  ي و الرضا التعليمي.

 اإلحساس بمشكلة البحث:

: انخفااااس مساااتول الطالباااات بالفرقاااة الثانياااة بمقااارر إحصااااء عاماااة بقسااام الرياضاااات بكلياااة 
ً
أوال

العلاااوم وابداا بالقرياااات مااان خاااالث إطاااالد الباحثاااات علاااى درجاااات مقااارر إحصااااء عاماااة بالفرقاااة 
تاةةأن ا  فةةاض درجةةا   ، وللتعةةرف علةةي  قساام الرياضااات بكليااة العلااوم وابداا بالقريااات،الثانيااة ب

أسااب تدنى درجا    ت  عال دراسة استكهافية م  خال  اسراا ة   دف إلةي التعةرف علةي أسةااب 
أسةعلة مملقةة، وسةؤا  مفتةوم، وتة   5 كا الق ور وتدنى بدرجات الطالاات، وتكو و االسةراا ة مة  

( طالاةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةة  طالاةةةةةةةةةةات الفر ةةةةةةةةةةة الطا يةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةة  الرياضةةةةةةةةةةيات للعةةةةةةةةةةام الجةةةةةةةةةةامع  02لةةةةةةةةةةي تطايقهةةةةةةةةةةا ع
م بالف ةةةةةةةةةل الدرا ةةةةةةةةة ي األو ، وأسةةةةةةةةةفرت  تةةةةةةةةةااث الدراسةةةةةةةةةة االستكهةةةةةةةةةافية أن الطالاةةةةةةةةةات 0200ي0200

ا للجدو  التال :   يواجه  مهاكل وفقل
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 ( 0جدو   
  تااث الدراسة االستكهافية

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الطالاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  بنود الدراسة االستكهافية
 وافقأن علي الاند امل

أن و ةةو املحاضةةرى ال يكفةةي للهةةرم وعةةرض املحتةةوى وتنفيةةك األنهةةطة ومنا هةة  ا والحاجةةة إلةةي 
 بملعة تعلياية هأر تقليدية .

2 

 2 أن عدد األنهطة هأر مناسر م  عج  م اوعات تنفيك ا.

الحاجةةةةة إلةةةةي عةةةةرض املحتةةةةوى خةةةةار  الف ةةةةل ليكةةةةون متااةةةةا لهةةةة  بهةةةةكل مسةةةةتار بةةةةي  و ةةةةو وأ  
 كان، ويسا  بعرض املحتوى أ  ر م  مرى اسر  درا   . م

2 

 2 ت  يص و و املحاضرى للانا هة والحوار    األنهطة وتكليفات املقرر.

الرهاةةةةةةة  ةةةةةةة  تنفيةةةةةةك األنهةةةةةةةطة بهةةةةةةكل جاةةةةةةةاع  لالسةةةةةةةتفادى مةةةةةة  التفاعةةةةةةةل بةةةةةةأن األ ةةةةةةةران، وتاةةةةةةةاد  
 املعلومات والخبرات.

2 

الةةي اسةةت دام بملعةةة تعليايةةة تةةوفر للطالاةةات يتضةة  مةة  الجةةدو  السةةابقة أ ةة  يوجةةد ااجةةة 
دراسةةةةة املحتةةةةوى التعليمةةةةي خةةةةار   اعةةةةات الدراسةةةةة وتعةةةةرض املحتةةةةوى أ  ةةةةر مةةةة  مةةةةرى اسةةةةر  ةةةةدرا    
وتسةةةةا  لهةةةة  برنفيةةةةك ومنا هةةةةة األنهةةةةطة التعليايةةةةة  ةةةة  م اوعةةةةات بقاعةةةةات الدراسةةةةة و ةةةةكا ي ةةةةعر 

  املعكوسةةةة ال ةةةي تسةةةا  بدارسةةةة تحقيقةة  باملعةةةة الةةةتعل  التقليديةةةة وياكةةة  تحقيةةةق ذلةةك باملعةةةات الةةةتعل
 املحتوى بهكل إلكتروني بي  و و وأ  مكان وتنفيك األنهطة والتكليفات بقاعات الدراسة.

 ثانًيا: توصيات الدراسات السابقة واملؤتمرات العلمية. 

   اسةةت ابة لتوتةةيات العديةةد مةة  الدراسةةات بةةذجرا  امل بةةد مةة  الاحةةوت اةةو  متمأةةرات ت ةةاي
(،  ٩١٠٢( ، في ةةةةةةل الرواجفةةةةةةة  0202دراسةةةةةةة مةةةةةةا ر تةةةةةةبر ، و خةةةةةةرون الةةةةةةتعل  املعكةةةةةةو ،  

(،   یةل  ٩١٠٢(،إی ةاب ااة ى    ٩١٠2(، محاةد خةالف  ٩١٠٢يوسف امله ى ومحاد الحيلة  
(، وتوتيات دراسةات سةابقة أخةر  بي ايةة إجةرا  امل يةد ٩١٠٢(. انان ال ي    ٩١٠٢السید  

األنهةةطة التعليايةةة باملعةةات الةةتعل  مةة  الاحةةوت لتحديةةد أف ةةل السةةال السةةت دام وتوليةةف 
(، مةةةةروى 0202(، إياةةةةان عاةةةةد الع يةةةة  و خةةةةرون 0202املختلفةةةةة، وم  ةةةةا دراسةةةةة ااةةةة ى الق ةةةةبي 

(، وبملعةةةةةةةة الةةةةةةةتعل  املعكةةةةةةةو  وم  ةةةةةةةا دراسةةةةةةةة رابعةةةةةةةة 0202(، أااةةةةةةةد عاةةةةةةةداملنع  0202سةةةةةةةلياان 
(، 0202(، محاةةةةد مسةةةةعود 0202(،  ويةةةةدا عاةةةةد الحايةةةةد 0202ال ةةةةقرية ومحسةةةة  السةةةةاملي 

 (.0202(، إياان محاد ٩١٠٢(، انان الهاعر 0202ااد عاد املنع  أ
  ب ةةةةرورى تحقيةةةةق الرضةةةةا التعليمةةةةي للطةةةةالبر أل ةةةة  0202 إبةةةةرا ي  اةةةةا أوتةةةةو دراسةةةةة أاةةةةالم )

يةةؤثر علةةي أدائ ةة  التح ةةيل  واملهةةارى، ويسةةاعد  ةة  تحقيةةق األ ةةداف التعليايةةة بطريقةةة فعالةةة 
 لكا ي ر تحقيق     عالية التعل .

  املةةةةؤتارات ال ةةةةي أوتةةةةو بتوليةةةةف الةةةةتعل  املعكةةةةو  بالعاليةةةةة التعليايةةةةة واال تاةةةةام توتةةةةيات
بةةاملتمأرات الاي يةةةة ت ةةةا، وم  ةةا:املؤتار الخةةةامس عهةةةر الةةةدول  للةةتعل  املعكةةةو  بروسةةةیا، والةةةك  
ةةةةان  أو ةةةة ي ب ةةةةةرورى  إجةةةةةرا  امل يةةةةةد مةةةةة  الدراسةةةةةات اةةةةو   متمأةةةةةرات الةةةةةتعل  املعكةةةةةو  سةةةةةوا  أكة



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   
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اسةةةةةةةر لتحقيةةةةةةق االسةةةةةةتفادى مةةةةةة  إمكا اتةةةةةة   ةةةةةة  تحسةةةةةةأن  ةةةةةةواتث تعلةةةةةة  إلكترو يةةةةةةا أو بقاعةةةةةةات الدر 
 الطالب با تلف املجاالت واملراال الدراسية.

اااااا: الإاجاااااة إعاااااى التعااااارف علاااااى أثااااار التفاعااااال باااااي  حجااااام املجموعاااااات وعااااادد األنشاااااطة 
ً
ثالث

 التعليمية ببيئة التعلم املعكوسة على التحصيل الدراس ي والرضا التعليمي.

ل  املعكوسة تسعي العديةد مة  الدراسةات بالاحةد  ة  متمأرا  ةا وتعةد ولتحسأن بملعات التع
األنهةةطة التعليايةةة مةة  أ ةة  املتمأةةرات املوجةةود باملعةةات الةةتعل  املعكةةو ، وال ةةي ي ةةر اال تاةةام ت ةةا ، 
وعجةةةة  املجاوعةةةةات وعةةةةدد األنهةةةةطة مةةةة  املتمأةةةةرات املهاةةةةة ال ةةةةي تةةةةؤثر علةةةةي  ةةةةواتث الةةةةتعل  بهةةةةكل عةةةةام 

فةة، وبملعةات الةتعل  املعكوسةة بهةكل خةاص، ورهة  ذلةك   ةد  ةدرى  ة  الدراسةات باملعات التعل  املختل
ال ةةةي سةةةةعو إلةةةي  التعةةةةرف علةةةي أثةةةةر التفاعةةةل بةةةةأن عجةةة  املجاوعةةةةات وعةةةدد األنهةةةةطة التعليايةةةة باملعةةةةة 

 ،  اةةةةا ان النرتةةةةااث فقةةةةد اختلفةةةةو اةةةةو  التح ةةةةيل الدرا ةةةة ي والرضةةةةا التعليمةةةةيالةةةتعل  املعكوسةةةةة علةةةةي 
تةةةةةةةمأرى ي متوسةةةةةةةطة(  ةةةةةةة  بملعةةةةةةةات الةةةةةةةتعل  املختلفةةةةةةةة هأةةةةةةةر بملعةةةةةةةات الةةةةةةةتعل  أف ةةةةةةةلية عجةةةةةةة  املجاوعات 

املعكوسةةة فيوجةةد الدراسةةات ال ةةي أثارةةو أف ةةلية عجةة  املجاوعةةات املتوسةةطة دراسةةة انةةان مر ةة ي، 
( 0205(، ودراسةة  نةاد  عاةد السةاي  ۷۱۰۲(، ودراسة  نةا  جاةا  الةدي  و خةرون 0202دينا عل  

دراسةةات أثارةةو أف ةةلية عجة  املجاوعةةات ال ةةمأرى  دراسةةة ( ر ويوجةد ٩١٠٩ودراسةة أمأةةرى الجاةةل 
  ,.Enu et al(،بملناةةا أتةةارت  تةةااث دراسةةة 0202( ودراسةةة محاةةد خلةةف    0203وليةةد إبةةرا ي   

(  ال ةةةةي أتةةةةارت إلةةةةي تسةةةةاو  أعجةةةةام املجاوعةةةةات  متوسةةةةطة، تةةةةمأرى(  ةةةة  التح ةةةةيلر  ةةةة  اةةةةأن 2015)
أن أدا  املجاوعةةة ال ةةمأرى أف ةةل مةة  املتوسةةطة  (0202أثارةةو دراسةةة إياان عاةةد الع يةة  و خةةرون، 

 .   تنفيك االنهطة التعلياية

 مشكلة البحث: 

تتاطل مهكلة الاحد  ة  تةدني مسةتوى تح ةيل طالاةات الفر ةة الطا يةة بقسة  الرياضةيات 
بكليةةة العلةةوم واآلداب ب امعةةة الجةةوف وا  فةةاض مسةةتوى رضةةائ   التعليمةةي  ةة  مقةةرر إا ةةا  عامةةة. 

املهةةةكلة سةةةعي الاحةةةد الحةةةال  إلةةةي التعةةةرف علةةةي أثةةةر متمأةةةر  اخةةةتالف كةةةل مةةة  عجةةة   وللت ةةةد  لهةةةك 
املجاوعةةةةةةةةةةات (تةةةةةةةةةةمأرىي  اأةةةةةةةةةةرى العةةةةةةةةةةدد  وعةةةةةةةةةةدد األنهةةةةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةةةةة( املقدمةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةؤال  الطالاةةةةةةةةةةات 
 تمأرىيمتوسةةةطةي  طأةةةرى( والتفاعةةةل بةةةأن  ةةةكي  املتمأةةةري   ةةة  بملعةةةة تعلةةة  معكوسةةةة. وتطلاةةةو ا جابةةةة 

 ع  األسعلة الفرعية التالية:ع   كا السؤا  ا جابة 

مةةةا أثةةةر إخةةةتالف عجةةة  املجاوعات تةةةمأرىي متوسةةةطة العةةةدد( باملعةةةة تعلةةة  معكوسةةةة  ةةة  كةةةل مةةة   .0
 التح يل والرضا التعليمي لطالاات الفر ة الطا ية  س  الرياضيات ب امعة الجوف؟

 ة  كةل ما أثر إختالف عدد األنهطة التعلياية  تمأرىي متوسةطةي  طأةرى( باملعةة تعلة  معكوسةة  .0
 م  التح يل والرضا التعليمي لطالاات الفر ة الطا ية  س  الرياضيات ب امعة الجوف؟

مةةةا أثةةةر التفاعةةةةل بةةةأن عجةةةة  املجاوعات تةةةمأرىي متوسةةةةطة العةةةدد( وعةةةةدد األنهةةةطة التعليايةةةةة   .3
تمأرىي متوسطةي  طأرى  باملعةة تعلة  معكوسةة  ة  كةل مة  التح ةيل والرضةا التعليمةي لطالاةات 

 ة  س  الرياضيات ب امعة الجوف؟الفر ة الطا ي
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 أهداف البحث:

 ی دف  كا الاحد إلي:

   التعةةةرف علةةةي عجةةة  املجاوعةةةات األنسر تمأرىيمتوسةةةطة( باألنهةةةطة التعليايةةةة باملعةةةة الةةةتعل
املعكوسةةةة علةةةي التح ةةةيل الدرا ةةة ي والرضةةةا التعليمةةةي لةةةدى طالاةةةات  سةةة  الرياضةةةيات ب امعةةةةة 

 الجوف.
 ة األنسةةةةةةةةر   ليلةيمتوسةةةةةةةةطةي  طأةةةةةةةةرى( باملعةةةةةةةةة الةةةةةةةةتعل  التعةةةةةةةةرف علةةةةةةةةي عةةةةةةةةدد األنهةةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةة

املعكوسةةةة علةةةي التح ةةةيل الدرا ةةة ي والرضةةةا التعليمةةةي لةةةدى طالاةةةات  سةةة  الرياضةةةيات ب امعةةةةة 
 الجوف.

  التعةةرف علةةي أثةةر التفاعةةل بةةأن عجةة  املجاوعات تمأرىيمتوسةةطة( وعةةدد األنهةةطة التعليايةةة
تح ةيل الدرا ة ي والرضةا التعليمةي لةدى   ليلةيمتوسطةي  طأرى( باملعة التعل  املعكوسة علةي ال

 طالاات  س  الرياضيات ب امعة الجوف.
  :أهمية البحث

  .تناية الجا ر املعر   لطالاات  س  الرياضيات الخاتة باقرر إا ا  عامة 
   توجيةةةةة  ا تاةةةةةام أع ةةةةةا   يعةةةةةة التةةةةةدريس  حةةةةةو األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة مةةةةة  ايةةةةةد عةةةةةدد ا وعجةةةةة

 املجاوعات املنفكى ل نهطة.
 أنسر عدد وعج  للا اوعات لتنفيك األنهطة التعلياية باملعة التعل  املعكوسة. تحديد 

 منهج البحث  

( لتحديةةةد أثةةر التفاعةةةل Experimental Designاسةةت دم الاحةةد الحةةةال  املةةنبج الت ريبةةةي 
بأن عج  املجاوعات تمأرى يمتوسةطة( وعةدد األنهةطة التعليايةة  تةمأر يمتوسة ي  طأةرى( باملعةة 

    (.Creswell, 2014كوسة التعل  املع

 البحث: محددات

 الت م  كا الاحد باملحددات اآلتية:

( طالاةةةةةة مةةةةة  طالاةةةةةات  سةةةةة  الرياضةةةةةيات ب امعةةةةةة 02م اوعةةةةةة  وامهةةةةةا   عيناااااة البحاااااث:
 م.0200-0200الجوف    الف ل الدرا  ي األو  للعام الجامع  

 التح يل الدرا  ي للاقرر الدرا  ي  إا ا  عامة(.  موضوعي:

عجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  املجاوعات تمأرىيمتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة(، وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد األنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   إجرائاااااااااااااااااا :
  ليلةيمتوسطةي طأرى( باملعة التعل  املعكوسة. 

 متغيرات البحث:

عجةةة  املجاوعةةةات ولةةة  مسةةةتويان  م اوعةةةة تةةةمأرى مقابةةةل متوسةةةطة(  املتغيااار املساااتقل:
عةةةةةةة الةةةةةةتعل  وعةةةةةةدد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة ولةةةةةة  ثالثةةةةةةة مستويات أنهةةةةةةطة  ليلةةةةةةةي متوسةةةةةةطةي  طأةةةةةةرى( بامل

 املعكوسة.
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 التح يل الدرا  ي، والرضا التعليمي. املتغيرا  التابعا :

 أدوات البحث:

 .اختاار تح يل  باقرر إا ا  عامة 
  .مقيا  الرضا التعليمي 

 
 عينة البحث  

( طالاةةةةةةة مةةةةةة  طالاةةةةةةات الفر ةةةةةةة الطا يةةةةةةة بقسةةةةةة  الرياضةةةةةةيات بكليةةةةةةة العلةةةةةةوم 02تكو ةةةةةةو مةةةةةة  
( م اوعةةةةةةات ت ري يةةةةةةة  بهةةةةةةكل عهةةةةةةوااية 2ف، وتةةةةةة  تقسةةةةةةاه  إلةةةةةةي واآلداب بالقريةةةةةةات ب امعةةةةةةة الجةةةةةةو 

 .0بسيطة   اا ب دو  ر   

 (0جدو  ر    

 يوض  املجاوعات الت ري ية للاحد 

 عدداألنهطة التعلياية  و  املجاوعة عدد الطالاات ر   املجاوعة

   ليل( 3 م اوعة تمأرى 3 االولي

   ليل( 3 م اوعة متوسطة 2 الطا ية

  متوس ( 2 م اوعة تمأرى 3 الطالطة

  متوس ( 2 م اوعة متوسطة 2 الرابعة

   طأرى( 2 م اوعة تمأرى 3 الخامسة

   طأرى( 2 م اوعة متوسطة 2 السادسة

 التصميم التجريبي للبحث

 ( املوض  بالجدو  التال . 3×0ت  است دم الت اي  الت ريبي  

 (  3جدو  

 (3×0الت اي  الت ريبي للاحد  

 عدد األنشطة                       

 حجم املجموعات 

 قليلة

 

 كثيرة متوسطة

 

 ىتمأر 

م اوعة ت ري ية 
 أولي

م اوعة ت ري ية 
 ثالطة .

م اوعة ت ري ية 
 خامسة .

م اوعة ت ري ية  متوسطة
 ثا ية

 م اوعة ت ري ية
 رابعة.

م اوعة ت ري ية 
 سادسة.
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 :فروس البحث 

ا بةةةةةأن متوسةةةةة .0 طي درجةةةةةات املجاوعةةةةةات الت ري يةةةةةة  ةةةةة  التطايةةةةةق ال يوجةةةةةد فةةةةةرق دا  إا ةةةةةاايل
الاعةةةةد  لالختاةةةةار التح ةةةةيل  ملقةةةةرر إا ةةةةا  عامةةةةة يرجةةةة  إلةةةةي اخةةةةتالف عجةةةة  املجاوعةةةةات 

 باألنهطة التعلياية باملعة التعل  املعكو   تمأرىي متوسطة(. 
ا بةةةةةأن متوسةةةةةطي درجةةةةةات املجاوعةةةةةات الت ري يةةةةةة  ةةةةة  التطايةةةةةق  .0 ال يوجةةةةةد فةةةةةرق دا  إا ةةةةةاايل

الرضةةةةةةا التعليمةةةةةةير ويرجةةةةةة  إلةةةةةةي اخةةةةةةتالف عجةةةةةة  املجاوعةةةةةةات باألنهةةةةةةطة   الاعةةةةةةد  ملقيةةةةةةا 
 التعلياية باملعة التعل  املعكو   تمأرىي متوسطة(.

ا بةةةةةأن متوسةةةةةطي درجةةةةةات املجاوعةةةةةات الت ري يةةةةةة  ةةةةة  التطايةةةةةق  .3 ال يوجةةةةةد فةةةةةرق دا  إا ةةةةةاايل
الاعةةةةةد  لالختاةةةةةار التح ةةةةةةيل  ملقةةةةةرر إا ةةةةةا  عامةةةةةةةر يرجةةةةة  إلةةةةةي اخةةةةةةتالف عةةةةةدد األنهةةةةةةطة 

 اية باملعة التعل  املعكو    ليلةي متوسطةي  طأرى(.التعلي
ا بةةةةةأن متوسةةةةةطي درجةةةةةات املجاوعةةةةةات الت ري يةةةةةة  ةةةةة  التطايةةةةةق  .4 ال يوجةةةةةد فةةةةةرق دا  إا ةةةةةاايل

الاعةةةةةد  ملقيةةةةةا  الرضةةةةةا التعليمةةةةةير يرجةةةةة  إلةةةةةي اخةةةةةتالف عةةةةةدد األنهةةةةةطة  التعليايةةةةةة باملعةةةةةة 
 التعل  املعكو    ليلة يمتوسطةي  طأرى(.

ا بةةةةةأن متوسةةةةةطي درجةةةةةات املجاوعةةةةةات الت ري يةةةةةة  ةةةةة  التطايةةةةةق ال يوجةةةةةد فةةةةةرق دا  إا ةةةةةا .5 ايل
الاعةةةةةةةةد  لالختاةةةةةةةةار التح ةةةةةةةةيل  ملقةةةةةةةةرر إا ةةةةةةةةا  عامةةةةةةةةةر يرجةةةةةةةة  إلةةةةةةةةي التفاعةةةةةةةةل بةةةةةةةةأن عجةةةةةةةة  
املجاوعات تمأرىيمتوسةةةطة( وعةةةدد األنهةةةطة التعلياية  ليلةيمتوسةةةطةي طأرى( باملعةةةة 

 التعل  املعكوسة. 
ا بةةةةةأن متوسةةةةةطي درجةةةةةات امل .2 جاوعةةةةةات الت ري يةةةةةة  ةةةةة  التطايةةةةةق ال يوجةةةةةد فةةةةةرق دا  إا ةةةةةاايل

الاعةةد  ملقيةةا  الرضةةا التعليمةةي ويرجةة  إلةةي أثةةر التفاعةةل بةةأن عجةة  املجاوعات تةةةمأرىي 
 متوسطة( وعدد األنهطة التعلياية  ليلةيمتوسطةي طأرى( باملعة التعل  املعكوسة .

 مصطلإات البحث:

ا كاآلتي:  ت  تحديد م طلحات الاحد إجراايل

 متوسطة(:حجم املجموعات)صغيرة/ 

ةةةةةا بي ةةةةة  عجةةةةةة  املجاوعةةةةةات املنفةةةةةكى ل نهةةةةةةطة التعليايةةةةةة ملقةةةةةايملس الث عةةةةةةة    وتعةةةةةرف إجراايل
( طالاةات، واملجاوعةات املتوسةطة 3املر  ية باقةرر إا ةا  عامةة فاملجاوعةات ال ةمأرى تتكةون مة   

 ( طالاات.2تتكون م   

 بيئة التعلم املعكوسة

علةةةةي الطالاةةةات بةةةدال مةةةة  املعلةةة ، ويعةةةةرض  وتعةةةرف بالاحةةةد الحةةةةال  بي  ةةةا بملعةةةة تعلةةةة  تعتاةةةد 
املحتةةةةوى التعليمةةةةةي ملقةةةةةايملس الث عةةةةة املر  يةةةةةة باقةةةةةرر إا ةةةةا  عامةةةةةة مسةةةةةاقا علةةةةي الطالاةةةةةات عبةةةةةر أداى 
التعلي   ا لكتروني  الاالر بورد( ليتعلا  بةي  و ةو، وأ  مكةان، ووفقةا لقةدرا   ، علةي أن ي  ةص 

األنهطة  ليلةيمتوسةةةةةةطةي طأرى( وعجةةةةةة   و ةةةةةةو املحاضةةةةةةرى لتنفيةةةةةةك األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة وفةةةةةةق عةةةةةةدد
( طالاةةةات، 2( طالاةةةات ومتوسةةةطة 3املجاوعةةةات ال ةةةي تةةة  تحديةةةد ا بالاحةةةد الحةةةال  م اوعةةةة تةةةمأرى 

 ويكون دور املحاضر  نا التوجي  وا رتاد.



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم
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 عدد األنشطة التعليمية )قليلة/متوسطة/كثيرة(

األنهةةةةةةطة ال ةةةةةةي تقةةةةةةوم ويق ةةةةةةد بعةةةةةةدد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة القليلةةةةةةة بالاحةةةةةةد الحةةةةةةال  بي  ةةةةةةا 
املجاوعةة سةةوا   تمأرىيمتوسةةطة( برنفيةةك ا بو ةةو املحاضةةرى، وألةةي ثالثةةة أنهةةطة خاتةةة باقةةايملس 
الث عة املر  ية باقةرر إا ةا  عامةة للفر ةة الطا يةة لطالاةات  سة  الرياضةيات بكليةة العلةوم واآلداب 

 بالقريات ب امعة الجوف.

حةةةةد الحةةةةال  بي  ةةةةا األنهةةةةطة ال ةةةةي تقةةةةوم ويق ةةةةد بعةةةةدد األنهةةةةطة التعليايةةةةة املتوسةةةةطة بالا
املجاوعةةة سةةةوا   تمأرىيمتوسةةطة( برنفيةةةك ا بو ةةةو املحاضةةرى وألةةةي سةةةتة انهةةطة خاتةةةة باقةةةايملس 
الث عة املر  ية باقةرر إا ةا  عامةة للفر ةة الطا يةة لطالاةات  سة  الرياضةيات بكليةة العلةوم واآلداب 

 بالقريات جامعة الجوف

كطأةةةةةةرى بالاحةةةةةةد الحةةةةةةال  بي  ةةةةةةا األنهةةةةةةطة ال ةةةةةةي تقةةةةةةوم ويق ةةةةةةد بعةةةةةةدد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة ال
املجاوعة سوا   تمأرىيمتوسطة( برنفيك ا بو و املحاضةرى، وألةي تسةعة أنهةطة خاتةة باقةايملس 

 الث عة املر  ية باقرر إا ا  عامة للفر ة الطا ية بكلية العلوم واآلداب بالقريات ب امعة الجوف

 التحصيل الدراس ي: 

   مقدار ما تح لو علي  طالاةات  سة  الرياضةيات مة  معةارف ويعرف بالاحد الحال  بي
ومعلومةةات  ةة  مقةةرر إا ةةا  عامةةة بالاحةةد مةة  خةةال  دراسةةة املحتةةوى املقةةدم مةة  خةةال  بملعةةة الةةتعل  
ةةةةةا بالدرجةةةةةة ال ةةةةةي تح ةةةةةل عل  ةةةةةا الطالاةةةةةة  ةةةةة  االختاةةةةةار التح ةةةةةيل   املعكوسةةةةةة عبةةةةةر الةةةةةاالر بةةةةةورد، مقاسل

 باملحتوى املخ ص باملقرر.

 تعليمي: الرضا ال

ويعرف بالاحد الحال  بي   تعور طالاات  سة  الرياضةيات بكليةة العلةوم واآلداب بالقريةات ب امعةة 
الجةةةةوف بالقناعةةةةة والقاةةةةةو  باسةةةةت دام بملعةةةةة الةةةةةتعل  املعكوسةةةةة أثنةةةةا  الةةةةةتعل  باقةةةةرر إا ةةةةا  عامةةةةةة، 

ألةة : الرضةةا ويحةةدد ذلةةك الهةةعور مةة  خةةال  م اةةو  درجةةا    ألبعةةاد مقيةةا  الرضةةا التعليمةةي األر عةةة 
عةةةةةة  املحتةةةةةةوى التعليمةةةةةةي، الرضةةةةةةا عةةةةةة  التفاعةةةةةةل مةةةةةة  أسةةةةةةتاذ املقةةةةةةرر والةةةةةة مال ، الرضةةةةةةا عةةةةةة  األنهةةةةةةطة 

 الإاعي.  التعلياية وسهولة تنفيك ا، الرضا العام ع  الاملعة التعلياية املعكوسة املعد بالاحد 

 اإلطار النظري للبحث:

 
ً
 التعلم املعكوس –أوال

 تعريف التعلم املعكوس.

م التكنولةةةوك  العةةةاملي  ةةة  م ةةةا  األجهةةة ى ا لكترو يةةةة إلةةةي تسةةةهيل عاليةةةة ا تقةةةا  أدى التقةةةد
املعرفةةةر و ةةو مةةا اسةةتدعي ضةةرورى تطةةور اسةةتراتي يات  قةةل  ةةك  املعرفةةة، واسةةتحدات طةةرق جديةةةدى 
   التعل ، ويعد التعل  املعكو  أاد  ةك  االسةتراتي يات، وأاةد أ ةوا  الةتعل  املةدمث، وتتر ة  فكةرى 

 م  التعل  علي عكس الدور التقليد  لكل م  املدرسة والاملو. كا النو  

يةت  الةتعل  املعكةو  مة  خةال  مهةا دى الطةةالب ملةا يةوفر  املعلة  مة  محتةوى  تعليمةي عبةةر 
وسةةةاال التقنيةةةةة املختلفةةةةة علةةةةي تةةةةكل محاضةةةةرات أو مقةةةاط  فيةةةةديو وهأر ةةةةا مةةةة  الوسةةةةاا  األخةةةةرى  ةةةة  
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ا ي ةااه ا مة  أنهةطة ذاتيةة الةتعل ،  و ة  و ةو الح ةة يةت  املث   باست دام االجه ى  ا لكترو ية وم
 (Francl ,2014,P.120منا هة ذلك، وال التدرياات و جرا  األنهطة واملهاري  

( الةةةةتعل  املعكةةةةو  بي ةةةة   اةةةةوذ  تدري ةةةة ي  ةةةةاا  علةةةةي 05,ص. 0202وعةةةةرف محاةةةةد الجاةةةةا  
اد تعلاهةةةةا  اةةةةل و ةةةةو الح ةةةةة تطايقةةةةات الةةةةتعل  املةةةةدمث، يعتاةةةةد علةةةةي تفاعةةةةل التالميةةةةك مةةةة  املةةةةادى املةةةةر 

الدراسية م  خةال  توليةف أدوات  ىة  الكترو يةة يةت  عبر ةا تكلةيفه  باألنهةطة وتكليفةات تعليايةة 
أخةةةةر  مرتاطةةةةةة باملةةةةةادى بمةةةةةرض عكةةةةةس إجةةةةةرا ات التةةةةةدريس التقليةةةةةد  للاقةةةةةررات، وذلةةةةةك  ةةةةة  خطةةةةةوات 

 ااعية.منىاة يت  ت اياها، ويت     و و الح ة تقدي  أنهطة تفاعلية فردية أو ج

( بي ةةة   ىةةةام تعليمةةةي يقةةةوم علةةةي دمةةةث التكنولوجيةةةا 005,ص. 0202وعرفةةة  محاةةةد مسةةةعود  
مةة  الطريقةةة التقليديةةةر للحةةد مةة  سةةلايات  النىةةام التعليمةةي املتاةة ،  ايةةد يسةةتطي  الطالةةر االطةةال  
ةةةر إلةةةي القاعةةةة التدريسةةةية  أوال علةةةي املحتةةةوى العلمةةةي مةةة  خةةةال  ا  تر ةةةو، ويةةةدون مالاىاتةةة ، ثةةة  يح  

 التقليدية لطرم أسعلت ، والتطايق العال  ملا تعلا . 

( أن الةتعل  املعكةو  يعتاةد علةي النىريةة الاناايةة  ة  ( Bergmann & Sams ,2012ويةكر
 ف  ا مة  خةال  مةا يتةام لة  مة  

ل
 إي ابيا

ل
التعل ر فياطل املتعل  محور العالية التعلياية فهو يؤد  دورا

    بنا  املعرفة، ولةملس متلقيةا لهةا فحسةر، ومة  ثة  فةذن أنهطة تفاعلية متعددى ت عل من  م
ل
سا اا

 دور املعل  يتحو  م  موتل للاعرفة إلي مملسر ومسهل لها.

وماةةةةةا سةةةةةاق تعةةةةةرف الاااطةةةةةات الةةةةةتعل  املعكةةةةةو  بي ةةةةة  الاملعةةةةةة التعليايةةةةةة ال ةةةةةي تةةةةةوفر عةةةةةرض 
كترو يةةةة ،و تنفيةةةك ودراسةةة  املحتةةةوى التعليمةةةي للطةةةالب خةةار   اعةةةات الدراسةةةة عبةةةر بملعةةات الةةةتعل  ا ل

األنهةةةةطة التعليايةةةةة  ومنا هةةةة  ا بةةةةأن الطةةةةالب بقاعةةةةات الدراسةةةةة وتحةةةةو إتةةةةراف وتوجيةةةة  مةةةة  أسةةةةتاذ 
 املقرر. 

 :خصائص التعلم املعكوس

 ( بع  خ ااص التعل  املعكو ، وم  ا: (Davies et al., 2013,P. 565أورد  

واجاةةةةةةات مرايةةةةةةة لرسةةةةةةهيل االسةةةةةتعا ة بالتقنيةةةةةةات الحديطةةةةةةة مةةةةةة  فيةةةةةةديو ات تعليايةةةةةة ومةةةةةةدو ات و  -
 عالية التعل . 

 تحويل املتعل   م  متلق سلبي إلي مهارر نه .  -

عاةةةل تاةةةةاد  بةةةةأن و ةةةةو الح ةةةةة الدراسةةةةية داخةةةل املدرسةةةةة وو ةةةةو الواجةةةةر  ةةةة  الاملةةةةور  فتتحةةةةو   -
 الح ة الدراسية  جرا  الواجاات واألنهطة، والاملو ملها دى العرض ومراجعة الدر . 

سةةةةاعدى  ةةةة  اسةةةةريعاب املفةةةةا ي  املر اةةةةة، و ةةةة  أنهةةةةطة مهةةةةارات يةةةةت  ت  ةةةةيص و ةةةةو الح ةةةةة للا -
 التفكأر العليا ايد يكون تقدم كل طالر اسر  درات . 

ماارسة الواجاات داخل الف ةل يعطةي املعلة  فرتةة أ بةر، ور يةة أوضة   ة  معرفةة املسةتويات  -
 الحقيقيةةة للطالةةر، ومةة  ثةة  يةةت  ت ةةخيص ضةةعف  ب ةةورى أف ةةل ليةةت  تحديةةد أسةةالير الةةتعل 

 املناساة ل .
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إتااةةةة فرتةةةة الحةةةوار واملنا هةةةات مةةة  خةةةال   املن ةةةات التعليايةةةة واملةةةدو ات، وتاكةةةأن الطالةةةر  -
 م  ر ية جاي  املنا هات ال ي تت  بأن املعل  وبقية زمالا . 

تةةةةالاية اسةةةةت دام : ايةةةةد ي ةةةةل  تطايقةةةة   ةةةة  كةةةةل املقةةةةررات الدراسةةةةية، و ةةةة  م تلةةةةف املرااةةةةل  -
 والجامعة، ولل فوف ذات األعداد املتوسطة والكاأرى. الدراسية املتوسطة والطا و  

التفاعلية: ايد يتفاعل املتعل  م  املحتوى التعليمي  ة  املثة  ، ويتفاعةل  ة  الف ةل مة   زمالاة   -
 واملعل  م  خال  األنهطة التعلياية والتطايق العال .

 دعائم التعلم املعكوس. 

 Bergmann& Sams , 2012  ر0202ر إلهةةام السةةعدون،0202ويك ر محاةةد الجاةةا ،
Hamdan et al.,2012;:أن أ   دعاا  التعل  املعكو  تتاطل    االتي )-   

وجةةةود بملعةةةة تعلةةة  مر ةةةة: يتطلةةةر تطايةةةق الةةةتعل  املعكةةةو  ترتملةةةر بملعةةةة الةةةتعل  و إدخةةةا  تعةةةديالت  -
عل  ةار ا ةى ترناسةر مة  املوا ةةف التعليايةة للطةالب، ولكةي ترناسةةر مة  مسةتويات الطةالب  و ةةو 

 ا يستل م است دام عدى استراتي يات تعلياية توفر للطالر دورا إي ابيا    عالية التعل . م

ثقافةةةةةة الةةةةةتعل :  ويةةةةةت  مةةةةة  خةةةةةال  توجيةةةةة  الطةةةةةالب  للةةةةةتحك   ةةةةة  تعلاهةةةةة ، وبةةةةةكلك يتو ةةةةةف الكةةةةة   -
 والكيف  م  املحتوى التعليمي علي أ داف الطالب م  التعل  وعلي ات ا  التعل .

ي : ي ةر أن يكةون املحتةوى التعليمةي الةك  تة  إعةداد  مة   اةل املعلة  املحتوى املق ود وتقسةا -
محققةةةةةةا ل  ةةةةةةةداف التعليايةةةةةةةة املحةةةةةةددى، ولةةةةةةةكلك ي ةةةةةةةر علةةةةةةةي املعلةةةةةة  تةةةةةةةوفأر املحتةةةةةةةوى إلكترو يةةةةةةةا  

 و تاات ، وي ر التر أ  علي املفا ي  الجديدى. 

عل ، وذلةةةك عةةة  تةةةوفر التربةةةويأن املت   ةةةأن: فالبةةةد أن تكةةةون لةةةدی   الرهاةةةة  ةةة  تطةةةوير بملعةةةة الةةةت -
طريق التمكية الراجعة اآل ية، والتقوي  املسةتار  ة  الف ةل، سةوا  أكةان ذلةك عة  طريةق فةرد  

 أم جاع . 

 دور املعلم في التعلم املعكوس. 

يلعةةر املعلةة   ةة  الةةتعل  املعكةةو  الةةدور األ ةة ، ويتطلةةر ذلةةك أن يكةةون واعيةةا بفلسةةفة  ةةكا 
 علةي أدااة  ب ةورى

ل
 .Kim et al., 2014,Pكافيةة، ويتاطةل دور املعلة   اةا أورد  النو  م  التعل ، ومدربا

 (     النقا  التالية :25، ص.0202( و محاد عاد العا ، (38

 أن املعل  ي ا   مرتدا وموجها ومملسرا للتعل .  -

أن املعلةةةة  ي ةةةةا  مقةةةةدما للتمكيةةةةة الراجعةةةةةر و ةةةةو مةةةةا ي علةةةة  ي  ةةةةص و تةةةةا أ بةةةةر للتفاعةةةةل بةةةةأن  -
 ع  م  جهة وبأن املعل  م  جهة أخرى. املتعلاأن م  بع ه  الا

 است دام  استراتي يات م تلفة تساعد علي تناية مهارات التفكأر العليا لدى الطالب. -

تحقيةةق التكامةةل بةةأن التكنولوجيةةا والطةةرق التقليديةةة مةة  خةةال  دمةةث التكنولوجيةةا داخةةل وخةةار   -
 الف ل الدرا  ي. 

ل الف ةةةةةةل الدرا ةةةةةة ير  ل يةةةةةةادى التفاعةةةةةةل ت ةةةةةةاي  وتطةةةةةةوير األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة التفاعليةةةةةةة داخةةةةةة -
والحةةوار بةةأن املتعلاةةأن واملعلةة ، وعليةة  أن ينةةو   ةة  أ ااطهةةا وطةةرق ماارسةة  ا، وأن يقةةوم بهةةراها 

 و يفية أدائ ا. 
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يقةةةوم املعلةةة   بت ةةةاي  املحتةةةوى التعليمةةةي علةةةي ا  تر ةةةو، واألسةةةالير التكنولوجيةةةة املناسةةةاة لةةة   -
 در التعلياية املناساة لطالب . ويقوم باختاار ا، وم  ث  ي تار امل ا

الطقةةة  يسةتل م الةتعل  املعكةو  أن تتةوافر  ة  املعلةة  بعة  املهةارات والسةاات ال خ ةية، وم  ةا -
 بالنفس, املطابرى والدافعية.

  بالنسبة ألدوار املتعلم.أما 

 -(   :30,ص. 0202فقد أجالها محاد الجاا  

 است دام التكنولوجيا بهكل فعا     التعل .  -

 هار ة ا ي ابية م  خال  ماارسة األنهطة. امل -

 تفعيل دور     التعل  لي ا  محور العالية التعلياية، ولملس م رد مستا . -

 التعاون م  األ ران    الف ل الدرا  ي    است دام التكنولوجيا بهكل فعا     التعل . -

 تحال املسعولية، واالعتااد علي النفس    الح و  علي املعلومة.   -

 ات استخدام بيئات التعلم املعكوس. مميز 

التعل     بملعات التعل  املعكو  يساعد علي تحس  التح يل الدرا ة ي للطةالب،  اةا أ ة  يرةي    -
إمكا يةةةة التفةةةوق الدرا ةةة ي للطةةةالب بطةةةي  الةةةتعل  مةةة  خةةةال  إعةةةادى عةةةرض املحتةةةوى عةةةدى مةةةراتر 

ةة  التح ةةيل الدرا ةة ي  ةة  الف ةةو  والاملعةةات  التعليايةةة املعكوسةةة، فقةةد أثارةةو الدراسةةات تحسح
ملعرفةة العال ةة بةأن األدا  األكةاديمي وت ةور  (Herrera & Vilchez, 2021)ففةي دراسةة أجرا ةا 

الطةةةالب  ةةة  الف ةةةل املعكةةةو   ةةة  دورى تعليايةةةة للاوسةةةيقي الهةةةرت الدراسةةةة  فةةةروق ذات داللةةةة  
لةةةةةتعل   إا ةةةةةااية ل ةةةةةال  املجاوعةةةةةة ال ةةةةةي درسةةةةةو وفةةةةةق منبجيةةةةةة  تقليديةةةةةة   ةةةةة  متمأةةةةةرات منةةةةةا  ا

والكفةةةةةةا ى الكاتيةةةةةةة  وااللتةةةةةة ام املعر ةةةةةة   بملناةةةةةةا الطةةةةةةالب  الةةةةةةكي  درسةةةةةةوا  ةةةةةة  لةةةةةةل  اةةةةةةوذ  الف ةةةةةةل 
(  ةةةةة  دراسةةةةة  ا ال ةةةةةي 0202املعكةةةةةو  اققةةةةةوا أدا  أكاديايةةةةةا أعلةةةةةي.  اةةةةةا وجةةةةةدت  إلهةةةةةام السةةةةةعدون, 

 ةةةةدفو إلةةةةي معرفةةةةة أثةةةةر اسةةةةت دام اسةةةةتراتي ية الف ةةةةل املعكةةةةو  علةةةةي تح ةةةةيل الطلاةةةةة  وعلةةةةي 
قةةةةةرراتر ايةةةةةد دلةةةةةو النتةةةةةةااث علةةةةةي وجةةةةةود فةةةةةروق ذات داللةةةةةة إا ةةةةةااية ل ةةةةةةال  رضةةةةةا   عةةةةة  امل

املجاوعةة الت ري يةة  ةة  متوسة  التح ةةيل، و ةكلك  ةة  مسةتوى رضةةا الطالاةات عةة  املقةرر.  اةةا 
( علةةةي أن الطةةةالب الةةةكي  درسةةةوا باسةةةت دام بملعةةةة الف ةةةةل Blair et al., 2016دلةةةو دراسةةةة 

عةةةةد  ا ةةةةل عةةةةدد   اأةةةةر مةةةة    علةةةةي عالمةةةةات عليةةةةا، املعكةةةةو  و عةةةةد أدا  االختاةةةةار التح ةةةةيل  الا
ايةد  وجةدا مسةتويات  (Debbağ & Yıldız, 2021) و كا ما أ دت   تةااث الدراسةة ال ةي أجرا ةا  

مرتفعةةة مةة  التحفأةة  والتح ةةيل الدرا ةة ي لةةدى طةةالب  الف ةةل املعكةةو . ودلةةو ت ربةةة التعلةةي  
علةي الكطأةر مة  التةيثأرات ا ي ابيةة   (Lin et al., 2019)املعكةو   ة  كوريةا الجنوبيةة   اةا أورد ةا

 أ اها تحسأن التح يل الدرا  ي للطالر، والتات  بالتعلي . 
موا اةةةةة متطلاةةةةات الع ةةةةةر الر مةةةةي ايةةةةد يتةةةةةام للطةةةةالب االت ةةةةا  الةةةةةداا  با  تر ةةةةو مةةةة  خةةةةةال   -

 لوسةةةةةاال 
ل
األجهةةةةة ى الك يةةةةةة و ةةةةةك  مةةةةة  تةةةةةفات الطالةةةةةر الر مةةةةةي ف يةةةةةل األلفيةةةةةة أ  ةةةةةر اسةةةةةت داما

والتكنولوجيةةةةةةا الحديطةةةةةةة واسةةةةةةت دام  ةةةةةةك  الوسةةةةةةاال  ةةةةةةد يسةةةةةةه   ةةةةةة  زيةةةةةةادى دافعيةةةةةة    التواتةةةةةةل  
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 مةةة 
ل

 ,,Abedalaziz & Abu- Khalifehوا اةةةاله  علةةةي الةةةتعل  ايةةةد أثارةةةو ذلةةةك دراسةةةة  ةةةال
( ودراسةةةةة (Herrera& Vilchez,2021( ودراسةةةة 0202(، ودراسةةةة  محاةةةةد عاةةةد العةةةةا ، (2019

(Halili& .Zainuddin, 2015) 
أر م  الو و    عالية التعل  فادال مة  االسةتاا  إلةي املحاضةرى  ة  الف ةل الدرا ة ي، توفر الكط -

يةةةت  ذلةةةك مةةة  الاملةةةو ماةةةا يةةةوفر و ةةةو ال هةةةا   ةةة  الف ةةةل لحةةةل املهةةةكالت واملنا هةةةات وبالتةةةال  
يةةةةتاك  الطةةةةالب مةةةة  املهةةةةار ة  ةةةة  األنهةةةةطة والتفاعةةةةل مةةةة  زمالئ ةةةة ،  اةةةةا يةةةةوفر الو ةةةةو للاعلةةةة  

تر و ةةةو مةةةا يعةةة ز التواتةةةل بةةةأن الطالةةةر واملعلةةة ر ففةةةي دراسةةةة أجرا ةةةا ل جابةةةة عةةة  االستفسةةةارا
(Bergmann & Sams, 2012)   توتةال ف  ةا إلةي أن  اةوذ  الف ةل املعكةو   أنهةي عةددا أ ةل مة

املحاضرات، وامل يد م  ال ها     الف ل، وأدى  كا بدور  إلي بنةا  تفاعةل وتعلةي  فعةا ، وأن 
ةا وا يتاتعةةةون بو ةةو ر  ا،ةة  لتاةةةاد  األفكةةار وتطوير ةةةا أثنةةا  منا هةة  ا  ةةة  الف ةةل،  اةةةا املتعلاةةأن كة

أن اسةةةت دام وسةةةاا  التكنولوجيةةةا ييخةةةك تةةةورا متعةةةددى  ةةة  أثنةةةا  الةةةتعل  والتفاعةةةل والتواتةةةل 
 داخل الف ل املعكو . 

إتااةةةةةة الفرتةةةةةة للةةةةةتعل  الفةةةةةرد  و مكا يةةةةةة الوتةةةةةو  إلةةةةةي املحتةةةةةوى العلمةةةةةي  ةةةةة  أ  و ةةةةةو،  اةةةةةا أن  -
 (Lin et al., 2019)تةوفر بيتةكا  م تلفةة للاتعلاةأنر ففةةي دراسةة أجرا ةا املحتةوى التعليمةي ي

عةةة  فوااةةةد الةةةتعل  املعكةةةو   ةةة  التعلةةةي  العةةةال  دلةةةو  تاا هةةةا أن تطايةةةق الةةةتعل  املعكةةةو  أعطةةةى 
الطةةالب فرتةةة لت ربةةة  ةةدر أ بةةر مةة  املرو ةةة التعليايةةة مةة  خةةال  ا  تر ةةو أو داخةةل الجلسةةات 

 الب باسعولية  اأرى ت ا  تعلاه .  بالف ل، وأدى إلي تعور الط
اسةةةةت دام الطالةةةةر للوسةةةةاال التكنولوجيةةةةة ت عةةةةل الطالةةةةر أ  ةةةةر اسةةةةتقاللية  ةةةة  أنهةةةةطة الةةةةتعل   -

  ةةةةة  التوجيةةةةة  والتحفأةةةةة  واملسةةةةةاعدى, فقةةةةةد 
ح
والاحةةةةةد عةةةةة  املعلومةةةةةة، وي ةةةةةا  دور املعلةةةةة  منح ةةةةةرا

سةةةا وثقةةةة أثنةةةا  ( أن الطةةةالب يكو ةةوا أ  ةةةر ااا(Halili&  Zainuddin,  2015أوضةة  كةةةل مةةة  
املنا هةةةة  ةةة  الف ةةةل الدرا ةةة ي املعكةةةو ر أل  ةةة  تاكنةةةوا مةةة  املةةةادى خةةةال  مهةةةا دى املحتةةةوى عةةة  
طريةةةق الفيةةةديو  يةةةل القةةةدوم إلةةةي الف ةةةل،   اةةةا أن أنهةةةطة الف ةةةل الدرا ةةة ي ت ةةةا  أ  ةةةر تر أةةة ا 
 علةةةي الطالةةةر بةةةدال مةةة  املعلةةة ، والةةةك  ينح ةةةر دور   ةةة  م ةةةرد القيةةةام بةةةدور اململسةةةر، وذلةةةك يرةةةي 

 للطالب أن يكو وا أ  ر تحفأ ا ودافعية وثقة.  
ير ةة   الةةتعل  املعكةةو  علةةي مهةةارات التفكأةةر العليةةا، مطةةل مهةةارات التفكأةةر النا ةةد، ومهةةارات اةةل  -

( تةةيثأرا  اأةةرا للةتعل  املعكةةو  عةة  (Abedalaziz &Abu Khalifeh, 2019املهةكالت، و ةةد وجةةد
املعرفةةةةة، ومسةةةتوى الفهةةةة ، وأ ةةةد الطةةةةالب طريةةةق الهواتةةةةف الك يةةةة  ةةةة  مسةةةتوى التةةةةك ر وتطايةةةق 

 عينة الدراسة علي أ    يعتبرون  ك  االستراتي ية ت ربة أف ل م  الطريقة التقليدية.
ي يد التعل  املعكو  م   فا ى املعل  ومهارات  عة  طريةق تقيةي  وتحةديد املحتةوى مة   -

ة كوسةةةةةةةةاا  خةةةةةةةةال  الوسةةةةةةةةاا  ا لكترو يةةةةةةةةة املتااةةةةةةةةة، ومةةةةةةةةا يسةةةةةةةةت دمون مةةةةةةةة  أدوات تكنولوجيةةةةةةةة
 ة  دراسة  اا  أن املعلاةأن ا ةدوا علة  أن الةتعل    (Debbağ & Yıldız, 2021)تعلياية، فقد وجد 

املعكةةةةو  مةةةةنحه   الفرتةةةةة ملاارسةةةةة معةةةةرف    مةةةة  تحسةةةة  مهةةةةارا     التدريسةةةةية، وتنةةةةو  فرتةةةةة 
( أن 0202املهةةةةةار ة  ةةةةة  األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة املوضةةةةةوعة. ووجةةةةةدت را يةةةةةا اللهيبةةةةةي و ياةةةةةان ريةةةةةس  

ع ةا   يعةةة التةةدريس  ةة  الجامعةات السةةعودية ي ةةدون  ةة  الةتعل  املعكةةو  فرتةةة  ةة  ا رسةةاب أ
املهةةارات ا لكترو يةةة وتطايةةق التقيةةي  الةةوا ع ، وتع يةة  مهةةارات التواتةةل مةة  الطةةالب، و مكا يةةة  

 تحديد املحتوى. 
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 املعايير التي يقوم عليها التعلم املعكوس.

( إلةةةي وجةةةود عةةةدى معةةةايأر تقةةةوم 043، ص.0202و هةةةر  م ةةةطفي  Sletten (2015)أتةةةار 
 عل  ا  بملعة التعل  املعكو  ويؤد  توفرا ا إل  تحقيق الفاادى الق وى م  تطايق  وأل :

 االستمال  األمطل لو و الطالر باملث   و مكا ية التعل  ب .  -
أن يكةةون عةةرض املحتةةوى التعليمةةي سةةابق لو ةةو ملحاضةةرى ا ةةي يةةتعل  الطالةةر املحتةةو   -

 د      اعة الدراسة .   ال تواج
اسةةةةت دام الوسةةةةاا  التعليايةةةةة وم ةةةةادر الةةةةتعل   ةةةة  عةةةةرض املحتةةةةو  التعليمةةةةي باملنةةةةاز   -

 الطالب. 
وجةةةود معلةةة  مةةةدربا الخةةةتالف دور  باملعةةةة الةةةتعل  املعكةةةو  عةةة  الةةةتعل  التقليةةةد   وذلةةةك  -

 م  اجل املتابعة والتقوي   وتقدي  التمكية الراجعة للطالب.
 يمي مساقا لعدم ادوت عهوااية    عالية تقديا . تحديد املحتو  التعل -
 استمال  و و املحاضرى    عالية تقيي  االنهطة  التعلياية وما ت  تعلا     املث  . -
 مرو ة التعل   بالتملر عل  ادود ال مان واملكان.  -
أن ينح ةةةر دور املعلةةة   ةةةة  عاليةةةة التوجيةةةة  واالرتةةةاد اثنةةةا  عاليةةةةات التنفيةةةك  وال ي ةةةةا   -

  اا  و دور     التعل  التقليد .  ملقنا 

 ثانيا: األنشطة التعليمية.

 تعريف األنشطة التعليمية. 

( بي  ةا م اوعةةة مة  العاليةةات واملاارسةات املنىاةةة 054, ص.0202عرف  ةا  إياةان محاةةد، 
 بةةةةةاملقرر، وترتكةةةةة  علةةةةةي املةةةةةتعل ، و  ةةةةةدف لتكامةةةةةل 

ل
 وثيقةةةةةا

ل
وال ةةةةةي تةةةةةت  بذتةةةةةراف املعلةةةةة ، وتةةةةةرتا  ارتااطةةةةةا

 الية التعلياية، وتناية املعلومات واملهارات لدى الطالب، وتت  داخل أو خار  هرفة الدراسة.الع

( بي  ةةةا م اوعةةةة العاليةةةات ال ةةةي يقةةةوم ت ةةةا الطةةةالب 23,ص. 0205وعرفهةةةا  عةةةوض الط ي ةةةي، 
تحةةةةةةو إتةةةةةةراف وتوجيةةةةةة  املعلةةةةةة  ت ةةةةةةدف إثةةةةةةرا  العاليةةةةةةة التعليايةةةةةةة وتسةةةةةةهيل فهةةةةةة  الطةةةةةةالب للاقةةةةةةررات 

   امل يةةةةد مةةة  ا ي ابيةةةةة وتفةةةاعله  وأي ةةةا املسةةةةاعدى  ةةة  تحقيةةةةق األ ةةةداف التعليايةةةةة الدراسةةةية و سةةةه
 للاقرر.

 ةةا  مةة  أجةةل التي يةةد علةةي  تةةااث الةةتعل  Roehl,2013ويةةرى    
ح
( أن األنهةةطة التعليايةةة ت

املهاة ال ي تتطلر مهار ة الطالةر، و ةد تة  ا ةر ا  ة  أر ة  فعةات مة  األنهةطة: فرديةة، وم دوجةة، 
 ملجاوعات ال مأرى، واملهاري  الطالبية التعاو ية. وأنهطة ا

ويعرفهةةا الاااطةةات بي  ةةا م اوعةةة التكليفةةات الخةةاص بةةاملقرر ال ةةي يقةةوم برنفيةةك ا الطةةالب 
بهةةةةةكل جاةةةةةاع  وبيتةةةةةراف مةةةةة  اسةةةةةتاذ املقةةةةةرر لرسةةةةةاعد الطةةةةةالب  ةةةةة  فهةةةةة  وتي يةةةةةد املعلومةةةةةات ال ةةةةةي تةةةةة  

 ا رسات ا وتحقيق األ داف التعلياية للاقرر.
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 ئص األنشطة التعليمية. خصا 

( خ ةةةااص األنهةةةطة التعليايةةةة  ةةة  كةةةل مةةةة  0202أجالةةةو سةةةلوى بةةةاوزير و وفةةةا  عاةةةد   
الفاعليةةةةةة، الجاذبيةةةةةةة، املتعةةةةةةة، وأن تتاأةةةةةة  باالبتكةةةةةةار والت ديةةةةةةد، مطأةةةةةةرى وتهةةةةةةد اال راةةةةةةا ،  تحتةةةةةةو  علةةةةةة  

داف واضةةةةحة، عن ةةةر التحةةةد ، معةةة زى للجوا ةةةر التفاعليةةةة واالجتااعيةةةة، و ةةةكلك أن تر ةةة  علةةةي أ ةةة
منت ةةة للاعرفةةة، وا عيةةة، معينةةة علةةي االستكهةةاف، ترا ايةةة، داعاةةة، مسةةتادى مةة  وا ةة  الطةةةالب، 

 تلبي ااتياجات الطالب املعرفية والتفاعلية و ت ج  عل   العال الجااع .  

 أهمية  األنشطة التعليمية :

  
ل
  ةة  املةةنبج  تعةةد األنهةةطة التعليايةةة أاةةد العوامةةل املهاةةة  ةة  عاليةةة الةةتعل ، ومكو ةةا

ل
أساسةةيا

الدرا  ي، وم  خاللها يىهر الدور ا ي ا ي  للطالر    عالية الةتعل ، ومةدى فهاة  للاحتةوى العلمةي 
(  و بةةةرا ي  0202ومةةةدى ربطةةة  لةةة  بةةةالوا   الحيةةةاتي، و يةةةرى عةةةدد مةةة  الاةةةااطأن، ومةةة    منةةةا  سةةةلهوب 

 ت ا  م  أ  ا: ( أن أ اية األنهطة التعلياية 0200( وسعيد ال   0222عادالراا  

ت ةةةةةةج  املةةةةةةتعل  علةةةةةةي املهةةةةةةار ة الفعالةةةةةةةر وذلةةةةةةك السةةةةةةت دامها ألسةةةةةةلوب الةةةةةةتعل  املتار ةةةةةة  اةةةةةةو   -
 املتعل . 

 تعال علي تطوير املهارات والقدرات الفكرية العليا. -

 تساعد علي تااد  األفكار بأن املتعلاأن.  -

 تعال علي إثارى دافعية املتعلاأن  حو التعل . -

 ية وزيادى إدرا ها. تط يو املفا ي  العلا -

تطوير العاليات العقلية العليا لدى املتعلاةأن العتااد ةا علةي ت ة ي  املعرفةة، واسةتعاد  ا عنةد  -
 الحاجة إل  ا. 

 تع ز م  ادوت التعل  العايق.   -

 تاك  املعل  م  معرفة مدى اسريعاب الطالب للاحتوى م  خال  مهار        ال ها .   -

 ر واملحتوى واملعل .ت يد م  التفاعل بأن الطال -

 تع ز م  روم التنافس ا ي ا ي بأن املتعلاأن.   -

 تساعد    ترسيخ املعلومات العلاية    اذ ان املتعلاأن . -

 تري  للطالب الفرتة    تااد  اآلرا  واألفكار. -

 تحقق فرتا للتفكأر والتيمل الفرد  للاتعل .  -

 معايير تصميم األنشطة التعليمية. 

 مةةةةة 
ل
 ,Salmon;  2009ر 0222ر أااةةةةةد جورا ةةةةة ،0222اةةةةةد الع يةةةةة  املةةةةةالكي،ع ويةةةةةك ر  ةةةةةال

;Parry,2004,P.5 2002 Mitchell,  م اوعة م  املعايأر والهرو  ال ةي ي ةر توافر ةا عنةد ت ةاي )
األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةة  ةةةةة  ضةةةةةةو  النىريةةةةةات الحديطةةةةةة للت ةةةةةاي  التعليمةةةةةي ياكةةةةة  تلخ ةةةةةها  ةةةةة  النقةةةةةا  

 التالية:
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 ا  أسلوب التعل  الخاص بالطالب .ت ا  األنهطة بحيد تال  -
 تدر  تقدي  األنهطة التعلياية م  سهل إلي ال ةعر. -
 تدع  األنهطة التعلياية األ داف املطلوب تحقيقها. -
 تنو  األنهطة التعلياية وارتااطها باأل داف وتدع  املحتوى التعليمي.  -
 ي ر أن تمطى جاي  اجرا  املنبج.  -
 وي  بد ة. ت ف  واتث التعل  وعاليات التق -
 ت ا  األنهطة بهكل ي ج   الطالب علي التعاون،  -
 ت ا  األنهطة بهكل يساعد علي التفكأر النا د واالبتكار . -
 تسا  وت ج  الطالب علي بنا  املعرفة. -
 أن ترسة  األنهطة بالوضةوم والحداثة والد ة العلاية. -
 بعد أدا  األنهطة ي ر أن تقدم التمكية الراجعة و هكل فور .  -
 تراع  خ ااص الطالب وميوله  وات ا ا   .  -
 تطأر ا تاامات الطالب. -
 أن تت ا  األنهطة علي م اوعة م  التعلياات توض  طرق وترو  تنفيك ا. -
 تت ا  الخ ااص الفنية لت ةاي  و  تا  األنهطة التعلياية.    -
 أثنا  تنفيك األنهطة يقدم املعل  ا رتاد والتوجي  املستار للطالب. -
 ةف باملرو ة والهاو  والتكامل. أن تت  -
 تراع  الفروق الفردية بأن الطالب. -

 تصنيفات  األنشطة التعليمية 

توجد عةدى ت ة يفات ل نهةطة التعليايةة: فقةد ت ةنف بنةا  علةي أ ةدافها فتكةون معرفيةة 
أو مهاريةةةة أو وجدا يةةةة أو ت ةةةنف علةةةي اسةةةر طايعةةةة املقةةةرر الدرا ةةة ي فتكةةةون  ىريةةةة أو عاليةةةة، و ةةةد 

بنةةا  علةةي اسةةا  الحاسةةة املسةةت دمة   ةةة  ادائ ةةا فيكةةون م  ةةا السةةاع  أو  الا ةةر  أو السةةةا    ت ةةنف
ب ةةةر ، و ةةةد ت ةةةنف بنةةةا  علةةةي مكةةةان أدائ ةةةا فا  ةةةا الةةةك  يةةةت  داخةةةل الف ةةةل أو خارجةةة ، و ةةةد ت ةةةنف 
بنةةةةةةا  علةةةةةةي  اةةةةةة  املاارسةةةةةةة فيكةةةةةةون م  ةةةةةةا الفةةةةةةرد  أو الرهةةةةةةاركي ويق ةةةةةةد بةةةةةةنا  املاارسةةةةةةة الطريقةةةةةةة أو 

 (.0204ك  يؤد  ب  املتعل  األنهطة التعلياية  أسامة  نداو ، األسلوب ال

ففةةي األنهةةطة الفرديةةة يكةةون املةةتعل  معتاةةدا علةةي  فسةة   ةة  أدا  التكليفةةات ويقةةوم بيدائ ةةا 
وفقا لقدرات ، ويتاأة  الةنا  الفةرد  بي ة  يعطةي املةتعل  الحريةة  ة  إ  ةاز األنهةطة التعليايةة اسةر 

ة راجعةةة فوريةةة، علةةي  حةةو يةةؤد  إلةةي زيةةادى الدافعيةةة،  اةةا يةةؤد   ةةكا سةةرعت ، ويةةت  فيةة  تقةةدي  تمكيةة
الةةةنا  إلةةةي زيةةةادى ثقةةةة املةةةتعل  بنفسةةة  و درتةةة  علةةةي االستكهةةةاف، ويهةةةعر املةةةتعل  أي ةةةا باسةةةتقالليت   

( ويرنةةةةاو  الاحةةةةد الحةةةةال   0202ويراعةةةة   ةةةةكا الةةةةنا  الفةةةةروق الفرديةةةةة بةةةةأن املتعلاأن منةةةةا  سةةةةلهوب، 
 اوعات. الناطي الرهاركي باملج
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 -األنشطة  التعليمية  باملجموعات: 

(  0204,و أسةةةةامة  نةةةةداو   (Charles, 2014)مةةةة  أ اةةةةا  ماارسةةةةة األنهةةةةطة  اةةةةا أورد ةةةةا
يعالةةةون معةةةا بطريقةةةة  2-0األنهةةةطة الجااعيةةةة وال ةةةي تعتاةةةد علةةةي التعةةةاون بةةةأن م اوعةةةة متااينةةةة بةةةأن 

 إي ابية لتحقيق األ داف املرجوى.  

( بي ة  م اوعةات تعاو يةة تتكةون مة  متعلاةأن  Parry & Andrew, 2015,P. 35 اةا عرفة  
اثنةةأن أو أ  ةةر يتعةةاو ون مةة  بع ةةه  الةةاع  لتحقيةةق أ ةةداف مهةةتر ة  ةة  لةةل عاةةل املجاوعةةة بهةةكل 
تفةةةاعل  إي ةةةا ي متاةةةاد   ةةة  ماارسةةةة  األنهةةةطة  بهةةةكل جاةةةاع  تهةةةترر املجاوعةةةة تةةةمأرى أو  اأةةةرى  ةةة  

علمةةةي لتحقيةةةق األ ةةةداف التعليايةةةة، ول يةةةادى تعلاهةةة ، ويتطلةةةر أدا  التكليفةةةات املرتاطةةةة بةةةاملحتوى ال
 ذلك املهار ة والتفاعل فياا بي   ، ويترتر علي ذلك  او بع  املهارات االجتااعية وال خ ية. 

 -مميزات نمط ممارسة األنشطة باملجموعات:

( أن ماارسةةة األنهةةطة عةة  طريةةق 0222ر عاةةرو أااةةد،0200أورد كةةل م  محاةةد خاةةملس،
 عات تتاأ  بعدى ماأ ات م  ا: املجاو 

الرهارر: ايد يتام لكل املتعلاأن    املجاوعة املهار ة    ات ةاذ القةرار، وعلية  تقاةل  -
 وجهات  ىر االخري ، ويت  تااد  وجهات النىر    لل املنا هات االجتااعية 

ة ا ي ابيةةة املتاادلةةة: ايةةد يهةةعر أن لةة  دورا محةةددا مكلفةةا بةة ، ويعتاةةد   ةةام املجاوعةة -
 علي أداا  لهكا العال و و ما يع ز روم العال الجااع ، ومهار ة الهدف.  

توليةةةةف املهةةةةارات االجتااعيةةةةة: ويةةةةت  مةةةة  خةةةةال  ماارسةةةةة و توليةةةةف عةةةةدد مةةةة  املهةةةةارات  -
االجتااعيةةةةة وال خ ةةةةية داخةةةةل املجاوعةةةةة، وم  ةةةةا القيةةةةادى وات ةةةةاذ القةةةةرار والطقةةةةة بةةةةالنفس 

جتااعيةةةةةةة للاتعلاةةةةةةأن علةةةةةةي  حةةةةةةو يحقةةةةةةق الةةةةةةتعل  و دارى الث اعةةةةةةات، ويةةةةةةت  دعةةةةةة  األ ةةةةةةداف اال 
 االجتااع . 

التفاعةةةل املعةةةة ز: ويةةةت  مةةةة  خةةةال  ت ةةةةجي  املةةةةتعل  ل مالاةةة ، ومسةةةةاعد    علةةةي  ةةةة  إ  ةةةةاز  -
 املهاة املحددى للا اوعة م  خال  تااد  املعلومات وم ادر ا. 

التقةوي  الجاعةة  والفةةرد : ايةةد يةةت  فيةة  تقةةوي  عاةةل املجاوعةةة  كةةل م تاعةةة، وذلةةك  -
مةة  خةةةال  معرفةةةة األعاةةا  ال ةةةي  ةةةام ت ةةا كةةةل فةةةرد، ومةةدى إسةةةهام   ةةة  إ  ةةاز العاةةةل الجاةةةاع  
ويةةةةةةةرتا  ت ةةةةةةةكا الةةةةةةةنا  املحاسةةةةةةةاة الفرديةةةةةةةة، وذلةةةةةةةك مةةةةةةة  خةةةةةةةال  تقيةةةةةةةي  املةةةةةةةتعل  عةةةةةةة  طريةةةةةةةق 
االختاةةةارات وهأر ةةةا باةةةا يةةةدف  املةةةتعل  لاةةةك    ةةةارى جهةةةد   اةةةا يتاأةةة   ةةةكا الةةةنا  بةةةالطواب 

 املتعلاأن باملجاوعة.الجاع ر ايد تت  مكافيى جاي  

تقةةةةدي  التمكيةةةةةة الراجعةةةةةة : ايةةةةةد تةةةةةت  متابعةةةةة تقةةةةةوي  املتعلاةةةةةأن و دارى عاليةةةةةة الةةةةةتعل ،  -
وتقيةةةةةياه   ويةةةةةت  تةةةةةوفأر التمكيةةةةةةة الراجعةةةةةة لهةةةةة ر ملسةةةةةاعد    علةةةةةةي التفكأةةةةةر وات ةةةةةاذ القةةةةةةرار 

 ال اار.
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األنشاااااطة باملجموعاااااات ببيئاااااات الاااااتعلم  النظرياااااات التاااااي تااااادعم نماااااط  ممارساااااة
 املعكوسة 

 :النظرية البنائية االجتماعية

ا ى ع  طريةق التفاعةل بةأن املةتعل  وزمالاة  
ح
تو د النىرية  الانااية االجتااعية ان املعرفة ت

 ة  الف ةةل. و ةكلك بةةأن املتعلاةأن و املعلةة  وامل ةادر التعليايةةة األخةرى مةة  خةال  الاي يةةة االجتااعيةةة  
ساسةةا علةةي العاليةةات العقليةةة الاناايةةة  اةةا يحتةةا  واملعرفيةةة. وتؤ ةةد  ةةك  النىريةةة ان الةةتعل  يعتاةةد ا

إلةي العاليةات التفاعليةة  اةةا تةرى  ةك  النىريةةة ان الةتعل  عاليةة نهةطة تعتاةةد علةي خبةرات املتعلاةةأن  
وتفةةةةةاعله  مةةةةة  أ ةةةةةرا    وتقةةةةةوم النىريةةةةةة الاناايةةةةةة االجتااعيةةةةةة علةةةةةي بعةةةةةدي  أولهاةةةةةا تحقيةةةةةق املتعلاةةةةةأن 

يكرسةةةر معرفتةةة  مةةة  خةةةةال  التفةةةاعالت االجتااعيةةةة مةةة  زمالاةةةة   أل ةةةداف تعلاهةةة  وثا   اةةةا أن املةةةةتعل 
وذلك م  خال  املنا هات وطرم األفكةار والر ةجي  لةكلك. وبةكلك تةرى النىريةة الاناايةة االجتااعيةة 
ضةةةةرورى تةةةةوفأر فةةةةرص الةةةةتعل  مةةةة  اآلخةةةةري  ا ةةةةي يسةةةةتطي  املةةةةتعل  االسةةةةتفادى مةةةة   دراتةةةة ، وي ةةةةر أن 

 ,Jonassenا  للاةتعل  باالستق ةةا  والرهةارر مة  اآلخةري   ت ةا   األنهةطة  التعليايةة بهةةكل يسة
1999.) 

 :املعرفيةالنظرية االجتماعية 

مةةةةةةةة  ماةةةةةةةةادع النىريةةةةةةةةة االجتااعيةةةةةةةةة املعرفيةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةي تتفةةةةةةةةق مةةةةةةةة   اةةةةةةةة  ماارسةةةةةةةةة األنهةةةةةةةةةطة  
باملجاوعةةةات وال ةةةي تةةةر  ان الةةةتعل  يةةةت   ةةة  سةةةياق اجتاةةةاع   مةةة  خةةةال  التفاعةةةل االجتاةةةاع   ويتطلةةةر 

ري    اةةةةةا ا ةةةةة  يحتةةةةةا  الةةةةة  تةةةةةوفأر منةةةةةا   الةةةةةدع  واملسةةةةةا دى  والةةةةةتعل  االجتاةةةةةاع    بةةةةةرى  مهةةةةةار ة االخةةةةة
جااعيةةةة يحتةةةةا  الةةةة   عينةةةة مةةةة  االفةةةةراد   ةةةادرون علةةةة  ان يةةةةتعل  بع ةةةه  مةةةة  بعةةةة   كةةةل مةةةة  االفكةةةةار 

( ماةةا يةةد  علةة  ان  Bandura, 1999 والخبةرات  اةةا ياكةة     ادارى وتوليةةف العال ةةات داخةل الجااعةةة 
تةدع  ب ةورى  اأةرى العاةل الرهةاركي والةةك  يؤ ةد علةي ان ا نسةان  يتةيثر بات ا ةات اآلخةةري  النىريةة 

 وسلو ه .

 :نظرية االنخراط 

 & Kearsley ( إلةةةي0202اعتاةةدت ماةةادع  ةةةك  النىريةةة، وال ةةةي نسةةا  ا  منةةةا  سةةلهوب ،
Schneiderman (1999)   التفاعةل مة   ضةرورى مهةار ة املتعلاةأن  ة   األنهةطة  التعليايةة مة  خةال

اآلخةةةةةةةري ، وتةةةةةةةرى النىريةةةةةةةة أن يةةةةةةةت  ذلةةةةةةةك مةةةةةةة  خةةةةةةةال  املجاوعةةةةةةةات الرهةةةةةةةار ية، والةةةةةةةتعل  القةةةةةةةاا  علةةةةةةةي 
املهروعات والك  ی ةدف إلةي  تنايةة املهةارات االجتااعيةة. وأ ةدت النىريةة علةي سةهولة إجةرا  ذلةك  ة  

 بملعات التعل   ا لكترو ية م  خال  وساال  املتعددى.  

 :النظرية االتصالية

واضة  النىريةة االت ةالية وال ةي ااولةو  تفسةأر  Siemen (أن0202ذ ةرت منةا  سةلهوب   
 يفيةةةةةة اةةةةةةدوت الةةةةةةتعل   ةةةةةة  الاملعةةةةةةات ا لكترو يةةةةةةة وتةةةةةةيثر  بالهةةةةةةاكات االجتااعيةةةةةةة الجديةةةةةةدى وتدعياةةةةةة  
بالتكنولوجيةةا الحديطةةة ايةةد تةةرى أن األنهةةطة الرهةةار ية الجااعيةةة تتفةةق مةة  ماةةادع  ةةك  النىريةةة، 

 ةةةةةةة  تةةةةةةةوفأر أدوات تسةةةةةةةاعد املتعلاةةةةةةةأن علةةةةةةةي الاحةةةةةةةد عةةةةةةة  املعرفةةةةةةةة، توليةةةةةةةف الهةةةةةةةاكات وال ةةةةةةةي تاطلةةةةةةةو 



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   
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االجتااعيةةةة أثنةةةا  إ  از ةةةا لتاةةةاد  اآلرا .  اةةةا تةةةرى النىريةةةة أن الةةةتعل  واملعرفةةةة تتاطةةةل  ةةة  تنةةةو  اآلرا ، 
وأن الةةةتعل  يعتاةةةد علةةةي التفاعةةةل االجتاةةةاع  مةةة  خةةةال  الويةةةر، وأن الةةةتعل  عاليةةةة ت ةةةتث عةةة  تهةةةارر 

 أن، وم  أساسيات مهارات التعل  القدرى علي ر ية الرواب  بأن املجاالت واألفكار واملفا ي . املتعلا

 نظرية التعلم املوقفى :

تهأر النىرية ال  اتترار الفرد مة  االخةري   ة  الحيةاى االجتااعيةة واليوميةة والكيفيةة ال ةي 
النىريةةةة أن الةةةتعل  يعتبةةةر عاليةةةة يتفاعةةةل ت ةةةا االفةةةراد مةةة  خةةةال  املوا ةةةف االجتااعيةةةة املعقةةةدى، وتةةةرى 

جااعيةةة  تقةةةوم علةة  التفاعةةةل بةةأن الطالةةةر واالخةةري   مةةة  أع ةةا  املجتاةةة  الةةوا ع  تىهةةةر ف  ةةا عال ةةةة 
اال ةةةران بةةةةاملتعل  أ  ةةةر مةةةة  عال تةةة  بةةةةاملعل ، وأن الةةةتعل  الحقيقةةةةي يةةةت   ري ةةةةة املهةةةار ة  ةةةة  األنهةةةةطة  

مةةةة  أدااةةةة  منفةةةةردا وكلاةةةةا ازدادت مهةةةةارات التعليايةةةةةر ايةةةةد ي ةةةةا  أدا  املةةةةتعل   ةةةة  م اوعةةةةة أف ةةةةل 
  اةةةةا تنىةةةةر النىريةةةةة للاعرفةةةةة مةةةة  

ح
املةةةةتعل  يتطةةةةور بنةةةةا  علةةةة  ذلةةةةك دور  ومكا تةةةة  لي ةةةةا  مةةةةتعل  خاأةةةةرا

خةةال  املو ةةف ولةةملس مةة  خةةال  ال هةةا  العقلةة  لةةكلك تةةر  النىريةةة ان املعلاةةأن يهةةاركون  ةة  الخبةةرى 
 (.Anderson etal., 1996الحقيقة ذات ال لة باملو ف ولملس  هأر الوا عية 

 حجم املجموعات وعدد األنشطة  التعليمية: 

 بالعةددر فاجة  املجاوعةات يةؤثر علةي 
ل
يرتا  عج  املجاوعات     األنهةطة ارتااطةا وثيقةا

إ تاجيةة املجاوعةةة و ةة  التفاعةةل واملهةةار ة. إال أن اآلرا  مت ةةاربة  ةة  تحديةةد  ةةكا ال جةة  فتةةرى بعةة  
طةةالب تحقةق جوا ةةر املعرفةة و   ةةاز امل يةةد  02-0أرى ال ةةي تتةراوم بةةأن الدراسةات أن املجاوعةةات ال ةم

مةةةةةةةة  املهةةةةةةةةام. بملناةةةةةةةةا تةةةةةةةةرى دراسةةةةةةةةات أخةةةةةةةةرى أن املجاوعةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةمأرى أ  ةةةةةةةةر جاذبيةةةةةةةةة  وتواتةةةةةةةةال فياةةةةةةةةا 
وجةةدت  أ ةة  علةةي عكةةس مةةا تةةرى  ىريةةة الةةتعل   (Kim, 2013). و ةة  دراسةةة أجر  ةةا Afify,2015)بي  ةةا 

جااعيةةةةةة تةةةةةود  إلةةةةةي أدا  أف ةةةةةل فقةةةةةد دلةةةةةو الدراسةةةةةة أن املجاوعةةةةةات االجتاةةةةةاع  مةةةةة  أن املهةةةةةار ة ال
ال ةةمأرى تةةوثر بهةةكل إي ةةا ي علةةي الةةتعل ، وتةةود  إلةةي  مسةةتوى أعلةةي مةة  الرضةةا عةة  الةةنفس  ةة  الةةتعل  

 مقار ة باملجاوعات الكاأرى. 

عة  التةيثأرات املجاعةة ل جة  املجاوعةة وتكوي  ةا (Yang et al., 2020)و ة  دراسةة أجرا ةا
ا هةةةةة عبةةةةر ا  تر ةةةةو. تةةةة  فحةةةةص سةةةلو يات املهةةةةار ة املختلفةةةةة للطةةةةالب  ةةةة  م اوعةةةةات تةةةةمأرى  ةةة  املن

و اأرى، وأتارت النتااث إلي اختالف  اأر    سلو يات املهةار ة وأدا  الةتعل  بةأن املجاوعةة ال ةمأرى 
(  ملعرفةةةةة أثةةةةر عجةةةة  املجاوعةةةةة علةةةةي أدا  الطةةةةالب  ةةةة  Enu& et al., 2015والكاأةةةةرى. و ةةةة  دراسةةةةة 

( م اوعةةةة 00اضةةةيات  ةةة  املجاوعةةةات ال ةةةمأرى  ةةة  املجاوعةةةة الت ري يةةةة تةةة  تقسةةةي  الطةةةالب إلةةةي الري
( 5( أع ةا  وأخةرى مة  4( أع ةا ، وم اوعةات مة  3م تلفة األعداد ايد تكو و م اوعةات مة  

اع ةا  وتة  إجةرا  االختاةار القالة  والاعةد ، و ةد دلةو الدراسةة  علةي عةدم وجةود فةروق  ة  املتوسةة  
( 0202الفرعيةةة الطالثةةة للا اوعةة الت ري يةةة. و ةة  دراسةة إياان عاةةد الع يةة  و خةةرون، للا اوعةات 

وال ةةي  ةةدفو إلةةي معرفةةة أثةةر كةةل مةة   عجةة  املجاوعةةات، و اةة  الةةتعل  علةةي أدا  املتعلاةةأن ل نهةةطة 
التعليايةةةر ايةةد تةة  تقسةةي  العينةةة إلةةي أر ةة  م اوعةةات اسةةر  اةة  تعلاهةة ، وتةة  تقسةةياه  داخةةل 

( طةةةةةةةةالب وألهةةةةةةةةرت  النتةةةةةةةةااث أن أدا  2( طةةةةةةةةالب ومتوسةةةةةةةةطة  3ي م اةةةةةةةةوعتأن تةةةةةةةةمأرى املجاوعةةةةةةةةات إلةةةةةةةة
املجاوعة ال مأرى أف ل م  املتوسطة، وأن طالب الةنا  الا ةر  كةان أدا  ة  أف ةل مة  الةنا  

ةةةي واللمةةةةو .  اةةةةا وجةةةةدت دراسةةةةة محاد السةةةةعدني،  ( ملعرفةةةةة أثةةةةر التفاعةةةةل بةةةةأن 0202السةةةةاع  والحركة
لعةةر األدوار( وعجةة  م اوعةةات العاةةل  تةةةمأرىي  –وعات ا لكترو يةةة اسةةتراتي يات التعلةةي   املهةةر 

متوسةةةطة(  ةةة  بملعةةةة الةةةتعل  املعكةةةو  علةةةي إ سةةةاب الطةةةالب املعلاةةةأن مهةةةارات توليةةةف من ةةةة التعلةةةي  



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2022لسنة  يناير(، 2(، الجزء )193العدد: )

 

 

 
 

 

367 

االجتاةةةةاع  وأدمةةةةودوو  ةةةة  الةةةةتعل ،  أن الجا ةةةةر املعر ةةةة  للاهةةةةارات يتحقةةةةق  ةةةة  م اوعةةةةات تةةةةمأرى وفةةةةق 
 ية  ة  بملعةة الةتعل  املعكةو  بهةكل أف ةل مة  الةتعل   ة  م اوعةات استراتي ية املهروعات ا لكترو 

تةةةةةةةةةةمأرى ومتوسةةةةةةةةةةطة وفةةةةةةةةةةق اسةةةةةةةةةةتراتي ية لعةةةةةةةةةةر األدوار، وم اوعةةةةةةةةةةات متوسةةةةةةةةةةطة وفةةةةةةةةةةق اسةةةةةةةةةةتراتي ية 
املهةةةةةروعات ا لكترو يةةةةةة. وأن تعلةةةةة  الجا ةةةةةر األدا،ةةةةةي للاهةةةةةارات يتحقةةةةةق  ةةةةة  م اوعةةةةةات تةةةةةمأرى وفةةةةةق 

كةةةو  بهةةةكل أف ةةةل مةةة  الةةةتعل   ةةة  م اوعةةةات تةةةمأرى اسةةةتراتي ية لعةةةر األدوار  ةةة  بملعةةةة الةةةتعل  املع
ومتوسةةطة وفةةق اسةةتراتي ية املهةةروعات ا لكترو يةةة، وم اوعةةات متوسةةطة وفةةق اسةةتراتي ية لعةةر 

 األدوار.

 اةا توجةةد العديةةد مةة  الدراسةةات ال ةةي اةةددت عجةة  املجاوعةةات  ةة  بملعةةات الةةتعل  فقةةد تةة  
طةةةةالب،  5إلةةةي  3( مةةة ۷۱۰۲و خةةةرون  تحديةةةد عجةةة  املجاوعةةةة ال ةةةمأرى بدراسةةةة  نةةةا  جاةةةا  الةةةدي  

طةةةةةالب، أمةةةةةا  عجةةةةة  املجاوعةةةةةة  ۳( بةةةةةةة ۷۱۰۷( ودراسةةةةةة أمأةةةةةرى الجاةةةةةل  ٩١٠٩وبدراسةةةةةة ماةةةةةدوم الفقةةةةةي 
( مةة  ٩١٠٩طالاةةا، وبدراسةة ماةةدوم الفقةي   ۰۷( ۷۱۰۲املتوسةطة فكا ةةو بدراسةة محاةةد خلةف    

وبدراسةةةةةةة أمأةةةةةةرى الجاةةةةةةل (، 05إلةةةةةةي02( مةةةةةة   ٩١٠٢طةةةةةةالب، وبدراسةةةةةةة  نةةةةةةاد  عاةةةةةةد السةةةةةةاي    ٢إلةةةةةي   4
 3طةةةةةالب، وبالاحةةةةةد الحةةةةةال  فقةةةةةد تةةةةة  تحديةةةةةد عجةةةةة  املجاوعةةةةةات ال ةةةةةمأرى لتتكةةةةةون مةةةةة   5( بةةةةةة ۷۱۰۷ 

طةةالب أمةةا بال سةةاة لعةةدد األنهةةطة التعليايةةة  ةة  الةةتعل   2طةةالب، وعجةة  املجاوعةةات املتوسةةطة مةة  
  خاللهةا يةت  التفاعةل املعكو ، فااا أن األنهطة  التعلياية أل  إاةدى املتمأةرات التعليايةة وال ةي مة

مةة  املو ةةف التعليمةةي، وت علةة  أ  ةةر فاعليةةة  ةة  الةةتعل ، وتقلةةل مةة  الجهةةد والو ةةو املاةةكو   ةة  عاليةةة 
 
ل
التعل ر لكلك ي ةر اال تاةام بعةدد األنهةطة باةا يرناسةر ومقةدار مةا ياكلة  املةتعل  أو املتعلاةأن معةا

عةةةةةةات ال ةةةةةةمأرى ت تلةةةةةةف سةةةةةةلو يا    و اةةةةةةا أثارةةةةةةو الدراسةةةةةةات املةةةةةةككورى أعةةةةةةال  أن الطةةةةةةالب  ةةةةةة  املجاو 
الرهةةار ية واالجتااعيةةة عةة  الطةةالب  ةة  املجاوعةةات الكاأةةرى باةةا يةةوثر علةةي أدائ ةة  التعليمةةي. لةةكا البةةد 
أن يكةون لعةدد األنهةةطة التعليايةة  ةكلك أثةةر علةي التفاعةل بةةأن أع ةا  املجاوعةة وعلةةي رضةا   عةة  

عةةة وتفةةاعله  تةةرتا  إي ابةةا بةةر   املهةةام أن مهةةار ة أع ةةا  املجاو  Afify, 2015)تعلاهةة . و ةةد ذ ةةر 
املعروضة وعج  املجاوعة. وت  تحديةد عةدد األنهةطة بالاحةد الحةال  كةاآلتي: عةدد األنهةطة القليةل 

( أنهةةطة، ورهةة  أ ايةةة 2( أنهةةطة وعةةدد األنهةةطة الكطأةةرى 2( أنهةةطة وعةةدد األنهةةطة املتوسةةطة  3 
  الدراسةةةات ال ةةةي تناولةةةو  ةةةكا املتمأةةةر بهةةةكل عةةةدد األنهةةةطة وتيثأر ةةةا علةةةي  ةةةواتث الةةةتعل    ةةةد  ةةةدرى  ةةة

 عام، ومدى تفاعل  م  عج  املجاوعات بهكل خاص، و كا    ادود عل  الاااطات 

يتضةةةة  ماةةةةا سةةةةاق وجةةةةود اخةةةةتالف بةةةةأن عجةةةة  املجاوعةةةةات بالدراسةةةةات السةةةةابقة و ةةةةدرى  ةةةةة  
املعةةات الةةتعل  الدارسةات ال ةةي تناولةةو أثةر التفاعةةل بةةأن عجة  املجاوعةةات وعةةدد األنهةطة التعليايةةة ب

 املعكوسة و كا ما يسعي ل  الاحد الحال .  

 : األنشطة التعليمية في بيئات التعلم املعكوس .
ً
 ثالثا

تعةةةةةةةةةد األنهةةةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةةةة مةةةةةةةةة  املكو ةةةةةةةةةةات األساسةةةةةةةةةية  ةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةتعل  املعكةةةةةةةةةو ، و ةةةةةةةةةةد أورد 
(Abeysekera & Dowson, 2015) ف  ةةا  أن مةة  دعةةاا  الةةتعل  املعكةو  تنفيةةك األنهةةطة التعليايةةة

ايةةةد يةةةت  تنفيةةةك األنهةةةطة التعليايةةةة بالطريقةةةة التقليديةةةة كالواجاةةةات املث ليةةةة داخةةةل الف ةةةل. والبةةةد  
أن تكةةون األنهةةطة  التعليايةةة ال ةةفية املنفةةكى بالف ةةل تر ةة  باألسةةا  علةةي الةةتعل  ال هةة  والةةتعل  

تعليايةة  اةل م  اال ةران واةل املهةكالت والةتعل  الرهةاركي، و هةر  أن يكةون  نةار تنفيةك ألنهةطة 
و ةةو الح ةةة الدراسةةية الرسةةاية، ثةة  تنفيةةك أنهةةطة تعليايةةة تلحةةق بو ةةو الح ةةةر ايةةد تةةت   ةةك  
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األنهةةةةطة مةةةة  خةةةةال  بملعةةةةة الةةةةتعل  ا لكترو يةةةةةر لةةةةكلك ي ةةةةر اال تاةةةةام ت ةةةةا وتوليفهةةةةا ب ةةةةورى فعالةةةةة، 
ة وتتحةةةةةدد  فةةةةةا ى املعلةةةةة  بقدرتةةةةة  علةةةةةي تحديةةةةةد وت ةةةةةاي  أنهةةةةةطة تعليايةةةةةة تحقةةةةةق األ ةةةةةداف التعليايةةةةة

املحددى، وتحف  الطالب وت يد م  دافعي   ، ويت  تقدي  األنهةطة علةي مةرالتأن: أنهةطة م ةاااة 
ملحتةةوى الةةةتعل  وتقةةدم عبةةةر تةةةاكة  ا  تر ةةو، وأنهةةةطة تةةفية داخةةةل عجةةةرى الدراسةةة بةةةأن املتعلاةةةأن، 
و ةةةد تكةةةون فرديةةةة أو جااعيةةةةر ايةةةد يةةةت  توزيةةة  الطةةةالب إلةةةي م اوعةةةات لتاةةةاد  الخبةةةرات، وي ةةةر أن 

 (.Roehl, 2013ترنو   ك  األنهطة  

لةةةةة  تتفةةةةةق الدراسةةةةةات علةةةةةي تي يةةةةةد جةةةةةدوى الةةةةةنا  الفةةةةةرد  أو الجاةةةةةاع   ةةةةة   بملعةةةةةات الةةةةةتعل   
(  ةةة  دراسةةة  ا، وال ةةةي  ةةةدفو إلةةةي ت ةةةاي  بملعةةةة ف ةةةل 0202املعكةةةو ر فقةةةد وجةةةدت  بهةةةرى م ةةةطفي، 

علةةةي تنايةةةة مهةةةارات معكةةةو   اااةةةة علةةةي تنةةةو  األنهةةةطة التعليايةةةة بنوع  ةةةا الفةةةرد  والجاةةةاع  وأثر ةةةا 
إ تا  عناتر التعل  الر اية والكفا ى الكاتيةة لةدى الطةالب مرتفعة  ومن فاة ي الدافعيةة  ل   ةاز، 
 ل نهةةطة  ةة  بملعةةة الف ةةل املعكةةو    ةة  تنايةةة  التح ةةيل 

ل
ودلةةو  تاا هةةا علةةي وجةةود أثةةر دا  إا ةةاايا

لكاتيةةة لةةدى الطةةالب،  اةةا دلةةو علةةي املعر ةة  واألدا  املهةةارى   تةةا  عناتةةر الةةتعل  الر ايةةة والكفةةا ى ا
أن  اةة  األنهةةطة الفرديةةة أثةةر علةةي أدا  الطةةالب مرتفعةة  دافعيةةة ا   ةةاز  بملناةةا من فاةة ي الدافعيةةة 

(  ة  دراسة  ا 0202توافقو معه  األنهطة الفرديةة  ة  األدا  العالة  فقة .  بملناةا توتةلو  اة دوام, 
عل  املعكةةةةو   واألسةةةةلوب املعر ةةةة   ةةةة  تنايةةةةة ملعرفةةةةة أثةةةةر تفاعةةةةل  اةةةة  ماارسةةةةة األنهةةةةطة  ةةةة  بملعةةةةة الةةةةت

( م اوعةةةات ت ري يةةةة  ايةةةد توتةةةلو الدراسةةةة إلةةةي وجةةةود فةةةروق 4مهةةةارات تةةةيا ة الحاسةةةر اآللةةة   ةةة  
ذات داللةةةة بةةةأن متوسةةةطات الةةةدرجات  ةةة  التطايةةةق الاعةةةد  لالختاةةةار املعر ةةة ، واالختاةةةار األدا،ةةةي ترجةةة  

ار املعر ةةةة  واالختاةةةةةار األدا،ةةةةي ترجةةةةة  إلةةةةي أثةةةةةر الخةةةةتالف  اةةةة  ماارسةةةةةة األنهةةةةطة التعاو يةةةةةة و ةةةة  االختاةةةةة
اخةةةةةتالف االسةةةةةلوب املعر ةةةةة   اةةةةةا  أ ةةةةة  ال توجةةةةةد فةةةةةروق ترجةةةةة  إلةةةةةي األثةةةةةر األسا ةةةةة ي للتفاعةةةةةل بةةةةةأن  اةةةةة  

(  ة  دراسة  ا فرو ةا ذات داللةة 0202ماارسة األنهطة واألسلوب املعر  .  اا وجدت  إياةان محاةد، 
 ةةةةةةة  بملعةةةةةةةة الةةةةةةةتعل  املعكةةةةةةةو  بةةةةةةةأن املجاوعةةةةةةةات  إا ةةةةةةةااية  ةةةةةةة  التح ةةةةةةةيل الدرا ةةةةةةة ي والرضةةةةةةةا التعليمةةةةةةةي

الت ري يةةة وال ةةابطة وارجعةةو ذلةةك إلةةي  اةة  ماارسةةة األنهةةطة عةة  طريةةق الةةنا  التعةةاوني، وأثارةةو 
 الدراسة أثر للتفاعل بأن  ا  ماارسة األنهطة وأسلوب التعل . 

 : الرضا التعليمي. 
ً
 رابعا

 تعريف الرضا التعليمي.

ال ةةةةي يعتاةةةةد عل  ةةةةا  ةةةة  تحديةةةةد جةةةةودى التعلةةةةي   ةةةة  املؤسسةةةةات    الرضةةةةا التعليمةةةةي أاةةةةد املعةةةةايأر
الرضةةا التعليمةةي بي ةة  تةةعور املةةتعل  ت ةةا  الةةتعل ،  وتفاعلةة   (Alsadoon, 2018)التعليايةةة، ويعةةرف

(الرضةةةا التعليمةةةي بي ةةة  (Hui, 2008 مةةة  املعلاةةةأن واأل ةةةران، و ةةةكلك الةةةدع  املؤس ةةة ي. بملناةةةا يعةةةرف
( 0202يةةةة  ري ةةةة لتحقيةةةق  ةةةكا الن ةةةام، وعرفةةة  محاةةةد عاةةةد العةةةا   إدرار الن ةةةام واملهةةةاعر ا ي اب

بي   م اوعة م  املهةاعر والتوجهةات ا ي ابيةة لةدى املةتعل   حةو املقةرر مة  ايةد طريقةة التةدريس 
 ومحتوى التعل   وأدا  املعل  . 

ويعةةةرف الاااطةةةات الرضةةةا التعليمةةةي بي ةةة  الهةةةةعور ا ي ةةةا ي للطةةةالب  حةةةو طريقةةةة وأسةةةةلوب  
املقرر و  تفيد األنهطة التعلياية وتفاعل  م  أ را   واستاذ املقةرر مة  أجةل تحقيةق أ دافةة دراسة 

 ال ي يسعي إلي تحقيقها.  
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 أهمية الرضا التعليمي في عملية التعلم. 

ياطةةةةل الرضةةةةا التعليمةةةةي أاةةةةد العوامةةةةل املهاةةةةة  ةةةة    ةةةةام العاليةةةةة التعليايةةةةة، ويةةةةؤثر ب ةةةةورى 
ةةةةاديمي، وبةةةةةةكلك يلعةةةةةةر دورا مهاةةةةةةا  ةةةةةة  التوافةةةةةةق واضةةةةةحة علةةةةةةي دافعيةةةةةةة املتعلاةةةةةةأن، و  ةةةةةة  تح ةةةةةةيله  األكة

النف  ي للطالر وتقال  للاوا ف الحياتية، و ةو مةا يةنعكس ب ةورى واضةحة علةي املسةتوى األكةاديمي 
للطةالبر فةالطالب الةةكي  يتاتعةون باسةةتوى مرتفة  مةة  الرضةا التعليمةةي يكو ةون أ  ةةر دافعيةة للةةتعل  

راسةة    ت ةةا  املعلاةةأن والةة مال  واملؤسسةةة التعليايةةةر لةةكلك ات هةةو ويىهةةرون سةةلوكا إي ابيةةا أثنةةا  د
الكطأةةةةر مةةةة  املؤسسةةةةات التعليايةةةةة لجعةةةةل رضةةةةا الطةةةةالب التعليمةةةةي أاةةةةد معةةةةايأر جةةةةودى التعلةةةةي  لةةةةدی ا، 

 (. 0202ووضعت   دفا م  أ داف خططها االستراتي ية  أااد ع ر و إی اب جادو، 

ب يعتبةةةةةر مةةةةة  املن عةةةةةات عةةةةة  مةةةةةدى رضةةةةةا  ( أن رضةةةةةا الطةةةةةال 0202ويةةةةةرى محاةةةةةد عاةةةةةد العةةةةةا   
املستقال  ع  عال ، وباا أن الرضا ع  املهنة يرتا  بالرضا عة  الحيةاىر لةكلك يعةد الرضةا التعليمةي 

 األسا  األو  للتوافق ال خص ي واالجتااع .  

 العوامل املؤثرة في الرضا التعليمي 

  ةةام بملعةةة الةةتعل ، وبملعةةات  يعةةد الرضةةا التعليمةةي مةة  أ ةة  املعةةايأر ال ةةي تسةةت دم  ةة  تحديةةد
الةةةةتعل  ال تكةةةةون فعالةةةةة دون معرفةةةةة رأ  الطةةةةالب  ةةةة   ةةةةك  الاملعةةةةات، ومعرفةةةةة رأ  الطالةةةةر يعةةةةد عةةةةامال 

 مهاا      ام تقيي   ك  الاملعات. 

و ةةةد  أجريةةةو عةةةدى دراسةةةات لتحديةةةد العوامةةةل املةةةؤثرى  ةةة  الرضةةةا التعليمةةةي  ةةة  بملعةةةات الةةةتعل  
( أن الرضةةا ينح ةةر  ةة  ثالثةةة متمأةةرات، ألةة : الرضةةا (Hermans et al., 2009ا لكترو يةةة فقةةد وجةةد 

عةةةة  املحاضةةةةر، والرضةةةةا عةةةة  سةةةةهولة اسةةةةت دام التكنولوجيةةةةا  ةةةة  بملعةةةةة الةةةةتعل ، والرضةةةةا عةةةة   املحتةةةةوى 
. ووجةةةةةد 

ل
ةةةةان متوسةةةةطا (  ةةةة  دراسةةةةةت  ان أ ةةةةة   (Sahin, 2007ايةةةةد وجةةةةةد أن مسةةةةتوى رضةةةةةا الطةةةةالب كة

 ةةةةةة  الةةةةةةتعل  ا لكترونةةةةةةي تنح ةةةةةةر  ةةةةةة  دعةةةةةة  املعلةةةةةة ،  العوامةةةةةةل ال ةةةةةةي تةةةةةةؤثر علةةةةةةي رضةةةةةةا الطةةةةةةالب التعليمةةةةةةي
والتفاعل والتعاون بأن الطالب، التعل  ال ه  والتوج  الكاتي. وا دت الدراسةة علةي ضةرورى تةوافر 
 مةة  الرضةةا التعليمةةي  ةة  بملعةةات الةةتعل  ا لكترو يةةة ايةةد ت ةةا   ةةك  الاملعةةات هأةةر فعالةةة 

ل
 مناسةةاا

ل
 ةةدرا

 ة  دراسةة  اا  ة  با سةتان أن أ ةة  العوامةل ال ةةي  (Ali & Ahmad, 2011) ة  اةا  هيابةة .  ةكلك أث ةو 
تةةةةؤثر علةةةةةي رضةةةةةا الطةةةةةالب التعليمةةةةةي تاطلةةةةةو  ةةةةة   أدا  املدرسةةةةةأن وتقةةةةةوي  املقةةةةةرر والتفاعةةةةةل بةةةةةأن الطةةةةةالب 

عةةة  مسةةةتوى رضةةةا الطةةةالب عةةة  الةةةدورات  ا لكترو يةةةة  دلةةةو  Topal, 2016)واملدرسةةةأن. و ةةة  دراسةةةة  
 عنةةد تفاعةةل النتةةااث ان مسةةتوى الرضةةا كةةان متوسةة

ل
  وعنةةد فحةةص االبعةةاد الفرعيةةة كةةان الرضةةا عاليةةا

   ة  محتةوى املقةرر وأدوات االت ةا  وعاليةة 
ل
املعل  والطالر وت ةاي  بملعةة الةتعل ، بملناةا كةان معتةدال

 التدريس،  اا أثر عدد املواد املست دمة    الدورات علي رضا الطالب. 

ألدا  والكفةةا ى الكاتيةةة  ةة  اسةةت دام أن منةةا  الةةتعل  وتو عةةات ا (Hermans, 2012)ويةةرى 
الكاايةةوتر مةة  العوامةةل املةةؤثرى علةةي رضةةا الطةةالب عةة  الةةتعل   ةة  الاملعةةات ا لكترو يةةة واالسةةتعداد لةة . 

(  ة  دراسة  ا ملعرفةة التح ةيل الدرا ة ي والرضةا عة  الةتعل  والدافعيةةة 0202ووجةدت أاةالم إبةرا ي  
ة موجاةةة بةةأن التح ةةيل املعر ةة  املةةرتا  بةةاملقرر محةةور ل   ةةاز  ةة  بملعةةة الةةتعل  النقةةا  عال ةةة ارتااطيةة

الدراسةةةةةة والرضةةةةةا التعليمةةةةةي والدافعيةةةةةة ل   ةةةةةاز لةةةةةدى م اةةةةةوع ي الاحةةةةةد الت ةةةةةرياملتأن.  اةةةةةا أتةةةةةارت 
( إلةةي وجةةود عةةاملأن يةةوثران  ة  الرضةةا التعليمةةي  ةة  بملعةةات & Mohammad,  Alqahtani 2018دراسةة  



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   

 

 

 

 
 

 

370 

مةي، و ةو مةا سيح ةل  املةتعل   خةال  دراسةت  عبةر بملعةة الةتعل  التعل   ا لكترو ية  اةا: العااةد التعلي
 ا لكترو ية، وثا   اا سهولة االست دام ووضوم خطوات االست دام بملعات التعل   ا لكترو ية.

 : الرضا التعليمي في بيئات التعلم املعكوس.
ً
 خامسا

التعليمةةةي دورا يعةةةد الةةةتعل  املعكةةةو  أاةةةد أ اةةةا  الةةةتعل  االلكترونةةةير لةةةكلك  يلعةةةر الرضةةةا 
      اا ر ايد أثارو عدى دراسةات  أ ايتة   ة  بملعةات الةتعل  املعكةو  ففةي دراسةة  ةام ت ةا  

ل
  مهاا

Saele, 2019  &Lag  بعنةةةةوان:  ةةةةل يحسةةةة  الةةةةتعل  املعكةةةةو  مةةةة  تح ةةةةيل الطةةةةالب  ورضةةةةا   عةةةة )
أرا للف ةةةل الةةةتعل ، وجةةةد الاااطةةةان بعةةةد مقار ةةةة الف ةةةل املعكةةةو  بالف ةةةو  التقليديةةةة أن  نةةةار تةةةيث

 املعكو  علي معدالت الن ام والرسوب، وعلي  مستوى  الرضا التعليمي للطالب.  

(  ةةة  دراسةةت  وال ةةي ااولةةةو معرفةةة فعاليةةةة تةةدريس مقةةةرر 0202وأث ةةو محاةةد عاةةةد العةةا     
إلكترونةةةةي بنىةةةةام مةةةةوود   ةةةةاا  علةةةةي الةةةةتعل  املعكةةةةو   ةةةة  تحقيةةةةق أ ةةةةداف مقةةةةرر تةةةةدريس الرياضةةةةيات  

  أن مسةةةتوى رضةةا الطةةةالب عةةة  دراسةةةة املقةةرر كةةةان بدرجةةةة مرتفعةةةة. ووجةةةدت إلهام والرضةةا عةةة  الةةةتعل
ةةةاديمي وارتفاعةةةةا  ةةةة  الرضةةةةا عةةةة  الةةةةتعل  لةةةةدى 0202السةةةةعدون,  (  ةةةة  دراسةةةة  ا تحسةةةةنا  ةةةة  التح ةةةةيل األكة

طالاةةةةات املجاوعةةةةةة الت ري يةةةةة وال ةةةةةي درسةةةةو عةةةةة  طريةةةةةق اسةةةةتراتي ية الف ةةةةةل املعكةةةةو ،  اةةةةةا وجةةةةةدا 
Halili& Zainuddin , 2015) بحطةا  ة  الةتعل  املعكةو  ايةد دلةو  تةةااث  02(  ة  دراسة    علةي عةةدد

التحليةةةةل أن الةةةةتعل  املعكةةةةو  يةةةةؤثر علةةةةي رضةةةةا الطةةةةالب التعليمةةةةي.  اةةةةا أثارةةةةو دراسةةةةة  مسةةةةل  اسةةةة ، 
( فاعلية الف و  املعكوسةة  ة  تنايةة مهةارات الفهة  العايةق والرضةا عة  الةتعل  لةدى الطةالب. 0202

(  ة  دراسةة  ا عة  أثةر التفاعةةل بةبن  اة  ماارسةةة األنهةطة وأسةةلوب 0202 اةا وجةدت  إياةةان محاةد, 
الةةةةتعل   ةةةة  بملعةةةةة تعلةةةة  معكةةةةو  علةةةةي تنايةةةةة التح ةةةةيل الدرا ةةةة ي و فاعليةةةةة الةةةةكات األكاديايةةةةة والرضةةةةا 
ةان  التعليمةةير ايةةد دلةةو  تاا هةةا أن  اةة  ماارسةةة األنهةةطة  التعاو يةةة   ةة  بملعةةات الةةتعل  املعكةةو  كة

 .التعليميأ  ر فاعلية علي الرضا 

 اإلجراءات املنهجية للبحث.

 
ً

 مادة املعالجة التجريبية:  -أوال

لت ةةةةةةاي  بملعةةةةةةةة الةةةةةةةتعل  املعكوسةةةةةةة بالاحةةةةةةةد الحةةةةةةةال  تةةةةةةة  إتاةةةةةةا  الناةةةةةةةوذ  العةةةةةةةام للت ةةةةةةةاي  
، وذلك أل ة  يعةد األنسةر لت ةاي  بملعةة تعلة  الاحةد، ويتاأة  بسةهولت  ووضةوا ، ADDIE)التعليمي 

 لجايةةةةةة  الناةةةةةةاذ  
ل
الخاتةةةةةةة بالت ةةةةةةاي  التعليمةةةةةةي، ويت ةةةةةةا  جايةةةةةة  عاليةةةةةةات الناةةةةةةاذ  ويعةةةةةةد أساسةةةةةةا

(. و ةةد مةةرت عاليةةة ت ةةاي  ٩١٠٩  يةةل ع مةةي، التعليايةةة مطةةل التحليةةلي والت ةةاي ي...إلي التقةةوي  
 
ل
بملعةةةةة الةةةةتعل  املعكوسةةةةة القاااةةةةة علةةةةي اخةةةةتالف عجةةةة  املجاوعةةةةات، وعةةةةدد األنهةةةةطة التعليايةةةةة وفقةةةةا

ذ  العةةةةام للت ةةةةاي  التعليمي بت ةةةةرف مةةةة  الاااطةةةةات( ملجاوعةةةةات الاحةةةةد بارااةةةةل وخطةةةةوات الناةةةةو 
 كالتال : 

 
ً

 التالية: التحليل: وتتضمن الخطوات مرحلة -أوال

ا  فةةةةةاض املسةةةةةتوى التح ةةةةةيل  لطالاةةةةةات الفر ةةةةةة  وألةةةةة تحليااااال املشاااااكلة وتقااااادير االحتياجاااااات:  .1
و ةةةةةةةكلك ، الطا يةةةةةةةة باقةةةةةةةرر إا ةةةةةةةا  عامةةةةةةةة بقسةةةةةةة  الرياضةةةةةةةات بكليةةةةةةةة العلةةةةةةةوم واآلداب بالقريةةةةةةةات

ووجةةةةود ااجةةةةة إلةةةةي التعةةةةرف علةةةةي أثةةةةر التفاعةةةةل بةةةةأن  فةةةةاض مسةةةةتوى الرضةةةةا التعليمةةةةي لةةةةدی  ، ا 
عجةةةة  املجاوعةةةةات وعةةةةدد األنهةةةةطة باملعةةةةة الةةةةتعل  املعكوسةةةةة علةةةةي التح ةةةةيل الدرا ةةةة ي والرضةةةةا 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2022لسنة  يناير(، 2(، الجزء )193العدد: )
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وبالتةةةال  تةة  تحديةةةد الحاجةةات التعليايةةةة  ةةة  رفةة  مسةةةتوى التح ةةيل الدرا ةةة ي والرضةةةا التعليمةةي، 
 اقرر إا ا  عامة .لدى الطالاات ب التعليمي

ويتاطةل الهةدف العةام  ة  رفة  مسةتوى العاام وتحليال املهماات التعليمياة:  الهادف تحدياد .2
لةةةةدى الطالاةةةةات  سةةةة  الرياضةةةةيات بالفر ةةةةة الطا يةةةةة التح ةةةةيل وتحقيةةةةق الرضةةةةا التعليمةةةةي 

 امعةةةة ب بكليةةةة العلةةةوم واآلداب بالقريةةةات مقايملس الث عةةةة املر  يةةةة( باقةةةرر إا ةةةا  عامةةةة
  التفاعةةةةةل بةةةةةأن عجةةةةة  املجاوعةةةةةات وعةةةةةدد األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة باملعةةةةةة مةةةةة  خةةةةةال الجةةةةةوف

التعل  املعكوسة، وت  تحليل املهاات التعلياية للاحتةوى التعليمةي باقةرر إا ةا  عامةة  
 إلي مهاات أساسية يندر  م  ا مهاات فرعية.  

: طالاةةةةةات  سةةةةةة  الرياضةةةةةةيات بكليةةةةةةة العلةةةةةةوم تحليااااال خصااااااائص الطالبااااااات وساااااالوكهن املاااااادخلي .3
م وال يوجةةةةةةةد لةةةةةةةدی    0200-0200داب بالقريةةةةةةةات للف ةةةةةةةل الدرا ةةةةةةة ي االو  للعةةةةةةةام الجةةةةةةةامع  واآل 

 ويتقارب لدی   املستوى العلمي، االجتااع ، اال ت اد ، والطقا   . معرفة سابقة باملقرر،

تةة  التي ةد مة  أن جاية  الطالاةةات  تحدياد املاوارد والقياود ببيئااة الاتعلم ومصاادر الاتعلم: .4
ى الكاايةوتر وا  تر ةةو بانةةازله ، أمةةا بال سةاة لاملعةةة الةةتعل  املعكوسةةة تتةوافر لةةدی   أجهةة  

ف امعةةة الجةةوف ترةةي  جايةة  مقررا  ةةا عبةةر  ىةةام الةةتعل  ا لكترونةةي الةةاالر بةةورد لسةةهولة 
تواتل أسةتاذى املقةرر مة  الطالاةاتر فةذن جاية  الطالاةات يسةت دم   ىةام الةاالر بةورد 

الاةةات، ويوجةةد اسةة  مسةةت دم، وكلاةةة سةةر و ةةو متةةام لجايةة  الط %022بسةةهولة ب سةةاة 
م   ةةةةةةان لكةةةةةةل طالاةةةةةةة، و ةةةةةةكلك أسةةةةةةتاذى املقةةةةةةررر بحيةةةةةةد يسةةةةةةا  بالةةةةةةدخو  علةةةةةة   ىةةةةةةام 
الاالر بورد بسهولة    أ  و و وم  أ  مكان ، ويكةون و ةو املحاضةرى م   ةا لتنفيةك 

 ملجاوعات الاحد الحال . 
ل
 األنهطة التعلياية وفقا

 مرحلة التصميم. -ثانًيا

 ياكةة  إجراايةةة ب ةةورى التعليايةةة تةة  تةةياهة األ ةةداف هااداف التعليميااة:صااياغة األ  .1
الاى  ةةةةةا، و ياسةةةةةها  ةةةةة  ضةةةةةةو  الهةةةةةدف العةةةةةام السابقة السةةةةةةابق( تحديةةةةةد ، وتةةةةة  تةةةةةةياهة  مح
تو ة  مة  الطالاةات بعةد دراسة    

ح
األ داف التعلياية    تورى عاارات ت ةف السةلور امل

هةةةةطة، وبلةةةةه عةةةةدد األ ةةةةداف العامةةةةة للاحتةةةةوى التعليمةةةةي وموضةةةةوعات املقةةةةرر وتنفيةةةةك األن
 (.0( دف  ملحق04(، واأل داف خاتة  4 

 امةةةةةةةةو الاااطةةةةةةةات بتحديةةةةةةةد املحتةةةةةةةوى التعليمةةةةةةةةي تحدياااااااد املإتاااااااول التعليماااااااي وعناصاااااااره:  .2
باالستعا ة بكتاب إا ا  عامة املقرر علي طالاات  س  الرياضيات، وتة  اختيةار الجة   

( واةةدات أساسةةية، وألةة : 4حتةةوى إلةةي  الخةةاص باقةةايملس الث عةةة املر  يةةة، وتةة  تقسةةي  امل
املتوسةةة  الحسةةةا ي، الوسةةةي ، املنةةةوا ، العال ةةةة بةةةأن الوسةةة  والوسةةةي  واملنةةةوا ، وبكةةةل 

اةةةدى مةةة   ةةةك  الواةةةدات م اوعةةةة مةةة  العناتةةةر، مت ةةةانة املحتةةةوى التعليمةةةي الخةةةاص و 
ةةةةا  ا ومفهومل بكةةةةل عن ةةةةر، وتةةةة  مراعةةةةاى تةةةةرو  تةةةةياهة املحتةةةةوى الجيةةةةد بةةةةين يكةةةةون واضةةةةحل

 
ل
مويةةةةة والد ةةةةة العلايةةةةة، وتةةةة   ومرتاطةةةةا

ح
سةةةة  بالد ةةةةة والحداثةةةةة والدةةةةحة الل

ب
باأل ةةةةداف، وير

عةةرض املحتةةةوى علةةةي السةةةادى املحكاةةةأن بت  ةةص منةةةاهج وطةةةرق تةةةدريس الرياضةةةيات وتةةة  
كذضةةافة امل يةةد مةة  التةةدرياات ال ةةي إجةةرا  التعةةديالت ال ةةي تةة  االتفةةاق عل  ةةا بةةأن املحكاةةأن 
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ليكةةةةةةون فة طةةةةةةرق م تلفةةةةةةة لحسةةةةةةاب الوسةةةةةة  ،توضةةةةةة  تطايةةةةةةق القةةةةةةوا أن املختلفةةةةةةة، و ضةةةةةةا
 (.0املحتوى ب ورت  ال  ااية  ملحق

وت  اسةت دام  اة  الةتعل  الفةرد  بدراسةة املحتةوى  التعليم والتعلم: أنماط تصميم .3
التعليمةةةةةي للطالاةةةةةات عبةةةةةر  ىةةةةةام الةةةةةاالر بةةةةةورد بةةةةةي  و ةةةةةو وأ  مكةةةةةان، و اةةةةة  الةةةةةتعل   ةةةةة  

( طالاةات 2باجة  املتوسةطة  ( طالاات، و ا  املجاوعةات3م اوعات باج  تمأرى 
بكةةةةةةةل م اوعةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةك األنهةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةة بقاعةةةةةةةات الدراسةةةةةةةية، ايةةةةةةةد تةةةةةةة  تقسةةةةةةةي  

 م اوعات متوسطة. 3م اوعات تمأرى، و 3م اوعات: 2الطالاات إلي 
مةة  أ اةةةا  تةةوفر بملعةةة الةةتعل  املعكةةو  العديةةد  :التعليميااة أنماااط التفاااعالت تصااميم .4

 ةر ا لكترونةي عبةر الةاالر بةوردر ايةد يةت  التفاعةل التفاعالت التعليايةة مة  خةال  الجا
بةةةةةةةةأن الطالاةةةةةةةةات وأسةةةةةةةةتاذى املقةةةةةةةةرر مةةةةةةةة  خةةةةةةةةال  لواةةةةةةةةات النقةةةةةةةةا  لتاةةةةةةةةاد  وجهةةةةةةةةات النىةةةةةةةةر 
واملعلومةةةات بيةةة   ، و ةةةكلك يوجةةةد منتةةةدى ل جابةةةة عةةة  استفسةةةارات الطالاةةةات،  اةةةا يةةةت  

بسةةهولة،  اةةا  إنهةةا  إعةةالن للطالاةةات بةةي  معلومةةة تريةةد أسةةتاذى املقةةرر تاليمهةةا للطالاةةات
ياكة  التفاعةل املتة ام  بةأن الطةالب وأسةةتاذى املقةرر عبةر إعةداد الف ةو  االفتراضةية عبةةر 
 ىةةةام الةةةاالر بةةةورد، وبال سةةةاة للجا ةةةر التقليةةةد  فيةةةت  التفاعةةةل بةةةأن الطالاةةةات و ع ةةةه  
الةةةةةةاع  وأسةةةةةةتاذى املقةةةةةةرر وجهةةةةةةا لوجةةةةةة  مةةةةةة  خةةةةةةال  تنفيةةةةةةك األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة بقاعةةةةةةات 

 الدراسة. 

ةةاآلتي:  ةةة   ساااتراتيجية التعلااايم العاماااة:تصاااميم ا .5 وتةةة  اسةةةت دام اسةةةتراتي ية التعلةةةي  كة
الادايةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةت  تطايةةةةةةةةةق أدوات الاحةةةةةةةةةد  اليةةةةةةةةةا  االختاةةةةةةةةةار التح ةةةةةةةةةيل ي مقيةةةةةةةةةا  الرضةةةةةةةةةا 
التعليمي(، ث  دخو  الطالاة إلي  ىةام الةاالر بةورد لدراسةة املحتةوى التعليمةي عة  بعةد 

السةةةةةرى الخةةةةةاص بكةةةةةل طالاةةةةةة، ويةةةةةت   بةةةةةاملث   مةةةةة  خةةةةةال   تابةةةةةة اسةةةةة  املسةةةةةت دم والةةةةةر  
  توليةةةةةف أسةةةةالير جةةةةةكب اسةةةةرطارى الدافعيةةةةة واالسةةةةةتعداد للةةةةتعل  للطالاةةةةةات مةةةة  خةةةةال

ا راةةةةةةا  الطالاةةةةةةةات، بعةةةةةةرض أ ةةةةةةةداف الةةةةةةةتعل  وتوتةةةةةةيف املحتةةةةةةةوى، ثةةةةةة  عةةةةةةةرض املحتةةةةةةةوى 
التعليمةةةةةي واملوضةةةةةوعات الجديةةةةةدى مةةةةة  ربطهةةةةةةا باملوضةةةةةوعات السةةةةةابقة، و تااةةةةةة لواةةةةةةات 
النقةةةا  مةةة  خةةةال  بملعةةةة الةةةتعل  ا لكترو يةةةة بةةةالاالر بةةةورد، بملناةةةا يةةةت  تنفيةةةك األنهةةةطة 

مةةة بو ةةو املحاضةةرى بهةةكل م اوعةةات ليةةت  تنفيةةك ا والهةةا التعليايةةة ملقةةرر إا ةةا  عا
واملنا هةةةةةةة بةةةةةةأن أفةةةةةةراد املجاوعةةةةةةة للوتةةةةةةو  إلةةةةةةي  الحةةةةةةل ويكةةةةةةون لكةةةةةةل م اوعةةةةةةة م سةةةةةةقة 

( م اوعةات ت تلةف  ة  2مسعولة ع   يادى املجاوعةر ايد تة  تقسةي  الطالاةات إلةي 
 ال جةةةةة  وعةةةةةدد األنهةةةةةطة للتعةةةةةرف علةةةةةي أثةةةةةر التفاعةةةةةل بةةةةةأن عجةةةةة  املجاوعةةةةةات  تةةةةةمأري
متوسةةةةة ( وعةةةةةدد األنهةةةةةطة التعلياية  ليلةيمتوسةةةةةطةي  طأةةةةةرى( وتقةةةةةوم أسةةةةةتاذى املقةةةةةرر 
بتقدي  الةدع  والتع ية  املناسةر واةد الطالاةات علةي تنفيةك األنهةطة التعليايةة، بعةد 
اال   ةةةا  مةةة  دراسةةةة املحتةةةوى إلكترو يةةةا بةةةاملث  ، وتنفيةةةك األنهةةةطة بقاعةةةات الدراسةةةة يةةةت  

 االخ
ل
 تاار التح يل ي مقيا  الرضا التعليمي(.تطايق أدوات الاحد بعديا

باةةةا أن الاحةةةد الحةةةال  ی ةةةدف إلةةةي تصااميم األنشاااطة التعليمياااة العاماااة بالبيئاااة التعليمياااة:  .6
معرفةةةةةةةة أثةةةةةةةر التفاعةةةةةةةل بةةةةةةةأن عجةةةةةةة  املجاوعةةةةةةةات وعةةةةةةةدد األنهةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةة باملعةةةةةةةة الةةةةةةةتعل  

بقاعةةةةات  املعكوسةةةةة تةةةة  تحديةةةةد األنهةةةةطة التعليايةةةةة املطلةةةةوب تنفيةةةةك ا مةةةة   اةةةةل الطالاةةةةات
ةا للاحتةوى  الدراسة بعةد دراسةة الطالاةات املحتةوى التعليمةي عبةر الةاالر بةورد بةاملث  ، ووفقل
التعليمةةةةةي الخةةةةةةاص ملقةةةةةرر إا ةةةةةةا  عامةةةةةة، وتةةةةةة  تحديةةةةةد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةة باةةةةةةا يتفةةةةةق مةةةةةة  
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األ ةةةةةةةداف واملحتةةةةةةةوى التعليمةةةةةةةي، وأن تكةةةةةةةون متنوعةةةةةةةة، ومتدرجةةةةةةةة  ةةةةةةة  السةةةةةةةهولة وال ةةةةةةةعوبة، 
ف التعليايةةةةةة، ويكةةةةةون لكةةةةةل  ةةةةةدف م اوعةةةةةة مةةةةة  األنهةةةةةطة ي تلةةةةةف وتةةةةةاملة جايةةةةة  األ ةةةةةدا

عةةدد ا بةةاختالف  اةة  عةةةدد األنهةةطة باملجاوعةةة فعةةدد األنهةةةطة التعليايةةة القليلةةة ثالثةةةة 
 أنهطة، وعدد األنهطة املتوسطة ستة أنهطة، وعدد األنهطة الكطأرى تسعة أنهطة.

وات التنفيكيةةةةةةة و و ةةةةةةو خريطةةةةةةة لخطةةةةةةة إجراايةةةةةةة تت ةةةةةةا  جايةةةةةة  الخطةةةةةة إعااااااداد الساااااايناريو: .7
م طةة   للهاتةةات ال ةةي تعةةرض املحتةةوى التعليمةةي الخةةاص باقةةرر إا ةةا  عامةةة باسةةت دام 
ةةار ا ةةى يسةةهل التعةةديل عل  ةةا، و ةةو مكةةون مةة   الةةتعل  املعكةةو  علةةي الةةورق  اةةل تنفيةةك ا   اايل
عن ةةري : العناتةةر الا ةةرية، ويت ةةا  وتةةفا تف ةةيليا لكةةل العناتةةر الا ةةرية، والعناتةةر 

تت ةةةةةةا  وتةةةةةةفا لجايةةةةةة  التعليقةةةةةةات اللفىيةةةةةةة املكتوبةةةةةةة واملسةةةةةةاوعة واملوسةةةةةةيقي ال ةةةةةةوتية، و 
 واملؤثرات ال وتية املوجودى م  العروض الا رية.

اقف التعليمية:  .8 ولتنفيك بملعة الةتعل  املعكوسةة ال ةي   ةدف إلةي زيةادى التح ةيل تصميم املو
ق تعليايةةةةة الدرا ةةةة ي، وتحقيةةةةق الرضةةةةا التعليمةةةةي باقةةةةرر إا ةةةةا  عامةةةةة يتطلةةةةر ت ةةةةاي  موافةةةة

ةةةةا  متنوعةةةةة يةةةةت  تنفيةةةةك ا عبةةةةر  ىةةةةام الةةةةتعل  ا لكترونةةةةي الةةةةاالر بةةةةورد والقاعةةةةات الدراسةةةةية معل
ايةةةةةةد يةةةةةةت  دراسةةةةةةة مقدمةةةةةةة عةةةةةة  املقةةةةةةرر، واأل ةةةةةةداف واملهاةةةةةةات التعليايةةةةةةة، وتوضةةةةةةي  الو ةةةةةةو 
املخ ةةةةةةةةةص لتنفيةةةةةةةةةك ا، والخطةةةةةةةةةوات ال ةةةةةةةةةي تاةةةةةةةةةر ت ةةةةةةةةةا الطالاةةةةةةةةةة لدراسةةةةةةةةةة املحتةةةةةةةةةوى وامل ةةةةةةةةةادر 

د، مةة  تنفيةةك األنهةةطة املحةةددى بعةةد دراسةةة كةةل عن ةةر مةة  عناتةةةر املسةةت دمة بةةالاالر بةةور 
ا لعدد وعج  املجاوعات املحددى ومنا ه  ا بقاعات الدراسة.      املحتوى وفقل

ا
ً
 مرحلة التطوير:  -ثالث

تةةةة  إ تةةةةا  عناتةةةةر ومكو ةةةةات املحتةةةةوى التعليمةةةةي باملعةةةةة  تطااااوير عناصاااار ومكونااااات بيئااااة الااااتعلم: .1
ترايةةةةةر بالطالاةةةةةات لدراسةةةةةة املحتةةةةةوى التعليمةةةةةي الخةةةةةاص باقةةةةةرر الةةةةةتعل ، وتت ةةةةةا  املقدمةةةةةة وال

إا ةةةةا  العامةةةةةة، ووتةةةةةف املقةةةةرر، واملحتةةةةةوى التعليمةةةةةي، واأل ةةةةداف التعليايةةةةةة، وبيا ةةةةةات أسةةةةةتاذ 
ةةةدت الاااطةةةات  املقةةةرر، ولواةةةات النقةةةا ، وتةةة  إ تةةةا  العناتةةةر املسةةةاوعة والا ةةةرية، و ةةةد اعتاب

 wordتةةةةةةةيليف وا  تةةةةةةةا ، وألةةةةةةة  بر ةةةةةةةامث  ةةةةةةة  إ تةةةةةةةا   ةةةةةةةك  العناتةةةةةةةر علةةةةةةةي م اوعةةةةةةةة مةةةةةةة  بةةةةةةةرامث ال
Microsoft Office 2010 بر ةةةامث   ةةة   تابةةةة الن ةةةوص ، Fast stone2   لرسةةةجيل مقةةةاط

لعاةةةل  Articulate storyline 3ملعالجةةةة ال ةةةور، بر ةةةامث  Photoshop cs6الفيةةةديو، بر ةةةامث 
 . LMSالبرم ية و نها  محتوى 

إ تةا  عناتةر بملعةة الةتعل  املعكوسةة تة  رفعهةا عبةر بعةد اال   ةا  مة   بنااء بيئاة الاتعلم وانتاجهاا: .2
 الاالر بورد    املكان املخ ص بكل عن ر م  عناتر الاملعة.  

و عةةد بنةةا  بملعةةة الةةتعل  بالاحةةد الحةةال  تةة  ضةةاطها للتحقةةق مةة  التقااويم البنااائ  لبيئااة الااتعلم:   .3
التعلةةةةي  ( محكاةةةأن مةةة  ت  ةةةص تكنولوجيةةةا 3مةةةدى تةةةالاي  ا للتطايةةةق، وذلةةةك بعرضةةةها علةةةةي  

ومنةةاهج وطةةرق تةةدريس الرياضةةيات  بةةدا  الةةرأ  اةةو  مةةدى مال مةةة ومناسةةاة كةةل مةة  األ ةةداف 
واملحتةةةةوى واألنهةةةةطة املسةةةةت دمة وأسةةةةالير التقيةةةةي ، وتةةةة  إجةةةةرا  بعةةةة  التعةةةةديالت علةةةةي بملعةةةةةة 

أتةاحو بملعةة الةتعل   ة  تةور  ا ال  اايةة جةا  ى التعل  بنا ل علةي  را  السةادى املحكاةأن، وبالتةال  
 3تة  ت ريةر بملعةة الةتعل  علةي عينةة عهةوااية تتكةون مة جرا  الت ربة االسةتطالعية، وبالفعةل   

طالاةةةةةات بقسةةةةة  الرياضةةةةةياتر للتعةةةةةرف علةةةةةي  رائ ةةةةة  اةةةةةو  الاملعةةةةةة التعليايةةةةةة مةةةةة  ايةةةةةد: سةةةةةهولة 



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   
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اسةةت دمها، ومةةدى وضةةوم املحتةةوى، وعناتةةر ، وأنهةةطت  ومال متةة  ل  ةةداف املةةراد تحقيقهةةا، 
  ال ةةةعوبات تةةةواجه  أثنةةةا  تطايةةةق عاليةةةة االسةةةت دام، وأتةةةارت  تةةةااث و ةةةكلك للتعةةةرف علةةةي أ

 .الت ربة االستطالعية إلي أن الاملعة مناساة وسهلة االست دام
بعد إجرا  تعديالت السةادى املحكاةأن لاملعةة الةتعل ، والتي ةد مة  اإلخراج النهائ  لبيئة التعلم:  .4

لةةةي ال سةةةخة ال  اايةةةة للاملعةةةة أتةةةا  ع مناسةةةاة وسةةةهولة اسةةةت دام الاملعةةةة للطالاةةةات تةةة  الح ةةةو  
ا للتطايةةق و هةكلها ال  ةةا،ي، مة  خةةال  الةدخو  علةةي  ىةام الةةتعل  ا لكترونةي الةةاالر بةةورد  تةالحل

،  https://lms.ju.edu.sa/webapps/login/?action=loginالخةةاص جامعةةة الجةةوف عبةةر املو ةة   
ايةةةةةةد يوجةةةةةةد اسةةةةةةاب خةةةةةةاص لكةةةةةةل طالاةةةةةةة يسةةةةةةا  لهةةةةةةا بالةةةةةةدخو  عليةةةةةة  مةةةةةة  خةةةةةةال   تابةةةةةةة اسةةةةةة  
املسةةةةت دم وكلاةةةةة السةةةةر للاو ةةةة ، ويةةةةت  توجيةةةة  الطالاةةةةات إلةةةةي  التعةةةةرف علةةةةي األ ةةةةداف ودراسةةةةة 

 املحتوى التعليمي. 
 مرحلة التنفيذ:  -رابًعا

ملحتةةةةوى التعليمةةةةي بةةةةاملث  ، : عبةةةةر  ىةةةةام الةةةةاالر بةةةةورد لدراسةةةةة اإتاحااااة بيئااااة الااااتعلم املعكوسااااة .1
وتنفيةةةةك األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة الخاتةةةةةة بكةةةةةل عن ةةةةةر مةةةةة  عناتةةةةةر املحتةةةةةوى التعليمةةةةةي بقاعةةةةةات 

ا للا اوعات الت ري ية بالاحد.  الدراسة اسر عج  املجاوعات وعدد األنهطة، ووفقل

وسةةةملت  تنةةةاو   ةةةك  املرالةةةة بهةةةكل تف ةةةيل  بةةةذجرا  الت ربةةةة األساسةةةية  تطبياااق بيئاااة البحاااث: .2
 د.للاح

  مرحلة التقويم: -خامًسا

 تقياااايم جواناااا  الااااتعلم )التحصاااايلي( ملإتااااول بيئتااااي الااااتعلم املعكوسااااة والرضااااا التعليمااااي: .0
و ةةد تةة  تقيةةي  جوا ةةر عاليةةة الةةتعل  التح ةةيلية عقةةر ا   ةةا  الطالاةةات مةة  دراسةةة املحتةةوى، 

ةةةا للا اوعةةةات الت ري يةةةة بالاحةةةد الحةةةال ، وذلةةةك مةةة  خةةةال   وتنفيةةةك األنهةةةطة التعليايةةةة وفقل
 .، ومقيا  الرضا التعليمياالختاار التح يل  ملقرر إا ا  عامة

  ةةةة   تحلياااال النتااااائت ومناقشاااا:ها وتفساااايرها: .0
ل

وسةةةةملت  تنةةةةاو   ةةةةك  املرالةةةةة بهةةةةكل أ  ةةةةر تف ةةةةيال
 الج   الخاص ب تااث الاحد.

 تصميم أدوات القياس:  -ثانًيا

 لقيةةةةةةةا  الجا ةةةةةةةر الاالختباااااااار التحصااااااايلي:  -1
ل
تح ةةةةةةةيل  لطالاةةةةةةةات أعةةةةةةةدت الاااطةةةةةةةات اختاةةةةةةةارا

ملقةةةةايملس الث عةةةةة املر  يةةةةة باقةةةةرر إا ةةةةا  عامةةةةة، علةةةةي ضةةةةو  األ ةةةةداف م اوعةةةةات الاحةةةةد 
 التعلياية واملحتوى التعليمي وفق الخطوات التالية. 

و ةةو  يةةا  األ ةةداف املت ةةانة بالاحةةد الحةةال  ملقةةرر إا ةةا  تحديااد الهاادف ماان االختبااار:   -
 عامة. 

و ةةةةةو عاةةةةارى عةةةة   م طةةةةة  لالختبااااار التحصاااايلي:  بناااااء جاااادوث مواصاااافات واألوزا  النسااااابية -
تف ةةةةيل  يت ةةةةةا  أسةةةةة  الواةةةةدى الدراسةةةةةية، وعةةةةةدد األسةةةةعلة لكةةةةةل واةةةةةدى بنةةةةا ل علةةةةةي األ ايةةةةةة 
ال سة ية للاوضةوعات، لرهةال أسةعلة االختاةار كافةةة األ ةداف املةراد تحقيقهةا وتحتةوى علةةي 

 (.4املستويات املعرفية الطالثة  تك ر ،فه  تطايق (  اا ب دو  ر    
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 (4جدوث )
 جدوث مواصفات االختبار التحصيلي 

 املستويات

 

 املوضوعات

عدد  مستويات األهداف املعرفية حس  تصنيف بلوم
 االسئلة

الوز  
 النسبي

 التقويم التركي  التحليل التطبيق الفهم التذكر

 ٪42 10 1 2 1 2 4 0 الوس  الحسا ي

 ٪11 5 0 0 1 0 4 0 الوسي 

 ٪27 7 0 2 0 1 4 0 املنوا 

العال ة الت ري ية  
بأن الوس  

 والوسي  واملنوا 

 

0 1 1 1 0 0 3 12 ٪ 

  26 1 4 3 4 13 0 م او  االسعلة

 ٪100  ٪4 ٪15 ٪12 ٪15 ٪54 ٪0 مجمود االوزا 

تةة  إعةةةداد االختاةةار باسةةةت دام أسةةعلة االختيةةةار مةة  متعةةةدد تحديااد ناااود مفااردات االختباااار:  -
 02وعةةةةةدد ا  

ل
ر ( سةةةةةؤاال اعةةةةةاى سةةةةةالمة ووضةةةةةوم ال ةةةةةياهة اللمويةةةةةة، تةةةةةاولية األسةةةةةعلة ، وتةةةةة  مح

لجايةةةةة  األ ةةةةةداف، وعةةةةةدم وجةةةةةود تلايحةةةةةات ل جابةةةةةات الدةةةةةحيحة، وأن تتةةةةةدر  األسةةةةةعلة مةةةةة  
 السهل إلي ال عر.

الهدف مة  االختاةار، واسة  الطالاةة ور هاةا األكةاديمي  لتتكون م وضع تعليمات االختبار:  -
 .  األسعلةا جابة ع  جايوضرورى  را ى األسعلة، و 

وتكةةةةون درجةةةةة وااةةةةدى ل جابةةةةة  ةةةةحيحة، وتةةةةفر ل جابةةةةة الخطةةةةي، تقاااادير درجااااات االختبااااار:  -
 ( درجة.02لت ا  الدرجة الكلية لالختاار  

( مة  4 امو الاااطات بعرض االختاار التح يل   ة  تةورت  األوليةة علةي   صدق االختبار: -
ت   ةةةأن  ةةة  م ةةةا  تكنولوجيةةةا التعلةةةي  ومنةةةاه

ح
حكاةةةأن امل

ح
ج وطةةةرق تةةةدريس الرياضةةةياتر امل

مةةةةةةةةةةدى وضةةةةةةةةةةةوم تعلياةةةةةةةةةةات االختاةةةةةةةةةةار وأ دافةةةةةةةةةةة  ومناسةةةةةةةةةةاة االختاةةةةةةةةةةةار  بةةةةةةةةةةدا  الةةةةةةةةةةرأ  اةةةةةةةةةةةو : 
حكاةةةةةأن، وال ةةةةةي تاطلةةةةةو  ةةةةة  للطالاات،

ح
 امةةةةةو الاااطةةةةةات بةةةةةذجرا  التعةةةةةديالت  ةةةةة  ضةةةةةو   را  امل

إعةةةادى ال ةةةياهة اللمويةةةةة بةةةاع  األسةةةةعلة، وأتةةةا  االختاةةةةار التح ةةةيل   ةةةة  تةةةورت  ال  اايةةةةة 
فردى.02قيا  الجوا ر املعرفية ملقرر إا ا  عامة، والك  يت ا   تالحا ل  ( مح

( طالاةةةةة مةةةة  طالاةةةةات الفر ةةةةة الطا يةةةةةة 05 امةةةةو الاااطةةةةات بحسةةةةاب ثاةةةةات علةةةةي   ثبااااات االختبااااار: -
( 2.23بقسةةة  الرياضةةةيات ، بطريقةةةة الت  اةةةة الن ةةةفية  سةةةيبرمان وبةةةراون(، وكةةةان معامةةةل الطاةةةات  

مة  الةدرجات  %02مة  الةدرجات ألة  درجةات اقيقيةة وأن  %23 لدرجات االختاةار و ةكا يع ةي أن
 يرج  إلي خطي القيا  وعوامل أخرى، و كا يهأر إلي ثاات االختاار.
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ااالت  )مجمااود : تةة  اسةةاب متوسةة  زمةة  االختاةةار بةةأن الةة م  زماان اإلجابااة علااى االختبااار - كا
 ر  كل.( د يقة لالختاا42طالاة  =  05د يقة ي 235األزمنة على عدد الطالبات( 

: 2.05وامتةةدت معةةامالت السةةهولة مةةا بةةأن   ملفااردات االختبااار: والتميااز معااامالت السااهولة -
( م  خال  اساب معامالت السةهولة لكةل مفةردى مة  مفةردات االختاةار تة  اسةت دام 2.25

(، وبالتةةةةال  فقةةةةد و عةةةةو معةةةةامالت 005-004، 0222فةةةةؤاد السةةةةيد، معادلةةةةة الخاتةةةةة بةةةةكلك  
 – 2.02ر الت اةةةأن ملفةةةردات االختاةةةار  ةةة  الفقةةةرى اململقةةةة مةةةا بةةةأن  السةةهولة املدةةة حة مةةة  أثةةة

تةةةةة  اسةةةةةاب معةةةةةامالت التايأةةةةة  باسةةةةةت دام ، ( وألةةةةةي  ةةةةةي  متوسةةةةةطة ملعةةةةةامالت السةةةةةهولة2.22
.( 22 -.  32(، وامتةدت معةامالت التايأة  مةا بةأن  0222املعادلة الخاتة بكلك  رجةا  عةالم، 

( ياكةة  اسةةةت دام االختاةةةار 3ملحةةةق  ( سةةؤاال02 أتةةا  االختاةةةار  ةة  تةةةورت  ال  اايةةة مكو ةةةا مةةة  
 كيداى لقيا  التح يل املعر  .

أعةةةةةةدت الاااطةةةةةةات مقيةةةةةا  الرضةةةةةةا التعليمةةةةةةي وفةةةةةةق الخطةةةةةةوات مقيااااااس الرضااااااا التعليمااااااي:  -2
 التالية:

 دف املقيا  إلي الكهف ع   مستوى الرضةا التعليمةي للطالاةات مرالةة  إعداد املقياس: -
و عةةةةد اسةةةةت دام بملعةةةةة الةةةةتعل  املعكةةةةو   ةةةة  مقةةةةرر  الاكةةةةالوريو  ب امعةةةةة الجةةةةوف عةةةة   اةةةةل

إا ةةا  عامةةة، واطلعةةةو الاااطةةات علةةةي األدبيةةات ال ةةي تناولةةةو الرضةةا التعليمةةةي  ةة  الاي يةةةات 
 Bolliger& Halupa(2012)ودراسةةةة  Ali,& Ahmad (2011)ا لكترو يةةةة، وم  ةةةا دراسةةةة

 .Hermans et al., (2009)ودراسة 

عاةةةارى  تقةةةملس  02ورت  األوليةةةة ايةةةد يحتةةةو  علةةةي عةةةدد تةةةا  املقيةةةا   ةةة  تةةةبنااااء املقيااااس:  -
أر عةةةةة أبعةةةةةاد، ألةةةةة  : الرضةةةةا عةةةةة  املحتةةةةةوى التعليمةةةةي، الرضةةةةةا عةةةةة  التفاعةةةةل مةةةةة  أسةةةةةتاذ املقةةةةةرر 
والةةةةةة مال ، الرضةةةةةةا عةةةةةة  األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة وسةةةةةةهولة تنفيةةةةةةك ا، الرضةةةةةةا العةةةةةةام عةةةةةة  الاملعةةةةةةة 

وع     تةياه  ا ارتاةا  العاةارى بة املحور الةك  تنةدر  تحتة ، و ةد التعلياية املعكوسة، و د رح
 (.5تيمو    عاارات تقريرية تد      االت ا أن املوجر والسالر،  اا ب دو  ر    

 (5  جدو  

 محاور املقيا  علي الرضا التعليمي مقيا  عاارات توزي   

                                                           
ث عاررث حث سر ا ح 

 عدد العبارات أرقام العبارات املإاور 

 ,04 2 00, 02, 03, 2, 5, 0 ع  املحتوى التعليمي الرضا

الرضا ع  التفاعل م  استاذ املقرر 
 وال مال 

0  ,2 ,02 ,04 ,02 ,00, *05 2 

الرضا ع  األنهطة التعلياية وسهولة 
 تنفيك ا.

3 ,2 ,00 ,05 , *02 ,03 ,02 2 

الرضا العام ع  الاملعة التعلياية 
 املعكوسة.

4 ,*2, *00 ,02 ,02 5 
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وتةةااو اسةةت ابات علةةي مقيةةا  ليكةةرت الخاا ةة ي بحيةةد تةةدرجو مةة  تصااإيا املقياااس:  -
موافقةةة بهةةدى, موافقةةة, محايةةدى, هأةةر موافقةةة, هأةةر موافقةةة بهةةدى، يكةةون تدةةحي  عاةةارات 
املقيةا  ا ي ابيةةة كةةاالتي: أن يةةت  إعطةةا  الةدرجات وفةةق املسةةتويات فيةةت  إعطةةا  املفحةةوص 

 3درجةةةةات إذا كا ةةةةو االسةةةةت ابة أوافةةةةق، و 4 ةةةةو االسةةةةت ابة أوافةةةةق بهةةةةدى، ودرجةةةةات إذا كا 5
درجةةةات إذا كا ةةةو االسةةةت ابة محايةةةدى، ودرجتةةةان أذا كا ةةةو االسةةةت ابة هأةةةر موافقةةةة، ودرجةةةة 
اذا كا ةةةةو االسةةةةةت ابة هأةةةةةر موافقةةةةةة بهةةةةةدىر وبالتةةةةةال  يكةةةةةون العكةةةةةس  ةةةةة  إعطةةةةةا  الةةةةةدرجات  ةةةةة  

والدرجةة ال ةمرى  032جةة ال  اايةة للاقيةا  عاارات املقيةا  السةلاية، وبةكلك ت ةا  الدر 
02. 

 ضبط املقياس: -
تةةة  عةةةرض املقيةةةا   ةةة  تةةةورت  األوليةةةة علةةةي عةةةدد مةةة  املحكاةةةأن  ةةة  م ةةةا  علةةة  صااادق املقيااااس:  -0

الةةنفس وتكنولوجيةةا التعلةةي   بةةدا  الةةرا  اةةو  مةةدى تةةالاية عاةةارات املقيةةا  ومناسةةا  ا، وتةة  
ات املقيةةةا  بنةةةا  علةةةي  رائ ةةة  لت ةةةا  ال ةةةورى إجةةةرا  بعةةة  التعةةةديالت اللمويةةةة علةةةي بعةةة  عاةةةار 

 أبعاد للرضا التعليمي. 4عاارى تقملس  02ال  ااية للاقيا  
( 05تةةةةةة  اسةةةةةةاب ثاةةةةةةات املقيةةةةةةا  بتطايةةةةةةق املقيةةةةةةا  علةةةةةةي املجاوعةةةةةةة االسةةةةةةتطالعية  ثبااااااات املقياااااااس: 

طريقةةة طالاةةات، وتةة  اسةةاب الطاةةات لكةةل بعةةد مةة  أبعةةاد املقيةةا  األر ةة   واملقيةةا   كةةل  باسةةت دام ب
وألةةةة   ياةةةةة مرتفعةةةةة دالةةةةة علةةةة  2,222( ،وبلمةةةةو  ياةةةةة معامةةةةل ألفةةةةا 2ألفةةةةا  رو اةةةةا   اةةةةا ب ةةةةدو  ر ةةةة  

   (.4الطاات، وبالتال  أتا  املقيا  جا  ا للتطايق، وب ورت  ال  ااية  ملحق
 

 ( 2جدو  ر   

 ثاات ألفا  رو اا  ألبعاد مقيا  الرضا التعليمي والدرجة الكلية

 معامالت ثبا ألفا كرونباخ عدد العبارات املإاور 

 2,223 2 بعد األو  

 2,224 2 بعد الطاني

 2,220 2 بعد الطالد

 2,232 5 بعد الراب 

 06866 26 املقياس ككل

 

 26 املقياس ككل
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ا: التجربة األساسية للبحث:
ً
 ثالث

تةةةةة  تنفيةةةةةك الت ربةةةةةة األساسةةةةةية لهةةةةةكا الاحةةةةةد  ةةةةة  الف ةةةةةل الدرا ةةةةة ي األو  للعةةةةةام الجةةةةةامع   
 سابي   وفقا للاراال اآلتية:أ 2 ة وملدى 0200ي0200

طالاةةةةةات  سةةةةة  الرياضةةةةةةيات   ( طالاةةةةةةة مةةةةة 02تةةةةة  اختيةةةةةار   اختياااااار مجموعاااااات البحاااااث: -
ا إلةةي  م،0200-0200بالف ةةل الدرا ةة ي األو  للعةةام الجةةامع    2و ةةد تةة  تقسةةياه  عهةةواايل

 3طالاةةةات ، 3م اوعةةةات تةةةمأرى ال جةةة  تتكةةةون كةةةل م اوعةةةة مةةة  3م اوعةةةات ت ري يةةةة: 
طالاةةةةةات، للتفاعةةةةةل بةةةةةأن عجةةةةة   2ال جةةةةة  تتكةةةةةون كةةةةةل م اوعةةةةةة مةةةةة   م اوعةةةةةات متوسةةةةةطة

أنهةطة،  2أنهةطة، ومتوسةطة 3املجاوعات تمأرى يمتوسطة( م  عدد األنهةطة   ليلةة 
 أنهطة(. 2و اأرى 

 لآلتي: االستعداد للتجري : -
ل
 وت  االستعداد  جرا  ت ربة الاحد وفقا

 .ت هأ  بملعة التعل  املعكوسة 
 لاةةةةةةةاتر للتي ةةةةةةةد مةةةةةةة  أن لةةةةةةةدی   املعرفةةةةةةةة الكافيةةةةةةةة عاةةةةةةةل جلسةةةةةةةات تاهيديةةةةةةةة للطا

باسةةةت دام باملعةةةة الةةةتعل ، وعةةةدم وجةةةود مهةةةاكل باسةةةت دامها، مةةة  توضةةةي   ليةةةة 
التواتةةةل مةةة  أسةةةتاذى املقةةةرر لتقةةةدي  الةةةدع  لهةةة ، وتوضةةةي  خطةةةوات السةةةأر  ةةة  

 التعل .
  ةةةةةةةا ملجاوعةةةةةةةات الاحةةةةةةةد، واختيةةةةةةةار  2تةةةةةةة  تقسةةةةةةةي  الطالاةةةةةةةات إلةةةةةةةي م اوعةةةةةةةات وفقل

ة لتنفيةةةك األنهةةةطة التعليايةةةة املطلةةةوب القيةةةام ت ةةةا اسةةةر م سةةةقة لكةةةل م اوعةةة
العةةةدد املخ ةةةص مةةة  األنهةةةطة لكةةةل م اوعةةةة، وذلةةةك بعةةةد اال   ةةةا  مةةة  دراسةةةة 
املحتةةةةةوى التعليمةةةةةي املوجةةةةةود باملعةةةةةة الةةةةةتعل  ا لكترو يةةةةةة عبةةةةةر الةةةةةاالر بةةةةةورد، وتةةةةة  

 نسقة بكل م اوعات.م توضي   يفية تنفيك األنهطة التعلياية وتحديد

ةةار ت القياااس )االختبااار التحصاايلي ومقياااس الرضااا التعليمااي(: تطبيااق أدوا - ةةا  اليل تطايقل
 للتي د م  التكافؤ بأن املجاوعات الت ري ية    املتمأرات التابعة.

ااااافؤ فاااااي القيااااااس القبلاااااي لالختباااااار التحصااااايلي: -1 للتي ةةةةةد مةةةةة  تكةةةةةافؤ املجاوعةةةةةات الت ري يةةةةةة  ةةةةة  التكا
يةةةةةةةق البر ةةةةةةةامث,  امةةةةةةةو الاااطةةةةةةةات بتطايةةةةةةةق االختاةةةةةةةار القيةةةةةةةا  القالةةةةةةة  لالختاةةةةةةةار التح ةةةةةةةيل   اةةةةةةةل تطا

 علةةةي املجاوعةةةات الت ري يةةةة, ثةةة   اةةة  بحسةةةاب داللةةةة الفةةةروق بةةةأن متوسةةةطات رتةةةر 
ل
التح ةةةيل   اليةةةا

 -وألةةةةةي هأةةةةةر دالةةةةةة  باسةةةةةت دام اختاةةةةةار  روسةةةةةكا  2,222درجةةةةةات املجاوعةةةةةات ومسةةةةةتوى الداللةةةةةة و ةةةةةو
 ال  يوض  ذلك:للعينات املستقلة, والجدو  الت Kruskal- Wallis والملس
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 (2جدو   

ةا و ودالل  ةةا ا ا ةةااية للفةةروق بةةأن متوسةةطات رتةةر درجةةات املجاوعةةات الت ري يةةة  ةة  0 ياةةة وكة
 القيا  القال  لالختاار التح يل 

 العدد املجموعات املتغير
متوسط 
 الرت 

 "2قيمة "كا
مستول 
 الداللة

االختبار 
 التحصيلي

( "حجاااااام صغير/أنشااااااطة 1تجريبيااااااة )
 قليلة"

3 13600 

06628 
06187 

 غير دالة

( "حجام متوسط/أنشاطة 2تجريبية )
 قليلة"

6 14650 

( "حجاااااام صغير/أنشااااااطة 3تجريبيااااااة )
 متوسطة"

3 15650 

"حجام متوسط/أنشاطة  (4تجريبية )
 متوسطة"

6 13675 

( "حجاااااام صغير/أنشااااااطة 5تجريبيااااااة )
 كثيرة"

3 16600 

( "حجام متوسط/أنشاطة 6تجريبية )
 كثيرة"

6 12650 

( عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إا ةااية بةأن متوسةطات رتةر درجةات 2يتض  مة  جةدو  
( وألةة  2,202و   0املجاوعةات الت ري يةة  ةة  القيةا  القالةة  لالختاةار التح ةيل , ايةةد بلمةو  ياةةة وكةا

, ماةةةةا يهةةةةأر إلةةةةي تكةةةةافؤ املجاوعةةةةات الت ري يةةةةة  ةةةة  القيةةةةا  القالةةةة  لالختاةةةةا
ل
ر  ياةةةةة هأةةةةر دالةةةةة إا ةةةةاايا

 التح يل   ال تطايق البر امث.

للتي ةد مةة  تكةةافؤ املجاوعةةات الت ري يةةة  ةة  القيةةا  التكاافؤ فااي القياااس القبلااي للرضااا التعليمااي:  -2
 
ل
القالة  للرضةةا التعليمةةي  اةةل تطايةةق البر ةةامث,  امةةو الاااطةةات بتطايةةق مقيةةا  الرضةةا التعليمةةي  اليةةا

الفةروق بةأن متوسةطات رتةر درجةات املجاوعةات علي املجاوعات الت ري يةة, ثة   اة  بحسةاب داللةة 
 Kruskal- Wallis والةملس -وألةي هأةر دالةة  باسةت دام اختاةار  روسةكا  2,222ومسةتوى الداللةة و ةو

 :للعينات املستقلة, والجدو  التال  يوض  ذلك
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 (2جدو   

ةا   و ودالل  ةةا ا ا ةةااية للفةةروق بةةأن متوسةةطات رتةةر درجةةات املجاوعةةات الت ري يةةة  ةة0 ياةةة وكة
 القيا  القال  للرضا التعليمي.

 العدد املجموعات املتغير
متوسط 
 الرت 

 "2قيمة "كا
مستول 
 الداللة

الرضااااااااااااااااااااااااااااااا 
 التعليمي

( "حجااااااام صغير/أنشاااااااطة 1تجريبياااااااة )
 قليلة"

3 14667 

16857 
06861 

 غير دالة

( "حجاام متوسط/أنشااطة 2تجريبيااة )
 قليلة"

6 11675 

( "حجااااااام صغير/أنشاااااااطة 3تجريبياااااااة )
 ة"متوسط

3 16617 

"حجاام متوسط/أنشااطة  (4تجريبيااة )
 متوسطة"

6 12683 

( "حجااااااام صغير/أنشاااااااطة 5تجريبياااااااة )
 كثيرة"

3 18650 

( "حجاام متوسط/أنشااطة 6تجريبيااة )
 كثيرة"

6 13675 

( عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إا ةااية بةأن متوسةطات رتةر درجةات 2يتض  مة  جةدو  
ةةةااملجاوعةةةةات الت ري يةةةةة  ةةةة  القيةةةةا ( وألةةةة  0,252و   0  القالةةةة  للرضةةةةا التعليمةةةةي, ايةةةةد بلمةةةةو  ياةةةةة وكة

, و ةةةو مةةةا يهةةةأر إلةةةي تكةةةافؤ املجاوعةةةات الت ري يةةةة  ةةة  القيةةةا  القالةةة  للرضةةةا 
ل
 ياةةةة هأةةةر دالةةةة إا ةةةاايا

 التعليمي  ال تطايق البر امث.

يةةةةت  بالادايةةةةة تسةةةةجيل الةةةةدخو  إلةةةةي بملعةةةةة الةةةةتعل  عبةةةةر الةةةةاالر بةةةةورد تطبيااااق تجربااااة البحااااث:  -
 ةةةة  الجامعةةةةة و تابةةةةة بيا ةةةةات الةةةةدخو  الخاتةةةةة بكةةةةل طالاةةةةة، وتقةةةةوم كةةةةل طالاةةةةة بدراسةةةةة باو 

األ ةةةةةداف التعليايةةةةةة ومقدمةةةةةة ووتةةةةةف املقةةةةةرر واملحتةةةةةوى التعليمةةةةةي والتواتةةةةةل مةةةةة  أسةةةةةتاذى 
املقةةةةرر مةةةة  خةةةةال  وسةةةةاال التواتةةةةل املتااةةةةة  ةةةةة  اةةةةا  وجةةةةود أيةةةةة استفسةةةةار واملنا هةةةةة بةةةةةأن 

( بعةةةة  تاتةةةةات بملعةةةةة 5لنقةةةةا ، ويوضةةةة  ملحةةةةق  الطالاةةةةات وأسةةةةتاذى املقةةةةرر عبةةةةر لواةةةةات ا
 التعل  ا لكترو ية.

بعةةد اال   ةا  مةة  دراسةة كةةل عن ةر مةة  عناتةر املحتةةوى التعليمةي بهةةكل  تنفياذ األنشاطة: -
إلكترونةةةةي عبةةةةر  ىةةةةام الةةةةاالر بةةةةورد يةةةةت  تنفيةةةةك األنهةةةةطة التعليايةةةةة الخاتةةةةة ت ةةةةكا العن ةةةةر 

املجاوعةة وعةدد األنهةطة (  املحةدد  بقاعات الدراسة ومنا هة الطالاات ت ا وفقا  ل ج 
 باملجاوعات الستة بالاحد الحال .

: االختاةةةةار التح ةةةةيل  ومقيةةةةا  الرضةةةةا التعليمةةةةي( لحسةةةةاب تطبيااااق أدوات القياااااس بعاااادًيا -
  تااث الاحد. 
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 رابًعا: نتائت البحث.

 عرس النتائت الخاصة بفروس البحث. 

 :نتائت الفرس األوث 

 بةةةةةأن متوسةةةةةطي رتةةةةةر درجةةةةةات ال يو يةةةةةنص الفةةةةةرض األو  علةةةةةي أ ةةةةة و 
ل
جةةةةةد فةةةةةرق دا  إا ةةةةةاايا

املجاوعات الت ري ية    التطايق الاعد  لالختاار التح يل  ملقةرر إا ةا  عامةة يرجة  إلةي اخةتالف 
 عج  املجاوعات باألنهطة التعلياية باملعة التعل  املعكو   تمأرىي متوسطة(و.  

 Mann- Whitneyيت ةةي و  -اختاةةار مةةانالفةةرض اسةةت دمو الاااطةةات  وللتحقةةق مةة   ةةكا 
 والجدو  التال  يوض  ذلك:لعي تأن مستقلتأن، 

 (2جدو   

القيةا   ياة ودو ودالل  ا ا ا ااية للفروق بأن متوسطي رتةر درجةات املجاةوعتأن الت ةرياملتأن  ة  
 ل ج  املجاوعة الاعد  لالختاار التح يل 

ل
 تاعا

 العدد املجموعة املتغير
متوسط 
 الرت 

مجمود 
 الرت 

 قيمة "د" "ي" قيمة
مستول 
 الداللة

حجم األثر 
"r" 

مقدار 
 حجم األثر

االختبار 
 التحصيلي

املجموعات التجريبية  
 "الصغيرة"

1 6633 57 

12 36652** 
0601 

 دالة
 كبير 06702

املجموعات التجريبية  
 "املتوسطة"

18 17683 321 

 بةةةةأن متوسةةةةطي رتةةةةر 2يتضةةةة  مةةةة  جةةةةدو  
ل
درجةةةةات املجاوعةةةةات ( وجةةةةود فةةةةرق دا  إا ةةةةاايا

الت ري يةةةةة  ةةةة  التطايةةةةق الاعةةةةد  لالختاةةةةار التح ةةةةيل  ملقةةةةرر إا ةةةةا  عامةةةةة يرجةةةة  إلةةةةي اخةةةةتالف عجةةةة  
املجاوعةةةةةات باألنهةةةةةةطة التعليايةةةةةة باملعةةةةةةة الةةةةةةتعل  املعكةةةةةو   تةةةةةةمأرىي متوسةةةةةطة( ل ةةةةةةال  املجاوعةةةةةةة 

 عنةد مسةتوى داللةة  3,250املتوسطة, ايد بلمو  ياة ودو  
ل
(, و ةكا 2,20( وأل   ياة دالةة إا ةاايا

 بةةةأن متوسةةةةطي 
ل
يع ةةةي رفةةة  الفةةةرض ال ةةةفر  و اةةةو  الفةةةرض الاةةةديل أ  و يوجةةةد فةةةرق دا  إا ةةةاايا

رتةةةةر درجةةةةات املجاوعةةةةات الت ري يةةةةة  ةةةة  التطايةةةةق الاعةةةةد  لالختاةةةةار التح ةةةةيل  ملقةةةةرر إا ةةةةا  عامةةةةة 
يرجةةةةةةةة  إلةةةةةةةةي اخةةةةةةةةتالف عجةةةةةةةة  املجاوعةةةةةةةةات باألنهةةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةةة باملعةةةةةةةةة الةةةةةةةةتعل  املعكةةةةةةةةو   تةةةةةةةةمأرىي 

 طة(و ل ال  املجاوعة املتوسطة.متوس

( لتةةةةةةةيثأر اخةةةةةةةتالف عجةةةةةةة  r( أن عجةةةةةةة  أن  ياةةةةةةةة عجةةةةةةة  األثةةةةةةةر  2 اةةةةةةةا يتضةةةةةةة  مةةةةةةة  جةةةةةةةدو   
( وألةة  عجةة  2,220املجاوعةةات باألنهةةطة التعليايةةة  ةة  التطايةةق الاعةةد  لالختاةةار التح ةةيل  بلمةةو  

 تيثأر  اأر.

 ة  التطايةق الاعةد  ويوض  الهكل الاياني التال  متوسطي درجات املجاوعةات الت ري يةة 
 لالختاار التح يل :



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   
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التاطيل الاياني ملتوسطي درجات املجاوعات الت ري ية    التطايق الاعد  لالختاار   (0تكل  

 ل ج  املجاوعة
ل
 التح يل  تاعا

 نتائت الفرس الثان  :

 بةةةةأيةةةةنص الفةةةةرض الطةةةةاني علةةةةي أ ةةةة  و 
ل
ن متوسةةةةطي رتةةةةر درجةةةةات ال يوجةةةةد فةةةةرق دا  إا ةةةةاايا

املجاوعةةةةةةات الت ري يةةةةةةةة  ةةةةةة  التطايةةةةةةةق الاعةةةةةةد  ملقيةةةةةةةا  الرضةةةةةةةا التعليمةةةةةةي يرجةةةةةةة  إلةةةةةةي اخةةةةةةةتالف عجةةةةةةة  
 املجاوعات باألنهطة التعلياية باملعة التعل  املعكو   تمأرىي متوسطة(و.

 
 Mann- Whitneyويت ةةةي  -مةةةانالفةةةرض اسةةةت دمو الاااطةةةات اختاةةةار وللتحقةةةق مةةة   ةةةكا 

 الجدو  التال  يوض  ذلك:و لعي تأن مستقلتأن 

 (02جدو   

القيةا   ياة ودو ودالل  ا ا ا ااية للفروق بأن متوسطي رتةر درجةات املجاةوعتأن الت ةرياملتأن  ة  
 ل ج  املجاوعة الاعد  للرضا التعليمي

ل
 تاعا

 العدد املجموعة املتغير
 متوسط

 الرت  
 مجمود

 الرت  
 قيمة

 "ي" 
 قيمة 
 "د"

 مستول 
 الداللة 

 حجم
 "rثر "األ 

 مقدار 
 حجم

 األثر 

 الرضا 
 التعليمي

 املجموعات 
 التجريبية  
 "الصغيرة"

1 6 54 

1 36722** 
0601 
 دالة

 كبير 06716
 املجموعات 
 التجريبية  
 "املتوسطة"

18 18 324 

 بةةةأن متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات املجاوعةةةات  (02يتضةةة  مةةة  جةةةدو  
ل
وجةةةود فةةةرق دا  إا ةةةاايا

الاعةةةةةةةد  ملقيةةةةةةا  الرضةةةةةةةا التعليمةةةةةةةي يرجةةةةةة  إلةةةةةةةي اخةةةةةةتالف عجةةةةةةة  املجاوعةةةةةةةات  الت ري يةةةةةةة  ةةةةةةة  التطايةةةةةةق
ل ةةال  املجاوعةةة املتوسةةطة, ايةةد باألنهةةطة التعليايةةة باملعةةة الةةتعل  املعكةةو   تةةمأرىي متوسةةطة( 

 عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة  3,200بلمةةةةو  ياةةةةة ودو   
ل
(, و ةةةةكا يع ةةةةي رفةةةة  2,20( وألةةةة   ياةةةةة دالةةةةة إا ةةةةاايا

 بةةةأن متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات اةةةديل أ  الفةةةرض ال ةةةفر  و اةةةو  الفةةةرض ال
ل
و يوجةةةد فةةةرق دا  إا ةةةاايا

املجاوعةةةات الت ري يةةةة  ةةة  التطايةةةق الاعةةةد  ملقيةةةا  الرضةةةا التعليمةةةي عامةةةة يرجةةة  إلةةةي اخةةةتالف عجةةة  
املجاوعةةةةةات باألنهةةةةةطة التعليايةةةةةة باملعةةةةةة الةةةةةتعل  املعكةةةةةو   تةةةةةمأرىي متوسةةةةةطة(و ل ةةةةةال  املجاوعةةةةةة 

 املتوسطة.
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( لتةةةةةةيثأر اخةةةةةةتالف عجةةةةةة  rأن  ياةةةةةةة عجةةةةةة  األثةةةةةةر  جةةةةةة  ( أن ع02 اةةةةةةا يتضةةةةةة  مةةةةةة  جةةةةةةدو   
( وألةةة  2,202املجاوعةةةات باألنهةةةطة التعليايةةةة  ةةة  التطايةةةق الاعةةةد  ملقيةةةا  الرضةةةا التعليمةةةي بلمةةةو  

 عج  تيثأر  اأر. 
ويوض  الهكل الاياني التال  متوسطي درجات املجاوعةات الت ري يةة  ة  التطايةق الاعةد  

 للرضا التعليمي:

 
التاطيل الاياني ملتوسطي درجات املجاوعات الت ري ية    القيا  الاعد  للرضا   (0تكل  

 ل ج  املجاوعة
ل
 التعليمي تاعا

 نتائت الفرس الثالث:

 بةةةةةةةأن متوسةةةةةةةطي درجةةةةةةةات يةةةةةةةنص الفةةةةةةةرض الطالةةةةةةةد علةةةةةةةي أ ةةةةةةة  و 
ل
ال يوجةةةةةةةد فةةةةةةةرق دا  إا ةةةةةةةاايا

اار التح يل  ملقةرر إا ةا  عامةة ترجة  إلةي اخةتالف املجاوعات الت ري ية    التطايق الاعد  لالخت
 عدد األنهطة التعلياية باملعة التعل  املعكو    ليلةي متوسطةي  طأرى(و.

 -Kruskal والةةةملس -وللتحقةةق مةة   ةةةكا الفةةرض اسةةةت دمو الاااطةةات اختاةةةار  روسةةكا 
Wallis :للعينات املستقلة, والجدو  التال  يوض  ذلك 

 (00جدو   

الل  ا ا ا ااية للفروق بأن متوسطات رتةر درجةات املجاوعةات الت ري يةة و ود0 ياة وكا
 لعدد األنهطة القيا  الاعد  لالختاار التح يل    

ل
 تاعا

 العدد املجموعات املتغير
متوسط 
 الرت 

 مستول الداللة "2قيمة "كا

االختبار 
 التحصيلي

املجموعات التجريبية لألنشطة 
 القليلة

1 10606 

56218 
06074 

 غير دالة

املجموعات التجريبية لألنشطة 
 املتوسطة

1 13661 

املجموعات التجريبية لألنشطة 
 الكثيرة

1 18633 

 بةةأن متوسةةطي درجةةات املجاوعةةات ( عةةدم وجةةود 00يتضةة  مةة  جةةدو  
ل
فةةرق دا  إا ةةاايا

عةةةةةدد الت ري يةةةةةة  ةةةةة  التطايةةةةةق الاعةةةةةد  لالختاةةةةةار التح ةةةةةيل  ملقةةةةةرر إا ةةةةةا  عامةةةةةة ترجةةةةة  إلةةةةةي اخةةةةةتالف 
ةةةااألنهةةةةطة التعليايةةةةة باملعةةةةة الةةةةتعل  املعكةةةةو    ليلةةةةةي متوسةةةةطةي  طأةةةةرى(. و   0, ايةةةةد بلمةةةةو  ياةةةةة وكة



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   
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, و كا يع ي رف  الفرض الاةديل و اةو  الفةرض ال ةفر  أ  5,002
ل
و ( وأل   ياة هأر دالة إا اايا

 بةةةةةةأن متوسةةةةةةطي درجةةةةةةات املجاوعةةةةةةات الت ري يةةةةةةة  ةةةةةة  التطايةةةةةةق الاعةةةةةةد  
ل
ال يوجةةةةةةد فةةةةةةرق دا  إا ةةةةةةاايا

لالختاةةةار التح ةةةيل  ملقةةةرر إا ةةةا  عامةةةة ترجةةة  إلةةةي اخةةةتالف عةةةدد األنهةةةطة التعليايةةةة باملعةةةة الةةةتعل  
 املعكو    ليلةي متوسطةي  طأرى(و.

ويوضةةةةةة  الهةةةةةةكل الايةةةةةةاني التةةةةةةال  متوسةةةةةةطات درجةةةةةةات املجاوعةةةةةةات الت ري يةةةةةةة  ةةةةةة  التطايةةةةةةق 
 الاعد  لالختاار التح يل :

 

 
التاطيل الاياني ملتوسطي درجات املجاوعات الت ري ية    القيا  الاعد  لالختاار   (3تكل  

 لعدد األنهطة التح يل 
ل
 تاعا

 نتائت الفرس الرابع:

 بةةةةةةةةأن متوسةةةةةةةةطي درجةةةةةةةةات يةةةةةةةةنص الفةةةةةةةةرض الرابةةةةةةةة  علةةةةةةةةي أ ةةةةةةةة و 
ل
ال توجةةةةةةةةد فةةةةةةةةرق دا  إا ةةةةةةةةاايا

إلةي اخةتالف عةدد األنهةطة  املجاوعات الت ري يةة  ة  التطايةق الاعةد  ملقيةا  الرضةا التعليمةي ترجة 
 التعلياية باملعة التعل  املعكو    ليلةي متوسطةي  طأرى(.و.

 -Kruskal والةةةملس -وللتحقةةق مةة   ةةةكا الفةةرض اسةةةت دمو الاااطةةات اختاةةةار  روسةةكا 
Wallis :للعينات املستقلة, والجدو  التال  يوض  ذلك 

 (00جدو   

ات رتةر درجةات املجاوعةات الت ري يةة و ودالل  ا ا ا ااية للفروق بأن متوسط0 ياة وكا
 لعدد األنهطة القيا  الاعد  للرضا التعليمي   

ل
 تاعا

 العدد املجموعات املتغير
متوسط 
 الرت 

 مستول الداللة "2قيمة "كا

الرضا 
 التعليمي

 12678 1 املجموعات التجريبية لألنشطة القليلة

36311 
06110 

 غير دالة
 17683 1 املتوسطةاملجموعات التجريبية لألنشطة 

 11631 1 املجموعات التجريبية لألنشطة الكثيرة

( عةةةةةةدم وجةةةةةةود فةةةةةروق ذات داللةةةةةةة إا ةةةةةةااية بةةةةةأن متوسةةةةةةطات رتةةةةةةر 00يتضةةةةة  مةةةةةة  جةةةةةدو  
ترجةة  إلةةي اخةةتالف عةةدد األنهةةطة   ةة  القيةةا  الاعةةد  للرضةةا التعليمةةيدرجةةات املجاوعةةات الت ري يةةة 

ةةا ي متوسةةةطةي  طأةةةرى(التعليايةةة باملعةةةة الةةتعل  املعكةةةو    ليلةةة ( وألةةة  3,302و   0, ايةةد بلمةةةو  ياةةة وكة
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, و ةةةكا يع ةةةي  اةةةو  الفةةةرض بي ةةة 
ل
و ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إا ةةةااية بةةةأن  ياةةةة هأةةةر دالةةةة إا ةةةاايا

متوسطات رتر درجات املجاوعات الت ري ية    القيةا  الاعةد  للرضةا التعليمةي ترجة  إلةي اخةتالف 
 .ل  املعكو    ليلةي متوسطةي  طأرى(وعدد األنهطة التعلياية باملعة التع

 ويوض  الهةكل الايةاني التةال  متوسةطات درجةات املجاوعةات الت ري يةة  ة  التطايةق الاعةد .
   للرضا التعليمي:

122.77125.44121.11
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التاطيل الاياني ملتوسطي درجات املجاوعات الت ري ية    القيا  الاعد  للرضا   (4تكل  

 لعدد األنهطةتاع التعليمي
ل
 ا

 نتائت الفرس الخامس:

 بةةةةةةأن متوسةةةةةةطي درجةةةةةةات يةةةةةةنص الفةةةةةةرض الخةةةةةةامس علةةةةةةي أ ةةةةةة و 
ل
ال يوجةةةةةةد فةةةةةةرق دا  إا ةةةةةةاايا

املجاوعات الت ري ية    التطايق الاعد  لالختاار التح يل  ملقرر إا ةا  عامةة يرجة  إلةي التفاعةل 
متوسةةطةي طأرى ( باملعةةةة بةةأن عجةة  املجاوعات تمأرىيمتوسةةطة( وعةةدد األنهةةطة التعليايةةة   ليلةي

 التعل  املعكو و.
وللتحقةةةةق مةةةة   ةةةةكا الفةةةةرض اسةةةةت دمو الاااطةةةةات اختاةةةةار تحليةةةةل التاةةةةاي  ثنةةةةا،ي االت ةةةةا , 

 والجدو  التال  يوض  ذلك:

 (03جدو   
 للتفاعةةةل بةةةأن 

ل
 تةةةااث تحليةةةل التاةةةاي  ثنةةةا،ي االت ةةةا  ملعرفةةةة داللةةةة الفةةةروق  ةةة  االختاةةةار التح ةةةيل  طاقةةةا

 دد األنهطة عج  املجاوعات وع

 مصدر التباين املتغير
 مجمود

 املربعات 

 درجات

 الإرية 

 متوسط

 املربعات 
 قيمة "ف"

 مستول 

 الداللة

 2حجم التأثير 
 وداللته

االختبار 
 التحصيلي

 كبير 06722 0601 106134 156351 5 766716 النموذج املعدث

 كبير 06118 0601 81216008 125436130 1 125436130 التقاطع

 تفاعل املجموعة 

 واألنشطة
 كبير 06722 0601 106134 156351 5 766716

    16405 21 216500 الخطأ



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   
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 مصدر التباين املتغير
 مجمود

 املربعات 

 درجات

 الإرية 

 متوسط

 املربعات 
 قيمة "ف"

 مستول 

 الداللة

 2حجم التأثير 
 وداللته

     27 14853600 املجمود الكلي

     26 1066216 املجمود املعدث

 بةةةةأن متوسةةةةطي درجةةةات املجاوعةةةةات الت ري يةةةةة  ةةةة   (03يتضةةة  مةةةة  جةةةةدو   
ل
وجةةةةود فةةةرق دا  إا ةةةةاايا

ختاةةةةةةةةةةار التح ةةةةةةةةةةيل  ملقةةةةةةةةةةرر إا ةةةةةةةةةةا  عامةةةةةةةةةةة يرجةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةي التفاعةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةأن عجةةةةةةةةةة  التطايةةةةةةةةةةق الاعةةةةةةةةةةد  لال 
املجاوعات تمأرىيمتوسةةةةةةطة( وعةةةةةةدد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة   ليلةيمتوسةةةةةةطةي طأرى ( باملعةةةةةةة الةةةةةةتعل  

( وألةة   ياةةة 02,234, ايةةد بلمةةو  ياةةة ف للتفاعةةل بةةأن عجةة  املجاوعةةة وعةةدد األنهةةطة  املعكةةو 
 عنةةد مسةةتوى داللةةة  

ل
( 2,200,  اةةا بلمةةو  ياةةة مر ةة  أيتةةا لقيةةا  عجةة  التةةيثأر  (2,20دالةةة إا ةةاايا

وألةةة  تةةةد  علةةةي وجةةةود عجةةة  تةةةيثأر  اأةةةر, ويوضةةة  الجةةةدو  التةةةال  املتوسةةةطات الحسةةةابية واال حرافةةةات 
املعياريةةةةة للا اوعةةةةات الت ري يةةةةة الطاا يةةةةة  ةةةة  التطايةةةةق الاعةةةةد  لالختاةةةةار التح ةةةةيل  ملقةةةةرر إا ةةةةا  

 عامة:

 (04جدو   
ة واال حرافةةةات املعياريةةةة للا اوعةةةات الت ري يةةةة الطاا يةةةة  ةةة  التطايةةةق الاعةةةد  املتوسةةةطات الحسةةةابي

 لالختاار التح يل  ملقرر إا ا  عامة
 االنحراف املعياري  املتوسط الإساب  العدد املجموعات املتغير

االختبار 
 التحصيلي

 1600 20600 3 صغيرة/قليلة

 16527 216333 3 صغيرة/متوسطة

 16527 226666 3 صغيرة/كثيرة

 16378 236500 6 متوسطة/قليلة

 16211 246333 6 متوسطة/متوسطة

 06516 256333 6 متوسطة/كثيرة

 26021 236370 27 العينة ككل

 يتض  م  جدو  أن ترتملر م اوعات التفاعل جا  كالتال :

  .املجاوعة الت ري ية السادسة متوسطة ال ج   طأرى العدد 
  الرابعة متوسطة ال ج  متوسطة العدد. املجاوعة الت ري ية 
  .املجاوعة الت ري ية الطا ية متوسطة ال ج   ليلة العدد 
  . املجاوعة الت ري ية الخامسة  م اوعة تمأرى ال ج   طأرى العدد 
  .م اوعة ت ري ية ثالطة تمأرى ال ج  متوسطة العدد 
  . م اوعة ت ري ية أول  تمأرى ال ج   ليلة العدد 

كل الاياني التال  متوسطات درجات املجاوعةات الت ري يةة  ة  التطايةق الاعةد  لالختاةار ويوض  اله
 التح يل :
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التاطيل الاياني ملتوسطي درجات املجاوعات الت ري ية    التطايق الاعد  لالختاار   (5تكل  

 للتفاعل
ل
 التح يل  تاعا

 نتائت الفرس السادس:

 بةةةةةةةةأن متوسةةةةةةةةطي درجةةةةةةةةات السةةةةةةةةاد  علةةةةةةةةي و  يةةةةةةةةنص الفةةةةةةةةرض
ل
ال يوجةةةةةةةةد فةةةةةةةةرق دا  إا ةةةةةةةةاايا

املجاوعةةةةات الت ري يةةةةة  ةةةة  التطايةةةةق الاعةةةةد  ملقيةةةةا  الرضةةةةا التعليمةةةةي يرجةةةة  إلةةةةي التفاعةةةةل بةةةةأن عجةةةة  
املجاوعات تمأرىيمتوسةةةةةةطة( وعةةةةةةدد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة   ليلةيمتوسةةةةةةطةي طأرى ( باملعةةةةةةة الةةةةةةتعل  

 املعكو و.
ت دمو الاااطةةةةات اختاةةةةار تحليةةةةل التاةةةةاي  ثنةةةةا،ي االت ةةةةا , وللتحقةةةةق مةةةة   ةةةةكا الفةةةةرض اسةةةة

 والجدو  التال  يوض  ذلك:

 (05جدو   
 للتفاعةل بةأن عجة    تااث تحليل التااي  ثنا،ي االت ةا  ملعرفةة داللةة الفةروق  ة  الرضةا التعليمةي 

ل
طاقةا

 املجاوعات وعدد األنهطة 

 املتغير
 مصدر 

 التباين

 مجمود

 املربعات 

 درجات 

 الإرية

 متوسط

 املربعات 
 قيمة "ف"

 مستول 

 الداللة 

 2حجم التأثير 
 وداللته

 الرضا التعليمي

 كبير 06652 0601 76858 826200 5 4116000 النموذج املعدث

 كبير 06111 0601 34087645 356565663 1 356565663 التقاطع

 كبير 06652 0601 76858 826200 5 4116000 تفاعل املجموعة واألنشطة

    106460 21 2116667 الخطأ

     27 401851600 املجمود الكلي

     26 6306667 املجمود املعدث

 بةةةةأن متوسةةةةطي درجةةةات املجاوعةةةةات الت ري يةةةةة  ةةةة   (05يتضةةة  مةةةة  جةةةةدو   
ل
وجةةةةود فةةةرق دا  إا ةةةةاايا

التطايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق الاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ملقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا التعليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي التفاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن عجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
سةةةةةةطة( وعةةةةةةدد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة   ليلةيمتوسةةةةةةطةي طأرى ( باملعةةةةةةة الةةةةةةتعل  املجاوعات تمأرىيمتو 



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
منيره محمد حمد محمدد/ ، غزالةأحمد   
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( وألةةة   ياةةةة 2,252, ايةةةد بلمةةةو  ياةةةة ف للتفاعةةةل بةةةأن عجةةة  املجاوعةةةة وعةةةدد األنهةةةطة  املعكةةةو 
 عنةةد مسةةتوى داللةةة  

ل
( 2,250(,  اةةا بلمةةو  ياةةة مر ةة  أيتةةا لقيةةا  عجةة  التةةيثأر  2,20دالةةة إا ةةاايا

ر  اأةةةر, ويوضةةة  الجةةةدو  التةةةال  املتوسةةةطات الحسةةةابية واال حرافةةةات وألةةة  تةةةد  علةةةي وجةةةود عجةةة  تةةةيثأ
 املعيارية للا اوعات الت ري ية الطاا ية    التطايق الاعد  للرضا التعليمي:

 (02جدو   
املتوسةةةطات الحسةةةابية واال حرافةةةات املعياريةةةة للا اوعةةةات الت ري يةةةة الطاا يةةةة  ةةة  التطايةةةق الاعةةةد  

 للرضا التعليمي
 االنحراف املعياري  املتوسط الإساب  العدد جموعاتامل املتغير

الرضا 
 التعليمي

 

 26645 1186000 3 صغيرة/قليلة
 16000 1216000 3 صغيرة/متوسطة
 66110 1156666 3 صغيرة/كثيرة

 36188 1256166 6 متوسطة/قليلة
 16861 1276666 6 متوسطة/متوسطة
 36488 1236833 6 متوسطة/كثيرة

 46125 1236111 27 ككلالعينة 

 يتض  م  جدو  أن ترتملر م اوعات التفاعل جا  كالتال :

  .املجاوعة الت ري ية الرابعة متوسطة ال ج  متوسطة العدد 
  .املجاوعة الت ري ية الطا ية متوسطة ال ج   ليلة العدد 
  .املجاوعة الت ري ية السادسة متوسطة ال ج   طأرى العدد 
 لطالطة تمأرى ال ج  متوسطة العدد. املجاوعة الت ري ية ا 
  .املجاوعة الت ري ية األول  تمأرى ال ج   ليلة العدد 
  .املجاوعة الت ري ية الخامسة تمأرى ال ج   طأرى العدد 

ويوضةة  الهةةكل الايةةاني التةةال  متوسةةطات درجةةات املجاوعةةات الت ري يةةة  ةة  التطايةةق الاعةةد  للرضةةا 
 التعليمي:
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التاطيل الاياني ملتوسطي درجات املجاوعات الت ري ية    التطايق الاعد  للرضا   (2تكل  

 للتفاعل
ل
 التعليمي تاعا
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 :خامسا: مناقشة نتائت البحث

 :ملخص النتائت

توتةةةةةةلو الاااطةةةةةةات إلةةةةةةي عةةةةةةدى  تةةةةةةااث فياةةةةةةا ي ةةةةةةص الفةةةةةةروض التح ةةةةةةيل الدرا ةةةةةة ي والرضةةةةةةا 
ذات داللةةة إا ةةااية بةةأن متوسةةطات رتةةر درجةةات املجاوعةةات  التعليمةةي وألةة  كالتةةال : ال توجةةد فةةروق

الت ري ية    القيةا  الاعةد  لالختاةار التح ةيل  والرضةا التعليمةي ترجة  إلةي اخةتالف عةدد األنهةطة 
التعليايةة باملعةة الةتعل  املعكةو    ليلةةي متوسةطةي  طأةرى،( بملناةا يوجةد فةروق ذات داللةة إا ةةااية 

ت رتةر درجةات املجاوعةات الت ري يةة  ة  القيةا  الاعةد  لالختاةار (, بأن متوسطا2,25عند مستوى 
التح ةيل  والرضةا التعليمةير ترجة  إلةي اخةتالف عجة  املجاوعةات باألنهةطة التعليايةة باملعةة الةتعل  
املعكةةةو   تةةةمأرىي متوسةةةطة(و ل ةةةال  املجاوعةةةات املتوسةةةطة ، وتوجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إا ةةةااية 

رتةر درجةات املجاوعةات الت ري يةة  ة  القيةا  الاعةد  لالختاةار ( بأن متوسطات 2,25عند مستوى  
التح ةةةةةيل  والرضةةةةةا التعليمةةةةةي يرجةةةةة  إلةةةةةي التفاعةةةةةل بةةةةةأن عجةةةةة  املجاوعات تمأرىيمتوسةةةةةطة( وعةةةةةدد 
األنهةةةةةةةطة التعليايةةةةةةةة   ليلةيمتوسةةةةةةةطةي طأرى( باملعةةةةةةةة الةةةةةةةتعل  املعكةةةةةةةو ، وجةةةةةةةا  ترتملةةةةةةةر املجاوعةةةةةةةات 

ة ال جةةة  متوسةةةطة العةةةدد  متوسةةةطة ال جةةة   ليلةةةة متوسةةةطة ال جةةة   طأةةةرى العدد متوسةةةط كالتةةال :
العةةةدد  تةةةمأرى ال جةةة   طأةةةرى العةةةدد   تةةةمأرى ال جةةة  متوسةةةطة  تةةةمأرى ال جةةة   ليلةةةة  ةةة  االختاةةةار 
التح ةةةةةةةيل  ، أمةةةةةةةا باقيةةةةةةةا  الرضةةةةةةةا التعليمةةةةةةةي ف ةةةةةةةا  ترتملةةةةةةةر املجاوعةةةةةةةات كالتةةةةةةةال  متوسةةةةةةةطة ال جةةةةةةة  

طأةةةةرى العةةةةدد  تةةةةمأرى ال جةةةة  متوسةةةةطة العةةةةدد  متوسةةةةطة ال جةةةة   ليلةةةةة العدد متوسةةةةطة ال جةةةة   
   . تمأرى ال ج   طأرى العدد  متوسطة العدد  تمأرى ال ج   ليلة العدد

 تفسير نتائت البحث: 

ةةةان  لةةةيال أم متوسةةةةطا أم  طأةةةرا علةةةةي املسةةةتوى التح ةةةةيل   لةةة  يةةةةؤثر عةةةدد االنهةةةةطة سةةةوا  أكة
لتةيثأر كةان ل جة  الدرا  ي أو الرضا التعليمةي للطةالب، ب ةرف النىةر عة  عجة  املجاوعةات، ولكة  ا

املجاوعات ل ال  املجاوعات متوسطة ال ج ر وترج  الاااطات  ةك  النري ةة إلةي  أن املجاوعةات 
املتوسةةطة ت ةةا عةةدد طةةالب أ بةةر مةة  املجاوعةةات ال ةةمأرى و ةةو مةةا فةةت  م ةةاال أ بةةر للتفاعةةل والتعةةاون 

اةةل األنهةةطة التعليايةةةةر  وتاةةاد  املعرفةةة والخبةةرات بيةة    ،  اةةةا أ  ةةا ترةةي  فرتةةة أ بةةر للانا هةةةة   ةة 
 و ةةو مةةا سةةاعد علةةي زيةةادى التح ةةيل الدرا ةة ي والرضةةا التعليمةةي، وتتفةةق  ةةك  النتةةااث مةة  دراسةةة دينةةا

(، ودراسةةةةة  نةةةةاد  عاةةةةد ۷۱۰۲(، ودراسةةةةة  نةةةةا  جاةةةةا  الةةةةدي  و خةةةةرون 0202مر ةةةة ي   علةةةة ، انةةةةان
ة ر و ةةةكا مةةةةا (  ةةةة  أف ةةةلية عجةةةة  املجاوعةةةات املتوسةةةةط٩١٠٩( ودراسةةةة أمأةةةةرى الجاةةةل 0205السةةةاي  

( مةةة  أن املنا هةةةات باملجاوعةةةات املتوسةةةطة أف ةةةل مةةة  املجاوعةةةات 0222يؤيةةةد  أي ةةةا   يةةةل ع مةةةي  
 الكاأرى. 

ودراسةة ( 0202اياةان عاةد الع ية  و خةرون  بملناا ت تلف  ك  النتااث  م  دراسة كةل مة : 
رى  بالتح ةيل ( ايد أتارت  تااث  ةك  الدراسةات إلةي تفةوق املجاوعةات ال ةمأ0203وليد إبرا ي   

(، 0202الدرا ةةةةة ي مةةةةة  خةةةةةال  األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة واملنا هةةةةةات، و ةةةةةكلك دراسةةةةةة محاةةةةةد خلةةةةةف    
(، ودراسةةة فةةاي  الىفأةةر ، 0202(، ودراسةة ماةةدوم الفقةةي 0202ودراسةة  يفةةأن السةةيد، وأ  ةةار ربيةة   

اسةة عاةد ، ودر Jones et al., ( 2004) ، ودراسةةAbuseileek (2012)(،ودراسةة ٩١٠٩أااةد هريةر  
( الةةةةةةكي  أث تةةةةةةوا تفةةةةةةوق املجاوعةةةةةةات ال ةةةةةةمأرى  ةةةةةة  التح ةةةةةةيل الدرا ةةةةةة ي، وتنايةةةةةةة 0202الع يةةةةةة  طلاةةةةةةة 
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ال ةةي أتةةارت إلةةي تسةةاو     Enu et al.,  (2015) املهةةارات املختلفةةة، وت تلةةف أي ةةا مةة   تةةااث دراسةةة
 أعجام املجاوعات  متوسطة، تمأرى(    التح يل.

 ةةد أتةةام محتةةوى تعليايةةا متاأةة ا مةة  خةةال   ىةةام  وياكةة  تفسةةأر ذلةةك بةةين الةةتعل  املعكةةو 
يسةةةةةا  للطالاةةةةةات بدراسةةةةةت  بةةةةةي  و ةةةةةو وأ  مكةةةةةان وتكةةةةةرار دراسةةةةةة -الةةةةةاالر بةةةةةورد -الةةةةةتعل  ا لكترونةةةةةي 

املحتةوى أ  ةةر مةة  مةةرى وفقةةا لقةةدرا    و هةةكل ذاتةةي، و ةةكا يتفةةق مةة  النىريةةة الاناايةةة ال ةةي تقةةوم عل  ةةا 
  ال خصةةةة ي، وتسةةةةا  للطةةةةالب بةةةةالتحك  واالعتاةةةةاد علةةةةي بملعةةةةة الةةةةتعل   املعكوسةةةةة، وت ةةةةج  االسةةةةتقال

أ فسةه   ة  الح ةةو  علةي املعلومةات بةةدال مة  االعتاةةاد علةي املعلة  بعاليةةة الةتعل ،  اةا أ ةة  تة  تنفيةةك 
األنهةةةةةطة التعليايةةةةةة بقاعةةةةةات الدراسةةةةةة با اوعةةةةةات وتحةةةةةةو إتةةةةةراف وتوجيةةةةة  املعلةةةةة ، و ةةةةةكا ي عةةةةةةل 

املعلومةةات مةة  خةةال  املنا هةةات وطةةرم األفكةةار.  اةةا  الطةةالب أ  ةةر تفةةاعال وتاةةادال للخبةةرات وا رسةةاب
إ   ساعد الطالب علي عالية التعلي  أل    يتعلاون م  أجل الفهة ، ويتفةاعلون معةا بهةكل تهةاركي 
و ا ةةةةةد للوتةةةةةو  إلةةةةةي الحةةةةةل الدةةةةةحي  وتحقيةةةةةق األ ةةةةةداف ويربطةةةةةون خبةةةةةرا    باملعرفةةةةةة السةةةةةابقةر لةةةةةكا 

 مةةةة  التح ةةةةيل الدرا ةةةة ي،
ل
 اةةةةا أن تنفيةةةةك األنهةةةةطة التعليايةةةةة باملعةةةةة الةةةةتعل   يحققةةةةون مسةةةةتوى عاليةةةةا

املعكوسةةة  ةةد  الةةو استحسةةان الطةةةالب ورضةةا  ر  ىةةرا ملةةا تةةوفر  بملعةةةة الةةتعل  املعكةةو  مةة  ماأةةة ات 
عديةةدى  كذتااةةة الةةتعل   ةة  الو ةةو واملكةةان والسةةرعة ال ةةي تتفةةق مةة   ةةدرا   ، وتسةةا  للطةةالب بدراسةةة 

 ىةةام الةةاالر بةةورد فرسةةاعد الطةةالب علةةي زيةةادى الفهةة .  اةةا املحتةوى  اةةل املحاضةةرى  بةةاملث   مةة  خةةال  
أن ارتفا  مستوى التح يل الدرا  ي لدى الطالب أدى إلةي رفة  مسةتوى الرضةا التعليمةي و ةكا يتفةق 

 ىريةةةةةة الةةةةةتعل  الاناايةةةةةة أن املعرفةةةةةة تا ةةةةةى عةةةةة  طريةةةةةق التفاعةةةةةل بةةةةةأن الطةةةةةالب وأ ةةةةةرا     ةةةةة   مةةةةة  ماةةةةةادع
بيةة    وبةةأن وامل ةةادر التعليايةةة األخةةرى، و ةةو مةةا أدى بةةدور  إلةةي  الف ةةل، وبيةة    وبةةأن املعلةة ، و ةةكلك

زيةةادى التح ةةةيل الدرا ةةة ي  ةة   اةةة  املاارسةةةة ألنهةةطة املجاوعةةةات، وبالتةةةال  يرفةة  مةةة  مسةةةتوى الرضةةةا 
 التعليمي للطالاات.

 اةةةةا أ ةةةة  خةةةةال  تنفيةةةةك األنهةةةةطة باملجاوعةةةةات فةةةةذن الطةةةةالب يتعلاةةةةون عةةةة  طريةةةةق مالاىةةةةة 
تفاعةةل معهةة  فيتةةيثرون بات ا ةةات اآلخةةري  وسةةلو ه ، و ةةكا يتفةةق مةة  ماةةادع اآلخةةري ، ومةة  خةةال  ال

 النىرية االجتااعية املعرفية ال ي ا تاو بهكل  اأر بالتعل  الجااع .
وباةةةةةةا أن الطةةةةةةةالب باألنهةةةةةةةطة التعليايةةةةةةة يكو ةةةةةةةون  ةةةةةةة  االةةةةةةة نهةةةةةةةطةر فهةةةةةةةكا ماةةةةةةا ي يةةةةةةةد مةةةةةةة  

د علةةي ضةةةرورى أن تت ةةا  األنهةةةطة تح ةةيله  الدرا ةة ي، و ةةةو مةةا يتفةةةق مةة   ىريةةةة ال هةةا  ال ةةي تؤ ةةة
التعليايةةة تفةةاعال بةةأن املتعلاةةأن، وأن تتةةوافر أدوات خاتةةة لةةكلك، وأن ال هةةا  االجتاةةاع  مةة  أ ةة  

 محددات   ام عالية التعل .
 اةةةا وفةةةر الةةةتعل  املعكةةةو  مةةة  خةةةال  بملعةةةة الةةةتعل  ا لكترو يةةةة الةةةاالر بةةةورد أدوات عديةةةدى 

الحديطةةةة لالت ةةةا ، وسةةةاعدت الطةةةالب علةةةي زيةةةادى املعرفةةةة  سةةاعدت علةةةي تةةةوفأر وتةةةدعي  التكنولوجيةةةا
 ودراسة املحتوى التعليمي،  و كا يتفق م  النىرية االت الية.

 اةةةةا يتفةةةةق أي ةةةةا مةةةة    ىريةةةةة الةةةةتعل  املةةةةو في ال ةةةةي تةةةةرى أن الةةةةتعل  يحةةةةدت  ري ةةةةة ملهةةةةار ة 
أف ةةل مةة  أدااةة  الطةةالب معةةا  ةة  تنفيةةك األنهةةطة التعليايةةةر ايةةد ي ةةا   أدا  الطالةةر  ةة  م اوعةةة 

منفةةردا خةةال  تفاعةةل الطةةالب مةة  أ ةةرا   ،  اةةا تنىةةر النىريةةة للاعرفةةة مةة  خةةال  املو ةةف ولةةملس مةة  
 خال  ال ها  العقل .

(، ۷۱۰۲و ةد اتفقةةو  تةااث تلةةك الدراسةة مةة   تةااث دراسةةة يوسةف الفيفةةي  وريةاض محاةةد  
(،  ةةة  فاعليةةةة بملعةةةة الةةةتعل  ٩١٠٩( ودراسةةةة  اديةةةة التةةةاز  وأااةةةةد  ةةةةو ي  ٩١٠٩ودراسةةةة ز  ةةةر خليفةةةة  

( أن بملعةةة الةةتعل  املعكوسةةة كا ةةو فعالةةة، وأدت 0202املعكةو   ةة  التح ةةيل، ودراسةةة إياةةان محاةةد  
 إلةي زيةةادى التح ةةيل الدرا ةة ي للطةالب، واققةةو الرضةةا التعليمةةي لةةدی  ،  اةا تتفةةق أي ةةا مةة  دراسةة 

Zhonggen& Guifang (2016) ودراسةةHernandez & Perez (2015 2013راسةة ،ود ) Kuo et 
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al.,  ال ةي أثارةو أن اسةت دام بملعةات الةتعل  املعكوسةة سةاعدت علةي تنايةة التح ةيل الدرا ة ي وزيةادى
 الرضا التعليمي. 

أمةةةةةةةةةا بال سةةةةةةةةةاة لترتملةةةةةةةةةر املجاوعةةةةةةةةةات باالختاةةةةةةةةةار التح ةةةةةةةةةيل   ري ةةةةةةةةةة للتفاعةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةأن عجةةةةةةةةة  
طأرى( باملعةةةةةةة الةةةةةةتعل  املجاوعات تمأرىيمتوسةةةةةةطة( وعةةةةةةدد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة   ليلةيمتوسةةةةةةطةي 

رى العةةةةةةةدد أو  طأةةةةةةةاملعكةةةةةةةو  فتةةةةةةةرى الاااطةةةةةةةات أ ةةةةةةة   ةةةةةةةد جةةةةةةةا  ترتملةةةةةةةر املجاوعةةةةةةةة املتوسةةةةةةةطة ال جةةةةةةة  و 
املجاوعةةةةاتر ألن املجاوعةةةةات متوسةةةةطة ال جةةةة  ترسةةةة  ت ةةةةا دااةةةةرى املنا هةةةةات والتفةةةةاعالت وا رسةةةةاب 

األنهةةةطة  وتاةةةاد  الخبةةةرات بيةةة    بهةةةكل أ  ةةةر وأف ةةةل مةةة  املجاوعةةةات ال ةةةمأرى. أمةةةا بال سةةةاة لعةةةدد
فكلاةةةا زاد عةةةةدد األنهةةةطة أدى ذلةةةةك إلةةةي زيةةةةادى املعلومةةةةات، وتي يةةةد املعلومةةةةات واملعةةةارف عنةةةةد الطةةةةالب 
بهةةكل أ  ةةرر وبالتةةال  فةةذن عةةدد األنهةةطة الكطأةةرى أدى إلةةي زيةةادى التح ةةيل الدرا ةة ي للطةةالب أ  ةةر مةة  

 عدد األنهطة املتوسطة والقليلة. 
رضةةةةةا التعليمةةةةةةي  ري ةةةةةة للتفاعةةةةةةل بةةةةةأن عجةةةةةة  أمةةةةةا بال سةةةةةاة لترتملةةةةةةر املجاوعةةةةةات باقيةةةةةةا  ال

املجاوعات تمأرىيمتوسةةةةةةطة( وعةةةةةةدد األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة   ليلةيمتوسةةةةةةطةي طأرى( باملعةةةةةةة الةةةةةةتعل  
املعكةةةةةةةةةو  فتةةةةةةةةةرى الاااطةةةةةةةةةات أن ترتملةةةةةةةةةر املجاوعةةةةةةةةةة متوسةةةةةةةةةطة ال جةةةةةةةةة  متوسةةةةةةةةةطة العةةةةةةةةةدد ت ةةةةةةةةةدرت 

را ةة ي، وبالتةةال  اققةةةو املجاوعةةات الطالثةةةر ألن املجاوعةةات املتوسةةةطة أدت إلةةي  زيةةادى التح ةةةيل الد
لةةةدى الطالاةةةات الرضةةةا التعليمةةةي  ري ةةةة ل يةةةادى املعلومةةةات وزيةةةادى الخبةةةرات لةةةدی  . أمةةةا بال سةةةاة لعةةةدد 
األنهةةةةةطة ف ةةةةةةا  عةةةةةةدد األنهةةةةةةطة املتوسةةةةةطة بةةةةةةيعلي مسةةةةةةتوى لتحقيةةةةةةق لرضةةةةةا التعليمةةةةةةي أل  ةةةةةةا اققةةةةةةو 

. وبال سةةاة لعةةدد األنهةة ةاف  طة الكطأةةرى تةةعرن المةةرض مةة  الةةتعل ، وأوتةةلو املعلومةةات لهةة  بهةةكل كة
الطالاات بي  ا مر قةة وعةر  زااةد علة   ، و ةو مةا جعلهةا تةيتى بعةد عةدد األنهةطة املتوسةطة لتحقيةق 
الرضةةةا التعليمةةةةي، أمةةةةا عةةةةدد األنهةةةةطة القليلةةةةة فلةةةة  تكةةةة  كافيةةةةة بال سةةةةاة لهةةةة  ا ةةةةى يةةةةتاك   مةةةة  اتقةةةةان 

 ي.املهارات بهكل أف ل لكلك جا ت بالترتملر األخأر لتحقيق الرضا التعليم
 سادًسا: توصيات البحث

 -   ضو  النتااث السابقة  تو  ى الاااطات باا يلي:

يف ةةةةةةل اسةةةةةةت دام املجاوعةةةةةةات متوسةةةةةةطة ال جةةةةةة  عنةةةةةةد أدا  األنهةةةةةةطة التعليايةةةةةةة باملعةةةةةةة  -
الةةةةتعل  املعكوسةةةةة، وزيةةةةادى عةةةةدد األنهةةةةطة ت ةةةةا يةةةةؤدى إلةةةةي زيةةةةادى التح ةةةةيل الدرا ةةةة ي، ولكةةةة   

 ا لتحقيق الرضا التعليمي للطالب.يف ل است دام  عدد األنهطة املتوسطة ت 

تفعيةةةةةل الجامعةةةةةةات  ىةةةةةةام الةةةةةةتعل  املعكةةةةةةو  لالسةةةةةةتفادى منةةةةةةة بالعاليةةةةةةة التعليايةةةةةةة، وعقةةةةةةد  -
دورات تدري يةةةة ألع ةةةا   يعةةةة التةةةدريس عةةة  أ ايةةةة الةةةتعل  املعكةةةو ، و يفيةةةة  االسةةةتفادى 

 م  تنفيك األنهطة التعلياية ب  ،و يفية تطايقها.

 طة التعلياية لتحقيق األ داف املطلوبة.التوس  با ا  است دام األنه -

 مراعاى عدد األنهطة التعلياية باا يرناسر م  عج  م اوعات العال.  -

اال تاةةةةةةام باسةةةةةةت دام الةةةةةةتعل  املعكةةةةةةو   ةةةةةة  تنايةةةةةةة املهةةةةةةارات املختلفةةةةةةة، وزيةةةةةةادى التح ةةةةةةيل  -
 الدرا  ي.

 .است دام املتمأرات الانااية باملعات التعل  املعكو  ل يادى فاعلية الاملعة  -
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  :سابعا: البحوث املقترحة

  -في ضوء النتائت توص ى الباحثات بإجراء مزيد من البحوث منها:

املتمأةةةةةرات الاناايةةةةةة املختلفةةةةةةة باألنهةةةةةطة التعليايةةةةةةة  ةةةةة  بملعةةةةةات الةةةةةةتعل  املعكوسةةةةةة بارااةةةةةةل  -
 م تلفة م  املتعلاأن.

 لخ ةةةةةةااص الفعةةةةةةة التعليايةةةةةة -
ل
ة معةةةةةةايأر توليةةةةةةف األنهةةةةةةطة باملعةةةةةةات الةةةةةةتعل  املعكةةةةةةو  وفقةةةةةةا

 املس  دفة.

مةةةدى فاعليةةةة اخةةةتالف عجةةة  املجاوعةةةات وعةةةدد األنهةةةطة باملعةةةة الةةةتعل  املعكةةةو  لتنايةةةة  -
 متمأرات أخرى ومراال تعلياية أخرى. 

أثةةةةر التفاعةةةةل بةةةةأن عجةةةة  املجاوعةةةةات وعةةةةدد األنهةةةةطة التعليايةةةةة املختلفةةةةة باملعةةةةة تعليايةةةةة  -
 أخرى.

املعكةو  وأسةالير وأ اةا   عج  املجاوعةات وعةدد األنهةطة التعليايةة وعال   ةا بةالتعل  -
 التعل  األخرى.

متمأةةةةرات األنهةةةةطة التعليايةةةةة باملعةةةةات الةةةةتعل  املعكةةةةو  وأثر ةةةةا  ةةةة  تنايةةةةة متمأةةةةرات أخةةةةرى  -
 توا ر الع ر الحال .
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 املراجع:

-(. التفاعةةةةةةل بةةةةةةأن  اةةةةةة  التةةةةةةدرير ا لكترونةةةةةةي واملةةةةةةوز 0202ابةةةةةةرا ي  رضةةةةةةا ابةةةةةةرا ي  عاةةةةةةد  محاةةةةةةود 
الهةةاول و وأثةةر  علةةي تنايةةة مهةةارات  -  مقلةةوب وأسةةلوب الةةتعل  والتحليلةة املكطةةفو  ةة  بملعةةة تعلةة

م لةة .  ت اي  تاكات الحاسةر اآللة  والرضةا عة  بملعةة الةتعل  لةدى طةالب تكنولوجيةا التعلةي 
 .522- 403(, ص 024 0, التربية كلية التربية االز ر

تنايةةة االت ةةا   حةةو تربيةةة  (. فعاليةةة بعةة  االنهةةطة التعليايةةة  ةة 0222ابةةرا ي  تةةابر عاةةدالراا  
املواطنةةة لةةد  طةةالب املدرسةةة الطا ويةةة ال ةةناعية املعااريةةة واثر ةةا علةة  كةةل مةة  تنايةةة املهةةارات 

 .43-04(،4 م لة كلية التربية، جامعة الوانالعالية والتح يل الدرا  ي. 

 (. ت ةةةةةةاي  بملعةةةةةةة تعلةةةةةة   قةةةةةةا  وفةةةةةةق  اةةةةةةوذ  الت ةةةةةةاي  التحفأةةةةةة   0202ااةةةةةةالم دسةةةةةةو   أبةةةةةةرا ي  
ARSC وأثر ةةةةا  ةةةة  تنايةةةةة التح ةةةةيل والرضةةةةا التعليمةةةةي والدافعيةةةةة ل   ةةةةاز لةةةةد  طةةةةالب الةةةةدبلوم

، كليةةةةةةة ، جامعةةةةةةة سةةةةةةو ا . املجلةةةةةةة التربويةةةةةةةاملنهةةةةةةي ذو  اسةةةةةةلوب الةةةةةةتعل    السةةةةةةط   والعايةةةةةةق (
 .3224 -0222(, 22، التربية

ضةو  املعةايأر  (. تطةوير األنهةطة والتقةوي   ة   تةر التربيةة ا سةالمية  ة ٩١١٩أااد محاود جورا ة  
، رسةالة د تةورا املعاترى و يا  اثر واةدات تعليايةة مطةورى  ة  تح ةيل الطلاةة وات ا ةا   . 

 كلية الدراسات التربوية، جامعة عاان، األردن.

(. تفاعةةةل بةةةأن  اطةةةي األنهةةةطة التعليايةةةة ا لكترو يةةةة التفاعليةةةة 0202أااةةةد م ةةةطفى كامةةةل ع ةةةر 
تةةةةافي(  ةةةة  بملعةةةةة تعلةةةة  إلكترونةةةةي وأثةةةةر  علةةةةي تنايةةةةة  -ي تهةةةةاركي( و اطةةةةي ا بحةةةةار   رمةةةة - فةةةةرد  

مهةةةارات ت ةةةاي  الرسةةةوم التعليايةةةة املتحر ةةةة ثناايةةةة الاعةةةد لةةةدى طةةةالب تكنولوجيةةةا التعلةةةي . ، 
تكنولوجيةةةةةةةةا التعلةةةةةةةةي : سلسةةةةةةةةلة دراسةةةةةةةةات وبحةةةةةةةةوت محكاةةةةةةةةة، الجاعيةةةةةةةةة امل ةةةةةةةةرية لتكنولوجيةةةةةةةةا 

 .022-023(،4 02،التعلي 

أثر التفاعل بأن مسةتوى تقةدي  توجية  األنهةطة ا لكترو يةة  ة   (.0202أااد فهي  بدر عاد املنع  
بملعةة ال ةف املقلةوب واالسةلوب املعر ة  علةي تنايةة مهةارات إ تةا  برم يةات الوسةاا  املتعةددى 

 .23-0، 0(، 4 02 ،م لة العلوم التربويةلدى طالب التعلي  العال . 

اارسةةةةة األنهةةةةطة التعليايةةةةة  ةةةة  بملعةةةةة (. أثةةةةر التفاعةةةةل بةةةةأن  اةةةة  م0202أااةةةةد فهةةةةي  بةةةةدر عاةةةةداملنع  
الةةةتعل  ا لكترونةةةي النقةةةا  وأسةةةلوب الةةةتعل  علةةةي تنايةةةة الدافعيةةةة ل   ةةةاز والتح ةةةيل املعر ةةة  

تكنولوجيةةةةةةةا التربيةةةةةةة: دراسةةةةةةةات وبحةةةةةةوت. الجاعيةةةةةةةة العربيةةةةةةةة لةةةةةةدى تالميةةةةةةةك املدرسةةةةةةة ا عداديةةةةةةةة. 
 .22-0(،33، لتكنولوجيا التربية

 اااةة علة  اسةلوب الةتعل   الكترونةي(: بملعةة تعلة  0202 اااد م طفى ع ر, ای ةاب م ةطفى جةادو
تعةازني ( وأثر ةا علة  تنايةة التفكأةر االبةداع   -ب ةر  ( والتف ةيالت التعليايةة  فةرد – لفىةي 

تكنولوجيةةةةةةةا التعلةةةةةةي : سلسةةةةةةةلة دراسةةةةةةةات ، والرضةةةةةةا التعليمةةةةةةةي لةةةةةةد  طةةةةةةةالب تكنولوجيةةةةةةةا التعلةةةةةةي 
 .342- 030(، 0 02،ي وبحوت محكاة، الجاعية امل رية لتكنولوجيا التعل

 



 بيئةب بينهما والتفاعل التعليمية األنشطة وعدد المجموعات حجم إختالفأثر 
 حصاءإ مقرر في التعليمي والرضا الدراسي على التحصيل المعكوسة التعلم

الجوف بجامعة الرياضيات قسم لطالبات عامة  

 آيات فوزيد/ العنزي،  مقبل فاطمةد/ 
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(. أثةةر التفاعةةل بةةأن  اةة  وتو يةةو ماارسةةة االنهةةطة  ةة  واةةدى تعليايةةة 0204اسةةامة سةةعيد  نةةداو  
الكترو يةةةةةةة اةةةةةةةو  ادرار االلمةةةةةةةاز والخةةةةةةةد  الا ةةةةةةةرية الر ايةةةةةةة علةةةةةةة  مهةةةةةةةارات  التايأةةةةةةة  الا ةةةةةةةر  

ربيةةة دراسةةات عربيةةة  ةة  التومسةةتو   ةةرا ى الا ةةريات لةةد  تالميةةك ال ةةف الخةةامس االبتةةدا،ي .
 .22-02( ،53، وعل  النفس

(. بر ةةةةةةامث  ةةةةةةاا  علةةةةةةي الةةةةةةتعل  املقلةةةةةةوب لتنايةةةةةةة مهةةةةةةارات الطقافةةةةةةة ۷۱۰۲أسةةةةةةاا  محاةةةةةةود عاةةةةةةدالراا  
، كليةةةةةة التربيةةةةةة رسةةةةةالة ماجسةةةةةتأراملعلوماتيةةةةةة والتفكأةةةةةر النا ةةةةةد لةةةةةدى طةةةةةالب الدراسةةةةةات العليةةةةةا. 

  النوعية، جامعة املنيا.

 دام اسةةةةتراتي ية الف ةةةةو  املقلوبةةةةة علةةةةي تح ةةةةةيل (.أثةةةةر اسةةةةةت0202إلهةةةةام  عاةةةةد الكةةةةري  السةةةةعدون 
 .00-0(، 2 5،املجلة الدولية التربوية املت   ةالطالب وعلي رضا   ع  املقرر. 

(. التفاعةةةةةةةةل بةةةةةةةأن عجةةةةةةةة  م اوعةةةةةةةةات العاةةةةةةةةل  ةةةةةةةة  الفملسةةةةةةةةاور ۷۱۰۷أمأةةةةةةةرى محاةةةةةةةةد املعت ةةةةةةةة  الجاةةةةةةةةل 
علةةةةي تنايةةةةة مهةةةةةارات واملسةةةةعولية فلسةةةةطأن، املو ةةةة : االجتااعيةةةةةة  ةةةة  بملعةةةةات الةةةةتعل  ا لكترو يةةةةةة 
تكنولوجيةا التعلةي : اختيار م ادر الةتعل  و اة  املهةار ة ا لكترو يةة، تكنولوجيةا التعلةي . ، 
 .٩٢٠-335(، ۷  00،سلسلة دراسات وبحوت محكاة، الجاعية امل رية لتكنولوجيا التعلي 

ةى مو ةة ى محاةةد     ةة   بملعةةة (. أثةةر التفاعةةل بةةبن  اةة  ماارسةةة األنهةةطة وأسةةلوب الةةتعل0202إياةةان زكة
تعلة  مقلةةوب علةةي تنايةةة التح ةةيل الدرا ةة ي وفاعليةة الةةكات األكاديايةةة والرضةةا التعليمةةي لةةدى 

تكنولوجيةةا التربيةةة: دراسةةات وبحةةوت. الجاعيةةة العربيةةة لتكنولوجيةةا طةةالب تكنولوجيةةا التعلةةي . 
 .030 – 302(، 02،  التربية

(. أثةةةةر التفاعةةةةل بةةةةأن عجةةةة  0202يةةةة  إياةةةةان عاةةةةد الع يةةةة  رم ةةةةان ,زي ةةةةر أمةةةةأن محاةةةةد، و مةةةةا  كامةةةةل رب
املجاوعةةةةةات و اةةةةة  الةةةةةتعل  علةةةةةي أدا  األنهةةةةةطة ا لكترو يةةةةةة لةةةةةدى طةةةةةالب تكنولوجيةةةةةا التعلةةةةةي . 

، املةةةؤتار الةةةدول  األو   التعلةةةي  النةةةوع   االبتكاريةةةة م لةةةة الاحةةةوت  ةةة  م ةةةاالت التربيةةةة النوعيةةةة
 .032-002وسوق العال كلية التربية النوعية،  جامعة املنيا، 

(. أثةةةةةةر اخةةةةةةتالف  اطةةةةةةي التعلةةةةةةي  املةةةةةةدمث  املةةةةةةرني الف ةةةةةةل ٩١٠٢ ةةةةةةاب محاةةةةةةد عاةةةةةةد العىةةةةةةي  ااةةةةةة ى إی
دارسةةةةات املقلةةةةوب(  ةةةة  إ سةةةةاب طةةةةالب كلیةةةةة التربيةةةةة بعةةةة  مهةةةةارات إ تةةةةا  البةةةةرامث املسةةةةاوعةو. 

: مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةترج  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 022-٢٢(،٢ ٩٠،تربويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و اجتااعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 p://search.mandumah.com/Record/775518htt.  

( .ت ةةةةةةاي  بملعةةةةةةة تةةةةةةف معكةةةةةةو   اااةةةةةةة علةةةةةة  االنهةةةةةةطة 0202بهةةةةةةر  عاةةةةةةد الاةةةةةةا   أبوزيةةةةةةد م ةةةةةةطفي 
التعليايةةةةة وأثر ةةةةا علةةةة  تنايةةةةة مهةةةةارات ا تةةةةةا  عناتةةةةر الةةةةتعل  الر ايةةةةة والكفةةةةا ى الكاتيةةةةة لةةةةةد  

ات عربيةة  ة  التربيةة وعلة  دراسةطالب تكنولوجيا التعلي  مرتفع  ومن فاة ي دافعيةة اال  ةاز. 
 022-030(، 23 02, النفس

(. أثةةةر تو يةةةو تقةةةدي  األنهةةةطة التعليايةةةة باملعةةةات الةةةتعل  0202ااةةة ى محاةةةد إبةةةرا   اااةةةد الق ةةةبي 
ال خ ةةية املؤسسةةية  ةة  األدا  األكةةاديمي ومهةةارات الةةتعل  مةةدى الحيةةاى لةةدى طةةالب الدراسةةات 

 ، جامعة القا رى .رسالة د تورا للتربية ،  العليا ب امعة القا رى .كلية الدراسات العليا

ةةةةاديمي ٩١٠٢انةةةةةان أسةةةةةعد الةةةةة ي   (. أثةةةةةر اسةةةةةت دام اسةةةةةتراتي ية الةةةةةتعل  املقلةةةةةوب  ةةةةة  التح ةةةةةيل األكة
املجلةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة التربويةةةةةةةة لطالاةةةةةةةات كليةةةةةةةة التربيةةةةةةةة ب امعةةةةةةةة األمأةةةةةةةرى  ةةةةةةةورى ب ةةةةةةةو عاةةةةةةةد الةةةةةةةراا . 

 . ٠٨٩ - ٠٢٠، ٢، املت   ة

http://search.mandumah.com/Record/775518
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ر اسةةت دام و ةو  ال هةا  ا لكترونةةي امل ةاار لعةةرض الفيةديو  ةة  (. أثة٩١٠٢انةان محاةد الهةةاعر 
م لةةة  اةةوذ  الف ةةل املقلةةوب علةة  ا رسةةاب املعرفةةة وتطايقهةةا وتفاعةةل الطالةةر أثنةةا  الةةتعل . 

 .٠35 –٠(،٣  ٢٩، دراسةات عربيةة  التربيةة وعلة  الةنفس

عجةةةة  م اوعةةةةات (. التفاعةةةةل بةةةةأن 0202دينةةةةا سةةةةاأر سةةةةيد علةةةةي ، انةةةةان محاةةةةد  اةةةةا  محاةةةةد مر ةةةة ي 
متوس ( و ا  الرهارر  ثابةو متمأةر  ة  بملنةة تةدرير إلكترو يةة وأثةر   ة   -الرهارر  من ف  

تناية مهارات التدريس ا لكتروني واليقىةة العقليةة لةدى أع ةا   يعةة التةدريس ومعةاو      ة  
تكنولوجيةةةةةةةةا التعلةةةةةةةةي : سلسةةةةةةةةلة دراسةةةةةةةةات وبحةةةةةةةةوت محكاةةةةةةةةة، ضةةةةةةةةو  ااتياجةةةةةةةةا    التدري يةةةةةةةةة. ، 

 .023- ٩٢، ٩(،  ٠٩، ٣١،ية امل رية لتكنولوجيا التعلي الجاع

(. أثةةةةةر توليةةةةف األنهةةةةةطة ا لكترو يةةةةةة باملعةةةةةة 0202رابعةةةةة محاةةةةةد ال ةةةةةقرية، محسةةةة   اتةةةةةر السةةةةةاملي 
الةةةةةتعل  املةةةةةدمث  ةةةةة  تح ةةةةةيل طالاةةةةةات ال ةةةةةف الحةةةةةاد  عهةةةةةر ملةةةةةادى التربيةةةةةة ا سةةةةةالمية وتنايةةةةةة 

 .320-332( ، 0  00، ية والنفسيةم لة العلوم التربو مهارات التعل  الكاتي لدی  . 

(. ات ا ةةةات اع ةةةا   يعةةةة التةةةدريس  ةةةة  0202را يةةةة فةةةواز  اتةةةر اللهيبةةةي،  واياةةةان طةةةارق تةةةةال  ريةةةس 
املجلةةةة الجامعةةات السةةةعودية  حةةةو اسةةةت دام الةةةتعل  املقلةةوب ومعو ةةةات تطايقةةة   ةةة  التةةةدريس. 

 .334-302( ، 3  02، االرد ية    العلوم التربوية

للجامعةةات :  ال هةةر. دار منةةاهج الاحةةد  ةة  العلةةوم النفسةةية والتربويةةة(. 0222عةةالم رجةةا  أبةةو محاةةود 
 القا رى .

تةةةةةدريس األ ةةةةةران(  ةةةةة   –(. أثةةةةةر  اطةةةةةي الةةةةةتعل  املعكةةةةةو   االستق ةةةةةا  0202ال  ةةةةةرا  خليةةةةةل أبةةةةةو بكةةةةةر  
ا رسةةةةاب واسةةةةت دام معلمةةةةي العلةةةةوم  اةةةةل الخدمةةةةة بكليةةةةة التربيةةةةة جامعةةةةة املنيةةةةا ملهةةةةارات تنفيةةةةك 

            (،4  04، م لةةةةة جامعةةةةة الفيةةةةوم للعلةةةةوم التربويةةةةة والنفسةةةةيةوزيةةةةادى متعةةةة    بةةةةالتعل .  التةةةةدريس
0- 24. 

(. أثةةةر التفاعةةةل بةةةأن تو يةةةو تقةةةدي  التوجيةةة  واألسةةةلوب املعر ةةة   ةةة  ٩١٠٩زي ةةةر محاةةةد اسةةة  خليفةةةة 
ة بملعةةةةةة الةةةةةتعل  املعكةةةةةو  علةةةةةي تنايةةةةةة مهةةةةةارات إ تةةةةةا  املقةةةةةررات ا لكترو يةةةةةة لةةةةةدى أع ةةةةةا  الهيعةةةةة

، العةةةدد دراسةةةات عربيةةةة  ةةة  التربيةةةة وعلةةة  الةةةنفسالتدريسةةةية املعاو ةةةة، رابطةةةة التربةةةويأن العةةةرب. 
 ۲۲،)                  22-032. 

 . القا رى :عال  الكتر.اسالير التدريس.(0200سعيد عاد  ال   

مكةة املكرمةة: .  الةدليل االجرا،ةي لةتعل  تةفي نهة (. 0202سلو  بوبكر باوزير , وفا  محاد عاد  
 دار الطرفأن  

  ىريةةةةات مةةةة  املهةةةةتقة ا لكترو يةةةةة املقةةةةررات ت ةةةةاي  ماةةةةادع (.0202خطةةةةوى  أبةةةةو املةةةةولي عاةةةةد السةةةةيد
 ،املعرفةةةةة م تاعةةةةات تع يةةةة   ةةةة  ا لكترونةةةةي الةةةةتعل  ودور  مةةةةؤتار التعليايةةةةة. وتطايقا  ةةةةا الةةةةتعل 

 الاحري . جامعة – ا لكتروني للتعلي  زي  مر  
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(. إثةةةر اسةةةت دام أنهةةةطة إثراايةةةة بواسةةةطة بر ةةةامث ااسةةةو ي  ةةة  0222ويةةةمل املةةةالكي عاةةةد الع يةةة  بةةة  در 
، كليةة التربيةة، رسةالة ماجسةتأرعال  تعوبات تعل  الرياضيات لدى تالميك الطالةد االبتةدا،ي، 

 جامعة أم القرى.

(. اخةةةتالف عجةةة  م اوعةةةات الرهةةةارر  ةةة  الةةةتعل  ا لكترونةةةي ۷۱۰۱عاةةةد الع يةةة  طلاةةة  عاةةةد الحايةةةد 
ا  علةةةةةةي املهةةةةةةروعات وأثةةةةةةر  علةةةةةةي ا رسةةةةةةاب مهةةةةةةارات الت ةةةةةةاي  التعليمةةةةةةي والتفكأةةةةةةر النا ةةةةةةد القةةةةةةا

واالت ةةةا   حةةةو املهةةةار ة ا لكترو يةةةة باسةةةت دام تقنيةةةات الويةةةر التفاعليةةةة لةةةدى طةةةالب تةةةعاة 
تكنولوجيةةا التعلةةي : سلسةةلة دراسةةات تكنولوجيةةا التعلةةي  بكليةةة التربيةةة، تكنولوجيةةا التعلةةي ، ، 

 .٠٢٩-٢٢(، 4 02، اعية امل رية لتكنولوجيا التعلي وبحوت محكاة، الج

(. أثةةةر اخةةةتالف اسةةةلوب عةةةرض املحتةةةو  و اةةة  ماارسةةةة االنهةةةطة التعليايةةةة 0202عةةة ى محاةةةد جةةةاد 
علة  تنايةةة التفكأةر االبةةداع  ومهةارات  ةةرا ى ال ةور  ةة  التربيةة االسةةرية لةد  طةةالب كليةة التربيةةة 

 .033- 020(، 0، م لة العلوم التربوية.

(. فاعلية است دام التعل  التعاوني  ة  تنايةة مهةارات ت ةاي  موا ة  0222جال  الدي  اااد  عارو 
م لةةةةة اال تر ةةةةو التعليايةةةةة لةةةةدى ملمةةةةي الحاسةةةةر االلةةةة  باملعا ةةةةد االز ريةةةةة و ات ا ةةةةا     حو ةةةةا . 

 .022-000(،  030، كلية التربية جامعة االز ر

الطالبيةةة بادينةةة الطةةااف مةة  وجهةةة  ىةةر  ( . عوااةةق ماارسةةة االنهةةطة0205عةةوض  معةةي  الط ي ةةي 
 . 22- 42، 22، جاعية الطقافة م  اجل التنايةرواد االرتاد والطالب. 

(. اخةةتالف عجةة  املجاوعةةات وأدوار املتعلاةةأن  ةة  ٩١٠٩فةةاي  م هةةر الىفأةةر ، أااةةد محاةةود هريةةر 
الحوسةةةةةاة بملعةةةةة الةةةةةتعل  االلكترونةةةةةي وأثةةةةةر  علةةةةةي تنايةةةةةة مهةةةةةارات املهةةةةةار ة باسةةةةةت دام تطايقةةةةةات 

 .۰۱۲-۲۰(،۰۰۲ 3، املجلة التربويةالسحابية لدى طلاة كلية التربية ب امعة الكويو. 

(. علةةةةة  الةةةةةنفس االا ةةةةةا،ي :  يةةةةةا  العقةةةةةل ال هةةةةةر . : القةةةةةا رى دار الفكةةةةةر 0222فةةةةةؤاد الاسةةةةةي السةةةةةيد 
 العر ي.

عر ةةة   (. فاعليةةةة اسةةةت دام الةةةتعل  املقلةةةوب  ةةة  تنايةةةة التح ةةةيل امل ٩١٠٢في ةةةل تةةةو و الرواجفةةةة   
 ، كلية العلوم.، رسالة ماجستأر   مادى العلوم لدى طلاة ال ف الطالد األسا  ي

مةةةةةةا ر إسةةةةةةااعيل تةةةةةةبر , ياسةةةةةةر سةةةةةةيد  ةةةةةةور الجبرتةةةةةةي, داليةةةةةةا  تةةةةةةا   تةةةةةةالم األتةةةةةةقر و  ويةةةةةةدا سةةةةةةعيد 
(.  اةةة  تقةةةةدي  الةةةدع  التعليمةةةةي  ةةة  بملعةةةةة الةةةتعل  املعكةةةةو  وأثةةةر   ةةةة  0202عادالحايةةةد السةةةةيد 

م لةةةةة بحةةةةةوت و نهةةةةةا  موا ةةةة  الويةةةةر لةةةةدى تالميةةةةةك املرالةةةةة ا عداديةةةةة.  تنايةةةةة مهةةةةارات ت ةةةةاي 
 . 22-03(، 02،  عربية    م االت التربية النوعية

 :مسةةةةةةةةةةةةةترج  مةةةةةةةةةةةة . نسةةةةةةةةةةةةخة الكترو يةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةتعل  املقلةةةةةةةةةةةةةوب(. 0202محاةةةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةةةةاطف الجاةةةةةةةةةةةةا  

https://askzad.com/Bibliographic?service=4&imageName=Sanv5P0c1Q6ZLnbc
 05fC5w..&imageCount160&key=Books_Bibliographic 

(. أثةةةةر تو يةةةةو تقةةةةدي  األنهةةةةطة ا لكترو يةةةةة  ةةةة  بملعةةةةة الةةةةتعل  0202محاةةةةد أبةةةةو الأ يةةةةد أااةةةةد مسةةةةعود 
لةةةةوب لتنايةةةةة املهةةةةارات التطايقيةةةةة ملقةةةةرر اةةةة م التطايقةةةةات املكت يةةةةة لطةةةةالب املعا ةةةةد العليةةةةا، املق

 .020-003(، 42، تكنولوجيا التربية: دراسات وبحوت. الجاعية العربية لتكنولوجيا التربية

https://askzad.com/Bibliographic?service=4&imageName=Sanv5P0c1Q6ZLnbc05fC5w..&imageCount160&key=Books_Bibliographic
https://askzad.com/Bibliographic?service=4&imageName=Sanv5P0c1Q6ZLnbc05fC5w..&imageCount160&key=Books_Bibliographic
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(. فاعلية اخةتالف عجة  املجاوعةات املت امنةة بالف ةو  االفتراضةية  ة  ۷۱۰۲محاد جابر خلف   
مهةةةةةارات إ تةةةةةا  االختاةةةةةارات ا لكترو يةةةةةة واالت ا ةةةةةات  حةةةةةو التقنيةةةةةة لةةةةةد  أع ةةةةةا   يعةةةةةة تنايةةةةةة 

، كليةةة الانةةات لةةآلداب والعلةةوم والتربيةةة، جامعةةة عةةأن م لةةة الاحةةد العلمةةي  ةة  التربيةةةالتةةدريس. 
 .422 -405(، ۲ ۰تاس، 

  (علةةي (. أثةةر  اطةةي الةةتعل  املعكةةو   تةةدريس األ ةةران ياالستق ةةا٩١٠٩محاةةد اسةة  رجةةر خةةالف   
تنايةةةةة مهةةةةارات اسةةةةت دام البرم يةةةةات االجتااعيةةةةة  ةةةة  التعلةةةةي  وزيةةةةادى الدافعيةةةةة ل   ةةةةاز لةةةةدى 

دراسةةةةات عربيةةةةة  ةةةة  التربيةةةةة وعلةةةة  طةةةةالب الةةةةدبلوم العامةةةةة بكليةةةةة التربيةةةةة جامعةةةةة ا سةةةةكندرية ، 
 .22– 02(، ٢2، كلية التربية، جامعة ا سكندرية،  النفس

عليةةةةة مقةةةةةرر إلكترونةةةةي بنىةةةةةام مةةةةوود   ةةةةةاا  علةةةةي التعلةةةةةي  (. فا0202محاةةةةد سةةةةيد أااةةةةةد عاةةةةد العةةةةةا  
املقلةةةةوب  ةةةة  طةةةةرق تةةةةدريس الرياضةةةةيات  ةةةة  تحقيةةةةق أ دافةةةة  والرضةةةةا عةةةة  تعلاةةةةة و لةةةةدى الطةةةةالب 

 .25 – 43(، 0  00،م لة تربويات الرياضياتاملعلاأن بكلية التربية. 

روعات االلكترو يةةة, (. التفاعةل بةةأن اسةتراتي يات التعلةةي   املهة0202محاةد عاةةد الةراا  السةةعدني 
لعةةةةر االدوار( وعجةةةةة  م اوعةةةةةات العاةةةةةل  تةةةةةمأرى, متوسةةةةطة (  ةةةةة  الةةةةةتعل  املقلةةةةةوب واثةةةةةر  علةةةةةي 
ا سةةةاب الطةةةالب املعلاةةةأن مهةةةارات توليةةةف من ةةةة التعلةةةي  االجتاةةةاع  و أدمةةةودوو  ةةة  الةةةتعل . ، 
, تكنولوجيا التعلي : سلسلة دراسةات وبحةوت محكاةة، الجاعيةة امل ةرية لتكنولوجيةا التعلةي 

02 4 ،)020 – 320. 

 . القا رى : مكتاة دار الكلاة.عاليات تكنولوجيا التعلي (. 0223محاد عطية خاملس 

.القةةا رى:  االتةةو  النىريةةة والتاري يةةة لتكنولوجيةةا الةةتعل  االلكترونةةي(. 0200محاةةد عطيةةة خاةةملس 
 دار السحاب لل هر والتوزي  .

 ةاي  األنهةطة ا لكترو يةة واألسةلوب املعر ة  أثةر التفاعةل بةأن  اة  ت (.0202مةروى سةلياان أااةد 
القةةةةاا  علةةةةي  ىةةةةام إدارى الةةةةتعل  ا لكترونةةةةي علةةةةي تنايةةةةة بعةةةة   ةةةةواتث الةةةةتعل  ملقةةةةرر تكنولوجيةةةةا 

تكنولوجيةةةةةةا التربيةةةةةةة: دراسةةةةةةات وبحةةةةةةوت. الجاعيةةةةةةة التعلةةةةةي  لطةةةةةةالب الةةةةةةدبلوم العامةةةةةةة عةةةةةة  بعةةةةةد. 
 .352-020، 0(،  30، العربية لتكنولوجيا التربية

(: فاعليةةةة الف ةةةو  املعكوسةةةة لتةةةدريس األايةةةا   ةةة  تنايةةةة مهةةةارات 0202ودى اااةةةد اسةةة  مسةةةل  ااةةة
الفهةةةةةةة  العايةةةةةةةق والرضةةةةةةةةا عةةةةةةة  الةةةةةةةتعل  لةةةةةةةةدى طةةةةةةةالب ال ةةةةةةةف األو  الطةةةةةةةةا و  باملالكةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة 

 .002 -25(، 023، جامعة األز ر، م لة كلیة التربيةالسعودية . 

عةات الرهةارر باسةتراتي ية املنا هةات (. أثر اختالف عجة  م او ٩١٠٩مادوم سال  محاد الفقي 
ا لكترو يةةةةة ورتاةةةةة  ةةةةوى السةةةةيطرى املعرفيةةةةة علةةةةي التح ةةةةيل والكفةةةةا ى االجتااعيةةةةة ا لكترو يةةةةة 

تكنولوجيةةةةةةةا التربيةةةةةةةة: دراسةةةةةةةات وبحةةةةةةةوت. لةةةةةةةدى طةةةةةةةالب السةةةةةةةنة التح ةةةةةةةأرية ب امعةةةةةةةة الطةةةةةةةااف. 
 .023 – 02(، ۷۲ ۰،الجاعية العربية لتكنولوجيا التربية
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(. أثةةر التفاعةةل بةةأن  اطةةي ماارسةةة األنهةةطة التعليايةةة  الفةةرد  0202اةةد سةةلهوب منةةا  السةةعيد مح
ي الرهةةةةةاركي(  ةةةةةة  بملعةةةةةةة تعلةةةةةة  إلكترو يةةةةةةة وأسةةةةةلوب التفكأةةةةةةر  الةةةةةةداخل  ي الخةةةةةةارك ( علةةةةةةي إ سةةةةةةاب 

تكنولوجيةةا التعلةةي : مهةارات تطةةوير املقةةررات واالختاةةارات ا لكترو يةةة لةدى الطةةالب املعلاةةأن. ، 
                            (، 2 02، محكاةةةةةةةةةةةة، الجاعيةةةةةةةةةةةة امل ةةةةةةةةةةةرية لتكنولوجيةةةةةةةةةةةا التعلةةةةةةةةةةةي  سلسةةةةةةةةةةةلة دراسةةةةةةةةةةةات وبحةةةةةةةةةةةوت

25– 002. 

(. أثر األنهطة ا لكترو ية  ة  بملعةة الةتعل  املةدمث  ة  تحسةأن مهةارات ٩١٠٩ ادية التاز  أااةد  ةو ي  
 .052 -035(، 25، م لةة علةوم التربيةةالقرا ى لدى التالميك دو  تعوبات التعل ، 

م لةةة . PDCA وفقةةا لناةةوذ  الجةةودى ADDIE اةةوذ  الت ةةاي  التعليمةةي(.  ٩١٠٩  يةةل جةةاد ع مةةي 
 .٠٢، جامعة املن ورى،  التعلي  ا لكتروني

(. فاعليةةةةة الةةةةتعل  املعكةةةةو  القةةةةاا  علةةةةي التةةةةدوي  املر،ةةةةي  ةةةة   تنايةةةةة ٩١٠٢  یةةةةل السةةةةيد محاةةةةد اسةةةة  
لقةةةةةةر . مهةةةةةارات  ت ةةةةةةاي  االختاةةةةةةارات ا لكترو يةةةةةةة لةةةةةةد  أع ةةةةةةا   يعةةةةةةة  التةةةةةةدريس ب امعةةةةةةة أم ا

 .٠٢ – ٠٠٣(، ٩٠، دارسات عربية    التربية وعل  النفس

 .. القا رى: دار الفكر العر يتكنولوجيا التعلي  االلكتروني(. ۷۱۱۲  يل جال ع مي 

(. أثةةةةر اخةةةةتالف عجةةةة  املجاوعةةةةات  ةةةة  ۷۱۰۲ يفةةةةأن من ةةةةور محاةةةةد السةةةةيد، أ  ةةةةار علةةةةي ا مةةةةام ربيةةةة   
تناية مهارات التفكأةر التعليلة  وجةودى إ تةا  الحقااةر التعل  ا لكتروني القاا  علي الحالة    

ا لكترو يةةةة لةةةدى طالاةةةات تكنولوجيةةةا التعلةةةي  و اةةةولأن واسةةةت ابا     حةةةو عجةةة  املجاوعةةةات. 
 . ٠٢٩-٩٣(، ٨٩ ٠، دراسات عربية    التربية وعل  النفس

رهةةةةةاركي (. العال ةةةةةة بةةةةةأن  ةةةةةو  التفاعةةةةةل وعجةةةةة  املجاوعةةةةةات  ةةةةة  الةةةةةتعل  ال۷۱۰۳ ةةةةةاني محاةةةةةد الهةةةةةيخ 
ةاديمي والكفةةا ى االجتااعيةةة ا لكترو يةةة لةةدى طةةالب  ا لكترونةةي وأثر ةةا علةةي تحسةةأن األدا  األكة

تكنولوجيا التعلةي : سلسةلة دراسةات وبحةوت محكاةة، الجاعيةة الجامعة تكنولوجيا التعلي ، 
 .024 -005(، 4 ۷۳، امل رية لتكنولوجيا التعلي 

الةةةةةةتعل   باملعةةةةةةتفاعةةةةةةل بةةةةةأن  اةةةةة  ماارسةةةةةة االنهةةةةةطة (. أثةةةةةر ال0202 اةةةةةة اسةةةةةأن عاةةةةةد الحايةةةةةد دوام 
املقلةةةةوب واالسةةةةلوب املعر ةةةة   ةةةة  تنايةةةةة مهةةةةارات تةةةةيا ة الحاسةةةةر االلةةةة  لةةةةد  طةةةةالب تكنولوجيةةةةا 

 .20-03(، 05، بحوت عربية    م االت التربية النوعيةالتعلي  . 

ر (. أثةةةةة۷۱۰۲ نةةةةةا  محاةةةةةد جاةةةةةا  الةةةةةدي ، انةةةةةان محاةةةةةد ربيةةةةة  محاةةةةةود، محاةةةةةد يسةةةةةر  عاةةةةةد الع يةةةةة   
التفاعةةةل مةةة  عجةةة  م اوعةةةة الرهةةةارر واألسةةةلوب املعر ةةة  باسةةةتراتي ية تقصةةة ي الويةةةر لواةةةدى 

تكنولوجيةةةا اةةةل املهةةةكالت علةةةي تنايةةةة تقةةةدير الةةةكات لةةةدى تالميةةةك الحلقةةةة ا عداديةةةة األز ريةةةة . 
 .۳۱۲-۷۷۲(، ۳۱،  التربية: دراسات وبحوت. الجاعية العربية لتكنولوجيا التربية

(. فاعليةةةةة اخةةةتالف عجةةةة  م اوعةةةةات الرهةةةةارر  ةةةة  الع ةةةةف ٩١٠٢سةةةةاي   نةةةاد  محاةةةةد أ ةةةةور عادال
الةةةك  ي ا لكترونةةةي لتنايةةةةة مهةةةارات التفكأةةةر النا ةةةةد ومسةةةتوى التقاةةةل التكنولةةةةوك  لةةةدى طةةةةالب 

 ، جامعة عأن تاس. رسالة ماجستأرتكنولوجيا التعلي . 

بملعةةة الةةتعل   (. اخةةتالف  اةة  ماارسةةة األنهةةطة ا لكترو يةةة ضةةا 0202 ويةةدا سةةعيد عاةةد الحايةةد 
م لةةةة املعكةةةو  وأثةةةر   ةةة  تنايةةةة األدا  التق ةةةي والطقةةةة بةةةالنفس لةةةدى طةةةالب تكنولوجيةةةا التعلةةةي . 

 .23-00، 3(، 022، جامعة األز ر، كلية التربية
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(.  اة  الةتعل  املقلةوب  تةدريس اال ةران , االستق ةا،ي ( وأثةر تفاعلة  0202وال  أااد عاا  مر ة ي 
ى  ذاتيةةةةا   الاحةةةةد عةةةة  املسةةةةاعدى ي الاحةةةةد عةةةة  املعلومةةةةات ( علةةةة  مةةةة  اسةةةةتراتي ية الةةةةتعل  املةةةةن

تنايةةةةة التح ةةةةيل الفةةةةور  واملرجةةةةي ودافعيةةةةة اال  ةةةةاز والرضةةةةا لةةةةد  طةةةةالب تكنولوجيةةةةا التعلةةةةي  .  
تكنولوجيةةةةةةةةا التعلةةةةةةةةي : سلسةةةةةةةةلة دراسةةةةةةةةات وبحةةةةةةةةوت محكاةةةةةةةةة، الجاعيةةةةةةةةة امل ةةةةةةةةرية لتكنولوجيةةةةةةةةا 

 .022 -020(،004 02،التعلي 

(. اخةةةتالف عجةة  املجاوعةةةة املهةةار ة  ةةة  املنا هةةات ا لكترو يةةةة ۷۱۰۳ي  وليةةد يوسةةف محاةةةد إبةةرا 
التعليايةةة وتيثأر ةةا علةةي تنايةةة التفكأةةر النا ةةد والتح ةةيل املعر ةة  والرضةةا عةة  املنا هةةات لةةدى 

تكنولوجيةةةةةةا التعلةةةةةةةي : سلسةةةةةةةلة الطةةةةةةالب املعلاةةةةةةةأن بكليةةةةةةة التربيةةةةةةةة. م لةةةةةةةة تكنولوجيةةةةةةا التعلةةةةةةةي  ، 
 . ٣٢٣-٩٢٢(، ۳ ۷۳، ة امل رية لتكنولوجيا التعلي دراسات وبحوت محكاة، الجاعي

(. أثةةةر اسةةةت دام الةةةةتعل  املعكةةةو   ةةة  تح ةةةةيل ٩١٠٢يوسةةةف أااةةةد املهةةةة ى .محاةةةد محاةةةود الحيلةةةةة 
، املجلةةة الدوليةةة لتطةةوير التفةةوق طلاةةة ال ةةف السةةاب   ةة  مةةادى العلةةوم و ةةي تفكأةةر   ا بةةداع  . 

٠٠٩ - ٨٢(، ٠٢  ٨ . 

أثةر اسةت دام اسةتراتي ية ال ةف املقلةوب (. ۷۱۰۲الةراا  محاةد يوسف ي   الفيفةي، ريةاض عاةد 
م لةةةة  ةةة  تعلةةة  برم ةةةة الحاسةةةر بلمةةةة الفي ةةةوا  بملسةةةك واالت ةةةا   حةةةو تعلةةة  برم ةةةة الحاسةةةر. 
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