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  alielfeky.26@azhar.edu.eg :ال/�يد Vلك	�وUي للباحث الرئ"س1

  :املستخلص

�اتيجية �مثلــة ا��لولـة بب�ئــة الــتعلم اسـ��دف� البحــث التعـرف ع$ــ# فاعليـة اســتخدام اسـ

ا  عات ال3�مجــة لــدى طــالب الفرقــة الثالثــة بقــسم تكنولوجيــ ات إنتــاج مــشر واملع<ــوس >ــ; تنميــة م9ــا ر

طالبـــا مــن طـــالب الفرقـــة الثالثــة شـــعبة املكتبـــات ) 60( إجـــراء تجرCـــة البحــث ع$ـــ# التعلــيم، وقـــد تــم
ً

Mــــر، حيــــث تــــم  ـــراف دق9ليــــة جامعــــة � �بيــــة بتف9نــــا �شـ�زواملعلومــــات وتكنولوجيــــا التعلــــيم ب<ليــــة ال

 PـــQيــة ا��تــو التعليRSموعــة التجرTســت ا� يتقــسيم9م إ]ــ; مجمــوعتZن تجرRSيــة وضــابطة؛ حيــث د ر

�ات�لتقــديم ا��تــو النظــر >ــ; امل^ـــ[ (يجية �مثلــة ا��لولــة بب�ئــة الـــتعلم املع<ــوس باســتخدام اســ ي ي

Sبات >ــــ; املعمــــل ســـة �cــــشطة والتــــد رومما ســــت ا�Tموعــــة الــــضابطة ا��تــــو التعليQــــP )ر ي، ب�نمـــا د ر

Sبات >ـ; املعمـل(باستخدام الطرSقة التقليدية  سـة �cـشطة والتـد رتقديم ا��تـو النظـر ومما ر ي ، )ي

، وتوصـلت )ي بطاقة مالحظـة �داء امل9ـار–اختبار التحصيل املعر>;(دوات البحث ع$# واشتملت أ

ســت  جــات ا�Tموعــة التجرRSيــة والjــP د رنتــائج البحــث إ]ــ# وجــود فــر دال إحــصائيا بــZن متوســط د ر ً ق

ست بالطرSقة  �اتيجية �مثلة ا��لولة بب�ئة التعلم املع<وس وا�Tموعة الضابطة والPj د�روفق اس

عات التق ات إنتـاج مـشر وليدية >; التطبيق البعدي ع$# اختبار التحصيل املعر>; ومعـدل أداء م9ـا ر

�اتيجية �مثلة ا��لولة�ست باس   .رال3�مجة لصاpq ا�Tموعة التجرRSية والPj د

عات ال3�مجة، �مثلة ا��لولة،التعلم املع<وس: الPلمات املفتاحية   .و مشر
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ABSTRACT 

The present study aimed at identifying the effectiveness of the worked 

examples strategy using the flipped classroom environment in 

developing programming project skills among students of the third 
year of the Department of Instructional Technology. The participants 

of the study were (60) students at the instruction technology 
department at the Faculty of Education in Dakahlia in Tafahna Al-

Ashraf, Al-Azhar University. They were divided into two experimental 
groups, experimental and control; the experimental group studied the 

educational content using the strategy of worked example, in the 
flipped classroom environment, (providing theoretical content at home 

and practiced activities and exercises in the lab). The control group 

studied the educational content the traditional method (providing 

theoretical content and practicing activities and exercises in the lab). 

The study adopted the experimental design. Two instruments were 

developed: a cognitive achievement test, and a checklist for observing 

the practical performance. The results of the study revealed that there 

was statistically significant difference at the level (0.05) between the 

mean scores of the experimental group studied via the strategy of 

worked examples in the flipped classroom environment and the control 

group studied using the traditional method in the post application. 

Keywords: Flipped Classroom, Worked Examples, Programming 

Projects. 
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ات إنتاج  رفاعلية اس	�اتيجية �مثلة ا&%لولة بب"ئة التعلم املعكوس �� تنمية م�ا
عات ال/�مجة لدى طالب تكنولوجيا التعليم   ومشر

  :مقدمة

Sة  �ات وتحوالت جذZغw أحدث Pjمن أفضل املستحدثات التكنولوجية ال ;[z اسب�qر|عد ا
 بصفة خاصة، ن�يجة إلم<انياتھ التفاعلية، >; فلسفة التعليم بصفة عامة، و>; تكنولوجيا التعليم

والPj تتمثل >; إتاحة الفرصة للطالب أن ي<ونوا أك�� cشاطا وإيجابية، لذلك بدأ �Mتمام ي�[ايد >; 
ً

ـــات  ة �ســــتعانة با�qاســــب z]ــــ; >ــــ; ا�Tــــال التعليQــــP داخــــل القاعـ Sــــة مــــصر العرCيــــة بــــضر ورجم9و ر
اســـية وداخـــل املؤســـسات التعليميــــة مـــن خـــ الل بـــرامج ا�qاســــب z]ـــ; التعليميـــة يـــتم إعــــدادMا رالد

  .مسبقا للقيام بم9ام التعليم والتعلم

ســيلة  ووSمكـن القـو أن ال3�مجــة wعـد أو]ـ# خطــوات الف9ـم الـ��يح ملنطــق ا�qاسـب z]ـ;، و
ُ

ل
ه املبتكــرة و�بداعيـــة، وSــتم إعـــداد ال3ــ�امج ا�qاســب z]ـــ; التعليميــة مـــن  رلتعبZــ� الطالــب عـــن أف<ــا

ا��ـــا مـــن املتطلبـــات ال9امـــة لطـــالب تكنولوجيـــا خـــالل ل رغـــات ال3�مجـــة الjـــP |عـــد wعلم9ـــا وامـــتالك م9ا
  .التعليم

 ، الوســائل : ، ال3�مجـة بأ��ـا)*) (106،101، 2012(يحيـث |عـرف حـسن جـامع وأحمــد ���ـساو
الPj يمكن من خالل9ا إيصال التعليمات املرتبـة و�وامـر و��ـواد وفـق wسلـسل محـدد إ]ـ# ا�qاسـب 

z ـفSعرw فع و�ـ; الطالـب، ل<ـي |ـشمل ر];، كما يضيف إ]# أنھ يجب أن يركز النظام التعليPQ ع$# 
ة  رالطالب بال3�مجة وأسالي��ا، واستكشاف طرق9ا، ف�P الw Pjعيد صياغة wعليمات �cسان >; صو
ليمكــــن لآللــــة أن تتعامــــل مع9ــــا، وتحــــو Mــــذه zلــــة النــــاتج إ]ــــ# الــــش<ل الــــذي |ــــستطيع �cــــسان أن 

  .|ستوعبھ وSتعامل معھ �س9ولة

عات  ــا]; نجــــد أنــــھ توجــــد صــــعوCات كثZــــ�ة لــــتعلم ال3�مجــــة وإنتــــاج مــــشر ووCــــالنظر للواقــــع ا�qــ
عات ال3�مجيــــة wعــــد  وبرمجيــــة تتمZــــ[ بــــاTqودة والدقــــة، كمــــا أن الكفــــاءة والفاعليــــة >ــــ; إنتــــاج املــــشر

�اتيجيات وطــر وأدوات فعالــ�Mــا، وأن اســتخدام اســ ئ�ــسيا إلنجا قعنــصرا  ز ًر ة wــساMم >ــ; انجــاز تلــك ً
عات   . واملشر

 ، ، أنـــــھ لعـــــالج الـــــصعوCات و�خطـــــاء )102، 2012(يوSـــــضيف حـــــسن جـــــامع وأحمـــــد ���ـــــساو
Sب  عات ال3�مجــة، فــإن الطــر املتبعــة >ــ; تــد فــع جــودة وكفــاءة مــشر ة ومحاولــة  رالــشا عة واملتكــر قر و ر

ات ال3�مجة ال ت�يح الفرصة للطالب �qل Mذه الصعوCات و   .املشكالت ال3�مجيةرالطالب ع$# م9ا

ات ال3�مجــة ¡ــ; أحــد أســباب Mـــذه  £س املتبعـــة ملقــر �اتيجيات التــد�روعليــھ فقــد نجــد أن اســ ر
�اتيجيات �الــــصعوCات واملــــشكالت لــــدى الطــــالب، ممــــا دفــــع الباحــــث إ]ــــ; تب¤ــــP فكــــرة اســــتخدام اســــ

�اتيجيات�£س، ومن Mذه �س �اتيجية �مثلة ا��لولة والPj قد تؤدي إ]# ا: رللتد�لتغلب ع$# تلك اس
عات ال3�مجة ات إنتاج مشر Sب ع$# م9ا و�خطاء والصعوCات الPj تواجھ الطالب أثناء التد ر   .ر

                                                
 American Psychologicalم ال|نفس  للجمعية األمريكية لعلالعلمي التوثيق وفق دليل التوثيق نظام -*  

Association APA)(،بالنسبة للمراجع األجنبي|ة، م|ع كتاب|ة االس|م األول واالس|م األخي|ر  اإلصدار السادس 
  .للمراجع العربية
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ك ومــــاير،  رو¥ـــش<ل أك�ــــ� تحديــــدا أشــــار كـــال ً)2011(Clark& Mayer  أنــــھ يمكــــن تــــصميم 
ـــــذه ـــــد Mــ ـــــا wعـ ات �جرائيــــــة، كمـ ـــZن ع$ــــــ# بنــــــاء امل9ــــــا ــــة ملــــــساعدة املتعلمـــ �اتيجية �مثلــــــة ا��لولــ� راســــــ
ـــــذه  ـــــة Mــ ـــــزداد فاعليــ ــــث تــ ات معرفيـــــــة جديـــــــدة؛ حيـــ �اتيجية مـــــــن أقـــــــو �ســـــــاليب لبنـــــــاء م9ـــــــا�ر�ســـــــ ى
 Pــــjـــاالت الTات املعرفيـــة و�دائيــــة >ـــ; العلــــوم وا� ة أساســــية >ـــ; اك�ــــساب امل9ـــا �اتيجية بـــصو�ر�ســـ ر

Pتتـضمن م9ـام جيـدة الب¤ـWell-Structured Tasks ل9ـا إجابـات محـددة ول9ـا ��ايـة Pـjو¡ـ; امل9ـام ال ، 
ميةClosed Endedمغلقة    .ز، وتتطلب أن |عمل املتعلم عقلھ الستكشاف اq«وار

اســـات مثـــل اســة : ركمــا أوصـــت عديـــد مــن الد  ,wChungـــشونج wـــشو  وwــشانج  ]ـــ; وMـــسو،(رد
Chou, Chang, Li& Hsu, 2016 ،لز ا : ، بـأن)  ;Charles, 2017ر؛ وwـشا ًر�مثلـة ا��لولـة تلعـب دو

ة >ـــ; Mًامـــا >ـــ; wعلـــم ال3�مجـــة، حيـــ رث wعطـــي امل3ـــ�مج املبتـــدئ دافـــع للبـــدء، ب�[وSـــده بـــاq«طوات املتكـــر
نالعديــد مــن امل9ــام، باإلضــافة إ]ــ# أ��ــا تمكنــھ مــن تحقيــق نجاحــات مبكــرة بــدو وجــود حمــل معر>ــ; 
Ç; واج9اد مفرط، كما أ��ا wعمل ع$# بناء نماذج عقلية q«طوات ا�qل؛ حيث أ��ا تقلـل ا9Tqـد  رخا

�ة �مـد، وCـذلك |ـس9ل لالعق$; املبذو لبناء Zلالنموذج، أو ا�«طط العق$; ألو مرة >; الذاكرة قـص
ة املـتعلم ع$ـ# اسـتدعاء  رانتقال Mذا ا�«طط للذاكرة طوSلة �مد، وكذلك فإ��ا تؤثر ع$ـ# مـدى قـد

�ة من الوقت، وأن يتذكر كيف يكمل امل9ام ال3�مجية املطلوCة�  .املعلومات �عد مPÉÊ ف

�اتيجية �مثلة ا��لولة Rourke, J.,2006; Fleiss, I., 2005و£عرف � Worked Example، اس
Strategyــا، و¡ــ; :  بأ��ـا�Óع �ة للمــسألة |عق��ـا مباشــرة اq«طــوات املناسـبة ل�Ôــل املع3ـ رجملــة، أو عبـا

  .بمثابة وصف للمسألة وحلول9ا >; سلسلة من اq«طوات املنظمة

�اتيجية �مثلـة ا��لولـة تت<ـو : ، أن)Mclaren, B., &, isotani, S.,2011(كمـا يـضيف �ناسـ
يمــن صــياغة ��تــو املــسألة، وخطــوات ا�qــل ال�Óائيــة ل9ــا، والjــP تمثــل ا�qــل ال<امــل ل9ــذه املــسألة، 

  .وف�Öا يظ9ر كيفية تطبيق العالقات واملبادئ والقوانZن >; عملية ا�qل

�اتيجية �مثلـــة ا��ل�ًولـــة تبعـــا الخـــتالف وMنـــاك �عـــض �تجاMـــات النظرSـــة الjـــP فـــسرت اســـ

�اتيجية ��Mا لعمليــة الــتعلم، وفيمــا ي$ــ; عــرض مــوجز لــبعض �تجاMــات النظرSــة املفــسرة الســZتفــس
  :�مثلة ا��لولة

 أن الـتعلم عـن طرSــق Clark, R., & Mayer, E, 2011, 227أوÚــp : ِنظرSـة ا�qمـل املعر>ـ;
Ç;، كمــا أ��ــا تر ر�مثلــة ا��لولــة يقلــل ا�qمــل املعر>ــ; اq«ــا � الــتعلم مــن ِZع$ــ# تــأث PÉــÛكــز �ــش<ل أسا

� ذلك ع$# الب�ية املعرفية للمتعلمZخالل �مثلة ا��لولة، وتأث.  

 & ,.Renkl, A,2011. ; Biesinger, k)حيـث أوÚـp �ـل مـن : نظرSـة الـتعلم �جتمـا�; املعر>ـ;
Crippen, K., 2010) w اتيجية �مثلــة ا��لولــة >ــ; أ��ــا��عمــل كنمــوذج ، عالقــة Mــذه النظرSــة باسـ

مة �qـل املـشكالت وإنجـاز  ات املعرفية و�دائية الال � امل9اZزيمكن مالحظتھ من خالل وصف وتفس ر
  . امل9ام

ـــات م�Óــــــا   اســـ ـــن الد ـــــد مـــ ؛ 2015؛ إ�Þــــــاب طلبــــــة، 2018ر�Þــــــام إســــــماعيل، : (روقــــــد أثب�ــــــت عديـ
Mclaren, B., & isotani, S., 2011, ؛Zasavsky, O.,2006(� اتيجية��مثلـة ا��لولـة ، أMميـة اسـ

Sب  روجدواMا ع$# النواتج التعليميـة، وأMميـة اسـتخدام9ا >ـ; wعلـيم وwعلـم ا��توSـات التعليميـة وتـد
  .الطالب
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�اتيجية �مثلـة ا��لولـة، وأMمي��ـا >ـ; �ي وSتpã مما سبق �ساس النظر الPj تقوم عليھ اسـ
فة إ]# أ��ا تقدم للطالب أك�� من لأ��ا تقدم للطالب حلو للمشكالت والصعوCات ال3�مجية، باإلضا

مـة �qـل املـش<لة ال3�مجيـة وتطبيق9ـا ع$ـ# مـسائل أخـر عنـد  يش<ل لف9م اq«طوات و�جـراءات الال ز
عات ال3�مجية، ومن Mنا يمكن القو إ��ا تقدم إس9اما للطالب >;  Sبات وإنتاج املشر سة التد ًمما ل و ر ر

ــــر ال3�م ــــابل9م >ـــــ; مقـ ـــP تقـ ات إنتـــــاج رحـــــل املـــــشكالت والـــــصعوCات الjــ ــــة م9ـــــا رجـــــة، وwعمـــــل ع$ـــــ# تنميـ
عات ال3�مجية   .واملشر

  :والس	�اتيجية �مثلة ا&%لولة مراحل نوجزQا �� lmي

دة باملثـــال ا��لـــو :  املرحلـــة �و]ـــ; اســـة املفـــاMيم الـــوا لد ر ى حيـــث يـــر Concept studying Phaseر
Zasavsky, O., 2006قوة املعرفة العميقة املرتبطة بموضوع التعلم : ، أن pãلدى املعلم تت

اسة املثال ا��لو �Mا �ش<ل عميق عندما يتم نقل9ا للمتعلم عند دZلتأث   . ر

حيــث : Worked- Out Example- Presentation Phaseلتقــديم املثــال ا��لــو : املرحلــة الثانيــة
 pـÚيوZasavsky, O., 2006 ة املعلـم >ـ; اختيــار ر، أن Mـذا الـش<ل ي�ـيح لنــا التعـرف ع$ـ# قـد

قـــاء �مثلـــة ا��لولــــة وتميM]Zـــا، وwسلـــسل9ا، وتحديــــد مـــدى �خـــتالف بــــZن حـــاالت �مثلــــة وانت
املتعـددة، ونمـط �مثلـة املــستخدمة، وعـدد �مثلـة الjــP تـدعم تطـوSر ونمــو الفكـرة |ع3ـ� عــن 

Sة معاTqة املعلم لألمثلة ا��لولة   .ؤر

، أو �ك�ـساب : املرحلة الثالثة اسة املثال ا��لو لد : Example-Studying Or Acquisition Phaseر
ً أنــھ بنــاء ع$ــ# مجــال املوضــوع وطبيعــة املثــال Crippen, K., & Earl, B., 2005يحيــث يــر 

؛ فــإن Mــذه ا�qلــو يمكــن أن تأخــذ أشــ<اال عديــدة، فــيمكن أن ي<ــو ا�qــل >ــ; شــ<ل  نا��لــو ل ل
ً

خطوات منظمة فعالة، أو ش<ل بياcي، أو الدمج بي�Óما عـامال فعـاال، وأ
ً ً

اسـة  رن ال9ـدف مـن د
ا فقط ع$# حل املسائل : لاملثال ا��لو Mو ف9م إجراءات ا�qل؛ ل<ي ي<و الطالب ل�س قاد

ً
ر ن

� املألوفةZاملألوفة، بل حل املسائل غ.  

 Providingتقـــديم أمثلـــة مـــشا��ة، وغZـــ� مـــشا��ة لألمثلـــة ا��لولـــة، أو �نتقـــال : املرحلـــة الرا�عـــة
Similar And Dissimilar Problem To Worked- Out Examples Or Transfer Phase :

 pÚيوMclaren, B., &, isotani, S.,2011 مية �مثلةMة املثال ا��لو تأكيدا ع$# أSأن نظر ً ل
لا��لولـة وطرSقـة تقــديم9ا >ـ; ت�ـشيط ا�qلــو لـدى الطالــب عنـدما |عمـل مــع مـسائل مماثلــة، 

Sــد الطالــب بمثــال محلــو  ر تز لكمـا أنــھ مــن الــضر وي اســة املثــال، ثــم ي$ــ; إعطــاؤه و ه بد روإخبــا ر
لمثــال مـــشابھ للمثــال ا��لـــو ��ـــدف حلــھ؛ أي يطلـــب املعلــم مـــن الطالـــب حــل أمثلـــھ مـــشا��ة 
، واملتعلقــة  لوغZــ� مــشا��ة بــدو أي مــساعدة مــستخدما املعرفــة املــستمدة مــن املثــال ا��لــو ًن

  .باك�ساب القاعدة ومخطط ا�qل



فاعلية استراتيجية األمثلة المحلولة ببيئة التعلم المعكوس في تنمية مهارات 
 يا التعليمإنتاج مشروعات البرمجة لدى طالب تكنولوج

، علي مبروك دمحم سيد أحمد الفقي/ أ
  عطيو،  مصطفى نجيب دمحم/ د.أ

 اللطيف مرسي عبد أحمد أشرف/ د.أ
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قــــم  �ات) 1(رشـــ<ل �يجية �مثلــــة ا��لولـــة >ــــ; ال3�مجـــة إ�Þــــاب جـــودة طلبــــھ نمـــوذج تطبيــــق اســـ
)2015 ،9.(  

�اتيجية �مثلة ا��لولة استعان البحث ا�qا];          �من خالل استعراض نماذج مراحل تطبيق اس
�اتيجية �مثلــــة ا��لولــــة إل�Þــــاب جــــودة طلبــــھ �، مــــع إضــــافة �عــــض )9، 2015(بمراحــــل تطبيــــق اســــ

يعة البحث ا�qا];، والش<ل التا]; |عرض ش<ل توضیq íî«طوات تنفيذ �جراءات لت�ناسب مع طب
  : Mذه املراحل

وصـــال ملـــا ســـبق يجـــب توظيـــف أحـــد أنمـــاط ب�ئـــات الـــتعلم املناســـبة واملتـــوفرة مـــن أجـــل اثـــراء 
ً

العمليـــة التعليميـــة، ومراعـــاة �م<انيـــات املتاحـــة، واســـتغالل املمZـــ[ات وتجنـــب العيـــوب، حيـــث يـــتم 
يخدام ب�ئة wعليمية wسمح بتلقي الطالب أك3� قدر ممكن مـن ا��تـو التعليQـP ذلك من خالل است

عات >ــــ; املعمــــل،  Sبات وإنتــــاج املــــشر ســــة �cــــشطة والتــــد ، وتــــرك أك3ــــ� وقــــت ممكــــن ملما و>ــــ; امل^ــــ[ ر ر ل
 �Zــــادة التواصـــل والتفاعــــل مـــع �عــــض9م الـــبعض وتــــوفS زوالعمـــل ع$ــــ# أن يزSـــدوا معــــدل �ســـتفادة و

��م؛ فـــرص كبZـــ�ة ل9ـــم >ـــ; ال لZن عـــن wعلم9ـــم وتـــد Sب العم$ـــ; >ـــ; املعمـــل، وSـــصبح الطـــالب مـــسؤ رتـــد ور
ًوSمكـــن تحقيــــق ذلــــك عمليـــا مــــن خــــالل ب�ئــــة الـــتعلم املع<ــــوس، ومــــن خـــالل أحــــد أنماطــــھ النا�òــــة 

ى >; عـرض ا��تـو  "Flipped Learning" والفعالة >; العملية التعليمية، وMو نمط التعلم املع<وس
�اتيجية�ــــــة �cـــــــشطة التعليQـــــــP وفـــــــق اســـــــ سـ ـــــ; مما ـــة ا��لولـــــــة، واســـــــتخدام وقـــــــت املعمـــــــل >ــ ر �مثلــــ

عات ال3�مجية Sبات وإنتاج املشر ووالتد   .ر

 أن ب�ئـة الـتعلم املع<ـوس wعمـل ع$ـ# إعـادة ترت�ـب وصـياغة Jones, Q.,  et al., 2014 وSـذكر
 الوقــت وطرSقـــة اســـتغاللھ مـــن أجـــل نقـــل الـــتحكم مـــن ســـلطة املعلـــم إ]ـــ# الطالـــب، واســـتغالل وقـــت
£ع والعمليات التطبيقية، كما أتفق �ل  را�qصة الصفية >; الفصل املقلوب لتنفيذ �cشطة واملشا

ة �عتمـاد ع$ـ# ب�ئـة الـتعلم )2015(، وأكـرم مـصطفي، )2016(من MوSدا عبد ا�qميـد،  ور، ع$ـ# ضـر
ـــيح للطــــالب اك�ــــشاف مــــا يرSــــدوا  أن املع<ــــوس >ــــ; التعلــــيم اTqــــامö;؛ ألنــــھ يقــــدم ب�ئــــة wعلــــم مرنــــة ت�ـ

  .يتعلموه

 PــــQعليw ـــة؛ ألنـــھ يقــــوم ع$ـــ# نظـــام�òو£عـــد الـــتعلم املع<ـــوس أحــــد أنمـــاط الـــتعلم املــــدمج النا
 �Zـذا الـصدد |ـشM ;ـداف التعليميـة، و>ـM� دف ا]# مساعدة املتعلم والعمل ع$# تحقيـق�Þ مت<امل
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�وcــــــي والــــــت)8، 2018(رضــــــا مــــــسعد �ـــ[ات الــــــتعلم �لك علم ، إ]ــــــ# أن الــــــتعلم املــــــدمج يجمــــــع بــــــZن ممZـــ
ًالتقليـــدي وج9ــــا لوجـــھ >ــــ; نمـــوذج مت<امــــل، |ـــستفيد مــــن �م<انـــات املتاحــــة ل<ـــل م�Óمــــا >ـــ; العمليــــة 

  .التعليمية

ي �ســاس النظــر للـتعلم املع<ــوس >ــ; أن وقــت Bishop, J., & Verlager, M., 2013وSبـZن 
طة الــــصف ال يخــــصص إلعطـــــاء ا��اضــــرات التقليديــــة بـــــل؛ لقيــــام الطــــالب ب�نفيـــــذ امل9ــــام و�cـــــش

ات املــس��دفة، وSنــدرج ذلـــك >ــ; ســياق ثقافـــة الــتعلم املتمركــز حـــو  Sب ع$ــ# امل9ـــا لالتعليميــة والتــد ر ر
الذى أسس ملبادئ " بياجيھ: "الطالب، والPj تألفت بمشاركة عديد من علماء النفس التعليPQ مثل

�اتيجيات التعلم ال�شط وم�Óا��اتيجية �مثـل اس�: النظرSة البنائية املعرفية، والPj خرجت م�Óا اس
: الذى أسس ملبادئ النظرSـة البنائيـة �جتماعيـة والjـP خرجـت م�Óـا" فيجوwس<ي"ا��لولة، وكذلك 

�اتيجيات التعلم الفردي والتعاوcي وم�Óا��اتيجية التعلم ال�شار�ي: اس�  .اس

�Sــب دمحم خليفــھ، : ى باإلضــافة لــبعض النظرSــات �خــر مثــل زنظرSــة ال�ــشاط، والjــP توÚــ�9ا 
مستمد : معلومات يك�س��ا الطالب، وzخر: ل، >; أن عملية التعلم تنقسم إ]# جزأين، �و)2016(

اســة املــستقلة  والjــP يÔ«ــص9ا ) MoorرنظرSــة مــو (رمــن ال�ــشاط التطبيقــي للمعلومــات، ونظرSــة الد
، >ــــ; أن الــــتعلم اTqيـــــد والفعــــال يــــتم مــــن خــــالل اختبــــار متغZـــــ�ين )M)2017 ،68يــــثم عــــاطف ع$ــــ;، 

جـــة توجيـــھ الطالـــب للـــتعلم الــــذاwي، : ليZن �وأساســـ ــP د رTûـــم �ســـتقاللية املتاحـــة للمـــتعلم وwع¤ـ
ك والنقاش بZن املعلمZن والطالب: والثاcي   .راملسافة بZن املعلم والطالب؛ وwع¤P مدى ا�qوار وال�شا

ــP تــــدعم الــــتعلم الع<ـــــوس مــــا ي$ـــــ; ـــن النظرSـــــات الــــسابقة الjـــ �اتيجيات : يتــــpã مـ�wعــــدد �ســـــ
ـــة الــــتعلم املع<ــــوس، وذلــــك وفقــــا لطبيعــــة م<ونــــات املوقــــف التعل ـــا >ــــ; ب�ئـ ًيميــــة الjــــP يمكــــن توظيف9ـ

التعليQــP، كمـــا ان ب�ئــة الـــتعلم امل<ـــوس أحــد أنمـــاط الـــتعلم املــدمج الjـــP تجمـــع بــZن ممZـــ[ات الـــتعلم 
ـــا  ــــ[ات الـــــتعلم التقليــــــدي،  باإلضـــــافة إ]ــــــ# أن ب�ئـــــة الــــــتعلم امل<ـــــوس أثب�ــــــت فاعلي��ـــ �وcـــــي وممZــ��لك

اســات : دواMا ع$ــ# �عــض النــواتج التعليميـة، وم�Óــاوجـ ، دمحم إبــراMيم 2017عبــد اTqـواد أبــو دنيــا، (رد
ن ،  �Sــب خليفــة، 2017؛ عواطــف لب¤ــ�، 2017والدســوþ; وآخــر  et ؛ Jelly, R. 2014؛؛ 2016ز؛ 

al.,2013 Randall,( علــــم >ـــ; عديــــد مــــن نــــواتجw ــا إ]ـــ# فاعلي��ــــا كب�ئــــة ً، والjـــP توصــــلت نتائج9ــــا جميعــ

عات ال3�مجة لدى طالب  ات إنتاج مشر والتعلم لدى فئات متنوعة، والPj ل�س من بي�Óا تنمية م9ا ر
�اتيجية �ا >ــ; تنميــة تلــك املتغZــ�ات باســتخدام اســ تكنولوجيــا التعلــيم، ممــا يــدعو إ]ــ# اثبــات فاعلي��ــ

عات ال3�مجة ات إنتاج مشر و�مثلة ا��لولة، وذلك لتنمية م9ا   .ر

  :مشPلة البحث

�اتيجية �مثلة مما سب�ق تتpã فكرة البحث القائمة ع$# الكشف عن فاعلية استخدام اس
�نـــــت مـــــن خـــــالل ب�ئـــــة الـــــتعلم املع<ـــــوس، �ـــ� �ن ىا��لولـــــة كمتغZـــــ� تـــــصميPQ للمحتـــــو التعليQـــــP ع3ــ
�اتيجية �مثلة ا��لولة �ف الPj >; ضو��ا يحقق wعلم ا��تو من خالل اس يللتوصل ألفضل الظر و

ـــــد ســــــة التـ رومما ـــــاج ر ات إنتــ عات ال3�مجيــــــة >ـــــــ; املعمــــــل؛ وذلــــــك >ــــــ; تنميــــــة م9ــــــا ــــاج املــــــشر رSبات وانتــ و
عات ال3�مجة لدي طالب الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم   .ومشر
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  :نبع �حساس بمش<لة البحث من خالل عدة نقاط و¡; كما ي$; :Vحساس باملشPلة

£س ) 2018، 2017، 2015(سابقة من خالل خ3�ة الباحث؛ حيث قام ع$# مدار �عوام ال .1 ربتد
ات ال3�مجـة،  رمقر اTqانب العلQـP ملـادة الكمبيـوتر >ـ; التعلـيم لطـالب الفرقـة الثالثـة ع$ـ# م9ـا ر
Sبات و�متحـان العم$ـ;  صـعوCات تتعلـق بكيفيـة  سة الطالب لألcشطة والتد رالحظ أثناء مما ر

َ ََ

عات ال3�مجــــة �ــــش<ل  ات ال3�مجــــة، أو إنتـــاج مــــشر وتطبيـــق م9ــــا ًمبتكـــر وإبــــدا�;؛ نظــــرا لزSــــادة ر

رمعـــــدل ال�ـــــ�اكم املعر>ــــــ; ملقـــــر ال3�مجــــــة وتبـــــاين �خطــــــاء، وك�ـــــ�ة �خطــــــاء ال3�مجيـــــة الــــــشا عة 
£ع التخــرج، وعــدم تقــديم الــدعم واملــساعدة ل<ــل مــتعلم حjــ�  ة لــدى الطــالب >ــ; مــشا رواملتكــر ر

عات مبتكــــرة وإبداعيــــة جديــــدة غZــــ� مألوفــــة، ممــــا يــــدعوا  للبحــــث عــــن ويــــصل إ]ــــ# إنتــــاج مــــشر
 �ـــن مـــــن خالل9ــــــا التغلـــــب ع$ــــــ# تلـــــك الــــــصعوCات، وت�يمـــــھ التفكZــــــ £ـــــسية يمكـــ �اتيجيات تد�راســـــ

عات  .و�بدا�; >; إنتاج تلك املشر

ع لTÔانب  .2 ومن خالل نتائج الطالب >; اTqانب العم$; وتقييم املنتجات الPj تم تقديم9ا كمشر
عات % 85العم$; ع$# مدار �عوام السابقة؛ الحظ الباحث، قيام  ومن الطـالب ب�نفيـذ مـشر

ات الw PjعلموMا  Cوا عل�Öا �ش<ل نمطي دو إبداع أو تطبيق امل9ا ات الPj تد رتحتو ع$# امل9ا ر نر ي
عات جديدة  .وع$# مشر

عات  .3 ـــاج مــــشر ات إنتـ اســــات والبحــــوث الــــسابقة بأMميــــة تنميــــة م9ــــا وتوصــــيات عديــــد مــــن الد ر ر
�ات�ــــتخدام اســــــ ة اســـ ــــا أوصـــــــت بــــــضر ــــة لـــــــدى الطــــــالب، كمـــ ــــف ورال3�مجــ يجيات مناســـــــبة للموقـــ

PQالتعلي . 

اســـات العرCيـــة و�جنRيـــة الjـــM Pـــدفت إ]ـــ# التعـــرف ع$ـــ# فاعليـــة اســـتخدام  .4 ة البحـــوث والد رنـــد ر
ـــــاج  ات إنتـ ـــة م9ــــــا ــــ; تنميـــ ـــة الــــــتعلم املع<ــــــوس وخــــــصوصا >ــ ــــة ا��لولــــــة، بب�ئـــ �اتيجية �مثلــ�راســــــ ً

اسات والبحوث  عات ال3�مجة، مما يدعو إلجراء Mذا البحث لدعم الد رمشر   .السابقةو

اســة �ستكــشافية .5 اســة استكــشافية؛ حيــث وجــھ للطــالب مجموعــة مــن : رالد رقــام الباحــث بد
عات ال3�مجية : �سئلة الشف9ية و¡; وما ¡; الصعوCات الPj تواج9كم اثناء إنتاج امل9ام واملشر

عات  ا الـــسRب >ـــ; عــــدم ظ9ـــو مــــشر والjـــP تـــؤدي >ــــ; املعمـــل أو تقـــدم >ــــ; �متحـــان العم$ـــ;؟ ومــــ ر
£سية حديثة، وما سRب ك��ة ال3�مج �اتيجيات تد�رة �ش<ل مالئم؟ ومدى ا�qاجة لتوظيف اس

ات عند تطبيق Sب ر�سئلة و�ستفسا عات ال3�مجية؟ وMـل يحتـاج الطـالب للتـد ر انتاج مشر و
عات >; املعمل؟ و�ش<ل أطو وأعمق ع$# ا��توSات التعليمية >; امل^[ والتفرغ إلنتاج املشر ل  ل

اسة rس   :تكشافية من خالل �دوات mتيةروتمت الد

تطبيــق بطاقــة مالحظــة ع$ــ# أفــراد مــن طــالب الفرقــة الثالثــة قــسم تكنولوجيــا التعلــيم بتف9نــا  •
ً�شراف وعددMم ثالثو طالبا   .ن

إجـراء مقــابالت �«ــصية مــع أفــراد مــن طــالب الفرقــة الثالثــة قــسم تكنولوجيــا التعلــيم بتف9نــا  •
£س اTqانــب العم$ــ; >ــ; �عــوام ً�شــراف وعــددMم خمــسة عــشر طالبــا،  رو¥عــض القــائمZن بتــد

 .السابقة، و�ستفسار م�Óم ع$# البنود السابقة
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اسة rستكشافية عن lmي روقد أسفرت نتائج الد
ْ

 :  

ات و£ستطيعو تنفيذMا كمـا ¡ـ;؛ ولكـن عنـد تطبيـق % 60َّأن  .1 نمن الطالب يتعلمو امل9ا رن
عات ات ع$ـ# بــرامج وأف<ـار ومـشر وتلـك امل9ـا ن جديـدة يجــدو صـعوCات كثZـ�ة تمـنع9م مــن ر

ع عند نقطة معينة ع والتوقف عن إكمال املشر وإنجاز املشر  .و

عات متنوعة وجيدة ومالئمة، % 75َّأن  .2 ومن الطالب يرجعو السRب >; عدم وجود مشر ن
�اتيجيات �ل>ــــ; أ��ــــم يحتــــاجو لوقــــت أطــــو ولتفاعــــل أك3ــــ� مــــع �عــــض9م >ــــ; املعمــــل، والســــ ن

£سية تنPQ القد رتد عات ال3�مجيةر  .وة ع$# حل املشكالت، وإنتاج املشر

Sـــادة معـــدل ال�ـــ�اكم املعر>ـــ; ملقـــر ال3�مجـــة وك�ـــ�ة  .3 Sب العم$ـــ;، أن  � القـــائمو بالتـــدZر|ـــش ز ر ن
عات ال3�مجــــة، قــــد يرجــــع  ة لــــدى الطــــالب >ــــ; مــــشر و�خطــــاء ال3�مجيــــة الــــشا عة واملتكــــر ر

قت املعمل نالسRب >; ذلك؛ أن الطالب يحتاجو لتلقي ا��توSات التعليم ، و وية >; امل^[ ل
عات إبداعية � إلنتاج مشرZب والتفك وي<و للتد ر  . ن

  :رو�� ضوء ما سبق تدو مشPلة البحث ا|%الية �� جانب}ن

ات ضعف >;: لاTqانب �و • عات ال3�مجة بلغة فيجوال ب�سك  رم9ا  Visual" وإنتاج مشر
Basic "لدى طالب الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم. 

مــا : ; ضـوء مــا سـبق معاTqــة مـش<لة البحـث مــن خـالل �جابــة ع$ـ# الـسؤال الــرئ�س التـا];و>ـ
عات  ـــاج مــــشر ات إنتـ �اتيجية �مثلــــة ا��لولــــة بب�ئــــة الــــتعلم املع<ــــوس >ــــ; تنميــــة م9ــــا�وفاعليــــة اســــ ر

  ال3�مجة لدى طالب الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم؟

  :اليةو�تفرع من السؤال الرئ"س ال�ساؤالت الت

>ـــ; تنميـــة  .1 �Mــا Zاتيجية �مثلـــة ا��لولــة بب�ئـــة الـــتعلم املع<ــوس بداللـــة تأث�� مــا فاعليـــة اســ
عات ال3�مجـــة لـــدى طـــالب الفرقـــة الثالثـــة  ات إنتـــاج مـــشر واTqانـــب املعر>ـــ; املـــرتبط بم9ـــا ر

  .بقسم تكنولوجيا التعليم

�اتيجية �مثلـــة ا��لولـــة بب�ئـــة الـــتعلم املع<ـــوس بداللـــة .2��Mـــا >ـــ; تنميـــة مـــا فاعليـــة اســـZتأث 
عات ال3�مجـــة لـــدى طـــالب الفرقـــة الثالثـــة بقـــسم تكنولوجيـــا  و�داء امل9ـــار إلنتـــاج مـــشر ى

  .التعليم

  :  Mدف البحث ا�qا]; إ]# ما ي$;:أQداف البحث

�Mـــا >ـــ;  .1Zاتيجية �مثلـــة ا��لولـــة، بب�ئـــة الـــتعلم املع<ـــوس بداللـــة تأث�� تحديـــد فاعليـــة اســـ
عات ال3�مجـــة لــــدى طـــالب الفرقــــة تنميـــة اTqانـــب املعر>ــــ; املـــرتب ات إنتـــاج مــــشر وط بم9ــــا ر

  .الثالثة بقسم تكنولوجيا التعليم

�Mـــا >ـــ;  .2Zاتيجية �مثلـــة ا��لولـــة، بب�ئـــة الـــتعلم املع<ـــوس بداللـــة تأث�� تحديـــد فاعليـــة اســـ
ـــــالب الفرقـــــــة الثالثـــــــة بقـــــــسم  ــــدى طــ عات ال3�مجـــــــة لـــ ــــار إلنتـــــــاج مـــــــشر وتنميــــــة �داء امل9ـــ ى

  .تكنولوجيا التعليم
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ض التالية :وض البحثفر 
�ة الفر   :و|سö# البحث ا�qا]; للتحقق من 

ىيوجــد فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو  .1 جــات طــالب ا�TمــوعتZن ) 0.05(ًق ربــZن متوســطي د
ات  رالتجرRSيــة والــضابطة >ــ; التطبيــق البعــدي ع$ــ# اختبــار تحــصيل اTqانــب املعر>ــ; مل9ــا

ـــة بقــــس عات ال3�مجــــة لــــدى طــــالب الفرقــــة الثالثـ ــا التعلــــيم عنــــد وإنتــــاج مــــشر م تكنولوجيــ
 �Zاتيجية �مثلـــــة ا��لولـــــة بب�ئـــــة الـــــتعلم املع<ـــــوس يرجـــــع للتـــــأث��الـــــتعلم باســـــتخدام اســـــ

�اتيجية �مثلة ا��لولة لصاpq ا�Tموعة التجرRSية� .�ساPÉÛ الس

ىيوجــد فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو  .2 جــات طــالب ا�TمــوعتZن ) 0.05(ًق ربــZن متوســطي د
عات التجرRSيــــة والـــــضابطة  ات إنتــــاج مـــــشر ـــ; التطبيـــــق البعــــدي ع$ـــــ# معــــدل أداء م9ـــــا و>ـ ر

ال3�مجـــة لـــدى طـــالب الفرقــــة الثالثـــة بقـــسم تكنولوجيـــا التعلــــيم عنـــد الـــتعلم باســــتخدام 
�اتيجية �� �ساÛــPÉ الســـZاتيجية �مثلــة ا��لولــة بب�ئـــة الــتعلم املع<ــوس يرجـــع للتــأث��اســ

 .�مثلة ا��لولة لصاpq ا�Tموعة التجرRSية

   :التالية النقاط >; ا�qا]; البحث أMمية تتpã :البحث يةأQم

�اتيجية -1��مثلـــة  يقـــدم Mـــذا البحـــث نموذجـــا لب�ئـــة الـــتعلم املع<ـــوس القائمـــة ع$ـــ# اســـتخدام اســـ
ات ، املستخدمة >; wعليم ا��لولة عات رم9ا   .ال3�مجةوإنتاج مشر

ي ب�ئـــة الــت-2  Sـــد مــصمPQ ومطــو ر قــد wــس9م نتـــائج Mــذا البحـــث >ــ; تز علم املع<ـــوس بمجموعــة مـــن و
�اتيجية �املبادئ و�سس العلمية عند تصميم Mذه الب�ئات، وذلك فيما يتعلق باستخدام اس

اسية�مثلة ا��لولة ات الد ر، املناسبة لتنمية اTqانبZن املعر>; و�دا ي >; �عض املقر   .ر

قننـــة >ـــ; تـــصميم ب�ئـــة  قـــد تفيـــد نتـــائج Mـــذا البحـــث >ـــ; تقـــديم �عـــض �ســـس واملبـــادئ العلميـــة امل-3
�اتيجية �ات الjــP �مثلـة ا��لولـة، الـتعلم املع<ـوس القائمـة ع$ـ# اسـتخدام اســ راملعـدة للمقـر

 .تتضمن جانبZن معر>; وأدا ي

شـــادات -4 Sــد املعلمـــZن باملراحـــل التعليميـــة ا�«تلفـــة بـــبعض � ر قــد تفيـــد نتـــائج Mـــذا البحـــث >ـــ; تز و
ات العمليـــة >ــــ; تـــصميم واختيــــار ب�ئـــة الــــتعلم ات الjـــP تتــــضمن م9ــــا ر املع<ــــوس املعـــدة للمقــــر ر

 .عملية بجانب�Öا املعر>; و�دا ي

  :   التصميم التجر��C للبحث
ـــم  ف باســ ــــP املعـــــر ــــصميم البعـــــد الواحـــــد(والتـــــصميم التجرS�ـ ، والـــــذي |ـــــشتمل ع$ـــــ# متغZـــــ� )تـ

  :لمستقل واحد وMو ما يو�Úھ اTqدو التا];
  )1(لجدو 

P�Sالتصميم التجر   

  القياس البعدي  املعاTqة التجرRSية  اس القب$;القي  ا�Tموعة

ا�Tموعة 
  الضابطة

يا��تو النظر  تقديم الطرSقة التقليدية ي
Sبات >; املعمل سة �cشطة والتد رومما   ر

ا�Tموعة 
  التجرRSية

اختبار 
  تحصي$;

�اتيجيتھ �مثلة ا��لولة  بطاقة مالحظة�£س باس بب�ئة  رالتد
  التعلم املع<وس

  اختبار تحصي$;
  بطاقة مالحظة
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  : للبحثVحصا�ي�سلوب 

�ات ضوء >;Zتية متغz البحث تم استخدام �ساليب �حصائية:  

ـــــا( � ات Chi-Square )2كـ ـــا ــلـيـل بيـــانـــــات قـائـمـتــــي �Mــــــداف والـمـ9ــ   .رلـتـحـــــــ

نــات بــZن ا�TمــT-TEST )ت(اســتخدام اختبــار  � وعتZن >ــ; القياســات البعديــة، ع$ــ# رإلجــراء املقا
عات ات إنتاج مشر والتحصيل املعر>; و�داء العم$; مل9ا   . ر

   :حدود البحث

  :اقتصر البحث ا�qا]; ع$# ا�qدود التالية

 عينـــة عــــشوائية مــــن طـــالب الفرقــــة الثالثــــة شـــعبة تكنولوجيــــا التعلــــيم: ا�qـــدود الRــــشرSة -1
�بية بتف9نا �شراف �  .) الباحثعمل م<ان( دق9لية –ب<لية ال

�بية بتف9نا �شراف شعبة تكنولوجيا التعليم:  ا�qدود امل<انية -2� . دق9لية– ب<لية ال
اÛــPÉ الثــاcي:  ا�qــدود الزمانيــة -3  للعــام رتــم تطبيــق مــادة املعاTqــة التجرRSيــة >ــ; الفــصل الد

 ;öامTq2021ا. 
  . للفرقة الثالثةرمقر الكمبيوتر >; التعليماTqانب العم$; املرتبط ب:  ا�qدود املوضوعية -4

�ات املستقلة والتا�عة للبحث-2Zدود املتعلقة باملتغ�qمـستقل :  ا �اقتصر البحث ا�qـا]; ع$ـ# متغZـ
�اتيجية �مثلــة ا��لولــة�بب�ئــة الــتعلم املع<ــوس، كمــا اشــتمل البحــث ا�qــا]; ع$ــ# متغZــ�ين  وMــو اســ

ات إنتاج م عات ال3�مجةرتا�عZن وMما التحصيل املعر>; ومعدل املرتبطZن بم9ا   . وشر

  : اشتمل البحث ا�qا]; ع$# �دوات التالية: أدوات البحث

  ). من إعداد الباحث(اختبار تحصي$; لقياس اTqانب املعر>;  •

  ).من إعداد الباحث(بطاقة مالحظة �داء العم$;  •

  :مصط�%ات البحث

�ات: wًعرف إجرائيا بأ��ا: Worked Example Strategy مثلة ا&%لولة��يجية wعليمية wعتمد ع$# اس
ة أمثلــة محلولـة، وتتـضمن Mــذه �مثلـة عــرض  ب�ــسكرصـياغة مقـر ال3�مجــة بلغـة فيجـوال  ر>ــ; صـو

� خطوات تنفيذ امل9ام ال3�مجية للطالبZوإيضاح وتفس.  

ب�ئـــة wعليميـــة يمكـــن مـــن خالل9ـــا �ســـتفادة مـــن �م<انيـــات : ً |عـــرف إجرائيـــا بأ��ـــا:الــتعلم املعكـــوس
�ونيـة، و¡ـ; wعتمـد ع$ـ# تلقـي الطـالب ا��تـو التعليQـP املتـوفرة >ـ; �ـ�ىل مـن الب�ئـة التقليديـة و�لك

 ، �اتيجية �مثلـــــة ا��لولـــــة >ـــــ; امل^ــــــ[�ــــتعلم، تبعـــــا الســـــ ة الــ لاملـــــرتبط بمقـــــر ال3�مجـــــة ع3ـــــ� نظـــــام إدا ً ر ر
عات ال3�مجة >; املعمل Sبات و�cشطة إلنتاج مشر سة التد وومما ر   . ر

عات ال/�مجـــة ة : wًعـــرف إجرائيـــا بأ��ـــا: بلغـــة فيجـــوال ب�ـــسك Programming Project  ومـــشر رقـــد
عات ال3�مجــة والjـــP تــؤدي باســـتخدام مجموعــة مـــن  ات إنتــاج مـــشر والطــالب ع$ــ# الـــتمكن مــن م9ـــا ر
�اتيجية �مثلــــــة �ـــتم wعلم9ــــــا باســــــتخدام اســــــ ــــP يـــ ــــة ال3�مجــــــة والjــ �دوات واq«ــــــصائص املرتبطــــــة بلغــ



فاعلية استراتيجية األمثلة المحلولة ببيئة التعلم المعكوس في تنمية مهارات 
 يا التعليمإنتاج مشروعات البرمجة لدى طالب تكنولوج
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عات ال3�مجة >; املعمل وSتم قياس9ا ا��لولة، بب�ئة التعلم املع<وس، ثم  Sبات ومشر سة التد ومما ر ر
  .  من خالل  أدوات البحث

  :من�I البحث وإجراءاتھ

   : البحث إجراءات

   :يمكن تحديد إجراءات البحث وفق اq«طوات التالية

�اتھ، وخطوات إعداد وتصميم ب�ئة تتضمنZا];، من�� البحث ومتغ�qإجراءات البحث ا 
�اتيجي�يھ �مثلـــة ا��لولـــة، كمـــا |عـــرض كيفيـــة تـــصميم وإعـــداد الـــتعلم املع<ـــوس �القائمـــة ع$ـــ# اســـ

أدوات البحث، وضبط9ا، والتأكد من صالحي��ا، وتطبيق9ا ع$# عينة البحث، وتنفيذ التجرCـة، وقـد 
رتم تناو Mذه اTqوانب ># ا��او التالية   :ل

أوال
ً

  :من�I البحث: 

ــ  ـــتخدام املــــ ــــ; ضــــــوء طبيعــــــة Mــــــذا البحــــــث تــــــم اســـ ـــP؛ للتعــــــرف ع$ــــــ# فاعليــــــة >ــ ن�� التجرS�ـــ
�اتيجي�يھ �مثلـــة ا��لولـــة بب�ئـــة الـــتعلم املع<ـــوس >ـــ; تنميـــة التحـــصيل املعر>ـــ; و�داء العم$ـــ; �اســـ

عات ال3�مجة لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم ات إنتاج مشر واملرتبطZن بم9ا   .ر

  : متغ}�ات البحث: ًثانيا

حــد وMـو ب�ئــة الــتعلم املع<ـوس القائمــة ع$ــ# اشـتمل البحــث ا�qـا]; ع$ــ# متغZــ� مـستقل وا
�اتيجية�التحــصيل املعر>ــ; و�داء العم$ــ; : املتغZــ�ات التا�عــة وMمــا �مثلــة ا��لولــة، وأثنــZن مــن اســ

عات ال3�مجة ات إنتاج مشر واملرتبطZن بم9ا  .ر

ثالثا 
ً

   :مجتمع البحث وأفراده: 

مثل مجتمع البحث ا�qا]; طالب الفرقـة الثالثـة شـعبة ا
َّ

ا  ملكتبـات واملعلومـات وتكنولوجيـ
�بيــــة بتف9نــــا �شــــراف �اÛــــPÉ ) دق9ليــــة(التعلــــيم ب<ليــــة ال ) 200(م، وعــــددMم 2021-2020رللعــــام الد

ــــذ مــــــ�Óم  ــــتطال�;، و) 60(ًطالبــــــا، أخــ ــــب �ســ ـــــة عــــــشوائية للتجرSــ ًطالبــــــا للتجرCـــــــة ) 60(ًطالبــــــا بطرSقــ

  . رRSية وضابطةً�ساسية بطرSقة عشوائية أيضا تم تقسيم9م إ]# مجموعتZن تج

ًا�عـا إعــداد وتـصميم ب"ئــة الـتعلم املعكــوس القائمـة ع:ــ� اسـ	�اتيجية �مثلــة ا&%لولـة، لتنميــة : ر
عات ال/�مجة ات إنتاج مشر وم�ا     :ر

 نمـاذج التـصميم التعليQـP تركـز ع$ـ# املـتعلم ومـا يحتـاج ملعرفتـھ، و¥عـد تحليـل أن شـك ال
نال�Óايـــة إ]ـــ# مجموعــــة مـــن املراحـــل الjـــP ت<ــــو  >ـــ; الباحـــث�عـــض نمـــاذج التـــصميم التعليQـــP خلــــص 

�اتيجية �مثلـة ا��لولـة، وذلـك مـن املع<ـوس ًنموذجا لتصميم وإنتاج ب�ئة التعلم �القائمـة ع$ـ# اسـ
ئ�ــسة، ¡ــ;خــالل  ¥ــع مراحــل  رأ مرحلــة التحليــل، التــصميم، �نتــاج، التقــوSم، وwــشتمل �ــل مرحلــة : ر

  :ع$# خطوات فرعية كما يأwي

 :Analysis التحليلمرحلة 

� مرحلـــة التحليـــل مـــن املراحـــل �ساســــية >ـــ; تـــصميم وإنتـــاج ب�ئـــة الـــتعلم املع<ــــوس wعت3ـــ
�اتيجية �مثلــة ا��لولــة، �ضــعالقائمــة ع$ــ# اســ ي مخطــط عــام ل9ــا، واختيــار ا��تــو الــذي يمكــن وو
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مة لتحقيق أMدافھ، وتحليل خصائص املتعل مZن، زتقديمھ ع3�Mا، وتحليلھ إ]# عناصره املعرفية الال
  :وتحليل امل9مات التعليمية، وتضمنت Mذه املرحلة اq«طوات التالية

� التصميم التعليPQ لب�ئة التعلم املع<وساشتقاق .1Zمعاي P¤وتب  :  
  �Zتمــــت بتحديـــد معــــايMا Pـــjاســــات ال رمـــن خــــالل �طـــالع ع$ــــ# العديـــد مــــن �دبيـــات والد

اســات �ــل مــن ع$ــ# سـRيل امل: تـصميم مــصادر و�Cئــات الــتعلم املع<ــوس، وم�Óــا نــرا، (رثــال د رSــدcي، وا ز
 ، ـــو، ,Zydney, Warnera, Angelone 2020نأنجيلـــــو ؛ ســــــل�Q 2019؛ الزMـــــرة ع$ــــــ# �ســـــود ا�qلــ

ن،  اسـات >ـ; التعـرف ع$ـ# )2018وإسماعيل عيد وآخر ر؛ حيث أفاد الباحث مـن Mـذه �دبيـات والد
�بوSة والفنية الPj يجب مراعا��ا عند تصميم ب�ئة�� الZم املعايMاملع<وس التعلم أ. 

 ضعف >;: ل�و:  ترتبط مش<لة البحث ا�qا]; بجانبZن وMما: وتقدير ا�qاجاتاملش<لةتحليل  .2
ات عات  رم9ا لـدى طـالب الفرقـة " visual studio"  بلغـة فيجـوال اسـتديو ال3�مجـةوإنتاج مـشر

�اتيجية �مثلــة: الثالثــة بقــسم تكنولوجيــا التعلــيم، والثــاcي� ا��لولــة الكــشف عــن فاعليــة اســ
عات ال3�مجـة لــدى طـالب الفرقــة الثالثــة  ات إنتـاج مــشر وبب�ئـة الــتعلم املع<ـوس >ــ; تنميـة م9ــا ر

  . بقسم تكنولوجيا التعليم
املتعلمZن  حاجة تحديد تم:  ا�qاجات التعليمية، والغرض العام لب�ئة التعلم املع<وستحديد .3

اسة ا��تو التعليPQ بب�ئة التعلم املع<وس واملقـد يإ]# د �اتيجية �مثلـة ا��لولـة؛ مـن ر�م باسـ
خــالل wعــرف الباحــث ع$ــ# مــش<لة البحــث الjــP دعــت إ]ــ# اســتخدام ب�ئــات الــتعلم املع<ــوس ، 
ـــZن وميــــول9م، ومــــن خــــالل تحليــــل الباحــــث ملقــــر  روتوظيف9ــــا لت�ناســــب مــــع اســــتعدادات املتعلمـ

£ـسھ الكمبيوتر >; التعليم وإجراء مقـابالت �«ـصية غZـ� مقننـة مـع القـائمZن ع$ـ# لتحديـد ر تد
Sة لدى املتعلمZن وما يتطلب إكسابھ ل9م >; Mـذه اTqوانـب  رالنقص >; اTqوانب املعرفية وامل9ا
ــــZن مـــــــن املقــــــــر وتلبيــــــــھ  ــــات املتعلمــــ ــــــ# متطلبــــ ـــــر �ك�ـــــــ� أMميــــــــة؛ والتعــــــــرف ع$ـ روتحديـــــــد العناصـــ

ات ا�qديثة >; ا�Tال   .راحتياجا��م بما ي�ناسب مع التطو
ناملتعلمو املس��دفو Mم طالب الفرقة الثالثة : ك9م املدخ$;وسلو تحليل خصائص املتعلمZن .4 ن

ب: (شـــعبة املكتبـــات واملعلومـــات وتكنولوجيـــا التعلـــيم، ومـــن أMـــم خصائـــص9م  �عمـــار رتقـــا
ب-الزمنية  ات عـن الـسابق املعر>ـ; مستواMم ر تقا تبـاط - كبZـ� حـد إ]ـ# رامل9ـا ات را موضـع  رامل9ـا
ات بأحـد جوانـب البحـث سـ9 راملقـر  التعليQـP ا�qـافز وجـود ع$ـ# يؤكـد ممـا ا الطـالب،رالjـP يد

اÛـPÉ قاملـرتبط بـالتفو سـو مقـر الكمبيـوتر >ـ; التعلـيم، إال أ��ـم لـم )رالد ر، وMـؤالء الطـالب يد ن ر
عات ال3�مجـــة ات إنتـــاج مـــشر ســـوا محتـــو يتعلـــق بم9ـــا ويد ر ، لـــذا عقـــد الباحـــث عـــدة لقـــاءات ىر

ات التعلم من خالل نظام مودل RSية شملت تنمية م9ا رتد ة التعلمMoodle ر  .ر إلدا
د والقيود >; الب�ئة التعليميةتحليل .5 wعد عملية تحديد مواصفات الب�ئة الPj يتم تقديم : ر املوا

�بيـة �ىا��تو من خالل9ا من أMم خطوات التحليل، وSوجد بقسم تكنولوجيا التعليم ب<ليـة ال
¥عة معامل مج9زة بأح-بتف9نا �شراف- Mر أ ر بالدق9لية جامعة � : دث أج9زة الكمبيوتر، م�Óاز

حاسب آ]ـ; ذات مواصـفات فنيـة مناسـبة ومتـصلة ) 20(والذي يتوافر بھ ) أ(معمل الكمبيوتر 
ة التعلم مودل  �نت، كما تم �عتماد ع$# نظام إدا�؛ حيث يوفر النظام إم<انية Moodleرباإلن

تـھ وwـ�Tيل الطــالب ومتـا�ع��م أثنـاء الــتعلم �ـس رفـع ا��تـو عليــھ وإدا ، ن9ولة وCـدو أي قيــودىر
ات وتطبيق بطاقة املالحظة الw Pjساعد >; تقييم الطالبوإ   . رجراء �ختبا

  



فاعلية استراتيجية األمثلة المحلولة ببيئة التعلم المعكوس في تنمية مهارات 
 يا التعليمإنتاج مشروعات البرمجة لدى طالب تكنولوج

، علي مبروك دمحم سيد أحمد الفقي/ أ
  عطيو،  مصطفى نجيب دمحم/ د.أ

 اللطيف مرسي عبد أحمد أشرف/ د.أ
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  :Design التصميممرحلة 

 إعـــداد وصــــف تفــــصي$; ل<افــــة العمليـــات وامل<ونــــات اq«اصــــة بب�ئــــة املرحلــــة Mــــذهيـــتم >ــــ; 
�اتيجية �مثلـة ا��لولـة، مـن أMـداف سـلوكية�ى، ومحتـو wعليQـP، الـتعلم املع<ـوس القائمـة ع$ـ# اسـ

�وcـي، ��اتيجيات wعلم، وأسـاليب تقـوSم، وتـصميم ف¤ـP وترCـو للب�ئـة >ـ; شـ<ل9ا �لك�يوأcشطة، واس
�بوSــــة واملراجــــع العلميــــة املتعلقــــة بتــــصميم ب�ئــــة الــــتعلم �ـــ# �دبيــــات ال ولــــذا فقــــد اطلــــع الباحــــث ع$ـ

ّ

�بوSــة الواجــب اتباع9ــا ع�� الفنيــة والZــذا النــوع مــن املع<ــوس، للوقــوف ع$ــ# املعــايM نــد تــصميم مثــل
  :ب�ئات التعلم، وwشتمل Mذه اq«طوة ع$# العناصر التالية

��ا املبدئيــة ع:ـــ�: اشــتقاق وصــياغة قائمـــة �Qــداف التعليميـــة .1 : راشــتملت القائمـــة �ــ� صـــو
�ــــة، ( لألQــــداف Vجرائيــــة Bloomاعتمـــد البحــــث ا|%ــــا�� ع:ــــ� تــــص�يف بلـــوم  رمعرفيــــة، م�ا

�ـــة فقـــط بمـــا ي�ناســـب مـــع طبيعــــة ، وتـــم rقتـــصار ع)وجدانيـــة ر:ـــ� �Qـــداف املعرفيـــة وامل�ا
   :البحث، وعليھ تم تحديد �Qداف Vجرائية وفق ما ي:�

ة �وليـــة لقائمــــة :  �Mـــداف املعرفيـــة-) 1( روقـــد تــــم تحديـــد مـــستوSات �Mـــداف املعرفيــــة >ـــ; الـــصو
Mــــدفا ملـــــستو) M�) :26ــــداف بالوحــــدة التعليميـــــة وفــــق تــــص�يف بلـــــوم إ]ــــ#

ً
Mـــــدفا ) 10(ى التــــذكر، و

ً

ىMدفا ملستو التطبيق) 18(ىملستو الف9م، و ً
.  

Sة-) 2( Sة بالوحدة التعليمية وعددMا : ر �Mداف امل9ا Mدفا) 35(روقد تم صياغة �Mداف امل9ا
ً

 .  

��ا �وليـــة ع$ــــ# مجموعــــة مــــن قائمـــةوللتحقـــق مــــن صــــدق  ر �Mــــداف تــــم عرضـــ9ا >ــــ; صــــو
ـــــا التعلـــــــيما(اq«3ـــــــ�اء واملتخصـــــــصZن >ـــــــ; مجـــــــا];  ـــات وتكنولوجيــ ـــات واملعلومــــ ــــر –ملكتبــــ ق املنـــــــا�� وطـــ

£س   .)1 ()رالتد

اء الـسادة ا��كمـZن ع$ـ# مجموعـة مـن التعـديالت امل9مـة والjـP م�Óـا حـذف : روقد اتفقـت آ
ة >ـــ; صـــياغات �عـــض �Mــــداف، wعـــديل �عـــض صـــياغات �Mـــداف �جرائيـــة، نقــــل  رال<لمـــات املكـــر

  . ر بقائمة �Mدافى�عض �Mداف من مستو معر>; إ]# آخ

��ا wعديالت إجراءو¥عد  ر السادة ا��كمZن ع$# قائمة �Mداف، أصبحت القائمة >; صو
عات ) 54(ي تحتو ع$# )2 (ال�Óائية ات إنتـاج مـشر وMدفا معرفيا إجرائيا مرتبطا باTqانب املعر>; مل9ـا ر

ً ً ً ً

عــة ع$ــ# املــستوSات  ، باإلضــافة إ]ــ# �Mــداف )ق التطبيــق فمــا فــو– الف9ــم –التــذكر (زال3�مجــة؛ مو
Sــة؛ وعــددMا  عات ال3�مجــة، ) 35(ر�جرائيـة امل9ا ات إنتــاج مــشر وMــدفا مرتبطــا باTqانــب �دا ــي مل9ــا ر

ً ً

Mدفا) 79(ف<ان إجما]; قائمة �Mداف 
ً

.  

ـــات قائمـــــة �Mـــــداف تــــم اســـــتخدام طرSقــــة �حتمـــــال املنـــــوا]; ع$ــــ# مفردا��ـــــا، وتـــــم  وللتحقــــق مـــــن ثبـ
، ممـــا )0.91 -0.72(ت منواليــھ مرتفعــة Tqميـــع بنــود القائمــة، حيــث �انــت بــZن التوصــل إ]ــ# احتمــاال

  . يدل ع$# ثبات قائمة �Mداف

ات .2 عات ال/�مجـــة رإعــداد قائمـــة م�ــا ة  :وإنتـــاج مــشر ات �ـــ� صـــو روقــد تـــم إعــداد قائمـــة امل�ــا ر
ات إنتـاج  عات ال/�مجـة رأولية، Qدفت إ�� التعرف ع:� أQم م�ا ألفـراد البحـث، ولقـد ومـشر

ات بمراحل محددة و¥�مر   :ر بناء قائمة امل�ا

                                                
 .قائمة �أسماء المح�مین) 1( ملح� - 1

  . التعل مي�المحتوقائمة أهداف ) 2(ملح�  - 2
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ات بالقائمــة-أ يوتــم ذلــك مــن خــالل مراجعــة �طــار النظــر للبحــث، و�طــالع : ر تجميــع وترت�ــب امل9ــا
ات إنتــاج  عات ال3�مجــة رع$ــ# �دبيــات املتعلقــة بم9ــا ، بمــا يتوافــق مــع أMــداف البحــث وعي�تــھومــشر

ات >; ش<ل ستة    : موديوالت wعليمية ع$# النحو التا];روتم ترت�ب وتقسيم قائمة امل9ا

ل املوديو �و- عات ال3�مجية: ل وخاص باTqانب النظر املعر>; املرتبط بإنتاج املشر   . ي

عات ال3�مجية: ل املوديو الثاcي- ات �ساسية إلنتاج املشر وخاص بامل9ا   .ر

عات ال3�مجية الRسيطة: ل املوديو الثالث-   .وخاص بإنتاج املشر

عات التفرع: لرا�عل املوديو ا-   .Branching وخاص بإنتاج مشر

Sة واستخدام أداة التوقيت: ل املوديو اq«امس- عات ا�qلقات التكرا رخاص بإنتاج مشر   .)Timer (و

عات �جراء : لاملوديو السادس -   .Function)(، والدالة Procedures (Sub)وخاص بإنتاج مشر

ة -ب  ات الPj تم تحديدMا ># صو ر وضع امل9ا ة من : مقياس متدرج >; �Mميةر رحيث أعطى ل<ل م9ا
جـــات لألMميـــة �التـــا]; ات ثـــالث د رامل9ـــا ، و>ـــ; ضـــوء ذلـــك تـــم وضـــع )ًم9مـــة جـــدا، م9مـــة، غZـــ� م9مـــة:( ر

مــــة لطـــالب الفرقــــة الثالثــــة شــــعبة  عات ال3�مجــــة الال ات إنتـــاج مــــشر ة �وليــــة لقائمــــة م9ــــا زالـــصو ور ر
  .ًتم9يدا لعرض9ا ع$# السادة ا��كمZناملكتبات واملعلومات وتكنولوجيا التعليم؛ 

��ا �وليــــة ع$ــــ# مجموعــــة مــــن اq«3ــــ�اء واملتخصــــصZن-ج ات >ــــ; صــــو ر عــــرض قائمــــة امل9ــــا و>ــــ; Mــــذه : ر
ات ع$ـ# مجموعـة مـن اq«3ـ�اء >ـ; ا�Tـال، وذلـك إلبـداء الـرأي ف�Öـا مـن  رالعمليـة تـم عـرض قائمـة امل9ـا

3�اء واملتخصصو»qشمل��ا نحيث صالحي��ا للتطبيق، وقد أبدى ا Pjات ال اء مستوفاة حو امل9ا ر آ لر
اء اq«3ـــ�اء واملتخصـــصZن، والjـــP تـــضمنت ات، : ر�ســـ�بانة، وتـــم تحليـــل آ رإعـــادة صـــياغة �عـــض امل9ـــا

ات مـن م<ا��ـا داخـل القائمـة  ة من القائمة، نقل �عـض امل9ـا ات امل�شا��ة واملكر رحذف �عض امل9ا رر
  .إ]# م<ان آخر

ة مـــن و¥عــد عــرض القائمــة ع$ــ# الــسادة ا� ر�كمــZن تــم حــساب �Mميــة ال�ــسRية ل<ــل م9ــا
ات باستخدام معادلة �وCر  ، وذلك إليجاد cسبة �تفاق و�ختالف بZن ا��كمZن ع$# copperرامل9ا

اء  ات >; ضوء آ ات، وCناء ع$# ذلك تم إجراء التعديالت ال�Óائية ع$# قائمة امل9ا ة من امل9ا ر�ل م9ا ر ر ر
ئ�ـــسة اشـــتملت ) 31(للقائمــة، والjـــP تـــضمنت ) 3 (رة ال�Óائيـــةالــسادة ا��كمـــZن وإعــداد الـــصو ة  رم9ــا ر

ة فرعية) 120(ع$#    . رم9ا

ات، تــم اســتخدام طرSقــة �حتمــال :  التحقــق مــن ثبــات القائمــة-  د روللتحقــق مــن ثبــات قائمــة امل9ــا
انت بZن املنوا]; ع$# مفردا��ا، وتم التوصل الحتماالت منواليھ مرتفعة Tqميع بنود القائمة، حيث �

ات)0.92 -0.96(   .ر، و¡; احتماالت منواليھ مرتفعة، مما يدل ع$# ثبات قائمة امل9ا
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ىتحديـد عناصـر ا&%تـو التعلي§ـC لPـل Qـدف مـن �Qـداف التعليميـة وتجميع�ـا ع:ـ� شـPل  .3
  :موديوالت lعليمية

اسـتكماال ىا��تـو التعليQـP تـصميم خطـوة wعـد
ً

 بتحوSـل wعت¤ـP ف�ـP الـسابقة، لÔ«طـوة 
ات داف�Mـ ىتـم تـصميم ا��تـو  وقـد �Mـداف، وتحقيـق للتقـديم علQـP صـاpq ىمحتـو إ]ـ# روامل9ـا

  :ي$; ما إتباع ىا��تو إعداد عملية وتطلبت ،ليناسب ب�ئة التعلم املع<وس

والـــذي �Þـــدف إ]ـــ# تنميـــة التحـــصيل و�داء ىتـــم تنظـــيم ا��تـــو العلQـــP : ىتـــصميم وإعـــداد ا��تـــو -أ
ة موديو ؛ >; صو رامل9ار نالت wعليميـة مقـسمة إ]ـ# سـتة موديـوالت wعليميـة كمـا أشـرنا سـابقا؛ لت<ـو ي ً

يبمثابــــة ال9ي<ــــل الــــشامل للمحتــــو النظــــر والعم$ــــ;،  لوقــــد تــــم تنظــــيم �ــــل موديــــو wعليQــــP؛ بحيــــث ى
ات، أMـــداف wعليميـــة، اخـتـبـــار قـبـلــــي، محتو wعليPQ، وأcشطة، وتقوSم الذاwي، : |شتمل ع$# ىمـبـــر ر

  .تـبـــار ـبـعـدياخـ

؛ فقــــــد تــــــم عــــــرض   ـــــو ـــــP ل<ــــــل موديـ ل    وللتحقــــــق مــــــن موضــــــوعية عناصــــــر ا��تــــــو العلQـ ى
ة مطبوعة ع$# مجموعة من ا��كمZن >; مجا];  املكتبـات واملعلومـات (راملوديوالت التعليمية >; صو

£س-وتكنولوجيا التعليم ر املنا�� وطر التد   ).ق

،  :، م�Óــا �عـض التعـديالت امل9مـةنا��كمـووقـد أبـدى  لSـادة عـدد �cـشطة >ـ; �ـل موديــو ز
ات و�لفاظ، حذف �عض الفقرات وإضافة البعض zخر  .رإعادة صياغة �عض العبا

ـــداMا الــــسادة ا��كمــــو ع$ــــ# ا��تــــو وأســــلوب  ىوقــــد تــــم إجــــراء �افــــة التعــــديالت الjــــP أبـ ن
تھ ال�Óاية   .)4 (رتقديمھ وتجZ9[ه >; صو

ـــــا .4 ــــو�م؛ rختبــــ ـــــــصميم أدوات التقــــــ ـــــــة تــ ــــــــة والبعديـــ ات القبليـ ـــــا ـــــــة املرجـــــــــع وrختبـــــ رات محكيـــ ر
  :للموديوالت التعليمية

>; Mذه اq«طوة تم تصميم أدوات القياس املناسـبة ل�Ôكـم ع$ـ# مـدى تحقيـق �Mـداف 
ات محكيـة  رالتعليمية ل<ل موديو من املوديوالت التعليمية لب�ئة التعلم املع<وس؛ وتتمثل �ختبا ل

  :املرجع >;

ل؛ خــاص ب<ــل موديــو wعليQـــP مــن املوديــوالت التعليميــة الـــست؛ ) �عـــدي-قب$ــ; (ي$;  اختبــار تحــص-أ
اســــة موديــــو آخــــر إال �عــــد حــــصولھ ع$ــــ# cــــسبة �تقــــان  ـــ# د لحيــــث ال |ــــستطيع املــــتعلم �نتقــــال إ]ـ ر

)90.(%  

اســتھ للمحتــو داخــل �ــل موديــو �عــد -ب ات التقــوSم الــذاwي؛ و¡ــ; تقــدم للمــتعلم أثنــاء د ل اختبــا ى ر ر
س ، وSقــــوم املــــتعلم باإلجابــــة ع$ــــ# أســـئلة التقــــوSم الــــذاwي وإعطائــــھ التغذيــــة الراجعــــة رعـــرض �ــــل د

  .املناسبة

 Qـذه ا|®طـوة تـم ��):  بطاقة مالحظة �داء–اختبار تحصي:�(أدوات البحث »ناء تصميم و .5
اتاختبــار تحــصي:� لقيــاس ا|°انــب املعر�ــ� (بنــاء وضــبط أدوات القيــاس، وتمثلــت �ــ�   رمل�ــا

عات ا عات وإنتـــــــاج مـــــــشر ــــاج مـــــــشر ات إنتـــ ــــا ـــــة �داء العم:ـــــــ� مل�ـــ ول/�مجـــــــة، و»طاقـــــــة مالحظــ ر
  :، وقد مر إعداد �دوات السابقة با|®طوات التالية-من إعداد الباحث-) ال/�مجة

                                                

  .المودیوالت التعل م ة) 4( ملح� رقم -4
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ــــة � عات ال3�مجـ ات إنتـــــاج مــــــشر واختبـــــار التحـــــصيل املعر>ــــــ; مل9ـــــا ـــو : )5( ر ي>ـــــ; ضــــــوء أMـــــداف ا��تـــ
عات ال3�مجة، التعليPQ تم إعداد وتصميم اختبار التحصيل املع ات إنتاج مشر ور>; املرتبط بم9ا ر

   :وقد مرت Mذه العملية باملراحل التالية

اسـ��دف �ختبــار قيـاس تحــصيل الطـالب لTÔانــب املعر>ـ; املــرتبط :  تحديـد ال9ــدف مـن �ختبــار-  أ
عات ال3�مجة ات إنتاج مشر وبم9ا   . ر

اســـات الjـــP ��ـــتم بكيفيـــة بنــــاء �عـــد �طـــالع ع$ـــ# املرا:  تحديـــد نـــوع �ختبـــار ومفرداتـــھ-  ب رجـــع والد
ات  ات املوضـوعية بــصفة خاصـة؛ تــم �عتمـاد ع$ــ# �ختبــا ات بــصفة عامـة و�ختبــا ر�ختبـا ر ر

لاملوضــــوعية، وتــــم وضــــع اختبــــار موضــــو�; يت<ــــو مــــن جــــزأين �و : صــــواب وخطــــأ، والثــــاcي: ن
� ي<ــو مــة ل<ــل نــوع م�Óمــا حjــ ط الال ناختيــار مــن متعــدد، وتــم مراعــاة الــشر ز ة و ر �ختبــار بــصو

  . جيدة

تھ �وليــــة-  جـــــ تمــــت صــــياغة مفــــردات �ختبــــار لتغطــــي جميــــع : ر صــــياغة مفــــردات �ختبــــار >ــــ; صــــو
صـــل  عات ال3�مجـــة، و ات إنتـــاج مـــشر و�Mـــداف �جرائيـــة املرتبطـــة باTqوانـــب املعرفيـــة مل9ـــا و ر

ألســئلة ) 55( وألســئلة الــصواب واq«طــأ،) 61: (مفــردة، م�Óــا) 116(عــدد مفــردات �ختبــار إ]ــ# 
  .�ختيار من متعدد

تم وضع التعليمات >; الصفحة �و]# قبل البـدء >ـ; �جابـة عـن أسـئلة :  وضع wعليمات �ختبار-  د
ً�ختبــار، و¡ــ; تتــضمن وصــفا مختــصرا لالختبــار وتركيــب مفرداتــھ، وطرSقــة �جابــة ع�Óــا، مــع  ً

  . wعرSف الطالب بزمن �ختبار، وال9دف منھ

جـــة وطرSقــة التــ��يح تقــ-  Mـــ جــة واحـــدة ل<ــل إجابــة 
ـــ�يحة، وصــفر ل<ـــل : ردير الد رتـــم تقــدير د
جــة ال<ليــة لالختبــار  رإجابــة خطــأ، ع$ــ# أن ت<ــو الد جــة، و¡ــ; wــساو عــدد مفــردات ) 116(ن يد ر

جات �ل طالب، والزمن الذي استغرقھ الطالب >; �جابة  ر�ختبار، وSقوم النظام بحساب د
  .ن��ائھ من �جابة عن جميع بنود �ختباررعن مفرداتھ، وذلك فو ا

ة �ختبـار ع$ـ# قيـاس مـا وضـع لقياسـھ، وقـد :  ضبط صدق �ختبـار-  و ريقـصد بـصدق �ختبـار قـد
  :تم تقدير صدق �ختبار >; البحث ا�qا]; بطرSقتZن Mما

ـــ# مجموعـــــة مـــــن اq«3ـــــ�اء واملتخصـــــصZن >ـــــ; ا�Tـــــال:  صـــــدق ا��كـــــZن–) 1( ـــم عـــــرض �ختبـــــار ع$ــ ، تــ
حـــذف أدوات النفـــي مـــن بدايـــة �ســـئلة، عـــدم : وتـــضمنت مالحظـــات الـــسادة ا��كمـــZن التـــا];

، "جميـع مـا سـبق"، "ال �PÉء ممـا سـبق"بداية السؤال بمصطpÔ أجن�P مباشرة، حذف بدائل 
ـــا" أس "ًأ، ب معـ ر؛ أل��ــــا قــــد تــــو�; بأ��ــــا البــــدائل الــــ��يحة، ومراعــــاة �ــــساطة وســــ9ولة ف9ـــــم 

ه، وحــذف ا ة أو >ــ; البــدائل، رالــسؤال واختــصا رل<لمــات الزائــدة الjــP ال تــؤدي وظيفــة >ــ; العبــا
�حة�اء السادة ا��كمZن، تم إجراء التعديالت املق   .رو>; ضوء آ

                                                

  .المعرفي التحصیل اخت�ار) 5(ملح�  -5
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لتم التأكد من الصدق الداخ$; لالختبار عن طرSـق وضـع جـدو مواصـفات : الداخ$;الصدق ) 2(
£ع �Mداف بمستوSا��ا  # املوديوالت التعليمية الثالثة، ع$)  التطبيق- الف9م-التذكر(زيبZن تو

ا��ا ال�سRية ب<ل موديو Sة الw Pjغطي تلك �Mداف وأو لوكذلك عدد البنود �ختبا ز   .ر

تم اختيار عينة البحث بالطرSقة العشوائية :  التجرSب �ستطال�; الختبار التحصيل املعر>;- ز
ــة الثالثــــة شــــعبة تكنولوجيـــــا التعلــــيم  ـــا مــــن كــــشوف أســـــماء طــــالب الفرقـــ �بيــــة بتف9نــ�ب<ليـــــة ال

 ;öامTqة �ستطالعية �2020شراف للعام اCلغ عدد أفراد العينة >; التجرCًطالبا، ) 30(م، و

يو¡ـــ; نفــــس عينــــة التجرSـــب �ساÛــــPÉ للمحتــــو التعليQــــP، و��ـــدف التجرCــــة �ســــتطالعية إ]ــــ# 
  :التعرف ع$#

ر أن |عطــي �ختبــار النتــائج يقــصد ب�بــات �ختبــا:  حــساب معامــل ثبــات �ختبــار التحــصي$;-) 1(
ف، وإذا  ونفس9ا إذا ما أعيد تطبيقھ ع$# عينة البحث نفس9ا >; وقت آخر وتحت نفـس الظـر
ً�ان Mناك تطابق >; النتائج >; �ل مرة |ستخدم ف�Öا �ختبار فإنھ يمكن اعتبار �ختبار ثابتا 

�Zإ]# حد كب.  

دسومثبات �ختبار التحصي$; باستخدا قام الباحث بحساب �Sشا ن معامل كيودر و ر ) R20 K (ر
  :لكما باTqدو التا];

  ) 2(لجدو 

دسو �Sشا نمعامل ثبات �ختبار التحصي$; بواسطة معادلة كيودر  ر   )R20 K (ر

  �ختبار
عدد 

  الطالب
جة  رالد

  ال<لية
  املتوسط

�نحراف 
  ياملعيار

  معامل الثبات  مجـ س ص  التباين

  0.901  21.38  200.05  14.14  86.45 116  30  التحصي$;

  .ًوMو معامل ثبات دال إحصائيا يدعو للثقة >; 
�ة النتائج) 0.901(وقد بلغ معامل الثبات 

 :)6 (حساب معامل الس9ولة والصعوCة ملفردات �ختبار -) 2(
 ومعامـــل الـــس9ولة املـــ��p مـــن أثـــر – ومعامـــل الـــصعوCة -معامـــل الـــس9ولة: (�عـــد حـــساب �ـــل مـــن

جـات معامــل الــس9ولة املــ��p مـن أثــر التخمــZن والــصعوCة ) رالتخمـZن ملفــردات �ختبــا روجــد أن د
ل، وCنــــاء عليـــھ يمكـــن القــــو بـــأن جميـــع مفــــردات )0.80 – 0.53(ملفـــردات �ختبـــار قــــد تراوحـــت بـــZن 

  .�ختبار تقع داخل النطاق ا��دد أو قرSبة منھ، وأ��ا ل�ست شديدة الس9ولة أو الصعوCة

 :)7 (ردات �ختبار التميZ[ ملفمعامل حساب -) 3(
ًوCنـــاء عليـــھ اعت3ـــ� ) 0.40-0.50(�عـــد حـــساب معـــامالت التميZـــ[ لبنـــود �ختبـــار، وجـــد أ��ـــا ت�ـــ�اوح بـــZن 

  .الباحث أن جميع بنود �ختبار التحصي$; ممZ[ة وتصpÔ للتطبيق
  : حساب املتوسط الزم¤P لإلجابة عن �ختبار-) 4(

                                                

  .معامالت السهولة والصعو�ة لمفردات االخت�ار) 6(ملح�  -6

  .معامالت التمییز لمفردات االخت�ار) 7( ملح� -7
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لر تم حساب الزمن الذي استغرقھ أو طالب انت�� من لتحديد املتوسط الزم¤P لإلجابة عن �ختبا
دقيقــة، والــزمن الـــذي اســتغرقھ آخــر طالــب انت�ـــ� مــن �جابــة عـــن ) 35(�جابــة عــن �ختبــار وMـــو 

من �ختبار وMو ) 55(�ختبار وMو    .دقيقة) 45(زدقيقة وتم حساب متوسط 

ة إلك	�ونية-ط  :ر إنتاج rختبار ال�³ا�ي �� صو
اء  مــا أضــوء>ـ;  رسـفرت عنــھ نتــائج التجرCـة �ســتطالعية لالختبــار التحـصي$;، و>ــ; ضــوء آ

الـسادة ا��كمـZن، و¥عــد التأكـد مــن صـدق وثبــات �ختبـار، أصــبح �ختبـار م<ونــا مـن 
ً

مفــردة ) 116(
جـــــة ) 55(مفـــــردة صــــواب وخطـــــأ، و) 61: (م�Óــــا رمفــــردة اختيـــــار مـــــن متعــــدد، وأعطيـــــت ل<ــــل مفـــــردة د

�ونيــــا داخــــل ب�ئــــة ) 116(العظQــــ� لالختبــــار ¡ــــ; واحـــدة، وأصــــبحت ال�Óايــــة �جـــة، وتــــم تقديمــــھ إلك ًد ر
  .التعلم املع<وس

ات إنتاج ال/�مجة  � ربطاقة مالحظة أداء م�ا
)8(:  

عات البحثتطلب  ات إنتاج مشر و ا�qا]; إعداد بطاقة مالحظة لقياس أداء الطالب مل9ا ر
  :قة املالحظةال3�مجة، وقد تم اتباع اq«طوات التالية >; بناء وضبط بطا

ـــة املالحظـــــة -أ  اســـــ��دفت بطاقـــــة املالحظـــــة قيـــــاس أداء طـــــالب املكتبـــــات :تحديـــــد ال9ـــــدف مـــــن بطاقــ
PQاسة ا��تو التعلي ات إنتاج ال3�مجة قبل و¥عد د يواملعلومات وتكنولوجيا التعليم مل9ا ر   .ر

��ا �وليــة-ب الحظــة، تــم �عــد أن تــم تحديــد ال9ــدف مــن بطاقــة امل: ر إعــداد بطاقــة املالحظــة >ــ; صــو
عات ال3�مجــة،  ات إنتـاج مــشر وصـياغة بنــود بطاقـة املالحظــة بمــا يتوافـق مــع ا��تـو املــرتبط بم9ــا ر ى
ات الرئ�ـسية  ، وصـل عـدد امل9ـا ات الفرعية تحـت �ـل محـو ات الرئ�سية وامل9ا روقد تم تحديد امل9ا ر رر

ئ�سية و ) 31( ة،  رم9ا ة فرعية) 120(ر   .رم9ا

جات : التقدير الكPQ ألداء الطالب-جـ ر تـم اسـتخدام أسـلوب التقـدير الكQـP لبطاقـة املالحظـة بالـد
ـــ#  ة >ــــ; مــــستوSاتحjــــ� يمكــــن التعــــرف ع$ـ ة، وتــــم تحديــــد مــــستوSات أداء امل9ــــا ـــ; �ــــل م9ــــا ر الطــــالب >ـ ر

ة �ولية لبطاقة املالحظة �التا];   :رالصو

جتان= ى املستو أدي - جة واحدة = ى املستو أدي بمساعدة -رد   .صفر= ِيؤد ى املستو لم -رد

� wعليمـــات بطاقــــة املالحظــــة، بحيــــث ت<ــــو واÚــــ�ة :  املالحظــــةبطاقــــة wعليمـــات -دZنتــــم مراعــــاة تــــوف
ِومحددة >; الصفحة �و]# لبطاقة املالحظة، وقد اشتملت التعليمات ع$# توجيھ املالحظ إ]# قراءة 

ات �داء ومستوSات �داء والتقدير الكPQ ل<ل   .ى مستورمحتوSات البطاقة، والتعرف ع$# خيا

للتأكد من صـالحية البطاقـة للتطبيـق ومناسـب��ا لعينـة البحـث، وقـد تـم :  ضبط بطاقة املالحظة-ه
  :التحقق من ذلك وفق �جراءات التالية

 وقد تم ذلك عن طرSق عرض بطاقـة املالحظـة ع$ـ# مجموعـة :يالصدق الظاMر للبطاقة •
 الـــــصياغة �جرائيــــة واللغوSـــــة مــــن اq«3ــــ�اء واملتخصـــــصZن >ــــ; ا�Tـــــال، ��ــــدف التأكــــد مـــــن ســــالمة

ات ضوح9ا، وإم<انية مالحظة امل9ا رملفردات البطاقة، و   . و

                                                

  .�طاقة مالحظة أداء مهارات إنتاج البرمجة) 8( ملح� -8



فاعلية استراتيجية األمثلة المحلولة ببيئة التعلم المعكوس في تنمية مهارات 
 يا التعليمإنتاج مشروعات البرمجة لدى طالب تكنولوج

، علي مبروك دمحم سيد أحمد الفقي/ أ
  عطيو،  مصطفى نجيب دمحم/ د.أ

 اللطيف مرسي عبد أحمد أشرف/ د.أ
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اءوقــد تــم تحليــل  ن الــسادة ا��كمــZن، والjــP تــضمن أن ي<ــو التقــدير الكQــP لــألداء ع$ــ# رآ
ة (ًبطاقة املالحظة م<ونا من مستوZSن فقط  ة–رأدى امل9ا ات )ر لـم يـؤد امل9ـا ر؛ م3ـ�رSن ذلـك بـأن امل9ـا

جة مـن �داءات الفرعيـة، والjـP ال تحتمـل إال أن يؤد�Þـا الطالـب �ـش<ل قد  رتم تحليل9ا إ]# أق��É د

�يح أو ال يؤد�Þا، وتم إجراء wعديالت السادة ا��كمZن للنقاط موضع النقد >; بطاقة املالحظة .  

: تم حساب ثبات بطاقة املالحظة باستخدام �ل من أسلو¥ي: حساب ثبات بطاقة املالحظة -و
؛ حيـث تـم )wعدد املالحظZن ع$# أداء الطالب الواحد ثم حـساب �تفـاق بـZن تقـديرMم لـألداء(

عات ال3�مجـــة، و¥عــــد  ات إنتـــاج مـــشر ايـــة بم9ـــا و�ســـتعانة بثالثـــة مـــن الـــزمالء الـــذين لـــد�Þم د ر ر
عــرض بطاقــة املالحظــة علـــ�Öم ومعرفــة محتواMــا وwعليمــات اســـتخدام9ا، تــم تطبيــق البطاقـــة، 

ة أداء ثالثـــة مــــن الطـــالب، ثــــم حــــساب معامـــل �تفــــاق ل<ـــل طالــــب باســــتخدام وذلـــك بمالحظــــ
cــسبة �تفــاق بــZن املالحظــZن ع$ــ# أداء الطــالب  ل، وSوÚــp اTqــدو التــا];Cooperمعادلــة �ــوCر

  .الثالثة

   )3(لجدو 

  معامل �تفاق بZن املالحظZن ع$# أداء الطالب الثالثة

  cسبة �تفاق >;

  لحالة الطالب �و

  �تفاق >;cسبة 

  حالة الطالب الثاcي

  cسبة �تفاق >;

  حالة الطالب الثالث

86%  92%  91%  

ليتـpã مـن اTqـدو الـسابق أن متوسـط cـسبة اتفـاق املالحظـZن >ـ; حالـة الطـالب الثالثــة 
جــة عاليــة مــن الثبــات وأ��ــا صــا�qة �ــأداة %)89.7(ي|ــساو  ر، وMــذا |ع¤ــP أن بطاقــة املالحظــة ع$ــ# د
  .للقياس

ة ال�Óائية لبطاقة املالحظة -ز �عد �ن��اء من تقدير صدق وثبات بطاقة املالحظة، أصبحت : رالصو
��ا ال�Óائيـــة عات  رالبطاقــة >ـــ; صـــو ات إنتـــاج مـــشر وصـــا�qة لالســـتخدام >ــ; تقـــوSم أداء الطـــالب مل9ـــا ر

  .ال3�مجة

ة املبدئيـــة لب"ئـــة الـــتعلم املعكـــوس �ـــ� .6 �و املوديـــوالت التعليميـــة الـــصو رتـــصميم ســـ"نا  ضـــوء ر
�و مخطط إلنتاج ا&%تو التعلي§µ ،Cشمل ا|®طوات : متغ}�ات البحث ا|%ا�� يµعد الس"نا ر ُ

ط والتفاصيل ا|®اصة �¹ـا وخطـوات إعـدادQا، وHـشمل وصـفا مختـصرا  التنفيذية والشر
ً ً

و
قمية سم مبد�ي لتحو�ل العناصر املكتو»ة إ�� عناصر  روموجزا لل	�ت"ب ا&%دد مع  ر

ً
.  

Sو التعليQـP للموديـوالت التعليميـة القائمـة ع$ـ# ولقد تم >ـ; Mـذه اq«طـ روة تـصميم الـس�نا
�ـ; فيـھ عنــد تـصميمھ �اتيجية �مثلـة ا��لولـة، وقـد ر�ىتحوSـل ا��تـو وتقـسيمة إ]ـ# صــفحات : واسـ

ة الـتعلم مـودل  رwشبھ تماما صفحات نظام إدا
ً

Moodle تحديـد نـوع وموقـع �ـل عنـصر مـن عناصـر ،
ابط املوجودة بZن الصفحاتالوسائط املتعددة داخل الصفح   .وات، تحديد موقع ونوع الر

� الjـP يجـب توافرMـا، مثـلZو �عـض املعـايS �ـ; أيـضا عنـد كتابـة الـس�نا ركمـا ر ً يأن تحتــو : و
�ل شاشة ع$# فقرة أو فكرة واحدة، ومراعاة wسلسل العرض ومنطقيتھ، و�نتقـال مـن الـس9ل إ]ـ# 

إم<انيـة تحكــم التلميـذ >ــ; �نتقـال مــن شاشـة إ]ــ# نالـصعب، وأن ت<ـو �Mــداف واÚـ�ة للتالميــذ، و
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، وكــذلك إم<انيــة تحكمــھ >ــ; عــرض املعلومــات، مــع إم<انيــة العــودة ملراجعــة أجــزاء معينــة مــن  يآخـر
  .شاشة معينة

Sو فقـد تـم عرضـة ع$ـ# مجموعـة مـن اq«3ـ�اء واملتخصـصZن  روللتحقق من صالحية الس�نا
Sو التعليQـــP، وتـــم >ـــ; ا�Tـــال وقـــد أبـــدي الـــسادة اq«3ـــ�اء واملتخصـــ اء مـــستوفاة حـــو الـــس�نا رصZن أ لر

اءMم وتضمنت �عض التعديالت م�Óا   :رتحليل أ

Sادة Tûم الفيديو وعرضة داخل ب�ئة التعلم ع$# نظام مودل  � ة التعلمMoodleز    .ر إلدا

ج م�Óا � ابط داخل صفحات النظام دو اq«ر و فتح الر   .نو

  . إتاحة كتابة التعليقات �

تھ وعليھ تم إجراء التعـدي �ونيـة >ـ; صـو�Sو التعليQـP للوحـدة �لك رالت وإعـداد الـس�نا ر
�ونية ع$# نظام مودل )9 (ال�Óائية�ــــره إنتـــاج الوحــــدة �لك ة التعلمMoodle ليتم ع$# إثـ   .ر إلدا

 .تصميم اس	�اتيجيات التعليم والتعلم .7
�اتيجية �مثلـــة ا��£س باســـ �لولـــة بب�ئـــة رو¥عـــد تحديـــد �جـــراءات الـــسابقة فـــإن التـــد

� وفقا ما ي$;Zًالتعلم املع<وس |س: 

عقد جلسة تنظيمية مع طالب الفرقـة الثالثـة شـعبة املكتبـات واملعلومـات وتكنولوجيـا التعلـيم  - 
عينــة التجرSــب ال�Óــا ي، وذلــك لتعــرSف9م بماMيــة ال3�نــامج التعليQــP وأMدافــھ وكيفيــة �ســتفادة 

 .منھ
 -  Pjع مجموع£ س ا��تـو ) 1( ا�Tموعة البحث بطرSقة عشوائية،زتقسيم أفراد العينة وتو يتـد ر

ـــة الــــتعلم املع<ــــوس، وقوام9ـــــا  �اتيجية �مثلــــة ا��لولــــة بب�ئــ�، مـــــع ً طالبــــا30التعليQــــP وفــــق اســـــ
، وذلـــك لتعــرSف9م بأMــداف ال3�نـــامج وطبيعتــھ، وكيفيـــة )10(إمــدادMم بــدليل اســـتخدام ال3�نــامج 

� فيــھ والتعامــل معــھZموعــة الــسTقــة التقليديـــة، رتـــد) 2(، وا�Sوفــق الطر PــQيس ا��تــو التعلي
Sبات >; املعملً طالبا30وقوام9ا سة �cشطة والتد رن تقديم ا��تو النظر ومما ر ي  .ي

ـــنمط التقليــــــدي  -  ــــZن الـــ ــــدمج بــ ىتقــــــديم ا��تــــــو التعليQــــــP بب�ئــــــة الــــــتعلم املع<ــــــوس مــــــن خــــــالل الــ
�اتيجية �مثلة ا��لولة��وcي وذلك وفق اس��اتيجية �مثلة  وCتطبيق نموو�لك�ذج تطبيق اس

ض >; �طار النظر)9، 2015(ا��لولة >; ال3�مجة إل�Þاب جودة طلبھ  ي املعر  .و
ات  -  ســــة �cـــشطة واختبــــا �وcــــي >ـــ; تقـــديم ا��تــــو التعليQـــP النظـــر ومما�ريتمثـــل الـــش<ل إلك ر ي ي

ة الـــــــتعلم �لك ــــام إدا ـــــن خـــــــالل نظـــ ـــــة والبعديــــــــة مــ ات القبليــ ـــــذاwي و�ختبـــــــا ــــوSم الــ رالتقـــ ــــــي ر �وcــ�
)Moodle.( 

ــــو  -  ـــدءا مـــــن املوديـــــو �و وحjـــــ� املوديـ ـــتم عـــــرض �ـــــل موديـــــو مـــــن املوديـــــوالت ع$ـــــ# حـــــدة بــ ليــ ل ل ًل

اسـتھ يظ9ـر املوديـو الثـاcي  ¥عـة أيـام مـن د لالسادس، حيث يظ9ـر املوديـو �و أوال ثـم �عـد أ ل رل ر
ً

 .لوMكذا ح�j يصل إ]# املوديو السادس

                                                

  .نموذج السینار>و التعل مي للمودیوالت) 9( ملح� - 9

  .دلیل استخدام بیئة التعلم المع�وس) 10( ملح� - 10
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اســـة �ـــل موديـــو للـــذMاب ملع -  لوSخـــصص يـــوم �عـــد د Sبات ر ســـة �cـــشطة والتـــد رمـــل ال<ليـــة ملما ر
عات برمجية جديدة استھ وإنتاج مشر واملتعلقة با��تو التعليPQ الذي تم د ر  .ى

 -  PـــQاســـة ا��تـــو التعلي ى wـــستغر عمليـــة د لثالثـــو يومـــا مـــن بدايـــة ظ9ـــو املوديـــو �و ) 30(رق ل رن ً

ات داخــــل �ـــل موديــــو  اســــة املوديــــو الـــسادس، وwعــــرض امل9ــــا لوحjـــ� ��ايــــة د رل �;، رS ر�ــــش<ل تــــد
ة مف9وم9ا وشرح اq«طوات �جرائية ألدا��ا من خالل مشاMدة لقطات الفيديو  روتحت �ل م9ا

عات ال3�مجة ات إنتاج مشر ة من م9ا ة ل<ل م9ا والPj توpÚ �داء العم$; بالصوت والصو رر  .ر
ســــة �cــــشطة  -  ريتمثــــل الــــش<ل التقليــــدي >ــــ; �لتقــــاء بــــالطالب داخــــل معمــــل ال<ليــــة وذلــــك ملما

عات برمجية ع$# أج9زة معمـل ا�qاسـب z]ـ;  Sبات وإنتاج مشر ووالتد �ـش<ل فـردي، وذلـك ) أ(ر
  .ًوج9ا لوجھ مع املعلم وتحت إشرافھ داخل معمل ال<لية

اج�ـة املـتعلم .8 اختـار الباحـث نمـط rبحـار : وتصميم أساليب Vبحار، والتحكم التعلي§C، و
؛ حيــث ي�ــيح Qـذا الــنم ط للمــتعلم الفرصــة �ــ� أن يتقــدم إ�ــ� لغ}ـ� ا|®طــي داخــل ¼ــل موديــو

�مـــام أو يرجــــع إ�ـــ� ا|®لــــف أو يـــذQب إ�ــــ� القائمـــة أو أن يتخطــــى �عـــض النقــــاط التعليميــــة 
وصوال إ�� rختبار ال�³ا�ي

ً
. 

  
 :Vنتاجمرحلة 

ط واملواصــفات التعليميــة إ]ــ# منتجــات wعليميــة �املــة  ويــتم >ــ; Mــذه املرحلــة تحوSــل الــشر
تــــم تمـــد Mــــذه املرحلـــة ع$ــــ# مخرجــــات مرحلjـــP التحليــــل، والتـــصميم، وقــــد وجـــاMزة لالســــتخدام، وwع

Mـــا >ــ; مرحلـــة التـــصميم وذلـــك  را�qــصو ع$ـــ# املـــواد والوســائط التعليميـــة الjـــP تــم تحديـــدMا واختيا ل
 وتتــــضمن اq«طــــوات إلنتــــاج ب�ئــــة الــــتعلم املع<ــــوس وcــــشرMا ع$ــــ# املوقــــع >ــــ; ضــــوء متغZــــ�ات البحــــث

  :التالية

� لإلن -1Zطوة تم: تاجالتخطيط والتحض»qذه اM ;<رامج، : وCمتطلبات �نتاج من أج9زة و �Zتوف
�اتيجية �مثلة �والPj سوف يتم استخدام9ا >; �نتاج الف¤P ملتطلبات ب�ئة التعلم املع<وس وفق اس

عات ال3�مجــــة مـــن نــــصوص  ا��لولـــة، ات إنتــــاج مـــشر ووتــــم تحديـــد العناصــــر املرئيـــة املرتبطــــة بم9ـــا ر
سوم وفيديو روصو و منية لإلنتاجر  .ز، ثم تم وضع خطة 

�اتيجية �مثلـة ا��لولــةب�ئـة متطلبــات إنتـاج -2�>ــ; Mـذه اq«طــوة تــم :  الــتعلم املع<ــوس وفـق اســ
ــــ# برمجـــــة ب�ئـــــة الــــــتعلم املع<ـــــوس وفــــــق  ـــد مـــــسبقا، وا�Tـــــاز مــــــن ا��كمـــــZن إ]ــ Sو املعـــ ًترجمـــــة الـــــس�نا

ر
�اتيجية �مثلة ا��لولة، والPj مر انتاج9ا بمرحلتZن�  :اس

�اتيجية �مثلة ا��لولة: و]#��و¡; عناصر : انتاج م<ونات ب�ئة التعلم املع<وس وفق اس
قمية، مثل ة ملفات  رالتعلم الPj تحتو�Þا ب�ئة التعلم >; صو   :ر

وتم ف�Öا تجZ9[ وتجميع الوسائط التعليميـة ا�«تلفـة سـواء :  إعداد الوسائط السمعية والبصرSة-أ
� لفظية الZوذلـك مـن خـالل الرجـوع إ]ـ# �دبيـات �انت لفظية أو غ ،PـQمـة إلنتـاج ا��تـو التعلي يال ز

�نت، وتم ذلك وفق ما ي$;�  :  واملراجع واملصادر العلمية ومواقع �ن

 >ــ; كتابــة جميــع النــصوصMicrosoft Word 2019 تــم اســتخدام برنــامج :  كتابـة النــصوص-) 1(
تعلقـــة بكتابـــة النـــصوص بـــال3�امج التعليميـــة ىاملتعلقـــة بـــا��تو التعليQـــP، مـــع مراعـــاة الـــضوابط امل

  .املماثلة
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ىتـــم تجZ9ـــ[ الـــصو الثابتــــة املتعلقـــة بـــا��تو التعليQـــP عــــن : ر تجZ9ـــ[ الـــصو الثابتـــة ومعا��Tqــــا-) 2( ر
مـة، وحفظ9ـا Adobe Photoshop CS5رطرSق برنامج معاTqة الصو الثابتة  ز وإجراء التعـديالت الال

  .ىسب للعرض داخل ا��تو التعليPQنلت<و >; Tûم منا) JPG(بامتداد 

ىتـم wـ�Tيل لقطـات الفيـديو املرتبطـة بـا��تو التــــعليPQ عـن طرSـق :  T�wيل لقطات الفيديو-) 3(
ة، وحفظ9ـــا بـــصيغة Camtasia Studio 8برنـــامج  ة الjـــP تـــؤدى بالـــصوت والـــصو ر ل�ـــ�Tيل امل9ـــا ر

ة التعلم مودل مناسبھ ل   .Moodleرنظام إدا

  .Sound Forge 7 تم T�wيل الصوت باستخدام برنامج: T�wيل الصوت-) 4(

�اتيجية �مثلـة ا��لولـة: الثانية�: تـأليف وتجميـع م<ونـات ب�ئـة الـتعلم املع<ـوس وفـق اسـ
دل  اســـتخدام خــالل مـــن وذلــك ة الـــتعلم مـــو ونظــام إدا فــع ا��تـــو التعليQـــMoodle P:ر ي والــذي تـــم  ر

عات ال3�مجةبرنامج w"عليھ، وأطلق ع$# املوقع التعليPQ اسم  ات مشر وعليPQ لتنمية م9ا وقـد تـم " ر
ة التعلم  ً؛ نظرا ألنھ نظام ي�يح إم<انية التعلم بما يتما��É مع إم<انات �ل Moodleراختيار نظام إدا

� م�[امنة، كما أنھ ي�يح ملدير النظام إم<انية Zامنة وغ]�يطالب، كما أنھ يحتو ع$# أدوات تواصل م
Sر الــــتعلم اq«اصــــة ��ــــم، ت�بـــع الطــــالب أو مجموعــــات الــــت ــ�Tيل تقــــا رعلم، كمــــا يمكــــن مــــن خاللــــھ wــ

 �Zجات أوتوماتيكيــا حــسب املعــاي ات، كمــا أنــھ يقــوم بتــ��يح وwــ�Tيل الــد ًوإم<انيــة إcــشاء اختبــا ر ر
  .الPj يحددMا مدير النظام، باإلضافة إ]# إم<انية إضافة wعليق من جانبھ ع$# إجابات الطالب

  :كوس واملكونات �ساسيةالشPل العام لب"ئة التعلم املع -3
إلحـــداث الت<امـــل بـــZن م<ونـــات ب�ئـــة الـــتعلم املع<ـــوس لتحقيـــق أMـــداف البحـــث ا�qـــا]; تـــم تنفيـــذ 

  :التا];
 .نإcشاء حساب خاص ل<ل متعلم، بحيث ي<و ل<ل املتعلم حسابھ اq«اص بھ - 
 للتعــرف ع$ــ# �ــل wــ�Tيل املــتعلم ع$ــ# النظــام مــن خــالل إعــداد قائمــة بأســماء املتعلمــZن - 

للم >; بداية الدخو لل3�نامج التعليQـP، ومـن خـالل التعـرف ع$ـ# �ـل مـتعلم يـتمكن الباحـث متع
 . من ت�بع خطوات wعلمھ داخل ب�ئة التعلم املع<وس

ر اq«اصـــة بــــھ  -  ــ�Tيل الـــدخو باســـتخدام اســــم املـــستخدم و�لمـــة املــــر و يبـــدأ الطالـــب ب�ــ ل
ة الـــــتعلم رللـــــدخو ع$ـــــ# نظـــــام إدا ـــ# Moodleل ً؛ والـــــدخو تلقائيـــــا ع$ــ راملقـــــر اq«ـــــاص بمجموعـــــة ل

�اتيجية �مثلة ا��لولة�  .اس
ات القبليـة والبعديـة للموديـوالت، و�ختبـار  -  رإcشاء بنك لألسئلة الPj ت<ونـت م�Óـا �ختبـا

اج �ســــــئلة  ـــــتم تحديــــــد وإد ات التقــــــوSم الــــــذاwي، ل<ــــــي يـ ـــا ـــ; والبعــــــدي، واختبـــ رالتحــــــصي$; القب$ـــ ر
ات السابقة   .راq«اصة ل<ل نوع من أنواع �ختبا

، ثم إضافة �سئلة اq«اصة ��مـا مـن بنـك  -  راختيار أسئلة �ختبار القب$; والبعدي للمقر
 .�سئلة

 . وإجراء عمليات الضبط املتنوعةMoodleرفع املوديوالت التعليمية ع$# نظام  - 
ـــتعلم إ]ــــ# ســــتة موديــــوالت wعليميــــة، وداخــــل �ــــل  -  ة الـ رتــــم تقــــسيم ا��تــــو ع$ــــ# نظــــام إدا ى

: لمة �عناصره؛ حيث |شتمل �ل موديو ع$# عدة م<ونـات أساسـية و¡ـ;لموديو تم تصميم قائ
ىالعـنــــوان، وامل3ــ�رات، و�Mـــداف، وعناصــر ا��تــو التعليQـــP، والتعليمــات، و�ختبــار القب$ـــ;، (
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دشة، ومنتـديات و�cشطة التعليمية، والتقوSم الذاwي، و�ختبار البعدي، و رغرف ا�qوار والد
 ). املناقشة

  : evaluationو�مالتقمرحلة 

�عـد �ن��ــاء يضـبط ب�ئـة الـتعلم املع<ــوس وا��تـو التعليQـP تتعلـق Mـذه املرحلـة بتقــوSم و
ات إنتـاج  رمن عملية انتاج9ا؛ للتأكد من مدى صالحي��ا للتطبيق ع$# التالميذ، مـن أجـل تنميـة م9ـا

عات ال3�مجـــة، ثـــم التعـــرف ع$ـــ# مـــدى فاعلي��ـــا مـــن خـــالل املعاTqـــة �حـــصائية  للنتـــائج، وقـــد ومـــشر
أجرSت عملية التقوSم 

ُ
  :من خالل إتباع اq«طوات التالية

�عــد �ن��ــاء : يعــرض ب�ئــة الــتعلم املع<ــوس وا��تــو التعليQــP ع$ــ# اq«3ــ�اء واملتخصــصZن )1
ة الـتعلم  فـع ا��تـو التعليQــP ع$ـ# نظـام إدا رمـن   تــم عرضـ9ا ع$ـ# الـسادة املـــحكمZن Moodleىر

اؤMم �التا];اا�Tال لتقييم9واملتخصصZن >;  � التصميم؛ و�انت آZر ملعرفة مدى مراعا��ا ملعاي :
ار التفاعــل �ــش<ل أك�ــ� اســتخدام ألــوان مناســبة �ــاللو �خــضر الفــاتح  نإظ9ــار مفــاتيح وأز ن ر
 �Zن الشاشة ملطابق��ا معايZن، وضع القوائم الرئ�سية ع$# يمZ9دة للعTوالبعد عن �لوان ا�

� بنط اq«ط >; �عض الشاشاتالتصميم اTqيد، إضافة �عض الZغwرصو التوضيحية و. 

�حــــةتــــم إجــــراء التعــــديالت  وقـــد�نالjــــP أبــــداMا الــــسادة ا��كمــــو ع$ــــ# ب�ئــــة الــــتعلم  املق
 .يوا��تو التعليPQ مباشرة قبل التجرSب �ستطال�; لل3�نامج

وذلــك ��ــدف التأكــد مــن وضــوح : تجرSــب مــادة املعاTqــة التجرRSيــة ع$ــ# عينــة اســتطالعية )2
ى�تو التعلPQ، وكذلك مـدى دقـة �خـراج الف¤ـP، وسـ9ولة تـصفح الطـالب للمحتـو املقـدم ا� ي

إل�Öم داخل ب�ئة التعلم املع<ـوس، وتنفيـذMم لألcـشطة، واسـتخدام أدوات �تـصال، وقـد تـم 
Mر، حيث ) الفرقة الثالثة(التجرSب ع$# عينة من طالب شعبة تكنولوجيا التعليم  زبجامعة �

 .ًطالبا) 20(ة بلغ عدد العين

حيـث اجتمــع الباحــث بطــالب العينـة �ســتطالعية، وشــرح ل9ــم :  التم9يديــةاTqلــسةعقـد 
��Sم قبــل بدايـــة التطبيـــق  اســ��م للمحتـــو ع3ـــ� ب�ئــة الـــتعلم املع<ـــوس، كمــا قـــام بتـــد رال9ــدف مـــن د ىر
ى�ســــتطال�; ع$ــــ# كيفيــــة الــــدخو إ]ــــ# ا��تــــو مــــن خــــالل الــــرابط اq«ــــاص، وكيفيــــة اســــتخدام9م  ل

وات ب�ئــة الــتعلم املع<ــوس، وقــد أبــدى معظــم الطــالب أثنــاء الــتعلم أو �عــد �ن��ــاء مــن التجرCــة ألد
غبـــ��م بــأن |ـــشمل Mــذا �ســـلوب جميـــع  رقبــوال للـــتعلم مــن خـــالل ب�ئـــة الــتعلم املع<ـــوس، كمــا أبـــدوا 

ً

اسية �خر ات الد ىاملقر ر   . ر

�ة من�  .م30/11/2020م إ]# 15/11/2020وقد تم التطبيق �ستطال�; لتجرCة البحث >; الف

 >; Mذه اq«طوة اثنـاء تطبيـق التجرCـة �سـتطالعية؛ بـأن توصـل إ]ـ# الباحثوقد استفاد 
ة وخ3�ة : ما ي$; رمعرفة الصعوCات الPj تواجھ الباحث والطالب أثناء تطبيق التجرCة، واك�ساب م9ا

Sب عل�Öـــا، والتأكـــد مـــن ســـالمة �دوات املتـــوفرة  اســـ��م رتطبيـــق التجرCـــة، والتـــد رللطـــالب وســـ9ولة د
، والتأكد من س9ولة أو صعوCة �cشطة التعليمية املقدمة داخل ا��تو واq«اصة ب<ل  ىللمحتو ى

  .لموديو

�عد �ن��اء من بناء مواد املعاTqة التجرRSية املتمثلة >; :  إجراء التجرCة �ساسية للبحث )3
ـــار تحــــــصيلاخت(ب�ئـــــة الــــــتعلم املع<ــــــوس املقدمــــــة، وCنــــــاء أداwــــــي القيــــــاس  )  بطاقــــــة مالحظــــــة-بـــ



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

283 

ًتـــم تنفيـــذ التجرCـــة �ساســـية وفقـــا لÔ«طـــوات  لوضـــبط9ما وا�qـــصو ع$ـــ# املوافقـــات الرســـمية

  :التالية

ــ# فاعليــــة ب�ئـــة الــــتعلم املع<ـــوس وفــــق : ال9ـــدف مـــن التجرCــــة � Mـــدفت التجرCــــة التعـــرف ع$ـ
عات ال3�مجــــة لــــدى طــــ ات إنتــــاج مــــشر �اتيجية �مثلــــة ا��لولــــة >ــــ; تنميــــة م9ــــا�واســــ الب املكتبــــات ر

  . واملعلومات وتكنولوجيا التعليم

 أسـماء مـن كـشوف العـشوائية؛ بالطرSقـة البحـث عينـة اختيـار  تـم:البحـث عينـة اختيـار �
�بية بتف9نا �شراف  الفرقة الثالثة شعبة املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا طالب�التعليم ب<لية ال

 القائمة Mذه من البحث عينة اختيار ًبا، وتمطال) 200(م وعددMم 2021/ 2020اTqامö; العام >;
  .ضابطة وتجرRSية مجموعتZن إ]# تقسيم9م تم ًطالبا،) 60(عددMا  بلغ ًعشوائيا، وقد

 :إجراءات �عداد للتجرCة �ساسية عدة عملية تطلبت وقد: �ساسية للتجرCة �عداد �

قم  الكمبيوتر ةأج9ز توافر من التأكد  تم:واملعدات �ج9زة صالحية اختبار -  بالقـسم،) أ(ربمعمل 
� أحد برامج التصفح، معZنت؛ واتصال9ا توف��ة التعلم  باإلن فع الـمحتو ع$# نظام إدا رو ى   . Moodleر

Sب اختيـار - ِمالحظـZن مـن الـزمالء ثالثـة اختيـار  تـم:املالحظـZن روتـد
بقـسم املكتبـات  املعيـدين )1 (

 تطبيـق >ـ; واملعاونـة التجرCـة، تطبيـق ع$ـ# �شـراف ;للمـساعدة >ـ واملعلومـات وتكنولوجيـا التعلـيم
RSية جلسة عقد تم وقد الطالب، أداء ومالحظة أدوات البحث   .  ل9م رتد

تـــم عقـــد جلـــسة تنظيميـــة مـــع طـــالب الفرقـــة الثالثـــة شـــعبة املكتبـــات : عقـــد اTqلـــسة التنظيميـــة -
ا التعلــيم عينــة التجرSــب ال�Óــا ي، وذلــك لتعــرSف ي9م بماMيــة ا��تــو التعليQــP واملعلومــات وتكنولوجيــ

ات الjـــP تقـــدم مـــن خالل9ـــا، وكيفيـــة توظيـــف Mـــذه  روأMـــداف9ا وكيفيـــة �ســـتفادة م�Óـــا، وطبيعـــة امل9ـــا
Sـــد الطـــالب بمعلومـــات عـــن كيفيـــة  عات برمجيـــة، باإلضـــافة إ]ـــ# تز ات �عـــد إتقا��ـــا إ]ـــ# مـــشر وامل9ـــا و ر

ة التعلم    .ل والدخو عليھMoodleراستخدام نظام إدا

£ع حـساب ل<ـل طالـب مـن طـالب عينـة البحـث حjـ� وقد تم خالل ز اTqلسة التنظيمية تو
طالبــــا إ]ــــ# مجمــــوعتZن ) 60(ليتمكنـــوا مــــن الــــدخو ع$ــــ# ب�ئــــة الــــتعلم، وتقــــسيم أفــــراد عينــــة البحــــث 

ً

  :تجرRSية وضابطة

�اتيجية �مثلة ا��لولة بب�ئـة الـتعلم املع<ـوس، وقوام9ـا - �س ا��تو وفق اس ي مجموعة تد  30ر
  .ًطالبا

ســـــــة -    ـــــة تقـــــــديم ا��تـــــــو النظـــــــر ومما س ا��تـــــــو بالطرSقـــــــة التقليديــ ـــــابطة تـــــــد ر مجموعـــــــة ضــ ير ي ي
Sبات >; املعمل، وقوام9ا    .ً طالبا30ر�cشطة والتد

 بدليل استخدام ب�ئـة الـتعلم، وذلـك لتـوعي��م بأMـداف9ا وطبيعـة البحثوتم إمداد عينة 
� ف�Öـا والتعامـل مع9ــا، وكيفيـة Zات والتواصـل مــع التعلـيم، وكيفيـة الــس رأداء �cـشطة، وتنفيــذ امل9ـا

  . الزمالء واملعلم

                                                

 ). سعد إبراه م نصار–أحمد عبد السالم � الني  (-1



فاعلية استراتيجية األمثلة المحلولة ببيئة التعلم المعكوس في تنمية مهارات 
 يا التعليمإنتاج مشروعات البرمجة لدى طالب تكنولوج

، علي مبروك دمحم سيد أحمد الفقي/ أ
  عطيو،  مصطفى نجيب دمحم/ د.أ

 اللطيف مرسي عبد أحمد أشرف/ د.أ
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  :وقد مرت عملية التطبيق القب$; ألداwي البحث بالتا];: ًتطبيق أداwي البحث قبليا �

ات-أ ـــا ـــ; ألدوات : ر تطبيــــق اختبـــــار التحـــــصيل املعر>ـــــ;، بطاقـــــة مالحظـــــة أداء امل9ــ تـــــم التطبيـــــق القب$ــ
، وذلـك بواسـطة أج9ـزة الكمبيـوتر، و�ـان ذلــك )ا�TمـوعتZن(البحـث، ع$ـ# العينـة �ساسـية للبحـث 

¥عــاء املوافـــق  ِم، وقــد تمــت Mـــذه العمليــة بواســطة الباحـــث نفــسھ، واملالحظـــZن 2/12/2020ريــوم �
Mم الباحث   .رالذين اختا

للتأكـــد مـــن تجـــاcس مجمـــوعPj البحـــث؛ تـــم تحليـــل نتـــائج : التأكـــد مـــن ت<ـــافؤ ا�TمـــوعتZن �
، وذلــك للتعـرف ع$ــ# )اختبـار التحــصيل املعر>ـ;، بطاقــة مالحظـة �داء: (التطبيـق القب$ـ; لألداتــZن

قداللـة الفــر بــZن ا�TمــوعتZن، والتحقــق مــن مــدى تجـاcس مجمــوعPj البحــث، وقــد تــم التأكــد مــن 
  :تجاcس ا�TموعتZن وفق اq«طوات التالية

ن مـــدى ت<ـــافؤ تـــم التحقـــق مـــ:  التحقـــق مـــن ت<ـــافؤ ا�TمـــوعتZن التجـــرSب�تZن >ـــ; التحـــصيل املعر>ـــ;-
عات ال3�مجـة؛ باسـتخدام �سـلوب  ات إنتـاج مـشر وا�TموعتZن >ـ; التحـصيل املعر>ـ; املـرتبط بم9ـا ر

ف باختبار ى، للوقوف ع$# مستو أفراد العينة قبـل wعرضـ9م للمعاTqـة t-Test) ت(و�حصا ي املعر
  :ليو9�Úا اTqدو التا];التجرRSية، 

  )4(لجدو 

Zية والضابطة >; �ختبار التحصي$; نتائج التطبيق القب$; للمجموعتRSن التجر  

 البيــان

 ا�Tموعـة
 العدد

املتوسط 
 ا�qسا¥ي

�نحراف 
 ياملعيار

جات  رد
  ا�qرSة

  قيمة

  )ت(

ىقيمة مستو 
  0.05الداللة عند 

ا�Tموعة 
  التجرRSية

30  23.85 5.89  

  4.97 22.35  30 ا�Tموعة الضابطة

58  0.87 
� دالة Zغ
  إحصائيا

جات حرSة 0.05ىلقيمة اTqدولية لل�سبة التائية عند مستو داللة ا   )2.02 = (58ر وCد

pãدو السابق يتTqاستقراء نتائج اCن، ممـا يـدل لوZمـوعتTن ا�Zق عـدم وجـود فـر دال بـ
ق  املعر>;، التحصيلع$# تجاcس وت<افؤ مجموعPj البحث >;  ووCناء عليھ يمكن القـو بـأن أيـة فـر ل ً

� املتغZــ� املــستقل، ول�ـــست إ]ــ# اختالفــات موجـــودة تظ9ــر �عــد إجــراء الZاجعــة إ]ـــ# تــأث رتجرCـــة ت<ــو  ن
  .ًمسبقا بZن تلك ا�TموعتZن

ات- ـــا ــــ; أداء امل9ــ تـــــم التحقـــــق مـــــن مـــــدى ت<ـــــافؤ : ر التحقـــــق مـــــن تجـــــاcس ا�TمـــــوعتZن التجـــــرSب�تZن >ـ
ــ عات ال3�مجـــة؛ للوقـــوف ع$ـــ# مـــستو أفـــراد العينـ ات إنتـــاج مـــشر ىا�TمـــوعتZن >ـــ; أداء م9ـــا و ة قبــــل ر

  :لwعرض9م للمعاTqة التجرRSية، يو9�Úا اTqدو التا];
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  )5(لجدو 

   نتائج التطبيق القب$; للمجموعتZن التجرSب�تZن >; بطاقة املالحظة

                البيــان

  ا�Tموعـة
 العدد

املتوســــــط 
 ا�qسا¥ي

�نحـــــــراف 
 ياملعيار

جـــــــات  رد
  ا�qرSة

  قيمة

  )ت(

ــــستو  ــــــــ ـــــة مــــ ــــــــ ىقيمـــ
  0.05الداللة عند 

Tية ا�RS10.90 78.90  30  موعة التجر 

  11.81 76.95  30  ا�Tموعة الضابطة 
58  0.54 

ـــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ� دالــ ــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ غZــــ
  إحصائيا

جات حرSة 0.05ىالقيمة اTqدولية لل�سبة التائية عند مستو داللة    )2.02 = (58ر وCد

قعـدم وجـود فـر دال بـZن ا�TمـوعتZن، ممـا يـدل ل اTqدو السابق يتpã نتائجوCاستقراء 
، ع$# تجاcس ق تظ9ر ي وت<افؤ مجموعPj البحث >; �داء امل9ار ووCناء عليھ يمكن القو بأن أية فر ل ً

� املستقل، ول�ست إ]# اختالفات موجودة مسبقا بZن Zاملتغ �Zاجعة إ]# تأث ً�عد إجراء التجرCة ت<و 
ر ن

  .تلك ا�TموعتZن

اسة ا&%تو التعلي§Cوالسماح التجر�Àيةتقديم املعا|°ة  ي للعينة بد   :ر

 / 12 / 3تـــم تنفيـــذ التجرCـــة �ساســـية اq«اصـــة بالبحـــث >ـــ; الف�ـــ�ة مـــن اq«مـــ�س املوفـــق 
£ع اسم املستخدم اq«اص ب<ل طالب، م، 2020 / 12 / 20م، وح�j يوم �حد 2020 زوذلك �عد تو

قـام الـسرSة فيمـا بيـ�Óم،  قم الدخو إ]# ب�ئة التعلم، وقد تم التنRيھ ع$# الطالب �عدم تبادل � رو ل ر
�ة وقام�اس��م، وأثناء تواجدMم ع$# ب�ئة التعلم، وقد مرت Mذه الف �ة د�ر الباحث بمتا�ع��م أثناء ف

  :باq«طوات التالية

  :وتطلب Vعالم بمواعيد التجر�ب القيام بما ي:� من إجراءات:  Vعالم بموعد بداية التجر�ب-أ

    . التجرCة �ساسيةبدءموعد من أفراد ا�TموعتZن واملالحظZن ب الطالبإعالم جميع  -

�وcــــــي -�ـــع أفــــــراد العينــــــة مــــــن خــــــالل ال3�يــــــد �لك ـــ# جميـــ ــــد بدايــــــة التجرCــــــة، إ]ـــ ســــــائل بموعــ ســــــال  ر إ ر
  .والف�سبوك

قية ع$# �ل طالب من طالب عينة البحث، تضم عنوان موقع الوSب وCيانات - £ع قصاصات و ر تو ز
ر اq«اصة بھ، وكذلك الزمالء املالحظ ِاسم املستخدم و�لمة املر   . Zنو

 ا&°مـوعت}ن؛ ألفـراد ال/�نـامج التعلي§ـC تقـديم تـم: للمجمـوعت}ن يا&%تـو التعلي§ـC تقـديم -ب
 Qـذه تمـت وقـد لبواقـع موديـو ¼ـل ثالثـة أيـام، ًيومـا) 18(موديـوالت lعليميـة �ـ�  سـتة بتقـديم

  :التا�� الوصف وفق العملية

ة اٍتقديم دليل للمتعلمقام الباحث ب -) 1( ، مع إم<انية تحميلھ Moodleلتعلم ر ع$# موقع نظام إدا
� >ـ; �ــل موديـو wعليQـP قبــل  وطباعتـھ؛Zوالـس ،PـQاسـة ا��تــو التعلي � >ـ; دZفـھ بكيفيـة الــسSللتعر ي ر

التعرض للموديوالت التعليمية مباشرة
ً

.  
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اســــتھ، باإلضــــافة -) 2( اســــة ا��تــــو التعليQــــP وأMدافــــھ العامــــة قبــــل البــــدء >ــــ; د ر عــــرض أMميــــة د ير
  .لجرائية ل<ل موديو wعليPQ >; بدايتھلعرض �Mداف �

اسية ع$# مقاطع فيديو لشرح -) 3( ر احتواء املوديوالت التعليمية املقدمة للطالب خارج القاعة الد
قـــــــم  ـــل الكمبيـــــــوتر  ـــ# معمــــ إ]ــــ ات، وطلـــــــب مـــــــ�Óم الـــــــذMاب  ــــا ــــ; للم9ـــ ر�داء العم$ـــ بقـــــــسم املكتبـــــــات ) أ(ر

�بيـــة با�اســـة �ــل موديـــو واملعلومــات وتكنولوجيــا التعلـــيم ب<ليــة ال Mـــر، �عــد د للدق9ليــة، جامعــة � ر ز
ســة �cــشطة التعليميــة وتطبيــق  رخــالل ف�ــ�ة التجرSــب، وذلــك بــدءا مــن الــساعة الواحــدة ظ9ــرا ملما ً ً

عات ال3�مجية أمام املعلم، وا�qصو ع$# التقوSم املناسب لوإنتاج املشر   .و

علومـة أو أيــة مـش<لة قـد تواجــھ  إتاحـة كتابـة التعليقــات �TمـوعPj البحـث؛ لالستفــسار عـن م-) 4(
استھ للمحتو التعليPQ، وSتو]# الباحـث واملالحظـان وأفـراد عينـة البحـث الـرد ع$ـ#  ىالطالب أثناء د ر

ج عن �طار التعليPQ للمحتو ىالتعليقات، �شرط عدم اq«ر   .و

ــــتعلم -) 5( ة الــ ــــب �ــــــل موديــــــو wعليQـــــــP ع3ــــــ� موقــــــع نظـــــــام إدا ر تقــــــديم اختبــــــار عقـــ ــــال Moodleل ، لكـــ
ــــب املعر>ــــــــ; املـــــــرتبط بـــــــا��تو التعليQــــــــP ا� ـــــ; اTqانـــ ـــــدم9م >ــ ىTمـــــــوعتZن، للتعـــــــرف ع$ـــــــ# مــــــــستو تقــ ى

، و£شتمل ع$# نوعZن من �سئلة   ،)متعـدد  أسئلة �ختيار من–أسئلة الصواب واq«طأ(لللموديو
ة ع$# مفتاح  ؛ عندئذ )سلم وأن�P اTqميع(رو¥عد �ن��اء من �جابة عن �ختبار والنقر بمؤشر الفأ

قwعــرض ن�يجـــة �ختبـــار والوقـــت املـــستغر >ـــ; �جابـــة، وعـــدد �جابـــات الـــ��يحة وعـــدد �جابـــات 
  .اq«طأ

  :  أمكن Ãl°يل �عض انطباعات الطالب والCÂ م�³ا:التجر»ةأثناء تطبيق  الطالبانطباعات  -جـ

ـــع الطـــــالب مــــــن ا�TمـــــوعتZن إ"Tــــــا��م بأســــــلوب التعلـــــيم مــــــن �عـــــد خــــــارج القاعــــــة -) 1(  أبـــــدى جميـــ
اسيةا   .رلد

 إحــساس الطالـــب بالرقابـــة واملتا�عـــة مــن خـــالل ب�ئـــة الـــتعلم، ومعرفــة �ـــل خطـــوة يخطوMـــا >ـــ; -) 2(
ة التعلم  �نت و�أنھ أمام املعلمMoodleرال3�نامج؛ جعل الطالب يتعامل مع نظام إدا�  . ع3� �ن

اتفيديوMات التعليمية أك�� من مرة يؤدي إ]# اس�يعا��م للم مشاMدة الطالب لل-) 3(   .ر9ا

عات ال3�مجية -) 4( ات إنتاج املشر و أبدى الطالب ترحي��م بفكرة البحث وأ��م يتمنو تطبيق م9ا ر ن
ضاMم عن طرSقة تقديم  ر>; ا��تو التعليPQ، و�ان Mذا دافعا لنجاح عملية التعليم، وأعرCوا عن  ً ي

مان وم<ان ، وإم<انية فتح املوقع من خالل ال9اتف ا��مو >; أي  زا��تو ل   . ى

اختبار (�عد �ن��اء من إجراء تجرCة البحث تم تطبيق أدوات البحث : ً تطبيق أدوات البحث �عديا-
ات قتطبيقــــا �عــــديا؛ وذلـــك للتعــــرف ع$ـــ# الفــــر بــــZن ) رالتحـــصيل املعر>ــــ;، بطاقـــة مالحظــــة أداء امل9ـــا ً ً

�ئـــة يتحــصيل وأداء عينـــة البحـــث قبـــل التعـــرض للمحتـــو التعليQــP و¥عـــده، وتحديـــد مـــدى فاعليـــة ب
ــــل  ـــة ع$ــــــ# �ــ �اتيجية �مثلــــــة ا��لولـــ�£س باســــــ �كــــــھ التــــــد�ــــذي ي � الــZــــأث رالـــــتعلم املع<ــــــوس، ومــــــدى التــ

  .م22/12/2020م، والثالثاء 21/12/2020و�ان ذلك يومي �ثنZن املوافق مجموعة، 

ـــق البعــــدي التطبيــــقوقــــد تــــم  ـــP طبــــق ��ــــا >ــــ; التطبيـ  ألدوات البحــــث بالطرSقــــة نفــــس9ا الjـ
ِاملــــشاركZن >ــــ; التطبيــــق مــــن الــــزمالء املالحظــــZن وتحــــت إشــــراف �امــــل مــــن رالقب$ـــ;، وCحــــضو جميــــع 

ًالباحـــث، وCاألمـــاكن نفـــس9ا، وذلـــك تم9يـــدا ل�ــــ�Tيل Mـــذه النتـــائج ومعا��Tqـــا باســـتخدام �ســــاليب 

  . �حصائية املناسبة
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ات إنتــاج  )4 �اتيجية �مثلــة ا��لولــة بب�ئــة الــتعلم املع<ــوس لتنميــة م9ــا�رقيــاس فاعليــة اســ
عات مــن خــالل املعاTqــة �حــصائية >ــ; ضــوء :  ال3�مجــة لــدي طــالب تكنولوجيــا التعلــيمومــشر

  : طبيعة البحث ا�qا]; تم استخدام �ساليب �حصائية التالية

عات ال3�مجة) �2ا(اختبار الداللة �حصائية  - ات إنتاج مشر ولتحديد م9ا   .ر

ق بZن ا�TموعتZن t-test) ت(اختبار  -   .Spssاستخدام من خالل و لقياس الفر

   :البحث نتائج

1.  CDEاتيجية �مثلة ا&%لولة فيما يتعلق بالتأث}� �سا�	بب"ئة التعلم املعكوس الستخدام اس
عات ال/�مجةع:� ات إنتاج مشر و التحصيل املعر�� امل	�بط بم�ا   :  كمتغ}�ر

لو ، لإلجابة عن السؤال �)التجرRSية-الضابطة(ق الفر بZن مجموعPj البحث تحديدتم 
�اتيجية �مثلة ا��لولة، بب�ئة التعلم : من أسئلة البحث؛ والذي نص ع$#�ما فاعلية استخدام اس

�Mا >; تنمية التحصيل Zمجة لـدى املعر>;املع<وس بداللة تأث�عات ال3 ات إنتاج مشر و املرتبط بم9ا ر
ـــيم،   للعينــــات t-Test" ت"وذلــــك باســــتخدام اختبــــار طــــالب الفرقــــة الثالثــــة بقــــسم تكنولوجيــــا التعلـ

  : لاملستقلة، يوpÚ النتائج اTqدو التا];

  ) 6( لجدو

جــــات ا�TمــــوعتZن >ــــ; التطبيــــق البعــــدي الختبــــار التحــــصيل املعر>ــــ;  رداللــــة الفــــر بــــZن متوســــطي د ق
عات ال3�مجة ات إنتاج مشر ومل9ا   :ر

  البيــان

 ا�Tموعـة
 العدد

املتوسط 
 ا�qسا¥ي

�نحراف 
 ياملعيار

جات  رد
Sر�qةا  

  قيمة

 )ت(

ىمستو 
  الداللة

0.05 

ا�Tموعة 
 التجرRSية

30 115.75 5.38 

ا�Tموعة 
 الضابطة

30 100.70 3.46 

 ًدالة إحصائيا 15.37  58

جات حرSة 0.05ىالقيمة اTqدولية لل�سبة التائية عند مستو داللة    )2.02 = (58ر وCد

قلفــــر بــــZن املتوســــطZن ل) ت(لوCقــــراءة نتــــائج اTqــــدو الــــسابق يتــــpã أنــــھ بحــــساب قيمــــة 
) ت(، و¡ــــ; أك3ــــ� مــــن قيمــــة )15.37(يا��ــــسوCة wــــساو ) ت(تبــــZن أن قيمــــة ) ت(باســــتخدام اختبــــار 

جات حرSـــة )0.05(ىعنـــد مـــستو داللـــة ) 2.02(ياTqدوليـــة والjـــw Pـــساو  ، ممـــا يـــدل ع$ـــ# )58(ر، وCـــد
جات طالب  روجود فر دال إحصائيا بZن متوسطي د ً ة >; التطبيق ا�TموعتZن التجرRSية والضابطق

عات ال3�مجــــة لــــصاpq ا�Tمعــــة  ات إنتــــاج مــــشر والبعــــدي الختبــــار التحــــصيل املعر>ــــ; املــــرتبط بم9ــــا ر
  .التجرRSية
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ض البحـث، والـذي نـص ع$ـ# : ًوتأس�سا ع$# ما تقدم فإنھ وتم قبو الفرض �و من فـر ل ل
ىيوجــــــد فــــــر دال إحــــــصائيا عنــــــد مـــــستو : أنـــــھ ــــوعتZن ) 0.05(ًق جــــــات طــــــالب ا�Tمــ ــــZن متوســــــطي د ربــ

ات  ـــة والــــــضابطة >ــــــ; التطبيــــــق البعــــــدي الختبــــــار التحــــــصيل املعر>ــــــ; املــــــرتبط بم9ــــــا ـــــاج رالتجرRSيـــ إنتـ
عات ال3�مجة لدى طالب تكنولوجيا التعليم لصاpq ا�Tموعة التجرRSية   .ومشر

2.  CDـــــــEـــــق بالتـــــــأث}� �سا ــــــتعلم  فيمـــــــا يتعلــ ــــة الـ ــــة بب"ئـــ ــــة ا&%لولـــ ــــتخدام اســـــــ	�اتيجية �مثلـــ الســـ
عات ال/�مجةاملعكوس ع:� ات إنتاج مشر و بطاقة مالحظة �داء العم:� مل�ا  :   كمتغ}�ر

، لإلجابــــة عــــن الــــسؤال )التجرRSيــــة-الــــضابطة(عPj البحــــث قتــــم تحديــــد الفــــر بــــZن مجمــــو
�اتيجية �مثلة ا��لولـة، بب�ئـة : الثاcي من أسئلة البحث؛ والذي نص ع$#�ما فاعلية استخدام اس

عات ال3�مجة لدى طـالب املع<وس التعلم  ات إنتاج مشر �Mا >; تنمية �داء العم$; مل9اZوبداللة تأث ر
 للعينـات املـستقلة، t-Test" ت"وذلـك باسـتخدام اختبـار وجيـا التعلـيم، الفرقة الثالثة بقـسم تكنول

  : لوتم التوصل إ]# النتائج املو�Úة اTqدو التا];

  )7( لجدو

جـات ا�TمـوعتZن >ـ; التطبيـق البعـدي لبطاقـة مالحظـة �داء العم$ـ;  ر داللة الفر بZن متوسطي د ق
عات ال3�مجة ات إنتاج مشر ومل9ا   :ر

  انالبيــ

 ا�Tموعـة
 العدد

املتوسط 
 ا�qسا¥ي

�نحراف 
 ياملعيار

جات  رد
  ا�qرSة

  قيمة

 )ت(

ىمستو 
  الداللة

0.05 

ا�Tموعة 
 التجرRSية

30 337.80 17.00 

ا�Tموعة 
 الضابطة

30 282.40 7.39 

 ًدالة إحصائيا 13.37  58

جات حرSة 0.05ىالقيمة اTqدولية لل�سبة التائية عند مستو داللة    )2.02 = (58ر وCد

جـــات  روCقـــراءة نتـــائج اTqـــدو الـــسابق يتـــpã وجـــود فـــر دال إحـــصائيا بـــZن متوســـطي د ً ق ل
جــــات ا�Tموعــــة الــــضابطة  ـــة �داء را�Tموعــــة التجرRSيــــة، ود >ــــ; التطبيــــق البعــــدي لبطاقــــة مالحظـ

عات ال ات إنتاج مشر والعم$; مل9ا 3�مجة لصاpq ا�Tموعة التجرRSيةر.  

ض البحث، والذي نص ع$# : ًوتأس�سا ع$# ما تقدم فإنھ وتم قبو الفرض الثاcي من فر ل
ىيوجــــد فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو : أنــــھ جــــات ا�Tموعــــة التجرRSيــــة، بــــZ) 0.05(ًق رن متوســــطي د

عات ال3�مجة  ات إنتاج مشر جات ا�Tموعة الضابطة >; التطبيق البعدي ع$# معدل أداء م9ا وود ر ر
  .لدى طالب تكنولوجيا التعليم لصاpq ا�Tموعة التجرRSية
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  :تفس}� ومناقشة النتائج

ـــم  قــ � النتـــــائج املب�نـــــة >ـــــ; اTqـــــدولZن Zـــــشwســـــبق عرضـــــ9ا إ]ـــــ) 7،6(ر Pـــــjــــر دال ال ق# وجـــــود فـ
جــــات كـــسب ا�TمــــوعتZن  رإحـــصائيا بــــZن متوســـط د >ـــ; اختبــــار التحــــصيل )  الــــضابطة–التجرRSيـــة(ً

عات ال3�مجة لصاpq ا�Tموعة التجرRSية  ات إنتاج مشر واملعر>; وCطاقة مالحظة �داء العم$; مل9ا ر
�اتيجية �مثلـة ا��لولـة�سـت باسـ جـاعبب�ئـة الـتعلم املع<ـوس، وSمكـن تفـس روالjـP د � وإZالن�يجـة ر 

ات ضوء >; السابقة   :التالية ر�عتبا

ات سـلوكية إجرائيـة يمكـن قياسـ9ا وwعرSـف الطـالب  – رصياغة �Mداف التعليمية لل3�نـامج >ـ; عبـا
اسة��ا قبل   ال3�نامج التعليQـP سـاعدMم ع$ـ# wـس9يل عمليـة الـتعلم ومعرفـة املطلـوب مـ�Óم رد

اسة ا��تو وCالت ى�عد �ن��اء من د  .ا]; سعوا إ]# تحقيق9ار

ىأســلوب تقــديم محتــو ال3�نـــامج التعليQــP >ــ; ب�ئـــة الــتعلم املع<ــوس >ـــ; شــ<ل موديــوالت wعليميـــة  –
ة متتاليـــة  رمنفـــصلة wـــشرح املعلومـــات بطرSقـــة منظمـــة م�سلـــسلة منطقيـــة، وعرضـــ9ا >ـــ; صـــو

، قد أتاح للطالب إتقان محتو �ل موديو ع$# حدة وإم<انية الر لواحدة تلو �خر ى جوع إ]# ى
Sادة التحصيل املعر>; ، مما ساعد ذلك >;  استھ مرة أخر زاملوديو وإعادة د ىر   .  ل

ق الفردية بZن الطالب  – وساعدت ب�ئة التعلم املع<وس ع$# تفرSد التعليم، من خالل مراعاة الفر
ًعينـــة البحـــث، ف�ـــP تـــوفر ل9ـــم الـــتعلم خـــارج أوقـــات ا��اضـــرات وفقـــا q«طـــوMم الـــذاwي، كمـــا 

ة بالوقـــت أعطــت الف ررصــة لطـــالب العينــة مزSــدا مـــن �تقــان >ـــ; الــتعلم أل��ــا ل�ـــست محــصو ً

ن  اسية، وMذا يتفق مـع مـا أشـار إليـھ م�ـسو وآخـر وا��دد >; القاعة الد ن  ,Mason) 2013(ر
et al عليميـــةw ن بتقـــديم ب�ئـــةZن املتعلمـــZق الفرديـــة بـــ و مـــن أن الـــتعلم املع<ـــوس يرا�ـــ; الفـــر

� م�Óا املتعلم ما ي�ناسب ونمط wعلمھمتعددة الوسائط واملصادر Zو�دوات يتخ.  

ل خطــوات املثــال ا��لــو >ــ; مراحــل وخطــوات مرتبــة متاحــة للطــالب؛ بحيــث يبــدأ مــن حيــث يرSــد –
ال  اد مـن عوامـل الدافعيـة لـدي الطـالب، وأ زومن حيث النقطة الPj |شعر أنھ مقـصر ف�Öـا،  ز

 ا�qرSـة >ـ; �طـالع ع$ـ# أي نقطـة تناسـبھ يعوامـل التعـب و�ج9ـاد إلتاحـة ا��تـو للطـالب مـع
�اتيجية �مثلة ا��لولة عن الطرSقة التقليدية�تفاع >; التطبيق البعدي الس   .رمما حقق ا

�اتيجية �مثلــة ا��لولــة والjــP تمZــ[ت بالــش<ل –�ي طرSقـة تنظــيم وعــرض ا��تــو التعليQــP وفــق اسـ
£س جديـــــدة لـــــم يألف9ـــــا الطـــــالب ـــد �اتيجية تــ��اتيجيات راTqـــــذاب واســـــ�ـــدي اســـــ  مـــــن قبـــــل �أحــ

Sادة دافعية الطـالب لتجر��Cـا وحـب التعـرف عل�Öـا،  £س للمحتو التعليPQ مما أدي إ]#  زالتد ير
عات ال3�مجــــة >ــــ; التطبيــــق البعــــدي  ات إنتــــاج مــــشر Sــــادة �داء العم$ــــ; مل9ــــا وممــــا ســــاMم >ــــ;  ر ز

�اتيجية �مثلة ا��لولة�  .الس

�اتيج–�£س املب�يــة ع$ــ# اســ ية �مثلــة ا��لولــة ¡ــ; �ك�ــ� فاعليــة >ــ; اك�ــساب وتنميــة ر عمليــة التــد
عات ال3�مجــة، وCخاصـة عنــدما ي$ــ; املثــال ا��لــو املــسألة  ات إنتــاج مــشر ل�داء العم$ـ; مل9ــا و ر

  .املماثلة ومواصلة حل9ا مباشرة

�اتيجية �مثلة ا��لولة مـع طـالب تكنولوجيـ –�� Mذه الن�يجة >; ضوء التعلم ع3� اسZا يمكن تفس
عات ال3�مجية من جانبZن �و لالتعليم وwعلم إنتاج املشر أن عملية wعلم Mذه �مثلة يفيد : و

>ــــ; املراحــــل �و]ــــ; مــــن اك�ــــساب  املـــتعلم وSقلــــل التحميــــل املعر>ــــ; و£عظــــم مــــن عمليـــة الــــتعلم 



فاعلية استراتيجية األمثلة المحلولة ببيئة التعلم المعكوس في تنمية مهارات 
 يا التعليمإنتاج مشروعات البرمجة لدى طالب تكنولوج

، علي مبروك دمحم سيد أحمد الفقي/ أ
  عطيو،  مصطفى نجيب دمحم/ د.أ

 اللطيف مرسي عبد أحمد أشرف/ د.أ
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اســة �مثلـة ا��لولـة يRتكـر أو يخلــق املـتعلم ا�«طـط املعر>ـ;، الثــ ة، ألنـھ >ـ; أثنـاء د رامل9ـا  :اcير
لاستخدام ا�«طط املعر>; املستخرج من املثال ا��لو >; معاTqة املسائل املتماثلة املتطلب 
، ممـــــا يجنــــب املعلــــم الـــــصراع مــــع التفــــضيالت اTqديـــــدة  لحل9ــــا كتطبيــــق ل9ـــــذه املثــــال ا��لــــو

� املألوفة عند حل املسائل اTqديدة واملعقدة Zاملتعددة وغ)Mclaren and Isotani,2011.( 

  : البحثت توصيا

�Mا، تم وضع �عض التوصيات الPj قد wساعد >; Zضوء نتائج البحث ومناقش��ا وتفس ;<
ـــالل ب�ئــــة الـــــتعلم  ـــة ا��لولـــــة مــــن خــ �اتيجية �مثلـ�ـــ تحــــسZن عمليــــة الـــــتعلم بواســــطة اســـــتخدام اسـ

  :املدمج؛ ومن Mذه التوصيات

ة �Mتمام بلغات ال3�مجة   -1 عات واستخد) vb.net-php-sql-oracel(ورضر وام9ا >; إنتاج املشر
ات  �ونيـة، حjـ� يك�ـسب الطالـب امل9ـا��ونية والكتب �لك�رال3�مجية التعليمية واملواقع �لك

  .نال3�مجية بدال من �عتماد ع$# برامج جاMزة فقط دو وجود إم<انية لالبت<ار و�بداع

الMتمــــام بتوظيــــف  مــــن واقــــع انــــدماج الطــــالب داخــــل ب�ئــــة الــــتعلم املع<ــــوس، فإنــــھ يو#ــــ�É با  -2
�نـت، و�سـتفادة م�Óـا ��وcـي ع3ـ� �ن�تقنيات التعليم من �عـد، وخاصـة >ـ; ب�ئـات الـتعلم �لك
ً>ـــ; توصــــيل ا��تـــو التعليQــــP إ]ـــ# املــــتعلم >ـــ; م<ــــان تواجـــده �عيــــدا عـــن املعلــــم، أو املؤســــسة  ي

  .التعليمية، و>; الوقت الذي يناسبھ

ي<ــــوس >ــــ; تنميــــة التحــــصيل املعر>ــــ; و�داء امل9ـــــار مــــن واقــــع ثبــــوت فاعليــــة ب�ئــــة الـــــتعلم املع  -3
عات ال3�مجة، فيو#�É باالستفادة مـن ب�ئـة الـتعلم املع<ـوس >ـ;  ات إنتاج مشر واملرتبط بم9ا ر
Sب أخــصا ي  رwعلــيم طــالب املكتبــات واملعلومــات وتكنولوجيــا التعلــيم والطــالب املعلمــZن، وتــد

املعرفية، و�داءات العملية املتنوعة، املكتبات باملؤسسات التعليمية ع$# تحصيل اTqوانب 
  . املرتبطة بمجال عمل9م

ات   -4 ريو#ــPÉ البحـــث ا�qـــا]; بنـــاء ع$ــ# نتائجـــھ بأنـــھ >ـــ; حالــة �Mتمـــام بالتحـــصيل املعر>ـــ; وامل9ـــا ً

�اتيجية �مثلة ��، وخاصة >; ب�ئة التعلم املع<وس، فإنھ يفضل استخدام اسZالعملية كمتغ
Sب طــالب املكتبـات واملعلومــات وتكنولوجيــا ا��لولـة كمعاTqــة يقـصد مــن  رخالل9ــا wعلـيم وتــد

ات العملية و�دائية املرتبطة بمجال عمل9م   .رالتعليم والطالب املعلمZن ع$# جميع امل9ا

سـة   -5 � معامل مج9زة للطلبـة wـساعدMم ع$ـ# قـضاء وقـت أك3ـ� أمـام أج9ـزة الكمبيـوتر ملماZرتوف
عات التعليميـــة  املتعلقـــة بواجبـــا��م امل^[ليـــة بب�ئـــة الـــتعلم املع<ـــوس، و�cـــشطة وإنتـــاج املـــشر

اســية  اســة ا��اضـرات داخــل القاعــات الد � الفــرص للطــالب الــذين لـم يتمكنــوا مــن دZروتـوف ر
ج9ا، أو قبل وقت ا��اضرات الصفية اس��ا خا رمن د   .ر

اسات أخر ىمق	�حات ببحوث ود   :ر

 من خالل ما أظ9رتھ النتائج واستكماال Tqوانب البحث
ً

اسات  ر يمكن إجراء مزSد من الد
  :والبحوث الPj أبان البحث أMمي��ا؛ وم�Óا

اســية أخــر وألعـــداد أك3ــ� مـــن   -1 ىإجــراء بحــوث حـــو توظيــف ب�ئــة الـــتعلم املع<ــوس >ــ; مـــواد د رل
  .املتعلمZن، والكشف عن فاعليتھ >; مخرجات wعلم متنوعة
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2-   Pــjاتيجيات ا�«تلفـــة ال��نــة بـــZن �ســ يمكـــن توظيف9ــا داخـــل ب�ئــة الـــتعلم رإجــراء بحـــوث للمقا
نـة بي�Óــا وCـZن ب�ئــات الـتعلم �خــر وقيـاس أثـر ذلــك ع$ـ# كثZــ� مـن املتغZــ�ات  ىاملع<ـوس، واملقا ر

  .التعليمية

�اتيجيات التعليميــــة >ــــ; ب�ئـــــة   -3�ـــاليب ا�«تلفــــة لتــــصميم ا��تــــو وفــــق �ســــ نــــة بــــZن �سـ ياملقا ر
  .وصيل التعليمالتعلم املع<وس، والتقنيات ا�«تلفة لتصميم وت

إجـــراء املزSـــد مـــن البحـــوث التجرRSيـــة للتأكـــد مـــن فاعليـــة ب�ئـــة الـــتعلم املع<ـــوس القائمـــة ع$ـــ#   -4
اسية ا�«تلفة ات >; املواد الد £س >; تنمية �عض امل9ا �اتيجية التد�راختالف اس ر   .ر

�اتيجية �مثلة ا��لو لتصميم ا��تو   -5�يبما أن البحث ا�qا]; قد اMتم ب�ناو اس ل التعليPQ؛ ل
ـــواع لتلــــــك  �اتيجيات أخــــــر أو أنـــ�ــــوث املــــــستقبلية تنــــــاو اســــــ ـــــضيف البحــ ىفمــــــن املمكــــــن أن تـ ل

�اتيجية، مثــــل��مثلــــة ا��لولــــة الــــسمعية مقابـــل البــــصرSة؛ أو �مثلــــة ا��لولــــة بتــــدرج : �ســـ
  .نوCدو تدرج

اسة أثر نمط �مثلة ا��لولـة >ـ; ب�ئـة الـتعلم املع<ـوس ع$ـ# تنميـة متغZـ�ات   -6 ىwعليميـة أخـر رد
اسية أخر � ا�«تلفة وتطبيق9ا >; سياق مواد دZات التفك ىكم9ا ر   .ر
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ـــع( ــ ــ ـ ــ ــ   )املراجــ

أوال
ً

  : املراجع العر»ية: 

ر، تطوSر نمـوذج للتـصميم التحفZـ[ للمقـر املقلـوب وأثـره ع$ـ# نـواتج )2015( فتî; مصطفى، أكرم ي
ــــــل مـــــــــ ـــــات وتقبـــ ـــــستو تجZ9ـــــــــ[ املعلومــــ ــــــتعلم ومــــ ــــــــساندة لـــــــــذو ىالـــ ـــــــا املـ يستحدثات التكنولوجيــ

�وcي والتعلم عن �عد، الرSاض، . �حتياجات اq«اصة� 5- 2املؤتمر الدو]; الرا�ع للتعلم �لك
س    .م2015رما

�ات الذاتيــة )2015( طلبـھ، جــودهإ�Þـاب Zاتيجية �مثلـة ا��لولــة مـع التفــس��، أثــر التفاعـل بــZن اســ
م العلمية وحل املسائل الفZ[يائية ذات البناء اTqيـد وذات واملعرفة السابقة >; تنمية املفاMي

يالبناء الضعيف لدي طالب الصف �و الثانو  � العكـ$PÉ "لZرة التـأثMات >; ضوء ظا�Zتفس
3�ة»Ôية للتفو11، ع6، مج"لCلة العرTق، ا�.  

 ، £س اq«ـصو#PÉ بـالكمبيوتر)2012(يحسن حسZن جامع، أحمـد أبـو العـال ���ـساو  ر، فعاليـة التـد
�بيــة النوعيــة�ات حــل املــشكالت ال3�مجيــة لــدى طــالب �ليــة ال ا�Tلــة العرCيــة . ر>ــ; تنميــة م9ــا

�بية العلمية والتقنية �  . 132 - 98، 1ع, 1 اليمن، مج-لل

ات �ســتخدام zمـــن ). 2018. (رضــا مــسعد الــسعيد رالــتعلم املــدمج، مــدخل تكنولــوÇ; لتنميــة م9ــا
�نــــــت والــــــو�; بأخالقيــــــات التكنولو�جيــــــا املعاصــــــرة، مجلــــــة ترCوSــــــات الرSاضــــــيات، مــــــصر، لإلن

  . 39 – 6، 3، ع21مج

ــــماعيل،  �وcـــــي )2018(ر�Þـــــام دمحم إسـ�القـــــائم ع$ـــــ# ) الثابـــــت/الـــــدينامي<ي(، أثـــــر نمطـــــي العـــــرض �لك
ات التوجيــھ الــذاwي لـــدي  �اتيجية �مثلــة ا��لولــة ع$ــ# إنجــاز م9ــام ال3�مجــة وتنميــة م9ــا�راســ

�بيــة النوعيــةطالبــات تكنولوجيــا التعلــيم �� . �ليــة البنــات لــآلداب والعلــوم والZرســالة ماجــست
�بية، جامعة عZن شمس، مصر�ة، �لية ال � م�شوZرغ.  

شـــاد )2019(الزMــرة ع$ــ# �ســود،  £س مقــر التوجيــھ و� ر، فاعليــة اســتخدام الــتعلم املــدمج >ــ; تــد رر
�بـــو >ـــ; تنميـــة التحـــصيل والدافعيـــة لــــدى طالبـــات الـــسنة الثانيـــة علـــوم��بيـــة بجامعــــة يال� ال

�بوSة والنفسية��بية والعلوم وzداب، : الوادي، ا�Tلة العرCية للعلوم ال�املؤسسة العرCية لل
  .120 - 97، 7ع

، أثر التفاعل بZن توقيت تقديم التوجيھ و�سلوب املعر>; >; ب�ئة التعلم )2016(ز�Sب دمحم خليفة، 
ات � ـــاج املقـــــر ات إنتـ راملع<ــــوس ع$ــــ# تنميــــة م9ــــا £ـــــسية ر ـــة لــــدى أعــــضاء ال9يئــــة التد �ونيـ�رلك

�بية وعلم النفس . املعاونة�اسات عرCية >; ال   . 138 - 67، 77 السعودية، ع-رد

3�وcـي، Tqـز عـوض، طـار ع$ـ; حـسن اSي دمحم عبـد العزcيم مصطفى عيد، أماMإسماعيل إبرا �Qقسل
ىبت<ـــار ��تـــو ، فاعليـــة الـــتعلم املـــدمج >ـــ; تنميـــة التفكZـــ� �)2018(جمـــال الـــسيد تفاحـــة،  ي

�بيةVISUAL BASICالفيجوال ب�سك �جامعـة :  لدى تالميذ املرحلة �عدادية، مجلة �لية ال
سعيد، ع   .566 - 522، 23ربو
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ســــة ال�ــــشاط >ــــ; ب�ئــــة الــــتعلم )2017(عبــــد اTqــــواد حــــسن أبــــو دنيــــا،  ر، فاعليــــة اخــــتالف نمطــــي مما
ــــات الببليو ات إنتــــــاج قــــــوائم البيانــ ــا ـــــة م9ـــــ ـــــ; تنميـ ـــة لــــــدى طــــــالب املكتبـــــــات راملع<ــــــوس >ـ غرافيــــ

ة( واملعلومات وتكنولوجيا التعليم � غZـ� م�ـشوZرسالة ماجست Mـر، ). ر �بيـة جامعـة ��ز�ليـة ال
  . القاMرة

 ،� �بيــة �ســرSة باســـتخدام )2017(عواطــف عبــد العزSــز لب¤ــ�ات ال £س مقــر ر، نمــوذج تطبيقــي لتــد ر
ات التطبيقيــة ال �اتيجية الفــصل املقلــوب لتنميـة امل9ــا�اســات . عمليـةراسـ را�Tلــة املــصرSة للد

  . 58 - 14، 17 مصر، ع-املتخصصة 

Sن الدين، م¤P عبد املنعم فرMود،  خا دمحم، دمحم محمود  زدمحم إبراMيم الدسوþ;، إيمان  ، أثر )2017(ر
�اتيجية التعلم املع<وس >; تنمية اTqوانب املعرفية و�دائية لدى الطالب املعلمZن ب<لية �اس

�بية النو�سعيد . عية ودافعي��م للتعلمال �بية ببو�  . 406 - 386، 22 مصر، ع-رمجلة �لية ال

ــــد ا�qميــــــد،  ـــــعيد عبــ ـــدا سـ ـــار >ــــــ; التعلــــــيم املقلــــــوب )M)2016وSـــ ـــاليب �بحـــ ـــــل بــــــZن أســـ ــــر التفاعـ ، أثــ
ـــا ب<ليـــــــة  اســـــــات العليـــ ـــــدى طالبــــــات الد ــــ; لــ رومــــــستوSات تجZ9ــــــ[ املعلومـــــــات >ــــــ; الـــــــدافع املعر>ــ

�بية�اسات عرCية >; ا .ال �بية وعلم النفس رد�  . 153- 113، 73 السعودية، ع-ل

£ع: ، التعليم املع<وس، القاMرة)M)2017يثم عاطف ع$;،    . زدار ال��اب لل�شر والتو
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