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 الملخص 

( في عملية تنمية عدد flipped classroomفاعلية توظيف الصف المقلوب ) هدفت هذه الدراسة للكشف عن

من المهارات المتعلقة ببناء الشبكة المحلية لطالبات الكلية التقنية ببريده الالتي يدرسن في تخصص الدعم 

لقياس الجوانب المعرفية لدى  ار التحصيليالفني، واتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي، واستخدمت االختب

( 43وشملت عينة الدراسة على ) الطالبات، واالختبار األدائي وبطاقة المالحظة لقياس الجوانب األدائية ،

بات تخصص الدعم الفني في الكلية التقنية ببريدة، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي لطالبة من طا

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية بين متوسط درجات الطالبات من المجموع وجود فروق ذات داللة 

التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي األدائي والمعرفي البعدي وبطاقة المالحظة لعدد من المهارات 

عملية لية، وتوصي الباحثة بأهمية توظيف الصف المقلوب في تدريس المناهج الالمتعلقة ببناء الشبكة المح

  والنظرية على حد سواء.

 الصف المقلوب، الكلية التقنية، بريدة، الشبكة المحلي، بناء، مهارات، فاعلية. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة  1.1

تؤثر التطورات والتغيرات المتالحقة التي نشهدها في الوقت الحالي على العديد من المجاالت في 

تطوير  إلىمما يدفع الدول ومؤسساتها التعليمية  ،التدريبيةالحياة، وال سيما المجاالت التعليمية و

، من خالل توظيف التقنيات المناسبة أساليبها ووسائلها التعليمية لمواكبة متطلبات واحتياجات العصر

التي تساعد على تجويد العملية التعليمية، وترفع مستويات المخرجات التعليمية، إلى جانب توفير 

الطلبة والمعلمين. ومن ناحية أخرى يعد توظيف األدوات والتقنيات المتطورة  الوقت والمجهود على

في التعليم وسيلة لجذب اهتمام الطلبة وتحفيزهم واشباع احتياجاتهم التعليمية، باإلضافة الى تنمية 

التي  التقنيات وتتعدد. لهم في العملية التعليميةق المشاركة الفاعلة وااليجابية يقدراتهم اإلبداعية وتحق

في االستراتيجيات التعليمية الحديثة كالتعليم المدمج والرحالت المعرفية والصف  يتم توظيفها

 .(5112)العتيبي،   Flipped Classroom المقلوب

المشكالت لحل العديد من  المقلوب من األساليب المثالية التي يتم توظيفها في التعليم صفويعد ال

المدرسان ، والتي استخدمها التعليمية الناتجة عن ملل الطلبة وتدني مستويات االستيعاب لديهم

مادة العلوم في أثناء تدريسهما ل( Jonathan Bergman and Aaron Samsبرجمان وسامس )

بة ، حيث عمال على إعداد درس من الدروس وقاما بتسجيله في مقطع فيديو وتزويد الطل5112عام 

طالع على المادة التعليمية لمرات متعددة الامما يتيح لهم فرصة  بنسخ منه لالطالع عليه في المنزل

وتم أخذ االنطباعات التي تكونت لدى الطلبة في  وفقاً لقدرات الطالب وسرعة استيعابه للمحتوى،

 فاهيم،تظهر ما اكتسبوه من مالتي صفية النشطة األاليوم التالي من خالل مشاركتهم في 

زيادة دافعية الطلبة والمعلمين نحو التعلم  أن استخدام الصف المقلوب أدى إلى أظهرت النتائجحيث  

  .(Morgana, 2014) وتوفير الوقت والمجهود على كال الطرفين

يتوجب  ،األخرىوليتحقق توظيف الصف المقلوب في العملية التعليمية واالستراتيجيات التعليمية 

تساعد على تنفيذ  المناسبة التيعلى المؤسسات التعليمية توفير البنى التحتية واألدوات التكنولوجية 

شبكات الحاسب من أهم المتطلبات التي يجب توفيرها إذ أنها تتيح  االستراتيجيات. وتعدهذه 

 ألوديداتدراسة حيث أكدت  للمتعلمين االنفتاح على العالم وتوفر العديد من المزايا للعملية التعليمية،

ية في على أهمية استعمال شبكات الحاسب المحل (Alodiedat & Eyadat, 2008) وآخرون

ومضاعفة نواتجها الكمية والكيفية بدرجة العملية التعليمية لمساهمتها الكبيرة في تفعيل هذه العملية 
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 ,Adewunmi, Rosenberg, Sun-Basorun, & Koo) أدوينمي وآخرون واضحة. ويشير

أن تفعيل استخدام هذا النوع من الشبكات يجب أن يكفل أمن المعلومات ومكافحة كافة إلى  (2003

 أشكال االختراق والبرامج السيئة لتوفير البيئة اآلمنة والمناسبة للطلبة. 

وبالرغم من المزايا التي تقدمها شبكات الحاسب المحلية للعملية التعليمية بكافة جوانبها، إال أن الباحثة 

وجود ضعف في فهم أساسيات الشبكة المحلية لدى المتدربات وضعف اتقانهن لعدد من  قد الحظت

إجراء هذه  ةالمهارات األساسية من الناحية العملية كتوجيه الشبكة وتركيبها، ولذلك ظهرت أهمي

( في عملية تنمية flipped classroomفاعلية توظيف الصف المقلوب )التي تتمحور حول الدراسة 

  .المهارات المتعلقة ببناء الشبكة المحلية لطالبات الكلية التقنية ببريدهعدد من 

 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

وبناء على طبيعة عمل الباحثة كمدرسة لمناهج دعم الشبكات للطالبات ومتابعة تحصيلهن المعرفي 

ناء الشبكة الحظت ضعف مستويات الطالبات في المهارات المتعلقة بب األدائي لديهن،والتحسن 

( مدربة من 34المحلية. باإلضافة الى ذلك أجرت الباحثة دراسة استطالعية على عينة مقدارها )

مهارات المدربات في مجال شبكات الحاسب المحلية وأكدت النتائج على تدني مستويات الطالبات لل

أن السبب  %63لغت ، وأكدت نسبة من أفراد عينة الدراسة ب%25المتعلقة ببناء الشبكات بما نسبته 

دعم  عنالذي يكمن خلف تدني مستوياتهن يعود لمحدودية وقت المتاح للتعليم وعجز المدربات 

الطالبات بالقدر المطلوب. وبناء على ما سبق ظهرت مشكلة الدراسة التي تتمحور حول السؤال 

 الرئيس التالي:

عملية تنمية عدد من المهارات ( في flipped classroomفاعلية توظيف الصف المقلوب )" ما 

 المتعلقة ببناء الشبكة المحلية لطالبات الكلية التقنية ببريده؟"

 وينبثق من السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية التالي: 

في عملية تنمية عدد من  للمساعدة صف المقلوبللما التصور المقترح الذي يمكن تقديمه  .1

 ؟ المهارات المتعلقة ببناء الشبكة المحلية لطالبات الكلية التقنية ببريده

لعدد من المهارات المتعلقة ببناء  ةالمعرفي وانبتنمية الجتوظيف الصف المقلوب في ما فاعلية  .5

 الشبكة المحلية لطالبات الكلية التقنية ببريده؟



 

4 

لعدد من المهارات المتعلقة ببناء  في تنمية الجوانب األدائيةما فاعلية توظيف الصف المقلوب  .4

 الشبكة المحلية لطالبات الكلية التقنية ببريده؟

 أهداف الدراسة

 flippedفاعلية توظيف الصف المقلوب ) "يتمحور الهدف الرئيس من هذه الدراسة حول 

classroomة المحلية لطالبات الكلية ( في عملية تنمية عدد من المهارات المتعلقة ببناء الشبك

 وينبثق منه األهداف الفرعية التالية:"  التقنية ببريده

للصف المقلوب للمساعدة في عملية تنمية عدد التعرف على التصور المقترح الذي يمكن تقديمه  .3

 من المهارات المتعلقة ببناء الشبكة المحلية لطالبات الكلية التقنية ببريده.

لعدد من المهارات التعرف على فاعلية توظيف الصف المقلوب في تنمية الجوانب المعرفية  .2

 المتعلقة ببناء الشبكة المحلية لطالبات الكلية التقنية ببريده.

لعدد من المهارات  توظيف الصف المقلوب في تنمية الجوانب األدائيةفاعلية التعرف على  .3

 .ات الكلية التقنية ببريدهالمتعلقة ببناء الشبكة المحلية لطالب

 أهمية الدراسة  2.1

فاعلية توظيف الصف المقلوب  "تكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته وهو 

(flipped classroom في عملية تنمية عدد من المهارات المتعلقة ببناء الشبكة المحلية )

 النقاط التالية:وذلك من خالل "  لطالبات الكلية التقنية ببريده

إمكانية إفادة نتائج الدراسة في زيادة وعي المدربات في الكلية التقنية نحو أهمية توظيف الصف المقلوب  .1

أثناء تدريسهن للمناهج، ولفت نظرهن نحو أهمية توظيف التقنيات الحديثة على تنمية المهرات المتعلقة 

 بإنشاء شبكات الحاسب المحلية. 

الدراسة الباحثين والتربويين المهتمين في مجال تقنيات التعلم والتعليم إلجراء المزيد  إمكانية إفادة نتائج .5

 من االبحاث المتعلقة بموضوع الدراسة.

زيادة دافعية الطالبات اللواتي يدرسن تخصصات الحاسب والشبكات نحو التعلم الذاتي، واكتساب  .4

 علم التعاوني من خالل األنشطة الصفية.تمهارات ال
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 اإلطار النظري  .4

 أوالً: مراجعة األدب النظري 

 الصف المقلوب

تناول المنهاج الدراسي عبر مجموعة  وهو عملية تعليمية تعتمد على التعلم الذاتي للطالب من خالل

من الفيديوهات التي يتم اعدادها من قبل مدرس المادة أو من المدرسين اآلخرين، وبعد ذلك يحاول 

الطالب تطبيق المعارف والمعلومات التي اكتسبها من خالل حل التمارين والمسائل المتوفرة، 

ة عند مواجهتهم لصعوبات أثناء ويقتصر دور المدرس في الصف المقلوب على توجيه الطلب

  .(Marlowe, 2012) العملية التطبيقية

" على انه  (Swifta, love, Hodge, & Grandgenett, 2013)سويفتا وآخرون  ويعرفه

 استراتيجية تقوم على قلب طريقة التدريس،

الطالبات مسبقا المادة العلمية عبر وسائط متعددة قبل التدريس، وأما عند التدريس حيث يتم إعطاء  

فتقوم المعلمة بمناقشة حول المحتوى السابق وطرح التساؤالت، وأوراق عمل وأنشطة تطبيقية 

  لتنمية المهارات المرتبطة بالمحتوى".

على انه استراتيجية تعليمية تعتمد على قلب أسلوب التدريس التقليدي، من  (5113)السيد، وتعرفه 

خالل تزويد الطلبة بالمادة التعليمية المعدة مسبقا على مجموعة من الوسائط المتعددة، ويتم في 

الفصل الدراسي مناقشة ما تم تعلمه وطرح التساؤالت حول المادة التعليمية، ووضع أوراق العمل 

 نشطة التطبيقية التي تساعد على تنمية المهارات ذات الصلة بالمحتوى.وممارسة األ

ويوفر استخدام استراتيجية الصف المقلوب العديد من مزايا كالتعلم المرن الذي يتيح للمتعلم التعلم 

إضافة ثقافة تعليمية جديدة تتمحور حول المتعلم وتجعله مركز ويعمل على في أي زمان ومكان، 

وتتيح االستغالل األمثل للمعلم للوقت المخصص في الحصة الدراسية في تطبيق  يمية،العملية التعل

األنشطة المتعلقة بالتعلم النشط من خالل تحديد المحتوى الذي يجب على الطلبة االطالع عليه، 

)العتيبي،  وإيصال المعلم لالحترافية من خالل تقييم أعمال الطلبة وتقديم تغذي راجعة فورية لهم

5112). 

ويتطلب تطبيق الصف المقلوب العديد من المتطلبات التي تتمثل بتوفير البنية التحتية في الفصول  

 الدراسية، 
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وتوفير المعلمين المتمتعين بقدر جيد من المؤهالت والقدرات التي تتيح لهم استخدام هذه التقنيات 

لتطبيق الصف المقلوب، إلى جانب وجود إدارة تعليمية تشجع التكنولوجية الحديث وتسخيرها 

 استخدام االستراتيجيات التعليمية الحديثة ومتفهمة ألسباب استخدامها،

ووجود قدر من المرونة في المناهج الدراسية ليتسنى للمعلمين القدرة على تحويلها لدروس  

)المالح،  عن جمود المناهجمحوسبة أو فيديوهات دون وجود أي صعوبات أو معيقات ناتجة 

5111). 

 شبكات الحاسب المحلية

في العملية التعليمة يتم من خاللها ربط  إحدى الطرق التي توظفها المدارس االلكترونيةوهي 

مجموعة من الحواسيب المدرسية مع بعضها البعض بشكل يسمح للمعلم من إرسال المادة التعليمية 

التحكم  امن جهازه إلى أجهزة الطلبة اآلخرين من خالل االستعانة ببرنامج محدد يستطيع من خالله

الواجبات المنزلة عليها، واستقبالها من الطلبة بعد  بحواسيب الطلبة وإضافة األنشطة التعليمية أو

 .(5111)المالح،  أدائها

ويتميز هذ النوع من الشبكات بتوفيره العديد من الميزات للمؤسسات التعليمية والتي تتمثل بتوفيرها 

لسرعة عالية لنقل المعلومات والبيانات والملفات من جهاز الى آخر ، وتقليل تكلفة البرامج التي 

وتوفير ردية،  يمكن تحميلها للمستخدمين على نفس الشبكة مقارنة بالمستخدمين على األجهزة الف

قدر أعلى من األمن في البرامج التي يتم استخدامها على حواسيب الشبكة الواحدة ، وتوفير الوقت 

والجهد في عمليات التحديث لكافة األجهزة على الشبكة الواحدة حيث أن كافة البرامج محملة على 

تعلقة باألقراص الصلبة (، وتقليل التكاليف المFile Server)جهاز واحد فقط وهو خادم الملفات 

، وإتاحة ارسال واستقبال الرسائل االلكترونية من خالل البريد من خاللها لنقل الملفات والمعلومات

 .(5113)شاكر،  االلكتروني سواء بوجود إنترنت أو عدم وجوده في أي زمان ومكان

مهارات بناء المكونات األساسية للشبكة بوتتعدد المهارات المستخدمة في بناء الشبكات التي تتمثل  

البرمجيات التي يتم استخدامها إلدارة الشبكة، ب المتعلقةمهارات الو ،كأجهزة الحاسوب والخوادم

والمهارات اإلدارية التي يتم استخدامها في تشغيل الشبكة وصيانتها والمحافظة عليها. ويتم اكتساب 

هذه المهارات من خالل حضور دورات تدريبية مخصصة تتناول كافة المعلومات العملية 

 والمعرفية،



 

7 

تزود المتعلم بالمعلومات األساسية لشبكات المحلية وآلية المعرفة المنهجية التي والتي تشمل  

استخدامها في العملية التعليمية، وتليها المهارة المهنية التي تُعنى بتدريب المتعلمين على كيفية 

واستخدام أدوات البرمجة، وأخيراً ة وإدارة البيانات طاستخدام أدوات البرمجة واألجهزة المرتب

ي يقصد بها تحقيق القدر المطلوب من الفائدة أثناء استخدام الشبكة المحلية االستخدام األمثل والت

 . (5111)علي،  واالستفادة من المخرجات التي تنتجها في عمليات اتخاذ القرار

وتتضمن عملية تدريس المهارات المتعلقة ببناء الشبكة المحلية العديد من االستراتيجيات 

لتزويد المتعلمين وإثراء معرفته بكل ما يتعلق بهذه الشبكات من إستراتيجية االثراء التي تهدف ك

إدارة وبناء وصيانة، وإستراتيجية التوجيه التي يقتصر فيها دور المعلم على توجيه الطلبة اثناء 

ية التي اعتمادهم على انفسهم خالل عملية التعلم، واستراتيجية حل المشكالت وهي االستراتيج

يساعد فيها المعلم الطلبة على تحويل الدروس المتعلقة بالشبكات الى مشكالت ومن ثم يساعدهم 

 على إيجاد الحلول المالئمة واالبداعية لها،

واستراتيجية التعلم باالكتشاف وهي االستراتيجية التي يستخدمها المعلم لتعليم الطالب الوصول الى  

ل استخدام االستقصاء العلمي مما يساعد الطلبة على تنمية المعلومات وحل المشكالت من خال

 .(5116)إبراهيم،  مهاراتهم االستقصائية المتعلقة بالشبكات المحلية

 ثانياً: الدراسات السابقة   

التي هدفت للتعرف على فاعلية استخدام الفصل المقلوب في تعليم مادة  (Gaughan, 2014) جوهان دراسة

تاريخ العالم لطلبة جامعة بويبلو، واتبع الباحث المنهج التجريبي، واستخدم االختبار التحصيلي القبلي والبعدي 

ي أن ( طالب، وكانت أبرز نتائج الدراسة ه31واالستبانة كأدوات للدراسة، وشملت عينة الدراسة على )

ألنه يرفع من مستويات حماس الطلبة ؛ ح بدرجة عاليةعليمي ناجتاستخدام استراتيجية الفصل المقلوب أسلوب 

 نحو العملية التعليمية ويزيد من مستويات مشاركتهم قبل وأثناء البدء بأسلوب الفصل المقلوب.

التي هدفت لجعل الطلبة يتعلمون ويمارسون األنشطة التي يطلبها المعلم منهم  (Butt, 2014)بت  ةدراس

، األستراليةخارج الفصل من خالل تطبيق الفصل المقلوب لدى طلبة تخصص علوم االقتصاد في الجامعة 

 اة للدراسة،اتبع الباحث المنهج التجريبي واستخدم االختبار التحصيلي القبلي والبعدي كأد
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( طالب، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي أن معظم الطلبة 111الدراسة على ) وشملت عينة 

الذين يحبذون الدراسة الفردية هم الطلبة الذين ال يجيدون اللغة اإلنجليزية حيث أنهم ال يفضلون الدراسة 

 ت األداء التعليمي،الجماعية لقلة األنشطة في المناهج المستخدمة في التدريس الجامعي مما يقلل من مستويا

نتيجة تضمنه للشرح  مما يؤكد على أن الصف المقلوب له أثر ايجاب كبير على الطلبة في الفصول الدراسية 

والتفسير والتوضيح واألنشطة في وقت واحد، وأكدت النتائج على اختالف القيم التي يتصورها الطلبة نحو 

مة التي تعطي األهمية الكبرى لتقديم الخبرة للمجموعات األنشطة المختلفة مما يدل على تباين الفرص التعلي

 الطالبية.

التي هدفت للتعرف على أثر توظيف التعلم المقلوب  (Kim, Park, & Joo, 2014) كيم وآخرون دراسة

)العادي والذكي( على اإلنجاز الدراسي للطلبة وعلى إنجازهم لعملية التعلم التعاوني والذاتي، وعلى إمكانية 

استعمال المعلومات تبعا لمهارة المتعلم وذكاءه، واتبع الباحث المنهج التجريبي، واستخدم االختبار التحصيلي 

( طالب من طلبة الصف السادس في مدينة 115والبعدي كأداة للدراسة، وشملت عينة الدراسة على ) القبلي

أن التعلم المقلوب الذكي يحسن التعليم الذاتي جمبوسي في جنوب كوريا، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي 

لتجريبية التي تعلمت من بدرجة أعلى من التعلم المقلوب العادي والتعلم النمطي التقليدي، وأن المجموعة ا

عمال المعلومات وقدرة أعلى على التعلم التعاوني ستخالل التعلم المقلوب الذكي كانت تمتلك قدرة أعلى على ا

 مقارنة بمجموعات التعلم المقلوب العادي والتعلم النمطي التقليدي.

التي هدفت لتعزيز العملية  (Sanguino, Hernandez, & Lopez, 2014) سانغيونو وآخرون دراسة

التعليمية عبر إجراء دراسة على التصاميم المستخدمة للشبكات المحلية الالسلكية من خالل توظيف وسيلة 

(، واتبع الباحث األسلوب المنهجي الذي تم WiFiSimب) الواقعية التي تعرف WLANمحاكاة البيئات 

 ا تحليل أراء عينة الدراسة من خالل االستبانة،تطبيقه في اتجاهين مختلفين وهم

مهنيين من العاملين  11ومقارنة النتائج االكاديمية لمدة تتجاوز عن ست سنوات، وشملت عينة الدراسة على  

 على شبكات الحاسوب،
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ة تسمى دراسة الحالة التي تتمثل بتدريب الطلبوكانت أبرز نتائج الدراسة هي الوصول الى منهجية تعليمية  

ساعد على تحسين مستويات استيعابهم لألساسيات المتعلقة بالشبكات على تصميم الشبكات الالسلكية مما ي

ساعد المدرسين على تحديد المشكالت التي تواجه مما ي، الالسلكية من خالل استنادها على الطرق العملية

 الطلبة واقتراح مجموعة التحديات الجديدة.

التي هدفت للتعرف على أثر تحسين مستويات  (Momeni & Kharrazi, 2012)موميني وكرازي دراسة 

تعليم المناهج المتعلقة بشبكات الحاسوب من خالل استعمال محرك المحاكاة المسمى بارتوف، واتبع الباحثان 

أن توظيف محرك نتائج الدراسة هي ( طالباً، وكانت أبرز 21المنهج التجريبي، وشملت عينة الدراسة على )

المحاكاة بارتوف ساهم بدرجة كبيرة في تسهيل بناء أجهزة الشبكة الحقيقية ومكنهم من االطالع على آلية 

تفاعلها على شبكة االنترنت، وتم تصميم مهام البرمجة لتقديم المساعدة، وخالل فترة الدراسة تم تصميم المهام 

لطلبة على استيعاب أكبر قدر ممكن من المفاهيم المتعلقة بالشبكات والتطبيقات المتعلقة بالبرمجة لمساعدة ا

والبيانات وفهما بشكل أعمق ، وأظهرت النتائج أيضاً أن استجابات الطلبة كانت مالئمة بعد عملية التحليل 

 المسحي.

التي هدفت إلعداد نموذج لمختبر حاسوبي يمكن  (Gercek & Saleem, 2006)دراسة جيرسيك وسليم 

استخدامه في دعم تدريس مناهج شبكات الحاسوب، واتبع الباحث منهج دراسة الحالة من خالل دراسة ست 

 ات تدريبية في آن وواحد،ردو

وكانت أبرز نتائج الدراسة هي أهمية دعم مختبرات الحاسوب في المؤسسات األكاديمية التي تواجه العديد  

من التحديات كالتحديات المادية واالحتياجات التدريبية واالفتقار الى توفر المساحة الكافية، والتطور 

وأن عملية دعم تصميم المختبرات للدورات في المؤسسات المتسارع في أجهزة وتكنولوجيا الحاسوب، 

لنوع واحد من الدورات، األكاديمية يتم من خالل اختيار تصميمين، ويتمثل التصميم األول بمختبر مخصص 

بينما يتمثل التصميم الثاني بتصميم مختبر يستخدم ألنواع مختلف من الدورات وهو ما يسمى بمتعدد 

 االستعماالت.
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 منهجية الدراسة . 3

استخدام التصميم التجريبي على  لووفقا لطبيعة هذه الدراسة اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي، من خال

فني من قسم تقنية الحاسب، الدعم المن طالبات المستوى الخامس من تخصص  طالبة (43عينة مقدراها )

( طالبة في المجموعة التجريبية، وتم 12( طالبة في المجموعة الضابطة و )13الى ) نحيث تم تقسيمه

وتم التأكد ، قبلي والبعدي وبطاقة المالحظة كأدوات للدراسةاستخدام االختبار التحصيلي واالختبار االدائي ال

من صدق أدوات الدراسة عبر عرضها على مجموعة من المحكمين ، وحساب ثبات أداة المالحظة من خالل 

لحساب معامل ثبات االختبار التحصيلي  (SPSS)معادلة كوبر، وتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

(، ومعادلة بليك )   Independent Sample Test، واختبار " ت " )   21ريتشارد سون  -بمعادلة كودر 

Black .) 

 النتائج والتحليل

 اختبار صحة الفروض  :أوالً 

 اختبار صحة الفرض األول (أ

بين  (  ∞ 0.05 =توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )  نص الفرض األول على أنه  " 

متوسط درجات المجموعة التجريبية و متوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي  

الختبار صحة الفرض األول للبحث قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" " ، ولصالح المجموعة التجريبية 

( لتحديد وجود فروق ذات داللة احصائية عند Independent Samples T-Testمستقلتين ) لعينتين

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار 1.12مستوى )

تتبع  ( التالي  و نظرا لصغر حجم العينة فهي1التحصيلي البعدي ، وكانت النتائج كما هو موضح بجدول )

 التوزيع الطبيعي 

( للفروق بين Independent Samples T-Test( نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين )1جدول رقم )

 متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي
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 المجموعة االختبار
عدد 

 الطالبات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة
 الداللة االحصائية

االختبار 

 التحصيلي

 5.453 53.55 12 التجريبية

 دالة 1.12 13.225

 4.332 11.11 13 الضابطة

( 53.55( ان متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي البعدي )1يظهر من الجدول )

( عند مستوى داللة 13.225( وبلغت قيمة )ت( )11.11) أكبر من متوسط درجات المجموعة الضابطة

( لصالح المجموعة 1.12( وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1.12)

( الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة 1التجريبية، ويوضح الشكل )

 عديالضابطة في االختبار التحصيلي الب

 

 ( نتائج المتوسطات لدرجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي1شكل )

 وبتفسير النتائج السابقة يتضح صحة الفرض السابق ومن ثم يتم قبوله. 

 ب( اختبار صحة الفرض الثاني  

 ( بين متوسط 1.12نص الفرض الثاني على أنه " توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
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درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار االدائي البعدي لصالح 

تبار "ت" لعينتين المجموعة التجريبية "، والختبار صحة الفرض الثاني للبحث قامت الباحثة باستخدام اخ

( لتحديد وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى Independent Samples T-Testمستقلتين )

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار االدائي 1.12)

 ( التالي5كما هو موضح بجدول )البعدي، وكانت النتائج 

( للفروق بين Independent Samples T-Testنتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين )( 5جدول رقم )

 متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار االدائي البعدي

 المجموعة االختبار
عدد 

 الطالبات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 ئيةاالحصا

االختبار 

 االدائي

 5.111 46.32 12 التجريبية

 دالة 1.12 11.161

 2.112 52.63 13 الضابطة

 

( أكبر 46.32( ان متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار االدائي البعدي )5يظهر من الجدول )

( 1.12مستوى داللة )( عند 11.161( وبلغت قيمة )ت( )52.63من متوسط درجات المجموعة الضابطة )

( لصالح المجموعة التجريبية، 1.12وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 5ويوضح الشكل )

 البعدي.االختبار االدائي 
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 في االختبار األدائي البعدي والضابطةالمجموعة التجريبية المتوسطات لدرجات  ( نتائج5شكل )

  قبوله.النتائج السابقة يتضح صحة الفرض السابق ومن ثم يتم  وبتفسير

 صحة الفرض الثالث ج( اختبار

( بين متوسط 1.12نص الفرض الثالث على أنه " توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار المهاري البعدي لصالح درجات المجموعة 

المجموعة التجريبية "، والختبار صحة الفرض الثالث للبحث قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" لعينتين 

( لتحديد وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى Independent Samples T-Testمستقلتين )

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار 1.12)

 :( التالي4كما هو موضح بجدول )المهاري البعدي، وكانت النتائج 

( للفروق بين Independent Samples T-Test( نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين )4جدول رقم )

 ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار المهاري البعدي متوسط درجات المجموعة التجريبية

 المجموعة االختبار
عدد 

 الطالبات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

االختبار 

 المهاري

 5.533 32.26 12 التجريبية
 دالة 1.12 12.312

 2.513 43.63 13 الضابطة
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( أكبر 32.26( ان متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار المهاري البعدي )4الجدول )يظهر من 

( 1.12( عند مستوى داللة )12.312( وبلغت قيمة )ت( )43.63من متوسط درجات المجموعة الضابطة )

بية، ( لصالح المجموعة التجري1.12وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة 15ويوضح الشكل )

 .في االختبار المهاري البعدي

 

 في االختبار األدائي البعدي والضابطةالمعالجة اإلحصائية لدرجات المجموعة التجريبية  ج( نتائ4شكل )

 د( اختبار صحة الفرض الرابع

( بين متوسط 12,1الرابع على أنه "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ينص الفرض 

( في االختبار المهاري البعدي"، الختبار صحة %22درجات المجموعة الضابطة وبين درجة اإلتقان )

بين  ( لداللة الفروقOne-Samples T-Testالفرض الرابع للبحث قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" )

متوسطات العينة والمجتمع لتحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة 

 ( التالي3ما هو موضح بجدول )( في االختبار المهاري البعدي وكانت النتائج ك%22وبين درجة اإلتقان )

( %22الضابطة وبين درجة اإلتقان )( نتائج اختبار ت للفروق بين متوسط درجات المجموعة 3جدول رقم )

 في االختبار المهاري البعدي
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الدرجة 

 الكلية

درجة 

 اإلتقان

درجات االختبار 

 المهاري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

111% 
22% 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 دالة 1.12 -12.422 12 المعياري

23 33.3 43.63 2.513 

( أقل من 43.63( ان متوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار المهاري البعدي )3الجدول ) يظهر

( وهذا يعني وجود فروق 1.12( عند مستوى داللة )-12.422( وبلغت قيمة )ت( )33.63درجة اإلتقان )

لفروق بين ( ا14ويوضح الشكل ) اإلتقان،( لصالح درجة 1.12ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

  ( في االختبار المهاري البعدي%22متوسط درجات المجموعة الضابطة وبين درجة اإلتقان )

 

( في االختبار المهاري %22لفروق بين متوسط درجات المجموعة الضابطة وبين درجة اإلتقان )( ا3شكل )

 البعدي

 

على " توجد فروق ذات داللة وبناء على ذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص 

( %22( بين متوسط درجات المجموعة الضابطة وبين درجة اإلتقان )12,1احصائية عند مستوى الداللة )

 .في االختبار المهاري البعدي لصالح درجة االتقان

درجة اإلتقانمتوسط درجات المجموعة الضابطة

االختبار المهاري

36.94

65.89



 

16 

 هـ( اختبار صحة الفرض الخامس

( بين متوسط 12,1داللة )ينص الفرض الخامس على "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ال

( في االختبار المهاري البعدي" ، الختبار صحة %22درجات المجموعة التجريبية وبين درجة اإلتقان )

( لداللة الفروق بين One-Samples T-Testالفرض الخامس للبحث قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" )

إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية متوسطات العينة والمجتمع لتحديد وجود فروق ذات داللة 

 :( التالي2ما هو موضح بجدول )( في االختبار المهاري البعدي وكانت النتائج ك%22وبين درجة اإلتقان )

( %22( نتائج اختبار ت للفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية وبين درجة اإلتقان )2جدول رقم )

 البعديفي االختبار المهاري 

الدرجة 

 الكلية

درجة 

 اإلتقان
 درجات االختبار المهاري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

111% 
22% 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 دالة 1.12 5.343 12 المعياري

23 33.3 32.26 5.533 

 

( أكبر من 32.26( ان متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار المهاري البعدي )2يظهر الجدول )

( وهذا يعني وجود فروق ذات 1.12( عند مستوى داللة )5.343( وبلغت قيمة )ت( )33.63درجة اإلتقان )

لشكل ( لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية ، و يوضح ا1.12داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

المهاري  ( في االختبار%22( الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية وبين درجة اإلتقان )13)

 البعدي
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( في االختبار المهاري %22لفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية وبين درجة اإلتقان )( ا2شكل )

 البعدي

" ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  وبناء على ذلك يتم قبول الفرض الصفري الذي ينص على

( في االختبار المهاري %22( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية وبين درجة اإلتقان )12,1الداللة )

 البعدي".

 قياس فاعلية الفصل المقلوب  :ثانياً 

قامت الباحثة باستخدام معادلة  المحلية،لقياس فاعلية الفصل المقلوب في تنمية بعض مهارات بناء الشبكة    

  (136 :1663 )هندام،بالك التالية 

الفاعلية =  
 ص − س  

د −  س
    +

ص  − س

د
 

 حيث أن 

  ص= متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار 

  س= متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لالختبار 

  د= النهاية العظمى للدرجة التي يمكن الحصول عليها في االختبار 

 فاعلية الفصل المقلوب فيما يختص بالجانب المعرفي  قياس (أ

 

درجة اإلتقانةمتوسط درجات المجموعة التجريبي

االختبار المهاري

65.89

64.6
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 ( نتائج فاعلية الفصل المقلوب في االختبار التحصيلي للمجموعة التجريبية 3يوضح جدول رقم )

 التحصيلي للمجموعة التجريبيةفاعلية الفصل المقلوب في االختبار  ج(: نتائ3جدول رقم )

 نسبة الكسب المعدل النهاية العظمي لالختبار متوسط درجات المجموعة التجريبية المجموعات

 6.23 قبلي
41 1.42 

 53.55 بعدى

هي نسبة أكبر من الحد األدنى الذي  ( و1.42و بتطبيق المعادلة السابقة يتضح أن نسبة الكسب بلغت )      

و  ( و بالتالي فقد اثبت الفصل المقلوب فاعليته في تنمية الجانب المعرفي،1.5حدده بالك و الذي يساوى )

بذلك يكون قد تم اإلجابة على السؤال الثاني الذي نص على " ما فاعلية الفصل المقلوب في تنمية الجانب 

 كة المحلية لدى طالبات تخصص الدعم الفني في الكلية التقنية ببريدة" .المعرفي لبعض مهارات بناء الشب

 فاعلية الفصل المقلوب فيما يختص بالجانب األدائي ب( قياس

 ( نتائج فاعلية الفصل المقلوب في اختبار األداء للمجموعة التجريبية 2يوضح جدول رقم )

 األداء للمجموعة التجريبيةنتائج فاعلية الفصل المقلوب في اختبار : (2جدول رقم )

 نسبة الكسب المعدل النهاية العظمي لالختبار متوسط درجات المجموعة التجريبية المجموعات

 11.31 قبلي
33 1.32 

 46.32 بعدى

(  وهي نسبة أكبر من الحد األدنى الذي 1.32و بتطبيق المعادلة السابقة يتضح أن نسبة الكسب بلغت )      

( و بالتالي فقد اثبت الفصل المقلوب فاعليته في تنمية الجانب األدائي ، و 1.5الذي يساوى )حدده بالك و 

بذلك يكون قد تم اإلجابة على السؤال الثالث الذي نص على " ما فاعلية الفصل المقلوب في تنمية الجانب 

 لية التقنية ببريدة " .األدائي لبعض مهارات بناء الشبكة المحلية لدى طالبات تخصص الدعم الفني في الك

 قياس فاعلية الفصل المقلوب فيما يختص بالجانب المهاري ج(
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 ( نتائج فاعلية الفصل المقلوب في الجانب المهاري للمجموعة التجريبية 2يوضح جدول رقم )

 نتائج فاعلية الفصل المقلوب في الجانب المهاري للمجموعة التجريبية: (2جدول رقم )

 نسبة الكسب المعدل النهاية العظمي لالختبار درجات المجموعة التجريبيةمتوسط  المجموعات

 51.12 قبلي
23 1.35 

 32.26 بعدى

       

( وهي نسبة أكبر من الحد األدنى الذي حدده 1.35المعادلة السابقة يتضح أن نسبة الكسب بلغت ) وبتطبيق

فقد اثبت الفصل المقلوب فاعليته في تنمية الجانب المهاري، و بذلك يكون  وبالتالي( 1.5يساوى ) والذيبالك 

قد تم اإلجابة على السؤال الرابع الذي نص على " ما فاعلية الفصل المقلوب في تنمية بعض مهارات بناء 

 الشبكة المحلية لدى طالبات تخصص الدعم الفني في الكلية التقنية ببريدة ".

ابقة وتفسيرها ومناقشتها مما يكون قد تم اإلجابة على السؤال الرئيس للبحث الذي وباستعراض النتائج الس

ينص على " ما فاعلية الفصل الدراسي المقلوب في تنمية بعض مهارات بناء الشبكة المحلية لدى طالبات 

 الكلية التقنية ببريدة ".

 النتائج والتوصيات  

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج التي يمكن إدراجها على النحو التالي: 

في متوسط نتائج االختبار  بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية وجود فروق دالة إحصائية .1

 التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

لتجريبية في متوسط نتائج االختبار وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة ا .5

 األدائي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في متوسط نتائج االختبار  .4

 المهاري البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
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راسة من المجموعة الضابطة وبين وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الد .3

 االختبار المهاري البعدي. نتائج في االتقانلصالح درجة  (%22) االتقاندرجة 

 فيوال يوجد فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة من المجموعة التجريبية  .2

 .(%22) وبين درجة االتقاناالختبار المهاري البعدي  نتائج

 فاعلية توظيف الصف المقلوب على عملية تنمية عدد من مهارات بناء الشبكات المحلية.  .3

 وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:

 .أهمية توظيف الصف المقلوب في تدريس المناهج التعليمية العلمية والتطبيقية 

 ت العامالت في الكلية التقنية ببريدة لتعريفهن أهمية عقد الدورات والورشات التدريبية للمدربا

 بآلية إنشاء وتنفيذ وتصميم الصف المقلوب من خالل االعتماد على تصميم تعليمي مالئم.

  تشجيع كافة الكوادر التعليمية على استعمال الصف المقلوب لفاعليته في رفع مستويات األداء

 وتجويد العملية التعليمية. 

 قائمة المراجع 

 المراجع باللغة العربية

.(أثر اسرتاتيجية الصف المقلوب عبر التعلم المتنقل في تنمية مهارات تصوير (. 5113إيناس السيد. )

دراساتوبحوث المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني  البرامج التليفزيونية لدى طالبات الدراسات العليا.
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 شبكات الحاسبات ألخصائي المكتبات والمعلومات: أسس نظرية وتطبيقات عملية.(. 5113علي شاكر. )
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 .دراسات تربوية
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21 

 ر الثقافة، عمان.األردن: دا األسس التربوية لتقنيات التعليم اإللكتروني.(. 5111محمد عبد الكريم المالح. )

في تنمية بعض  Flipped Classroomفاعلية الفصل الدراسي المقلوب (. 5112نادية بنت فهد العتيبي. )

المملكة  –جدة  مهارات بناء الشبكة المحلية لدى طالبات تخصص الدعم الفني في الكلية التقنية ببريدة.
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