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المستخمص:
التعرف عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات
ىدف البحث إلى ُّ
الحاسب بمنطقة المدينة المنورة وفق متغيرات( :الدورات التدريبية ،عدد سنوات الخبرة في
التدريس ،المرحمة الدراسية) ،واتبع البحث المنيج الوصفي المسحي ،واستخدام االستبانة كأداة
لجمع بيانات الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )141معممة حاسب ،وتوصمت نتائج البحث
إلى أن المعممات يواجين معوقات في استخدام استراتيجية الصف المقموب بدرجة متوسطة،
وبمتوسط حسابي ( ،)5995كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات
عزى لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح معممات الحاسب الالئي
استراتيجيات الصف المقموب تُ َ

عدد سنوات خبراتين في التدريس أكثر من عشر سنوات ،في حين لم يكن ىناك أي فروق في

الدورات التدريبية ،والمرحمة التدريسية9
الكممات المفتاحية :الصف المقموب ،معممات الحاسب ،استراتيجية.
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Abstract:
The current research aimed to recognize the obstacles of
implementing the flipped classroom strategy among computer teachers
in Medina according to the following variables (training courses, number
of years of teaching experience, educational stage). The descriptive
survey method was adopted, using a questionnaire as a tool for
collecting data. Participants were (141) computer teachers. Findings
revealed that the teachers face obstacles in using the flipped classroom
strategy at a medium degree, with a mean (2.95). Findings also showed
that there are statistically significant differences in the obstacles of the
flipped classroom strategies attributed to the variable: number of years
of experience in favor of computer teachers who have more than 10
years of teaching experience, while there were no differences in training
courses, and the educational stage.
Keywords: The flipped classroom - computer teachers – Strategy.

م2021

 – العدد األول – يناير33 المجلد

011

معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب

أ  /حنان سويعد العوفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة البحث:
تعتبر استراتيجية الصف المقموب من استراتيجيات التدريس الحديثة التي تتناسب مع
تعد استراتيجية الصف المقموب أحد أشكال
حاجات الطمبة ،فيي تثير التشويق نحو التعمم؛ إذ ّ
عرف بأنو :نموذج تربوي يرمي إلى استخدام
وي َّ
التعمم اإللكتروني المدمج التي ظيرت حديثًاُ 9
التقنيات الحديثة وشبك ة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعمم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو
ممفات صوتية أو غيرىا من الوسائط؛ ليطمع عمييا الطالب في منازليم أو في أي مكان آخر

باستعمال حواسيبيم أو ىواتفيم الذكية أو أجيزتيم الموحية قبل حضور الدرس ،في حين
ُيخصص وقت المحاضرة لممناقشات والمشاريع والتدريبات (زوحي 9)5114 ،وعمى الرغم من
تمك اإليجابيات الكثيرة الستراتيجية الصف المقموب بالنسبة لممعمم والطالب وولي األمر ،فقد
أكدت العديد من الدراسات (العبيكان والحناكي5116 ،؛ الغامدي ،)5118 ،عمى فاعمية
استراتيجية الصف لمقموب ،وأثرىا في زيادة التحصيل الدراسي لدى الطمبة ،إال أنو ىناك العديد
من المعوقات التي تواجو المعممين وتقمل من حماسيم في استخدام استراتيجية الصف المقموب،
لذلك تسعى الدراسة الحالية لمتقصي حول معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى
معممات الحاسب بمنطقة المدينة المنورة9

مشكمة البحث:
انطالقًا من أىمية الصف المقموب كاستراتيجية تدريس؛ تُحول المتعمم إلى باحث عن
المعمومات ،وتُعزز التفكير الذاتي والناقد لديو ،وما ليا من المميزات التي ليا تأثير إيجابي
لممتعمم والمعمم ،ومن خالل مراجعة الباحثة لمدراسات والبحوث السابقة في مجال استراتيجية
الصف المقموب ،تبيَّن أن معظم الدراسات السابقة رّكزت عمى دراسة أثر استراتيجية الصف
المقموب وفاعميتيا ،أما الدراسة الحالية فسوف تستقصي معوقات تطبيق استراتيجية الصف
المقموب لدى معممات الحاسب بمنطقة المدينة المنورة9

أسئمة البحث:
 -1ما معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب في مدارس منطقة
المدينة المنورة؟
 -5ىل توجد فروق في معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب
في مدارس منطقة المدينة المنورة في ضوء متغيرات( :سنوات الخبرة ،المرحمة الدراسية،
الدورات التدريبية)؟
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أهداف البحث:
 91الكشف عن معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب في مدارس
منطقة المدينة المنورة بالمممكة العربية السعودية من وجية نظرىن9
التعرف عمى الفروق في معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات
ُّ 95
الحاسب في مدارس منطقة المدينة المنورة بالمممكة العربية السعودية وفق متغيرات:
(الدورات التدريبية ،سنوات الخبرة ،المرحمة الدراسية)9

أهمية البحث:





تتناول الدراسة أحد أىم استراتيجيات التدريس الحديثة ،والكشف عن إمكانية االستفادة منيا
في تدريس الحاسب9
المساعدة عمى معرفة معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب في
مدارس منطقة المدينة المنورة بالمممكة العربية السعودية9
تسعى الدراسة لتقديم صورة عن معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب؛ ليستفيد منيا
متخذو القرار في معالجة المشكالت التعميمية9

تدفع ىذه الدراسة إلى القيام بالمزيد من البحوث األخرى التي تتناول استراتيجيات التدريس
الحديثة9

حدود البحث:
 -1الحدود الموضوعية :الكشف عن معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب في تدريس
الحاسب لممرحمتين المتوسطة والثانوية9
 -5الحدود الزمانية :الفصل الثاني من العام لمدراسي (1441-1441ىـ)9
 -3الحدود المكانية :معممات الحاسب بمنطقة المدينة المنورة9

مصطمحات البحث:
عرفيا الخميفة ( )5111بأنيا" :مجموعة من إجراءات التدريس المختارة سمفًا من
استراتيجيةَّ :
قبل المعمم ،والتي يخطط الستخداميا عند تنفيذ الدرس ،بما يحقق األىداف التدريسية المرجوة
بأقصى فاعمية ممكنة ،وفي ضوء اإلمكانات المتاحة" (ص9)159
ائيا بأنيا :مجموعة من اإلجراءات التي يضعيا المعمم لتنفيذ الدرس؛
وتُ ِّ
عرفيا الباحثة إجر ً
لتحيق األىداف المرجوة ،واالستفادة من اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة9

011

المجلد  – 33العدد األول – يناير

2021م

معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب

أ  /حنان سويعد العوفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرف الخميفة ومطاوع ( )5115استراتيجية الصف المقموب بأنيا" :شكل
 -1الصف المقموبُ :ي ِّ
من أشكال التعمم المدمج الذي تُوظَّف فيو التقنية الحديثة؛ لتقديم تعميم يتناسب مع حاجات
الطالب ومتطمبات العصر"9

ائيا بأنيا :استراتيجية تعتمد عمى قمب إجراءات التدريس ،من خالل
وتُ ِّ
عرفيا الباحثة إجر ً
قيام المتعممات باالطالع عمى محتوى الدروس في منازلين ،بحيث تييئ المعممة بيئة الفصل
وتستغل وقت الحصة باألنشطة والتغذية الراجعة ،وتطبيق ما تعممنو في ىذه المادة9
 -5معوقات" :جميع المشكالت والصعوبات اإلدارية والمادية والمنيجية والذاتية التي تواجو
البحث العممي التربوي ،وتحول دون االستفادة من نتائجو في تطوير التعميم والتدريب"
(المال ،5117 ،ص9)474
ائيا بأنيا :كل ما يؤثر بشكل سمبي عمى تطبيق معممة الحاسب
وتُ ِّ
عرفيا الباحثة إجر ً
سمبا عمى تحقيق
الستراتيجية الصف المقموب ،مما يحد من االستفادة من تطبيقو ،ويؤثر ً
األىداف المرغوبة منو في العممية التعميمية ،والتي سيتم تحديدىا في ىذا البحث من خالل إجابة

معممات الحاسب عن فقرات االستبانة لمعوقات توظيفين لمصف المقموب9

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
عرضا الستراتيجية الصف المقموب من حيث :المفيوم،
يتضمن اإلطار النظري
ً
وتطبيقات استراتيجية الصف المقموب ،وايجابيات وسمبيات االستراتيجية9
بدال من أن
مفهوم الصف المقموب :توظيف أفالم الفيديو التعميمية ،بحيث تحدث خارجو ً
تتم داخل الصف الدراسي ،وكذلك جعل األنشطة تحدث داخل الصف بدل أن تتم خارجو

( ،)Bishop&Velerger,2013;Stone,2012فيو القيام بتبديل العممية التعميمية وتغيير
األدوار بين المنزل والمدرسة ،بحيث يأخذ كل منيما دور اآلخر ،ويتم عرض المادة العممية عن
طريق توظيف التقنية في المنزل ،ومن ثم مناقشتيا داخل الفصل في اليوم التالي ،فيو مكون من
أنشطة تفاعمية لمجموعات صغيرة داخل الصف ،أي :التعميم المدمج ،ويعتمد عمى التعمم
مدمجا ،يتكون من أنشطة تعمم
يما
ً
الفردي ،من خالل تقنية الحاسب خارج الصف؛ فيو يعتبر تعم ً
مباشر يعتمد عمى تقنية الحاسب خارج
ًا
فرديا
تفاعمية لمجموعات صغيرة داخل الصف،
وتعمما ً
ً
الصف )9(Johnson, 2012
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مميزات استراتيجية الصف المقموب:
تتميز استراتيجية الصف المقموب
م ارعاة حاجات المتعمم وامكانياتو؛ من
لمتقنية الحديثة لدعم عممية التعمم ،ومن
(سعادة5118 ،؛ الشرمان5115 ،؛ الشامي،

بالعديد من المميزات؛ ألنيا تقوم عمى مبدأ
أجل الوصول إلى تعمم أفضل ،وتوظيفيا
مميزات الصف المقموب كما تناولو كل من
5118؛:)Schille & Herreid, 2013

دائما بشبكة
 مواكبة سمات ومتطمبات طالب العصر الرقمي "القرن  ،"51والذي يعتبر
ً
متصال ً
اإلنترنت من خالل مختمف األجيزة اإللكترونية ،مما يجعل التعمم أكثر واقعية9
 توفر بيئة تعمّم تعمل عمى جذب انتباه الطمبة لمتعمم بما تتضمنو من متعة وتشويق9
 تحول دور المعمم من ممقِّن إلى دور ِّ
موجو ومرشد ومحفِّز9
 دعم التعمم النشط القائم عمى توظيف التقنية الحديثة في العممية التعميمية9
 تحسن العديد من نواتج التعمم المعرفية؛ كالتحصيل وتنمية المفاىيم العممية ،والميارات:
كميارات التعمم التشاركي ،والوجدانية :كاالتجاه اإليجابي نحو المادة9
 تحقيق المرونة من خالل تخميص العممية التعميمية من قيود الزمان والمكان9
 التركيز عمى بناء الفيم العميق لممفاىيم والمعاني وبناء العالقات بينيا ،والتقميل من مجرد
االعتماد عمى التذكر9
 الدمج بين نظريات التعمم وتقنية التعميم بالطريقة التي تزيد من فرص تعمم الطمبة بعمق9
 توفير المزيد من الوقت لمطمبة؛ لتمقي اإلجابات عن تساؤالتيم ،وتقديم التغذية الراجعة،
وتصحيح مفاىيم خاطئة ،وممارسة العديد من األنشطة التفاعمية لدعم عممية التعمم9

خطوات تطبيق استراتيجية الصف المقموب:
حدد توركميسون ( )Torkelson, 2012خطوات تدريس طمبتو ،من خالل استراتيجية
الصف المقموب؛ وذلك بمشاىدة الفيديو الخاص بالدرس في المنزل ،ثم الذىاب إلى الحصة
الدراسية؛ حتى يتم مناقشة موضوع الدرس في مجموعات صغيرة ،ثم القيام بمناقشة بسيطة؛
لمتأكد من فيم كل طالب لميدف من النشاط التعميمي ،ثم بعد ذلك يتم البدء بالنشاط التعميمي
أخير إجراء اختبارات مصغرة
الخاص بموضوع الدرس ضمن مجموعات من ( )4-3طالب ،و ًا
شفوية أو ورقية بشكل دوري ،مع تقديم اختبار في نياية كل وحدة9
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سمبيات استخدام الصف المقموب:
انقساما بين مؤيدين
مع أىمية استخدام استراتيجية الصف المقموب ،إال أن ىناك
ً
متمكنا من
معمما
ً
ومعارضين العتماد ىذه االستراتيجية في التعميم ،ومن أىم السمبيات :تتطمب ً
ميارات التقنية وتطبيقات الويب وطرق توظيفيا في التعميم ،لذا سيصعب عمى من يعزف عن

استخدام التقنية أو مستوى مياراتو التقنية بسيطة (الذويخ9)5114 ،
بعضا من السمبيات الستخدام استراتيجية الصف في المقموب في
وذكر زوحي ()5114
ً
التعميم ،ومنيا:
 الجموس أمام شاشة الحاسوب لمدة أطول :حيث إن نموذج الصف المقموب يجبر الطالب
عمى المكوث مدة أطول أمام الحاسب أو الجياز الموحي ،والكل يعرف مدى التأثير السمبي
خصوصا.
لذلك عمى األطفال
ً

ٍ
بشكل كامل ،حيث أصبح
تبنت الفصل المقموب
 واجبات منزلية إضافية :بعض المدارس ّ
المصورة ،مما يعني واجبات منزلية
مطالبا بمشاىدة عدد كبير من التسجيالت
المتعمِّم
ً
ّ
إضافية تثقل كاىل الطالب دون ضمان لتفوقيم الدراسي.
أيضا من ال يتوفر
 الفجوة الرقمية :ليس لكل الطالب إمكانيات الولوج إلى اإلنترنت ،ىناك ً
لدييم حواسيب وأجيزة ذكية تم ّكنيم من مجاراة الطالب الذين ينتمون إلى أسر ميسورة.

 الفيديو وسيمة تعرض الكثير من المعمومات في وقت وجيز ،مما قد يؤدي إلى تراجع مستوى
التفكير النقدي لدى المتعمم؛ فالبعد االفتراضي ليذا النموذج التعميمي ولو جز ًئيا ،يمكن أن
سمبا عمى موقف المتعمم مما يتمقاه من معارف عبر شبكة اإلنترنت.
يؤثر ً

الدراسات السابقة:
التعرف عمى نموذج تصميمي يستخدم في
 دراسة الزين ( :)5115ىدفت ىذه الدراسة إلى ُّ

تطبيق استراتيجية التعمم المقموب ،وأثرىا في تحصيل طالبات كمية التربية بجامعة األميرة

نورة بنت عبدالرحمن 9واتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي عمى عينة من ( )77طالبة من
طالبات كمية التربية ،وقد كان االختبار ىو األداة المستخدمة في تحقيق ىدف الدراسة،
والذي أسفرت نتائجو عن فاعمية التعمم المقموب في التحصيل األكاديمي ،حيث كانت
نتائجيم أعمى9
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التعرف عمى فاعمية استراتيجية الصف
 دراسة المطيري ( :)5115ىدفت ىذه الدراسة إلى ُّ
الفصول المقموبة باستخدام المنصة التعميمية األدمودو في تنمية ميارات التعمم الذاتي،
والتحصيل الدراسي في مقرر األحياء لمصف األول الثانوي ،وقد طبقت الباحثة المنيج شبو
التجريبي عمى عينة من( )65طالبة تم اختيارىن بطريقة عشوائية من نظام المقررات لمصف
األول الثانوي بمحافظة عنيزة لمعام الدراسي (1436ىـ) ،وكان االختبار ىو األداة المستخدمة
في الدراسة ،والتي أسفرت نتائجيا عن وجود فرق ذي داللة إحصائية في جميع األبعاد،
والدرجة الكمية لمقياس ميارات التعمم الذاتي ،واختبار التحصيل ،والدرجة الكمية لمتحصيل،
يبين فاعمية الفصول المقموبة في التحصيل الدراسي
وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،مما ّ
وتنمية ميارات التعمم الذاتي لدى طالبات الصف األول الثانوي في مقرر األحياء9
التعرف عمى أثر تدريس مادة
 دراسة العبيكان والحناكي ( :)5116ىدفت ىذه الدراسة إلى ُّ
الحاسب باستخدام الفصول المقموبة عمى الدافعية نحو التعمم في المرحمة المتوسطة ،وقد اتبع
الباحثتان في دراستيما المنيج شبو التجريبي عمى ( )55طالبة من طالبات المرحمة
المتوسطة الصف األول ،وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس الدافعية نحو التعمم (،)MSLQ
وأثبتت نتائج الدراسة األثر اإليجابي لتدريس مادة الحاسب باستخدام استراتيجية الفصول
المقموبة في تنمية دافعية طالبات المرحمة المتوسطة نحو التعمم9
 دراسة الباز( :)5116ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدى فاعمية المقرر اإللكتروني المقموب
في تنمية ميارات تدريس العموم لذوي االحتياجات الخاصة ،والجوانب المعرفية المرتبطة بيا،
والميارات التشاركية لدى الطالب معممي العموم في كمية التربية 9اتبعت الدراسة المنيج شبو
التجريبي بأدوات ،منيا :اختبار تحصيل في المعارف التربوية المرتبطة بميارات تدريس
العموم لذوي االحتياجات الخاصة ،وبطاقة مالحظة ألداء ميارات تدريس العموم لذوي
االحتياجات الخاصة لمطالب المعممين في ضوء قائمة ميارات التدريس المعدة سابقًا،
وبطاقة تحميل أداء ميارات التعمم التشاركي لمطالب معممي العموم في كمية التربية ،وكانت
عينة الدراسة عمى مجموعة من الطالب المعممين في كمية التربية جامعة بورسعيد وعددىم
طالبا ممن لدييم القدرة عمى التعامل مع الحاسب وتقنياتو ،وذلك في الفصل الدراسي
(ً )56
األول من العام (5116-5115م) ،وقد أسفرت بعض النتائج الخاصة بالدراسة عن وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند تطبيق بطاقة المالحظة ،وكذلك بين متوسطي درجات
الطالب معممي العموم في اختبار التحصيل قبل وبعد دراسة المقرر اإللكتروني المقموب
لصالح التطبيق البعدي ،مما حسن األداء إلى األسموب الذي تم بو تدريس المقرر من حيث
تفاعل الطالب المعممين مع المحتوى ،وتقديم التعميقات ،ونشر اإلنجازات اإللكترونية ،وتبادل
الخبرات خارج وداخل قاعة الدراسة وفق نموذج التعمم المقموب9
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 دراسة خصاونة ( :)5118ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن فاعمية استراتيجية الصف
المقموب في تنمية المفاىيم النحوية لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي بالطائف 9تكونت
عينة الدراسة من ( )55طالبة من طالبات الصف الخامس االبتدائي بمدينة الطائف ،خالل
العام الدراسي (5117-5116م) ،وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين :تجريبية درست
النحو (القواعد) باستخدام استراتيجية الصف المقموب ،وضابطة درست باستخدام الطريقة
االعتيادية ،وتحقيقًا ليدف الدراسة أعدت الباحثة قائمة بالمفاىيم النحوية المناسبة لعينة
اختبار لقياس المفاىيم النحوية في ميارات اإلعراب ،والضبط بالحركات ،وتقدير
الدراسة ،و ًا
عالمة اإلعراب ،والتمثيل بجممة مفيدة ،واالستخراج ،وبعد إجراء التحميالت اإلحصائية
المناسبة أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )a=0.05بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المفاىيم النحوية جميعيا
ولصالح المجموعة التجريبية9
التعرف عمى فاعمية الصف المقموب عمى
 دراسة الغامدي ( :)5118ىدفت ىذه الدراسة إلى ُّ
تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعمومات،
والوصول إلى استراتيجية مبنية عمى استخدام الفصل المقموب؛ لتدريس مقرر الحاسب وتقنية
المعمومات لمصف الثالث المتوسط 9استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي عمى عينة من
طالبا من طالب الصف الثالث المتوسط ،وكان االختبار األداة المستخدمة في الدراسة،
(ً )41
والتي أظيرت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في
اختبار التحصيل البعدي عمى مستوى االختبار ككل في المجال المعرفي والمياري لصالح
المجموعة التجريبية ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في
اختبار التحصيل البعدي في المجال الوجداني وذلك لصالح أفراد المجموعة التجريبية9


التعميق عمى البحوث والدراسات السابقة:

من خالل استعراض البحوث والدراسات السابقة وجد أن استراتيجية الصف المقموب قد
حظيت باىتمام كثير من الباحثين في ىذا المجال ،وأجريت فيو العديد من البحوث والدراسات،
وىذه البحوث ليا عالقة وطيدة بيذه البحث ،فقد اتفق مع دراسة كل من( :العبيكان والحناكي،
5116؛ والغامدي )5118 ،في مادة التخصص 9واتفق مع الدراسات جميعيا في استراتيجية
الصف المقموب ،بينما يختمف مع دراسة (الباز5116،؛ خصاونة 5118،؛ الزين5115 ،؛
العبيكان والحناكي5116 ،؛ الغامدي5118 ،؛ فييد5115 ،؛ المطيري )5115 ،في عدم
استخدام المنيج شبو التجريبي 9كما يختمف مع دراسة (الباز5116،؛ الزين5115 ،؛
العبيكان والحناكي5116 ،؛ الغامدي5118 ،؛ فييد5115 ،؛ المطيري )5115 ،في استخدام
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،ويختمف مع (الزين5115 ،؛ الزيود5116 ،؛ الغامدي5118 ،؛
المطيري )5115 ،في عدم قياس التحصيل واالقتصار عمى وجية نظر عينة البحث9
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتفرد ىذا البحث في الكشف عن معوقات استخدام المعممات الستراتيجية الصف
المقموب ،بينما أغمب الدراسات ترّكز عمى الجانب التجريبي ،كما يتفرد في التركيز عمى مادة
الحاسب لممرحمتين المتوسطة والثانوية ،ويتفرد في نوع عينة البحث؛ فالبحوث جميعيا التي
استخدمت ىذه االستراتيجية اعتمدت عمى الطالب كعينة لمبحث ،بينما في ىذا البحث اعتمد
عمى معممات الحاسب 9كما تميز من حيث الزمان والمكان عن الدراسات األخرى ،فقد تم إجراء
ىذه الدراسة في منطقة المدينة المنورة عام (1441ىـ)9

منهج الدراسة واجراءاتها:
منهج البحث :استُ ِ
خدم المنيج المسحي؛ باعتباره المنيج العممي األكثر مناسبة لطبيعة الدراسة
عرف أسموب المسح بأنو" :دراسة شاممة منظمة لجمع البيانات ،وتحميل وتفسير وتقرير
وي َّ
الحاليةُ ،
الوضع الراىن لموضوع ما في بيئة محددة ووقت معين" (المحمودي ،5119 ،ص9)63
مجتمع الدراسة وعينتها :يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معممات الحاسب خالل
فترة إجراء الدراسة وفقًا إلحصائية إدارة تعميم المدينة المنورة خالل الفصل الدراسي األول من
العام الدراسي (1441/1441ىـ) ،وعددىن ( )591معممة حاسب بمنطقة المدينة المنورة9
وتكونت عينة الدراسة من ( )141معممة حاسب ،تم اختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة9

خصائص عينة الدراسة:
 -1عدد سنوات الخبرة في التدريس:
جدول رقم ( )1توزيع معممات الحاسب وفق متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس
عدد سنوات الخبرة في التدريس

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  6سنوات

16

1193

من  6سنوات إلى  11سنوات

65

4691

أكثر من  11سنوات

61

4596

المجموع

141

%111

يتضح من جدول رقم ( )1أن ( )65من معممات الحاسب يمثمن ما نسبتو ()%4691
سنوات خبراتين في التدريس من ست إلى عشر سنوات ،بينما ( )61منين يمثمن ما نسبتو

( )%4596وسنوات خبراتين في التدريس أكثر من عشر سنوات ،و( )16منين يمثمن ما نسبتو
( )%1193سنوات خبراتين في التدريس أقل من ست سنوات9
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدرسنها:
 -2المرحمة الدراسية التي ّ
يدرسنها
جدول رقم ( )2توزيع معممات الحاسب وفق متغير المرحمة الدراسية التي ّ
يدرسنيا
المرحمة الدراسية التي ّ

التكرار

النسبة المئوية

متوسط

75

5191

ثانوي

45

5998

متوسط وثانوي

57

1991

المجموع

141

%111

يتضح من جدول رقم ( )5أن ( )75من معممات الحاسب يمثمن ما نسبتو ()%5191
مرحمتين الدراسية متوسط ،بينما ( )45منين يمثمن ما نسبتو ( )%5998مرحمتين الدراسية
ثانوي ،و( )57منين يمثمن ما نسبتو ( )%1991مرحمتين الدراسية متوسط وثانوي9

 -1هل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف المقموب؟
جدول رقم ( )3توزيع معممات الحاسب وفق متغير هل تم الحصول عمى دورة تدريبية
تتعمق بالصف المقموب
التكرار

ىل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق

النسبة المئوية

بالصف المقموب
نعم

19

1395

ال

155

8695

المجموع

141

%111

يتضح من جدول رقم ( )3أن ( )155معممات الحاسب يمثمن ما نسبتو ( )%8695لم
يحصمن عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف المقموب ،بينما ( )19منين يمثمن ما نسبتو ()%1395
حصمن عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف المقموب9
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -4هل تم استخدام استراتيجية الصف المقموب في التدريس؟

جدول رقم ( )4توزيع معممات الحاسب وفق متغير هل تم استخدام استراتيجية الصف المقموب
في التدريس
ىل تم استخدام استراتيجية الصف

التكرار

النسبة المئوية

نعم

56

3997

المجموع

141

%111

المقموب في التدريس؟

85

ال

6193

يتضح من جدول رقم ( )4أن ( )85من معممات الحاسب يمثمن ما نسبتو ( )%6193لم
يستخدمن استراتيجية الصف المقموب في التدريس ،بينما ( )56منين يمثمن ما نسبتو ()%3997
استخدمن استراتيجية الصف المقموب في التدريس9

أداة الدراسة:

استُ ِ
خدمت االستبانة أداة لمدراسة ،وىي عبارة عن "مجموعة من األسئمة واالستفسارات
المتنوعة والمرتبطة بعضيا ببعض بشكل يحقق األىداف؛ التي يسعى الباحث إلييا في ضوء
موضوعو والمشكمة التي اختارىا لبحثو" المحمودي ( ،5119ص 9)137وتم بناء أداة الدراسة
التي تكونت في صورتيا النيائية من قسمين ،وفيما يمي عرض لكيفية بنائيا ،واإلجراءات المتبعة
لمتحقق من صدقيا وثباتيا:
 -1القسم األول :يحتوي عمى البيانات األولية الخاصة عن معممات الحاسب ،والمتمثمة في:
يدرسنيا  -ىل تم الحصول عمى
(عدد سنوات الخبرة في التدريس– المرحمة الدراسية التي ّ
دورة تدريبية تتعمق بالصف المقموب  -ىل تم استخدام استراتيجية الصف المقموب
في التدريس)9
 -2القسم الثاني :ويتكون من ( )9عبارات عن معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب،
وجدول رقم ( )5يوضح عدد عبارات االستبانة ،وكيفية توزيعيا عمى المحاور9
جدول رقم ( )5محاور االستبانة وعباراتها
المحور

عدد العبارات

معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب

 9عبارات

االستبانة

 53عبارة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم استخدام مقياس ليكرت الرباعي لمحصول عمى استجابات معممات الحاسب ،وفق
درجات الموافقة التالية( :بدرجة كبيرة– بدرجة متوسطة -بدرجة منخفضة -بدرجة منخفضة
جدا) ،ويوضح جدول رقم ( )6توزيع الفئات وفقًا لتدرج المستخدم في أداة الدراسة ،ولتسييل
ً
ِ
تفسير النتائج استُخدم الوزن النسبي اآلتي( :بدرجة كبيرة ( )4درجات -بدرجة متوسطة ()3
وبناء
جدا( )1درجة واحدة)،
درجات  -بدرجة منخفضة ( )5درجتان –بدرجة منخفضة ً
ً
صِّنفت اإلجابات إلى أربعة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة اآلتية:
عمى ذلك ُ
طول الفئة= (أكبر قيمة  -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة.

جدول رقم ( )6توزيع الفئات وفقًا لتدرج المستخدم في أداة الدراسة
الوصف

مدى المتوسطات

بدرجة كبيرة

من 4 - 3955

بدرجة متوسطة

من 3254 – 596

بدرجة منخفضة

من 525 –1276

جدا
بدرجة منخفضة ً

من 1275 –1

صدق أداة الدراسة:
ِّ
المحكمين):
أ) الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق
تم عرض االستبانة بصورتيا األولية عمى عدد من المح ّكمين المختصين في المناىج
وطرق التدريس وتقنيات التعميم ،بمغ عددىم ( ،)4وقد طُمب منيم تقييم جودة االستبانة ،وبعد أخذ
اآلراء واالطالع عمى الممحوظات ،تم إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عمييا غالبية
المحكمين ،ومن ثم إخراج االستبانة بصورتيا النيائية9
ب) صدق االتساق الداخمي لألداة:
لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لالستبانة ،تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية
بمغ عددىا( )31معممة من معممات الحاسب ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون
)(Pearson's Correlation Coefficient؛ لمتعرف عمى درجة ارتباط كل عبارة من عبارات
االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة ،ويوضح جدول رقم ( )7عامالت ارتباط
بيرسون لعبارات المعوقات مع الدرجة الكمية لممحور9
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )7معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المعوقات مع الدرجة الكمية لممحور
(معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب)
رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

1

**19596

6

**19716

5

**19581

7

**19667

3

**19571

8

**19619

4

**19687

9

**19558

5

**19654

-

-

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
يتضح من جدول رقم ( )7أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع ُبعدىا موجبة،
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )1911فأقل ،مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي بين
ودالة
ً
عبارات المحور الثاني ،ومناسبتيا لقياس ما أُعدت لقياسو9
ت) ثبات أداة الدراسة:
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ
(معادلة ألفا كرونباخ) ،ويوضح جدول رقم ( )8قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ لقياس ثبات
أداة الدراسة9
جدول رقم ( )8معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
محاور االستبانة

عدد العبارات

ثبات المحور

معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب

9

197997

الثبات العام

53

197766

يتضح من جدول رقم ( )8أن معامل الثبات العام ٍ
عال ،حيث بمغ ( ،)197766وىذا يدل
عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ،يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمدراسة9

إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد التأكد من صدق (االستبانة) وثباتيا ،وصالحيتيا لمتطبيق ،قامت الباحثة بتطبيقيا
ميدانيا باتباع الخطوات التالية:
ً
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 91توزيع االستبانة9
 95جمع االستبانات بعد تعبئتيا ،وقد بمغ عددىا ( )141استبانة9
 93مراجعة االستبانات ،والتأكد من صالحيتيا ،ومالءمتيا لمتحميل9

األساليب اإلحصائية:
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم
اختصار
ًا
االجتماعية ) ،(Statistical Package for Social Sciencesوالتي يرمز ليا
بالرمز ( 9)SPSSوبعد ذلك تم حساب األساليب اإلحصائية التالية:
 91التك اررات ،والنسب المئوية9
 95المتوسط الحسابي الموزون المرجح (9)Weighted Mean
 93االنحراف المعياري )9(Standard Deviation
 94معامل ارتباط بيرسون )9(Pearson's Correlation Coefficient
( 95معادلة ألفا كرونباخ) ()9)Cronbach's Alpha (α
 96اختبار (ت) لعينتين مستقمتين9
 97اختبار تحميل التباين األحادي9
 98تم استخدام اختبار شيفيو9

نتائج الدراسة:
أوًال :إجابة السؤال األول :ما معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى

معممات الحاسب؟

لمتعرف عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب :تم
حساب التك اررات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب
الستجابات معممات الحاسب عمى عبارات معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى
معممات الحاسب ،وجاءت النتائج كما يمي:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )9استجابات معممات الحاسب حول معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب
تنازليا حسب متوسطات الموافقة
مرتبة
ً
م

العبارات

ت
%

4
5
1
6
8
3
5

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

جدا
منخفضة ً

عدم اىتمام المتعممات بمتابعة

ت

63

57

14

المحتوى في الفصل المقموب9

%

4497

4194

999

591

عدم توفر حاسوب أو جياز ذكي

ت

75

45

13

14

عند المتعممة9

%

5191

5998

995

999

تحتاج إلى وقت وجيد إضافي9
عدم وعي أولياء األمور بأىمية
استراتيجية الصف المقموب9

ت

69

43

17

15

%

4899

3195

1591

895

71

41

14

16

ت
%

5194

5894

999

1193

ندرة الدورات عن الفصول المقموبة

ت

74

34

17

16

في التدريس9

%

5595

5491

1591

1193

عدم توفر شبكة اإلنترنت لمطالبة في

ت

59

55

18

15

المنزل9

%

4198

3699

1598

895

ت

36

53

36

16

%

5595

3797

5595

1193

ت

36

36

58

41

5595

5595

1999

5991

(اإلحجام الذاتي) عدم الرغبة في

ت

53

35

55

61

استخدام طرق حديثة في التدريس9

%

1693

5597

1797

4393

االتجاه السمبي لمطالبة تجاه المادة9

البرامج إلنتاج مواد لمتعمم في
الفصول المقموبة9

9

درجة

درجة

درجة

7

قمة امتالكي لميارات التعامل مع
7

درجة الموافقة
درجة

%

المتوسط العام

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3955

19859

3955

19979

3951

19958

3918

19116

3918

19137

3915

19937

5977

19959

5948

19165

5915

19143

5995

19654

يتضح من الجدول ( )9أن معممات الحاسب موافقات (بدرجة متوسطة) عمى معوقات تطبيق
استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب بمتوسط ( 5995من  ،)4911وىو متوسط يقع
في الفئة الثانية من فئات المقياس الرباعي (من  5951إلى  ،)3955وىي الفئة التي تشير إلى
خيار (بدرجة متوسطة) عمى أداة الدراسة ،ويتضح من النتائج أن أبرز معوقات تطبيق
استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب تتمثل في العبارات رقم ( ) 1 ، 5 ، 4التي تم
ترتيبيا تناز ًليا حسب موافقة معممات الحاسب عمييا (بدرجة متوسطة) ،كالتالي:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1جاءت العبارة رقم ( )4وىي" :عدم اهتمام المتعممات لمتابعة المحتوى في الفصل
المقموب" بالمرتبة األولى من حيث موافقة معممات الحاسب عمى خيار بدرجة متوسطة
بمتوسط ( 3955من  ،)4ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن عدم اىتمام المتعممات لمتابعة
المحتوى في الفصل المقموب يقمل من دافعية معممات الحاسب الستخدام استراتيجية الصف
المقموب ،مما يعوق استخداميا9
 -5جاءت العبارة رقم ( )5وىي" :عدم توفر حاسوب أو جهاز ذكي عند المتعممة" بالمرتبة
الثانية من حيث موافقة معممات الحاسب عمى خيار بدرجة متوسطة بمتوسط
(3955من،)4ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن عدم توفر حاسوب أو جياز ذكي عند المتعممة
يقمل من مرونة استخدام معممات الحاسب الستراتيجية الصف المقموب،مما يعوق استخداميا9
 -3جاءت العبارة رقم ( ،)1وىي" :تحتاج إلى وقت وجهد إضافي" بالمرتبة الثالثة من حيث
موافقة معممات الحاسب عمى خيار بدرجة متوسطة بمتوسط ( 3951من  ،)4ويمكن تفسير
ىذه النتيجة بأن استخدام استراتيجية الصف المقموب يحتاج وقت وجيد إضافي ،مما يقمل
من الرغبة في استخدميا من قبل معممات الحاسب مما يعوق استخداميا9
ويتضح من النتائج في الجدول ( )9أن معممات الحاسب موافقات (بدرجة منخفضة)

عمى اثنين من معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب ،تتمثالن في
العبارتين رقم ( ،)9 ، 7المتين تم ترتيبيما تناز ًليا حسب موافقة معممات الحاسب عمييما بدرجة
منخفضة ،كالتالي:
 -1جاءت العبارة رقم ( ،)7وىي" :قمة امتالكي لمهارات التعامل مع البرامج إلنتاج مواد لمتعمم
في الفصول المقموبة" بالمرتبة الثامنة من حيث موافقة معممات الحاسب عمى خيار بدرجة
منخفضة بمتوسط ( 5948من  ،)4ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن معممات الحاسب يمتمكن
الخبرات الكافية في إنتاج المواد التعميمية ،مما قمل من تأثير عامل قمة امتالكين لميارات
التعامل مع البرامج إلنتاج مواد لمتعمم في الفصول المقموبة كمعوق يعوق استخدامين
الستراتيجية الصف المقموب9
 -5جاءت العبارة رقم ( )9وىي(" :اإلحجام الذاتي) عدم الرغبة في استخدام طرق حديثة في
التدريس" بالمرتبة التاسعة من حيث موافقة معممات الحاسب عمييا بدرجة منخفضة
بمتوسط ( 5915من  ،)4ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن معممات الحاسب يمتمكن الرغبة في
تطوير أدائين التدريسي ،مما قمل من تأثير عامل (اإلحجام الذاتي) عدم الرغبة في استخدام
طرق حديثة في التدريس كمعوق يعوق استخدامين الستراتيجية الصف المقموب9
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ثالثًا :إجابة السؤال الثاني :هل توجد فروق في درجة تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى
معممات الحاسب في ضوء متغيرات سنوات الخبرة ,المرحمة الدراسية ,الدورات التدريبية؟

 )1الفروق باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس:
لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات معممات
الحاسب طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس استخدمت الباحثة "تحميل
التباين األحادي" ()One Way ANOVA؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات معممات
الحاسب طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس  ،وجاءت النتائج كما يوضحيا
الجدول التالي:
جدول رقم ( )10نتائج "تحميل التباين األحادي" ( )One Way ANOVAلمفروق في
استجابات معممات الحاسب طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس
مجموع

درجات

متوسط

مربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

39161

5

195311

المقموب لدى معممات

داخل المجموعات

519498

138

19373

الحاسب9

المجموع

549558

141

-

المحور
معوقات تطبيق
استراتيجية الصف

مصدر التباين

قيمة ف

49111

الداللة
اإلحصائية

التعميق

*19119

دالة

* دالة عند مستوى  0005فأقل
يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )1215فأقل في استجابات معممات الحاسب حول (معوقات تطبيق استراتيجية
الصف المقموب لدى معممات الحاسب) باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس ،بمعنى
أن عدد سنوات الخبرة في التدريس تؤثر عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى
معممات الحاسب9
ولتحديد صالح الفروق بين فئات عدد سنوات الخبرة في التدريس تم استخدام اختبار
شيفيو ،والذي جاءت نتائجو كالتالي:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )11يوضح نتائج اختبار شيفيه لمتحقق من الفروق بين فئات عدد سنوات
الخبرة في التدريس
المحور

المتوسط

أقل من 6

من  6سنوات

أكثر من 11

الحسابي

سنوات

إلى  11سنوات

سنوات

-

عدد سنوات الخبرة في التدريس

العدد

معوقات تطبيق

أقل من  6سنوات

16

3918

استراتيجية الصف

من  6سنوات إلى  11سنوات

65

5979

أكثر من  11سنوات

61

3918

المقموب لدى معممات
الحاسب

*

-

-

* دالة عند مستوى  0005فأقل
يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( ) 1215فأقل بين معممات الحاسب الالئي عدد سنوات خبراتين في التدريس من
 6سنوات إلى  11سنوات ،ومعممات الحاسب الالئي عدد سنوات خبراتين في التدريس أكثر من
 11سنوات حول (معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى معممات الحاسب) لصالح
معممات الحاسب الالئي عدد سنوات خبراتين في التدريس أكثر من  11سنوات9

يدرسنها:
 )2الفروق باختالف متغير المرحمة الدراسية التي ّ

لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات معممات
يدرسنيا ،استخدمت الباحثة "تحميل
الحاسب طبقًا إلى اختالف متغير المرحمة الدراسية التي ّ
التباين األحادي" ()One Way ANOVA؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات معممات
يدرسنيا ،وجاءت النتائج كما يوضحيا
الحاسب طبقًا إلى اختالف متغير المرحمة الدراسية التي ّ
جدول (:)15
جدول رقم ( )12نتائج " تحميل التباين األحادي" ( )One Way ANOVAلمفروق في
يدرسنها
استجابات معممات الحاسب طبقًا إلى اختالف متغير المرحمة الدراسية التي ّ
مجموع

درجات

متوسط

مربعات

الحرية

المربعات

5

19957
19381
-

المحور

مصدر التباين

معوقات تطبيق استراتيجية

بين المجموعات

19914

الصف المقموب لدى معممات

داخل المجموعات

559645

138

الحاسب9

المجموع

549558

141

001

قيمة ف

59518

الداللة

التعميق

اإلحصائية

19185

غير دالة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خالل النتائج الموضحة في جدول رقم ( )14عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1215فأقل في استجابات معممات الحاسب حول
يدرسنيا
(ومعوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب) باختالف متغير المرحمة الدراسية التي ّ
بمعنى أن المرحمة التدريسية ال تؤثر عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب لدى
معممات الحاسب9

 )3الفروق باختالف متغير هل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف
المقموب:
لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات معممات
الحاسب طبقًا إلى اختالف متغير :ىل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف المقموب؟
استخدمت الباحثة اختبار ت(Independent Sample T-test( :؛ لتوضيح داللة الفروق
بين استجابات معممات الحاسب ،وجاءت النتائج كما يوضحيا جدول رقم (:)13
جدول رقم ( )13نتائج اختبار ت  Independent Sample T-test(( :لمفروق بين
استجابات معممات الحاسب طبقًا إلى اختالف متغير :هل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق
بالصف المقموب؟
المحور

معوقات تطبيق استراتيجية
الصف المقموب لدى معممات
الحاسب

االنحراف

الفئة

العدد

المتوسط

نعم

19

3915

19576

ال

155

5993

19633

المعياري

قيمة ت

19538

الداللة

التعميق

19591

غير
دالة

يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )1215فأقل في استجابات معممات الحاسب حول (معوقات تطبيق
استراتيجية الصف المقموب) باختالف متغير :ىل تم الحصول عمى دورة تدريبية تتعمق بالصف
المقموب؟ بمعنى أن الدورات التدريبية ال تؤثر عمى معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب
لدى معممات الحاسب9
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معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب

أ  /حنان سويعد العوفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصيات:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ,يوصي البحث بما يمي:
 91توفير فرص التدريب لمعممات الحاسب في مجاالت استخدم تطبيقات األجيزة الموحية
لمفصول المقموبة9
 95العمل عمى تمكين معممات الحاسب من استخدم استراتيجية الصف المقموب لتخطيط الدرس9
 93العمل عمى توعية أولياء األمور بأىمية استخدام استراتيجية الصف المقموب في تعميم
أبنائيم9
 94توفير الدورات التدريبية عن الفصول المقموبة في التدريس لممعممات9
 95االىتمام بتوفير شبكة اإلنترنت لمطالبات في المنزل9

مقترحات لمدراسات المستقبمية.
 إجراء دراسات مستقبمية حول متطمبات الحد من معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب
لدى معممات الحاسب أو معممات التخصصات األخرى9
 فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم المقموب في تنمية الميارات المعرفية و الميارية لدى
معممات الحاسب بمراحل التعميم العام9
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة المراجع
الباز ،مروة محمد ( 9)5116فاعمية مقرر الكتروني مقموب في تنمية ميارات تدريس العموم لذوي
االحتياجات الخاصة وميارات التعمم التشاركي

لدى الطالب المعممين

بكمية التربية 9المجمة العممية ،كمية التربية ،جامعة المنيا،)1( ،
9541-187

حميد ،آمال خالد محمد ( 9)5116فاعمية الفصول المنعكسة والفصول المدمجة في تنمية
ميارات تصميم صفحات الويب التعميمية لطالبات كمية التربية بالجامعة
اإلسالمية بغزة 9رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فمسطين9
خصاونة ،نجوى أحمد سميم ( 9)5118فاعمية استراتيجية الصف المقموب في تنمية المفاىيم

النحوية لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي بالطائف 9مجمة العموم
اإلنسانية ،جامعة العربي بن ميدي أم البواقي ،ع(9577-597 ،)9

الخميفة ،حسن جعفر ( 9)5111المنيج المدرسي المعاصر مفيومو ،أسسو ،مكوناتو ،تنظيماتو،
تقويمو ،تطويره 9ط ،11الرياض :مكتبة الرشد9
الخميفة ،حسن ومطاوع ،ضياء ( 9)5115استراتيجيات التدريس الفعال 9الدمام :مكتبة المتنبي9
الخميفة ،حسن ومطاوع ،ضياء ( 9)5115استراتيجيات التدريس الفعال 9الرياض :مكتبة المتنبي9
زوحي ،نجيب ( 9)5114الفصل المقموب بين مؤيد و معارض 9تم االسترداد بتاريخ
 1441/6/51من:
https://www.new-educ.com/la-controverse-sur-lapprentissage-inverse
الزين ،حنان أسعد ( 9)5115أثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب في التحصيل األكاديمي

لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 9المجمة التربوية
المتخصصة9)1(4 ،

011

المجلد  – 33العدد األول – يناير

2021م

معوقات تطبيق استراتيجية الصف المقموب

أ  /حنان سويعد العوفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعادة ،جودت أحمد ( 9)5113تدريس ميارات التفكير (مع مئات األمثمة التطبيقية) 9عمان:
الشروق لمنشر والتوزيع9

الشامي ،خديجة ( 9)5118فعالية استراتيجية الصف المعكوس في اكتساب المفاىيم الفيزيائية
لدى طالبات الصف التاسع األساسي واتجاىين نحو تعمميا 9رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،األردن 9تم االسترداد بتاريخ
 1441/6/11من:
http://search.mandumah.com/Record/875896
الشرمان ،عاطف أبو حميد ( 9)5115التعمم المدمج والتعمم المعكوس 9عمان :دار المسيرة
لمنشر والتوزيع9

عبدالواحد ،عمي ( 9)5115استراتيجية الصف المعكوس (المقموب) في تعميم المغة العربية لغير
الناطقين بيا 9تم االسترداد بتاريخ 1441/6/9ىـ من:
https://www.new-educ.com
العبيكان ،ريم بنت عبدالمحسن بن محمد والحناكي ،منى بنت سميمان بن صالح ( 9)5116أثر
التدريس باستخدام استراتيجية الفصول المقموبة عمى الدافعية نحو التعمم في
المرحمة المتوسطة 9المجمة التربوية الدولية المتخصصة-186 ،)8(5 ،
9175
عودة ،أحمد وممكاوي ،فتحي ( 9)1987أساسيات البحث العممي في التربية والعموم اإلنسانية9
الزرقاء :مكتبة المنار لمنشر والتوزيع9
الغامدي ،أحمد بن معيض محمد والعطوي ،عطا اهلل بن عودة ( 9)5118فاعمية الفصل المقموب
عمى تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في تدريس مقرر الحاسب
وتقنية المعمومات بمدينة تبوك 9مجمة القراءة والمعرفة ،ع(-141 ،)515
9161
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الغامدي ،أحمد معيض والعطوي ،عطا اهلل بن عودة ( 9)5117فاعمية الفصل المقموب عمى
تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في تدريس مقرر الحاسب وتقنية
المعمومات بمدينة تبوك 9المجمة العممية لمبحوث والنشر العممي9)11(33 ،

المقاني ،أحمد والجمل ،عمي ( 9)1996معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق
التدريس 9القاىرة :عالم الكتب9
المحمودي ،محمد ( 9)5119مناىج البحث العممي 9ط  ،3صنعاء :دار الكتب9

المطيري ،سارة ( 9)5115فاعمية استراتيجية الفصول المقموبة باستخدام المنصة التعميمية
 Edmodoفي تنمية ميارات التعمم الذاتي والتحصيل الدراسي في مقرر
األحياء 9رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
االسالمية ،الرياض ،المممكة العربية السعودية9
المال ،عبداهلل فيصل حميد ( 9)5117المعوقات التي تواجو البحث العممي التربوي وتحول دون

االستفادة من نتائجو في تطوير التعميم والتدريب 9مجمة اتحاد الجامعات
العربية ،األردن ،ع(9)49
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