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 :Study abstract مستخلص الدراسة:

 استراتيجية الفصل المعكوس في تعليم التراكيب النسجيةفاعلية قياس  ليالحالية إ استهدفت الدراسة
اكتساب و البسيطة من حيث التحصيل الدراسي، األداء المهاري لطالبات االقتصاد المنزلي ،

نحو التدريس  واالتجاهالتقويم الذاتي، لطالبات االقتصاد المنزلي ،  وتحديد األهداف،  تيمهار 
 ةعينه الدراسة األساسيحيث تكونت باستراتيجية الفصل المعكوس في التراكيب النسجية البسيطة، 

( طالبة من الفرقة الثانية قسم االقتصاد المنزلي شعبة المالبس والنسيج بكلية التربية 60) من
م( ، وتم تقسيم  2020/ 2019النوعية جامعة دمياط في الفصل الدراسي االول للعام الجامعي )

 لبة( طا30) ، وأخرى ضابطة( طالبة30) العينة عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية
محتوى المادة التعليمية لدروس )النسيج السادة، النسيج المبرد، النسيج االطلس( عبارة ، تم اعداد 

اختبار ن تضمنت ادوات الدراسة م ، وعن فيديوهات تعليمية تم وضعها على مدونه تعليمية
اختبار مهاري لقياس مدى رفع المستوي المهارى و تحصيلي الكتروني لقياس المعارف والمفاهيم 

التقويم الذاتي و تحديد األهداف  يمقياسو بطاقة مالحظة لمالحظة اداء الطالبات و للطالبات 
ن فاعلية طريقة التدريس باستخدام الفصل المعكوس كان واضحا في أسفرت الدراسة أالكتروني و 
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الفصل المعكوس  وزيادة الدافعية  خدام استراتيجياتزيادة قدرة الطالبات ودافعيتهن نحو التعلم باست
لإلنجاز الدراسي من خالل نتائج االختبار التحصيلي واالداء المهاري ومدي اكتساب مهارتي تحديد 

 األهداف، ومهارة التقويم الذاتي، لطالبات االقتصاد المنزلي.

:الكلمات المفتاحية   

 التراكيب النسجية  المعكوس،الفصل  اإللكتروني،التعلم 

 :Introductionمقدمة
في تكنولوجيا المعلومات  في شتى المجاالت وخاصةيشهد العالم اليوم تطورات علمية سريعة      

المعلومات و االلكترونيات نظم واالتصاالت والعولمة، وهذه الثورة التكنولوجية الهائلة في 
جعل انتشارها وتطبيقاتها أمًرا مألوًفا وشائًعا في العديد من مجاالت الحياة، ومن بينها  والحاسبات،

المتسارع الهائل و نتيجة للتقدم وذلك إيصال المعلومات، بهدف  هائل تطوربالعالم يمر مجال التعليم، 
 وزيادةوشبكة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية ، والتعليم االلكتروني علوم الحاسبات مجال في 

لتغيرات الكبيرة التي ا ومعاستخدامات شبكة اإلنترنت، والتطبيقات األخرى للتكنولوجيا الرقمية، 
يشهدها العالم مع دخول عصر المعلومات وثورة االتصاالت، فإن برامج مؤسسات التعليم العالي 

التعليم باستخدام  لهذه التغيرات في مجا ةواكبملنظر والتطوير، لإعادة االتوجيه ببأنواعها بحاجة إلى 
فيحصل الطالب علي المواد التعليمية و الوسائط المتعددة المتاحة علي االنترنت،  الحاسب اآللي،

التوجيه واإلرشاد نحو المعلومات والمهمات المطلوبة.)رانيا محفوظ العراقي، هو المعلم ودور 
 م (2014

كلها، بل انها قلبت العملية التعليمية والمعلوماتية معطيات  واالنترنت الحاسبة وقد غيرت ثور 
في التعليم ضرورة  التكنولوجياالتقنيات و استخدام  صبحقد أفواساليبه  ومفاهيمه، نظامه،وغيرت 

الطالب بأجهزتهم اللوحية، وهواتفهم المحمولة  تعلقيتضح من خالل ومن ذلك  ،ال غنى عنها ملحة
المؤسسات التعليمية  تعيد كانت الحاجة الى ان ولذلك  المختلفة،التقنيات  صور ونماذجمن  وغيرها
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توفير بيئات تعليمية مشوقة اعداد و من خالل  وظروفهبشكل يحاكى حاجات العصر جميع انظمتها 
 العديد منظهرت  ،منطلقال هذا ، ومنواهتمامهم الطالب مع، بما يتناسب واكثر جاذبية

  (م 2017 ،الراجحيَّة علي بنت شيخة)قائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة. الستراتيجيات اال

م التقليدي يلعالج مشكالت التعل التكنولوجيةالحلول واهم احد من  المعكوسويعد الفصل 
من الوقت في التفاعل مع  المزيدقضاء من لمعلم امكن تو تنمية التفكير عند الطالب حيث ي

قصيرة ال هات فيديو الالطالب في الفصل بدال من القاء المحاضرات، حيث يقوم الطالب بمشاهدة 
تحت وذلك لمناقشة المحتوي في الفصل المتبقي للمحاضرات في المنزل ويبقي الوقت االكبر 

المستوي  المعكوس الفصلاشراف المعلم، وفقا لتصنيف بلوم المعدل، فان الطالب يحققون في 
االدنى من المجال المعرفي )الحصول على المعرفة وفهمها ( في المنزل ،والتركيز على المستوي 
االعلى من المجال المعرفي )التطبيق ، التحليل ، التقييم ، االبتكار ( في وقت الفصل )جابر محمد 

 فدورم التقليدي يفي التعل اكبر من دوره المعكوسم( ويعد دور المعلم في الفصل  2017الدليمي ، 
( Nagel David,2013المعلم داخل الفصل تقديم التغذية الراجعة الفورية للطالب وتقييم عملهم )

موجه و ومحفز للطالب يشرف مساعد و الى   ملقنشارح من  الفصلتحول دور المعلم في وبذلك 
من الوقت  كثيريتمكن المعلم من قضاء بذلك على سير االنشطة ويقدم الدعم لمن يحتاج إليه، و 

 محورهو الطالب فاصبح  وكذلكبدال من القاء المحاضرات،  الفصلفي التفاعل مع طالبه داخل 
التكنولوجية  الرئيسي في عملية التعلم و تحول الى باحث ومستخدم للتقنية العملية التعليمية و 

التفكير الناقد والتعلم الذاتي وبناء الخبرة بفاعلية من خالل التعلم خارج الفصول الدراسية معززا 
( حيث تقوم الصفوف  Greg ,2011ومهارات التواصل والتعاون بينه وبين بقيه الطالب )

نظام التعليم التقليدي، فبعد أن كان الطالب يستمع إلى الدرس في الصف  عكسعلى  المعكوسة
يتم يتم من خالل فيديو مرئي  سةالمعكو ويجيب االسئلة في البيت، أصبح التعليم في الصفوف 

التقنية و الوسائل اشكال  بجميعالمعلم ويشرح فيه الدرس المقرر و يستعين فيه  تسجيله من قبل
السمعية و البصرية المتاحة لتوضيح الدرس للطالب وجذبهم اليه ويتم مشاهدة هذا الفيديو في بيت 
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يقوم الطالب في الصف الدراسي بتطبيق الطالب في الوقت والمكان المتاح للطالب، ثم بعد ذلك س
عمليا امام معلمه من خالل عدد من االنشطة والفعاليات المختلفة  المنزلتعلمه في  تم كل ما

(Jeremy,2007  .) 

غيرت دور الطالب فما كان يقوم به  المعكوسة( ان الصفوف Ralph,2016وقد نتجت دراسة )
فهو االن يحضر الدرس في  المنزل،في  المدرسيةاالعباء في الفصل من تعليم تقليدي وعمل 

 المدرسة.ويقوم باألنشطة واوراق العمل في  المنزل،

تدعو الى  المعكوس( بأن استراتيجية الفصل   Bergmann & Arson Sam, 2012ويذكر )
المعلم حيث يقوم الطالب بمشاهدة مقاطع الفيديو  المتمركز حول التعليم المتمركز حول الطالب ال

تزويد الطالب  هوحول الموضوع ويكون دور المعلم  مجموعة من االسئلةوبناء من قبل المسجلة 
الدافعية  وإثارةبتغذية راجعة احترافية حول الموضوع، ويجب ان تتميز بمقاطع الفيديو بالتشويق 

في  المعكوس المحتوى ختلف استراتيجيات التعليم في ( كما ت 2015للتعلم ) ابتسام الكحيلي ،
بين استراتيجيات التعلم  جامعةالتعلم الذاتي، كما انها و الفردي و الجماعي التعلم بين  جامعةكونها 

 .(2015مصطفي ، )أكرم .واستراتيجيات التعلم القائمة على الويب التقليدي

المرتبط بمجال  المعكوسومن خالل االطالع على الدراسات السابقة الخاصة باستخدام الفصل 
تعلم التراكيب النسجية وجد ان هناك ندرة في هذا المجال ، ومن خالل قيام احد مؤلفي البحث 
بالتدريس، وجد ان هناك صعوبة في تحصيل الطالبات المبتدئين للمفاهيم والمعلومات والمهارات 

اصة بالتراكيب النسجية مما دعا الى االخذ بالمستحدثات التكنولوجية ومنها استراتيجية الفصل الخ
في تعليم الطالبات مهارات ومعارف تعلم التراكيب النسجية وحيث تحتاج دراسة التراكيب  المعكوس

يب النسجية، النسجية الى طريقة سهلة وميسرة لتعلم المفاهيم والمعلومات و المهارات الخاصة بالتراك
حيث تتميز استراتيجية الفصل المعكوس من خصائص وامكانيات متعددة فتتصف بمميزات كثيرة 

احتياجات العالم الرقمي ، والمرونة واعادة توزيع وقت المحاضرة كما لها دور فعال  مواكبةمنها: 
تفاعل بين المعلم ينعكس على التعليم والتعلم ومساعدة الطالب الذين يعانون صعوبة في تعلمهم وال
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 2015والطالب ومساعدة الطالب على  تحقيق أعلى مستوي للتعلم )عاطف ابو حميد الشرمان ، 
وتوجد العديد من الدراسات التي تهدف الى فاعلية الفصل المعكوس في التعليم بوجه عام ( م 

، وسالمعك الفصل( التي هدفت الي رصد اتجاهات الطالب نحو  Anna 2013ومنها دراسة )
حيث أكد معظم الطالب ان الفصل المعكوس دعم طريقة تعليمهم، ووفر لهم فرصا أكثر من حيث 

 Clyde & Nancy , 2013التفاعل مع اقرانهم ومع المعلم في بيئة تعلم نشطة، أما في دراسة )
( والتي هدفت الى استطالع رأى معلمي العلوم حول استخدام الفصل المعكوس في التدريس،  
وأكدوا انهم استخدموا الفصل المعكوس وذكروا االسباب التي تجعلهم يستخدمون الفصل المعكوس 
  ومنها: توفير وقت كاف للطالب للعمل على االجهزة و المعدات المتوفرة في القاعات الدراسية فقط،
وتمكين الطالب الذين يتغيبون عن المحاضرة من اشتراكهم في االنشطة ومشاهدة ما فاتهم كما 
يقدم الفصل المعكوس التعزيز للتفكير داخل وخارج وقت الفصل لدي الطالب و يزيد من تفاعلهم 

لى م ( والتي هدفت ا2014في العملية التعلمية بصورة اكبر، أما دراسة ) اكرامي بدوي ابو مغنم 
الكشف عن اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية 
نحو استخدام التدريس بالصف المعكوس وحاجاتهم التدريبية الستخدامهـ، وأظهرت النتائج أن 

رة ،  اما دراسة )ساالمعكوساتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية ايجابية نحو التدريس بالصف 
في تنمية  المعكوسةم ( فقد هدفت الى التعرف على فاعلية استراتيجية الفصول  2015المطيري 

مهارات التعلم الذاتي،  والتحصيل الدراسي في مقرر األحياء لدي طالبات الصف االول الثانوي 
راسي في تنميه مهارات التعلم الذاتي والتحصيل الد المعكوسةواسفرت النتائج عن فاعلية الصفوف 

م ( هدفت الى التعرف على اثر استخدام استراتيجية الفصل  2015، اما دراسة )حنان أسعد الزين 
المعكوس في التحصيل االكاديمي لطالبات كلية التربية، ودراسة )نوران عمارة، عادل ابو الروس 

م( فهدفت الى تعرف فاعلية الصف المعكوس في تنمية التحصيل الدراسي ، وتحديد  2016
، كما هدفت دراسة كل من )فؤاد المعكوساتجاهات طالبات المجموعة التجريبية نحو الصف 

م( التعرف على فاعلية تطبيق استراتيجية الصف المعكوس على  2017الدوسري وأحمد آل زيدان 
التحصيل الدراسي لتعلم البرمجة في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات، كما يوجد عديد من الدراسات 
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الى فاعلية " الفصل المعكوس " في التحصيل الدراسي )مثل : دراسة كل من)عبد الحمن  اشارت
م(، )عبد العزيز  2015م( ، )هدي الحسنية  2015م(،)هارون ومحمد سرحان  2015الزهراني 

( اضافة الى 2017م(،) وفاء الربيعان 2016م (،) هبه عثمان  2016السبيعي و خالد التركي 
( ان الطالب الذين درسوا بطريقه "الفصل Brown 2015دراسة براون )ذلك اوضحت نتائج 

المعكوس " أفضل من الذين درسوا بالطريقة التقليدية، ولديهم القدرة على استيعاب المفاهيم العلمية 
 االطار هذا وفي التدريس، في التقليدية و االستراتيجيات الطرق  فعالية تراجعت حينبالكيمياء 
الفصل المعكوس  فعالية استراتيجية مدي ( قياس2016زاهد   عبدهللا منال) دراسة  استهدف
 استخدام نحو واالتجاه األكاديمي التحصيل على آب الواتس تطبيق و البالكبورد نظام باستخدام
 فعالية وجود الى الباحثتان  توصلت ، المنزلي االقتصاد قسم طالبات التعليم لدى في اإلنترنت
 على آب الواتس وتطبيق البالكبورد نظام الفصل المعكوس باستخدام استراتيجية لتطبيق مرتفعة
 على مرتفعة داللة وجود الى توصلت كما ، (2) تدريس طرق  لمقرر التحصيلي االختبار نتائج

فاطمة عبدالرازق عمر ، (كما تناولت دراسة كال من  على اإلنترنت القائم التعليم نحو تجاهاال
م( التعرف علي أثر استراتيجية الصف المعكوس في تدريس  2020احمد   منصور عبد الفتاح

 علم. تاالقتصاد المنزلي علي تنمية االهداف الوجدانية لدي الم

" "Flipped Classroomالفصل المعكوس  استراتيجية من العرض السابق يتضح أن " استخدام 
تتميز بخصائص متعددة وامكانيات كثيرة و اثبتت فاعليتها في التحصيل واالداء المهارى وتعتبر 
هده الدراسات نقلة مهمة للتطوير و االصالح والمعالجة العلمية لمشكالت التعليم التقليدي، كما 

ر الذي نتجت ان بعض في الدراسات اتجاه ايجابي للطالب نحو التعليم من خالل االنترنت، االم
يحثنا على السباق في تقديم أفضل طرق تعليمة للطالب لتنمية الكفاءة المهنية والذاتية لديهم، ولقد 
اهتمت بعض الدراسات بدراسة فعاليتها في مجاالت مختلفة في حين يقل االهتمام بها في مجال 

قوف على المالبس بصفة عامة وخاصة  التراكيب النسجية بالرغم من ظهور جهود تستهدف الو 
اتجاهات جديدة في التطوير لمقابلة المشكالت التربوية والتعليمية في مجال المالبس والنسيج، 
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وبناءًا على ما سبق حرصتا الباحثتان على االهتمام بتطبيق استراتيجية الفصل المعكوس لطالبات 
 االقتصاد المنزلي في مقرر التراكيب النسجية البسيطة.

  Of Problem Statement :مشكلة الدراسة

يعد تعليم المهارات التعليمية إحدى المشكالت التي يعانيها التعليم الجامعي و يهتم بحلها 
خاصة مع تزايد أعداد الطالبات وعدم توافر اعضاء هيئة التدريس بشكل كافي وقلة االمكانيات 

فرصة او الوقت الكافي المتاحة وفي هده الحالة ال يستطيع البيان العلمي التقليدي وحده ان يتيح ال
للطالبات لتعلم هذه المهارات فسرعة عرض هذه المهارة وتسلسلها يجعل بعض الطالبات عاجزات 
عن متابعة هذا التسلسل وخاصة مع  كثرة عدد الطالبات وذلك ما دعا الي اللجوء الستخدام 

سيطة مع اكتساب م معارف و مهارات التراكيب النسجية البياستراتيجية الفصل المعكوس في تعل
الطالبات لمهارتي تحديد األهداف، والتقويم الذاتي واالتجاه نحو هذه االستراتيجية، ومن ثم فان 
التربية الحديثة تنظر للمتعلم علي أنه شريك في العملية التعليمية وليس مجرد متلقي، و من خالل 

جعل دور المتعلم سلبيا وليس لديه عمل الباحثتان وجدتا ان استخدام الطريقة التقليدية في التدريس ت
فرصة للمشاركة  في الموقف التدريسي وبالتالي يصل المتعلم الي حالة من الملل دون مراعاة 
الفروق الفردية بين المتعلمين، لذا تم استخدام استراتيجية الفصل المعكوس حيث يتم عرض 

قا وممارسة انشطة التعليم المعلومات علي الطالبات عن طريق محاضرات وفيديوهات مسجلة مسب
داخل الفصل الدراسي المعتاد، واالتجاه نحوها واكتسابها مهارتي تحديد األهداف التقويم الذاتي 

 فاعلية استراتيجية الفصل المعكوس في تعليم التراكيب النسجيةدراسة  وتتمثل مشكلة البحث في:
البسيطة واالتجاه نحوها وأثرها على التحصيل الدراسي واألداء المهاري واكتساب مهارتي تحديد 

 .األهداف والتقويم الذاتي لدى طالبات االقتصاد المنزلي
 questions  :أسئلة الدراسة

الدراسي المرتبط بتعلم التراكيب  في تنمية التحصيلما فاعلية استراتيجية الفصل المعكوس  .1
 النسجية البسيطة؟ 
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االداء المهارى المرتبط بتعلم التراكيب النسجية  في تنميةما فاعلية استراتيجية الفصل المعكوس  .2
 البسيطة؟ 

 ما فاعلية استراتيجية الفصل المعكوس في اكتساب الطالبات مهارة تحديد األهداف؟ .3
 قويم الذاتي؟ما فاعلية استراتيجية الفصل المعكوس في اكتساب الطالبات مهارة الت .4
 ؟الفصل المعكوساستراتيجية استخدام ما اتجاه الطالبات نحو التدريس ب .5
 هذه الدراسة الي: : تهدفStudy Objectivesهداف الدراسة: أ

المعكوس في تعليم التراكيب النسجية البسيطة من حيث  الفصلاستراتيجية فاعلية قياس   .1
 التحصيل الدراسي، لطالبات االقتصاد المنزلي.

المعكوس في تعليم التراكيب النسجية البسيطة من األداء  الفصلقياس فاعلية استراتيجية  .2
 المهاري، لطالبات االقتصاد المنزلي.

المعكوس في تعليم التراكيب النسجية البسيطة من اكتساب  الفصلقياس فاعلية استراتيجية  .3
 مهارة تحديد األهداف، لطالبات االقتصاد المنزلي.

المعكوس في تعليم التراكيب النسجية البسيطة من اكتساب  الفصلاستراتيجية قياس فاعلية  .4
 مهارة التقويم الذاتي، لطالبات االقتصاد المنزلي.

المعكوس في  الفصلاستراتيجية استخدام قياس اتجاه طالبات االقتصاد المنزلي نحو التدريس ب .5
 التراكيب النسجية البسيطة. 

اتيجيات التدريس الحديثة وخصوصا التدريس االلكتروني التأكيد على ضرورة توظيف استر  .6
 وعن بعد. 

 

 Significance Study:اهمية الدراسة 
 ترجع اهميه الدراسة إلى: 

قد تساعد نتائج هذه الدراسة العاملين في المجال التربوي في استخدام إستراتيجية حديثة مـن  .1
 التعليمية.شأنها العمل على زيادة فعالية مخرجات العملية 
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تقدم الدراسة مادة ألعضاء هيئة التدريس كافة، وألعضاء هيئة التدريس في المالبس والنسيج  .2
على وجه الخصوص في كيفية تصميم الدروس في استراتيجية الفصل المعكوس الحديثة في 

 تدريسهم.
ل المتعلم مواكبة االتجاهات التربوية الحديثة في مجال النماذج وتدريجها والتي تؤكد على جع .3

فعال في الموقف التدريسي وليس مجرد متلقي سلبي من خالل القيام باألنشطة التعليمية 
  المعكوس.بالفصل 

بصفة عامة، باستخدام التقنية والتطبيقات الحديثة،  للطالباتتعزز الدراسة أهمية التعلم الذاتي  .4
 .ةوتفعيل التعليم المتمركز حول الطالب

تنوعا في تعليم الطالبات، باستخدام طرق تدريسية متنوعة، تساعد من تقدم الدراسة للمعلم  .5
 تفاعل الطالبات وتحفيزهن للعمل الذاتي باألنشطة واألعمال خارج نطاق الجامعة.

توجيه االنتباه نحو اهميه تفعيل استراتيجية الفصل المعكوس في التحصيل الدراسي لدي  .6
 البسيطة.  الطالبات وتيسير تعليم التراكيب النسيجية 

إعداد تخطيط مسبق من قبل الطالبات من خالل تحديد األهداف الخاصة بعمل مشروع معين  .7
 قبل البدء في التنفيذ. 

التقويم الذاتي للطالبات على أدائهن في انتهاء مشروع ما بعد التنفيذ، وذلك من خالل رؤيتهن  .8
 ح.للفصل المعكوس من االعمال التي عرضت عليهن في فيديوهات الشر 

 Hypothesis Studyفروض الدراسة: 

( بين متوسطي درجات الطالبات عينة 0.05وجد فرق ذات داللة احصائية عند مستوى )ي .1
، "والضابطة" المعكوسالدراسة للمجموعة "التجريبية" التي دّرست باستخدام استراتيجية التعليم 

التي دّرست وفقًا للطريقة التقليدية في التطبيق البعدي في نتائج االختبار التحصيلي، لصالح 
 المجموعة التجريبية، في تعليم التراكيب النسجية البسيطة.
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( بين متوسطي درجات الطالبات عينة 0.05يوجد فرق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .2
، "والضابطة" المعكوسة" التي دّرست باستخدام استراتيجية التعليم الدراسة للمجموعة "التجريبي

التي دّرست وفقًا للطريقة التقليدية في التطبيق البعدي في نتائج بطاقة المالحظة، لصالح 
 المجموعة التجريبية، في تعليم التراكيب النسجية البسيطة.

درجات الطالبات عينة ( بين متوسطي 0.05يوجد فرق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .3
، "والضابطة" المعكوسالدراسة للمجموعة "التجريبية" التي دّرست باستخدام استراتيجية التعليم 

التي دّرست وفقاً للطريقة التقليدية في التطبيق البعدي في نتائج مقياس تحديد األهداف، لصالح 
 المجموعة التجريبية، في تعليم التراكيب النسجية البسيطة.

( بين متوسطي درجات الطالبات عينة 0.05فرق ذات داللة احصائية عند مستوى ) يوجد .4
، "والضابطة" المعكوسالدراسة للمجموعة "التجريبية" التي دّرست باستخدام استراتيجية التعليم 

التي دّرست وفقًا للطريقة التقليدية في التطبيق البعدي في نتائج مقياس التقويم الذاتي، لصالح 
 ة التجريبية، في تعليم التراكيب النسجية البسيطة.المجموع

( بين متوسطي درجات الطالبات عينة 0.05يوجد فرق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .5
، "والضابطة" المعكوسالدراسة للمجموعة "التجريبية" التي دّرست باستخدام استراتيجية التعليم 

البعدي في نتائج مقياس االتجاه، لصالح  التي دّرست وفقًا للطريقة التقليدية في التطبيق
 .المجموعة التجريبية، في تعليم التراكيب النسجية البسيطة

 Delimitations: Studyحدود الدراسة 

 اقتصرت الدراسة على: 

 طالبات الفرقة الثانية قسم المالبس والنسيج بكلية التربية النوعية بدمياط الجديدة.  .1
 م. 2020م /2019الفصل الدراسي االول للعام الجامعي تطبيق التجربة في بداية  .2
 . المعكوس الفصلاستخدام استراتيجية  .3
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( 1محتوى المادة التعليمية لدروس )النسيج السادة، النسيج المبرد، النسيج االطلس( )ملحق  .4
 فيديوهات تعليمية تم وضعها على مدونه تعليمية من اعداد الباحثتان.عبارة عن 

 ادوات الدراسة ما يلي: الدراسة: تضمنتأدوات    

لقياس المعارف والمفاهيم التي اكتسبتها الطالبات في تعلم التراكيب  الكتروني تحصيلياختبار  .1
 (2)ملحق النسجية البسيطة. 

اختبار مهاري لقياس مدى رفع المستوي المهارى للطالبات لتعلم التراكيب النسجية  .2
 (3ملحق )البسيطة.

 (4)ملحق بطاقة مالحظة لمالحظة اداء الطالبات اثناء تعلم التراكيب النسجية البسيطة.  .3
مقياس تحديد األهداف الكتروني لمعرفة مدى اكتسابهن لتحديد األهداف قبل البدء في مشروع  .4

 (5)ملحق ما. 
روع مقياس التقويم الذاتي الكتروني لمعرفة مدى اكتسابهن لتقيين أنفسهن قبل البدء في مش .5

 (6)ملحق معين. 
 ( 7)ملحقمقياس اتجاه الطالبات نحو الفصل المعكوس الكتروني.  .6

  Methodology Studyمنهج الدراسة 

 مستقل على متغيرات تابعة.المتغير اليتبع البحث المنهج التجريبي حيث يتطلب قياس أثر 
والقائم على تقسيم العينة الى مجموعتين: االولى تجريبية: تعلمت التراكيب النسجية البسيطة بأسلوب 

لتفعيل دوره في العملية التعليمية التعلمية كمحور اساسي، واألخرى  المعكوس،استراتيجية الفصل 
 ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية.

 Study variablesمتغيرات الدراسة: 

 (.المعكوس الفصلاسلوب التعلم )استخدام استراتيجية  :المستقلالمتغير 

 :كالتالي :المتغيرات التابعة        
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 )الجوانب المعرفية للمهارات(. التحصيل في تعليم التراكيب النسجية البسيطة .1
 ) .للمهارات)الجوانب االدائية  االداء المهارى في مهارة تعلم التراكيب النسجية البسيطة .2
 تحديد االهداف والتقويم الذاتي.مهارتي  .3
 االتجاه نحو التدريس استخدام استراتيجية الفصل المعكوس. .4

 :Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

 مصطلحات الدراسة:

األثر  توضيحاألفعال او الصحيح و  داءاألعلى  المقدرةهي  :  : EFFECTIVENESSفاعلية ال
التعلم  وقتفي  محسوم تأثيرعلي احداث  المقدرةتعني  كماالمرغوب الذي يخدم غرض معين 
التعرف على  عن طريقهذا األثر  ويتم قياسمن أجلها  خططواالثر المتوقع لتحديد األهداف التي 

في مواقف داخل معمل الدراسة ) فؤاد أبو  عينات الدراسةالزيادة أو النقص في متوسط درجات 
في هذه الدراسة على أنها "أثر التدريس  ئيا  اجراوتعرف الفاعلية  ،(2000حطب وأمال صادق 

باستخدام استراتيجية الفصل المعكوس علي التحصيل الدراسي واالداء المهاري واكتساب مهارتي 
تحديد االهداف والتقويم الذاتي واالتجاه نحو التدريس باستخدام استراتيجية الفصل المعكوس لمقرر 

رف عليه وقياسه من خالل درجات الطالبات مجموعتي التراكيب النسجية البسيطة والذي تم التع
 الدراسة".

به فن استعمال االمكانيات المتاحة  يعنيهو مصطلح عسكري  :The strategyاالستراتيجية 
 م( 2008تحقق االهداف )فراس السليتي ،  مثلي،بطريقة 

المعلم ،  أفعالمجموعة متسلسلة من  :  Instructional strategyاالستراتيجية التدريسية 
والنشاطات التي يقوم بها المعلم في الغرفة الصفية من التمهيد  التحركاتالمعلم كل  بأفعال ويعني

و التقديم و المناقشة و الرسم التوضيحي و التفسير للمصطلحات الصعبة او الجديدة ، و تبرير 
م (،  2006و اخرين ، استنتاجي او علمي، والتدريب و التطبيق على المسائل )هاني العبدي ، 
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في هذه الدراسة على أنها" مجموعة من اإلجراءات، التي  إجرائياوتعرف االستراتيجية التدريسية 
المتاحة، من أجل تحقيق أهداف  والتقنيةالوسائل البيئية و اإلمكانات  جميعاستخدمتا فيهـا الباحثتان 

 ".المعكوس الفصلمحددة، والتي تمثلت في استراتيجية 

م ( بانه  2013)عرفة عبد اللطيف الشامسي  :Flipped Class roomالمعكوس  الفصل
الحديثة  التكنولوجية، بحيث يقوم المعلم باستغالل  والبيت الفصلالتعليم بين  تمهما عكس

الطالب شرح المعلم في المنزل ،  ليرى مرئي ، فيديو شريط  من خاللواالنترنت إلعداد الدرس، 
ومن ثم يقوم بأداء النشاطات التي كانت فروضا منزلية في الفصل، مما يعزز فهمه للمادة العلمية 

التعليم عملية م( بانه استراتيجية تعليمية توظف  2017بصورة دقيقة، وتعرفه )فوزية الحربي ، 
، والتي والمعدة سابقا مشاهدة مقاطع فيديو مسجلة للمحاضرات والدروس من خاللالغير متزامن 
ز الطالب على مشاهدتها كواجبات منزلية قبل الحضور في المحاضرة الذي يتحفتعمل على 

يخصص زمنها للمشاركة بفعالية في اساليب حل المشكالت بشكل جماعي، ويعرف الفصل 
ستراتيجية تربوية تهدف إلى توظيف المستجدات في هذه الدراسة بأنه " إ اجرائياالمعكوس 

التكنولوجية في العملية التعليمية، وإعادة تبديل األدوار بين ما يحدث بالصف وما يحدث قبل 
دخوله، وذلك عـن طريق إعداد موضوع الدرس بمقرر التراكيب النسجية البسيطة وإرسال مقاطع 

ر الوقت من خالل صفحة الويب المصممة، فيديو الشرح للطالبات، وتكون متاحة لهن على مدا
مما يعزز فهم الطالبات للمادة المفاهيمية، ففي هذه الحالة يأتي الطالبات إلى الصف ولديهم 

 االستعداد التام لتطبيق تلك المفاهيم والمشاركة بالصف.

 والمقلوبة( تعني الفصول المعكوسة Flipped Class rooms)اللغوي المعني  :المعكوسةالفصول 
(Flipped )بها تطبيق للنظرية البنائية من خالل تزويد المتعلم  والمقصودالقلب او العكس،  وتعني

توفير بيئة تعلم نشطة للمتعلم يتحول  وامكانياتهابالمعرفة السابقة واالستفادة من تكنولوجيا التعليم 
 2014التعلم )صباح عبد هللا،  دوره من المتلقي السلبي الى المتفاعل االيجابي النشط داخل بيئة

صياغة هدفه اعادة م( بانها نمط تعلمي  2014( واخرون ) Johnson. L. Adams)ويشير  (،م
م( بانها 2015، ويعرفها )عاطف ابو حميد الفصل الدراسيطريقة استغالل الوقت داخل وخارج 

ة أو المحاضرة من الحص ليتم تحويلالتعليمية بين الفصل و المنزل ،  تالمهماعكس أو قلب 
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علي االنترنت بحيث يمكن بعد ذلك ترفع ل يتم تسجيلهاالمتوفرة و المناسبة الي دروس  التقنيةخالل 
لك بهدف اتاحة المجال للقيام بأنشطة اخرى داخل الفصل ذالوصول اليها خارج حجرة الفصل ، و 

االنترنت لالستفادة من  تقنياتبانها استخدام  (Bergmann & Arson Sam 2012وعرفها )،
من الوقت في التفاعل  كثيرحتي يتمكن من قضاء  بالمعلم،الدراسية الخاصة  الصفوفالتعلم في 

مع الطالب بدال من القاء المحاضرات باستخدام المعلم اشرطة الفيديو، ويعرفها )محسن على 
انتباهه عليه و  م ( بانها استراتيجية تقوم علي وضع المتعلم امام موقف وجذب2009عطية 

 مالحظاته بدقه ثم حثه على تخيل عكس الموقف أو الصورة وتصور ما يحصل لو حصل العكس.

( بأنه عبارة عن استجابة مكتسبة من الفرد نحو موضوع ما، 2017وعرفه )عماد العزام،  االتجاه:
جاه في هذا وقد تكون االستجابة موجبة أو سالبة، وذلك حسب خبرات الفرد السابقة ويعرف االت

بأّنه: "محصلة مشاعر الطالبات نحو استراتيجية الفصل المعكوس التي تتكون بفعل  إجرائيا  البحث 
وتعاملهن معها، بحيث تكون قادرة على تحريك الطالبة وتوجيهها التخاذ موقف التدريس من خاللها 

التأييد أو المعارضة منها، وقد تم قياسها إجرائيًا بمحصلة استجابات الطالبات على فقرات مقياس 
 .المعكوس الفصلاالتجاهات نحو استراتيجية 

لنهائية التي تبين مستوى الطالب ( بأنه " النتيجة ا1997عرفه )خليل يوسف،  التحصيل الدراسي:
بأنه: مقدار ما يحصل عليه  إجرائياويعرف  ،ودرجة تقدمه في تعلم ما يتوقع منه أن يتعلمه "

الطالبات من المعلومات المتضمنة في مقرر التراكيب النسجية البسيطة، ويقاس بالدرجة التي 
 ذا الغرض.تحصلن عليها الطالبات في االختبار الذي أعدته الباحثتان له

القدرة على النجاح في انواع من النشاط تتطلب السرعة والدقة اما في استغالل  األداء المهاري:
في  إجرائياحركة الذراعين واليدين والتنسيق بينهما او استغالل حركة اليدين واالصابع"، وتعرف 

عليها الطالبات  هذه الدراسة بأنها: هي نوع من التدريبات المنظمة وفق خطوات متسلسلة دربت
جهد ووقت في مقرر التراكيب النسجية البسيطة.  بأقللغرض اتقان وسرعة تنفيذ ودقة في العمل 

 (.2012 سعدي، )سهى
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" بأنها هي التركيز بشكل مباشر على المقصود  1998وعرفها "إدوارد دي بوتو  تحديد األهداف:
لي فهي الشكل النهائي للنتيجة التي نسعى من وراء األعمال والمهام التي نرغب القيام بها، وبالتا

التركيز على الغرض المقصود من القيام بنشاط  في هذه الدراسة على أنها: اجرائيالها، وتعرف 
قبل الشروع فيه، ومن ثم فهو عبارة عن تصور شكل النتيجة التي تسعى إليها الطالبات وتحديد 

 وسائل تحقيقها من خالل المشروعات التي كلفن بها في مقرر التراكيب النسجية البسيطة.

فكيره وأن يكون ناقدا لنفسه وأفكاره، أنه عملية تقييم الشخص لت يعرف على التقويم الذاتي:
وتصحيحها عندما تظهر األخطاء أو نقاط الضعف، بغرض معرفة مدى نجاحه في تحقيق 

في هذه الدراسة على أنه: قيام الطالبة بمراجعة  إجرائيام( ويعرف 2005األهداف. )يوسف قطامي 
من أهداف مرسومة سلفا، وما ذاتها بعد انتهائها من المشروع المكلفة به، لترى مدى ما حققته 

المخرجات والمنتجات التي خرجت بها، وما الصعوبات التي واجهْتها، وكيف تغلبت عليها؟ وما 
مدى تأثيرها في جودة المشروع وإتقانه؟ وكيف يمكن أخيرا االستفادة من هذه العملية ليكون المشروع 

صعوبات أقل؟ إذن هو عملية مراجعة أنجح في المستقبل بمجهودات أقل، وإنجازات أكثر إتقانا وب
ذاتية شاملة لكل جوانب المشروع المؤدى، للحصول على التغذية الراجعة الضرورية إلنجازات أكثر 

 إتقانا.

وصف لطريقة  هو) Woven structure :باإلنجليزيةالمصطلح  (التراكيب النسجية البسيطة
لتشكل قماًشا  اللحمة مع خيوط عرضية تسمى خيوط السدى تعاشق خيوط طولية تسمى خيوط

ماجدة نجم  رضوان،) محمود .واألطلس والمبرد السادة منسوًجا. إن التراكيب النسيجية الرئيسية هي
2004) 

م، على يد اثنين من معلمي الكيمياء في منطقة 2006المعكوس في عام  الفصلوتعد بداية 
( وغالبا ما (Bergmann & Arson Sam 2012كولورادو بالواليات المتحدة االمريكية، وهما 

 غياببسبب كثرة  يساورهما القلقبعد أن بدأ  البداية" وكانت المعكوس الفصليشار اليهما برواد "
سفر، مما تحتاج  الى مسابقات في مناطق و  مهرجاناتالطالب عن الحصص لمشاركتهم في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
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لتسهل تسجيالت الفيديو الحية لتسجيل المحاضرات ونشرها على موقع يوتيوب،  إلعداددعاهما 
إن ما يتم  حيث م(2016)فهد عبد العزيز  ويسرالب الوصول للمادة العلمية بسهولة الط على 

يتم عمله في البيت ضمن نمط الفصل  المعتادفي التعلم  الفصل الدراسيعمله في العادة داخل 
 Bergmannالتعليمي، وبذلك يستطيع الطالب أن) المقررمن خالل متابعة شرح وذلك المعكوس 

& Sams, 2012 ) متى يشاء  المقررإيقاف شرح و  في التعلم، تتفق مع قدراتهيسير بالسرعة التي
إعادة المشاهدة  الشرح من جديد، متابعةالمالحظات أو األسئلة على المحتوى ثم متابعة  لكتابة

السابقة  الفيديوهاتالتنقل بين  لكي يتمكن من الفهم بالمستوى المطلوب،مرت متعددة أكثر من 
من أجل ايضاح نقطة معينة أو تجاوز مقطع يعرفه من قبل حيث تكون وذلك عرض الاء أثن والتالية
 كما في الشكل التالي:  المعكوس الصفاركان 

 

 م( 2015وحيد سليمان  متولي، محمد)عالء الدين  ( األركان األساسية للتعليم المعكوس1شكل )

 :يلي فيما الفصل المعكوس تتلخص توفرها التي مزاياأهم  ان ميسر وترى 
 بحرص تام.  للحصة الجيد واالستعداد التحضير على الطالب تحفيز .1
لعملية  والتشوق  الحماس الطالب منحالتي ت الحديثة التقنيات استخدام في العصر لغة مسايرة .2

 .التعلمو  ميعلتلا
وعدم  الوقت ضيق من المتعلمين لشكاوى  حل بمثابة وهذا ،ةالحص لزمن الكبرى  االستفادة .3

 .لديه الفهم زيتعز  للمتعلم مستوفيه تدريبات إلعطاء استيعاب الوقت
 حسب بالتعلم طالب لكل خالل السماح من الطالب بين الفردية الفروق  مراعاةالحرص على  .4

 (2017شرير عيد ناصر )ميسر  .الخاصة دراتهسرعته وق
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 .والفصل المعكوسالتقليدي  الفصل( االتي الفرق ما بين 2وتلخيصا لما سبق عرضه يوضح الشكل رقم )

 

 م( 2015وحيد سليمان  متولي، محمد)عالء الدين  سالتقليدي والمعكو  الفصل( الفرق ما بين 2شكل رقم )

عمليات  خدمت قد الحديثة أو التقليدية سواء المختلفة التدريس استراتيجيات ان فيه شك ال ومما
من  جديد بنوع تطل والمعلوماتية الصناعية الثورة واكب الذي السريع التطور ولكن التعليم والتعلم،

 في التقليدية فالطرق  للمتعلمين، المختلفة االحتياجات التي تراعي الحديثة التعليم استراتيجيات
 )عبيرللمتعلمين.  والمختلفة الكثيرة التساؤالت إلثراء كبيرة فائدة ذات تعد لم والتعلم عمليتي التعليم

  (2019أمين،  صديق
 المجموعة Warp وتكون  :الخيوط من مجموعتين من عام بوجه المنسوجات تتكون : المنسوجات 

 :الثانية والمجموعة طولي، وضع في النول على السداء موضوعة خيوط باسم وتعرف :األولى
 النسيج عملية وتتسممحله  يحل اللحمة ما خيوط باسم وتعرف Weft أو بالمكوك موجودة وتكون 

 م 2012محمد شاكر )أماني االتجاه الطولية السداء خيوط مع اللحمة العرضية خيوط بتعاشق
 النسجي التركيب حسب مختلفة ببعض وبأوضاع بعضهما واللحمة السداء خيوط وتتقاطع)

  :أنواع في ثالثة ارهحص غير أنها يمكن ومتعددة كثيرة المنسوجات كانت أنواع المطلوب، وان
 بزوايا متقاطعا واللحمة خيوط السداء من كل فيها يكون  التي وهي :العادية المنسوجات 1- 
 .قائمة
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 سطحي أو سطح علي البارزة الخيوطبعض  و فيها تظهر ة:الوبري السطوح ذات المنسوجات 2- 
 غيرالوبرة  وتكون  األصلية التركيب خيوط عن للسداء زائدة خيوطبإضافة  وذلك المنسوج
 .القطيفة نسيج مقطوعة مثل الوبرة تكون  أن أو الوجه فوط مثل مقطوعة

 واألخيرة متحركة ثابتة وأخري  خيوط من تسديتها تتكون  التي وهي  :الشبيكة منسوجات 3- 
مميزات الشبيكة  من وهي" ثقوب" فراغ فتحدث الثابتة حول الخيوط متقاطعةاًر ويسًا يمين تلف

 من المنسوجات األول النوع علي التركيز المقام هذا في ويهمنا)2004 وآخرون  الشناق، فيصل)
 .العادية

 : Textile Structure: التراكيب النسجية 
 من المنسوج به يتصف ما جميع عن المسؤول الرئيسي العنصر هو للقماش البنائي التركيب
وأسلوب  الخيوط بين تربط التي اإلنشائية العالقات مجموع النسجي يمثل البنائي والتركيب صفات،

محمد  (النسجي المنتج سلوك التي تحدد هي البنائية األليات تلك يجعل مما المنسوج، داخل بنائها
  م( 2002 ،الجمل

  :كالتالي البسيطة التراكيب النسجية من بعض المقترح التعلمي التطبيق في وسنتناول
  Plain weave: النسيج السادة -    

 الناتجة بإكساب االقمشة يتميز ثيالنسجية ح التراكيب أنواع وأبسط أهم من السادة النسيج بريعت
 وتبادلهما واللحمة السداء يوطخ قشتعا وطريقة الندماج نتيجة المتانة مثل الخواص الطبيعية بعض

 من % 80 أن على اإلحصائيات دلت وقدمنتظمة  بعضهما بطريقة مع والتعاشق الظهور في
 تكاليفه وقلة وسرعة انتاجه لسهولة صنعهوذلك  السادة النسيج بطريقة المنسوجة تصنع االقمشة
 .الشعبي النسيج اسم عليه أطلق القطنية االقمشة في التركيب النسجي من النوع هذا استخدام ولكثرة

 (2000كوثر الزغبيو  )إنصاف نصر،
       Twill weave: نسيج المبرد-    

 السادة النسيج عن مظهره في يختلف وهو استعماال، االنسجة أنواع ثاني المبردي النسيجيعتبر 
 تأثيرات يعطي االنسجة من النوع وهذا (2000كوثر الزغبيو  لطريقة بنائه )إنصاف نصر، نتيجة
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ظاظا  مختلفة )عصام بزوايا اليسار جهة او اليمين جهة الى مائلة خطوط شكل على االقمشة في
 م( 2004 .وآخرون 

 :Satin weave& Sateen :األطلس نسيج  -
 المبردي، والنسيج السادة النسيج البسيطة بعد النسجية التراكيب أنواع ثالث االطلسي النسيج يعتبر

لغرض  النسجية التراكيب من النوع هذا ويستعمل .المبردي النسيجمن  مشتقا يعتبر ما وأحيانا
 القماش على سطح يحدث الذي التشييف عن ناتج المع أملس سطح ذات على أقمشة الحصول

 (Horrocks and Anand2000) المطلوب نوع االطلس حسب على اللحمة او السداء خيوط من

   proceduresStudyالدراسة:اجراءات 

 اجراءات الدراسة الميدانية 
 مرحلة الدراسة والتحليل: 

االطالع على الدراسات والبحوث السابقة والتي فعلت استراتيجيات التعليم الحديثة والتعليم  .1
والتعليم عن بعد، والتي أكدت كثير من الدراسات فعاليتها في التدريس للجانب االلكتروني 

 التطبيقي والعملي بصفة عامة وتدريس المالبس والنسيج بصفة خاصة.
  .تحديد األهداف العامة والتي تخص تفعيل طرق واستراتيجيات التعلم الحديثة في التربية .2
 النسجية البسيطة"تحديد موضوع ومحتوى التعلم وهو " التراكيب  .3
 تحليل خصائص الطالبات المتعلمات. .4
 تحليل حاجات الطالبات المتعلمات. .5

 مرحلة التخطيط والتصميم:
 النسيج االطلس(. المبرد،تحليل محتوى المادة التعليمية لدروس )النسيج السادة، النسيج  .1
 (.1كما هو موضح في )ملحق رقم  سلوكية،صياغة االهداف في صورة أهداف  .2
 المعكوس.  الفصلتحديد إستراتيجيات وطرق التعلم والتي تمثلت في استراتيجية  .3
(، PowerPointالتنوع في استخدام عناصر الوسائط المتعددة، مثل برامج الفيديو، عروض ) .4

 (   Camtasia studio Recorder 8) ( وبرنامجYouTubeفيديوهات جاهزة من )
 اختيار الوسائط التعليمية المستخدمة. .5
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 اختيار برامج التأليف. .6
 مرحلة بناء ادوات ومواد الدراسة:  

لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتها قامتا الباحثتان باستخدام ادوات الدراسة 
 وتشمل:

أداة )االختبار التحصيلي(: وهي عبارة عن اختبار لمعرفة مدي التحصيل الدراسي لطالبات  .1
سؤال وتم اعداده الكترونيا  33الفرقة الثانية شعبة االقتصاد المنزلي عينة الدراسة " ويتكون من 

الصواب م فئة ( اسئلة 10ختيار من متعدد، )من فئة اال( سؤال 23)يتألف من ( 2ملحق )
، وبعد اخذ اراء المحكمين تم التعديل وخرج االختبار في صورته النهائية، وتم حساب والخطأ

( باحتساب معامل 0.92، وقد بلغ معامل الثبات لالداه )0.90معامل الصدق وبلغت القيمة 
 (.0.95)الفا كرونباج( بلغ )

عينة الدراسة  قدرة الطالباتأداة )مقياس تحديد االهداف(: وهي عبارة عن مقياس لمعرفة مدي  .2
عبارات وتم  (10)من  بها ويتكون تحديد االهداف المرتبطة، بالمشروعات المكلفات  على

(، وبعد اخذ اراء المحكمين تم التعديل وخرج المقياس في صورته 3إعداده الكترونيا ملحق )
( 0.91، وقد بلغ معامل الثبات لالداه )0.89النهائية، وتم حساب معامل الصدق وبلغت القيمة 

 (.0.94)بلغ  كرونباج( )الفاباحتساب معامل 
عبارة عن مقياس لمعرفة قدرة الطالبات علي التقويم الذاتي  الذاتي(: وهيالتقويم  أداة )مقياس .3

للطالبات عينة الدراسة في كل مرحلة من التطبيق وخصوصا بعد االنتهاء من انتاج المشروعات 
وبعد اخذ اراء  (،4إعداده الكترونيا ملحق ) وتم ( عبارات10المكلفات بها، ويتكون من )

المحكمين تم التعديل وخرج المقياس في صورته النهائية، وتم حساب معامل الصدق وبلغت 
( باحتساب معامل ) الفا كرونباج ( بلغ ) 0.93، وقد بلغ معامل الثبات لالداه )0.88القيمة 
0.94.) 

مالحظة للطالبات عينة الدراسة في طرق مقرر أداة )بطاقة المالحظة(: وهي عبارة عن بطاقة ل .4
( مهارات 10التراكيب النسجية التي تم تفعيلها داخل الدراسة، وتتكون بطاقة المالحظة من )

وبعد اخذ اراء المحكمين تم  (،6( مهارات ملحق )9( وتكون االختبار المهاري من )5ملحق )
،( 0.88معامل الصدق وبلغت القيمة )التعديل وخرج المقياس في صورته النهائية، وتم حساب 
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وتم  (،0.94)بلغ  كرونباج( )الفا( باحتساب معامل 0.92وقد بلغ معامل الثبات لالداه )
 . الباحثتيناالستعانة بمالحظ آخر لمالحظة االداء المهاري مع 

 الفصلمقياس االتجاه: وهو عبارة عن أراء واتجاهات الطالبات عينة الدراسة نحو استراتيجية  .5
( ، تم عرض 7وتم إعداده الكترونيا ملحق ) عبارة (30المعكوس، وقد احتوى المقياس على )

المقياس على مجموعة من المحكمين بغرض إبداء الرأي في عبارات االتجاه المتعلق بآراء 
الطالبات نحو استخدام استراتيجية الفصل المعكوس كأسلوب للتعلم وتم حصر النسب المئوية 

% منهم على 80مين على كل بند، على أن تُستبعد النقاط التي ال يتفق عليها التفاق المحك
األقل، وجاءت تعليقات السادة المحكمين إيجابية تجاه االستبيان ولم يتم أي تعديل به وقد 

 اعتبر ذلك دليل على صدق المقياس وقابليته للتطبيق.
 

 مرحلة تصميم التفاعل: 
 تصميم خريطة اإلبحار. .1
 تصميم واجهة التفاعل.  .2
 تصميم التفاعالت وتحديد أنماط التفاعل.  .3

 مرحلة االستخدام والتنفيذ: 
(، واعداد PowerPointتم إعداد المواد التعليمية من عروض تقديمية باستخدام برنامج ) .1

( Camtasia studio Recorder 8فيديوهات خاصة بشرح الدروس باستخدام برنامج )
عدد الدروس التي تم تدريسها  ( حسبYouTubeوهات الجاهزة من موقع )بالفيدي واالستعانة

 للطالبات عينة الدراسة في مقرر التراكيب النسجية البسيطة. 

 عرض البرنامج على مجموعة من المتخصصين، إلبداء آرائهم ومقترحاتهم. .2

 تجريب البرنامج على عينة استطالعية. .3

 التأكد من صدق وثبات ادوات البحث.تم اجراء الدراسة االستطالعية بهدف:  .4

عينه الدراسة االستطالعية : قامتا الباحثتان بتجريب االستراتيجية على عينة استطالعية مكونة 
( طالبات من الفرقة  الثانية قسم االقتصاد المنزلي شعبة المالبس والنسيج بكلية التربية 5من )

العينة االستطالعية من اصل مجتمع  م( وبذلك تكون  2020/ 2019)  النوعية جامعة دمياط
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لموضوع التعلم،  نالعينة االساسية والتي اعد من اجلها االستراتيجية، والالتي يثبت عدم معرفته
وذلك بتطبيق االختبار التحصيلي و المهارى ومقياس االتجاه ومقياسي تحديد األهداف والتقويم 

سبة ضئيلة من اسئلة االختبار التحصيلي الذاتي عليهن قبل التعلم، وقد اجاب الطالبات علي ن
وكان معظمها اجابات عشوائية ، اما االختبار المهارى فقد اقروا بانه ليس لديهم خبرة عن رسم 
التراكيب النسجية البسيطة، وكذلك باقي المقاييس االخرى، وتم استبعاد العينة االستطالعية من 

 العينة االساسية لتجريب الدراسة.
 ق الفعلي للتجربة االساسية:مرحلة التطبي

( 60عينه الدراسة األساسية: قامتا الباحثتان بتجريب االستراتيجية على العينة األساسية مكونة من )
طالبة من الفرقة الثانية قسم االقتصاد المنزلي شعبة المالبس والنسيج بكلية التربية النوعية جامعة 

م( بعد استبعاد طالبات العينة  2020/ 2019) دمياط في الفصل الدراسي االول للعام الجامعي
االستطالعية، وتم تقسيم العينة عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية، وأخرى ضابطة 

 -يلي: كما 
  ( طالبة30استراتيجية الفصل المعكوس وعددها )استخدام ب درستالمجموعة التجريبية: والتي. 
   ( 30سلوب التدريس المعتاد )الطريقة التقليدية( وعددها )بأ درستالمجموعة الضابطة: والتي

 طالبة.
   كبيرتم ضبط العمر الزمني باختبار العينة من فرقة دراسية واحدة، فأعمارهم متقاربة إلى حد ،

السن متجانسا في المجموعتين، من طالبات الفرقة الثانية في كلية التربية النوعية  متغير يعتبرمما 
 (.2020-2019قسم االقتصاد المنزلي( الفصل الدراسي االول للعام الدراسي )جامعة دمياط ) –

 ( من تاريخ )م( إلى 31/10/2019وبدأتا الباحثتان بتطبيق الدراسة التي استمرت لمدة )شهرين
أسابيع دراسية )االسبوع االول( تمهيد ومعرفة عامة عن  8، مقسمة الى م(31/12/2019تاريخ )

استراتيجية الفصل المعكوس وكيفية التعامل مع الموقع التعليمي ووضع االسس والمعايير التي 
موضوعات رئيسية  3نمشي عليها في عملية التعلم، مع تطبيق االختبارات القبلية، وتم تدريس 

 أسابيع. 7النسيج االطلس وتطبيق االختبارات البعدية( في خالل  –ج المبرد النسي –)النسيج السادة 
  وتم تطبيق موضوع التعلم بمهارات بدء تعلم التراكيب النسيجية البسيطة وضمن مقرر مادة " الخيوط

التراكيب النسيجية " والمقرر على طالبات الفرقة الثانية بقسم االقتصاد المنزلي وتضمنت مجموعة 
هارات االساسية وهي: رسم التركيب النسيج السادة ومشتقاته والتركيب المبرد ومشتقاته من الم
 كالتالي: وهياالطلس ومشتقاته حيث مرت إجراءات تطبيق الفصل المعكوس بثالثة مراحل  والنسيج
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(، واعداد فيديوهات خاصة PowerPointمواد تعليمية من عروض تقديمية باستخدام برنامج ) .1
بالفيديوهات  ( واالستعانةCamtasia studio Recorder 8س باستخدام برنامج )بشرح الدرو 

 (                  YouTubeالجاهزة من موقع )
تحديد األنشطة والتمارين التي ستتم داخل غرفة الصف الدراسي واعداد البطاقات واوراق العمل  .2

 بذلك.
ذلك في اللقاء االول، كما وضحت قامتا الباحثتان بتوضيح الهدف من الدراسة واهميتها و  .3

 للمجموعة التجريبية طبيعة الصف المعكوس وكيفية تنفيذه.
قامتا الباحثتان بتحمل الفيديوهات الخاصة بشرح الدروس على الصفحة الخاصة بالمادة،    .4

وطلبت من طالبات المجموعة التجريبية حضورها في المنزل وحل التدريبات المرفقة لها وتسجل 
استراتيجيات داخل  الباحثتان عدةت ليتم مناقشتها في غرفة الصف، كما واستخدمت المالحظا

غرفة الصف ومنها: استراتيجية التعلم التعاوني، استراتيجيات المناقشة والحوار، في حين قامت 
 بشرح الدروس للمجموعة الضابطة بطريقة تقليدية دون استخدام أي طرق مساعدة.

 :التقييم مرحلة
القصيرة  االختباراتو  اإللكترونية، االختبارات منها مختلفة، بطرق  الطالبات مبتقيي الباحثتان قامت

 ،وملف االنجاز الذي يتم فيه تجميع ملخصات الدروس وأوراق العمل الصف غرفة داخل الشفهية
 وتقديم درس، األداء االفضل لكل ذات المجموعة واختيار مجموعات ن خاللم حل التمارين

 خالل من مستمر والطالبات بين الباحثتان التفاعل كان حيث للطالبات، الفورية جعةراال التغذية
"الفاروق سوفت" من خالل رابط الموقع  موقع على بالمادة الخاصة الصفحة

https://alfaroksoft.com/REdu/?page_id=11 
 

 :سيناريو يوضح كيفية دخول الطالبات على الموقع التعليمي
 

 مراحل التفعيل داخل الشاشات م مراحل التفعيل داخل الشاشات م
 شاشات دخول الطالبات

https://alfaroksoft.com/REdu/?page_id=11
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 :المستخدمة اإلحصائية األساليب
 اجراء في (SPSS 22) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم الدراسة هذه في الباحثتان استخدمت
 :وهي في الدراسة المستخدمة اإلحصائية واألساليب التحليالت
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 .كرونباج ألفا معامل 
 المعياري. واالنحراف المتوسط 
 المستقلة للعينات "ت" اختبار. 
 المزدوجة (المرتبطة للعينات "ت" اختبار (.                                    

 الفعالية نسبة معادلة. 
 وضعت ما االختبار أسئلة تقيس أن االختبار بصدق ويقصد :البحث أدوات وثبات صدق .1

 :بطريقتين االختبار صدق من بالتأكد ا الباحثتانتوقام لقياسه،
 :المحكمين صدق - 
 مجالي في متخصصين) 10 (من تألفت المحكمين من مجموعة على االختبار الباحثتان عرضتا
 الباحثتان استجابتا وقد (8) رقم بالملحق المحكمين وأسماء والدراسات التربوية والنسيج المالبس

 خرج وبذلك المقدمة، المقترحات ضوء في وتعديل حذف من يلزم ما بإجراء وقام المحكمين آلراء
 .(2(رقم الملحق انظر - النهائية صورته في التحصيلي االختبار

 :االختبار صدق .2
 Internal Validity الداخلي االتساق :أوال

 ينتمي التي المهارة مع االختبار أسئلة من سؤال كل اتساق مدى الداخلي االتساق بصدق يقصد
 حساب خالل من وذلك لالختبار الداخلي االتساق بحساب قام الباحثتان وقد السؤال، هذا إليها

 .إليها التي ينتمي الكلية للمهارة والدرجات سؤال كل درجات بين االرتباط معامالت
 Structure Validity البنائي الصدق :ثانيا

 األداة  تريد التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة  صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر
 .لالختبار الكلية بالدرجات مهارة كل درجات مدي ارتباط ويبين إليها، الوصول

 :Reliability االختبار ثبات .3
 من أكثر االختبار توزيع إعادة تم لو النتيجة نفس االختبار هذا يعطي أن االختبار بثبات يقصد

 نتائج في االستقرار يعني االختبار ثبات أن أخرى  بعبارة أو والشروط، الظروف نفس تحت مرة
 خالل مرات عدة العينة رادأف على إعادة توزيعها تم لو فيما كبير بشكل تغييرها وعدم االختبار

 .معينة زمنية تافتر 
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صمم االختبار التحصيلي للبرنامج تحديد الهدف من االختبار: اعداد االختبار التحصيلي المعرفي:  .أ
موضوع الدراسة بحيث يشمل االختبار على مجموعة من األسئلة الموضوعية التي تستخدم كأسلوب 

 الدراسة. تقويم لألهداف المعرفية التي اشتملتها موضوع 
اعداد االختبار أن تكون األسئلة ميسرة وموجزة ومحددة روعي في  صياغة أسئلة االختبار: .ب

 .(2000)فؤاد أبو حطب وآخرون :تحديدًا دقيقًا حتى يمكن تصحيحها تصحيحًا دقيقًا 
( اعتمادًا 2ملحق رقم ) االلكتروني ولذلك اعتمدتا الباحثتان في اعداد االختبار التحصيلي

كبيرًا على األسئلة الموضوعية والتي تتفق مع محتوي البرنامج ومع األهداف التعليمية حيث تم 
صح وخطأ وقد احتوي االختبار  وأسئلةصياغة أسئلة االختبار في صورة أسئلة االختيار من متعدد 

 .الكترونيااإلجابة  ت( سؤال، وتم33التحصيلي للمعلومات على عدد )

قامت الباحثتان بوضع تعليمات في بداية االختبار لتوضيح من خالله  الختبار:تعليمات ا .ت
 الهدف من االختبار وعدد األسئلة وكيفية اإلجابة على األسئلة.

( وهو 9)ملحق رقم االختبار اعدت الباحثتان مفتاح لتصحيح اعداد مفتاح تصحيح االختبار:  .ث
ابات الصحيحة في كل سؤال وتم توزيع األسئلة تحتوي على اإلجلنموذج عبارة عن نموذج 

الدرجات على األسئلة حيث حدد لكل سؤال درجة واحدة، أي ان مجموع درجات االختبار 
 ( درجة.33التحصيلي المعرفي )

المقصود بصدق االختبار ان يقيس االختبار القدرة أو صدق االختبار التحصيلي المعرفي:  .ج
االختبار لقياسه وقد اتبعت الباحثتان طريقة صدق  السمة أو االتجاه أو االستعداد الذي وضع

المحتوي وذلك بعرض االختبار علي مجموعة من األساتذة المتخصصين في النسيج والمالبس 
وذلك للتأكد من محتوي االختبار وفقاً لما يهدف قياسه وذلك من اجل التحقق من حسن صياغة 

 تينالباحث اات باألهداف وعلي ذلك اعتبرتمفردات االختبار، وقد اقر المحكمين ارتباط المفرد
االختبار التحصيلي صادقًا بناء علي عمل اختبار معامل االرتباط بين درجات كل سؤال 

 والدرجات الكلية لالختبار كما يوضحها الجدول التالي :
ي (: يوضح معامالت االرتباط بين درجات كل سؤال والدرجات الكلية لصدق االختبار التحصيل1جدول )

 المعرفي.

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية
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 دال 0.01 0.68 18 دال 0.01 0.55 1
 دال 0.01 0.61 19 دال 0.01 0.77 2
 دال 0.011 0.60 20 دال 0.01 0.63 3
 دال 0.01 0.63 21 دال 0.01 0.68 4
 دال 0.01 0.61 22 دال 0.01 0.79 5
 دال 0.01 0.68 23 دال 0.01 0.57 6
 دال 0.01 0.61 24 دال 0.01 0.61 7
 دال 0.01 0.59 25 دال 0.01 0.62 8
 دال 0.01 0.54 26 دال 0.01 0.60 9
 دال 0.01 0.57 27 دال 0.01 0.63 10
 دال 0.01 0.63 28 دال 0.01 0.68 11
 دال 0.01 0.68 29 دال 0.01 0.64 12
 دال 0.011 0.55 30 دال 0.01 0.56 13
 دال 0.01 0.70 31 دال 0.01 0.64 14
 دال 0.01 0.59 32 دال 0.01 0.68 15
 دال 0.01 0.53 33 دال 0.001 0.70 16
     دال 0.01 0.57 17

والدرجات الكلية لالختبار ( أن معامالت االرتباط بين درجات كل سؤال 1)الجدول يتضح من 
( 0.01( وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.80 – 0.51المعرفي تراوحت ما بين )

 وبذلك تعتبر أسئلة االختبار صادقه لما وضعت لقياسه.

يقصد بالثبات أن يكون االختبار متسقًا  فيما يعطي من نتائج فإذا ثبات االختبار المعرفي:  .ح
اجري اختبار ما علي مجموعة من االفراد ، ورصدت درجات كل فرد في هذا االختبار ثم أعيد 
اجراء نفس االختبار علي نفس هذه المجموعة ورصدت أيضًا درجات كل فرد وكذلك النتائج 

المرة االولي لتطبيق االختبار هي نفس الدرجات التي علي أن الدرجات التي حصل عليها في 
حصل عليها هؤالء الطلبة في المرة الثانية أو ما يقترب منها دل ذلك علي ثبات االختبار )فؤاد 

( معني ذلك أن ثبات االختبار هي محاولة لمعرفة مدي خلوه من األخطاء التي 2009البهي :
االختبار وتم حساب ثبات االختبار التحصيلي  تغير أداء الفرد من وقت الي آخر علي نفس
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المعرفي وقد تم التأكد من ثبات االختبار التحصيلي المعرفي باستخدام طرق إعادة االختبار 
كما يوضحها (  كرونباجبعد عشرون يومًا من تاريخ التطبيق األول باستخدام )معامل ألفا 

   الجداول التالية:
 لثبات االختبار التحصيلي المعرفي كرونباج(: يوضح نتائج اختبار ألفا 2)جدول 

 كرونباجمعامل ألفا  عدد األسئلة 
 (0.94) 33 االختبار المعرفي

، وهي نسبة ثبات (0.94)( قيمة معامل الثبات لالختبار التحصيلي، حيث بلغت 2)يبين الجدول 
 االختبار.مرتفعة، مما يطمئن الباحثتان لنتائج تطبيق 

 معامالت الصعوبة والتمييز لثبات أسئلة االختبار المعرفي.

 يوضح معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لثبات أسئلة االختبار المعرفي (3)جدول 

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 0.40 0.80 18 0.35 0.70 
2 0.35 0.70 19 0.40 0.80 
3 0.25 0.50 20 0.35 0.70 
4 0.25 0.50 21 0.45 0.90 
5 0.20 0.40 22 0.25 0.50 
6 0.35 0.70 23 0.20 0.40 
7 0.25 0.50 24 0.45 0.90 
8 0.30 0.60 25 0.35 0.70 
9 0.35 0.70 26 0.40 0.80 
10 0.35 0.70 27 0.35 0.70 
11 0.30 0.60 28 0.30 0.60 
12 0.20 0.40 29 0.30 0.60 
13 0.35 0.70 30 0.30 0.60 
14 0.40 0.80 31 0.40 0.80 
15 0.35 0.70 32 0.20 0.40 
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16 0.30 0.60 33 0.30 0.60 
17 0.35 0.70    

 0.20قيم معامل الصعوبة ألسئلة االختبار المعرفي بين ) االتي: تراوحت( يتبين 3)من الجدول 
 – 0.20االختبار يعد جيدا إذا تراوح معدل صعوبة فقراته بين ) بلوم بأن(، ويشير 0.45 –

( فان تلك الفقرات 0.20( أو تقل عن )0.80فالفقرات التي تزيد نسبة صعوبتها عن ) (،0.80
  .(2002 وآخرون،)الظاهر يكون مناسبا  لكيتحتاج إلى تعديل أو حذف من االختبار 

وتكون الفقرة جيدة إذا كانت ( 0.90 – 0.40تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار بين ) -
( وفقا لمعيار )أيبل(، والذي يشير إلى كون الفقرة جيدة إذا كانت قوتها 0.30قوتها التمييزية )

 (،2004(، وكلما زاد معامل تمييز الفقرة الموجب كانت الفقرة أفضل )النبهان: 0.30التمييزية )
 التمييزية لفقرات االختبار مناسبة.  ةمما يدل على أن القدر 

 المهارى  األداء مستوى  مالحظة بطاقة
 .) المالحظين صدق (الداخلي الصدق نتائج -
 الداخلي الصدق لحساب كرونباج ألفا معامل طريق عن المصححين صدق من التحقق تم وقد

 االرتباط معامل) 4 (جدول ويوضح ككل، المالحظة رات وبطاقة المها في الثالث للمالحظين
 بطاقة بنود وفقا الطالباترات مها اداء مالحظة خالل من الثالثة المالحظين بين الداخلي

 لبطاقة (0.901)و (0.98 – 0.90) بين ما الداخلي االرتباط معامل قيم راوحتت حيث المالحظة
 ) . 0.001(معنوية مستوى  عند إحصائياً  دالة وجميعها ككل المالحظة

 

 ككل المالحظة وبطاقة تراالمها في الثالث للمالحظات الداخلي الصدق يوضح )4(جدول
 الداللة مستوى  الداخلي االرتباط رات المها

 0.001 927.0 تحديد نوع التركيب النسجي
 0.001 911.0 تحديد مساحة التصميم النسجي

 0.001 923.0 تحديد تكرار التركيب النسجي المراد تنفيذه
 0.001 973.0 نسيج الرئيسية حسب مواصفات التصميم تعلماتحديد 

 0.001 951.0 رسم التصميم النسجي حسب نوع التركيب النسجي
 0.001 943.0 كل تركيب نسجي الخاصة برسماتباع القواعد 

 0.001 910.0 توقيع العلمات علي ورق المربعات بشكل صحيح
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 0.001 902.0 لنوع التركيبخطوات عمل اللقي تبعا 
 0.001 941.0 خطوات عمل رباط الدوس تبعا لنوع التركيب

 0.001 919.0 النول اليدوي  علىتنفيذ التصميم النسجي 
 0.001 901.0 ككل المالحظة بطاقة

               

 لثبات االختبار المهارى  كرونباجيوضح نتائج اختبار ألفا  (5)جدول                    

 كرونباجمعامل ألفا  عدد األسئلة 
 (0.95) 9 االختبار المهاري 

، وهي نسبة ثبات (0.95)( قيمة معامل الثبات لالختبار التحصيلي، حيث بلغت 5)يبين الجدول 
 مرتفعة، مما يطمئن الباحثتان لنتائج تطبيق االختبار.

 الباحثتان فيما يلي  تبنتاهاسيتم عرض النتائج وفقا للفروض التي 

( بين متوسطي درجات .050وجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى )حيث ي :االولالفرض 
لصالح المجموعة  التحصيلي،الطالبات عينة الدراسة للمجموعة الضابطة والتجريبية لالختبار 

وللتحقق  البسيطة،المعكوس في تعلم التراكيب النسيجية  الفصلعند استخدام استراتيجية  التجريبية،
 الفصلمن هذا الفرض اعتمدت الباحثتان نتائج االختبار التحصيلي البعدي بعد استخدام استراتيجية 

االختبار )ت( لعينتين  الباحثتان معادلة واستخدمتالمعكوس في تعلم التراكيب النسيجية البسيطة، 
 ( 5ما في الجدول )النتائج ك وكانتمستقلتين 

 البعدي التطبيق في الطالب درجات متوسطي بين الفروق  لداللة المستقلة للعينات "ت" اختبار قيمة( 6( جدول
 والضابطة التجريبية للمجموعة التحصيلي لالختبار

درجات  المتوسط المجموعات
 الحرية

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

قيمة 
 االحتمال

مستوي 
 الداللة

 التحصيلي االختبار
 المجموعة التجريبية

29.30 29 .915 85,56 0.000 0.05 

 التحصيلي االختبار
 المجموعة الضابطة

18.72 .923 
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""  وللتحقق من هذا الفرض أيضا اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على 

ما فاعلية استخدام استراتيجية الفصل المعكوس على التحصيل الدراسي المرتبط بتعلم التراكيب 
( وهي دالة عند مستوى 85.56النسجية البسيطة؟ ومن خالل الجدول نجد ان القيمة )ت( بلغت )

علية الستراتيجية الفصل المعكوس  في تعلم التراكيب النسيجية البسيطة  فا( اي ان 0,05داللة )
( 18.72( و متوسط المجموعة الضابطة )29.30واثر حيث كان متوسط المجموعة التجريبية )

 التجريبية  بعد المجموعة طالبات لدى التحصيل مستوى  ارتفاع ان تفسر الباحثتان هذه النتيجة و
الفصل المعكوس  حيث تعطي ثقة أكبر للطالبة وتحفزها علي اتقان  استراتيجية طريق عن الدراسة

 أبو و) (2018، )محمد حمد وفردوس جاد :وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كال منالمادة العلمية 
(، 2016، جمبة أبو )(، 2016، حميد)(، 2016، )قشطة(، 2017، الكرد)(، 2017، عيشة

 أبو عادل ، عمارة نوران، )(2016، خليلإبراهيم )( 2015، الزين حنان(، )2015، )الزيف
( ،)خلود عبد 2018 ،، )مجدة سليم ،نفيسة علوان(2015، المطيري  سارة(، )2016، الروس
( و 2017( )سالي عبد اللطيف2015(، )حنان الزبن 2016( )فهد عبد العزيز 2019 العزيز،

(وهذا ما يؤكد 2017( و )فؤاد الدوسري، احمد زيد، 2018)يحي محمدين وعبد الكريم عبدهللا 
 فاعلية الفصل المعكوس في تعلم التراكيب النسجية البسيطة 

( بين متوسطي .050ند مستوى )وجد فرق ذات داللة إحصائية عحيث ي الثاني:الفرض  
لصالح المجموعة  ،درجات الطالبات عينة الدراسة للمجموعة الضابطة والتجريبية لبطاقة المالحظة

المعكوس في تعلم التراكيب النسيجية البسيطة وللتحقق  الفصلالتجريبية، عند استخدام استراتيجية 
ة والتجريبية لنتائج بطاقة المالحظة بعد نتائج العينة الضابط تانمن هذا الفرضية اعتمدت الباحث

تعلم التراكيب النسيجية البسيطة. وطبقت معادلة االختبار  المعكوس فياستخدام استراتيجية الفصل 
  .)ت( لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كما في الجدول

لبطاقة  البعدي التطبيق في الطالب درجات متوسطي بين الفروق  لداللة للعينات "ت" اختبار قيمة)7 (جدول
 والضابطة التجريبية المالحظة للمجموعة

درجات  المتوسط المجموعات
 الحرية

االنحراف 
 المعياري 

قيمة  قيمة )ت(
 االحتمال

مستوي 
 الداللة
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 0.05 0.000 52,91 2.079 29 46.23 المجموعة التجريبية
 2.890 15.17 المجموعة الضابطة

والذي ينص على "  أسئلة الدراسةوللتحقق من هذا الفرض وأيضا اإلجابة على السؤال الثاني من 
ما فاعلية استخدام استراتيجية الفصل المعكوس على االداء المهارى المرتبط بتعلم التراكيب النسجية 

الضابطة  ( نجد ان متوسط المهارات  لبطاقة المالحظة  للعينة 7البسيطة؟ "ومن خالل الجدول )
( 46.23( في حين بلغ متوسط المهارات لبطاقة المالحظة للعينة التجريبية  فكان ) 15.17كان )

( والن القيمة دالة نجد انها 0,05( وهي دالة عند مستوى داللة ) 52.91اما القيمة )ت( فبلغت )
المهارات ر اي ان لصالح مهارات العينة التجريبية المقاسة ببطاقة المالحظة الن متوسطها كان اكب

المعكوس في تعلم التراكيب النسيجية البسيطة كان لصالح العينة التجريبية  للفصلالمالحظة  
 اكتساب مبدأ الفصل المعكوس على يعتمد وبذلك ، وتفسرا الباحثتان هذه النتيجة الي ان بمتوسط
 التعليمية الفيديوهات أهمها وباألهداف  الوسائل  المرتبطة خالل من بنفسه للمعلومات الطالبات

 من كونه والكليات الجامعات اهتمام وشدة المجال حداثة ، للمحاضرة الحضور قبل التي تشاهدها
 المختلفة تراالمها إلتقان المعدة األدوات الفصل المعكوس  على يعتمد حيث تخصصها صميم

 حاجاتها بحسب طالبة كل لديهن ، التفكير ترامها وتنمية المختلفة قدرات الطالبات مع يتناسب بما
الفصل  فعالية في اتفقت أنهما حيث ( Pedroza 2014) دراسةوهذا ما تؤكده  .الخاصة تهاراوقد

 سارةكما أشارت اليه دراسة كال من )  اسةر الد عينة لدي الجانب المهارى  تنمية المعكوس  في
 بنت وفاء) (2016 التركي، ابراهيمبن  خالد ،السبيعي نائف بن العزيز عبد، ) (2015 المطيري 

 استراتيجية ( وحيث ان2018، )مجدة سليم ،نفيسة علوان  ( 2017، الربيعان عبدهلل بن محمد
 على وتحميلهما فيديو مقاطع توفير تم فقمد األمثل، االستخدام التقنية الفصل المعكوس  تستخدم

 التعلم بواسطتها الطالبات الفصل، فتستطيع وقت قبل للطالبات العلمي المحتوى  تشرح موقع
 .يالئمهن الذي والزمان المكان وفي تناسبهن التي بالسرعة

 
( بين متوسطي درجات .050وجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى )حيث ي:  الفرض الثالث

لصالح المجموعة  ،الطالبات عينة الدراسة للمجموعة الضابطة والتجريبية لمقياس تحديد األهداف 
المعكوس في تعلم التراكيب النسيجية البسيطة، وللتحقق  الفصلالتجريبية ، عند استخدام استراتيجية 

نتائج االختبارين للمجموعة الضابطة والتجريبية لمقياس تحديد  تانمن هذه الفرضية اعتمدت الباحث
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االهداف بعد استخدام استراتيجية الفصل المعكوس  في تعلم التراكيب النسيجية البسيطة، واعتمدت 
 (8استخدام معادلة االختبار التائي لعينتين وكانت النتائج كما في الجدول ) الباحثتان الى

األهداف مقياس تحديد  في الطالب درجات متوسطي بين الفروق  لداللة للعينات "ت" اختبار قيمة (8) جدول
 والضابطة للمجموعة التجريبية

درجات  المتوسط المجموعات
 الحرية

االنحراف 
 المعياري 

قيمة  قيمة )ت(
 االحتمال

مستوي 
 الداللة

 0.05 0.000 24.23 000. 29 3.00 المجموعة التجريبية
 407. 1.20 المجموعة الضابطة

 

وللتحقق من هذا الفرض وأيضا اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ينص 
على " ما فاعلية استخدام استراتيجية الفصل المعكوس في اكتساب الطالبات مهارة تحديد األهداف؟" 

( اما 1.20 ومن خالل الجدول اعاله نجد ان متوسط المجموعة الضابطة لتحديد الهدف بلغ )
( 24.23( اما قيمة االختبار )ت( فقد بلغ )3.00متوسط المجموعة التجريبية لتحديد الهدف بلغ )

فرق دال والصالح المتوسط االكبر وهو االختبار  ود( مما يشير الى وج0.05وهو دال عند )
لمعكوس وتفسرا الباحثتان هذه النتيجة بأن التدريس من خالل الفصل االبعدي لتحديد الهدف، 

ومشاهدة أكثر من أداء مهاري وعملي قبل الذهاب الى الفصل الدراسي وضع أمامها خطة جيدة 
لكيفية وضع أهداف محددة ومخطط لها مسبقا قبل البدء في اي مشروع تكلف به الطالبة، مما 

وهذا  يؤدي الى استثمار وقتها وترتيب اولوياتها في أداء المشروع والخروج به في اتم صورة ممكنة،
 (.2017م( و )فوزية الحربي 2016ما تؤكده دراسة كل من:)طاهر محمود واحمد سعد الدين 

 
( بين متوسطي درجات .050وجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى )حيث ي الرابع:الفرض 

لصالح المجموعة  الذاتي،الطالبات عينة الدراسة للمجموعة الضابطة والتجريبية لمقياس التقويم 
 المعكوس في تعلم التراكيب النسيجية البسيطة. الفصلاستخدام استراتيجية  التجريبية، عند
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الباحثتان نتائج المجموعة الضابطة والتجريبية لمقياس  اوللتحقق من هذه الفرضية اعتمدت
 تعلم التراكيب النسيجية البسيطة، وبعد المعكوس فيالتقويم الذاتي بعد استخدام استراتيجية الفصل 

 (9) استخدام االختبار )ت( لعينتين كانت النتائج وكما في الجدول
مقياس التقويم الذاتي  في الطالب درجات متوسطي بين الفروق  لداللة للعينات "ت" اختبار قيمة) 9( جدول

 والضابطة للمجموعة التجريبية
 

درجات  المتوسط المجموعات
 الحرية

االنحراف 
 المعياري 

قيمة  قيمة )ت(
 االحتمال

مستوي 
 الداللة

 0.05 0.000 16.15 407. 29 2.80 المجموعة التجريبية
 466. 1.30 المجموعة الضابطة

وللتحقق من هذا الفرض وأيضا اإلجابة على السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي ينص 
مهارة التقويم الذاتي؟" على " ما فاعلية استخدام استراتيجية الفصل المعكوس في اكتساب الطالبات 

( اما متوسط المجموعة 1.30ومن خالل الجدول اعاله نجد ان متوسط الضابطة للتقويم الذاتي بلغ )
( وهو دال عند 16.15( اما قيمة االختبار )ت( فقد بلغ )2.80التجريبية لتحديد الهدف بلغ )

مجموعة التجريبية للتقويم دال ولصالح المتوسط االكبر وهو لل فرق ( مما يشير الى وجود 0.05)
وتفسرا الباحثتان هذه النتيجة بأن التدريس من خالل الفصل المعكوس ومشاهدة أكثر من الذاتي، 

أداء مهاري وعملي قبل الذهاب الى الفصل الدراسي للتطبيق العملي ومشاهدة الناتج النهائي 
البة ومع وضخ خطة جيدة في منزل الطاو وقت كاف للمشاريع التي تم عرضها من قبلها بليلة 

لكيفية وضع أهداف محددة ومخطط لها مسبقا قبل البدء في اي مشروع جعلها أكثر دراية ووضع 
أسئلة ذاتيه لنفسها هل تحققت األهداف التي وضعتها من قبل؟ وهل هذا المنتج شبيه بما شاهدته 

وضع األسس السليمة في  أمس في الفيديوهات العملية الشبيه الى حد ما بمشروعها؟ مما أدي الى
اي دراسة  االتقويم الذاتي للمشروع والخروج به في اتم صورة ممكنة، وفي حد بحث الباحثتان لم تجد

 المعكوس. الفصلسابقة اتخذت التقويم الذاتي متغيرا تابعا للتدريس من خالل 
درجات  ( بين متوسطي0.05وجد فرق ذات داللة احصائية عند مستوى )حيث ي: الفرض الخامس

 المعكوس،طالب المجموعة "التجريبية" التي دّرست باستخدام البرنامج استراتيجية الفصل 
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"والضابطة" التي دّرست وفقاً للطريقة المعتادة في التطبيق البعدي في نتائج مقياس االتجاه، لصالح 
 المجموعة التجريبية.

الفصل  استراتيجية االتجاه نحو مقياس على الطالبات استجابات بين الفروق  لداللة (2اختبار)كا (10) جدول
 تعلم التراكيب النسيجية البسيطة فيالمعكوس 

مستوي 
 الداللة

تفسير 
 الداللة

 م المحاور بنود االستمارة (2)كا

  جديدة في تعلم التراكيب النسجية البسيطة  أفكار تعلمت 13.87 دالة 0.05

االبتكار
 

واالبداع
 

المحور االول
 

1 
شيقة في تعلم التراكيب النسجية  طرق  استخدام تم 19.20 دالة 0.05

  البسيطة 
2 

التراكيب النسجية  في تدريس المستخدم التدريس اسلوب 13.41 دالة 0.05
  مبتكرالبسيطة 

3 

 تعليم أثناء جديدة انشطة في يفكر ما غالبا المدرب 13.61 دالة 0.05
 التراكيب النسجية البسيطة      

4 

مقررا الفصل المعكوس لدراسة  استراتيجية تعميم أفضل 5.96 دالة 0.05
 النسجية  والتراكيبلخيوط 

5 

  .بعضها تعرف ال مجموعة من الدراسي الصف يتكون  15.55 دالة 0.05

صال
االت

 
صل

والتوا
 

بين
 

الطالبات
المحور الثاني 

 1 
 2  .المتبعة بالطريقة التعلم في الموجودون  اعرف 20.31 دالة 0.05
 3   .الصف عبر صداقات تكوين أستطع 4.80 دالة 0.05
 4 التواصل مع الزمالء   علىطريقة التعلم تساعدني  15.86 دالة 0.05
 5  .الزمالء على بالتعرف مهتمة لست 9.31 دالة 0.05
غير  0.063

 دالة
 .مهام من إلى يسند ما بالضبط أعرف 3.45

توجيه
 

المعلم
 

للطالبات
 

وتوزيع
 

المهام
 

 

المحور الثالث
 1 

 2 االستراتيجية هذه في المهمة االجراءات المهام أحد توزيع 19.20 دالة 0.05
 3  .المهام واضحةو  منظمة االستراتيجية 15.02 دالة 0.05
 4 وعناية بوضوح لألنشطة التخطيط يتم 15.42 دالة 0.05
  .ما بعمل القيام عند األخرين زمالئي مع أتعاون  14.70 دالة 0.05

التعاون 
 

بين
 

الطالبات
 

المحور الرابع
 1 

 2  .الصف داخل زمالئي من أتعلم 19.20 دالة 0.05
 3  .اإلستراتيجية أهداف لتحقيق معي يتاليزم تعاون ت 13.41 دالة 0.05
 4 تساعدني االستراتيجية المستخدمة في التعاون مع زمالئي  11.58 دالة 0.05
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 5  .المشاريع في زمالئي مع أشترك 7.95 دالة 0.05
 داخل الصف الطالبات كل من األنشطة نفس عمل أتوقع 4.44 دالة 0.05

مراعاة
 

الفروق 
 

الفردية
 

والتعلم
 

الذاتي
 

 

المحور الخامس
 

1 
 2  .رغبتي وحسب أريد كما الصف داخل أعمل 25.45 دالة 0.05
 3  بها أقوم التي االنشطة اختيار يمكنني 24.30 دالة 0.05
 4 في المحاضرة بالمنزل الفيديو في وأفهمه أشاهده ما أطبق 16.59 دالة 0.05
 5  وواضحة سهلة التدريس قبل الدرس مشاهدة 10.80 دالة 0.05
 6  .والخمول للكسل تدعو التدريس قبل للفيديو مشاهدتي    15.02 دالة 0.05
  .ألسئلتي االهتمام أستاذة المقرر تعطي   11.58 دالة 0.05

إتاحة
 

الفرصة
 

بالتغذية
 

الراجعة
 

للطالبات
 

 

المحور السادس
 1 

 2  .القدر بنفس المساعدة على الطالبات جميع تحصل   13.87 دالة 0.05
 3  .التشجيع الطالبات جميع تتلقى   22.25 دالة 0.05
 4 تستطيع الطالبات تبادل المعارف بسهولة  10.00 دالة 0.05
 5   .االسئلة على االجابة الطالبات تستطيع   15.02 دالة 0.05

 

وللتحقق من هذا الفرض وأيضا اإلجابة على السؤال الخامس من أسئلة الدراسة والذي ينص على 
؟" من خالل الجدول أعاله نجد أن المعكوس الفصل" ما اتجاه الطالبات نحو التدريس باستراتيجية 

الثنائي لعينتين مترابطتين للتعرف  2(عبارة وتم استخدام )كا 30محاور ب  6المقياس مكون منن 
( 10البعدي( للطالبات عينة الدراسة المعلمين والجدول )  -القبلياالختبارين )على الفروق بين 
الثنائي كل الفقرات دالة باستثناء فقرة واحدة والتفسير يوجد فرق في االتجاه  2يبين نتائج ا)كا(

وهذا يتفق مع دراسة كل من )عبد الرحمن أحمد  فقرة ( ، 29لصالح المجموعة التجريبية في ) 
)يحي محمدين وعبد الكريم ( و 2020، السيد عبد المولى السيد أبو خطوةو)( 2020سالم حميد، 

 (.2014( و )منيرة أبو جلبة 2016( و )فهد عبد العزيز 2018عبد هللا 

 :Discussing the resultsمناقشة النتائج: 
السابقة ان فاعلية طريقة التدريس باستخدام الفصل المعكوس  كان  الدراسةيتضح من نتائج 

واضحا في زيادة قدرة الطالبات ودافعيتهن نحو التعلم باستخدام استراتيجيات الفصل المعكوس  
وارتفاع معدل سرعة ادائهن  وزيادة الدافعية لإلنجاز الدراسي من خالل نتائج االختبار التحصيلي
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سجية المختلفة وسرعة التعلم  مع قلة االخطاء أثناء التنفيذ العملي الي جانب المهاري للتراكيب الن
و التعلم وسرعة االستجابة أثناء الفصل الدراسي، كما يتضح من نتائج حزيادة ايجابية الطالبات ن

البحث أن فاعلية التدريس باستخدام الفصل المعكوس كان سببا في اكتساب الطالبات عينة الدراسة 
تحديد االهداف والتقويم الذاتي حيث كيفية التحديد لألهداف الخاصة بمشرع ما وكتابة  مهارتي

الخطة التي تسير عليها الطالبة في االنتهاء من المشرع او المهمة المكلفة بها ولمعرفة هل تم 
بالفعل انجاز االهداف الموضوعة من قبل في المهمة او المشروع المكلفة به الطالبة كان عليها 

تكتسب مهارة التقويم الذاتي وهل تم تحقيق االهداف ام ال ؟ وهل معايير المشروع التي انجزته  نا
وفق االهداف المخططة لها سابقا كانت على أكمل وجه ام ال؟ وهل ما رأته من مشاريع مسبقة 
من قبل الفيديوهات المعروضة في الفصل المعكوس كان ذات أثر فعال في زيادة خبراتها في 

عبد الرحمن ل التراكيب النسجية البسيطة ام ال؟ وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من " )مجا
 ( Anna 2013)و( 2020)السيد عبد المولى السيد أبو خطوة، ( و 2020 ،أحمد سالم حميد

فاطمة عبدالرازق (  م (2014) اكرامي بدوي ابو مغنم و (  Clyde & Nancy , 2013) و
المعكوس  الفصلنحو االيجابية تجاهات االرصد  فيم(   2020الفتاح احمد  عمر ، منصور عبد 

)سارة و( 2018،فردوس أحمد محمد جاد  و الدين حمد یمحمد محكل من: ) ما دراسةأ ،للطالب
 2016)نوران عمارة، عادل ابو الروس وم (  2015)حنان أسعد الزين وم (  2015المطيري 

 2015)دراسة كل من ) عبد الحمن الزهراني  وم(  2017دان )فؤاد الدوسري وأحمد آل زيوم( 
م(، )عبد العزيز السبيعي و  2015م( ، )هدي الحسنية  2015م( ، )هارون ومحمد سرحان 

( قد هدفت الى 2017م( ، ) وفاء الربيعان 2016م ( ، ) هبه عثمان  2016خالد التركي 
في تنمية مهارات التعلم الذاتي،  والتحصيل  المعكوسةالتعرف على فاعلية استراتيجية الفصول 

دت الي تحقيق األهداف التي وضعت أن طريقة التدريس المستخدمة أيمكن القول  هوعلي ،الدراسي
 بدرجة كبيرة، ويمكن أن تعزى النتائج إلى:

م يالتعل ةفي اكتساب مهارات استراتيجي الطالبات عينة الدراسة. قوة تأثير البرنامج التدريبي لدى 1
 .المعكوس
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تي تحديد . المقرر الدراسي المختار "الخيوط والتراكيب النسجية " ذو أثر فعال في اكتساب مهار 2
 االهداف والتقويم الذاتي.

م التراكيب النسجية البسيطة في يتعل الفصل المعكوس والتي تم توظيفها في ة. نجحت استراتيجي3
والتعليم االلكتروني والتعليم التدريس الحديثة  اتجيتيرازيادة االتجاه نحو است الطالباتاكتساب 
 عن بعد.

 ان طرق التعلم الحديثة تزيد من دافعية الطالبات نحو التعلم وحرصهن على المشاركة الفعالة.  .4
 يعد االتجاه نحو التعلم عن بعد من أهم الوسائل للتحسين من جودة العملية التعليمية. .5

 :Study recommendations: الدراسة توصيات
 .المعكوس الفصل استراتيجية على التدريس هيئة أعضاء تدريبالحرص على  .1
 .المقررات من الكثير تدريس في المعكوس الفصل استراتيجية تفعيل .2
 التكنولوجيا على تعتمد التي التدريس استراتيجيات أثر حول واالبحاث الدراسات تطبيق .3

 .الحديثة والتعليم االلكتروني وعن بعد
 حول تمركزتسعى الى ال التي االستراتيجيات فعالية حول واالبحاث الدراسات تطبيق .4

 .الطالب
 تطبيق استراتيجية الفصل المعكوس على الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. .5
تطبيق استراتيجية التعليم المقلوب في التدريس بصفة عامة والتدريس الجامعي بصفة  .6

حتى نحل مشكلة التدريس في ظل أزمة جائحة كورونا خاصة وخصوصا للمقررات العملية، 
ا لمستجد، حيث اتفقت بعض الدول أن يكون التعليم يكون عن بعد ما عدا المقررات 

 العملية تكون في الفصل التقليدي.
 اعداد برامج تدريبية مكثفة على برامج التعليم عن بعد ألعضاء هيئة التدريس.  .7

 الخاتمة: 
الفصل المعكوس في تعليم التراكيب  ةقياس فاعلية استراتيجيهدفت هذه الدراسة الى 

النسجية البسيطة واالتجاه نحوها واكتساب مهاراتي تحديد األهداف والتقويم الذاتي وكانت 
لالستراتيجية أثر فعال بالنسبة الكتساب المهارات الخاصة بالتراكيب النسجية البسيطة 

لك االستراتيجية وكيفية اكتساب الطالبات لمهارة وتكوين االتجاه االيجابي نحو التعليم بت
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في اي مشروع قبل البدء فيه وكيفية تحديد نقاط القوة والضعف وخصوصا تحديد االهداف 
عليه كان من ضمن توصيات  )التقويم الذاتي( بعد اكتمال المشروع واالنتهاء منه، وبناءً 
رات الدراسية سواء في التعليم ما الدراسة تفعيل استراتيجية الصف المقلوب في جميع المقر 

   قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
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على التحصيل المعرفي لدي طالب تكنولوجيا التعليم" المؤتمر الدولي االول( العلوم النوعية ودورها التنموي 

 اكتوبر. خ،يكفر الش عةالتربية النوعية، جام ةيوتحديات سوق العمل )، كل
 ، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة. 6طبعة ‘: "علم النفس التربوي" (2000أبو حطب، فؤاد، صادق، امال )

للتدريب  ئةيب یأنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض ف ني(. التفاعل ب2020. )ديعبد المولى الس ديأبو خطوة، الس
يب، التدر  ئةيتنمية مهارات التصميم التعلمي للفصل المعكوس واالتجاه نحو ب یالمصغر النقال وأثره ف

للكمبيوتر التعلمي،  ةيللجمعية المصر  حکمةالمعلمين. المجلة العلمية الم یوخفض العبء المعرفي لد
8(1 ،)379-468 .doi: 10.21608/eaec.2020.27957.1021 

(: اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة نحو التدريس بالصف 2014أبو مغنم، كرامي بدوي " )
 (.48اجاتهم التدريبية االزمة الستخدامه، ابريل، العدد )المقلوب وح

 ، المنصورة، دار االسالم للطباعة والنشر.“ ةي( االسس العلمية والفنية للتراكيب النسج2002الجمل، محمد عبدهلل ")
الذاتي وتنظيم (:" فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهارات التعلم 2017الحربي، فوزية مطلق )

البيئة اإلثرائية من وجهة نظر الطالبات الموهوبات". مجلة التربية الخاصة والتأهيل، مؤسسة التربية الخاصة 
 (.16) 4والتأهيل 

(: أثر إستراتيجية التعلم المقلوب لتدريس التاريخ في تنمية 2016محمد سعد الدين ) أحمد،الحنان، طاهر محمود، 
نظم ذاتيا والوعي األثري لدى طالب، الصف األول الثانوي العام، مجلة الجمعية بعض مهارات التعلم الم

 .79التربوية للدراسات االجتماعية، مصر، 
)في تنمية الكفاءة الذاتية  Flipped Classroom(: أثر منحنى الصــف المقلوب )2015هدي على ) ة،يالحوســن

منشـــورة(،  ريلطنة ُعمان"، رســـالة ماجســـتير )غالعامة والتحصـــيل العلمي لدى طالبات الصـــف التاســـع بســـ
 جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان.

 (: "التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم االعدادي"، وزارة التربية والتعليم، المنامة.1997الخليلي، خليل يوسف )
كوســـة في تنمية بعض نواتج (: فاعلية إســـتراتيجية الفصـــول اإللكترونية المع2017الدليمي، جابر محمد جابر ": )

التربية، جامعة  ةيمنشورة، كل ريالتعلم المهارية لدي طالب المرحلة الثانوية في العراق"، رسالة ماجستير غ
 المنصورة.
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 )عدد خاص( يونيو.  3 ددالع 41المجلة الدولية للبحوث التربوية، جامعة االمارات، المجلد 
(: فاعلية توظيف الصف المقلوب في العلوم على التحصيل الدراسي"، شرق 2017شيخة بنت علي ) ة،يالراجح

 .وي)، ما 13(، عدد( 8علمية، مجلد )غرب مجلة ثقافة 
كالس  زي ي( فاعلية الصف المقلوب باستخدام المنصة التعليمة( إ2017الربيعان، وفاء بنت محمد بن عبدهلل ")

الرياض"، المجلة  نةي)لتنمية مهارات التفكير الناقد في مقرر العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مد
 (.2(، عدد )6الدولية المتخصصة، مجلد، ) ةيالتربو 

(: أثر إستراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة 2015الزبن، حنان أسعد )
 ، م.1، العدد 4األميرة نورة بنت عبد الرحمن، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد 

(: فعالية استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مستوى التحصيل المعرفي 2015الزهراني، عبد الرحمن محمد )
(، 2التربية، مجلد ) ةيالتربية بجامعة الملك عبد العزيز"، مجلة كل ةيلمقرر التعليم اإللكتروني لدى طالب كل

 .162عدد 
المقلوب في تنمية التفكير  (: فاعلية استراتيجية الصف2016السبيعي، عبد العزيز نائف، التركي، خالد إبراهيم )

 Internationalوالوعي البيئي في مقرر العلوم لدى طالب الصف األول المتوسط في المعاهد العلمية
Interdisciplinary Journal of Education  )7)، عدد(5" مجلد . 

 .ثيالحد (: استراتيجيات التعليم والتعلم النظرية والتطبيقية " عالم الكتاب2008فراس ) تي،يالسل
(: استخدام التدريس المعكوس لتنمية التفكير البصري وخفض قلق 2014صباح عبدهلل عبد العظيم ) د،يالس

، 17المجلد  ات،ياضيلدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ذوي االعاقة السمعية "، مجلة تربويات الر  اتياضيالر 
 ( أكتوبر.6العدد )

 حصائي وقياس العقل البشري"، دار الفكر العربي، القاهرة. (: "علم النفس اال2009السيد، فؤاد البهي )
 .ومي(: صناعة التعليم الفصل المقلوب". من موقع إمارات ال2013الّشامسي، عبد ا للطيف )
 .رةي(: التعلم المدمج والتعلم المعكوس"، عّمان: دار المس2015) ديالشرمان، عاطف ابو حم

 العلمية للنشر والتوزيع. ازوري ي(: "المنسوجات"، عمان، دار ال2004) صليالشناق، ف
 (: "مبادئ القياس والتقويم في التربية"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن. 2002الظاهر، زكريا محمد )
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 .ثياللغة العربية، " إربد عالم الكتاب الحد
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 النوعية، جامعة المنصورة.
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 (: اساسيات القياس في العلوم السلوكية، دار الشروق للنشر، عمان األردن. 2004النبهان، موسي )
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(: برنامج مقترح لتعليم األصوات العربية للمبتدئين من 2018جاد، فردوس أحمد محمد:) الدين، یحمد، محمد مح

. 168-145 ،( 1)6للكمبيوتر التعلمي،  ةي. المجلة العلمية المحکمة للجمعية المصر رهايالناطقين بغ
doi: 10.21608/eaec.2018.52786 
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 ةيواالتجاه نحوها لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم. المجلة العلمية المحکمة للجمعية المصر 
 .doi: 10.21608/eaec.2020.18016.1007. 678-589( ، 1)8للكمبيوتر التعلمي، 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  –دليل البرنامج  -(: برنامج الكورت لتعليم التفكير 1998دي بونو، إدوارد )
 عمان، ترجمة ناديا هايل السرور واخرون، الطبعة االولى.

(:" التراكيب النسجية وتحليل العينات"، 2004جم، ماجدة محمد محمود إبراهيم )رضوان، محمود أحمد فتحي، ن
 صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات، مصر.

(: "قياس مدي فعالية استراتيجية التعليم المعكوس باستخدام نظام البالكبورد وتطبيق 2016زاهد، منال عبد هللا )
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 April 2018 International Design"  نييوتدريج النماذج األساسية لمالبس النساء باستخدام نظام جم
Journal ،Volume 8 ،Issue 2  
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، الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية التربية، ماجستير ”كاالتجاه نحوه لدي طالبات الصف التاسع األساسي بغزة.
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Abstract: 
The current study aimed to measure the effectiveness of the flipped separation 

strategy in teaching simple tissue structures in terms of academic achievement, 

the skills performance of home economics students, acquiring the skills of goal 

setting and self-evaluation for home economics students, and the trend towards 

teaching with the strategy of flipped separation in simple tissue compositions, 

The sample of the basic study consisted of (60) students from the second 

division, Department of Home Economics, Department of Clothes and Textile, 

Faculty of Specific Education, Damietta University, in the first semester of the 

academic year (2019/2020), and the sample was divided randomly into two 

groups, one of which is an experimental group (30) students And another 

officer (30) female students, the content of the educational material was 

prepared for the lessons (plain weaving, cryogenic, and atlas weaving) which 

are educational videos that were placed on an educational blog, and the study 

tools included an electronic achievement test to measure knowledge and 

concepts and a skill test to measure the extent Raising the skill level of the 

female students and a note card to observe the performance of the students and 

the two scales for setting goals and an electronic self-evaluation. The study 

resulted in the effectiveness of the teaching method using The flipped class 

was evident in increasing the ability of students and their motivation towards 

learning using the strategies of flipped separation and increasing the motivation 

for academic achievement through the results of the achievement test and the 

skill performance and the extent of acquiring the skills of setting goals and self-

evaluation skills for students of home economics. 
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