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 يف اململىة الصف اسرتاتيجيخ استخذام حنى طالة كليخ الرتثيخ اجتبهبد
 مهبراد تطىير مىالع الىيت التعليميخ نميخت

ىىنورهانىعبدىالرحومىفتحيىمحمدىالسبعأ.ى

ىناهدىفهميىعبدىالمقصودأ.م.د/ىىىىىىىىىىىىىىربوعىعبدىالعظومىرمودأ.د/ى

  : الجحثملخص 
ىجف البحث الحالي إلى التعخف عمى اتجاىات الستعمسضؽ نحؾ استخجام 
استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ، واستخجم البحث السشيج الؾصفي السدحي، 

طالب وطالبة مؽ طالب كمية التخبية شعبة  03وتكؾنت عضشة البحث الحالي مؽ
جة التعمؼ مؾاقع الؾيب مؽ تكشؾلؾجيا التعميؼ بجامعة دمياط مسؽ درسؾا مقخرًا عؽ  بخم

/ 0303خالل استخاتيجية الرف السقمؾب خالل الفرل الجراسي األول لمعام الجامعي 
، وتسثمت أداة البحث في استبانة لكياس اتجاىات الستعمسضؽ مؽ إعجاد الباحثؾن، 0302

وجاءت نتائج البحث كالتالي: كانت اتجاىات الظالب نحؾ استخجام استخاتيجية الرف 
" لجسيع العبارات ما بضؽ 0مؾب في التعميؼ ايجابية بذكل عام، حضث تخاوحت قيؼ "كاالسق
( وجاءت جسيعيا دالة احرائيًا،  وأوصي البحث بزخورة التؾسع 00803  – 08.3)

في استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في تعمصؼ السقخرات السختمفة في التعميؼ الجامعي 
ة، وتجريب السعمسضؽ عمى تؾعيف استخاتيجية الرف وفي السخاحل الجراسية السختمف

السقمؾب في التعميؼ بذكل صحيح في عل التؾسع في استخجام التعمؼ اإللكتخوني والتعمؼ 
 اليجضؽ نغخًا لتفذي فضخوس كؾرونا وحتسية التباعج االجتساعي8

ميارات  -اتجاىات الظالب -استخاتيجية الرف السقمؾب الكمسات السفتاحية:
 ؾاقع الؾيب التعميسية8تظؾيخ م
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ABSTRACT: 
Students' Attitudes toward Using the Flipped Classroom Strategy 

in Learning the Programming Skills of Developing Educational Websites, 
This study aims to identify students' attitudes towards using the flipped 
classroom strategy in learning the programming skills of developing 
educational websites. To achieve its aim, this study used the descriptive 
survey method. A survey was developed by the researchers to collect 
data. The sample of the study was 30 students studying instructional 
technology in the college of education, Damietta university, who had 
completed a course on developing educational websites through the 
flipped classroom strategy during the first semester of the academic 
year 2020/2021. Results of the study showed that students' attitudes 
towards using the flipped classroom strategy in learning were generally 
positive, as students' responses for all the survey statements all came 
statistically significant at the 0.05 level. This study recommends 
expanding the use of the flipped classroom strategy in teaching and 
learning different courses at higher education level, and training faculty 
members to properly employ the flipped classroom strategy in their 
teaching. Using flipped classroom could be an answer to the problems 
education faces today especially   due to the outbreak of the Corona 
virus and the inevitability of social distancing, and using more e-learning 
and hybrid settings during these hard times8 
Keywords: flipped classroom strategy, student attitudes, programming 
skills, developing educational websites. 
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 :أواًل الدياق العام لمسذكمة
 ممذمخ:

أصبح التعمؼ الخقسي جدءًا ميسًا في نغؼ التعميؼ الحجيثة، وتؾعيف استخاتيجيات 
التعميؼ والتعمؼ الحجيثة، واالعتساد عمى التعمؼ الحاتي والتعمؼ الشذط واستخاتيجية الرف 
السقمؾب حتسيُا مؽ أجل تحدضؽ عسمية التعميؼ والتجريب ورفع كفاءة مخخجات ونؾاتج 

 التعمؼ8 

ية الرف السقمؾب أحج أبخز االستخاتيجيات السظبقة حاليًا، والتي وتعج استخاتيج
مظالب، وتعتسج استخاتيجية الرف السقمؾب عمى الؾسائط لتؾفخ العجيج مؽ السدايا 

الستعجدة السختمفة مؽ صؾر وفضجيؾىات وعخوض تقجيسية وغضخىا مؽ الؾسائط التي تداعج 
ت، ودور السعمؼ ىشا ىؾ التؾجيو الستعمسضؽ عمى استخجاميا واستخجاعيا في أي وق

واإلرشاد أي انيا تخفف مؽ الزغط عمى السعمؼ، وتجعل الظالب إيجابيًا في العسمية 
التعميسية، وىي أيزًا تعفى الظالب مؽ استيعاب كؼ ىائل مؽ السعمؾمات أثشاء الحرة، 

لعجيج ة السختمفة، وقج أشارت ايالحرة في إجخاء االنذظة التفاعم وتزسؽ استغالل وقت
مؽ الجراسات واإلحرائيات إلى أن السعمسضؽ الحيؽ قامؾا بتؾعيف وتظبضق استخاتيجية 

%  3.الرف السقمؾب أعيخ تحدشًا في أداء طالبيؼ وتخظت ندبة استيعابيؼ الـ 
(Academic Technology, 20188) 

(، Mazur, Brown&  Jacobsen, 2015ويذضخ مازور وبخاون وجاكؾبدؽ)
( إلي أن ىشاك العجيج مؽ السدايا واإليجابيات الستخجام Fulton, 2012وفؾلتؾن )

استخاتيجية الرف السقمؾب وأىسيا: أنيا تداعج السعمؼ عمى تحجيث السشاىج الجراسية 
بديؾلة، واستغالل وقت الحرة بذكل فعال، كسا تداعج الستعمسضؽ عمى التعمؼ في الؾقت 

يا تجعؼ نغخيات التعمؼ الحجيثة، وتستاز ىحه والسكان السشاسب ليؼ، باإلضافة إلى أن
االستخاتيجية أيزًا بتؾفضخ الؾقت والجيج، وتقجيؼ الجعؼ السشاسب لمستعمسضؽ، واالستغالل 
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األمثل لؾقت السعمؼ والتقمضل مؽ التمقضؽ، وجعل الستعمؼ إيجابيًا، في حضؽ يكؾن السعمؼ 
 مخشجًا ميدخًا لمعسمية التعميسية8

الرف السقمؾب استخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة في التغمب عمى  وتتيح استخاتيجية
الفجؾة القائسة بضؽ الجانب الشغخي لمسؾاد الجراسية وبضؽ الجانب التظبيقي ليا في الحياة 
العسمية، وذلػ مؽ خالل جعل األنذظة التعميسية التي تشفح داخل حجخة الجراسة مختبظة 

وبالتالي يعالج أحج أىؼ  ،سؾد العسمية   التعميسيةوىؾ ما يقزي عمى ج ،بالتظبيقات العسمية
وباخترار يعج الرف  السقمؾب  ،األسباب التي تجفع الستعمسضؽ  لمعدوف عؽ التعميؼ 

مؽ أبخز التؾجيات الحجيثة التي تدتخجم في التغمب عمى تقمضجية التعميؼ، وذلػ مؽ خالل 
الستعمسضؽ عمى دراسة السقخرات  دمج التكشؾلؾجيا في التعميؼ بذكل فعال يديج مؽ إقبال

 & Bollinger, Supanakorn).التعميسية؛ مسا يداعج في بشاء السجتسع السعخفي
Boggs, 2010)  

ويعتبخ الرف السقمؾب جدءًا مؽ حخكة واسعة يتقاطع فضيا كُل مؽ التعمؼ الشذط 
التجريذ  والتعمؼ باالستقراء والتعمؼ الحاتي والتعمؼ السجمج وغضخىا مؽ استخاتيجيات

وأسالضبو وأدواتو السختمفة التي تدعي إلى جعل التعمؼ أكثخ مخونة وأكثخ متعة وتذؾيقًا، 
(، وتختبط استخاتيجية الرف السقمؾب 0322باإلضافة إلي تفعضل دور الستعمؼ )الذخمان 

ائسة سية غشية مشاسبة لمتؾاصل الفعال وقيوثيقًا؛ إذ أنيا تؾفخ بضئة تعم بالتعمؼ الشذط ارتباطاً 
عمى التفكضخ الؾاعي والعسضق والتحمضل السشظقي، حضث يقؾم السعمؼ فضيا بتذجيع الستعمسضؽ 
عمى التعمؼ الحاتي وتحسل مدؤولية تعمسيؼ مؽ أجل بشاء شخرياتيؼ الستكاممة واإلبجاعية 

 (03328)سعادة، وعقل، وأشتية، وزامل، وأبؾ عخقؾب،
جام استخاتيجية الرف السقمؾب في ة استخيج أثبتت العجيج مؽ الجراسات فاعموق

( التي تؾصمت إلي أن استخجام .032التعمؼ، ومؽ ىحه الجراسات دراسة أبؾ بكخ )
الفرل السقمؾب أدي إلي تشسية التفكضخ االبتكاري في الكيسياء لجى طالب السخحمة 

ة استخاتيجية التعمؼ ي( إلى فاعم.032ت دراسة الغامجي )الثانؾية بمضبيا، كحلػ أعيخ 
السقمؾب في تشسية ميارات التعمؼ الحاتي والتحرضل السعخفي في مقخر الجراسات 
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االجتساعية والؾطشية لجى طالبات السدتؾى األول الثانؾي في مجيشة الظائف بالدعؾدية، 
ة استخاتيجية الفرل السقمؾب في تشسية ميارات ي( فاعم0322ا أثبتت دراسة شقالل )كس

التعمؼ الحاتي في الخياضيات لجى تالمضح السخحمة اإلعجادية، وتؾصمت دراسة العبيكان  
استخاتيجية الفرل السقمؾب في تشسية الجافعية نحؾ التعمؼ  فاعمية( إلي 0322والحشاكي )

( فقج أثبتت 0322بمؾشية )و أٌما دراسة ال ،لجى طالب السخحمة الستؾسظة بالدعؾدية
استخاتيجية الرف السقمؾب في تشسية التحرضل في المغة العخبية )الشحؾ( لجى  فاعمية

طالبات الرف العاشخ األساسي بسحافغة الجاخمية في عسان، كحلػ أكجت دراسة 
الفرل السقمؾب في تشسية التحرضل األكاديسي لظالبات التخبية  فاعمية( 0322الديؽ)

 ظفؾلة السبكخة بكمية التخبية بجامعة األمضخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ في الخياض8الخاصة وال
 & Love, Hodge, Corritoreوأكجت دراسة الف وىؾرج وكؾريتؾر وارنيدت

Ernst ,2015). أن استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب كان لو األثخ اإليجابي في )
ااَللي لظالب الجامعة، كحلػ تؾصمت اكداب السفاليؼ العمسية في مقخر بخمجة الحاسب 

( إلى فعالية الرف السقمؾب في تحدضؽ التحرضل والسذاركة Little,2015دراسة لضتل )
( فقج Ogden, 2015دراسة أوججن ) أٌماداخل الفرل سؾاء في التعميؼ ما بعج اإللدامي، 

السديج تؾصمت إلى أن استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب قج ساعج الظالب عمى طخح 
 مؽ األسئمة في فرؾل تجريذ الجبخ، كسا عدزت مؽ ميارات التعمؼ الحاتي لجييؼ8

أٌما فيسا يخص اتجاىات الظالب نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في التعميؼ 
( إلي أن (Jowati, & Fahimi ,2018، فقج تؾصمت دراسة حؾاتي؛ فييسي والتعمؼ

بسالضديا اتجاه استخاتيجية الرف السقمؾب واستعجادىؼ وجؾد ترؾرات إيجابية لمستعمسضؽ 
( إلي وجؾد اتجاىات 0322لمتبشي ىحه االستخاتيجية، كسا تؾصمت نتائج دراسة الجريبضى )

إيجابية لجى طالبات البكالؾريؾس بجامعة مدعؾد بالسسمكة العخبية الدعؾدية حؾل 
 استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب8

ية الرف السقمؾب مؽ االستخاتيجيات الحجيثة ندبيًا، ومؽ ونغخًا ألن استخاتيج
السسكؽ أن يكؾن الظالب غضخ ممسضؽ بيا وألىسضتيا في السجال التعميسي؛ لحا قامت 
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الباحثة باستخجاميا في تشسية ميارة عسمية وىي تشسية ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب 
 التعميسية لجي طالب شعبة تكشؾلؾجيا التعميؼ8 

خف عمى اتجاىات الظالب نحؾ استخاتيجية الرف السقمؾب أمخًا ىامًا، ويعج التع
إذ تشبع أىسية االتجاه مؽ ارتباطو بشؾاتج التفاعل بضؽ الجساعات  واألفخاد ارتباطًا يؤثخ في 

(، وتؤدي االتجاىات برفة عامة دورًا ميسًا 0322كفاءة ودرجة عسمية التعمؼ )دمحم، 
كفاءة العسمية التعميسية، ألن مذاعخ الظالب واتجاىاتيؼ  وحاسسًا في تحدضؽ األداء ورفع

نحؾ السؾاد الجراسية  واألنذظة السجرسية وزمالئيؼ ومعمسضيؼ تؤثخ في قجرتيؼ عمى تحقضق 
األىجاف التعميسية؛ إذ أن التعمؼ الحي يؤدي إلي تكؾيؽ اتجاىات نفدية مشاسبة لجي 

إلي اكتداب السعخفة فقط، وسبب ذلػ الظالب يكؾن اكثخ أىسية مؽ التعمؼ الحي يؤدي 
إلي ان االتجاىات الشفدية يحتفظ بيا الظالب وقتًا أطؾل ويكؾن ليا أثخًا أفزل، وبرؾرة 
عامة تؤثخ االتجاىات عمى قجرات الظالب عمى التفاعل االجتساعي، وتحقضق الحات، 

 (8  0322والعسل السذتخك مع اآلخخيؽ، والقجرة عمى التكيف )الياجخي،
قيسة وأىسية كبضخة في مجال البحؾث التخبؾية والشفدية ياس االتجاىات لكو 

واالجتساعية؛ ألنيا وسضمة ميسو لسعخفة سمؾك األفخاد، وألنيا تؤثخ عمى عسمية التعمؼ 
وعمى تحرضل الظالب واكتدابيؼ لمسيارات، لحا فإن التعخف عمي اتجاىات الظالب عمي 

 األىسية بسكانو8استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب مؽ 
 مشكلخ الجحث:  

( إن االتجاىات مؽ العشاصخ السيسة في التعمؼ التي 0322يحكخ تؾق والقجامي )
يجب االىتسام بيا، حضث تذكل ىحه الشتاجات أحج الجؾانب التي تديؼ في تظؾر 
الخرائص الذخرية لمستعمسضؽ، لحا فإن مخاعاتيا عمى صؾرة نتاجات دافعية تجعل 

( أن 0322ويخي إبخاليؼ وحدؽ)ثخ مياًل نحؾ تحقضق الرحة الشفدية، الستعمسضؽ أك
االتجاىات ميسو ألنيا مؾجيات لدمؾك الفخد التـي البـج مـؽ دراسـتو مـؽ أجـل التسيضج 

 لتظبضق وتشفضح السقتخحـات التظؾيخيـة السختمفـة لمبخامج السقتـخحة8
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الؾعيفة الشفعية: حضث  أوالً  ( وعائف االتجاىات في اآلتي:0322) دت زيشبجوح
تحقق االتجاىات لمفخد الكثضخ مؽ األىجاف، فيي تجعل الفخد قادرًا عمى التكيف مع 
السؾاقف الستعجدة، ثانيًا الؾعيفة التعميسية : فجور االتجاىات ىشا تشغيؼ خبخات الفخد 

الجفاعية: والسداىسة في اتداق سمؾكو وثباتو الشدبي في السؾاقف السختمفة،  ثالثًا الؾعيفة 
إذ تختبط العجيج مؽ االتجاىات بسا تحققو لمفخد مؽ اشباعات لحاجاتو، فضتبشي الفخد 
اتجاىات معضشة، بل ألنيا تحل بعض الرخاعات التي تحجث داخل الفخد، رابعًا الؾعيفة 
التعبضخية : يتبشي الفخد أحيانًا بعض االتجاىات ألنيا تقجم لو السدانجة التي يحتاجيا 

لتبخيخ سمؾكو خاصة عشجما يغضخ مدار حياتو، وىشا يحتاج الفخد إلي تبشي احيانًا 
 اتجاىات تؾافق ىحا التعجيل في حياتو8

االتجاىات السيسة في تؾجيو سمؾك قياس وانظالقًا مؽ األىسية القرؾى لجور 
اتجاىات الظالب نحؾ  الفخد وتحدضؽ أدائو، يدعي البحث الحالي إلي التعخف عمي

 ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية8  شسيةاتيجية الرف السقمؾب في تاستخ  استخجام
ويعج الستعمؼ ىؾ أساس نجاح وفاعمية العسمية التعميسية فالبج مؽ التعخف عمى اتجاىاتو 
نحؾ التعمؼ واالىتسام بيا نغخًا ألىسضتيا في تحقضق األىجاف التعميسية، والؾصؾل ألفزل 

البحث الحالي لمتعخف عمي اتجاىات الظالب نحؾ  مدتؾي مؽ اإلداء، وعميو يدعي
استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في تعمؼ أحج السيارات العمسية وىي ميارات تظؾيخ 

 مؾاقع الؾيب التعميسية8
مؽ احتياج ىحه الشقظة لسديج مؽ الجراسة والبحث لتحدضؽ وقج الحظ الباحثؾن 

تشسية ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في  عسمية
 التعميسية8

أن ىشاك حاجة إلي  وفي ضهء ما سبق يسكن بمهرة مذكمة البحث الحالي في
 التعخف عمى اتجاىات الستعمسضؽ نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ8
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 أسئلخ الجحث:
السقمؾب في تشسية اتجاىات طالب كمية التخبية نحؾ استخجام استخاتيجية الرف ما 

 ؟ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية
 

 أهذاف الجحث:
ىجف البحث الحالي إلى التعخف عمى اتجاىات الظالب نحؾ استخجام استخاتيجية الرف 

 السقمؾب في التعمؼ8
 أهميخ الجحث:

 -تسثمت أىسية البحث الحالي فيسا يمى: 

  التعميسية إلى أىسية تؾعيف تؾجيو أنغار السدئؾلضؽ والقائسضؽ عمى العسمية
 استخاتيجية الرف السقمؾب في العسمية التعميسية8

  سج الفجؾة في الجراسات العخبية التي تشاولت اتجاىات الستعمسضؽ نحؾ استخجام
 استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ8

 حذود الجحث:

 اقترخ البحث الحالي عمى الحجود التالية :
 :الحجود السهضهعية 

لبحث الحالي عمى دراسة اتجاىات الظالب نحؾ استخجام استخاتيجية اقترخ ا
 الرف السقمؾب في تعمؼ ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية8

 :الحجود البذخية 
عضشة قرجية مؽ طالب الفخقة الخابعة بذعبة تكشؾلؾجيا التعميؼ والسعمؾمات بكمية 

رسؾا ميارات تظؾيخ مؾاقع ( طالبًا، الحيؽ د03التخبية جامعة دمياط، وعجدىؼ )
 الؾيب التعميسية مؽ خالل استخاتيجية الرف السقمؾب8

 



 

 

142 

 السجمة الجولية لمتعميؼ اإللكتخوني 
 

 م 2021العجد األول مايه                                          السجمج الثاني

 :الحجود الدمانية 
 (0303/03028تؼ تظبضق البحث في الفرل الجراسي األول لمعام الجراسي )

 :الحجود السكانية 
( طالب وطالبة مؽ طالب 03اقترخ تظبضق البحث الحالي عمى عضشة عجدىا)

 تكشؾلؾجيا التعميؼ بكمية التخبية بجامعة دمياط8الفخقة الخابعة شعبة 
 مصطلحبد الجحث: 

 (:Attitudeاالتجاىات )

( بأنيا "الجرجة العاطفية اإليجابية أو الدمبية تجاه لسؾضؾع 0322عخفيا الياجخي)
أو مؤسدة أو شخص أو فكخة( يسكؽ أن  معضؽ، ويقرج بالسؾضؾع أي )شعار أو رمد

 تجاىيا سؾاء كان باإليجاب أو الدمب"8يختمف الشاس في عاطفتيؼ 

ويعخفيا الباحثؾن إجخائيًا بأنيا مجى تقبل الستعمسضؽ)طالب الفخقة الخابعة شعبة 
تكشؾلؾجيا التعميؼ( الستخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في تعمؼ ميارات تظؾيخ مؾاقع 

قام الباحثؾن الؾيب التعميسية، كسا تكيدو درجة الستعمؼ عمى مكياس االتجاىات التي 
 بإعجاده8

 Flipped Classroom) ف السقمهب )التعمم السعكهس(استخاتيجية الر
strategy:) 

 ،عبارة عؽ استخاتيجية الرف السقمؾب أن  ( Saunders, 2014) ذكخ سؾنجرز
يتؼ فضيا تدويج الستعمسضؽ بسقاطع فضجيؾ أو تدجيالت صؾتية أو برخية حؾل مؾضؾع 
التعمؼ، لكي يظمعؾا عمضيا خارج السؤسدة التعميسية، وبالتالي يتاح ليؼ استغالل وقت 
الحرة الجراسية في إجخاء السشاقذات السباشخة بضؽ الستعمسضؽ، أو غضخ السباشخة عبخ 

حؾل ما تعمسؾه، ثؼ المقاء بالسعمؼ داخل حجخة الجراسة أدوات التؾاصل االجتساعي 
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لسشاقذتو حؾل ما تعمسؾه، مؽ السؾاد التي اطمعؾا عمضيا خارجيا، والكيام بعسل السذاريع 
والتكميفات بذكل جساعي، ومؽ ثؼ فإن ما كان يتؼ داخل حجخات الجراسة اصبح يتؼ عسمو 

   .سمو داخمياخارجيا، وما يتؼ عسمو خارج حجخات الجراسة يتؼ ع

إجخائًيا بأنيا عبارة عؽ استخاتيجية استخاتيجية الرف السقمؾب  يا الباحثةوتعخف
لتقجيؼ السعارف والسيارات السختبظة بسيارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية لجى طالب 
شعبة تكشؾلؾجيا التعميؼ مدبقا خارج قاعة السحاضخات في السشدل عبخ مشرة اسكؾلجي 

(schoolgy ،)  ثؼ تخريص وقت  السحاضخات إلجخاء السشاقذات ومتابعة تشفضح
 السذخوعات الخاصة بتظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية وتقضيسيا8

 :(Educational websitesمهاقع الهيب التعميسية )

( بأنيا: "وحجات تعميسية مؽ الرفحات الخقسية عمى شبكة 0322عخفيا العجخمي)
(، وتحتؾي عمى  Hypertext) Linkائط فائقة التجاخل اإلنتخنت تتكؾن مؽ عشاصخ الؾس

 أنذظة وخجمات ومؾاد تعميسية لفئة محجدة مؽ الستعمسضؽ لتحقضق أىجاف محجدة"8

مؾاقـــع الؾيـــب التعميسيـــة إجخائًيـــا بأنيـــا "قـــجرة الســـتعمؼ عمـــي ترـــسيؼ  يـــا الباحثـــةوتعخف
وتظؾيخ مؾقـع ويـب تعميسـي وتشغـيؼ محتؾياتـو و ضـافة صـفحات وروابـط تذـعبية تـخبط بـضؽ 
ىـــحه الرـــفحات ســـؾاء كانـــت برـــفحة داخـــل السؾقـــع أو خارجيـــا وادراج الؾســـائط الستعـــجدة 

الستعــجدة السختمفــة واســتخجاميا  السختمفــة مــؽ صــؾت وصــؾر وفضــجيؾ وغضخىــا مــؽ الؾســائط
 ونذخىا8

 أوالً: اإلطبر النظري: 

 (: Flipped Classroom strategyاستخاتيجية الرف السقمهب)
التعمؼ السجمج اعتسجت  وزارة التخبية والتعميؼ بجسيؾرية مرخ العخبية عمى نغام 

الرف السقمؾب كشسط ويعتبخ الرف السقمؾب أحج أنساط التعمؼ السجمج، لحا استخجم 
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لمتجريذ في جسيع مجارسيا، وذلػ لتفادي انتقال وتفذي فضخوس كؾرونا بضؽ الستعمسضؽ، 
والشغام الججيج يعتسج عمى التعمؼ السجمج الحي يدتخجم التكشؾلؾجيا الحجيثة في االستفادة 
مؽ تغضضخ طخيقة التعمؼ داخل الفرؾل الجراسية ونقل الجروس والسحاضخات التعميسية 
خارج الفرل الجراسي تحت تؾجيو و شخاف السعمؼ، وىحا يذجع الستعمسضؽ عمى استثسار 
الؾقت في التفاعل بضؽ السعمؼ والستعمسضؽ داخل الرف الجراسي،  كسا يذجع عمى التعمؼ 
الحاتي في السشدل بسخاقبة أولياء األمؾر وتؾجيو السعمؼ ليؼ، وىحا يجعل الستعمؼ نذط 

 (03038تعميسية8 )الذخق وايجابي في العسمية ال

وييجف الرف السقمؾب إلي تظؾيخ السيارات الفخدية لمستعمسضؽ، وتشسية ميارات 
البحث عمى شبكات اإلنتخنت، التذجيع عمى التعمؼ الحاتي، لجحب انتباه الستعمسضؽ 

(، كسا ييجف الرف السقمؾب إلي تؾعيف Hamdan,2013وتحدضؽ دافعضتيؼ لمتعمؼ )
ة اإللكتخونية الحجيثة في تقجيؼ وتدجضل السحاضخات، ومتابعة الستعمسضؽ التقشيات التعميسي

وتقجيؼ الجعؼ السشاسب ليؼ، والتعخف عمى مذكالتيؼ التعميسية واقتخاح حمؾل ليا، و رسال 
السحتؾي ليؼ عبخ األنتخنت، واستغالل وقت الحرة الجراسية في إجخاء السشاقذات 

 (Murray,20158عمسية )ومسارسة االنذظة وتظبضق السذاريع ال

 تعخيف استخاتيجية الرف السقمهب: 

أن الرف السقمؾب شكل مؽ أشكال التعميؼ  ( Demirel, 2016أكج دمضخال )
الحي يدتخجم التكشؾلؾجيا لجعل التعمؼ أكثخ فاعمية ومتعة، وذلػ باستخجام وقت الحرة 

مقاطع الفضجيؾ التي تؼ لمتفاعل مع الستعمؼ، وتحؾيل وقت الفرل إلي السشدل باستخجام 
 إعجادىا سابقًا8

( بأنيا نسؾذج يتؼ فيو تقجيؼ السحتؾى  Kozikoglu, 2019كؾزي لؾل ) وعخفو
الستعمسؾن عؽ طخيق الفضجيؾ، والؾثائق، والعخوض التقجيسية، مؽ خالل تؾعيف 
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التكشؾلؾجيا الحجيثة في السشدل، بضشسا يتؼ تشاول األنذظة التفاعمية و جخاء السشاقذات داخل 
 الرف الجراسي8

مؽ استخاتيجيات التعمؼ  ( أن الرف السقمؾب استخاتيجية0322بضشسا ذكخ أمضؽ )
السختمط السجمج الشذط، التي يدتخجم فضيا السعمؼ التكشؾلؾجيا الحجيثة في نقل السحتؾي 
الستعمسؾن مؽ خالل قمب ميام التعمؼ بضؽ السشدل والفرل حضث يتسكؽ الستعمسضؽ مؽ 
دراسة السؾضؾع بأنفديؼ ومذاىجة السحتؾى في السشدل ويتؼ التفاعل وحل السذكالت 

 ل الفرل الجراسي8داخ
 مسيدات وأىسية استخاتيجية الرف السقمهب:

( إلـي أن اسـتخاتيجية الرـف السقمـؾب تدـاعج عمـى االسـتغالل 0320وأشار زوجـي)
األمثـــل لؾقـــت الحرـــة، ويتـــيح لمستعمســـضؽ إعـــادة الـــجرس أكثـــخ مـــؽ مـــخة ومخاعـــاة فخوقـــاتيؼ 

اد، ويبشــي عالقـات أقــؾى بــضؽ الفخديـة، واســتغالل دور السعمـؼ فــي التؾجيــو و التحفضـد واإلرشــ
السعمؼ و الستعمؼ، والتذجيع عمى االستخجام األفزـل لمتقشيـة الحجيثـة فـي العسميـة التعميسيـة، 
ويتحــؾل الظالــب إلــى باحــث عــؽ مرــادر معمؾماتــو، ويعــدز الــتعمؼ الــحاتي والتفكضــخ الشاقــج، 

 ويداعج عمى بشاء الخبخات وتحقضق التؾاصل والتعاون بضؽ الستعمسضؽ8

( إلـي مجسؾعـة مـؽ 0322(، والذـخمان )0322ا أشار كل مؽ متـؾلي وسـميسان)كس
السسضـــدات الســـتخاتيجية الرـــف السقمـــؾب مشيـــا: السخونـــة، والتساشـــي مـــع متظمبـــات العرـــخ 
الخقسي، والفاعمية، وزيادة فخصة التعمؼ بضؽ السعمسضؽ والظالب، ومداعجة السـتعمؼ الزـعيف 

تعمؼ العميا، والذفافية، ومخاعـاة الفـخوق الفخديـة لظـالب، أكاديسيًا، والتخكضد عمى مدتؾيات ال
والتغمـــب عمـــى مذـــكمة نقـــص إعـــجاد السعمـــؼ، والتغمـــب عمـــى مذـــكمة  يـــاب السعمـــؼ، و دارة 

 الرف بذكل أفزل8

ـــى تؾعيـــف .032ويزـــيف جـــؾدت ) ـــؾب تذـــجع عم ( أن اســـتخاتيجية الرـــف السقم
لحرة في األنذظة التفاعميـة، وتغضـخ التقشية الحجيثة في التعميؼ، واالستغالل األمثل لؾقت ا
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دور السعمــؼ لسخشــج ومؾجــو فــي العسميــة التعميسيــة، وجــحب انتبــاه الستعمســضؽ وتــؾفضخ الؾقــت 
والجيــج، و مكانيــة وصــؾل الســتعمؼ لمــجروس فــي أي وقــت وأي مكــان، وتحؾيــل الظالــب إلــي 

 باحث عؽ السعمؾمات، وزيادة فخصة التعمؼ الحاتي والتفكضخ الشاقج8
ضل العجيج مؽ نتائج الجراسات التي تشاولت فاعمية استخاتيجية الرف و بتحم

السقمؾب في السخاحل التعميسية السختمفة وخاصة في مخاحل التعميؼ العالي والجامعي، 
( إلي أن الرف السقمؾب يعسل عمى  رفع كفاءة العسمية 0322استخمص الدىخاني )

اعل الستعمسضؽ مع السحتؾى، كسا تداعج التعميسية، وزيادة تحرضل الستعمسضؽ، وزيادة تف
عمى تفخيج التعميؼ، ومخاعاة الفخوق الفخدية، ودعؼ استخاتيجيات التعمؼ الحجيثة الستسخكدة 

 عمى الستعمؼ، وتظؾيخ أداء الظالب والسعمسضؽ، وضسان جؾدة العسمية التعميسية8

 دور السعمم والستعمم في استخاتيجية الرف السقمهب:

السعمـــؼ الســـتخاتيجية الرـــف السقمـــؾب البـــج أن يتدـــؼ بالسخونـــة، ويقـــؾم عشـــج تظبضـــق 
السعمـؼ بإعـادة تختضـب وضـع الرـف الجراسـي حتـى يتشاسـب مـع أنذـظة السحتـؾي التعميســي، 
إذ يجب أن يقؾم السعمؼ بالتخظيط بذـكل متدمدـل مـع تالمضـحه كيـف ومتـي وأيـؽ يتعمسـؾن؟ 

والسؾضـــؾعات التـــي يخيـــجون تعمسيـــا  ومـــؽ السسكـــؽ أن يذـــاركيؼ فـــي التظبيقـــات واألنذـــظة
(Bergmann & Sams,2012) ، وتتعــجد أدوار السعمــؼ فــي عــل التــجريذ باســتخجام

اســتخاتيجية الرــف السقمــؾب؛ حضــث يقــؾم بإعــجاد الســؾاد التعميسيــة بأشــكاليا السختمفــة ســؾاء 
ضؽ السخئيــــة والدــــسعية مثــــل الفضــــجيؾىات التعميسيــــة، ويقــــؾم بسالحغــــة ومتابعــــة أداء الستعمســــ

 (03228وتيدضخ العسمية التعميسية وتقضيؼ الستعمسضؽ)سميسان، 
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 :ميارات تطهيخ مهاقع الهيب التعميسية

 : مهاقع الهيب التعميسيةتعخيف 

( نغام تعميسي تكشؾلؾجي يتكؾن مؽ عجة صفحات تعميسية، 0322عخفيا )خسيذ،
تشتسي لسؤسدة أو مشغسة تعميسية، تختبط بسقخرات دراسية معضشة، لفئة معضشة مؽ 
الظالب، يؾضع عمي جياز استزافة أو جياز خادم عمي االنتخنت وتعخض مؽ خالل 

، وتدتخجم لتحقضق األىجاف مترفح ويب والرفحة األولي تدسي بالرفحة الخئيدية
 التعميسية8 

( ا بأنو مجسؾعة مؽ الرفحات اإللكتخونية مؾجؾدة عمى  0322وعخفيا )حجاج،
شبكة االنتخنت، تحتؾى عمى محتؾى مشغؼ بذكل معضؽ داخل تمػ الرفحات، وتحتؾى 

 عمى وسائل متعجدة وتفاعمية لمؾصؾل إلي األىجاف السحجدة8

 :ةخرائص مهاقع الهيب التعميسي

( إن خرائص مؾاقع الؾيب التعميسية تجسع بضؽ 0332ذكخ )أكخم مرظفي،
خرائص الؾسائط الفائقة مؽ حضث االنجماج والتكامل بضؽ العشاصخ أو تشغيسيا والتشؾع 
والتفاعمية، وخرائص شبكة األنتخنت مؽ الكؾنية، والفخدية، واألبحار، والترفح عمي 

 خظي، وتتمخص ىحه الخرائص في اآلتي: الذبكة لمبحث عؽ السعمؾمات بأسمؾب غضخ

 : تعشي تكامل عشاصخ السؾقع لتحقضق األىجاف السشذؾدةIntegration8التكامل 

: يقرج بيا اتاحة تحكؼ السدتخجم ألسمؾب السذاىجة Interactivityالتفاعمية 
والعخض، باستخجام انساط مختمفة مؽ التفاعل مثل تفاعل الستعمؼ مع السحتؾي التعميسي، 

مع السعمؼ سؾاء كان بذكل متدامؽ أو غضخ متدامؽ، ومع الستعمؼ سؾاء كان بذكل و 
 متدامؽ أو غضخ متدامؽ، وتفاعل الستعمؼ مع نفدو الكتدابو لمسعخفة8
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: تعشي دمج عشاصخ السؾقع التعميسي في تختضب وتدمدل Mergingاالنجماج 
لجعميا ذات معشي وتخديشيا مشظقي وفق لشغخيات السعخفية، وربظيا بالخبخات الججيجة لو، 

 في ذاكختو، واستعسميا في مؾاقف ججيجة8 

: يقرج بيا تسخكد العسمية التعميسية عمي الستعمؼ وليذ Individualityالفخدية 
 السعمؼ8

: يتكؾن مؾقع الؾيب التعميسي مؽ Hypermediaاستخجام الؾسائط الفائقة 
الفائقة مؽ نرؾص وصؾر ورسؾمات وصؾت مدسؾع مجسؾعة مؽ عشاصخ الؾسائط 

 hyperlink8وفضجيؾ وروابط تذعبية 

: فتتشؾع مؾاقع الؾيب التعميسية في مكؾناتيا مؽ صؾر ونرؾص Varietyالتشؾع 
 واصؾات وفضجيؾ8

: اتاحة مؾقع الؾيب التعميسي بسجخد نذخه في أي وقت Accessibilityاإلتاحة 
 وأي مكان8

تتيح مؾاقع الؾيب التعميسية لمستعمسضؽ مؽ التعامل مع  :Globalityالكؾنية  
 السعمؾمات والحرؾل عمضيا في أي مكان يتؾفخ فيو أنتخنت8

: يذارك في السؾاقع والبضئات التعميسية جسيع أطخاف Engagementالسذاركة 
 العسمية التعميسية لتعديد السؾقف التعميسي8

ميسية لمستعمسضؽ الترفح والتشقل : تتيح مؾاقع الؾيب التعNavigationاإلبحار 
داخل وخارج مؾقع الؾيب التعميسي مؽ خالل روابط تذعبية الكتداب السعخفة 

 والسعمؾمات8 
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: يقرج بيا قابمية السؾقع التعميسي مؽ التعجيل واإلضافة Flexibilityالسخونة 
 والححف لتمبية حاجات الستعمسضؽ8

 ية معمؾمات صحيحة ودقيقة لغؾية8: تقجم مؾاقع الؾيب التعميسAccuracyالجقة 

 ثانيًا: الجراسات الدابقة: 
أثبتت مجسؾعة مؽ الجراسات وجؾد اتجاىات إيجابية لجى الظالب نحؾ استخجام 
استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ في السخاحل التعميسية السختمفة، إذ تشاولت دراسة 

( أثخ  دمج السقخرات السفتؾحة واسعة  Abdel-Maksoud, 2019عبج السقرؾد )ناىج 
االنتذار مع استخاتيجية الفرل السقمؾب عمى السذاركة في التعميؼ والجرجات الجراسية، 
واستخجمت ىحه الجراسة مؽ األدوات االختبارات ومكياس اتجاه وتؾصمت الشتائج إلي أن 

الح السجسؾعة ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية في كل مؽ درجات السذاركة والسقخر لر
التجخيبية )مجسؾعة الفرل السقمؾب(، واستغالل وقت الفرل الجراسي في أنذظة التعمؼ 

 التفاعمي، وجعل التعمؼ أكثخ فاعمية، وتؾعيف التكشؾلؾجيا في التعميؼ8
( أثخ استخاتيجية الرف السقمؾب في تشسية 0302كسا تشاولت دراسة )الدىخاني، 

ىا لجى طالبات السخحمة الستؾسظة، وتؾصمت الشتائج إلي أن السفاليؼ الفقيية واالتجاه نحؾ 
ىشاك اتجاىات إيجابية نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب لجى طالبات السخحمة 

 الستؾسظة8
( اتجاىات أعزاء ىضئة التجريذ نحؾ التجريذ 0303كسا عخضت دراسة عباس )

زمة الستخجامو، وتؾصمت الشتائج بإستخاتيجية الرف السقمؾب واحتياجاتيؼ التجريبية الال
إلي أن ىشاك اتجاىات إيجابية مختفعة لجي أعزاء ىضئة التجريذ نحؾ التجريذ باستخجام 

 استخاتيجية الرف السقمؾب8
(  فاعمية بخنامج تجريبى لتشسية معارف 0322كسا وضحت دراسة عثسان وحدؽ )

استخاتيجية التعمؼ السقمؾب،  واتجاىات معمسات السخحمة الستؾسظة والثانؾي نحؾ استخجام
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وتؾصمت الجراسة إلي وجؾد اتجاىات إيجابية لسعمسات السخحمة الستؾسظة والثانؾي نحؾ 
 استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب8 

( طبيعة اتجاىات معمسات الحاسب اآللى نحؾ 0322بضشسا تشاولت دراسة الدبيعي )
الخخج بالسسمكة العخبية الدعؾدية في استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في محافغة 
جؾد اتجاىات إيجابية لجي عضشة البحث  ضؾء بعض الستغضخات، وتؾصمت الجراسة إلي و

 نحؾ استخجام وتظبضق استخاتيجية الرف السقمؾب8 
وباالطالع عمى البحؾث والجراسات الدابقة يتزح أن جسيع الجراسات التي تؼ 

الحي تحققو استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ  عخضيا اتفقت عمى االتجاه اإليجابي
في السخاحل التعميسية السختمفة ويخجع ىحا إلي أن استخاتيجية الرف السقمؾب تحقق متعة 
في العسمية التعميسية، وتؾعف التقشيات الحجيثة في التعميؼ، وتداعج عمى إجخاء األنذظة 

واستغالل وقت الحرة في أشياء التفاعمية بضؽ الستعمسضؽ داخل حجخة الرف الجراسي 
 مفضج لمستعمسضؽ8

 ثالثًا: مشيج البحث وإجخاءاتو:

 استخجم البحث الحالي السشيج الؾصفي السدحي8
 عينخ الجحث:

تؼ اختيار عضشة البحث بظخيقة قرجية مؽ طالب الفخقة الخابعة شعبة تكشؾلؾجيا  
 ، مسؽ درسؾا مقخر0303/0302التعميؼ بكمية التخبية بجامعة دمياط، في العام الجامعي 

 نغؼ بخمجة التعمؼ القائؼ عمى الؾيب باستخجام استخاتيجية الرف السقمؾب وكان عجدىؼ
 ( طالبًا وطالبة038)

 أداح الجحث:
  مكياس اتجاه لكياس اتجاىات الستعمسضؽ نحؾ استخجام استخاتيجية الرف

 السقمؾب في تعميؼ ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية8
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 جراءاد:اإل
تم اتباع اإلجخاءات التالية عشج إعجاد مقياس اتجاىات الستعمسين نحه استخجام 

 استخاتيجية الرف السقمهب في تعميم ميارات تطهيخ مهاقع الهيب التعميسية:
  االطالع عمى الجراسات و األدبيات الدابقة بالمغتضؽ العخبية واإلنجمضدية الستعمقة

 بسؾضؾع البحث واالستفادة مشيؼ عشج إعجاد السكياس8 
 :ييجف ىحا السكياس إلى التعخف عمى  تحجيج اليجف العام من السقياس

اتجاىات الستعمسضؽ نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ، ولؾجؾد 
نحؾ استخجام  الستعمسضؽاتجاىات  نجرة في الجراسات العخبية التي تشاولت

، و استخاتيجية الرف السقمؾب في تشسية ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية
جف تؼ بشاء استبانة لكياس اتجاىات الستعمسضؽ نحؾ استخجام لتحقق ىحا الي

 استخاتيجية الرف السقمؾب في تعميؼ ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية8
 :تؼ بشاء االستبيان الخاص بكياس  وصف السقياس وبشاءه في صهرتو األولية

ارات اتجاىات الستعمسضؽ نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في تعميؼ مي
تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية، بعج الخجؾع إلي الجراسات واالدبيات التخبؾية 

-Abdelواالبحاث الدابقة الستعمقة باالتجاىات مثل دراسة عبج السقرؾد)
Maksoud, 2019(ودراسة العتضبي ،)032(، ودراسة الذيخي)0322. ،)

تعبخ كل عبارة عؽ ( بشجًا؛ تؼ فضيا مخاعاه وضؾح العبارات، وأن 03وتكؾن مؽ )
فكخة واحجة، وتجشب استخجام الكمسات الرعبة غضخ السفيؾمة، مع وضع 
تعميسات واضحة لكيفية االستجابة لعبارات السكياس السكياس؛ مع مخاعاه وضؾح 

 ( بشؾد سالبة238( بشؾد مؾجبة، و)23التعميسات، ولقج احتؾى السكياس عمى )
  :ؼ استخجام مكياس ليكخت خساسي تبجائل تحجيج االتجاىات داخل السقياس

األبعاد، حضث تؼ وضع بجائل)مؾافق ججًا، مؾافق، محايج، غضخ مؾافق، غضخ 
مؾافق ججًا(، وعمى الظالب اختيار بجيل واحج مؽ البجائل الدابقة لتحجيج درجو 

 مؾافقتو عمى كل عبارة مؽ عبارات لمسكياس8
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 :تعمسضؽ، يتزسؽ فضيا اليجف يبجأ السكياس بسقجمة تعخيفية لمس تعميسات السقياس
مؽ السكياس، ووصفو، وتعخيف الستعمؼ بالسظمؾب مشو، وتذجيعو عمى إبجاء رأيو 

 بكل حخية وصخاحة ووضؾح8
 :أعج ىحا السكياس وفق لسكياس "ليكخت" الخساسي، لحا سؾف  ترحيح السقياس

( لمعبارات السؾجبة: )مؾافق ججًا، مؾافق، محايج، 2،0،0،0،2تعظي الجرجات)
ضخ مؾافق، غضخ مؾافق ججًا(، والعبارات الدالبة يعظي غ

(، وتسثل التأيضج التام، 203(، فأعمى درجة لمسكياس ىي)2،0،0،0،2الجرجات)
أي أعمى اتجاه الستخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ )+ عبارة 

(، وتسثل 00ايجابية، مؾافق بذجة أي تأيضج تام(، وأقل درجة لمسكياس ىي )
 docsفض التام، وقج تؼ إعجاد السكياس بذكل إلكتخوني عبخ نساذج الخ 

google بحضث يتؼ حداب الجرجات بذكل إلكتخوني، وتغيخ درجات السكياس ،
 في قاعجة بيانات السكياس8

 التحمك من صذق وثجبد املميبس:  

  ًمؽ صجق وثبات السكياس مؽ حضث الجقة في تؼ التحقق صجق السحكسين:  :أوال
المغؾية ووضؾحيا ومشاسبتيا لسؾضؾع البحث، وذلػ عؽ طخيق عخض  الرياغة

السكياس في صؾرتو األولية عمى مجسؾعة مؽ السحكسضؽ والخبخاء الستخررضؽ 
في تكشؾلؾجيا التعميؼ، والسشاىج وطخق التجريذ، وقج تؼ االتفاق عمى ححف 
ؼ بعض بشؾد السكياس وتعجيل بعض مؽ البشؾد، وفي ضؾء السقتخحات التي ت
( 00الحرؾل عمضيا مؽ السحكسضؽ، واستقخ السكياس في صؾرتو الشيائية عمى )

 (28بشجا ممحق)
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  ًالرجق الجاخمي لمسقياس: وتم حدابو عن طخيق :ثانيا: 
ولمتحقق مؽ صجق االتداق الجاخمي لمسكياس،  :االتداق الجاخمي لمسقياس -

اس تؼ بحداب معامل االرتباط بضؽ درجة كل عبارة مؽ عبارات السكي
 :(2والجرجة الكمية لمسكياس، وجاءت الشتائج كسا ىؾ مبضؽ فى الججول )

(: معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات السقياس والجرجة الكمية 1ججول )
 لمسقياس.

 معامل العبارات
 االرتباط

 مدتهى 
 الجاللة

 الجاللة
االحرائي

 ة
الستزسشة في استخاتيجية الرف .أستفيج من مذاىجة الفيجيهىات التعميسية 1

 السقمهب.
 دال 0.01 0.56

 دال 0.01 0.56 .استستع بتشفيح السيام  واالنذطة السطمهبة في استخاتيجية الرف السقمهب.2
.أستطيع اكتداب السعارف والسعمهمات الججيجة باستخجام استخاتيجية الرف 3

 السقمهب.
 دال 0.01 0.81

 دال 0.01 0.71 السقمهب وقتي..تدتشدف استخاتيجية الرف 4
 دال 0.01 0.93 .تتطمب استخاتيجية الرف السقمهب مجيهد مزاعف مشي.5
.أحرل عمى تغحية راجعة مشاسبة من السعمم عشج استخجام استخاتيجية الرف 6

 السقمهب.
 دال 0.01 0.70

 دال 0.01 0.68 .يمبي استخجام استخاتيجية الرف السقمهب حاجاتي التعميسية.7
 دال 0.01 0.80 ستخجام استخاتيجية الرف السقمهب تقييسا عادل.ا.يتم تقييسي أثشاء 8
 دال 0.01 0.52 .ييتم معمسي بي عشج استخجام استخاتيجية الرف السقمهب في التعمم.9

 دال 0.01 0.91 .ال يعدز الرف السقمهب التفكيخ الشاقج عشجي.10
 دال 0.01 0.90 دافعيتي نحه التعمم..تشسي استخاتيجية الرف السقمهب 11
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 دال 0.01 0.78 .تجعم استخاتيجية الرف السقمهب ميارات التعمم الحاتي لجي.12
.ال تداعج استخاتيجية الرف السقمهب في ربط الخبخات الدابقة بالخبخات 13

 الججيجة.
 دال 0.01 0.81

السيارات السطمهب .ساعجني استخجام استخاتيجية الرف السقمهب في اكتداب 14
 مشي اكتدابيا.

 دال 0.01 0.84

.لم أتسكن عشج استخجامي الستخاتيجية الرف السقمهب من فيم السعمهمات 15
 بذكل صحيح.

 دال 0.01 0.81

 دال 0.01 0.59 سية مشاسبة لمتعمم.ي.يهفخ الرف السقمهب بيئة تعم16
 دال 0.01 0.56 مياراتي التعميسية..أدى استخجامي الستخاتيجية الرف السقمهب في تطهيخ 17
ة من ي.اعتقج أن التعمم باستخجام استخاتيجية الرف السقمهب أكثخ فاعم18

 الطخيقة التقميجية.
 دال 0.01 0.53

.لم أتسكن من الفيم العسيق لسهضهعات الجرس عشج استخجام استخاتيجية 19
 الرف السقمهب.

 دال 0.01 0.83

 دال 0.01 0.67 مقخراتي باستخجام استخاتيجية الرف السقمهب..أتسشي دراسة جسيع 20
 دال 0.01 0.78 .ال أفزل الجراسة باستخجام استخاتيجية الرف السقمهب.21
 دال 0.01 0.47 .أوصي باستخجام استخاتيجية الرف السقمهب.22
 دال 0.01 0.79 .يتيح استخجام استخاتيجية الرف السقمهب التعمم في أي وقت.23
 دال 0.01 0.54 مع زمالئي. ي.استخجام استخاتيجية الرف السقمهب قمل من تعاوني وتفاعم24

 

كــل عبــارة مــؽ عبــارات السكيــاس  ة( معــامالت االرتبــاط بــضؽ درجــ2يبــضؽ الجــجول )
( وجسيعيا دالـة إحرـائيًا، 3820 – 3802الكمية لمسكياس، حضث تخاوحت ما بضؽ ) ةوالجرج

 وضعت لكياسو8أي تكيذ ما  السكياس صادقةوبحلػ تعتبخ عبارات 
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 ولمتحقق مؽ ثبات السكياس استخجمت   :حداب ثبات مقياس االتجاه لمتعمم
وجاءت الشتائج كسا ىي مبضشة في الججول  الباحثة طخيقة معامل ألفا كخونباخ

(0.) 
 .(: نتائج اختبار ألفا كخونباخ لمسقياس2ججول )

 االحرائيةالجاللة  معامل ألفا كخونباخ  
 3822 00 مقياس االتجاه

(، وىــى ندــبة 3822) وقيستــ ت( معامــل الثبــات لمسكيــاس الــحى بمغــ0يبــضؽ الجــجول )
 لشتائج تظبضق السكياس8 ؾن ثبات مختفعة، مسا يظسئؽ الباحث

وبعــج االنتيــاء مــؽ تقشــضؽ السكيــاس تــؼ تظبضــق مكيــاس االتجاىــات عمــى عضشــة قرــجية مــؽ 
 03التعمـــيؼ بالفخقـــة الخابعـــة بكميـــة التخبيـــة بجامعـــة دميـــاط وعـــجدىاطـــالب شـــعبة تكشؾلؾجيـــا 

ــــحيؽ درســــؾا مقــــخرًا نغــــؼ ــــتعمؼ بخمجــــة طالــــب وطالبــــة ال مــــؽ خــــالل  الؾيــــب عمــــى القــــائؼ ال
 03028/ 0303استخاتيجية الرف السقمؾب خالل الفرل الجراسي األول لمعام الجامعي 

ضل اإلحرائي الستجابات الظالب جاءت نتائج التحم :رابعًا: نتائج الجراسة وتفديخىا
عمي مكياس االتجاىات نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في تعمؼ ميارات تظؾيخ 

 مؾاقع الؾيب التعميسية كاالتي:
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 (:3ججول )

آلراء اتجاىات الطالب نحه  2الستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية ونتائج اختبار كا 
 استخجام استخاتيجية الرف السقمهب في التعمم.

االنحخاف  الستهسط العبارات
 السعيارى 

 اآلراء اتجاه الجاللة مدتهى  2كا

.أستفيج من مذاىجة الفيجيهىات 1
استخاتيجية التعميسية الستزسشة في 

 الرف السقمهب.

 مؾافق بذجة - - 3833 2833

.استستع بتشفيح السيام  واالنذطة 2
السطمهبة في استخاتيجية الرف 

 السقمهب.

0820 3802 008
200 

 مؾافق بذجة 38332

.أستطيع اكتداب السعارف والسعمهمات 3
الججيجة باستخجام استخاتيجية الرف 

 السقمهب.

08.0 380. 208
000 

 مؾافق بذجة 38332

.تدتشدف استخاتيجية الرف السقمهب 4
 وقتي.

0822 3800 .82
0 

غضخ مؾافق  38330
 بذجة

.تتطمب استخاتيجية الرف السقمهب 5
 مجيهد مزاعف مشي.

0820 3822 2.8
03 

غضخ مؾافق  38332
 بذجة

.أحرل عمى تغحية راجعة مشاسبة من 6
السعمم عشج استخجام استخاتيجية 

 الرف السقمهب.

08.3 380. 008
0 

 مؾافق بذجة 38332

 مؾافق بذجة 23838332 3802 08.3.يمبي استخجام استخاتيجية الرف 7



 

 

155 

 السجمة الجولية لمتعميؼ اإللكتخوني 
 

 م 2021العجد األول مايه                                          السجمج الثاني

 . السقمهب حاجاتي التعميسية.
استخاتيجية  ماستخجا.يتم تقييسي أثشاء 8

 الرف السقمهب تقييسا عادل.
0822 3800 .82

00 
 مؾافق بذجة 38330

.ييتم معمسي بي عشج استخجام 9
الرف السقمهب في استخاتيجية 

 التعمم.

0820 3802 008
200 

 مؾافق بذجة 38332

.ال يعدز الرف السقمهب التفكيخ 10
 الشاقج عشجي.

0822 382. 228
.3 

غضخ مؾافق  38332
 بذجة

.تشسي استخاتيجية الرف السقمهب 11
 دافعيتي نحه التعمم.

0822 3800 .82
00 

 مؾافق بذجة 38330

السقمهب .تجعم استخاتيجية الرف 12
 ميارات التعمم الحاتي لجي.

0820 3822 028
. 

 مؾافق بذجة 38332

.ال تداعج استخاتيجية الرف 13
السقمهب في ربط الخبخات الدابقة 

 بالخبخات الججيجة.

0823 3802 08.
3 

غضخ مؾافق  .3830
 بذجة

.ساعجني استخجام استخاتيجية 14
الرف السقمهب في اكتداب السيارات 

 اكتدابيا.السطمهب مشي 

08.3 3802 238
. 

 مؾافق بذجة 38332

.لم أتسكن عشج استخجامي 15
الستخاتيجية الرف السقمهب من فيم 

 السعمهمات بذكل صحيح.

0822 3823 038
23 

غضخ مؾافق  38332
 بذجة

 مؾافق بذجة 22838332 3802 0823سية عمي.يهفخ الرف السقمهب بيئة ت16
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 0 مشاسبة لمتعمم.
الستخاتيجية الرف  .أدى استخجامي17

السقمهب في تطهيخ مياراتي 
 التعميسية.

0820 3802 008
200 

 مؾافق بذجة 38332

.اعتقج أن التعمم باستخجام 18
استخاتيجية الرف السقمهب أكثخ 

 من الطخيقة التقميجية. فاعمية

0820 3802 008
200 

 مؾافق بذجة 38332

.لم أتسكن من الفيم العسيق 19
استخجام  لسهضهعات الجرس عشج

 استخاتيجية الرف السقمهب.

0820 3820 028
.3 

غضخ مؾافق  38332
 بذجة

.أتسشي دراسة جسيع مقخراتي 20
باستخجام استخاتيجية الرف 

 السقمهب.

08.3 380. 008
0 

 مؾافق بذجة 38332

.ال أفزل الجراسة باستخجام 21
 استخاتيجية الرف السقمهب.

0822 3800 .82
0 

غضخ مؾافق  38330
 بذجة

.أوصي باستخجام استخاتيجية الرف 22
 السقمهب.

0820 3802 008
200 

 مؾافق بذجة 38332

.يتيح استخجام استخاتيجية الرف 23
 السقمهب التعمم في أي وقت.

0820 3820 028
2 

 مؾافق بذجة 38332

.استخجام استخاتيجية الرف 24
مع  يالسقمهب قمل من تعاوني وتفاعم

 زمالئي.

08.2 3802 228
200 

غضخ مؾافق  38332
 بذجة
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" لجاللة الفخوق بضؽ آراء أفخاد عضشة البحث 0( نتائج اختبار "كا0يبضؽ الججول )
نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في تعميؼ ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية، 

( وجاءت جسيعيا 00803  – 08.3" لجسيع العبارات ما بضؽ )0حضث تخاوحت قيؼ "كا
لمعبارات  "مهافق بذجة"دالة احرائيًا، حضث وجاءت آراء أفخاد عضشة الجراسة في مدتؾى 

، (283  - 0820السؾجبة، حضث تخاوحت قيؼ الستؾسط الحدابي ليحه العبارات ما بضؽ )
%(، في حضؽ جاءت آراء 233  -%  20822وتخاوحت األوزان الشدبية ليا ما بضؽ )

لمعبارات الدالبة، حضث تخاوحت قيؼ  "غيخ مهافق بذجة"أفخاد عضشة الجراسة في مدتؾى 
(، وتخاوحت األوزان الشدبية ليا 0820 - 0822الستؾسط الحدابي ليحه العبارات ما بضؽ )

 %(2.8228  -%  22800ما بضؽ )

 منبلشخ نتبئج الجحث وتفسريهب:
الظالب نحؾ استخجام استخاتيجية  إلي التعخف عمى اتجاىاتىجف البحث الحالي 

الرف السقمؾب في التعمؼ، لحا تؼ إعجاد و تظبضق مكياس اتجاىات الستعمسضؽ نحؾ 
( طالب وطالبة بعج 03استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ عمى عضشة تزؼ )

 تظبضق استخاتيجية الرف السقمؾب عمى ىحه العضشة8
نتائج البحث كالتالي: جاءت آراء عضشة الجراسة نحؾ استخجام  وقج جاءت

استخاتيجية الرف السقمؾب في تعميؼ ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية، حضث 
( وجاءت جسيعيا دالة 00803  – 08.3" لجسيع العبارات ما بضؽ )0تخاوحت قيؼ "كا

"مؾافق بذجة" لمعبارات احرائيًا، حضث وجاءت آراء أفخاد عضشة الجراسة في مدتؾى 
(، 283  - 0820السؾجبة، حضث تخاوحت قيؼ الستؾسط الحدابي ليحه العبارات ما بضؽ )

%(، في حضؽ جاءت آراء 233  -%  20822وتخاوحت األوزان الشدبية ليا ما بضؽ )
أفخاد عضشة الجراسة في مدتؾى "غضخ مؾافق بذجة" لمعبارات الدالبة، حضث تخاوحت قيؼ 

(، وتخاوحت األوزان الشدبية ليا 0820 - 0822لحدابي ليحه العبارات ما بضؽ )الستؾسط ا
 %(2.8228  -%  22800ما بضؽ )
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وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع نتائج دراسات وبحؾث سابقة أشارت إلي االتجاه 
اإليجابي لمظالب نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ نحكخ مشيا: دراسة 

 ,Unakorn, Klongkratoke(، ودراسة)Abdel-Maksoud, 2019السقرؾد)عبج 
  (03228(، ودراسة العتضبي).032(، ودراسة الذيخي )2015

(،أن ىشاك اتجاىات 0322مع دراسة عبخيي) متؾافقة ووتأتي نتائج الجراسة الحالية
الحالية مع تتفق نتائج الجراسة كسا إيجابية الستخاتيجية الرف السقمؾب في التجريذ، 

( في وجؾد اتجاه إيجابي لظالب عمؼ االجتساع  نحؾ أسمؾب 0303نتائج دراسة جالل)
التعمؼ عؽ طخيق الرف السقمؾب، وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع الشتائج التي تؾصمت 

سعمسي السخحمة األساسية نحؾ في  أن ىشاك اتجاىات إيجابية ل (0303إلضيا دراسة سميؼ)
رف السقمؾب لجى طالب صعؾبات التعمؼ في مجارس محافغة نابمذ، كسا استخاتيجية ال

( الحيؽ درسؾا باستخجام استخاتيجية 0302تتشفق نتائج ىحه الجراسة مع دراسة )الدىخاني،
الرف السقمؾب في التظبضق البعجي لسكياس االتجاه نحؾ استخاتيجية الرف السقمؾب 

اإليجابي لمتجريذ باستخجام استخاتيجية  لرالح التظبضق البعجي، وىحا يجل عمى األثخ
 الرف السقمؾب8

 تفسري نتبئج الجحث:   
يالحظ مؽ نتائج البحث الدابق وجؾد اتجاىات ايجابية نحؾ استخجام استخاتيجية  

 الرف السقمؾب في تعميؼ ميارات تظؾيخ مؾاقع الؾيب التعميسية، وتخجع ىحه الشتائج إلي:
أن استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب ساعج عمى التكيف مع أسالضب التعمؼ السختمفة 
لجى الستعمسضؽ حضث  تؾفخ استخاتيجية الرف السقمؾب مجسؾعة مؽ السسضدات مشيا أنيا 
تخاعي الفخوق الفخدية لمستعمسضؽ، وتعدز التفكضخ الشاقج لمستعمؼ، واستغالل وقت الحرة 

و واالرشاد، وتحؾل دور الستعمؼ إليجابي وباحث لمسعمؾمة بجل مؽ ودور السعمؼ في التؾجي
مدتقبل سمبي لمسعمؾمات، واالستغالل األمثل لتكشؾلؾجيا، وتؾعيف التعمؼ الشذط والتفاعل 
الستعمسضؽ مع بعزيؼ البعض، واستغالل وقت الستعمسضؽ وتشغيؼ أوقاتيؼ، واستغالل 
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داعجة الستعمسضؽ مؽ التعمؼ وفق قجراتيؼ األجيدة السحسؾلة لمستعمسضؽ في التعمؼ، وم
 واستعجادىؼ وخظؾىؼ الحاتي8

والـتعمؼ الشذط عشجما يجمج مع التكشؾلؾجيا يسثل السفتـاح الـخئيدي لتعمؼ الستعمسضؽ، 
وىحا ما تدتشج عميو استخاتيجية الرف السقمـؾب فيـؾ يـجمج بـضؽ الـتعمؼ الشذط والتكشؾلؾجيا 

ضجيؾىات التعميسية، والسؾاقع والسشرات التعميسية، وكل ما يتعمق الحجيثة الستسثمة فـي الف
 ,Mazur; Brown&  Jacobsenبأدوات الؾيـب التفاعمضـة، وىحا ما أكجت عميو دراسة)

2015 8) 

 تىصيبد الجحث:

 في ضؾء نتائج التي تؾصى البحث الحالي بسا يمي:
 ات السختمفة8التؾسع في تؾعيف استخاتيجية الرف السقمؾب لتجريذ السقخر  -
االستفادة مؽ مكياس االتجاه نحؾ استخجام استخاتيجية الرف السقمؾب في  -

 التعمؼ، واستخجامو كأداة يسكؽ االستخشاد بيا8
 إجخاء السديج مؽ الجراسات السذابية لمجراسة الحالية في تخررات مختمفة8  -
جام دراسة اتجاىات السعمسضؽ والقائسضؽ عمى العسمية التعميسية نحؾ استخ  -

 استخاتيجية الرف السقمؾب في التعمؼ8
نذخ ثقافة الرف السقمؾب بضؽ القائسضؽ في العسمية التعميسية وتدويجىؼ   -

 بسسضدات استخجامو داخل العسمية التعميسية8
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 السخاجع
 السخاجع العخبية: :أوالً 

واتجاىــات فاعميــة بخنــامج تــجريبى لتشسيــة معــارف (8 0322إبــخاليؼ، عثســان؛ حدــؽ، ســميؼ )
 ،معمســات السخحمـــة الستؾســـظة والثـــانؾى نحــؾ اســـتخجام اســـتخاتيجية الـــتعمؼ السقمـــؾب

(، تـــؼ 22السؤسدـــة العخبيـــة لالستذـــارات العمسيـــة وتشسيـــة الســـؾارد البذـــخية، العـــجد)
https://bohooth.team/wp-مــــؽ السؾقــــع  2/0302/.اســــتخجاعو بتــــاري  

content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9
6.pdf-%85%D8%A8%D8%B1 

(8 اســتخجام الــتعمؼ السقمــؾب لتشسيــة التفكضــخ االبتكــاري فــي .032أبــؾ بكــخ، لضمــي دمحم ســعج )
لبضبيـا8 )رسـالة ماجدـتضخ(8 كميـة التخبيـة، الكيسياء لجي طالب السخحمة الثانؾية فـي 

 جامعة دمياط8
(8 إنتـاج مؾاقـع اإلنتخنــت التعميسيـة: رؤيـة ونسـاذج تعميسيـة معاصــخة 0332)مرـظفي، أكـخم

 في التعميؼ عبخ اإلنتخنت8 القاىخة: عالؼ الكتب8
(، دور اســتخاتيجية الــتعمؼ السقمــؾب فــي اعــجاد معمســات ريــاض 0322أمــضؽ، عبضــخ صــجيق)

العــجد الحــادي  ،، مجمــة الظفؾلــة، جامعــة القــاىخة0303ل فــي ضــؾء رؤيــة األطفــا
 والثالثؾن8

(8" فاعميــــة اســــتخاتيجية الرــــف السقمــــؾب فــــي تعمــــيؼ المغــــة 0322البمؾشــــية، نــــؾال ســــيف )
العخبيــة واســتثسارىا"، السؾقــع الخســسي لمســؤتسخ الــجولي لمغــة العخبيــة تــؼ اســتخجاعو 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ السؾقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   20/20/0322بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  
https://www.alarabiahconferences.org/ 

ـــــتعمؼ، 0322تـــــؾق، محـــــي؛ قظـــــامي، يؾســـــف ) (8 تظـــــؾيخ االتجاىـــــات اإليجابيـــــة نحـــــؾ ال
السؤسدــة العخبيــة لالستذــارات العمسيــة وتشسيــة الســؾارد البذــخية، مجونــو إلكتخونيــة 

ؽ السؾقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2/0302/.اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخجاعو بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  
https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1789&SecID=33 

https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://www.alarabiahconferences.org/
https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1789&SecID=33
https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1789&SecID=33
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ــتعمؼ عــؽ طخيــق الرــف 0303جــالل، حضديــة ) ــؼ االجتســاع  نحــؾ ال (8 اتجاىــات طمبــة عم
ندـانية واالجتساعيــة، تــؼ السقمـؾب8 جامعــة دمحم بؾضــياف بالسدـضمة، كميــة العمــؾم اإل

http://dspace.univ-مـــــــــــؽ السؾقـــــــــــع  20/0/0302اســـــــــــتخجاعو بتـــــــــــاري  
msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22250 

 دار السدضخة8( استخاتيجيات التجريذ السعاصخة، عسان : .032جؾدت، سعادة )
 ئــةضفــي ب ػيــاالنفؾجخاف تضــنسظــي عــخض وتؾق ؽض(8 أثــخ التفاعــل بــ0322حجــاج، أحســج )

ميـــارات إنتـــاج السؾاقـــع اإللكتخونيـــة لظـــالب السعاىـــج  ةيـــالؾاقـــع السعـــدز عمـــى تشس
دراســات وبحؾثـــا، الشاشــخ:الجسعية العخبيـــة  -السرــجر: تكشؾلؾجيـــا التخبيــة  ا،يــالعم

 لتكشؾلؾجيا التخبية8
(8مرــــادر الــــتعمؼ اإللكتخونيــــة8 القــــاىخة: دار الدــــحاب لمشذــــخ 0322دمحم عظيــــة)خســــيذ، 

 والتؾزيع8
(8 اتجاىــات وترـؾرات الظالبــات الجامعيــات حـؾل تظبضــق الفرــل 0322الـجريبي، عيــؾد )

(، تـــؼ 0كميـــة التخبيـــة، جامعـــة السمـــػ ســـعؾد، العـــجد) ،السقمـــؾب فـــي التعمـــيؼ العـــالي
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ السؾقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   0/2/0302اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخجاعو بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJrsef/JrsefNo3Y2
276.pdf-3_253n-016/jrsef_2016 

(8 فاعميـــة اســـتخاتيجية الرـــف السقمـــؾب فـــي تشسيـــة مدـــتؾى 0322الدىخانـــي، عبـــج الـــخحسؽ)
ـــيؼ اإللكتخونـــي لـــجى طالـــب كميـــة التخبيـــة جامعـــة  التحرـــضل السعخفـــي لسقـــخر التعم

ـــــجالعديد، العـــــجد) ـــــػ عب ـــــة، جامعـــــة السم ـــــة التخبي ـــــجالعديد، كمي ـــــػ عب ـــــؼ  2السم (، ت
ؾقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ الس 0/2/0302اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخجاعو بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  

https://jsrep.journals.ekb.eg/article_6387_c7909ae2591d04
28c055a7a7ae1e128b.pdf 

(8 أثــــخ اســــتخاتيجية الرــــف السقمــــؾب فــــي تشسيــــة السفــــاليؼ الفقييــــة 0302الدىخانــــي، عــــدة )
(، تـــؼ اســـتخجاعو 202واالتجـــاه نحؾىـــا لـــجى طالبـــات السخحمـــة الستؾســـظة، العـــجد)

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22250
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22250
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22250
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJrsef/JrsefNo3Y2016/jrsef_2016-n3_253-276.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJrsef/JrsefNo3Y2016/jrsef_2016-n3_253-276.pdf
https://jsrep.journals.ekb.eg/article_6387_c7909ae2591d0428c055a7a7ae1e128b.pdf
https://jsrep.journals.ekb.eg/article_6387_c7909ae2591d0428c055a7a7ae1e128b.pdf
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ السؾقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  20/0/0302بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  
https://saep.journals.ekb.eg/article_153807_5ee53ca37738

2104a00ddeff.pdf5231ca88 
؟"،  Flipped Learning(8" مـاىؾ الـتعمؼ السقمـؾب ) السعكـؾس ( 0320زوجـي، نجضـب )

 مــــــــؽ السؾقــــــــع 0/2/0302مجونــــــــة إلكتخونيــــــــة تــــــــؼ اســــــــتخجاعو بتــــــــاري 
inversee-classe-educ.com/la-https://www.new 

(8 أثــخ اســتخجام اســتخاتيجية الـتعمؼ السقمــؾب فــي التحرــضل 0322ان بشــت أسـعج )الـديؽ، حشــ
السجمــة  ،األكــاديسي لظالبــات كميــة التخبيــة بجامعــة األمضــخة نــؾرة بشــت عبــج الــخحسؽ

 2.28-222الجولية التخبؾية الستخررة، السجمج الخابع، العجد األول، ص 
(8 أىسيــة االتجاىــات ووعائفيــا، مجونــة إلكتخونيــة، تــؼ اســتخجاعو بتــاري  0322زيشــب، دمحم)
ـــــــــــــــــــــــــع  02/20/0303 https://lamya.yoo7.com/t506-مـــــــــــــــــــــــــؽ السؾق

topic#1069 
حــــؾ اســــتخجام طبيعــــة اتجاىــــات معمســــات الحاســــب اآللــــى ن(8 0322الدــــبيعي، حرــــة )

ـــخات  ،اســـتخاتيجية الرـــف السقمـــؾب فـــى محافغـــة الخـــخج فـــى ضـــؾء بعـــض الستغض
مــــــــــــــــؽ السؾقــــــــــــــــع  2/0/0302(، تــــــــــــــــؼ اســــــــــــــــتخجاعو بتــــــــــــــــاري  202العــــــــــــــــجد)

http://search.mandumah.com/Record/865444 
(8 0332؛ وزامـل؛ مجـجي؛ وأبـؾ عخقـؾب؛ ىـجى)سعادة، جؾدت؛ عقل؛ فؾاز؛ أشتية؛ جسضل

 التعمؼ الشذط بضؽ الشغخية والتظبضق8 عسان: دار الذخوق لمشذخ والتؾزيع8
اتجاىات معمسي السخحمة األساسية نحـؾ اسـتخاتيجية الرـف السقمـؾب (8 0303سميؼ، لبو )

ـــتعمؼ فـــي مـــجارس  ـــجى طـــالب صـــعؾبات ال ودورىـــا فـــي رفـــع مدـــتؾى التحرـــضل ل
تـؼ اسـتخجاعو بتـاري   (22، العـجد)السجمة التخبؾية جامعة سـؾىاج محافغة نابمذ،

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ السؾقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  20/0/0302
https://portal.arid.my/13795/Publications/Details/20122 

https://saep.journals.ekb.eg/article_153807_5ee53ca377385231ca882104a00ddeff.pdf
https://saep.journals.ekb.eg/article_153807_5ee53ca377385231ca882104a00ddeff.pdf
https://www.new-educ.com/la-classe-inversee
https://lamya.yoo7.com/t506-topic#1069
https://lamya.yoo7.com/t506-topic#1069
https://lamya.yoo7.com/t506-topic#1069
http://search.mandumah.com/Record/865444
http://search.mandumah.com/Record/865444
https://portal.arid.my/13795/Publications/Details/20122
https://portal.arid.my/13795/Publications/Details/20122
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ــــى دمحم ) ــــؾب 0322ســــميسان، عم ــــة السيــــارات التجريدــــية (8 اســــتخاتيجية الرــــف السقم وتشسي
مجمـة كميـة التخبيـة،  ،وتؾكضج الحات السيشية لجي الظالب السعمسضؽ: دراسة تجخيبية

 الجدء الثاني(8 222جامعة األزىخ، العجد)
ــتعم ؼ 0303الذــخق، ) "؟، مجونــة 083(8 "الفرــل السقمــؾب"88 كيــف تــجخل مرــخ مخحمــة "ال

   0/2/0302إلكتخونية، تؼ استخجاعو بتاري  
ــيؼ السعكــؾس8 عســان: دار 0322لذــخمان، عــاطف عبــج الحسضــج )ا ــيؼ الســجمج والتعم (8 التعم

 السدضخة لمشذخ والظباعة والتؾزيع8
(8 اسـتخاتيجية مقتخحــة قائسـة عمـى الــتعمؼ السعكـؾس لتشسيـة ميــارات 0322شـقالل، عبـج) )

ليـــة الـــتعمؼ الـــحاتي فـــي الخياضـــيات لـــجي تالمضـــح السخحمـــة اإلعجاديـــة8 السجمـــة الجو 
(8 مـــــؽ السؾقـــــع Online ISSN: 1687-5796لمـــــتعمصؼ باإلنتخنـــــت، )

http://araedu.journals.ekb.eg 
اسـتخجام  نحـؾ الثانؾيـة السخحمـة فـي الخياضـيات معمسـي اتجاىـات(8 .032الذيخي، سامح)
مـؽ  20/20/0303، تـؼ اسـتخجاعو بتـاري  الخياضـيات تعمصؼ في السقمؾب الفرل
 http://search.mandumah.com/Record/919577السؾقع 
ــــجة ) اتجاىــــات أعزــــاء ىضئــــة التــــجريذ نحــــؾ التــــجريذ باســــتخاتيجية (8 0303عبــــاس، خال

(، تـــــؼ 22العـــــجد) ،ســـــتخجاموالرـــــف السقمـــــؾب واحتياجـــــاتيؼ التجريبيـــــة الالزمـــــة ال
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽ السؾقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  2/0/0302اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخجاعو بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  

https://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2020/Vol16No3/4.pdf 
حرـضل طالـب فاعمية استخجام اسـتخاتيجية الفرـل السقمـؾب عمـى ت(8 0322عبخيي، عمى )

، إدارة: البحــــــؾث والشذــــــخ العمســــــي ،الرــــــف الثالــــــث متؾســــــط واتجاىــــــاتيؼ نحــــــؾه
مـــــــــــــــــؽ السؾقـــــــــــــــــع  20/0/0302(، تـــــــــــــــــؼ اســـــــــــــــــتخجاعو بتـــــــــــــــــاري  2العـــــــــــــــــجد)

https://journals.ekb.eg/article_103266_4b5a82f446be98b4
521c8f19f69fe1d1.pdf 

http://araedu.journals.ekb.eg/
http://araedu.journals.ekb.eg/
http://search.mandumah.com/Record/919577
https://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2020/Vol16No3/4.pdf
https://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2020/Vol16No3/4.pdf
https://journals.ekb.eg/article_103266_4b5a82f446be98b4521c8f19f69fe1d1.pdf
https://journals.ekb.eg/article_103266_4b5a82f446be98b4521c8f19f69fe1d1.pdf
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(8أثـــخ التـــجريذ باســـتخجام اســـتخاتيجية الفرـــؾل 0322) مشـــى8 ريــــؼ؛ الحشـــاكي؛   العبيكـــان،
ــــة الجوليــــة  ــــي السخاحــــل الستؾســــظة8 السجم ــــتعمؼ ف ــــة نحــــؾ ال ــــى الجافعي ــــؾب عم السقم

 2.28-220(،.)2الستخررة، 
 كميـة طـالب تحرـضل عمـى السقمـؾب الـتعمؼ بضئـة اسـتخجام فاعميـة(8 0322)العتضبـي، دمحم

مــؽ  20/20/0303، تــؼ اســتخجاعو بتــاري  نحــؾه بعفيــف واتجاىــاتيؼ التخبيــة
 http://search.mandumah.com/Record/1000245السؾقع 

بخنـــامج تـــجريبى لتشسيـــة معـــارف واتجاىـــات  فاعميـــة(8 0322عثســـان؛ إليـــام، حدـــؽ، روال )
 ،معمســات السخحمـــة الستؾســـظة والثـــانؾى نحــؾ اســـتخجام اســـتخاتيجية الـــتعمؼ السقمـــؾب

(، تـــؼ 22السؤسدـــة العخبيـــة لالستذـــارات العمسيـــة وتشسيـــة الســـؾارد البذـــخية، العـــجد)
https://bohooth.team/wp-مــــؽ السؾقــــع  2/0302/.اســــتخجاعو بتــــاري  

content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9
6.pdf-%85%D8%A8%D8%B18 

لكتـاب االلكتخونـي (8 أثخ اختالف ترسيؼ واجيتي تفاعـل ا0322العجخمي، سامح جسضل8)
 (HTML / PDF  عمــى تشسيــة ميــارات ترــسيؼ مؾاقــع الؾيــب التعميسيــة لــجى )

سمدـمة العمــؾم  -طمبـة قدـؼ التكشؾلؾجيــا بجامعـة األقرــى8 مجمـة جامعـة األقرــى 
 جامعة األقري8 -اإلندانية

تؾعيــف اســتخاتيجية الــتعمؼ السقمــؾب فــي تشسيــة  فاعميــة(8 ".032الغامــجي، ميــا بشــت ســعضج)
ميــــارات الــــتعمؼ الــــحاتي والتحرــــضل السعخفــــي فــــي مقــــخر الجراســــات االجتساعيــــة 
والؾطشية لجي طالبـات السدـتؾي االول الثـانؾي فـي مجيشـة الظـائف فـي الدـعؾدية"8 

 (08،)00السجمة الجولية لمبحؾث التخبؾية:
فرـــل السقمؾب)مفيؾمـــة، ومسضداتـــو، اســـتخاتيجية (8  ال0322متــؾلي، عـــالء؛ ســـميسان، دمحم )

مــــــؽ السؾقــــــع  0/2/0302تشفضــــــحه(، مجونــــــة إلكتخونيــــــة، تــــــؼ اســــــتخجاعو بتــــــاري  
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page=n

=show&id=548ews&task 

http://search.mandumah.com/Record/1000245
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
https://bohooth.team/wp-content/uploads/2020/04/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-6.pdf
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page=news&task=show&id=548
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page=news&task=show&id=548


 

 

125 

 السجمة الجولية لمتعميؼ اإللكتخوني 
 

 م 2021العجد األول مايه                                          السجمج الثاني

ــــــف االتجاىــــــات 0322اليــــــاجخي، محدــــــؽ) (8 االتجاىــــــات وتعمسيــــــا )الجــــــدء األول: تعخي
مـــــــؽ السؾقـــــــع  02/20/0303وأىسضتيـــــــا(، مجونـــــــة إلكتخونيـــــــة، تـــــــؼ اســـــــتخجاعو بتـــــــاري  

.edutrapedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%https://www
-AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA

%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%8
-%D8%AA7%D8%A7

%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87
558-article-%D8%A7 
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