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 :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام إستراتيجية  الصفوف المقلوبة في التحصيل والتطبيق لمهارات التدريس بمادة تربية عملية لدى 
طلبة فرعي التربية/جامعة القدس. اعتمد المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي، على عينة هادفة من طلبة فرعي التربية بجامعة 

(، تم اختيار الشعب عشوائيا من برنامج الفصل 52القدس المسجلين بمادة طرائق تدريس التخصص وتربية عملية والبالغ عددهم )
، مادة الصفوف المقلوبة( بالطريقة التجريبية، تم تصميم أدوات الدراسة )2درست شعبة )  2019/2020االول العام االكاديمي 

االختبار التحصيلي، بطاقة  رصد مهارات التدريس( تم التأكد من صدقها وثباته ومعامل الصعوبة لالختبار،تم حساب المتوسطات 
لتجريبية والضابطة( على اختبار التحصيل وبطاقة المالحظة لتطبيق الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة )ا

(  استخدام ANCOVAمهارات التدريس. لمقارنة متوسطات أداء الطلبة في اختبار التحصيل ومهارات التدريس ولفحص الفرضيات  )
المجموعة الضابطة مقارنة مع عالمات طلبة تحليل التغاير الثالثي، تبين ان هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين عالمات طلبة 

( الستخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في a≤0.05المجموعة التجريبية، تبين أن هناك أثرًا ذأ داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
وصي الدراسة . تالتحصيل، ولتطبيق مهارات التدريس لدى طلبة فرعي التربية في جامعة القدس يعزى لطريقة الصفوف المقلوبة

 بتوظيف الصفوف المقلوبة  في تدريس المواد الدراسية المختلفة لما لها اثر في تنمية مهارات الطلبة.

 )الصفوف المقلوبة، مهارات التدريس، طلبة فرعي التربية، مادة طرائق تدريس التخصص، مادة التربية العملية(. الكلمات المفتاحية:

 :مقدمةال

 الجاد   العمل تلزميس ما  عصرية، ضرورة أصبح التعليمية العملية في التكنولوجيا دمج فان  العالم يشهدها التي المعلوماتية الثورة ظل في

 المؤهالت يضاأ غيرت قد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في التغييرات ان خصوصا التعليم، في أساسياً  عنصراً  التكنولوجيا لجعل

 ليكونوا يةالمعرف حاجاتهم يخدم بما وتوظيفها بالتكنولوجيا الطالب شغف استثمار الضرورة من اصبح.  الطالب من المتوقعة والقدرات

 مع يتناسب ال يديالتقل التعليم أن خصوصاً   والعشرين، الحادي القرن  مهارات يكتسبوا أن المهم ومن هذا. المعرفة وتفسير إنشاء في ناشطين

 ووسائل المتعددة، يةالتعليم البيئة لعناصر والفضول والتشويق اإلثارة إلضافة التكنولوجيا، تسخير الضرورة من أصبح  المعلوماتية، جيل

 استراتيجيات تطبيقل التوجه فإن التعليمي، المحتوى  على الجديد يضف لم التقليدي التعليم ان وبما والمتعلم، المعلم بين الفعالة التواصل

 العمل الجامعي لمدرسا على يجب التي التحديات أهم من فاعلة بطريقة بالتعليم التكنولوجيا ودمج التقليدي مللتعلي مساندة تعليمية وآليات

 التجربة هذه في زالتركي تم المقلوب، الصف منها والتي التدريس طرق  لتطوير الحديثة التقنيات تطويع حول كثيرة ممارسات هنالك. عليها

 خالل من المنزل، يف المهمة المفاهيم تعميق للطلبة يترك بينما الدرس بشرح المعلم يقوم التقليدي السياق ففي المقلوب، الصف نموذج على

 المفاهيم يشرح الكتروني ملف بإعداد المعلم فيقوم" المقلوب الصف" في أما للطلبة، الفردية الفروق  يراعي ال الذي األمر المنزلية، الواجبات

 مدار على لهم ومتاحة ،الدرس قبل الطلبة متناول في لتكون  التفاعلي والتقييم المحاكاة وبرامج والبصرية السمعية التقنيات باستخدام الجديدة

ن   وبهذا الوقت، ، بشكل الوقت من مزيد إلى المحتاجون  األداء ومتوسط عامة، الطلبة يتمك   اعليةالتف المحتويات على االطالع من خاص 

 المفاهيم، تلك يقلتطب التام   االستعداد ولديهم الفصل إلى الطلبة يأتي الحالة هذه وفي الجديدة المفاهيم استيعاب لهم ليتسنى عدة، مرات

) وآخرون  ون جونس ويشير. المعلم شرح إلى االستماع في الوقت إضاعة من بدالً  التطبيقية المسائل وحل الصفية، األنشطة في والمشاركة

 ما التفاعل دور إغفال دون  التعلم في التكنولوجيا تفعيل بين ما يجمع الذي المدمج، التعلم أنماط أحد هو الذي المقلوب التعلم أن(   2014
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 التعليمي السياق في جوهرية تغييرات إلحداث مرشًحا ليكون  الفعال؛ التعلم على معينة كأدوات وأدواتها التكنولوجيا بوجود والمتعلم المعلم بين

لم استراتيجية التعليمية، والمؤسسات  المعرفي المستوى  لىع إيجابية تعلم مخرجات وتحقيق التعليمية، العملية إثراء على تعمل المقلوب التع 

 داخل معها يجابياإل والتفاعل الدراسية المادة حب في المتمثل والوجداني المهارات، باكتساب المتمثل والمهاري  التحصيل، زيادة في المتمثل

 من المعلم، ذلك هب يتصف ما على كبيراً  اعتماداً  يعتمد بأكمله جيل تكوين إن. بعضهم مع المتعلمين بين أو والمتعلمين، المعلم بين الصف

 تصنع التي يه القدرة وهذه طالبه، سلوك في تغيير إحداث على للقدرة يؤهله مما بنجاح، مهمته أداء على تعينه وتربوية، شخصية سمات

 (.87, 2003, العجمي) المنشودة النتائج وتحقق واضح، أثر ذات دروسه وتجعل المتميز، المعلم

 الغرض، ولهذا وإصالح، تطوير عملية أية اهتمام محور والزالت كانت التي الموضوعات أهم من وتدريبه، المعلم إعداد تطوير موضوع يعد

 ببرامج وياً وترب علمياً  وتأهيله شاماًل؛ إعداداً  المعلم بإعداد والجامعات، التربوية الكليات في, وتدريبهم المعلمين إعداد مؤسسات اهتمت

 واألمان الثقة يكسبه ال المهارات، لهذه المعلم إتقان فإن لذلك المنشود، النحو على دوره ألداء الالزمة التدريسية المهارات ليمتلك متنوعة؛

 األهداف لتحقيق لمالئمة،ا التربوية التدريسية البيئة له وتهيئ والتعلم، التعليم استراتيجيات تصميم من أيضاً  تمكنه إنما فحسب، النفسي

 (.41 ،2010 مطر،) المنشودة

 النفس، وعلم ربيةالت علوم في النظرية بالدراسات المتعلق النظري  الجانب: هما متكاملين جانبين على للتدريس، المهني اإلعداد عملية تركز 

 محك على هومهارات قدراته وتضع  الواقع، مع مباشرة مواجهة في المعلم، الطالب تجعل التي العملية، بالتربية المتعلق العملي والجانب

 التي التدريسية، المهارات مختلف على وتدريبهم التعليمية، العملية لمعايشة المعلمين للطلبة حقيقية فرصة العملية فالتربية التجربة،

 (.611 ،2004 العطاب،) أدائهم لتحسين يحتاجونها

 الجزء هوو  معلمين، إعداد برنامج اي من للتخرج اجباريا ومتطلبا المهني اإلعداد مجال في مهما موضوعا العملية التربية موضوع كان ولما

 القرن  هذا جيل ولشغف 21 القرن  في التكنولوجيا لتسارع نظرا و. المحك على المعلم الطالب ويضع والتطبيق النظري  بين يربط الذي

 النظرية المساقات في ستدر  التي التدريس مهارات تنمية في لمساعدتهم بالتكنولوجيا الطالب شغف استثمار في الباحثون  فكر بالتكنولوجيا،

 .العملية التربية مساقات في لتطبيقها التخصص تدريس طرائق كمادة

 يف المرونة وتعني  المرنة التعليمية البيئة: األولى الركيزة(:  2016 الرويس،) أساسية ركائز أربعة على المقلوبة الفصول استراتيجية ترتكز
 النشط التعل م فلسفة تتبنى لتيا التعل م ثقافة وتعني التعل م ثقافة: الثانية الركيزة. والتقويم التدريس أساليب في خياراتها وتعدد التعليمية األنظمة

 تطبيق آلية وءض في المصمم المحتوى  وتعني:  الدراسي  المحتوى : الثالثة الركيزة. عليميةالت العملية في فعاالً  محوًرا المتعلم يجعل الذي

 ماً مدع يكون  وأن تطبيقه، نجاح لضمان المعلم قبل من وتنظيمه الدراسي المحتوى  تصميم إعادة يستدعي مما المقلوبة؛ الفصول

 يتم الذي المتمكن معلمال وتعني: المتمكن المعلم: وهي الرابعة الركيزة. النشط التعل م واستراتيجيات المتعلم، حول المتمركزة باالستراتيجيات

 .االستراتيجية لتطبيق االزمة بالكفايات مهنياً  وتطويره إعداده
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 :المقلوب التعلم إستراتيجية لتنفيذ

 أو لمحمولا الجهاز أو الحاسوب خالل من البيت في الصفية الحصة قبل المعلم وضعه الذي التعليمي الفيديو بمشاهدة الطالب يقوم  .1

 (.Strayer,2007,26) اللوحي

 كي الشرح رجيعوت تقديم كذلك مالحظاته، لتدوين الفيديو إيقاف بإمكانه ألنه للفلم، مشاهدته خالل واألسئلة المالحظات الطالب يدون   .2

 ( .             Hockstader 2013 ,10) يريدها التي النقاط استيعاب من يتمكن

 الطلبة ئلةألس الحصة بداية وقت إعطاء مراعاة مع الدرس، بموضوع المتعلقة الرئيسية لألفكار أساسي بفهم الحصة إلى الطالب يأتي . 3

 تجارب كلش على يكون  قد الذي باليوم الخاص النشاط جهز قد المعلم يكون  ذلك بعد حولها، نقاش عمل ويتم عليها، اطلعوا التي المادة حول

 تحتوي  أن انيةإمك مع تكويني، اختبار حتى أو بالدرس، المتعلقة المشكلة حل على تطبيقي نشاط أو استقصائية، بحثية مهام أو مخبرية،

 (Bergmann & Sams, 2012, 2). مهمة من أكثر على الحصة فعاليات

 اخلد التعليمي نشاطه في المعلم يظهرها التي التدريسية السلوكية العمليات مجموعة" بأنها( 2010)الزهراني عرفها :التدريس مهارات

 ".بتدريسها يقوم التي المادة أهداف لتحقيق الدراسة حجرة وخارج

 مادة نحو ةوالدافعي الدراسي التحصيل في المقلوبة الفصول استراتيجية استخدام أثر الى التعر ف( 2019) مسعد وال الشمري  دراسة هدفت

 بالطريقة ا ختيروا طالًبا 62 من العي نة وتكونت. تعلمها نحو والدافعية الكويت، بدولة الثانوي  عشر الحادي الصف طالب لدى المعلوماتية

 باستخدام ،2016/2017 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل خالل الدراسة وطب قت دراسيين، فصلين على بالتساوي  موزعين القصدية،

 الفصول استراتيجية نأ الدراسة نتائج وبي نت. المعلوماتية مادة تعلم نحو الدافعية ومقياس تحصيلي، اختبار بستخدام التجريبي شبه المنهج

 .يةالمعلومات مادة تعلم نحو الدافعية وتحسين للمتعلم، التحصيل مستوى  لرفع تطبيقها وفاعلية إيجابية على دلت المقلوبة

 التقـويم كفايـات ميـةتن فـي فاعليتـه وقيـاس المقلوبـة الصـفوف استراتيجية على قائم تدريسي برنامج تصميم إلى( 2017) الشلبي دراسة هدفت

 تم .والتقويم القياس مساق في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في المعلمة/ الطالبة لدى العقل وعـادات ،(األدائيـة - المعرفيـة)

 ـددهاع وبلـغ التجريبيـة مجمـوعتين؛ فـي توزعـت عشـوائياً  اختيارهـا تم طالبة( 54) من الدراسة عينة تكونت التجريبي، شبه المنهج استخدام

 صـفوفال ضـوء فـي تدريسـي برنـامج بناء تم. إنجليزية لغة تخصص السابع المستوى  طالبات من طالبة،( 26) والضابطة طالبـة،( 28)

. العقل لعادات اسمقي واستخدام األدائية، التقويم كفايات لمالحظة تقدير وساللم المعرفية، التقـويم لكفايـات تحصـيلي واختبـار المقلوبـة،

 .العقـل وعـادات التقـويم، كفايـات تنميـة فـي البرنـامج فاعليـة النتـائج أظهرت

 و الذاتي علمالت مهارات وتنمية الدراسي التحصيل في المقلوب التعلم استراتيجية استخدام فاعلية التعرف (2017) الغامدي دراسة هدفت
 األول توى المس طالبات من الدراسة مجتمع وتكون  المجوعتين، تصميم ذو التجريبي، شبه المنهج الدراسة استخدمت المعرفية، المهارات

 مقياس: استخدام تم طالبة،(  72) عددهن والبالغ عشر الخامسة بالمدرسة األول المستوى  طالبات من الدراسة عينة وتكونت بالطائف،

 المجموعة صالحل التحصيل وفي الذاتي التعلم مهارات تنمية في فروق  وجود النتائج ابرز التحصيلي، االختبار الذاتي، التعليم مهارات

 .التجريبية
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 لكترونيةاإل العمليات مقرر مهارات وتنمية التحصيل زيادة في المقلوب التعلم استخدام أثر إلى التعرف ( 2015)  البالصي دراسة وهدفت

 و طالبة(  32)  من تتكون  الدراسة عينة كانت وقد بالسعودية، حائل بجامعة التعلم مراكز إدارة دبلوم لطالبات التعلم، مصادر لمراكز
 التعلم، مصادر مراكزل اإللكترونية عملياتال مقرر في المتضمنة المعرفة لقياس تحصيلي اختبار باستخدام التجريبي، شبه التصميم استخدم

 المقلوب لتعلما إستراتيجية استخدام أن إلى الدراسة نتائج أثبتت التعلم، مراكز دبلوم لطالبات العملي األداء لقياس مالحظة بطاقة استخدمت

 إحصائيا ةدال فروق  وجدت حيث حائل، بجامعة التعلم مصادر لمراكز اإللكترونية العمليات مقرر مهارات وتنمية التحصيل، زيادة إلى أدت

 بطاقةو  التحصيلي االختبار في العينة   ألفراد   والبعدي القبلي التطبيقين درجات متوسطات بين ،( α ≤0.05) الداللة مستوى  عند

 .البعدي التطبيق لصالح المالحظة،

 بجامعة ربيةالت كلية لطالبات األكاديمي التحصيل في المقلوب التعلم إستراتيجية استخدام أثر الى التعرف(  2015)  الزبن دراسة وهدفت

 التربية تخصص طالبات من طالبة(  77)  من تكونت عينة على وطبق التجريبي شبه التصميم استخدم الرحمن، عبد بنت نورة األميرة

 ألكاديميا التحصيل في المقلوب التعلم فعالية النتائج وأظهرت الوحدة، مفردات معظم شمل اختبار خالل من المبكرة، والطفولة الخاصة

 .أعلى نتائج وتحقيق الرحمن عبد بنت نورة األميرة بجامعة التربية، كلية لطالبات

 صممت التي المقلوبة الصفوف مقاربة فعالية مدى تحديد هدفت تجريبية الشبه Kazanidis et el( 2018)واخرون  كازانديس دراسة

 الصف  في لموجودةا تلك مع المحاضرة على القائم التقليدي التعليم في التدريب ورضا للطالب األكاديمي األداء لمقارنة التعليمية، بالوسائط

 ،( 66=  ن) تجريبية ومجموعة( 62=  ن) ضابطة مجموعة إلى تقسيمهم وتم طوًعا جامعًيا طالًبا )128) مجموعه ما شارك. المقلوب
 أداء كان يثح المجموعتين، بين التدريب ورضا األكاديمي األداء من كل في كبيرة اختالفات وجود إلى الدراسة نتائج أشارت. التوالي على

 .لتدريبا برضا المرتبطة المحددة العوامل بعض النتائج أظهرت التحديد، وجه على. بكثير أفضل التجريبية المجموعة في الطالب

 تدريس تم .اليابانية الجامعات طالب على أجريت اللغة لتعليم مجموعتين بين قارنت تجريبية لدراسة النتائج( lies et el,2015) ناقشوا

 إطار في درسوا الذين أولئك أن النتائج أظهرت. المقلوبة الصفوف التجريبية الطريقة باستخدام واألخرى  تقليدية بطريقة المجموعات إحدى

. المكتوبة لتراكيبا في الكلمات من بكثير أكبر عدًدا وأنتجوا للفصل، التحضير في الساعات من بكثير أكبر عدًدا أمضوا المقلوبة الصفوف

 من والفوري  المباشر الفردي للتعليق فرص وكذلك المشاركين، كتابة كفاءة في بكثير أكبر تحسينات إلى تؤدي المقلوبة الصفوف طريقة إن

 .المقلوبة الصفوف مجموعة في للمشاركين المدرب

 هذا يقولتحق والتعاوني، الذاتي التعلم و الذكي التعلم على المعتمد المقلوب التعلم أثر على التعرفSange  (2014  )  دراسة وسعت

 حيث الجنوبية، كوريا في ابتدائية مدرسة في السادس الصف من طالب( 112) اختيار تم حيث التجريبي شبه التصميم استخدام تم الغرض

 التقليدي لتعلما عليها طبق) الضابطة المجموعة أن حين في( الذكي التعلم على المعتمد المقلوب التعلم عليها طبق)  التجريبية المجموعة أن

 المواد على بكرم بوقت بالمنزل درسوا التجريبية المجموعة أفراد أسبوعا، عشر أحد مدى على( واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على القائم

 المواد تلك لىإ للوصول كأداة  التعلم في المستخدمة والتطبيقات الذكية اللوحية األجهزة باستخدام بالصف، ثم معلميهم قبل من المصنوعة

 الذاتي، التعلم على القدرة يحسن الذكي، التعلم على المرتكز المقلوب التعلم أن إلى الدراسة توصلت اإلنترنت، على تقييم إجراء ثم الدراسية،

 .ةالتجريبي المجموعة لصالح إحصائيا دالة كانت وقد واالتصاالت، التكنولوجيا وسائل على المرتكز التقليدي التعلم من أكثر
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 لالتحصي على كولورادو جامعة في الجبر مادة  في المقلوب التعلم استخدام اثر على بالتعرفGerald(2014 )  جيرالد دراسة واهتمت
 على موزعين) وطالبة طالب( 135( )من تكونت التجريبية المجموعة أن حيث التجريبي، شبه التصميم استخدام تم حيث للطلبة العلمي

 شعب ست على موزعين وطالبة طالب( 166) من مكونة الضابطة والمجموعة المقلوب التعلم نموذج باستخدام الجبر تدرس شعب خمس

 تم ثم ومن النموذج، طبيقت وبعد قبل نهائي تحصيلي اختبار تطبيق تم وقد ية،المنزل والواجبات للمحاضرات التقليدية بالطريقة الجبر تدرس

 الدراسة نتائج ظهرتأ  مستقلة، كمتغيرات التدريس وطريقة الجنس اعتبار على التباين وتحليل االنحدار باستخدام ومقارنتها البيانات تحليل

 قليال أفضل مقلوبال التعلم فيها طبق التي الشعب في الطلبة نتيجة كانت ولكن المجموعتين، طلبة درجات في إحصائيا دالة فروق  وجود عدم

 .التقليدية بالطريقة درست التي الشعب في الطلبة من

 لدى لفعالا التدريس مهارات بعض تنمية في االفتراضية الفصول على قائم مقترح برنامج فعالية التعرف( 2013) العجرمي دراسة هدفت

 اختيارهم تم الدراسة، مجتمع من وطالبة طالب( 24) من الدراسة عينة وتكونت نحوها، واتجاهاتهم المفتوحة القدس بجامعة المعلمين الطلبة

 فاعلية لبيان بي؛التجري شبه والمنهج الفعال، التدريس مهارات تحديد في وذلك التحليلي؛ الوصفي المنهج: هما منهجين اتباع تم قصديا،

 وكذلك التحصيلي، باراالخت في البحث أداتي وتمثلت ،(الفعال التدريس مهارات) التابع المتغير على( االفتراضية لالفصو ) المستقل المتغير

 أظهرت البحث، ةعين على وبعدياً  قبلياً  البحث أداتي تطبيق تم وثباتها، صدقها من التأكد تم حيث الفعال التدريس مهارات مالحظة بطاقة

 التطبيق درجات سطومتو  القبلي التطبيق درجات متوسط بين الفعال التدريس لمهارات المعرفي الجانب في إحصائياً  دالة فروق  وجود النتائج

 دالة فروق  وجود ائجالنت أظهرت وكذلك البعدي، التطبيق لصالح وذلك االفتراضية الفصول استخدام إلى تعزى  التحصيلي لالختبار البعدي

 لبطاقة البعدي قالتطبي درجات ومتوسط القبلي التطبيق درجات متوسط بين الفعال التدريس لمهارات المهاري  األدائي الجانب في إحصائياً 

 .البعدي التطبيق لصالح وذلك االفتراضية الفصول استخدام إلى أيضاً  تعزى  المالحظة

 المعلمات باتالطال لدى التعاوني بالتعلم الفعال التدريس مهارات الكتساب مقترح برنامج فاعلية استقصاء إلى (2006) المال دراسة هدفت

 للمجموعة األداء متوسط بين إحصائيا دالة فروق  وجود إلى الدراسة نتائج توصلت حيث للبنات، التربية بكليات اإلسالمية الدراسات بقسم

 كذلك لتدريس،ا لمهارات المهاري  األداء في وكذلك المعرفي، التحصيل في التجريبية المجموعة لصالح وذلك الضابطة والمجموعة التجريبية

 .التجريبية المجموعة قبل من التعاوني التعلم نحو إيجابي اتجاه وجد

 بالدراسة مستقل يركمتغ االعتيادية الطريقة مقابل  المقلوب التعلم استراتيجية تناولت أنها في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت

 المقلوب التعلم إستراتيجية موضوع السابقة الدراسات تناولت ،(2019)مسعد وال الشمري ( 2015) البالصي ،(2015) الزبن كدراسة

 ،( 2015) بالصيال دراسة في كما بالجامعة أكاديمية مقررات تدريس في اإلستراتيجية هذه أثر تناول تم كما األكاديمي، التحصيل في وأثره
 التصميم دمواستخ نورة األميرة بجامعة التربية كلية لطالبات التحصيل على التعلم من النمط هذا أثر تناولت التي(   2015) الزبن ودراسة

 لدى اإللكترونية االختبارات تصميم مهارات تنمية في التعلم من النمط هذا فعالية تناولت التي(  2015)  حسن ودراسة ، التجريبي شبه

 تدريس في المقلوب التعلم تناول التيGerald (2014 ) جيرالد ودراسة القرى، أم بجامعة التدريس هيئة استخدام أثر درست التي أعضاء

 .كولورادو بجامعة الجبر مادة

 اعداد في وكذلك( 2017) والغامدي ،(2013) العجرمي دراسة مثل الحالية الدراسة ادوات بناء في السابقة الدراسات من االستفادة تم

 حيث الدراسة منهج تحديد في السابقة الدراسات من استفادت كذك(. 2017) الشلبي دراسة مثل التطبيق ودليل المقلوبة الصفوف وحدات
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 أثر لفحص صهاتخصي سيتم الحالية الدراسة أن حين في تجريبي شبه بتصميم تجريبي منهج وفق الموضوع هذا تناولت الدراسات معظم

 .القدس جامعة التربية يفرع لطلبة عملية تربية مادة في وتوظيفها التدريس مهارات وتنمية التحصيل في المقلوب التعلم إستراتيجية استخدام

  :الدراسة مشكلة.  1

 التدريس هاراتم يطبقون  ال أنهم لوحظ ميدانيا العملية التربية طالب متابعة خالل ومن العملية للتربية والتنسيق باالشراف العمل خالل من

 طلبةال اكساب على التربية فرعي لمتطلبات النظرية المواد وتركز استراتيجية 30 من أكثر يأخذون  انهم حين في الحديثة واالستراتيجيات

 فقرر المشكلة، نفس جودبو  ادلو االخرين، العملية التربية مشرفين مع التداول وبعد. والتقويم والتنفيذ كالتخطيط التدريسية والمهارات المعارف

 تساعدهم ان الممكن من بحيث تعلمهم، ويقودوا تعلمهم عن مسؤولين الطالب يصبح بحيث المقلوبة الصفوف استراتيجية تجريب الباحثون 

 :التالي الرئيسي السؤال في الدراسة مشكلة تمحورت. العملية التربية مساقات في وتطبيقها المختلفة التدريس مهارات تنمية في

 .لقدسا جامعة/ التربية فرعي طالب لدى التدريس مهارات وتطبيق التحصيل في المقلوبة الصفوف استراتيجية استخدام أثر ما

 وفرضياتها الدراسة أسئلة عنه تفرع

 األثر هذا فيختل وهل القدس؟ جامعة في التربية فرعي طلبة تحصيل في المقلوبة الصفوف استراتيجية إستخدام أثر ما :األول السؤال

 بينهما؟ والتفاعل والتخصص، التدريس، استراتيجية باختالف

 :اآلتية الفرضية عنه انبثقت الذي

 استراتيجية إلى تعزى  التربية فرعي طلبة تحصيل متوسطات في(  α   ≤0.05) الداللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق  توجد ال

 .بينها والتفاعل والتخصص التدريس

 في التربية فرعي طلبة لدى( تقويم تنفيذ، تخطيط،) التدريس مهارات تطبيق في المقلوبة الصفوف استراتيجية إستخدام أثر ما :الثاني السؤال

 ؟ بينهما والتفاعل والتخصص، التدريس، استراتيجية باختالف األثر هذا يختلف وهل القدس؟ جامعة

 دىل( تقويم تنفيذ، تخطيط،)التدريس مهارات تطبيق متوسطات في(  α   ≤0.05) الداللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق  توجد ال

 .بينها والتفاعل والتخصص التدريس استراتيجية إلى تعزى  التربية فرعي طلبة

 الدراسة أهداف. 4

 .القدس جامعة/التربية فرعي طلبة لدى التحصيل في المقلوبة الصفوف  إستراتيجية استخدام أثر إلى التعرف. 

 جامعة/ التربية يفرع طلبة لدى عملية تربية بمادة التدريس مهارات تطبيق في  المقلوبة الصفوف إستراتيجية استخدام أثر إلى التعرف. 

 .القدس
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 الدراسة أهمية. 5

 فيها يتم حديثة تدريسية إستراتيجية من تضيفه قد بما تتلخص للدراسة النظرية األهمية إن

 اجراءات يتنمية ي المهار  المجال في كذلك التحصيل بارتفاع المتمثل المعرفي الجانب على تطور تحدث قد بذلك فهي التكنولوجيا، تفعيل

 .العملية التربية مساقات في التدريس ومهارات استراتيجيات توظيف وهو اال التدريس، طرائق

 :اآلتية بالنقاط فتتلخص للدراسة العملية األهمية أما

 من حديثة إستراتيجية استخدام في التربوي  المجال في العاملين البحث هذا نتائج تأمل. .1

 .التعليمية العملية مخرجات فاعلية زيادة على العمل شأنها

 لمدى واقعية برؤية التعليمية، المراحل ولكافة التعليمية المقررات مختلف في المعلمين بافادة تأمل. 2.

 .فعلياً  المقلوبة الصفوف استخدام من الطلبة استفادة

 الموضوعات ببعض المناهج تضمين إمكانية حول النظر إعادة في المناهج واضعي بمساعدة تأمل. 3. 

 .اإلستراتيجية هذه ضمن للتدريس القابلة

 .بالتطبيق النظري  ربط مجال في الطالب بافادة تأمل. 4.

 الدراسة حدود. 6

 .التربية فرعي طلبة على الدراسة هذه اقتصرت :البشرية الحدود

 .االول الفصل مدار على 2019/2020 الدراسي العام في الدراسة هذه تحددت :الزمانية الحدود

 .القدس جامعة على الدراسة هذه اقتصرت :المكانية الحدود

 .بموضوعها الدراسة هذه تحددت :الموضوعية الحدود

 .التدريس مهارات عملية، تربية التخصص، تدريس طرائق المقلوبة، الصفوف :المفاهيمية الحدود

 حددت. تربيةال فرعي برنامج خطة في المتضمنة"   عملية تربية ومادة التخصص تدريس طرائق مادة على طبقت :للدراسة االجرائية الحدود

 لطالب التخصص ريستد طرائق مادة لتدريس المقلوبة؛ الصفوف إستراتيجية الستخدام البحثي الفريق قبل من المعد التدريس دليل باستخدام
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 في التدريس تمهارا تطبيق لمالحظة مالحظة باداة  حددت  للدراسة، البعدي و القبلي التحصيل باختبار حددت. القدس بجامعة التربية فرعي

 .عملية تربية مادة

 .النتائج تعميم بدرجة الدراسة حددت -

 الدراسة مصطلحات.  7

 :لمصطلحاتها آالتية التعريفات الدراسة اعتمدت

 تعليمية يديوهاتف بمشاهدة الطلبة يقوم إذ المعلمين، من بدال الطلبة حول تتمركز تربوية إستراتيجية هي :المقلوبة الصفوف إستراتيجية

 ما وتطبيق الطلبة، وجيهت فيها يتم نشطة تفاعلية تعلم بيئة بتوفير الحصة وقت المعلم يستغل بينما الحصة، وقت قبل منازلهم في قصيرة

 (.2015 الزبن، تعلموه

 وانتاج تطبيق يف الطالبة على تعتمد بحيث التخصص تدريس طرائق مادة محتوى  تنفيذ في ستسخدم التي االستراتيجية :إجرائيا وتعرف

 صلالتوا اماكن احد على تعليمي موقع او فيديو خالل من المنزل في النظرية المادة على اطلعت قد تكون  ان بعد الصف داخل المعرفة

 .االجتماعي

 قبل نم ويقاس محددة، تربوية خبرات نتيجة الطلبة اكتسبها التي والمهارات المعرفة:  أنه على التحصيل(  1998)  زينة أبو ويعرف

 .المقررة باالختبارات أو المعلمين

 .االختبار وقت هااسترجاع لحين للطالبة المعرفية البنية في واستقرت تشكلت التي والمهاري  المعرفي البناء حصيلة انه :جرائيا وتعرف

 وتقويم وتنفيذ، تخطيط، بالتدريس المتعلقة والمهارات والمفاهيم المعارف توظيف على المعلمة الطالبة قدرة :اجرائيا تعرف التدريس مهارات

 .عملية تربية مادة في

 .القدس جامعة/التربية فرعي لتخصص اجباري  متطلب :التخصص تدريس طرائق مادة

 .نظريا التدريس بمهارات الطالب لتعريف القدس جامعة داخل تدريسها يتم التي النظرية المساقات احد وهي

 القدس بجامعة/ التربية فرعي لتخصص اجباري  متطلب :عملية تربية مادة

 بجامعة الطالب رسهيد الذي النظري  الجزء يربط والذي المختلفة التخصصات وبحسب الرسمية المدارس في والتطبيقي التدريبي المساق وهي

 التربية فرعي برنامج في القدس

 واعدادهم لتهيئتهم  ويةالترب العلوم بكلية التربية فرعي ببرنامج الملتحقين واالدبية العلمية التخصاصات من الطلبة هم :التربية فرعي طلبة

 .مستقبال التعليم بمهنة لاللتحاق
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 واإلجراءات الطريقة

 المقدمة 

 لدى التخصص ريستد طرائق مهارات وتوظيف التحصيل في المقلوبة الصفوف إستراتيجية استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هذه سعت

 بنائها، كيفيةو  الدراسة أداة  إلى باإلضافة وتصميمها، وعينتها ومجتمعها الدراسة منهجية حددت وعليه القدس، جامعة/ التربية فرعي طلبة

 .الدراسات من النوع لهذا المناسبة اإلحصائية األساليب حديدوت وثباتها، صدقها من والتحقق

 الدراسة منهج

 العالقات واستقصاء ةالعملي التجربة استخدام على يقوم الذي المنهج ذلك وهو تجريبي، شبه بتصميم التجريبي المنهج الدراسة هذه في اعتمد

 عينة على الدراسة بيقتط في لتحقيقها الدراسة سعت التي لألهداف ونظراً .  الدراسة تشكيل في أثر لها يكون  والتي المتغيرات بين السببية

 الشعب اختيار تم ،(52) عددهم والبالغ عملية وتربية التخصص تدريس طرائق بمادة المسجلين القدس بجامعة التربية فرعي طلبة من هادفة

 شعبة فكانت 2019/2020 االكاديمي العام االول الفصل برنامج على مثبتات مختلفين موعدين في شعبتين هنالك كان حيث عشوائيا

 فيها المسجلين عدد البالغ التخصص تدريس طرائق( 2) وشعبة طالبة( 32) فيها المسجلين عدد البالغ التخصص تدريس طرائق من( 1)

 .طالبة( 20)

 .التجريبية الطريقة نصيب من( 2) وشعبة التقليدية الطريقة نصيب من( 1) شعبة كانت العشوائي االختيار بعد

 .التقليدية الطريقة وفق التخصص تدريس طرائق مادة طلبتها سيدرس التي المجموعة تلك وهي: الضابطة المجموعة

 .المقلوبة الصفوف طريقة وفق التخصص تدريس طرائق مادة طلبتها سيدرس التي المجموعة تلك وهي: التجريبية المجموعة

 الدراسة مجتمع

 .القدس جامعة/التربية فرعي  طلبة جميع من الدراسة مجتمع يتكون 

 لتجريبيةوا الضابطة التدريس استراتيجية على عشوائيا موزعات التدريس فرعي طلبة من ة/طالب( 52) وتتكون  الهادفة العينة :الدراسة عينة
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 (1) جدول العينة افراد متغيرات وصف

 النسبة المئوية% العدد المستوى  اسراتيجية التدريس

 علمي الضابطة
9 45% 

 أدبي
11 55% 

 علمي التجريبية
11 34% 

 أدبي
21 66% 

 متغيرات الدراسة 

 المستقلة المتغيرات. 1.

 :بمستويين وهي والضابطة التجريبية العينتين أفراد لتدريس المتبعة التدريس استراتيجية

 .المقلوبة الصفوف خالل من التدريس -أ

 .التقليدية بالطريقة التدريس -ب

 التابعة المتغيرات. 2.

 الطلبة تحصيل. أ

 .التدريس مهارات. ب
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 إجراءات الدراسة:

 إلتمام هذه الدراسة، تمت اإلجراءات العملية على النحو اآلتي:

 تصميم أدوات البحث:

 إعداد مادة الصفوف المقلوبة: .1

اختيار ثالث مخرجات عامة ربطتها مع محتوى ثالث وحدات جوهرية تتركز على مهارات التدريس )التخطيط والتنفيذ والتقويم( من  
 مادة طرائق تدريس التخصص.

* تحليل محتوى المادة التعليمية من المصادر المختلفة المدرجة في خطة مساق طرائق تدريس التخصص  الفصل الد ا رسي األول 
 (.2019/2020ام األكاديمي )للع

* إعداد مادة الصفوف المقلوبة من مواقع تعليمية وعروض شارحة وفيديوهات تعليمية واالنشطة الصفية بشرط أن تتناغم مع مخرجات 
 الوحدات المحللة.

حول  الحظاتهم* عرض مادة الصفوف المقلوبة على مجموعة من الم تخصصين في أساليب تدريس وتكنولوجيا التعليم، إلبداء م
 سالمة المحتوى، وتم أخد جميع مالحظاتهم بعين االعتبار، حتى وصل صورته النهائية.

 :التدريس مهارات قائمة. 2

 :تمت البحث، أسئلة من الثاني السؤال عن لإلجابة وذلك المقترح، المقلوبة الصفوف لبرنامج  التدريس مهارات ولتحديد

 دراسة مثل التدريس، أساليب مجال في أعدت التي السابقة الدراسات نتائج وكذلك التدريس أساليب أدبيات مراجعة(1) 

 (.2009) المعافا ودراسة ،(2010) الزهراني ودراسة ،(2010) الجوهري  ودراسة ،(2010) المطرفي

 .التخصص تدريس طرائق مقرر توصيف وكذلك العملية، التربية مقرر ودليل توصيف مراجعة(2) 

 تربية مساقات في التدريس لمهارات تطبيقها أثناء المعلمين الطلبة العملية التربية ومشرفي البحث فريق الحظ(3) 

 .العملية التربية
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 :المهارات قائمة صدق. 2

 من مجموعة على عرضها تم األولية صورتها في القائمة هذه إعداد وبعد التدريس، بمهارات قائمة اشتقاق تم السابقة العناصر ضوء في

 المهارات، تلك أهمية في الرأي إبداء منهم ط لب وقد ،(محكمين 7) العملية والتربية والمناهج التدريس أساليب في المتخصصين المحكمين

 باإلضافة وأ بالحذف أكان سواء مناسباً  يرونه لما التعديل وإجراء للبعد، المهارة انتماء ومدى والتركيب، الصياغة حيث من وضوحها ومدى

 مهارات: هي أبعاد ثالثة على موزعة مهارة،( 20) من النهائي بشكلها القائمة تكونت المحكمين، السادة بآراء األخذ وبعد بالدمج؛ أو

 .مهارات( 6)التقويم مهارات مهارات،( 9)التنفيذ مهارات مهارات،( 5) للتدريس التخطيط

 :التدريس لمهارات المعرفي التحصيلي االختبار. 3

 :اآلتية للخطوات فقاً و  المهارات، قائمة في المتضمنة واستراتيجياته، التدريس بمهارات المرتبط المعرفي الجانب في تحصيلي اختبار إعداد تم

 تبطالمر  المعرفي الجانب في المعلمات الطالبات من البحث عينة مستوى  قياس إلى االختبار يهدف :االختبار من الهدف تحديد -

 .المقترح البرنامج يشملها التي التدريس بمهارات

: لمث مزايا من النوع هذا في يتوافر لما وذلك موضوعية، أسئلة شكل على االختبار بنود صياغة تم: االختبار مفردات صياغة -

 المضللة، أو ضةالغام األلفاظ عن وبعدها الفقرات ووضوح عاليين، وثبات بصدق واتصافه وتصحيحه، االختبار بناء في الموضوعية

 نوع من بنداً ( 45) من النهائية صورته في االختبار تكون  وقد ؛(140, 1998, جامل) عشوائياً  توزيعاً  الصحيحة اإلجابات وتوزيع

 .متعدد من االختيار

 ذلكو  والمناهج التدريس أساليب في المختصين المحكمين من مجموعة على االختبار عرض تم: المحكمين صدق :االختبار صدق -

 بعضهم أبدى قدو  مناسبًا؛ يرونه ما وتعديل وإضافة وصحتها، البنود وضوح مدى حيث من االختبار بنود حول ومقترحاتهم آرائهم إلبداء

 .سؤاالً ( 40) من يتكون  االختبار أصبح حيث التعديالت، إجراء عن أفضت االختبار، بنود بعض حول ومقترحات مالحظات

 باستراتيجيات يتعلق  مقرر يدرسون  وممن أخرى  شعبة من ة/طالب( 16) من مكونة عينة على االختبار تطبيق تم :االختبار ثبات -

 إلى الختبارا أسئلة بتقسيم وذلك النصفية، التجزئة بطريقة الثبات معامل حساب وتم آخر، مشرف اشراف تحت التدريس والطرائق

 عدل ثم(, 0.56)مساوياً  فكان بيرسون  ارتباط معامل وحساب الزوجية، األرقام ذات األسئلة مقابل الفردية األرقام ذات األسئلة قسمين

 معامل نسبة أن واعتبر(, 0.52) وهي المحايدة القيمة من أعلى وهو ،(0.73)مساوياً  فأصبح براون /سبيرمان طريقة باستخدام الطول

 .للقياس كأداة  الستخدامه االطمئنان ثم ومن بها، الوثوق  ويمكن جيدة، الثبات

 لإلجابات الحسابي المتوسط بحساب االختبار فقرات من بند أي سهولة تقاسو  :االختبار لبنود والصعوبة السهولة معامل حساب -

, الصراف( )الخطأ عدد+ الصحيحة عدد÷ )الصحيحة اإلجابات عدد= السهولة معامل: التالية المعادلة وفق الخطأ أو الصحيحة

2002  ,167)، 

-        32÷(32+8)=0.8 
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 النطاق ضمن تقع معامالت وهي ،(0.84 - 0.17)بين ما بين تتراوح أنها وجدت االختبار، لبنود السهولة معامالت حساب وبعد -

 .المقبول

 النسبة هذه من ويالحظ, االختبار بنود في( 0.8) عن تزيد وال( 0.2) عن تقل ال وكانت االختبار، لبنود التمييز معامل حساب تم كما -

 .المقبول النطاق ضمن أيضاً  تقع باالختبار الخاصة الصعوبة معامالت أن

 شيء وال يحة،الصح لإلجابة واحدة درجة أساس على االختبار، في الطلبة مستويات تقدير تم :االختبار في الطلبة ألداء الكمي التقدير -

 .درجة( 40) بلغت التحصيلي لالختبار النهائية الدرجات مجموع فإن وعليه الخطأ، لإلجابة

 :التدريس مهارات" تطبيق" أداء مالحظة بطاقة. 4

 :اآلتية للخطوات تبعا   فقرة،( 28) من مكونة مالحظة بطاقة إعداد تم

 هاراتم تقويم في اإلمكان قدر وثابت صادق كمقياس استخدامها إلى المالحظة بطاقة تهدف :المالحظة بطاقة من الهدف تحديد -

 .التدريس مهارات تنفيذ في المعلمين الطلبة

 سلفًا، ددةالمح التدريس مهارات قائمة على أساسي بشكل البطاقة فقرات صياغة في االعتماد تم :المالحظة بطاقة فقرات صياغة -

 ودراسة(, 2010)المطرفي دراسة مثل التدريس، مهارات في الطالب مهارات مالحظة تناولت التي الدراسات مراجعة تم كما

 ثالثة على موزعين فقرة،( 25) على األولية بصورتها البطاقة فقرات شملت وقد ،(2010)الزهراني ودراسة(, 2010)الجوهري 

وعي وقد أبعاد،  إلى افةإض فقط، واحداً  سلوكاً  فقرة كل تتضمن وأن المالحظة، وسهلة إجرائية، تكون  أن الفقرات صياغة عند ر 

 .المنطقي تسلسلها

 المالحظة، اقةبط في مهارة كل أداء في الطلبة مستويات لتقدير الكمي التقدير استخدم :البطاقة على الطلبة ألداء الكمي التقدير -

 بدرجة المهارة أدى المعلم الطالب بأن( 1) التدرج ويشير(  1،2،3،4: )وهي الدرجات لتقدير مستويات أربعة باقتراح وذلك

 أدى المعلم الطالب أن إلى فيشير( 3) التدرج أما,  مقبولة بدرجة المهارة أدى المعلم الطالب بأن( 2) التدرج يشير بينما ضعيفة،

 مستويات على االعتماد تم وقد مرتفعة، بدرجة المهارة أدى المعلم الطالب أن إلى( 4) التدرج يشير بينما, متوسطة بدرجة المهارة

 البطاقة، ضبط طوةخ في السابقة التقديرات على المحكمين ولموافقة مالحظتها، المراد المهارات لطبيعة ومناسبتها السابقة التقدير

 (.2010) الجوهري  ودراسة  ،(2010) الزهراني دراسة مثل مشابهة، تقديرات الدراسات بعض واستخدام

 العملية، ةالتربي مشرفي فريق مع بالتعاون  ستتم التدريس مهارات مالحظة عملية كانت لما :المالحظة بطاقات تعليمات صياغة -

 يمكن أنه لىإ باإلضافة هذا ودقيق، سليم بشكل البطاقة استخدام ليتم المناسبة، التعليمات بعض وضع الضروري  من كان فإنه

 المعلمة بالطالبة الخاصة البيانات: هما رئيسين جانبين التعليمات تضمنت وقد البحث، هذا غير أخرى  مواطن في استخدامها

 لمستوى  ميالك التقدير تسجيل كيفية إلى تشير اإلرشادات وهذه البطاقة، يستخدم الذي للمالحظ إرشادات, أدائها تقويم المراد

 .البطاقة من والهدف األداء،
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 أساليب في المختصين المحكمين من مجموعة على المبدئية بصورتها المالحظة بطاقة عرض تم :المالحظة بطاقة صدق -

 بنودها تسلسلو  المهارة، مالحظة وإمكانية البطاقة، لبنود اإلجرائية الصياغة سالمة من للتأكد وذلك التعليم، وتكنولوجيا, التدريس

 عديلت أو وإضافة الطالب، ألداء الكمي التقدير وسالمة ألجله، صممت الذي للهدف البطاقة مالءمة ومدى وترتيبها، ووضوحها

 على موزعة فقرة،( 20) من تتكون  البطاقة وأصبحت ومقترحاتهم، المحكمين السادة آراء ضوء في التعديل تم وقد مناسبًا؛ يرونه ما

 (.التقويم التنفيذ، التخطيط،) أبعاد ثالثة

( 16) من مكونة استطالعية عينة على مالحظْين، قبل من تطبيقها تم البطاقة، ثبات معامل لحساب :المالحظة بطاقة ثبات -

 بركو  معادلة حسب المالحظين ثبات حساب وتم العملية، التربية مقرر يدرسون  وممن الدراسة عينة خارج شعبة من  ة/طالب

COOPER (288, 2007, المفتي ومحمد الوكيل حلمي  )كوبر"  عن نقال (  "Cooper,1973:) 

 X 100 االتفاق مرات عدد = المالحظين ثبات

 االتفاق عدم مرات عدد+  االتفاق مرات عدد

 :يلي كما الثبات معامالت تكون  السابقة المعادلة وبتطبيق

 = المالحظين ثبات

  

256 X  100% = 80.0 

256 + 64 

 .المالحظة بطاقة إلى االطمئنان خاللها من يمكن عالية نسبة وهي( %80.0) بلغت المحسوبة الثبات نسبة أن يالحظ 

 .االستطالعية العينة اختيار

 .ةالعشوائي بالطريقة والضابطة التجريبية المجموعة  تعيين تم  الدراسة، اغراض لتحقيق اي  الهادفة  بطريقة العينة اختيار

 :عشوائًيا ابطةوض تجريبية إلى المجموعات تعيين وتم الهادفة العينة اختيار تم حيث الدراسة هذه في التجريبي الشبه التصميم اتبع

 بعدي قياس-  معالجة – قبلي قياس:  التجريبية المجموعة -1

O1 X O2 
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 بعدي قياس - معالجة ال - قبلي قياس: الضابطة المجموعة -2

O1 O2 

ا  :اآلتية بالخطوات تم التجريبي، شبه التصميم لهذا وتوضيح 

 المالحظة بطاقةو  التخصص تدريس طرائق مادة في التحصيل اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين ألفراد القبلي القياس إجراء -

 (.التقويم التنفيذ، التخطيط،) التدريس لمهارات

 .أسابيع( 8)  ولمدة فقط التجريبية المجموعة أفراد على المعالجة تطبيق -

( التقويم لتنفيذ،ا التخطيط،) التدريس لمهارات المالحظة وبطاقة التخصص تدريس طرائق مادة في التحصيل اختبار) البعدي القياس إجراء -

 .والضابطة التجريبية المجموعتين على أسابيع( 8)  بعد

 النتائج تفسير ومناقشة(  SPSS)  اإلحصائية الرزم باستخدام وتحليلها إحصائيًا، النتائج معالجة

 .الالزمة التوصيات وتقديم

 :اإلحصائية المعالجة 

 اآللي الحاسب في وأدخلت ورصدت البيانات جمعت فروضها من والتحقق الدراسة أسئلة عن لإلجابة -

 (SPSS.) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج واستخدم

 التجريبية) الدراسة مجموعتي لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب -

 .التدريس مهارات لتطبيق المالحظة وبطاقة العلمي التحصيل اختبار على( والضابطة

 .الثالثي التغاير تحليل استخدام(  ANCOVA)  الفرضيات ولفحص التدريس ومهارات التحصيل اختبار في الطلبة أداء متوسطات لمقارنة

 :الدراسة نتائج عرض

 :يلي كما التابعة للمتغيرات تبعا   للنتائج عرضا يأتي وفيما

 في التربية عيفر طلبة لدى التحصيل في المقلوبة الصفوف استراتيجية إستخدام أثر ما: األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج. 1
 بينهما؟ والتفاعل والتخصص، التدريس، استراتيجية باختالف األثر هذا يختلف وهل القدس؟ جامعة

 .التحصيل اختبار على المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم

 التحصيل ختبارا على والتجريبية الضابطة العينتين في الطلبة عالمات اعتماد تم المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات ولحساب 
 :التالي الجدول في كما التدريس، وطريقة التخصص بحسب وذلك
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 تباراخ في والتجريبية الضابطة العينتين في الطلبة لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات األعداد(: 1) جدول
 .والبعدي القبلي االختبارين في التدريس طريقة حسب التحصيل،

 البعدية الدرجات القبلية الدرجات 

 المتوسط التخصص التدريس طريقة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 العدد

 علمى المجموعة التقليدية
33.73 3.259 11 35.73 2.901 11 

 أدبي
28.71 3.334 21 31.71 3.165 21 

 المجموع
30.44 4.056 32 33.09 3.595 32 

المجموعة 
 التجريبية

 علمى
29.27 2.573 11 35.82 2.359 11 

 أدبي
29.22 2.167 9 34.56 1.667 9 

 المجموع
29.25 2.337 20 35.25 2.124 20 

 علمى المجموع
31.50 3.661 22 35.77 2.581 22 

 أدبي
28.87 3.003 30 32.57 3.070 30 

 المجموع
29.98 3.517 52 33.92 3.265 52 
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أن هنـاك فروقـًا ظاهرية في المتوسطـات الحسابية لعالمات الطلبة في اختبار التحصيل  -( 1جدول )-يتضح لنا من الجـدول السـابق 
 بين الطريقتين )التقليدية من جهة وإستخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة من جهة أخرى(.

(، تم a≤0.05ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 
 (، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:ANCOVAاستخدام اختبار تحليل التغاير الثالثي )

عالمات الطلبة في اختبار التحصيل حسب طريقة التدريس ( لANCOVA(: نتائج اختبار تحليل التغاير الثالثي )2جدول ) 
 والتخصص والتفاعل بينها.

 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

االختبار 
 القبلي

124.428 1 124.428 24.583 0.000 

طريقة 
 التدريس

67.714 1 67.714 13.378 0.001 

 0.079 3.235 16.374 1 16.374 التخصص

طريقة 
 ×التدريس 

 التخصص

0.019 1 0.019 0.004 0.951 

   5.062 47 237.898 الخطأ

المجموع 
 المعدل

543.692 51    

 (a≤0.05* دالة عند المستوى )

 النتائج المتعلقة بطريقة التدريس:

المحسوبة للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة )التي درست ( أن قيمة )ف( 2يتضح لنا من الجــدول رقم )
( 13.378بالطريقة التقليدية( و التجريبية )التي درست بطريقة الصفوف المقلوبة( في اختبار التحصيل بحسب طريقة التدريس هي )

يدل أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين  (, مماa≤0.05(، وهي أقل من مستوى الداللة)0.001وأن قيمة الداللة اإلحصائية )
عالمات طلبة المجموعة الضابطة مقارنة مع عالمات طلبة المجموعة التجريبية، يستنتج أن هناك أثرًا كبيرًا ذا داللة إحصائية عند 
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طريقة القدس يعزى ل ( الستخدام طريقة الصفوف المقلوبة في التحصيل لدى طلبة فرعي التربية في جامعةa≤0.05مستوى الداللة)
 التدريس.

ولمعرفة مصدر الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية، تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية 
 لمتغير التحصيل، كما في الجدول التالي:

 التحصيل حسب طريقة التدريس. (: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في اختبار3جدول )

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل الطريقة

 الضابطة
33.055 0.440 

 المجموعة التجريبية
35.580 0.512 

( وهو أقل من متوسط 33.05( أن المتوسط المعدل للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية هو )3من الجدول ) يتبين 
(، مما يدل على أن الفروق بين المجموعتين 35.5المجموعة التجريبية )التي درست بطريقة استراتيجية الصفوف المقلوبة( الذي بلغ  )

 اي الصفوف المقلوبة. كانت لصالح المجموعة التجريبية

طبيعة طريقة الصفوف المقلوبة وما تتمتع به من أسباب تجذب الطالبة وتشوقها لمعايشة المعلومات وتكرارها في  أنوتفسر هذه النتائج 
ية عأي لحظة وفي أي مكان تريده الطالبة، إضافة إلى حثها على الخروج بأفكار وحلول من خالل الحوار والنقاش في االنشطة الجما

(  بكلية التربية بجامعة االميرة نورة كانت الفروق 2015( والزبن )2017المطبقة في المحاضرة  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الشبلي )
( حيث طبقت الدراسا في جامعة حائل واظهرت فروق في التحصيل 2015في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، والبالصي )

( 2013ية في البعدي تعزى الستخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة وكذلك تتفق مع دراسة العجرمي )لصالح المجموعة التجريب
التي  2014)) ودراسة جيرالد ( في رفع مستوى الحصيلة المعرفية لدى شعبة الصفوف المقلوبة،2014(  وسانج )2017والغامدي )

ية . لذا يوصى في استخدام الصفوف المقلوبة في مواد فرعي الترباظهرت ان مستوى التحصيل احسن بقليل لصالح الصفوف المقلوبة
لما للصفوف المقلوبة اهمية من رفع مستوى التحصيل عند الطلبة. وتوصي الباحثين قي تطبيق هذه االستراتيجية على التخصصات 

 والمقررات االخرى لما لها اثر في ارتفاع مستوى التحصيل.
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 التخصص:النتائج المتعلقة بمتغير 

(، يتضح أن قيمة )ف( المحسوبة للفرق بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين الضابطة )التي درست بالطريقة 2من الجدول )
التقليدية( والتجريبية )التي درست بطريقة إستخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة( في اختبار التحصيل بحسب متغير التخصص هي 

(. مما يشـير إلى عدم وجود فروق ذات a≤0.05(، وهي أكبر من مستوى الداللة )0.079اإلحصائية ) ( وأن قيمة الداللة3.235)
داللة إحصائية في أثر استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في التحصيل لدى طلبة فرعي التربية في جامعة القدس يعزى لمتغير 

لمي لوبة شيقة ومؤترة في التحصيل بغض النظر عن تخصص الطلبة عهذه النتيجة بان استراتيجية الصفوف المقوتفسر  التخصص.
او ادبي حيث تفاعلت الطلبة مع طريقة الصفوف المقلوبة بشكل فعال، بغض النظر عن تخصصهن مما يدل ان الفرصة متاحة امام 

ي ترونية او شروحات في اجميع التخصصات  لرفع مستوى تحصيهم عن طريق اعادة المادة المسجلة على فيديوهات او مواقع الك
وقت وفي اي مكان، وبناًء على نتائج الدراسة: أن استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في تدريس مقرر طرائق تدريس التخصص 

يمكن ان يرفع معدل التحصيل الدراسي، لذا من الممكن استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة لكل التخصصات.  من الممكن إجراء 
 مشابهة للبحث الحالي في تخصصات مختلفة. بحوث

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والتخصص

أن قيمة )ف( المحسوبة للفرق بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين الضابطة )التي درست بالطريقة  (2يتضح  من الجدول )
خصص هي في اختبار التحصيل بحسب التفاعل بين طريقة التدريس والت التقليدية( والتجريبية )التي درست بطريقة الصفوف المقلوبة(

(. مما يشـير إلى عدم وجود فروق ذات a≤0.05(، وهي أكبر من مستوى الداللة )0.951( وأن قيمة الداللة اإلحصائية )0.004)
عزى للتفاعل تربية في جامعة القدس يداللة إحصائية في أثر استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في التحصيل لدى طلبة فرعي ال

 بين طريقة التدريس والتخصص. 

 . النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني. 2

السؤال الثاني: ما أثر إستخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في تطبيق مهارات التدريس )تخطيط، تنفيذ، تقويم( لدى طلبة فرعي 
 ختلف هذا األثر باختالف استراتيجية التدريس، والتخصص، والتفاعل بينهما ؟التربية في جامعة القدس؟ وهل ي

 ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية على اختبار تطبيق مهارات التدريس.

تطبيق  عينتين الضابطة والتجريبية على اختبارولحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، تم اعتماد عالمات الطلبة في ال 
 مهارات التدريس وذلك بحسب التخصص وطريقة التدريس، كما في الجدول التالي.

(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في العينتين الضابطة والتجريبية في اختبار إستخدام 4جدول )
 لمقلوبة في تطبيق مهارات التدريس، حسب طريقة التدريس في االختبارين القبلي والبعدي.استراتيجية الصفوف ا
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 المجال

 الدرجات البعدية الدرجات القبلية 

طريقة 
 التدريس

االنحراف  المتوسط الحسابي التخصص
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد

التخط
 يط

المجموعة 
 التقليدية

 11 2.87623 16.4545 11 2.20743 14.5455 علمي

 21 3.64169 14.5238 21 3.21159 13.7143 أدبي

 32 3.47746 15.1875 32 2.89605 14.0000 المجموع

المجموعة 
 التجريبية

 11 2.16165 17.5455 11 3.82813 13.3636 علمي

 9 1.48137 17.2222 9 2.23607 12.6667 أدبي

 20 1.84676 17.4000 20 3.15353 13.0500 المجموع

 22 2.54484 17.0000 22 3.10878 13.9545 علمي المجموع

 30 3.36650 15.3333 30 2.95483 13.4000 أدبي

 52 3.13088 16.0385 52 3.00345 13.6346 المجموع

المجموعة  ذالتنفي
 التقليدية

 11 5.25530 27.7273 11 4.58852 26.6364 علمي

 21 5.19936 23.6667 21 4.89022 23.2857 أدبي

 32 5.49450 25.0625 32 4.98344 24.4375 المجموع

المجموعة 
 التجريبية

 11 3.48764 27.8182 11 3.41920 23.9091 علمي

 9 3.24465 25.4444 9 3.40751 22.1111 أدبي

 20 3.50751 26.7500 20 3.44735 23.1000 المجموع
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 22 4.35269 27.7727 22 4.18821 25.2727 علمي المجموع

 30 4.71535 24.2000 30 4.47162 22.9333 أدبي

 52 4.86015 25.7115 52 4.46707 23.9231 المجموع

المجموعة  التقويم
 التقليدية

 11 2.20743 16.5455 11 2.06265 15.3636 علمي

 21 2.88675 15.3333 21 2.88675 14.3333 أدبي

 32 2.70006 15.7500 32 2.64499 14.6875 المجموع

المجموعة 
 التجريبية

 11 2.40076 18.8182 11 2.54773 14.0909 علمي

 9 1.83333 17.8889 9 1.96497 12.8889 أدبي

 20 2.16187 18.4000 20 2.32775 13.5500 المجموع

 22 2.53333 17.6818 22 2.35396 14.7273 علمي المجموع

 30 2.84484 16.1000 30 2.69546 13.9000 أدبي

 52 2.80487 16.7692 52 2.56580 14.2500 المجموع

الدرج
ة 

 الكلية

المجموعة 
 التقليدية

 11 9.88019 60.7273 11 7.97952 56.5455 علمي

 21 10.87943 53.5238 21 10.26807 51.3333 أدبي

 32 10.95151 56.0000 32 9.74100 53.1250 المجموع

 11 7.35959 64.1818 11 8.99192 51.3636 علمي
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المجموعة 
 التجريبية

 9 5.05250 60.5556 9 6.89202 47.6667 أدبي

 20 6.53311 62.5500 20 8.13116 49.7000 المجموع

 22 8.68347 62.4545 22 8.70948 53.9545 علمي المجموع

 30 9.97059 55.6333 30 9.42002 50.2333 أدبي

 52 9.95773 58.5192 52 9.22707 51.8077 المجموع

( أن هنـاك فروقـًا ظاهرية في المتوسطـات الحسابية لعالمات الطلبة في بطاقة المالحظة لتطبيق مهارات 4يتضح لنا من جدول )
 استراتيجية الصفوف المقلوبة من جهة أخرى(.التدريس بين الطريقتين )التقليدية من جهة وإستخدام 

(، تم a≤0.05ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 
 (، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:ANCOVAاستخدام اختبار تحليل التغاير الثالثي )

( لعالمات الطلبة في اختبار تنمية تطبيق مهارات التدريس حسب طريقة ANCOVAاختبار تحليل التغاير الثالثي )(:نتائج 5جدول )
 التدريس والتخصص والتفاعل بينها.

  

 المجال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 53.950 220.315 1 220.315 القبلياالختبار  التخطيط

 0.000 20.028 81.789 1 81.789 طريقة التدريس

 0.328 0.977 3.989 1 3.989 التخصص

 ×طريقة التدريس 
 التخصص

6.719 1 6.719 1.645 0.206 

   4.084 47 191.933 الخطأ
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    51 499.923 المجموع المعدل

 0.000 165.949 796.986 1 796.986 االختبار القبلي التنفيذ

 0.000 17.898 85.954 1 85.954 طريقة التدريس

 0.240 1.415 6.794 1 6.794 التخصص

 ×طريقة التدريس 
 التخصص

0.147 1 0.147 0.031 0.862 

   4.803 47 225.721 الخطأ

    51 1204.673 المجموع المعدل

 0.000 84.703 192.889 1 192.889 االختبار القبلي التقويم

 0.000 58.808 133.918 1 133.918 طريقة التدريس

 0.686 0.165 0.376 1 0.376 التخصص

 ×طريقة التدريس 
 التخصص

0.516 1 0.516 0.227 0.636 

   2.277 47 107.030 الخطأ

    51 401.231 المجموع المعدل

 0.000 136.386 3041.240 1 3041.240 االختبار القبلي الدرجة الكلية

 0.000 41.512 925.668 1 925.668 طريقة التدريس

 0.296 1.116 24.890 1 24.890 التخصص
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 ×طريقة التدريس 
 التخصص

14.775 1 14.775 0.663 0.420 

   22.299 47 1048.039 الخطأ

    51 5056.981 المجموع المعدل

 (a≤0.05* دالة عند المستوى )

 النتائج المتعلقة بطريقة التدريس:

( أن قيمة )ف( المحسوبة للدرجة الكلية للفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين الضابطة )التي 5) يتضح لنا من الجــدول
ت التدريس ادرست بالطريقة التقليدية( والتجريبية )التي درست بطريقة إستخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة( في اختبار تطبيق مهار 

(، مما يدل أن a≤0.05(، وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( وأن قيمة الداللة اإلحصائية )41.512بحسب طريقة التدريس هي )
هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين عالمات طلبة المجموعة الضابطة مقارنة مع عالمات طلبة المجموعة التجريبية، األمر الذي 

( الستخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في a≤0.05نتاج أن هناك أثرًا كبيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة )يقودنا إلى االست
 تطبيق مهارات التدريس لدى طلبة فرعي التربية في جامعة القدس يعزى لطريقة التدريس. وكذلك للمجاالت.

ة، تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية ولمعرفة مصدر الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبي
 لمتغير مجاالت تطبيق مهارات التدريس، كما في الجدول التالي:

 (: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في تطبيق مهارات التدريس حسب طريقة التدريس.6جدول )

 الخطأ المعياري  الحسابي المعدلالمتوسط  الطريقة المجال

 0.379 15.139 الضابطة التخطيط

 0.458 17.821 المجموعة التجريبية

 التنفيذ

  

 0.415 24.719 الضابطة

 0.497 27.491 المجموعة التجريبية
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 0.286 15.463 الضابطة التقويم

 0.345 18.958 المجموعة التجريبية

 الدرجة الكلية

  

 0.893 55.251 الضابطة

 1.075 64.384 المجموعة التجريبية

( 55.251( أن المتوسط المعدل في الدرجة الكلية للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية هو )6يتبين لنا من الجدول )
يدل على أن الفروق (، مما 64.384وهو أقل من متوسط المجموعة التجريبية )التي درست بطريقة الصفوف المقلوبة ( الذي بلغ  )

 بين المجموعتين كانت لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك للمجاالت.

وتفسر هذة النتائج في ان استراتيجية الصفوف المقلوبة استطاعت ان تستثمر شغف الطلبة بالتكنولوجيا وعندما استطاعوا مشاهدة 
واستطعن القيام باالنشطة الصفية من خالل تفاعل المجموعات التعاونية، المادة التعليمية وقرائتها في الوقت والمكان المراد من قبلهم، 

وكذلك من خالل قيامهن بنمذجة الطريقة امام الزميالت واخذ تغذية راجعة عليها مما رفع مهارتهن عندما طبقن في مساقات التربية 
أظهرت ( حيث عندما استخدم الصفوف المقلوبة 2017العملية وتالفين االخفاق الذي قد يحدث. وتتفق النتائج مع نتيجة الشلبي )

التي  أثبتت أن استخدام إستراتيجية ( 2015االدائية. وكذلك نتيجة البالصي ) النتـائج فاعليـة البرنـامج فـي تنميـة كفايـات التقـويم
 Kazanidis et el (2018)  ون . وكذلك نتيجة كازنديس واخر الصفوف المقلوبة أدت إلى تنمية مهارات مقرر العمليات اإللكترونية

 التي بينت ان األداء المهاري لمهارات التدريس  (2006التي بينت الفرق في مستوى االداء لصالح الصفوف المقلوبة، ونتيجة المال )
جانب التي أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في ال (2013افضل لدى شعبة الصفوف المقلوبة. وتتفق مع نتيجة العجرمي )

األدائي المهاري لمهارات التدريس الفعال بين متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة تعزى 
ابرز النتائج وجود فروق في تنمية مهارات التعلم الذاتي  (2017. وكذلك دراسة الغامدي )أيضًا إلى استخدام الفصول االفتراضية

 التجريبية الصفوف المقلوبة.لصالح المجموعة 

في ضوء ذلك من الممكن  توظيف الصفوف المقلوبة  في تدريس العديد من المواد الدراسية لما لها اثر في تنمية مهارات الطالب، 
 الصفوف المقلوبة وعقد الدورات التدريبية في مجال

 والتخصصات المختلفة لتنمية مهارات الطالبايضا من المككن تجريب استراتيجية الصفوف المقلوبة على المواد االخرى 

 النتائج المتعلقة بمتغير التخصص:

(، يتضح أن قيمة )ف( المحسوبة للدرجة الكلية للفرق بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين الضابطة )التي درست 5من الجدول )
تدريس بحسب صفوف المقلوبة( في اختبار تطبيق مهارات البالطريقة التقليدية( والتجريبية )التي درست بطريقة إستخدام استراتيجية ال
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(. مما يشـير إلى a≤0.05(، وهي أكبر من مستوى الداللة )0.296( وأن قيمة الداللة اإلحصائية )1.116متغير التخصص هي )
ة فرعي يس لدى طلبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في تطبيق مهارات التدر 

التربية في جامعة القدس يعزى لمتغير التخصص، وكذلك للمجاالت. تفسر هذه النتيجة ان تطبيق مهارات التدريس تحسن لدى طلبة 
 العلمي واألدب على حد سواء.

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والتخصص

الكلية للفرق بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين الضابطة )التي درست  (أن قيمة )ف( المحسوبة للدرجة5يتضح  من الجدول )
بالطريقة التقليدية( والتجريبية )التي درست بطريقة استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة( في اختبار تطبيق مهارات التدريس بحسب 

(، وهي أكبر من مستوى الداللة 0.420ئية )( وأن قيمة الداللة اإلحصا0.663التفاعل بين طريقة التدريس والتخصص هي )
(a≤0.05 مما يشـير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في تطبيق مهارات .)

 التدريس لدى طلبة فرعي التربية في جامعة القدس يعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والتخصص. وكذلك للمجاالت.

سر هذة النتيجة بانه الفرق بين تخصص الطلبة في التفاعل مع استراتيجية الصفوف المقلوبة التي اثبتت ان الطلبة  تفاعلوا معها تف
 وتحسنت مهاراتهم بغض النظر عن تخصصهن علمي او ادبي.

 االدائية للطلبة. في رفع المهاراتيتوصل الباحثون الى تبني االستراتيجية في مختلف التخصصات علمي او ادبي لما قد يكون لها اثر 

 وتوصي الباحثين بالقيام بالعديد من الدراسات في مجال الصفوف المقلوبة لمختلف التخصصات علمي وادبي.

 :ملخص نتائج الدراسة

 وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعلية استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في التحصيل لدى طلبة فرعي التربية في .1
 جامعة القدس يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية.

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعلية استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في التحصيل تعزى لمتغير  .2
 التخصص.

لتفاعل بين كل يعزى لعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعلية استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في التحصيل  .3
 من متغيرات طريقة التدريس والتخصص.

وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعلية استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في تطبيق مهارات التدريس )التخطيط،  .4
 التنفيذ، التقويم( يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلك للمجاالت.

دالة إحصائيًا في مدى استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في تطبيق مهارات التدريس )التخطيط، عدم وجود فروق  .5
 التنفيذ، التقويم( تعزى لمتغير التخصص، وكذلك للمجاالت.
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عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعلية استخدام استراتيجية الصفوف المقلوبة في تطبيق مهارات التدريس  .6
 لتنفيذ، التقويم( يعزى للتفاعل بين كل من متغيرات طريقة التدريس والتخصص، وكذلك للمجاالت.)التخطيط، ا
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Abstract: 

The study aimed to identify the effect of using the flipped classroom strategy on the achievement and application of 

teaching skills with a practical education subject for students in the two branches of education / Al-Quds University. The 

experimental curriculum was based on a quasi-experimental design, on a purposeful sample of students in the two branches 

of education at Al-Quds University who are registered in the subject of teaching methods of specialization and practical 

education, whose number is (52). The people were randomly selected from the program of the first semester of the 

academic year 2019/2020. The study tools were designed (the inverted grades subject, the achievement test, the teaching 

skills monitoring card). The validity, stability and difficulty coefficient of the test were verified. The arithmetic averages 

and standard deviations of the marks of the two study groups (experimental and control) were calculated on the 

achievement test and the observation card to apply teaching skills. To compare the averages of students ’performance in 

the achievement test and teaching skills and to examine the hypotheses (ANCOVA) using triple covariance analysis, it was 

found that there are statistically significant differences between the scores of the control group students compared with the 

scores of the experimental group students, it was found that there is a statistically significant effect at the level of 

significance (a ≤0.05) to use the flipped classroom strategy in achievement, and to apply the teaching skills of students in 

the two branches of education at Al-Quds University due to the inverted classroom method. The study recommends 

employing the flipped classroom in teaching many school subjects because of their impact on developing students ’skills. 

Key words: (Flipped classes, Teaching skills, Minor education students, Specialization teaching methods subject, 

Practical education subject). 
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