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 ِمشس ظتذسَ يف ادلمٍىة ثبٌصف اٌتؼٍُ إعرتاتُزُخ اعتخذاَ أحش
 عالة ٌذي ٌٍتؼٍُ واٌذافؼُخ اٌتحصًُ تُّٕخ يف اإلعالُِخ اٌخمبفخ

 شمشاء جببِؼخ اٌتحضريَخ اٌغٕخ

إٌبرُ اٌؼضَض ػجذ ثٓ زلّذ. د
ادلشبسن اٌششػُخ اٌؼٍىَ تذسَظ وعشق ادلٕبهذ أعتبر

حبشميالء اإلٔغبُٔخ واٌذساعبد اٌؼٍىَ وٍُخ

شمشاء ربِؼخ
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شقراء جامعة طالب لدى للتعلم والدافعية التحصيل يف اإلسالمية الثقافة مقرر تدريس يف ادلقلوب ابلصف التعلم يةإسًتاتيج استخدام أثر
 الناجم العزيز عبد بن دمحم. د

ملخص البحث:
إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تدريس مقرر الثقافة اإلسبلمية يف التحصيل استهدؼ البحث تىعرُّؼ أثر استخداـ         

،  كاتبع البحث ا١تنهجُت الوصفي كشبو التجرييب، كقد تكونت عينة البحث لدافعية للتعلم لدل الطبلب ّتامعة شقراءكا
( طالبنا، ِٓ( طالبنا من طبلب السنة التحضَتية ّتامعة شقراء، كمت تقسيمها إُف ٣تموعتُت: ٕتريبية كعددىا )َٓمن )

واد التعليمية كأدكات البحث اليت ٘تثِّلت يف: ا١تادة التعليمية لتدريس ( طالبنا، كقد أعد الباحث ا١تِٓكضابطة كعددىا )
مقرر الثقافة اإلسبلمية ابستخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب، كاختباران لقياس التحصيل عند مستوايت: التذكر، كالفهم، 

ستمتاع كقت ا١تنافسة، كقد أتكد كالتطبيق، كمقياس الدافعية للتعلم يتضمن ثبلثة ٤تاكر ىي: ا١تثابرة، كالطموح، كاال
الباحث من صدؽ ىذه األدكات كثباهتا ابلطرؽ اإلحصائية ا١تبلئمة، كقد أسفرت نتائج البحث عن كجود أثرو إ٬تاي كبَت 
لتدريس الثقافة اإلسبلمية ابستخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تنمية التحصيل كرفع مستول دافعية الطبلب أفراد عينة 

لتعلم الثقافة اإلسبلمية.البحث 
إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب، الثقافة اإلسبلمية، التحصيل، الدافعية.الكلمات ادلفتاحية: 

The Effect of flipped classroom strategy in Teaching Islamic culture on achievement 

and improving Islamic culture learning motivation among preparatory year 

 students in Shaqra University

Abstract:        

This study investigated the effect of flipped classroom strategy in teaching Islamic 

culture on achievement and improving Islamic culture learning motivation among 

preparatory year students in Shaqra University . The study followed both of the 

descriptive and quasi-experimental approaches  .The study sample consisted of (50) 

students from the preparatory year students in Shaqra University, they were divided into 

two groups: experimental group (25) students, and control group (25) students. The 

researcher prepared the educational materials and some tools which were represented in: 

educational material to teach Islamic culture by flipped classroom strategy, an 

achievement test on remembering understanding and application levels, and a measure 

of motivation to learn Islamic culture includes perseverance, ambition and enjoy the 

competition time. the validity and reliability of these tools has been confirmed by an 

appropriate statistical ways. The results of the study showed that there were a 

significant positive effect in teaching Islamic culture by flipped classroom strategy on 

developing achievement and improving Islamic culture learning motivation of study 

sample.

Keywords: Flipped Classroom strategy, Islamic culture, Achievement, Motivation    
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مقدمة:
ىائػل يف شػىت ا١تيػادين، كقػد أدَّل ذلػك إُف: انفجػار معػريف، كظهػور يتميز العصػر اٟتػاِف بتقػدـ علمػي كتكنولػوجي         

مشػػكبلت كصػػعوابت خاصػػة ابلعمليػػة التعليميػػة؛ اسػػتتبعت كضػػع تصػػورات مسػػتقبلية ألسػػاليب التػػدريس كإسػػًتاتيجياتو يف 
ليمػػي، كذلػػك ال ظػػل االٕتاىػػات العا١تيػػة ا١تعاصػػرة لتسػػاير تلػػك التغػػَتات؛  كحػػىت يكػػوف للمػػتعلم دكره نشػػط يف ا١توقػػف التع

يتػأتى إال مػػن خػػبلؿ توظيػػف إسػػًتاتيجيات التػػدريس اٟتديثػػة الػػيت تسػػاير تنػػوع األىػػداؼ التعليميػػة التعلميػػة، كفػػق متطلبػػات 
 العصر كمقتضياتو، كلعلَّ إحدل أىم ىذه اإلسًتاتيجيات ىي إسًتاتيجية التعلم ابلصف ا١تقلوب.

ظهػرت مبلمػح  كقػد ا١تػدمج الػتعلم اٟتديثػة السػتخداـ إحػدل االٕتاىػات ك٘تثل إسًتاتيجية التعلم ابلصف ا١تقلوب          
ػػػًُت يف منطقػػػة ريفيػػػة يف الػػػوالايت ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة، كَف يكػػػن يعػػػرؼ مصػػػطلحََِٔىػػػذا االٕتػػػاه عػػػاـ ) ( علػػػى يػػػد معلًٌمى

كمهرجػػاانت يف  الفصػوؿ ا١تقلوبػة حينهػا، ككانػػت أبػرز دكافػع ظهػور ىػػذا النمػوذج ىػو مشػاركة بعػػض الطػبلب يف مسػابقات
مدف كمناطق تستدعي السفر؛  ٦تا يؤدم إُف عدـ حضور الدركس،  كىو ما دفع ىذين ا١تعلمػُت للقيػاـ بتسػجيل الػدركس 
ابلفيديو كبرامج التقاط الشاشة كبرامج العركض التقدٯتية، مث كضعها على اليوتيوب ليقـو الطبلب ابلدراسة عن بعد، كيتم 

 .(Hamdan, McKnight, McKnight, & Arfstrom,  2013, p. 2) إكماؿ التعلم يف ا١تدرسة
كلعلَّ ٦تا أسهم يف بلورة ىذه اإلسًتاتيجية بشكلها اٟتػاِف كأدل إُف تطبيقهػا كانتشػارىا علػى مػدل كاسػع يف العػاَف           

كاهتػا كأجهزهتػا كبيئاهتػا كلو ىو ما حدث من تقدـ ىائل كطفرة كبػَتة يف ا١تيػداف التقػٍت،  فلقػد أصػبحت التقنيػة اٟتديثػة أبد
تنتشر على نطاؽو كاسعو كيف شيت ٣تاالت اٟتياة كمنها اجملاؿ التعليمي.

أسباابن  التكنولوجيا أعطت فلقد  التعليم، تقنيات ظهور بداايت مع ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية ظهور جاء كقد          
ا كاختصرت لطبلهبم، اإلنًتنت على العلمية ١توادا إححة فرصة ٢تم كفَّرت حيث فصو٢تم، لقلب للمعلمُت منطقية من كثَتن
اٟتصص خبلؿ ا١تعريف اتول يف كالتعمق للتطبيق أكسع مساحة كجعلت  التقليدية، الطريقة على الدراسية اٟتصة كقت

 (.ِِ ،قُّْٓ فهيد، آؿ) ا١تقلوب الصف عرب الدراسية
ػػ            ثػػل إسػػًتاتيجية الصػػف ا١تقلػػوب ٪توذجن ا تربػػواين يػػتم فيػػو قلػػب عناصػػر ااضػػرة مػػع الواجبػػات ا١تنزليػػة ا١تفركضػػة؛ ك٘تي

قبػل ااضػرة أك  (Vod/Podcasting)ْتيث يشاىد الطػبلب ااضػرة مسػجلة علػى أشػرطة أك عػرب رافػد علػى اإلنًتنػت 
 د ا١تفػػػػػػاىيماٟتصػػػػػة، يف حػػػػػػُت ٮتصػػػػػػص فػػػػػػًتة اٟتصػػػػػة بقاعػػػػػػة الػػػػػػدرس للتػػػػػػدريبات كا١تناقشػػػػػات كاألعمػػػػػػاؿ التحريريػػػػػػة كأتكيػػػػػػ

(EDUCAUSE Learning Initiative, 2012). 
التفكػَت مهػارات مسػتول كتنميػة التقليػدم الػتعلم ضػعفكيقدـ التعلم ابلصف ا١تقلوب أحػد اٟتلػوؿ التقنيػة اٟتديثػة لعػبلج 

ْتيث لتعليمية،ا العملية يف التعلم من لبلستفادة التقنية استخداـ تشمل تدريس إسًتاتيجية ا١تقلوب فالتعلم الطبلب،  عند
حيػث ااضػرات، إلقػاء مػن بػدالن  الفصل يف الطبلب مع كا١تناقشة كالتحاكر التفاعل يف الوقت من مزيدو  قضاء للمعلم ٯتكن

ٖتػت الفصػل يف اتػول ١تناقشػة األكػرب الوقػت ا١تنػزؿ كيبقػى يف قصػَتة للمحاضػرات فيػديو عػركض ٔتشػاىدة يقػـو الطػبلب
(.ُّٕ، َُِٓالزين، إشراؼ ا١تعلم )

كقد ٘تايزت تسميات ىذا النموذج التعليمي اٟتديث؛ فقد ٝتاَّه البعض ابلفصوؿ ا١تقلوبة، أك الفصل متغَت الوجهة          
Flipped Classroom كالبعض أٝتاه ابلتعليم ا١تعكوس ،Inverted Classroom (،َُِْأبو مغنم  ،ُٓٗ.)

ػا لوجػو، كالػتعلم عػن بعػد مػن كإذا كانت إسػًتاتيجية الػتعلم ابلصػف ا          ١تقلػوب عملينػا تػدمج بػُت الػتعلم الصػفي كجهن
خبلؿ مشاىدة موضوع الدرس عرب إحدل الوسائط التقنية، فهي نظراين تدمج بُت التعليم التقليدم كالتعلم النشط.
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ارتكػزت علػى ا١تقلػوب الػتعلم ابلصػف إسػًتاتيجية أف  (Bishop, & Averleger, 2013)فقد ذكػر بيشػوب كأفَتٞتػَت 
 النشط. كالتعلم التعلم التقليدم، ك٫تا: متوافقتُت غَت أهنما يعتقد  كاف التعلم نظريتُت يف
على ابلصف ا١تقلوب تستند إسًتاتيجية التعلم أف (Bergmann & Sams, 2009)كأضاؼ بَتٚتاف كسامز           

 يف بو يقـو مدرسينا ابعتباره كاجبان   ا١تنزؿ يف يفعلو كما ا١تنزؿ،  يف بو يقـو ا١تدرسة يف ا١تتعلم يفعلو ما أف مؤداىا بسيطة قاعدة
ا١تدرسة.
علػػػى قلػػػب  حديثػػػة نسػػػبينا تقػػػـوك٦تِّػػػا سػػػبق يتضػػػح أف إسػػػًتاتيجية الػػػتعلم ابلصػػػف ا١تقلػػػوب ىػػػي إسػػػًتاتيجية تعليميػػػة         

ليميػة خػارج الصػف كقبػل زمػن ااضػرة إجراءات التدريس ا١تعتادة؛ ْتيث يقـو الطبلب ابالطبلع على ٤تتول الدركس التع
من خبلؿ تقنية الفيديو التعليمي، يف حػُت يسػتثمر ا١تعلػم بيئػة الصػف ككقػت ااضػرة للمناقشػات كالتػدريبات كالتطبيقػات 

 كتقدًن التغذية الراجعة الفورية لطبلبو.
ي علػػػى تقنيػػػة الفيػػػديو، حيػػػث إف ك٦تػػػا ىػػػو جػػػدير ابلػػػذكر أف إسػػػًتاتيجية الصػػػف ا١تقلػػػوب تعتمػػػد بشػػػكلو أساسػػػ           

الدركس التعليميػة ا١تسػجلة ابلصػوت كالصػورة تقػدـ بػديبلن مثالينػا للمحاضػرة التقليديػة، فهػي تقػـو إبيصػاؿ اتػول الدراسػي 
ػػػػا لوجػػػػو  -للطلبػػػػة ٘تامػػػػا كمػػػػا يف الفصػػػػل التقليػػػػدم  ، بشػػػػكلو يفػػػػوؽ الوسػػػػائل األخػػػػرل؛ ٦تػػػػا حػػػػدا ٔتػػػػن طبقػػػػوا ىػػػػذه-كجهن

يتجهوا الختيار الفيديو التعليمػي بوصػفو كسػيلة إليصػاؿ اتػول؛ ليضػمنوا فهػم الطالػب الكػايف للمحتػول اإلسًتاتيجية أف 
 .(Marco, 2010, p. 46) ا١تعريف

ابلشكل تعمل اإلسًتاتيجية ىذه على أف  (Bergmann & Sams, 2009,p. 23) كيؤكد بَتٚتاف كسامز         
تغطية خبلؿ ذلك من يستطيعوف أبنفسهم، حيث الدراسية الفيديو ١توادىم مقاطع إبعداد األساتذة يقـو عندما الصحيح
 .الدرس، كيقدموهنا بشكلو كاضح لطبلهبم عناصر
ٔتميزات عديدة، منها:يتميز التعلم ابلصف ا١تقلوب أف  (Brame, 2013)( كبراكم  َُِٓكبُت ا٠تليفة )   

رفع مستول ٖتصيل الطبلب كتطوير استيعاهبم. -
ء الطبلب الفرصة لبلطبلع األكِف على اتول قبل كقت الفصل.إعطا-
الفصل بشكلو أفضل. كقت استثمار-
نقاط على مؤشر ىي الطبلب ٬تريها اليت كالواجبات القصَتة فاالختبارات الطبلب، استيعاب لتقييم آلية توفَت-

.التعامل معها على ا١تعلم يساعد ٦تا للمحتول؛ استيعاهبم يف الضعف كالقوة
هبا. يتعلموف اليت كالسرعة الزماف كا١تكاف اختيار يف للطبلب الكاملة اٟترية منح-
قبل أساتذهتم داخل الصف.  من للطبلب فورية تغذية راجعة تقدًن-
صغَتة. ٣تموعات يف للتواصل فيما بينهم من خبلؿ العمل الطبلب بث اٟتماسة يف نفوس-
الدراسية. الفصوؿ عن االختيارم أك القسرم غياب الطبلب ايسببه اليت ا١تعرفية الفجوة اإلسهاـ يف ردـ-
بناء عبلقة قوية بُت الطالب كا١تعلم.-
التشجيع على االستخداـ األمثل للتقنية اٟتديثة يف التعليم.-
الطػبلب أف  (Hamdan et al., p.5)مػا ذكػره  ٛتػداف كأخػركف  كلعلِّ من أىم ميزات للتعلم ابلصف ا١تقلوب         
الطالػب يسػتعرض حيػث للػتعلم، مركػزنا كػوهنم إُف للتػدريس ٤تصػلة يتطػوركف مػن كػوهنم ؿ ىػذا النمػوذج التعليمػيمػن خػبل
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 بنيتو تكوين يف نشط بشكلو  يشارؾ مثَّ  ا١تعلم، كمن لو يتيحها اليت ا٠تيارات عرب– الفصل خارج ذايت بشكلو  الدراسي اتول

 معٌت. بطريقة ذات كالتقوًن للتدريب اٞتديدة الصفية ةالبيئ لو تتيحها اليت الفرص من خبلؿ ا١تعرفية
إف ىناؾ بعض ( َُِٔعبدالواحد )  فقد أكضح كابلرغم من ا١تميزات الكثَتة لنموذج التعلم ابلصف ا١تقلوب،           

التحدايت اليت تعيق ٖتقيق الفائدة ا١ترجوة من ىذا النموذج التعليمي، من أ٫تها: 
رب٣تيات البلزمة لتسجيل الدرس كإعداده عند ا١تعلم.عدـ توافر األجهزة كال-
عجز بعض ا١تعلمُت عن توظيف التقنية ٔتهارة لتطوير طرؽ التدريس كالتحفيز كالتواصل مع الطلبة.-
٘تسك بعض ا١تعلمُت ابلطريقة التقليدية كعدـ رغبتهم يف التخلي عنها.-
عدـ توافر اإلنًتنت عند ٚتيع الطبلب.-
البلزمة عند ٚتيع الطبلب. عدـ توافر األجهزة-
 تكاسل الطبلب أك انشغا٢تم عن االستماع للدرس خارج الصف.-

 ا١تقلػوب، الصػف إسػًتاتيجية خػبلؿ من يتطور ا١تتعلم دكر أف (Marshall, 2013, p. 20)  مارشاؿ  كذكر            
اآلف  أصػبح للطلبػة كػاف يقػدمها الػيت لتقليديػةا ااضػرة مػن كبػدالن  قبػل، مػن أ٫تيػة أكثػر دكر ا١تعلػم يتطػور أيضػان ليصػبح فػإف

كمساعدتو. ا١تتعلم تفكَت توجيو انىيك عن كالتقوًن، الراجعة، التغذية كتقدًن أدكارنا ثبلثة، ىي: ا١تبلحظة، ٯتارس
كابستقصػػاء البحػػوث كالدراسػػات السػػابقة اتضػػح أف ىنػػاؾ ٣تموعػػة مػػن الدراسػػات اٟتديثػػة الػػيت أكػػدت نتائجهػػا            

ألثر اإل٬تاي الفاعل للتعلم ابستخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تنمية ٥ترجات تعلم متنوعة لدم الطػبلب يف ا١تراحػل ا
 التعليمية ا١تختلفة، كمن ىذه الدراسات: 

  إسػًتاتيجية الفصػوؿ ا١تقلوبػة يف تػدريس القػراءة يف تنميػة الفهػم ىدفت تعرؼ أثر اسػتخداـ اليت  :َُِٔدراسة عطية
، كقػػد تكونػػت عينػػة رائػػي كالػػوعي الصػػويت لػػدل طػػبلب ا١تسػػتول األكؿ مػػن متعلمػػي اللغػػة العربيػػة غػػَت النػػاطقُت هبػػاالق

( طالبنػػا مػػن متعلمػػي اللغػػة العربيػػة غػػَت النػػاطقُت هبػػا، كمت تقسػػيمها إُف ٣تمػػوعتُت: ٕتريبيػػة كعػػددىا ْٔالبحػػث مػػن )
ث ا١تػواد التعليميػة كأدكات البحػث الػيت ٘تثلػت يف: ا١تػادة ( طالبنا، كقػد أعػد الباحػِّ( طالبنا، كضابطة كعددىا )ِّ)

التعليميػػة لتػػدريس القػػراءة إبسػػًتاتيجية الفصػػوؿ ا١تقلوبػػة، كاختبػػار الفهػػم القرائػػي، كاختبػػار الػػوعي الصػػويت، كقػػد أتكػػد 
ذم  الباحث من صدؽ ىذه األدكات كثباهتا ابلطرؽ اإلحصائية ا١تبلئمة، كقػد أسػفرت نتػائج البحػث عػن كجػود فػرؽ

داللػػػة إحصػػػائية بػػػُت متوسػػػطي درجػػػات اجملمػػػوعتُت التجريبيػػػة كالضػػػابطة يف التطبيػػػق البعػػػدم الختبػػػارم الفهػػػم القرائػػػي 
كالوعي الصويت لصاٌف اجملموعة التجريبية.

 ( َُِٓدراسػة الػزين) :األكػادٯتي التحصػيل يف ا١تقلػوب الػتعلم اسػتخداـ إسػًتاتيجية أثػر الػيت ىػدفت إُف تعػرؼ
طالبات من ( طالبةٕٕمن ) عينة تكونت على أجريت كقد الرٛتن، عبد بنت نورة األمَتة ّتامعة الًتبية كلية لطالبات

ا١تبكرة، كاستخدمت الدراسة اختبارنا ٖتصيلينا، ككشفت نتائجها عن األثػر  كالطفولة الًتبية ا٠تاصة ٗتصص الًتبية كلية
 لدل الطالبات عينة البحث. يل األكادٯتيالتحص يف ا١تقلوب التعلم إسًتاتيجية اإل٬تاي الستخداـ

 ( ُّْٔدراسػة آؿ معػدم)االبتػدائي  ا٠تػامس الصػف طػبلب لػدل الرايضػي التفكػَت مهػارات تنميػة إُف دفػت: ق
( طالبنػا قسػمت إُف ٣تمػوعتُت؛ ٣تموعػةِٖعينػة الدراسػة مػن ) كتكونػت ا١تقلوبػة، ابلفصػوؿ ا١تػدمج الػتعلم ابسػتخداـ

٘تثػل اثنيػة ك٣تموعػة ٕتريبيػة ( طالبنا،ِٕبواقع ) ا١تقلوبة الفصوؿ ٘تثل أكُف ٕتريبية ك٣تموعة ( طالبنا،ِٕضابطة قوامها )
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( طالبنػا، كاسػػتخدمت الدراسػة اختبػػار مهػارات التفكػػَت الرايضػي، كأسػػفرت ِٕقوامهػػا ) االفًتاضػػية ا١تقلوبػة الفصػوؿ
 ا٠تامس الصف لطبلب الرايضي مهارات التفكَت تنمية يف ا١تقلوبة ابلفصوؿ ا١تدمج التعلم استخداـ نتائجها عن فاعلية

.االبتدائي
 ( َُِْدراسػة حبيػػب):  ىػػدفت الكشػػف عػػن دكر الصػػف ا١تقلػوب يف ٖتسػػُت ٖتصػػيل قواعػػد اللغػػة العربيػػة للنػػاطقُت

ا، كأكضػحت رؤيػة متكاملػة لتػدريس قواعػد  ػا جديػدن بغَتىا، كىي دراسة كصفية انقشت الصف ا١تقلػوب بوصػفو منهجن
ة للناطقُت بغَتىا ابستخداـ ىذا ا١تنهج، كقد أبرزت نتائجهػا مػزااي الصػف ا١تقلػوب يف تػدريس قواعػد اللغػة اللغة العربي

العربيػػة للنػػاطقُت بغَتىػػا، كمػػن أ٫تهػػا اسػػتخداـ كقػػت الصػػف بطريقػػة خبلقػػة كمنتجػػة، كتعػػدد ا١تصػػادر كتبػػادؿ ا٠تػػربات 
ألسئلة يف أثناء ااضرة.التعليمية، كاختيار الوقت ا١تناسب للتعلم، كالتعمق يف طرح ا

 ( دراسػػة ىػػاك:(Hao, 2014  ىػػدفت الكشػػف عػػن إتاىػػات الطػػبلب ٨تػػو تعلػػم أحػػد ا١تقػػررات اٞتامعيػػة ابسػػتخداـ
إسػػًتاتيجية الفصػػوؿ ا١تقلوبػػة، كمت تطبيػػق التجربػػة مػػدة فصػػلو دراسػػيو كامػػل، كقػػد اسػػتخدمت الدراسػػة ا١تػػنهج الوصػػفي 

ا لتقيػػيم التػػدريس ابلصػػف ا١تقلػػوب كعبلقتػػو ُٖنة عػػدد بنودىػػا )ا١تسػػحي الٕتاىػػات الطػػبلب مػػن خػػبلؿ اسػػتبا ( بنػػدن
ابلدكافع لدم الطبلب، كقد أبرز التحليل العاملي أف ىناؾ أربعة عوامل رئيسة تؤثر يف دكافع ا١تتعلمُت أفرزهتا الفصوؿ 

الػػتعلم كالدافعيػػة( كمػػا ا١تقلوبػػة كىػػي )مشػػاركة الطػػبلب، كإسػػًتاتيجيات الػػتعلم، كتوجػػو ا١تهمػػة، كالعبلقػػة بػػُت أسػػلوب 
أبرزت النتائج دكر التدريس ابلصف ا١تقلوب يف ٖتفيز ا١تتعلمُت كإاثرة دافعيتهم للتعلم. 

 دراسػة سػػنودف (:(Snowden, 2012  ىػدفت ٖتديػػد إتاىػػات ا١تعلمػُت ٨تػػو التػػدريس ابلصػف ا١تقلػػوب مػػن خػػبلؿ
ؿ اسػػتخداـ ا١تػػنهج الوصػػفي التحليلػػي ابلتطبيػػق اسػػتبداؿ ااضػػرة التقليديػػة ٔتحاضػػرة علػػى اإلنًتنػػت، كذلػػك مػػن خػػبل

، كالدراسػػات االجتماعيػػة( إبحػػدل  علػػى ٣تموعػػة مػػن معلمػػي ا١تػػواد األساسػػية )اللغػػة اإل٧تليزيػػة، كالرايضػػيات، كالعلػػـو
مػػدارس كاليػػة تكسػػاس العليػػا، كقػػد كشػػفت النتػػائج عػػن كجػػود إتاىػػات إ٬تابيػػة لػػدم ا١تعلمػػُت ٨تػػو التػػدريس ابلصػػف 

ا١تقلوب.
  اسة مارلو درMarlowe,2012)):  ىدفت الكشف عن أثر الفصوؿ ا١تقلوبة يف التحصيل الدراسػي كالقلػق يف مقػرر

( طالبنػػا اب١ترحلػػة الثانويػػة قيسػػموا إُف ٣تمػػوعتُت إحػػدا٫تا ٕتريبيػػة كاألخػػرل َْ"األنظمػػة البيئيػػة كاجملتمعػػات" علػػى عػػدد )
ـ ٞتمػػع البيػػاانت أسػػاليب التقػػوًن )التكػػويٍت، كا٠تتػػامي، ضػػابطة، كقػػد انػػتهج الباحػػث ا١تػػنهج شػػبو التجػػرييب، كاسػػتخد

كسجل درجات الفصل( ١تعرفة مستول الفرؽ يف التحصيل الدراسي بُت الفصلُت، كما استخدمت الدراسة: أسلوب 
سػة ا١تقابلة، كاستبانة التقييم الذايت ١تستول القلق كاٞتهد، كاستبانة للتعرؼ إُف االٕتاىات الشخصية للطبلب ٕتاه درا

ا١تقػػرر، كقػػد كشػػفت النتػػائج عػػن ارتفػػاع مسػػتول التحصػػيل األكػػادٯتي، كا٩تفػػاض مسػػتوايت القلػػق الدراسػػي، ككجػػود 
 إتاىات إ٬تابية ٨تو الدراسة ابلصف ا١تقلوب.

  دراسة جونسوفJohnson, 2012)):  اليت ىدفت تعرؼ فاعلية الصف ا١تقلوب يف تدريس مادة تطبيقات اٟتاسب
لصفية كإتاىات الطبلب كا١تعلمُت اب١ترحلة الثانوية، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج التجرييب، ك٘تثلت اآلِف على األسئلة ا

أدكاهتػػػا يف: اختبػػػار التحصػػػيل، كاسػػػتبانة االٕتاىػػػات، كبطاقػػػة مبلحظػػػة ١تقارنػػػة مسػػػتول األسػػػئلة الصػػػفية الػػػيت يطرحهػػػا 
اي لنمػػػوذج الفصػػػل ا١تقلػػػوب يف طػػػرح األسػػػئلة الطػػػبلب كا١تعلمػػػوف بػػػُت اجملمػػػوعتُت، كقػػػد أبػػػرزت نتائجهػػػا األثػػػر اإل٬تػػػ

الصفية، كتنمية االٕتاىات اإل٬تابية لدل الطبلب كا١تعلمُت اب١ترحلة الثانوية.
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 (دراسة سًتاير(Strayer,2007:  ىدفت تعرؼ أثر التدريس ابلصف ا١تقلوب ابستخداـ أحد األنظمة الذكية يف
ابٞتامعة، كقد انتهجت الدراسة ا١تنهج التجرييب، كأعد  تدريس مادة "مدخل يف اٟتساب" لطبلب البكالوريوس

الباحث بعض األدكات ٞتمع ا١تعلومات تدمج بُت بعدم )بيئة التعلم، كأنشطة التعلم( مثل: مقياس البيئة الصفية يف 
ي الكبَت ا١ترحلة اٞتامعية، كا١تبلحظة، كالتأمبلت ا١تكتوبة، ك٣تموعات الًتكيز، كقد كشفت النتائج عن األثر اإل٬تا

للتدريس ابلفصوؿ ا١تقلوبة مقارنة ابلفصل التقليدم يف تدريس مادة "مدخل يف اٟتساب" للطبلب عينة الدراسة، 
ككجود إتاىات إ٬تابية لديهم لبيئة الفصوؿ ا١تقلوبة.

صف ا١تقلوب يف ٪تو يتضح من الدراسات السابقة األثر اإل٬تاي الكبَت كالواضح الستخداـ إسًتاتيجية التعلم ابل        
التحصيل كٖتسُت االٕتاىات كتقوية الدافعية كتنمية التفكَت كخفض مستول القلق، إال أنو َف يتم استخداـ ىذه 

يف تدريس العلـو الشرعية بصفةو عامة أك تدريس الثقافة اإلسبلمية بصفةو خاصة،  -على حد علم الباحث –اإلسًتاتيجية 
ىذه الدراسات يف إعداد ا١تادة التعليمية كفقنا إلسًتاتيجية الصف ا١تقلوب كيف إعداد كمع ذلك فقد ٘تت االستفادة من 

أدكات الدراسة ا١تتمثلة يف االختبار التحصيلي كمقياس الدافعية للتعلم، كذلك من خبلؿ االطبلع على اختبارات كمقاييس 
 ىذه الدراسات كٖتليلها كالسَت على هنجها.

تيجية الصف ا١تقلوب قد أثبتت فاعليتها يف تدريس كثَتو من ا١تواد الدراسية يف مراحل تعليمية كإذا كانت إسًتا         
٥تتلفة ٔتا حقق الفائدة للطبلب كا١تتعلمُت يف حياهتم الدراسية، فإف الباحث يرل أنو من ابب أكُف أف نقـو بتجريبها يف 

علمُت فيما ٮتص حياهتم التعليمية من انحية كينعكس على تدريس العلـو الشرعية رغبةن يف ٖتقيق الفائدة للطبلب كا١تت
حياهتم الدينية من انحية أخرل، كىذا ما ٭تاكؿ الباحث ٕتريبو من خبلؿ تدريس الثقافة اإلسبلمية ابستخداـ ىذه 

 اإلسًتاتيجية.
كثَته من الًتبويُت كالباحثُت يف   إف مفهـو الثقافة اإلسبلمية من ا١تفاىيم األصيلة يف الًتبية اإلسبلمية؛ لذا حاكؿ 

 ميداف الًتبية اإلسبلمية تعريفها كٖتديد معا١تها، كمن ىذه التعريفات:
"٣تموعة من القيم االجتماعية، كالصفات ا٠تلقية ا١تكتسبة، ا١تستمدَّة من التعاليم ( أهنا:ُّ، َََِعرفها ٤تمود )        

  اٟتلوؿ السليمة لكل مشكبلهتا، كالوفاء ١تا ٬تد يف حياهتا من حاجات"اإلسبلمية بقصد سعادة الفرد كاجملتمع، كتقدًن
( أهنا: "طريقة اٟتياة اليت يعيشها ا١تسلموف يف ٚتيع ٣تاالت اٟتياة، كفقنا لوجهة ِٔٓ، ََِٗكعرفها ىندم )         

الفكرم الذم يعرؼ ابٟتضارة، كىي نظر اإلسبلـ كتصوراتو يف اجملاؿ ا١تادم الذم ٝتيناه ا١تدنية، كيف اجملاؿ الركحي أك 
تشمل: العقيدة، كنظم اٟتياة ا١تنبثقة عنها من القيم، كاألخبلؽ، كالعادات، كاألعراؼ، كا١تعارؼ، ككالفنوف كأ٪تاط السلوؾ 

القائمة على تعاليم اإلسبلـ كأحكامو، كىي تشمل ا١تدنية كاٟتضارة معنا".
ا: "٣تموع ا١تعتقدات كالشعائر كالقيم كاآلداب كالسَت كالعادات ( أهنُٗٗ، َُُِكعرفها فرج كطنطاكم )         

كالتقاليد كا١تعاَف اٟتضارية كالتعبَتات كقضااي الفكر كٚتيع أ٪تاط السلوؾ اليت أقرىا اإلسبلـ يف القرآف الكرًن كالسنة النبوية 
ا١تطهرة".
رابنية مصدرىا الرئيس ىو القرآف الكرًن كالسنة الثقافة اإلسبلمية ثقافة ( أف َُٔق، ُّْْكذكرت اٟتارثي )         

النبوية ا١تطهرة، فهي ثقافة سامية األىداؼ، قوية األساس ٕتمع بُت العلم كاإلٯتاف، متوازنة كمتكاملة ا١تنهج، كإ٬تابية 
ٍن  نىا ًإلىٍيكى ريكحنا مًٌ يػٍ ًلكى أىٍكحى أىٍمرانى   مىا كينتى تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىالىا١تمارسة كالعمل، كعا١تية الرؤية كا٢تدؼ، قاؿ تعاُف: )كىكىذٰى
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ٯتىافي كىلٰىًكن جىعىٍلنىاهي نيورنا نػٍَّهًدم بًًو مىن نَّشىاءي ًمٍن ًعبىاًدانى   كىإًنَّكى لىتػىٍهًدم ًإُفىٰ ًصرىاطو مُّسٍ  فًِ َما لَه   الَِذي ّللَاِ  ِصَراطِ  *تىًقيمو اإٍلً

ِض  فًِ َوَما الَسَماَواتِ  َرأ ور   تَِصٌر   ّللاَِ  إِلَى أاَلَ  ۚ   األأ  ."ّٓ-ِٓ( "الشورل: األأ م 
كيف ضوء التعريفات السابقة يتضح أف الثقافة اإلسبلمية تنطلق من اإلسبلـ كتستمد منو ركحها كأ٫تيتها كمكانتها         

يمها ا٠تالدة، كتعرب عن تراث األمة اإلسبلمية، كما أهنا تسعى لتحقيق غاايت الدين اإلسبلمي اٟتنيف كخصائصها كق
كأىدافو القوٯتة يف بناء شخصية اإلنساف، كىي من ىذا ا١تنطلق جاءت شاملة ٞتميع شؤكف الكوف كاإلنساف كاٟتياة من 

أجل ٖتقيق السعادة يف الدنيا كاآلخرة.
افة اإلسبلمية أحد العلـو ا١تهمة يف مسَتة الطالب اٞتامعي التعليمية كاٟتياتية على حدو سواء، فهي كتعد الثق          

ّتانب كوهنا ٤تصلة لكل العلـو اإلسبلمية، فإف ٢تا دكرنا كاضحنا يف بناء شخصية الفرد على ا١تستوايت الدينية كالعقلية 
 كاالجتماعية كافةن. 

( أف الثقافة اإلسبلمية علمنا من العلـو كثيق الصلة بكياف الفرد كشخصيتؤٗ، َُِّفقد ذكر سا١تاف )
اإلسبلمية، يتم من خبللو ترقية مشاعر الفرد، كينمي مداركو، كيفتح أحاسيسو، كيصقل مواىبو، كيزيد يف حركتو كنشاطو 

قـو بتلك الدراسة؛ ٦تا ٬تعلها الفكرم، فيؤدم كل ذلك إُف إحداث تفاعل ذايت داخل النفس اليت تتلقى ىذا العلم كت
 تنطلق إُف آفاؽو جديدة، كٖتصل على معارؼ كحقائق علمية َف تكن تعرفها من قبل. 

( أف الثقافة اإلسبلمية من أىم مقومات اجملتمع العري، فهي منهج للتواصل ُٖ، ُٓٗٗكأكضح ا١تعزاكم )        
يو يف تربيتو، كيعتمد عليها كل نشاط تعليمي داخل الصف كخارجو. كالتفاىم بُت ا١تتعلم كبيئتو، كاألساس الذم نعتمد عل

( أف الثقافة اإلسبلمية ىي أحد ا١تقررات الدراسية اليت ٘تثل أساسنا مهمنا لتكوينٕٖ، َُِّكأضاؼ سا١تاف )
العصر الفكرية ا١تتجددة، كما فكر ا١تتعلم كإتاىاتو كمسالكو اٟتياتية، فمن خبل٢تا يستطيع ا١تتعلم االندماج مع معطيات 

أهنا ترقى بعقلو، كتزكده أبفكارو ثرية، كٕتعلو ملمنا اب١تعلومات ا١تفيدة يف شىت اجملاالت، بل كأكثر من ذلك فهي ٖتصنو من
 التيارات الفكرية ا١تغلوطة كا١تنحرفة.

من تتطلب أخذت اليت العصرية تا١توضوعا بدراسة تقـو اإلسبلمية الثقافة( أف ُِ، ََُِذكر أبو ٭تِت )ك          
متكاملة مستقلة مًتابطة ْتوث يف كتقدٯتها اإلسبلمي، الًتاث شتات يف ا١تبعثرة الفكرية الكائنات ا١تسلمُت استخبلص

،كاإلٯتاف كالعلم اإلسبلـ، يف كاألسرة يف اإلسبلـ، كالتنمية اإلسبلـ، يف كالًتبية الغربية العلمية التحدايت ١تواجهة كمقارنة؛
.اإلسبلـ يف االقتصادم كالنظاـ اإلسبلـ يف السياسي كالنظاـ يف اإلسبلـ، العقدم كالنظاـ اإلسبلمي، كاجملتمع

ك٦تا ىو جديره ابلذكر أف تدريس مقرر الثقافة اإلسبلمية كٓتاصةو يف ا١ترحلة اٞتامعية ٭تتاج إُف إسًتاتيجية تدريسية
لتعليمية كالًتبوية من انحية، كتعطي للحوار كالنقاش كالتدريب كالتطبيق مساحة أكرب غَت تقليدية ْتيث تراعي أىدافها ا
 داخل الصف من انحية أخرل.  

لذا ٬تب أف ٮترج مدرس ىذا ا١تقرر يف تدريسو عن الرحبة اليت تنتاب مدرسي كثَت من ا١تواد العلمية، من خبلؿ         
مع عقلية ا١تتلقي، ك٤تاكلة غرس مبادئ التفكَت، كتنمية القدرة على الفهم، كا٠تركج  ا٠تركج من النمطية ا١تعهودة إُف التعامل

من حالة اٞتمود الفكرم اليت ٘تنع العقل من التعاطي بصورة إ٬تابية مع كاقع اٟتياة كمعارفها، من خبلؿ إكساب الدارس 
ا من ا١تهارات ا١تهٌمة كالتحليل كالتعليل، ك٤تاكلة الفهم كاإلدراؾ ، كالتفاعل اإل٬تاي مع كافة األسئلة كاالستفسارات عديدن

(.ََِٕالفريح، ا١تلحة اليت قد تعرض للمرء يف حياتو )
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كأل٫تية مقرر الثقافة اإلسبلمية فقد أيجريت دراسات عديدة اكلة تطوير تدريسو يف اٞتامعات السعودية، منها         
عليم ا١تربمج اوسب كا١تطبوع يف تنمية مهاريت التحصيل كاالحتفاظ لدل اليت اىتمت بقياس أثر الت (ََِٔدراسة ٯتاين )

ق ( اليت قامت ببناء برانمج لتطوير منهج الثقافة ُِْٕكدراسة الناجم)، طبلب مقرر الثقافة اإلسبلمية ّتامعة طيبة
عاصرة، كدراسة ا١تالكي اإلسبلمية )مقررات اإلعداد العاـ( لطبلب اٞتامعات كالكليات يف ضوء متطلبات اٟتياة ا١ت

مقياس إتاىات الطبلب ٨تو اسًتاتيجيات تدريس الثقافة اإلسبلمية يف كليات ا١تعلمُت يف  ببناء اىتمت اليت( ََِٕ)
( اليت قامت بتجريب إسًتاتيجية قائمة على الرمز ا١تتعلم ذاتينا يف تدريس َُِّا١تملكة العربية السعودية، كدراسة سا١تاف )

مية لتنمية بعض عادات العقل كمهارات األمن الفكرم لدل طبلب السنة التحضَتية ّتامعة الباحة.الثقافة اإلسبل
كما عيقدت عديده من الندكات كا١تؤ٘ترات حوؿ الثقافة اإلسبلمية كأساليب تدريسها، من أ٫تها: مؤ٘تر جامعة    

( َُِْمعات"، كمؤ٘تر مكة ا١تكرمة ا٠تامس عشر عاـ )( "تدريس الثقافة اإلسبلمية يف اٞتاَََِالزرقاء األىلية عاـ )
سبلمية للحفاظ على (  "ضركرة الثقافة اإلَُِٓاألصالة كا١تعاصرة"، كمؤ٘تر جامعة الشارقة عاـ ) -"الثقافة اإلسبلمية

 .إلسبلمية يف نشر الفكر ا١تعتدؿ"(  "إسهاـ مقررات الثقافة آَُِندكة جامعة ا١تلك فيصل عاـ )ك  ،ا٢توية"
يف ضػػوء مػػا سػػبق فػػإف البحػػث اٟتػػاِف ٭تػػاكؿ التعػػرؼ إُف أثػػر اسػػتخداـ إسػػًتاتيجية التػػدريس ابلصػػف ا١تقلػػوب يف           

 تدريس الثقافة اإلسبلمية يف التحصيل كالدافعية للتعلم لدل طبلب السنة التحضَتية ّتامعة شقراء.
كػػلو مػػن: التحصػػيل، كالدافعيػػة أل٫تيتهمػػا البالغػػة يف كحػػاكؿ الباحػػث الوقػػوؼ علػػى أثػػر التػػدريس ابلصػػف ا١تقلػػوب يف تنميػػة  

العملية التعليمية؛  فالتحصيل ا١تعريف يتمثل فيما ٭تصل عليو الفرد ا١تػتعلم مػن معلومػات كمعػارؼ بعػد مػركره ٓتػربات تربويػة 
 كفق برانمج معد يف مادة دراسة معينة أك ٣تموعة من ا١تواد.

يف كأثرىػا ىػذه العوامػل معرفػة أف ذلػك القصػول؛ أ٫تيتػو لػو عديػدة عوامػل مػن بػو يػرتبط كمػا ا١تعػريف كالتحصػيل         
عػامبلن  الطالػب ٭تققهػا الػيت ا١تعػريف التحصػيل تكػوف نتػائج مػا فغالبنا العملية، تلك يعوؽ ما معرفة من ٯتكن ا١تعريف التحصيل

(. كٯتثػلٖ، ََُِعلػي، ا١تعػريف ) ٖتصيلو يف ١تؤثرةا ا١تتعلم بيئة طبيعة عن إ٬تابية سلبية أك صورة من تعطيو ٔتا كمهمنا مؤثرنا
 (ُٔٓٗ عاـ ) التصنيف ىذا طرح الدركس، فمنذ كٗتطيط الًتبوية، األىداؼ ٣تاؿ يف شهرة األكثر لؤلىداؼ بلـو تصنيف
كر،التذ  :ىي مستوايت، ستة إُف تصنيفو يف التحصيل بلـو قسم األكساط، كقد ٥تتلف يف ابىتماـ زاؿ ٭تظى ما اآلف كحىت

 كالتقوًن. كالًتكيب، كالتطبيق، كالتحليل، كالفهم،
أمػػا الدافعيػػة فهػػي حالػػة أك رغبػػة داخليػػة لػػدل ا١تػػتعلم تدفعػػو إُف سػػلوؾ إ٬تػػاي ٨تػػو ا١توقػػف التعليمػػي، كاإلقبػػاؿ عليػػو       

بنشاطو موجو، كاالستمرار يف ىذا النشاط حىت يتحقق التعلم.
 إُف صنفُت: (Brown  et al.,1998)  كآخراف كقد صنفها براكف

كتعػد ٤تػدد، ٔتوضػوعو  اىتمامػو الفػرد، أك ١تيػل الطبيعػي النمػو كتعػٍت:  Intrinsic Motivationداخليػة  دافعيػة         
بنفسػو الفػرد ثقػة يف ا١تختلفػة، كتتضػح األعمػاؿ أداء يف ا١تستمرة كا١تشاركة معرفتو زايدة يسهم يف الذم الفرد ٢تدؼ انعكاسنا

  .الذات ٖتقيق االستطبلع، كذلك كلو  بغرض كحب الذاتية، كاستقبلليتو
الوقػت يف مػرضو  ٨تػو األعمػاؿ، علػى كإ٘تػاـ النجػاح يف الرغبػة : كتعػٍتExtrinsic Motivationخارجيػة   دافعية        
بشػعور ردالفػ األعمػاؿ علػى ىػذه تعػود ْتيػث الفػرد، لػدل إ٧تػازه ا١تػراد ابلعمػل مهػارات خاصػة كجػود ذلػك كيتطلػب اػدد،
.الرضا
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مشكلة البحث:
الحظ الباحث من خبلؿ عملو اٞتامعي يف تدريس العلـو الشػرعية كبعػض مقػررات اإلعػداد العػاـ لعلػـو الثقافػة            

اإلسػبلمية كمناىجهػػا كطػػرؽ تدريسػها ١تػػدة تزيػػد عػػن عشػرة أعػػواـ ا٩تفػػاض ا١تسػػتول التحصػيلي للطػػبلب يف مقػػررات العلػػـو 
عامة كيف مقرر الثقافة اإلسبلمية على كجو ا٠تصوص، حىت أنػو كجػد كثػَتنا مػن الطػبلب يهملػوف ىػذا ا١تقػررالشرعية بصفة 

كال يلتفتوف إُف استذكاره إال قبيل االختبارات النهائيػة اعتمػادنا علػى خلفيػتهم اإلسػبلمية مػن خػبلؿ نشػأهتم يف دكلػة تنتشػر 
اإلسبلمية الغراء كأحكامها يف العبادات كا١تعامبلت كافةن، كتصطبغ اٟتياة فيها الثقافة اإلسبلمية كتقـو على مبادئ الشريعة 

 فيها ابلصبغة اإلسبلمية ا٠تالصة.
كابستقصػػاء نتػػائج الطػػبلب يف مقػػرر الثقافػػة اإلسػػبلمية ابلسػػنة التحضػػَتية لؤلعػػواـ الثبلثػػة ا١تاضػػية كجػػد الباحػػث          

%(، ٓٔ%( من الطبلب كاف معدلو أقل من )ُّالنتائج عن أف )ضعفنا ملحوظنا يف معدالت الطبلب؛ إذ كشفت ىذه 
%(. ٕٓ%( من الطبلب زاد معد٢تم عن )ُٓ%(، كأف فقط )ٕٓ%( ك)ٓٔ%( منهم تراكح معدلو ما بُت )ْٓكأف )

( مػػن أسػػاتذة الثقافػػة اإلسػػبلمية يف عمػػادة السػػنة َُكقػػد أجػػرل الباحػػث بعػػض ا١تقػػاببلت الشخصػػية مػػع عػػدد )        
ية لتعرؼ أسباب ا٩تفاض تلك ا١تعدالت، كقد كشفت نتائج ىذه ا١تقاببلت عن أف ا٩تفاض دافعية الطبلب لتعلم التحضَت 

 ا١تقرر كاالعتماد على طرؽ تدريس تقليدية أييت يف مقدمة تلك األسباب.
يف ا١تراحػػل كقػػد أكػػدت الدراسػػات كالبحػػوث السػػابقة علػػى ىػػذا الضػػعف كالقصػػور يف ٖتصػػيل الطػػبلب ٢تػػذه ا١تػػادة         

(، كدراسػػػػة األكلػػػػيب ََِٕ(، كدراسػػػػة القوابعػػػػة )ََِٔ(، كدراسػػػػة ٯتػػػػاين )ََِْ) فعوجػػػػاالتعليميػػػػة ا١تختلفػػػػة، كدراسػػػػة 
(، كدراسػة أبػوالم ََُِ(، كدراسػة عراقػي ك٪تػر )ََِٗ(، كدراسػة السػاَف )ََِٗ(، كدراسة ا٠تطيػب كالػزعيب )ََِٖ)
(.َُِّين )(، كدراسة الزىراَُِّ(، كدراسة آؿ عواض )َُُِ)

يتضػػػح ٦تػػػا سػػػبق ا٩تفػػػاض ا١تسػػػتول التحصػػػيلي لطػػػبلب السػػػنة التحضػػػَتية ّتامعػػػة شػػػقراء يف مقػػػرر الثقافػػػة اإلسػػػبلمية       
ابلرغم من كونو مقررنا أساسينا، كلو أ٫تية خاصة لكونو يتعلق أبشرؼ الكتب كىو كتاب هللا تعػاِف القػرآف الكػرًن كسػنة نبيػو 

ا يكوف لذلك ارتباط كثيق بضعف دافعيتهم لتعلم ىذا ا١تقرر نتيجة أنو يقدـ بطريقة تقليدية غَت جاذبة كال ٤تببة ملسو هيلع هللا ىلص،  كرٔت
 ٢تم من انحية، مع قلة التطبيقات كالتدريبات ا١تقدمة على ٤تتول ىذا ا١تقرر من انحية أخرل.

السنة التحضػَتية ١تقػرر الثقافػة اإلسػبلمية  لذا فقد ٖتددت مشكلة البحث اٟتاِف يف: ضعف كقصور ٖتصيل طبلب       
 من خبلؿ السؤاؿ الرئيس التاِف:كضعف دافعيتهم لتعلم ىذه ا١تادة.

استخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تدريس مقرر الثقافة اإلسبلمية يف التحصيل كالدافعية لتعلم ىذا ا١تقرر لدل أثر ما 
طبلب السنة التحضَتية ّتامعة شقراء؟

البحث:أسئلة 
كيتفرع من السؤاؿ السابق السؤاالف الفرعياف التالياف:

أثر استخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تدريس مقرر الثقافة اإلسبلمية يف التحصيل لدل طبلب لدل طبلبما  -1
؟السنة التحضَتية ّتامعة شقراء

مية يف الدافعية لتعلم ىذا ا١تقرر لدلأثر استخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تدريس مقرر الثقافة اإلسبلما  -2
؟طبلب السنة التحضَتية ّتامعة شقراء

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



. دمحم الناح د         الححض ر ة بجامعة ش شاء       أجش اظحخذام إظتراثيجية الحعل  بالصف امل لىب ف  ثذسيغ م شس الث افة إلاظالمية ف  ثنمية الححصيل والذافعية للحعل  لذي ظالب العنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              330

 أىداف البحث: 
ربدد اىداف البحث فيما يلي: 

معرفة أثر إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تدريس مقرر الثقافة اإلسبلمية يف التحصيل لدل طبلب لدل طبلب السنة  .1
التحضَتية ّتامعة شقراء. 

تيجية الصف ا١تقلوب يف تدريس مقرر الثقافة اإلسبلمية يف الدافعية لتعلم ىذا ا١تقرر لدل طبلب معرفة أثر إسًتا .2
السنة التحضَتية ّتامعة شقراء؟

فروض البحث: 
حاكؿ البحث اٟتاِف بعد تنفيذ ٕتربة البحث التحقق من صحة الفركض اآلتية:

جريبية كاجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدم الختباريوجد فرؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اجملموعة الت -1
التحصيل لصاٌف اجملموعة التجريبية.

يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدم ١تقياس -2
الدافعية للتعلم لصاٌف اجملموعة التجريبية.

حدود البحث:
اٟتاِف على:اقتصر البحث 

دراسة أثر استخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تنمية التحصيل عند مستوايت: التذكر، كالفهم، كالتطبيق. -
دراسة أثر استخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف ثبلثة أبعاد للدافعية، ىي: ا١تثابرة، كالطمػوح، كاالسػتمتاع يف كقػت -

ا١تنافسة.
ة ّتامعة شقراء.عينة من طبلب السنة التحضَتي-
ق(ػ.ُّْٕ/ُّْٔتطبيق ٕتربة البحث على الطبلب عينة البحث يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي)-

 منهج البحث:
تبعنا لطبيعة البحث كأىدافو، استخدـ الباحث يف ىذا البحث ا١تنهجُت اآلتيُت: 

كاألدبيػػػػات النظريػػػػة ذات الصػػػػلة ابلفصػػػػوؿ ا١تقلوبػػػػة يف مراجعػػػػة البحػػػػوث كالدراسػػػػات السػػػػابقة  ا١تػػػػنهج الوصػػػػفي التحليلػػػػي:
كالدافعية للتعلم، كٖتديد أبعاد الدافعية كٖتليلها، كإجراءات توظيػف الفصػوؿ ا١تقلوبػة يف تعلػيم الثقافػة اإلسػبلمية،  ككػذلك 

 االستفادة من الدراسة النظرية يف بناء أدكات البحث.
تُت )ٕتريبيػػػة ك ضػػػابطة(،حيث درسػػػت اجملموعػػػة التجريبيػػػة موضػػػوعات القػػػائم علػػػى تصػػػميم اجملمػػػوع :ا١تػػػنهج شػػػبو التجػػػرييب

الثقافػة اإلسػبلمية ابسػتخداـ إسػًتاتيجية الفصػوؿ ا١تقلوبػة، يف حػُت درسػت اجملموعػة الضػابطة ا١توضػوعات نفسػها ابلطريقػة 
جػػم األثػػر يف علػػى طػػبلب اجملمػوعتُت مث حيسػػب ح (Pre-Post test)ا١تعتػادة، كقػػد طيبقػػت أدكات القيػاس قبلػػي/ بعػػدل 

 التحصيل كالدافعية بعد انتهاء التجربة.
 أمهية البحث:

 تكمن أ٫تية البحث من إمكانية مسا٫تتو يف: 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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توجيػػو أنظػػار مصػػممي منػػاىج الثقافػػة اإلسػػبلمية ابٞتامعػػات السػػعودية إُف ضػػركرة االسػػتفادة مػػن التقنيػػات اٟتديثػػة يف -1
مثػل ٪تػوذج الصػف ا١تقلػوب لتنميػة التحصػيل الدراسػي كالدافعيػة تصميم ىذه ا١تنػاىج كفقنػا ألسػاليب التػدريس اٟتديثػة 

للتعلم.
مساعدة طبلب اٞتامعة على تعلم مقرر الثقافة اإلسبلمية من خبلؿ ٪توذج تدريسي حديث يػدعم التطبيػق كالتػدريب -2

بيقيػػة يف كالتعزيػػز؛ حيػػث تنػػاكؿ البحػػث اسػػتخداـ ٪تػػوذج الصػػف ا١تقلػػوب بوصػػفو إسػػًتاتيجية هتػػدؼ إُف ا١تمارسػػة التط
العملية التعليمية.

معاكنة أساتذة الثقافة اإلسبلمية على أتدية مهامهم التدريسية مػن خػبلؿ تقػدًن دركس تعليميػة ابسػتخداـ إسػًتاتيجية -3
الصف ا١تقلوب؛ حيث تساعد ىذه اإلسًتاتيجية على توفَت بيئة تعليمية جاذبة كمر٭تة لكلو من األستاذ كالطالب.

يػػػدة للمكتبػػػة العربيػػػة ٯتكػػػن أف تكػػػوف عػػػوانن للبػػػاحثُت كأسػػػاتذة الثقافػػػة اإلسػػػبلمية، تتمثػػػل يفتقػػػدًن أدكات ْتثيػػػة جد -4
االختبار التحصيلي كمقياس الدافعية للتعلم.

مصطلحات البحث: 
ٖتددت مصطلحات البحث اٟتاِف يف التعريفات اإلجرائية اآلتية:        

على قلب إجراءات التدريس ا١تعتػادة؛ ْتيػث يقػـو ديثة تقـوىي إسًتاتيجية تعليمية ح إسًتاتيجية الصف ادلقلوب: -1
طبلب السنة التحضَتية ابالطبلع على ٤تتول دركس الثقافة اإلسػبلمية خػارج الصػف كقبػل زمػن ااضػرة،  يف حػُت 
يسػػػتثمر أسػػػتاذ الثقافػػػة االسػػػبلمية بيئػػػة الصػػػف ككقػػػت ااضػػػرة للمناقشػػػات كالتػػػدريبات كالتطبيقػػػات كتقػػػدًن التغذيػػػة 

 الراجعة الفورية.
ىػػو ا١تعرفػػة الػػيت ٭تصػػل عليهػػا طالػػب الصػػف السػػنة التحضػػَتية مػػن خػػبلؿ بػػرانمج دراسػػي معػػُت، كيقػػاس :التحصــيل -2

ابلدرجة اليت ٭تصل عليها من خبلؿ اختبار التحصيل الذم أعده الباحث.
إُف أف يسػػلك سػػلوكناىػػي حالػػة أك رغبػػة داخليػػة لػػدل طالػػب الصػػف يف السػػنة التحضػػَتية تدفعػػو الدافعيــة للــتعلم:  -3

إ٬تابينػػا ٨تػػو ا١توقػػف التعليمػػي، كاإلقبػػاؿ عليػػو بنشػػاطو موجػػو، كاالسػػتمرار يف ىػػذا النشػػاط حػػىت يتحقػػق الػػتعلم، كيقػػاس
إجرائينا ابلدرجة اليت ٭تصل عليها الطالب من خبلؿ استجابتو لعبارات مقياس الدافعية للتعلم الذم أعده الباحث.

خطوات البحث:
اؤالت البحث كاختبار صحة فركضو قاـ الباحث إبعداد ما أييت:لئلجابة عن تس

إعداد ا١تواد التعليمية كأدكات البحث ك٘تثلت يف: -1
.ا١تادة التعليمية ١تقرر الثقافة اإلسبلمية ابستخداـ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوب
.اختبار ٖتصيلي يف الثقافة اإلسبلمية
.مقياس الدافعية لتعلم الثقافة اإلسبلمية
لتأكد من صدؽ أدكات البحث كثباهتا.ا -2
اختيار عينة البحث كتقسيمها إُف ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة بطريقة عشوائية. -3
التطبيق القبلي الختبار التحصيل كمقياس الدافعية. -4
تطبيق ٕتربة البحث عن طريق تدريس مقرر الثقافة اإلسبلمية للمجموعة التجريبية ابستخداـ إسًتاتيجية الصف -5

قلوب، يف حُت تدرس اجملموعة الضابطة ا١تقرر ابلطريقة التقليدية.ا١ت
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التطبيق البعدم الختبار التحصيل كمقياس الدافعية. -ٔ
ٖتليل النتائج كتفسَتىا. -ٕ
تقدًن التوصيات كا١تقًتحات يف ضوء نتائج البحث. -ٖ

إجراءات البحث التجريبية
أًوال: إعداد ادلواد التعليمية وأدوات البحث:

( ادلادة التعليمية ادلعاجلة إبسًتاتيجية الصف ادلقلوب:1)
اذلدف من إعداد ادلادة التعليمية: - أ
ىدفت ا١تادة العلمية ا١تختارة من مقرر الثقافة اإلسبلمية ا١تقرر على طبلب السنة التحضَتية ّتامعة شقراء كا١تصاغة    

الدافعية للتعلم لدل الطبلب عينة البحث.كفقنا إلسًتاتيجية الصف ا١تقلوب، إُف تنمية التحصيل ك 
زلتوى ادلادة التعليمية:  - ب
مت اختيار ا١تادة التعليمية من كتاب الثقافة اإلسبلمية ا١تقرر على طبلب السنة التحضَتية ّتامعة شقراء كفقنا للخطة  

 الزمنية ا١توضوعة يف توصيف ا١تقرر، ككاف عددىا ٜتسة موضوعات، ىي: 
ع األكؿ: أسس بناء اجملتمع ا١تسلم، كا١توضوع الثاين: ٝتات اجملتمع ا١تسلم، كا١توضوع الثالث: أىم ا١تشكبلت ا١توضو      

مكانة ا١ترأة يف اجملتمع ا١تسلم، كا١توضوع ا٠تامس: الزكاج  االجتماعية كسبل الوقاية منها كعبلجها، كا١توضوع الرابع:
 مقاصده كأحكامو.

إلسًتاتيجية الصف ادلقلوب: معاجلة احملتوى وفًقا -ج    
١تعاٞتة اتول كفقان إلسًتاتيجية الصف ا١تقلوب قاـ الباحث ٔتا أييت:

ٖتديد األىداؼ التعليمية ٢تذه ا١توضوعات.-
ٚتع ا١تادة العلمية من الكتاب ا١تقرر كمن ا١تراجع ا١توصى هبا يف توصيف ا١تقرر.-
ليت تساعد على توضيح معاين اآلايت القرآنية كاألحاديث ٚتع الصور كالرسومات كاألشكاؿ كمقاطع الفيديو ا-

النبوية الشريفة ا١تتضمنة يف مقرر الثقافة اإلسبلمية.
إعداد كتنظيم ا١تادة التعليمية يف سيناريو جديد لعرض ا١توضوعات.-
( مدعَّمة ابلصور كالرسومات CDتسجيل شرح موضوعات الثقافة اإلسبلمية بصوت الباحث على بر٣تية )-

مقاطع الفيديو.ك 
نشر موضوعات الثقافة اإلسبلمية على صفحة الباحث على موقع اٞتامعة أنشأه الباحث على شبكة اإلنًتنت.-
كيػػتم التػػدريس تبعنػػا إلسػػًتاتيجية التػػدريس ابلصػػف ا١تقلػػوب حسػػب النمػػوذج الػػذم أعػػده الباحػػث كيتكػػوف مػػن عػػدة      

 (:ُخطوات كما يبينها جدكؿ )
اتيجية التدريس ابلصف ا١تقلوب كفقنا للنموذج الذم أعده الباحث( خطوات إسًت ُجدكؿ )

إجراءاهتامكاهنانوعهااخلطوة
مشاىدة الفيديواألكُف

صف
ج ال
خار

ضرة(
اا
بل 
)ق

كيتم من خبل٢تا دراسة ا١توضوع كإعادة دراستو أكثر من مرة حسب حاجة ا١تتعلم.
تدكين الثانية

ا١تبلحظات
مبلحظاتػػو كاستفسػػاراتو علػػى حػػدة اسػػتعدادنا ١تناقشػػتها مػػع حيػػث يسػػجل كػػل مػػتعلم 

 ا١تعلم كمع زمبلئو داخل الصف.
حيػػث يقػػػـو ا١تعلػػػم ابلػػػرد علػػػى استفسػػػارات ا١تتعلمػػػُت إمػػػا مباشػػػرةن أك إبعػػػادة توجيههػػػا ا١تناقشةالثالثة
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لزمبلئو.
 التطبيق الرابعة

صف
ل ال

داخ
     
ضرة(

اا
اء 
)أثن

طػػػػػرح األسػػػػػئلة كالتػػػػػدريبات كالتطبيقػػػػػات علػػػػػى الطػػػػػبلب كتلقػػػػػي كفيهػػػػػا يقػػػػػـو ا١تعلػػػػػم ب
إجاابهتم.

حيث يقدـ ا١تعلم التغذية الراجعة للطبلب العتماد إجاابهتم أك تصحيح مسارىا. التغذية الراجعة ا٠تامسة

صدق احملتوى ادلعد ابستخدام إسًتاتيجية الصف ادلقلوب: -د  
ة مبدئية كفقنا لنموذج التدريس ابلصف ا١تقلوب على ٣تموعة من اكمُت مت عرض اتول بعد إعداده بصور        

ا١تتخصصُت يف ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو الشرعية، كا١تتخصصُت يف علم النفس الًتبوم، كا١تتخصصُت يف تكنولوجيا 
 شار هبا اكموف.التعليم؛ إلبداء رأيهم يف مدل صبلحيتو للتطبيق، كقد قاـ الباحث إبجراء التعديبلت اليت أ

 ( االختبار التحصيلي:2) 
ىدؼ االختبار إُف قياس ٖتصيل طبلب ٣تموعيت البحث يف مقرر الثقافة اإلسبلمية. اذلدف من االختبار: - أ

 يقيس االختبار مستوايت )التذكر ك الفهم ك التطبيق(. ربديد مستوايت االختبار: -ب
 تبار التحصيلي من نوع أسئلة االختيار من متعدد. مت إعداد االخ ربديد نوع أسئلة االختبار: -جـ
ٖتددت يف: الكتاب ا١تقرر، كاختبارات التحصيل اليت أيعدت يف ٣تاؿ البحث؛ للتعرؼ إُف  مصادر مادة االختبار: -د

أنواع األسئلة اليت كردت فيها كأفضػل الطػرؽ يف صػياغتها. كيف ضػوء ا١تواصػفات السػابقة، قػاـ الباحػث بكتابػة مفػردات 
( ٜتسة كعشرين سؤاالن موزعػة علػى ا١تسػتوايت ا١تعرفيػة ِٓاالختبار، كقد بلغ عدد مفردات االختبار يف صورتو األكلية )

 الثبلث.
 تضمن االختبار ٣تموعة من التعليمات يسًتشد هبا الطالب عند اإلجابة. تعليمات االختبار: -ىػ
تُت لئلجابة الصحيحة، كصفر لئلجابة غَت الصحيحة، أك مت تصحيح االختبار إبعطاء درج طريقة تصحيح االختبار: -ز

 السؤاؿ ا١تًتكؾ دكف إجابة، مث ٕتمع الدرجات لتعطى الدرجة الكلية لبلختبار، كما مت إعداد مفتاح تصحيح لبلختبار.
مػػػن أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس  ( مػػػن اكمػػػُتَُمت عػػػرض الصػػػورة األكليػػػة لبلختبػػػار علػػػى عػػػدد ) صـــدق االختبـــار: -حػػػػ
كعلم النفس الًتبوم كتكنولوجيا التعليم؛ كقد قاـ الباحث إبجراء التعديبلت  تخصصُت يف العلـو الشرعية كطرائق تعليمهاا١ت

، كيوضح جػدكؿ )َِا١تناسبة يف ضوء اقًتاحات اكمُت، كأصبح االختبار يتكوف من ) ( الػوزف النسػيب ِ( عشرين سؤاالن
 ألسئلة االختبار.

١تفردات اختبار التحصيل ا١تعريف ٔتستوايتو الثبلثة( الوزف النسيب ِجدكؿ )
ادلستوى م

ادلوضوع
النسبة  اجملموع التطبيق الفهم التذكر

ادلئوية
%َُُِِْأسس بناء اجملتمع ا١تسلمُ
%َُُِِْٝتات اجملتمع ا١تسلمِ
%َُُِِْأىم ا١تشكبلت االجتماعية كسبل الوقاية منها كعبلجها ّ
%َُُِِْمكانة ا١ترأة يف اجملتمع ا١تسلمْ
%َُُِِْالزكاج مقاصده كأحكاموٓ

%ََََُُِٓٓاجملموع
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( طالبنا، كذلك ِّمت تطبيق الصورة ا١تعدلة لبلختبار على عينة من الطبلب بلغت ) التجربة االستطالعية لالختبار: -ط
بات، كمعامبلت السهولة كالصعوبة، كمعامبلت التمييز، كزمن تطبيق االختبار، هبدؼ ضبط االختبار من حيث معامل الث

 كذلك كما أييت: 
مت حسػػػاب معامػػػل الثبػػػات لبلختبػػػار ككػػػل، كلكػػػل مسػػػتول مػػػن مسػػػتوايتو كذلػػػك  حســـاب معامـــل ثبـــات االختبـــار:-ُ

 (:ّابستخراج معامل ألفا  كركنباخ، ككانت النتائج كما ىي موضحة ّتدكؿ )
( ١تستوايت اختبار التحصيل ا١تعريف كلبلختبار ككلعامبلت ألفا )( مّجدكؿ )

ألفا معاملاالختبار أبعادم
َٓٗ.َالتذكرُ
ُُٖ.َالفهمِ
ْٕٗ.َالتطبيقّ

ّٖٔ.َككل االختبار ثبات معامل
( أف مستوايت االختبار، كاالختبار ككل تتميز بدرجات عالية من الثبات.ّيتبُت من جدكؿ )

كلقد مت حساب معاملي السهولة كالصعوبة ابستخداـ ا١تعادلتُت اآلتيتُت: حساب معامالت السهولة والصعوبة:  -ِ
)عدد اإلجاابت ا٠تاطئة + عدد اإلجاابت الصحيحة(.÷ معامل السهولة = عدد اإلجاابت الصحيحة 

 معامل السهولة -ُمعامل الصعوبة = 
(، يف حػػػُت تراكحػػػت ٗٔ.َ -ِّ.َبلت السػػػهولة لؤلسػػػئلة تراكحػػػت مػػػا بػػػُت )كبتطبيػػػق ىػػػاتُت ا١تعػػػادلتُت تبػػػُت أف معػػػام 

( كعلى ىذا تيعد األسئلة متفاكتة يف نسب السهولة كالصعوبة.ٖٔ.َ -ُّ.َمعامبلت الصعوبة ما بُت )
اآلتية: (Johnson)مت حساب معامبلت التمييز لؤلسئلة ابستخداـ معادلة جونسوف حساب معامالت التمييز: -ّ

ص -س 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معامل التمييز =

ف 
الذين أجابوا على السؤاؿ إجابة صحيحة. حيث س: عدد طبلب الفئة العليا يف التحصيل

ص: عدد طبلب الفئة الدنيا يف التحصيل ٦تن أجابوا على السؤاؿ إجابة صحيحة.
ف : عدد افراد إحدل اجملموعتُت.

 كىى قيم مناسبة. (ٖٔ.َ-ِّ.َكبتطبيق ىذه ا١تعادلة تبُت أف ىذه ا١تعامبلت تراكحت ما بُت )
حسػػػاب الػػػزمن الػػػبلـز للتطبيػػػق ابسػػػتخداـ معادلػػػة حسػػػاب متوسػػػط زمػػػن تطبيػػػق مت حســـاب زمـــن تطبيـــق االختبـــار:  -ْ

االختبار اآلتية:
زمن انتهاء الطالب األكؿ + زمن انتهاء الطالب األخَت

ِ
 ( ٜتسُت دقيقة.َٓككفقان للمعادلة السابقة فقد بلغ متوسط زمن التطبيق )

( عشػػرين َِيتكػػوف مػػن )  ا١تعػػريف يف صػػورتو النهائيػػة أصػػبح اختبػػار التحصػػيلالصــورة النهائيــة الختبــار التحصــيل:  -ى
 (:ْسؤاالن موزعة على ا١تستوايت ا١تعرفيػة الثبلثة لبلختبار، كما ىي موضحة ّتدكؿ )

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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( أسئلة اختبار التحصيل ا١تعريف موزعة على ا١تستوايت ا١تعرفية الثبلثةْجدكؿ )
عدد األسئلةرقم السؤالمستوايت االختبار

ُٕٓ -ُّ -ٗ -ٓ -ُالتذكر
َُُٗ -ُٖ -ُٓ -ُْ -ُُ -َُ -ٕ -ٔ -ّ -ِالفهم

َِٓ -ُٔ -ُِ -ٖ -ْالتطبيق
20اجملموع

مقياس الدافعية لتعلم الثقافة اإلسالمية:( 3) 
اذلدف من ادلقياس: -

ىدؼ ا١تقياس إُف تقدير دافعية طبلب السنة التحضَتية ّتامعة شقراء لتعلم الثقافة اإلسبلمية. 
د ادلقياس:أبعا-

الدراسات السابقة  اليت أعدت مقاييس خاصة ابلدافعية للتعلم مت ا٠تلوص إُف األبعاد اآلتية:يف ضوء 
ا١تثػػابرة: كىػػي قػػدرة الفػػرد علػػى أداء عمػػل مػػا كاالسػػتمرار فيػػو مهمػػا كانػػت الظػػركؼ ايطػػة صػػعبة أك األمػػل يف النجػػاح  -

 ضعيف، هبدؼ االنتهاء من العمل بشكل جيد.
موح: كىو ما أيمل الفرد ٖتقيقو من أىػداؼ، ك٤تاكلػة ٖتقيقهػا مػن خػبلؿ ٖتديػد مسػتوايت عليػا مػن العمػل يف ضػوء الط -

 خطط ٤تددة ينوم القياـ هبا.
االستمتاع يف مواقف ا١تنافسة: كىو الشعور ابللذة يف ا١تواقف اليت تتطلب بذؿ اٞتهد كالنشاط للتفوؽ على اآلخرين. -

 ادلقياس: إعداد جدول مواصفات  --
مت إعػداد جػػدكؿ ا١تواصػػفات ١تقيػػاس الدافعيػػة لػػتعلم الثقافػػة اإلسػػبلمية، حيػػث قػػاـ الباحػػث بتوزيػػع عبػػارات ا١تقيػػاس          

(.ٓعلي ااكر الثبلث كاألكزاف النسبية لكل ٤تور من ٤تاكر ا١تقياس، كيتضح ذلك من خبلؿ جدكؿ )
اإلسبلمية ( مواصفات مقياس الدافعية لتعلم الثقافةٓجدكؿ)

أرقام العبارات زلاور ادلقياس م
إمجايل عبارات  نوع العبارات

احملور
النسبة ادلئوية

سلبية إجيابية

%ّّ,ََُُّّٓٓ - ُ.ا١تثابرة يف تعلم الثقافة اإلسبلميةاألكؿ: ُ

ِ
الطموح لتحقيق مستول عاؿو يف الثاين: 

%ّّ,ََُِّّٓٓ - ُُ الثقافة اإلسبلمية.

ّ
الثالث: االستمتاع ٔتواقف ا١تنافسة يف 

%ّّ.ََُّّّٓٓ - ُِ تعلم الثقافة اإلسبلمية.

%َََُّاجملموع

 صدق ادلقياس:  -
قػػاـ الباحػػث بعػػرض ا١تقيػػاس يف صػػورتو األكليػػة علػػى عػػدد مػػن أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ا١تتخصصػػُت يف تعلػػيم اللغػػة          

طػػرؽ تػػدريس العلػػـو الشػػرعية كا١تتخصصػػُت  يف علػػم الػػنفس الًتبػػوم كتكنولوجيػػا التعلػػيم؛ الثانيػػة كا١تتخصصػػُت يف منػػاىج ك 
بقصد معرفة مناسبة كل عبارة من عبارات ا١تقياس للمحور الػذم تنتمػي إليػو، كمػدل مناسػبتها لطػبلب السػنة التحضػَتية، 

تفضل هبا اكموف. كمدل كضوح كل عبارة، كقد أجرل الباحث التعديبلت البلزمة ٨تو ا١تلحوظات اليت

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 :التجربة االستطالعية للمقياس
 مػػػن التأكػػػد هبػػػدؼ طالبنػػػا،( ِّ) عػػػددىا بلػػػغ الثػػػاين ا١تسػػػتول طػػػبلب مػػػن عينػػػة علػػػى االسػػػتطبلعية التجربػػػة أيجريػػػت     

:أييت كما كذلك االختبار، تعليمات كضوح من كالتأكد ا١تقياس، زمن كٖتديد للتطبيق، ا١تقياس صبلحية
 ئي:  الصدق البنا

للتأكػػد مػػن ٘تاسػػك كػػل ٤تػػور مػػػن ٤تػػاكر ا١تقيػػاس ابلدرجػػة الكليػػة للمقيػػػاس، قػػاـ الباحػػث بقيػػاس صػػدؽ التجػػػانس        
الػػداخلي لػػؤلداة، كمػػن خػػبلؿ بيػػاانت اسػػتجاابت ا١تبحػػوثُت مت حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػُت كػػل ٤تػػور مػػن ٤تػػاكر ا١تقيػػاس 

(.ٔ) كالدرجة الكلية للمقياس كما ىو مبُت يف جدكؿ رقم

( معامبلت االرتباط لكل ٤تور من ٤تاكر ا١تقياس ابلدرجة الكلية لؤجدكؿ )
مستوى الداللة معامل االرتباط احملور
َُ.ََٕٗ.َاألكؿ

َُ.َُِٖ.َالثاين

َُ.َُْٖ.َالثالث
ا يشَت إُف التجػانس ( ٦تَُ.َأف ٚتيع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان عند مستول ) كيتضح من اٞتدكؿ السابق       

الداخلي بُت كل ٤تور من ٤تاكر ا١تقياس كالدرجة الكلية لو.  
 ثبات ادلقياس:-

ا١تقيػػػاس بطػػػريقتُت، أكال٫تػػػا: ابسػػػتخداـ التجزئػػػة النصػػػفية بػػػُت العبػػػارات ذكات األرقػػػاـ الفرديػػػة مت التأكػػػد مػػػن ثبػػػات         
(.ٕامل ألفا كركنباخ، كيبُت ذلك جدكؿ )كالفقرات ذكات األرقاـ الزكجية، كاثنيهما: ابستخداـ مع

( معامبلت الثبات اكر مقياس الدافعية لتعلم الثقافة اإلسبلميةٕجدكؿ )

زلاور ادلقياس م
معامل ثبات التجزئة 

 النصفية
معامل ثبات ألفا  

كرونباخ
ِٖٓ.َُٖٓ.َ.ا١تثابرة يف تعلم الثقافة اإلسبلميةاألكؿ: ُ

َّٕ.َُّٕ.َق مستول عاؿو يف الثقافة اإلسبلمية.الطموح لتحقيالثاين: ِ

ٕٗٗ.َٖٕٓ.َالثالث: االستمتاع ٔتواقف ا١تنافسة يف تعلم الثقافة اإلسبلمية.ّ

ُٖٖ.َٖٔٔ.َمعامل ثبات األداة

 يتضح من اٞتدكؿ السابق أف ا١تقياس يتميز بدرجةو عالية من الثبات.  
عبػارات مػن عبػارة لكل االرتباط حساب معامبلت مت ؽ الداخلي للمقياس، حيثكما مت التأكد من ثبات االتسا        
:(ٖجدكؿ ) ذلك كيوضح إليو، تنتمي الذم للمحور ابلدرجة الكلية اور

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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للمحور الذم تنتمي إليو من عبارات اور ابلدرجة الكلية( معامبلت االرتباط لكل عبارة ٖجدكؿ)
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطم العبارةرقمعامل االرتباط رقم العبارة

اور الثالثاور الثاين اور األكؿ
‚َْٕ)  ٭٭( ُِ‚َٖٕ)  ٭٭( ُُ‚ْٗٔ٭٭(   )ُ
‚ّٔٔ)  ٭٭( ِِ‚ِٖٓ)  ٭٭( ُِ‚ُُٕ)  ٭٭( ِ
‚ِْٕ)  ٭٭( ِّ‚ُٖٕ)  ٭٭( ُّ‚ٗٔٓ)  ٭٭( ّ
‚ُٔٓ)  ٭٭( ِْ‚َٕٔ)  ٭٭( ُْ‚ُٗٔ( )  ٭٭ْ
‚َِٔ)  ٭٭( ِٓ‚َُٓ)  ٭٭( ُٓ‚ّٖٓ)  ٭٭( ٓ
‚ْٓٔ)  ٭٭( ِٔ‚ّٕٔ)  ٭٭( ُٔ‚ْْٔ)  ٭٭( ٔ
‚َْٗ)  ٭٭( ِٕ‚ّٖٔ)  ٭٭( ُٕ‚ٖٖٔ)  ٭٭( ٕ
‚ْٗٔ)  ٭٭( ِٖ‚ّٔٔ)  ٭٭( ُٖ‚ُٕٔ)  ٭٭( ٖ
‚ِٔٓ)  ٭٭( ِٗ‚ٖٔٓ)  ٭٭( ُٗ‚ْٕٔ )  ٭٭(ٗ
‚َِٕ)  ٭٭( َّ‚ََٓ)  ٭٭( َِ‚ٖٔٓ)  ٭٭( َُ

( َ‚َٓك) ‚.( َتشَت إُف داللة إحصائية عند مستول )ا)  ٭٭(    
٦تػا  (؛َ‚َٓ، ك)‚.(َيتضح من نتائج اٞتػدكؿ السػابق أف ٚتيػع معػامبلت االرتبػاط دالػة إحصػائينا عنػد مسػتول )ا        

يشَت إُف االتساؽ الداخلي بُت عبارات كل ٤تور كالدرجة الكلية للمحور.
 زمن تطبيق ادلقياس:-

مت حساب الزمن البلـز لتطبيق ا١تقياس، عن طريق حساب متوسط الزمن الذم يستغرقو أسرع متعلم كأبطػأ مػتعلم          
ة. دقيق َٔ=  ِ( ÷َٓ+َٕيف اإلجابة عن عباراتو، ككجد أنو يساكم )

 الصورة النهائية للمقياس:
أتلف ا١تقياس من غبلؼ كقسمُت، األكؿ: ٮتتص ابلبياانت األكلية للطالب، كاألخر: تناكؿ دافعية الطبلب لتعلم          

الثقافة اإلسبلمية من خبلؿ ثبلثة ٤تاكر ىي:
.عبارات ( َُ)ا١تثابرة يف تعلم الثقافة اإلسبلمية  -
عبارة (. َُ) يف الثقافة اإلسبلميةالطموح لتحقيق مستول عاؿو -
عبارة (. َُاالستمتاع ٔتواقف ا١تنافسة يف تعلم الثقافة اإلسبلمية )-

( عبارة، كقد كضعت يف تدرج ٜتاسػي )ليكػرت(، ْتيػث ٮتصػص لبلختيػار: َّكبذلك بلغ عدد عبارات ا١تقياس )       
( درجػػة، ُ( درجػػة، أعػػًتض بشػػدة )ِكأعػػًتض ) ( درجػػات،ّ( درجػػات، ك٤تايػػد )ْ( درجػػات، كأكافػػق )ٓأكافػػق بشػػدة )

( درجة حسب ٣تموع الدرجات لكل فػرد مػن َُٓ-َّكبذلك تكوف الدرجة الكلية على ىذا ا١تقياس قد تراكحت بُت )
.أفراد العينة لقياس دافعيتو ٨تو التعلم

تنفيذ ذبربة البحث
أواًل: اختيار عينة البحث:

 رلتمع البحث:
.ََِىػ(، كقد بلغ عددىم )ُّْٕ/ّٔلتحضَتية ّتامعة شقراء للعاـ الدراسي )ٚتيع طبلب السنة ا       ( طالبو

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 عينة البحث:
مت اختيار ٣تموعيت البحث التجريبية كالضابطة من طبلب السنة التحضَتية بطريقة عشوائية؛ حيث مت اختيار شعبتُت،      

( طالبنا، كأصبحت الشعبة األخرل ِٓكبلغ عدد طبلهبا )ككذلك مت تعيُت أحد الشعبتُت عشوائينا لتصبح ٣تموعة ٕتريبية 
 ( طالبنا.ِٓىي اجملموعة الضابطة كبلغ عدد طبلهبا )

التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي: -1
قاـ الباحث بتطبيق اختبار التحصيل على طبلب ٣تموعيت البحث؛ التجريبية كالضابطة يف يـو األربعاء ا١توافق  

( داللة الفركؽ بُت ٗق(ػ، كذلك للوقوؼ على مستول ٖتصيل طبلب اجملموعتُت، كيوضح اٞتدكؿ )ُّْٕ/ْ/َُ)
 متوسطات درجات طبلب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق القبلي لبلختبار التحصيلي.

بيق القبلي الختبار التحصيل ( داللة الفرؽ بُت متوسطي درجات طبلب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطٗجدكؿ)
ا١تعريف

0‚01الداللة عند  قيمة" ت" االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة
ٗٗ.ُ ْٔ.ِٖٓالتجريبية

غَت دالةّٓ.َ
ُ‚ٕٖ ُٗ.ِٗٓالضابطة
موعتُت التجريبية يتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ كجود فرؽ ذم داللة إحصائية بُت متوسطي درجات طبلب اجمل       

، حيث كاف متوسط  درجات طبلب اجملموعة التجريبية كالضابطة يف التطبيق القبلي الختبار مهارات التحصيل ا١تعريف
( اب٨تراؼ ُٗ.ٗ( ، يف حُت كاف متوسط درجات طبلب اجملموعة الضابطة )ٗٗ.ُ( اب٨تراؼ معيارم قدره )ْٔ.ٖ)

(، كٔتقارنتها بقيمة )ت( اٞتدكلية عند درجة حرية ّٓ.َجد أهنا تساكل )(، كْتساب قيمة "ت" ك ُ‚ٕٖمعيارم قدره )
، كذلك يشَت إُف تكافؤ طبلب بُت ٣تموعيت البحث( َ‚َُ( تبُت أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مسػػتول )ِْ)

اجملموعتُت يف ا٩تفاض ا١تستول التحصيلي.
اإلسالمية: التطبيق القبلي دلقياس الدافعية لتعلم مقرر الثقافة -2

قاـ الباحث بتطبيق مقياس الدافعية على طبلب ٣تموعيت البحث؛ التجريبية كالضابطة يف يـو ا٠تميس ا١توافق  
ق(ػ، كذلك للوقوؼ على مدل دافعية طبلب اجملموعتُت لتعلم مقرر الثقافة اإلسبلمية، كيوضح جدكؿ ُّْٕ/ْ/ُُ)
اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق القبلي ١تقياس الدافعية. ( داللة الفركؽ بُت متوسطات درجات طبلبَُ)

 ( داللة الفرؽ بُت متوسطي درجات طبلب اجملموعتُت التجريبية كالضابطةَُجدكؿ)
 يف التطبيق القبلي ١تقياس الدافعية لتعلم مقرر الثقافة اإلسبلمية

البيان  
العدد اجملموعةالبعد

ادلتوسط 
سايباحل

االضلراف 
ادلعياري

قيمة
"ت"

الداللة
0.01

ا١تثابرة يف تعلم الثقافة 
 اإلسبلمية.

ُْ.ُِٔ.ُِٗٓالتجريبية
غَت دالةِْٔ.َ

ِٔ.َُِ.ُِٗٓالضابطة
الطموح لتحقيق مستول 
عاؿو يف الثقافة 

 اإلسبلمية.

ِٗ.ِْْ.َِِٓالتجريبية
غَت دالةِِْ.َ َٕ.َّٓ.ُِٗٓالضابطة

االستمتاع ٔتواقف 
ا١تنافسة يف تعلم الثقافة 

ُّ.ِٓٓ.ُِٕٓالتجريبية
غَت دالةُٔٔ.َ

َٔ.ِٔٗ.ُِٖٓالضابطة
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 البيان           
العدد اجملموعة البعد

ادلتوسط 
سايباحل

االضلراف 
ادلعياري

قيمة
"ت"

الداللة
0.01

اإلسبلمية.
الدرجة الكلية

لؤلبعاد 
ٔٗ.ٕ ِّ.ُِٔٓالتجريبية

غَت دالةِْٓ.َ
ُْ.ٖ َٗ.ِّٔٓالضابطة

كؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات طبلب اجملموعتُت يتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ كجود فر          
حيث كاف متوسط درجات طبلب  التجريبية كالضابطة يف التطبيق القبلي ١تقياس االٕتاه ٨تو مقرر الثقافة اإلسبلمية؛

اب٨تراؼ  (ِّ.ُٔ( )ٓٓ.ُٕ( )ْْ.َِ( )ُٗ‚ُٔاجملموعة التجريبية يف ٤تاكر ا١تقياس كالدرجة الكلية لو على التواِف )
( َُ.ُٗ(، يف حُت كاف متوسط درجات طبلب اجملموعة الضابطة )ٔٗ.ٕ( )ُّ.ِ( )ِٗ.ِ( )ُْ.ِمعيارم قدره )

(، كْتساب قيمة "ت" ُْ.ٖ( )َٔ.ِ( )َٕ.ّ( )ِٔ.ِ( اب٨تراؼ معيارم قدره )َٗ.ّٔ( )ٔٗ.ُٖ( )َٓ.ُٗ)
(، كذلك يشَت َ‚َُعند مسػػتول ) (، كىى قيم غَت دالةِْٓ.َ( )ُٔٔ.َ( )ِِْ.َ( )ِْٔ.َكجد أهنا تساكل )

إُف تكافؤ طبلب اجملموعتُت يف ضعف دافعيتهم لتعلم  مقرر الثقافة اإلسبلمية.
 اثنًيا: تدريس ادلادة التعليمية للمجموعتني التجريبية والضابطة:

لصف ا١تقلوب من يـو األحد مت البدء يف تدريس ا١تادة التعليمية لطبلب اجملموعة التجريبية ابستخداـ إسًتاتيجية ا        
( يومنا. أما َٕق(ػ، حيث استغرؽ تدريسو حواِف )ُّْٕ/ٔ/ِٓق(ػ إُف يـو األحد ا١توافق )ُّْٕ/ْ/ُْا١توافق )

طبلب اجملموعة الضابطة فقد درسوا ىذه ا١توضوعات ابلطريقة ا١تعتادة. كقد قاـ الباحث نفسو بتطبيق ٕتربة البحث على 
ة كالضابطة، كقد قاـ الباحث بتدريب الطبلب على كيفية مشاىدة موضوعات ا١تقرر كدراستها طبلب اجملموعتُت التجريبي

 من خبلؿ الفيديوىات التعليمية خارج الصف قبل تناك٢تا ابلتدريب كالتطبيق داخل غرفة الصف.
 اثلثًا: التطبيق البعدي ألدوات البحث:

عية لتعلم مقرر الثقافة اإلسبلمية تطبيقنا بعداين على طبلب مت تطبيق اختبار التحصيل ا١تعريف كمقياس الداف 
اجملموعتُت التجريبية كالضابطة عقب االنتهاء من عمليات التدريس، كذلك يف يومي األربعاء كا٠تميس ا١توافق 

   ىػ(، كقد مت تصحيح االختبار كا١تقياس، كرصد الدرجات كمعاٞتتها إحصائينا.ُّْٕ/ٔ/ِٗ-ِٖ) 
 :البحث نتائج
 ذك فرؽ وجدي": كنصو اٟتاِف، البحث فركض من األكؿ الفرض صحة من للتأكد: األول الفرض صحة اختبار      
 الختبار البعدم التطبيق يف الضابطة اجملموعة كطبلب التجريبية اجملموعة طبلب درجات متوسطي بُت إحصائية داللة

 الطبلب درجات متوسط ْتساب الباحث قاـ الفرض ىذا صحة كالختبار ،"يةالتجريب اجملموعة لصاٌف ا١تعريف التحصيل
 قيمة كحساب ا١تعيارية، اال٨ترافات كحساب ا١تعريف، التحصيل الختبار البعدم التطبيق يف كالضابطة التجريبية ابجملموعتُت

.ريفا١تع التحصيل الختبار البعدم التطبيق نتائج يوضح( ُُ) كجدكؿ األثر، حجم كحساب ،"ت"
 البحث ٣تموعيت طبلب درجات متوسطي بُت الفركؽ داللة( ُُ) جدكؿ

  التحصيل الختبار البعدم التطبيق يف
التأثري حجم 0.01 الداللة "ت" قيمة ادلعياري االضلراف احلسايب ادلتوسط العدد اجملموعة
ُُ.ِ ُٗ.ِّٓٓالتجريبية

كبَت ٕٗ.َ دالةَٔ.َُ
ِٕ.ِ ُِ.ُِٖٓالضابطة
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 التجريبية اجملموعتُت طبلب درجات متوسط بُت إحصائية داللة ذم فرؽو  كجود السابق اٞتدكؿ من يتضح          
 اجملموعة طبلب درجات متوسط كاف حيث التجريبية؛ اجملموعة لصاٌف التحصيلي لبلختبار البعدم التطبيق يف كالضابطة
( ُٖ‚ُِ) الضابطة اجملموعة طبلب درجات متوسط كاف حُت يف ،(ِ‚ُُ) قدره معيارم اب٨تراؼ( ّٓ‚ُٗ) التجريبية
 عند اٞتدكلية" ت" بقيمة كٔتقارنتها ،(َُ‚َٔ) تساكل أهنا كجد" ت" قيمة كْتساب ،(ِ‚ِٕ) قدره معيارم اب٨تراؼ
 من ااستفادك  قد التجريبية اجملموعة طبلب أف على يدؿ كىذا ،(َ‚َُ) مستول عند دالة قيمة أهنا تبُت( ِْ) حرية درجة

 الذين الضابطة اجملموعة طبلب من أكثر الدركس يف ا١تتضمنة ا١تعلومات ٖتصيل يف ا١تقلوب الصف إبسًتاتيجية التدريس
 .البحث فركض من األكؿ الفرض قبوؿ إُف يقود الذم األمر التقليدية، ابلطريقة نفسها الدركس درسوا
 الطبلب لدل التحصيل تنمية يف كبَت ا١تقلوب الصف اتيجيةإبسًت  التدريس أتثَت حجم أف اٞتدكؿ من يتبُت كما       
(.ٕٗ.َ) قيمتو بلغت حيث البحث؛ عينة

 :على نص الذم البحث أسئلة من األكؿ السؤاؿ عن اإلجابة ٘تت قد يكوف كبذلك        
 السنة طبلب لدل لالتحصي تنمية يف اإلسبلمية الثقافة تدريس يف ا١تقلوب ابلصف التدريس إسًتاتيجية استخداـ أثر ما

 شقراء؟ جامعة التحضَتية
: إىل ترجع أن ديكن السابقة النتيجة أن الباحث ويرى

ااضرة، زمن كقبل الصف خارج اإلسبلمية الثقافة موضوعات مشاىدة للطالب تتيح ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية أف -1
 ا١تسلم اجملتمع تتناكؿ كاقعية طبيعة ذات ا١توضوعات ىذه أف كٓتاصةو  ٤تتواىا، لفهم جيدة فرصة للطالب يوفر كىذا
 اٟتيايت، ابلواقع ا١توضوعات ىذه كربط كتفكره الطالب أتمل  إُف ٖتتاج فهي مث كمن إٍف،...  كمشكبلتو ٝتاتو كأىم
.ااضرة كقت لضيق نظرنا الصف داخل ا١تعتادة ابلطرؽ التعلم أثناء يف للطالب يتوفر ال ما كىو

يف التعليمي الفيديو خبلؿ من اإلسبلمية الثقافة موضوعات تعلم حرية الطالب ٘تنح ١تقلوبا الصف إسًتاتيجية أف -2
 ابلتاِف كذلك ا١توضوعات، ىذه لتعلم الطالب دافعية من تزيد مث كمن التقليدم الصف خارج مكاف أم كيف كقت أم

.ا١تعريف التحصيل ٪تو إُف يؤدم

أكثر مشاىدتو كإعادة مشاىدتو ٢تم أحح الطبلب يد يف للطبلب سبلميةاإل الثقافة ١تقرر التعليمي اتول توافر أف -3
.لديهم التحصيل مستول رفع إُف أدل كابلتاِف اتول ٢تذا فهمهم من عزز ٦تا مرة؛ من

كفرت كبذلك الصف، خارج اإلسبلمية الثقافة دركس لتعلم الفرصة الطبلب منحت ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية أف -4
.لديهم التحصيل ٪تو يف أسهمت كابلتاِف كأعمق أكسع بصورة ا١تعريف اتول على كالتطبيقات ريباتللتد اٟتصة زمن

من مزيدو  لتقدًن الفرصة تتيح( التعليمي الفيديو) اٟتديثة التقنية كسائل على ابعتمادىا ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية أف -5
 التحصيل مستول ٖتسُت على تعمل مث كمن ا١تفاىيم تكتثب التعلم عملية تسهل اليت كالتدريبات كاألنشطة األمثلة
بواقعو الطالب تربط اليت الواقعية األمثلة ذكر إُف دكمنا ٖتتاج اإلسبلمية الثقافة موضوعات أف كٓتاصةو  ا١تتعلمُت، لدل
.الفعلي

التعلم فكرة لىع كيؤكد لو ٤تورنا الطالب ٬تعل الذم النشط التعلم أساس على تقـو ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية أف -6
 عمق إُف يؤدم ٦تا للمحتول؛ أفضل فهم أجل من الصف داخل ا١تستمر التدريب فرص كيتيح الصف، خارج الذايت
 إسًتاتيجية الستخداـ اإل٬تاي التأثَت على أكدت اليت الدراسات بعض نتائج مع النتيجة ىذه كتتفق. كاضح معريف
 الزين دراسةك  ،(قُّْٔ) كسرحاف ىاركف دراسة: كمنها ب،الطبل لدل التحصيل مستول رفع يف ا١تقلوب الصف
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 جونسوف كدراسة ، Marlowe, 2012)) مارلو كدراسة ،(قُّْٓ)  فهيد آؿ كدراسة ،( َُِٓ)
(Johnson,2012) . 

 يوجد فرؽ ذك داللة  : كنصو اٟتاِف، البحث فركض من الثاين الفرض صحة من للتأكد: الثاين الفرض صحة اختبار
ُت متوسطي درجات اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدم ١تقياس الدافعية لتعلم الثقافة إحصائية ب

اإلسبلمية لصاٌف اجملموعة التجريبية، قاـ الباحث ْتساب متوسط درجات الطبلب ابجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف 
بلمية، كحساب اال٨ترافات ا١تعيارية، كحساب قيمة "ت" ، التطبيق البعدم ١تقياس الدافعية لتعلم الثقافة اإلس

 ( يوضح ذلك.ُِكحساب حجم األثر، كاٞتدكؿ )
( داللة الفرؽ بُت متوسطي درجات طبلب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم ١تقياس الدافعية ُِجدكؿ)

لتعلم الثقافة اإلسبلمية
البيان  

البعد
موعةاجمل

العدد
ادلتوسط 
احلسايب

االضلراف 
ادلعياري

قيمة
"ت"

الداللة
0.01

حجم التأثري

ا١تثابرة لتعلم الثقافة 
اإلسبلمية

ٕٔ.َْٓ.ِْٔٓالتجريبية
كبَتٕٕ.َدالةُُ.ْ

ِٓ.ٓٗٗ.ِِّٓالضابطة
الطموح لتحقيق 
مستول عاؿو فيها

ْٖ.ْٖٖ.ِْْٓالتجريبية
بَتكُٕ.َدالةّّ.ٓ

ُٕ.ُٓٗ.ِِْٓالضابطة
االستمتاع ٔتواقف 

ا١تنافسة ...
ّْ.ٓٔٔ.ِْٓٓالتجريبية

كبَتٗٔ.َدالةٖٗ.ْ
َّ.ّٔٗ.ِِِٓالضابطة

الدرجة الكلية
لؤلبعاد 

ٕٓ.ُْْٓ.ُِّٖٓالتجريبية
كبَتٕٔ.َدالةَّ.ُٓ

ّْ.ُِِْ.ِٕٕٓالضابطة
كؿ السابق كجود فركؽ ذات داللة إحصػائية بػُت متوسػطي اسػتجاابت طػبلب اجملمػوعتُت التجريبيػة يتضح من اٞتد        

كالضػػػابطة يف التطبيػػػق البعػػػدم ١تقيػػػاس الدافعيػػػة لػػػتعلم الثقافػػػة اإلسػػػبلمية لصػػػاٌف اجملموعػػػة التجريبيػػػة؛ حيػػػث كػػػاف متوسػػػط 
( ٔٔ.ْٓ( )ٖٖ.ْْ( )ْٔ‚َٓالتػػواِف ىػػػي ) اسػػتجاابت طػػبلب اجملموعػػة التجريبيػػػة ػػاكر ا١تقيػػاس كدرجتػػو الكليػػػة علػػى

(، يف حػػُت كػػاف متوسػػط اسػػتجاابت طػػبلب ٕٓ.ُْ( )ّْ.ٓ( )ْٖ.ْ( )ْ‚ٕٔ( اب٨تػػراؼ معيػػارم قػػدره )ْٓ.ُّٖ)
( َّ.ٔ( )ُٕ.ٓ( )ٓ‚ِٓ( اب٨تػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم قػػػػػػدره )ِْ.ٕٕ( )ّٗ.ِِ( )ُٗ.ِْ( )ِّ‚ٗٗاجملموعػػػػػػة الضػػػػػػابطة )

(، كىي قػيم دالػة عنػد َّ.ُٓ( )ٖٗ.ْ( )ّّ.ٓ( )ْ‚ُُابلًتتيب )(، كْتساب قيمة "ت" كجد أهنا تساكم ّْ.ُِ)
 (، كبذلك مت قبوؿ الفرض الثاين من فركض الدراسة .َ‚َُمستوم )
كمػػا يتبػػُت مػػن اٞتػػدكؿ أف حجػػم أتثػػَت اسػػتخداـ إسػػًتاتيجية الفصػػل ا١تقلػػوب يف تنميػػة دافعيػػة طػػبلب عينػػة البحػػث         

(.ٕٔ.َ( )ٗٔ.َ( )ُٕ.َ( )ٕٕ.َغت قيمو على الًتتيب )لتعلم الثقافة اإلسبلمية كبَت، حيث بل
 كبذلك تكوف قد ٘تت اإلجابة عن السؤاؿ الثاين من أسئلة البحث، كنصو:

ما أثر استخداـ إسًتاتيجية التعلم ابلصف ا١تقلوب يف تنمية الدافعية لتعلم الثقافة اإلسبلمية لدل طبلب السنة التحضَتية 
 ّتامعة شقراء؟

 ذا االرتفاع يف مستول الدافعية لتعلم الثقافة اإلسبلمية لدل طبلب اجملموعة التجريبية إُف:كيعزك الباحث ى

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



. دمحم الناح د         الححض ر ة بجامعة ش شاء       أجش اظحخذام إظتراثيجية الحعل  بالصف امل لىب ف  ثذسيغ م شس الث افة إلاظالمية ف  ثنمية الححصيل والذافعية للحعل  لذي ظالب العنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              342

ا١تناسبُت كا١تكاف الوقت يف اإلسبلمية الثقافة موضوعات تعلم يف حرية الطالب منحت ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية أف -1
 الذم ابلواقع كربطها كٖتليلها عاتا١توضو  ىذه مضموف استكشاؼ يف داخلية رغبة اٟترية ىذه منحتو كقد لو،

.لديو الدافعية مستول ٖتسن يعٍت كىذا يعيشو،
مكاف أم كيف كقت أم يف اإلسبلمية الثقافة ١تقرر الطالب تعلم يف حرية تتيح ا١تقلوب ابلصف التعلم إسًتاتيجية أف -2

.للتعلم دافعيتو تقوم الدراسة يف ابٟترية الطالب ٘تتع أف شك كال الصف، خارج
٬تعل الصف غرفة يف كالتطبيقات ا١تناقشات من كاسعة مساحة من توفره ٔتا ا١تقلوب ابلصف التعلم إسًتاتيجية فأ -3

. لتعلمها دافعيتهم من يزيد كحب برغبة اإلسبلمية الثقافة دراسة على كيقبلوف نشطُت ا١تتعلمُت
فة اإلسبلمية من خبلؿ إسًتاتيجية الصف ا١تقلوبأف مشاىدة ا١تتعلمُت كانتباىهم للفيديوىات التعليمية ١تقرر الثقا  -4

يوجد لديهم رغبة داخلية لبلستكشاؼ كالتعرؼ إُف مضموف ىذا ا١تقرر، كمن مث تنمو دافعيتهم لتعلم ٤تتواه.
قياـ ا١تتعلمُت بتعلم اتول التعليمي ١تقرر الثقافة اإلسبلمية كل طالب على حدة كيف الوقت كا١تكاف الذم ٭تدده -5

الة من التحدم يف نفوسهم تدفعهم لتعلم الثقافة اإلسبلمية.يوجد ح
إعطاء مساحة من اٟترية للمتعلمُت يف اٟتوارات كالنقاشات يف أثناء التدريبات كالتطبيقات  يوفر بيئة تعلمية مر٭تة -6

فعية قوية لتعلم ٗترجهم عن رحبة ااضرات التقليدية كتولد لديهم نشاطان كفاعلية، كمن مث ٘تنحهم رغبة أكيدة كدا
الثقافة اإلسبلمية.

مناقشػػػة الطػػػبلب فيمػػػا سػػػبق أف شػػػاىدكه كدرسػػػوه عػػػرب الفيػػػديوىات التعليميػػػة مػػػن خػػػبلؿ إسػػػًتاتيجية الػػػتعلم ابلصػػػف -7
ا١تقلػػػوب ٯتػػػػنحهم الثقػػػة يف أنفسػػػػهم، ك٭تفػػػزىم إُف مزيػػػػد مػػػػن ا١تشػػػاركة كاٟتػػػػوار، كذلػػػك يقػػػػوم دافعيػػػتهم لػػػػتعلم الثقافػػػػة 

 ,Johnson)، كدراسػػة جونسػػوف( Hao,2014)  ىػػاك دراسػػة  ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج:اإلسػػبلمية. كقػػد اتفقػػت 

( حيث أظهرت نتائجهما فاعلية إسًتاتيجية التعلم ابلصف ا١تقلوب يف تنمية دافعية الطبلب للتعلم.2012
توصيات البحث:

:اآلتية التوصيات تقدًن ٯتكن نتائج، من البحث عنو أسفر ما ضوءيف 
.السعودية اٞتامعات يف ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية تطبيق متطلبات توفَت -1
.الشرعية ا١تواد معلمي إعداد برامج يف ا١تقررة التدريس إسًتاتيجيات ضمن ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية إدراج -2
ابستخداـ التدريس ٪توذج على لتدريبهم ا٠تدمة أثناء يف الشرعية العلـو ١تعلمي عمل ككرش تدريبية دكرات إقامة -3

.ا١تقلوب الصف ًتاتيجيةإس
لدراسة ٖتفيزىم على تساعد جديدة تعليمية أطر يف للطبلب اإلسبلمية الثقافة مقرر تقدًن ٨تو االىتماـ صرؼ -4

.٢تا دافعيتهم كٖتسُت ا١تادة،
:ادلقًتحة البحوث

:اآلتية كالدراسات البحوث إجراء الباحث يقًتح كتوصياتو البحث ىذا نتائج ضوء يف
إسًتاتيجيات ابستخداـ كتدريسها ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية ابستخداـ اإلسبلمية الثقافة تدريس بُت مقارنة دراسة -1

.أخرل تدريسية
.أخرل جامعات يف اإلسبلمية الثقافة تدريس يف ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية استخداـ أثر -2
.الثانوية كا١ترحلة أخرل ليميةتع مراحل يف الشرعية العلـو تدريس يف ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية استخداـ أثر -3
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.األجانب الطبلب من العربية اللغة ١تتعلمي اإلسبلمية الثقافة تنمية يف ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية أثر -4
.اٞتامعة طبلب لدل اإلسبلمية ابلثقافة الوعي تنمية يف ا١تقلوب الصف إسًتاتيجية أثر -5
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:ادلراجع
:العربية ادلراجع

ابلصف التدريس ٨تو ا١تتوسطة اب١ترحلة االجتماعية الدراسات معلمي إتاىات(.َُِْ. )بدكم كرامي مغنم، أبو
-ُُٓ ،(ْٖ)ْ،النفس وعلم الًتبية يف عربية دراسات رللة الستخدامو البلزمة التدريبية كحاجاهتم ا١تقلوب 

َِْ.
.ا١تناىج دار ،العصر وربدايت ادلسلم ةثقاف اإلسالمية الثقافة(. ََُِ. )كآخركف دمحم ٭تِت، أبو

كإسًتاتيجية اإلسبلمية الثقافة مساؽ موضوعات ٨تو الطلبة إتاىات يف ا١تنهجية ااضرة أثر(. َُُِ. )أمُت أبوالم،
.ِِ – ٓ ،(ٖٓ) ،العربية اجلامعات ارباد رللة العربية، عماف جامعة يف التدريس 
 اإلسالمية والثقافة احلديث مادة تدريس يف التعاوين التعلم اسًتاتيجية يةفعال(. ََِٖ. )دخيل بن مفلح األكليب،

 كلية دكتوراة، رسالة ،الثانوي األول الصف طالب لدى الناقد التفكري ومهارات الدراسي التحصيل يف 
.القرل أـ جامعة الًتبية، 

 مقرر مفاىيم بعض عن البديلة اتالتصور  تعديل يف ابييب منوذج فاعلية(. َُِّ. )إبراىيم بن ٭تِت عواض، آؿ
 كلية دكتوراة، رسالة ،الثانوية ادلرحلة طالب لدى االستداليل التفكري مهارات وتنمية اإلسالمية الثقافة 
.اإلسبلمية سعود بن دمحم اإلماـ جامعة االجتماعية، العلـو 

 تنمية يف ادلتنقلة األجهزة خدامابست ادلقلوبة الفصول إسًتاتيجية فاعلية(. قُّْٓ. )فهيد بنت مٌت فهيد، آؿ
التحضريية الربامج لطالبات اإلصلليزية اللغة قواعد مقرر يف الدراسي والتحصيل الصفية البيئة ضلو االذباىات

 سعود  بن دمحم اإلماـ جامعة االجتماعية، العلـو كلية ماجستَت، رسالة ،اإلسالمية سعود بن دمحم اإلمام جبامعة
.اإلسبلمية

مهارات تنمية يف ادلقلوبة ابلفصول ادلدمج التعلم استخدام فاعلية(. قُّْٔ. )سعيد بن العزيز عبد دم،مع آؿ
جامعة االجتماعية، العلـو كلية ماجستَت، رسالة ،االبتدائي اخلامس الصف لطالب الرايضي التفكري  
.اإلسبلمية سعود بن دمحم اإلماـ  
لتنمية اإلسالمية والثقافة احلديث مادة تدريس يف سلتارة سًتاتيجياتإ فاعلية(. قُّْْ. ) سعد أماين اٟتارثي،
،ادلكرمة مكة دبدينة الثانوي األول الصف طاابت لدى احلوار ومهارات اإلسالمية الثقافة دبفاىيم الوعي  
.القرل أـ جامعة الًتبية، كلية دكتوراة، رسالة 
مؤسبر بغَتىا، للناطقُت العربية قواعد ٖتصيل ستولم ٖتسُت يف كدكره ا١تقلوب الصف(. َُِْ) دمحم حبيب،

-َُ) يف ا١تنعقد سعود، ا١تلك جامعة العربية، اللغوايت معهد ،اثنية لغة العربية تعليم يف حديثة اذباىات 
.ِٕٔ-ّٓٔ ،(فرباير ُِ 
 التحصيل يف البنائي مالتعل يف ٪توذج ابستخداـ التدريس أثر(. ََِٗ. )هللا عبد طبلؿ الزعيب، ك ساَف، عمر ا٠تطيب،
الثقافة مادة ٨تو طبلؿ بن اٟتسُت جامعة طلبة بعض إتاىات كيف متكاملة مفاىيمية بنية كتكوين 
.ِٗ - ُ ،(ِ)ّ عماف، سلطنة - والنفسية الًتبوية الدراسات رللة اإلسبلمية،  
.نيبا١تت مكتبة ،الفعال التدريس إسًتاتيجيات (.َُِٓ. )ضياء كمطاكع، حسن ا٠تليفة،
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  يف للمتعلم السابقة واخلربة اإللكًتوين احملتوى يف اإلحبار أمناط بني التفاعل أثر(. َُِّ. )دمحم ٚتعاف الزىراين،
.الباحة جامعة ماجستَت، رسالة ،الباحة جبامعة اآلداب كلية لطالب اإلسالمية الثقافة دلقرر التحصيل

 كلية لطالبات األكادٯتي التحصيل يف ا١تقلوب التعلم تيجيةإسًتا استخداـ أثر(. َُِٓ. )أسعد بنت حناف الزين،
.ُٖٔ-ُُٕ ،(ُ)ْ ،ادلتخصصة الًتبوية الدولية اجمللة الرٛتن، عبد بنت نورة األمَتة ّتامعة الًتبية

والدافعية التحصيل على االفًتاضية التعلم بيئة يف الطلبة بني التواصل تفعيل أثر(. ََِٗ. )غساف دانة الساَف،
رسالة ،العريب اخلليج جامعة يف الطب بكلية اإلسالمية الثقافة مقرر من ذبريبية دراسة: التعلم وضل 
.العري ا٠تليج جامعة ماجستَت، 

لتنمية اإلسبلمية الثقافة تدريس يف ذاتيان  ا١تتعلم الرمز على قائمة إسًتاتيجية(. َُِّ. )الدين كماؿ أسامة سا١تاف،
 دراسات رللة الباحة، ّتامعة التحضَتية السنة طبلب لدل الفكرم األمن راتكمها العقل عادات بعض 

.ُِّ - ْٖ ،(ُْٗ) مصر،- التدريس وطرق ادلناىج يف  
.هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم يف ادلقلوب الصف اسًتاتيجية توظيف(. َُِٔ. )علي الواحد، عبد

http://daleel-ar.com/2016/01/27/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9 %81.      

الثقافة مبحث تدريس يف ا١تشكبلت حل إسًتاتيجية استخداـ فعالية(. ََُِ. )برىاف ك٪تر، ؛ ٤تمود السعيد عراقي،
 مصر،- النوعية الًتبية حبوث رللة. اٞتامعة طالبات لدل ا١تشكبلت حل على القدرة تنمية يف اإلسبلمية 
 (ُٖ)، ِ - ْٓ.

الفهم تنمية يف القراءة تدريس يف ا١تقلوبة الفصوؿ إسًتاتيجية فاعلية(.َُِٔ. )البله عبد ا٠تالق بدع ٥تتار عطية،
 بتاريخ النشر قبوؿ) النشر ٖتت. هبا الناطقُت غَت العربية اللغة متعلمي لدل الصويت كالوعي القرائي 
. ميةاإلسبل سعود بن دمحم اإلماـ جامعة الًتبوية، العلوم رللة(. قُّْٕ/ٓ/ٕ

اببل ٤تافظة يف ا١تهٍت التعليم لطلبة كاالجتماعية كالنفسية الًتبوية ا١تشكبلت(. ََُِ. )حسن بيعي، ؛ بثينة علي،
.ُٗ – ُ ، ُ( ُ)ُٖ ،اإلنسانية للعلوم اببل جامعة رللة ،ََِٖ-ََِٕ رسي ا الد للعاـ 
واذباىاهتم الطلبة ربصيل يف أثره وبيان سالميةاإل الثقافة يف زلوسب برانمج بناء(. ََِْ. )سليماف كفاء عوجاف،

.العربية عمَّاف جامعة. دكتوراة رسالة. األردن يف التطبيقية البلقاء جامعة كليات يف 
 خوارـز ،تكوينها وأسس اإلسالمية الدينية ادلفاىيم(. َُُِ. )هللا عبد مصطفى طنطاكم، ؛ عبده ٤تمود فرج،

.كالتوزيع للنشر العلمية  
 ،واألداء البناء يف اإلسالمية الثقافة مقرر إشكاالت(. ََِٕ. )هللا عبد بن صاٌف يح،الفر 

http://www.alukah.net/sharia/0/952/
 ادلباشر التحصيل يف ادلفاىيمية واخلرائط ادلتقدم ادلنظم اسًتاتيجييت أثر(. ََِٕ. )ساَف بساـ القوابعة،

،ضلوه واذباىاهتم األردن يف ادلتوسطة اجلامعية الكليات طلبة لدى اإلسالمية الثقافة مساق يف وادلؤجل  
.العربية عمَّاف جامعة دكتوراة، رسالة  
 يف اإلسبلمية الثقافة تدريس إسًتاتيجيات ٨تو الطبلب إتاىات مقياس(. ََِٕ. )هللا عبد بن الرٛتن عبد ا١تالكي،
.ْٖ - ّٖ ،(ُ)ٕ ،ادلعلمني تكليا رللة السعودية، العربية ا١تملكة يف ا١تعلمُت كليات  
. كالتوزيع للنشر إشبيلية الرايض، ،اإلسالمية الثقافة على أضواء(. َََِ. )فؤاد أٛتد ٤تمود،
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رللة كا١تتغَتات، كاقعها بُت ككلياهتا ا١تملكة جامعات يف اإلسبلمية الثقافة مقررات(. ََِٔ. )ٛتزة ساَف مدين،
. ُُٕ - ُِٔ ،(ٓ) ،والًتبية والعلوم اآلداب يف والدراسات البحوث  
 للجمعية السابع العلمي ادلؤسبر كالعشرين، الواحد القرف كٖتدايت ا١تناىج(. ُٓٗٗ. )ا١تعطي عبد دمحم ا١تعزاكم،
. ٕٖ -ٕٔ ،(ِ) ،"والعشرين الواحد القرن وربدايت الثانوي التعليم" للمناىج ادلصرية
.األىلية  الزرقاء جامعة الشريعة، كلية ،اجلامعات يف اإلسالمية الثقافة تدريس(. ـَََِ. )األىلية الزرقاء جامعة مؤ٘تر
 جامعة كالدراسات، الشرعة كلية ،اذلوية على للحفاظ اإلسالمية الثقافة ضرورة(.َُِٓ. )الشارقة جامعة مؤ٘تر

. الشارقة 
 العاَف لرابطة العامة ألمانةا ،وادلعاصرة األصالة اإلسالمية الثقافة(.َُِْ. )عشر ا٠تامس ا١تكرمة مكة مؤ٘تر

.السعودية العربية اب١تملكة اإلسبلمي 
( العام اإلعداد مقررات) اإلسالمية الثقافة منهج لتطوير مقًتح برانمج(. قُِْٕ. )العزيز عبد بن دمحم الناجم،
 البالط اذباه ربسني يف فعاليتو ومدى ادلعاصرة، احلياة متطلبات ضوء يف والكليات اجلامعات لطالب 
.سعود ا١تلك جامعة. الًتبية كلية ماجستَت، رسالة ،ادلطور للمنهج 
 العلمية اٞتمعية ،ادلعتدل الفكر نشر يف اإلسالمية الثقافة مقررات إسهام(. َُِٓ. )فيصل ا١تلك جامعة ندكة

.فيصل ا١تلك جامعة -اإلسبلمية للثقافة السعودية 
التعلم  ١تهارات كاألداء التحصيل يف ا١تقلوب التعلم ٪توذج فاعلية (.قُّْٔ. )عمر دمحم سرحاف، ؛ أٛتد الطيب ىاركف،

آفاق الًتبية: الًتبية لكلية األول الدويل ادلؤسبر. الًتبية بكلية البكالوريوس طبلب لدل اإللكًتكين
. ّّ-ُ اآلخرة، ٚتادل ِٔ-ِّ ،احلضاري العزيز عبد ادللك مركز الباحة، مستقبلية،
 دار عمَّاف، ،عملية تطبيقية ومناذج نظرية أصول اإلسالمية الًتبية تدريس طرائق(. ََِٗ. )بذاي صاٌف ىندم،
. الفكر 
لدى واالحتفاظ التحصيل مهاريت تنمية يف وادلطبوع احملوسب ادلربمج التعليم أثر(. ََِٔ. )كامل بنت ١تياء ٯتاين،

.ا١تنورة اب١تدينة طيبة جامعة. ماجستَت رسالة ،طيبة جبامعة اإلسالمية الثقافة مقرر طالب 
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