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أثس ايتفاعٌ بني اسرتاجت١ٝ ايتعًِ املكًٛب ايكا٥ِ ع٢ً ايفٝدٜٛ ايتظازنٞ 

حتصٌٝ قٛاعد ايًغ١  يف االسرتاتٝذٞ(ٚٚأسايٝب ايتعًِ )ايعُٝل، ايشطحٞ،  

اإلْـذًٝز١ٜ يد٣ طايبات ايصف ايجايح ايجاْٟٛ 

د. ذلُد بٔ دابس عشريٟ  

قشِ ٚسا٥ٌ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ   –أستاذ َشاعد     

 ن١ًٝ ايظسم ايعسبٞ يًدزاسات ايعًٝا   
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 العميق،) التعلم وأساليب التشاركي الفيديو على القائم المقلوب التعلم استراتجية بين التفاعل أثر
 الثانوي الثالث الصف طالبات لدى اإلنػجليزية اللغة قواعد تحصيل في( االستراتيجيو   السطحي،

 الملخص:
الفيديو التشاركي كأساليب التعلم يف ٖتصيل ىدفت الدراسةي إذل قياًس أثًر التفاعل بُت التعلم ا١تقلوب القائم على 

طالبات الصف الثالث الثانوم لقواعد اللغة اإل٧تليزية، كمن أجل ٖتقيق ىذه ا٢تدؼ، كٌظف ا١تنهج شبو التجرييب بتصميم 
طالبة من  (31)طالبة، ك٣تموعة ضابطة عددىا  (26)، كاشتملت عينة الدراسة على ٣تموعة ٕتريبية عددىا (3x2)عاملي

لبات الصف الثالث الثانوم، كٞتمع بيانات الدراسة ًب إعداد اختبار ٖتصيلي يف قواعد اللغة اال٧تليزية لطالبات الصف طا
الثالث الثانوم، كمقياس أساليب التعلم، ككشفت نتائج الدراسة عن تقدـ إ٬تايب حق قتو الفئة اليت درست باستخداـ التعلم 

ي على نظَتهتا التقليدية، يف حُت دل تكشف الدراسة عن أم أثر ألساليب التعلم يف ا١تقلوب القائم على الفيديو التشارك
 ٖتصيل الطالبات، أك أثر للتفاعل بُت التعلم ا١تقلوب القائم الفيديو التشاركي كأساليب التعلم. 

 ة.: التعلم ا١تقلوب، الفيديو التشاركي، أساليب التعلم، قواعد اللغة اإل٧تليزيالكلمات المفتاحية
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The Effect of the Interaction between Flipped Learning Strategy Based on 

Collaborative  Video and Learning Styles (Deep, Surface, and Strategic) on 

Improving the Achievement of English Grammar among the third year of 

Secondary Students 

Abstract 

The study aimed to investigate the effect of interaction between flipped classroom based 

on  collaborative video and learning styles on increasing the third-year secondary 

students‟ achievement in English grammar. In order to achieve this goal, a quasi-

experimental method with 3x2 factorial design was used. The sample consisted of 26 

students as an experimental group, and 31 students as a control group from third-year 

secondary students. For collecting the study data, an achievement test was administered . 

The study results revealed positive progress achieved by the group subjects  studied using 

the flipped classroom strategy compared to the group that used traditional classroom. On 

the other hand, neither the learning styles nor the interaction between strategy and styles 

were statistically significant.  

Keywords: Flipped classroom, Collaborative Video, Learning styles, English  Grammar.  
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 :مقدمة
ع لكل من يطلبو، كما شج   ايف جعل احملتول ا١تعريف مشاعن  كاالتصاؿيف ٣تاؿ تكنولوجيا ا١تعلومات  التطوري  أسهمى   
التكنولوجيا كشبكات االتصاؿ  عمليات التعلم كالتعليم اليت تقـو ُّا، كاستثمار مزايا الًتبوية على ٖتديثً  النظمى  ىذا التطوري 

سليب إذل  القائمة على التكنولوجيا ٝتحت بقلب أدكار ا١تتعلم من متلقو  تاالسًتاتيجياجديدة، ىذه  تاسًتاتيجيايف دعم 
التدريسية  االسًتاتيجياتتلك أحد ( Flipped Learningا يتعلمو، كيعد التعلم ا١تقلوب )عم   مسؤكؿو  نشطو  علمو مت

 األخَتة. اآلكنةا١تعتمدة على تكنولوجيا الفيديو التعليمي اليت بدأ االىتماـ ُّا يتزايد يف 
تدريس قائمة على تطويع مزايا الفيديو ا١تعركض عرب األجهزة الرقمية يف التعليم،  ةاسًتاتيجيكالتعلم ا١تقلوب ىو 

 فصلً كيأٌب لل ،و يف ا١تنزؿالدراسي، حيث يتعلم ا١تتعلم دركسى  فصلاألمر الذم ٝتح معو بقلب كظيفة ا١تتعلم بُت ا١تنزؿ كال
 ,Bergmannفيذىا كتوجيو ا١تتعلمُت فيها )الدراسي ٟتل تطبيقات كسلسلة من األنشطة يقـو ا١تعلم باإلشراؼ على تن

Overmyer & Wilie, 2011 من تلك األدبيات ما تعزك ضعف ا١تخرجات  ا(. كا١تطالع لؤلدب الًتبوم يلحظ أف كثَتن
أك كثرة احملتول ا١تخصص لتدريسهم على حساب مهارات التعلم األخرل،  ا١تتعلمُت التعليمية لقلة الوقت ا١تخصص لتدريب

يف صقل مهارات ٥ترجات التعلم كزيادة فرص تعلمها.  حاسمه  للتدريس عامله  صى ا١تخص   ه األدبيات أف الوقتى ىذ ترلإذ 
 اطريقة تدريس ٬تلب عددن بوصفو ا١تقلوب  تعلمً ال (  أف توظيفى Bergmann & Sams, 2012كيذكر برقماف كزميلو )

ر للمعلم تلك تقاف، كتفريد التعليم، كما كف  إلتعلم إذل حد امن ا١تزايا مثل: زيادة مساحة الوقت لتعلم أفضل، كالوصوؿ با١ت
 ا١تساحة اليت ينشدىا من الوقت لتعزيز تعلم طبلبو كحل مشاكلهم التعليمية.

من حركة  جذكرىه ستمدي ي التعلمى ا١تقلوبى  ( إذل أف Ramakrishnan & Priya, 2016) برياشَت راماكرشناف ك يك 
ظهرت  خر، ىذه اٟتركةي آ ١توضوعو  التعلم لئلتقاف، حيث ينبغي على كل متعلم أف يتقن ا١توضوع الذم يدرسو قبل أف ينتقلى 

أف تطبيق التعلم  من رغمكبال، (1968)يف  Benjamin Bloom، كأخذت شعبيتها يف أعماؿ بنيامُت بلـو (1920)منذ 
بالوقت ا١تسموح بو  كبَتة من ا١تتعلمُت مقارنةى   لفصوؿ التقليدية ا١تكتظة بأعدادو يف ا كٓتاصةو كاف يواجو صعوبة   لئلتقاف

يوفركف للمتعلمُت األدكات  السًتاتيجيةا هيف ٖتسُت عملية التعلم، فا١تعلموف يف ىذ اا كبَتن ٧تاحن  أثبتى  فإن و ،لتدريسهم
 & Ramakrishnan) بوضع أىدافو ا٠تاصة للتعلم كإدارة كقت تعلمو يقـو ا١تتعلمي  يف حُتكالوسائل البلزمة للتعلم، 

Priya, 2016 )( إذل أف ىذه االسًتإتية تسمح للمتعلم ببناء ٪تاذج عقلية خاصة بو نإتة عن 2016. كتشَت ٤تمد )
ها تساعد يف تنمية ٤تاكالتو الذاتية لفهم ا١تعلومات اليت يدرسها كمن ٍب توظيفها يف مواقف جديدة، ىذه العمليات ٚتيع

مستويات التفكَت العليا، كتعزٍّزي التعلمى النشط داخل حجرات الدراسة كخارجها، كاكتساب ا١تعارؼ اٞتديدة كطرؽ توظيفها 
 يف مواقف اٟتياة ا١تختلفة.

تعزك إذ التعليمي،  بلبإف توافر مثل ىذه ا١تزايا كغَتىا يف التعلم ا١تقلوب ليس ىو العامل الوحيد يف رفع أداء الط
باحملتول التعليمي  تاحةإذل أف الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت يف طريقة تعاملهم مع ا١تعلومات ا١ت السابقة ذلك بعض الدراسات

ى أساليب التعلم سم  ٖتت مي   Entwistleكإنتوسيتل  Kolpكولب   :مثاؿ ا١تائزين من الباحثُت اليت تناك٢تا عدده  ،كمعاٞتتها
(Learning Styles ) أكدت ، كمن تلك الدراسات اليت اأك سلبن  اا إ٬تابن يف ٖتصيل الطلبة ا١تعريف إم    اا  أدكارن أيضن  ؤدلتك

 ( حيث أكد كله 2015العتييب،  ;2015خزاـ، من ) لو كله  خلصاإل٧تاز األكادٯتي يرتبط بأساليب التعلم ما  على أف
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يسعوف إذل فهم ما كراء ا١تعٌت كالقادرين على تنظيم أكقاهتم أكثر إ٧تازان من  نأف أكلئك الطبلب الذي ة؛منهما على حد
 فقط. أقراهنم الذين يتعاملوف مع احملتول ا١تعريف من أجل النجاحً 

من الدراسات اليت دعت إذل استثمار ا٠تصائص اليت توفرىا التكنولوجيا اٟتديثة يف  كيف األدب الًتبوم احمللي عديده 
يف زيادة  مهمنا ادكرن  ؤدلاللغة اإل٧تليزية، إذ كجدت تلك الدراسات أف تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ تتدريس مهارات 

اللغة  و، يف مقابل ذلك ييعاين متعلماكاستماعن  اكقراءةن كٖتدثن  ةك٘تكينهم من مهارات اللغة اإل٧تليزية كتاب بلبٖتصيل الط
من األحياف لفقد الرغبة يف تعلمها، كضعف  ة، تؤدم يف كثَتو مشاكل تعليمية ٚت  من  ااإل٧تليزية يف البيئات الفقَتة تكنولوجين 

التخصصات اليت يطلبها سوؽ العمل تعتمد على مدل إتقاهنم ٢تا  جيل   إدراكهم اٞتيد أف   من رغمبالكتساُّا ا دافعيتهم ٨تو 
(Al-Harbi & Alshumaimeri, 2016; Al-Nasser, 2015; Fareh, 2010 .) 

وء ما سبق تتضحي أ٫تيةي دراسة أثر التفاعل بُت التعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو التشاركي كأساليب التعلم يف يف ض
 ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية لدل طالبات الصف الثالث الثانوم. 

  مشكلة الدراسة:
ـي  بتدريس اللغة اإل٧تليزية، كينعكس ىذا االىتماـ يف  املحوظن  االتعليمي يف ا١تملكة العربية السعودية اىتمامن  يورل النظا

 ايف السنوات األخَتة منها إدخاؿ تعليم اللغة اإل٧تليزية يف ا١ترحلة االبتدائية، كمؤخرن  كزارة التعليممبادرات عدة قامت ُّا 
، كإعداد معايَت اإل٧تليزية ةإنشاء مركز متخصص يف تطوير تعلم اللغة اإل٧تليزية ّتهاز الوزارة يهتم برفع كفاءة معلمي اللغ

يف السعودية، كتطوير احملتول التعليمي، كٖتسُت الكفاءة اللغوية للطلبة ٔتا يتوافق مع متطلبات سوؽ اإل٧تليزية تعلم اللغة 
 رجاهتايف ٥ت تدنينا أف ىناؾ ؤكداللغة اإل٧تليزية يف السعودية ي بتعليم اىتمتاليت  السابقة دراساتلنتائج الكا١تتتبع  ،العمل
 االعتماد، كضعف اإل٧تليزية ص لتدريس اللغةقلة الوقت ا١تخص   أسباب ىذا التدين يرجع إذل، كمن أبرز ةن ككتاب ا كقراءةن ٖتدثن 

بوصفو ا١تتعلم  ؤديومفردات ا١تقرر على حساب جودتو، كالدكر السليب الذم ي ة٤تتواىا، ككثر  تقدًنعلى التكنولوجيا يف 
-Ahmad, 2011; Al) ، كضعف التفاعل بُت ا١تعلم كا١تتعلم داخل الصف كخارجوالصفللمعلومات داخل  متلقينا

Nasser, 2015; Alsowat, 2017 يف تدريسها حيث ينعكس إتقاف تلك  امهمن  ا(. كيعد فهم قواعد اللغة اإل٧تليزية أمرن
 كالكتابة. ،كالقراءة ستماع، كالتحدث،اال كىي:القواعد على ا١تهارات الرئيسة األربع 

كمن أجًل التأكد من كجود ا١تشكلة على ا١تستول ا١تيداين قاـ الباحث بدراسة استطبلعية ُّدؼ التعرؼ إذل  
 يقمن بتدريس اللغة اإل٧تليزية يف ا١ترحلة الثانوية، البلٌب علماتا١ت مشكبلت تدريس اللغة اإل٧تليزية، كذلك بسؤاؿ عددو من

ء أكثر من فهم القواعد كتطبيقاهتا، كأف أدا قصورنا يف طالباهتن يعانُت %( من(54ما يربو على على أف  اتفقن حيث
ًسٌن استخداـ القواعد  %( منهنٌ (61كما يزيد عن ، أدىن من ا١تتوقعيف مهارات اللغة اإل٧تليزية  %( منهن(65 ال ٭تي

، كيتضح ٦تا قلة دافعيتهٌن للتعلم منُت يعان كبنسبة مقاربة أيضنا التحدث، ـالصحيحة يف بناء ٚتل سليمة سواء يف الكتابة أ
كرد أعبله أف الطالبات يواجهن بعض الصعوبات يف تعلم قواعد اللغة اإل٧تليزية، كرٔتا كاف عامل الوقت ا١تخص ص لتدريسها 

بنا يف كا١تقتصر على اٟتصة الدراسية فقط كا١تخص صة ٢تا ضمن اٞتدكؿ الدراسي اليومي، كقلة التفاعل بينهن كمعلماهتن سب
ص لتعلمها كزيادة الوقت ا١تخص   اللغة اإل٧تليزية ٢تن   قواعد يف تغيَت أسلوب عرض ٤تتول كلٌعل   ظهور مثل ىذه الصعوبات،

 ا يف ىذا اٞتانب.فرقن  دثي ٭تالتعلم ا١تقلوب يف تدريسهٌن اسًتإتية عن طريق تبٍت 
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 مادة اللغة اإل٧تليزية على كجو ا٠تصوص تستلـز من جهةو أخرل، فإف  دراسة قضايا متعلقة بتحصيل الطالبات يف
فقد أشارت بعض الدراسات إذل أف التحصيلى  اللغة،ىذه أثناء تعلم يف لة ألساليب تعلمهٌن ا١تفض  أيضىا  االنتباهتوجيو 

ا عكسينا ا١ترتفع يرتبط بأسلوب التعلم خصوصنا العميق منو كاالسًتاتيجي، يف حُت يسجلي أسلوبى التعلم السطحي تأثَتن 
(. كما أف الطبلبى من ذكم أسلوب التعلم العميق أعلى يف التحصيل من 2015؛ خزاـ، 2015على التحصيل )اٟتريب، 

(. كبالرغم من ىذا، فلم ٖتسم الدراسات السابقة ىذه 2016أكلئك الذين يفضلوف أسلوب التعلم السطحي )٤تمد، 
الل ذين  (Yilmaz-Soylu & Akkoyunlu, 2009) وكاكويونل سويلو العبلقة، فكما جاء يف دراسة يلماز

 (Warn, 2009)خلصا إذل أف التحصيل دل يتأثر باختبلؼ مستويات أساليب تعلم الطبلب، كأيد٫تا يف ىذا أيضا ككرف 
فتحصيل الطبلب دل يرتبط بأسلوب تعلمهم، كيف ظل االختبلؼ يف نتائج الدراسات السابقة، كعدـ حسمها لتأثَت أساليب 

ـي ٢تذا ا١تتغَت كتأثَته على التحصيل، ك٢تذا فقدالت للكشف جاءت ىذه الدراسة  علم على التحصيل الدراسي، توج و االىتما
ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية لدل يف كأساليب التعلم التعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو التشاركي أثر التفاعل بُت عن 

      .ثانومالطالبات الصف الثالث 
 أسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما أثر التعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو التشاركي يف ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية لدل طالبات الصف الثالث  .1

 ؟الثانوم
لدل طالبات الصف يف ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية ( كاالسًتاتيجيسطحي، كالعميق، ال)ما أثر أسلوب التعلم  .2

 ؟الثالث الثانوم
ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية لدل  يفكأساليب التعلم التعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو التشاركي تفاعل بُت الأثر  ما .3

 طالبات الصف الثالث الثانوم؟
 الدراسة: أىداؼ

 ىدفت الدراسة الحالية إلى:
٧تليزية لدل طالبات الصف الثالث الثانوم باستخداـ اسًتاتيجية التعلم التعرؼ إذل التغَت يف ٖتصيل قواعد اللغة اإل .1

 ا١تقلوب مقارنةن بالطريقة التقليدية.
 التعرؼ إذل دكر أساليب التعلم ا١تفض لة لدل طالبات الصف الثالث الثانوم يف تعلمهن لقواعد اللغة اإل٧تليزية. .2
ٖتصيل قواعد  يفكأساليب التعلم لوب القائم على الفيديو التشاركي اسًتاتيجية التعلم ا١تقتفاعل بُت ال التعرؼ إذل أثر .3

 الطالبات.اللغة اإل٧تليزية لدل 
 فرضيات الدراسة:

ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية بُت متوسط يف  0.05 إحصائية عند مستول الداللة ذات داللةو  توجد فركؽه  .1
كلصاحل  كاَّموعة اليت درست بالطريقة التقليديةبالتعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو التشاركي اَّموعة اليت درست 

 اَّموعة التجريبية.
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ل عزى ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية يي متوسط يف  0.05إحصائية عند مستول الداللة  ذات داللةو  توجد فركؽه  .2
لصاحل أسلوب التعلم  (كاالسًتاتيجيسطحي، كالعميق، الأسلوب تعلم طالبات الصف الثالث الثانوم ) الختبلؼ

 العميق.
التعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو بُت  للتفاعل 0.05إحصائية عند مستول الداللة  ذات داللةو  وجد فركؽه ت .3

 .ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية لدل طالبات الصف الثالث الثانوم يفكأساليب التعلم التشاركي 
 الدراسة:أىمية 

  ٯتكني ٖتديد أ٫تية البحث اٟتارل يف اآلٌب:
تفيد ا١تهتمُت بتدريس اللغة اإل٧تليزية باعتبارىا لغةن ثانية يف تطوير اسًتإتيات تدريس اللغة اإل٧تليزية ا١تعتمدة على دمج  .1

قواعد اللغة اإل٧تليزية على كجو  عليميف ت االسًتاتيجية هىذ ٧تاعةالدليل العلمي حوؿ  كتوفَت ،التكنولوجيا يف التعليم
 .ا٠تصوص

إذ  ؛كأسلوب التعلم اسًتاتيجية التعلم ا١تقلوببُت  الكشف عن التفاعلمن خبلؿ  اكما تأٌب أ٫تيتها للباحثُت أيضن  .2
ا. ربطت بينهما على صعيد الدراسات العربية تعترب الدراسات اليت  قليلة جدن

من نتائج قائمة على التجربة حوؿ ما  ا١تيداف الًتبومتوفره للمهتمُت يف من خبلؿ ما س أيضناتستمد الدراسة أ٫تيتها ك  .3
التعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو  اسًتاتيجية إذا كاف التغَت يف ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية الناتج من استخداـ

  .أـ ال الطالبات يعتمد على مستويات أساليب تعلمالتشاركي 
عرب  ا١تقلوب تعلمالاسًتاتيجية خطوات عملية لتنفيذ  للمعلمُت كا١تعلمات اإجراءهتؿ كما تقدـ الدراسة من خبل .4

 كيف موضوعات ٥تتلفة أخرل. مع طلبتهم ه االسًتاتيجيةيف تنفيذ ىذ يفيدالذم س الفيديو التشاركي
اليت تعود على ٥ترجات  لفئة ا١تشرفُت الًتبويُت يف توجيو أنظارىم ٨تو فائدهتا اكتعد نتائج ىذه الدراسة مفيدة أيضن  .5

األمر الذم سيدفعهم إذل ، كٖتسن من ا١تمارسات اٟتالية يف تدريس اللغة اإل٧تليزية بوصفها لغةن ثانية، اللغوية بلبالط
 .الًتكيز عليها يف خططهم ا١تيدانية

تعلم الاسًتاتيجية يف جانب التفاعل بُت  امن نتائج ىذه الدراسة فئة ا١تصممُت التعليمُت كخصوصن  ستفيدى تأف  لي كيؤم   .6
ا١تقلوب ليقابل تعلم لل شاركيأثناء تصميم الفيديو التيف  مراعاهتا، من حيث ا١تتطلبات الواجب أسلوب التعلمك  ا١تقلوب

  لة لدل ا١تتعلمُت.  كل أساليب التعلم ا١تفض  
 حدود الدراسة:

 Beauty Is Onlyاللغة اإل٧تليزية ا١تضمنة بالوحدة الثالثة ) اقتصرت الدراسة على تدريس قواعد الحدود الموضوعية: -

Skin Deep( كالرابعة )They Said, We Said كا٠تامسة )(Express Yourself ،) السادسة )كLost and 

Found ال( من كتاب اللغة اإل٧تليزية للصف الثالث( ثانومMega Goal-6 كا١تقرر من كزارة التعليم السعودية، كما )
ا٠تاصة بتدريس قواعد اللغة اإل٧تليزية ا١تنشورة على منصة يوتيوب  مشاركة الفيديوىات التعليميةاقتصرت على 
YouTube

، كاستخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تقلوب مقابل التقليدم، كما اقتصر االختبار التحصيلي على التفاعلية ®
، كأساليب التعلم لػػ ا١تستويات ا  .(Entwistle and Taitإنتوسيتل كتايت )لثبلثة األكذل يف سلم بلـو
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يدرسن يف البلٌب اٟتالية على عينة من طالبات الصف الثالث الثانوم  اقتصرت الدراسة الحدود البشرية والزمنية: -
ية السعودية، كا١تلتحقات ٔتدارس نظاـ التعليم العاـ مدارس البنات التابعة إلدارة التعليم ٔتحافظة رجاؿ أ١تع با١تملكة العرب

 .(هـ1438/1439))فصلي( خبلؿ الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

 التفاعل: -1
ا١تتغَت عندما يكوف تأثَت ي  (3x2)٭تدث يف التصميم التجرييب  التفاعل الذم أنو: Pallant, 2001))يعرفو ببلنت 

 ا١تستقل األكؿ على ا١تتغَت التابع يعتمد على مستويات متغَت مستقل ثاف. 
( يف ةالتقليديكالطريقة  القائم على الفيديو التشاركي، ا١تقلوب تعلمال خبلؿ ): أنو التأثَت اٟتاصل من اكيعرؼ إجرائين 

 ،عميقالاإل٧تليزية كا١تعتمد على مستويات أساليب التعلم )ثانوم يف قواعد اللغة الٖتصيل طالبات الصف الثالث 
 ( ا١تفضلة لديهٌن.كاالسًتاتيجي ،سطحيكال
 المقلوب: التعلم -2

اليت  استبداؿ احملاضرة العادية أنو: (Subramaniam & Muniandy, 2016)يعرؼ صربامانيم كمونياندم 
ىذه ك لو، نز تعليمية تتناكؿ موضوع الدرس يطلع عليها ا١تتعلم يف ممقاطع فيديو من لوجو بشركحات تقدمها  اتلقى كجهن 

من مهتمُت با١توضوع أك يقـو بإعدادىا ا١تعلم، كيستغل كقت اٟتصة العادية يف الًتكيز على  اا١تقاطع إما أف تكوف معدة سلفن 
 .با١توضوع الصلةأنشطة التعلم ذات 

على منصة يوتيوب تشرح قواعد اللغة اإل٧تليزية  شاركيةيو الت: أنو تقدًن ٤تتول عرب مقاطع الفيداكيعرؼ إجرائين 
إلنًتنت ة اثانوم ٢تا عرب شبكالا١تتعلقة بالوحدات الثالثة كالرابعة كا٠تامسة كالسادسة، كٯتكن كصوؿ طالبات الصف الثالث 

سلسلة من األنشطة كالتطبيقات ب لقياـأك ٖتميلها على أدكات ٗتزين رقمية ١تشاىدهتا من مناز٢تن، كيأتُت يف اليـو التارل ل
 العملية ذات صلة باحملتول بإشراؼ ا١تعلمة. 

 أساليب التعلم: -3
يف ا١تواقف  تهاأثناء تناكؿ ا١تعلومات كمعاٞتيف الطريقة اليت يتبناىا الفرد ( أهنا: 2000)  يعرفها أبو ىشاـ  

 ناتج عملية التعلم. ٘تيزه عن غَته من األفراد كيتوقف عليها ْتيثالتعليمية ا١تختلفة، 
،                سطحيكال ،عميقالأعلى متوسط ٖتصل عليو الطالبة على ا١تقاييس الفرعية الثبلثة ) ا:عرؼ إجرائيان أهنتك   

( الذم قاـ Entwistle and Taitفقرة لػ إنتوسيتل كتايت ) (30)أساليب التعلم ا١تكوف من  ١تقياس( كاإلسًتاتيجي
 (.2002)  رمضاف، كالصباطيبًتٚتتو كتقنينو 

 التحصيل: -4
 ا لنتائج االختبارات.بالدرجات طبقن ا إ٧تاز الطالب يف مادة مقدرن  أنو: (2015يعرفو العتييب )

ختيار من متعدد يقيس ااختبار من نوع  يفعليها الطالبة  لي اليت تتحص   امقدار الدرجة رقمن كيعرؼ إجرائينا أنو:  
 نة يف الوحدات الثالثة كالرابعة كا٠تامسة كالسادسة يف مادة اللغة اإل٧تليزيةاإل٧تليزية ا١تضم  مستول فهمها لقواعد اللغة 

 .     با١ترحلة الثانوية
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 : قواعد اللغة االنجليزية -5
ا: (Thornbury, 2001) يعرفها ثورنربم اللغوية  اٞتملة تشكيل تصف اليت كاأل٪تاط كالقواعد ا١تبادئ تلك أهن 

 الصحيحة. 
تعرؼ إجرائيان أهنا: تلك الضوابط كا١تبادئ اللغوية اليت تنظٍّم ترتيب الكلمات كالعبارات يف اٞتمل االٝتية اليت تبدأ ك 

 (. 2(، كضمائر الربط )1، كالكبلـ ا١تنقوؿ، كضمائر الربط )Thatبػػ 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

أبرز ا١تزايا اليت تعود بالفائدة على ا١تخرجات يتضم ني اإلطار النظرم للدراسة عرضنا ١تفهـو التعلم ا١تقلوب كمزاياه، ك      
التشاركي الذم ٯتكن توظيفو يف التعلم ا١تقلوب، كيتطرؽ احملور الثالث ناقش الفيديو ي، كما كالدراسات اليت تناكلتو التعليمية

 .رض احملور األخَت تدريس قواعد اللغة اإل٧تليزيةألساليب التعلم، كيع
 .المفهـو والمزاياالتعلم المقلوب  واًل:أ

التعلم ا١تقلوب ليست ّتديدة، كلكنها اكتسبت شهرة بسبب التقدـ يف التكنولوجيا  إذل أف فكرةى  الدراساتي  تشَتي 
خرل، ىذا التطور ٝتح للمعلمُت االستفادة من كاألجهزة احملمولة األ اسبكزيادة الوصوؿ لشبكة اإلنًتنت من أجهزة اٟت

 & ٦Davies, Deanتيزاهتا عرب نشر فيديوىات تعليمية كتصميم اختبارات تقييميو عرب الشبكة العنكبوتية لطبلُّم )

Ball, 2013; Davies & West 2013 دمج(. فالتعلم ا١تقلوب أحد أشكاؿ التعلم ا١ت (Blended Learning )
عتاد الطبلب عملو يف ا١تنزؿ من اؿ، كما نز تول عن طريق مشاىدة مقاطع فيديو تعليمية يف ا١تاحملحيث يتعلم الطبلب 

كاجبات يؤدكنو يف الفصل، حيث يقـو ا١تعلم بتقدًن التوجيهات الفردية للطبلب، كالتأكد من مستول ٘تكنهم من احملتول 
 ,Souza & Rodrigues) تقليدية٢تم بالطريقة ال من التدريس الن عن طريق حل أنشطة تعليمية داخل الصف الدراسي بد

ب يصبح ٤تور العملية التعليمية، حيث يتوج   ةاالسًتاتيجييف ىذه  ا١تتعلمى  ( أف  Albalawi, 2018(. كيؤكد البلوم )2015
 ةًتاتيجياالسية أكثر من الفصل التقليدم، كيتحمل مسؤكلية تعلمو، كما أف الوقت الذم تتيحو ىذه لعاعليو أف يشارؾ بف

ٯتٌكن ا١تعلم من معاٞتة بعض التصورات البديلة كيوجو ا١تتعلمُت ٨تو أفضل ا١تمارسات اليت تؤدم لفهمهم احملتول كإتقاف ما 
 تعلموه. 

( إلدارة الوقت يف ٪توذج التعلم التقليدم Bergmann & Sams, 2012كيف معرض مقارنة برقماف كسامنز )
من الوقت يف النموذج  (%70)ومن كقت كبل النموذجُت يتم فيو بدايةن هتيئة ا١تتعلمُت،  (%6)كا١تقلوب، أكضحا أف 

 تعلم٪توذج ال يف حُتتتبقى لؤلنشطة كالتطبيقات كالتقييم،  (%24)التقليدم يستهلكو ا١تعلم يف تقدًن احملتول اٞتديد، ك
 نذ سلسلة من األنشطة كالتطبيقات مع الطبلب عمن كقت اٟتصة الدراسية لتنفي اتقريبن  (%(94ر للمعلم ا١تقلوب يتوف  

احملتول الذم درسوه يف مناز٢تم، كىذا الوقت كفيل بإتقاف الطالب للمحتول التعليمي كإجراء تطبيقات يف مستويات تفكَت 
 عليا. 

من ا٠تصائص منها: ٖتويل ا١تتعلمُت من مستمعُت سلبيُت إذل متعلمُت نشطُت، كما أف  بعددو  ا١تقلوبي  التعلمي  كٯتتازي 
بدلت األدكار بُت كقت اٟتصة كالواجبات ا١تنزلية؛  اأيضن  االسًتاتيجيةالتكنولوجيا اليت يعتمد عليها يف متناكؿ اٞتميع، ىذه 

من ا١تركنة للمعلم ا كقت اٟتصة قدرن ٯتنح  يف حُت لدراسية،قبل بداية اٟتصة ا الن حيث يتم االنتهاء من الواجبات ا١تنزلية أك 
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عن العادل الذم  اسمح بإعطاء احملتول التعليمي يف سياقات ال ٗتتلف كثَتن و يليتعامل مع طبلبو حسب قدراهتم، كذلك فإن
بالنسبة ٢تم، أك لتنمية ا ١تساعدة الطبلب يف تعلم مفاىيم صعبة فإف كقت اٟتصة يستخدـ إم   ايعيش فيو الطالب، كأخَتن 

 (. Bergmann et al., 2011مهارات التفكَت النقدم كحل ا١تشكبلت )
نقاط القوة يف التعلم  من أىم اكاحدن بوصفو  ةاالسًتاتيجيالذم ٭تدث بُت ا١تعلمُت كالطبلب يف ىذه  كيأٌب التفاعلي 

تفاعل مع ا١تعلم داخل الفصل يوفر لبعض الطبلب األكؿ للطبلب، فا١تناقشة اٞتماعية كال :ا١تقلوب، فهو مهم يف إتاىُت
خر للمعلم نفسو، حيث يفيده يف أثناء التعلم الذاٌب، كاالٕتاه اآل يف فرصة لتصحيح بعض التصورات البديلة اليت رٔتا تكونت

الوحيد  ىذا النوع من التفاعل ليس ىو .(Lage, Platt & Treglia, 2000)تومتابعة مدل التطور اٟتادث لطبلبو كمراقب
يف  ساعدأسئلة التقييم عرب الشبكة ي نمن خدمات كاإلجابة ع توفرهمع التكنولوجيا كما  بلبالذم ٭تدث، فتفاعل الط

 تنمية مهاراهتم التكنولوجية كمهارات الفاعلية الذاتية لديهم اليت يسعى لتنميتها التعلم يف العصر الرقمي.
ما كاف  ابلـو ا١تعريف، فكثَتن  تصنيفب إذل مستويات عليا يف يف الوصوؿ بالطبل ةاالسًتاتيجيكما تساعد ىذه 

الفهم، كالتذكر،  مثلالتقليدم يقتصر داخل الصف على ٘تكُت الطبلب من ا١تستويات ا١تعرفية الدنيا  تعليمالتدريس يف ال
من الطالب كا١تعلم فإنو أيضا عكس معها مستويات  له كالتطبيق، إال أنو كما عكس التعلم ا١تقلوب ا١تهاـ اليت يقـو ُّا ك

، حيث يأٌب الطالب إذل الصف الدراسي كىو متمكن من ا١تستويات الدنيا ّتهد ذاٌب منو، كيبدأ يف اٟتصة با١تعرفة ل لـو
 (.Subramaniam & Muniandy, 2016ة يف ا١تستويات العليا كالتحليل، كالًتكيب، كالتقوًن )يمعرف اتٔتمارس

( أهنم راجعوا نتائج Rahman, Zaid, Mohamed, Abdullah & Aris, 2015رٛتاف كرفاقو ) يذكرك 
التعلم ا١تقلوب يف مراحل دراسية ٥تتلفة من التعليم العاـ إذل التعليم اٞتامعي، تنوعت  ةاسًتاتيجيٜتس عشرة دراسة تناكلت 

ـو اإلنسانية، كالتكنولوجيا، إذل ا١تقررات الطبية يف كليات ا١تواد اليت تناكلتها من مواد العلـو كالرياضيات كا٢تندسة، كالعل
ٖتصيل الطبلب األكادٯتي، كأف إتاىات  يفالتعلم ا١تقلوب ٢تا تأثَت إ٬تايب  ةاسًتاتيجيأف  أكدتالطب البشرم، ٚتيعها 

أسلوب تدريس، بوصفو قلوب التعلم ا١ت ةاسًتاتيجي٢تا إ٬تابية، كيشَتكف إذل أف تلك الدراسات ٚتيعها تناكلت  االطلبة دكمن 
 ا١تقلوب.  تعلمكلكنها دل تركز أك تقارف يف عمق األنشطة ا١تستخدمة داخل ال

 يسهم يف زيادةالتعلم ا١تقلوب  ( أف2016السيد ) كتتعدد مزايا التعلم ا١تقلوب يف العملية التعليمية، حيث يذكر
 يف تنميةالتعلم ا١تقلوب  على فاعلية( 2017الدكسرم، كآؿ مسعد ). كيؤكد ا١تهارم للطبلب كيرفع أداءىم التحصيل ا١تعريف

 ,Thi-Thaiتام تايا كرفاقو )كما يذىب   .(الًتكيب، ك )التحليلمثل عند ا١تستويات ا١تعرفية العليا خصوصنا التحصيل 

Wever & Valcke, 2017) دريس أخرل  أف ىذه االسًتاتيجية ٢تا تأثَت يف ٖتصيل الطبلب أكثر من أم طريقة ت إذل
كالتعلم ا١تدمج، كالتعلم االلكًتكين، حيث أثبتت ىذه االسًتاتيجية فاعليتها مقارنة بطرؽ التدريس األخرل ا١تذكورة. كما أف 

 على (Yousefzadeh, 2015) استخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تقلوب مفيد يف ٚتيع ا١تواد تقريبنا، حيث يؤكد يوسفزاده
  كاٞتغرافيا. كالعلـو كالرياضيات اإل٧تليزية اللغة مقررات يف الطلبة ٖتصيل تنمية يف ا١تقلوب التعلم فاعلية

 ,Ababneh, Alhudrob) اٟتدركبعبابنو ك  كيف استخداـ ىذه االسًتإتية يف تدريس اللغة اإل٧تليزية، تشَت

، الصف السادس االبتدائي ١تفاىيم قواعد اللغة اإل٧تليزية بلباكتساب ط يؤثر ا٬تابنا علىالتعلم ا١تقلوب إذل أف ( 2017
كأف ىذه االسًتاتيجية صاٟتة للتطبيق على ا١تتعلمُت ذكورنا كإناثنا، كما أف معدؿ التغَت يف اكتساب ا١تفاىيم بواسطة الطريقة 
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 ,Al-Harbi, Alshumaimeriاٟتريب، كالشميمرم )كيف السياؽ نفسو تؤكد . ال يتأثر ٔتستويات اختبلؼ جنس ا١تتعلم

أف ىذه االسًتاتيجية ٢تا تأثَته إ٬تايب على إتاىات الطالبات ٨تو دراسة قواعد اللغة اإل٧تليزية، إاٌل أف تأثَتىا على ( 2016
 التحصيل يتساكل مع لطريقة التقليدية ا١تعتادة.

عدا  ى التحصيل يف مواد ٥تتلفة ماتدريس عل يجيةإسًتاتبوصفو ا١تقلوب  لتعلمكتتفق الدراسات السابقة يف فاعلية ا
 يةالتقليد طريقة( حيث دل يصبل لفارؽ يذكر بُت الAl-Harbi & Alshumaimeri, 2016دراسة اٟتريب كالشميمرم )

ق عليها ىذا ، كتتفاكت يف العينة ا١تطب  والتجرييب نفسشبو منها على استخداـ ا١تنهج  ا١تقلوب، كما تتفق عديده التعلم ك 
الدراسات العليا، كتأٌب ىذه الدراسة  اكطالبات من ا١ترحلة الثانوية كاالبتدائية كاٞتامعية كأيضن  امشلت طبلبن ا١تنهج، حيث 

اكتساب طالبات الصف الثالث الثانوم لقواعد  يفا١تقلوب  لتعلملدعم نتائج الدراسات السابقة من خبلؿ تقصي فاعلية ا
ميمرم آنفة الذكر بتطبيقها يف ا١تدارس اٟتكومية كتناك٢تا ١ترحلة عمرية كدراسية اللغة اإل٧تليزية كتتمايز عن دراسة اٟتريب كالش

 جية.يإذل جنب أثر اإلسًتات امعرفة أثرىا جنبن  لي ٥تتلفة، كمتغَتات أخرل يؤم  
  :شاركيالفيديو الت ثانياً:

إذل حركة تطور مفهـو تكنولوجيا التعليم  امعركفة منذ زمن استنادن  ألغراض تعليمية الفيديواستخداـ فكرة 
Instructional  Technology  من ا١تميزات اليت  اللعملية التعليمية كثَتن ٭تمل كسياقات تنوع ٣تاالتو، فقد ٛتل كاليزاؿ

ـ أ اكانت صورن أ تقابل حاجات ا١تتعلمُت النفسية كالعقلية كالتعليمية، حيث يشجع ٔتا ٭تويو من كسائط متعددة سواءن 
، كيراعي الفركؽ الفردية بينهم، كما أنو يسمح بتكرار ا١تشاىدة حىت إتقاف ك٬تذب انتباىهممتحركة  اأـ رسومن  انصوصن 

 "Social Networking Applications تطبيقات الشبكات االجتماعية " التعلم، إ٪تا اٞتديد يف ىذا، ىو ما أضافتو
YouTubeمثل يوتيوب 

 (.Yeo, 2014) اليت ٯتكن الوصوؿ ٢تا عرب شبكة اإلنًتنت من أم مكاف كزمن ٮتتاره ا١تتعلم ®
جتماعية كما صاحبها نتشار تكنولوجيا الشبكات كمنصات التفاعل االا( إف Black, 2014كيف ىذا الشأف يقوؿ ببلؾ )

كجعلها متاحةن كأداةن شائعة االستخداـ بُت  ىار نتشااظهور الفيديوىات التعليمية ك  علىع لوحية شج  كأجهزة من أجهزة ذكية 
بشكلو اٟتارل كاٟتديث أكجد للمؤسسات التعليمية كسائل  التشاركي ط ا١تتعلمُت، كخلص إذل أف الفيديو التعليمياأكس

 تعليمية رخيصة الثمن كسهلة االستخداـ كالوصوؿ.
ا١تعتمدة على تطبيقات  2.0يب تطبيقات الو إحدل  Video Sharingكتعد  منصات الفيديو التشاركي 
YouTubeالشبكات االجتماعية، كيعد موقع يوتيوب 

من أشهر تلك ا١تواقع كقد حاز على اىتماـ كثَتو من ا١تستخدمُت  ®
( إذل أف موقع يوتيوب للفيديوىات التشاركية يوفر مقاطع الفيديو ١2018تا يوفره من خصائص ك٦تيزات. فتشَت الشايع )

للمستخدمُت كيسمح بنشر مقاطع كٖتميلها كالتعليق عليها كإبداء اإلعجاب ُّا من عدمو، كما يوفر عرض الفيديوىات 
كىي  (HP) أم عرض بدقة (720p)كىي مناسبة لسرعات اإلنًتنت البطيئة كحىت  (144p)ّتودة كضوح ٥تتلفة تبدأ من 

أف منصة يوتيوب للفيديوىات  (Rotman & Preece,  2010مناسبة لسرعات اإلنًتنت العالية. كيذكر رك٘تاف كبريس  )
التشاركية ٖتوم ٦تيزات الشبكات االجتماعية ا١تضم نة اليت تسمح للمستخدمُت بإدراج مستويات تفاعلهم كتعليقاهتم على 

اىدة الفيديو عرب ا١تنصة كمشاركتو مع مستخدمُت آخرين، كما ٖتصي عدد الفيديوىات ا١تنشورة، كما تسمح ٔتش
ساعة تقريبا من مقاطع الفيديو التشاركي يتم  (20)ا١تشاىدات اليت حازىا كل فيديو منشور، كيشَتاف أيضان إذل أف ىناؾ 
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ل ا١تستخدمُت، أك اقتصاره ٖتميلها كل دقيقة على منصة يوتيوب، كتسمح ىذه ا١تنصة بإنشاء قناة خاصة كعرض فيديو لك
 على مستخدمُت بعينهم.

يف معرض حديثو عن استخداـ يوتيوب يف العملية التعليمية أف تطبيقات الشبكات  (Duffy, 2008)كيذكر دكيف 
عليو  االجتماعية كالفيديو التشاركي اليت يعد يوتيوب أشهر منصاتو قد اعتربه عديده من ا١تعلمُت مصدرنا تربوينا ٯتكن االعتماد

يف كثَت من أحداث الدركس اليت يتلقاىا ا١تتعلموف كخصوصا يف تدريس اللغة اإل٧تليزية لغةن ثانية، حيث تعد مقاطع الفيديو 
نفسو، كفاعليتها ال تستمدىا من يوتيوب بذاتو كإ٪تا من كيفية  التشاركي أداةن تعليميةن فعالةن كٖتفيزية جيدة يف الوقت

لتعلم، حيث ٬تب أف يكوف الفيديو التشاركي متمحورنا حوؿ الطالب، فاستخدامو يف العملية استخدامها لتحقيق أىداؼ ا
التعليمية ليس غايةن كإ٪تا كسيلة ليكتشف الطالب ا١تعرفة، كليتعلم يف الفضاء اإللكًتكين ٤تتولن موثوقنا فيو، كلتدريبهم على 

ية عرب منصة يوتيوب، كإكساُّم تعلمنا تعاكنينا ذا مغزل قائم التفكَت النقدم يف االستخدامات ا١تمكنة للفيديوىات التشارك
( أنو ٯتكن استخداـ الفيديو التشاركي عرب يوتيوب بوصفو كسيلة Yeo, 2014على الشبكات االجتماعية. كيضيف يو )

 الفصل الدراسي تعلم غَت رٝتية ٯتكن للطالب أف يستخدمها جنبنا إذل جنب مع الوسائل التعليمية الرٝتية مثلما يتعلمو يف
كما يقرؤه يف الكتب ا١تدرسية، حيث عٌدىا كسيلة ذات قيمة يف تعلم الطبلب كإعدادىم للمستقبل، كلزيادة ا١تعرفة مدل 

 اٟتياة.
كيشَت األدب الًتبوم إذل أف استخداـ الفيديوىات التشاركية عرب منصة يوتيوب لو انعكاساتو اإل٬تابية على ٥ترجات 

إذل أف الطبلب الذين تعلموا عرب منصة يوتيوب  (Kabooha & Elyas, 2018بوىا كإلياس )التعلم، حيث يشَت ك
بواسطة الفيديوىات التشاركية كانت حصيلة مفردات اللغة اإل٧تليزية لديهم أكثر من الطبلب الذين درسوا بالطريقة 

م الذين درسوا تقليدينا، كما تولدت إتاىات التقليدية، كما أهنم تفوقوا يف التحصيل يف مقرر اللغة اإل٧تليزية عن نظرائه
( أف استخداـ الفيديوىات Alwehaibi, 2015كتؤكد البلوم ) .إ٬تابية لدل الطبلب ٨تو استخداـ يوتيوب مصدرنا للتعلم

ٌب التشاركية عرب منصة يوتيوب يسهم يف تعلم الطالبات اٞتامعيات حملتول اللغة اإل٧تليزية بشكلو أفضل من زميبلهتن البل
( أف استخداـ ا١تقاطع التشاركية عرب يوتيوب ٭تسن من تعلم الطالبات، 2018تعلمنو بطريقة تقليدية. كما تضيف الشايع )

( أف استخداـ يوتيوب Buzzetto-More, 2015ك٭تٌسن أيضنا من مهاراهتن يف إنتاج الفيديو التشاركي. كيؤكد بوزتومور )
طبلب للمحتول التعليمي كزاد من مشاركتهم فيو، يف حُت ال يوجد أثره للجنس على يف التدريس قد أسهم يف تعزيز إدراؾ ال

 تفضيل دمج اليوتيوب يف عمليات التعلم أك التدريس.
كييعد الفيديو التشاركي ٔتا ٭تويو من ٦تيزات أداة ٯتكن توظيفها يف التعلم ا١تقلوب، حيث يعد توصيلو للمتعلمُت أمرنا 

كقد يف غاية السهولة، إذ ال ٭تتاج إاٌل لتوفر أجهزة لوحية أك ىواتف ذكية ككجود اتصاؿ بالشبكة لَتسل ٢تم رابط الفيديو،  
يعتقد أف التدريس  همكيربطها بالتعلم ا١تقلوب كىي يف األساس تصورات بديلة، فبعض ٮتلط بعض ا١تهتمُت تصورات معينة

من يعتقد  احسب ما ًب تقدٯتو يف مفهـو التعلم ا١تقلوب، كىناؾ أيضن  طأتزامٍت عرب اإلنًتنت، كىذا ا١تفهـو خ يكوف بشكلو 
ن ٍب إرسالو إذل طبلبو، كىنا يصبح تنفيذ ىذه أنو من الواجب على ا١تعلم اٞتلوس أماـ كامَتا الفيديو لتسجيل الدرس كم

غَت معتاد على التدريس يف غياب الطبلب أك أماـ عدسة الكامَتا. كيف ىذا السياؽ  همألف بعض اصعبن  اأمرن  يجيةسًتاتالا
، فميزة ااتين ة ذجية عن طريق الفيديوىات اٞتاىزة، أك الفيديوىات ا١تصصم  يسًتاتالتشَت األدبيات إذل أنو ٯتكن تنفيذ ىذه ا
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كمنتشرة يف مواقع تفاعلية تعليمية كغَت تعليمية عرب الشبكة العنكبوتية مثل تلك ا١تنشرة على  اة سابقن ا١تقاطع اٞتاىزة أهنا معد  
YouTubeمنصات يوتيوب 

عة ١تهتمُت آخرين ٣تم   Micro-Lecture، أك توجد على شكل ٤تاضرات مصغرة ®
Snap Chatمثل تلك ا١توجودة على تطبيق سناب شات  جتماعيةبا١توضوع يف حساباهتم اال

أك اإلنستقراـ  ®
Instagram

 & Subramaniamثانية ) (30) لـأك غَتىا من التطبيقات اليت تسمح بالتسجيل ١تدة قصَتة تصل  ®

Muniandy, 2016.) 
الطلبة، ففي ىذه اٟتالة وجد فيديوىات مناسبة حملتول معُت أك لعدـ ٘تاشيها مع قيم تلكن يف بعض األحياف ال 

 ,Bergmann)  بلؤهاف كزمٚت، كيشَت بر اٯتكن للمعلم أك ا١تعلمة أف يعتمدا على نفسيهما يف إنتاج فيديوىات خاصة ُّم

Sams, 2012)  اإذل ٣تموعة من األدكات كالتطبيقات اليت ٭تتاجها ا١تعلم لعمل فيديو من إنتاجو، قد يوظفها كلها أك عددن 
( الذم Camtasia Studio( مثل )Screencasting softwareمنها تطبيق لتسجيل الشاشة ) منها حسب حاجتو،

 Digital(، كقلم رقمي )webcamيلتقط كل شيء على الشاشة كيسجلها، ككامَتا تسجيل عادية أك كامَتا كيب )
Pen( ٯتكن كصلو بالشاشة أك استخدامو على شاشات اللمس )Touchscreen عن القلم الرقمي إذا (، كٯتكن االستغناء
PowerPointد ا١تعلم ذلك باستخداـ شرائح العركض التقدٯتية اما أر 

كتوظيف أقبلـ الشركحات ا١تلحقة ُّذا التطبيق إالٌ  ®
(، كتطبيقات السبورة Microphoneأهنا غَت عملية يف بعض األحياف كالقلم الرقمي، كما ٭تتاج ا١تعلم إذل القط للصوت )

( ىذا التطبيق Recording software( للكتابة عليها، كبرنامج تسجيل )Interactive whiteboardبيضاء )ال
، كبعد التسجيل ٯتكن تعديلها كتصغَتىا إلضافتها بلن أثناء الشرح كصورة ا١تعلم مثيف يسمح بتسجل ما تلتقطو كامَتا الويب 

لفيديو التعليمي ٯتر بأربع مراحل ىي: التخطيط يف أحد زكايا الفيديو، كيف معرض حديثهما عن خطوات اإلنتاج ذكرا أف ا
 نشره كجعلو يف متناكؿ ا١تتعلمُت.  اللدرس، كتسجيل الفيديو، كمونتاج الفيديو، كأخَتن 

لتو التكنولوجيا اٟتديثة، تعالت األصوات ا١تنادية بضركرة مع التنوع يف تقدًن ا١تعلومات الذم سه   انسجامن اك 
جيا لتحقيق التنوع يف سبل تقدًن احملتول للمتعلم، ليتماشى مع حاجاتو كأسلوب معاٞتتو االستفادة من ٦تيزات التكنولو 

جية التدريس يسًتاتا( إذل ضركرة أف تتماشى Rahman et al., 2015) ؤهللمعلومات، كيف ىذا الصدد يشَت رٛتاف كزمبل
 .تتماشى مع ٚتيع أساليب التعلمرت التكنولوجيا اٟتديثة كسائل ، حيث كف  بلبا١تستخدمة مع أسلوب تعلم الط

 : أساليب التعلمثالثًا
، فا١تعلم بلبيعد مزج ا١تستحدثات التكنولوجية مع طريقة التدريس العنصر ا١تهم يف مقابلة ٚتيع أساليب التعلم للط

التعلم  يف الصف التقليدم ال ٯتكنو تنويع طرؽ التدريس ليقابل كل أسلوب تعلم على حدة يف اٟتصة الواحدة، إ٪تا يف
( أف استخداـ أدكات قائمة على Lage, et al., 2000خركف )آ. كحوؿ ىذا يؤكد الجي ك اا١تقلوب أصبح ذلك ٦تكنن 

التكنولوجيا اٟتديثة مثل: مقاطع الفيديو، كالعركض التقدٯتية، كالوسائط ا١تتعددة، كأسئلة التقييم اإللكًتكنية ٚتيعها أدكات 
كتقابل أساليب تعلمهم ا١تختلفة الذم ينعكس  بلبتليب رغبات الط نفسوكىي يف الوقت  ٯتكن توظيفها يف التعلم ا١تقلوب،

 بدكره على ٧تاحهم.
أثناء عملية التعلم،  يف مة لوو األسلوب الذم يسلكو ا١تتعلم يف معاٞتة ا١تعلومات ا١تقد  ؼ أسلوب التعلم أن  كييعر  

 & Kolb, 1984; Kolb, Boyatzis) ء ا١تعرفة من خبلؿ ا٠تربةحيث تعد عملية التعلم نفسها عملية يتم بواسطتها بنا
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Mainemelis, 2000( كيرل انتوسيتل .)Entwistle, 2000 يف ( أف أسلوب التعلم ىو نية ٤تددة يستجلبها ا١تتعلم
، يرل أف ا١تتعلمُت ٮتتلفوف يفيناأثناء عمليات التعلم تقود لنتائج تعليمية ٥تتلفة نوع تفسَت ا١تهاـ  ،  فحسب ىذا ا١تفهـو

نة يف تلك ا١تهاـ، على الكيفية اليت قرركا التعامل ُّا مع ا١تعلومات ا١تضم   ا١تطلوبة منهم، كٮتتلفوف يف قدراهتم يف اإل٧تاز بناءن 
ن األسئلة نة يف ا١تعلومات أمامو كيتعامل مع ا١تهمة على أساسها، كمنهم من ٮتمٍّ فمنهم من ٭تاكؿ أف يفهم الرسالة ا١تضم  

 افسلوباأل افيكتفوف ٔتعلومات معينة يتوقعوف معها أهنم قادركف على إ٧تاز ا١تهمة، ىذ كمن ٍبعامل مع ا١تعلومات أمامو، كيت
 االسًتاتيجيسلوب ٝتاه األ اثالثن  اأضاؼ ٢تما أسلوبن  انتوستل باألسلوب العميق، كالسطحي، الحقن إا مفهيف التعامل يصنٍّ 

ؾ متعلمُت يهتموف بتحصيل أعلى الدرجات عن طريق تنظيم عمليات االستذكار كجد من خبلؿ مبلحظاتو، أف ىنا حيث
 من التفصيل: ( يف تصنيف أساليب التعلم كتتناك٢تا بشيءو Entwistleنتوستل )إكإدارة الوقت. كتتبٌت ىذه الدراسة ٪توذج 

  أسلوب التعلم العميقDeep Style ن يف ا١تعٌت ا١تضم  : يتميز ا١تتعلموف يف ىذ األسلوب بقدرهتم على فهم
احملتول، كاستخداـ التشابو كالتماثل يف كصف األفكار، كربط ا١تعرفة اٞتديدة با٠تربة السابقة، كاستخداـ الدليل 

لوف ا١تواقف التعليمية اليت تتصف بالتنافسية بُت األقراف كالربىاف يف تعلمهم، كالتفاعل النشط مع احملتول، كيفضٍّ 
 (.2015لعتييب، ؛ ا2002)رمضاف، الصباطي، 

  أسلوب التعلم السطحيSurface Style ستذكار احملتول، اعالية يف اٟتفظ ك  : ٯتتاز أصحاب ىذا األسلوب بقدرةو
ٯتيلوف لتوقع أسئلة التقييم كمن ٍب البحث عن ك ُّدؼ عملية التقييم فقط،  تمجيل عمليات التعلم اليت يقوموف ُّا تك 

ال يهتموف بالنظرة الشاملة للمحتول )خزاـ، ك التعليمات احملددة،  ذماحملتول ا١تتعلق ُّا، كما ٯتيلوف لتعلم احملتول 
 (.2015؛ العتييب،2015

 ستراتيجي الأسلوب التعلم اStrategic Style : األكؿ على احملتول  :بنوعُت من الًتكيز األسلوبطبلب ىذا ٯتتاز
(. فيهتموف بالًتتيب كتنظيم الوقت كاحملتول، Entwistle, 2000على متطلبات التقييم ) األخر:ك  األكادٯتي،

يوظفوف االختبارات السابقة من ك لديهم مهارات ٗتطيط جيدة، ك كيبذلوف اٞتهد من أجل النجاح بأعلى التقديرات، 
ٯتيلوف للمناقشة من أجل النجاح بصرؼ النظر عن قيمة احملتول ٢تم )أبو ىاشم، ك أجل التنبؤ باالختبارات اٟتالية، 

 (.2015؛ خزاـ، 2000
إ٬تايب  كجود تأثَتو على ( 2015ٟتريب )حيث يؤكد امن الدراسات بُت أساليب التعلم كالتحصيل،  كقد ربطت عديده 

يذكر  أم تأثَتو يف حُت ال يوجد التعلم السطحي،  التحصيل، كتأثَت سليب مباشر لؤلسلوب يفمباشر ألسلوب التعلم العميق 
سليب بُت أسلوب التعلم  إذل كجود ارتباطو ( 2015خزاـ )كتشَت  التحصيل األكادٯتي. يفسًتاتيجي ال١تسار أسلوب التعلم ا

 كذكر .أسلوب التعلم العميق مع مهارات التفكَت إ٬تايب ارتباط أف يف حُت، ماكراء ا١تعريف السطحي كمهارات التفكَت
الطبلب األسلوب التقاريب، كمعظم  وفمرتفعي التحصيل يفضل أف أغلب الطبلب( 2013اٟتازمي، كحامد، كجاىُت )
األسلوب  ٯتيلوف إذل منخفضي التحصيلالطبلب  التكيفي، كجيل  -سلوب التباعدماأل متوسطي التحصيل يفضلوف

 .التباعدم
 اكويونلويلماز سويلو ك تذكر ٥تتلفة،  الكًتكنية تعلم حوؿ تأثَت أساليب التعلم على التحصيل يف بيئاتك 

(Yilmaz-Soylu & Akkoyunlu, 2009 ) أف بيئات التعلم سواء اشتملت على نصوص فقط، أـ نصوص
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كشركحات صوتية، أـ حوت كسائط متعددة ٥تتلفة ٚتيعها تؤثر يف ٖتصيل الطبلب باإل٬تاب، كىذا األثر ال ٮتتلف 
إذل أف اختبلؼ بيئة تقدًن االختبارات ( Warn, 2009ككرف )التعلم لديهم. كما أشار  باختبلؼ مستويات أساليب

كالنظرية( ال ترتبط بالتحصيل كال بأسلوب التعلم الذم يفضلو ا١تتعلم. كعلى عكس ما خلص إليو  –)االختبارات احملوسبة 
ف ٖتصيل الطبلب أ( Wang, Wang, Wang & Huang, 2006) ؤهكنق كزمبل( يؤكد Warn,2009ككرف )

ٮتتلف باختبلؼ أسلوب تقدًن أسئلة التقييم ٢تم )٤توسب، ٤توسب جزئي، نظرم(، فالطبلب الذين يتقدموف لبلختبارات 
احملوسبة تكوف نتائجهم أفضل من غَتىم، كما أف أداء الطبلب ذكم أسلوب التعلم التباعدم أفضل من أقراهنم ذكم 

بلفات يف التحصيل الناشئة من أسلوب تقدًن أسئلة التقييم ال تتأثر ٔتستويات تصنيف أساليب التعلم األخرل، إالٌ أف االخت
 الطبلب حسب أساليب التعلم ا١تفض لة لديهم.  

يف نتائجها فيما يتعلق ٔتتغَتم أسلوب التعلم كالتحصيل، فهناؾ  انتائج الدراسات السابقة ٧تد تباينن باستعراض ك 
بعضهما، كما أف أغلب  يفأخرل دل ٕتد أم تأثَت ٢تما كيف أحياف ، اإ٬تابين  ـأ اا سلبين إم   ارتباطنادراسات كجدت بينهما 

عتمدت ٪توذج ا( اليت 2015يف ٖتديد أساليب التعلم، ما عدا دراسة خزاـ ) Klobفت ٪توذج كلوب الدراسات كظ  
اـ منهجيات ْتث ٥تتلفة منها ا يف استخد، كما يبلحظ أف الدراسات السابقة قد تباينت أيضن Entwistleإنتوستيل 
تجريبية عن أثر للتفاعل بُت األسلوب كالتحصيل كما أشار الالتجرييب، كما دل تكشف الدراسات شبو  وشب منهاك  االرتباطي

  (.Yilmaz-Soylu & Akkoyunlu, 2009; Wang et al., 2006) كله من  لو
 رابًعا: قواعد اللغة اإلنجليزية.

( أف قواعد اللغة اال٧تليزية بوصفها نظامنا تشَت لتلك ا١تبادئ كاأل٪تاط اليت Thornbury, 2001يذكر ثورنربم )
-Al(  نقبلن عن ا١تشرؼ )Platt & Platt, 1992تصف تشكيل اٞتملة اللغوية الصحيحة. كيعرفها ببلت كببلت )

Musharraf, 2007ا كصف ٢تيكل اللغة كالطريقة اليت يتم فيها اٞتمع بُت  الوحدات اللغوية مثل الكلمات كالعبارات ( أهن 
( أف مفهـو قواعد اللغة اإل٧تليزية غالبنا ما يشَت إذل بيعدين الصرؼ Julien, 2007لتشكيل ٚتلة. كيضيف جويلُت )

(Morphology كىو أصغر كحدة ٖتمل معٌت، كييبٌت على أشكاؿ الكلمة، كعادة ما يتم عن طريق اٞتمع بُت جذكر )
( حيث يركز على الًتتيبات ا١تمكنة للكلمات Syntaxكر أخرل كمع لواحق، كالبيعد األخر ىو بناء اٞتملة )الكلمة مع جذ

 كالعبلقات بُت عناصرىا لتشكيل العبارات كاٞتمل، كتعد الوحدة األساسية فيها ىي اٞتملة.
 ينقسموف يف إذل أف ا١تعلمُت (Önalan, 2018كفيما يتعلق بأساليب تدريس قواعد اللغة اإل٧تليزية، يشَت كانبلف )

كبطريقةو مباشرة، كآخركف  منفصلة بطريقةو  القواعد تدريس يرل قسمُت، فمنهم من إذل اإل٧تليزية اللغة قواعد تدريس طريقة
 & Abdulmajeedمباشرة. كيف السياؽ ذاتو يشَت عبد اَّيد كٛتيد ) غَت بطريقة القواعد تدريس يؤكدكف أ٫تية

Hameed, 2017 كاألنشطة التطبيقية  القواعد لدراسة ا١تخصصة ىناؾ من ا١تعلمُت من يفضل تدريس النصوص أف( إذل
 الًتكيز دكف ا١تختلفة اللغات يف القواعد مقارنة يذىب بعضهم لصورة غَت مباشرة من خبلؿ عليها كحلوؿ التمارين، يف حُت

لغة اإل٧تليزية عددنا من األساليب ٠تصها الرفاعي تدريسها بشكلو منفصل عن سياقاهتا. كتتضمن طرؽ تدريس قواعد ال على
 ( يف الطرؽ التالية:1999)
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حيث تركٍّز ىذه الطريقة على تعلم مهارة القراءة كالكتابة، فا٢تدؼ األساسي لتعلم اللغة ىو  :طريقة النحو والترجمة -
التمكن من قراءة أدب تلك اللغة، كيعتمد تدريس القواعد فيها بطريقةو منفصلة؛ أم إعطاء القاعدة كمن ٍب إجراء 

ريقة تعطي اىتمامنا أقل بطريقة لفظ تطبيقات عليها، بعد ذلك تقدـ ا١تفردات، كمن ٍب يتم ترٚتتها، كىذه الط
 الكلمات، يف حُت تورل اىتمامنا بأكجو التشابو بُت اللغة األجنبية كاألـ.

: كهتدؼ إذل تزكيد ا١تتعلمُت بقدرات على احملادثة يف اللغة األجنبية بغض النظر عن أدُّا، الطريقة السمعية الشفوية -
لغة األجنبية عن طريق تعلم ٪تاذج بنيوية للغة، كتركز ىذه الطريقة كدعم قدرهتم على االتصاؿ مع ٤تيطهم بواسطة ال

على مهارٌب التحدث كاالستماع، كتعتربىا أساسنا لتعلم مهارٌب القراءة كالكتابة، كيتعلم ا١تتعلم أكالن النماذج كاألمثلة 
 اليت من خبل٢تا يتوصل لقواعد تركيب اٞتمل فيها.

يقة على اللفظ، حيث يكتسب ا١تتعلم اللغة كما يكتسب لغتو األـ، فيتعلم : تركٍّز ىذه الطر الطريقة المباشرة -
الكلمات كالعبارات كالًتاكيب اللغوية بطريقةو ٤تسوسة لديو، كيستمع للشركحات باللغة األجنبية، كغالبان ما تتم 

استقرائي، حيث يصل  ٤تاكاة األشياء أمامو لتعميق فهمو ٢تذه العبارات، كتدرس قواعد اللغة ُّذه الطريقة بشكلو 
 ا١تتعلم للقاعدة من سياقات األلفاظ كالعبارات اليت مٌر ُّا. 

: تركٍّز ىذه الطريقة على تطوير مهارة القراءة كفهم السياقات اللغوية دكف اللجوء لًتٚتتها مباشرةن للغة طريقة القراءة -
ة كفيها يتعلم ا١تتعلم ا١تفردات كيتدرب على قواعد األـ، كما تركز على القراءة الصامتة، كتتم بصورتُت: القراءة ا١تركزٌ 

اللغة كقراءة ٚتل كاملة ٖتت إشراؼ خبَت، كالصورة األخرل ىي القراءة ا١توٌسعة كفيها يقـو ا١تتعلم بقراءة قصص 
 كموضوعات شيقة بالنسبة لو.

خذت ىذه الطريقة ركاجنا : تركٍّز ىذه الطريقة على أسلوب التواصل يف مواقف ٥تتلفة، حيث أالطريقة التواصلية -
( إذل أف ىذه الطريقة تعتمد على ا١تشاركة 2011كاسعنا يف أكساط تدريس اللغة اإل٧تليزية. فيشَت ٛتداف كمرٕتى )

كالتحدث كاٟتوار كاالستماع بُت ا١تعلم كا١تتعلم، كبُت ا١تتعلمُت أنفسهم من خبلؿ مواقف حياتية داخل الفصل 
باللغة األجنبية مدخبلن لتعلم بقية مهاراهتا كتعلم تراكيبها النحوية كتوظيف  كخارجو، حيث يعد إتقاف التحدث

 قواعد اللغة اإل٧تليزية من خبل٢تا.  
كمع التوسع يف تبٍت الطريقة التواصلية بوصفها أسلوب تدريس كما كفرتو ا١تستحدثات التكنولوجية اٟتديثة من مزايا، 

دثات على تعلم مهارات اللغة بشكلو عاـ كتعلم قواعدىا بشكلو خاص. شرع ا١تتخصصوف يف دراسة تأثَت ىذه ا١تستح
( أثر الشبكات االجتماعية يف تدريس قواعد اللغة اإل٧تليزية يف ٖتصيل الطالبات، حيث 2017فدرس النملة كالقحطاين )

كالتذكر كالتطبيق. كيف كجد أف التدريس بواسطة الشبكات االجتماعية لو دكر يف تنمية ٖتصيل الطالبات يف مستول الفهم 
( تأثَت ىاتُت Styati, 2016مقارنة بُت تدريس اللغة اإل٧تليزية بواسطة يوتيوب كباستخداـ الصور، درس استييت )

الطريقتُت يف تنمية مهارة الكتابة يف اللغة اإل٧تليزية، ككجد أف استخداـ الصور يطور ىذه ا١تهارة أكثر من استخداـ 
تيوب. كيف دراسة أخرل ىدفت إذل معرفة تأثَت شبكات التواصل االجتماعي )فيسبوؾ( يف تنمية الفيديوىات عرب منصة يو 

( إذل أف تأثَت Ariana & Mirabela, 2014مفردات اللغة اإل٧تليزية لدل الطبلب، خلصت دراسة أرينا كمَتابيبل )
. كيف دراسة أيضنا ىدفت ١تعرفة أثر استخداـ أدكات فيسبوؾ مساكو تقريبنا للطريقة التقليدية يف تعلم مفردات اللغة اإل٧تليزية
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 ,Cabrera, Castilloالقصص ا١تصورة الرقمية يف تعليم قواعد اللغة اإل٧تليزية كاكتساب مفرداهتا، ْتث كربيرا كرفاقو  )

González, Quiñónez & Ochoa, 2018( تأثَت أدكات القصص ا١تصورة الرقمية بيكستوف )PIXTON على )
اعد اللغة اإل٧تليزية كاكتساب مفرداهتا، ككشفت نتائجهم عن أف القصص ا١تصورة الرقمية حس نت تعليم الطبلب تعليم قو 

 لقواعد اللغة كأكسبتهم مفردات أكثر.    
 منهج الدراسة:

ضابطة درست بالطريقة ك جية التعلم ا١تقلوب، يسًتاتإتريبية درست ب :ًب توظيف ا١تنهج شبو التجرييب ٔتجموعتُت
، حيث اشتمل القياس القبلي على تطبيق اختبار ٖتصيلي، كالقياس البعدم (3x2) التصميم العاملي التقليدية، مستخدمةن 

إعادة تطبيق االختبار نفسو بعد ا١تعاٞتة باإلضافة لتطبيق مقياس أساليب التعلم بوصفها متغَتنا تصنيفينا للمجموعتُت 
 التجريبية كالضابطة. 

 

  

 
 

حيث يشكٍّل ٖتصيل الطالبات يف قواعد اللغة اإل٧تليزية متغَتان تابعان، كمتغَت اسًتإتية التدريس )التعلم ا١تقلوب القائم     
 على الفيديو التشاركي، كالتقليدم( متغَت مستقل أكؿ، كأساليب التعلم )سطحي، عميق، اسًتاتيجي( متغَت مستقل ثاف.

 مجتمع الدراسة وعينتها:
ا١تقيدين  اسنة تقريبن  (18)تمع الدراسة من ٚتيع طالبات الصف الثالث الثانوم، كالبالغ متوسط أعمارىٌن تكوف ٣ت
يف ا١تدارس الثانوية اٟتكومية نظاـ فصلي التابعة لقطاع رجاؿ أ١تع الذم تشرؼ عليو إدارة  1439)/1438)يف العاـ الدراسي

ختيار طالبات ىذا الصف ليكونوا ٣تتمع الدراسة ١تا يتوقع اطالبة(، كقد ًب  529تعليم ٤تافظة رجاؿ أ١تع كالبالغ عددىن )
يتمتعن با١تسؤكلية الذاتية ٨تو ما يتعلمنو، كٯتتلكن األجهزة  منهٌن من قدرة على التعلم الذاٌب يف ا١تنزؿ، كما أهنٌن يف عمرو 

 الرقمية اليت ٘تكنهٌن من الوصوؿ حملتول الفيديو من مناز٢تٌن.
ثانوم يدرسن يف شعبتُت بإحدل مدارس البنات الطالبة من طالبات الصف الثالث  ((57عينة الدراسة من كتألفت 

 (26)الثانوية التابعة لقطاع رجاؿ أ١تع، ًب اختيار إحدل الشعبتُت بطريقة عشوائية بسيطة لتكوف ٣تموعة ٕتريبية قوامها 
 طالبة. (31)طالبة، كالشعبة األخرل ضابطة قوامها 

 الدراسة: اتاأد
أساليب  كمقياسٖتصيلي يف قواعد اللغة اإل٧تليزية،  اختبارلتحقيق أغراض الدراسة، استخدمت األدكات التالية:   

 .٢تاتُت األداتُت التعلم، كفيما يلي كصفه 
 
 

O1 : التحصيلياالختبار 
O2 :أساليب التعلم 

X : التعلم ا١تقلوب(ا١تعاٞتة( 

 O2 ,O1            X         O1 اَّموعة التجريبية              : 
O2 ,O1                                 O1 اَّموعة الضابطة              : 

 الزمن

 ( تصميم منهج الدراسة 1شكل)
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 :في قواعد اللغة اإلنجليزية االختبار التحصلي -أواًل 
 يفكأثره  القائم على الفيديو التشاركي دريس بالتعلم ا١تقلوبهتدؼ ىذه الدراسة ١تقارنة الطريقة التقليدية يف الت

قواعد اللغة اإل٧تليزية، من أجل ىذا أعد اختبار ٖتصيلي يقيس مستول الطالبات يف لثانوم الٖتصيل طالبات الصف الثالث 
 األربع قواعد آنفة الذكر كفقان للخطوات التالية:

خصصة يف تدريس اللغة اإل٧تليزية ذات خربة كاسعة يف تدريس ا١تادة ًب : بالتعاكف مع متتحديد الهدؼ من االختبار -
ٖتديد األىداؼ اليت تتضمنها ا١توضوعات ا١تختارة من كاقع الكتاب ا١تدرسي، ٍب ٖتديد مستويات تلك األىدؼ حسب 

، كٖتديد أعدادىا كمن ٍب استخراج أكزاهنا النسبية، بعد ذلك حيدد العدد الكلي لؤلسئلة  نوع ( سؤاالن من15كىو ) سلم بلـو
أسئلة االختبار ٔتا يعكس أكزاهنا بناء ، كمن ٍب جرل (فقط صحيح منها كاحده  سؤاؿ، لكل بدائل أربعةي ) متعدد من اختيار

، ككذلك ا١توضوع الثاين كالرابع، يف 4)كأعدادىا حسب جدكؿ مواصفات االختبار، حيث بلغ عدد أسئلة ا١توضوع األكؿ) 
 ( يوضح مواصفات االختبار.1أسئلة للموضوع الثالث، كاٞتدكؿ ) (3)حُت حددت 

 ( مواصفات االختبار التحصيلي لقواعد اللغة اإل٧تليزية1جدكؿ)
األوزاف واألسئلة  الموضوعات

 والدرجات
مجموع  عدد األسئلة مستوى األىداؼ

 التطبيق الفهم التذكر الدرجات
Beginning 
with That 

 4 4 %25 %50 %25 الوزف النسيب 
 A-2 B-1  ،A-1 B-2 أرقاـ األسئلة

 1 2 1 الدرجة
Reported 

Speech 
 4 4 %75 %25 %0 الوزف النسيب
 C-4 C-2 ،C-3 ،C-1 0 أرقاـ األسئلة

 3 1 0 الدرجة
Relative 

Pronouns 
 3 3 %67 %0 %33 الوزف النسيب
 D-3 0 D-1  ،D-2 أرقاـ األسئلة

 2 0 1 الدرجة
Where, 

When and 
Whose 

 4 4 %50 %25 %25 الوزف النسيب
 D-6 D-4 D-5  ،D-7 أرقاـ األسئلة

 2 1 1 الدرجة
  15 8 4 3 مجموع األسئلة لكل مستوى
 15  8 4 3 مجموع درجات المستوى
 %100 %53.3 %26.6 %20 الوزف النسبي للمستوى

( متخصصُت يف ٣تاؿ اللغة 5ًب عرضو على ٣تموعة من احملكمُت عددىم ) :للتأكد من صدؽ محتوى االختبار -
 هملب منهم إبداء كجهة نظرىم يف مناسبة األسئلة كبدائلها للمحتول، ككضوح صياغتها، كأبدل بعضطي ك اإل٧تليزية، 

 يف ىذه ا١ترحلة. فقرة 15)من )االختبار  تكوف، ك مبلحظات غَت جوىرية على صياغة بعض البدائل ًب األخذ ُّا كاملةن 
طالبة( من خارج عينة  32ثانوم قوامها )المن طالبات الصف الثالث  :استطالعيةتم تطبيق االختبار على عينة  -

 (A-2) الدراسة، كذلك الستخراج معامبلت الصعوبة كالتمييز كمعامل الثبات لبلختبار، حيث سجلت الفقرة الثانية
جرل حذؼ ىذه الفقرة من  من ٍب( ك 0.30ل ا١تقبوؿ كالذم حدد بػ )كىو أقل من ا١تعام ( (0.23معامل صعوبة

( كىي مقبولة 0.78 – 0.34بع عشرة فقرة األخرل من االختبار بُت )ر تراكحت معامبلت الصعوبة لؤل يف حُتاالختبار، 
بعد  (0.73 – 0.36مستول صعوبة ٢تذه الفئة، كما جرل التحقق من معامبلت التمييز الذم ا٨تصر بُت )بوصفو 
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فقرة صاٟتة للتطبيق، كقد ًب تصحيح االختبار  14من االختبار من ىذه ا١ترحلة  تكوف من ٍباستبعاد الفقرة احملذكفة، ك 
( يوضح معامبلت الصعوبة كالتمييز ألسئلة 2طأ، كاٞتدكؿ )صحيحة، كصفر لئلجابة ا٠ت كاحدة لكل إجابةو  بإعطاء درجةو 

 االختبار.
 التمييز لفقرات االختبار التحصيلي(:  معامل الصعوبة ك 2جدكؿ )

 معامل الصعوبة معامل التمييز الفقرات معامل الصعوبة معامل التمييز الفقرات
A-1 0.55 0.43 D-1 0.36 0.68 
A-2 0.67 0.23 D-2 0.56 0.34 
B-1 0.70 0.52 D-3 0.73 0.51 
B-2 0.38 0.65 D-4 0.54 0.43 
C-1 0.36 0.43 D-5 0.64 0.57 
C-2 0.55 0.61 D-6 0.55 0.61 
C-3 0.42 0.78 D-7 0.36 0.43 
C-4 0.36 0.61    

( 20ريتشارسوف ) -ألغراض حساب معامل ثبات االختبار الكلي ًب استخداـ معادلة كودر ثبات االختبار التحصيلي: -
ٖتديد زمن االختبار مع العينة ، كىو مستول مقبوؿ من الثبات ألغراض ىذه الدراسة، كما ًب (0.83)ككجد أنو مساكو لػ 

 من ٍب تكوفخر طالبة، ك آبُت أكؿ طالبة ك  اتقريبن  دقيقة( 30) االستطبلعية ككجد أف متوسط الزمن ىو نصف ساعة
 فقرة ًب استخدامها يف التطبيق الفعلي للتجربة.( 14) مناالختبار بعد ىذه ا١تراحل 

( الذم كضعو Entwistle and Taitب التعلم إلنتوسيتل كتايت )ًب تبٍت مقياس أساليمقياس أساليب التعلم:  -ثانًيا
 30)من )ا١تقياس  اىذكقد تكوف (، 2002كقاـ بتعريبو كتقنينو يف البيئة السعودية )رمضاف، كالصباطي،  (1994)عاـ 

فقرات تقيس أسلوب  10))فقرات تقيس التعلم السطحي، ك (10)فقرات منها أسلوب التعلم العميق،  (10)فقرة، تقيس 
إذل غَت  اتصف درجة موافقة ا١تفحوص على العبارة )موافق ٘تامن  5)حىت  (1التعلم اإلسًتاتيجي، متبوعة بتدرج ٜتاسي من 

٤تكمُت، كما قاما باستخداـ الصدؽ العاملي  (3)موافق بشدة( كقد قاما بإجراءات الصدؽ بأسلوب احملكمُت بواسطة 
كقد ًب  ((0.74من التباين، كثبات كلي بطريقة كركنباخ ألفا بلغ  اتقريبن  (%53)مل تفسر عوا 3))للمقياس، كنتج عنو 

تبنيو ١تا يتمتع بو من معامبلت صدؽ كثبات عالية كمناسبتو للبيئة السعودية، كألغراض ىذه الدراسة ٘تت اإلجراءات التالية 
 على ا١تقياس:

من ذكات ا٠تربة يف تدريس اللغة  (2)( ٤تكمُت، 5كذلك بعرضو على )بعد تبٍت ا١تقياس، قاـ الباحث بتحكيم ا١تقياس -
ثانوم، كثبلثة من أعضاء ىيئة التدريس بكلية الشرؽ العريب للتأكد من مناسبة الاإل٧تليزية لطالبات الصف الثالث 

ظات، كتكوف عدت لو، كقد جرل األخذ با١تبلحالفقرات للطالبات ككضوحها كدقة صياغتها كمبلءمتها للغرض الذم أي 
 ( فقرة يف صورتو األكلية.30ا١تقياس من )

طالبة يدرسن يف الصف الثالث ثانوم من خارج عينة الدراسة كمن اَّتمع ذاتو، كذلك  ((32ًب تطبيق ا١تقياس على  -
 مدل كضوح الفقرات ٢تٌن، كاستخراج معامبلت صدؽ االتساؽ الداخلي كالثبات لو كالتارل: إذلللتعرؼ 
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 االتساؽ الداخلي للمقياس:صدؽ  -1
ًب حساب معامبلت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية َّا٢تا، كحساب ارتباط اَّاؿ بالدرجة الكلية للمقياس عن طريق      

 .( يوضح نتائج ىذا التحليل3معامل االرتباط بَتسوف بُت الفقرة ك٣تا٢تا كبُت اَّاؿ كالدرجة الكلية، كاٞتدكؿ )
 ارتباط بُت الفقرة ك٣تا٢تا كبُت اَّاؿ كالدرجة الكلية على ا١تقياس معامبلت ( 3جدكؿ)

 معامل االرتباط الفقرة المجاؿ معامل االرتباط الفقرة المجاؿ معامل االرتباط الفقرة المجاؿ

العميق )
0.86

**
) 

1 0.58** 

السطحي )
0.59 **

) 

11 0.26 

االسًتاتيجي )
0.77 **

) 

21 0.32** 
2 0.40** 12 0.37** 22 0.48** 
3 0.57** 13 0.40** 23 0.67** 
4 0.22 14 0.61** 24 0.68** 
5 0.52** 15 0.54** 25 0.55** 
6 0.53** 16 0.53** 26 0.24 
7 0.73** 17 0.53** 27 0.73** 
8 0.58** 18 0.56** 28 0.71** 
9 0.50** 19 0.55** 29 0.62** 

10 0.42** 20 0.53** 30 0.75** 
 0.01دالة عند مستول **

قت معامبلت سًتاتيجي حق  ال( أف اَّاالت الثبلث للمقياس العميق، كالسطحي، كا3يبلحظ من اٞتدكؿ )
على التوارل، كىي معامبلت ارتباط مقبولة ألغراض ىذه الدراسة، كما يوضح ( 0.77، ك0.59، ك 0.86)ارتباط 

معامبلت ارتباطها ٔتحاكرىا أقل  26)، ك11، ك4)( أيضان معامبلت ارتباط الفقرة ٔتجا٢تا، كيبلحظ أف الفقرات 1اٞتدكؿ )
كىو معامل االرتباط ا١تقبوؿ لقبوؿ الفقرة من عدمو، لذلك ًب حذؼ ىذه الفقرات من ا١تقياس، كتكوف ٣تاؿ  0.30) )من

 منهما. فقرات لكل (9)جي بػ يسًتاتاللسطحي كافقرات، كأسلوب التعلم ا (9)أسلوب التعلم العميق من 
 ثبات ا١تقياس -2

ًب التحقق من ثبات مقياس أساليب التعلم باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا لبلتساؽ الداخلي، كجاءت نتائج ىذا 
 :(4من االتساؽ الداخلي َّاالت ىذا ا١تقياس كما تشَت لو األرقاـ يف اٞتدكؿ ) التحليل لتشَت ١تستول عاؿو 

 ( يوضح معامبلت الثبات ١تقياس أساليب التعلم بطريقة كركنباخ ألفا4جدكؿ )
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجاؿ
 0.70 9 العميق

 0.70 9 السطحي
 0.78 9 ستراتيجياإل

 0.80 27 الكلي

، 5موافقة بشدة ) االستجابةعلى فقرات ا١تقياس ًب إعطاء  الستجاباهتن التصحيح ا١تقياس كإدخاؿ بيانات الطالبات كفقن  -
، كألغراض تصنيف األسلوب ا١تفٌضل للطالبات يف (1غَت موافقة بشدة ك ، 2غَت موافقة ك ، ٤3تايدة ك ،  4 موافقةك 
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تعلمهٌن، ٖتسب متوسطات كل ٣تاؿ من ٣تاالت ا١تقياس الثبلث على حدة، كاَّاؿ الذم ٖتقق فيو الطالبة أعلى متوسط 
 لعملية التطبيق. اتهاء من ا٠تطوات السابقة أصبح ا١تقياس جاىزن يتم تصنيفها فيو، كباالن

 نموذج التصميم التعليمي الستراتيجية التعلم المقلوب القائمة على مشاركة الفيديو المستخدمو في الدراسة:
( يف تصميم بيئة التعلم ا١تقلوب كتطويرىا، كيتكوف ىذا النموذج من ADDIEكٌظف ٪توذج التصميم العاـ )

ة مراحل ىي: التحليل، كالتصميم، كالتطوير، كالتنفيذ، كالتقوًن، كيعد من أكثر النماذج شيوعنا كاستخدامنا كسهل ٜتس
 التطبيق، كيتناسب مع أغراض ىذه الدراسة.

ًب يف ىذه ا١ترحلة ٖتديد ا٢تدؼ العاـ، كٖتديد اٞتاىزية، كٖتليل احملتول التعليمي، كٖتليل خصائص مرحلة التحليل:  -
 البات.الط

ٔتا أف تدريس اللغة اإل٧تليزية يف ا١ترحلة الثانوية إلزامية ٞتميع الطلبة يف ىذه ا١ترحلة كٚتيع التخصصات،  الهدؼ العاـ: -أ
ىدفنا عامنا يسعى النظاـ التعليمي إلكساُّا للطبلب يف ىذه ا١ترحلة، كلضماف  (11)فقد اشتمل الكتاب ا١تدرسي على 

الفئة العمرية، اعتمدت ىذه الدراسة تلك األىداؼ إطارنا عامنا يف تصميمها اإلجرائي، كقد جاء ٧تاح سَت خطة ا١تادة ٢تذه 
 ضمن تلك األىداؼ العامة مايلي:

 استخداـ الصيغة البنوية ٞتمل اللغة اال٧تليزية كٖتليلها كفهم العبلقة بينها. -
 كالتعبَت عن األفكار. استخداـ قواعد اللغة اإل٧تليزية ا١تناسبة يف بناء اٞتمل كاحملادثات -
 ترٚتة النصوص اإل٧تليزية إذل العربية كالعكس. -
 إدراؾ أ٫تية اللغة اإل٧تليزية يف سوؽ العمل. -

من األمور سبقت التطبيق الفعلي للتجربة، كمن ىذه التحوطات: التأكد من  لعددو  ط الباحثي ٖتو   تحديد الجاىزية: -ب
جية التعلم ا١تقلوب كالتخطيط لؤلنشطة داخل يسًتاتاكاسعة بتنفيذ  أف ا١تعلمة اليت ستقـو بتدريس اَّموعتُت لديها درايةه 

أكد من أف ٚتيع طالبات اَّموعة ٖتمل درجة ا١تاجستَت يف طرؽ تدريس اللغة اإل٧تليزية، كجرل كذلك الت، كىي الصف
أم  –٘تكنهٌن من الوصوؿ ١تقاطع الفيديو من ا١تنزؿ، ككذلك التأكد من أهنن  اتصاؿالتجريبية ٯتتلكن أجهزة رقمية كشبكة 

ركابط  استبلـلتتمكن كل طالبة من  ®WhatsAppيف تطبيق كاتساب  اٯتتلكن حسابن  -طالبات اَّموعة التجريبية
 .، كطرح أسئلتها على ا١تعلمة يف حالة احتاجت لذلكأثناء فًتة التطبيقيف كل درس مقاطع الفيديو ل

ٔتا أف كتاب اللغة اإل٧تليزية للصف الثالث الثانوم معد سلفنا من قبل كزارة التعليم، فقد اعتمدت  تحليل المحتوى: -ج
بتحليل أربعة كحدات من  ت اللغة اإل٧تليزيةفي ىذا الشأف، قاـ الباحث بالتعاكف مع إحدل معلماالدراسة على ٤تتوياتو، ف

يف ىذه  ا الطالباتهدرستصر القواعد اليت سٟت الكتاب ا١تدرسي ىي الوحدة الثالثة، كالرابعة، كا٠تامسة، كالسادسة، كذلك
 ىذه القواعد ىي:ك بواقع قاعدة لغوية لكل كحدة،  لغوية أربع قواعد ًب حصرحيث الوحدات، 

1. Noun Clauses Beginning with That (Unit 3), 

2. Noun Clauses as Reported Speech (Unit4),  

3. Adjective Clauses and Relative Pronouns (Unit5), 

4. Using Where, When and Whose in Adjective Clauses (Unit6). 
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ة تتميز بسرعة ( سنة، كىي فًت 17-18: تًتاكح أعمار الطالبات يف ىذه ا١ترحلة بُت )تحليل خصائص المتعلمات -د
النمو اٞتسمي كالعقلي كالنفسي، كتبدأ خصائصهم بالتمايز، كيزداد اإلدراؾ كالفهم كالذكاء يف ىذه ا١ترحلة العمرية، كتظهر 
القدرات ا٠تاصة اللغوية، كالعددية، كالذىنية، كا١تيكانيكية، كتزداد فًتات االنتباه، كٖتمل ا١تسؤكلية، كالقدرة على إدراؾ 

 األشياء، كالقدرة على التعلم الذاٌب تزداد، كما تتضح بصورة كبَتة أساليب التعلم احملببة لديهن يف االستذكار العبلقات بُت
 كالتعلم.     

تشمل ىذه ا١ترحلة على: ٖتديد األىداؼ ا١تعرفية للمحتول، كتنظيم احملتول كترتيبو، كاختيار مرحلة التصميم:  -
 نشطة التعليمية، ، كٖتديد كبناء أساليب التقييم.االسًتإتية التدريسية، كٖتديد األ

ًب االعتماد على األىداؼ ا١تعرفية ا٠تاصة بتدريس قواعد اللغة اإل٧تليزية للوحدات األربعة  تحديد األىداؼ المعرفية: -أ
ىدفنا ضمت ( 15ا١تختارة سلفنا، ىذه األىداؼ نص عليها دليل ا١تعلمة لتدريس ىذه ا١تادة، كبلغ عددىا يف اإلٚتاؿ )

أىداؼ يف مستول الفهم،  (4) ( أىداؼ يف مستول التذكر، ك(3مستويات ا١تعرفة الدنيا )التذكر، الفهم ، التطبيق( بواقع 
 أىداؼ يف مستول التطبيق.  8)ك )
هتتم ىذه ا٠تطوة بتسلسل عرض احملتول كفقنا لتنظيمو منطقي من البسيط إذل ا١تعقد، كقد  تنظيم المحتوى وترتيبو: -ب

 ركعي ىذا التسلسل يف تنظيم ٤تتول الوحدات ا١تختارة يف الكتاب ا١تدرسي، كًب السَت كفقنا لو.
ففي ىذه االسًتاتيجية  قلوب،ٖتقيقنا ألغراض الدراسة ًب استخداـ اسًتإتية التعلم ا١تتحديد االستراتجية التعليمية:  -ج

تقـو ا١تتعلمة باالعتماد على نفسها يف دراسة احملتول ٔتشاركة الفيديو التعليمي ا١تختار سلفنا الذم ٭تقق أىداؼ التعلم، 
 كتأٌب للصف الدراسي ٟتل ٣تموعة من األنشطة التطبيقية على ما تعلمتو بإشراؼ ا١تعلمة، لكن يف االسًتإتية التقليدية

ا١تعلمة ىي ٤تور العملية التعليمية كىي من تقـو بإعطاء الدرس يف اٟتجرة الدراسية باستخداـ الكتاب ا١تدرسي تكوف 
  كالسبورة كاألدكات التقليدية ا١تساعدة، كتعطي يف هناية كل درس كاجبنا للطالبات.

ص ص للمجموعة التجريبية يف ىذه ا٠تطوة ًب تقسيم األنشطة التعليمية لشقُت:  تحديد األنشطة التعليمية: -ج شق ٥تي
مشتق من األىداؼ ا١تعرفية للدرس، ٭توم أنشطة فردية كأخرل ٚتاعية، كالشق األخر أنشطة خاصة باَّموعة الضابطة يتم 
تقدٯتها ٢تٌن يف اٟتصة حسب ا١تتاح من الوقت، كقد اعتمد على كتاب النشاط ا١تعد للطالبة يف ىذه ا١ترحلة يف تقدًن 

ردية لكلتا اَّموعتُت، يف حُت ًب إعداد أنشطة ٚتاعية للمجموعة التجريبية تناسب األىداؼ التعليمية، ككظٍّفى األنشطة الف
أكجد ا٠تطأ(، حيث  –التعاقب   -العمل فريقنا  -يف كراسة األنشطة اٞتماعية أربعة أساليب ىي: )فكر كزاكج كشارؾ 

كا١تشاركة يف جو تنافسي، كقد ًب ٖتكيم ىذه األنشطة من ًقبًل ثبلثة  تسمح ىذه األساليب بتوزيع األدكار، كتقبل األراء،
متخصصُت يف تدريس اللغة للحكم على مدل توافقها مع أىداؼ الوحدة، كبعد أف استقر الشكل النهائي ٢تا أصبحت 

 يوضح ىذه األنشطة. (5كاٞتدكؿ )جاىزة للتطبيق، 
 للمجموعتُت التجريبية كالضابطة( يوضح أعداد األنشطة التعليمية 5جدكؿ )

 الواجب المنزلي نوع النشاط في الصف العدد المجموعة الموضوعات
 ٚتاعي فردم

Beginning with 
That 

 ٖتضَت الدرس الثاين 2 2 4 ٕتربيية
 حل سؤالُت على الدرس  1 1 ضابطة

Reported Speech ٖتضَت الدرس الثالث 3 1 4 ٕتربيية 
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 أسئلة على الدرس حل ثبلثة  1 1 ضابطة
Relative 

Pronouns 
 ٖتضَت الدرس الرابع 2 2 4 ٕتربيية
 حل سؤالُت على الدرس  1 1 ضابطة

Where, When and 
Whose 

  2 1 3 ٕتربيية
 حل سؤالُت على الدرس  1 1 ضابطة

  9 6 15 مجموع األنشطة للتجريبية
 9  4 4 مجموع األنشطة للضابطة

 

هتدؼ ىذه ا٠تطوة للتأكد من أف أداء الطالبة النهائي يتماشى مع أىداؼ الوحدة،  أساليب التقييم وبناءىا:تحديد  -د
كيعد االختبار التحصيلي ا١تعد للقياس القبلي كالبعدم متممنا ٢تذه ا٠تطوة، كقد سبق التطرؽ إلجراءات بناء ىذا االختبار 

 ٖتت بند أداة الدراسة اٟتالية.   
تركز مرحلة التطوير على نقل ٥ترجات مرحلة التصميم السابقة إذل الواقع، كقد جرل يف ىذه ا١ترحلة مرحلة التطوير: -

التفكَت فيما إذا كاف تطوير أك تصميم مقاطع فيديو ٥تص صة للمحتول ا١تػػػيدٌرس أنسب أـ استخداـ مقاطع فيديو جاىزة، 
 كبعد أخذ االعتبارات التالية:

  على شبكة اإلنًتنتكا١تتوفرة  تاحةتول باللغة اإل٧تليزية من أكثر احملتويات ا١تعرفية ا١تاحمل دعيي.  
 فكثَت من كّتودة كدقة عاليةثانية  س اللغة اإل٧تليزية لغةن ير الدركس التعليمية ا١تتخصصة يف تدر اتنتشا ،

 .اللغةا١تهتمُت كمعاىد اللغة ينشركف مقاطع فيديو لسلسلة من الدركس هتتم بتعليم 
 تلك الفيديوىات بإمكانية الوصوؿ إليها كسهولة االستخداـ. تتميز 
  بأصوات أشخاص لغتهم األـ ىي اإل٧تليزية معظم الفيديوىات التعليمية ا١تتاحة عرب اإلنًتنت كانت

(Native Speaker ،)اللغة الصحيحة من مصدرىا. اكتساب يفيساعد الطالبات  كىذا 
YouTubeًب االستعانة ٔتنصة يوتيوب العتبارات، كبعد دراسة مستفيضة ٢تذه ا

يف البحث عن مقاطع الفيديو  ®
زادت ا١تستهدفة يف الدراسة، ك٢تا خربة ذاهتا لشر٭تة الطبلبية لالتعليمية بالتعاكف مع متخصصة يف تدريس اللغة اإل٧تليزية 

١تا تتمتع بو من شهرة يف األكساط التعليمية، كما أف  امنصة يوتيوب نظرن  اختَتتٙتاين سنوات يف تدريسهٌن، كقد  على
ثانية تشرح  ُّا تتميز بالثبات النسيب، كتوجد ُّا قنوات تعليمية متخصصة بتعليم اللغة اإل٧تليزية لغةن  التشاركي مقاطع الفيديو

دقة عرض مقاطع الفيديو ُّا  ( لتعليم اللغة، كما أفBritish Councilىذه القواعد مثل قنوات اَّلس الثقايف الربيطاين )
حسب سرعات اإلنًتنت، كإمكانية الوصوؿ ٢تذه ا١تقاطع من أم مكاف كدكف اٟتاجة لتسجيل دخوؿ أك  كمتنوعةن  كاضحةن 

، االجتماعيكإمكانية إرساؿ رابط الفيديو عرب قنوات التواصل كٖتميلها،  ا١تقاطع زيلإنشاء حساب يف ا١تنصة، كإمكانية تن
ألسس اليت ستقـو عليها عملية اختيار مقاطع الفيديو التشاركي، كقد اشتملت ىذه األسس على جانب كقد ًب ٖتديد ا

 تربوم ًب ٖتكيمو بواسطة متخصصي احملتول، كجانب فٍت قاـ الباحث باٟتكم عليو، كىذه األسس ىي:
 مناسبة الفيديو التشاركي ألىداؼ احملتول الذم ًب اختياره. .1
 لثقافة الطالبات كأعمارىن. مناسبة الفيديو التشاركي .2
 مناسبة مدة عرض الفيديو التشاركي للمحتول كللفئة العمرية. .3
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ء الصوت،  يوفر توفر اٟتد األدىن من ا١تواصفات الفنية يف الفيديو التشاركي ] كضوح الصورة كاالضاءة،  نقا .4
 لة على القناة ا٠تاصة[.، خلو من األخطاء الفنية ، إمكانية ٖتميكسائط عرض ٥تتلفة، موثوقية يف الناشر

تتناكؿ ا١تواضيع احملددة سلفنا يف الكتاب  طع فيديو قصَتامق 4كخبلؿ عمليات التصفح كالبحث عن ا١تقاطع ًب ٖتديد )
 ، بعد ذلك ًب إنشاء حساب كقناة خاصة على اليوتيوب كٖتميل مقاطع الفيديو األربعة عليها.(ا١تدرسي

مدل مناسبة ىذه ا١تقاطع للطالبات ًب ٖتكيم اٞتزء الًتبوم ا١تتعلق باحملتول من قبل متخصصُت يف تدريس اللغة  للتأكد منك 
اإل٧تليزية كقد ركعي يف ىذا اٞتانب: مناسبة ا١تقاطع ألىداؼ ا١تادة، ك٘تاشيو مع احملتول الػميدٌرس، كللفئة العمرية ا١تستهدفة، 

  كمناسبة مدة العرض فيها للمحتول كألعمار الطالبات، ئق،البل، كخلوىا من احملتول غَت الين كللثقافة كالقيم ا١تتعارؼ عليها ٤ت
كما جرل ٖتكيم اٞتزء الفٍت من قبل متخصص يف تكنولوجيا التعليم كقد ركعي يف ىذا اٞتانب: كضوح التصوير، كشدة 

عدـ كجود أخطاء يف ا١تونتاج، كبعد ك  العرض كأف تكوف مصحوبة بوسائط ككلمات منطوقة، اإلضاءة، كنقاء الصوت،
كٕتهيزىا للمرحلة  اعتمادىاللشركط كا١تواصفات الًتبوية كالفنية ًب  شاركية ا١تختارةالتأكد من مطابقة ٚتيع مقاطع الفيديو الت

 تالية.ال
ألغراض تنفيذىا، هتدؼ ىذه ا١ترحلة لتنفيذ االسًتاتيجية التدريسية اليت جرل تصميم احملتول كتطويره مرحلة التنفيذ:  -

كتشمل ىذه ا١ترحلة اإلجراءات ا٠تاصة بتطبيق االختبار القبلي كاستخداـ الفيديو التشاركي يف التعلم الذاٌب كتطبيق األنشطة 
الفردية كاٞتماعية على طالبات اَّموعة التجريبية، ككذلك إجراءات التدريس بالطريقة التقليدية ا١تتضمنة االختبار القبلي 

كس بالطريقة التقليدية كتطبيق األنشطة الفردية مع طالبات اَّموعة الضابطة )كسيجرم توضيح خطوات التنفيذ كشرح الدر 
 تفصيبلن ٖتت بند إجراءات الدراسة(.   

مدل فاعلية اسًتإتية التعلم  على حكم بإصدار هتتم العاـ، النموذج يف األخَتة ا١ترحلة ىي ا١ترحلة ىذهمرحلة التقويم: -
 ٢تذه متممنا يعد الدراسة ىذه السؤاؿ األكؿ يف عن اإلجابة فإف لذا ب ٔتشاركة الفيديو يف ٖتقيق أىداؼ التعلم؛ا١تقلو 

 .ا١ترحلة
 :الدراسة إجراءات

كإطبلع  كفيما يتعلق بإجراءات الدراسة، فقد قاـ الباحث بالتنسيق مع إدارة ا١تدرسة كمعلمة مادة اللغة اإل٧تليزية،
كبعد هتيئة الظركؼ البلزمة للتطبيق، ًب ٖتديد اَّموعة التجريبية اليت تتلقى دركسها  أكلياء األمور ٔتشاركة بناهتم يف التجربة،

طالبة، حيث قامت ا١تعلمة  (31)، كاَّموعة الضابطة كقوامها 26))كعددىٌن  ٔتشاركة الفيديو ا١تقلوب تعلمجية اليسًتاتاب
 ( التارل:6عليهن ككانت النتيجة كما يف اٞتدكؿ ) 39)/38)القبلي خبلؿ الفصل الدراسي الثاين  االختباربتطبيق 

 ٖتليل اختبار "ت" للعينات ا١تستقلة َّموعيت الدراسة على االختبار القبلي  ( 6جدكؿ )
 مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية المعياري االنحراؼ المتوسط العدد المجموعة

 2.29 4.35 26 تجريبية
 2.00 3.29 31 ضابطة 0.07 1.85 55

، ٦تا يعزز من ا( أف الفركؽ يف ا١تتوسطات بُت اَّموعة التجريبية كالضابطة غَت دالة إحصائين 6يتضح من اٞتدكؿ )  
 نفي فركؽ التحصيل بينهنى قبل إجراء ا١تعاٞتة.يتكافؤ اَّموعتُت ك 
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أثناء يف أثناء تنفيذ ا١تعاٞتة، كهتيئتهنى لتحمل ا١تسؤكلية يف وظائفهٌن بٍب جرل تعريف طالبات اَّموعة التجريبية 
قيامهٌن بالتعلم الذاٌب من مقاطع الفيديو اليت سًتسل ٢تنى من قبل ا١تعلمة، حيث قامت ا١تعلمة بإنشاء ٣تموعة تواصل تضم 

طريق تطبيق كاتساب، ٍب قبل الشركع يف الدرس اٞتديد بيـو ترسل ا١تعلمة رابط الفيديو ٚتيع طالبات اَّموعة التجريبية عن 
تتأكد ا١تعلمة من أف ٚتيع طالبات ىذه اَّموعة استلمٌن الرابط كفتحنو، يف اليـو التارل، تقـو ا١تعلمة ك َّموعة الطالبات، 

ديو التعليمي، كالتأكد من فهمهنى للقاعدة اللغوية جيدان، بعد بتهيئة الطالبات عن طريق مراجعة سريعة ١تا ًب دراستو عرب الفي
، ايؤدينها الطالبات معتمدات على فهمهٌن للموضوع سابقن  الفردية كاٞتماعية ذلك تبدأ بسلسلة من األنشطة كالتدريبات

 .ليون عو الطالبات كتدرب  تكٖتاكؿ معاٞتة ا١تشاكل اليت يقعٌن فيها، ٍب تنهي الدرس بتأكيد ما تعلم
كقت اٟتصة  بتدريسهٌن بالطريقة ا١تعتادة مستغلةن  قد قامتف )اَّموعة الضابطة( أٌما طالبات الشعبة الثانية

الدراسية يف اإلجراءات الركتينية اليت تنفذىا دكمان معهٌن، كتبدأ ٔتراجعة سريعة للواجب ا١تنزرل السابق، ٍب تبدأ هتيئتهٌن للدرس 
عطاء أسئلة تقييم سريعة على الدرس اٞتديد، ٍب ٖتدد ٢تيٌن الواجب ا١تنزرل ا١تطلوب منهٌن إباٞتديد كشرحو، بعد ذلك تقـو 

، كما االيت طبق فيها قبلين نفسها  كالشركط سبوعُت كنصف ًب تطبيق االختبار البعدم ٖتت الظركؼأحلو، كبعد مضي 
يوضح ، ك سة، ٍب ٚتعت البيانات كسلمت للباحثيف ىذه الدرا اتصنيفين  امتغَتن بوصفو طبقت عليهٌن مقياس أساليب التعلم 

  .دقيقة( للمجموعتُت التجريبية كالضابطة 45( توزيع زمن اٟتصة الواحدة كالبالغ )2الشكل )
 المجموعة التجريبية

إرساؿ الفيديو 
 التالي

ملخص ١تا ًب 
 تعلمو

 دقائق(5) 

على الدرس+ توفَت اإلرشاد كالتوجيو البلـز  كٚتاعيةتوظيف أنشطة فردية 
 دقيقة( 30) ةحد لكل طالبة على

مناقشة الطالبات يف ا١تعلومات 
اليت كردت يف الفيديو السابق، 

 دقائق( 10) ىاكتأكيد
 التغير في الزمن

إعطاء واجب 
منزلي  جديد 
 على الدرس

أسئلة تقييم 
 دقائق( 5)فردية 

 مراجعة الواجب السابق  دقيقة( 30هتيئة + شرح للدراس اٞتديد )
 (10) دقائق

 المجموعة الضابطة

 توزيع زمن الحصة الدراسية للمجموعة التجريبية والضابطة( 2شكل )

 المعالجة اإلحصائية:
تعددت األساليب اإلحصائية ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة كتنوعت من أساليب كصفية مثل ا١تتوسطات 

للنظر   (2x3ي )بتصميم عامل Two Way ANOVAا١تعيارية، كأساليب استداللية كتحليل التباين الثنائي  كاال٨ترافات
، كقد ٖتصيل الطالبات لقواعد اللغة اإل٧تليزية يففيما إذا كاف لعامل التفاعل بُت ا١تتغَتات ا١تستقلة يف ىذه الدراسة أثر 

استقبللية ا١تشاىدة، كٕتانس التباين، كالتوزيع الطبيعي لبيانات  جرل التأكد من افًتاضات استخداـ ىذا التحليل كىي:
ا١تتغَت التابع لكل ٣تموعة، فمن حيث استقبللية ا١تشاىدات فبل توجد درجات ألم طالبة من الطالبات ا١تشاركات يف 

يث بلغت قيمة ( حLevenالتجربة ترتبط بدرجات طالبة أخرل، كمن حيث ٕتانس التباين جرل استخداـ اختبار ليفُت )
، كىي قيمة غَت دالة ٦تا يعٍت أف افًتاض ٕتانس التباين متوفر يف البيانات، 0.23، مستول داللة  1.43  (5,51)ؼ

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



                                      عس     حا ش مدمذ. د                                     ال ا ى   ال الث الغ  فالبات لذي ؤلا دجل ز ة اللغة قىاعذ ثدغي  ف ( الاست اثيج   السقخ ، العميق،) الحعل  وأسالي  الخضاسك  ال يذ ى ع ى القا   اإلاقلىب الحعل  است اثجية     الح اع  أرش
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، 0.038( حيث تراكحت بُت )Skewnessكلفحص اعتدالية توزيع بيانات ا١تتغَت التابع ًب استخداـ قيم اإللتواء )
 .  يد أف التوزيع دل ينتهك افًتاض اعتدالية توزيع البيانات( كىي قيم أقل من كاحد صحيح ٦تا يف0.316

 نتائج الدراسة:
 الثبلثة التالية:الدراسة  أسئلةيف معرض اإلجابة عن 

ما أثر التعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو التشاركي يف ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية لدل طالبات الصف الثالث  .1
 ؟الثانوم

يف ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية لدل طالبات الصف ( كاالسًتاتيجيسطحي، كالعميق، ال)ما أثر أسلوب التعلم  .2
 ؟الثالث الثانوم

ٖتصيل قواعد اللغة اإل٧تليزية لدل  يفكأساليب التعلم التعلم ا١تقلوب القائم على الفيديو التشاركي تفاعل بُت الأثر  ما .3
 طالبات الصف الثالث الثانوم؟

تقليدم(، كللمتغَت التصنيفي  ،ا١تعيارية ١تتغَت الطريقة )تعلم مقلوب كاال٨ترافاتٟتسابية ًب حساب ا١تتوسطات ا
( يوضح نتائج 7اسًتاتيجي(، كاٞتدكؿ ) ،سطحي ،يف ىذه الدراسة كىو أساليب التعلم ا١تفضلة لدل الطالبات )عميق

 .التحليل الوصفي ٢تذه ا١تتغَتات
االختبار البعدم لقواعد  يفا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات طالبات اَّموعة التجريبية كالضابطة  ( 7جدكؿ )

 اللغة كفقان ١تتغَتم طريقة التدريس كأسلوب التعلم
 العدد االنحراؼ المعياري المتوسطات الحسابية أسلوب التعلم المجموعة

التجريبية
 

 6 2.00 9.00 عميق
 10 2.75 8.30 سطحي

 10 2.33 8.90 اسًتاتيجي
 26 2.36 8.69 اَّموع

ضابطة
 

 8 1.31 3.00 عميق
 5 2.79 3.40 سطحي

 18 2.64 4.39 اسًتاتيجي
 31 2.41 3.87 اَّموع

المجموع
 14 3.46 5.57 عميق 

 15 3.58 6.67 سطحي
 28 3.32 6.00 اسًتاتيجي

االختبار التحصيلي، حيث بلغ  يف( كجود فركؽ ظاىرية بُت متوسطات اَّموعتُت 7ضح من اٞتدكؿ )يت    
(، كما سيجلت فركؽ ظاىرية 2.41، ع 3.87(، كللمجموعة الضابطة )ـ 2.36،ع 8.69للمجموعة التجريبية )ـ 

                بُت مستويات ا١تتغَت التصنيفي )أسلوب التعلم(، حيث بلغ ألسلوب التعلم العميق اأيضن 
 (. 3.32،ع 6.00(، كلئلسًتاتيجي )ـ 3.58،ع 6.67، كللسطحي )ـ  (3.46،ع 5.57)ـ 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



                                      عس     حا ش مدمذ. د                                     ال ا ى   ال الث الغ  فالبات لذي ؤلا دجل ز ة اللغة قىاعذ ثدغي  ف ( الاست اثيج   السقخ ، العميق،) الحعل  وأسالي  الخضاسك  ال يذ ى ع ى القا   اإلاقلىب الحعل  است اثجية     الح اع  أرش
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توسطات تفاعل الطريقة مع األسلوب، حيث بلغ متوسط مظاىرية بُت  ( كجود فركؽو 7ضح من اٞتدكؿ )كما يت  
، 8.30(، كالسطحي )ـ 2.00،ع 9التحصيل للطالبات ذكم أسلوب التعلم العميق يف اَّموعة التجريبية )ـ 

سجلت اَّموعة الضابطة متوسطات حسابية يف ٖتصيل يف حُت (، 2.33، ع 8.90(، كلبلسًتاتيجي )ـ 2.75ع 
، كبا٨ترافات معيارية 4.39سًتاتيجي كلبللؤلسلوب السطحي،  3.40لطالبات األسلوب العميق، ك  3.00قواعد اللغة 

 على التوارل. 2.64، 2.79، 1.31بلغت 
، (3x2)ًب استخداـ ٖتليل التباين الثنائي للتصميم العاملي  اعرفة ىل ىذه الفركؽ يف ا١تتوسطات دالة إحصائين ك١ت

، 1.43 (5,51)ٔتا فيها ٕتانس التباين ؼ اكبعد التأكد من افًتاضات ىذا التحليل كانطباقها على بيانات ىذه الدراسة ٚتيعن 
 ( يوضح نتائج التحليل.8، كاٞتدكؿ )(SPSS)، أجرم التحليل باستخداـ الرزمة اإلحصائية 0.23مستول الداللة 

ٖتليل التباين الثنائي لدرجات طالباٌب ٣تموعيت الدراسة على اختبار قواعد اللغة كفقان ١تتغَت الطريقة، كأسلوب التعلم، كالتفاعل   (8جدكؿ )
 بينهما

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 مربع إيتا مستوى الداللة قيمة ؼ متوسط المربعات الحريةدرجات 

 52. 00. 54.31 317.85 1 317.85 طريقة التدريس
 02. 56. 59. 3.48 2 6.96 أساليب التعلم

 02. 66. 43. 2.49 2 4.99 اإلستراتيجية * األسلوب
    5.85 51 298.48 الخطأ

     56 628.28 المجموع
جية يسًتاتا١تتغَت  2𝛈 0.52، 0.001، ٔتستول داللة 54.31  (1,51)قيمة ؼ (8يبلحظ يف اٞتدكؿ )   

، كتشَت ىذه النتيجة إذل أف أداء الطالبات البلٌب درسن 0.05عند مستول  االتدريس، كىذه القيمة دالة إحصائين 
صيل قواعد اللغة اإل٧تليزية، كما ف أفضل من أداء زميبلهتٌن يف اَّموعة الضابطة يف اختبار ٖتاجية التعلم ا١تقلوب كيسًتاتاب

] ضعيف   ( ٟتجم األثرCohen,1988حسب تصنيف كوىُت ) اجدن  عاؿو  األثرً  ( إذل أف حجمى 0.72تشَت قيمة إيتا )
 .[0.14، عارل  0.06، متوسط  0.01

للمتغَت التصنيفي أساليب  2𝛈 0.02، 0.56، ٔتستول داللة 0.59 (2,51)( قيمة ؼ8كما يوضح اٞتدكؿ )
يف ٖتصيل طالبات  اإحصائين  داؿه  سًتاتيجي(، كتشَت ىذه القيمة إذل أنو ال يوجد فرؽه كاالسطحي، كالعميق، الالتعلم )

سًتإتية(، كما ، اسطحية ،الصف الثالث الثانوم للقواعد اللغوية يعود الختبلؼ الطريقة اليت يفضلوهنا يف التعلم )عميقة
 (.Cohen,1988( إذل مستول متوسط من األثر حسب كوىُت )0.02ثر )يشَت حجم األ

جية ي١تتغَت تفاعل اإلسًتات 2𝛈 0.02، 0.65، ٔتستول داللة 0.43 (2,51)( قيمة ؼ8كما يوضح اٞتدكؿ )
يف ٖتصيل طالبات الصف الثالث الثانوم للقواعد  اإحصائين  داؿه  مع أساليب التعلم، كتشَت ىذه القيمة إذل أنو ال يوجد فرؽه 

جية التدريس ال يسًتاتاجية كأسلوب التعلم، أم أف التغَت اٟتادث يف التحصيل بواسطة ياللغوية يعزل للتفاعل بُت اإلسًتات
سب  ( إذل مستول متوسط من األثر ح0.02يعتمد على االختبلؼ يف مستويات أساليب التعلم،  كما يشَت حجم األثر )

( التمثيل البياين ١تتغَتم الدراسة )اسًتاتيجية التدريس، كأساليب التعلم( 3، كيوضح الشكل )(Cohen,1988كوىُت )
 على التحصيل.
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 استراتيجي( –سطحي  –( يوضح التفاعل بين استراتجية التعلم المقلوب وأساليب التعلم )عميق 3شكل )
( أف أداء اَّموعة التجريبية أعلى يف اَّمل من أداء اَّموعة الضابطة، كما أف أداء طالبات 3يف الشكل )يبلحظ 

اَّموعة التجريبية البلٌب يفضلن أسلوب التعلم االسًتاتيجي كالعميق أعلى بشكل طفيف من أداء زميبلهتن ذكات التعلم 
أداء طالبات اَّموعة الضابطة البلٌب يفضلن أسلوب التعلم  السطحي يف اَّموعة ذاهتا، كما يشَت الشكل إذل أف

( أم 3االسًتاتيجي أعلى بشكلو طفيف من زميبلهتن يف أسلوب التعلم السطحي كالعميق، يف حُت دل يسجل الشكل )
 تفاعل بُت متغَتم الدراسة ا١تستقلُت )اسًتإتية التعلم، كأسلوب التعلم(.

 مناقشة نتائج الدراسة
تشَت النتائج إذل أف الطالبات البلٌب درسن باسًتإتية التعلم ا١تقلوب كاف أداؤىن يف اختبار قواعد اللغة اإل٧تليزية 

ر ىذه النتيجة يف ضوء الوقت الذم ٝتحت بو فس  كٯتكن أف تي أفضل من زميبلهتن البلٌب درسن بالطريقة التقليدية، 
بزميبلهتٌن البلٌب درسن بالطريقة التقليدية، ىذا الوقت كٌفر للطالبة إمكانية أف  ا١تقلوب للطالبات مقارنةن  تعلمجية اليسًتاتا

لتلقي معلومات جديدة عليها، كما ٝتح بأف  اا كعقلين تتعلم من خبلؿ الفيديو يف الوقت الذم ٗتتاره، كتكوف جاىزة نفسين 
على ٤تتول مقطع الفيديو  باالعتمادمنز٢تا  تقـو بالعمليات ا١تعرفية البسيطة مثل التذكر كالفهم كحىت التطبيق داخل

التعليمي، كتأٌب اليـو التارل كىي جاىزة لتلقي معارؼ يف مستويات معرفية عليا، كما مكنتها سلسلة األنشطة كالتطبيقات 
من إتقاف التعلم دكف ا٠توؼ من ضيق الوقت، كما ٯتكن تفسَت ىذه  قة داخل الصف من أف تصل ١تستول عاؿو ا١تطب  

طريقة تعلم كأكسبتها الثقة بوصفها النتيجة من خبلؿ ما كفرتو مقاطع الفيديو التعليمي من معرفة للطالبة جعلتها تعتمدىا 
ا ذات معٌت ترل نتائجها كتساب معرفة جديدة، األمر الذم جعل ىذه العملية بالنسبة ٢تا يف نفسها كزادت دافعيتها يف 

 خبلؿ مناقشتها مع زميبلهتا كمعلمتها داخل الصف الدراسي. اسريعن 
، حيث تشاُّت ىذه نفسو كلعل يف التوصل ١تثل ىذه النتيجة ما ينسجم مع نتائج دراسات أجريت يف اَّاؿ

التحصيل التعليمي، كمع ما قاـ  يف( حوؿ جدكل التعلم ا١تقلوب 2017النتيجة مع ما توصل إليو  الدكسرم، كآؿ مسعد )
(، كما أهنا تشاُّت Ababneh, Alhudrob, 2017؛ 2016 ؛ عبدالغٍت،2016من ) السيد، له عربية ك بو يف بيئاتو 

(، كنتائج دراسة Thi-Thai et al., 2017إليو ) خلصجريت يف بيئات غَت عربية مثل ما أمع دراسات 

 عميق اسًتاتيجي سطحي
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(Yousefzadeh, 2015كاختلفت مع نتائج د ،)( راسة اٟتريب كالشميمرمAl-Harbi, & Alshumaimeri, 

2016.) 
كما أشارت النتائج إذل أف ٖتصيل الطالبات يف قواعد اللغة اإل٧تليزية دل ٮتتلف باختبلؼ أساليب تعلمهن ا١تفضلة، 

م فيها، كرٔتا يعود عدـ كجود اختبلؼ بُت الطالبات يف التحصيل حسب أسلوب تعلمهٌن إذل خصوصية ا١ترحلة اليت ى
ثانوم يىًعٌدكف أنفسهٌن للتخرج كلدخوؿ مرحلة جديدة ىي ا١ترحلة اٞتامعية، األمر الذم ٬تعلهٌن الفطالبات الصف الثالث 

كلذلك دل تظهر عليهٌن أية فركقات تذكر  ؛تفاكهتٌن يف أساليب التعلم من رغمعلى الدائمي التنافس على ٖتقيق أفضل أداء 
يف ضوء طبيعة بناء االختبار التحصيلي الذم استخدـ،  اكما ٯتكن تفسَت ىذه النتيجة أيضن ،  اكجودىا ظاىرين من رغم بال

أم  -قدرتوبالرغم من حيث صيمم ىذا االختبار ليقيس معارؼ تتعلق بقواعد اللغة يف مستويات دنيا من سلم بلـو ا١تعريف 
الذم جعل ٚتيع األساليب التعليمية تتماشى معو ة بُت الطالبات كتنوع مستول الصعوبة فيو، األمر يز يالتمي  -االختبار

( حُت ذكر يف معرض Entwistle, 2000كلعل يف ىذا ما يؤكده إنتوستيل نفسو ) ،كتقل الفوارؽ بينها يف التحصيل
تباين أساليب التعلم بُت الطبلب، فاألسلوب  يفف طبيعة التقييم تؤثر أحديثو عن أساليب التعلم كا١تخرجات التعليمية، 

إاٌل إف   يتأتىبتحقيق مستويات أكادٯتية عالية من السطحي، كلكن ذلك ال  ارتباطناعميق كاإلسًتاتيجي قد يبدكاف أكثر ال
الفهم الشخصي كيكافئو، كٓتبلؼ ذلك فاألسلوب السطحي أكثر قدرة على التكيف.  على كاف أسلوب التقييم يؤكد

( فيما لو Wang, et al., 2006لم كتلك اليت كجدىا كانق كرفاقو )كلرٔتا كاف من ا١تمكن أف تظهر فركؽ بُت أساليب التع
 كاف االختبار التحصيلي يقيس مستويات معرفية عليا كالتحليل كالًتكيب كالتقييم.

( يف عدـ كجود عبلقة بُت أساليب التعلم Warn, 2009كيف ىذه النتيجة ما يتماشى مع ما توصل لو كارف  )
-Wang et al., 2006; Yilmazلو دراسات مثل ) خلصتتلف ىذه النتيجة مع ما ٗتك كالتحصيل، من جهة أخرل، 

Soylu & Akkoyunlu, 2009 .) 
كما أكضح ٖتليل النتائج إذل عدـ كجود أثرو للتفاعل بُت اسًتاتيجية التعلم ا١تقلوب كأساليب تعلم الطالبات يف 

ٖتصيل الطالبات  يفبعة يف التدريس ذات تأثَت جية ا١تت  يسًتاتالكتلقي ىذه النتيجة الضوء على أف اقواعد اللغة اإل٧تليزية، 
ر ىذا ىو ظهور كل تصنيفات أساليب التعلم يف بغض النظر عن تفاكت تفضيبلهتٌن يف أسلوب الدراسة، كلعل ما يفسٍّ 

٦تا منع ظهور أم اختبلفات بينهٌن، كتتفق ىذه النتيجة مع  ؛اَّموعتُت التجريبية كالضابطة كبنسب متقاربة بُت اَّموعتُت
 ,Yilmaz-Soylu & Akkoyunlu) ، كيلمزسيلو كرزميلها(Wang et al., 2006من ككانغ كرفاقو ) لو كله  خلصما 

 (، عند فحصهم للتفاعل ضمن متغَتات دراستهم.2009
 توصي ٔتا يلي: هاعلى ضوء ما أتت بو بيانات ىذه الدراسة كنتائج الدراسة توصيات

ا١تقلوب كإمكاناتو يف تدريس ٥تتلف ا١تراحل كيف ٚتيع ا١تواد اليت يدرسنها اسًتاتيجية التعلم ضركرة استغبلؿ ٦تيزات  -
 الطالبات. 

يعد الفيديو التشاركي كسيلة اتصاؿ مناسبة ٞتميع أساليب التعلم )العميق كالسطحي كاالسًتاتيجي(، كعلى مطورم  -
 ليمية أخذ ذلك يف اٟتسباف يف أثناء اختيار الوسيلة ا١تناسبة كتطويرىا لتقدًن احملتول التعليمي. الفيديو ألغراض تع
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 مقترحات الدراسة
كلذلك فإجراء دراسة مشاُّة على فئة الطبلب الذكور، ٯتكن أف يساعد يف ا١تقارنة  ؛الدراسة على الطالبات اقتصرت -

 بُت نتائجها كنتائج الدراسة اٟتالية.
جية التعلم ا١تقلوب بالتقليدم، فإجراء دراسات تتناكؿ ا١تقارنة بُت األنشطة يسًتاتاىذه الدراسة على مقارنة  اقتصرت -

 ا يف ىذه ا١ترحلة.فة يف الفصل ا١تقلوب قد تكوف أكثر إٟتاحن التعليمية ا١تختلفة ا١توظ  
 :المراجع

 العربية لمراجع: اأواًل 
الًتبية جامعة  التعلم يف ضوء ٪توذجي "كولب ك انتوستل" لدل طبلب اٞتامعة : دراسة عاملية.(. أساليب 2000أبو ىاشم، السيد ٤تمد. )

 .290-231 ،(10) 93 ،األزىر
(. أساليب التعلم ا١تفضلة لدل طبلب جامعة طيبة كعبلقتها ٔتعدالهتم األكادٯتية. 2013كجاىُت، ٚتاؿ. ) ؛كحامد، ٤تمد؛ اٟتازمي، أسامة

 .192 -167 (،28)1 ،الًتنبية كعلم النفسدراسات عربية يف 
. مدارس التدريب بغزة يف ا١تتغَتات ببعض كعبلقتها اإل٧تليزية اللغة تدريس يف التواصلية (. الطريقة2011ٛتداف، ٤تمد إبراىيم؛ مرٕتى، زكي. )

 فلسطُت. – غزة - اٞتامعة اإلسبلمية – أفضل فلسطيٍت ٣تتمع ٨تو الًتبوم: كاٟتوار التواصل كرقة مقدمة ١تؤ٘تر
. كلية رسالة ماجستَت غَت منشورة. كراء ا١تعريف أسلوبا التعلم السطحي كالعميق كعبلقتهما بأبعاد التفكَت ما(. 2015خزاـ، ٚتانة عادؿ )

 الًتبية. جامعة دمشق. 
(. فاعلية تطبيق اسًتاتيجية الصف ا١تقلوب على التحصيل الدراسي لتعلم الرب٣تة يف مقرر اٟتاسب 2017آؿ مسعد، أٛتد. ) ؛الدكسرم، فؤاد

 .138-164(، 3)41 ،اَّلة الدكلية للبحوث الًتبويةكتقنية ا١تعلومات لدل طبلب الصف األكؿ الثانوم. 
ا١ترب٣تة بالكتاب كاٟتاسوب: دراسة ٕتريبية على طبلب الصف الثاين فاعلية تدريس قواعد اللغة اال٧تليزية (. 1999الرفاعي، إٝتاعيل خليل. )

 . رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة دمشق، سوريا.االعدادم يف مدارس مدينة دمشق
صيل الدراسي. (. الفركؽ يف أساليب التعلم لدل طبلب اٞتامعة يف ضوء التخصص كمستول التح2002براىيم. )إالصباطي، ؛ رمضاف، ٤تمد

ًب اسًتجاعو من: ، ا١تملكة العربية السعودية، اَّلة العلمية ٞتامعة ا١تلك فيصل
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Research/Documents/2034.pdf 

مية مهارات استخداـ ا١تنصات كراء ا١تعريف يف تن جية التعلم ا١تقلوب ا١توجو ٔتهارات التفكَت ماي(. أثر اسًتات2016السيد، عبدالعاؿ عبداهلل. )
 (،3)22 ،. كلية الًتبية. جامعة حلواف٣تلة دراسات تربوية كاجتماعيةالتعليمية التفاعلية لدل طلبة ماجستَت تكنولوجيا التعليم. 

37-3.  
 لدل التعليمي الفيديو مقاطع مهارات إنتاج تنمية يف اليوتيوب عرب التشاركية الفيديوىات توظيف (. فاعلية٤2018تمد. ) بنت حصة الشايع،

 .797-743، (4) 52، جامعة سوىاج الًتبوية اَّلة٨توىا.  كتصوراهتن نورة األمَتة ا٠تاصة ّتامعة الًتبية قسم طالبات
جية التعلم ا١تقلوب على التحصيل كبقاء أثر التعلم يف تدريس التاريخ لدل طبلب ا١ترحلة ي(. فاعلية استخداـ اسًتات2016عبدالغٍت، كرٯتة. )

 199-218، 6)) 74 ،دراسات عربية يف الًتبية كعلم النفسالثانوية. 
دل طبلب كلية اَّتمع (. ٪تذجة العبلقة السببية بُت مهارات التعلم ا١توجو ذاتيان كأساليب التعلم كالتحصيل األكادٯتي ل2015العتييب، خالد. )

 .268 -255 (،3)11 ،اَّلة األردنية يف العلـو الًتبويةّتامعة ا١تلك سعود. 
(. أثر التفاعل بُت ٪تط ٦تارسة األنشطة كأسلوب التعلم يف بيئة تعلم مقلوب على تنمية التحصيل الدراسي كفاعلية ٤2016تمد، إٯتاف زكي. )

 .326-233، 29 (10) ، اٞتمعية العربية لتكنولوجيات الًتبيةالذات األكادٯتية كالرضا التعليمي لدل طلبة تكنولوجيا التعليم. 
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