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ملخص
هدفت الدراسةةة ىلت تعرأ ر ر اسةةت دات ىسةةتراتيصية القةةب المقلو ف المشةةاركة القةةفية
للطالبات ف مادة التربية اإلسالمية باختالأ التحقيل الدراس (مرتفع ،ومن فض) ،وموضوع
الدرس (تالوة ،وتصويد [المد المنفقل] ،وشروط الحج) .وتكونت عينة الدراسة من مصموعتين:
تصريبية ض ًمت ( )71طالبة ،وضابطة ضمت ( )66طالبة .واست دمت بطاقة مالحظة المشاركة
القةةةةفية ،بعد التحقق من صةةةةدقنا عن طريق صةةةةدي المحكمين والقةةةةدي التقارب  ،والتحقق من
†† البحث مستل من رسالة الدكتوراه للطالبة رياء الشبيبية بعنوان :ر ر است دات استراتيصية القب المقلو
تطبيق الطالبات رحكات التالوة وف المشاركة القفية بمادة التربية اإلسالمية ف ضوء تحقيلنن الدراس  ،والت تم
مناقشتنا ف جامعة السلطان قابوس باشراأ د .محمد عبد الكريم العياصره بتاريخ .2019/9/16
ف
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 ومن رهم ما توصةةةلت ىلي الدراسةةةة من.باتنا بأسةةةلو تعدد المالحظين علت رداء الطالل الواحد
) ف المشةةاركة القةةفية للطالباتα≥0.05(  وجود فري دال ىحقةةائيا ً عند مسةةتود الد(لة،نتائج
 وذلك لقةةةةةةالم المصموعة التصريبية ذات،  والتحقةةةةةةيل الدراسةةةةةة،تعزد ىلت طريقة التدريس
 كما رظنرت الدراسةةة رن المشةةاركة القةةفية للطالبات ف المصموعة.التحقةةيل الدراس ة المرتفع
 بينما كانت المشةةاركة القةةفية،التصريبية كانت رفضةةل من المصموعة الضةةابطة ف درس التالوة
للطالبات ف المصموعة الضابطة ف درس شروط الحج رفضل من مشاركتنن ف درس التالوة
. وروصت الدراسة باست دات ىستراتيصية القب المقلو ف العملية التعليمية التعلمية.والتصويد
. المشاركة القفية، التربية اإلسالمية،  القب المقلو:الكلمات المفتاحية
Abstract
This study aimed to identify the effect of using the flipped classroom
strategy on the classroom participation of female students in the Islamic
education subject according to the differences in academic achievement
(high and low), the subject of the lesson (recitation, intonation (tajweed),
and the conditions of Hajj). The study sample consisted of two groups: an
experimental group that included 71 students, and a control group that
included 66 students. The observation form of the classroom participation
was used, after verifying its validity through referees’ validity and
convergent validity, and verifying its reliability by the method of multiple
observers on the performance of one student. Among the most important
findings of the study is that there is a statistically significant difference at
the level of significance (α≥ 0.05) in the classroom participation of the
students attributed to the teaching method and academic achievement, in
favor of the experimental group with high academic achievement. The
study also showed that the classroom participation of female students in
the experimental group was better than the control group in the recitation
lesson, while the classroom participation of the female students in the
control group in studying the conditions of Hajj was better than their
participation in the lessons of recitation and intonation (tajweed). The
study recommended using the flipped classroom strategy in the teachinglearning process.
Keywords: Flipped classroom, Islamic Education, classroom
participation.
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مقدمة
تقوت العملية التربوية علت عمليات التواصةةةةةةل والتفاعل اإليصاب بين المعلم والمتعلمين ف
المواقب التعليمية التعلمية ،وذلك ف ىطار األنشةةةطة المنظمة الم طه لنا ،الت ترم ىلت تحقيق
األهداأ المنشةةةودة .حيث تزداد العملية التعليمية التعلمية فاعلية بازدياد تفاعل المتعلم ف الموقب
القف  ،ومشاركت في  ،والمشاركة القفية كما رشار ىلينا ) Abdul Nabi (2010, 423ه :
"قدرة المتعلم علت المسةةةةةةاهمة ف األنشةةةةةةطة القةةةةةةفية ،والتعبير عن ارائ  ،وىبداء مالحظات ،
وعرض مقترحات  ،وا(ندماج ف المناقشةةات" .والتفاعل القةةف والمشةةاركة القةةفية يتضةةمنان
عددا ً من الممارسةةةةةات السةةةةةلوكية الت تقةةةةةدر من المتعلم ف الموقب القةةةةةف  ،وقد ذكر األد
التربوي صةةةورا ً ورم لة ك يرة للتفاعل والمشةةةاركة القةةةفية ،ومن هاه القةةةور اإلجابة عن رسةةة لة
المعلم ،والمشةةاركة ف المناقشةةات القةةفية ،وطرل األس ة لة علت المعلم والزمالء ،وىعداد تقارير
حول مواضيع تتناسل مع متطلبات المنناج المدرس & (Abdul Hadi, Khatib, Dakhil
).Aleuqul, 2010, 222
وقد اهتم عدد من الباح ين بدراسةةةةة العوامل الت تعيق الطلبة عن المشةةةةاركة القةةةةفية؛ فقد
توصةةةلت دراسةةةة ) ALYasin (2013ىلت مصموعة من تلك العوامل الت من رهمنا :اسةةةت دات
األ ساتاة إل ستراتيصيات ( ت سمم بالم شاركة ال قفية ،وال وأ من رد فعل سلب من قبل األ ستاذ
تصاه الطالل ،مما يؤ ر علت قة الطالل بنفس ة  ،وتركيز األسةةتاذ علت بعض الطلبة للمش ةاركة ف
القةةب ،وشةةعور المتعلم بالتعل بسةةبل قلة النوت ،وقلة ال قة بالنفس ،وعدت اإلعداد للمحاضةةرات،
والتوقيت غير المناسل لنا ،ومواضيعنا غير الم يرة (هتمات الطالل.
كما رشةةارت نتائج دراسةةة كل من رنا ومالك ونعيم ()Rana, Malik & Naeem, 2008
ىلت العوامل النفسةةةةةية ،والمادية ،وا(جتماعية المؤ رة سةةةةةلبا علت مشةةةةةاركة الطلبة ف الفقةةةةةول
الدراسةةةةية ،ومننا المشةةةةكالت القةةةةحية ،كضةةةةعب النظر رو السةةةةمع ،والضةةةةعب العقل والبدن .
والم شكالت ال ش قية ،كتعرض المتعلم لظروأ متغيرة تؤدي ىلت صعوبة التوافق مع المواقب
الصديدة ،كانتقال ىلت مدرسةةةة جديدة ،رو التعامل مع زمالء ومعلمين جدد .والمشةةةكالت األسةةةرية،
كالعالقة السةةةةةةي ة بين الوالدين ،وسةةةةةةوء تعامل الوالدين مع األبناء ،ورمية الوالدين .ورما دراسةةةةةةة
) Aljarah (2007فقد خلقةةةةت ىلت رن من األسةةةةبا المؤدية ىلت ضةةةةعب المشةةةةاركة القةةةةفية:
ضةةعب الدافع لدد المتعلمين للمشةةاركة ف المناقشةةات القةةفية ،وال وأ من الفشةةل ،وال صل من
المشةةةةاركة ،وطريقة تقديم المحتود وعرضةةةة ف الكتا المدرسةةةة الت ( تشةةةةصع علت ىجراء
المناقشات ،وتركيز الكتا علت الحفظ وا(ستظنار.
وتُعد طرائق التدريس جزءا ً من األنشةةةطة التعليمية ،ىذ من خاللنا يقةةةل المحتود التعليم
للمننةةاج ىلت المتعلمين ،وتتعةةدد طرائق التةةدريس بتعةةدد محور ارتكةةاز كةةل مننةةا ،فننةةا طرائق
محورهةةا المعلم ،ورخرد محورهةةا المتعلم ،و ةةال ةةة محورهةةا المعلم والمتعلم مع ةاً .وترد Al-
) dhuwaykh (2013رن تكنولوجيا ا(تقةةةةال والمعلومات سةةةةاهمت ف ظنور ىسةةةةتراتيصيات
تدريس مبتكرة ،قائمة علت ردوات التقانة المتنوعة ومن ربرزها المفنوت الاي انتشةةةةةةر مؤخراً ف
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التعليم وهو مفنوت القةةةةةةب المقلو رو المعكوس ( .)Flipped Classroomوهو شةةةةةةكل من
رشكال التعليم المدمج الاي يوظب التقانة الحدي ة باكاء لتقديم تعليم يتناسل مع متطلبات المتعلمين
وحاجاتنم ف القرن الحادي والعشرين.
ويعرأ سةةةتون ( )Stone, 2012, 1ىسةةةتراتيصية القةةةب المقلو بأننا" :اسةةةت دات ردوات
تسصيل الفيديو لتسصيل القوت والقورة للمحاضرات ،وجعلنا متاحة للمتعلمين بوقت كاأ قبل
الحضةةور للمحاضةةرات الرسةةمية ،مما يتيم وقت المحاضةةرة الرسةةم للمناقشةةة وحل المشةةكالت
وتوضةةةةةةيم المفاهيم القةةةةةةعبة واإلجابة عن تسةةةةةةا (ت المتعلمين ،كما يتيم للمتعلمين المزيد من
الفرص للمشةةةةةةةاركة الفاعلة ف ر ناء وقت المحاضةةةةةةرة ،وربه الدروس بالحياة الواقعية خارج
المحاضةةةرة" .ويشةةةير هاا التعريب ىلت رن ىسةةةتراتيصية القةةةب المقلو تحتوي علت نوعين من
األنشةةةةةة طة التعليم ية التعلم ية ،ه ما :التعلم الت فاعل الص ماع بين المتعلمين ف ر ناء الحقةةةةةةةة
الدراسية ،والتعلم الفردي الموج خارج وقت الحقة الدراسية عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو
المسصلة.
ويرد ) AL-Sherman (2014, 159رن هاه اإلسةةةةةتراتيصية تسةةةةةعت ىلت ىعادة تشةةةةةكيل
العملية التعليمية بحيث يتم تغيير الدور التقليدي الاي تقوت ب المدرسةةةةةةة والبيت لي حل كل مننما
مكان اآلخر ،وهو ما رعطت هاه اإلستراتيصية اسم ىستراتيصية القب المقلو  ،الت باست دامنا
يشةةاهد المتعلم شةةرل المادة التعليمية ف البيت؛ ليفنم المفاهيم واألفكار األسةةاسةةية للدرس ،م يأت
ىلت المدرسةةة ليقوت بالتطبيق ،والمناقشةةة ،وحل المشةةكالت بمسةةاعدة المعلم والمتعلمين اآلخرين،
وذلك عكس ما يتم ف الطرائق واإلسةةةةةةتراتيصيات األخرد؛ حيث يشةةةةةةرل المعلم المادة التعليمية
خالل الحقةةةةةةة الدراسةةةةةةية ،م ياهل المتعلم ىلت البيت ليحل الواجبات؛ لاا فتفاعل المتعلمين مع
المادة التعليمية ف هاه اإلسةةتراتيصية يكون بشةةكل رك ر عمقاً ،كما رن النقاشةةات واألسةة لة تقةةبم
رك ر راء.
وتشةةةةةةةير ) Al-dhuwaykh (2013ىلت الةةةدور الم تلب للمعلم والمتعلم ف هةةةاه
اإلستراتيصية ،فدور المعلم هنا هو التوجي والمساعدة والتحفيز ،ىذ ىن يشرأ علت سير األنشطة،
والمنات والمشةةةةةةاريع ،ويقدت الدعم للمتعلمين الاين هم بحاجة ىلت مزيد من الرعاية .فيتمكن بالك
من قضاء المزيد من الوقت ف التفاعل مع المتعلمين ،والتعمق رك ر ف األنشطة التعليمية الفعالة
والمناسةةةبة لنم .كما يتحول المتعلم ف هاه اإلسةةةتراتيصية ىلت باحث ومسةةةت دت للتقانة بفاعلية من
خالل التعلم خارج القةةةةةةفوأ الدراسةةةةةةية ،معززا ً التفكير الناقد ،والتعلم الاات  ،وبناء ال برة،
ومنارات التواصل ا(جتماع  ،والتعاون بين وبين زمالئ المتعلمين.
ومن حيةةث ارتبةةاط هةةاه اإلسةةةةةةتراتيصيةةة بةةالتقةةانةةة يرد مةةاركو ( )Marco, 2010, 46رن
ىسةةتراتيصية القةةب المقلو ارتبطت بشةةكل رسةةاسةة بتقانة الفيديو ،فالدروس التعليمية المسةةصلة
بالقةةةةةةوت والقةةةةةةورة رعطت بديالً م اليا ً للمحاضةةةةةةرة التقليدية؛ لاا اتص رغلل من طبق هاه
اإلسةةتراتيصية ىلت اختيار الفيديو التعليم كوسةةيلة إليقةةال المحتود؛ ك يضةةمنوا فنم المتعلمين
ل  .وبالرغم من رهمية الفيديو ف ىسةةةتراتيصية القةةةب المقلو ى( رن ينبغ رن ( يفنم هاا النمه
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من التعلم علت رن ة مصرد تعلم من خالل فيةةديوه ةات تعليميةةة توضةةةةةةع ف الشةةةةةةبكةةة العنكبوتيةةة
(اإلنترنت) .وتمتاز ىستراتيصية القب المقلو عن غيرها من اإلستراتيصيات واألساليل التعليمية
بالعديد من اإليصابيات الت تراع ف مصملنا المتعلم ،وحاجات  ،وىمكانيات من رجل تحقيق تعلم
رفضل ،مما رهلنا لتحظت باهتمات كبير ف ك ير من الدول المتقدمة.
وقد رشةةارت العديد من الدراسةةات ىلت مميزات هاه اإلسةةتراتيصية وتأ يرها اإليصاب ف زيادة
المشاركة القفية للطلبة ف الموقب القف  .ىذ تققت دراسة الشبيب والعياصرة Alshabibi
) & Alayasra (2019فاعلية ىسةةةتراتيصية القةةةب المقلو ف م رجات التعلم ،ولتحقيق ذلك
اسةةةةت دمت المننج الوصةةةةف "التحليل الببليومتري" .وقد تم تحليل ( )233دراسةةةةة علمية محكمة
وتقييمنا بطريقة نقدية .ومن ربرز ما رظنرت نتائج الدراسةةةةةةةة رن التعلم المقلو يمكن رن يوفر
للطلبة بي ة رك ر تفاعلية من شةةةأننا رن تؤدي ىلت تحقةةةيل دراسةةة عال واسةةةتعداد رفضةةةل لبي ات
العمل والتعلم ف القرن الحادي والعشةةةةةرين .وهدفت دراسةةةةةة كا(هان ) Callahan (2018ىلت
تققةةةةةة الفري بين تفاعل طلبة التمريض ف نموذج التعلم المقلو باسةةةةةةت دات ىسةةةةةةتراتيصيات
التدريس القائمة علت حل المشةةكالت وتفاعلنم باسةةت دات طرائق التدريس السةةائدة .ورشةةارت نتائج
الدراسةةةةة ىلت ارتفاع تفاعل الطلبة ف رنشةةةةطة التعلم القائم علت حل المشةةةةكالت ف بي ة القةةةةب
المقلو  ،علما رن مستود التعلم ف طريقت التعلم لم يكن م تلفا بشكل كبير .وسعت دراسة زين
الدين وهليل ) Zainuddin & Halili (2016ىلت تحليل الدراسةةةةةةةات السةةةةةةةابقة المنفاة ف
ىستراتيصية القب المقلو  ،وعددها ( )20دراسة ،خالل الفترة من عات ( ،)2015 -2013حيث
اسةةت دت تحليل المحتود لفحص تأ ير اإلسةةتراتيصية علت تعلم الطلبة ،وتحديات القةةب المقلو .
ورظنرت نتائج التحليل رن القةةةب المقلو رحدأ تأ يرات ىيصابية ف تعلم الطلبة م ل التحقةةةيل
الدراس  ،والدافعية ،والمشاركة ،والتفاعل.
وهدفت دراسةةة ) Hawass (2015ىلت الكشةةب عن فاعلية اسةةت دات هاه اإلسةةتراتيصية ف
تنمية منارات التفاعل القةةةةةةف ف تدريس قواعد اللغة ،ورظنرت نتائج الدراسةةةةةةة رن اسةةةةةةت دات
ىسةةتراتيصية القةةب المقلو تسةةنم ف تنمية منارات التفاعل القةةف اللفظ وغير اللفظ  ،كما
تسنم ف تحقيق بي ة تعليمية مشصعة لتنمية المنارات .ورما دراسة ) Abdul Ghani (2015فقد
سةةةةعت ىلت الكشةةةةب عن فاعلية ىسةةةةتراتيصية التعلم المقلو ف تدريس التاريخ لتنمية منارات
التواصةةل ،والتعلم الاات  ،وتحسةةين البي ة القةةفية ،وتوظيب التقانة الحدي ة من وجنة نظر عينة
من طالبات المرحلة ال انوية ومعلمينا .ورشارت نتائج الدراسة ىلت رن نسبة الموافقة علت فاعلية
ىسةةةةةتراتيصية التعلم المقلو ف تنمية منارات التعلم الاات  ،وتحسةةةةةين البي ة القةةةةةفية ،وتنمية
م نارات التواصةةةةةةةل ،وتوظيب الت قا نة ال حدي ة ف التعليم كا نت عال ية من وج نة نظر كل من
الطالبات والمعلمين.
وقات سةةةةةةييرا ) (Sierra, 2015بدراسةةةةةةة لتعرأ تصار طلبة المدرسةةةةةةة ال انوية ف مادة
الرياضيات التحليلية مع رنموذج القب المقلو  ،وفنم الصوانل الت يعتبرها الطلبة نقاط قوة ف
هاا األنموذج من حيث المشةةةةةةاركة ومحتود التعلم .ورظنرت النتائج رن الطلبة يتفاعلون بشةةةةةةكل
ىيصاب مع رنموذج القةةةةةب المقلو  .ىذ يعمل هاا األنموذج علت ىشةةةةةرا الطلبة ف عملية التعلم
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بشكل فعال .رما الدراسة التحليلية الت رجراها بورمان )( (Bormann, 2014ستكشاأ فاعلية
رنموذج القةةب المقلو علت مشةةاركة الطلبة وتحقةةيلنم الدراسة باإلضةةافة ىلت مزايا األنموذج
المقلو مقارنة باألنموذج التقليدي من خالل تحليل الدراسةةةةةةةات العلمية المحك مة الت تناولت
موضةةةةةةوع القةةةةةةب المقلو  ،وتقييمنا بطريقة نقدية -فقد كشةةةةةةفت عن عدد كبير من مزايا هاا
األنموذج ومننا :رن التعلم المقلو يمكن رن يوفر للطلبة بي ة تفاعلية كبيرة من شةةةةةةأننا رن تؤدي
ىلت تحقةةيل دراسةة عال ،واسةةتعداد رفضةةل لبي ات العمل والتعلم ف القرن الحادي والعشةةرين.
و ف جميع الدراسةةةات الت تمت مراجعتنا كان من الواضةةةم رن الغالبية العظمت من الطلبة يرون
رنفسنم رننم رك ر تفاعال مع المعلومات ف القب المقلو مقارنة باألنموذج التقليدي.
ورما دراسةةةةةةةة سةةةةةةوفال ) (Coufal, 2014فقد اتفقت نتائص نا مع نتائج دراسةةةةةةةة بورمان
)(Bormann, 2014؛ حيث سعت ىلت معرفة اتصاهات طلبة القب ال امن ف مادة الرياضيات،
واتصاهات المعلمين واإلداريين فيما يتعلق باسةةةةةةت دات تقانة عرض مقاطع الفيديو لدعم مشةةةةةةاركة
الطلبة ف األنموذج التعليم للتعلم المقلو  ،وقد رظنرت نتائصنا رن رنموذج التعلم المقلو هو
طريقة فعالة لزيادة مشةةاركة الطلبة ،وتحسةةين الدافعية لدينم ،ورن علت الرغم من ىقرار المعلمين
رن تطبيق رنموذج التعلم المقلو يسةةةةةةتغري وقتةةا طويال ،ى( رننم ردركوا القيمةةة والفوائةةد الت
حقةةدوها من خالل جنودهم ،ووجدوا رن األمر يسةةتحق ا(لتزات الاي وضةةعوه ف هاه المبادرة.
ورجرد دي لوس رركوس ) (De Los Arcos, 2014دراسة هدفت ىلت تعرأ اتصاهات معلم
مراحل التعليم العات الاين يطبقون القةةةةةب المقلو من خالل المقةةةةةادر التعليمية المفتوحة علت
رداء المتعلمين ف بعض مدارس الو(يات المتحدة ،وتوصل من خاللنا ىلت رن عينة الدراسة ترد
رن توظيب المقةةةةةادر المفتوحة ف القةةةةةب المقلو ردد ىلت زيادة رضةةةةةا المتعلمين عن عملية
التعلم ،وزيادة مشةةةةةةةاركتنم ف العملية التعليمية التعلمية ،وزيادة معدل تعاوننم مع زمالئنم ف
ىدارة عملية التعلم.
وركزت دراسةةةة كالر ) (Clark, 2013علت تعرأ فاعلية اسةةةت دات الفقةةةول الدراسةةةية
المقلوبة علت األداء األكاديم ف الرياضةةيات ،وزيادة مشةةاركة الطلبة ف حقةةص الرياضةةيات
لدد طلبة المرحلة ال انوية .وتوصلت الدراسة ىلت فاعلية است دات الفقول الدراسية المقلوبة ف
زيادة مشةةاركة الطلبة ف حقةةص الرياضةةيات .وركد الطلبة المشةةاركون ف الدراسةةة علت وجود
تحسةةةن ف نوعية التعليم ،واسةةةتغالل وقت الحقةةةة ف الفقةةةول المقلوبة .وكشةةةفت دراسةةةة دوأ
) (Dove, 2013الت سةةةةةةعت ىلت تعرأ اتصاهات وتقةةةةةةورات الطلبة حول التعليم بالفقةةةةةةل
المقلو  ،رن الطلبة يفضلون هاه اإلستراتيصية؛ ألننا جعلتنم يشاركون بنشاط من خالل األنشطة
الم تلفة ،بد( عن ا(سةةتماع بشةةكل سةةلب للمحاضةةرة ف القةةب .وقات سةةتون )(Stone, 2012
بدراسةةةةة حملت عنوان "رقلل فقةةةةلك لزيادة فاعلية التعليم وتفاعل الطلبة" ،وقد طبقت علت طلبة
جامعة ميسةةةوري ف كولومبيا بقسةةةم األحياء ،وقد طبقت مرتين ،المرة األولت ف عات (،)2010
والمرة ال انية كانت ف ( ،)2012ورظنر رفراد عينة الدراسة وعددهم ( )400طالل نتائج ىيصابية
ف ردائنم وتفاعلنم مع رقراننم.
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ومن خالل مراجعة األد التربوي الاي تناول ىستراتيصية القب المقلو والدراسات الت
رجريت للكشةةةةب عن فاعلية التعلم بناه اإلسةةةةتراتيصية ،يتضةةةةم بقةةةةورة جلية رهمية تطبيقنا ف
مراحل التعليم الم تلفة ،ورن لنا نتائج واضةةةةةةح ف تحسةةةةةةين مصموعة من نتائج التعلم وز يادة
المشةةاركة القةةفية للطلبة ،ولكن علت الرغم من ا(هتمات المتزايد باسةةتراتيصية القةةب المقلو ،
والتأ ير ا(يصاب لنا ف م تلب جوانل العملية التعليمية التعلمية ومتغيراتنا ،ى( رن الباح ين
(حظوا قلة الدراسةةةةةةةات العربية الت تناولتنا عموماً ،وف مادة التربية اإلسةةةةةةالمية علت وج
ال قوص.
مشكلة الدراسة
بالرغم من رهمية المشةةةةةاركة القةةةةةفية ف عملية التعلم ،وتأ يرها اإليصاب علت التحقةةةةةيل
الدراسةة  ،وتنميتنا لمنارات التحدأ والتفكير ،وا(سةةتمتاع بالتعلم داخل الغرفة القةةفية ،ى( رننا
من الموضةةةةةةوعات الت لم تح ت
ظ با(هتمات الكاف ف البي ة العربية ،فعند البحث والتققةةةةةة عن
الدراسةةات الت تناولت موضةةوع المشةةاركة القةةفية ،لوحظ ندرة الدراسةةات العربية الت تناولت
هاا الموضةةةوع مقارنة بالدراسةةةات األجنبية ،ورن رغلل الدراسةةةات العربية السةةةابقة الت تناولت
المشاركة القفية اقتقرت علت جانل العوامل الت تعيق الطلبة عن المشاركة القفية.
ولتعرأ حصم مشةةكلة الدراسةةة رجرد الباح ون دراسةةة اسةةتطالعية علت ( )100معلمة من
معلمات مادة التربية اإلسةةالمية ف م تلب محافظات السةةلطنة ،ركزت علت مشةةكلة قلة مشةةاركة
الطالبات ف المناقشات القفية ،حيث رشارت ( )%23من المعلمات رن طالباتنن ( يشاركن ف
المناقشةةات القةةفية بقةةورة مرضةةية .وعند سةةؤال المعلمات عن األمور الت قد تصعل طالباتنن
يشةةاركن ف المناقشةةات القةةفية بقةةورة فاعلة ،رشةةرن ىلت النقاط اآلتية :تنويع طرائق التدريس
وىسةةتراتيصيات  ،والتعزيز ،وتشةةصيع الطالبات علت المناقشةةة ،والتحضةةير المسةةبق للدرس ،وتفعيل
التقانة ،وامتال المعلمة لمنارات طرل األس لة القفية ،ومراعاة الفروي الفردية بين الطالبات.
وقد عززت النتيصة الت تم ضةةةت عننا هاه الدراسةةةة شةةةعور الباح ين بمشةةةكلة الدراسةةةة (
سيما رن هاه الصوانل الت ذكرت المعلمات رننا تزيد من مشاركة الطالبات ف المناقشات القفية
ه ف الواقع من رهم األمور الت تراعينا ىسةةةةةةتراتيصية القةةةةةةب المقلو  .لاا فمن المتوقع رن
تسةةةةةةاعد هاه اإلسةةةةةةتراتيصية المعلمات ف زيادة تفعيل دور الطالبات ومشةةةةةةاركتنن ف الموقب
القةةةةةةف  .ونظرا لنةةدرة الةةدراسةةةةةةةات العربيةةة  -علت حةةد علم البةةاح ين -الت تنةةاولةةت ر ر هةةاه
اإلسةةةةةتراتيصية ف العملية التعليمية بشةةةةةكل عات ،وعدت وجود دراسةةةةةات عربية تناولت تأ ير هاه
اإلسةةةتراتيصية ف المشةةةاركة القةةةفية ،تسةةةعت هاه الدراسةةةة للكشةةةب عن ر ر اسةةةت دامنا ف هاا
المتغير.
هدف الدراسة
هدفت الدراسةةةة ىلت الكشةةةب عن ر ر اسةةةت دات ىسةةةتراتيصية القةةةب المقلو ف المشةةةاركة
القفية للطالبات ف مادة التربية اإلسالمية ف ضوء تحقيلنن الدراس .
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سؤال الدراسة وفرضياتها
ركزت الدراسةةةةة علت اإلجابة عن السةةةةؤال اآلت  :هل ت تلب المشةةةةاركة القةةةةفية ف مادة
التربية اإلسةةةالمية لدد طالبات القةةةب ال امن األسةةةاسةةة باختالأ طريقة التدريس (ىسةةةتراتيصية
القب المقلو  ،وطرائق التدريس السائدة) ،وموضوع الدرس (تالوة ،وتصويد [المد المنفقل]،
وشروط الحج) ،والتحقيل الدراس (مرتفع ،ومن فض)؟
وف ضوء السؤال السابق للدراسة ،صيغت الفرضيات القفرية اآلتية:
الفرضيييية اىول  ( :توجد فروي ذات د(لة ىحقةةةائية عند مسةةةتود الد(لة ( )α≥0.05ف
المشاركة القفية بمادة التربية اإلسالمية لدد طالبات القب ال امن األساس تعزد ىلت طريقة
التدريس (ىستراتيصية القب المقلو  ،وطرائق التدريس السائدة).
الفرضيييية اليانية ( :توجد فروي ذات د(لة ىحقةةةائية عند مسةةةتود الد(لة ( )α≥0.05ف
المشاركة القفية بمادة التربية اإلسالمية لدد طالبات القب ال امن األساس تعزد ىلت طريقة
التدريس (ىستراتيصية القب المقلو  ،وطرائق التدريس السائدة) وفقا لموضوع الدرس (تالوة،
وتصويد [المد المنفقل] ،وشروط الحج).
الفرضيييية اليالية ( :توجد فروي ذات د(لة ىحقةةةائية عند مسةةةتود الد(لة ( )α≥0.05ف
المشةةةةةاركة القةةةةةفية بمادة التربية اإلسةةةةةالمية تعزد ىلت طريقة التدريس (ىسةةةةةتراتيصية القةةةةةب
المقلو  ،وطرائق التدريس السةةةةائدة) لدد طالبات القةةةةب ال امن األسةةةةاسةةةة ذوات التحقةةةةيل
الدراس (مرتفع ،ومن فض).
أهمية الدراسة
تسةةتمد هاه الدراسةةة رهميتنا من الموضةةوع الاي تتناول ؛ فنو من الموضةةوعات المنمة الت
يترتل علينا تطوير ىسةةةةتراتيصيات تدريس التربية اإلسةةةةالمية؛ لاا فمن المتوقع رن يكون لنا دور
ف معالصة المشةةةكالت الناجمة عن ضةةةيق وقت الحقةةةة ،وعدت القدرة علت ىدارة وقت التعلم ف
ضوء شكود المعلمات من عدت كفاية وقت الحقة لمشاركة جميع المتعلمين ف التفاعل القف .
كما رننا تأت اسةةةتصابة للتوصةةةيات الت خلقةةةت ىلينا عدد من الدراسةةةات الت ركدت علت رهمية
تفعيل ىسةةةةةتراتيصيات التعلم النشةةةةةه الت تتمركز حول المتعلم ،الت تندأ ىلت رفع كفاءة العملية
التعليمية التعلمية ( Al-Fuhayd, 2014؛  .)ALabadi, 2012باإلضةةةافة ىلت ندرة الدراسةةةات
الت رجريت ف هاا الصانل .وتتصلت رهمية هاه الدراسة ف ضوء ما يمكن رن تسنم ب من توفير
بي ة تعلم تعمل علت زيادة ىيصابية المتعلمين ،ومشةةاركتنم ف المواقب التعليمية التعلمية من خالل
توجي المعلمين ىلت ضةةةرورة اسةةةت دات رحدأ ىسةةةتراتيصيات التدريس .ويمكن ا(سةةةتفادة من رداة
الدراسة الت تتم ل ف بطاقة مالحظة المشاركة القفية ف دراسات رخرد ذات عالقة.
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حدود الدراسة
اقتقةةةرت هاه الدراسةةةة علت طالبات القةةةب ال امن األسةةةاسةةة ف محافظة جنو الباطنة
بسةةةلطنة عمان ،وقد رجريت ف الفقةةةل الدراسةةة األول من العات الدراسةةة 2018/2017ت .كما
تقتقةةةر علت مقرر التالوة ،و الأ وحدات دراسةةةية من كتا التربية اإلسةةةالمية للقةةةب ال امن
األساس  ،الصزء األول.
مصييطلحات الدراسيية :تشةةتمل الدراسةةة علت مصموعة من المقةةطلحات الت يمكن تعريفنا
ىجرائيا ً علت النحو اآلت :
إسييييييتراتيجية الصييييييف المقلوب :ىسةةةةةةتراتيصية تدريس تقوت علت قلل النظات التقليدي ف
التدريس ،بحيث يكون الواجل المنزل لطالبات القةةةةب ال امن األسةةةةاسةةةة هو مشةةةةاهدة دروس
الصزء األول من كتا التربية اإلسةةةةةالمية قبل وقت الحقةةةةةة الدراسةةةةةية عن طريق مقاطع فيديو
م سصلة رعدت م سبقاً .وف وقت الح قة الدرا سية تراجع الطالبات ما شاهدن ف المنزل ف رول
خمس دقائق مننا ،للتحقق من فنمنن م تسةةةت مر بقية الحقةةةة الدراسةةةية ف ىسةةةتراتيصيات التعلم
النشه واألنشطة التطبيقية والتعاونية.
التحصيييييد الدراسييييي :المعارأ والمنارات والقيم الت اكتسةةةةبتنا الطالبات ف مادة التربية
اإلسالمية بال قب السابع األساس  ،وتقاس بالدرجة الكلية الت ح قلت علينا الطالبات ف مادة
التربية اإلسالمية بالقب السابع األساس .
المشاركة الصفية :السلو الاي يقدر من طالبات القب ال امن األساس والنشاط الاي
يقمن ب ف الموقب القةةف  ،ويقاس من خالل بطاقة المالحظة ،ويشةةمل هاا السةةلو والنشةةاط ما
يأت  :تحضير الدروس قبل الحقة ،واإلنقات لتالوة اآليات الكريمة ،وقراءة األحاديث النبوية،
وا(نتباه لمصريات الدرس ،واإلجابة علت األس ة لة المطروحة من قبل المعلمة والطالبات ،وتوجي
رسةةةةةة لة للمعلمة رو الطالبات ،والمشةةةةةةاركة بمعلومات ى رائية ،وىنصاز منات الدرس ورنشةةةةةةطت ،
والمشةةةةاركة ف تنفيا األنشةةةةطة الصماعية ،ومسةةةةاعدة الزميالت ف ىنصاز منات التعلم ،والحرص
علت عرض العمل علت المعلمة بعد ىنصازه ،وطلل المسةةةةاعدة ف ىنصاز منات التعلم عند الحاجة،
ورداء واجبات الدرس وتكليفات .
متغيرات الدراسة
تتحدد متغيرات الدراسة ف اآلت :
المتغيّرات المستقلة ،وهي:


طرائق التدريس وىسةةةتراتيصيات ولنا مسةةةتويان( :التدريس باسةةةت دات ىسةةةتراتيصية القةةةب
المقلو  ،والتدريس باست دات طرائق التدريس السائدة).
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التحقيل الدراس وهو متغير تقنيف  ،ول مستويان( :تحقيل دراس مرتفع ،وتحقيل
دراس من فض).



موضوع الدرس ول ال ة مستويات( :التالوة ،والتصويد (المد المنفقل) ،وشروط الحج).

المتغير التابع ،وهو :المشاركة القفية.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
اسةةةت دمت الدراسةةةة التقةةةميم شةةةب التصريب  ،بتقةةةميم المصموعتين التصريبية والضةةةابطة،
حيث درست المصموعة التصريبية باست دات ىستراتيصية القب المقلو  ،بينما درست المصموعة
الضابطة باست دات طرائق التدريس السائدة.
أفراد عيّنة الدراسة
تكون رفراد الدراسةةة من ( )137طالبة من طالبات القةةب ال امن األسةةاس ة  ،بمدرسةةت درة
النا شمية للتعليم األ سا س لل قفوأ ( ،)9 -5وعاتكة بنت رب صفرة للتعليم األ سا س لل قفوأ
( ،)10 -5ف سةةلطنة عمان ،حيث اختيرت ش ةعبتين من كل مدرسةةة اختياراً عشةةوائياً ،م وزعن
عشةةوائيا ً ريض ةا ً ىلت مصموعتين :المصموعة التصريبية الت درسةةت باسةةت دات ىسةةتراتيصية القةةب
المقلو  ،وتكونت من ( )71طالبة ،والمصموعة الضابطة الت درست باست دات طرائق التدريس
السائدة ،وتكونت من ( )66طالبة.
مواد الدراسة وأدواتها
مواد الدراسة :إلعداد مواد الدراسة (دليل المعلم ،وسصل تحضير الطالبة ،وكتيل األنشطة
القةةةةفية ،وملب الواجبات القةةةةفية) قات الباح ون باعادة صةةةةياغة المحتود التعليم المسةةةةتندأ
بالمعالصة التصريبية ف الدراسة وفقا ً إلستراتيصية القب المقلو  ،وذلك من خالل:
تحديد الوحدات المراد إعادة صياغتها وفق إستراتيجية الصف المقلوب ،والت تم لت ف :
مقرر التالوة والحفظ من كتا التربية اإلسةةالمية بالقةةب ال امن األسةةاس ة ف الفقةةل الدراس ة
األول ،ووحدة التصويد (المد) ،ووحدة الحج ،ووحدة العناية بصسم اإلنسان.
اختيار أنموذج التصييييمي  :درسةةةةت نماذج عديدة ف التقةةةةميم التعليم  ،تم اإلفادة مننا ف
ت قميم رنموذج مالئم لناه الدرا سة ،بندأ تو صيب المراحل واإلجراءات الت ستتبع ،ويتل ص
هاا األنموذج ف خمس مراحل رئيسية ،وه  :التحليل ،والتقميم ،وا(نتاج ،والتطبيق ،والتقويم،
وتشتمل كل مرحلة علت خطوات فرعية كما يأت :
المرحلة اىول  :التحليد
وتنطوي هاه المرحلة علت ال طوات الفرعية اآلتية:
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 تحليل خقةةائص المتعلمين وحاجاتنم :الف ة المسةةتندفة ف هاه الدراسةةة هن طالبات القةةب
ال امن األسةةاس ة  ،ومن خالل متابعة درجاتنن ف مادة التربية اإلسةةالمية ف العات المنقةةرت
– ف القةةةب السةةةابع األسةةةاسةةة – صةةةنفن وفقا للمسةةةتود التحقةةةيل (مرتفع ،ومن فض)،
وتصدر اإلشارة ىلت رن تقنيب الطالبات ىلت مستود مرتفع رو من فض تم بناء علت تقنيب
مسةةةةةةتو يات الطل بة ف و ائق التقويم المعت مدة ف وزارة الترب ية والتعليم بسةةةةةةلط نة ع مان
) ،(Ministry of Education, 2018, 17حيث اعتبرت الطالبة ذات تحقةةةيل دراسةةة
مرتفع ىذا كانت درجتنا ف مادة التربية اإلسةةةالمية بالقةةةب السةةةابع ضةةةمن نطاي الدرجات
( ،)100- 80وذات تحقةةيل دراس ة من فض ىذا كانت درجتنا ضةةمن نطاي الدرجات (50
.)79 تحديد األهداأ العامة :حيث ُحدد الندأ العات ف تنمية القدرة علت المشةةةةاركة القةةةةفية لدد
طالبات القةةةةب ال امن األسةةةةاسةةةة المسةةةةتندفات ف الدراسةةةةة ،كما ُحددت األهداأ العامة
لمحتود الوحدات التعليمية المسةةتندفة والت اسةةت لقةةت من كتا دليل المعلم لمادة التربية
اإلسالمية بالقب ال امن األساس ف جزئ األول.
 تحليل محتود الوحدات التعليمية المسةةةةةتندفة ف الدراسةةةةةة :حيث ُحلل محتود كل درس ف
الوحدات التعليمية المستندفة ىلت منارات ،ومعارأ ،وقيم واتصاهات.
 تحليةل الموارد والقيود ف البي ةة التعليميةة :فتركيز الةدراسةةةةةةةة علت تعلم المحتود التعليم
المستندأ باست دات الفيديو التعليم ف بي ة ال قب المقلو  ،يتطلل وجود رجنزة حاسوبية
رو لوحية متقةةلة بشةةبكة اإلنترنت لدد الطالبات المسةةتندفات ف الدراسةةة ،ومعمل للحاسةةل
اآلل ف المدرسة .وهو ما تم التأكد من تحقق لدد الطالبات.
المرحلة اليانية :التصمي
تندأ هاه المرحلة ىلت وصةةةب المبادل النظرية واإلجراءات العملية المتعلقة بآلية تقةةةميم
بي ة القب المقلو وقد انطوت هاه المرحلة علت ال طوات اآلتية:
صياغة اىهداف التعليمية


ىعادة صةةياغة وتنظيم المحتود التعليم للوحدات المسةةتندفة :حيث وضةةع تقةةور مناسةةل
لمعالصة المحتود التعليم للوحدات المسةةةتندفة ،بالتركيز علت عرض المعارأ والمنارات
والقيم الت تضمنتنا الدروس ف مقاطع فيديو تعليمية.



تقةةةةميم األنشةةةةطة التعليمية :حيث اعتمد بعضةةةةنا علت مصموعات التعلم التعاون الت تنفا
داخل القب ،وبعضنا علت التعلم الفردي الاي تنفاه الطالبة ف المنزل.
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تحديد ىسةةتراتيصيات التدريس :وتم لت ف األسةةاس باسةةتراتيصية القةةب المقلو من خالل
مشةةةةةةاهدة مقاطع الفيديو التعليمية للدروس ف المنزل مدعمة بعدد من ىسةةةةةةتراتيصيات التعلم
النشه الت تفعل ف القب عند تنفيا األنشطة القفية.



تحديد تقور لمقادر التعلم للوحدات المستندفة :حيث وضع تقور للنقوص ،والقور،
والرسةةوت ،واألشةةكال ،واألصةةوات ،ومقاطع الفيديو المنمة الت تسةةنم ف عرض المحتود
التعليم بقورة واضحة ،كما ُح ِّددت ْ
ت مقادر التعلم الت تناسل التعلم داخل القب.



ت حديد رسةةةةةةةاليل التقويم :وذ لك من خالل مصمو عة من الواجبات واألنشةةةةةةطة القةةةةةةفية،
وا(ختبارات الققةةةةيرة ،والمشةةةةاركة الفاعلة ف الموقب القةةةةف  ،ىضةةةةافة ىلت تطبيق رداة
الدراسة المتم لة ف بطاقة المالحظة.



تحديد رسةةةةةاليل التغاية الراجعة :ومننا التواصةةةةةل المباشةةةةةر مع الطالبات وجنا لوج داخل
الحقةةةةةةة ،وكالك التواصةةةةةةل معنن بواسةةةةةةطة تطبيق الواتس ا ( (Whats Appخارج
الحقة.

المرحلة اليالية :اإلنتاج
وف هاه المرحلة ترجمت عملية التقةةةةةميم من م طه ىلت مواد تعليمية حقيقية ،عن طريق
ىنتاج التقانات التعليمية الت است دمت فينا ،والمقادر الداعمة ،واشتملت علت ما يأت  :تقوير
ص مقطع فيديو لكل حقة دراسية ف رغلل الدروس ،بقيغة
شرل المعلمة للدروس ،حيث ُخ ِّ
ق ت
( ،)mp4بلغ عددها ( )26مقطع فيديو تعليم  .وبعد تقةةةةةةوير خمسةةةةةةةة مقاطع فيديو تعليمية،
عرضةةةةةةةت علت مصموعة من الم تقةةةةةةين لتحكيمنا ،م رُعيد تقةةةةةةوير تلك المقاطع بناء علت
مالحظات المحكمين ،وبعدها اسةةةتكمل تقةةةوير باق الدروس .وقد ُر ِّف تع ْ
ت مقاطع الفيديو التعليمية
عبر جوجل درايب ( ،(Google Driveوررسةةةةةةلت روابه تلك المقاطع للطالبات عبر تطبيق
الواتس ا  .كما خز نت مقاطع الفيديو التعليمية ف رجنزة الت زين (فالشةةةةةةةات) لصميع طالبات
المصموعة التصريبية؛ (سةةت دامنا ف حالة انقطاع الشةةبكة .وكالك انتصت مواد الدراسةةة الورقية،
وه  :دليل المعلم ،وكتيل األنشطة القفية ،وملب الواجبات القفية ،وسصل تحضير الطالبة.
التحقق من صدق مواد الدراسة
ضةةةة ْ
ت علت مصموعة من ال براء المت قةةةةقةةةةين ف
للتأكد من صةةةةدي مواد الدراسةةةةة ع ُِّر ت
المناهج ،وتكنولوجيا التعليم بصامعة السةةةةةةلطان قابوس ،ووزارة التربية والتعليم ،وعددهم ()12
محكماً ،وتبعا لالك رجريت بعض التعديالت بناء علت مالحظات المحكمين.
المرحلة الرابعة :التطبيق
وه المرحلة الت ُ
طبِّقت فينا المعالصة بتنفيا ىسةةةةتراتيصية القةةةةب المقلو فعليا ،وشةةةةملت
هده المرحلة تنفيا ما يأت  :تني ة طالبات المصموعة التصريبية ف لقاء تعريف باإلسةةةةةةتراتيصية
المطبقة .والتواصةةةل مع رولياء األمور واألمنات لتعريفنم باإلسةةةتراتيصية ،وتوضةةةيم دور الطالبة
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فينا ،واسةةةةةةت ااننم ف مشةةةةةةاركة ابنتنم ف التصربة .وتدريس الوحدات المسةةةةةةتندفة ف التصربة
للمصموعة التصريبية من قبل الباح ة المشةةاركة ،ولمدة سةةبعة رسةةابيع كاملة ،باجمال ( )35حقةةة
دراسية .وا(تفاي مع طالبات المصموعة التصريبية علت الية العمل والمنات المطلوبة مننن.
المرحلة الخامسة :التقوي
وه اخر مراحل األنموذج ،وتندأ لمراجعة كافة المراحل السةابقة ،وشةملت هده المرحلة:
ىجراء التطبيق القبل ألداة الدراسةةةة علت مصموعت الدراسةةةة (التصريبية ،والضةةةابطة) .والتقويم
البنائ وذلك من خالل الواجبات القةةةفية ،وا(ختبارات الققةةةيرة ،واألنشةةةطة القةةةفية ف ر ناء
المعالصة ،كما طبقت بطاقة مالحظة المشاركة القفية ف ر ناء المعالصة الأ مرات ،لمصموعت
الدراسةةةةةةة (التصريبية ،والضةةةةةةابطة) ف ال ة دروس م تلفة ف موضةةةةةةوعاتنا ،وه  :التالوة،
والتصويد (المد المنفقةةةةةل) ،ودرس شةةةةةروط الحج .ورخيرا تم تصميع بيانات الدراسةةةةةة ومعالصتنا
ىحقائيا بواسطة برنامج الحزمة اإلحقائية للعلوت ا(جتماعية ).(SPSS
بناء أداة الدراسة
لتحقيق رهداأ الدراسةةةة رعدت بطاقة مالحظة المشةةةاركة القةةةفية ،وفيما يأت وصةةةب لناه
األداة وخطوات بنائنا:
تحديد الهدف من بطاقة المالحظة
اسةةةةةةتندفت بطاقة المالحظة قياس رداء الطالبات ف المصموعتين التصريبية والضةةةةةةابطة ف
المشاركة القفية ف موضوعات دراسية م تلفة ،بندأ المقارنة بيننما.
تحديد اىداءات التي تضمنتها بطاقة المالحظة
حيث تم تحليل صور المشاركة القفية ورصدها من خالل األد التربوي والدراسات الت
معيارا من معايير المشةةةاركة
تناولت موضةةةوع المشةةةاركة القةةةفية ،وخلص الباح ون ىلت ()١٨
ً
القفية.
إعداد دليد استخدام بطاقة المالحظة
حيث صةةيغت الية اسةةت دات بطاقة المالحظة ،وكيفية تقدير األداء كميًا بالدرجات ،وتم تحديد
ادرا).
مسةةةةتويات لمؤشةةةةرات رداء معايير المشةةةةاركة القةةةةفية ،وه ( :دائ ًما ،وغالبًا ،ورحيانًا ،ون ً
ووضةةةع مؤشةةةرات ليداء ف كل معيار من معايير المشةةةاركة القةةةفية ف المسةةةتويات األربعة،
وروع ف هـاه المؤشرات الدقة والوضول؛ ليسترشد بنا المالحظ.
صدق بطاقة المالحظة
تم التحقق من صدي بطاقة المالحظة باست دات الطريقتين اآلتيتين:
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صدق المحكمين
حيث عرضةةةةةت بطاقة المالحظة علت مصموعة من ال براء والمت قةةةةةقةةةةةين ف المناهج
والتدريس ،وعلم النفس .وكانت ربرز المالحظات الت رشةةةةةةاروا ىلينا ما يأت  :تغيير مسةةةةةةتويات
ونادرا) ىلت درجة ا(سةةةةةةت دات (عالية ،ومتوسةةةةةةطة،
مؤشةةةةةةرات األداء (دائ ًما ،وغالبًا ،ورحيا ًنا،
ً
ومن فضةةةةةة ،و( تسةةةةةت دت) ،وتغيير الدرجات المقابلة لنا من ( ))1 ،2 ،3 ،4ىلت ()0 ،1 ،2 ،3
علت التوال  .وحاأ رربعة معايير وه  :المواظبة علت الحضةةةةور للحقةةةةة ،والمشةةةةاركة الفعالة
والمسةةتمرة طوال وقت الحقةةة ،والكتابة علت السةةبورة ،وتدوين المالحظات ونقاط الدرس حيث
لزت .وف ضةةةةةوء اراء المحكمين رجريت التعديالت المقترحة علت بطاقة المالحظة ،ورصةةةةةبحت
معيارا ،والدرجة الكلية لنا ( )36درجة.
تتكون من ()12
ً
الصدق التقاربي
طبقت بطاقة المالحظة علت عينة استطالعية من طالبات مدرسة الرميس للتعليم األسا س ،
من خارج عينة الدراسة ،بلغ عددهن ( )27طالبة ،م حسبت درجات الطالبات ف بطاقة مالحظة
المشةةةةاركة القةةةةفية ،وقورنت هاه الدرجات بدرجات الطالبات ف التفاعل القةةةةف حسةةةةل تقييم
المعلمة لطالباتنا ،واسةةةت دت معامل ارتباط بيرسةةةون للكشةةةب عن التوافق بين التقييمين ،حيث بلغ
( )%74.7وهو معامل ارتباط يدل علت صدي البطاقة.
ثبات بطاقة المالحظة
ل بات بطاقة المالحظة بأسةةةةلو تعدد المالحظين علت رداء الطالل الواحد م حسةةةةل
ُح ِّسةةةة ت
معامل ا(تفاي بين تقديرهم ليداء ،حيث لوحظ رداء طالبات العينة ا(سةةةةةةتطالعية  )٢٧(-طالبة-
ف المشةةةةاركة القةةةةفية من قبل الباح ة المشةةةةاركة ،وباح ة متعاونة ،بعد عرض بطاقة المالحظة
علينا ،وتعرأ محتواها ،وتعليمات اسةةةةةةت دامنا ،م ُح ِّسةةةةةةل معامل ا(تفاي بين المالحظتين لكل
طالبة علت حده باسةةت دات معادلة كوبر ( .)Cooperفتراوحت نسةةبة اتفاي المالحظتين بين (-75
 ،)% 92وبلغ متوسةةةةةه نسةةةةةبة ا(تفاي ( ،)%84,6وه نسةةةةةبة تدل علت بات بطاقة المالحظة،
وصالحيتنا للتطبيق.
الصورة النهائية لبطاقة المالحظة
بعد ا(نتناء من ضبه صدي بطاقة المالحظة و باتنا ،رصبحت ف صورتنا الننائية ،وبالك
تكون صالحة لالست دات ف تقييم رداء الطالبات ف المشاركة القفية (ملحق.)1
نتائج الدراسة
نص سؤال الدراسة علت ما يأت  :هد تختلف المشاركة الصفية في مادة التربية اإلسالمية
لدى طالبات الصييف اليامن اىسيياسييي باختالف طريقة التدرير (إسييتراتيجية الصييف المقلوب،
وطرائق التدرير السيييييائدة) ،والتحصييييييد الدراسيييييي (مرتفع ،ومنخف ) ،وموضيييييو الدر
(تالوة ،وتجويد [المد المنفصييد  ،وشييروط الحج) وقد انب ق عن هاا السةةؤال الأ فرضةةيات،
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ولإلجابة عن واختبار الفرضةةةةيات المرتبطة ب  ،طبقت بطاقة مالحظة المشةةةةاركة القةةةةفية الأ
مرات ف ر ناء المعالصة ،وطب قت ف ال ة دروس م تلفة ف موضةةةةةةوعاتنا ،علت النحو اآلت :
درس التالوة ،ودرس التصويد [المد المنفقةةةةةةةل] ،ودرس شةةةةةةروط الحج -علما رننا ُ
طبِّ قت قبل
المعالصة ف درس تنظيم المال ف اإل سالت؛ للتحقق من تكافؤ المصموعات ف الم شاركة ال قفية-
م اسةةةت رجت المتوسةةةطات الحسةةةابية وا(نحرافات المعيارية لدرجات الطالبات ف المصموعتين
التصريبية والضةةةةةةابطة علت بطاقة المالحظة ف الدروس ال ال ة تبعا (ختالأ طريقة التدريس،
والتحقيل الدراس  ،وجدول ( )1يوضم ذلك.
جدول ( :)1المتوسطات الحسابية وا(نحرافات المعيارية لدرجات الطالبات ف المصموعتين
التصريبية والضابطة علت بطاقة مالحظة المشاركة القفية ف الدروس ال ال ة (درس التالوة،
ودرس التصويد [المد المنفقل] ،ودرس شروط الحج)

يتبين من جدول ( )1وجود فروي ظاهرية بين متوسةةةةةةطات درجات المصموعتين التصريبية
والضةةةابطة ف المشةةةاركة القةةةفية علت بطاقة مالحظة المشةةةاركة القةةةفية ف م تلب الدروس،
ورننا ظنرت بقورة ركبر ف درس التالوة ،يلي درس التصويد [المد المنفقل] ،م درس شروط
الحج.
ولمعرفة فيما ىذا كانت الفروي ف المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية لدرجات المصموعتين التصريبية
والضةةابطة علت بطاقة مالحظة المشةةاركة القةةفية ف التطبيقات ال ال ة ذات د(لة ىحقةةائية عند
مسةةةةةةتود الد(لة ( ،)α≥0.05وبندأ عزل الفروي بين المصموعتين ف التطبيق القبل لبطا قة
المالحظة ىحقةةةةائيا؛ اسةةةةت دت تحليل التباين ال نائ المقةةةةاحل ذو القياسةةةةات المتكررة (Two
) ،Way ANCOVA- Repeated Measuresلدرجات الطالبات ف المشةةةةةةاركة القةةةةةةفية
للمصم وعتين التصريبية والضةةةةةةةابطة ف الدروس ال ال ة ،بعد ضةةةةةةبه ر ر التطبيق القبل لب طاقة
المالحظة وفقا لطريقة التدريس والتحقةةيل الدراس ة  ،كما اسةةت رج مربع ىيتا ( )2ηلتعرأ حصم
ر ر است دات ىستراتيصية القب المقلو ف المشاركة القفية وفقا لطريقة التدريس ،والتحقيل
الدراس  ،وموضوع الدرس ،وجدول ( )2يعرض نتائج التحليل.
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جدول ( :)2تحليل التباين ال نائ المقاحل ذو القياسات المتكررة (Two Way ANCOVA
) - Repeated Measuresلدرجات الطالبات ف المشاركة القفية للمصموعتين التصريبية
والضابطة ف الدروس ال ال ة ،وفقا لطريقة التدريس والتحقيل الدراس  ،بعد ضبه ر ر التطبيق
القبل لبطاقة المالحظة.

*مالحظة :است دمت طريقة ( )Sphericity Assumedلتوفر افتراض الكروية.

وفيما يلي عرض لنتائج اختبار فرضيات الدراسة اليالث:
أوالً :نتائج اختبار الفرضية اىول ومناقشتها
يتبين من النتائج الت يتضمننا جدول ( )2وجود فري دال ىحقائيا ً بين متوسطات درجات
المصموعتين التصريبية والضابطة بالمشاركة القفية ف الدروس ال ال ة ،وفقا لطريقة التدريس،
حيث ىن قيمة "أ" المحسوبة تشير ىلت وجود فري دال ىحقائيا ً عند مستود الد(لة (،)α≥0.05
فقد بلغت قيمة "أ" المحسوبة بين المصموعات ( )1306,247وهاه القيمة دالة ىحقائيا عند
مستود الد(لة ( .)α≥0.05ولتحديد اتصاه الفروي ف المشاركة القفية وفقا لطريقة التدريس
رجريت مقارنات نائية بطريقة ( )Bonferroniبين المصموعتين التصريبية والضابطة ،وجدول
( )3يبين النتائج.
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جدول ( :)3المقارنات ال نائية بين المصموعتين التصريبية والضابطة ف المشاركة القفية بالدروس
ال ال ة.
المجموعة (طريقة
التدرير) ()1
التصريبية

المجموعة (طريقة
التدرير) ()2
الضابطة

الفرق بين
المتوسطين
*21,926

مستوى
الداللة
*0,0001

يتضةةةم من جدول ( )3وجود فري دال ىحقةةةائيا بين المصموعتين التصريبية والضةةةابطة ف
المشةاركة القةفية لقةالم المصموعة التصريبية .وبالتال ترفض الفرضةية القةفرية األولت ،الت
تشةةير ىلت عدت وجود فروي دالة ىحقةةائيا ً عند مسةةتود الد(لة ( )α≥0.05ف المشةةاركة القةةفية
لطالبات ال قب ال امن األ سا س بمادة التربية اإل سالمية تعزد ىلت طريقة التدريس (ى ستراتيصية
القةةةةب المقلو  ،طرائق التدريس السةةةةائدة) .ولتعرأ حصم ر ر اسةةةةت دات ىسةةةةتراتيصية القةةةةب
المقلو ف المشاركة القفية حسل مربع ىيتا ( )2ηحيث بلغت قيمت ( )0,908بين المصموعات
– كما يظنر ف جدول ( -)2مما يدل علت رن نسبة كبيرة من الفروي تعزد ىلت طريقة التدريس،
وذلك بالنظر ىلت رن التأ ير الاي يفسةةةر (من  0,14فما فوي) من التباين الكل ألي متغير مسةةةتقل
كبيرا ) ،(Ballant, 2007, 225وبةةالةةك يمكن القول رن
يرا
ً
علت المتغيرات التةةابعةةة يعةةد تةةأ ً
( )%90,8من التباين ف المشةةةةاركة القةةةةفية بين المصموعتين التصريبية والضةةةةابطة يعزد ىلت
طريقة التدريس؛ وهاا يعن رن ىستراتيصية ال قب المقلو لنا دور ىيصاب ف تنمية القدرة علت
الم شاركة ال قفية الفاعلة لدد طالبات ال قب ال امن األ سا س  .ويمكن رن تعزد هاه النتيصة ىلت
األسبا اآلتية:
رن رداء الطالبات لعدد من المنات واألنشةةةةةةطة الفردية الت قامت كل مننن بممارسةةةةةةتنا قبل
حضةةةورهن للحقةةةة ،ومننا (مشةةةاهدة مقاطع الفيديو التعليمية الت سةةةبق ىعدادها ،وكتابة األفكار
الت تناولنا الفيديو الاي شةةوهد ،والنقاط الت لم تسةةتطع الطالبة فنمنا من الفيديو ،واألسةة لة الت
تود توجيننا ىلت المعلمة رو ىلت زميالتنا ف القةةةةب ،والمعلومات اإل رائية الت اكتسةةةةبتنا) -قد
ساعد الطالبات علت قضاء المزيد من الوقت ف التعلُّم المسبق ،والتحضير الصيد للدروس.
ورن مشةةةةةاهدة الطالبات لمقاطع الفيديو مسةةةةةبقا قبل موعد الحقةةةةةة مكننن من ىعداد رسةةةةة لة
لطرحنا علت المعلمة وعلت زميالتنن ف مرحلة التعلم ف القةةةةةب ،وهاه األسةةةةة لة من شةةةةةأننا
مسةةةاعدتنن علت الفنم والمسةةةاهمة ف تقةةةحيم التقةةةورات ال طأ لدينن ،مما رسةةةنم ف تحسةةةين
نوعية المشاركة القفية للطالبات .األمر الاي ركده بيرجمان وسامز (Bergmann & Sama,
) 2012, 146بعد رن قاما بتطبيق هاه اإلستراتيصية حيث بينا رننا ساهمت ف جعل الطلبة يأتون
ىلت الحقة بمالحظات ورس لة حول موضوع الدرس ،مما جعلنم مع الزمن يسألون رس لة رفضل،
ويفكرون بعمق رك ر فيما يتعلق بالمحتود التعليم  .وقد ساعدت مشاهدة الطالبات لمقاطع الفيديو
مسبقا قبل موعد الحقة علت شعورهن بالراحة والطمأنينة ،والتغلل علت عامل ال وأ والرهبة
الت قد تنتا بعض الطلبة نتيصة المواقب التدريسةةةةية التقليدية مما يصعلنن يشةةةةعرن باإلخفاي ف
رداء المنات الموكلة ىلينن ).(Shurair, 2017, 95
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وف القةةب المقلو اعتمدت الطالبات علت مشةةاهدة مقاطع الفيديو التعليمية خارج القةةب
بالسةةرعة والوقت المناسةةل لنن ،وفق ال طو الاات لنن ف التعلم ،سةةواء ركانت الطالبة سةةريعة
ف ا(ستيعا رت تحتاج ىلت المزيد من الوقت ف استيعا المحتود المعرف  ،كما رن من الممكن
رن تكون مشةةةةةةاهدة تلك الفيديوهات التعليمية من خالل األجنزة المحمولة رو الحاسةةةةةةو قد رتال
المصال بشةةةةةكل واسةةةةةع (ن راط الطالبات ف العملية التعليمية ،ورن ربه المادة التعليمية بشةةةةةبك
اإلنترنت ووسةةةةةةائل التواصةةةةةةل ا(جتماعية (الواتس ا  ،والفيس بو ) ،قد خاطل الطالبات بلغة
عقةةةرهن .ىضةةةافة ىلت رن ررشةةةفة مقاطع الفيديو بشةةةكل دائم للمراجعة يمكن رن يكون قد سةةةاعد
الطةالبةات علت التةدريةل والممةارسةةةةةةةة والرجوع للفيةديوهةات عنةد الحةاجةة ،وعنةد ا(سةةةةةةتعةداد
لالختبارات.
ولكون التغاية الراجعة المقدمة من المعلم لطلبت تعد مبد ًءا رصةةةةةةيال يقوت عل ي التعلم وفقا
إلستراتيصية القب المقلو ) ،(AL-Sherman, 2015, 224فمن المتوقع رن تقديمنا لطالبات
المصموعة التصريبية بشةةةةكل مسةةةةتمر ومباشةةةةر لكل مصموعة ولكل طالبة علت حدة قد رحدأ ر راً
ملحوظا ً ف هاا الصانل ،كما رن التقويم وفقا ً لناه اإلسةةتراتيصية لم يكن مقتقةةرا علت المعلمة فقه
بل رصةةبحت الطالبات مسةةؤو(ت عن تقييم رنفسةةنن بشةةكل ذات ف نناية األنشةةطة ،وكالك تقييم
زميالتنن ورخا تغاية راجعة مننن .وقد يكون لمسةةةةةةةاعدة ىسةةةةةةتراتيصية القةةةةةةب المقلو علت
ا(سةةت مار األم ل لوقت المعلمة ف ر ناء الحقةةة وف خارجنا  -حيث تحولت الحقةةة الدراسةةية
ىلت ورشةةةةةةة تدريبية من خالل األنشةةةةةةطة التفاعلية وروراي العمل -قد رتال للطالبات فنم الدرس
بشةةكل رك ر عمقا ،ورعطت وقت الحقةةة مزيدا من ال راء والنقاش والتواصةةل والتعاون والتشةةاور
والتحاور البناء تحت توجي المعلمة وىرشادها.
لقد است دمت مقاطع الفيديو ف المعالصة التصريبية إليقال المفاهيم واألفكار ورحكات التالوة
للطالبات بشةةةةكل متدرج وتفقةةةةيل باسةةةةت دات القةةةةور ،والفالشةةةةات العلمية ،واألفالت التعليمية،
وال رائه الاهنية ،وخرائه المفاهيم  -مع مراعاة المعايير المطلوبة ف تقةةةةةةميم وىنتاج الفيديو
التعليم  -لاا فقد يكون لكل ذلك دوره ف جعل الطالبات ( يشةةةةةةعرن بالملل من تكرار اسةةةةةةتماع
الشةةةرل ومشةةةاهد مقاطع الفيديو ،مما سةةةنل علينن عملية التعلم ،والمشةةةاركة بقةةةورة فاعلة ف
الموقب القةةةف  .كما رن هاه اإلسةةةتراتيصية راعت الفروي الفردية بين الطالبات ،حيث كانت كل
طالبة تتعلم حسةةل قدرتنا وسةةرعتنا ،بعيدا عن ىحراجات الموقب التعليم ا(عتيادي .مما جعلنا
تسةةةاعد ف تقديم حلول للتغلل علت العديد من المشةةةاكل التربوية الشةةةائعة كزيادة رعداد الطلبة ف
القب ،وعدت كفاية وقت الحقة الدراسية إلتمات رنشطة المننج ).(Al-Mu'adi, 2014, 100
وقد يكون ىعطاء المحتود التعليم للطالبات خارج الح قة الدرا سية وجعل م قدرا متاحا
علت اإلنترنت علت مدار الفقل الدراس قد مكننن من مشاهدة جميع الدروس وفنمنا حتت لو لم
تسةةةنم لبعضةةةنن الفرصةةةة لحضةةةور ىحدد الحقةةةص (رتباطنا بمسةةةابقات خارجية رو لظروأ
المرض وغيره ) .(Hawass, 2015, 273يعزز ذلك حرص الباح ة المشةةةةةةةاركة علت متابعة
ىطالع الطالبات علت مقاطع الفيديو ف البيت ،من خالل متابعة سةةصالت التحضةةير ال اصةةة بنن
بقةةةورة مسةةةتمرة ف بداية الحقةةةة حيث يمكن رن يكون قد سةةةاهم ف جدية الطالبات واهتمامنن
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بالمشةةاركة الفاعلة ف تنفيا ىسةةتراتيصية القةةب المقلو  ،والقدرة علت المشةةاركة ف المناقشةةات
القةةةةةةفية وىبداء الرري .وقد تعزد هاه النتيصة ىلت اسةةةةةةتمرار عملية التعلم حتت بعد انتناء وقت
الحقة الدراسية ،وذلك من خالل ممارسة رنشطة ما بعد القب والغرض مننا وصول الطالبات
ىلت درجة اإلتقان ) ،(Abdul Ber, 2017, 45حيث كان التواصةةةةةةةل مسةةةةةةتمرا بين المعلمة
وطالباتنا عبر الواتس ا للرد علت اسةةةةةةتفسةةةةةةةارات الطالبات المتعلقة بالمحتود التعليم  ،رو
لمعالصة ري مشكلة فنية تتعلق بمتابعة مقاطع الفيديو .وتتفق هاه النتيصة مع ما خلقت ىلي دراسة
كل من ( Hawass, 2015؛.)Sierra, 2015
ثانياً :نتائج اختبار الفرضية اليانية ومناقشتها
يتبين من النتائج الت يتضمننا جدول ( )2وجود فري دال ىحقائيا ً بين متوسطات درجات
المصموعتين التصريبية والضابطة ف بطاقة مالحظة المشاركة القفية بالدروس ال ال ة( :درس
التالوة ،ودرس التصويد [المد المنفقل] ،ودرس شروط الحج) ،وفقا للتفاعل بين موضوع الدرس
وطريقة التدريس ،حيث ىن قيمة "أ" المحسوبة تشير ىلت وجود فري دال ىحقائيا ً عند مستود
الد(لة ( ،)α≥0.05فقد بلغت قيمتنا داخل المصموعات ( ،)30,506وهاه القيمة دالة ىحقائيا عند
مستود الد(لة ( ،)α≥0.05وبالتال ترفض الفرضية القفرية ال انية .ويالحظ رن حصم التأ ير
حسل مربع ىيتا ( )2ηداخل المصموعات بلغت قيمت ( – )0,188كما يظنر ف جدول ( -)2وهو
تأ ير كبير ،يدل علت رن ( )%18,8من التباين ف المشاركة القفية داخل المصموعات يعزد ىلت
التفاعل بين طريقة التدريس وموضوع الدرس.
ولتحديد مواقع الفروي ف المشاركة القفية علت بطاقة مالحظة المشاركة القفية بالدروس
ال ال ة رجريت مقارنات نائية بطريقة ( )Bonferroniبين المصموعتين التصريبية والضابطة ف
الدروس ال ال ة ،وجدول ( )4يبين نتائج ذلك.
جدول ( :)4المقارنات ال نائية بطريقة ( )Bonferroniبين المصموعتين التصريبية والضابطة ف
المشاركة القفية بالدروس ال ال ة.
المشاركة الصفية
(موضو الدر )
درس التالوة
درس التصويد [المد
المنفقل]
درس شروط الحج

المجموعة (طريقة المجموعة (طريقة
التدرير)2
التدرير)1
المصموعة التصريبية المصموعة الضابطة
المصموعة التصريبية المصموعة الضابطة

الفرق بين مستوى
المتوسطين الداللة
0,000 *23,951
0,000 *22,683

المصموعة التصريبية المصموعة الضابطة

0,000

*19,144

يتبين من جدول ( )4وجود فروي دالة ىحقائيا ف المشاركة القفية لطالبات المصموعتين
التصريبية والضابطة ف تطبيق بطاقة مالحظة المشاركة القفية بالدروس ال ال ة ،حيث يبدو رن
المشاركة القفية للطالبات ف المصموعة التصريبية (التدريس باست دات ىستراتيصية القب
المقلو ) رفضل من المشاركة القفية للطالبات ف المصموعة الضابطة (التدريس باست دات طرائق
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التدريس السائدة) ف الدروس ال ال ة ،ورن المشاركة القفية لكل مصموعة جاءت متقاربة ف
الدروس ال ال ة ،والمشاركة القفية للطالبات ف المصموعة التصريبية كانت رفضل ف درس
التالوة ،بينما المشاركة القفية للطالبات ف المصموعة الضابطة ف درس شروط الحج كانت
رفضل من مشاركتنن ف درس التالوة والتصويد.
وقد تعزد هاه النتيصة ىلت مدد ا(تقةةةةةةال بين المعلم وطالب ف المواقب التعليمية ،فنصال
العملية التربوية داخل القةةةب يتوقب علت ما يصري ف المواقب القةةةفية من اتقةةةال بين المعلم
وطلبت  ،وإلحداأ هاا ا(تقةةةةةةال بين المعلم وطالب وبين الطال رنفسةةةةةةنم (بد من توفر البي ة
المناسةةبة والمشةةصعة علت التفاعل سةةواء ما يتعلق مننا بتنظيم األمور المادية رو بالصو ا(جتماع
وا(نفعال الاي يسةةةةةةود غرفة القةةةةةةب .ويرد حواس ( )273 ،2015وجود ارتباط بين البي ة
القفية ونمه التعلم ف القب الدراس  ،فالبي ة القفية بدورها تؤ ر علت نواتج التعلم.
وقد تعزو الدراسةةة زيادة المشةةاركة الق ةفية لطالبات المصموعة التصريبية ف حقةةة التالوة
ىلت نوعية األنشةةةطة القةةةفية وىسةةةتراتيصيات التعلم النشةةةه الت تم تنفياها ف هاه الحقةةةة ،الت
تتمركز حول الطالبة ،فقد تم تفعيل دور الطالبة من بداية الحقةةةةةةة ىلت ننايتنا ،فكانت تارة تقيم
تالوة زميلتنا وتارة زميلتنا تقيم تالوتنا ،وتارة تشةةةةةتر المعلمة والطالبات ف تقييم تالوة ىحدد
الطالبات ،رو تقييم تالوة يتم عرضنا علت السبورة التفاعلية ،وغيرها من األنشطة الت تصعل كل
طالبة ف المصموعة التصريبية تعمل من بداية الحقةةةةةةة ىلت ننايتنا ،مما كان ل ر ر ف نشةةةةةةاط
الطالبات وحيويتنن ف الحقة ،والتطبيق القحيم ألحكات التالوة ،وزاد من قدرتنن علت ا(نتباه
والتركيز ،وعدت الشةةةةةعور بالملل ،األمر الاي يشةةةةةتك من الطلبة ف حقةةةةةة التالوة الت تُدترس
بالطريقة التقليدية ،حيث يشةةةةعر الطلبة فينا بالملل لعدت تفعيل دورهم بقةةةةورة صةةةةحيحة ،فأغلل
الطلبة ( تتال لنم فرصة المشاركة وا(ستماع ىلت تالوتنم.
ىضةةةةةةافة ىلت ر ن مشةةةةةةاهدة الطالبات لمقاطع الفيديو الت تتضةةةةةةمن ا(سةةةةةةتماع ىلت التالوات
النموذجية ،وشةةةرل المعنت اإلجمال لتيات ،وتوضةةةيم معان المفردات القةةةعبة ،والتطري ىلت
توضيم بعض رحكات التصويد ف اآليات القرانية مكن الطالبات من است مار زمن الحقة الدراسية
ف التركيز علت الصانل التطبيق  ،ومشاركة جميع الطالبات ف األنشطة والتطبيق العمل .
ثالياً :نتائج اختبار الفرضية اليالية ومناقشتها:
يتبين من النتائج الت يتضمننا جدول ( )2وجود فري دال ىحقائيا ً بين متوسطات درجات
الطالبات ف المصموعتين التصريبية والضابطة ف بطاقة مالحظة المشاركة القفية وفقا للتحقيل
الدراس (مرتفع ،ومن فض) ،حيث ىن قيمة "أ" المحسوبة تشير ىلت وجود فري دال ىحقائيا ً
عند مستود الد(لة ( ،)α≥0.05فقد بلغت قيمتنا بين المصموعات ( )13,558وهاه القيمة دالة
ىحقائيا عند مستود الد(لة ( ،)α≥0.05ولتحديد اتصاه الفروي ف المشاركة القفية وفقا للتفاعل
بين طريقة التدريس والتحقيل الدراس رجريت مقارنات نائية بطريقة ( )Bonferroniبين
المصموعتين التصريبية والضابطة ،وجدول ( )5يبين النتائج.
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جدول ( :)5المقارنات ال نائية بين المصموعتين التصريبية والضابطة ف المشاركة القفية وفقا
للتفاعل بين طريقة التدريس والتحقيل الدراس .
التحصيد
الدراسي
مرتفع
من فض

المجموعة (طريقة
التدرير) ()1
التصريبية
التصريبية

المجموعة (طريقة
التدرير) ()2
الضابطة
الضابطة

الفرق بين
المتوسطين
*24,195
*19,658

مستوى
الداللة
0,000
0,000

يتضم من جدول ( )5وجود فروي دالة ىحقائيا ف المشاركة القفية لطالبات المصموعتين
التصريبية والضةةةةابطة وفقا للمسةةةةتود التحقةةةةيل (مرتفع ،ومن فض) ،حيث ظنر رن المشةةةةاركة
القةةةةةةفية لطالبات المصموعة التصريبية بالتحقةةةةةةيل الدراسةةةةةة المرتفع والمن فض رفضةةةةةةل من
المشةةةاركة القةةةفية لطالبات المصموعة الضةةةابطة بالتحقةةةيل الدراسةةة المرتفع والمن فض ،كما
يتضم من جدول ( )5رن الفروي ف المتوسطات بين المصموعتين ف التحقيل الدراس المرتفع
رعلت من الفروي ف المتوسةةةطات بين المصموعتين ف التحقةةةيل الدراسةةة المن فض ،وبالتال
ترفض الفرضةةةية القةةةفرية ال ال ة الت تشةةةير ىلت عدت وجود فروي دالة ىحقةةةائيا ً عند مسةةةتود
الد(لة ( ) α≥0.05ف المشةةةةةاركة القةةةةةفية بمادة التربية اإلسةةةةةالمية تعزد ىلت طريقة التدريس
(ىسةةةتراتيصية القةةةب المقلو  ،طرائق التدريس السةةةائدة) لدد طالبات القةةةب ال امن األسةةةاسةةة
ذوات التحقيل الدراس (مرتفع ،ومن فض).
ولتعرأ حصم ر ر اسةةت دات ىسةةتراتيصية القةةب المقلو ف المشةةاركة القةةفية وفقا للتفاعل
بين طريقة التدريس والتحقةةيل الدراسةة حسةةل مربع ىيتا ( )2ηحيث بلغت قيمت ( )0,093بين
المصموعات – كما يظنر ف جدول ( -)2وهو تأ ير متوسةةةه ،ويدل علت رن ( )%9,3من التباين
ف المشةةةةةةاركة القةةةةةةفية بين الم صموعات يعزد ىلت التفاعل بين طريقة التدريس والتحقةةةةةةيل
الدراس .
وشكل ( )1يوضم الفروي ف المتوسطات الحسابية للمشاركة القفية ف مادة التربية
اإلسالمية لدد طالبات القب ال امن األساس ف المصموعتين التصريبية والضابطة وفقا للتحقيل
الدراس (مرتفع ،ومن فض).
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شكد ( :)1الفروي ف المتوسطات الحسابية للمشاركة القفية ف مادة التربية اإلسالمية لدد
طالبات القب ال امن األساس ف المصموعتين التصريبية والضابطة وفقا للتحقيل الدراس
(مرتفع ،ومن فض).
يظنر من شكل ( ) 1رن المتوسطات الحسابية لطالبات المصموعة التصريبية ف التحقيل
الدراس المرتفع والمن فض ركبر من المتوسطات الحسابية لطالبات المصموعة الضابطة ف
التحقيل الدراس المرتفع والمن فض ،كما يظنر رن المتوسطات الحسابية لطالبات التحقيل
الدراس المرتفع ف المصموعة التصريبية ركبر من المتوسطات الحسابية لطالبات التحقيل
الدراس المن فض ف المصموعة ذاتنا؛ فالقدرة علت المشاركة القفية الفاعلة لدد طالبات
المصموعة التصريبية ذوات التحقيل الدراس المرتفع والمن فض قد تأ رت ىيصابًا ،ولكن درجات
الطالبات ذوات التحقيل الدراس المرتفع ف المشاركة القفية قد ارتفعت بشكل ركبر من درجات
الطالبات ذوات التحقيل الدراس المن فض .ويمكن رن تعزد هاه النتيصة ىلت األسبا اآلتية:
رن مرتفع التحقيل يتسمون برغبتنم ف المشاركة اإليصابية ف األنشطة الت تتحدد
لحل المشكالت ) .(AL-Badria, 2017, 191وهاا ما
تفكيرهم ،واإلصرار علت التوصل
ِّ
(حظت المعلمة من حرص الطالبات مرتفعات التحقيل علت التطبيق القحيم ألحكات التالوة،
يعزز هاا ما رشار ىلي (AL-Harbi,
والمشاركة الفاعلة ف الحقة وتقديم اإلجابات القحيحةِّ .
) 2011, 173من رن مرتفع التحقيل يتسمون بقدر كبير من التفاعل النشه مع المحتود
التعليم  ،والقدرة علت ربه المعارأ الصديدة بالسابقة وفق تنظيمات دقيقة ف صورة متناسقة
ومتتابعة ف ىطار المننج الدراس للوصول ىلت النصال خوفا من الفشل ،ورن لدينم القدرة علت
وضع خطه بديلة ،وتنظيم رك ر للوقت ،وتوزيع ردي للصند.
كما رن مرتفع التحقةةةةةيل يتميزون بحل المنافسةةةةةة مع األقران ،وهاه المنافسةةةةةة اإليصابية
يترتل علينا ى ارة هممنم ودفعنم لبال المزيد من الصند للتميز والحقةةةول علت التقدير من خالل
حقةةةولنم علت مكانة ركاديمية عن طريق تفوقنم الدراسةةة (Abdellah & Abdel Rahim,
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) . 2015, 85ىضةةةةةافة ىلت رن مرتفع التحقةةةةةيل يتمتعون بمسةةةةةتود عال من الدافعية والطمول
والم ابرة والرضةةةةةةا عن الدراسةةةةةةة ولدينم اتصاهات ىيصابية نحو المدرسةةةةةةة والمننج والمعلمين
واألقران مما يدفعنم ىلت توظيب قدراتنم العقلية واسةةةةةةت مارها .وقد يرجع ذلك ىلت رن مرتفع
التحقةةيل الدراسة قادرون علت رداء المنات الدراسةةية من خالل اسةةت دامنم إلسةةتراتيصيات التعلم
المنظم ذاتيا مما ينعكس علت تناولنم للمواد الدراسية ودقة تنظيمنا ،وحسن استاكارها ،مما يسنم
ف ىشةةةةةةباع ميولنم وتلبية حاجاتنم التعليمية والنفسةةةةةةية وزيادة قتنم بأنفسةةةةةةنم ،وى بات وجودهم
ومشاركتنم ف عمليات العرض ،والتحليل ،والمناقشة ،وىبداء الرري ).(Badawi, 2007, 318
وتتفق هاه النتيصة مع ما خلقت ىلي دراسة كل منAbdellah & Abdel Rahim, 2015( :؛
 AL-Harbi, 2011؛  ،)Badawi, 2007والت توصةةةةلت ىلت تفوي مرتفع التحقةةةةيل علت
من فض التحقيل ف عدد من المنارات.
التوصيات والمقترحات
ف ضوء النتائج الت توصلت ىلينا الدراسة ،فاننا توص بما يأت :


است دات ىستراتيصية القب المقلو ف تدريس التربية اإلسالمية ،وف م تلب المراحل
التعليمية؛ لما تنطوي علي من مزايا عديدة ،وتضميننا ىستراتيصيات التعلم النشه.



تدريل المشةةةةةةرفين التربويين لمادة التربية اإلسةةةةةةالمية والمعلمين علت التطبيقات العملية
(ست دات ىستراتيصية القب المقلو وتقويمنا داخل الغرفة القفية ،وذلك من خالل اعتماد
البرامج التدريبية ،وعقد الندوات والورش المت ققة ف هاا المصال.



تدريل معلم التربية اإلسةةةالمية علت تقةةةميم وىدارة األنشةةةطة التعليمية الت تعزز التعلم،
وا(هتمات بتضةةةمين ىسةةةتراتيصيات التعلم النشةةةه عند تطبيق ىسةةةتراتيصية القةةةب المقلو ،
وتطوير األنشةةطة والمنات القةةفية بحيث تكون مقةةممة لزيادة الحوار والتعاون بين الطلبة
والمعلم.



توفير البنية التحتية المادية والبشةةةةرية والبي ة التعليمية المناسةةةةبة لدمج التقانة ف التعليم،
ودعم ا(تصاه نحو اسةةةت دات ىسةةةتراتيصية القةةةب المقلو بصانل طرائق التدريس التقليدية
لتحسين العملية التعليمية.



وضةةةةةع ضةةةةةوابه للتطبيق واقترال بدائل لتحديات التنفيا ،ونسةةةةةخ عدد من األسةةةةةطوانات
اإللكترونية المتضةةةمنة للدروس وتوزيعنا علت الطلبة؛ لتالف بعض القةةةعوبات ال اصةةةة
بالنواح التقنية ،وضعب شبكات اإلنترنت ببعض المدارس.
وتقترح الدراسة إجراء الدراسات اآلتية:



دراسةةةةةةة ر ر التدريس باسةةةةةةت دات ىسةةةةةةتراتيصية القةةةةةةب المقلو ف متغيرات رخرد غير
المشاركة القفية كالدافعية للتعلم ،والكفاءة الااتية ،لدد الطلبة التربية اإلسالمية.
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.دراسة معايير توظيب ىستراتيصية القب المقلو ف العملية التعليمية بفاعلية عالية



دراسةةةة احتياجات المؤسةةةسةةةات التعليمية للمسةةةتلزمات المادية والعلمية إلنشةةةاء منظومة تعلم
. ىلكترون تالئم بي ة التعلم ف القب المقلو
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ملحق ()1
دليد بطاقة مالحظة المشاركة الصفية
م

المعايير

1

تحضير
الدروس
قبل
الحقة.

2

اإلنقات
لتالوة
اآليات
الكريمة
وقراءة
األحاديث
النبوية.

عالية
( 3درجات)
يوجد تحضير ممتاز
دائماً ،فالطالبة علت
معرفة وافية
بموضوع الحقة،
والمفاهيم والمعلومات
الت يتضمننا الدرس.
وت ُ ِّعدُّ دائما ً رس لة ف
موضوع الدرس.
تنقت باهتمات
وتركيز ىلت تالوة
المعلمة والطالبات
لتيات الكريمة
وقراءة األحاديث،
وتستفيد من
المالحظات الموجنة
ىلت الطالبات ف
الكيفية القحيحة
للتالوة ،وينعكس ذلك
علت تالوتنا لتيات
وقراءتنا ليحاديث.

درجة االستخدام
منخفضة
متوسطة
(درجة واحدة)
(درجتان)
نادرا ً ما تحضر الدرس
قبل الحقة ،وهو
يوجد تحضير جيد،
تحضير غير مرض،
فالطالبة علت معرفة
فالطالبة لدينا معرفة
متوسطة بموضوع
الحقة .وت ُ ِّعدُّ رحيانا ً
محدودة بموضوع
الحقة .ونادرا ً ما تُعِّد
رس لة متعلقة
رس لة ف موضوع
بموضوع الدرس.
الدرس.
تنقت جيدا ً ىلت تالوة
المعلمة والطالبات
لتيات الكريمة
وقراءة األحاديث،
وتستفيد رحيانا من
المالحظات الموجنة
ىلت الطالبات ف
الكيفية القحيحة
للتالوة ،وتقع ف
رخطاء قليلة ف ر ناء
تالوتنا.

3

ا(نتباه
لمصريات
الدرس.

تنتب دائما ً ىلت
مصريات الدرس الت
تدور ف الحقة،
وينعكس ذلك ف
المالحظات
واإلجابات الت
تقدمنا ف ر ناء
التفاعل القف .

تنتب رحيانا ً ىلت
مصريات الدرس الت
تدور ف الحقة ،وقد
تحتاج ىلت تشصيع من
قبل المعلمة لزيادة
التركيز وا(نتباه،
وتقدر رحيانا ً
تعليقات ف ر ناء
تحدأ اآلخرين.

4

اإلجابة عن
األس لة
المطروحة
من قبل

تبادر ىلت رفع اليد
للمشاركة واإلجابة
عن األس لة ف كل
مرة يوج ىلينا سؤا(ً

ترفع يدها للمشاركة
ف بعض األوقات،
وتصيل عن بعض
األس لة الت توج

تنتم رحيانا ً باإلنقات
ىلت تالوة اآليات
الكريمة وقراءة
األحاديث .ونادرا ً ما
تستفيد من المالحظات
الموجنة ىلت الطالبات
ف ر ناء التالوة ،وتقع
ف رخطاء ك يرة ف
ر ناء تالوتنا.
نادرا ً ما تنتب ىلت
مصريات الدرس الت
تدور ف الحقة،
وتحتاج غالبا ً ىلت
تشصيع من ِّق تبل المعلمة
للتركيز وا(نتباه ،وه
تنشغل بأمور رخرد،
وتتكلم ف ر ناء تحدأ
اآلخرين ،ونادرا ً ما
تول اهتماما لما
يقولون.
نادرا ً ما تبادر ىلت رفع
اليد للمشاركة واإلجابة
عن األس لة الت توج
ىلينا ،وتحتاج غالبا ً ىلت

ال تستخدم
(صفر)

( تحضر
الدرس قبل
الحقة.

( تنقت
لتالوة
اآليات
الكريمة
وقراءة
األحاديث
النبوية.

( تنتب
لمصريات
الدرس.

( تصيل
عن األس لة
المطروحة
من قبل
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م

المعايير
المعلمة رو
الطالبات.

عالية
( 3درجات)
ف كل حقة،
وىجاباتنا تنم عن فنم
عميق للموضوع.

5

توجي رس لة
للمعلمة
والطالبات.

تبادر ىلت توجي
سؤال واحد ف كل
مرة تتال لنا فينا
الفرصة ،واألس لة
الت تطرحنا عميقة.

6

المشاركة
بمعلومات
ى رائية.

تبادر دائما ً ىلت تقديم
معلومات ى رائية ذات
صلة بموضوع
الدرس ،وتكون هاه
المعلومات واضحة
ودقيقة تن ُّم عن فنم
واع للموضوع.

7

ىنصاز منات
الدرس
ورنشطت .

تعرأ دائما ً ما علينا
القيات ب  ،وتركز ف
العمل المطلو ،
وتؤدي باتقان ،وتنني
ف الوقت المحدد.

8

المشاركة
ف تنفيا
األنشطة
الصماعية.

9

مساعدة
الطالبات
ف ىنصاز
منات التعلم.

تُظنر دائما ً مشاركة
فعالة ف األنشطة
الصماعية وبقورة
مستمرة ،وتشار
بشكل ىيصاب  ،وتبادر
دائما ً ىلت مناقشة
زميالتنا والتفاعل
معنن.
متعاونة مع زميالتنا
دائماً ،وتبادر ىلت
مساعدتنن من خالل
توضيم العمل

درجة االستخدام
منخفضة
متوسطة
(درجة واحدة)
(درجتان)
تشصيع من قِّبتل المعلمة
ىلينا ف كل حقة،
لإلجابة ،وتقدت ىجابات
واإلجابات تنم عن
غير وافية.
فنم متوسه
للموضوع.
نادرا ً ما توج سؤا(ً
للمعلمة والطالبات،
تبادر رحيانا ً ىلت
ويتطلل ذلك تشصيع
توجي سؤال للمعلمة
من قِّبتل المعلمة ،وغالبا ً
والطالبات ،ورس لتنا
ما تكون رس لتنا خارج
ليست عميقة.
الموضوع.
تبادر رحيانا ً ىلت تقديم
معلومات ى رائية ذات نادرا ً ما تقدت معلومات
ى رائية ذات صلة
صلة بموضوع
بموضوع الدرس،
الدرس ،وتكون هاه
والمعلومات الت
المعلومات دقيقة ف
رك ر األوقات مما ينم تقدمنا تكون بسيطة
وسطحية.
عن فنم جيد
لموضوع الدرس.
نادرا ً ما تؤدي ما علينا
تعرأ ف بعض
القيات ب  ،وغالبا ً يوجد
األحيان ما علينا
نقص ف عملنا،
رن
وتحاول
القيات ب ،
ونادرا ً ما تسلم العمل
تؤدي العمل المطلو
ف وقت المحدد،
بقورة مناسبة،
وتحتاج ىلت متابعة
وتنني ف الوقت
مستمرة من قِّ تبل
المحدد.
المعلمة.

ال تستخدم
(صفر)
المعلمة رو
الطالبات.

( توج
رس لة
للمعلمة
والطالبات.

( تشار
بمعلومات
ى رائية.

( تنصز
منات
الدرس
ورنشطت .

تبادر رحيانا ً ىلت
المشاركة ف العمل
الصماع  ،ومناقشة
زميالتنا والتفاعل
معنن ،وتكتف رحيانا ً
با(ستماع ىلت اراء
زميالتنا وتأييدها.

نادرا ً ما تتفاعل
وتشار ف العمل
الصماع  ،وغالبا تكتف
با(ستماع ىلت النقاش.

( تشار
ف تنفيا
األنشطة
الصماعية.

تتعاون مع زميالتنا
عندما يطلبن
المساعدة ،رو تطلل
مننا المعلمة ذلك،

نادرا ً ما تتعاون مع
الطالبات ،ورحيانا ً
ترفض التعاون معنن.

( تساعد
الطالبات
ف ىنصاز
منات التعلم.
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م

المعايير

10

الحرص
علت
عرض
العمل علت
المعلمة بعد
ىنصازه.

11

طلل
المساعدة
ف ىنصاز
منات التعلم
عند
الحاجة.

12

رداء
واجبات
الدرس
وتكليفات .

عالية
( 3درجات)
المطلو  ،وكيفية
ىنصازه ،وشرل
المعلومات القعبة
بقورة مبسطة.
تعرض عملنا دائما ً
علت المعلمة مباشرة
بعد ا(نتناء من ؛
للحقول علت التغاية
الراجعة ،وتحرص
دائما ً علت تطوير
عملنا بناء علت
مالحظات المعلمة.
( تتردد ف طلل
المساعدة من المعلمة
رو الطالبات لشرل
المعلومات القعبة رو
توضيم كيفية ىنصاز
منات التعلم.
تؤدي الواجبات باتقان
دائماً ،وتحرص رن
تكون اإلجابات
صحيحة ،وتسلمنا ف
الوقت المحدد للتسليم.

درجة االستخدام
منخفضة
متوسطة
(درجة واحدة)
(درجتان)
وتبسه لنن
المعلومات.

تعرض رحيانا ً عملنا
علت المعلمة،
وتستصيل ف بعض
األوقات لمالحظات
المعلمة.
تطلل رحيانا ً المساعدة
عند الحاجة لشرل
المعلومات القعبة رو
توضيم كيفية ىنصاز
منات التعلم.
رحيانا ً تؤدي الواجبات
بالقورة المطلوبة،
وقد يوجد بنا نقص،
وتتأخر رحيانا ف
تنفياها.

نادرا ً ما تعرض عملنا
علت المعلمة ،وقد (
تعرض ى( بطلل من
المعلمة ،ونادرا ً ما تنتم
بمالحظات المعلمة.
نادرا ً ما تطلل
المساعدة عند الحاجة
لشرل المعلومات
القعبة رو توضيم
كيفية ىنصاز منات
التعلم.
نادرا ً ما تنتم بأداء
الواجبات ،ويوجد بنا
نقص ،ورحيانا ً يوجد
بنا رخطاء ،وتتأخر ف
تسليمنا.

ال تستخدم
(صفر)

( تعرض
العمل علت
المعلمة بعد
ىنصازه.
( تطلل
المساعدة
ف ىنصاز
منات التعلم
عند
الحاجة.
( تؤدي
واجبات
الدرس
وتكليفات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2021 )5(35

 702ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام إستراتيجية الصف المقلوب في "......

بطاقة مالحظة المشاركة الصفية
درجة االستخدام:

عالية ( 3درجات)

متوسطة (درجتان)

........................

........................

........................

منخفضة (درجة
واحدة)
........................

.......................

المدرسة:

الصف:

عنوان الدر :

التاريخ:

رق التقيي )( :

........................

.......................

.......................

.......................

.......................

م

المعيار

1

تحضير الدروس قبل الحقة.
اإلنقةةةةةةةةةات لتالوة اآليةةات الكريمةةةة وقراءة
األحاديث النبوية.
ا(نتباه لمصريات الدرس.
اإلجةةابةةة عن األسةةةةةةة لةةة المطروحةةة من قبةةل
المعلمة رو الطالبات.
توجي رس لة للمعلمة رو الطالبات.
المشاركة بمعلومات ى رائية.

7
8

ىنصاز منات الدرس ورنشطت .
المشاركة ف تنفيا األنشطة الصماعية.

9

مساعدة الزميالت ف ىنصاز منات التعلم.
الحرص علت عرض العمل علت المعلمة بعد
ىنصازه.
طلل المسةةةةةةةاعدة ف ىنصاز منات التعلم عند
الحاجة.
رداء واجبات الدرس وتكليفات .

2
3
4
5
6

10
11
12

ال تستخدم (صفر)

اس الطالبة

المجمو
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