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 الممخص
استخدام الصف المعكوس في تدريس المغة ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن فاعمية      

اشر األساسي في مدرسة الطرة الثانوية اإلنجميزية لتنمية الفيم القرائي لدى طالبات الصف الع
وذلك من خالل مقارنتيا بالطريقة االعتيادية في التدريس، واتبعت الدراسة لمبنات في لواء الرمثا، 

الطرة الثانوية لمبنات وزعن ( طالبة من مدرسة ٓٗالمنيج شبو التجريبي عمى عينة تكونت من )
( طالبة، وتجريبية تكونت أيًضا من ٕٓ) في مجموعتين: مجموعة ضابطة تكونت منعشوائًيا 

( طالبة، درست طالبات المجموعة التجريبية مجموعة من النصوص القرائية في المغة ٕٓ)
اإلنجميزية باستخدام استراتيجية الصف المعكوس، بينما درست طالبات المجموعة الضابطة 

الباحثة اختبار تحصيمي  النصوص نفسيا بالطريقة االعتيادية، ولتحقيق أىداف الدراسة، أعدت
من نوع اختيار من متعدد لقياس مستوى الفيم القرائي ) الحرفي، واالستنتاجي، والنقدي، 
 –واإلبداعي( لدى مجموعتي الدراسة، وبعد تطبيق االختبار عمى مجموعتي الدراسة )قبمي 

د مستوى بعدي( عمى مجموعتي الدراسة، أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيًا عن
( بين درجات طالبات مجموعتي الدراسة عمى اختبار الفيم القرائي وعمى  =ٓ0ٓ٘الداللة )

جميع الميارات ولصالح طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الصف المعكوس، 
لو كما بينت النتائج أن الستراتيجية الصف المعكوس أثر واضح في بقاء أثر التعمم السابق، وانتقا

إلى الصف، كون ىذه االستراتيجية تركز عمى التعمم الذاتي لمطالبة، وتجعميا محور التعمم، مما 
ساىم في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى طالبات المجموعة التجريبية في مادة المغة اإلنجميزية0 

مياراتيا وأوصت الدراسة باستخدام استراتيجية الصف المعكوس في تدريس المغة اإلنجميزية و 
 المختمفة، وفي مراحل التعميم األخرى المختمفة0

: الصف المعكوس، الفيم القرائي، ميارات الفيم القرائي، طالبات الصف العاشر الكممات الدالة
 األساسي0
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Abstract 
      The purpose of this study is to identify the effectiveness of using 
flipped classroom in teaching English language to develop the reading 
comprehension among tenth grade female students in Atorah female 
secondary school in Alramtha governmat, the study applied the quasi-
experimental approach to a sample consisting of (ٗٓ) female students, 
and they were randomly distributed equally into two groups, control 
group (ٕٓ) students and an experimental group (ٕٓ) student, the 
experimental group studied the reading texts by using Flipped 
classroom, control group studied by the usual way of teaching. The 
researcher prepared a test to measure the level of reading 
comprehension skills (literal, deductive, critical, and creative) in the two 
study groups, and after applying the pre-post reading comprehension 
skills test to the two study groups, the results showed that there were 
statistically significant differences at the significance level ( = ٓ0ٓ٘) 
between the scores of the two study groups on reading comprehension 
test and on all skills domains in favor of the experimental group students 
who studied by using the flipped classroom, the results also showed that 
the flipped classroom strategy has a clear impact on the survival of the 
effect of previous learning, and its transfer to the classroom, because 
this strategy focuses on the student's self-learning, and makes it the 
core of learning, which contributed to the develop reading 
comprehension skills for the experimental group students in English 
language. The study recommended the importance of using the flipped 
classroom strategy in teaching English language skills, and in the 
various other stages of education.   
Keywords: Flipped classroom, Reading comprehension skills, Tenth 
grade female students.                                                                                                       
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 قدمةالم
تتجو العممية التعميمية في األردن نحو استخدام طرق واستراتيجيات تدريس تقنية فاعمة في      

مجاالت تعمم وتعميم المواد الدراسية المختمفة بشكل عام، وفي مجال مادة المغة اإلنجميزية 
ر ومياراتيا بشكل خاص، وذلك من أجل االرتقاء بمستوى تعمم الطمبة النوعي ليصبحوا أكث

نجاحًا وفاعمية؛ إذا ُأريد ليم أن يكتسبوا ميارات لغوية أكثر تقدمًا0 وفي ىذا الصدد أكدت بعض 
الدراسات أّن دور المعّمم واستراتيجيات التدريس المستخدمة من أبرز األسس التي تقوم عمييا 

الطمبة في  عممّية التعّمم الفّعالة؛ ألّن جودة المعمم وعالية التدريس يتيحان الفرص الستغراق
 (0ٕٕٓٓاألنشطة التعميمّية ألطول وقت ممكن )العمري ومقابمة، 

ُتعّد المغة اإلنجميزية من أىم أدوات اكتساب العمم والمعرفة والتفاعل مع ثقافات األمم و    
المتقدمة ومتابعة ما يستجد فييا من تطور عممي وتقني، وىي األداة التي يمكن أن يستخدميا 

صل مع متحدثي المغة اإلنجميزية وجاىًيا أو عبر مواقع االتصال االجتماعي،  الطمبة في التوا
وىي بالتالي الوسيمة المغوية المعينة لمطمبة لمواجية المواقف التي تتطمب منو استخداميا سواء 
في مواقف التعمم أو في حياتو اليومية وتفاعمو مع اآلخرين، لذلك فإنَّ تعميم الطمبة المغة 

عامة وميارات الفيم لما يقرأ من نصوص قرائية يجب منحيا األىمية القصوى  اإلنجميزية
 بمختمف المراحل الدراسية في المراحل الدراسية المختمفة0 

وييدف تدريس المغة اإلنجميزية إلى تزويد الطمبة بالميارات األساسّية الالزمة في القراءة     
كسابيم بعض ا لمفردات والتراكيب المغوية واألفكار والمعاني والكتابة والتحدث واالستيعاب، وا 

لتوظيفيا في حياتيم اليومية، حيث إنيا تعد أداة لكسب المعارف والخبرات المتنوعة والمتعددة، 
(، ومن ىنا، ٕ٘ٔٓوىي من األدوات الميمة في تحقيق أىداف العممية التربوية )أبو سممى، 

ست مادة دراسية فحسب، ولكنيا وسيمة لمتواصل يمكن النظر إلى المغة اإلنجميزية عمى أنيا لي
الفكري والمعرفي واالجتماعي والثقافي، ومن ىذا المنطمق، فإّن تدريس المغة اإلنجميزية في 
نما ىو وسيمة لتنمية قدرة الطالب عمى الفيم لما يقرأ ويتعمم  المدارس ليس غاية في حد ذاتيا، وا 

عل مع الخبرات واألنشطة المغوّية التي تحتوييا في المغة اإلنجميزية، بما يمكنو من التفا
 (0 ٕٙٔٓالنصوص القرائية )النشوان،
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لذلك، فإن تنمية ميارات الفيم القرائي ضرورية لتقدم مستوى تعمم الطمبة لممواد األخرى،      
مما يفترض متابعتيا وتقويميا من وقٍت آلخر حتى يتبين أسباب ضعفيم في اكتسابيا أول 

زاء ظيوره ؛ فيكون العالج سياًل وميسوًرا، ويمكن أن يتم ذلك بوسائل وبرامج تربوية مناسبة، وا 
ذلك، يفترض عدم القمق عند تراجع مستوى بعض الطمبة في ميارة فيم المقروء في النصوص 
اإلنجميزية، ذلك ألّن عالج الضعف القرائي َأمٌر ممكن في َأي مرحمة تعميمية ِإذا توفرت لو 

لبرامج التعميمة المناسبة، واكتشافو مبكًرا يجعل العالج َأيسر من حيث الجيد والوقت الخطط وا
 (0  ٕٕٔٓوالفائدة لمطالب )الخزاعمة، 

وبالتالي، فإن ميارة فيم المقروء بأية لغة مطمًبا َأساسًيا لتعمم ما يتضمنو المحتوى  
إكسابيا لطمبتيم؛ ِإْذ ِإنَّ إتقانيم  التعميمي من معان وأفكار، مما يتعّين عمى المعممين العمل عمى

رسالو لممعمومات، ومعالجتيا، والّتواصل  ليا أمر ضروري، وتشير لدرجة كفاءتيم المُّغوية، وا 
 (0 ٜٕٓٓاالجتماعّي، ومعرفة قيمة اأَلدّلة والبراىين المتعّمقة بالنص المقرؤ )عطية، 

رَأ، يمزمو َأْن يفيم ما قرأ، وىذا ىو وىناك عالقة قوية بين الفيم والقراءة، فالطالب ِإذا ق 
( ِإلى أنَّ ٕٓٔٓ ,Burns & Kelebhanاليدف من القراءة0 وقد َأشار بيرنز وجون وكيمبان )

الفيم يتناول البنية العميقة لمغة، ما يعين القارئ عمى استيعاب المسموع والمكتوب، إضافة ِإلى 
مع المادة المقروءة، وبذلك يصبح الطالب قادًرا  تناول القراءة الوجو الخارجّي لمغة؛ وذلك بتفاعمو

عمى كيفية توجيو اأَلسئمة، وتحّممو مسؤولية ِإتقان القراءة، واإلفادة من النص المقروء، إْذ ِإنَّ 
 القارئ يتوّصل لمفيم بتفاعمو مع الّنص، وبيذا يكتمل المعنى لديو0

تعميم مادة المغة اإلنجميزية بشكل تتطمب عممية تدريس المواد الدراسية بشكل عام و لذلك،    
خاص استخدام استراتيجيات تدريس أكثر مرونة وفاعمية، بما تساىم في تعزيز التعمم المنظم 
ذاتًيا لدى الطالب، وتمبية احتياجاتو المغوية والمعرفية، وتفعيل دوره في العممية التعميمية، وفي 

، (,Urhahne, & Wagner ٕٕٔٓعمم )دعم دور المعمم كميسر وموجو لعمميتي التعميم والت
التربويين األثر الكبير الستخدام التكنولوجيا والتقنية في ويعزز ذلك التوجو إدراك الكثير من 

ووسائل االتصال والمعمومات في التعميم، نظرًا لإلمكانات المتزايدة لتطبيقات الحاسوب واالنترنت 
 (0 ٕٛٔٓمختمف مناحي الحياة ) النجمي، 
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التطور التقني والمعرفي ظيرت عديد من استراتيجيات التدريس التي تقوم عمى اإلفادة  ومع     
، أو ما (Flipped Class) من مستحدثات التقنية، ومن بينيا استراتيجية الصف المعكوس

(، لمحاجة إلى استخدام طرق واستراتيجيات (Flipped Learningيسمى أحيانًا بالتعمم المعكوس 
اعد عمى التعرف عمى بعض مشكالت تعمم الطمبة الذين ال يستفيدون من التعمم تدريس فاعمة تس

التقميدي بالشكل الصحيح، حيث أن ىناك الكثير من المعمومات التي تأتي لمطالب بسرعة كبيرة، 
إال أنو يتم نسيانيا بسرعة، فكان التساؤل عن أىمية توظيف استراتيجية تدريس تساعد الطمبة 

مم عدة مرات، وذلك من خالل تطبيق استراتيجية الصف المعكوس، ال سيما عمى التعرض لمتع
 ). ,Bristolٕٗٔٓ (مع انتشار التقنية بشكل كبير في التعميم في المراحل التعميمية المختمفة 

وتستند استراتيجية الصف المعكوس عمى عكس العممية التعميمية، حيث يتمقى الطمبة      
نزل، عن طريق إعداد المعمم مقاطع فيديو قصيرة باستخدام برامج المعمومات الجديدة في الم

أو شبكات  (webٕ) ( دقائق، ومشاركتو ليم في إحدى مواقع الٓٔ-٘مساعدة مدتو ما بين )
التواصل االجتماعي، أو مشاركتيم ألحد مقاطع الفيديو أو الوسائط المتعددة أو األلعاب التعميمية 

وغيرىا من المواقع التعميمية، بداًل من أن يتمقى الطمبة  نيةمن مصادر المعمومات اإللكترو 
المعمومات الجديدة داخل الصف، ثم يعودون إلى المنزل ألداء الواجبات المنزلية في التعميم 

 (Raja, ٕٖٓٔ)0التقميدي 

الصف المعكوس  ، أو(Flipped learning)كما عرفت ىذه االستراتيجية بالتعمم المعكوس     
(Flipped Class)( الذي يسمح بعكس نموذج التعمم ،Reversed model) بما يسمح ،

لمطمبة التحكم ذاتيًا بتعمميم بداًل من التأثر بالتعميم، واستعراض المحتوى التعميمي بشكل ذاتي 
خارج الصف من خالل الخيارات التي يتيحيا ليم المعمم، ومن ثم المشاركة األنشطة خالل 

إلى  (ٕٗٔٓ ,Bergman & Samesبيرجمان وسامز )0 ويشير (ٕ٘ٔٓ ,Joharyالفصل  )
أن ميزة الصف المعكوس تكمن في أن الطمبة الذين يعانون من صعوبات في بعض ميارات 
التعمم يتمقون أكبر قدر من المساعدة، فالمعمم يمضي وقتو متجواًل في الصف يساعد الطمبة عمى 

ع الفيديو التي تشرح المحتوى التعميمي ويشاىدىا اكتساب المعرفة واستيعابيا، وأن استخدام مقاط
الطمبة في المنزل، تعمل عمى جعل المعمم يركز في الصف عمى من يحتاج إليو الطمبة من وقت 

 أكثر لمتعمم، وفي توجييو نحو أداء أفضل0 
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أن التعمم المعكوس ىو  (ٗٗ .Goodwing & Miller, ٕٓٔ٘, p)ويرى جودوينغ وميممر    
وأنشطة التعمم ما بين داخل الصف الدراسي وخارجو، بحيث يقوم المعمم باستغالل "قمب ميام 

التقنيات الحديثة واالنترنت إلعداد الدروس، عن طريق شريط فيديو مرئي، ليطمع عميو الطمبة 
في المنزل، ومن ثم يقوم بأداء األنشطة التي كانت واجبات منزلية داخل الفصل، مما يعزز فيمو 

( إلى أن التعمم المعكوس نموذج تربوي يتم ٖٕٔٓ ,Randallميمية0 ويشير راندال )لممادة التع
فيو قمب مواقف التعمم التقميدية إلى واجب منزلي، بينما في المدرسة يتم العمل عمى المناقشات 

 والتجارب الصفية، حيث يعتبر الفيديو من أىم مكونات الصف المعكوس0

 Active) كوس إلى مفاىيم تربوية حديثة مثل التعمم النشطاستراتيجية الصف المعتستند و     
Learning)  ومشاركة الطمبة (Students Engagement) والتعمم المدمج (Blended  
Learning)  التعمم بالتسجيل الصوتي ، و (Course Broadcasting) فقيمة الصف ،

النقاشات الثنائية، المعكوس تكمن في تطويع الوقت ألغراض تدريسية أخرى كورش عمل، و 
(، حيث بوسع الطمبة االستفسار عن مضمون الدرس ٕ٘ٔٓوالمناقشات الجماعية ) أبو سممى، 

واختبار مياراتيم في تطبيق المعارف والعموم لدييم والتفاعل مع بعضيم البعض أثناء التدريب 
المدرب أو الموجو العممي عمى النشاطات التعميمية، فأثناء الحصص التدريسية يقوم المعمم بدور 

 .بتشجيع الطمبة عمى االستفسار والتعاون مع زمالئيم

فعممية القراءة في المغة اإلنجميزية ال تقتصر عمى مجرد تمييز الحروف والكممات، لكنيا    
تنطوي أيضًا عمى فيم معنى النص وسياقو، وىنا تبرز أىمية الفيم القرائي لمحتوى النص 

لقراءة، يتكون الفيم القرائي لممحتوى المتضمن بالنص، عن طريق المقروء، فمن خالل عممية ا
تصنيف المعمومات في صورة أنماط منظمة ومحددة؛ وبناء العالقات والروابط المباشرة وغير 
المباشرة بين المعمومات واألفكار؛ وأثناء معالجة القارئ لممعمومات يقوم بتكوين عممية الفيم 

ممية القراءة بأنيا ميارة إدراكية معرفية في األساس وليست حوليا؛ وبالتالي، يمكن وصف ع
 (Mckee, ٕٕٓٔ0مجرد ميارات لغوية )

لغة، واليدف من كل قراءة ىو فيم  ةوالفيم القرائي يمثل الميارة الثانية من ميارات أي    
قد ال المعنى، كما تمثل الخطوة األولى في ىذه العممية في ربط خبرة القارئ بالرمز المكتوب، ف

يصل المعنى من كممة واحدة، ويستطيع القارئ الجيد أن يفسر الكممات من تركيبيا السياقي 
                  ويفيم الكممات كأجزاء لمجمل، والجمل كأجزاء لمفقرات، والفقرات كأجزاء لمموضوع

    (0ٕٓٔٓ) إبراىيم، 



 مد  إرشيد  إرشيد إيمان  أح/ أ                فاعمية استخدام الصف المعكوس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرائي، وتذكر الباحثة وقد تضمن األدب التربوي تصنيفات متعددة لمستويات الفيم ال
المستوى الحرفّي:  -ٔ(0 وىي: ٕٙٔٓ؛ والنشوان، ٖٕٔٓمنيا تصنيف )الحوامدة وعاشور، 

والذي ييتم بمعرفة اأَلحداث وتسمسميا، والوصول لمحقائق من خالل النص، والتَّعرف ِإلى 
ف إلى المعاني الشخوص، سواًء أكانت رئيسة َأو ثانوية، ورواية اأَلحداث بشكٍل منطقّي، والتَّعر 

 -ٕالضمنية والرئيسة لمكممات، وبروز أسموب الكاتب، وذلَك بإعادة صياغة النُّصوص، 
المستوى االستنتاجّي: ويشمل التفريق بين اأَلفكار الرئيسة والثانوية، وعمل ممخص ليا، والتَّعرف 

صدار  تعميمات بخصوص إلى الغاية من النُّصوص، وَتعرُّف اأَلسباب والنتائج0 وتبني آراء، واِ 
المستوى التقويمي والنَّاقد لمنص، ويشمل معرفة العالقات بين الكممات،  -ٖالّنصوص المقروءة0 

ومعرفة ما وراء السُّطور، وتمييز الحقائق من غيرىا، وربط الوقائع ببعضيا، واستخالص اأَلفكار 
المستوى  -ٗروء0 الثانوية من خالل الفكرة الرئيسة، وتبني رأي محدد بالنسبة لمنص المق

اإِلبداعّي، والذي يشتمل عمى وضع نياية مقنعة لمنص، واالستفادة منو في الجانب التطبيقّي في 
نواحي الحياة جميعيا، وكذلك استخدام َألفاظ مختمفة مع المحافظة عمى المعنى واأَلفكار الرئيسة، 

جديد يتوافق مع اأَلحداث  وخمق َأحداث جديدة تعطي لمسة ِإبداعّية تجذب القارئ، ووضع عنوان
براز شخصية القارئ في فيم المقروء، وذلك باقتراح بعض اآلراء             المتضمنة في الّنّص، واِ 
           حول الّنّص، والتَّعرُّف إلى أسموب الكاتب، ولغتو في الكتابة، والعمل عمى وضع ممخص

 لمنص المقروء0
قرائي المذكورة سابقًا يمكن تنميتيا من خالل تدريس وترى الباحثة َأنَّ مستويات الفيم ال

المغة اإلنجميزية لطالبات الصف العاشر االساسي في مدرسة الطرة الثانوية لمبنات، فيي من 
وجية نظر الباحثة تمبي َأىداف ىذه الدِّراسة، واعتمدت أربعة مستويات لمفيم القرائي في ىذه 

 ستوى االستنتاجّي، والمستوى النَّاقد، والمستوى اإلبداعي0الدِّراسة، ىي: المستوى الحرفّي، والم
وقد اىتمت بعض األبحاث والدراسات بالتحقق من فاعمية بعض استراتيجيات التدريس 
في تحسين مستوى تعمم الطمبة في المواد الدراسية المختمفة، وكان من أبرز ىذه االستراتيجيات 

( في فاعمية الصف المعكوس في تنمية ٜٕٔٓفقد بحثت دراسة الربعي ) الصف المعكوس، 
ميارات الفيم القرائي في المغة اإلنجميزية لدى طمبة المرحمة االبتدائية في مدينة جدة، اتبع 

( طالًبا، قسمت إلى مجموعتين: ٜ٘الباحث المنيج شبو التجريبي عمى عينة تكونت من )
تبار لميارات الفيم القرائي، وتوصمت ضابطة، وتجريبية، وأعد قائمة بميارات الفيم القرائي، واخ

نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية 
 والضابطة في ميارات الفيم القرائي لصالح المجموعة التجريبية0
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( إلى استقصاء فاعمية التعمم المعكوس في تدريس ٕٚٔٓدراسة الحربي )بينما سعت  
عينة من الطالبات الموىوبات سات االجتماعية والوطنية في تنمية ميارات التعمم الذاتي لدى الدرا

في محافظة اإلحساء، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى في الصف األول الثانوي 
( طالبة، وطبقت استبانة لقياس ميارات التعمم الذاتي لدى الطالبات، ٖٓعينة تكونت من )

تائج الدراسة فاعمية استخدام استراتيجية التعمم المعكوس في تدريس مادة الدراسات وأظيرت ن
 االجتماعية والوطنية في تنمية ميارات التعمم الذاتي لدى الطالبات الموىوبات0 

( دراسة ىدفت إلى بيان فاعمية الصف المعكوس باستخدام موقع ٕٙٔٓأبو جبمة ) وأجرى    
(Edmod وأثرة عمى تنمية ) التفكير االبداعي والتحصيل في مادة االحياء لدى طالبات الصف

( ٕ٘االول الثانوي في مدينة الرياض، استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي عمى عينة بمغت )
طالبة وزعن عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

بين المجموعة التجريبية والضابطة في ميارات التفكير  أبرزىا: وجود فروق ذات داللة إحصائية
   االبداعي وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في االتجاه نحو المادة

 لصالح التجريبية0
( تعرف فاعمية الصف المعكوس في تنمية ميارات ٕٙٔٓدراسة النشوان ) فيما حاولت

س االبتدائي في الرياض، اتبعت الدراسة المنيج شبو الفيم القرائي لدى طمبة الصف الخام
( طالًبا من طمبة الصف الخامس االبتدائي، وبعد تطبيق ٓ٘التجريبي عمى عينة تكونت من )

بعدي عمى مجموعتي الدراسة أظيرت النتائج فاعمية استخدام الصف  -اختبار الفيم القرائي قبمي
 ميارات الفيم القرائي لدى طمبة المرحمة االبتدائية0المعكوس في تدريس المغة اإلنجميزية لتنمية 

التعرف عمى فاعمية استراتيجية الصف المعكوس في ( ٕٙٔٓالسبيعي ) وحاولت دراسة
تنمية التفكير الناقد والوعي البيئي في مقرر الدراسات االجتماعية لدى طالب الصف األول 

تجريبي، وتكونت أدوات ىذه الدراسة من المتوسط في السعودية، استخدمت الدراسة المنيج شبو ال
مقياس التفكير الناقد في ميارات التنبؤ باالفتراضات، التفسير، االستنباط وتقويم المناقشات، 

           ( طالًبا تم تقسيميم فيٓٗوكذلك أداة قياس الوعي البيئي، وتكونت عينة الدراسة من )
           ( طالبًا، بيت نتائجٜٔطة ضمت )( طالبًا، وأخرى ضابٕٔمجموعة تجريبية تضمنت )

الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التفكير الناقد 
             )الدرجة الكمية واألبعاد( بعد استخدام استراتيجية الصف المعكوس لصالح المجموعة

جات المجموعة التجريبية والضابطة في الوعي التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائيا بين در 
البيئي )الدرجة الكمية واألبعاد( لصالح المجموعة التجريبية، ووجود عالقة موجبة دالة إحصائًيا 

 بين التفكير الناقد والوعي البيئي0 
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( دراسة ىدفت إلى الكشف عن فاعمية الصف المعكوس ٕ٘ٔٓكما أجرت أبو سممى )
ءة في المغة اإلنجميزية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالرياض، في تنمية ميارات القرا

( طالبة وزعن عشوائًيا إلى ٜ٘اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي عمى عينة تكونت من )
( طالبة، وطبقت الباحثة ٕ٘( طالبة، وتجريبية تضمنت أيًضا )ٕ٘مجموعة ضابطة تضمنت )

أظيرت نتائج الدراسة بعدي عمى مجموعتي الدراسة،  -قبمي اختبار القراءة في المغة اإلنجميزية
وجود فروق دالة إحصائًيا بين درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة 

  في االختبار بعد استخدام استراتيجية الصف المعكوس ولصالح طالبات المجموعة التجريبية0

لكشف عن فاعمية برمجية تعميمية في تنمية ( فيدفت إلى إ٘ٔٓأما دراسة الحربي )
ميارات االستماع الناقد في المغة اإلنجميزية لدى طالبات الصف السادس في مدارس تبوك، 

( طالبة وزعن عشوائًيا إلى ٗٗاتبعت الراسة المنيج شبو التجريبي عمى عينة تكونت من )
طالبة، وطبقت البرمجية  (ٕٕ( طالبة، وتجريبية تضمنت أيًضا )ٕٕمجموعة ضابطة تضمنت )

عمى المجموعة التجريبية، وطبقت الباحثة اختبار ميارات االستماع الناقد في المغة اإلنجميزية 
أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا بين بعدي عمى مجموعتي الدراسة،  -قبمي

ر ميارات االستماع درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في اختبا
   الناقد بعد تطبيق استراتيجية الصف المعكوس ولصالح طالبات المجموعة التجريبية0

تعـرف فاعميـة الـتعمم المعكوس فـي إلى  (Bormann, 2202 )وىدفت دراسـة بورمـان     
مم تحصـيل الطمبة وتفاعميم في عممية التعمم، وتوصمت إلى أن التعمم المعكوس يوفر بيئة تع
عداد الطالب الستخدام ميارات القرن الحادي والعشرين0   تفاعمية تؤدي إلى تحصيل أفضل، وا 

( إجراء مقارنة بين التعمم المعكوس والتعمم  Strayer,2202وحاولت دراسة سترير )     
التقميدي، حيث اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة من الطمبة في جامعة والية 

و، وتم جمع البيانات من خالل المالحظات والمقابالت، وكان من اىم النتائج رضا الطمبة اوىاي
 عن العممية التعميمية وفيميم العميق لممفاىيم الخاصة بالمحتوى بشكل أكثر عمقًا0

فاىتمت بالكشف عن اسـتخدام استراتيجية الـتعمم  (Randall, 2202)راندل  أما دراسة    
س طمبة الصفوف التمييـدية فـي جامعـة يونفبرجيـام  وأثرىـا فـي تحصـيل المعكوس فـي تـدري

الطمبة، وبينت أن استخدام ىذه التقنيـة مـن خـالل اسـتراتيجية الـتعمم المعكوس زاد مـن دافعيـة 
 الطمبة نحو العممية التعميمية0
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يجية الصف ، يتبين أىمية البحث في استخدام استراتبعد استعراض ما تقدم من دراسات
استقراء تمك الدراسات،  خالل ومن المعكوس في العممية التعميمية وربطيا ببعض المتغيرات،

يتضح أن منيا ما تناولت فاعمية استخدام استراتيجية الصف المعكوس أو التعمم المعكوس في 
، ؛ والسبيعيٕٚٔٓتنمية بعض ميارات التفكير أو التحصيل، لدى الطمبة، كدراسة ) الحربي، 

((0 ومنيا ما اىتمت بدراسة أثرىا في Borman, 2202؛ وبورمان )ٕٙٔٓ؛ وأبو جبمة، ٕٙٔٓ
(0  وتمتقي الدراسة الحالية مع ٕ٘ٔٓ؛ والحربي، ٕ٘ٔٓتنمية الفيم القرائي كدراسة )أبو سممى، 

بعض تمك الدراسات من حيث اىتماميا باستخدام الصف المعكوس في العممية التعميمة، كدراسة 
(0 إال أنيا تميزت بمحاولتيا الكشف ٕ٘ٔٓ؛ والحربي، ٕ٘ٔٓ؛ أبو سممى، ٕٙٔٓشوان، ) الن

عن فاعمية استخدام استراتيجية الصف المعكوس في تدريس المغة اإلنجميزية لتنمية ميارات الفيم 
القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي لما يشكمو ىذا الفصل من أىمية تربوية 

ه نياية مرحمة التعميم األساسي، ولما تتمتع بو ىذه المرحمة العمرية لمطالبات وسيكولوجية باعتبار 
من خصائص عقمية، مما يعطي ىذه الدراسة نوعًا من التفرد مقارنة بالبحوث والدراسات األخرى، 
إال أن الباحثة استفادت من الدراسات واألدبيات والمقاييس السابقة في الوصول إلى تحديد خطة 

 منيجيتيا، وبناء أداتيا، وأساليب المعالجة اإلحصائية0 الدراسة و 

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا
تعد استراتيجية الصف المعكوس إحدى استراتيجيات التدريس الفاعمة، التي تقوم عمى      

توظيف المعمم والطمبة لتقنيات التعميم في العممية التعميمية التعممية، مما يساىم في زيادة التفاعل 
المعمم والطمبة وبين الطمبة أنفسيم، وفي تنمية ميارات التعمم المختمفة لمطمبة، ورفع مستوى بين 

 تعمميم الذاتي0 

(0 عمى ٕٕٔٓ ,Marlowe؛  ومارلو )ٕ٘ٔٓ؛ والحربي، ٕ٘ٔٓوتؤكد دراسة ) أبو سممى،    
 لطمبة0 أىمية استراتيجية الصف المعكوس في التدريس لتنمية ميارات التعمم المختمفة لدى ا

ولكون الباحثة عممت معممة لمغة اإلنجميزية ألكثر من عشر سنوات، وتعمل حالًيا مشرفة     
تربوية، الحظت وجود تدن في مستوى اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي لميارات الفيم 
ت القرائي، وربما يرجع ذلك إلى طرق التدريس التقميدية التي اعتاد عمييا معظم معممي ومعمما

استخدام الصف المعكوس في تدريس المغة لذا، ارتأت، البحث في فاعمية المغة اإلنجميزية0 
 0 اإلنجميزية لتنمية الفيم القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في لواء الرمثا
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 وبالتالي، تحددت مشكمة الدراسة باإلجابة عن السؤالين التاليين:
وس في تدريس المغة اإلنجميزية لتنمية الفيم القرائي لدى استخدام الصف المعكفاعمية ما  0ٔ

 ؟  طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة الطرة الثانوية لمبنات في لواء الرمثا

عمـى استخدام الصف المعكوس في تدريس المغة اإلنجميزية لتنمية الفيم القرائي مـا فاعميـة 0 ٕ
اشر األساسي في مدرسة الطرة الثانوية لمبنات في لدى طالبات الصف العبقـاء أثـر الـتعمم 

 ؟ لواء الرمثا

 تم صياغة الفرضين التاليين:ولتسييل عممية اإلجابة عن سؤالي الدراسة، 
بين متوسـطي  (  =ٓ0ٓ٘) 0 ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائيةٔ

ص القرائية بالمغة اإلنجميزية درجـات طالبات المجموعة التجريبية التـي درسـت النصو 
باسـتخدام اسـتراتيجية الصف المعكوس وطالبات المجموعـة الضابطة التـي درسـت النصوص 

 نفسـيا باسـتخدام الطريقـة المعتادة في التطبيق البعدي الختبار ميارات الفيم القرائي0 

طالبات المجموعة  بين متوسطي درجات (   =ٓ0ٓ٘)0 يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ٕ
التجريبية التـي درسـت النصوص القرائية باسـتخدام اسـتراتيجية الصف المعكوس والمجموعـة 

 التـي درسـت باسـتخدام الطريقـة المعتادة في التطبيق البعدي الختبار بقاء أثر التعمم0

 أىداف الدراسة
 تيدف الى:

بين متوسـطي درجـات طالبات  (  =ٓ0ٓ٘) دال إحصائيًا عند مستوى 0 الكشف عن فرقٔ
المجموعة التجريبية التـي درسـت النصوص القرائية باسـتخدام اسـتراتيجية الصف المعكوس 
وطالبات المجموعـة الضابطة التـي درسـت باسـتخدام الطريقـة المعتادة في التطبيق البعدي 

 الختبار ميارات الفيم القرائي0

بين متوسطي درجات طالبات  (  =ٓ0ٓ٘) ًا عند مستوىدال إحصائي التأكد من وجود فرق0 ٕ
المجموعة التجريبية التـي درسـت النصوص القرائية المحددة باسـتخدام اسـتراتيجية الصف 
المعكوس وطالبات المجموعـة الضابطة التـي درسـت باسـتخدام الطريقـة المعتادة في التطبيق 

 البعدي الختبار بقاء أثر التعمم0
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 لنظريةاألىمية ا

وضع إطار نظري تربوي الستراتيجية الصف المعكوس يؤمل أن تسيم الدراسة الحالية في  .0
 كاستراتيجية تدريس فاعمة في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى طابات الصف العاشر0 

 األىمية التطبيقية:

تضمن قد تفيد المتخصصين في تعميم المغة اإلنجميزية وتعمميا لتطوير أىداف القراءة لت 0ٔ
إكساب الطالبات ميـارات الفيم القرائي بمختمف مستوياتو، وتطوير أساليب تدريسيا ووضع 

 أسئمة تقويمية تنمي تمك الميارات 0

تفيد مشرفي ومعممات المغة اإلنجميزية فـي وضـع قائمـة بميـارات الفيـم القرائـي في المغة ربما  0ٕ
 الطمبة0 اإلنجميزية، واختبـار لقيـاس تمك الميارات لدى 

تساعد نتائج ىذه الدراسة معممي ومعممات المغة اإلنجميزية عمى توظيف أن  تأمل الباحثة 0ٖ
 استراتيجيات تدريس قائمة عمى استخدام تكنولوجيا التعميم0 

يتوقع أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في فتح المجال أمام باحثين آخرين إلجراء مزيد من   0ٗ
ميزية ومواد أخرى باستخدام استراتيجية الصف المعكوس الدراسات حول تدريس المغة اإلنج

 وربطيا بمتغيرات أخرى0

 حدود ومحددات الدراسة
عينة من طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة الطرة الثانوية لمبنات في  الحدود البشرية:

  نت من( طالبة، جرى تقسيمين عشوائًيا إلى مجموعة تجريبية تكو ٓٗلواء الرمثا، وتكونت من )
 ( طالبة0  ٕٓ( طالبة، وضابطة تكونت أيًضا من )ٕٓ)

 مدرسة الطرة الثانوية لمبنات في لواء الرمثا0 الحدود المكانية:

 م0ٕٕٕٓ/ ٕٕٔٓالدراسي  من العام األول الفصل الدراسي الحدود الزمانية:

الفيم القرائي استراتيجية الصف المعكوس في تنمية ميارات  فاعمية استخدام الحدود الموضوعية:
 مدرسة الطرة الثانوية لمبنات في لواء الرمثا0لدى عينة من طالبات الصف العاشر في 

وسيتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء صدق استجابات أفراد الدراسة عمى االختبار،      
 وصدف االختبار وما يتمتع بو من معامالت الصعوبة والتمييز ومن الصدق والثبات0
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 لدراسة وتعريفاتيا اإلجرائيةمصطمحات ا
" نموذج تعميمي يستند إلى استخدام التقنيات الحديثة  (:Flipped Classالصف المعكوس )

وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعمم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع الفيديو أو الممفات 
كان آخر باستعمال الصوتية أو غيرىا من الوسائط، ليطمع عمييا الطمبة في المنزل أو في أي م

 .(ٕٕٓٓحواسيبيم أو ىواتفيم الذكية أو أجيزتيم الموحية قبل حضور الدرس )العمري ومقابمة، 

: استراتيجية تدريس تتمركز حول الطالبة بداًل من وتعرفو الباحثة إجرائًيا في ىذه الدراسة       
المعممة، وفييا تقوم الطالبات بمشاىدة دروس في المغة اإلنجميزية عبر فيديو قصير في المنزل 
قبل وقت الصف، بينما تستغل المعممة الوقت في الصف بتوفير بيئة تفاعمية نشطة يتم فييا 

 توجيو الطالبات وتطبيق ما تعممنو0 

                              عّرفتو الّنجميّ  (:Reading Comprehensionالقرائي )الفيم 
بأنَّو "تمكين الطمبة من معرفة معنى الكممة، ومعنى الجممة، والرَّبط بين (  ٖٙٔ، ص ٕٛٔٓ) 

المعاني بشكل ُمنظم، ومنطقّي متسمسل واالحتفاظ بيذه المعاني واألفكار، وتوظيفيا في المواقف 
قيام الطمبة بالربط ( بأنو: "ٕٔٗ، ص ٕٕٓٓاتّية المختمفة"0 وعرفو مييدات والصمادي ) الحي

بين ما يقومون بقراءتو )الرموز المكتوبة( وما يفيمونو ضمن السياق )المعنى( في أثناء تفاعميم 
 مع النصوص القرائية0 

وية تتميز بيا الطالبة في فيميا : ميارة لغوتعرفو الباحثة ِإجرائيِّا في ىذه الدِّراسة بَأنَّوُ      
الحرفي واالستنتاجي والناقد لمنص المقروء0 وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة عمى 

 اختبار الفيم القرائي المستخدم في الدراسة0 

عرفيا الغامدي (: Reading Comprehension Skillsميارات الفيم القرائي )
لذىنية التي يقوم بيا الطمبة مستخدمين خبراتيم القرائية ( بأنيا: " األداءات ا٘ٔ، ص ٜٕٓٓ)

السابقة ومالمح المقروء لموصول إلى المعاني المتضمنة في النص المقروء والمتمثمة في 
(0 وتقاس إجرائًيا بالدرجة التي الحرفّي، واالستنتاجّي، والنَّقدي، واإلبداعي)مستويات ميارات الفيم 

 ار الفيم القرائي المستخدم في ىذه الدراسة0 تحصل عمييا الطالبة في اختب

( ٙٔ-٘ٔالطالبات المواتي تتراوح أعمارىن ما بين )طالبات الصف العاشر األساسي: 
سنة، ويدرسن في الصف العاشر األساسي والذي يشكل نياية مرجمة التعميم األساسي في مدرسة 

 الطرة الثانوية لمبنات0 
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 منيجية الدراسة
وىذا  (Quiz- Experimental Research)منيج شبو التجريبي اتبعت الدراسة ال

المنيج يتطمب وجود مجموعات )ضابطة وتجريبية( ، يعالج فييا أثر متغير مستقل أو أكثر عمى 
 متغير تابع أو أكثر0

 أفراد الدراسة
أفراد الّدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي بالطريقة القّصدية من مدرسة  اختيارتم    

( طالبة قسمن عشوائًيا إلى ٓٗوتكونت من )مدرسة الطرة الثانوية لمبنات في لواء الرمثا، 
 ( طالبة0 ٕٓ( طالبة، وضابطة تكونت من )ٕٓمجموعة تجريبية تكونت من ) 

 إجراءات الدراسة
لتحقيق أىداف الدراسة، اتبعت الباحثة متطمبات الصف المعكوس في تدريس عدد من     

ة في المغة اإلنجميزية، وأعدت عدد من مقاطع فيديو مدة كل مقطع تتراوح بين النصوص القرائي
 ( دقائق، وذلك وفق الخطوات التالية:ٓٔ-٘)
 تحديد ميارات الفيم القرائي المستيدفة من النصوص القرائية المطموبة والتخطيط ليا0 0ٔ
الفيديو، وسيط توفير متطمبات الصف المعكوس، الحاسب اآللي، االنترنت، تطبيقات إنتاج  0ٕ

 لنقل الفيديو التعميمي المنتج إلى الطالبات0
حيث أعدت الباحثة بالتعاون مع بعض المعممات ذوات الخبرة في ىذا إعداد مقاطع الفيديو:  0ٖ

دقائق، وتم ( ٓٔ-٘)المجال، وتم إعداد مجموعة من مقاطع فيديو مدة كل فيديو تتراوح بين 
 تو لمنصوص القرائية المحددة0 مراعاة جودة اإلخراج لمفيديو، ومراعا

ضافة المؤثرات الصوتية والضوئية المطموبة0 0ٗ  إنتاج فيديو لكل نص قرائي، وتحريره وا 
 إضافة األنشطة التعميمية واألسئمة التفاعمية لمنص المسجل0 0٘
رفع النص المتضمن في الفيديوىات عمى رابط المعممة ومشاركتيا عبر وسائل التواصل  0ٙ

 ت المجموعة التجريبية0 االجتماعي مع طالبا
اطالع طالبات المجموعة التجريبية في المنزل عمى المحتوى التعميمي لكل فيديو الذي أعدتو  0ٚ

المعممة سمفًا مع إرفاق ورقة المالحظات الخاصة بمقطع الفيديو المرسل عبر المنصة 
 التعميمية المحددة0

التي تضمنيا كل فيديو شاىدنو  ناقشت المعممة في غرفة الصف الطالبات بالمادة التعميمية 0ٛ
في المنزل، وتم طرح األسئمة واالستفسارات عنو، والقيام باألنشطة التعميمية المخطط ليا 

 مسبقًا، وتدوين النتائج، لمحصول عمى فيم أعمق لممحتوى، ومراقبة التعمم وتقويمو0
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 أداة الدراسة
 اختبار ميارات الفيم القرائي

القائمة عمى آراء معممات المغة اإلنجميزية، ومراجعة ومطالعة عدد الباحثة في إعداد  تاعتمد  
من الدراسات واألدبيات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، وتكونت القائمة من أربع ميارات 
رئيسة، ىي: )الفيم القرائي الحرفي، الفيم القرائي االستنتاجي، الفيم القرائي النقدي، الفيم 

 ( يبين ذلك0ٔعدد من الميارات الفرعية0 والجدول ) انبثق عنياالقرائي اإلبداعي(، و 
 (: مستويات ميارات الفيم القرائي0جدول)

 الميارات الفرعية مستويات الفيم القرائي
 ٘ الفيم الحرفي

 ٘ الفيم االستنتاجي
 ٘ الفيم النقدي
 ٘ الفيم اإلبداعي
 ٕٓ المجموع

 طالبات الصف األساسي لميارات الفيم القرائي0  اليدف من االختبار: قياس مستوى اكتساب -
 نوع االختبار: اختيار من متعدد0 -
             (، ولمبدائلٕٓ -ٔصياغة أسئمة االختبار: حيث رمز لألسئمة باألرقام المتسمسمة من ) -

 ) أ، ب، ج، د(0 
لمستوى طالبات  مالءمة الصياغة المغوية لمفردات االختبارروعي في صياغة أسئمة االخبار:  -

تساوي البدائل في الصعوبة، وعدم وجود تداخل بينيا0 والتوزيع العشوائي و  الصف العاشر،
لإلجابات الصحيحة0 وخمو األسئمة من أية تمميحات لإلجابة الصحيحة0 وشمول األسئمة 

 تباين صعوبة األسئمة0 و المستويات األربعة لمفيم القرائي0 
عوبة لمفردات االختبار: حيث تـم حسـاب معـامالت السـيولة حساب معامالت السيولة والص -

والصـعوبة ألسـئمة االختبـار باسـتخدام معادلـة حسـاب معـامالت السـيولة والصـعوبة، وقـد 
(، فـي حـين تراوحـت 0٘ٚٓ -0ٕٗٓتراوحـت معـامالت السـيولة ألسـئمة االختبـار مـا بين )

، وعمـى ىـذا ُتعـد ىـذه األسـئمة متفاوتـة فـي ٗ٘ ) ٓ-0ٕٛ(ٓمعـامالت الصـعوبة مـا بـين 
نسـب السـيولة والصـعوبة حيـث روعـي فـي إعـدادىا أن يكـون بعضـيا لمطالبة متدنية 
التحصيل، وغالبيتيا لمطالبة المتوسطة  وفوق المتوسطة في التحصيل، وبعضيا لمطالبة 

 ية بين الطالبات0المتفوقة في التحصيل، وذلك لمراعاة الفروق الفرد
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 صدق االختبار  

ُيقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو، وىناك طرق متنوعة لحساب     
معامل صدق االختبار، ُوُيقصد بـو الصورة الخارجيـة أو الشـكل العـام لالختبـار مـن حيـث نـوع 

، وتعميمـات االختبار ومدى دقتيا، وما المفـردات، وكيفيـة صـياغتيا، ومـدى وضـوح ىـذه المفـردات
تتمتع بو من موضوعية، وقد تم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين، الذين أجمعوا 

 عمى أن كل مفردة من مفردات االختبار تقيس ما وضعت لقياسو0

 ثبات االختبار 
ي حصـمت عمييـا الطالبات يقـاس الثبـات إحصـائيًا بحسـاب معامـل االرتبـاط بـين الـدرجات التـ    

فـي التطبيـق القبمـي ونتـائج االختبـار فـي التطبيـق البعـدي، فـإذا ثبتـت الـدرجات فـي االختبـارين 
فأن درجـة ثبـات االختبـار كبيـرة، أمـا إذا كانـت غيـر ثابتـة فإن معامـل الثبـات وأن االختبـار غيـر 

طريقـة لحسـاب معامـل ثبـات االختبـار، لحسـاب معامـل  ثابـت، واسـتخدمت الباحـثة أكثـر مـن
، وبمغ  (Split-Half)ارتباط فقرات االختبار ببعضيا تم اسـتخدام طريقـة التجزئـة النصـفية

 (0ٜٕ0ٓ(،  فـي حـين بمـغ معامـل الثبـات )0ٜٔٓ) 

ات الفيم القرائي بعد األخذ بمالحظات وآراء المحكمين، أعدت الباحثة االختبار في ضوء ميار    
( سؤااًل من نوع االختيار من ٕٓ) الحرفي، االستنتاجي، والنقدي، واإلبداعي(، وتكون من )

( درجة0 ٕٓمتعدد، كما تم حساب درجة واحدة لكل سؤال، وتكون الدرجة الكمية لالختبار )
 تصحيح االختبار

، وصـفر لإلجابـة غيـر تـم تصـحيح االختبـار بإعطـاء درجـة واحـدة لإلجابـة الصـحيحة  
الصـحيحة، ثـم تجمـع الـدرجات لتعطـى الدرجة الكمية إلجابة الطالبة عن االختبار، وتكون درجات 

 (0ٕٓ-ٔاالختبار من )

 الدراسةتصميم 
بعدي( لمجموعتين )مجموعة تجريبية -اتبعت الدراسة الحالية التصميم شبو التجريبي )قبمي   

 ومجموعة ضابطة(، كما يأتي: 
Oٔ x Oٔ  =EG 

Oٔ- Oٔ =CG 
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 حيث تمثل:
 (EG0)(= المجموعة التجريبية )درست باستخدام استراتيجية الصف المعكوس 

 (CG 0الطريقة المعتادة(= المجموعة الضابطة )درست باستخدام) 

 (Oٔ =)0التطبيق القبمي والبعدي الختبار الفيم القرائي 

 (Xالمعالجة التجريبية )( 0عة التجريبية وفق استراتيجية الصف المعكوستدريس طالبات المجمو) 

 (0في التدريس الطريقة المعتادة( )تنفيذ -)  

 الدراسةمتغيرات 
 الصف المعكوس، و الطريقة المعتادة0وليا مستويان:  ،استراتيجية التدريس المتغير المستقل:

 بداعي(0ميارات الفيم القرائي ) الحرفي، االستنتاجي، النقدي، اإل :المتغير التابع
 األساليب اإلحصائية:

لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات    
طابات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار الفيم القرائي، واستخدام تحميل التباين 

الفروق بين المتوسطات وذلك لضبط  ( ذي التصميم العاممي،ANOVAالثنائي المشترك )
 Eta( µٕالحسابية لدرجات الطمبة في التطبيق القبمي لالختبار، كما تم استخراج مربع ايتا )

Square  لمتعرف عمى حجم أثر استخدام استراتيجية الصف المعكوس في تنمية ميارات الفيم
 القرائي لدى طالبات المجموعة التجريبية0

 تنفيذ تجربة الدراسة
 فرضي الدراسة، قامت الباحثة باإلجراءات التالية:  لإلجابة عن 

التطبيق القبمي الختبار الفيم القرائي عمى عينـة الدراسة التجريبيـة والضـابطة البالغ عددىا  -
( طالبة لكل مجموعة، تـم بعـد ذلـك التصـحيح رصـد الـدرجات وحسـاب متوسطاتيا ٕٓبواقع )

 سطاتيا باسـتخدام اختبـار "ت " لمتوسـطين غيـر مـرتبطين0وتباينيـا وداللـة الفـرق بـين متو 

تطبيق الدراسة حسب باستخدام الصف المعكوس وذلك وفق الجدول الزمني لمبرنامج، وقـد   -
 ( حصة صفية0ٕٔ( يوًما بمعدل ثالث حصص اسبوعًيا، وبواقع ) ٕٔاسـتمر تنفيـذه خالل )
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ن تنفيذ النصوص القرائية المحددة، تم التطبيـق التطبيق البعدي لالختبار بعد االنتياء م  -
البعـدي الختبـار الفيـم القرائـي عمـى طالبات مجموعتي الدراسة التجريبيـة والضـابطة عمـى 

 حـده، وذلـك فـي ظـروف مشـابيو لمتطبيـق القبمي0 
التطبيق ( يومًا من ٕٔالتطبيق البعدي الثاني الختبار ميارات الفيم القرائي بعد مرور ) -

البعدي األول لالختبار مـرة ثانيـة عمـى مجمـوعتي الدراسة، وذلـك بيدف تحديد مدى بقاء أثر 
 التعمم لدى طالبات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في ميارات الفيم القرائي0

 عرض نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا
ام الصف المعكوس في تدريس المغة اإلنجميزية استخدفاعمية لإلجابـة عـن السـؤال األول: مـا     

 لتنمية الفيم القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في لواء الرمثا؟0 
قـامت الباحـثة باختبار صـحة ىـذا الفـرض األول: )ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى    

جموعة التجريبية التـي بين متوسـطي درجـات طالبات الم (  =ٓ0ٓ٘) الداللة اإلحصائية
درسـت النصوص القرائية بالمغة اإلنجميزية باسـتخدام اسـتراتيجية الصف المعكوس وطالبات 
المجموعـة الضابطة التـي درسـت النصوص نفسـيا باسـتخدام الطريقـة المعتادة في التطبيق 

حـراف المعيـاري لـدرجات البعدي الختبار ميارات الفيم القرائي(، بحسـاب المتوسـط الحسـابي واالن
مجموعتي الدراسة التجريبيـة والضـابطة فـي التطبيـق البعـدي الختبـار ميارات الفيـم القرائـي، ثـم 

لمعرفـة اتجـاه الفـرق وداللتـو  ٕ)= نٔن)اسـتخدام اختبـار "ت" لمتوسـطين غيـر مـرتبطين 
 ( ىذه النتائج0 ٕاإلحصـائية، ويوضـح جدول) 

لة الفروق بين متوسطي مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية في التطبيق : دال 2جدول 
 البعدي لالختبار

 
 المستويات

التطبيق البعدي 
 لممجوعة لمتجريبية

التطبيق البعدي 
 لممجموعة لمضابطة

مستوى  قيمة ت قيمة ف
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 *0ٓٓٓ 0ٖٛٛ 0ٕٛٛ 0ٜ٘ٓ 0ٕٚٓ 0ٚٙٓ 0ٕٓٗ الفيم الحرفي

 *0ٓٓٓ 0ٚٓٗ  0ٜٚٓ 0ٕٙ٘ 0ٛٓٓ 0ٔٓٗ الفيم االستنتاجي
 *0ٓٓٓ 0ٕٓٗ  0ٜٜٓ 0ٖٕٙ 0ٕٛٓ 0ٓٓٗ الفيم النقدي
 *0ٓٓٓ 0ٖٕٗ  0ٜٜٓ 0ٕٕٙ 0ٛٙٓ 0ٜٖ٘ الفيم اإلبداعي

 *0ٓٓٓ 0ٕٕٛ  0ٜٚٓ 0ٕٙ٘ 0ٛٔٓ 0ٓٙٗ الكمي
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(   =ٓ0ٓ٘إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللة ) ( أن ىنـاك فرقـًا ظاىًرا داالً ٕيتبين من الجدول )    
بـين متوسـطي درجـات طالبات المجموعـة التجريبيـة وطالبات المجموعـة الضابطة في اختبار 

الكمي ميارات الفيم القرائي لصالح طالبات المجموعة التجريبية، حيـث بمغ المتوسط الحسابي 
 تجريبية، كما بمغـت قيمـة "ت" المحسـوبة( لممجموعة ال0ٓٙٗ) (، و0ٕٙ٘لممجوعة الضابطة )

(، عند مستوى 0ٕٛٛفـي حـين وجدت قيمة "ف" الجدولية لداللة الطرفين تساوي )(، 0ٕٕٛ)
            ولعزل الفروق القبمية إحصائيًا بين المجموعتين عمى اختبار ميارات (0ٓ٘0ٓالداللة )

، وكانت النتائج كما في (ANOVA)لمشترك الفيم القرائي، تم استخدام اختبار تحميل التباين ا
 (0ٖالجدول )

لدرجات الطالبات في المجموعتين  (ANOVA)(: نتائج تحميل التباين المشترك 2جدول)
 )الكمي( البعدياختبار الفيم القرائي التجريبية والضابطة عمى 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 ستوىم
 الداللة

η
 ة ٕ

  0ٓٓٓٓ 0ٖٗٗٙ 0ٕٖٓ ٔ 0ٕٖٖ القياس القبمي
 0ٖ٘٘ٓ *0ٓٓٓٓ 0٘ٙٛٗ 0ٕٓٗ ٔ 0ٕٓ٘ )االستراتيجية( المجموعة

    0ٓٙٓ ٖٚ 0ٖٗٙ الخطأ
     ٜٖ 0ٓ٘ٔ الكمي

 (.=2.20* دالة إحصائيًا عند مستوى) 
درجات الطالبات في  ( إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطيٖتشير النتائج في الجدول ) 

المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى اختبار الفيم القرائي البعدي، حيث بمغت قيمة )ف( 
(، أي أنو  =ٓ0ٓ٘( وىذه القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )0٘ٙٛٗالمحسوبة لمفرق )

طالبات المجموعة يوجد فرق ذو داللة إحصائية في ميارات الفيم القرائي بشكل عام )الكمي( بين 
التجريبية التي درست باستراتيجية الصف المعكوس، وبين طالبات المجموعة الضابطة التي 

0 ولمتعرف إلى حجم تأثير متغير استراتيجية الصف لمطريقة المعتادة في الّتدريس خضعت
            المعكوس في تنمية ميارات الفيم القرائي بشكل عام لدى الطالبات، تم حساب مربع ايتا 

(η
η) ، وقد بمغت قيمة مربع ايتا(ٕ

%( من التباين 0ٖ٘٘(، وبذلك يمكن القول إن )0ٖ٘٘ٓ) (ة ٕ
في ميارات الفيم القرائي بين طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة يرجع لمتغير استراتيجية 

لمحكات الصف المعكوس0 وُيعد حجم تأثير االستراتيجية في ىذه النتيجة مرتفعًا، وفقًا 
 في تفسير األثر الذي يحدثو المتغير المستقل في المتغير التابع0  (Cohen) كوىين
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وتؤكد ىذه النتيجة فاعمية استخدام استراتيجية الصف المعكوس في تنمية ميارات الفيم      
القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي، حيث تفوقت نتائج طالبات المجموعة التجريبية 

ئج طالبات المجموعة التجريبية، وعميو، ترى الباحثة أن تدريس المغة اإلنجميزية باستخدام عمى نتا
استراتيجية الصف المعكوس تساعد عمى زيادة مستوى ميارات الفيم القرائي لدى طالبات الصف 

 العاشر األساسي، مقارنة بالطريقة المعتادة في التدريس0 
استراتيجية الصف المعكوس ساىمت في زيادة مستوى  وتعزو الباحثة ذلك إلى أ، استخدام   

ميارات الفيم القرائي لدى طالبات المجموعة التجريبية، حيث كانت األنشطة والتطبيقات التي 
مارسنيا داخل الصف مكممة لمفيديوىات التي كانت متاحة لين في المنزل والتي يمكن الرجوع 

 إلييا وقتما شئن0 
غالبية الدراسات السابقة التي تناولت فاعمية استخدام الصف المعكوس وتتفق ىذه النتيجة مع    

في تنمية ميارات الفيم القرائي أو التحصيل الدراسي لدى الطمبة في المواد الدراسية المختمفة، 
؛ وأبو سممى، ٕٙٔٓ؛ والنشوان، ٕٚٔٓ؛ والحربي، ٜٕٔٓحيث تتفق مع دراسة )الربعي، 

تمف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي تناولت (0 ولم تخٕ٘ٔٓ؛ والحربي، ٕ٘ٔٓ
               فاعمية استراتيجية الصف المعكوس في تنمية ميارات الفيم القرائي والتحصيل الدراسي

 لدى الطمبة0 
استخدام الصف المعكوس في تدريس المغة اإلنجميزية مـا فاعميـة لإلجابة عن السؤال الثـاني:    

 ؟لدى طالبات الصف العاشر األساسي في لواء الرمثاعمـى بقـاء أثـر الـتعمم يم القرائي لتنمية الف
           قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الثاني: يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى    
(  =ٓ0ٓ٘)  بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التـي درسـت النصوص القرائية

ام اسـتراتيجية الصف المعكوس والمجموعـة التـي درسـت باسـتخدام الطريقـة المعتادة في باسـتخد
التطبيق البعدي الختبار بقاء أثر التعمم0 حيث طبقت الباحثة اختبار ميارات الفيم القرائي عمـى 

 ( يومًا من التطبيق البعدي األول لالختبار مـرة ثانيـة عمـىٕٔمجموعتي الدراسة بعد مرور)
مجمـوعتي الدراسة، وذلـك بيدف تحديد مدى بقاء أثر التعمم لدى طالبات مجموعتي الدراسة 
التجريبية والضابطة في ميارات الفيم القرائي0 حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدرجات كل مجموعة، وحسـاب قيمـة )ت( لداللـة الفـروق بـين متوسـطي درجـات 

، ويوضـح الجدول (SPSS)ت المجموعـة التجريبيـة والضـابطة، واسـتخدمت الباحـثة برنـامج طالبا
( قيمـة " ت" لداللـة الفـروق بـين متوسـطي درجـات مجمـوعتي الدراسة التجريبية والضابطة في ٗ)

 التطبيق البعدي الثاني الختبار ميارات الفيم القرائي بقاء أثر التعمم0
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" لداللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة التجريبية قيمة "ت: 2جدول 
 والضابطة في التطبيق البعدي الثاني الختبار  ميارات الفيم القرائي بقاء أثر التعمم

قيمة ت  التطبيق البعدي الثاني لممجموعة لمضابطة التطبيق البعدي الثاني لممجوعة لمتجريبية
 الجدولية

قيمة ت 
االنحراف  سط الحسابيالمتو  المحسوبة

 المعياري
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

ٕٙ0٘ ٙ0ٛٚ ٕٔ0ٕٛ ٛ0ٕٔ ٕ0ٛٛ ٚ0ٛٗ 

تشـير نتـائج اختبـارات "ت" بـين المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة فـي ( ٗمن خالل الجدول ) 
ج المجموعتين، وكانت االختبـار البعـدي الثاني إلى وجود فروق جوىرية ودالة إحصائيًا بين نتائ

( 0ٛٗٚىذه الفروق لصالح طالبات المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )
(، مما يؤكد عمى دور استراتيجية الصف المعكوس فـي بقـاء أثـر الـتعمم من 0ٓ٘ٓلمستوى داللة )

اخل الفصل مما أدى خالل قيام الطالبات باألنشطة والتطبيقات التعميمية وتنفيذىا مع المعممة د
إلى زيادة تثبيت االحتفاظ بالمعمومات والمعارف والميارات، باإلضافة إلى عمميات التغذية 

 الراجعة التي يقدميا الفيديو التعميمي الموضوع ليذا الغرض0 

( صـحة الفـرض الثـاني، والـذي يشـير إلـى أن الفـرق بـين متوسطي ٘ويوضـح الجـدول )   
ة التجريبية في التطبيق البعدي األول والتطبيق البعدي الثاني غير دال بمـا درجات المجموع

 يعنـي االحتفـاظ أو بقـاء أثر التعمم0

داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة  التجريبية في التطبيق البعدي األول : 0جدول 
 تعمم(والتطبيق البعدي الثاني   الختبار ميارات الفيم القرائي )بقاء أثر ال

التطبيق البعدي األول بقاء أثر 
 التعمم لممجوعة لمتجريبية 

التطبيق البعدي الثاني بقاء أثر 
 التعمم لممجموعة التجريبية

 قيمة ت المحسوبة قيمة ت الجدولية 

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

ٕٚ0ٚ ٙ0٘ٗ ٕٙ0٘ ٙ0ٛٚ ٕ0ٛٛ ٚ0ٕٕ 
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متوسطي درجات المجموعة ( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين ٘تبين نتائج الجدول )   
التجريبية في التطبيق البعدي األول والتطبيق البعدي الثاني بمـا يعنـي االحتفـاظ أو بقـاء أثر 
التعمم0 ولقياس فاعمية استراتيجية الصف المعكوس استخدمت الباحثة معادلة الكسب المعدل 

( فإنو ٔ -الـذي يشـير إلـى أنـو إذا كانت نسبة الكسب المعدل تقع بين )صفر (Black )بميـك ل
يمكن القول بعدم فاعمية البرنامج أو االستراتيجية المستخدمة في التدريس0 أما إذا زادت نسبة 

اتيجية فيـذا يعنـي أن البرنـامج أو االستر  ٕ)0(ٔالكسب المعدل عن الواحد الصحيح ولـم تتعـدى 
           المسـتخدمة فـي التـدريس حقق الحد األدنى من الفاعمية، أما إذا زادت نسبة الكسب المعدل

( فيذا يعنـي أن البرنـامج أو االستراتيجية المسـتخدمة فـي التـدريس حقـق الحـد األقصـى 0ٕٔعن )
 مـن الفاعمية0 

عكوس أثر واضح في بقاء أثر التعمم وبالتالي، يمكن القول: أن الستراتيجية الصف الم   
السابق، وانتقالو إلى الصف، ألن ىذه االستراتيجية تركز عمى التعمم الذاتي لمطالبة، وتجعميا 
محور التعمم، مما ساىم في زيادة مستوى ميارات الفيم القرائي لدى طالبات المجموعة التجريبية 

 في مادة المغة اإلنجميزية0 
مع غالبية الدراسات السابقة التي تناولت فاعمية استخدام الصف المعكوس  وتتفق ىذه النتيجة   

في تنمية ميارات الفيم القرائي أو التحصيل الدراسي لدى الطمبة في المواد الدراسية المختمفة، 
؛ والحربي، ٕ٘ٔٓ؛ وأبو سممى، ٕٙٔٓ؛ والنشوان، ٜٕٔٓحيث تتفق مع دراسة )الربعي، 

ذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي تناولت فاعمية استراتيجية ولم تختمف نتائج ى0 (ٕ٘ٔٓ
 الصف المعكوس في تنمية ميارات الفيم القرائي والتحصيل الدراسي لدى الطمبة0 
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 التوصيات والمقترحات  
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة، فإن الباحثة توصي باآلتي:  

مغة اإلنجميزية، وفي مراحل التعميم األخرى 0 توظيف استراتيجية الصف المعكوس في تدريس الٔ
 المختمفة0 

تدريب الطمبة عمى طرق وآليات اكتساب ميارات الفيم القرائي بمختمف مستوياتو في جميع 0 ٕ
 المراحل الدراسية0  

 0 توجيو القائمين عمى إعداد الكتب بضرورة تضمينيا بميارات الفيم القرائي بمختمف مستوياتو0 ٖ
سـات تتعمـق بتـدريب معممات المغة اإلنجميزية عمـى كيفيـة تنفيـذ الدروس باستخدام 0 إجراء دراٗ

 استراتيجية الصف المعكوس0 
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 المراجع
 أواًل: المراجع اإلنجميزية
(0 الفيم القرائي ومستوياتو بحث من متطمبات الحصول عمى ٕٓٔٓإبراىيم، كريستين زاىر حنا )

تخصص مناىج وطرق تدريس لغة  -تربيةدرجة دكتوراه الفمسفة في ال
 0٘ٛ -ٛ٘(: ٘ٓٔ، )مجمة القراءة والمعرفة، مصرعربية، 

فاعمية استراتيجية الفصول المعكوسة باستخدام موقع ادمودو في (0 "ٕٙٔٓأبو جبمة، منيرة )
تنمية التفكير اإلبداعي واالتجاىات نحو مادة اإلحياء لدى طالبات 

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية   رياض"،المرحمة الثانوية في مدينة ال
الدراسات العميا، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

 السعودية0
(0 "فاعمية استخدام استراتيجية التعمم المعكوس في تنمية ميارات ٕٚٔٓالحربي، فوزية مطمق )

ة مجمالتعمم الذاتي لدى الطالبات الموىوبات في محافظة اإلحساء"، 
 0  ٜٕ-ٔ(،ٗ)ٙٔجامعة الممك سعود، 

فاعمية برمجية تعميمية في تنمية ميارات االستماع الناقد في المغة (0 ٕ٘ٔٓالحربي، سممى )
المجمة الدولية   اإلنجميزية لدى طالبات الصف السادس في مدارس تبوك،

 0ٜٕٗ-ٕٚٚ(، ٛ) ٗ، التربوية المتخصصة
(  في رواية القصة Forestعمّية نموذج فورست  )(0 فأٖٕٓالحوامدة، محمد وعاشور، محمد )

في تنمية ميارات التعبير الكتابّي لدى طمبة الصف الثالث األساسّي في 
-ٖٙ(، ٖ)ٗٔ، مجمة العموم التربوية والنفسية، البحرينمحافظة إربد0 

ٜٖ0 
 متعممي أداء تحسين في الصوتية المدونة أثر 0 )ٕٕٔٓالخزاعمة، سامي؛ ومقابمة، نصر ) 

 رسالة ،والتحدث االستماع ميارتي في بغيرىا الناطقين اإلنجميزية المغة
  اليرموك0 جامعة منشورة، غير دكتوراه
فاعمية الصف المعكوس في تنمية ميارات الفيم القرائي (0 ٜٕٔٓالربعي، فيد بن عبد العزيز )

رسالة دكتوراه، معيد تعميم  لدى طمبة المرحمة االبتدائية في مدينة جدة0
 المغة اإلنجميزية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض0



 مد  إرشيد  إرشيد إيمان  أح/ أ                فاعمية استخدام الصف المعكوس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير -جزء ثاني   – األول العذد  – 33اجمللذ  999

 رررر

(0 "أثر استخدام استراتيجية التعمم المعكوس في التحصيل الدراسي ٕ٘ٔٓالزين، حنان أسعد )
المجمة  لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن0

 0ٙٛٔ-ٛٙٔ(، ٛ) ٘، الدولية التربوية المتخصصة
فاعمية الصف المعكوس في تنمية ميارات القراءة في المغة (0 ٕ٘ٔٓسممى، أسيل ) ابو

المجمة الدولية ، اإلنجميزية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالرياض
 0ٕٜ-ٛٚ(، ٛ) ٘، التربوية المتخصصة

فاعمية استخدام الصف المعكوس في تنمية ميارات التفكير (0 "ٕٙٔٓالسبيعي، عبد العزيز )
اقد والوعي البيئي في الدراسات لدى طالب الثاني المتوسط الن

 0٘ٛٔ-ٙٙٔ(، ٚ)٘ المجمة الدولية لمعموم التربوية:بالسعودية"0 
0 عمان: دار المناىج استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيم المقروء(0 ٜٕٓٓعطية، محسن )

 لمنشر والتوزيع0
تيجية الصف المعكوس في أداء طالب ر استراأث(0  ٕٕٓٓ)  العمري، بياء؛ ومقابمة، نصر

رسالة دكتوراه غير منشورة، الصف العاشر في القواعد النحوية والصرفية، 
 .جامعة اليرموك

(، أثر القراءة الصامتة لبعض موضوعات المغة االنجميزية في تنمية ٕٛٔٓالنجمي، مي )
ميارات الفيم القرائّي لدى طالبات المرحمة المتوسطة في مدينة جدة 

(، ٔٔ) ٖٗ، النوعية مجمة كمية التربيةالمممكة اإلنجميزية السعودية0 ب
ٕٓٙ – ٕٕٜ0 

في تدريس المغة اإلنجميزية عمى  (0 فاعمية استخدام التعمم المعكوسٕٙٔٓالنشوان، أحمد )
تنمية ميارات الفيم القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة 

 0ٕٜٔ -ٓٚٔ(، ٔ)ٗ، معموم التربويةمجمة جامعة الممك خالد لالرياض، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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