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Abstract   Keywords 
المعرفیة و المھاریة  الصف المقلوب فى تنمیة الجوانب استراتیجیةیھدف البحث الى قیاس أثر فاعلیة  

ُم الھجین، وتكونت عینة البحث من جمیع  لمقرر أسس تصمیم المالبس فى ضوء تطبیق نظام التعل
جامعة حلوان -كلیة التربیة - الصناعيقسم التعلیم -طالب الفرقة األولى بشعبة المالبس الجاھزة

خبراتھم  الختالف)2ددھم(الطالب الباقون لإلعادة وع استبعاد) طالب و طالبة، وتم 12وعددھم (
السابقة عن خبرات الطالب عینة البحث، ولقلة أعداد الطالب بالفرقة لم یتم تقسیمھم الى مجموعتین 

على الفرقة بأكملھا، وقد قامت الباحثة بإعداد محتوى  االستراتیجیةضابطة وتجریبیة، وإنما تم تطبیق 
الصف المقلوب فى  استراتیجیة باستخدام تعلم إلكترونى للمقرر الدراسى"أسس تصمیم المالبس"

"شریحة عرض ُمتضمنة نصوص إلكترونیة 138"مكون من عدد"PPTصورة عرض تقدیمى "
الى وحدات تعلیمیة  اإللكترونيوفیدیوھات تعلیمیة و روابط لمواقع تعلیمیة، وتم تقسیم محتوى التعلم 

"، وأعدت الباحثة ادوات Microsoft Teams"االفتراضیةو إتاحتھا للطالب من خالل بیئات التعلم 
 المعرفيالصف المقلوب على مستوى التحصیل  استراتیجیة استخدامالبحث الالزمة لقیاس اثر 

كأسلوب  االستراتیجیةنحو فاعلیة  ماتجاھاتھواالداء المھارى للطالب، وكذلك لقیاس آراء الطالب و 
 ً ) بالنسبة 0,01عند مستوى داللة ( تعلم، وجاءت نتائج البحث تؤكد وجود فروق دالة إحصائیا

ً عند مستوى  التحصیلي لالختبار المعرفى لصالح التطبیق البعدى، وكذلك توجد فروق دالة إحصائیا
الصف  استراتیجیةالمھارى لصالح التطبیق البعدى، مما یؤكد فاعلیة  لألداء) بالنسبة 0,01داللة (

ُم المقلوب على تنمیة الجوانب المعرفیة والمھاریة ل مقرر أسس تصمیم المالبس فى ضوء تطبیق التعل
ُم  استراتیجیة استخدامالھجین، كما جاءت نتائج اراء الطالب إیجابیة نحو  الصف المقلوب كإسلوب تعل

ُم وكذلك السرعة التى تناسبھم، كما أجمع ( %)من الطالب 97یسمح لھم بتحدید الوقت المالئم للتعل
قدراتھم على التواصل والتعاون فیما بینھم، وأنھا زادت من  زادت من االستراتیجیةعلى ان ھذه 

تقنیات التعلم  استخدامباإلضافة الى تنمیة مھاراتھم نحو  قدراتھم على التفكیر الناقد والتعلم الذاتى،
ُم  الصف المقلوب أكثر مرونة ومتعة من التعلم  باستراتیجیةالحدیثة، كما أكد جمیعھم على أن التعل

  التقلیدى.
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Introduction  
ُم الھجین  إن الصف المقلوب ھو أحد الصیغ الُمعاصرة للتعل

ً فى جمیع مؤسسات التعلیم الجامعى، م"المد ج" الذى أصبح منتشرا
ً لوجھ والتعلم عن بعد مما یؤدى إلى  والذى یمزح بین التعلم وجھا
تقلیل الكثافة الطالبیة، وتحقیق اإلستفادة العظمى من خبرة أعضاء 

لتحتیة للجامعات و مساعدة الطالب على ھیئة التدریس والبنیة ا
 ً التحول التدریجى من ُمتلقى إلى ُمتعلم مدى الحیاة وذلك تطبیقا

 ألسالیب األداء بما یضمن جودة العملیة التعلیمیة.
ویھدف التدریس بإستراتیجیة الصف المقلوب إلى ُمشاركة 
الُمعلمین بصورة أكثر فاعلیة فى تطویر مھاراتھم التدریسیة 

ات عملھم المھنى، وذلك من خالل تطویر المحتویات الدراسیة والی
واألنشطة التعلیمیة المرتبطة بھا وطرق تدریسھا وإتاحتھا فى 
صور إلكترونیة متنوعة مرئیة ومسموعة ومنھا: الفیدیوھات 
التعلیمیة، وبرامج المحاكاة اإلفتراضیة، والنماذج االدائیة لبعض 

مواد التعلیمیة اإللكترونیة التى المھارات الُمستھدفة، وكذلك ال
 – Word)تتناول المحتوى المعرفى بصیغ حفظ إلكترونیة مثل 

PDF – PPT) وإتاحتھا للطالب لمشاھدتھا واإلطالع علیھا قبل .
الحضور إلى القاعات الدراسیة، مما یُسھم بشكل أكثر فاعلیة فى 
اإلستفادة من وقت نشاط التدریس "المحاضرة" داخل القاعات 
الدراسیة وتحویلھا إلى ورش عمل تدریبیة والتى یستطیع من 
خاللھا الطالب مناقشة ما سبق مشاھدتھ وإستقصاء ما یرغبونھ 
حول المحتوى التعلیمى، كما یمكن إختبار مھاراتھم فى تطبیق 
ً عن التواصل الفعال مع بعضھم  المعرفة وما تم تعلمھ، فضال

والقیام بالبحث واإلستقصاء  البعض ومع المعلم أثناء اداء األنشطة

  الفردى والجماعى والتعاونى.
ویُعد مقرر أسس تصمیم المالبس من المقررات الھامة التى 
یدرسھا طالب شعبة المالبس الجاھزة، فھو یُعد من الركائز 
األساسیة لفھم الطالب للعملیة التصمیمیة لإلرتقاء بقدراتھم الذھنیة 

یما بین النظریات العلمیة والحسیة حتى یتمكنوا من الربط ف
والعناصر الحسیة لدیھم مع اإلھتمام والتركیز على جوانب 

  المھارات المختلفة التى تعتمد على الخبرة والتجریب.
ومن ھنا جاءت فكرة البحث الحالى ُمتضمنة محاولة اإلستفادة من 
إستراتیجیة الصف المقلوب كأحد إستراتیجیات التعلم النشط مما 

ً عن إتقانھم یزید من  مھ ارات البحث والتجربة لدى الطالب، فضال
ألدوات ووسائل التعلم التكنولوجیة الحدیثة لمواكبة متطلبات 
التحول الرقمى للتعلیم فى ظل إتجاه مؤسسات التعلیم الجامعى نحو 

ُم الھجین "المدمج".   تطبیق نظام التعل
Statement of The Problem 
لبحث فى قیاس فاعلیة إستخدام إستراتیجیة الصف تتبلور مشكلة ا

ُم لإلرتقاء بمستوى التحصیل المعرفى و  المقلوب كإسلوب تعل
االداء المھارى للطالب نحو مقرر أسس تصمیم المالبس فى ضوء 

ُم الھجین "المدمج".   تطبیق نظام التعل
  -ویمكن تحدید مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة:

عداد محتوى تعلم إلكترونى لمقرر ما التصور المقترح إل . 1
أسس تصمیم المالبس بإستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب 

ُم الھجین؟   فى ضوء التعل
ما فاعلیة إستراتیجیة الصف المقلوب فى تنمیة معارف  . 2

ُم  الطالب نحو مقرر أسس تصمیم المالبس فى ضوء التعل
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 الھجین؟
ھارات ما فاعلیة إستراتیجیة الصف المقلوب فى تنمیة م . 3

ُم  الطالب نحو مقرر أسس تصمیم المالبس فى ضوء التعل
 الھجین؟

ما آراء الطالب نحو إستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب  . 4
ُم الھجین؟  كإسلوب تعلم فى ضوء تطبیق نظام التعل

Significance 
مواكبة اإلتجاھات التربویة الحدیثة فى مجال التحول الرقمى  . 1

جل مواكبة األبعاد التنمویة للعصر المعرفى للتعلیم من أ
  والتعلم عن بعد.

إستحداث أسالیب تدریس وتعلم أكثر جاذبیة وتفاعلیة ین  . 2
ً لوجھ.  المعلم والطالب كبدائل إلسلوب التعلم التقلیدى وجھا

توجیھ اإلنتباه نحو أھمیة تفعیل إستخدام إستراتیجیة الصف  . 3
داء المھارى للطالب المقلوب لتنمیة الجوانب المعرفیة واأل

 نحو مقرر أسس تصمیم المالبس فى ضوء التعلم الھجین.
ً مدى الحیاة. . 4  زیادة دافعیة الطالب إلستمرار تعلمھم ذاتیا

Objective 
  إعداد محتوى تعلم إلكترونى لمقرر أسس تصمیم المالبس. . 1
قیاس أثر إستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب فى تنمیة  . 2

المعرفیة والمھاریة لمقرر أسس تصمیم المالبس فى الجوانب 
 ضوء التعلم الھجین وذلك من حیث:

 التحصیل المعرفى.  - أ
 األداء المھارى.  -ب
آراء الطالب نحو إستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب   -ت

 كإسلوب تعلم فى ضوء تطبیق نظام التعلم الھجین.
Hypothesis 

ً بین  . 1 متوسطى درجات الطالب فى توجد فروق دالة إحصائیا
التطبیق القبلى والبعدى لإلختبار التحصیلى لصالح التطبیق 

 البعدى.
ً بین متوسطى درجات الطالب فى  . 2 توجد فروق دالة إحصائیا

التطبیق القبلى والبعدى لإلختبار المھاراى لصالح التطبیق 
 البعدى.

إیجابیة آراء الطالب نحو إستخدام إسترایجیة الصف المقلوب  . 3
 إسلوب تعلم فى ضوء تطبیق نظام التعلم الھجین.ك

Delimitations 
  -اقتصر البحث على:

محتوى تعلم إلكترونى لمقرر أسس تصمیم المالبس فى  . 1
  -:یشتمل علي (PPT)صورة عرض تقدیمي

 نصوص إلكترونیة.  - أ
 فیدیوھات تعلیمیة.  -ب
 روابط لمواقع تعلیمیة.  -ت

قسم التعلیم  –س الجاھزة طالب الفرقة االولى بشعبة المالب . 2
 جامعة حلوان. –كلیة التربیة  –الصناعى 

 .2021 – 2020الفصل الدراسى األول  . 3
 إستراتیجیة الصف المقلوب. . 4
 ."Microsoft Teams"بیئة تعلم إفتراضیة  . 5

Tools 
إستمارة تحكیم المحتوى التعلیمى للمقرر الدراسى من  . 1

  كنولوجیة.الناحیة العلمیة و الفنیة والت
إستمارة تحكیم األھداف التعلیمیة (المعرفیة والمھاریة  . 2

والوجدانیة ) لمحتوى المقرر الدراسى بإستخدام 
 إستراتیجیة الصف المقلوب.

  .بعدى) لقیاس المعارف والمفاھیم –إختبار تحصیلى (قبلى  . 3
 بعدى) لقیاس المھارات. –إختبار مھارى(قبلى  . 4

 مقیاس تقدیر اإلختبار المھارى. . 5
إستمارة إستبیان إلستطالع أراء الطالب نحو إستخدام  . 6

إستراتیجیة الصف المقلوب كأسلوب تعلم فى ضوء تطبیق 
 نظام التعلم الھجین.

Research Methodology 
یتبع ھذا البحث المنھج الوصفى التحلیلى وذلك فى إعداد محتوى 

ألھدافھ العامة تعلم إلكترونى لمقرر أسس تصمیم المالبس وتحلیل 
والتعلیمیة، والمنھج الشبھ تجریبى القائم على القیاس القبلى 
والبعدى وذلك من خالل التدریس بإستخدام إستراتیجیة الصف 

  المقلوب على أفراد العینة للتحقق من فاعلیتھا.
Sample 

 –تكونت من جمیع طالب الفرقة األولى بشعبة المالبس الجاھزة 
جامعة حلوان وعددھم  –كلیة التربیة  –علیم الصناعى قسم الت

) طالب و طالبة، وتم إستبعاد الطالب الباقون لإلعادة وعددھم 12(
) فقط إلختالف خبراتھم السابقة عن خبرات الطالب عینة 2(

ً لقلة أعداد طالب الفرقة لم یتم تقسیمھم إلى  البحث، ونظرا
طبیق على الفرقة بأكملھا مجموعتین تجریبیة وضابطھ، وإنما تم الت

  بإستخدام القیاس القبلى والبعدى.
Therminology 

  "Effectiveness"فاعلیة 
یُقصد بھا قیاس مدى تحقیق أى نشاط ألھدافھ مع القدرة على 
إحداث أثر حاسم فى زمن التعلم، كما تعنى تحدید األثر المرغوب 

قترح بغرض تحقیق األھداف أو المتوقع الذى یحدثھ البرنامج الم
التى وضع من أجلھا دون تضییع الوقت والجھد والوصول إلى 
النتائج المتوقعة، ویقاس ھذا األثر من خالل التعرف على الزیادة 
أو النقصان فى متوسطات درجات أفراد العینة فى مواقف فعلیة 

  )2020 – 439 –داخل معمل الدراسة. (نادیة محمود واخرون 
  "Strategy "ةإستراتیجی

یُقصد بھا مجموعة من الطرق واألسالیب والمناھج الٌمنظمة التى 
یتم السیر بھا من أجل الوصول لما ھو مطلوب فى الوقت المحدد 

.                                 وفى ضوء اإلمكانیات والجھود المتوفرة
 )www.almrsal.com(  

ً بأنھا: ما یتبعھ المعلم من خطوات متسلسلة متتالیة  وتُعرف أیضا
ُمترابطة، لتحقیق ھدف أو مجموعة من األھداف التعلیمیة الُمحددة. 
ً إستراتیجیات التدریس بإنھا سیاق من طرق التدریس  وتُعرف أیضا

الخاصة والعامة المتداخلة والمناسبة ألھداف الموقف التدریسى، 
اللھا تحقیق أھداف ذلك الموقف بأقل اإلمكانات والتى یمكن من خ

وعلى أعلى مستوى ممكن. 
)www.almadarisse.blogspot.com(  
  Flipped Classroomستراتیجیة الصف المقلوب إ

"Strategy"  
یُعرف الصف المقلوب بأنھ التعلم المقلوب "المعكوس" وھو 

نموذج تربوى یرمى إلى إستخدام التقنیات الحدیثة وشبكة اإلنترنت 
بطریقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طریق مقاطع فیدیو أو 
ملفات صوتیة أو غیرھا من الوسائط لیطلع علیھا الطالب فى 

منازلھم أو فى أى مكان أخر بإستعمال حواسبیھم أو ھواتفھم الذكیة 
لدراسیة، وذلك إلفساح المجال للقیام قبل الحضور الي القاعات ا

بنشاطات أخرى داخل المحاضرة مثل حل المشكالت والنقاش 
  )www.new.educ.com(    .وحل الواجبات

 "   the Cognitive Aspects"    الجوانب المعرفیة
العقل المعرفة ھى اإلدراك والوعى وفھم الحقائق عن طریق 

كتساب المعلومات بطریقة التجربة و تفسیر نتائجھا، إالمجرد أو 
كما یمكن إكتساب المعرفة من خالل التأمل فى طبیعیة األشیاء و 

اإلطالع على تجارب اآلخرین وقراءة إستنتاجاتھم.                                                                                
 )www.tadwina.com(  

http://www.almrsal.com(
http://www.almadarisse.blogspot.com(
http://www.new.educ.com(
http://www.tadwina.com(
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   "   the Skill Aspectsالجوانب المھاریة " 
 ُ عرف المھارة بإنھا التمكن من إنجاز مھمة معینة بكیفیة محددة ت

 )obabylon.edu.iqwww.u (وبدقة متناھیة وسرعة فى التنفیذ.
  ُ عرف المھارات العملیة على أنھا المھارات التى یمكن تعلمھا وت

.ً ً محددا ً وقیاسا ً معنیا  )www.thaqfa.com(  وإكسابھا تعریفا
  "  Hybrid Learning"  التعلم الھجین

 ً "التعلم عن لوجھ" و ھو وسیلة تعلم تجمع ما بین "التعلم وجھا
  )2021 – 399 –بعد". (شیماء مصطفى عبدالعزیز 

كما یُعرف بأنھ ذلك النمط الذى یجمع بین التعلم فى الحرم الجامعى 
والتعلم اإللكترونى بإستخدام آلیات اإلتصال الحدیثة كالحواسب 
والشبكات والوسائط المتعددة من أجل إیصال المعلومات للمتعلمین 

فة و بصورة تمكن من إدارة العملیة بأسرع وقت و بأقل تكل
                            التعلیمیة وضبطھا وقیاس وتقییم اداء المتعلمین.

)www.fayoum.edu.eg(  
  "Theoretical Frameworkاإلطار النظرى" 

  ماھیة إستراتیجیة الصف المقلوب
ً "التعلم المعكوس" ھو الصف المقلوب أو كما ی طلق علیھ أحیانا

شكل من أشكال التعلم الھجین "المدمج" الذى یتم فیھ توظیف 
التقنیة الحدیثة مع التعلم التقلیدى، حیث یشاھد الطالب فى منازلھم 
بعض من مقاطع الفیدیو أو المواد التعلیمیة اإللكترونیة والتى 

 word – PDF) تتناول المحتوى المعرفى بصیغ حفظ إلكترونیة
– PPT) وإتاحتھا لھم لمشاھدتھا واإلطالع علیھا قبل الحضور .

إلى القاعات الدراسیة، لیطلع الطالب على المحتوى التعلیمى، كما 
یمكنھم التواصل مع بعضھم البعض والتحاور حول موضوع 

  الدرس.
ففى التعلم المقلوب یتم تحویل الحصة الدراسیة أو المحاضرة إلى 

لة على شبكة اإلنترنت عن طریق العدید من المنصات دروس ُمسج
 Edmodo-Googl)اإللكترونیة والفصول اإلفتراضیة

Classroom-Microsoft Teams-Edraak-Nafham) ،
بحیث یستطیع الطالب الوصول إلیھا خارج الفصل من خالل 
الھواتف الذكیة أو أجھزة الحاسب، إلفساح المجال للقیام بنشاطات 

لقاعات الدراسیة، ویُخصص وقت المحاضرة أخرى داخل ا
للمناقشات حول مفاھیم وموضوعات الدرس وتقدیم التعزیز 

  والتغذیة الراجعة.
والتعلم المقلوب ھو إستراتیجیة تتضمن نوعین من األنشطة، 
أنشطة تعلم فردى خارج الصف، وأنشطة التعلم والتواصل 

التعلم تتحول  الجماعى داخل القاعة الدراسیة، وفى ھذا النوع من
المحاضرة إلى ورشة عمل تكون غنیة بالمناقشات والتفاعالت بین 
الطالب والمعلم، ومع الوقت یتحول الطالب إلى ُمشارك نشط 
یستقصى المعلومة ویشارك زمالئھ فى أنشطة التعلم، بینما یتحول 

  دور المعلم إلى میسر وموجة یقدم التعزیز والتغذیة الراجعة.
النمط من التعلیم المقلوب إلى إعادة تشكیل العملیة لذلك یسعى ھذا 

التعلیمیة لیتم تغییر الدور التقلیدى الذى تقوم بھ المؤسسة التعلیمیة 
والمنزل بحیث یحل كل منھما مكان اآلخر، وھو ما أعطى ھذا 

  النمط أسمھ.
ً من طبیعة التدریس بإستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب  وإنطالقا

ً فإن للمتعلم دو ً فى تفعیل ھذه اإلستراتیجیة إذ أنھ شریكا ً ھاما را
ً لكافة أنشطة العملیة التعلیمیة،  ً فیھا، ومحورا ومن ثم فإن أساسیا

  دور الُمتعلم یتمثل فى :
اإلطالع على المواد التعلیمیة اإللكترونیة و مشاھدة  -

الفیدیوھات التعلیمیة الُمعدة من قبل المعلم، وإكتساب 
  ت المرتبطة بھا.المعارف والمھارا

تسجیل المالحظات واإلستفسارات الالزمة لزیادة فھم  -
 محتوى المواد التعلیمیة التى تم اإلطالع علیھا.

المبادرة بفاعلیة فى المناقشة والحوار حول القضایا  -
واألفكار الُمتضمنة بالمواد التعلیمیة و المرتبطة 

 بالموضوعات الدراسیة.

لتعلیق المناسب من وجھة المبادرة بطرح بعض األسئلة وا -
 نظره على ما یناقش أو یُعرض داخل القاعات الدراسیة.

إنجاز األنشطة التعلیمیة الفردیة والتعاونیة التى تتم داخل  -
 وخارج القاعات الدراسیة تحت إشراف وتوجیھ المعلم.

 خطوات تنفیذ إستراتیجیة الصف المقلوب
المراد تدریسھا، و و فیھ یتم تحدید الوحدة التعلیمیة  :التخطیط . 1

ً وإختیار المحتوى التعلیمي،  تحدید األھداف التعلیمیة مسبقا
وكذلك إختیار النمط التكنولوجى الذى ستقدم بھ المادة 
التعلیمیة والذى یوفر للطالب فرص التعلم الذاتى مع تحدید 
المھام التى سیُكلف بھا الطالب واألنشطة التى سیُنفذھا داخل 

  القاعة.
: البد من إعداد محتوى تعلیمى فى حتوى التعلیمىإعداد الم . 2

قالب إلكترونى یُتاح للمتعلمین قبل الحصة الدراسیة، بطریقة 
شیقة وجذابة وواضحة، وقد یأخذ أشكال مختلفة مثل 

والفیدیو التعلیمي والكتب  (PPT)العروض التقدیمیة 
اإللكترونیة وغیرھا، كما یمكن المزج بین أكثر من طریقة 

 المحتوى التعلیمى بشكل إلكترونى جذاب.لتقدیم 
: فى ھذه المرحلة یتم تحدید المھام تحدید األنشطة التعلیمیة . 3

واألنشطة الفردیة التى سیؤدیھا الُمتعلمین قبل حضورھم 
للصف الدراسى مثل األنشطة البحثیة على اإلنترنت 
واإلطالع على بعض المواقع التعلیمیة، واألسئلة مفتوحة 

 رھا.النھایات وغی
: تتنوع األنشطة تحدید األنشطة التعلیمیة أثناء الصف . 4

التعلیمیة ما بین فردیة وجماعیة، وأن كان یغلب علیھا الطابع 
) دقیقة 15 – 10الجماعى، وعلى المعلم تخصیص ما بین (

فى بدایة المحاضرة لعرض مقدمة مختصرة عن موضوع 
 ین.الدرس، والتعرف على األسئلة التى تشغل ذھن المتعلم

: یتمثل فى الواجبات ممارسة األنشطة ما بعد الصف . 5
 والتكلیفات والمشروعات البحثیة التى یُكلف بھا الطالب.

: حیث یتم من خاللھ الحكم على التقویم المرحلى والنھائى . 6
 مدى تحقیق األھداف التعلیمیة.
 ممیزات الصف المقلوب ومعوقاتھ

  أوالً: الممیزات
زن بین إستراتیجیات وطرق یُحقق التعلم المقلوب التوا . 1

التدریس المباشرة وغیر المباشرة من خالل الدمج بین التعلم 
التقلیدى وتكنولوجیا التعلیم، مما یزید من فرص تعلم الطالب 

  بعمق، كما یعطى الطالب ثقة أكبر فى تعلمھم.
یزید من مساحة الوقت الكافى للتركیز واإلشتغال على  . 2

 العلیا.إكساب الطالب مھارات التفكیر 
یجمع بین التعلیم السابق فى المنزل وبین ممارسة الخبرة  . 3

اإلجرائیة فى الفصل فیحقق التوازن المطلوب لتحقیق التعلم 
 الذاتى.

یُعد التعلم المقلوب أحد الطرق لتكوین بیئة صفیة متمركزة  . 4
 حول الطالب لتعطیھ مساحة أكبر للتعلم.

الت تُسھم إستراتیجیة الصف المقلوب فى خفض معد . 5
الرسوب، وخفض مشكالت اإلنضباط وتحسین مشاركة 

 الطالب.
یناسب ھذا النوع من التعلم الطالب ذوى القدرات الخاصة  . 6

سواء كانوا من المتفوقین اومنخفضى المستوى الدراسى 
وحتى من لدیھم صعوبات فى التعلم، فبإمكان كل طالب 
مشاھدة المحتوى اإللكترونى للوحدات التعلیمیة حسب 

 ھ الذاتیة وقدراتھ المعرفیة.سرعت
 ثانیاً: المعوقات:

عدم توافر البنیة التحتیة التكنولوجیة (األجھزة والبرمجیات  . 1
  واإلتصال بشبكة اإلنترنت بشكل دائم).

عدم توافر الوقت الكافى للمعلمین إلعداد المحتوى التعلیمى  . 2
 خاصة الذین یدرسون أكثر من مقرر تعلیمى.

http://www.thaqfa.com(
http://www.fayoum.edu.eg(
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لجمیع الطالب فى البیئات  عدم توافر أجھزة الحاسب . 3
 المختلفة.

 :إستراتیجیة الصف المقلوب في ضوء تطبیق نظام التعلم الھجین
أدت الظروف الحالیة التى یمر بھا العالم أجمع من تفشى فیروس 

نتشار إستخدام منظومة جدیدة للتعلم وھى إ) إلى covid-19كرونا(
وتم ، ارسالتعلم الھجین"المدمج" فى كثیر من الجامعات والمد

إنشاء قاعات محاضرات إلكترونیة عن طریق الكثیر من التطبیقات 
 Edmodo-Googl Classroom-Microsoft)الحدیثة 

Teams-Edraak-Nafham) والتى تساعد على نقل المحتوى ،
الدراسى والعملیة التعلیمیة بنفس جودة وفعالیة الطرق التقلیدیة، 

دة اإلبداع والتفاعل لدى وساعدت ھذه التقنیات الحدیثة على زیا
حتیاجات ھذا إالطالب لما تقدمھ من وسائل تعلم جدیدة تناسب 

الجیل الذى لدیھ قدرة ھائلة على مواكبة التقدم التكنولوجى مقارنة 
  باإلجیال السابقة.

والتعلیم الھجین ھو ذلك النمط الذى یجمع ما بین التعلم فى 
ام آلیات اإلتصال الحدیثة لكترونى بإستخدالحرم الجامعى والتعلم اإل

كالحاسب والشبكات والوسائط المتعددة واإلنترنت من أجل إیصال 
المعلومات للمتعلمین بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من 

  إدارة العملیة التعلیمیة وضبطھا وقیاس وتقییم أداء المتعلمین .
  مكونات التعلیم الھجین

  :التعلیم التقلیدى . 1
 اشر).محاضرات (حضور مب 
 .(ورقى) كتاب جامعى 
 .وسائل إتصال وتواصل مباشر 

 :التعلم االلكترونى . 2
  محاضرات مقدمةOnline. 
 .محتوى رقمى 
  وسائل إتصال وتواصل مباشر و غیر مباشر (إلكترونى

 إفتراضى). /
 Pracedural steps forالخطوات اإلجرائیة للبحث" 

research" 
  إشتملت إجراءت البحث على ثالث مراحل أساسیة كالتالى:

إعداد محتوى تعلم إلكترونى للمقرر الدراسى بإستخدام  -
 إستراتیجیة الصف المقلوب.

 تصمیم أدوات القیاس.  -
 تطبیق تجربة البحث. -

بإستخدام  أوالً: إعداد محتوى تعلم إلكترونى للمقرر الدراسى
 إستراتیجیة الصف المقلوب:

  وضوعات التعلم والمحتوى التعلیمىإختیار م -1
قامت الباحثة بتقسیم المقررالدراسى"أسس تصمیم المالبس"   

الى وحدات تعلیمیة، ثم قامت بتجمیع المادة العلمیة لكل وحدة 
دراسیة من خالل المراجع العلمیة المتخصصة في مجال 
الفنون والتصمیم والمالبس الجاھزة، و من ثم تنظیم المحتوى 

ً لطبیعة المقرر الدراسى. التعلیم   ي وفقا
 تحدید األھداف التعلیمیة -2

قامت الباحثة بتحدید األھداف العامة للوحدات التعلیمیة 
ً منھا من حیث  الُمختارة وصیاغة نواتج التعلم المرتبطة بكال

 ). 1الجوانب المعرفیة والمھاریة والوجدانیة ملحق( 
  تحدید الصیغة اإللكترونیة  للمقرر الدراسى -3

ُم إلكترونى ملحق(  ) فى  2قامت الباحثة بإعداد محتوى تعل
) شریحة عرض  138صورة عرض تقدیمي مكون من ( 

ُمتضمنھ نصوص إلكترونیة و فیدیوھات تعلیمیة و روابط 
مع مراعاة عدة عناصر عند تصمیم كل لمواقع تعلیمیة، 
 شریحة كما یلى:

  وضوح األفكار و األھداف التعلیمیة.    - أ
 علومات بألفاظ واضحة ودقیقة.صیاغة الم  -ب

ان یبرز تصمیم كل شریحة العالقة بین تصمیم عناصر   -ت
المنھج فى شكل متفاعل ومرن بحیث یسمح بالمراجعة 

 و التقویم والتطویر الدائم.
 ضبط وتقویم المحتوى التعلیمى -4

تم عرض محتوى التعلم اإللكترونى للمقرر الدراسي "أسس  
ساتذة المتخصصین ملحق ( تصمیم المالبس"على عدد من األ

) في مجال المالبس الجاھزة و المناھج وطرق التدریس و  3
تكنولوجیا التعلیم بكلیات جامعة حلوان، لضبط وتحكیم 
محتوى التعلم من الناحیة العلمیة و الفنیة والتكنولوجیة 

)، وقد اتفق جمیعھم علي صالحیتھ مع إبداء بعض  4ملحق( 
  ھا. المقترحات والتى تم تعدیل

 ثانیاً: تصمیم أدوات القیاس:
أعدت الباحثة أسالیب التقویم المختلفة لقیاس مدى تحقق نواتج 
التعلم المستھدفة ذات الصلة بقیاس المعارف والمھارات، والتى 

  إشتملت على التالى:
  )5بناء االختبار التحصیلى المعرفى: (ملحق رقم  -1

على : ھدف اإلختبار إلى الحصول الھدف من اإلختبار -
مقیاس ثبات وصدق بدرجة ُمرضیة لتحدید مدى تحصیل 

قسم  –طالب الفرقة األولى بشعبة المالبس الجاھزة 
جامعة حلوان (عینة  –كلیة التربیة  –التعلیم الصناعى 

البحث) للمعلومات الُمتضمنة لمحتوى التعلم اإللكترونى 
للمقرر الدراسى"أسس تصمیم المالبس" والقائمة على 

 ة الصف المقلوب.إستراتیجی
أحتوى اإلختبار التحصیلى  :صیاغة مفردات اإلختبار -

على عنصرین من عناصر اإلختبارات الموضوعیة 
) سؤال،  32وھى اسئلة الصواب والخطأ وعددھا ( 

) سؤال، وقد روعى  28واإلختیار من متعدد وعددھا ( 
أن تقیس أسئلة اإلختبار جمیع األھداف المعرفیة للوحدة 

 ).1ة (ملحق رقم التعلیمی
تم وضع تعلیمات عامة لتوضیح  :تعلیمات اإلختبار -

 الھدف منھ وكیفیة اإلجابة علیھ.
: تم إعداد مفتاح اإلختبار إعداد مفتاح تصحیح اإلختبار -

التحصیلى محدد بھ اإلجابات النموذجیة المطلوبة (ملحق 
)، وذلك حتى تكون عملیة التصحیح دقیقة 6رقم 

الذاتیة، وقد تم توزیع الدرجات وموضوعیة وبعیدة عن 
على األسئلة بواقع درجة واحدة لكل إجابة صحیحة 
وصفر لإلجابة الخاطئة وعلى ذلك تكون الدرجة النھائیة 

 ) درجة. 60لإلختبار التحصیلى ( 
 )7بناء إختبار األداء المھارى: (ملحق  -2

: قیاس مستوى اداء الطالب فى الھدف من اإلختبار -
لمھارات التى تضمنتھا الوحدات الجانب التطبیقى ل

التعلیمیة للمقرر الدراسى"أسس تصمیم 
 المالبس"بإستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب .

: أحتوى اإلختبار المھارى على صیاغة مفردات اإلختبار -
سؤال فقط ولكنھ متعدد المھام لقیاس األداء المھارى 

 .للطالب بإستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب
قامت الباحثة بإعداد مقیاس تقدیر وفقا  :ختبارتصحیح اإل -

للمھارات المستھدف قیاسھا فى اإلختبار المھارى لتقییم 
ُسم مقیاس التقدیر إلى  8اداء الطالب ملحق(  )، وق

 محورین كالتالى:
 :بنود لقیاس  7احتوى على عدد (  المحور األول (

المھارات المتعلقة بمفھوم الطالب للتصمیم الجید 
ل قدرتھ على تطویع عناصر التصمیم من خال

 المختلفة الثراء التصمیم الملبسى.
 :بنود لقیاس  9احتوى على عدد (  المحور الثانى (

المھارات المتعلقة بقدرة الطالب على تقدیم تصمیم 
 ملبسى قائم على أسس فنیة سلیمة.
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: تم إستخدام مقیاس تقدیر تصحیح مقیاس التقدیر -
رجات لـ (اداء ممتاز)، خماسى والذى یبدأ بخمس د

ً)، وثالث درجات لـ (اداء  واربع درجات لـ (اداء جید جدا
جید)، و درجتان لـ (اداء مقبول)، ودرجة واحدة لـ (اداء 
ضعیف)، على أن تكون الدرجة النھائیة لمقیاس تقدیر 
مھارة الطالب بعد إستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب 

 كاآلتى:
المحور على عدد من  أحتوى ھذا المحور األول:

) كل عبارة تمثل أحد المھارات،  7العبارات تساوى ( 
) 5×7وعند ضربھا فى العدد الكلى للعبارات تساوى (

 ) درجة. 35لیصبح مجموع الدرجات یساوى ( 
أحتوى ھذا المحور على عدد من  المحور الثانى:

) كل عبارة تمثل أحد المھارات،  9العبارات تساوى ( 
) 5×9فى العدد الكلى للعبارات تساوى ( وعند ضربھا

) درجة، وبذلك 45لیصبح مجموع الدرجات یساوى (
) مھارة،  16نجد ان إجمالى عدد المھارات یساوى ( 

 ) درجة للمحورین. 80بإجمالى ( 
 )9إستبیان أراء الطالب: (ملحق  -3

یھدف الى التعرف على آراء الھدف من اإلستبیان:  -
تیجیة الصف المقلوب الطالب نحو إستخدام إسترا

كأسلوب تعلم إلكسابھم المعارف والمھارات الُمتضمنة 
 لمقرر أسس تصمیم المالبس.

)  12: بلغت عبارات االستبیان ( تصحیح االستبیان -
موافق  –عبارة، وتم إستخدام مقیاس تقدیر ثالثى (موافق 

غیر موافق) فى بناء اإلستبیان، وعلى  –إلى حد ما 
أمام التقدیر الذى یوافق رأیھ √) (الطالب وضع عالمة 

أمام كل عبارة، وتم تصحیح اإلستبیان باعطاء ثالث 
درجات لتقدیر موافق، ودرجتان لتقدیر موافق إلى حد 
ما، ودرجة واحدة لتقدیر غیر موافق، وبذلك تكون 

 ) درجة.36الدرجة الكلیة لإلستبیان (
 ثالثاً: تطبیق تجربة البحث:

یاس اثر فاعلیة إستخدام استراتیجیة ھدفت تجربة البحث إلى ق
الصف المقلوب فى تنمیة الجوانب المعرفیة والمھاریة لمقرر أسس 
تصمیم المالبس فى ضوء تطبیق نظام التعلم الھجین، وقد إشتملت 

  تجربة البحث على الخطوات التالیة:
  اإلعداد لتطبیق البحث: . 1

ب ) طال10تم تطبیق التجربة على عینة البحث المكونة من (
كلیة  –شعبة المالبس الجاھزة  –من قسم التعلیم الصناعى

جامعة حلوان، وذلك بالفصل الدراسى األول للعام  –التربیة 
) 23/10/2020م) فى الفترة من (2021 – 2020الجامعى (

) أسابیع دراسیة 9) والتى إستغرقت (27/12/2020إلى (
 بواقع محاضرة فى األسبوع، وذلك بعد إستبعاد الطالب

الباقین لإلعادة إلختالف خبراتھم السابقة عن الطالب عینة 
 البحث.

حیث قامت الباحثة بإعداد محتوى تعلم إلكترونى فى صورة 
) شریحة ُمتضمنة 138مكون من ( (PPT)عرض تقدیمى 

محتوى معرفى إلكترونى وفیدیوھات تعلیمیة وروابط لمواقع 
 Microsoft)ة تعلیمیة، وتم إستخدام بیئات التعلم اإلفتراضی

Teams)  إلتاحة المحتوى التعلیمى للمقرر الدراسى" أسس
تصمیم المالبس" بما یسمح للطالب مشاھدتھ واإلطالع علیھ 

  قبل الحضور إلى المحاضرات الدراسیة.
  التطبیق: . 2

 وأشتمل على ثالث خطوات أساسیة كالتالى:

  و تضمنت ما یلى :مرحلة ما قبل التعلم   -أ
 ت البحث.التطبیق القبلى ألدوا -
تھیئة الطالب إلستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب فى  -

العملیة التعلیمیة وذلك من خالل توضیح األھداف التعلیمیة 
ونواتج التعلم المستھدف تحقیقھا من إستخدام ھذه 
اإلستراتیجیة التدریسیة فى ضوء تطبیق نظام  التعلم 

ھا الھجین، وتوضیح اإلجراءات التنفیذیة ودور الطاب فی
والمھام التى یتعین علیھ القیام بھا، وكذلك توضیح دور 

 المعلم فى متابعة ھذه المھام واألنشطة التعلیمیة.
 وتمت من خالل إتباع اإلجراءت التالیة: مرحلة التعلم  -ب

توجیھ الطالب إلى دراسة وتعلم محتویات الوحدات  -
التعلیمیة للمقرر الدراسى وذلك من خالل حثھم على قراءة 

المحتوى اإللكترونى الخاص بھم، والذى یتم إتاحتھ  وتعلم
 Microsoft)لھم من خالل الفصول اإلفتراضیة 

Teams) . 
توجیھ الطالب لتدوین تعلیقاتھم ومالحظاتھم وإستفاراتھم  -

حول مضمون المادة العلمیة التى تمت قراءتھا 
 والفیدیوھات التعلیمیة التى تم مشاھدتھا.

نشطة داخل القاعات الدراسیة عرض ما تم إنجازه من األ -
التطبیقیة وما تم التوصل إلیھ من أفكار ومعلومات فى إطار 
حوار علمى یتیح لكل طالب عرض أفكاره وادؤاه التطبیقى 
بحریة مع مناقشة ھذه األفكار والتطبیقات بطریقة 

 موضوعیة.
توضیح و شرح لبعض المفاھیم والمھارات التعلیمیة التى  -

اإلیضاح وإثارة التفكیر حولھا وطرح  تحتاج إلى مزید من
بعض األسئلة المرتبطة بھا بغرض تقویم تعلم الطالب لھا  

 وتقدیم التغذیة الراجعة المناسبة لتعزیز التعلم لدیھم.
: بعد إنتھاء الطالب من دراسة وتعلم مرحلة ما بعد التعلم  -ج

محتوى الوحدات التعلیمیة للمقرر الدراسى"أسس تصمیم 
التحقق من إكتسابھم للمعارف والمھارات المالبس" تم 

 والجوانب الوجدانیة المستھدفة بإستخدام أدوات البحث التالیة:
اإلختبار التحصیلى البعدى بنفس الطریقة التى تم بھا  -

 التطبیق القبلى لإلختبار بعد التعلم مباشرة.
إختبار األداء المھارى البعدى والذى تم عقده فى ورشة  -

 بالكلیة.المالبس الجاھزة 
ً لمفتاح  - تصحیح اإلختبار التحصیلى "البعدى" وفقا

 التصحیح.
ً لمقیاس التقدیر. -  تصحیح اإلختبار المھارى "البعدى" وفقا
رصد البیانات وتفریغھا فى الكشوف والتى تضمنت  -

درجات كل طالب فى اإلختبار التحصیلى "القبلى / 
البعدى" وكذلك درجات الطالب لمقیاس التقدیر لالداء 
المھارى "القبلى / البعدى" وذلك إلجراء اإلحصائیات 

 المناسبة إلستخراج النتائج.
ً لمعرفة آرائھم  - ً بعدیا تطبیق إستبیان آراء الطالب تطبیقا

نحو إستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب كإسلوب تعلم فى 
 ضوء تطبیق نظام التعلم المھجین.

Results 
ً بین ینص على "ت الفرض األول: وجد فروق دالة إحصائیا

متوسطى درجات الطالب فى التطبیق القبلى والبعدى لإلختبار 
  التحصیلى لصالح التطبیق البعدى".

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم إستخدام اإلحصاء الوصفى 
"المتوسط الحسابى، اإلنحراف المعیارى" وتطبیق إختبار"ت" 

  .) یوضح ملخص ھذه النتائج 1وجدول رقم ( 
  ) داللة الفروق بین متوسطى درجات الطالب فى التطبیق القبلى والبعدى لإلختبار التحصیلى 1جدول ( 

المتوسط الحسابى   الفاعلیة
  "م"

اإلنحراف المعیارى 
  "ع"

عدد أفراد العینة 
  "ن"

درجات الحریة 
مستوى الداللة   قیمة ت  "د.ج"

  وإتجاھتھا
  2.41  42.3  القبلى

 لصالح 0.01  10.50  9  10
  3.39  54.5  البعدى  البعدى

التحصیلى القبلى والبعدى لصالح اإلختبار البعدى، مما یدل على یتضح من الجدول السابق وجود فروق جوھریة بین اإلختبار 
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ُم  تحصیل الطالب للمعارف الُمتضمنة فى محاور محتوى التعل
اإللكترونى للمقرر الدراسى"أسس تصمیم المالبس" بإستخدام 

تیجیة الصف المقلوب، وحیث أن "ت" المحسوبة جاءت إسترا
%، 5) و"ت" الجدولیة عند مستوى معنویة (10.50تساوى (

) 3.29) و(2.28) درجات تساوى (9%)، ودرجات الحریة (1
على التوالى، إذن "ت" المحسوبة أكبر من "ت" الجدولیة وبذلك 

  تتحقق صحة الفرض.

ً بین  ینص على "توجد فروق دالةالفرض الثانى: إحصائیا
متوسطى درجات الطالب فى التطبیق القبلى والبعدى لإلختبار 

  ".المھارى لصالح التطبیق البعدى
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم إستخدام اإلحصاء الوصفى 
"المتوسط الحسابى، اإلنحراف المعیارى" وتطبیق إختبار"ت" 

  ) یوضح ملخص ھذه النتائج. 2والجدول رقم ( 

  ) داللة الفروق بین متوسطى درجات الطالب فى التطبیق القبلى والبعدى لإلختبار المھارى 2جدول ( 

المتوسط الحسابى   الفاعلیة
  "م"

اإلنحراف المعیارى 
  "ع"

عدد أفراد العینة 
  "ن"

درجات الحریة 
مستوى الداللة   قیمة ت  "د.ج"

  واتجاھتھا
  0.834  0.22  القبلى

لصالح  0.01  59.42  9  10
  3.924  69.3  عدىالب  البعدى

یتضح من الجدول السابق وجود فروق جوھریة بین اإلختبار 
المھارى القبلى والبعدى لصالح اإلختبار البعدى، مما یدل على 
تحصیل الطالب للمھارات الُمتضمنة لمحاور محتوى التعلم للمقرر 
اإللكترونى للمقرر الدراسى"أسس تصمیم المالبس"بإستخدام 

صف المقلوب، حیث أن "ت" المحسوبة جاءت إستراتیجیة ال
%، 5) و"ت" الجدولیة عند مستوى معنویة (59.42تساوى (

) 3.29) و(2.28) درجات تساوى (9%)، ودرجات الحریة (1
على التوالى، إذن "ت" المحسوبة أكبر من "ت" الجدولیة وبذلك 

  تتحقق صحة الفرض.
و إستخدام ینص على "إیجابیة آراء الطالب نح الفرض الثالث:

إستراتیجیة الصف المقلوب كإسلوب تعلم فى ضوء تطبیق نظام 
  التعلم الھجین".

للتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق إستبیان آراء الطالب نحو 
فاعلیة إستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب كأسلوب تعلم فى ضوء 
تطبیق نظام التعلم الھجین، وتم حساب التكرارات والنسب المئویة 

ً الراء ب ین القبول أو الرفض لكل عبارة من عبارات اإلستبیان وفقا
  الطالب، وبتفریغ نتائج اإلستبیان تبین اآلتى:

إیجابیة آراء الطالب نحو فاعلیة إستراتیجیة الصف المقلوب  -
  %).100%) إلى (97كإسلوب تعلم بنسبة تراوحت ما بین (

%) من الطالب على أن إستراتیجیة الصف 97أجمع ( -
 مقلوب ذات فاعلیة فى أكسابھم العدید من المھارات كالتالى:ال
 .زادت من مھارات التعاون والتواصل فیما بینھم 
 .ساھمت فى بناء عالقة أقوى مع المعلم 
  زادت من قدرتھم على التفكیر الناقد والتعلم الذاتى و

 بناء الخبرات.
  زادت من قدرتھم على إستخدام التقنیات الحدیثة فى

 علیم.مجال الت
%) على أن التعلم بإستراتیجیة 100أجمع الطالب بنسبة ( -

 الصف المقلوب أكثر مرونة و متعة من التعلم التقلیدى.
Discuss results  

أظھرت نتائج البحث فاعلیة إستراتیجیة الصف المقلوب فى  -
إرتفاع مستوى التحصیل المعرفى واالداء المھارى للطالب 

لى إعداد محتوى تعلم إلكترونى مرئى والذى یرجع إ
ُم اإلفتراضیة  ومسموع، وإتاحتھ للطالب من خالل بیئات التعل

"Microsoft Teams"  لمشاھدتھا واإلطالع علیھا قبل
الحضور إلى القاعات الدراسیة، مما یسمح للطالب بتسجیل 
مالحظاتھم وإستفساراتھم لزیادة فھم الوحدات التعلیمیة 

أسس تصمیم المالبس"، والتى تم اإلطالع للمقرر الدراسى"
ً بما یحقق نواتج التعلم المستھدفة بفاعلیة.  علیھا مسبقا

إیجابیة آراء الطالب نحو إستراتیجیة الصف المقلوب  -
كأسلوب تعلم یسمح لھم بتحدید الوقت المالئم للتعلم والسرعة 
التى تناسبھم، وتخصیص وقت المحاضرة للرد على إسئلتھم 

تھم، وتصحیح المفاھیم الخاطئة لدیھم وتثبیت وإستفسارا

المعلومات الصحیحة فى إطار بیئة تعلیمیة قائمة على التعلم 
النشط داعمة لتعزیز الثقة بالنفس وتحفیز عملیات التعلم 

 وإكتساب المعارف والمھارات والقیم المرتبطة بھا.
Recommendations 

ى تدریس المزید من إستخدام إستراتیجیة الصف المقلوب ف -
المقررات الدراسیة لما لھا من أثر بالغ فى رفع مستوى 
التحصیل المعرفى واالداء المھارى للطالب وتعزیز مھارات 

  التعلم الذاتى لدیھم.
تطویر طرق تدریس المواد التطبیقیة التى تدرس لشعبة  -

 –كلیة التربیة  –قسم التعلیم الصناعى  –المالبس الجاھزة 
 ان.جامعة حلو

مواكبة متطلبات التحول الرقمى للتعلیم عن طریق إنتاج  -
قسم  –العدید من المقررات الدراسیة بشعبة المالبس الجاھزة 

جامعة حلوان بالتعاون مع  –كلیة التربیة  –التعلیم الصناعى 
الخبراء والتخصصین فى مجال تكنولوجیا التعلیم باستخدام 

 اإلستراتیجیات التعلیمیة الحدیثة.
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كلیة  –رسالة دكتوراه  –وفاعلیتھ فى التعلم االلكترونى 

 –المملكة العربیة السعودیة  –جامعة ام القرى  –التصامیم 
 م".2014

على محمد حسین سلیمان: "دلیل المدرب فى التدریس  . 13
جامعة  –باستخدام استراتیجیة الصف المقلوب" كلیة التربیة 

 .2017" –األزھر 

فراس السلبى: "استراتیجیات التعلم والتعلم النظریة  . 14
 م".2008 –عالم الكتاب الحدیث  –والتطبیقیة 

طرق كوثر حسن كوجك: "إتجاھات حدیثة فى مناھج و . 15
 م".2006 –عالم الكتب  –التدریس"

محسن على عطیة: "الجودة الشاملة والجدید فى التدریس"  . 16
 م".2009 –عمان  –دار صفاء 

استراتیجیة فى التعلم النشط"  121ماشى بن محمد الثمرى: " . 17
 ".2015 –الطبعة األولى 

مجدة مأمون رسالن سلیم، نفیسة أحمد أحمد علوان: "فاعلیة  . 18
تعلم المقلوب فى تعلم بناء وتدریج النماذج استراتیجیة ال

مجلة  –األساسیة لمالبس النساء باستخدام نظام جیفى 
 م".2018 – 2العدد  – 8المجلد  –التصمیم الدولیة 

میراھان فرج عرابى، اسراء بنت عباس أسكوس: "فاعلیة  . 19
وحدة تعلیمیة قائمة على استراتیجیة الصف المقلوب المقلوب 

مجلة  –لحلى الیدویة باألسالك المعدنیة" لتصمیم وتشكیل ا
 م".2021 –العدد  –المجلد  –التصمیم الدولیة 

نجالء جابر ضیف هللا التبینى: "فاعلیة توظیف إستراتیجیة  . 20
التعلم المقلوب فى تنمیة معارف ومھارات التشكیل على 

مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانیة واالجتماع  –المانیكیان 
 ".2019 – 42العدد  –رات للعلوم التربیویة كلیة اإلما –

نادیة محمد خلیل، احالم عبدالعظیم مبروك: "فاعلیة  . 21
إستراتیجیة التعلم المعكوس على تحصیل الطالب فى إعداد 

) 9- 6نماذج أحذیة المدارس لمرحلة الطفولة الوسطى (
 – 4المجلد العاشر العدد  –سنوات". مجلة التصمیم الدولیة 

 م".2020
 

  


