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 البحث ممخص
لمجتمعات السعي لمسايرة ىذه يشيد العالم في العصر الحاضر تطورات متسارعة، فرضت عمى ا

التطورات المتبلحقة في كافة المجاالت، وذلك بالعمل عمى تطوير أنظمتيا المختمفة، ولعل أىميا 
تطوير النظام التعميمي في عصرنا الحاضر بصورة متكاممة ضرورة حتمية  النظام التعميمي؛ إذ أصبح

مخرجات تتوافق مع متطمبات الحاضر، في المجتمعات كافة، حتى يمكن تحقيق الغايات المرجوة، ب
 .وفي الوقت ذاتو، مؤىمة لمتجاوب بفاعمية مع متغيرات المستقبل

ومما ال شك فيو أن أفضل أنواع التعميم ذلك التعميم الذى يولد التشويق لممعرفو ويجعل العممية 
يتمركز حول المتعمم ال  التعميميو أكثر متعو وأشد حيوية ويمتاز بتنميو ميارات التعمم الذاتى، فى تعميم

المعمم، ومع إزدياد إستخدام التقنية الحديثو فى العممية التعميمية إزدادت رغبة المعممين فى تدريس 
 طبلبيم بطرق ابداعية حديثو.

استراتيجية تعميمية ترتكز عمى أسموب تعميمي جديد يعتمد عمى استخدام الوسائط والتعمم المعكوس 
كة المعمومات العالمية بطريقة تسمح لممعمم بإعداد الدروس من خبلل مقاطع التكنولوجية الحديثة وشب

الفيديو والممفات الصوتية وغيرىا من الوسائط، ليطمع عمييا الطبلب خارج الصف )في المنزل مثبًل(، 
ويسيل ايضا اعاده تكرار المشاىده اكثر من خبلل حواسيبيم أو ىواتفيم الذكية قبل حضور الدرس، 

في حين يخصص مما يسيم فى تثبيت المعمومات وأيضًا يراعى الفروق الفرديو بين الطبلب، من مره 
 .وقت المحاضرة أو الحصة لممناقشات وحل التدريبات وتقديم التغذية الراجعة

وتقوم بيئو الفصول المنعكسو بتخصيص المزيد من الوقت لمتعمم النشط، حيث يتم اإلستفاده من 
تكنولوجيا المتقدمة لدعم عممية التعمم حيث يوفر التعمم المعكوس إمكانية إمكانية الوصول إلى ال

الوصول إلى المحاضرات والفيديو عمى اإلنترنت التى يتم توفيرىا من قبل المعمم لكى يقوم المتعممين 
 .بالدراسة من خبلليا
أنواع فنون التطريز من الفنون رائعة الجمال نظرا لما يتميز بو عن غيره من مغارى ويعد التطريز الب

 حول غرزة واحده وىى غرزة الصميب.  تعدد الغرز المتمركزه المختمفة وذلك من خبلل



 

1302 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لذلك تعتبر ىذه الندرة دافعا  مغارىوىناك ندرة فى الدراسات واالبحاث التى تناولت فنون التطريز الب
تيا وتحميميا والتعرف عمى وما بيا من خصوصية بدراس غرز البمغارية لبلستفادة من ىذه ال تانلمباحث

 واإلستفاده منيا فى إثراء مقرر التطريز اليدوى. أىم السمات المميزة لتكوين ىذه الغرز وطريقة تنفيذىا
فى  عكوسومن ثم كانت الحاجة إلى البحث الحالى الذى تعد محاولة إلستخدام إستراتيجية التعميم الم

وكان التساؤل نميو بعض غرز التطريز البمغارى. فى ت لدى الطبلب طوير التعمم الذاتىمحاولة لت
 الرئيسى لمبحث ىو:

ما قعالية إستخدام التعمم المعكوس كطريقة لتطوير التعمم الذاتى عمى تنمية التحصيل المعرفى  
 واألداء الميارى لبعض غرز التطريز البمغارى.

 الميارى اإلختبار – يمىالتحص اإلختبار)  أدوات عدة البحث تطبيق فى الباحثتان إستخدمت وقد -
 قبل من والمقياس المبلحظة وبطاقة اإلختبارات تحكيم وتم(  التقدير مقياس - مبلحظة بطاقة –

قامت الباحثتان بإعداد  محاضرات الجزء النظرى بإستخدام الباور بوينت والخاص  ، متخصصين
ل عمية صوت عمى أربع أجزاء كل جزء مجيز عمى باور بوينت ومسج بالتطريز البمغارى

كما قامت باعداد شرائط الفيديو والتى توضح طريقو تنفيذ بعض غرز التطريز المحاضر.
بالكمية لمتواصل مع  it البمغارى واستخدمت الباحثتان المنصة التعميمية المعدة من قبل فريق ال

 الطبلب لتطبيق التعمم المعكوس
و التعمم المعكوس كطريقة لتطوير التعمم الذاتى فعالية إستخدام إستراتيجي اإلحصائية النتائج وأظيرت 

 .البحث أىداف تحقيق فى ساىم مما فى تنميو ميارات تنفيذ بعض غرز التطريز البمغارى
 

 المفتاحيو: الكممات
 التطريز البمغارى. -التعمم الذاتى -التعمم المعكوس
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The effectiveness of the Flipped learning strategy as a way to 

develop self-learning in developing the skills of implementing 

some Bulgarian embroidery stitches 

Summary 

In the present era, the world is witnessing rapid developments, which have 

imposed on societies to strive to keep pace with these successive 

developments in all fields, by working to develop their various systems, 

perhaps the most important of which is the educational system. The 

development of the educational system in our present age in an integrated 

manner has become an inevitable necessity in all societies, so that the desired 

goals can be achieved, with outputs compatible with the requirements of the 

present, and at the same time, qualified to respond effectively to future 

changes. 

There is no doubt that the best type of education is that education that 

generates the thrill of knowledge and makes the educational process more 

enjoyable and more dynamic and is characterized by the development of self-

learning skills, in an education centered around the learner and not the 

teacher, and with the increase in the use of modern technology in the 

educational process, the teachers ’desire to teach their students in ways 

increased. Modern creative. 

And flipped learning is an educational strategy based on a new educational 

method based on the use of modern technological media and the global 

information network in a way that allows the teacher to prepare lessons 

through video clips, audio files and other media, for students to view them 

outside the classroom (at home, for example), through their computers or 

smartphones. Before attending the lesson, it is also easy to repeat the 

observation more than once, which contributes to confirming the information 

and also takes into account the individual differences between students, while 

the lecture or class time is devoted to discussions, solving exercises and 

providing feedback. 

The flipped classroom environment allocates more time to active learning, as 

access to advanced technology is utilized to support the learning process, as 

flipped learning provides access to online lectures and videos that are 

provided by the teacher for learners to study through. 

Bulgarian embroidery is one of the most beautiful arts, due to what it is 

distinguished from other types of different embroidery arts, through the 

multiplicity of stitches centered around one stitch, which is the cross stitch. 
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There is a dearth of studies and research that dealt with the Bulgarian 

embroidery arts, so this scarcity is an incentive for researchers to benefit 

from these Bulgarian stitches and their specificity by studying and analyzing 

them and identifying the most important features of the formation of these 

stitches and the method of their implementation and benefiting from them in 

enriching the hand embroidery course. 

Hence the need for current research, which is an attempt to use the strategy of 

flipped education in an attempt to develop students' self-learning in 

developing some Bulgarian embroidery stitches. 

- What is the efficiency of using flipped learning as a way to develop self-

learning on the development of cognitive achievement and the skillful 

performance of some Bulgarian embroidery stitches? 

- The two researchers used several tools in the application of the research 

(achievement test - skill test - note card - estimation scale). The tests, note 

card and scale were judged by specialists. On PowerPoint, the lecturer’s 

voice was recorded. She also prepared video tapes that show the way to 

implement some Bulgarian embroidery stitches. The two researchers used the 

educational platform prepared by the IT team at the college to communicate 

with students to apply flipped learning. 

 The statistical results showed the effectiveness of using the flipped learning 

strategy as a way to develop self-learning in developing the skills of 

implementing some Bulgarian embroidery stitches, which contributed to 

achieving the research objectives. 

key words: 

Flipped learning - self-learning - Bulgarian embroidery 

 

 :ومشكمو البحثالمقدمة 
يشيد العالم في العصر الحاضر تطورات متسارعة، فرضت عمى المجتمعات السعي 
لمسايرة ىذه التطورات المتبلحقة في كافة المجاالت، وذلك بالعمل عمى تطوير أنظمتيا 
المختمفة، ولعل أىميا النظام التعميمي؛ إذ أصبح تطوير النظام التعميمي في عصرنا 

ورة متكاممة ضرورة حتمية في المجتمعات كافة، حتى يمكن تحقيق الحاضر بص
الغايات المرجوة، بمخرجات تتوافق مع متطمبات الحاضر، وفي الوقت ذاتو، مؤىمة 

 .لمتجاوب بفاعمية مع متغيرات المستقبل



 

1305 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ومما ال شك فيو أن أفضل أنواع التعميم ذلك التعميم الذى يولد التشويق لممعرفو ويجعل 
التعميميو أكثر متعو وأشد حيوية ويمتاز بتنميو ميارات التعمم الذاتى، فى تعميم  العممية

يتمركز حول المتعمم ال المعمم، ومع إزدياد إستخدام التقنية الحديثو فى العممية التعميمية 
 إزدادت رغبة المعممين فى تدريس طبلبيم بطرق ابداعية حديثو.

إلى أن التعمم  ( NMC Horizon Robert: 2014وأشار تقرير ىورايزون )
المعكوس ىو أحد األنماط التعميمية المرشحو إلحداث تغييرات جوىرية فى السياق 

 التعميمى والمؤسسات التعميمية فى المستقبل.
والتعمم المعكوس استراتيجية تعميمية ترتكز عمى أسموب تعميمي جديد يعتمد عمى 

المعمومات العالمية بطريقة تسمح لممعمم  استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وشبكة
بإعداد الدروس من خبلل مقاطع الفيديو والممفات الصوتية وغيرىا من الوسائط، ليطمع 

)في المنزل مثبًل(، من خبلل حواسيبيم أو ىواتفيم الذكية  فصلعمييا الطبلب خارج ال
ما يسيم فى قبل حضور الدرس، ويسيل ايضا اعاده تكرار المشاىده اكثر من مره م

تثبيت المعمومات وأيضًا يراعى الفروق الفرديو بين الطبلب، في حين يخصص وقت 
 .المحاضرة أو الحصة لممناقشات وحل التدريبات وتقديم التغذية الراجعة

وتقوم بيئو الفصول المنعكسو بتخصيص المزيد من الوقت لمتعمم النشط، حيث يتم 
كنولوجيا المتقدمة لدعم عممية التعمم حيث يوفر اإلستفاده من إمكانية الوصول إلى الت

التعمم المعكوس إمكانية الوصول إلى محاضرات والفيديو عمى اإلنترنت التى يتم 
 Davies,Dean ).توفيرىا من قبل المعمم لكى يقوم المتعممين بالدراسة من خبلليا

and Ball: 2013). 
ر فيروس كورونا المستجد "كوفيد ونظرا لمظروف التى يمر بيا العالم حاليا من إنتشا

"اصبح ىناك حاجو ممحو لمتباعد لذا تم اإلعتماد عمى المنصات التعميميو حيث 19
كميو التربية ب ITوحدة ال  اإلتصال الغير مباشر بين الطالب والمعمم حيث قامت 

بإنشاء منصو تعميميو لتسييل التواصل بين الطالب والمعمم جامعة عين شمس النوعية 
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ضا توصيل الماده العمميو لمطبلب بشتى الطرق المختمفو سواء لمجزء التطبيقى او واي
النظرى لمماده من خبلل اإلعتماد عمى الوسائل التعميميو المختمفو وايضا طرق التدريس 
المتعدده. وقد اعد بالمنصو فولدر خاص بإسم كل عضو ىيئو تدريس بالقسم  يتم من 

قت يرغب فيو عضو ىيئو التدريس لمتابعو العمميو خبللو إستدعاء الطبلب فى اى و 
التعميميو ومعرفو مستوى الطبلب أو إعاده شرح جزء ما وبالتالى قد ساعدت المنصو 

 .التعميميو عمى تطبيق إستراتيجيو التعمم المقموب
، أي طبلبويفضل ىذا األسموب التعميمي عن غيره من حيث أنو يعمل عمى تحفيز ال

ى العمل بيدف اإلنتاج والمردودية؛ فيو يعمل عمى تدعيميم تحريكيم ودفعيم إل
كما تعزز استقبللية الطبلب في العمل، إذ يصيرون   بالوسائل واألدوات الممكنة،
 فاعمين في تكوينيم الخاص.

فقد أكدت العديد من الدراسات عمى فعاليتيا التعميمية   وألىمية بيئة الفصول المعكوسة
( عمى فاعمية بيئة الفصول المنعكسة عمى األداء Eunic: 2017حيث أكدت دراسة )

 :Leeاألكاديمى وتنمية اإلتجاه نحو الكيمياء لطبلب الصف األول الثانوى، ودراسة )
( اكدت عمى فاعمية الفصول المنعكسة فى تحسين مستوى الدراسة وتحفيز 2017

 :Strayerل من )الطبلب لمدراسة  وتنمية ميارات التعمم الذاتى كما أظيرت دراسة ك

(، ودراسة ) Marlow: 2012(، ودراسة ) Johnson: 2012(، ودراسة )2007
Longcummin sand, Waugh: 2016:2015(، ودراسو ) ىارون سرحان ،)

( عمى فاعميو التدريس بتطبيق استراتيجية التعمم overmyer: 2014ودراسو )
 المقموب.

معكوس فى تنميو ميارات تنفيذ بعض غرز ومن ىنا يمكن إستخدام إستراتيجية التعمم ال
التطريز اليدوى الذى يعتبر واحدا من اىم وأشير الخبرات االنسانية وتاخذنا دراسة ىذا 
الفن الى فروع كثيرة من الجمال وتميمنا بتاثيرات فاتنة حيث أدى المزيج الثقافى عبر 

باالختبلف  العولمة عمى جمب أحب النكيات من انواع مختمفة من فنون التطريز
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والتكامل وتصادم الثقافات كثيرا ما تؤدى الى االبداع، وبما ان العالم اصبح قرية 
وقد تم  صغيرة فسيل التعرف عمى فنون التطريز المختمفة التى تمارسيا دول العالم.

 إختيار بعض غرز التطريز البمغارى.
يمة، وكان وسيمة التقميدي فن رائع يعود إلى العصور القد ويعد التطريز البمغارى

إلظيار المعمومات عن الشخص الذي يرتدى ىذه التصاميم ، وحالتو االجتماعية بشكل 
كان  .كان لمتطريز قيمة رمزية كبيرةوأساسي ، وطبقتو االجتماعية ومكانو األصمي 

اعتقد الناس أن قطع جزء من  .يعتقد أنو يحمي جسم اإلنسان من نوبات الشر واألرواح
ن شأنو أن يشق طريًقا لؤلرواح الشريرة ويجعل الشخص ضعيًفا. ويتميز تطريز الثوب م

التطريز البمغاري التقميدي بتنوع إقميمي ومحمي كبير ويمكن رؤيتو في األزياء اإلقميمية 
 .لكل من الرجال والنساء

ويعد التطريز البمغارى من الفنون رائعة الجمال نظرا لما يتميز بو عن غيره من أنواع 
حول غرزة واحده وىى   لتطريز المختمفة وذلك من خبلل تعدد الغرز المتمركزهفنون ا

 غرزة الصميب.
لذلك تعتبر ىذه  مغارىوىناك ندرة فى الدراسات واالبحاث التى تناولت فنون التطريز الب

الندرة دافعا لمباحثتان لبلستفادة من ىذه الغرز البمغارية  وما بيا من خصوصية 
والتعرف عمى أىم السمات المميزة لتكوين ىذه الغرز وطريقة تنفيذىا  بدراستيا وتحميميا

التعمم المعكوس استراتيجية دخال ، وا  واإلستفاده منيا فى إثراء مقرر التطريز اليدوى
فى تنمية ميارات تنفيذ بعض غرز التطريز كطريقة حديثة لتطوير التعمم الذاتى 

حالى الذى تعد محاولة إلستخدام ومن ثم كانت الحاجة إلى البحث الالبمغارى. 
إستراتيجية التعميم المعكوس فى محاولة لتطوير التعمم الذاتى لدى الطبلب فى تنميو 

 بعض غرز التطريز البمغارى.
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 مشكمة البحث فى التساؤالت اآلتية: صياغةومن العرض السابق يمكن 
عمى التحصيل  إستخدام التعمم المعكوس كطريقة لتطوير التعمم الذاتى ىو تاثيرما -

 ؟المعرفى لبعض غرز التطريز البمغارى
إستخدام التعمم المعكوس كطريقة لتطوير التعمم الذاتى فى تنمية االداء  ىو تاثيرما  -

غرزة الصميب )الميارى لدى الطبلب فى تنفيذ بعض غرز التطريز البمغارى 
يب الصمغرزة ،  الصميب الممدودغرزة ،  الصميب المستقيمغرزة ،  البسيط
، غرزة الماعز، غرزة الصميب االيطالي، غرزة التماس االرز، غرزة البمغاري
 ؟ (التماس رودس ، غرزةالنجمو

إمكانية تكوين آراء إيجابية لدى الطبلب نحو طريقو التعمم المعكوس كطريقة  ىيما -
 ؟لتطوير التعمم الذاتى

 أىداف البحث:
 ييدف البحث الحالى إلى:    
إلقاء الضوء عمى أىمية التعمم المعكوس كطريقة لتطوير يسعى ىذا البحث الى  -

 التعمم الذاتى.
إستخدام التعمم المعكوس كطريقة لتطوير التعمم الذاتى فى تنميو  معرفة تاثير -

 التحصيل المعرفى لدى الطبلب.
التعرف عمى آراء الطبلب فى إستخدام التعمم المعكوس كطريقة لتطوير التعمم فى  -

 .العممية التعميمية
في مجال تدريس  كاستراتيجيةالتعمم المعكوس كطريقة لتطوير التعمم الذاتى ادخال  -

 .المبلبس والنسيج
 تفعيل دور المتعمم من حيث إيجابية المتعمم فى الموقف التعميمى. -

 أىمية البحث:
 :تتمثل أىميو البحث فى      

اتى فى تنمية االداء قياس أثر إستخدام التعمم المعكوس كطريقة لتطوير التعمم الذ -
،  غرزة الصميب البسيط)الميارى لدى الطبلب فى تنفيذ بعض غرز التطريز البمغارى 
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، غرزة الصميب البمغاريغرزة ،  الصميب الممدودغرزة ،  الصميب المستقيمغرزة 
التماس  ، غرزةالنجمو، غرزة الماعز، غرزة الصميب االيطالي، غرزة التماس االرز

 (.رودس
 تدريس المبلبس والنسيج. م في تطوير طرققد يسي -
المعكوس قد يوجو انظار القائمين عمى التعميم عمى ضرورة تبني استراتيجية التعمم  -

 .نظرا لجائحة كرونا
طبلقا من ندرة الدراسات ذات الصمة بموضوع البحث فان البحث قد يسيم في اثراء إن -

 لمعكوس وغرز التطريز البمغارى.احول استراتيجية التعمم  المكتبة بدراسات عممي
 مصطمحات البحث:

 (:Skill)المياره    -
ىى القدرة عمى تناول األشكال الدقيقة باليد أو الذراع أو األصابع مجتمعة أو مستقمة 
بدقة مع السرعة وتشمل الميارة اليدوية حركات الذراع واليد الماىرة الموجيو توجييًا 

ما تحت ظروف السرعة اما ميارة اإلصبع فيى قدرتيا  أشياء كبيرة نوعاً  جيدًا فى تناول
عمى معالجة األشياء الدقيقة معالجة تتحكم فييا الميارة خاصة ميارة اإلصبع. ) رباب 

 (.2001السيد: 
وىى أيضًا سمسمة من الحركات التى يمكن مبلحظتيا بشكل مباشر أو غير مباشر، 

عييم لتحقيق ىدف أو أداء ويقوم بيا شخص معين أو عدد من األشخاص أثناء س
ميمة، وتشمل الميارة عمومًا عمى خطوات محددة قابمة لئلعادة والتكرار كمما لزم األمر 

 (.2010أو برزت الحاجة إلى القيام بيذه الميارة. )محمد فريد: 
ويقصد بيا فى البحث الحالى بأنيا: الدقة واإلتقان فى أداء األعمال بأقل وقت ممكن 

 أعمى جوده.وباقل مجيود وب
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 (:(strategy استراتيجية -
( بأنيا إجراءات ومماراسات متسمسمة يتبعيا المعمم 265: 2009زيتون )حسن عرفيا 

داخل الصف بغرض الوصول الى مخرجات فى ضوء األىداف التى وضعيا وتتضمن 
 األساليب واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم.

يع اإلجراءات المخطط ليا التى يقوم بيا ويقصد بيا فى البحث الحالى بأنيا: جم 
 المعمم وطبقت عمى مجموعة الدراسة خبلل مده تطبيق التجربة.

 (flipped learning ):    المعكوسالتعمم        -
بأنو نموذج تربوي يرمي إلى  «flipped classroom» عكوسيعرف الصف الم

لممعمم بإعداد الدرس عن  استخدام التقنيات الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح
طريق مقاطع فيديو أو ممفات صوتية أو غيرىا من الوسائط، ليطمع عمييا الطبلب في 
منازليم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيبيم أو ىواتفيم الذكية أو أجيزتيم الموحية 
 قبل حضور الدرس، ويعتبر الفيديو عنصرا أساسيا في ىذا النمط من التعميم حيث يقوم

دقائق ويشاركو مع الطبلب في أحد  10إلى  5المعمم بإعداد مقطع فيديو مدتو ما بين 
 .التعمم الذاتى .مواقع الويب أو شبكات التواصل االجتماعي

(https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx ) 
بأنو نظرية تربوية   ((Jacob Lowell, Mathew: 6227: 2013كما عرفو 

تجمع بين نظريات التعمم التى تركز عمى الطالب ونظريات التعمم التى تركز عمى 
المحاضر ويتألف التعمم المعكوس عن جزأين ىما تعمم فردى  يعتمد عمى تكنولوجيا 

جماعية داخل  الحاسب اآللى مثل الفيديوىات التعميمية خارج المحاضرة وأنشطة تفاعمية
 المحاضرة

ويقصد بو فى البحث الحالى بأنيا: التقنيات التعميمية لجعل عمميات التعمم التقميدية 
التى تتم داخل الصف الدراسى تحدث خارجو فى أى وقت وبأسموب مشوق وجعل 

 التكميفات واألجابة عمى أسئمتيم تتم داخل الصف الدراسى.

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx
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 (:Bulgarian embroidery) التطريز البمغارى       -
التطريز البمغاري التقميدي ىو فن رائع يعود إلى العصور القديمة ، وكان وسيمة إلظيار 

التصاميم ، وحالتو االجتماعية بشكل أساسي  ىذه المعمومات عن الشخص الذي ارتدى
كان لمتطريز قيمة رمزية كبيرة. كان يعتقد أنو و  ، وطبقتو االجتماعية ومكانو األصمي

سم اإلنسان من نوبات الشر واألرواح. اعتقد الناس أن قطع جزء من تطريز يحمي ج
وفًقا . الثوب من شأنو أن يشق طريًقا لؤلرواح الشريرة ويجعل الشخص عرضة لمخطر

لممعتقدات القديمة ، فإن الشر )األمراض ، المعنات ، "العيون السيئة" ، كل قوى الشر( 
ر محمي بالمبلبس ، وكان ُينظر إلى تصيب اإلنسان فقط حيث يكون الجسد غي

 . .وظيفة الحمايةبلتطريز ا مو قالمبلبس عمى أنيا جمد ثاٍن وي

https://www.foreigner.bg 
 (:self-learningالتعمم الذاتى ) -
تنمية إستعداداتو النشاط التعميمى الذى يقوم بو المتعمم مدفوعًا برغبتو الذاتية بيدف  ىو

عتماده عمى  ىتماماتو، وا  مكاناتو وقدراتو وسرعتو الذاتية فى التعمم مستجيبًا لميولو وا  وا 
نفسو والثقة بقدراتو فى عممية التعميم والتعمم، ويتم التعمم بالمرور فى المواقف التعميمية 

 المتنوعة إلكتساب المعمومات والميارات المطموبة وفقًا لقدراتو.
الباحثتان إجرائيًا: بأنو أحد أساليب التعمم الذى يكون فيو المتعمم معتمد عمى وتعرفو 

ستعدادتو  نفسو فى الدراسة ويصبح المتعمم  متحكمًا فى عممية التعمم وفقًا لقدراتو وا 
تجاىاتو  (Fletcher ,JD, Tobias, S & ,.Wisher, RA: 2007 .وميولو وا 

 حدود البحث :
راء التجربة حيث تم تطبيق التجربة فى بداية حدود زمانية: ىى توقيت إج -1

كما إستغرق تطبيق الجانب   2021: 2020لعام ألول الفصل الدراسى ا
 التحصيمى والميارى اربعة اسابيع.

 اون الين من خبلل المنصو التعميميو وأتيميياتحدود مكانية: تم التطبيق  -2
 جامعة عين شمس. –كمية التربية النوعية  -قسم اإلقتصاد المنزلى المبلبس

https://www.foreigner.bg/
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قسم االقتصاد المنزلى كمية التربية النوعية  لثةاحدود بشرية: طبلب الفرقة الث -3
 جامعة عين شمس. 

 منيج البحث:
 .والمنيج التحميمى يتبع البحث الحالى المنيج التجريبي

 عينة البحث :   
 تكونت عينة البحث من : 

( طالب وطالبة من الفرقة  15المجموعة األولى :العينة اإلستطبلعية وتكونت من ) 
 جامعة عين شمس. –بكمية التربية النوعية   قسم االقتصاد المنزلىلثة الثا

 لثة( طالب وطالبة من الفرقة الثا50وتكونت من ) المجموعة الثانية : العينة التجريبية
 جامعة عين شمس. –قسم االقتصاد المنزلى بكمية التربية النوعية 

 أدوات البحث :
بار تحصيمى معرفى ) قبمى/ بعدى( لقياس تحصيل الطبلب المعمومات إخت -

غرزة ،  غرزة الصميب البسيط)التطريز البمغارى غرز والمعارف المتضمنو لبعض 
التماس ، غرزة الصميب البمغاريغرزة ،  الصميب الممدودغرزة ،  الصميب المستقيم

 (.التماس رودس ، غرزةموالنج، غرزة الماعز، غرزة الصميب االيطالي، غرزة االرز
غرز  إختبار تطبيقى ميارى ) قبمى/ بعدى( لقياس مستوى آداء الطبلب لبعض  -

التطريز البمغارى )غرزة الصميب البسيط ، غرزة الصميب المستقيم ، غرزة الصميب 
الممدود ، غرزة الصميب البمغاري، غرزة التماس االرز، غرزة الصميب االيطالي، غرزة 

 ة النجمو، غرزة التماس رودس(. الماعز، غرز 
التطريز غرز بطاقة مبلحظة األداء الميارى لمطبلب أثناء قياميم بتنفيذ بعض  -

،  الصميب الممدودغرزة ،  الصميب المستقيمغرزة ،  غرزة الصميب البسيط)البمغارى 
، الماعز، غرزة الصميب االيطالي، غرزة التماس االرز، غرزة الصميب البمغاريغرزة 

 (.التماس رودس ، غرزةالنجمورزة غ
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غرزة الصميب )التطريز البمغارى غرز  لبعض النيائيو عينومقياس تقدير لتقييم ال  -
، الصميب البمغاريغرزة ،  الصميب الممدودغرزة ،  الصميب المستقيمغرزة ،  البسيط
 ، غرزةالنجمو، غرزة الماعز، غرزة الصميب االيطالي، غرزة التماس االرزغرزة 

 (.التماس رودس
المعكوس كطريقة لتطوير التعمم إستبيان آراء الطبلب نحو إستخدام  طريقة التعمم  -

 .الذاتى
 فروض البحث :
يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات اإلختبارات القبمية /  الفرض األول:

 البعدية في اإلختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدى.
رق دال إحصائًيا بين متوسطي الدرجات القبمية / البعدية في وجد في الفرض الثاني:

   .بطاقة مبلحظة لصالح التطبيق البعدى
يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي الدرجات القبمية / البعدية في  الفرض الثالث:

 مقياس التقدير لصالح التطبيق البعدي .
رجات الطبلب في اإلختبار يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط دال  الفرض الرابع:

 التحصيمي )المعرفي( البعدي، البعد بعدي. 
بعض ليا فعالية في تحصيل وتنمية   المعكوساستراتيجية التعمم  الفرض الخامس:

      بعض غرز التطريز البمغارى.المعارف والميارات فى تنفيذ 
 بمغارىتنفيذ بعض غرز التطريز النحو آراء الطبلب إيجابية س: الفرض الساد

 .استراتيجيو التعمم المعكوسباستخدام 
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 االطار النظري : 
 اواًل: التطريز البمغارى:

تقع بمغاريا جنوب شرق أوروبا ويحدىا من الشرق البحر األسود ومن الجنوب تركيا 
واليونان ومن الشمال رومانيا ومن الغرب صربيا ومقدونيا، كان التطريز التقميدي 

 ًا.البمغاري رائدًا إقميمي
عمى و ومع ذلك  ، لمدة خمسمائة عام كانت بمغاريا مقاطعة تابعة لئلمبراطورية التركية

الرغم من ىذا االندماج القسري، تمكن البمغار من الحفاظ عمى الكثير من تراثيم الثقافي 
و الحال مع كثير من دول أوربا الشرقية والوسطى كان تقميد حرفة التطريز فى كما ىو 

وقويًا وخاصة مع وجود العديد من المناطق بدولة بمغاريا التى ليا الببلد غزيرًا 
اختبلفات قوية بداخميا حيث أنو يمكن لبعض القرى والمجتمعات الصغيرة أن يكون ليا 

 .تقاليدىا الفريده والغنية الخاصة بيا
عمى وجو الخصوص بتركيباتو الزخرفية الواضحة والمحددة عن  البمغارى كان التطريز

المطرزات اليواة بنسخ تقوم  ، حيثصبح شائًعا في أواخر القرن التاسع عشرقصد أ
كان ىناك قدر معين  حيثالتي نشأت في بمغاريا.  ورالزىاليندسيو و  أعمال الزخارف 

من التبلعب في التصميم الزخرفي من أجل جعل العمل يبدو أكثر قبواًل وجاذبية 
 (Anka Radeva et,al.: 2004).لؤلوروبيين الغربيين

واستخدمت األقمشو المصنوعة من القطن والكتان والصوف لمتطريز عمييا كما 
أستخدمت الخيوط القطنية والحريرية وأيضا المصنوعة من الذىب والفضة وىى من احد 

-https://www.fibre2fashion.com/industry التأثيرات القميمو لدولة تركيا.

article 
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 (4(                  شكل )7(               شكل )0شكل )          (    2شكل )            

 )بعض أشكال من التصميمات الزخرفية البمغارية )شجرة الحياة((
ومن األشكال الزخرفية المميزة لفن التطريز البمغارى وتعتبر جزا ال يتجزأ من ثقافتو ىى 

لى حد كبير فى عدد من  شجرة الحياة عمى وجو الخصوص حيث تتكرر دائما وا 
الزخارف واألشكال باإلضافة إلى الصمبان والدوائر وتعتبر كميا جزء من ثقافة الشعب 

يعد التطريز البمغاري لغًزا حديثًا يحتوي عمى تقنية مدمجة عميقة الجذور و  البمغارى
 https://www.foreigner.bg .ورموز قديمة غير قابمة لمكسر
األلوان المستخدمة  ىذه حملتميز التطريز البمغارى وت وىناك العديد من األلوان التى

 والتى ترتبطرمزية خاصة بيا ، وتؤثر بشدة عمى المعاني الكامنة وراء التصميمات.
 أو أزىار بثبلثة تنتيي شجيرة أو منمق فرع وكأنيا" الحياة شجرة" تبدوو بشجرة الحياة، 

 التركي الوردي بالمون مبانبص ومزينة سوداء صوفية بخيوط ُتخيط ما غالًبا أكثر،
األحمر ىو رمز دم األم ومتوسط العمر و يمثل المون األخضر الحياة األبدية والقيامة. و 

والمون األصفر مع لمعانو يرمز المتوقع ، وغالًبا ما يستخدم بجانب المون األخضر. 
قاء كما ىو الحال في العديد من الثقافات، يرمز إلى الن األبيضالى الشمس والنار و 

والبراءة ، ولكنو يرمز أيًضا إلى الفرح والعظمة والجمال. اليوم ، يتبنى المصممون 
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المعاصرون ألواًنا عصرية إلعادة إنشاء ىذه العناصر الفولكمورية في التصميم 
، وكانت العروس قديمًا وحديثًا تضع الصوف البيض بين مبلبسيا لحمايتيا الحديث.

  قًا لممعتقدات السائدة.من الشر والمعنات واألمراض وف

http://www.omda.bg/public/engl/ethnography/embroidery    
من  وثروة والغرز األنماط من الكثير وبيا نوعيا من فريدة البمغاريو التقميدية والزخارف
ألزىار مثل القرنفل والزنبق والورد وسنابل القمح والحيوانات ومن الزخارف ا .األلوان

مثل الديوك والخيول واألشكال اليندسية مثل المثمثات والمعين والرموز مثل الصمبان 
 https://padlet.com/egyovcheva/historyوالنجوم    

ى البمغارى عمى العديد من الرموز والمعانى التى تعود إلى زمن ويحتوى الزى الشعب
بعيد، وىى عبارة عن محموعات من األشكال اليندسية والتى تتشكل معًا إلنشاء صور 

الذي يمثل الكائن األنثوي. تنتج  منمنمو ومن أشير األشكال اليندسية ىو شكل المعين
فة، ولكل موضع معنى فردي. تقميديا مجموعات مختمفة من المعين أشكااًل ورسائل مختم

، سيتم استخدام أشكال وألوان مبلبس المرأة لمتعبير عن وضعيا االجتماعي، عمى 
التطريز البمغاري ال يستخدم و  سبيل المثال سواء كانت متزوجة أو من أين أتت عائمتيا

. يمكن فقط لمزينة الجميمة. كما أنو بمثابة سرد ورمز لممكانة ويوفر معمومات مشفرة
المثمثات واألشكال األساسية األخرى، وكيفية تداخميا مع بعضيا المعين و لمكان 

وفيما  البعض، أن تخبر رسائل مختمفة وتمثل المثل العميا مثل األمة واألسرة والقرابة.
 https://www.rkh.co.ukيمى تفسير لبعض الرموز. 

 
 )زفاف(                )خطوبة(           (     عائمة)    )عشائر(                         

 
 ( أمة)األقارب(                    )الصبلت(                         )           

 

http://www.omda.bg/public/engl/ethnography/embroidery
https://padlet.com/egyovcheva/history
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 )تفسير بعض الرموز المستخدمة فى التطريز البمغارى(
 والغرزة المتقاطعة الغرزة مثل الغرز أنماط جميع التقميدي البمغاري التطريز ويشمل
 الغرز من العديدة األنماط ىذه تتيح. الوجيين ذات والغرزة الحمقية والغرزة قيمةالمست

 يجب .األسود بالمون نمط كل تحديد مع الزخرفة من متنوع مظير لو يكون أن لمتطريز
 فنية قطعة كل في حيوية األكثر ىي أشياء ثبلثة عمى البمغاري التطريز يحتوي أن

 البمغارية الثقافة تكتمل ال الثبلث الصفات ىذه بدون. يزوالتم والتوازن اإليقاع بمغارية
 ( Maria Sarafova et,al 1994).الحقيقية

صميب ، غرزة البسيطالصميب وتتنوع غرز التطريز البمغارى المتقاطعة ومنيا )غرزة ال
، غرزة األرز التماس، غرزة صميب البمغاري، غرزة الممدودالصميب ، غرزة ال،مستقيمال
( وسوف نتناول التماس رودسغرزة ة،النجمغرزة  ،الماعز، غرزة يطاليصميب اإلال

 شرح تنفيذ كل غرزة بالتفصيل:

 أواًل: غرزة الصميب البسيطة:
لتنفيذ غرزة الصميب البسيط نبدا من جيو اليمين يتم الخروج باالبرة من نقطو  .1

ار في ( اعمى جيو اليس2( اسفل جيو اليمين ثم ينم ادخال االبرة في نقطو )1)
 (5كما في شكل رقم )  نفس مربع الغرزة

( اسفل جيو اليسار ثم الدخول باالبرة في نقطو 3الخروج باالبرة من نقطو ) .2
 (1رقم ) صورة( اعمي جيو اليمين من نفس مربع الغرزة كما في 4)

 
 الصميب البسيطخطوات تنفيذ غرزة  (1رقم ) صورة

ي لموصول لعدد الغرز المطموب ثم تكرر لتنفيذ اكثر من غرزة تكرر الخطوة االول -3
 (2رقم )صورة الخطوة الثانية رجوعا حتي االنتياء من عدد الغرز المنفذ كما في 
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 الشكل النيائي لغرزة الصميب البسيط (2رقم ) صورة 

 الصميب المستقيمثانيًا: غرزة 
و من ( لعمل غرزة راسي1لتنفيذ ىذه الغرزة يتم الخروج باالبرة من نقطو رقم ) -1

 (3رقم )صورة ( كما في 2اعمى الى اسفل والدخول باالبرة عند نقطو رقم )
ثم عمل غرزة أفقية تقطع الغرزة الرأسيو ليظير تقاطع خطين مستقيمين فيتم  -2

( من جيو اليسار والدخول باالبرة عند جيو 3الخروج باالبرة من نقطو رقم )
 (3رقم ) صورة( كما في 4اليمين في نقطو رقم )

تكرار اكثر من غرزة تكرر الخطوتين السابقتين بحيث تنفذ الغرزة بشكل  عند -3
 كامل.

 
 غرزة الصميب المستقيم (3رقم ) صورة

 الصميب الممدودثالثًا: غرزة 
( خيوط من 2:3لتنفيذ غرزة الصميب الممدود يتم اجراء غرزة عموديو عمى ) -1

( اسفل 1نقطة ) النسيج وخيط واحد من النسيج افقي يتم الخروج باالبرة من
فتبلت من النسيج بشكل عمودي ثم الدخول باالبرة  2:3جيو اليمين ونبدأ من 

 ( 4رقم )صورة ( اعمي جيو اليسار كما في 2في نقطة رقم )
( اسفل جيو اليسار وذلك عمى بعد مسافو فتمة 3الخروج باالبرة من نقطو رقم ) -2

( اعمي جيو 4قطو )( ثم الدخول باالبرة في ن1واحدة فقط من نقطو رقم )
فتبلت من النسيج بشكل راسي بحيث تبعد  2:3اليمين وذلك عمى بعد من 

 (4رقم )  صورة( كما في 2( مسافو فتمة واحدة من النسيج من نقطة )4نقطو )
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 ثم المطموب الغرز لعدد لموصول االولي تكرر الخطوة غرزة من اكثر لتنفيذ -3
 صورة في كما المنفذ الغرز عدد من االنتياء حتي رجوعا الثانية الخطوة تكرر
     (4) رقم 

 
 غرزة الصميب الممدود (4رقم ) صورة 

 :الصميب البمغاريرابعًا: غرزة 
يتم تنفيذ ىذه الغرزة بشكل قطر ثم يوضع عميو غرز راسيو لذا يستغرق العمل بيذه     

يح يسيل الغرزة وقتا اطول من الغرز السابقة ولكن بمجرد اتباع الخطوات بشكل صح
 العمل بيا ويكثر استخدام تممك الغرزة في التطريز البمغاري 

( والدخول عمى 1لتنفيذ غرزة الصميب البمغاري يتم الخروج باالبرة من نقطو ) -1
 (5رقم ) صورة( كما في 2بعد فتمتين من النسيج في نقطة )

 (1) نقطة وذلك من النسيج من فتمتين بعد ( عمى3الخروج باالبرة من نقطو ) -2
( عمى خط افقي واحد والمسافو بين نقطو 3(،)2(،)1بحيث تصبح النقاط )

 (5) رقم صورة في ( كما3( و)1( تساوي المسافة بين )2( و)1)
 (1) نقطة من وذلك النسيج من فتمتين بعد عمى( 5) نقطو من باالبرة الخروج -3

  (5) رقم صورة في كما بشكل راسي
( 1) نقطة من وذلك النسيج من فتمتين بعد عمى( 6) نقطو من باالبرة الخروج -4

 رقم صورة في ( كما5،1،3) ( تنصف الزاويو النقاط1،6الغرزة ) تصبح بحيث
(5) 

( 1) نقطة من وذلك النسيج من فتمتين بعد عمى( 4) نقطو من باالبرة الخروج -5
رقم  صورة في كما( 5،1،3) النقاط الزاويو تنصف( 1،4) الغرزة تصبح بحيث

(5) 
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 غرزة الصميب البمغاري (5) رقم صورة

    :التماس االرزخامسًا: غرزة 
تتكون ىذه الغرزة من صميب بسيط ونصف صميب متراكب عمي بعضيا البعض وتتم 

 كاألتى: 
 نقطو من باالبرة الخروج يتم اليمين جيو من نبدا التماس االرز غرزة لتنفيذ -1

 في اليسار جيو اعمى( 4) نقطو في االبرة ادخال ينم ثم اليمين جيو اسفل( 1)
 (6) رقمصورة  في كما  الغرزة مربع نفس

 نقطو في باالبرة الدخول ثم اليسار جيو اسفل( 3) نقطو من باالبرة الخروج -2
 (6) صورة رقم في كما الغرزة مربع نفس من اليمين جيو اعمي( 2)

 ثم المطموب الغرز لعدد لموصول االولي الخطوة تكرر غرزة من اكثر لتنفيذ -3
 الغرز عدد من االنتياء من اليسار الي اليمين حتي رجوعا الثانية الخطوة تكرر
 (6) صورة رقم في كما المنفذ

( والدخول باالبرة 1،3( في منتصف المسافة )6ثم الخروج باالبرة من نقطو )  -4
 (6) صورة رقم( كما في 1،2( في منتصف المسافو )5في نقطو )

 في باالبرة والدخول( 4،3) المسافة منتصف في( 7) نقطو من باالبرة الخروج -5
 (6) صورة رقم في كما( 1،3) المسافو منتصف في( 6) نقطو

 ثم المطموب الغرز لعدد لموصول الرابعو الخطوة تكرر غرزة من اكثر لتنفيذ -6
 عدد من االنتياء حتي اليمين الي اليسار من رجوعا الخامسة الخطوة تكرر
 (6) صورة رقم في كما المنفذ الغرز

 في باالبرة والدخول( 4،3) المسافة منتصف في( 7) نقطو من باالبرة لخروجا -7
 (6) صورة رقم في كما( 4،2) المسافو منتصف في( 8) نقطو
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 في باالبرة والدخول( 2،1) المسافة منتصف في( 5) نقطو من باالبرة الخروج -8
 (6) صورة رقم في كما( 4،2) المسافو منتصف في( 8) نقطو

 ثم المطموب الغرز لعدد لموصول السابعة الخطوة تكرر غرزة من اكثر لتنفيذ -9
 عدد من االنتياء حتي اليمين الي اليسار من رجوعا الثامنة الخطوة تكرر
 (6) صورة رقم في كما المنفذ الغرز

 يمكن استخدام اكثر من لون من الخيوط في تنفيذ ىذه الغرزة. -10
 

 
 غرزة التماس االرز (6) رقمصورة 

 :الصميب االيطاليغرزة سادسًا: 
ي ىي الغرزة االكثر صعوبو ليذا نادرا ما يمجأون الي الصميب االيطالغرزة       

 استخداميا في التطريز البمغاري لذا تستخدم بشكل رئيسي لتزيين االشياء الصغيرة 
نبدا من جيو اليمين يتم الخروج باالبرة من نقطو االيطالي لتنفيذ غرزة الصميب  -1

( اعمى جيو اليسار في 4جيو اليمين ثم ينم ادخال االبرة في نقطو )( اسفل 1)
 (7رقم )صورة كما في   نفس مربع الغرزة

( اسفل جيو اليسار ثم الدخول باالبرة في نقطو 3الخروج باالبرة من نقطو ) -2
 (7صورة رقم )( اعمي جيو اليمين من نفس مربع الغرزة كما في 2)

فل جيو اليسار ثم الدخول باالبرة في نقطو ( اس3الخروج باالبرة من نقطو ) -3
 (7صورة رقم )( اسفل جيو اليمين من نفس مربع الغرزة كما في 1)

( اعمى جيو اليسار ثم الدخول باالبرة في نقطو 4الخروج باالبرة من نقطو ) -4
 (7صورة رقم )( اعمي جيو اليمين من نفس مربع الغرزة كما في 2)
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مى جيو اليسار ثم الدخول باالبرة في نقطو ( اع4الخروج باالبرة من نقطو ) -5
 (7صورة رقم )( اسفل جيو اليسار من نفس مربع الغرزة كما في 3)

( اعمى جيو اليمين ثم الدخول باالبرة في نقطو 2الخروج باالبرة من نقطو ) -6
 (7صورة رقم )( اسفل جيو اليمين من نفس مربع الغرزة كما في 1)

 مى عدد الغرز المطموبتكرر الخطوات السابقة لمحصول ع -7

 
 ( غرزة الصميب االيطالي7صورة رقم )

 :الماعزسابعًا: غرزة 
غرزة الماعز ىي غرزة الصميب الغير متكافئ )غير متساو( حيث يتم إنشاء غرز   

فتبلت من النسيج وتنفذ من اسفل اليسار الى اعمي الليمين  3:4طويمة بمسافو من 
بحيث يكون المتقاطع اضيق من القاع عمى بعد حيث يتم سحب االبرة لعمل تقاطعات 

 فتمة من النسيج وتستخدم في تزيين االحرف  1:2من 
( اسفل جيو اليسار 1لتنفيذ غرزة الماعز يتم الخروج باالبرة من نقطة ) -1

فتبلت من  3:4( اعمى جيو اليمين بارتفاع من 2والدخول باالبرة في نقطو )
 (8رقم ) صورةالنسيج كما في 

فتبلت من النسيج بحيث يكون  1:2( عمى بعد 3باالبرة من نقطو )الخروج  -2
(اسفل جيو اليمين 4التقاطع اضيق من القاع ثم الدخول باالبرة في نقطو رقم )

 (8صورة رقم )كما في 
فتبلت من النسيج  من نقطو رقم  1:2( عمى بعد 5الخروج باالبرة من نقطو ) -3

( اعمى جيو 6البرة في نقطو رقم )( وذلك اسفل الجيو اليمني ثم الدخول با4)
 (8صورة رقم )فتبلت من النسيج كما في  3:4اليمين بارتفاع من 



 

1323 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

صورة ثم تكرر الخطوات السابقة لمحصول عمى عدد الغرز المطموب كما في  -4
 (8رقم )

 
 غرزة الماعز (8رقم ) صورة

 :النجموثامنًا: غرزة 
ري حيث انيا تتكون من غرزتي تستخدم غرزة النجمو بشكل قميل في التطريز البمغا

 الصميب البسيط والصميب المستقيم معا 
( لعمل غرزة راسيو من 1لتنفيذ غرزة النجمو يتم الخروج باالبرة من نقطو رقم ) -1

 (9رقم ) صورة( كما في 2اسفل الى أعمى والدخول باإلبرة عند نقطو رقم )
ن مستقيمين فيتم ثم عمل غرزة أفقية تقطع الغرزة الرأسيو ليظير تقاطع خطي -2

( من جيو اليسار والدخول باالبرة عند جيو 3الخروج باالبرة من نقطو رقم )
 (9صورة رقم )( كما في 4اليمين في نقطو رقم)

( اسفل جيو اليمين ثم ينم ادخال االبرة في 5الخروج باالبرة من نقطو )ثم  -3
 (9صورة رقم )كما في   ( اعمى جيو اليسار6نقطو )

( اسفل جيو اليسار ثم الدخول باالبرة في نقطو 7من نقطو ) الخروج باالبرة -4
 (9صورة رقم )( اعمي جيو اليمين  كما في 8)

صورة ثم تكرر الخطوات السابقة لمحصول عمى عدد الغرز المطموب كما في  -5
 (9رقم )

 
 غرزة النجمو (9صورة رقم )
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 :التماس رودس تاسعًا: غرزة
( اسفل اليسار ثم 1البرة من من نقطة رقم )لتنفيذ غرزة التماس رودس نخرج با -1

فتبلت من  4( اعمى اليمين وعمى ارتفاع 2الدخول باالبرة في نقطة رقم )
 (10رقم ) صورةالنسيج كما في 

( فتمة واحدة من 1( والتي تبعد عن نقطو )3نخرج باالبرة من نقطو رقم ) -2
( عمى نفس 4)( بحيث تكون نقطة 4النسيج ثم الدخول باالبرة في نقطو رقم )

صورة رقم ( وتبعد عنيا بمسافة فتمة واحدة من النسيج كما في 2ارتفاع نقطو )
(10) 

( فتمة واحدة من النسيج ثم 3( والتي تبعد عن نقطو )5نخرج باالبرة من نقطة ) -3
 4( بمسافة 5( والتي ترتفع عموديا عمى نقطو )6الدخول باالبرة في نقطو )
 (10رقم )صورة فتبلت من النسيج كما في 

 
 اولى خطوات تنفيذ غرزة التماس رودس (10رقم ) صورة

( اسفل اليمين  بحيث تبعد عن نقطو 7ثم الخروج باالبرة من من نقطة رقم ) -4
( اعمى 8( بمسافة فتمة واحدة من النسيج ثم الدخول باالبرة في نقطة رقم )5)

 صورةكما في ( بمسافة فتمة واحدة من النسيج 6اليسار والتي تبعد عن نقطو )
 (11رقم )

( اسفل اليمين  بحيث تبعد عن نقطو 9ثم الخروج باالبرة من من نقطة رقم ) -5
( اعمى 10( بمسافة فتمة واحدة من النسيج ثم الدخول باالبرة في نقطة رقم )7)

صورة ( بمسافة فتمة واحدة من النسيج كما في 8اليسار والتي تبعد عن نقطو )
 (11رقم )
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 خطوات من تنفيذ غرزة التماس رودس (11رقم ) صورة

( اسفل اليمين  بحيث ترتفع عن نقطو 11ثم الخروج باالبرة من من نقطة رقم ) -6
( جيو 12( بمسافة فتمة واحدة من النسيج ثم الدخول باالبرة في نقطة رقم )9)

( بمسافة فتمة واحدة من النسيج كما في 10اليسار والتي تقع اسفل  نقطو )
 (12رقم ) صورة

( 11( جيو اليمين والتي ترتفع عن نقطو )13م الخروج باالبرة من نقطة )ث -7
( والتي تبعد افقيا عمى 14فتمة واحدة من النسيج ثم الدخول باالبرة في نقطو )

 (12فتبلت من النسيج كما في صورة رقم ) 4( بمسافة 13نقطو )
عن نقطو ( جيو اليمين  بحيث ترتفع 15ثم الخروج باالبرة من من نقطة رقم ) -8

( 16( بمسافة فتمة واحدة من النسيج ثم الدخول باالبرة في نقطة رقم )13)
( بمسافة فتمة واحدة من النسيج كما في 1جيو اليسار والتي ترتفع عن نقطو )

 (12رقم )  صورة
 تكرر الخطوات الثمانيو السابقة لمحصول عمى العديد من غرزة التماس رودس -9

 
 ئي لغرزة التماس رودسالشكل النيا (12رقم )صورة 

 ثانيًا: التعمم المعكوس:
 تمك استيعاب من يتمكن أىدافو مالم أو غاياتو من أي يحقق أن يمكن ال التعميم حقل

 المستقبل، وينعكس ومتطمبات الحاضر معطيات ضوء في معيا التطوارات والتجاوب
ثم  ومن ورات،التط لتمك تعميمية الدراسيو كمنظومة المناىج مواكبة عمى بوضوح ذلك
 ويتآلف العصر، أدوات يمتمك جيل إعداد عمى قادر تعميمي، نظام إلى بحاجة فنحن
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 البحث عمى قدرتو خبلل لخدمتو، من ويطوعيا بل المتنّوعة، التكنولوجية تقنياتو مع
التغيرات  مع بإيجابية والتفاعل الصحيح القرار واتخاذ السميم، والتحري،والتفكير

 .المختمفة المواقف في مشكبلت، من يواجيو ما حول المتسارعة،
 بشكل وتطويرىا المعممين، إعداد برامج في النظر إعادة إلى الحاجة تتعاظم ثم ومن

 عن بمعزل ليست المختمفة ومستوياتيا بإجراءاتيا التعميمية فالعممية ومتواصل؛ منيجي
 (.375: 2013محمد: نبيل (بيا.  المرتبطة والتحديات المعاصرة الحياة متطمبات

 في عمييا ُيعول التي التدريسية االستراتيجيات من التعمم المعكوس إستراتيجية وتعد
 المحركان الذاتي بالتعمم التكنولوجيا التقاء فييا تكون التي المستقبل، مدرسة تشكيل

 .والتعمم التعميم عممية في األساسيان
 يضمن عممي، إطار توفيرب التعمم المعكوس إستراتيجية باستخدام التدريس ويتميز
 وغير المباشر الشخصي بالحضور يتسم المتاحة واإلمكانات لموقت فعاالً  استثمارا
 المتعددة، التعمم احتياجات نوعي بشكل ويراعى  والمتعمم، المعمم من لكل المباشر
 مراعاة إمكانية لممعممين يتيح ذاتو، الوقت وفي الطبلب، بين السائدة الفردية والفروق

 ثري صفية بيئة في إطار راجعو فورية، بتغذية وتزويده متعمم، كل واحتياجات ماماتاىت
 .(Adedoja, 2016, 15) .والمرن الحر لمتعمم المتنوعة بالفرص وغني الخبرات،
 الدراسية، المحتويات تطوير  إلى إستراتيجية التعمم المعكوس باستخدام التدريس وييدف

 متنّوعة، إلكترونية صور في واتاحتيا تدريسيا وطرائق ياب المرتبطة التعميمية واألنشطة
 خبلل من وكذلك يرغبون، وقت أي وفي كانوا، أينما إلييا الوصول من الطبلب يتمكن
 الوسائط متعددة تعميمية بيئة وتقديم الطبلب؛ بين الفردية الفروق راعاهلم الفرصة إتاحة

 الداعم الفوري مع ظروفو، والتعزيز يتناسب ماب الطالب يتابعيا واألدوات، والمصادر
 نواتج التعمم وتحقيق الطبلب إنجاز ومستويات األداء طبيعة ضوء في لمتعمم

 (Mason,. et,al , 2013, 130) . .المستيدفة
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( بأنو إستراتيجية تعميمية تعتمد عمى إستخدام 2015:91متولى:عبلء الدين ويعرفو ) 
الوسائط التكنولوجية الحديثة، وشبكة المعمومات بطريقة تسمح لممحاضر بإعداد 
المحاضرات من خبلل مقاطع الفيديو والممفات الصوتية وغيرىا من الوسائط ليطمع 

واسيبيم أو ىواتفيم عمييا الطبلب خارج المحاضرة )فى المنزل مثبًل( من خبلل ح
الذكية قبل حضور المحاضرة فى حين يخصص وقت المحاضرة لممناقشات وحل 

 المشكبلت وحل التدريبات وتقديم التغذية الراجعة.
التى تيدف إلى ربط  الذاتى من إستراتيجيات التعميم  استراتيجيو التعمم المعكوس عدت

نشطة التي تغمب فييا الصبغو المحيط األكاديمي بالمحيط اإلجتماعي وتطبق عمى األ
 .(114-2010-)عبد الحميد شاىين  .العمميو

وال يوجد تصميم واحد لعممية التعمم المعكوس يتم إتباعو لجميع الدروس، ولكن يوجد 
 :Bishop & Verglerخطوط عامة يتفق عمييا الجميع فمثبًل قسم كبًل من )

المعتمد عمى الوسائل التعميمية ( التعمم المعكوس إلى قسمين: التعمم الذاتى 2013
المعدة من قبل المعمم لممحتوى المراد تطبيقة عمى الطبلب والقسم الثانى: األنشطة 

 التعميمية داخل القاعات الدراسية.
أن التعمم المعكوس يقوم عمى إعادة تشكيل العممية التعميمية  (Ston: 2012ويرى )

بدور تبادلى فى تنقيذ ميام الطالب، التعممية بحيث تقوم كل من الجامعة والمنزل 
فالطالب يطمع فى المنزل عمى المادة الدراسية بإستخدام فيديوىات أو نصوص قرائية 
محددة ومحفزة تم إعدادىا من قبل المدرسين وتم تحميميا عمى الشبكة العنكبوتية من 
خبلل المنصات التعميمية ويتم تقويم الطبلب من خبلل أنشطة أو اوراق عمل 

حضرونيا معيم إلى الصف وفى الصف يوظف الطمبة محتوى الدرس إلى نشاطات ي
 متنوعة.

 في التعمم المعكوس استراتيجية عمى القائم والتعمم التعميم تفعيل فإن سبق ما ضوء وفي
 الحديثة االتجاىات مع يتواءم المبلبس والنسيج عامة والتطريز خاصة، مجال
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 وتعزيز الميارات والمعمومات ، من الطبلب تمكين تستيدف التي العالمية، والتوجيات
 ميارات التعمم الذاتى وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس. 

 تعميميةراتيجية است ىو التعمم المعكوس أن إلى ( Stone, 2012, 1 ) ستون ويشير
 لممحاضرات، والصورة الصوت لتسجيل الفيديو تسجيل أدوات استخدام عمى تعتمد
 وقت واتاحة لممحاضرات الرسمية الحضور قبل كاف بوقت مطبلبل متاحة وجعميا

 عن واالجابة الصعبة المفاىيم وتوضيح المشكبلت وحل لممناقشة الرسمي الُمحاضرة
 وقت أثناء الفاعمية لممشاركة الفرص من المزيد لمطبلب تتيح كما تساؤالت الطبلب،

 .ضرةالُمحا خارج الواقعية بالحياة الدروس وربط الُمحاضرة،
 عن القائمة التعميمية النظم وفعالية كفاءة زيادة عمى استراتيجية التعمم المعكوس وتعمل
 مسبقا، المسجمة التعميمية الفيديو مقاطع وخاصة التكنولوجية، األدوات استخدام طريق

 من المزيد إتاحة يتم وبذلك لمدراسة، المعتادة األوقات خارج الطبلب عمى وعرضيا
 أوقات الدراسة أثناء بكفاءة، المختمفة وأنشطتيا التعمم عمميات إلدارة لممعممين الوقت

 (Halili, & Zainuddin, 2015, 34).  .الدراسية القاعات داخل الرسمية
وارتبطت إستراتيجية التعمم المعكوس بشكل اساسى بتقنية الفيديو حيث ان الدروس 

ًا لممحاضرة التقميدية فيى تقوم التعميمية المسجمة بالصوت الصورة أعطت بديبًل مثالي
بإيصال المحتوى الدراسى لمطمبة، تمامًا كما فى الفصل التقميدى وجيًا لوجو بشكل 
يفوق الوسائل األخرى، كالعروض التقديمية مما جعل معظم من طبقوا ىذه اإلستراتيجية 

طالب يتجيون إلختيار الفيديو التعميمى كوسيمة إليصال المحتوى لكى يضمنوا فيم ال
 (.Marco, 2010لممحتوى الدراسى )

أن ىذه  (Bergmann and Sams:2015)ويرى كل من بيرجمان وسامز 
اإلستراتيجية تعمل بالشكل الصحيح عندما يقوم المعممون بإنشاء مقاطع الفيديو لموادىم 
الدراسية بأنفسيم حيث يستطيعون من خبلل ذلك تغطية عناصر الدرس وتوضيحيا 

 لمطمبة. بالشكل الكافى
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 راتيجيةاست باستخدام التدريس جوىر أن يتضح وتعميق عرض من سبق ما خبلل ومن
من  التكنولوجية بدال التقنيات خبلل من التعمم إلحبلل محاولة التعمم المعكوس ليس

نما المعمم، دور  عمى التركيز خبلل من ووظيفية أىمية أكثر المعمم دور أصبح وا 
 والمتعمم المعمم بين اإليجابي التفاعل في لمتعمم المتاح الوقت من المثمى االستفادة
 .والتكامل التوازن من إطار في قدراتو ومياراتو، تنمية في المتعمم ومساعدة

Amaud, C. (2013), (Bergmann and Sams:2012 )وقد أكد كل من )
عمم أن دور المحاضر بالتعمم المعكوس يصبح منظمًا وموجيًا ومحفزًا لمطبلب وأن الت

 والتدريب يصبح مسؤولية الطالب ولكن تحت إشراف المحاضر.
فوائد تطبيق التعمم يتضح  المعكوسمن خبلل مراجعة الدراسات التي تناولت التعمم 

المعكوس وأىميتو وبخاصة فى مراحل التعميم الجامعى، حيث أشارت جميعيا عمى إنيا 
ن تحصيل الطبلب وتفاعميم مع تساعد فى رفع كفاءة عمميات التعمم والتعميم وتزيد م

المقررات الدراسية ومراعاة الفروق الفردية أثناء التعمم الذاتى الموجو خارج وقت 
 المحاضرة عن طريق مشاىدة لقطات الفيديو المسجمة لمجزء الميارى أكثر من مرة.

 ويتسم نمط الفيديو العادى بما يمى:
عرفية والميارية والوجدانية يعمل عمى التأثير فى المتعمم من الجوانب الم -1

 كافة لما يحتوية من مثيرات تؤثر فى تمك الجوانب
لفيديو بطريقة فعالة وجذابة ومؤثرة يسيل باعرض المحتوى التعميمى  -2

مخاطبة عدة حواس فى الوقت نفسو، فيو يعد أداة وسائط متعددة لدييا محتوى 
 . (Llin, G. et,al, 2013, 273).سمعى وبصرى يمتاز بالتنوع والسيولة

أداه تعميمية قوية ومحفزة لممتعممين، فيو يساعد عمى التعمم الذاتى؛ حيث  -3
ال يعتبر إستخدامو غاية؛ بل وسيمة لتحقيق األىداف التعميمية، وإلكتشاف 

 ,Hammond,T.C & Lee, J., 2009)المتعممين لممعرفة بأنفسيم. 

32). 
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يقافو وتسريعو إلى األمام، يسمح لممتعممين عند التعامل معو بتشغيمو  وا 
واألعادة إلى الخمف، وتعميقة، وتحريره، وتكرار عرضو مرات عديدة. بما يتبلئم 
مع تنميو ميارات تنفيذ غرز التطريز البسيطو والمعقده وذلك من وجو نظر 
الباحثتان.كما أن الحركة تؤدى إلى إعطاء المتعمم شعورًا بالواقعية والحيوية 

 مات والميارات من خبلل الفيديو التعميمى. عند تمقى المعمو 

  
 صميب البمغاريغرزة ال           غرزة النجمو         غرزة التماس رودس           التماس االرزغرزة              

  بعض لقطات من شرائط الفيديو الخاصة ببعض غرز التطريز البمغارى(( 13،14،15،16)صورة 

 وتتمثل في: المعكوسمم خطوات التطبيق لمتع 
قامت الباحثتان بإعداد  محاضرات الجزء النظرى بإستخدام الباور بوينت والخاص  -

عمى أربع أجزاء كل جزء مجيز عمى باور بوينت ومسجل عمية  بالتطريز البمغارى
 صوت المحاضر.

و من قبل الباحثتان والتى توضح طريقو تنفيذ بعض غرز إعداد شرائط الفيدي -
صميب ، غرزة الصميب مستقيم، غرزة الصميب بسيط)غرزة ال لبمغارىالتطريز ا

، صميب اإليطالي، غرزة الاألرز التماس، غرزة صميب البمغاري، غرزة الممدود
(. كل غرزة عمى حدى. وتم التماس رودسغرزة  ة،النجمغرزة  ،الماعزغرزة 

ميا من التركيز عمى أنيا تكون عبارة عن لقطات تسجل بشكل رقمى ويتم تسجي
خبلل برامج تكنولوجيا الوسائط عمى الحاسوب، وتتيح الفرصة لممتعممين متعة 

 .مشاىدتيا كأنيا واقعية، فى ؟أوقات زمنية مختمفة
بكمية التربية النوعية جامعة عين شمس بإعداد منصة تعميمية  ITوقد قامت وحدة  -

عداد فولدر خاص لكل عضو ىيئة تدر  يس يقوم عمى برنامج ميكروسفت تيميز وا 
من خبللو بإستدعاء الطبلب لحضور المحاضرات والسكاشن حسب الجداول 
المعمتة وأيضًا يمكن من خبلليا إستدعاء الطبلب فى أى وقت من األوقات صباحًا 
أو مساءًا وذلك باإلتفاق معيم من خبلل إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعى 
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ض التطبيقات ) كالواتس أب، وذلك عبر الجروب الرسمي لمفرقة الثالثة عمى بع
والفيسبوك( إلعطائيم مزيد من المحاضرات والسكاشن وأيضًا اإلجابة عمى أسئمتيم 
ستفساراتيم. وقد سيمت ىذه المنصو القدره عمى التواصل مع الطبلب لتطبيق  وا 
التعمم المعكوس حيث قامت الباحثتان برفع الفيديوىات لشرح كيفية تنفيذ بعض 

مغارى والمحاضرات المعده مسبقا بالباور بوينت لشرح الجزء غرز التطريز الب
النظرى من خبلل ىذه المنصة وعرضيا عمى عينة البحث ثم متابعة عينة البحث 
من خبلل المنصة التعميمية وشبكات التواصل اإلجتماعى لئليقاف عمى كل ما ىو 

ن قبل جديد فى مراحل تعمميم والتعرف عمى ما يواجيونو من مشاكل وحميا م
 الباحثتان.  

  
  أدوات الدراسة والتأكد من الصدق والثبات:بناء 

، المعكوس كطريقة لتطوير التعمم الذاتى يمكن تحديد مدى نجاح إستراتيجية التعمم 
وذلك من خبلل تقويم الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية، ولذلك قامت الباحثتان 

لمعارف والميارات ولقد إشتممت أدوات التقويم بإعداد األدوات المناسبة لقياس ىذه ا
 عمى ما يمي:

 (2ممحق رقم )اإلختبار التحصيمي المعرفي. – 1
 (3ممحق رقم )اإلختبار المياري. –2
 (4ممحق رقم )بطاقة المبلحظة. – 3
 (5ممحق رقم )مقياس تقدير -4
 (6ممحق رقم )إستبانة آراء الطبلب. –5

 ي:أواًل: اإلختبار التحصيمي المعرف
غرز التطريز  موضوعيًا لقياس آثر تعمم بعضتحصيميًا أعدت الباحثتان إختبارًا 

فى الجانب المعرفى،حيث صيغت األسئمة فى بلب عمى مستوى تحصيل الطالبمغارى 
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(  20وقد أحتوى اإلختبار عمى ) اإلختيار من متعدد الصواب والخطأ،  أكمل، صورة
 جة. ( در  70سؤال ومجموع درجات اإلختبار ) 
 صدق وثبات اإلختبار التحصيمي:

الصدق الذاتي: يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات  –أ 
(. وىي قيمة تعبر عن صدق اإلختبار لقربيا من الواحد  .965اإلختبار ويساوي )

 الصحيح.
الثبات:  تم حساب ثبات اإلختبار التحصيمي بإستخدام معامل ألفا وىو)   –ب 

 ( وىي قيمة تعبر عن ثبات اإلختبار التحصيمي لقربيا من الواحد الصحيح.0.932
وقد تم حساب ثبات اإلختبار التحصيمى بطريقة أخرى بإستخدام معادلة جيتمان لمتجزئة 

 ( وىى قيمة تعبر عن ثبات المقياس لقربيا من الواحد الصحيح.0.925النصفية وىى )
 (:ثانيًا: اإلختبار الميارى )التطبيقى

ييدف اإلختبار الميارى إلى قياس مدى إكتساب الطبلب لمميارات المتعمقة بتنفيذ 
رتبط سؤال اختبار االداء المعكوسبأسموب التعمم غرز التطريز البمغارى بعض  ، وا 

كبل من الغرز  الميارى بأىداف اإلختبار وقدرتو عمى قياس الميارات الخاصة بتنفيذ
، غرزة صميب ممدود، غرزة الصميب مستقيمرزة ال، غصميب بسيط)غرزة ال  التالية

غرزة  ،الماعز، غرزة صميب اإليطالي، غرزة الاألرز التماس، غرزة صميب البمغاريال
و تطمب تصحيح اإلختبار الميارى بطاقة مبلحظة  (.التماس رودسغرزة  ة،النجم

، ومقياس  قترحةالغرز الملتقويم الميارات التى ال يمكن قياسيا بعد اإلنتياء من تنفيذ 
أى ان  الغرز المقترحةتقدير لتقويم الميارات التى يمكن قياسيا بعد االنتياء من تنفيذ 

درجات اإلختبار الميارى عبارة عن مجموع درجات بطاقة المبلحظة ودرجات مقياس 
 التقدير.
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 ثالثًا: بطاقة مالحظة :
فيذ بعض غرز وضعت بطاقة المبلحظة فى صورة وصف ألداء الطبلب لميارات تن

التطريز البمغارى حيث تم صياغتيا فى عبارات دقيقة وواضحة بحيث تصف أفعااًل 
 سموكية محددة يمكن مبلحظتيا وتقييميا.

من االدوات الوحيدة التي يمكن استخداميا لمحصول عمى  بطاقة المبلحظة تعتبرو 
نات )ديوبولد ب بيانات تتعمق بالوقائع فيي تساعد الباحث في تنظيم عممية جمع البيا

(  وقد قامت الباحثتان بإعداد بطاقة المبلحظة كى تقيس 421-2003 –فن دالين 
والتى اليمكن تقييميا بعد اإلنتياء من  ببعض غرز التطريز البمغارىالميارات الخاصة 

 العمل لذلك يتم مبلحظتيا اثناء آداء الطبلب ليا وتسجيل الدرجة.
 بناء بطاقة المالحظة:

 المقترحة األتيو: غرزة من الغرزطاقة المبلحظة بتحميل كل تم بناء ب
صميب ، غرزة الصميب ممدود، غرزة الصميب مستقيم، غرزة الصميب بسيط)غرزة ال
 ة،النجمغرزة  ،الماعز، غرزة صميب اإليطالي، غرزة الاألرز التماس، غرزة البمغاري
عبارات تصف  فى خطوات بسيطة ومتتابعة وصياغتيا فى(. التماس رودسغرزة 

اآلداء المطموب من الطبلب فى كل خطوة، وترتب خطوات كل ميارة فى بطاقة 
عدد بنود بطاقة  ،ليصبحغرزة المبلحظة فى تتابع محدد وفقًا لؤلداء المطموب فى كل 

بواقع ثبلث درجات لآلداء الجيد ودرجتان  (273( ومجموعيا الكمى )91المبلحظة )
 لآلداء الضعيف.  لآلداء المتوسط ودرجة واحدة 
 صدق وثبات بطاقة مالحظة:

الصدق الذاتي: يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات البطاقة ويساوي )  –أ 
 ( وىي قيمة تعبر عن صدق البطاقة لقربيا من الواحد الصحيح. .973
( وىي 0.947الثبات: يتم حساب ثبات بطاقة مبلحظة باستخدام معامل ألفا ىو ) –ب 

 بر عن ثبات البطاقة لقربيا من الواحد الصحيح.قيمة تع
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وقد تم حساب ثبات بطاقة المبلحظة بطريقة أخرى بإستخدام معادلة جيتمان لمتجزئة 
 ( وىى قيمة تعبر عن ثبات المقياس لقربيا من الواحد الصحيح.0.925النصفية وىى )

 رابعا: مقياس التقدير:
تسيم في تحديد مكانو شئ معقد )ديوبولد وفيو يتم تقدير عدد كبير من العناصر التي 

 (  417-2003 –ب فن دالين 
وبما أنو ال يوجد مقاييس تقدير ثابتو ومقننو تستخدم فى تقويم اداء الطبلب فى ميارة  

، صميب مستقيم، غرزة الصميب بسيط)غرزة ال بعض غرز التطريز البمغارى تنفيذ 
صميب ، غرزة الاألرز التماسرزة ، غصميب البمغاري، غرزة الصميب ممدودغرزة ال
المتناولو فى البحث.  (. التماس رودسغرزة  ة،النجمغرزة  ،الماعز، غرزة اإليطالي

) ة المقترح غرزوقد قامت الباحثتان ببناء مقياس تقدير لتقويم اداء الطبلب فى تنفيذ ال
)غرزة  ى بعض غرز التطريز البمغار ( وىى عبارة عن معايير لتقويم التطريز البمغارى

، صميب البمغاري، غرزة الصميب ممدود، غرزة الصميب مستقيم، غرزة الصميب بسيطال
غرزة  ة،النجمغرزة  ،الماعز، غرزة صميب اإليطالي، غرزة الاألرز التماسغرزة 

المنفذه في  لغرزويستخدم مقياس التقدير لمحكم عمى مدى صبلحيو ا (.التماس رودس
محاوروعدد البنود التى تكون منيا  5باحثتان المقياس الىشكميا النيائي. ولقد قسمت ال

( بنود بواقع ثبلث درجات لآلداء الجيد ودرجتان لآلداء المتوسط 6مقياس التقدير )
 ( درجة.  18ودرجو لآلداء الضعيف فتكون الدرجة النيائية )

 صدق وثبات مقياس التقدير:
حيح االختبار التطبيقى صدق المحتوى: تم عرض مقياس التقدير الخاص بتص –أ 

عمى مجموعة من المحكمين مكونو من أساتذة متخصصين بقسم المبلبس والنسيج 
والتربوى بيدف التحقق من صدق محتوى المقياس وبنوده المقترحو، وذلك البداء الراى 

 بعض غرز التطريز البمغارى المقترحةفى مدى مبلئمو  بنود المقياس لخطوات تنفيذ 
صميب ، غرزة الصميب ممدود، غرزة الصميب مستقيم، غرزة السيطصميب ب)غرزة ال
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 ة،النجمغرزة  ،الماعز، غرزة صميب اإليطالي، غرزة الاألرز التماس، غرزة البمغاري
وقد كان لبعض المحكمين بعض المقترحات مثل حذف بعض (. التماس رودسغرزة 

التعديل المطموب وبذلك العبارات وتصحيح بعض االخطاء المغويو وقد قامت الباحثتان ب
% وىى نسبو 90اصبح صالح لتصحيح االختبار التطبيقى وقد اتفق المحكمبن بنسبة 

 مرتفعة مما يدل عمى صدق مقياس التقدير.
( وىي 0.898باستخدام معامل ألفا ىو ) مقياس التقديرالثبات: يتم حساب ثبات  –ب 

 .لقربيا من الواحد الصحيح المقياسقيمة تعبر عن ثبات 
وقد تم حساب ثبات مقياس التقدير بطريقة أخرى بإستخدام معادلة جيتمان لمتجزئة 

 ( وىى قيمة تعبر عن ثبات المقياس لقربيا من الواحد الصحيح.0.902النصفية وىى )
 خامسا: إستبانة آراء الطالب:

تنمية عمى معكوس تيدف اإلستبانة الى التعرف عمى آراء الطبلب نحو اسموب التعمم ال
 ، وبمغ عدد عبارات اإلستبانة بعض غرز التطريز البمغارى

( 75( عبارة تم صياغتيا فى صورة موجبة وسالبة. فتكون الدرجة النيائية )25) 
 درجة.  

 صدق وثبات اإلستبانة:
الصدق الذاتي: يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات اإلستبانة –أ 

 ة تعبر عن صدق اإلختبار لقربيا من الواحد الصحيح.( وىي قيم .943ويساوي) 
ثبات اإلستبانة: تم حساب ثبات اإلستبانة باستخدام معامل ألفا وقد وجد إرتفاعًا  –ب 

 ( وىي قيمة تعبر عن ثبات اإلستبانة لقربيا من الواحد الصحيح. .89بقيمة ) 
 نتائج البحث ومناقشتيا:

إستراتيجيو التعمم المعكوس كطريقة لتطوير  بإستخدام البحث لمجموعة التدريس تم 
 التعمم الذاتى فى تنميو ميارات تنفيذ بعض غرز التطريز البمغارى
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جراء الدرجات وتفريغ المياري، واإلختبار التحصيمي اإلختبار تصحيح تم وقد  وا 
 البحث عنيا أسفر التي النتائج عرض يمي وفيما المناسبة اإلحصائية المعامبلت

 ل:الفرض األو
يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات االختبارات القبمية / البعدية في االختبار 

 التحصيمي لصالح التطبيق البعدي
لمفروق بين متوسطي الدرجات ت( (ولمتحقق من ىذا الفرض تم تطبيق إختبار 

 القبمية والبعدية في اإلختبار التحصيمي.
 صيمياختبار ت لبلختبار التح ( 1)  جدول رقم

 المتوسط العدد  
االنحراف 

 المعٌاري

معامل 

 الخطأ
 قٌمة ت

درجة 

 الحرٌة
 الداللة

 تحصٌلً
 ....2. 5.81 0..8 87.31 05 قبلى

 

24 

 

5.58 

 ..5 8.74 .3.8. 05 بعدى

 ومن الجدول السابق يتبين أن: 
وذلك  0.01وىى دالة احصائيا عند مستوى (  246.22كانت )ت( (قيمة   
الخاصو لبلختبار التحصيمى الذي يتضمن المعارف والمفاىيم والمعمومات بالنسبة 

وتتفق ىذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت في  بالتطريز البمغارى، 
ودراسو  ,(Eunic:2017) ، مثل دراسةاستخدام التعمم المعكوس فى العمميو التعميميو

التعمم  ان فى، (2017: سعدسيف ودراسة ) ,(Johnson:2012كبًل من ) 
المعكوس ساىم فى ايجاد تجميع مثمر وجيد لممعمومات كما أنو وفر مناخًا تعميميًا 
داعمًا لمتعمم الذاتى مما أتاح لكل طالب فرصة التكيف اإليجابى والتأقمم الفعال فى 
عممية التعمم وفقًا لقدراتو وظروف حياتو اليومية حيث حصل كل طالب عمى نسختو 

المادة التعميمية عمى شكل باور بوينت مسجل عميو صوت المحاضر بشرح من 
المحتوى العممى مما أسيم فى تحقيق التحصيل واإلستيعاب من قبل الطبلب.والمقابمة 
التى تتم بالكمية فى قاعة المحاضرات تسيم كتغذيو راجعو حول ما تم دراستو. مما 

اع األوامر الى القيام بأنشطة التعمم يحول االمر من اتبو  .يؤدى إلى زيادة التحصيل
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 ىتماماإلو  التفاعلالى ذاتية التوجو ومن التمقين الى الربط والعرض ومن االصغاء 
إلى زيادة التحصيل وىذا يعني تحسن مستوى ىذا كمو وتحمل المسئولية، ويؤدى 

.والشكل التالى يوضح ولالتحصيل المعرفى البعدي لمطبلب، وبذلك يتحقق الفرض األ
 داللة الفروق بين درجات اإلختبار التحصيمى القبمية والبعدية.

 
 االختبار التحصٌلً( .شكل رقم )

 الفرض الثانى:
يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي الدرجات القبمية / البعدية في بطاقة مبلحظة 

 . لصالح التطبيق البعدي
 لبطاقة المبلحظة اختبار ت  ( 2)  جدول رقم

 

 توسطالم العدد  
االنحراف 

 المعٌاري

معامل 

 الخطأ
 قٌمة ت

درجة 

 الحرٌة
 الداللة

بطاقه 

 المالحظه

 8337.7 5.87 5.47 77.4 05 قبلى

 

24 

 

5.58 

 ...5 8.02 .1.5.. 05 بعدى 

 ومن الجدول السابق يتبين أن: 
لصالح  0.01وىى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  (1773.3)قيمة )ت( كانت 

إذًا ىناك فرق جوىرى بين متوسطى درجات القبمى والبعدى عند بعدى التطبيق ال
عبلء الدين سعد متولى: (وتتفق ىذه النتائج مع نتائج كل من  0.01مستوى داللو

تخدام  التعمم ( فى ان اسStrayer :2007( ودراسو )Lee :.583( ودراسو )2015
المعكوس بعيدا عن الطرق التقميدية قد ساىم فى التركيز عمى المتعمم بعيدا عن المعمم 

0

50

100

 التطبيق البعدى التطبيق القبلى

 اإلختبار التحصيلى

https://www.researchgate.net/profile/Norziha_Megat


 

1338 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الفيديو التعميمى( فى إثارة  -وايضا ساىم فى دمج اكثر من تقنيو لمتعمم ) الباور بوينت
ر دافعيتيم لمزيد من التعمم كما أن التدريس بإستخدام إستراتيجية التعمم المعكوس يتمحو 

بطبيعتو حول التعمم الذاتى ومن ثم فإن ىذه اإلستراتيجية تقوم عمى نشاط المتعمم 
وفعاليتة فى المواقف التعميمية ورغبتو الذاتية فى تحقيق نواتج التعمم المستيدفة  وقد 
أسيم إعداد الفيديوىات التعميمية الخاصة بالجوانب الميارية لبعض غرز التطريز 

ج ألداء الميارات المطموبة فى توجيو الطبلب إلى محاكاة ىذه البمغارى وتوظيفة كنموذ
الميارات المسجمة عمى الفيديو التعميمى بشكل صحيح فى إطار مناخ تعميمى إيجابى 
قائم عمى تعزيز ثقتيم بأنفسيم وتشجيعيم عمى مواصمة التعمم الذاتى وتحسين األداء 

سيمت فى تقديم نظرة متكاممة لتحسين من خبلل التغذية الراجعة الداعمة لمتعمم، والتى أ
األداء  وذلك من خبلل تنفيذ الطبلب لمغرز المقترحة فى إطار التعمم الذاتى كنشاط 
منزلى ويتم داخل القاعات الدراسية تقديم التغذية الراجعة مما كان لو أثر كبير فى تنمية 

عمم ودعم نقاط الميارات وأدائيا بطريقة صحيحة. وعبلج جوانب الضعف فى مواقف الت
القوة لدييم  وتزويد الطبلب بمعمومات عن أدائيم ومدى تقدميم فى إنجاز الميام 

المتمثمة فى شرائط الفيديو التعميمية لتنفيذ بعض  كل ىذه المثيراتالتعميمية المطموبة و 
إلى عممية التعمم نوعا من المتعة والتشويق وذلك أدى  تاضاف غرز التطريز البمغارى

ة دافعية المتعمم نحو عممية التعمم كما خمق اإلثارة بالعيون واألذان لدى إلى زياد
المتعممين وتنتقل بذلك من أجيزة اإلستقبال الحسية إلى الذاكرة  طويمة المدى لدى 

والشكل التالى يوضح  .مما يشير إلى تحسن مستوى األداء البعدى لمطبلبالمتعمم  
 قة المبلحظةداللة الفروق بين درجات اإلختبار بطا
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 بطاقة المالحظة( 7شكل رقم )

 

 الفرض الثالث:
يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي الدرجات القبمية / البعدية في مقياس التقدير 

 لصالح التطبيق البعدي.
 مقياس التقدير ( 3)  جدول رقم

 المتوسط العدد  
االنحراف 

 المعٌاري

معامل 

 الخطأ
 قٌمة ت

درجة 

 الحرٌة
 الداللة

 مقٌاس التقدٌر
 .88 .30 2.81 05 قبلً

817.2 24 5.58 
 .8 .37 1..83 05 بعدى

 ويتضح من الجدول السابق أن:

لصالح   0.01، وىى دالة احصائيا عند مستوى 817.2كانت ت( ( قيمة
 باستخدام التعمم المعكوسالتطبيق البعدى وذلك بالنسبة لمميارات التى تضمنيا التعمم 

سبق  سن مستوى اآلداء الميارى البعدي لمطبلب فى مقياس التقدير، ومماوىذا يعني تح
يتضح تحسن مستوى اآلداء الميارى البعدي لمطبلب، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج 

إستراتيجية التعمم المعكوس فى العمميو الدراسات السابقة التي أجريت في تطبيق 
اسو كل من ) كريمة عبد الغنى: ( ودر Marlow :2012)مثل دراسة كل من  التعميميو
( فى أن التدريس بإستخدام إستراتيجية التعمم 2017أحمد حافظ: ( ودراسو ) 2016

المعكوس ساعد فى تحقيق التعمم التكيفى وذلك من خبلل عدم إجبار جميع الطبلب 
عمى تمقى المحتوى التعميمى فى شكل تنظيمى واحد وبطريقة واحدة فى مكان ووقت 

تيح لمطبلب اإلطبلع عمى المحتوى ومشاىدة الفيديوىات التعميمية فى محدد حيث ا

0

500

 التطبيق البعدى التطبيق القبلى

 بطاقة المالحظة
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المنزل أو أى مكان  وىو فى حالة تييئة كاممة لمتعمم بفاعمية وبذلك فإن توقيت عرض 
المحتوى وتعممو كما يتم وفقًا لمحالة المزاجية الجيدة لدية ورغبة ذاتية منو فى اإلقبال 

ين يبدأ التعمم قبل الحضور إلى القاعات الدراسية عمى التعمم فيو الذى يقرر متى وأ
 لتعزيز ما تم تعممو وتاكيده. 

اعى الفروق الفردية لكل طالب سواء كان بطئ التعمم أو سريع ير  كما أنو
وتنتقل بذلك من أجيزة اإلستقبال الحسية إلى الذاكرة  طويمة المدى لدى المتعمم   التعمم

مستمره لمطبلب والتى تتوفر دائما اثناء المقابمة بقاعو باإلضافو الى التغذيو الراجعو ال
وبذلك يتحقق  .المحاضرات. مما يشير إلى تحسن مستوى األداء البعدى لمطبلب

والشكل التالى يوضح داللة الفروق بين درجات مقياس التقدير القبمية  الفرض الثالث.
 والبعدية.

 
 مقٌاس التقدٌر( 2شكل رقم )

 :الرابع الفرض
 الطبلب درجات متوسط بين إحصائًيا دالة فروق توجد ال" أنو عمى ينص الذي

 ." بعدي( والبعد البعدي، (المعرفي التحصيمي اإلختبار في
 الطبلب لدى لمتعمم أثراً ى أبقت إستراتيجية التعمم المعكوس كان اذا عمى لمتعرف

 14 مرور بعد الطبلب عمى أخرى مرة التحصيمى االختبار بتطبيق الباحثتان قامت فقد
 .البعدى التطبيق من يوم

 
 

0

20

 التطبيق البعدى التطبيق القبلى

 مقياس التقدير
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 البعدي والبعد بعدي االختبار التحصيمي ( 4)  جدول رقم

 المتوسط العدد  
االنحراف 

 المعٌاري

معامل 

 الخطأ
 قٌمة ت

درجة 

 الحرٌة
 الداللة

 تحصٌلً

 8.744 .. 8374 .3.8. 05 بعدى

 

24 

 

8.1. 

بعد  

 بعدى

05 .0.8. 8.24 .8. 

 :ابق يتضح أنمن الجدول الس
فى  0.168دالة احصائيا عند مستوى غير ، وىى   1.399 كانت ت((قيمة  

مستوى  ساوىالتطبيق البعد بعدى وذلك بالنسبة لممعارف والمعمومات، وىذا يعني ت
 بعدي لمطبلب فى اإلختبار التحصيمى. ى والبعداآلداء البعد

 :Adedotaبقة مثل دراسة كبل )وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السا          

2016,) ( Overmayer :2017)، (Bergman & sams; 2012)  قد
أتاحت إستراتيجية التعمم المعكوس لمطالب الفرصة المناسبة فى قراءة وفيم المعمومات 
والمعارف المستيدف دراستيا وتعمميا، ووفقًا ليذه اإلستراتيجية يتم ذلك قبل الحضور 

حيث يتم اإلطبلع من قبل الطالب فى المنزل أو أى مكان أخر،  إلى قاعة الدراسة 
وتعمميا ذاتيًا عبر مصادر التعمم التى أتاحيا المعمم لمتدريس وىى المحاضرات المعده 
عمى الباور بوينت المسجل عميو صوت المحاضر فى شرح الجزء النظرى الخاص 

تاحتيا عبر المنصة المعده من قبل  بالكمية. وقد أتيحت  ITوحدة بالتطريز البمغارى وا 
الفرص التعميمية المناسبة لتعزيز التعمم وتاكيده لدييم وذلك من خبلل تقديم التغذية 

 الراجعة البلزمة فى ضوء مستويات  التعمم والمعارف المرتبطة بيا. 
 وبذلك يتحقق الفرض الرابع.

 البعدي، (المعرفي التحصيمي اإلختبار والشكل التالى يوضح داللة الفروق بين درجات
 ." بعدي( والبعد
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 ً البعدي والبعد بعدي( االختبار التحصٌل0شكل رقم )

 الخامس:الفرض 
المعارف والميارات بعض ليا فعالية في تحصيل وتنمية  المعكوساستراتيجية التعمم  "

      بعض غرز التطريز البمغارى"فى تنفيذ 
ات بإستخدام معادلة الكسب المعدل ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم معالجة البيان

إليجاد الفروق بين متوسطى درجات اإلختبار القبمى والبعدى لكل   Black)ببلك( 
 من اإلختبار التحصيمى وبطاقة المبلحظة ومقياس التقدير

 وبطاقة مبلحظة  ومقياس التقدير )القبمي والبعدي( االختبار التحصيمي ( 5)  جدول رقم

 

 الداللة درجة بالك المتوسط

 القبلً  التحصٌلً االختبار
87.31 

8.38 

 

 ٌوجد فاعلٌة
 البعدي  التحصٌلً االختبار 

.3.8. 

 القبلًبطاقة المالحظة 
77.45 

8.12 

 

 ٌوجد فاعلٌة
 البعديبطاقة المالحظة  

..1.5. 

 القبلًمقٌاس التقدٌر 
2.81 

8..1 

 

 ٌوجد فاعلٌة
 1..83 البعديمقٌاس التقدٌر   

0

50

100

التطبيق البعد  التطبيق البعدى
 بعدى

 اإلختبار التحصيلى
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 ح من الجدول السابق أن: يتض
( وىى قيمة مرتفعة تقع فى المدى 8.38نسبة الكسب المعدل لئلختبار التحصيمى )

( مما يدل عمى وجود فروق 2_ 1.2الذى حدده ببلك لمداللة والتى تتراوح ما بين )
جوىرية لصالح اإلختبار التحصيمى البعدى حيث بمغ متوسط درجات اإلختبار 

فى  إستراتيجية التعمم المعكوسمما يدل عمى فعالية  .3.8.التحصيمى البعدى 
. وبالنسبة لبطاقة المبلحظو يتضح بالتطريز البمغارىتحصيل المعمومات الخاصة 

وىى قيمة مرتفعة تقع فى المدى الذى  ( 8.12أن نسبة الكسب المعدل لمبطاقة )
د فروق ( مما يدل عمى وجو 2_ 1.2حدده ببلك لمداللة والتى تتراوح ما بين )

جوىرية لصالح بطاقة المبلحظة البعدية حيث بمغ متوسط درجات بطاقة المبلحظة 
قى تنمية الميارات فعالية إستراتيجية التعمم المعكوس   مما يدل عمى(  .1.5..)

. وبالنسبة لمقياس التقدير يتبين من بتنفيذ بعض غرز التطريز البمغارىالخاصة 
وىى قيمة مرتفعة تقع فى المدى ( 1..8عدل )الجدول السابق أن نسبة الكسب الم

( مما يدل عمى وجود فروق 2_ 1.2الذى حدده ببلك لمداللة والتى تتراوح ما بين )
جوىرية لصالح مقياس التقدير البعدى حيث بمغ متوسط درجات مقياس التقدير 

فى تنمية المعارف  فعالية التعمم المعكوس،  مما يدل عمى (1..83) البعدى
وبذلك يتحقق الفرض  ببعض غرز التطريز البمغارى بينيمارات الخاصة والميا

 الخامس .
 :الفرض السادس

استراتيجيو باستخدام  تنفيذ بعض غرز التطريز البمغارىنحو " آراء الطبلب إيجابية 
 "التعمم المعكوس

 الدرجات لمتوسطات المئوية النسب داللة حساب تم الفرض ىذا صحة من ولمتحقق    
 :كاالتى (6) جدول فى النتائج صيغت قد وعمية اإلستبانة فى بلبلمط
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 النسب المئوية الراء الطبلب ( 6)  جدول رقم
 أتفاق آراء الطبلب نسبة نحراف المعٌارىاال المتوسط 

 5...4 .8.7 5..37 االستبانة

 يتضح من الجدول السابق:
 ومما مرتفعة نسبة وىي %(5...4بمغت) قد الطبلب لدرجات المئوية النسب

تتفق ىذه ،  إستراتيجية التعمم المعكوس نحو إيجابية الطبلب آراء أن يتضح سبق
 & 2015:Berg Mann) ,(Schmidt & Ralph:2016) النتائج مع دراسة

Sams), (2013:Jacob Lowell )  تيح ت إستراتيجية التعمم المعكوسفى أن
وتعزيز مياراتيم وتشجيعيم  لمطبلب الفرصة لتطوير اتجاىات ايجابية نحو التعمم

الخاصة وتجعل البيئة التعميمية بيئة إيجابية تجعل المتعمم في حالة إثارة دائمة بجميع 
 وبذلك يكون الفرض السادس قد تحقق . .حواسو كما تراعى قدراتو التعميميو

إستراتيجية التعمم المعكوس ليا أثر  فإن إستخداموعمى ضوء ما تقدم في ىذا البحث 
تنفيذ بعض غرز  وتنمية مياراتالمعارف الخاصة بالتطريز البمغارى في تحصيل  فعال

جعل الطالب محور العممية التعميمية ، وليس المادة الدراسية ، ت التطريز البمغارى حيث
في زيادة التحصيل المعرفي إستراتيجية التعمم المعكوس  وقد أثبتت النتائج فعالية 

فيم وقراءة المعمومات ه المرحمة والذي يرجع إلى واألداء المياري لدى طبلب ىذ
والمعارف والميارات المستيدف دراستيا وتعمميا قبل الحضور إلى قاعة الدراسة حيث 

التى يتم اإلطبلع عمييا فى المنزل وتعمميا ذاتيا عبر مصادر التعمم المعده لذلك و 
ثير من النتائج قد حقق الكو ساعدت فى تبسيط المعمومات والميارات لدى الطبلب 

قد ساىم فى التعميمية المرغوبة وال شك أن ما يحدث من إجراءات تعميمية ومحاكاة 
 فعالية إستراتيجية التعمم المعكوس.
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 التوصيات:
في المبلبس والنسيج  وعدم اإلقتصار  وتوظيف إستراتيجية التعمم المعكوساستخدام  -

 عمى الطرقة التقميدية في التدريس.
 اخرى. إستراتيجية التعمم المعكوس مع إستراتيجيات تدريسباحثتان مقارنة تقترح ال -
 فى مجال المبلبس والنسيج. الحائط اإللكترونىاجراء مزيد من الدراسات حول  -
إستخدام إستراتيجية التعمم تدريب وتأىيل المدرسين فى الجامعات عمى كيفية  -

ساىمة فى تطوير عممية التعميم والتعمم المعكوس فى تحقيق نواتج التعمم المستيدفة والم
 .وتحسين مخرجاتيم

 نشر ثقافة التدريس بإستخدام إستراتيجية التعمم المعكوس فى التعميم الجامعى.-
 :المراجع العربية

أحمد سمير حافظ: أثر إستخدام التدريس المقموب فى توظيف المعرفة الرياضياتية وتنمية   -1
الصف السادس اإلبتدائى، رسالة ماجستير معيد البحوث ميارة إتخاذ القرار لدى تبلميذ 
 .2017 والدراسات التربوية، جامعة القاىرة

،طمعت منصور  ديوبولد ب فان دالين ترجمو محمد نبيل نوفل،سميمان الخضري الشيخ -2
مكتبو االنجمو -مراجعو سيد احمد عثمان:مناىج البحث في التربيو وعمم النفس غبلاير

 2003-المصرية
محمد السيد: عبلقة الجوانب المعرفية بالميارات اليدويو لبعض غرز التطريز اليدوى  رباب -3

لدى طالبات االقتصاد المنزلى، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة عين شمس، 
2001. 

حسن حسين زيتون: إستراتيجيات التدريس، رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم، ، عالم  -4
 .2009رة القاىالكتاب، 

سيف سعد محمود: أثر إستراتيجية الصف المقموب )المعكوس( فى تحصيل طالبات الصف  -5
 .2017، 222الثانى المتوسط فى مادة اإلمبلء، مجمة األستاذ، المجمد الثانى، العدد 

عبد الحميد حسن شاىين: إستراتيجيات التدريس المتقدمة و؟إستراتيجيات التعمم وأنماط  -6
 .2010ربية، جامعة اإلسكندرية، التعمم، كمية الت
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عبد الرحمن محمد الزىرانى: فاعمية إستراتيجية الصف المقموب فى تنمية مستوى التحصيل  -7
المعرفى لمقرر التعمم اإللكترونى لدى طبلب كمية التربية، جامعة الممك عبد العزيز، مجمة 

 .2015كمية التربية، جامعة األزىر، 
إستراتيجية الفصل المقموب فى عمميتى التعميم والتعمم، عبلء الدين سعد متولى: توظيف  -8

المؤتمر العممى السنوى الخامس عشر لمجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، تعميم وتعمم 
 .2015الرياضيات وتنمية ميارات القرن الحادى والعشرين، مصر، 

دريسية وتوكيد عمى محمد حسين سميمان: إستراتيجية الصف المقموب وتنمية الميارات الت -9
، الجزء 176الذات المينية لدى الطبلب المعممين، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد 

 .2017الثانى، 
ستراتيجية التعمم المقموب فى تدريس التاريخ لتنمية ميارات التواصل إكريمة طو نور: فاعمية  -10

يو نظر عينة من طبلب وتحسين الصفية وتوصيف التقنية الحديثة من وج والتعمم الذاتى
جتماعية،  المرحمة الثانوية كلٌة التربٌة, جامعة  .2016ومعممييا، مجمة الدراسات تربوية وا 

 حلوان؛ جامعة الملك سعود, المملكة العربٌة السعودٌة

 .2010، بيروتالحكمة، تيجيات تعميمية معاصرة.: مكتبة دار: إسترامحمد حاتم فريد  -11
تنمية  مية التعمم المعكوس القائم عمى التدوين المرئي فيفاع :نبيل السيد محمد حسن  -12

مجمة ، اإللكترونية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أم القرى اراتتصميم االختب ميارات
 .2015السعودية ،،عربية في التربية وعمم النفس دراسات

 المراجع األجنبية:
1- Adedoja, G.: Pre-service teachers’ challenges and attitude toward the 

flipped classroom. African Educational Research Journal, 4 (1), 13-18, 2016.  
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Engineering News, 91(12), 41- 43, 2013.  

3- Anka Radeva, Lora Hristozova,: Marina Cherkezova, Nadezhda Teneva.: 

Traditional Bulgarian Costumes and Folk Arts. National Ethnographic 

Museum, Bulgarian Academy of Sciences. Compiled by Viara Kovacheva-

Kostadinova, Maria Sarafova, Sofia, 1994.  

4 - Bergmann, J. & Sams, A. 2012. Flip your classroom: Reach every 

student in every class every day. International Society for Technology in 

Education. 
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