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 مقدمة:
(القائمة على نمط Flipped Classroom Environmentبيئة الصف المقلوب )

أحد أنواع التعلم المدمج حيث يتم الدمج بين التعلم التقليدي  جماعي( -التشارك )فردي
والتعلم اإللكتروني، وقد أختار الباحث المعالجات التجريبية لنمط التشارك وهما: نمط 

مين/ متعل، ونمط التشارك الجماعي )متعلم/ متعلم(  -)متعلم/ معلمالتشارك الفردي 
ل( المعرفي بنمطيه )المعتمد/ المستق( مع توظيف األسلوب متعلمين مع بعضهم -معلم

 –بين نمط التشارك )فردي  عن المجال اإلدراكي، ويسعى الباحث لقياس أثر التفاعل
ف في بيئة الص )المعتمد/ المستقل( عن المجال اإلدراكيجماعي( واألسلوب المعرفي 

ومات لالمقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع للتعليم األساسي لمادة تقنية المع
 والرضا نحو المادة بسلطنة عمان.

 اإلحساس بالمشكلة:
 لقد حس الباحث بمشكلة البحث من خالل عدة مصادر، هي: 

 دراسة الواقع التعليمي لطالب الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة عمان. .1

 نتيجة وجود تعارض في نتائج الدراسات السابقة بين نمط التشارك الفردي .2
متعلمين مع  -متعلمين/ معلم) متعلم/ متعلم(  والجماعي -)متعلم/ معلم

 .(بعضهم

تدني مستوى تحصيل الطالب في مادة تقنية المعلومات، وعدم رضاهم عن  .3
 المادة

 نتائج وتوصيات الدراسات السابقة. .4

 توصيات المؤتمرات. .5
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 تحديد المشكلة:
 التفاعلمما سبق يمكن صياغة البحث الحالي أن هناك حاجة للكشف عن أثر 

ل )المعتمد/ المستقل( عن المجاجماعي( واألسلوب المعرفي  –بين نمط التشارك )فردي 
في بيئة الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع للتعليم  اإلدراكي

 مادة بسلطنة عمان. األساسي لمادة تقنية المعلومات والرضا نحو ال
 يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:لذا 

بيئة  جماعي( واألسلوب المعرفي في–ما أثر التفاعل بين نمط التشارك )فردي 
الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية المعلومات والرضا 

 نحو المادة بسلطنة عمان؟

 من السؤال الرئيسي األسئلة البحثية التاليةويتفرع 
 في بيئة الصف متعلم/ متعلم( -نمط التشارك الفردي )متعلم/ معلمما أثر  .1

 طالب الصف التاسع المستقلين عن المجال اإلدراكيالمقلوب في تنمية تحصيل 
   لمادة تقنية المعلومات؟

 في بيئة الصف متعلم/ متعلم( -نمط التشارك الفردي )متعلم/ معلمما أثر  .2
طالب الصف التاسع المعتمدين على المجال المقلوب في تنمية تحصيل 

   لمادة تقنية المعلومات؟ اإلدراكي

بيئة  في متعلمين مع بعضهم( -نمط التشارك الجماعي )متعلمين/ معلمما أثر  .3
طالب الصف التاسع المستقلين عن المجال الصف المقلوب في تنمية تحصيل 

   ة تقنية المعلومات؟لماد اإلدراكي
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بيئة  في متعلمين مع بعضهم( -نمط التشارك الجماعي )متعلمين/ معلمما أثر  .4
طالب الصف التاسع المعتمدين على المجال الصف المقلوب في تنمية تحصيل 

  لمادة تقنية المعلومات؟ اإلدراكي

 ما أثر نمط التشارك )الفردي / الجماعي( في بيئة الصف المقلوب في تنمية .5
 تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية المعلومات؟

ما أثر األسلوب المعرفي )االستقالل/ االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة  .6
 الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية المعلومات؟

 /متعلم/ متعلم(  -)متعلم/ معلمما أثر التفاعل بين نمط التشارك )الفردي  .7
(( واألسلوب المعرفي متعلمين مع بعضهم -متعلمين/ معلمالجماعي )

)االستقالل/ االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب في تنمية 
 تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية المعلومات؟

 في بيئة الصف متعلم/ متعلم( -نمط التشارك الفردي )متعلم/ معلمما أثر  .8
ى طالب الصف التاسع المستقلين عن المجال اإلدراكي في تنمية المقلوب لد

 الرضا نحو مادة تقنية المعلومات؟

 في بيئة الصف متعلم/ متعلم( -نمط التشارك الفردي )متعلم/ معلمما أثر  .9
المقلوب لدى طالب الصف التاسع المعتمدين على المجال اإلدراكي في تنمية 

 الرضا نحو مادة تقنية المعلومات؟

ي ف متعلمين مع بعضهم( -نمط التشارك الجماعي )متعلمين/ معلمما أثر  .11
بيئة الصف المقلوب لدى طالب الصف التاسع المستقلين عن المجال اإلدراكي 

 في تنمية الرضا نحو مادة تقنية المعلومات؟

متعلمين مع بعضهم( في  -ما أثر نمط التشارك الجماعي )متعلمين/ معلم .11
دى طالب الصف التاسع المعتمدين على المجال اإلدراكي بيئة الصف المقلوب ل

 في تنمية الرضا نحو مادة تقنية المعلومات؟  
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ما أثر نمط التشارك )فردي / جماعي( في بيئة الصف المقلوب في تنمية  .12 
 الرضا نحو مادة تقنية المعلومات؟

 ما أثر األسلوب المعرفي )االستقالل/ االعتماد على المجال اإلدراكي( في .13
 بيئة الصف المقلوب في تنمية الرضا نحو مادة تقنية المعلومات؟

/ ( متعلم/ متعلم -)متعلم/ معلمما أثر التفاعل بين نمط التشارك )الفردي  .14
متعلمين مع بعضهم(( واألسلوب المعرفي  -الجماعي )متعلمين/ معلم

مية ن)االستقالل/ االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب في ت
 الرضا نحو مادة تقنية المعلومات؟

   أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي التوصل إلى:

بيئة  في متعلم/ متعلم( -)متعلم/ معلماألنسب  الفردي تحديد نمط التشارك .1
المجال  المستقلين عن الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع

 نحو مادة تقنية المعلومات.لمادة تقنية المعلومات والرضا  اإلدراكي

بيئة  في متعلم/ متعلم( -)متعلم/ معلماألنسب  الفردي تحديد نمط التشارك .2
 المعتمدين على الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع

 لمادة تقنية المعلومات والرضا نحو مادة تقنية المعلومات. المجال اإلدراكي

 (مهمع بعض ينمتعلم -/ معلمينمتعلم)األنسب  الجماعي تحديد نمط التشارك .3
مستقلين ال في بيئة الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع

 .لمادة تقنية المعلومات والرضا نحو مادة تقنية المعلومات عن المجال اإلدراكي

 (مضهمع بع ينمتعلم -/ معلمينمتعلم)األنسب  الجماعي حديد نمط التشاركت .4
لمعتمدين ا ف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسعفي بيئة الص

لمادة تقنية المعلومات والرضا نحو مادة تقنية  على المجال اإلدراكي
 .المعلومات
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جماعي( في بيئة الصف المقلوب في  –تحديد نمط التشارك األنسب )فردي  .5
ادة ملمادة تقنية المعلومات والرضا نحو  تنمية تحصيل طالب الصف التاسع

 تقنية المعلومات.

التعرف على األسلوب المعرفي )االستقالل مقابل االعتماد على المجال  .6
اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب األكثر فائدة للتعلم، بداللة أثره على تنمية 

لمادة تقنية المعلومات والرضا نحو مادة تقنية  تحصيل طالب الصف التاسع
 المعلومات.

 -لم)متعلم/ معفردي الثل للتفاعل بين نمط التشارك )تحديد األسلوب األم .7
لوب واألس ((ممع بعضه ينمتعلم -/ معلمينجماعي )متعلمال/ متعلم/ متعلم( 

المعرفي )االستقالل مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة الصف 
 لمادة تقنية المعلومات. المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع

 -علم/ معلم)متفردي السلوب األمثل للتفاعل بين بين نمط التشارك )تحديد األ .8
لوب (( واألسممع بعضه ينمتعلم -/ معلمينجماعي )متعلمال/ متعلم/ متعلم( 

ف في بيئة الص المعرفي )االستقالل مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( 
 مات.لمادة تقنية المعلو  المقلوب في تنمية رضا طالب الصف التاسع

 أهمية البحث:
من أول األبحاث التي  -على حد علم الباحث-تبرز أهمية البحث من أنه يعد 

يئة جماعي( واألسلوب المعرفي في ب –اهتمت بدراسة التفاعل بين نمط التشارك )فردي 
الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية المعلومات والرضا 

 عمان، ويمكن أن يسهم البحث الحالي فيما يلي:نحو المادة بسلطنة 

  استثمار أهمية مادة تقنية المعلومات في خدمة العملية التعليمية وحداثتها والسعي
 إلى تطوير طرق تدريسها وأساليبها وأنشطتها.
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   االستفادة من إمكانيات بيئة الصف المقلوب في تذليل الصعوبات التي تواجه
ررات، حيث تقدم مادة تعليمية محوسبة تحتوي على الطالب عند دراسة بعض المق

فيديوهات تعليمية وأنشطة واختبارات إلكترونية، يمكن أن يستفيد منها الطالب 
 والمعلمون والمشرفون والباحثون. 

  ،تقديم نموذج للتصميم التعليمي لبيئة الصف المقلوب القائمة على التعلم التشاركي
م بيئات إلكترونية مماثلة لتنمية التحصيل يمكن أن يحتذى به في إعداد تصمي

 الدراسي وزيادة الرضا نحو المادة.

  إمداد القائمين على تصميم بيئات الـتعلم اإللكترونية القائمـة علـى أدوات الجيل
التشاركية، بـبعض األسـس والمعـايير الــتي يمكــن أن  Web 2.0الثاني للويب 

، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتصــميم نمــط الــتعلم تســهم في تصــميم هــذه البيئــات
 التشاركي )الفـــردي/ الجماعي( في بيئة الصف المقلوب.

 .إلقاء الضوء على أهمية تطبيقات الجيل الثاني للويب التشاركي في العملية التعليمية 

  توجيه اهتمام مصممي بيئة الصف المقلوب إلى ضرورة توفير أنماط مختلفة من
لمواجهة  Web2.0 التشاركي المرتكزة على أدوات الجيل الثاني للويب التعلم

 الفروق الفردية بين الطالب.

  يمكن أن يسهم في تحديد أفضل أنواع أنماط التشارك )الفـــردي/ الجماعي( في بيئة
الصف المقلوب المستخدمة مع أسلوب التعلم المستقل والمعتمد، عند تصميم 

 .بالصف المقلو  بيئةوتطوير 

  بيئة الصف المقلوب تحول دور المعلم كموجه ومرشد للمتعلمين، ويصبح المتعلم
العملية التعليمية، وعلى هذا من المهم اختيار أسلوب التعلم األمثل الذي  محور

يجعل المتعلم في أقصى درجات التفاعل مع أقرانه فيتبادلون المعرفة والخبرات من 
ى وبالتالي يؤدي إلى زيادة التحصيل وزيادة أجل أن يتمكنوا من اإللمام بالمحتو 

 الرضا عن المادة. 
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  قد تساهم الدراسة في تزويد التربويين والمعلمين بأساليب واستراتيجيات تدريس
 حديثة تساعد في تحسين عمليتي التعليم والتعلم.

  جماعي(  –يساعد في الكشف عن أثر التفاعل بين نمط التشارك )فردي
ي بيئة الصف المقلوب في تنمية تحصيل طالب الصف واألسلوب المعرفي ف

 التاسع لمادة تقنية المعلومات والرضا نحو المادة بسلطنة عمان.

 عينة البحث: 
تم اختيار عينة البحث من طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بمدرسة الرستاق 

ار عينة اختيتم حيث للتعليم األساسي ومدرسة سلمى بنت قيس للتعليم األساسي، 
 .( من مجتمع الدراسة%2.18( طالبة أي ما نسبته )115الدراسة ومقدارها )

 البحث:  محددات
 تية:يقتصر البحث الحالي على الحدود اآل

على مدارس الحلقة الثانية من التعليم  ا البحثتطبيق هذ أقتصر: حد مكاني .1
 التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.  األساسي

الصف التاسع للتعليم األساسي في مدارس الحلقة الثانية  طالبات: حد بشري  .2
من التعليم األساسي، من مدرستي الرستاق للتعليم األساسي ومدرسة سلمى بنت قيس 

 .للتعليم األساسي
لثاني في الفصل الدراسي ا –بفضل الله تعالى  – البحثق يتطبتم : حد زمني .3

 م.2118-2117من العام الدراسي 

 :حد موضوعي .4

 .ألتزم بنمط التشارك )فردي، جماعي( في بيئة الصف المقلوب 
  .)التزم باألسلوب المعرفي )االستقالل في مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي 

  .بيئة الصف المقلوب 
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   وحدة الفيجوال بيسك بمادة تقنية المعلومات للصف التاسع تم اختيار محتوى
 للتعليم األساسي.

 :  البحثمنهج 
التي  (Developmental Research)المنهج التطويري واستخدم الباحث 

يستخدم المنهج الوصفي في مرحلتي التحليل، والتصميم، وذلك لتحديد معايير تصميم 
ج جماعي(، ومنه –وتطوير بيئة الصف المقلوب القائمة على نمط التشارك )فردي 

( 2112التطوير المنظومي من خالل تطبيق خطوات نموذج )عبد اللطيف الجزار، 
نمط  وتطوير بيئة الصف المقلوب القائمة علىللتصميم والتطوير المنظومي في تصميم 

نائي االتجاه ث(، والمنهج التجريبي )بتصميمه شبه التجريبي( جماعي-فرديالتشارك )
 .(Factorial Design4  ×2)المعروف باسم التصميم العاملي 

 متغيرات البحث:

 :متغيران مستقالن وهماللدراسة  أ.  المتغيرات المستقلة:
  :نمط التشارك الفردي 

 تشارك فردي )متعلم / معلم(  -

 تشارك فردي )متعلم / متعلم(.   -

  :نمط تشارك جماعي 

 تشارك جماعي )متعلمين / معلم(. -

 تشارك جماعي )متعلمين مع بعضهم(. -

   المتغير التصنيفي:ب. 

 األسلوب المعرفي: وله نمطان

  .الطالب المستقلين على المجال اإلدراكي 
   المعتمدين على المجال اإلدراكي.الطالب 
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  للدراسة متغيران: وهماج. المتغيرات التابعة: 

   التحصيل الدراسي: االختبار التحصيلي القبلي والبعدي المباشر بعد
 تطبيق الدراسة مباشرة )من إعداد الباحث(.

   الرضا: رضا تالميذ الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة عمان
 لمادة تقنية المعلومات )من إعداد الباحث(.

 أدوات البحث:

 استخدم الباحث األدوات التالية من أجل تحقيق أهداف البحث:  
   اختبار تحصيلي على وحدات منهاج الصف التاسع للتعليم األساسي، من

 إعداد الباحث.
  ا نحو مادة تقنية المعلومات، من إعداد الباحث.  مقياس رض 

   .)اختبار األشكال المتضمنة )إعداد ف. ب. اولتمان، أ. راسكن، هـ. ويتكن 
  )بتصميمه شبه تجريبي(:التجريبي للبحث  التصميم

نائي االتجاه ث)بتصميمه شبه التجريبي( على التصميم التجريبي  الباحثعتمد ا 
( 1ويوضح الجدول )(، Factorial Design4  ×2)المعروف باسم التصميم العاملي 
 التصميم التجريبي للبحث الحالي.

 (2×  4( التصميم التجريبي للبحث )1جدول )

االستراتيجية/ 
 األسلوب

 فردي
 )متعلمة / معلمة(

 فردي
 )متعلمة/ متعلمة(

 جماعي
 )متعلمات/ معلمة(

 جماعي
)متعلمات مع 

 بعضهن(

االستقالل عن 
المجال 
 اإلدراكي

 (1)مجموعة
متعلمة / ) فردي
+ مستقل  (معلمة

عن المجال 
 اإلدراكي

 (2)مجموعة
متعلمة/ ))فردي

+   (متعلمة
مستقل عن 

 المجال اإلدراكي

 (3)مجموعة
متعلمات/ ) جماعي
+ مستقل  (معلمة

عن المجال 
 اإلدراكي

 (4)مجموعة
متعلمات ) جماعي

+   (مع بعضهن
مستقل عن المجال 

 اإلدراكي
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االستراتيجية/  
 األسلوب

 فردي
 )متعلمة / معلمة(

 فردي
 )متعلمة/ متعلمة(

 جماعي
 )متعلمات/ معلمة(

 جماعي
)متعلمات مع 

 بعضهن(

 لىاالعتماد ع
المجال 
 اإلدراكي

 (5)مجموعة
متعلمة / ) فردي
+ معتمد  (معلمة

على المجال 
 اإلدراكي

 (6)مجموعة
متعلمة/ ) فردي
+ معتمد  (متعلمة

على المجال 
 اإلدراكي

 (7)مجموعة
متعلمات/ ) جماعي
معتمد  +  (معلمة

على المجال 
 اإلدراكي

 (8)مجموعة
متعلمات ) جماعي

+  (مع بعضهن
 عن المجال معتمد

 اإلدراكي
 مجموعات تجريبية:ثمانية ويتضح من التصميم التجريبي وجود 

 :الصف  في بيئة  ة(/ معلم ةمتعلم)تتشارك فرديًا  المجموعة التجريبية األولى
 المعرفي مستقل عن المجال اإلدراكي.  نالمقلوب وأسلوبه

  يئة الصف في ب  ة(علمت/ م ةمتعلم)تتشارك فرديًا  :الثانيةالمجموعة التجريبية
 المعرفي مستقل عن المجال اإلدراكي.  نالمقلوب وأسلوبه

  ة الصف في بيئ)متعلمات/معلمة( تتشارك جماعياً  :الثالثةالمجموعة التجريبية
 المعرفي مستقل عن المجال اإلدراكي.  نالمقلوب وسلوبه

  ي بيئة ف)متعلمات مع بعضهن( تتشارك جماعيًا  :الرابعةالمجموعة التجريبية
 المعرفي مستقل عن المجال اإلدراكي. نالصف المقلوب وأسلوبه

  ة الصف في بيئ ة(/ معلم ةمتعلم)تتشارك فردياً  :الخامسةالمجموعة التجريبية
 المعرفي معتمد على المجال اإلدراكي.  نالمقلوب وأسلوبه

  يئة في بة( علمت/ م ةمتعلم)تتشارك فرديًا  :السادسةالمجموعة التجريبية
 المعرفي معتمد على المجال اإلدراكي. نالصف المقلوب وأسلوبه

  ئة في بي )متعلمات/معلمة(تتشارك جماعيًا  :السابعةالمجموعة التجريبية
 في معتمد على المجال اإلدراكي.المعر  نالصف المقلوب وأسلوبه
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  ي بيئة ف )متعلمات مع بعضهن(تتشارك جماعيًا  :الثامنةالمجموعة التجريبية
 المعرفي معتمد على المجال اإلدراكي. نالصف المقلوب وأسلوبه

ستخدم الباحث أدوات البحث وفقًا لنوع المعالجة حسب المخطط التوضيحي في او 
 ( اآلتي:1الشكل رقم )

 مخطط توضيحي للتصميم التجريبي للدراسة (1الشكل )
جماعي( واألسلوب  –وقام الباحث بدراسة التفاعل بين نمط التشارك )فردي 

قنية وحدة الفيجوال بيسك بمنهاج تالمعرفي في بيئة الصف المقلوب عن طريق دراسة 
 .2118\2117بسلطنة عمان للعام الدراسي لصف التاسع للتعليم األساسي المعلومات ل

 فروض البحث: 
  يسعى البحث الحالي نحو التحقق من الفروض التالية:

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 1
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -باستخدام نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
المستقالت عن المجال اإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثير األساسي 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -الختالف نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة

 أدوات البحث القبلية  أدوات الدراسة البعدية  نوع المعالجة   المجموعة 

 نمطباستخدام 

التشارك 

  –)الفردي 

 الجماعي(

واألسلوب 

ئة لبي المعرفي

الصف 

 المقلوب

المجموع اختبار تحصلي قبلي  

 ات

 التجريبية

 

 اختبار تحصلي بعدي  

 مقياس رضا بعدي   مقياس رضا قبلي  
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 دراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح نمط التشارك الفرديالمستقالت عن المجال اإل 
 )متعلمة/ معلمة(.

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ).  2
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

تعلمة( لمجموعة الطالبات متعلمة/ م -باستخدام نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
المعتمدات على المجال اإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثير األساسي 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -الختالف نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
 المعتمدات على المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح نمط التشارك الفردي

 )متعلمة/ معلمة(.
( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 3

 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 
متعلمات مع بعضهن( لمجموعة  -باستخدام نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة

ر اكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثيالطالبات المستقالت عن المجال اإلدر 
متعلمات مع بعضهن(  -األساسي الختالف نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة

لمجموعة الطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح 
 )متعلمات/ معلمة(. نمط التشارك الجماعي

( بين متوسطي درجات 15,1ية عند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائ. 4
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمات مع بعضهن( لمجموعة  -باستخدام نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة
 رالطالبات المعتمدات على المجال اإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثي

متعلمات مع بعضهن(  -األساسي الختالف نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة
لمجموعة الطالبات المعتمدات على المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح 

 )متعلمات/ معلمة(. نمط التشارك الجماعي
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( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 5
 Microsoft Visual Basicالطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة كل من 

باستخدام نمط التشارك الفردي، والطالبات الالتي درسن باستخدام نمط التشارك الجماعي 
في االختبار التحصيلي البعدي لطالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة عمان 

ساسي الختالف نمط التشارك )فردي / جماعي( لمادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األ
 في بيئة الصف المقلوب لصالح نمط التشارك الجماعي.

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 6
كل من الطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي، والطالبات المعتمدات على المجال 

ي الصف التاسع للتعليم األساس لطالباتيلي البعدي اإلدراكي في االختبار التحص
بسلطنة عمان لمادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفي 
)االستقالل في مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب لصالح 

 الطالبات المستقالت.
( بين متوسطات درجات 15,1عند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائية . 7

ف التاسع الص لطالباتطالبات المجموعات التجريبية في االختبار التحصيلي البعدي 
للتعليم األساسي بسلطنة عمان لمادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي للتفاعل 

/ )متعلماتجماعي المتعلمة/ متعلمة( /  -فردي )متعلمة/ معلمةالبين نمط التشارك )
متعلمات مع بعضهن(( واألسلوب المعرفي )االستقالل في مقابل االعتماد على  -معلمة

 المجال اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب.
( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ).  8

 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 
متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -باستخدام نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة

المستقالت عن المجال اإلدراكي في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي 
بسلطنة عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف نمط التشارك 
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متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات المستقالت عن المجال  -ةالفردي )متعلمة/ معلم 
 اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح نمط التشارك الفردي)متعلمة/ معلمة(.

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 9
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -باستخدام نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
المعتمدات على المجال اإلدراكي في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم 
األساسي بسلطنة عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات المعتمدات  -لمةنمط التشارك الفردي )متعلمة/ مع
على المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح نمط التشارك الفردي)متعلمة/ 

 معلمة(.

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 11
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمات مع بعضهن( لمجموعة  -باستخدام نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة
الطالبات المستقالت في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة 
عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف نمط التشارك 

ات مع بعضهن( لمجموعة الطالبات المستقالت عن متعلم -الجماعي )متعلمات/ معلمة
المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح نمط التشارك الجماعي)متعلمات/ 

 معلمة(.
( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 11

 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 
متعلمات مع بعضهن( لمجموعة  -باستخدام نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة

الطالبات المعتمدات في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة 
عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف نمط التشارك 
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عضهن( لمجموعة الطالبات المعتمدات متعلمات مع ب -الجماعي )متعلمات/ معلمة
على المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح نمط التشارك الجماعي)متعلمات/ 

 معلمة(.
( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 12

 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 
دام نمط التشارك الفردي، والطالبات الالتي درسن باستخدام نمط التشارك الجماعي باستخ

في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة عمان نحو مادة تقنية 
المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف نمط التشارك )فردي / جماعي( في بيئة 

 .الجماعيالصف المقلوب لصالح نمط التشارك 
( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 13

كل من الطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي، والطالبات المعتمدات على المجال 
اإلدراكي في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة عمان نحو 

ير األساسي الختالف األسلوب المعرفي )االستقالل مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأث
في مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب لصالح الطالبات 

 المستقالت.
( بين متوسطات درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 14

م األساسي ع للتعليطالبات المجموعات التجريبية في مقياس رضا طالبات الصف التاس
بسلطنة عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي للتفاعل بين نمط 

 -جماعي )متعلمات/ معلمةالمتعلمة/ متعلمة( /  -فردي )متعلمة/ معلمةالالتشارك )
متعلمات مع بعضهن(( واألسلوب المعرفي )االستقالل في مقابل االعتماد على المجال 

 بيئة الصف المقلوب. اإلدراكي( في
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 نتائج البحث:  
 وتوصلت نتائج البحث إلى:

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .1
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -باستخدام نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
المستقالت عن المجال اإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثير األساسي 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -الختالف نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
 .دراكي في بيئة الصف المقلوبالمستقالت عن المجال اإل

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .2
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -باستخدام نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
ال اإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثير األساسي المعتمدات على المج

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -الختالف نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
 .المعتمدات على المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .3
 Microsoft Visual Basicل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة ك

متعلمات مع بعضهن( لمجموعة  -باستخدام نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة
الطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثير 

متعلمات مع بعضهن(  -متعلمات/ معلمةاألساسي الختالف نمط التشارك الجماعي )
 .لمجموعة الطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .4
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمات مع بعضهن( لمجموعة  -الجماعي )متعلمات/ معلمةباستخدام نمط التشارك 
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الطالبات المعتمدات على المجال اإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي، يرجع للتأثير 
متعلمات مع بعضهن(  -األساسي الختالف نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة
 .ة الصف المقلوبلمجموعة الطالبات المعتمدات على المجال اإلدراكي في بيئ

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .5
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

باستخدام نمط التشارك الفردي، والطالبات الالتي درسن باستخدام نمط التشارك الجماعي 
في االختبار التحصيلي البعدي لطالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة عمان 
لمادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف نمط التشارك )فردي / جماعي( 

 .في بيئة الصف المقلوب

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .6
كل من الطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي، والطالبات المعتمدات على المجال 

ي الصف التاسع للتعليم األساس لطالباتاإلدراكي في االختبار التحصيلي البعدي 
ي للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفبسلطنة عمان لمادة تقنية المعلومات، يرجع 

 )االستقالل في مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب.

( بين متوسطات درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .7
ف التاسع الص لطالباتطالبات المجموعات التجريبية في االختبار التحصيلي البعدي 

م األساسي بسلطنة عمان لمادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي للتفاعل للتعلي
 جماعي )متعلمات/المتعلمة/ متعلمة( /  -فردي )متعلمة/ معلمةالبين نمط التشارك )

متعلمات مع بعضهن(( واألسلوب المعرفي )االستقالل في مقابل االعتماد على  -معلمة
 المقلوب.المجال اإلدراكي( في بيئة الصف 

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .8
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -باستخدام نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
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ي رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساس المستقالت عن المجال اإلدراكي في مقياس 
بسلطنة عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف نمط التشارك 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات المستقالت عن المجال  -الفردي )متعلمة/ معلمة
 اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب.

( بين متوسطي درجات 15,1عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .9
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات  -باستخدام نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة
المعتمدات على المجال اإلدراكي في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم 

ي بسلطنة عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف األساس
متعلمة/ متعلمة( لمجموعة الطالبات المعتمدات  -نمط التشارك الفردي )متعلمة/ معلمة

 على المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب.
( بين متوسطي 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .11

 Microsoft Visualمن الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة  درجات كل

Basic متعلمات مع بعضهن(  -باستخدام نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة
لمجموعة الطالبات المستقالت في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي 

شارك األساسي الختالف نمط التبسلطنة عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير 
متعلمات مع بعضهن( لمجموعة الطالبات المستقالت عن  -الجماعي )متعلمات/ معلمة

 المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب.

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .11
 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 

متعلمات مع بعضهن( لمجموعة  -باستخدام نمط التشارك الجماعي )متعلمات/ معلمة
الطالبات المعتمدات في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة 
عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف نمط التشارك 
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متعلمات مع بعضهن( لمجموعة الطالبات المعتمدات  -الجماعي )متعلمات/ معلمة
على المجال اإلدراكي في بيئة الصف المقلوب لصالح نمط التشارك الجماعي)متعلمات/ 

 معلمة(.
( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .12

 Microsoft Visual Basicكل من الطالبات الالتي درسن وحدة البرمجة بلغة 
باستخدام نمط التشارك الفردي، والطالبات الالتي درسن باستخدام نمط التشارك الجماعي 
في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة عمان نحو مادة تقنية 
المعلومات، يرجع للتأثير األساسي الختالف نمط التشارك )فردي / جماعي( في بيئة 

 التشارك الجماعي.الصف المقلوب لصالح نمط 

( بين متوسطي درجات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .13
كل من الطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي، والطالبات المعتمدات على المجال 
اإلدراكي في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي بسلطنة عمان نحو 

ع للتأثير األساسي الختالف األسلوب المعرفي )االستقالل مادة تقنية المعلومات، يرج
 .في مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب

( بين متوسطات 15,1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .14
درجات طالبات المجموعات التجريبية في مقياس رضا طالبات الصف التاسع للتعليم 

سلطنة عمان نحو مادة تقنية المعلومات، يرجع للتأثير األساسي للتفاعل بين األساسي ب
جماعي )متعلمات/ المتعلمة/ متعلمة( /  -فردي )متعلمة/ معلمةالنمط التشارك )

متعلمات مع بعضهن(( واألسلوب المعرفي )االستقالل في مقابل االعتماد على  -معلمة
 المجال اإلدراكي( في بيئة الصف المقلوب.

 


