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تعرف أثر استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية في  إلى الدراسة هذه هدفت

 التعلم استراتيجية استخدام أثر هو ( ما1اإلمارات العربية المتحدة، و ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: مدينة العين بدولة 
 استراتيجية استخدام أثر هو ( ما2االجتماعية؟ و  الدراسات مادة في الخامس الصف لطالبات الدراسي التحصيل في المقلوب
 االجتماعية؟ الدراسات مادة نحو الخامس لصفا طالبات اتجاهات تنمية في المقلوب التعلم

ولتحقيق أهداف البحث، اّتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي مستخدمة أداتين هما االختبار التحصيلي، واستبانة محّكمة لمقياس 
( طالبة من الصف الخامس االبتدائي في مدرسة حكومية 42االتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية، وقد اشتملت العينة على )

للبنات تابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين، حيث قامت الباحثة بتطبيق الدراسة خالل العام  -حلقة أولى -للتعليم األساسي
على مجموعتين؛ ضابطة تم تدريسها باألسلوب التقليدي المعتاد في المدرسة، وتجريبية تم تدريسها  2018-2017األكاديمي 

عدي لكال رونية، ثم قامت بتحليل نتائج المجموعتين في القياس القبلي والبباستراتيجية التعلم المقلوب باالستعانة باألنشطة اإللكت
 (.SPSSاألداتين باستخدام برنامج تحليل البيانات الكمية )

الطالبات في المجموعتين في االختبار التحصيلي البعدي بين متوسط درجات  وق دالة إحصائيا  نتائج الى وجود فرالشارت وأ
، ي والبعديفرق معنوي بين اإلختبار القبل وجود لمجموعة التجريبيةية، كما أظهرت نتائج تحليل بيانات الصالح المجموعة التجريب

لق باتجاه أما فيما يتعفي اإلختبار القبلي، ته لدرجات قيم عناإلختبار البعدي  لدرجاتقيمة المتوسط الحسابي وارتفاعا  في 
حت النتائج ارتفاعا  في قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المجموعة التجريبية الطالبات نحو مادة الدراسات االجتماعية، فقد وض

 في القياس البعدي عن القياس القبلي. المحتوى باستراتيجية التعلم المقلوب التي تعلّمت

، علم النشطتعلى استخدام استراتيجية التعلم المقلوب وسواها من أساليب ال همتشجيعين وتوعية المعلمومن أهم توصيات البحث: 
ط إنشاء أقسام متخصصة إلنتاج برامج الوسائ، واالستقصائية على المناهج التعليمية األخرى شبه التجريبيةتعميم الدراسة و

 .التعليمية في كل المواد جودةمن ال المتعددة على مستوى عال  

 .الدراسات االجتماعية شط،التعلم الن : التعلم المقلوب، التحصيل الدراسي، االتجاهات،كلمات البحث الرئيسية


