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 ملخص

استهدف البحث احلايل حتديد فاعلية الفصول املقلوبة القائمة على 
منصات الفيديو الرقمي  يف تنمية مهارات التوثيق اإللكرتوين والسعادة 
الرقمية لدى طالبات الدراسات العليا الرتبوية امللتحقات برنامج الدبلوم 

جلامعي العام يف الرتبية جبامعة جدة بالفصل الدراسي الثاين من العام ا
. مت استخدام املنهج شبه التجرييب للمقارنة بني اجملموعة 2017/2018

التجريبية األوىل اليت تستخدم نظام الفصول املقلوبة القائم على منصات 
الفيديو الرقمي، واجملموعة التجريبية الثانية اليت تستخدم نظام الفصول 

عتماد على منصة املقلوبة القائمة على بث مقاطع فيديو أحادية دون اال
( طالبة مت توزيعهم عشوائًيا على 60رقمية.  تكونت عينة البحث من )

جمموعيت البحث. مت تطوير بطاقة مالحظة لقياس األداء املهاري ملهارات 
التوثيق اإللكرتوين، ومقياس للسعادة الرقمية عرب املنصات. أظهرت النتائج 

لفيديو الرقمي باملقارنة مع أفضلية الفصول املقلوبة القائمة على منصات ا
الفصول املقلوبة غري القائمة على املنصات يف تنمية مهارات التوثيق 
اإللكرتوين وتعزيز السعادة الرقمية لدى أفراد عينة البحث. وأوصى البحث 
بضرورة التوسع يف توظيف الفصول املقلوبة باملواقف التعليمية، وتدريب 

فصول املقلوبة، وتوفري أدلة إرشادية أعضاء هيئة التدريس على تصميم ال
 الستخدام منصات الفصول املقلوبة. 

: املنصات الرقمية، الفصول املقلوبة، التوثيق الكلمات المفتاحية
 اإللكرتوين، السعادة الرقمية
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Abstract 

The research aimed to determine the effectiveness of 

flipped classroom platforms in developing electronic 

citation skills and digital well being for postgraduate 

educational female students enrolled in the general 

diploma program at the Faculty of Education, 

University of Jeddah in the second semester of the year 

2017/2018. The quasi-experimental approach was used 

to compare the first experimental group that used a 

flipped classroom system based on digital video 

platforms, and the second experimental group that used 

the flipped classroom system based on broadcasting 

single video clips without relying on a digital platform. 

The research sample consisted of (60) students, 

randomly distributed among the two research groups. 

The research has developed two tools for measuring 

dependent variables, namely, observation card was 

developed to measure the electronic citation skills and 

a scale of digital well being across platforms. The 

results showed the advantage of flipped classroom 

based on digital video platforms compared to flipped 

classroom not based on digital platforms in developing 

electronic citation skills and enhancing digital well 

being among female students. The research 

recommended the necessity of expanding the use of 

flipped classrooms in educational situations, training 

faculty members in designing flipped classrooms, and 

providing guidelines for using flipped classrooms 

platforms.     
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