فبعلية اسرتاتيجية الصف املقلوة يف تنمية التفكري النبقد
والوعي البيئي يف مقرر العلوم لدى طّلة الصف األول
املتوسط يف املعبهد العلمية
عبدالعزيز بن نائف السبيعي**

خالد بن ابراهيم التركي*

* أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
** معمم العموم بالمعهد العممي في الرياض وباحث في المناهج وطرق التدريس
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فبعلية اسرتاتيجية الصف املقلوة يف تنمية التفكري النبقد
والوعي البيئي يف مقرر العلوم لدى طّلة الصف األول
املتوسط يف املعبهد العلمية
الممخص _ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية الصؼ

تجكيد تدريس تمؾ المناىج؛ تماىيِّا مع متطمبات العصر

المقمكب في تنمية التفكير الناقد كالكعي البيئي في مقرر العمكـ لدل

كالتكجيات العالمية المختمفة التي تنادم بضركرة إكساب

طالب الصؼ األكؿ المتكسط في المعاىد العممية ،كلتحقيؽ أىداؼ

المتعمميف ميارات العمـ كالتقنية ،باإلضافة إلى الميارات

ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي (ذك التصميـ شبو

المختمفة التي تساعدىـ عمى التعايش مع القرف الحادم

التجريبي) كتككنت أدكات ىذه الدراسة مف مقياس التفكير الناقد في

كالعشريف.

ميارات التنبؤ باالفتراضات ،التفسير ،االستنباط كتقكيـ المناقشات،

كتنادم االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العمكـ

ككذلؾ أداة قياس الكعي البيئي ،ككمتا األداتيف مف إعداد الباحث ،كتـ

كتدريسيا ،كما يشير زيتكف [ ]2إلى ضركرة تبني المشاريع

تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط تـ

العالمية في تدريس مناىج العمكـ المنبثقة مف حركات اإلصالح

اختيارىا بالطريقة القصدية ،كبمغ عدد أفرادىا  04طالبان تـ تقسيميـ

العالمية في التربية كمناىج العمكـ كتدريسيا ،كمف أبرزىا مشركع

في مجمكعة تجريبية ضمت  12طالبان ،كأخرل ضابطة ضمت 21

 ،1402كالعمـ لمجميع ،كمعالـ الثقافة العممية ،كالمعايير الكطنية

طالبان ،كقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا
عند مستكل داللة ( )4042بيف درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة

لمتربية العممية ) ،(NSESكالعمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع STS

في التفكير الناقد (الدرجة الكمية كاألبعاد) بعد استخداـ استراتيجية

كالبيئة ).(STSE

الصؼ المقمكب لصالح المجمكعة التجريبية ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة

دكر مؤثر في تعميـ العمكـ؛ لما يتضمنو مف
كلمتعمـ المدمج ه

إحصائيا عند مستكل داللة ( )4042بيف درجات المجمكعة التجريبية

استراتيجيات ككسائؿ متعددة؛ مما جعمو يجمع بيف أساليب

كالضابطة في الكعي البيئي (الدرجة الكمية كاألبعاد) بعد استخداـ

التدريس المختمفة داخؿ الصؼ ،إلى جانب ممارسات التعمـ

استراتيجية الصؼ المقمكب لصالح المجمكعة التجريبية ،ك كجكد

كبير في التدريس ،كيساعد
اء نا
اإللكتركني؛ كىك ما يعطي ثر ن
المتعمميف عمى االستيعاب ،كتحقيؽ تك و
اصؿ دائـ بينيـ كبيف

عالقة مكجبة دالة إحصائينا بيف التفكير الناقد كالكعي البيئي 0كفي
ضكء ىذه النتائج أكصت الدراسة بتدريب معممي العمكـ الطبيعية في

المعمـ؛ كىذا ما دعا إلى التكصية بأىمية تطبيقو في تعميـ

المعاىد العممية عمى االستراتيجيات التي تعتمد عمى التعمـ المدمج

يتميز بو مف خصائص تم ّكنو مف المساىمة في
العمكـ؛ نا
نظر لما ّ

كمف أبرزىا استراتيجية الصؼ المقمكب ،كاثراء مقررات العمكـ الطبيعية

تطكير التعميـ ،كالرقي بمستكاه [.[1

في المعاىد العممية باألنشطة التي تكظؼ تقنيات التعميـ.

كنظر لما كرد في نتائج دراسة استطالعية أُجريت حكؿ
نا

الكممات المفتاحية :الصؼ المقمكب ،التفكير الناقد ،الكعي البيئي،

"أكلكيات البحث في تعميـ العمكـ كالرياضيات في المممكة العربية

المعاىد العممية0

السعكدية" [ ،]3بضركرة إجراء الدراسات في مجاؿ دمج التقنية

 .1المقدمة
تعد مناىج العمكـ الطبيعية في العصر الحالي ىدفنا
ّ

في تدريس العمكـ ،كفي تكصيات ممتقى التعمـ اإللكتركني األكؿ

لعمميات التطكير التربكية العالمية ،كتحرص الدكؿ المتقدمة عمى

في التعميـ العاـ (2011ىػ) ،كالتي أشارت إلى ضركرة إجراء
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في تعميـ الطمبة كيؼ يفكركف ،ال كيؼ يحفظكف المناىج كالكتب
المقررة عف ظير قمب دكف فيميا ،أك استيعابيا ،أك تكظيفيا في

المركزية في التطبيؽ.

َّ
عدد مف الدراسات التي أثبتت أف التعمـ
كتبنى ىذه التكصية ه

الحياة [.[2

المدمج لو فاعمية في تدريس مقررات العمكـ ،فقد أجرل ك هؿ مف:

كيذكر النجدم ،كعبداليادم [ ]1إلى أف تنمية التفكير الناقد

عبدالمجيد ،]0[ ،كآماؿ [ ،]5كالمحمدم [ ]1دراسات تناكلت

تساعد عمى تككيف العقمية العممية التي تكاجو المشكالت بطريقة

تطبيؽ التعمـ المدمج في تدريس مقررات العمكـ الطبيعية ،ككاف

إيجابية في عصر يتسـ بتطكر المعمكمات كالتغيرات المتالحقة

مف أبرز نتائج ىذه الدراسات :كضكح فاعمية استخداـ التعمـ

في مجاؿ العمكـ.

اإللكتركني الممزكج" المدمج" في تنمية ميارات االستقصاء

نقال عف شكارتز كفيشر بضركرة تنمية
كتشير ككستا [ ]24ن

العممي ،كاالتجاه نحك دراسة العمكـ ،ككذلؾ زيادة التحصيؿ

ميارات التفكير الناقد؛ بكصفو ىدفنا مف أىداؼ تدريس العمكـ؛

كاستيعاب المفاىيـ العممية لدل المتعمميف.

ألف تعميؽ قدرة المتعمـ عمى التفكير الناقد ،يم ّكنو مف القدرة

كال مف مارجميكس كماجريتش كماكريف [ ]0إلى أنو
كيشير ن

عمى دراسة األفكار ،كتحميميا ،كتقييميا؛ لمكصكؿ إلى قر وار

في العاـ 1442ـ ،تبنى بيرجماف كسامز ،استراتيجيةن تتبنى

عممي تجاه المشكالت أك المكاقؼ المرتبطة بحياتو الشخصية،
و

التعمـ المدمج ،كيتـ فييا تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ عف طريؽ

كبالمجتمع الذم يعيش فيو.

الفيديك في التدريس ،كفي ىذه االستراتيجية يتـ إعطاء المتعمميف

كبات تنمية التفكير الناقد ميمة كضركرية في عالمنا في

المحتكل التعميمي خارج قاعة الدرس ،ثـ في اليكـ التالي يقكماف

ظؿ ىذا التغير السريع ،ألنو يساعد عمى المشاركة الفعالة في

بمناقشة التالميذ فيما شاىدكه مف محتكل تعميمي ،كابداء كجيات

المجتمع ،كيكسب المتعمميف التجارب المختمفة التي تعدىـ

نظرىـ فيو ،منطمقيف في ذلؾ مف مقكلة شييرة مفادىا " :إف

لمتكيؼ مع مقتضيات الحياة اآلنية كيييئيـ لمتعامؿ لمنجاح في

شئت أف تحصؿ عمى فكرة إبداعية ،فما عميؾ سكل أف تفكر

المستقبؿ [.[22
كقد أ ّكدت االتفاقية اإلطارية لألمـ المتحدة بشأف تغير

بعكس الطريقة التي اعتاد عمييا اآلخركف؛ أم أف تفكر
بالمقمكب".
كتؤكد

دراسات

ٍّ
كؿ

المناخ ،كالتي تُعنى بالتعميـ البيئي كباألمكر المناخية في مؤتمر
،(Strayer,

بكف المناخي 1423ـ ،كالتحضيرم لمؤتمر األعضاء في نسختو

مف

)2007

ك) ،(Marlowe, 2012ك) ،(Johnson, 2012المشار إلييا

التاسعة عشر ببكلندا؛ بضركرة نشر الكعي البيئي ،كالتصدم

في []2؛ إلى فاعمية استراتيجية الصؼ المقمكب ،كاألثر

آلثار التغييرات المناخية بيف الشعكب عبر إدراج مكاد مخصصة

اإليجابي الذم تتركو في عممية التعمـ ،كالدكر الذم ُيتاح لممتعمـ

في المناىج التعميمية ،كاشراؾ الطالب في إيجاد خطط كحمكؿ
لمتعامؿ مع ىذه العكامؿ المناخية 0كباإلضافة إلى ذلؾ يتـ عقد

بشكؿ أكبر مف الفصكؿ التقميدية.

كيشير الزىراني [ ]8إلى أف الستراتيجية الصؼ المقمكب

كرشات عمؿ كندكات؛ لتنمية المعاىد كالمدارس المعنية بيذا

إمكانات عالية في تدريس العمكـ الطبيعية ،منيا مكاكبتيا

المفيكـ مف حيث تبادؿ الخبرات ،كتسييؿ ميمة إيصاؿ

لالتجاىات الحديثة في تعميـ العمكـ ،كالتغمب عمى التقميدية في

المعمكمات كنشرىا بيف شرائح المجتمع [.[21
ىذا كقد أُطمؽ في المممكة البرنامج الكطني لمتكعية البيئية

التعميـ ،كمناسبتيا لألعمار المختمفة لممتعمميف ،باإلضافة إلى

تنص رؤيتو عمى" :الكصكؿ إلى
كالتنمية المستدامة ،الذم
ّ
مجتم وع و
عاؿ مف الكعي كالممارسات اإليجابية ،التي تكفؿ حماية

مراعاة الفركؽ الفردية ،كضماف االستم اررية في التعمـ.
كيؤكد التربكيكف عمى أف أحد أىداؼ تدريػس منيج العمكـ يتمثػ ػ ػؿ
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البيئة في المممكة العربية السعكدية" 0كييدؼ البرنامج إلى نشر

أ .أسئمة الدراسة

كرفع الكعي البيئي بالقضايا المحمية ،كاإلقميمية ،كالدكلية،

انطالقنا مف عرض مشكمة الدراسة فيما سبؽ؛ فإف ىذه الدراسة

كعالقة البيئة بالتنمية ،كباإلجراءات التي تُتخذ لحؿ المشكالت

تسعى إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

البيئية ،كبإدارة البيئة كرقابتيا؛ بحيث ترتقي سمـ أكلكيات كافة

ما فاعمية استراتيجية الصؼ المقمكب في تنمية التفكير الناقد

شرائح المجتمع السعكدم كاىتماماتو ،كالدعكة إلى تطبيؽ

كالكعي البيئي في مقرر العمكـ لدل طالب الصؼ األكؿ

السمككيات البيئية اإليجابية (البرنامج الكطني لمتكعية البيئية

المتكسط في المعاىد العممية؟

كالتنمية المستدامة1424 ،ـ(.

تفرع عف السؤاؿ الرئيس مجمكع األسئمة التالية:
كي ّ

 -1ما فاعمية استراتيجية الصؼ المقمكب في تنمية التفكير

 .2مشكمة الدراسة

الناقد ،في مقرر العمكـ لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط

إف تعميـ العمكـ في ىذا العصر ،يجب أف يستفيد مف
التطكر المتسارع في األساليب الحديثة في التعميـ كالتي ساعدت

بالمعاىد العممية؟

في سيكلة نقؿ المعرفة كاشاعتيا بيف المتعمميف بسرعة كبيرة.

 -2ما فاعمية استراتيجية الصؼ المقمكب في تنمية الكعي
البيئي ،في مقرر العمكـ لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط

كأشارت كثير مف الدراسات بضركرة تنمية التفكير الناقد في
العمكـ تماشيان مع طبيعة مكاضيع ىذا المقرر كالتي تحكم الكثير

بالمعاىد العممية؟

مف الظكاىر كالتجارب كالتساؤالت التي تستمزـ إعماؿ التفكير

ب .أهداف الدراسة

الناقد فييا لفيـ طبيعتيا كماىية حدكثيا ،كمف ىذه الدراسات:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:

دراسة العمرم [ ،]23كنصار [ ،]20كعراـ [.[25

 -1التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية الصؼ المقمكب في تنمية

كما أشارت دراسات أخرل بأىمية الكعي البيئي كضركرة

التفكير الناقد ،في مقرر العمكـ لدل طالب الصؼ األكؿ

تنميتو لدل المتعمميف خصكصان في ىذا العصر كالذم تزايدت

المتكسط بالمعاىد العممية.

فيو األخطار المحدقة بالبيئة كالتي قد تيدد مستقبؿ العيش عمى

 -2التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية الصؼ المقمكب في تنمية

ىذا الكككب ،كما أشارت دراسات :بركات [ ،]20كالعجمي

الكعي البيئي ،في مقرر العمكـ لدل طالب الصؼ األكؿ

[ ،]22كسالـ [ ]28كغيرىا.

المتكسط بالمعاىد العممية.

كانطالقان مف نتائج الدراسات كاألبحاث التي أكدت فاعمية

ج .أهمية الدراسة

استراتيجية الصؼ المقمكب في تنمية الكثير مف المتغيرات ذات

 01تتناكؿ ىذه الدراسة إحدل االستراتيجيات الحديثة في

العالقة بتدريس العمكـ ،كمنيا تنمية األنكاع المختمفة لمتفكير

التدريس ،كالمعتمدة عمى التعمـ المدمج؛ يتـ تطبيؽ استراتيجية

كدراسات :العطية [ ،]21كالمطيرم [ ]14كأبك جمبة [ ،]12رأل

الصؼ المقمكب في تخصص العمكـ.

الباحث ضركرة االستفادة مف ىذه االستراتيجية في تنمية التفكير

تعد ىذه الدراسة األكلى – محميِّا  -التي بحثت في فاعمية
ّ 02

الناقد كالكعي البيئي في مقرر العمكـ ،ايمانان منو بأىمية ميارات

استراتيجية الصؼ المقمكب عمى التفكير الناقد كالكعي البيئي،

التفكير كخصكصان التفكير الناقد ،كبالتالي تتحدد مشكمة الدراسة

في ضكء االطالع عمى قاعدة الرسائؿ الجامعية التابعة لمكتبة

بالتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية الصؼ المقمكب في تنمية

الممؾ فيد الكطنية.

التفكير الناقد كالكعي البيئي في مقرر العمكـ لدل طالب الصؼ

تعد ىذه الدراسة ،األكلى مف نكعيا التي كظّفت تقنية
ّ 03

األكؿ المتكسط في المعاىد العممية.

التكاصؿ الحديثة كاسعة االنتشار كاتس أب " "Whatsappفي
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التعميـ بشكؿ عاـ ،كفي االستفادة منيا كأداة الستراتيجية الصؼ

الفيديك؛ ليشاىدىا الطالب في منازليـ عبر تطبيؽ الكاتس اب،

المقمكب.

ثـ يتـ مناقشة ما شاىدكه داخؿ قاعة الصؼ الدراسي في اليكـ

 04كفرت ىذه الدراسة أداتي مقياس التفكير الناقد ،كمقياس

التالي.

الكعي البيئي ،كتـ التأكد مف صدقيما كثباتيما ،كستككناف

التفكير الناقد Critical Thinking
يعرفو جركاف [ ]13بأنو" تفكير تأممي كمعقكؿ ،مركز عمى

مفيدتاف لمف يرغب في االستفادة منيما في دراسات مستقبمية.
د .حدود الدراسة

اتخاذ قرار بشأف ما نصدقو كنؤمف بو أك ما نفعمو ،كما يتطمبو

الحدكد المكضكعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى تدريس الكحدة

ذلؾ مف كضع فرضيات كأسئمة كبدائؿ كخطط لمتجريب".

الرابعة " الحياة كالبيئة" ،مف مقرر العمكـ لمصؼ األكؿ المتكسط،

كيعرؼ التفكير الناقد إجرائيان بأنو" قدرة الطالب عمى

لمعاـ الدراسي 2030ق2032 -ق ،الفصؿ الدراسي الثاني،

االستجابة الصحيحة لممكاقؼ التي يتضمنيا مقياس التفكير

باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب لتنمية التفكير الناقد كالكعي

الناقد ،كالمتضمف أربعة اختبارات فرعية ألربع ميارات مف

البيئي.

ميارات التفكير الناقد كىي :التنبؤ باالفتراضات ،التفسير،

الحدكد المكانية :أُجريت الدراسة في المعيد العممي بالرياض.

االستنباط ،كتقييـ المناقشات" كالتي تقاس بالدرجة التي يحصؿ

الحدكد الزمانية :طُّبقت ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي

عمييا الطالب في كؿ اختبار.
الكعي البيئي Environmental Awarness

الثاني مف العاـ 2030ق2032 -ق.

عرؼ (ىيئة األرصاد كحماية البيئة1420 ،ـ) الكعي
تُ ّ

ه .فرضيات الدراسة
 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالب

البيئي بأنو" :اإلدراؾ لدل أفراد المجتمع بأىمية المحافظة عمى

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التفكير الناقد؛ تُعزل

البيئة كمككناتيا ،كمنع تمكثيا ،كترشيد استخداـ مكاردىا،

الستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب.

تتعرض ليا؛ مف أجؿ سالمة
كالتصدم لممخاطر التي قد
ّ

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالب

كصحة الفرد كالمجتمع؛ لضماف استدامة التنمية كالحياة الطيبة

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في الكعي البيئي؛ تُعزل

لألجياؿ الحالية كالقادمة".
عرؼ الكعي البيئي إجرائيِّا بأنو :إدراؾ الطالب لممفاىيـ
ُ
كي ّ

الستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب.

قائما عمى المشكالت
البيئية ،كدكرىـ في مكاجية البيئة ،إد ار نكا ن

 ال تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيِّا بيف التفكير الناقدكالكعي البيئي في مقرر العمكـ لدل طالب الصؼ األكؿ

البيئية ،مف حيث أسبابيا ،كأثارىا ،ككسائؿ حميا ،ككيفية

المتكسط بالمعاىد العممية.

المحافظة عمييا ،كتقاس مف كاقع استجابة الطالب عمى مقياس

و .مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

الكعي البيئي المعد لذلؾ.
 .3الدراسات السابقة

استراتيجية الصؼ المقمكبFlipped Classroom Strategy :

أكنال :الدراسات التي تناكلت استراتيجية الصؼ المقمكب:

يعرفيا بيرغماف كسامز [ ]11بأنيا" :طريقة تعتمد عمى
ّ

عرؼ عمى أثر استخداـ
ىدفت دراسة العطية [ ]21إلى التَّ ُّ

قمب مياـ التعميـ بيف المنزؿ كالمدرسة ،فما يقكـ بو المتعمـ في
الصؼ الدراسي يقكـ بو في المنزؿ ،كما يقكـ بو في المنزؿ مف

استراتيجية الصؼ المقمكب في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل

كاجبات ،يقكـ بو في المدرسة" .كتعرؼ استراتيجية الصؼ

طالبات كمية التربية بجامعة المجمعة ،كقد اتبعت الباحثة المنيج

المقمكب إجرائيِّا بأنيا :شرح دركس الكحدة المستيدفة عف طريؽ

شبو التجريبي ،كتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طالبات
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المستكل األكؿ كعددىف ( )312طالبة ،تـ اختيار عينة عشكائية

تكصمت نتائج الدراسة
ميارات التفكير الرياضي مف إعداده 0كقد ّ

ضابطة كتجريبية 0كاستخدمت الباحثة مقياس التفكير الناقد

التجريبية التي درست بالصؼ المقمكب في ميارات التفكير

لكاطسكف كجميسر أداة لجمع البيانات 0كقد أسفرت الدراسة عف

الرياضي عند ميارتي االستنتاج كالتعميـ ،كعدـ كجكد فركؽ

مجمكعة مف النتائج ،أىميا :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف في بقية الميارات.

بيف المتكسطات القبمية كالبعدية لدرجات المجمكعة التجريبية عند

ثانيا :الدراسات التي تناكلت التفكير الناقد:
ن

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية؛ لصالح المجمكعة

منيف عددىا ( )84طالبة ،قُ ّسمف بالتساكم عمى مجمكعتيف:

ميارات التفكير الناقد؛ جميعيا لصالح التطبيؽ البعدم ،ككجكد

عرؼ
ىدفت دراسة المراغي كانكر كايماف [ ]15إلى التَّ ُّ

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات البعدية لدرجات

عمى برنامج في العمكـ البيكلكجية قائـ عمى التعمـ المدمج في

المجمكعة التجريبية ،كالمتكسطات البعدية لدرجات المجمكعة

تنمية التحصيؿ ،كبعض الميارات الحياتية ،كالتفكير الناقد عند

الضابطة عند ميارة (التفسير) ،لصالح المجمكعة التجريبية.

ميارات( :معرفة االفتراضات ،كاالستنتاج ،كاالستنباط ،كالتفسير،

أما دراسة أبكجمبة [ ]12فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى

كتقييـ الحجج) ،لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم 0كقد استخدـ

الكشؼ عف فاعمية استراتيجية الفصكؿ المقمكبة باستخداـ مكقع

كتككنت
الباحثكف المنيجيف الكصفي التحميمي ،كشبو التجريبيّ ،
كطبؽ
عينة الدراسة مف ( )24طالنبا كضعكا في مجمكعة كاحدةّ ،

إدمكدك ) ،(Edmodoفي تنمية التفكير اإلبداعي ،كاالتجاه نحك
مادة األحياء لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم في مدينة

تككنت مف اختبار تحصيمي،
الباحثكف أدكات جمع البيانات التي ّ
كمقياس التفكير الناقد ،كأداتيف لقياس الميارات الحياتية0

التجريبي) ،كبمغ عدد أفراد العينة ( )51طالبة ،قُسمف إلى

كأسفرت أبرز نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

مجمكعتيف ،مجمكعة تجريبية تضـ ( )12طالبة ،كمجمكعة

بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في

ضابطة تضـ ( )15طالبة 0كاستخدمت الباحثة اختبار تكرانس

التطبيؽ البعدم لمقياس التفكير الناقد؛ لصالح المجمكعة

أعدت مقياس االتجاه نحك مادة
لمتفكير اإلبداعي (الصكرة ب) ،ك ّ

التجريبية.

الرياض ،كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي (ذك التصميـ شبو

كأجرل الرقاص [ ]10دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
األحياء0
ّ

بيف درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارات التفكير

التعمـ اإللكتركني المدمج في تنمية التفكير الناقد كالدافعية

اإلبداعي ،كاالتجاه نحك مادة األحياء في القياس البعدم؛ لصالح

الداخمية لمتعمـ ،كتحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لدل عينة

المجمكعة التجريبية.

مف طالب كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد 0كقد استخدـ
طالبا
كتككنت عينة الدراسة مف ( )58ن
الباحث المنيج التجريبيّ ،

كىدفت دراسة آؿ معدم [ ]10إلى تنمية ميارات التفكير
الرياضي لدل طالب الصؼ الخامس االبتدائي باستخداـ التعمـ

طالبا في المجمكعة
اختيركا بطريقة قصدية ،كقُ ّسمكا إلى ( )12ن

كتككنت عينة الدراسة التي تـ اختيارىا
التصميـ شبو التجريبيّ ،
طالبا مف الصؼ الخامس االبتدائي
بطريقة قصدية مف ( )81ن

الدراسة استخدـ الباحث أدكات االختبار التحصيمي ،كمقياس

طالبا في المجمكعة الضابطة 0كلجمع بيانات
التجريبية ،ك( )32ن

المدمج بالفصكؿ المقمكبة 0كاتبع الباحث المنيج التجريبي ذك

التفكير الناقد لكاطسكف كجمسر (الصكرة القصيرة) ،كاستبياف
الدافعية الداخمية لمتعمـ ،كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة

طالبا في المجمكعة
بإحدل مدارس مدينة الرياض ،بكاقع ( )12ن

التجريبية األكلى ،كمثميا في المجمكعة التجريبية الثانية ،ككذلؾ

إحصائيِّا بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارات

العدد نفسو لممجمكعة الضابطة الكحيدة 0كاستخدـ الباحث اختبار

التفكير الناقد.
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5

أما دراسة ركدريغيز [ ]12فقد ىدفت ىذه الدراسة التي

7

1420

الطالبات.

استخدمت طرؽ بحث مختمطة إلى تحديد مدل تيسير التعميـ

أما دراسة صقر [ ]18فقد ىدفت إلى إعداد صحيفة

المدمج لمتفكير الناقد لدل طالب العالج الكظيفي 0كقد اُختيرت
عينة الدراسة بطريقة عمدية ،ككاف العامؿ األساسي في اختيار

التعرؼ عمى
إلكتركنية مقترحة
تتضمف بعض المفاىيـ البيئية ،ك ّ
ّ
فعاليتيا في تنمية ىذه المفاىيـ ،كالكعي البيئي لدل طالب

العينة الرغبة في دخكؿ مينة العالج الكظيفي كممارسيف لمعناية

عرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ
المرحمة اإلعدادية ،باإلضافة إلى التَّ ُّ

الصحية ،كطالب مستكل التخرج؛ ككنيـ مف سكاف كالية

فركؽ بيف الذككر كاإلناث في نمك المفاىيـ البيئية كتنمية الكعي

طالبا مف طالب
نيكيكرؾ 0كقد شارؾ في ىذه الدراسة ()08
ن

البيئي لدييـ ،كدراسة العالقة بيف نمك المفاىيـ البيئية كالكعي

العالج الكظيفي في مقرر مختمط ،كأكمؿ ( )10منيـ فقط

البيئي لدل الطالب 0كلمتكصؿ إلى ىذا اليدؼ استخدـ الباحث

استطالع رأم قبمي بعدم ،الخاص باختبار كاليفكرنيا لمتفكير

في تجربة البحث األدكات التالية :اختبار المفاىيـ البيئية (إعداد

الناقد ،كاختبار االستدالؿ لمعمكـ الصحية ،ككال االختباريف

الباحث) ،كمقياس الكعي البيئي (إعداد الباحث) ،المذيف طبقيما

متغير معرفنا
نا
يقيساف ميارات التفكير الناقد لدل الطالب؛ بكصفو

عمى عينة مف طالب المرحمة اإلعدادية بمغت مائة كعشريف
ذككرا ،كثالثيف
ن
طالبا كطالبةُ ،مقسميف إلى عينة تجريبية (ثالثيف ن

ليذه الدراسة ،كيقيس اختبار كاليفكرنيا لمتفكير االستداللي الناقد

ُّ
كيعد
تصرفات التفكير الناقد لدل الطالب عند مستكل الكمية،

كتكصؿ
ذككرا ،كثالثيف إناثنا)0
إناثنا) ،كعينة ضابطة (ثالثيف
ّ
ن

اداة مصاحبة الختبار االستدالؿ لمعمكـ الصحية 0كقد أظيرت

البحث إلى فعالية الصحيفة اإللكتركنية المقترحة في تنمية بعض

النتائج أف التعميـ المدمج ييسر عممية التفكير االستداللي الناقد

المفاىيـ البيئية كالكعي البيئي لدل الطالب عينة الدراسة،

في حالة ما استطاع الطالب تعميـ تعمميـ عمى األكضاع

باإلضافة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيِّا عند مستكل داللة

العيادية.

( )4045بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية

ثالثنا :الدراسات التي تناكلت الكعي البيئي:

كطالباتيا في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ البيئية ،كعدـ

ىدفت دراسة العجمي [ ]22إلى تحديد فاعمية استخداـ

كجكد فرؽ داؿ إحصائيِّا عند مستكل داللة ( )4045بيف

نمكذج لمتعميـ المدمج في تنمية الكعي البيئي المعرفي ،كالقدرة

متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية كطالباتيا في

عمى اتخاذ القرار نحك بعض القضايا كالمشكالت البيئية لدل

التطبيؽ البعدم لمقياس الكعي البيئي ،باإلضافة إلى كجكد

طالبات الدبمكـ التربكم بشعبة العمكـ بكمية التربية في جامعة

ارتباط مكجب بيف نمك المفاىيـ البيئية كنمك الكعي البيئي لدل

الممؾ خالد 0كقد استخدمت الباحثة المنيجيف الكصفي كالتجريبي

الطالب عينة الدراسة؛ األمر الذم يدعـ فكرة الدراسة ،كيؤكد

ضمت
ليذه الدراسة ،كاختير تصميـ المجمكعة الكاحدة التي ّ

مدل الثقة في الصحيفة اإللكتركنية المقترحة.
أما دراسة يريميتش كآخريف [ ]11فقد ىدفت ىذه الدراسة

كطبقت الباحثة أداتي
( )254طالبة اُخترف بشكؿ عشكائي0
ّ

اختبار الكعي بالمعرفة البيئية ،كمقياس اتخاذ القرار 0ككاف مف

إلى قياس التعمـ البيئي الفعاؿ مف خالؿ التعمـ المدمج بيف

أبرز نتائج الدراسة :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

طالب كمية العمكـ التنظيمية جامعي بمجراد؛ كقد قكرنت أنشطة

درجات الطالبات في الشعب المختمفة في التطبيقيف القبمي

الطالب في ىذا البحث عبر سنتيف دراسيتيف :االكلى 1441ـ

كالبعدم الختبار الكعي البيئي؛ لصالح التطبيؽ البعدم؛ مما

كالتي شارؾ فييا 00طالب بدكف التعمـ المدمج كالثانية 1424ـ

يشير إلى أف استخداـ النمكذج المدمج باألنشطة البيئية

كالتي شارؾ فييا  55طالب بالتعمـ المدمج (كقبؿ الد ارسة شارؾ

اإللكتركنيػ ػة كػ ػاف ل ػو دكر كبي ػ ػر ف ػ ػي تنميػ ػة الكعػ ػي البيئ ػ ػ ػي ل ػ ػدل

الطالب في اختبار قبمي كأكممكا استطالع رأل كباإلضافة إلى
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استراتيجية الصؼ المقمكب الذم ُدّرس مف خالليا كحدة " الحياة

الطرؽ االكثر تقميدية مثؿ المحاضرات شارؾ الطالب في
مشاريع مستمرة لدراسة الحالة كالتي عقدت مف خالؿ نظاـ

كالبيئة" لصالح المجمكعة التجريبية.

التعميـ عف بعد ،كقد استخدمت استبانة مغمقة لقياس اآلثار
البيئية الفردية لتحديد التعديؿ البيئي السمككي لدل الطالب (مف

ثانيا :المتغير التابع:
ن

في ىذه الدراسة اُختير متغيراف تابعاف ،كىما :التفكير الناقد،

خالؿ أحداث بيئة مطابقة) بعد شير مف إتماـ الدراسة ،كقد

كالكعي البيئي لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط في مقرر

أكضحت أظيرت النتائج حدكث فركؽ ذات داللة إحصائية في

العمكـ.

معدؿ الكعي البيئي لدل الطالب.

ه .أدوات الدراسة
لمكشؼ عف صحة فركض الدراسة ،كاإلجابة عف أسئمتيا،

 .4الطريقة واإلجراءات

كلتحقيؽ أىدافيا؛ تـ بناء أداتيف لجمع البيانات ،كىما :مقياس

أ .منهج الدراسة

التفكير الناقد ،كمقياس الكعي البيئي.

تـ استخداـ المنيج التجريبي (ذك التصميـ شبو التجريبي)؛
حيث أخضع المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة ،كىك استراتيجية

• أكنال :مقياس التفكير الناقد:

الصؼ المقمكب لمتجربة؛ لقياس أثره في المتغيريف التابعيف،

لمكشؼ عف صحة الفرض األكؿ في ىذه الدراسة ،كاإلجابة عف

كىما :التفكير الناقد ،كالكعي البيئي.

السؤاؿ المتعمؽ بو؛ تـ إعداد مقياس ميارات التفكير الناقد كفؽ
خطكات متسمسمة؛ بيدؼ ضماف جكدة بناء المقياس كصالحيتو

كقد تـ استخداـ أسمكب تصميـ المجمكعتيف :التجريبية
كالضابطة المتكافئتيف؛ بحيث تدرس المجمكعة التجريبية مف

لمتطبيؽ ،ككانت الخطكات كالتالي:

خالؿ استراتيجية الصؼ المقمكب؛ بينما تدرس المجمكعة

 01تحديد اليدؼ مف المقياس0

الضابطة باستخداـ الطريقة االعتيادية.

 02إعداد قائمة ميارات التفكير الناقد في صكرتيا األكلية0

ب .مجتمع الدراسة

 03إعداد مقياس التفكير الناقد بصكرتو األكلية0

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ األكؿ
ّ
المتكسط في المعاىد العممية بمدينة الرياض ،لمعاـ الدراسي

 04صكغ تعميمات المقياس0
 05الصدؽ الظاىرم لمقياس التفكير الناقد (صدؽ المحكميف)0

2030ق – 2032ق ،في الفصؿ الدراسي الثاني.

 06التطبيؽ االستطالعي لمقياس التفكير الناقد0

ج .عينة الدراسة

صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس التفكير الناقد:
تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف

تككنت عينة الدراسة كالتي اختيرت بالطريقة القصدية مف ()04
ّ
طالبا مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط في معيد الرياض
ن

مفردات المقياس كمجمكع درجات الميارة الذم تنتمي إلييا
لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس ،كالجداكؿ التالية

العممي .

د .متغيرات الدراسة

تتضمف عرضا لمنتائج التي أسفرت عنيا المعالجة اإلحصائية

اعتمد منيج الدراسة عمى المتغيرات التالية:

لصدؽ االتساؽ الداخمي:

أكنال :المتغير المستقؿ:

173
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جدول 1

معامالت االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات كل مفردة من مفردات مقياس التفكير الناقد ودرجة البعد الذي تنتمي له (العدد = )44
أبعاد مقياس التفكير الناقد
التنبؤ باالفتراضات

التفسير

االستنباط

تقييم المناقشات

رقم

معامل االرتباط بدرجة

رقم

معامل االرتباط بدرجة

رقم

معامل االرتباط بدرجة

رقم

معامل االرتباط بدرجة

العبارة

البعد

العبارة

البعد

العبارة

البعد

العبارة

البعد

1

** .456

13

** .512

25

* .391

37

* .370

2

* .388

14

** .653

26

* .322

38

* .391

3

** .589

15

** .455

27

** .412

39

** .555

4

* .331

16

** .476

28

** .564

40

** .498

5

** .456

17

** .553

29

** .439

41

* .366

6

* .343

18

** .487

30

* .356

42

* .325

7

* .378

19

** .494

31

** .543

43

** .522

8

* .388

20

** .520

32

** .589

44

** .445

9

** .420

21

** .433

33

** .662

45

** .512

10

** .543

22

** .509

34

** .513

46

** .603

11

** .422

23

** .453

35

* .322

47

** .498

12

** .456

24

** .488

36

** .455

48

** .467

* دالة عند مستكل ()4045

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد

** دالة عند مستكل (0)4042

المقياس كالدرجة الكمية لو؛ كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول 2

معامالت االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات أبعاد مقياس التفكير الناقد والدرجة الكمية له (العدد = )44
مهارات التفكير الناقد

معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمتفكير الناقد

التنبؤ باالفتراضات

** .486

التفسير

** .454

االستنباط

** .497

تقييـ المناقشات

** .512

مما يؤكد صدؽ المقياس كامكانية االعتماد عميو في الدراسة

** دالة عند مستكل ()4042

الحالية.

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أف قيـ معامؿ االرتباط بيف

ثبات مقياس التفكير الناقد

درجة كؿ مفردة مف مفردات كؿ ميارة مف ميارات المقياس
كالدرجة الكمية لمميارة جميعيا دالة إحصائيا عند مستكل داللة

تـ التحقؽ مف ثبات المقياس في الدراسة الحالية عف

( ،)4042( ،)4045كما أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ

طريؽ حساب معامؿ ثبات ألفا كركنباؾ لكؿ بعد مف أبعاد

بعد مف ميارات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيا

االختبار ،كما تـ استخداـ طريقتي التجزئة النصفية (سبيرماف –

عند مستكل داللة ( ،)4042مما يعطي داللة عمى ارتفاع

براكف ،كجتماف) لمتحقؽ مف ثبات المقياس ،كجاءت النتائج كما

معامالت االتساؽ الداخمي كما يشير إلى مؤشرات صدؽ مقبكلة

يظير في الجدكؿ التالي:
174

جدول 3
ثبات مقياس التفكير الناقد (ألفا كرونباك  -سبيرمان براون – جتمان) (العدد = )44
مهارات المقياس

ألفا كرونباك

التجزئة النصفية

سبيرمان  -براون

جتمان

التنبؤ باالفتراضات

0.708

0.715

0.712

التفسير

0.734

0.755

0.754

االستنباط

0.712

0.716

0.716

تقييـ المناقشات

0.811

0.825

0.822

الدرجة الكمية لمتفكير الناقد

0.823

0.834

0.837

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف أف قيـ معامالت الثبات تزيد عف

 07الصكرة النيائية لمقياس التفكير الناقد:

 4024بما يدؿ عمى ثبات المقياس كامكانية االعتماد عميو

بعد إتماـ الخطكات السابقة ،تـ االنتياء مف بناء مقياس التفكير

كالكثكؽ في نتائجو في الدراسة الحالية.

الناقد في صكرتو النيائية ،كفؽ الجدكؿ التالي:
جدول 4

توزيع مهارات مقياس التفكير الناقد
المهارة

أرقام العبارات

عدد األسئمة

عدد الفقرات

النسبة المئوية

التنبؤ باالفتراضات

0-3–1–2

0

21

% 15

التفسير

8–2–0–5

0

21

% 15

االستنباط

21 – 22 – 24 – 1

0

21

% 15

تقييـ المناقشات

20 - 25 – 20 – 23

0

21

% 15

20

08

% 244

المجمكع

 04الصدؽ الظاىرم لمقياس الكعي البيئي (صدؽ المح ّكميف)0

ثانيا :مقياس الكعي البيئي:
• ن

لمكشؼ عف صحة الفرض الثاني في ىذه الدراسة ،كاإلجابة عف

 05التطبيؽ االستطالعي لمقياس الكعي البيئي.

السؤاؿ المتعمؽ بو؛ تـ إعداد مقياس الكعي البيئي كفؽ خطكات

● صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس.

متسمسمة؛ بيدؼ ضماف جكدتو كصالحيتو لمتطبيؽ ،ككانت

تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات

الخطكات كالتالي:

المقياس كمجمكع درجات البعد الذم تنتمي إليو لمتحقؽ مف

 01تحديد اليدؼ مف المقياس.

صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس ،كالجداكؿ التالية تتضمف

 02تحديد األبعاد الرئيسة لمقياس الكعي البيئي.

عرضا لمنتائج التي أسفرت عنيا المعالجة اإلحصائية لصدؽ

 03بناء مقياس الكعي البيئي.

االتساؽ الداخمي:
جدول 5

معامالت االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات كل مفردة من مفردات مقياس الوعي البيئي ودرجة البعد الذي تنتمي له (العدد = )44
أبعاد مقياس الوعي البيئي

المعرفة

السموك

االتجاهات

رقم العبارة

معامل االرتباط بدرجة البعد

رقم العبارة

معامل االرتباط بدرجة البعد

رقم العبارة

معامل االرتباط بدرجة البعد

1

** .587

7

** .407

4

** .664

2

* .396

8

** .573

5

** .608

3

** .587

9

* .344

6

** .683

175
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11

* .364

10

* .389

14

** .452

12

** .456

13

** .792

17

** .545

18

* .315

15

** .750

20

** .521

19

* .323

16

** .728

21

* .356

22

** .420

* داؿ عند مستكل ()4045

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد

** داؿ عند مستكل ()4042

المقياس كالدرجة الكمية لممقياس؛ كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول 6

معامالت االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات أبعاد مقياس الوعي البيئي والدرجة الكمية له (العدد = )44
أبعاد الوعي البيئي

معامل االرتباط بالدرجة الكمية لموعي البيئي

المعرفة

** .862

االتجاىات

** .609

السمكؾ

** .837

المقياس كامكانية االعتماد عميو في الدراسة الحالية.

** داؿ عند مستكل ()4042

● ثبات مقياس الكعي البيئي

كيتبيف مف الجدكليف السابقيف أف قيـ معامؿ االرتباط بيف
درجة كؿ مفردة مف مفردات كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة

تـ التحقؽ مف ثبات المقياس في الدراسة الحالية عف طريؽ

الكمية لمبعد جميعيا دالة إحصائيا عند مستكيي داللة (،)4045

حساب معامؿ ثبات ألفا كركنباؾ لكؿ بعد مف أبعاد المقياس،

( ،)4042كما أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف

كما قاـ تـ استخداـ طريقتي التجزئة النصفية (سبيرماف – براكف،

أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيا عند مستكل

كجتماف) لمتحقؽ مف ثبات المقياس 0كجاءت النتائج كما يظير

داللة ( ،)4042مما يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساؽ

في الجدكؿ التالي:

الداخمي كما يشير إلى مؤشرات صدؽ مقبكلة مما يؤكد صدؽ
جدول 7

حساب ثبات مقياس الوعي البيئي (ألفا كرونباك  -سبيرمان براون – جتمان) (العدد = )44
أبعاد المقياس

ألفا كرونباك

التجزئة النصفية

سبيرمان  -براون

جتمان

المعرفة

0.723

0.734

0.737

االتجاىات

0.774

0.781

0.793

السمكؾ

0.814

0.836

0.838

الدرجة الكمية لمكعي البيئي

0.887

0.892

0.890

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف أف قيـ معامالت الثبات تزيد عف

 06مقياس الكعي البيئي في صكرتو النيائية.

 4024بما يدؿ عمى ثبات المقياس كامكانية االعتماد عميو

بعد إتماـ الخطكات السابقة ،تـ إخراج المقياس في صكرتو

كالكثكؽ في نتائجو في الدراسة الحالية.

النيائية ،كيظير في الجدكؿ التالي ما تضمنو المقياس في
صكرتو النيائية:
176

جدول 8
أبعاد مقياس الوعي البيئي ،والعبارات التي يتضمنها كل ُبعد

أبعاد المقياس

أرقام العبارات

المعرفة البيئية

11-20-25-23-24-1-8-2

8

االتجاىات البيئية

12-21-28-20-21-22-3-1-2

1

% 0401

السمكؾ البيئي

14-22-0-5-0

5

% 1102

12

% 244

المجمكع

• ثالثنا :دليؿ المعمـ لمتدريس باستخداـ استراتيجية الصؼ

العدد الكمي

النسبة المئوية
% 3000

لمصؼ األكؿ المتكسط بالصؼ المقمكب.
 -الخطة الزمنية لتدريس كحدة الحياة كالبيئة في مقرر العمكـ

المقمكب:

لمصؼ األكؿ المتكسط ،الفصؿ الد ارسي الثاني.

تـ إعداد دليؿ معمـ العمكـ لتدريس كحدة الحياة كالبيئة

 -خطة الدركس اليكمية باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب.

باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب؛ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

ُعرض الدليؿ عمى مجمكعة مف المح ّكميف ،الذيف أعدكا

الحالية ،كليسترشد بو المعمـ الذم يرغب في تطبيؽ ىذه
مستقبال.
االستراتيجية في تدريس مقرر العمكـ
ن

طبقكا فييا استراتيجية الصؼ
أدلة سابقة في دراساتيـ التي ّ

 -نبذة عف استراتيجية الصؼ المقمكب.

الدليؿ بصكرتو النيائية.

 -كيفية تصميـ الصؼ المقمكب عف طريؽ تطبيؽ كاتس آب.

• رابعان :فيديكىات الصؼ المقمكب:

ُقر منيـ مع إجراء بعض التعديالت؛ ليخرج
المقمكب ،كقد أ َّ

تضمف الدليؿ المحتكيات التالية:
كقد
ّ

 الخطة الزمنية لتدريس كحدة الحياة كالبيئة لمقرر العمكـجدول 9

توزيع فيديوهات الصف المقموب عمى الدروس
عدد الفيديوهات

مدة الفيديوهات

الدرس

م
2

النظاـ البيئي

1

 0دقائؽ ك 50ثانية

1

مككنات النظاـ البيئي

2

 0دقائؽ ك 2ثكاف

3

التنظيـ كالتكازف في النظاـ البيئي

2

 3دقائؽ ك 23ثانية

0

العالقات الغذائية في النظاـ البيئي

2

 5دقائؽ ك 11ثانية

5

انتقاؿ الطاقة في النظاـ البيئي

2

 0دقائؽ ك 00ثانية

0

إعادة تدكير المكاد في البيئة

2

 8دقائؽ ك 52ثانية

2

مكارد البيئة

1

دقيقتاف ك 33ثانية

8

أنكاع الطاقة

5

 21دقيقة ك 34ثانية *

1

التمكث كأنكاعو

0

 8دقائؽ **

24

طبقة األكزكف كاالحتباس الحرارم

2

 2دقائؽ ك 13ثانية

22

حماية البيئة كمكارده الطبيعية

1

 0دقائؽ ك 51ثانية

* عمى ( )5دركس ،ىي الطاقات (الكيركمائية – الرياح – النككية – الح اررية الجكفية–

معمميا عف
بديال ال
ماف كيتني  Mann Whitney Testن
ن

الشمسية)
** عمى ( )0دركس ،ىي تمكث (الماء – اليكاء – التربة  -التمكث الضكضائي)0

اختبار ت لمفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف Independent

● التأكد مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة

 Samples T-Testكذلؾ ألف عدد أفراد كؿ مف المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة أقؿ مف  34بما يجعؿ الباحثاف غير

لمتحقؽ مف التكافؤ بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية

مطمئنيف إلى استخداـ أساليب اإلحصاء لممعمميف.

كالضابطة قاـ تـ الكشؼ عف التجانس بيف المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة قبؿ تطبيؽ البرنامج ،كذلؾ باستخداـ اختبار
177

5

نتائج التجانس بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ تطبيؽ

7
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البرنامج في التفكير الناقد (الدرجة الكمية كالميارات):
جدول 14

نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التفكير الناقد (الدرجة الكمية واألبعاد) قبل البرنامج
المهارة

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

التنبؤ باالفتراضات

المجمكعة التجريبية

21

21.86

459.00

-.782

.434

المجمكعة الضابطة

19

19.00

361.00

المجمكعة التجريبية

21

20.76

436.00

المجمكعة الضابطة

19

20.21

384.00

المجمكعة التجريبية

21

19.90

418.00

المجمكعة الضابطة

19

21.16

402.00

المجمكعة التجريبية

21

17.64

370.50

المجمكعة الضابطة

19

23.66

449.50

الدرجة الكمية

المجمكعة التجريبية

21

21.26

446.50

لمتفكير الناقد

المجمكعة الضابطة

19

19.66

373.50

التفسير
االستنباط
تقييـ المناقشات

-.150
-.343
-1.660
-.436

.881
.732
.097
.663

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا

مف مستكل كاحد تقريبان في التفكير الناقد ،كعميو فإف أم تغير قد

بيف درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في مقياس التفكير

يط أر عمى مستكل التفكير الناقد لدل الطالب يمكف عزكه إلى

الناقد (الدرجة الكمية كالميارات) قبؿ تطبيؽ البرنامج ،كىذا يدؿ

أثر المتغير التجريبي كىي (استراتيجية الصؼ المقمكب)0

عمى تجانس المجمكعتيف في الدرجة الكمية لمتفكير الناقد

نتائج التجانس بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ تطبيؽ

كمياراتو األربع.

البرنامج في الكعي البيئي (الدرجة الكمية كاألبعاد):

مما يعني أف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بدأتا التجربة
جدول 11
نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الوعي البيئي (الدرجة الكمية واألبعاد) قبل البرنامج
البعد

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

المعرفة

المجمكعة التجريبية

21

19.86

417.00

-.368

.713

المجمكعة الضابطة

19

21.21

403.00

المجمكعة التجريبية

21

18.21

382.50

المجمكعة الضابطة

19

23.03

437.50

المجمكعة التجريبية

21

18.26

383.50

السمكؾ

المجمكعة الضابطة

19

22.97

436.50

الدرجة الكمية

المجمكعة التجريبية

21

18.57

390.00

المجمكعة الضابطة

19

22.63

430.00

االتجاىات

-1.310
-1.283
-1.100

.190
.199
.271

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان

مما يعني أف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بدأتا في

بيف درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في الكعي البيئي

التجربة مف مستكل كاحد تقريبان في الكعي البيئي ،كعميو فإف أم

(الدرجة الكمية كاألبعاد) قبؿ تطبيؽ البرنامج ،كىذا يدؿ عمى

تغير قد يط أر عمى مستكل الكعي البيئي لدل الطالب يمكف

تجانس المجمكعتيف في الدرجة الكمية لمكعي البيئي كأبعاده

عزكه إلى أثر المتغير التجريبي كىي (استراتيجية الصؼ

الثالثة.

المقمكب)0
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كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استُخدـ اختبار ماف كيتني

 .5النتائج
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ:

لمفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف Mann-Whitney Test

لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ ،تـ صكغ الفرضية التالية " :تكجد

بديالن المعمميان عف اختبار ت لمفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف

فركؽ ذات داللة احصائية بيف درجات طالب المجمكعة

 Independent Samples T-Testكالجدكؿ التالي يكضح

التجريبية ،كدرجات طالب المجمكعة الضابطة في التفكير

نتائج التحميؿ اإلحصائي ليذا الفرض:

الناقد ،تُعزل الستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب".
جدول 12

نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة في مقياس التفكير الناقد (الدرجة الكمية والمهارات) بعد تطبيق
البرنامج
المهارة

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

التنبؤ باالفتراضات

المجمكعة التجريبية

21

28.02

588.50

-4.453

.000

المجمكعة الضابطة

19

12.18

231.50

المجمكعة التجريبية

21

26.19

550.00

المجمكعة الضابطة

19

14.21

270.00

المجمكعة التجريبية

21

27.95

587.00

االستنباط

المجمكعة الضابطة

19

12.26

233.00

تقييـ المناقشات

المجمكعة التجريبية

21

24.95

524.00

المجمكعة الضابطة

19

15.58

296.00

المجمكعة التجريبية

21

29.19

613.00

المجمكعة الضابطة

19

10.89

207.00

التفسير

الدرجة الكمية لمتفكير الناقد

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند

-3.345
-4.326
-2.631
-4.973

.000
.000
.000
.000

مع إحدل نتائج دراسة ىانتال [.[34

مستكل داللة ( )4042بيف درجات المجمكعة التجريبية

كجاءت ىذه النتيجة أيضان مقاربة لما أكردتو مف نتائج

كالضابطة في التفكير الناقد (الدرجة الكمية كالميارات) بعد

بعض الدراسات ،كالتي تناكلت فاعمية استراتيجية الصؼ

استخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب لصالح المجمكعة التجريبية

المقمكب عمى بعض ميارات التفكير المختمفة ،كدراسة آؿ

كىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى استخداـ استراتيجية

معدم ]10[ ،كدراسة أبك جمبة.[13[ ،

الصؼ المقمكب في تنمية الدرجة الكمية لمتفكير الناقد باإلضافة

كما انسجمت ىذه النتيجة مع ما أفرزتو بقية الدراسات مف

إلى درجات أبعاده األربعة لدل المجمكعة التجريبية حيث كجدت

فاعمية استراتيجية الصؼ المقمكب عمى مختمؼ المتغيرات التي

فركؽ دالة بيف درجات أفراد المجمكعة كدرجات أفراد المجمكعة

تـ تناكليا في تمؾ الدراسات.
كتجدر اإلشارة إلى أف التعمـ المدمج كالتي تعتبر

الضابطة التي لـ تتمؽ نفس البرنامج.

استراتيجية الصؼ المقمكب مف أىـ تطبيقاتو ،قد أظير فاعمية

 -مناقشة نتائج السؤاؿ األكؿ كتفسيرىا

كاضحة في تنمية التفكير الناقد ،كما أشارت إلى ذلؾ دراسة

إحصائيا
جاءت نتيجة الفرضية األكلى بكجكد فرؽ داؿ
ن

المراغي كاألنكر كايماف جاد ]15[ ،كدراسة الرقاص]10[ ،

لصالح طالب المجمكعة التجريبية في التفكير الناقد نتيجة

كدراسة ركدريغيز [ ]12كدراسة ككركماز [ [32كيفسر الباحث

التدريس باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي تناكلت استراتيجية

نتيجة الفرضية األكلى في ضكء ما تـ استعراضو سابقان كالتالي:

الصؼ المقمكب كالتفكير الناقد كدراسة العطية ]21[ ،كذلؾ تتفؽ

 -1جعمػ ػت است ػراتيجي ػ ػة الص ػ ػؼ المقم ػ ػكب التعمػ ػـ متم ػرك ػ ناز حػ ػكؿ
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الطالب كبالتالي زادت مف فرص تنمية ميارات التفكير المختمفة

كالمعمكمات بكسائؿ أجدل مما ىك متبع في قاعات الدركس

لدييـ كمف أبرزىا ميارات التفكير الناقد.

التقميدية.

 -2ساعدت استراتيجية الصؼ المقمكب في مركنة التعامؿ مع

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ صيغت الفرضية التالية " :تكجد

متاحا لمطالب في استراتيجيات
المحتكل التعميمي الذم لـ يكف ن

فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات طالب المجمكعة

التدريس العادية ،مما اعطاىـ فرصة لتشكيؿ تعمميـ بجميع

جكانبو.

التجريبية ،كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في

 -3البيئة الصفية التي تكفرىا استراتيجية الصؼ المقمكب كالتي

الكعي البيئي ،تُعزل الستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب".

تساعد عمى التفاعؿ كالمشاركة الصفية بيف الطالب ساعدت

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف

عمى زيادة فاعميتيـ كاعماؿ تفكيرىـ في ما تعممكه مف خالؿ

كيتني لمفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف Mann-Whitney

المكاقؼ التعميمية.

 Testبديالن ال معمميان عف اختبار ت لمفركؽ بيف مجمكعتيف

 -4ساعدت استراتيجية الصؼ المقمكب في تمكيف الطالب مف

مستقمتيف  Independent Samples T-Testكالجدكؿ التالي

التحكـ في تعمميـ كالتعبير عف أفكارىـ كالبحث عف الحقائؽ

يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي ليذا الفرض:

جدول 13

نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة في الوعي البيئي (الدرجة الكمية واألبعاد) بعد تطبيق البرنامج
البعد

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

المعرفة

المجمكعة التجريبية

21

25.05

526.00

-2.617

.009

المجمكعة الضابطة

19

15.47

294.00

المجمكعة التجريبية

21

25.93

544.50

االتجاىات

المجمكعة الضابطة

19

14.50

275.50

السمكؾ

المجمكعة التجريبية

21

26.69

560.50

المجمكعة الضابطة

19

13.66

259.50

المجمكعة التجريبية

21

28.55

599.50

المجمكعة الضابطة

19

11.61

220.50

الدرجة الكمية لمكعي البيئي

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند

-3.134
-3.559
-4.588

.002
.000
.000

طالب المجمكعة التجريبية في الكعي البيئي نتيجة التدريس
باستخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب.

مستكل داللة ( )4042بيف درجات المجمكعة التجريبية
كالضابطة في الكعي البيئي (الدرجة الكمية كاألبعاد) بعد

كتنسجـ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي تناكلت أثر

استخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب لصالح المجمكعة التجريبية

التقنيات اإللكتركنية التعميمية كالتعميـ المدمج كالمذاف ىما

كىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى استخداـ استراتيجية

المظمتاف التي تنطمؽ منيما استراتيجية الصؼ المقمكب ،كالتي

الصؼ المقمكب في تنمية الدرجة الكمية لمكعي البيئي باإلضافة

أثبتت فاعمية كاضحة في زيادة الكعي البيئي لدل الطالب،

إلى درجات أبعاده الثالثة لدل المجمكعة التجريبية حيث كجدت

كدراسة لبنى العجمي []22

كدراسة صقر [ ]18كدراسة

فركؽ دالة بيف درجات أفراد المجمكعة كدرجات أفراد المجمكعة

يريميتش كآخريف [ .[11كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى النقاط

الضابطة التي لـ تتمؽ نفس البرنامج.

التالية:

 -مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني كتفسيرىا

 -1تعتمد مقررات العمكـ الطبيعية في تدريسيا عمى النماذج،
كالتي تستخدـ لتكضيح الظكاىر التي يصعب مشاىدتيا حقيقةن،

إحصائيا لصالح
جاءت نتيجة الفرضية األكلى بكجكد فرؽ داؿ
ن
180

كمف أىـ تمؾ النماذج ،النماذج المرئية كالفيديكىات التي كفرتيا

بيئي و
و
عاؿ لدييـ.
كعي و
بشكؿ خاص ،مما ساىـ في تشكؿ و

استراتيجية الصؼ المقمكب ،كساعدت في تكضيح الظكاىر

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ صيغت الفرضية التالية " ال

البيئية المختمفة كاالحتباس الحرارم كالزالزؿ كالبراكيف كغيرىا.
 -2اطالع الطالب عمى الظكاىر السابقة عف طريؽ الفيديكىات

تكجد عالقة ارتباطية دالة احصائيان بيف التفكير الناقد كالكعي

سمح ليـ بتصكر األخطار التي تكاجييا البيئة كبالتالي ساعد

البيئي في مقرر العمكـ لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط في

ذلؾ في زيادة الكعي البيئي لدييـ.

المعاىد العممية"

 -3ساىمت استراتيجية الصؼ المقمكب في ربط الطالب مع

كالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ االرتباط

مجتمعيـ كالبيئة مف حكليـ ،كبالتالي ساعدت عمى استشعار

بطريقة بيرسكف  Pearson Correlationكجاءت النتائج كما

الطالب لمتحديات التي تكاجو البيئة في المممكة العربية السعكدية

في الجدكؿ التالي:

جدول 14
نتائج اختبار بيرسون لمعالقة بين بين التفكير الناقد والوعي البيئي في مقرر العموم لدى طالب الصف األول المتوسط في المعاهد العممية
البعد

الدرجة الكمية لمتفكير

التنبؤ باالفتراضات

التفسير

االستنباط

تقييم المناقشات

** .420

.149

.249

.051

* .313

.007

.358

.121

.754

.049

40

40

40

40

40

** .438

.201

.189

.144

* .338

.005

.214

.242

.376

.033

40

40

40

40

40

** .418

* .394

.247

.107

** .421

.007

.012

.124

.511

.007

40

40

40

40

40

** .607

* .345

* .326

.141

** .506

.000

.029

.040

.384

.001

40

40

40

40

40

الناقد
المعرفة

معامؿ ارتباط بيرسكف
مستكل الداللة
العدد

االتجاىات

معامؿ ارتباط بيرسكف
مستكل الداللة
العدد

السمكؾ

معامؿ ارتباط بيرسكف
مستكل الداللة
العدد

الدرجة الكمية لمكعي
البيئي

معامؿ ارتباط بيرسكف
مستكل الداللة
العدد

* داؿ عند مستكل ()4045

فأقؿ بيف بعد السمكؾ (مف أبعاد مقياس الكعي البيئي) كالتنبؤ

** داؿ عند مستكل ()4042

باالفتراضات ،كالتفسير (مف أبعاد مقياس التفكير الناقد) كالدرجة

إحصائيا عند
كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة مكجبة دالة
ن

الكمية لمتفكير الناقد.

الكعي البيئي) كالتنبؤ باالفتراضات (مف أبعاد مقياس التفكير

إحصائيا بيف باقي أبعاد مقياس الكعي
 ال تكجد عالقة دالةن
البيئي ،كباقي أبعاد مقياس التفكير الناقد غير ما ُذ ِكر.

مستكل داللة ( )4045فأقؿ بيف بعد المعرفة (مف أبعاد مقياس
الناقد) كالدرجة الكمية لمتفكير الناقد.

 -مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث كتفسيرىا

إحصائيا عند مستكل داللة ()4042
 تكجد عالقة مكجبة دالةن

جاءت نتيجة الفرضية الثالثة بكجكد عالقة ارتباطية دالة

بيف بعد االتجاىات (مف أبعاد مقياس الكعي البيئي) كالتنبؤ

إحصائيا بيف التفكير الناقد كالكعي البيئي في مقرر العمكـ لدل
ن

لمتفكير الناقد.

يرفض الفرض الصفرم .كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى عدد

باالفتراضات (مف أبعاد مقياس التفكير الناقد) كالدرجة الكمية

طالب الصؼ األكؿ المتكسط في المعاىد العممية ،كعمييا

إحصائيا عند مستكل داللة ()4045
 تكجػ ػد عالقػ ػة مكجبة دالةن

مف العكامؿ مف أبرزىا:
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 -1تساعد طبيعة التفكير الناقد كما ذكر بعض التربكيكف في
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التدريس ،كمية التربية ،جامعة طيبة0

تحكيؿ اكتساب المعرفة مف عممية خاممة إلى نشاط عقمي،

] [3مركز التميز البحثي لتطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات0

كبالتالي ساىمت عممية التفكير الناقد في زيادة استبصار

(2034ىػ) 0كرشة أكلكيات البحث في تعميـ العمكـ 0جامعة

الطالب لمبيئة مف حكليـ كما يدكر فييا.

الممؾ سعكد :الرياض0

 -2مف أبرز مقكمات الكعي البيئي ،تككيف القيـ كاالتجاىات
نحك البيئة ،كالتدرب عمى اتخاذ الق اررات المناسبة لممشكالت

] [4عبدالمجيد ،ممدكح محمد1441( 0ـ) 0استراتيجية مقترحة

البيئية في ضكء المعمكمات كالحقائؽ المتكفرة ،كىذا ما تكفره

لمتعمـ اإللكتركني الممزكج في تدريس العمكـ كفاعميتيا في

عممية التفكير الناقد كالتي تعمؿ فرز المعمكمات كالمشاىدات

تنمية بعض ميارات االستقصاء العممي كاالتجاه نحك

دراسة العمكـ لدل طالب المرحمة اإلعدادية 0مجمة دراسات

كاصدار اآلراء حكليا كاتخاذ الق اررات ،كبالتالي تحسف ميارات

في المناىج كطرؽ التدريس ،252 ،ص ص005-25

التفكير الناقد لدل الطالب ساىـ في زيادة الكعي البيئي لدييـ.
 .6التوصيـات

] [5أحمد ،آماؿ محمد1422( 0ـ) 0أثر استخداـ التعمـ المدمج

في ضكء ما تـ التكصؿ إليو في نتائج الدراسة الحالية،

في تدريس الكيمياء عمى التحصيؿ كاالتجاه كبقاء أثر

تكصي الدراسة بالتالي:

التعمـ لدل طالب المرحمة الثانكية 0مجمة التربية العممية،

 -1حث معممي العمكـ كتدريبيـ عمى تطبيؽ استراتيجية الصؼ

 ،)3(20ص ص0121-223

المقمكب.

] [7آؿ فييد ،مي بنت فييد2035( 0ق) 0فاعمية استراتيجية

 -2إثراء مقررات العمكـ الطبيعية في المعاىد العممية باألنشطة

الفصكؿ المقمكبة باستخداـ األجيزة المتنقمة في تنمية

التي تكظؼ تقنيات التعميـ.

االتجاىات نحك البيئة الصفية كالتحصيؿ الدراسي في مقرر

 -3مراعاة تكظيؼ ميارات التفكير الناقد المختمفة في تدريس

قكاعد المغة اإلنجميزية لطالبات البرامج التحضيرية بجامعة

مقرر العمكـ في المعاىد العممية.

اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية 0رسالة ماجستير غير

 -0تنكير المعمميف كالطالب – عمى و
حد سكاء – بضركرة

منشكرة 0قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية العمكـ

المحافظة عمى البيئية كالعمؿ عمى زيادة الكعي البيئي لمطالب

االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية0

مف خالؿ األنشطة كالكسائؿ المختمفة0
المراجع

] [8الزىراني،

أ .المراجع العربية

عبدالرحمف

محمد0

(2030/2/24-1ق)0

استراتيجية الصؼ المقمكب في تدريس العمكـ الطبيعية:

] [1زيتكف ،عايش محمكد1424( 0ـ) 0االتجاىات العالمية

إمكانات كمميزات 0كرقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى الثاني

المعاصرة في مناىج العمكـ كتدريسيا 0ط ،2عماف :دار

عشر لمعممي العمكـ :معمـ العمكـ ،اإلرادة كالطمكح 0جدة:

الشركؽ0

اإلدارة العامة لمتعميـ0

] [2المحمدم ،عبداهلل نايؼ2032( 0ق) 0فاعمية التعميـ

] [9النجدم ،أحمد؛ كعبداليادم ،منى؛ كراشد ،عمي1442( 0ـ)0

اإللكتركني المدمج في تدريس العمكـ عمى استيعاب

اتجاىات حديثة لتعميـ العمكـ في ضكء المعايير العالمية

المفاىيـ العممية لدل تالميذ المرحمة المتكسطة بالمدينة

كتنمية التفكير كالنظرية البنائية0ط ،2القاىرة :دار الفكر

الم ػ ػنػكرة 0رس ػالػ ػة م ػاجستيػ ػر منشػ ػكرة ،قسػ ػـ المناىػ ػج كط ػ ػرؽ

العربي0
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] [11مجيد ،سكسف شاكر1448( 0ـ) 0تنمية ميارات التفكير

] [17العجمي ،لبنى بنت حسيف1420( 0ـ) 0استخداـ نمكذج

اإلبداعي الناقد 0عماف :دار صفاء0

لمتعميـ المدمج في تنمية الكعي البيئي المعرفي لطالبات
كمية التربية ببعض المشكالت البيئية كالقدرة عمى اتخاذ

] [12عبدالقادر ،منيرة1425( 0ـ) 0منياج النظاـ التربكم البيئي

القرار نحكىا 0مجمة جامعة الممؾ خالد لمعمكـ التربكية0

في المممكة 0مقاؿ منشكر 3 0أكتكبر تـ الدخكؿ بتاريخ

(0)11

2032 /0 /20قhttp://www.ecomena.org/env 0

] [18سالـ ،أريج سعكد1424( 0ـ) 0فاعمية األنشطة البيئية

ironment-ksa-ar/

اإلثرائية في تحصيؿ مادة الكيمياء كالكعي البيئي لطالبات

] [13العمرم ،ىدل سعد1425( 0ـ) 0أثر استخداـ قبعات

الصؼ الخامس العممي 0كمية التربية (ابف الييثـ) ،جامعة

التفكير الست عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير الناقد

بغداد0

لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مدينة الرياض0
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ االجتماعية ،قسـ

] [19العطية ،نكرة1420( 0ـ) 0أثر استخداـ استراتيجية الصؼ

المناىج كطرؽ التدريس ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

المقمكب في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات كمية

اإلسالمية0

التربية بجامعة المجمعة 0رسالة ماجستير غير منشكرة،
قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية العمكـ االجتماعية،

] [14نصار ،أحمد عبداليادم1425( 0ـ) 0أثر استخداـ

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية0

استراتيجية خرائط التفكير في تنمية ميارات التفكير الناقد
كعمميات العمـ بالعمكـ لدل طالب الصؼ العاشر 0رسالة

] [20المطيرم ،سارة1420( 0ـ) 0فاعمية استراتيجية الفصكؿ

ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ

المقمكبة ،باستخداـ المنصة التعميمية ادمكدك ()Edmodo

التدريس ،الجامعة اإلسالمية بغزة

في تنمية ميارات التعمـ الذاتي كالتحصيؿ في مقرر
األحياء 0رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ

] [15عراـ ،ميرفت سميماف1421( 0ـ) 0أثر استخداـ استراتيجية

التدريس ،كمية العمكـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف

 K.W.Lفي اكتساب المفاىيـ كميارات التفكير الناقد في

سعكد اإلسالمية0

العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي 0رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ

] [21أبك جمبة ،منيرة شبيب1425( 0ـ) 0فاعمية استراتيجية

التدريس ،الجامعة اإلسالمية بغزة0

الفصكؿ المقمكبة باستخداـ مكقع إدمك في تنمية التفكير
اإلبداعي كاالتجاىات نحك مادة األحياء لدم طالبات

] [16بركات ،رندة عمي1425( 0ـ) 0دكر منياج عمكـ الصحة

المرحمة الثانكية في مدينة الرياض 0رسالة ماجستير غير

كالبيئة في تنمية الكعي البيئي لدل طمبة الصؼ التاسع

منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية العمكـ

األساسي في المدارس الحككمية بمحافظة قمقيمية ،مف

االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية0

كجية نظر المعمميف كالطمبة 0رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الكطنية

] [23جركاف ،فتحي عبدالرحمف1423( 0ـ) 0تعميـ التفكير،

بنابمس0

مفاىيـ كتطبيقات 0ط 00عماف :دار الفكر0

183

1420

7

5

 فاعمية0)ـ1425( 0 عبدالعزيز بف سعيد،[ آؿ معدم24]

[10] Costa, Arthur L. (2001). Developing Minds:
A Resource Book for Teaching Thinking.
Atlanta: ASCD.

استخداـ التعمـ المدمج بالفصكؿ المقمكبة في تنمية ميارات
 رسالة0التفكير الرياضي لطالب الصؼ الخامس االبتدائي

[22] Bergman, Jonathan & Sams, Aaron. (2012).
Flip Your Classroom, Reach Every Student
in Every Class Every Day. Us, Arlington:
International Society for Technology in
Education.

 كمية، قسـ المناىج كطرؽ التدريس،ماجستير غير منشكرة
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد،العمكـ االجتماعية
0اإلسالمية
0)ـ1420( 0 ايماف، عبداهلل كجاد، السيد كاألنكر،[ المراغي25]

[27] Eva L. Rodriguez. (2009). The Use of
Blended Learning to Facilitate Critical
Thinking in Entry: Level Occupational
Therapy
Students.
Un
published
Dissertation, Capella university.

فاعمية برنامج في العمكـ البيكلكجية قائـ عمى التعمـ المدمج
في تنمية التحصيؿ كبعض الميارات الحياتية كالتفكير

 مجمة دراسات في0الناقد لدل طالب المرحمة الثانكية
0)0( 0التعميـ العالي

[29] Jeremic, V & Isljamovic, S & Petrovic, N.
(2011). Technology Enhanced Learning As
A
Key
Component
of
Increased
Environmental
Awareness
Amongst
Students From The University of Belgrade.
Education and Technology: Innovation and
Research

 أثر التعمـ0)ـ1421( 0 خالد بف ناىس،[ الرقاص26]
االلكتركني المدمج في تنمية ميارات التفكير الناقد
كالدافعية الداخمية لمتعمـ كتحسيف مستكل التحصيؿ

 مجمة جامعة الممؾ عبدالعزيز لمعمكـ التربكية0الدراسي

[30] Bryce F. Hantla. (2014). The Effects of
Flipping The Classroom on Specific Aspects
of Critical Thinking in A Christian College.
Un Published Dissertation, Wake Forest,
North Carolina.

022 )2( 0كالنفسية

 فعالية صحيفة إلكتركنية0)ـ1421( 0 محمد أحمد،[ صقر28]
مقترحة في تنمية بعض المفاىيـ البيئية كالكعي البيئي لدل
، رسالة ماجستير غير منشكرة0طالب المرحمة اإلعدادية

[31] Ozgen, Korkmaz. (2009). The Impact of
Blended Learning Model on Student
Attitudes Towards Geography Course and
Their Critical Thinking Dispositions and
Levels. The Turkish Online Journal of
Educational Technology. volume 8 Issue 4
Article 5.

 جامعة، كمية التربية النكعية،قسـ العمكـ التربكية كالنفسية
0المنصكرة
 المراجع االجنبية.ب
[6] Margulie, Lauren& Majerich, David&
McCracken, Mike. (2013). C21U’s Guide to
Flipping Your Classroom. 8 Nov 2013.

184

THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED
CLASSROOM STRATEGY IN DEVELOPING
CRITICAL THINKING AND
ENVIRONMENTAL AWARENESS IN
SCIENCE AMONG FIRST YEAR
INTERMEDIATE STUDENTS AT
ACADEMIC INSTITUTES
KHALED AL-TURKY
ABDULAZIZ N. ALSUBAIE
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
ABSTRACT_ The study aims at investigating the Effectiveness of Flipped Classroom Strategy in
developing Critical Thinking and Environmental Awareness in Science among First Year
Intermediate Students at Scientific Institutes. The Method of the study is the experimental method
(Quasi experimental design). The instruments of the study consisted of critical thinking skills test
and a tool for measuring environmental awareness prepared by the researcher. The Study was
applied to the a sample of students chose Purposive from first year intermediate students. The
sample consisted of forty students (No=40), and divided into an experimental group (No= 21) and
control group (No=19).The results of the study revealed that; there is a statistically significant
difference at (0.01) level of significance between the mean scores of experimental group and
control group in critical thinking skills. after using flipped classroom strategy in favor of
experimental group. There is a statistically significant difference at (0.01) level of significance
between the mean scores of experimental group and control group in environmental awareness
(Total mark and dimensions) after using flipped classroom strategy in favor of experimental
group. There is a positive relation between critical thinking and environmental awareness. The
study recommended the following ;training teachers of natural sciences at scientific institutes on
strategies focused on blended learning such as flipped classroom strategy, and enrich the courses
of the natural sciences at scientific institutes with activities that employ teaching techniques and
taking into account various critical thinking skills.
KEY WORDS: Flipped Classroom, Critical Thinking, Environmental Awareness, Academic
Institutes.
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