فاعلية اسرتاتيجية التعلن املقلىب يف التحصيل
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امللخص_ َضقذ الضعاؾت الخالُت بلى الخػغف غلى قاغلُت اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب في الخدهُل ألاًاصًمي إلاهغع مهاعاث الخكٌحر
الىانض لضي َلبت حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا قغع غضن .ولخدهُو ؤَضاف الضعاؾت اؾخسضم الباخث اإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وجم جُبُو
الضعاؾت غلى غُىت مً َلبت ًلُت الػلىم الُبُت وًلُت الخاؾىب وجهىُت اإلاػلىماث اإلاؿخىي ألاوُ الظًً ًضعؾىن مهغع مهاعاث الخكٌحر
ً
الىانض في الكهل الضعاس ي الشاوي مً الػام الجامعي ( )2016/2015وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )93البا وَالبت جم جهؿُمهم في
ً
مجمىغخحن ججغٍبُت يمذ نؿمي اإلاسخبراث والخؿظًت وغضصَم (َ )45البا وَالبت ،وؤزغي يابُت يمذ نؿمي الهُضلُت وجهىُت
ً
اإلاػلىماث وغضصَم (َ )48البا وَالبت ،وجٍىهذ ؤصاة الضعاؾت مً ازخباع جدهُلي إلاهغع مهاعاث الخكٌحر الىانض مً بغضاص الباخث ،وبػض
بحغاء الخجغبت جم جدلُل البُاهاث وؤظهغث الىخائج وحىص قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( )0.05بحن مخىؾُي صعحاث
مجمىغتي الضعاؾت غلى الازخباع الخدهُلي البػضي إلاهغع " مهاعاث الخكٌحر الىانض " لهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت .وجىنلذ يظلَ بلى غضم
وحىص قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( )0.05بحن مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع الخدهُلي ًغحؼ
إلاخؿحر الهؿم (الخؿظًت -اإلاسخبراث) .وبىاء غلي َظٍ الىخائجً ،ىص ي الباخث باؾخسضام اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب التي حؿاغض الُلبت في
الخدهُل ألاًاصًمي وزانت في اإلاغاخل الخػلُمُت اإلاخهضمت ،الجامػُت والضعاؾاث الػلُا.
الهلمات املفتاحية :الخػلم اإلاهلىب ،الخدهُل ،مهاعاث الخكٌحر الىانض ،حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا الُمىُت.
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فاعلية استراثيجية التعلم املقلوب في التحصيل ألاماديمي ملقسز مهازات
التفنير الىاقد لدى طلبة جامعة العلوم والتنىولوجيا فسع عدن
اإلاضعبحن ؤو اإلاؿدكاعًٍ ؤو اإلاىحهحن ،وحصجُؼ الُالب غلى الهُام
بالبدث والاؾخههاء الكغصي والجهض الجماعي الخػاووي الكػاُ ،وبمػنى
آزغ ًخم في َظا الىىع مً الخػلم الخباصُ ،قما ًخم غماصة بهجاػٍ في
الكهل ًهىم الُالب بةهجاػٍ في اإلاجزُ وما ًخم غاصة بهجاػٍ في اإلاجزُ مً
جضعٍباث وجماعًٍ وؤوكُت ًىجؼ في ونذ الكهل [.[6
ُوَػغف الخػلم اإلاهلىب ؤهه همىطج جغبىي ًغمي بلى اؾخسضام الخهىُاث
الخضًشت وقبٌت ؤلاهترهذ بُغٍهت حؿمذ للمػلم بةغضاص الضعؽ غً
َغٍو مهاَؼ قُضًى ؤو ملكاث نىجُت ؤو ؾحرَا مً الىؾائِ ،لُُلؼ
غليها الُالب في مىاػلهم ؤو في مٍان ؤزغ باؾخػماُ خىاؾُبهم ؤو
َىاجكهم الظيُت ؤو ؤحهؼتهم اللىخُت نبل خًىع الضعؽ ،في خحن
ًُسهو ونذ اإلادايغة للمىانكاث واإلاكاعَؼ والخضعٍباثُ .وَػض
ً
ً
ؤؾاؾُا في َظا الىمِ مً الخػلُم خُث ًهىم اإلاػلم
غىهغا
الكُضًى
بةغضاص مهُؼ قُضًى مضجه ما بحن ( )10 – 5صنائو وَكاعيه مؼ الُالب
في ؤخض مىانؼ الـىٍب ؤو قبٍاث الخىانل الاحخماعي [.[7
ً
بن الاَخمام بالخكٌحر الىانض لم ًإث مً قغاؽ ،بل حاء جىكُظا إلاا خث
غلُه صًيىا الخىُل ،بط وعصث في الهغآن الٌغٍم آًاث يشحرة جضغى بلى
الخكٌحر بهىعة غامت وبلى الخكٌحر الىانض بهىعة زانت ،مً َظٍ آلاًاث
ً
نىله حػالى( :الظًً ًظيغون هللا نُاما ونػىصا وغلى حىىبهم وٍخكٌغون
في زلو الؿماواث وألاعى عبىا ما زلهذ َظا باَال ؾبداهَ قهىا
غظاب الىاع) (آُ غمغان ،آًت  ،)191لظلَ بضؤ الاَخمام بهظا الىىع مً
الخكٌحر في الكترة ما بحن ( )1929-1910في ؤغماُ حىن صًىي الظي
اؾخػمل قيها مهُلخاث مً هىع الخكٌحر الخإملي والدؿائُ ،زم حاء
ً
مػنى ؤوؾؼ إلاهُلح الخكٌحر الىانض،
اصواعص حلِؿغ وآزغون وؤغُىا
لِكمل قدو الػباعاث وطلَ في الكترة ما بحن (.[8[ )1960-1940
والخكٌحر الىانض قٍل مً ؤقٍاُ الخكٌحر غالي الغجبت ًخُلب
اؾخسضام مهاعاث الخكٌحر اإلاخهضمت غلى ؾغاع الخكٌحر ؤلابضاعي ،وَػخبرٍ
البػٌ قٍل مً ؤقٍاُ الهضعة غلى خل اإلاكٌالث ،قاإلاكٌغ الىانض
ٌؿخُُؼ ؤن ًخىنل بلى نغاعاث قػالت ومػغقت زابخت مً زالُ نضعجه
ً
الػالُت غلى مػالجت اإلاػلىماث ،ومدايمتها مىُهُا وبكػالُت غالُت،
ً
ً
والبػٌ آلازغ اغخبرٍ مىهجا غلمُا في الخػامل مؼ اإلاػلىماث واإلاىانل
اإلاسخلكت التي حػترى اإلاكٌغ الىانض [.[9
وإلاا ًان بلىؽ مؿخىٍاث مغجكػت في الخدهُل طا ؤَمُت في خُاة
الُالب وألاؾغة واإلاجخمؼ؛ قىجض الػضًض مً الباخشحن نض اههب
اَخمامهم غلى صعاؾخه مً حىاهبه اإلاسخلكت ،ومً َظٍ الجىاهب التي
خظُذ بػضص مً الضعاؾاث ،الخدهُل وغالنخه بالخكٌحر والضاقػُت،
خُث ؤحغٍذ غلى َظا الػامل الػضًض مً الضعاؾاث الػغبُت وألاحىبُت،
وَػض مايُالهض وؤجٌيؿىن ) (Maclelland & Atkinsonمً ألاوائل الظًً
اَخمىا بضاقػُت الخدهُل؛ بط ًغٍان ؤن الُلبت الظًً ًخمحزون بهضع
غاُ مً الخدهُل َم مً طوي الضاقػُت والخكٌحر اإلاغجكؼ بػٌـ
الُلبت الظًً ٌؿػىن للخهىُ غلى اإلاٍاقأث ؤو الجىائؼ [.[10

 .1املقدمة
ً
ً
ً
ً
ٌكهض الػهغ الخالي جهضما غلمُا وجٌىىلىحُا َائال في مسخلل
اإلاجاالث ،هخج غىه جضخم حجم اإلاػاعف ،وظهىع الػضًض مً اإلاكٌالث
ّ ّ
والهػىباث الخانت بػملُت ّ
ّ
والخػلم؛ ؤصث بلى ظهىع يشحر مً
الخػلُم
ّ ّ
اإلاؿخهبلُت لػملُت ّ
ّ
ّ
والخػلم في ظل الاججاَاث
الخػلُم
الخهىعاث
والخهضم ّ
اإلاػلىماحي ّ
ّ
ّ
الخٌىىلىجي .وإلاا ًان
الػاإلاُت اإلاػانغة في غهغ الثراء
ّ
ّ
ّ
الػملُت الخ ّ
ّ
ػلُمُت جلَ الخ ّؿحراث؛ ًان مً
مً الًغوعي مؿاًغة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الًغوعي جٍاجل الجهىص التربىٍت إلاىاحهت َظا الاهكجاع اإلاػغفي الخهني،
والهػىباث ّ
ّ
الىاججت غىه [.[2
واًجاص الخلىُ اإلاىاؾبت لخلَ اإلاكٌالث
ومما ال قَ قُه ،ؤن ؤقًل ؤهىاع الخػلُم ،طلَ الخػلُم الظي ًىلض
الدكىم للمػغقت وٍجػل الػملُت الخػلُمُت ؤيثر مخػت وؤيثر خُىٍت مؼ
نلُل مً اإلادايغاث الخهلُضًت ويشحر مً اإلاكاعَؼ والهغاءة والاَالع في
حػلم ًخمغيؼ خىُ الُالب ال اإلاػلم .ومؼ اػصًاص اؾخسضام الخهىُت
الخضًشت في الػملُت الخػلُمُت ،اػصاصث ؤغضاص اإلاػلمحن الظًً ًغؾبىن
بخضعَـ َالبهم بُغم ببضاغُت [.[3
وَػض الخػلم اإلاهلىب ) (Flipped Learningؤخض ؤهىاع الخػلم اإلاضمج
الظي ٌؿخسضم الخهىُت لىهل اإلادايغاث زاعج الكهل الضعاس ي،
واؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب هي :الكٌغة الغائجت َظٍ ألاًام والتي ًىاصي
ً
ابخضاء مً "بُل ؾُدـ ) (Bill Gatesاإلااؾـ والغئِـ
بها الجمُؼ
الخىكُظي الؿابو للكغيت الػمالنت "ماًٌغوؾىقذ" ،خُث ًغي في َظا
ً
الىىع مً الخػلُم مشاال لالبخٍاع الخػلُمي اإلاشحر الىاغض [.[4
وَػخبر الخػلم اإلاهلىب ؤخض الخلىُ الخهىُت الخضًشت لػالج يػل
الخػلم الخهلُضي وجىمُت مؿخىي مهاعاث الخكٌحر غىض الُالب .قالخػلم
اإلاهلىب اؾتراجُجُت جضعَـ حكمل اؾخسضام الخهىُت لالؾخكاصة مً
الخػلم في الػملُت الخػلُمُت ،بدُث ًمًٌ للمػلم نًاء مؼٍض مً
ً
الىنذ في الخكاغل والخداوع اإلاىانكت مؼ الُالب في الكهل بضال مً
بلهاء اإلادايغاث ،خُث ًهىم الُالب بمكاَضة غغوى قُضًى نهحرة
للمدايغاث في اإلاجزُ وٍبهى الىنذ ألايبر إلاىانكت اإلادخىي في الكهل
ً
قىقها لخهيُل بلىم اإلاػضُ ،قةن الُالب
جدذ بقغاف اإلاػلم.
ًدههىن في الخػلم اإلاهلىب اإلاؿخىي ألاصوى مً اإلاجاُ اإلاػغفي (الخهىُ
غلى اإلاػغقت واؾدُػابها) في اإلاجزُ ،والتريحز غلى اإلاؿخىي ألاغلى مً
اإلاجاُ اإلاػغفي (الخُبُو ،الخدلُل ،التريُب ،الخهُُم) في الكهل [.[5
بن قٌغة الخػلم اإلاىػٌـ ؤو الخػلم اإلاهلىب ؤو مخؿحر الىحهت حؿدىض
في ؤؾاؽ جٍىٍنها بلى مكاَُم مشل :الخػلم اليكِ ،وقاغلُت الُالب
ومكاعيتهم ،وجهمُم مسخلِ للضعؽ ،واطاغت ؤو بث للمدخىي الخػلُمي.
قهُمت َظا الكهل جٌمً في جدىٍل ونذ الكهل بكٍل مههىص بلى
وعقت جضعٍبُت ًمًٌ مً زاللها ؤن ًىانل الُالب ما ًغٍضون بدشه
واؾخههاءٍ خىُ اإلادخىي الػلمي ،يما ًمٌنهم مً ازخباع مهاعاتهم في
ً
جُبُو اإلاػغقت والخىانل مؼ بػًمهم بػًا ؤزىاء ؤصائهم لألوكُت
الهكُت ،وزالُ ونذ الكهل ًهىم اإلاػلمىن بىظائل ممازلت لىظائل
49
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 .2مشهلة الدزاسة
ً
هظغا إلاا جمحزث به اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب في ػٍاصة اإلاػاعف
واإلاهاعاث اإلاسخلكت وصاقػُت ؤلاهجاػ لضي اإلاخػلمحن ،وًىنها ؤخض
الاؾتراجُجُاث الخٌىىلىحُت الخضًشت التي جهىم غلى الخؿلب غلى مكاًل
الخػلُم الخهلُضي ،يما ؤيضث غلى طلَ غضص مً الضعاؾاث مشل
صعاؾاث نكُت []11؛ اإلاهاَي []12؛ ؤبى الغوؽ وغماعة []13؛ الؼَغاوي
[]14؛ .[15] Rozinah
وفي يىء ما جهضم قةن الباخث عؤي ؤن ًضعؽ قاغلُت الخػلم
اإلاهلىب غلى جدهُل ماصة ًهىم بخضعَؿها في حامػت الػلىم
والخٌىىلىحُا وهي ماصة مهاعاث الخكٌحر الىانض اإلاهغعة غلى َلبت
اإلاؿخىي الاوُ في حمُؼ الخسههاث يمخُلب حامعي ،وجٌمً مكٍلت
الضعاؾت الخالُت في الؿااُ الغئِـ الاحي:
"ما قاغلُت اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب في الخدهُل ألاًاصًمي إلاهغع
مهاعاث الخكٌحر الىانض لضي َلبت حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا قغع
غضن"
وجكغع مً َظا الؿااُ الغئِـ ألاؾئلت الكغغُت آلاجُت:
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الخضوص اإلاٍاهُت :حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا الُمىُت قغع غضن.
الخضوص الؼماهُت :الكهل الشاوي مً الػام الجامعي 2016 /2015م.
الخضوص البكغٍتَ :لبت اإلاؿخىي الاوُ في ًلُتي الػلىم الُبُت
والخاؾىب وجهىُت اإلاػلىماث.
الخضوص اإلاىيىغُت :ماصة مهاعاث الخكٌحر الىانض اإلاهغعة غلى اإلاؿخىي
الاوُ.
ه .مصطلخات الدزاسة
الكاغلُت:
ٌػغقها شخاجت والىجاع [ ]16بإنها ":مضي ألازغ الظي ًمًٌ ؤن جدضزه
ً
ً
اإلاػالجت :الخجغٍبُت باغخباعَا مخؿحرا مؿخهال في ؤخض اإلاخؿحراث الخابػت".
وغغقها ػٍخىن [ ]17بإنها ":الهضعة غلى الخإزحر واهجاػ ألاَضاف ؤو
اإلاضزالث لبلىؽ الىخائج اإلاغحىة والىنىُ بليها بإنص ى خض ممًٌ".
ً
وَػغقها الباخث بحغائُا بإنها" :نضعة الخػلم اإلاهلىب في الخإزحر غلى ػٍاصة
جدهُل ماصة مهاعاث الخكٌحر الىانض لضي َلبت حامػت الػلىم
والخٌىىلىحُا ،هدُجت بحغاء اإلاػالجاث الخجغٍبُت في الضعاؾت الخالُت".
الخػلم اإلاهلىب
ٌػغقه "بحرحمان" و"ؾامؼ" [ ]18بإنهما اؾخسضام جٌىىلىحُا
ؤلاهترهذ -الههو الغنُمت وملخهاث الكُضًى والكهل الاقتراض ي
الؿمعي والبهغي -لالؾخكاصة مً الخػلم في الكهىُ الضعاؾُت الخانت
باإلاػلم ،ختى ًخمًٌ مً نًاء مؼٍض مً الىنذ في الخكاغل مؼ الُالب
بضال مً بلهاء اإلادايغاث ،باؾخسضام اإلاػلم ؤقغَت الكُضًى.
وَػغقه حىوؿىن [ ]19الخػلم اإلاهلىب بإهه :ؤخض ألاهماٍ الخػلُمُت
التي حػخمض غلى الخٌىىلىحُا واإلاغشخت إلخضار حؿُحراث حىَغٍت في
الؿُام الخػلُمي واإلااؾؿاث الخػلُمُت.
ّ ّ
ّ ّ
ّ
وَػغقه الكامس ي [ ]20بإهه :نلب مهام الخػلم بحن الهل والبِذ،
بدُث ًهىم اإلاػلم باؾخؿالُ ّ
الخهاهاث الخضًشت وؤلاهترهذ إلغضاص
ّ
ّ
الضعؽ ،غً َغٍو قغٍِ مغئي (قُضًى) ،لُُ ِلؼ الُالب غلى قغح
ّ
ّ
ً
قغويا مجز ّلُت
اإلاػلم في اإلاجزُ ،ومً زم ًهىم بإصاء اليكاَاث التي ًاهذ
ّ ّ
ّ
الػلمُت بهىعة صنُهت.
الهل ،ما ٌػؼػ قهمه للماصة
في
وَػغقه الباخث بحغائُا :بإهه اؾتراجُجُت جغبىٍت جخمغيؼ خىُ الُلبت
خُث ًهىم الُلبت بمكاَضة مدايغاث غبر مهاَؼ الكُضًى في مىاػلهم
بىؾائل مسخلكت ،وٍهىم اإلاػلم بخىقحر بِئت جكاغلُت وكُت صازل ناغت
اإلادايغة ًاإلاىانكت وخل الخماعًٍ والخٍالُل مً ؤحل جدهُو الاَضاف
اإلاُلىبت.
الخكٌحر الىانض:
ُ
غغقه قاقُىن [ ]21بإهه" الخٌم الهاصف اإلاىظم واإلادغى اإلاػغفي
ُ
الظي ّ
ًاصي بلى خل اإلاكٌالث واجساط الهغاعاث".
وغغقه الخُُباث [ ]22بإهه" :الخكٌحر الظي ًخًمً ُخٌما
ً
واؾخضالال ،وَػخمض غلى ناغضة مػلىماجُت جؼن ّ
وجهضع وجيخج ؾلىًا بىاء
ُ
غلى جدضًض اإلاكٍلت وازخباع اإلاػلىماث ،وحكٌُل الكغيُاث والتي جبنى
غلى غملُت قدهها اؾخيخاحاث وؤخٍام ،وَى َغٍهت في الخكٌحر اإلاؿخهل
ّ
واإلاٍىن مً بػٌ مهاعاث الخكٌحر التي جخػلو بمػغقت الاقتراياث
والخكؿحر وجهىٍم اإلاىانكاث والاؾخيباٍ والاؾخيخاج".
وَػغقه الخاعسي [ ]23بإهه ":غباعة غً جكٌحر جإملي غهلي ًغيؼ غلى

أ .أسئلة الدزاسة

َل جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ((α ≥ 0.05
بحن مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الًابُت واإلاجمىغت الخجغٍبُت في
الازخباع البػضي؟
َل جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ((α ≥ 0.05
بحن مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع الخدهُلي
البػضي ًغحؼ إلاخؿحر الهؿم (الخؿظًت  -اإلاسخبراث)؟
قغيُاث الضعاؾت:
ولإلحابت غً ؤؾئلت الضعاؾت جم نُاؾت الكغيُاث الاجُت:
ال جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05بحن
مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الًابُت واإلاجمىغت الخجغٍبُت في
الازخباع البػضي.
ال جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05بحن
مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع الخدهُلي
البػضي ًغحؼ إلاخؿحر الهؿم (الخؿظًت – اإلاسخبراث).
ب .أهداف الدزاسة
الخػغف غلى قاغلُت اؾخسضام اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب في الخدهُل
ألاًاصًمي إلاهغع مهاعاث الخكٌحر الىانض لضي َلبت حامػت الػلىم
والخٌىىلىحُا قغع غضن.
ج .أهمية الدزاسة
حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها مما ًلي:
ُ
حػض الضعاؾت اؾخجابت للخىحهاث الخضًشت في مجاُ جهىُت اإلاػلىماث
والاجهاُ وجُبُهاتها في اإلاُضان التربىي.
ؾعي َظٍ الضعاؾت بلى ويؼ ؤؾاؽ غلمي الؾخسضام الخػلم اإلاهلىب.
حػخمض َظٍ الضعاؾت غلى جُبُو الخػلم اإلاهلىب في الخضعَـ؛ خُث ٌُ َػ ُض
َظا ألاؾلىب مً يمً ؤخضر الاججاَاث التربىٍت في مجاُ الخضعَـ.
د .حدود الدزاسة
جهخهغ الضعاؾت الخالُت غلى الخضوص الخالُت:
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ما ًجػل َظٍ ألاوكُت الهكُت جهط ي غلى حمىص الػملُت الخػلُمُت،
وَظا بالخالي ؾُػالج ؤخض ؤَم ألاؾباب التي جضقؼ الكباب هدى الػؼوف
ً
غً الخػلم بكٍل غام وغً اإلاؿاع الػلمي بكٍل زام ،ما ًاصي خخما
بلى بنباُ مؼٍض مً قباب الىًَ غلى صعاؾت الخسههاث الخُىٍت التي
حؿهم في نىاغت ؤحُاُ مخسههت في غالم الخهىُاث الخضًشت ،وبىاء
مجخمؼ الانخهاص اإلاػغفي [.[20
ً
وَػخهض البػٌ زُإ ؤن الهكىف اإلاهلىبت مغاصف ألقغَت الكُضًى
غلى ؤلاهترهذ وؤنها اؾدبضاُ للمػلمحن بمكاَضاث الكُضًى ،لًٌ
الهكىف اإلاهلىبت وؾُلت لؼٍاصة الخكاغل والاجهاُ بحن الُالب
واإلاػلمحن وهي بِئت حػلُمُت جدكؼ مكاعيت الُالب في جدمل مؿاولُت
حػلمهم ،بدُث ًدضر حػلم مسخلِ ًجمؼ ما بحن الخػلم اإلاباقغ
والخػلم الظاحي [.[28
ووؿخيخج مً زالُ الخػاعٍل الؿابهت ؤن الخػلم اإلاهلىب َى غباعة
غً اؾتراجُجُت جضعَؿُت حؿاَم في جيكُِ غملُت الخػلم وحػمل غلى
ػٍاصة صاقػُت اإلاخػلم واؾخػضاصٍ للمكاعيت الكاغلت باألوكُت
والىهاقاث التي ججغي في الهاغاث الضعاؾُت ،وللمػلم صوع مهم قهى مً
ًسُِ لألوكُت وَكغف غلى مجمىغاث الػمل والىهاقاث وٍهضم
الخػؼٍؼ اإلاىاؾب للُلبت.
ممحزاث الخػلم اإلاهلىب:
َىاى يشحر مً ممحزاث الخػلم اإلاهلىب ومنها ما ؤوعصٍ ;Mazur
]Brown & Jacobsen, [29؛]ً Robert [30االحي:
ً
ؤًً .مً الاؾخؿالُ الجُض لىنذ اإلادايغة ،مما ًدُذ ونخا ؤيبر
لألوكُت الهائمت غلى الاؾخههاء .
ب .الخػلم مخمغيؼ خىُ الُالب وٍدُذ بغاصة الضعؽ ؤيثر مً مغة بىاءً
غلى قغونهم الكغصًت.
ج .جىقحر ؤوكُت جكاغلُت وحػاوهُت في الكهل جغيؼ غلى مهاعاث الابخٍاعٍت
والاؾخههاء .
صٌ .ؿخؿل اإلاػلم الكهل ؤيثر للخىحُه والخدكحز واإلاؿاغضة وٍبني
غالناث ؤنىي بحن الُالب واإلاػلم.
ًٌ .خدىُ الُالب بلى باخث غً مهاصع مػلىماجه مما ٌػؼػ الخكٌحر
الىانض والخػلم الظاحي وبىاء الخبراث ومهاعاث الخىانل والخػاون بحن
الُالب.
و .مىذ الُالب خاقؼ للخدًحر والاؾخػضاص نبل ونذ اإلادايغة وطلَ
غً َغٍو بحغاء ازخباعاث نهحرة ؤو يخابت واحباث نهحرة غلى ؤلاهترهذ
ؤو خل ؤوعام غمل مهابل صعحاث.
ػ .جىقحر آلُت لخهُُم اؾدُػاب الُالب ،قاالزخباعاث والىاحباث الههحرة
التي ًجغيها الُالب هي ماقغ غلى ههاٍ الًػل والهىة في اؾدُػابهم
للمدخىي ،مما ٌؿاغض اإلاػلم غلى التريحز غليها.
ح .جىقحر الخغٍت الٍاملت للُالب في ازخُاع الىنذ والؼمان والؿغغت التي
ًخػلمىن بها.
ٍ .جىقحر حؿظًت عاحػت قىعٍت للُالب مً اإلاػلمحن في ونذ اإلادايغة،.
والخضعَـ الػالج للُالب الًػاف.
ي .جدكحز الخىانل الاحخماعي والخػلُمي بحن الُالب غىض الػمل في
مجمىغاث حكاعيُت نؿحرة .

حمؼ ألاصلت اإلااٍضة ؤو اإلاػاعيت الؾخيخاج ما ،ويهضف بلى جهىٍم وحهت
هظغ ؤو خل مكٍلت ما ،في يىء مػاًحر مدضصة ،يما ٌؿعى بلى قدو
ألاصلت والخإيض مً مىُهُت اإلاػلىماث وصختها ومهضانُت مهاصعَا ".
وَػغف الباخث الخكٌحر الىانض بإههَ :ى الخكٌحر الخإملي اإلادٍىم بهىاغض
اإلاىُو والخدلُل ،وقدو وجهُُم الخلىُ اإلاػغويت ،قهى هخاج لػملُاث
مػغقُت طَىُت مخػضصةً :الخدلُل والتريُب والاؾخضالُ والاؾخيخاج
والاؾخهغاء والخهىٍم.
الخدهُل:
حػغقه مىؾىغت غلم الىكـ والخدلُل الىكس ي بإهه " :بلىؽ مؿخىي
مً الٌكاءة في الضعاؾت ؾىاء في اإلاضعؾت ؤم الجامػت ،وجدضًض طلَ
بازخباعاث الخدهُل اإلاهىىت ؤو جهضًغاث اإلاضعؾحن ،ؤو الازىحن ً
مػا" [.[24
ً
وَػغف الخدهُل بحغائُا بإهه :الضعحت التي جخدهل غليها غُىت
الضعاؾت مً زالُ بحابتها غلى ازخباع جدهُلي إلااصة مهاعاث الخكٌحر
الىانض باإلاؿخىٍاث اإلاػغقُت (الخظيغ ،الكهم ،الخُبُو).
حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا:
هي ؤوُ حامػت ؤَلُت في الُمً جإؾؿذ بالهغاع الىػاعي عنم ()2
لػام 1994م ،والهاصع مً وػاعة الخػلُم الػالي ،ومهغَا الػانمت
نىػاء ،ولها الػضًض مً الكغوع واإلاٍاجب صازل وزاعج الُمً ،وَكمل
الػضًض مً البرامج الُبُت والهىضؾت وؤلاصاعٍت وؤلاوؿاهُت ،وجمىذ
صعحاث الضبلىم والبٍالىعٍىؽ واإلااحؿخحر.
 .3الاطاز الىظسي
مكهىم الخػلم اإلاهلىب:
ُ
حػغقه قبٌت الخػلم اإلاهلىب  The Flipped Learning Networkؤهه
"مضزل جغبىي ٌؿمذ بالخدىُ مً الخػلُم الجماعي بلى حػلم قغصي ،مما
ًاصي بلى ػٍاصة صًىامٌُُت ،جكاغلُت بِئت الخػلم خُث ًىحه اإلاػلم
الُالب ؤزىاء جُبُو مكاَُم اإلااصة وَصجػهم غلى اإلاكاعيت الابخٍاعٍت"،
وَى قٍل مً ؤقٍاُ الخػلُم اإلاضمج الظي ٌؿخسضم الخٌىىلىحُا في
الخػلم زاعج الكهىُ الضعاؾُت ،بدُث ًمًٌ للمػلم نًاء مؼٍض مً
ً
الىنذ في الخكاغل مؼ الُالب بضال مً بلهاء اإلادايغاث [.[25
وَػغقه الخلُكت ومُاوع [ ]5بإههَ" :ى قٍل مً ؤقٍاُ الخػلم اإلاضمج
الظي جىظل قُه الخهىُت الخضًشت ،لخهضًم حػلُم ًدىاؾب مؼ خاحاث
الُالب ومخُلباث الػهغ".
وَػغقه الكغمان [ ]26بإهه :حؼء مً خغيت واؾػت ًخهاَؼ قيها
الخػلم اإلاضمج والخػلم باالؾخههاء و ؾحرَا مً اؾتراجُجُاث الخضعَـ
وؤؾالُبه وؤصواجه اإلاسخلكت التي حؿعى بلى اإلاغوهت وجكػُل صوع الُالب
ً
وحػل الخػلم ؤيثر مخػت وحكىٍها.
يما ٌػغقه غلي [ ]27بإهه :قٍل مً ؤقٍاُ الخػلم اإلاضمج ًخٍامل
قُه الخػلم الهكي الخهلُضي مؼ الخػلم ؤلالٌترووي بُغٍهت حؿمذ
بةغضاص اإلادايغة غبر الىٍب ،لُُلؼ غليها الُالب في مىاػلهم نبل
خًىع اإلادايغة وٍسو ونذ اإلادايغة لخل ألاؾئلت ومىانكت
الخٍلُكاث واإلاكاعَؼ اإلاغجبُت باإلاهغع.
ُوَػض الخػلم اإلاهلىب بخضي الىؾائل التي مً زاللها جلػب
ً
الخٌىىلىحُا صوعا ؤيبر في خل مكٍلت الكجىة الهائمت بحن الضعاؾت
الىظغٍت للػلىم واإلاػاعف وبحن الجاهب الخُبُهي لها في الخُاة الػملُت،
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يما ًيبغي الخسُُِ اإلاؿبو والضنُو إلادخىي الكُضًى النهائي ،قالكُضًى
وؾُلت جسخلل غً الخضعَـ اإلاباقغ ،بالخالي ًيبغي غلى اإلاػلم ؤن ًغيؼ
غلى ويىح مدخىي الضعؽ ؤون ال ًٍىن َىاى الٌشحر مً الخكى ختى ال
ًمل الُالب.
 .2حسجُل الكُضًى :بػض ججهحز ألاصواث والخٌىىلىحُا التي ًغاص
اؾخسضامها في الدسجُل (بما في طلَ الخاؾىب واإلاٌُغقىن والٍامحرا
وؾحرَا)ً ،هىم اإلاػلم بكغح الضعؽ وفي طَىه َلبخه .ومً بًجابُاث َظٍ
الُغٍهت ؤهه باإلمٍان في ؤي ونذ اًهاف الدسجُل ومخابػخه قُما بػض.
 .3جدغٍغ الكُضًى :في يشحر مً ألاخُان ًدخاج الكُضًى الظي جم حسجُله
بلى جدغٍغ لىحىص بػٌ اإلاكٌالث ؤو الخاحت بلى بياقت غىانغ حضًضة.
ً
ً
وغاصة جإزظ غملُت جدغٍغ الكلم ونخا َىٍال وؿبُا بال ؤن ما جًُكه
ً
ً
للكلم نض ًٍىن حىَغٍا ويغوعٍا.
 .4وكغ الكُضًى :بػض ؤن جم حسجُل الكُضًى وجدغٍغٍ ًهبذ الكُضًى
ً
حاَؼا لليكغ بحن الُلبت.
ومً الخُاعاث اإلاخاخت للمػلم ليكغ الكُضًى:
ويؼ الكُضًى غلى مض وهاث شخهُت.
اؾخسضام مىانؼ مشل الُىجُىب.
اإلاىانؼ الالٌتروهُت.
)(CDجىػَؼ الكُضًى غً َغٍو ؤنغام مًؿىَت.
ومؼ جخُىع وؾائل الخىانل الاحخماعي وحػضصَا وؾهىلت الخهىُ
غليها واؾخسضامها قةنها ؾدؿهم في صغم اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب
وجمًٌ اإلاػلمحن مً اؾخسضام َظٍ الاؾتراجُجُت.
مكهىم الخكٌحر الىانض:
ؤقخو الخكٌحر الىانض مً حظوع بؾغٍهُت قٍلمت  Criticalمكخهت
لؿىٍا مً ًلمخحن بؾغٍهُخحنَ ،ما  :Kriticosوحػني الخٌم الكًُ ،و
ً
 Criterionوحػني اإلاهاًِـ ،لظا قةن الٍلمت بحماال حػني :الخٌم الكًُ
اإلابني غلى مػاًحر وفي نامىؽ اللؿت :وعص الكػل ههض في (لؿان الػغب)
بمػنى :محز الضعاَم ،وؤزغج الؼٍل منها ،وحاء في اإلاعجم الىؾُِ ههض
ً
الش يء ههضا ههضٍ لُسخبرٍ [.[33
وؤغلً في الػام ( )1990ؤلاحماع ؤو الاجكام في الغؤي خىُ مكهىم
الخكٌحر الىانض مً نبل َُئت اإلاىظغًٍ الظًً ًمشلىن مجاالث ؤًاصًمُت
مخىىغت مً الىالًاث اإلاخدضة ويىضا ،خُث محزوا الخكٌحر الىانض غلى ؤهه
غملُت َاصقت ؤو طاث مػنى وخٌم مىظم طاحي [.[34
ؤما في ألاصب التربىي قهض غغف غضص مً الػلماء والباخشىن مكهىم
الخكٌحر الىانض في نُؿخحن ،ألاولى :جىنل بالصخهُت والظاجُت ،وهي
جغجٌؼ غلى الهضف الصخص ي مً وعاء الخكٌحر الىانض ،والشاهُت :جغيؼ غلى
الجاهب الاحخماعي مً وعاء الخكٌحر الىانض ،بط َى غملُت طَىُت ًاصيها
الكغص غىضما ًُلب بلُه الخٌم غلى نًُت ،ؤو مىانكت مىيىع ،ؤو
بحغاء جهىٍم [.[35
وٍمًٌ الهىُ بن الخكٌحر الىانض َى :غملُت الخإوي في اجساط
الهغاعاث التي ًهبلها الكغص ؤو ًغقًها ،وبعحاء الخٌم في اصغاءاجه بضعحت
مً الشهت في غملُت نبىله ؤو عقًه ،قهى جكٌحر جإملي مدٍىم بهىاغض
اإلاىُو والخدلُل وَى هخاج إلاظاَغ مػغقُت مخػضصة يمػغقت الاقتراياث
والخكؿحر وجهىٍم اإلاىانكاث والاؾخيباٍ والاؾخيخاج ،يما ؤهه غملُت

ى .اإلاؿاغضة غلى ؾض الكجىة اإلاػغقُت التي ٌؿببها ؾُاب الُالب غً
الكهىُ الضعاؾُت.
مخُلباث اإلاهغع اإلاهلىب:
مً ؤحل حػلم مهلىب وكِ ؤوعص مهُكى [ ]31غضص مً مخُلباث
اإلاهغع اإلاهلىب وهي:
 -1مكاعيت اإلاخػلمحن مؿئىلُتهم غً حػلمهم مً اإلاهغع ؾىاء صازل
الهاغت الضعاؾُت ؤو زاعحها.
 -2يُكُت جدكحز الُالب هدى الاؾخكاصة مً اإلاهغع وعيا اإلاخػلمحن غً
اإلاهغع.
 -3اعجباٍ مدخىي اإلاهغع بداحاث اإلاخػلمحن بدُث جشحر اهدباٍ اإلاخػلمحن.
 -4زهت اإلاخػلمحن في مهاصع الخػلم الالٌترووي باغخباعَا مهضع الخػلم
صازل اإلاجزُ.
 -5جهمُم مىانل حػلُمُت حكاعيُت طاث غالنت بسهائو اإلاخػلمحن
جضقػهم هدى زهتهم قُما ًخػلمىهه.
 -6خاحت اإلاخػلمحن ألؾالُب مخىىغت لضغم ألاصاء اإلاخىاػن غبر بِئاث
الخػلم الالٌترووي.
 -7الخػلم الظاحي ًدخاج قُه اإلاخػلم صائما بلى جدكحز هكؿه للخػلم مً
اإلاهغع.
 -8جىظُل اؾتراجُجُاث الخػلم الالٌترووي التي جهضم مدكؼاث جضقؼ
اإلاخػلم هدى الخػلم ،خُث جسخلل اؾتراجُجُاث الخػلم في اإلاهغع
اإلاهلىب في ًىنها ججمؼ بحن الخػلم الظاحي الكغصي والجماعي يما ؤنها
ججمؼ بحن اؾتراجُجُاث الخػلم وحها لىحها واؾتراجُجُاث الخػلم
الهائمت غلى الىٍب.
مغاخل جىكُظ الخػلم اإلاهلىب:
ًمًٌ جلخُو مغاخل جىكُظ اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب بما ؤَلهذ
غلُه الٌدُلي [ ]32بالخاءاث الؿخت وهي:
 .1جدضًض :اإلاىيىع ؤو الضعؽ الظي ًىىي نلب الكهل قُه بكغٍ ؤن
ً
ًٍىن نالخا للػٌـ.
 .2جدلُل :اإلادخىي بلى نُم ومػاعف ومهاعاث وجدلُل اإلادخىي بلى
مكاَُم مهمت ًجب مػغقتها.
 .3جهمُم :الكُضًى الخػلُمي ؤو الخكاغلي ًخًمً اإلااصة الػلمُت
بالهىث والهىع بمضة ال جخجاوػ غكغ صنائو.
 .4جىحُه :الُلبت إلاكاَضة الكُضًى مً الاهترهذ ؤو ألانغام اإلاضمجت في
اإلاجزُ وفي ؤي ونذ.
 .5جُبُو :اإلاكاَُم التي حػلمها الُلبت مً الكُضًى في الخهت مً زالُ
ؤوكُت الخػلم اليكِ واإلاكاعَؼ.
 .6جهىٍم :حػلم الُالب صازل الكهل بإصواث الخهىٍم اإلاىاؾبت.
زُىاث بهخاج قُضًى حػلُمي للخػلم اإلاهلىب:
بن غملُت اهخاج قُضًى حػلُمي لِؿذ غملُت اعججالُت ،بهما هي غملُت
مسُِ لها بضنت وغىاًت قائهت بدُث ًخم الاؾخكاصة مً ًل زاهُت في
الكلم بما ًسضم الضعؽ .وَىاى غضة مغاخل جمغ بها مغخلت بهخاج قُضًى
حػلُمي [.[26
 .1الخسُُِ للضعؽ :الكُضًى غباعة غً وؾُلت حػلُمُت لظلَ ًيبغي ؤن
ًهغع اإلاػلم ما بطا ًاهذ َظٍ الىؾُلت مىاؾبت إلاىيىع الضعؽ ؤم ال.
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الخانت غلى قٍل صعوؽ مكغوخت بضنت ومىضخت بإمشلت وجماعًٍ،
ويظا هضعة جىاقغ ؤصلت للمػلمحن الؾخسضام َظٍ البرامج مً ؤحل جىمُت
َظٍ اإلاهاعاث.
 .2نلت جىاقغ ازخباعاث ومهاًِـ جخمخؼ بضالالث ؾٍُىمترًت مىزىنت
لهُاؽ مهاعاث الخكٌحر الىانض للمجخمػاث اإلاخباًىت ،بط بن مػظمها
مؿخىعصة وؾحر مىاؾبت لٌشحر مً البِئاث.
 .3ؾُاب الخإَُل الػلمي والتربىي للمػلم وبالخالي قةن نضعاجه في حػلُم
وحػلم مهاعاث الخكٌحر الىانض ؾدبهى مىيؼ قَ ،غالوة غلى ؾُاب
الضاقػُت الضازلُت للمػلم والُالب التي جضقػهما لاللتزام باألغماُ التي
ًيبغي غليهما جىكُظَا لخػلُم الخكٌحر.
 .4هضعة وحىص نُاصة للماؾؿاث الخػلُمُت حعي مؿاولُتها وتهخم بدىمُت
الخكٌحر الىانض.
 .5ؾُاب بػٌ مهىماث الخدًغ (الخغٍت والضًمهغاَُت واخترام الض
ؾخىع ونبىُ الازخالف في الغؤي والخػضصًت الؿُاؾُت ).......ؾِىػٌـ
ً
ؾلبا غلى حػلُم وحػلم مهاعاث الخكٌحر الىانض لضي الُلبت.
 .6صوع ألاؾغة في جىمُت عوح اإلاىانكت والخىاع واإلاىاظغة بحن ألابىاء
وآلاباء مً الػىامل التي حؿاغض غلى جضعٍب ألابىاء غلى جهبل وحهاث
هظغ آلازغًٍ ،وبالخالي ؾُاب َظا الضوع ًجػل ألاؾغة حجغ غثرة في َغٍو
جىمُت الخكٌحر الىانض لضي ؤبىائها.
 .4الدزاسات السابقة
صعاؾت ؤبى الغوؽ وغماعة [[13
َضقذ َظٍ الضعاؾت بلى الخػغف غلى قاغلُت الهل اإلاهلىب في
جىمُت الخدهُل الضعاس ي لضي َالباث ًلُت التربُت بجامػت نُغ،
باإلياقت بلى جدضًض اججاَاث َالباث اإلاجمىغت الخجغٍبُت هدى الهل
اإلاهلىب .اؾخسضم الباخشان اإلاىهج قبه الخجغٍبي ،وجٍىهذ غُىت
الضعاؾت مً (َ )90البت مً َالباث ًلُت التربُت بجامػت نُغ ،الالحي
ًضعؾً مهغع "جُبُهاث في ايدؿاب اللؿت الشاهُت" في بغهامج بٍالىعٍىؽ
الخػلُم الابخضائي .ولهض جم جهؿُم غُىت البدث بُغٍهت غكىائُت بلى
مجمىغخحن َما :اإلاجمىغت الًابُت واإلاجمىغت الخجغٍبُت .وجخٍىن
اإلاجمىغت الًابُت مً (َ )45البت ،وصعؾذ بالُغٍهت الخهلُضًت؛ خُث
ًاهذ جدًغ اإلادايغة التي حػخمض غلى ؤلالهاء واإلادايغة قهِ .وجٍىهذ
ً
اإلاجمىغت الخجغٍبُت مً (َ )45البت ،وجم جُبُو ؤصاوث الضعاؾت نبلُا
ً
وبػضًا غلى غُىت الضعاؾت .وؤيضث هخائج الضعاؾت وحىص قغوم طاث
صاللت بخهائُت غىض مؿخىي ( )0.01بحن مخىؾُي صعحاث اإلاجمىغت
الًابُت واإلاجمىغت الخجغٍبُت غلى الازخباع الخدهُلي البػضي إلاهغع
"جُبُهاث في ايدؿاب اللؿت الشاهُت" لهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
باإلياقت بلى وحىص قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي ( )0.01بحن
مخىؾُي صعحاث اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع الخدهُلي الهبلي
والازخباع الخدهُلي البػضي في مهغع جُبُهاث في اللؿت الشاهُت لهالح
الازخباع البػضي .يما ؤيضث هخائج الضعاؾت غلى وحىص اججاَاث بًجابُت
لضي َالباث اإلاجمىغت الخجغٍبُت هدى الهل اإلاهلىب؛ خُث زبذ ؤن
الهل اإلاهلىب له صوع بًجابي لضي َالباث اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
صعاؾت الترًي والؿبُعي [[42
َضق ـذ َ ـظٍ ال ـضعاؾت بلى الخػ ـغف غل ـى قاغلُت اؾتراجُجُت الهل

جهىٍمُت حؿخسضم نىاغض الاؾخضالُ اإلاىُهي في الخػامل مؼ
اإلاخؿحراث [.[36
ومً زالُ اؾخػغاى وحهاث الىظغ اإلاسخلكت اإلايكىعة في ؤصبُاث
الخكٌحر الىانضً ،الخظ ؤن الباخشحن ًسخلكىن في جدضًض مكهىمه ،ونض
ًغحؼ طلَ بلى ازخالف مىاحي الباخشحن واَخماماتهم الػلمُت واإلاضاعؽ
الكٌغٍت التي ًىُلهىن منها وٍىظغون مً زاللها مً حهت ،وبلى حػضص
حىاهب َظٍ الظاَغة وحػهضَا مً حهت ؤزغي.
وَكحر قغاج [ ]37بلى مغاخل الخكٌحر الىانض التي وعصث في هظغٍت
حاعَؿىن  Garrisonاإلاػضلت للخكٌحر الىانض ًالخالي:
 - ١جدضًض اإلاكٍلت :وٍههض بإن َىاى خضر ،ؤو مىبه ،ؤو مشحر ًاصي بلى
بزاعة الاَخمام باإلاكٍلت.
 - ٢حػغٍل اإلاكٍلت :وهي اإلاغخلت التي ًخم قيها جدضًض خضوص اإلاكٍلت،
نهاًاتها ووؾائلها.
 - ٣اؾخٌكاف قدو اإلاكٍلت :وطلَ غً َغٍو الكهم الػمُو
للمىنل.
- ٤نابلُت اإلاكٍلت للخُبُو :وٍخم في َظٍ اإلاغخلت جهُُم الخلىُ البضًلت
وألاقٍاع الجضًضة.
- ٥جٍامل (جىخُض اإلاكٍلت) :وٍههض بها الػمل غلى الكهم إلزباث صخت
اإلاػغقت.
وجٌمً ؤَمُت الخكٌحر الىانض يما ٌكحر ألاصب التربىي في ًىههٌ :ؿهم
في قهم وحهاث الىظغ اإلاسخلكت ،وَؿهل الاؾخكاصة الههىي مً
الخٌىىلىحُا الخضًشت ،وألاصواث ،وآلاالث ،ووؾائل الاجهاُ ،وَصجؼ
غلى زلو بِئت نكُت مغٍدت جدؿم بدغٍت الخىاع واإلاىانكت الهاصقت،
ً
ً
وٍُىع لضي اإلاخػلمحن جغبُت وَىُت مشالُت ،وخؿا غالُا باإلاجخمؼ اإلادُِ
ً
ً
والخكاغل مػه والؿعي لغنُه وجهضمه ،وٍىمي قػىعا نىٍا باإلاكاعيت
الؿُاؾُت الكػالت والخىحه الضًمهغاَي ،يما ٌصجػهم غلى مماعؾت
مجمىغت يبحرة مً مهاعاث الخكٌحر مشل :خل اإلاكٌالث ،والخكٌحر
اإلادكػب ،والخكٌحر ؤلابضاعي ،واإلاهاعهت الضنُهت ،واإلاىانكت ،وألانالت في
بهخاج ألاقٍاع ،وعئٍت ما وعاء ألاقُاء  -الغئٍت اإلاخكدهت الكاملت-
والخدلُل ،والخهُُم ،والاؾخيخاج ،والبدث ،والاؾخضالُ ،واجساط
الهغاعاث آلامىت ،والخىظُم ،واإلاغوهت والخىانل ،والخكاوى الظًي مؼ
الظاث ومؼ آلازغًٍ ،غالوة غلى ًىهه ًىمي نضعتهم غلى الخػلم الظاحي
بالبدث والخهص ي غً اإلاػغقت الىاضخت؛ لُىػٌـ طلَ غلى بغالئهم
مً نُمت طواتهم ومىجؼاتهم الخانت به ،وٍجػلهم ؤيثر جهبال للخىىع
اإلاػغفي وجىظُكه في ؾلىيهم الهكي الىاجح ،وٌٍؿبهم حػلُالث
صخُدت ومهبىلت للمىيىغاث اإلاُغوخت في مضي واؾؼ مً مكٌالث
الخُاة الُىمُت ،وَػمل غلى جهلُل الاصغاءاث الخاَئت ،وٍمٌنهم مً
مغانبت جكٌحرَم ،مما ٌؿاغضَم في نىؼ الهغاعاث في خُاتهم
[.[38,39,40
مػىناث الخكٌحر الىانض:
ً
ً
قُما ًلي غغيا مىحؼا ألَم اإلاػىناث والهػىباث التي جىاحه
حػلُم الخكٌحر الىانض في ماؾؿاجىا الخػلُمُت يما ؤوعصَا نُامي وغغهٍي
[ ،]41وهي:
ً
 .1نل ـت جىاق ـغ ب ـغام ـج مػـ ـضة زهُهـ ـا لخػ ـلُ ـم الخكٌُ ـغ الى ـانض بمهاعاجه
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اإلاهلىب في جىمُت الخكٌحر الىانض والىعي البُئي في مهغع الػلىم لضي
َلبت الهل الاوُ اإلاخىؾِ في اإلاػاَض الػلمُت في اإلاملٌت الػغبُت
الؿػىصًت ،ولخدهُو ؤَضاف الضعاؾت اؾخسضم الباخث اإلاىهج قبه
الخجغٍبي ،وجٍىهذ ؤصواث الضعاؾت مً مهُاؽ الخكٌحر الىانض في مهاعاث
الخيبا باالقتراياث ،الخكؿحر ،الاؾخيباٍ وجهىٍم اإلاىانكاث ،يظلَ ؤصاة
نُاؽ الىعي البُئي ،وًلخا ألاصاجحن مً بغضاص الباخث ،وجم جُبُو
الضعاؾت غلى غُىت مً َالب الهل الاوُ اإلاخىؾِ جم ازخُاعَا
ً
بالُغٍهت الههضًت ،وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )40البا جم
ً
جهؿُمهم في مجمىغت ججغٍبُت يمذ (َ )21البا ،وازغي يابُت
ً
يمذ َ 19البا ،واؾكغث هخائج َظٍ الضعاؾت غً وحىص قغوم صالت
بخهائُا غىض مؿخىي صاللت ( )0.01بحن صعحاث اإلاجمىغت الخجغٍبُت
والًابُت في الخكٌحر الىانض ولهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت التي
اؾخسضمذ اؾتراجُجُت الهل اإلاهلىب ،ويظلَ وحىص قغوم صالت
ً
بخهائُا غىض مؿخىي صاللت ( )0.01بحن صعحاث اإلاجمىغت الخجغٍبُت
والًابُت في الىعي البُئي ولهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت التي اؾخسضمذ
اؾتراجُجُت الهل اإلاهلىب ،الخجغٍبُت ،ووحىص غالنت مىحبت صالت
اخهائُا بحن الخكٌحر الىانض والىعي البُئي.
صعاؾت نكُت [[11
َضقذ الضعاؾت بلى بُان ؤزغ جىظُل اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب في
جىمُت اإلاكاَُم ومهاعاث الخكٌحر الخإملي بمبدث الػمىم الخُاجُت لضي
َالباث الهل الػاقغ ألاؾاس ي .ؤصاة الضعاؾت :ؤصاة جدلل اإلادخىي،
ازخباع اإلاكاَُم الػلمُت و ازخباع مهاعاث الخكٌحر الخإملي غُىت الضعاؾت
(َ )80البت مً َالباث الهل الػاقغ ألاؾاس ي مً مضعؾت آمىت بيذ
وَب الشاهىٍت مىهج الضعاؾت :اغخمضث الباخشت اإلاىهج الىنكي الخدلُلي
واإلاىهج الخجغٍبي ؤَم هخائج الضعاؾت:
جىحض قغوم طاث صاللت اخهائُت غىض مؿخىي ( (α ≥ 0.05بحن
مخىؾُي صعحاث الُالباث في اإلاجمىغت الخجغٍبُت والًابُت في ازخباع
اإلاكاَُم لهالح َالباث اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
جىحض قغوم طاث صاللت اخهائُت غىض مؿخىي ( (α ≥ 0.05بحن
مخىؾُي صعحاث الُالباث اإلاجمىغت الخجغٍبُت والًابُت في ازخباع
مهاعاث الخكٌحر الخإملي لهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
صعاؾت اإلاهاَي [[12
َضقذ الضعاؾت بلى نُاؽ ؤزغ وقاغلُت اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب في
الخدهُل الضعاس ي غىض مؿخىٍاث الخظيغ ،والكهم ،والخُبُو مً
جهيُل "“بلىم”" في اإلاجاُ اإلاػغفي ،لُالب اإلاؿخىي الغابؼ في مهغع
اإلاضزل للخضعَـ لٍلُت التربُت بجامػت قهغاء .وجٍىهذ غُىت البدث مً
ً
(َ )43البا ،مهؿمحن بلى مجمىغخحن غكىائِخحن مخٍاقئخحن بخضاَما
ً
ججغٍبُت وغضص َالبها (َ )24البا ،وألازغي يابُت وغضص َالبها ()19
ً
َالبا .ولخدهُو َضف الضعاؾت اؾخسضم الباخث اإلاىهج قبه الخجغٍبي،
خُث جم جضعَـ اإلاجمىغت الخجغٍبُت بخُبُو اؾتراجُجُت الخػلم
اإلاهلىب ،بِىما اإلاجمىغت الًابُت جم جضعَؿُا بالُغٍهت الخهلُضًت
اإلادايغة .وجم جُبُو الازخباع الخدهُلي اإلادٌم يإصاة لجمؼ
اإلاػلىماث ،وبػض جدلُل البُاهاث جىنلذ الضعاؾت بلى نبىُ قغيُتي
البدث ،وَى وحىص قغوم طاث صاللت بخهائُت ،غىض مؿخىي الضاللت
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( ،)0.01لهُاؽ ألازغ والكاغلُت الؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب بحن مخىؾِ
جدهُل َالب اإلاجمىغت الخجغٍبُت ،وبحن مخىؾِ جدهُل َالب
اإلاجمىغت الًابُت في الضعحت الٌمُت لالزخباع الخدهُلي ،وغىض
مؿخىٍاث الخظيغ ،والكهم ،والخُبُو مً جهيُل “بلىم” لهالح
اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
صعاؾت ؤبى حلبت [[43
َضقذ الضعاؾت بلى الٌكل غً قاغلُت اؾتراجُجُت الكهىُ
اإلاهلىبت باؾخسضام مىنؼ بصمىصو ) (Edmodoفي جىمُت الخكٌحر الابضاعي
والاججاٍ هدى ماصة ألاخُاء لضي َالباث الهل ألاوُ الشاهىي في مضًىت
الغٍاى ،ونض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الخجغٍبي ،وبلـ غضص ؤقغاص
الػُىت (َ )52البت جم جىػَػهً غلى مجمىغت يابُت ومجمىغت
ججغٍبُت ،واؾخسضمذ ازخباع جىعاوـ (للخكٌحر ؤلابضاعي وؤغضث مهُاؽ
الاججاٍ هدى ماصة ألاخُاء ،ونض جىنلذ الضعاؾت بلى هخائج ؤبغػَا وحىص
قغوم طاث صاللت بخهائُت بحن اإلاجمىغت الخجغٍبُت واإلاجمىغت
الًابُت في مهاعاث الخكٌحر ؤلابضاعي في الهُاؽ البػضي لهالح
اإلاجمىغت الخجغٍبُت ،ويظلَ وحىص قغوم طاث صاللت بخهائُت بحن
اإلاجمىغت الخجغٍبُت واإلاجمىغت الًابُت في الاججاٍ هدى ماصة ألاخُاء
لهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
صعاؾت الؼَغاوي [[14
َضقذ الضعاؾت الخالُت بلى الخػغف غلى ؤزغ َظٍ الاؾتراجُجُت غلى
مؿخىي جدهُل غُىت مً َالب ًلُت التربُت خؿب جهيُل بلىم
Bloomللمهاعاث اإلاػغقُت (الخظيغ ،الكهم ،الخُبُو ،الخدلُل،
التريُب ،الخهىٍم) بجامػت اإلالَ غبضالػؼٍؼ في بَاع مهغع الخػلُم
الالٌترووي .ولخدهُو َظا الهضف اؾخسضمذ الضعاؾت الخالُت اإلاىهج
قبه الخجغٍبي ،خُث جم جهؿُم غُىت الضعاؾت بلى مجمىغخحن ؤخضَما
يابُه جم جضعَؿها باؾخسضام ؤؾلىب اإلادايغة الخهلُضي بياقت بلى
جؼوٍض الُالب بمهاصع الٌتروهُت للخػلم بػض اإلادايغة الغؾمُت،
وألازغي ججغٍبُت ،جم جُبُو اؾتراجُجُت الهل اإلاهلىب غليها
باؾخسضام مهاَؼ الكُضًى الخػلُمي .وباؾخسضام ازخباعاث للمجمىغاث
اإلاؿخهلت ،ؤقاعث الىخائج بلى ؤهه ال ًىحض ؤزغ لخىظُل اؾتراجُجُت
الهل اإلاهلىب غلى مؿخىي جدهُل الُالب غىض مؿخىَي (الخظيغ
والكهم) ،بِىما ًان لهظٍ الاؾتراجُجُت ؤزغ غلى مؿخىي جدهُل الُالب
غىض اإلاؿخىٍاث اإلاػغقُت (الخُبُو ،والخدلُل ،والتريُب ،والخهىٍم).
وبىاء َظٍ الىخائج ،جىص ي الضعاؾت الخالُت باؾخسضام اؾتراجُجُت
الهل اإلاهلىب التي نض حؿاغض الُالب وزانت في اإلاغاخل الخػلُمُت
اإلاخهضمتً ،الجامػُت والضعاؾاث الػلُا.
صعاؾت الؼًٍ [[3
َضقذ الضعاؾت بلى الخػغف غلى الىمىطج الخهمُمي اإلاؿخسضم في
جُبُو اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب ،وغلى ؤزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت
الخػلم اإلاهلىب في الخدهُل ألاًاصًمي لُالباث ًلُت التربُت بجامػت
ألامحرة هىعة بيذ غبض الغخمً ،ونض ؤحغٍذ غلى غُىت جٍىهذ مً ()77
َالبت مً َالباث ًلُت التربُت في جسهو التربُت الخانت والُكىلت
اإلابٌغة .ولخدهُو الهضف مً الضعاؾت ،نامذ الباخشت ببىاء ازخباع قمل
مػظم مكغصاث الىخضة يهضف بلى جدضًض مؿخىي َالباث اإلاجمىغت
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ً
وؤًًا جدضًض
الخجغٍبُت نبل وبػض جُبُو اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب
مؿخىي اإلاجمىغت الًابُت نبل وبػض الخضعَـ باؾخسضام الخػلم
الخهلُضي ،وؤظهغث الىخائج قاغلُت الخػلم اإلاهلىب في الخدهُل
ألاًاصًمي لُالباث ًلُت التربُت بجامػت ألامحرة هىعة بيذ غبض الغخمً
وجدهُو هخائج ؤغلى .وجىنلذ الضعاؾت للػضًض مً الىخائج منها :يغوعة
حصجُؼ اإلاػلماث غلى اؾخسضام اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب وغهض
صوعاث ووعف غمل للمػلماث والُالباث للخضعٍب غلى مكهىم
اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب نبل جُبُهه .وجمذ ؤلاقاصة مً َظٍ الىخائج
في البدىر اإلاهترخت.
صعاؾت [44] Juhary
َضقذ الضعاؾت بلى الخػغف غلى ؤزغ اؾخسضام الكهىُ اإلاهلىبت في
حامػت اإلاالحزًت وصعاؾت جهىعاث الُلبت الظًً جم ازخُاعَم غً
الكهىُ اإلاهلىبت NDUM ،اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الخجغٍبي ،ونض
ً
جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )40البا مً جسههحن مسخلكحن َما
ُ
واؾخسضمذ الاؾدباهت إلحغاء َظٍ
الخٌىىلىحُا البدغٍت والُب،
الضعاؾت واإلاٍىهت مً زالزت مداوع ،خُث نامذ الباخشت بخىػَؼ
الاؾخبُاهاث غلى ؤقغاص الػُىت .وحكحر الىخائج ألاولُت بلى ؤن الُالب لم
ًٍىهىا مخإيضًً مً ؤن الكهىُ اإلاهلىبت مً اإلامًٌ ؤن حؿاغضَم في
الخػلم ويظلَ ؤن حامػت  NDUMال جؼاُ ؾحر مؿخػضة الغخماص
ً
الكهىُ اإلاهلىبت في َظٍ اإلاغخلت ،هظغا لخاحتها لكترة ًاقُت مً الؼمً
لخػؼٍؼ الكهل اإلاهلىب وجدؿحن الىنىُ بلى ؤلاهترهذ .قالكهىُ
ً
ً
اإلاهلىبت ًمًٌ ؤن جٍىن مكهىما مكُضا لخػؼٍؼ الخػلُم والخػلم في
NDUM
صعاؾت [15] Rozinah
َضقذ الضعاؾت بلى اؾخسضام الكهىُ اإلاهلىبت لخػؼٍؼ اإلاكاعيت
وحػؼٍؼ الخػلُم اليكِ ،ؤحغٍذ الضعاؾت في بخضي الجامػاث اإلاالحزًت
وهي حامػت الػلىم اإلاالحزًت ،واؾخسضم البدث اإلاىهج الىنكي ،وجٍىهذ
غُىت الضعاؾت مً (َ )24الب مً َالب البٍالىعٍىؽ في الخهمُم
الخػلُمي ،وجم اؾخسضام الاؾخبُان لهُاؽ اإلاكاعيت مً زالُ اإلاكاعيت
اإلاػغقُت واإلاهاعٍت والىحضاهُت والخػلم الظاحي ،باإلياقت بلى قىائض
اؾخسضام الهكىف اإلاهلىبت في حػؼٍؼ الخػلم اليكِ بكٍل ؤؾاس ي،
ونضمذ الضعاؾت همىطج عٍل ( )2013لالؾخبُاهاث لهُاؽ حمُؼ
حىاهب اإلاكاعيت في الخهمُم الخػلُمي ،وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤَمُت
وقاغلُت اؾخسضام الكهىُ اإلاهلىبت وجإزحرَا غلى الخػلم الظاحي ،وًاهذ
ؤغلى الضعحاث لهالح اإلاكاعيت الىحضاهُت للُالب ،جليها اإلاكاعيت
الؿلىيُت زم اإلاػغقُت ،وًان مً ؤَم جىنُاث البدث َى اغخماص
الُغٍهت في الخػلُم الػالي والجامػاث في الخهمُم الخػلُمي بما جخمحز به
الاؾتراجُجُت مً الخػلم اليكِ والخكاغلي بحن الُلبت.
صعاؾت [45] McLaughlin et al
َضقذ الضعاؾت بلى الخػغف غلى ؤزغ الهل اإلاهلىب غلى مؿخىي
جدهُل الُالب ومكاعيتهم ووحهاث هظغَم خىُ اؾخسضام َظٍ
الاؾتراجُجُت في مهغع ًخػلو بالػلىم الُبُت في قغغحن مسخلكحن لجامػت
واخضة باؾخسضام الاؾتراجُجُت يمُت ويُكُت مخػضصة .بالغؾم مً ؤن
هخائج َظٍ الضعاؾت الٌمُت نض ؤقاعث بلى جكًُل الُالب الؾتراجُجُت

الهل اإلاهلىب خُث ؤجاخذ لهم الخهىُ غلى مػلىماث ًاقُت نبل
اإلادايغاث الغؾمُت يما صغمذ ؤوكُت الخػلم ؤزىاء اإلادايغاث ،بال ؤن
هخائج مؿخىي جدهُل الُالب ًاهذ مخهاعبه بضعحت يبحرة حضا .وفي
اإلاهابل ،قةن الُالب في َظٍ الضعاؾت مً زالُ الاؾخههاء الٌُكي
لكاغلُت الهل اإلاهلىب نض ؤقاعوا بلى ؤَمُتها في صغم غملُاث حػلمهم
وصعحت قهمهم للمىايُؼ اإلاُغوخت.
بالىظغ بلى الضعاؾاث الؿابهت هجض ؤن حمُػها نض جىاولذ
اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب مؼ مخؿحراث مسخلكت قىجض ؤن صعاؾاث ؤبى
الغوؽ وغماعة []13؛ واإلاهاَي []12؛ والؼَغاوي []14؛ والؼًٍ [[45] ]3
McLaughlin et alجىاولذ الخدهُل الضعاس ي وؤظهغث حمُػها وحىص
صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05ؤو ( (α ≥ 0.05نالح
الخػلم اإلاهلىب وجىاولذ صعاؾت الترًي والؿبُعي[ ]42جىمُت الخكٌحر
الىانض والىعي البُئي في مهغع الػلىم وؤظهغث الىخائج وحىص غالنت
اعجباَُت مىحبت بحن مهاعاث الخكٌحر الىانض والىعي البُئي ،وجىاولذ
صعاؾت نكُت [ ]11جىمُت اإلاكاَُم الػلمُت ومهاعاث الخكٌحر الخإملي
وؤظهغث هخائج الضعاؾت وحىص صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت (0.05
≥  (αنالح الخػلم اإلاهلىب ،وجىاولذ صعاؾت ؤبى حلبت [ ]43جىمُت
الخكٌحر الابضاعي والاججاٍ وظهغث الىخائج وحىص قغوم لهالح الخػلم
اإلاهلىب في جىمُت الخكٌحر الابضاعي والاججاٍ .
 .4الطسيقة والاجساءات
أ .مىهج الدزاسة
اؾخسضم الباخث اإلاىهج قبه الخجغٍبي؛ لخدضًض قاغلُت اؾتراجُجُت
الخػلم اإلاهلىب في الخدهُل ألاًاصًمي إلاهغع مهاعاث الخكٌحر الىانض لضي
َلبت حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا قغع غضن ..وجم الخُبُو غلى
مجمىغخحن :اإلاجمىغت الًابُت واإلاجمىغت الخجغٍبُت؛ مً ؤحل مهاعهت
مخىؾُاث هخائج الُلبت في الازخباع الخدهُلي.
ب .متغيرات الدزاسة
جمشلذ مخؿحراث الضعاؾت الخالُت باالحي:
اإلاخؿحر اإلاؿخهل :وَى جُبُو اؾتراجُجُت الهل اإلاهلىب الهائمت غلى
مهاَؼ الكُضًى الخػلُمي.
اإلاخؿحر الخابؼ :مؿخىي جدهُل َلبت حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا قغع
غضن إلاهغع مهاعاث الخكٌحر الىانض.
ج .مجتمع الدزاسة وعيىتها
جٍىن مجخمؼ الضعاؾت مً َلبت اإلاؿخىي الاوُ في ًلُت الػلىم
الُبُت وًلُت الخاؾىب وجهىُت اإلاػلىماث في حامػت الػلىم
والخٌىىلىحُا -قغع غضن ،الظًً ًضعؾىا مهغع مهاعاث الخكٌحر الىانض في
الكهل الضعاس ي الشاوي مً الػام الجامعي 2016/2015م ،وجم ؤزظ
مجخمؼ البدث بالٍامل إلحغاء الضعاؾت غلُه ،ونؿم اإلاجخمؼ بلى
مجمىغخحن اإلاجمىغت الاولى حكمل نؿمي اإلاسخبراث والخؿظًت
واإلاجمىغت الشاهُت حكمل نؿمي الهُضلُت وجهىُت اإلاػلىماث وجم ويؼ
الهغغت لخدضًض اإلاجمىغت الخجغٍبُت والًابُت قٍاهذ اإلاجمىغت الاولى
هي اإلاجمىغت الخجغٍبُت واإلاجمىغت الشاهُت هي اإلاجمىغت الًابُت
والجضوُ الاحي ًىضح جىػَؼ مجخمؼ الضعاؾت:
55
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جدول 1
ثوشيع مجتمع الدزاسة
املتغيرات
العيىة
طًىع
بهار
اإلاجمىع
اإلاجمىع الػام

املجموعة التجسيبية
التغرية
17
17

الصيدلة
15
9
24

املختبرات
7
21
28
45

املجموعة الضابطة
ثقىية معلومات
14
10
24
48
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الىانض.
جٍىن الازخباع في نىعجه ألاولُت مً ( )44ؾااُ مىيىعي قمل
مػظم مكغصاث اإلاهغع .وللخإيض مً نضم الازخباع ،جم غغى الازخباع
غلى زمؿت مدٌمحن مخسههحن في اإلاىاهج وَغم الخضعَـ والهُاؽ
والخهىٍم للخإيض مً ويىح ألاؾئلت وصخت نُاؾتها وفي يىء آعائهم جم
حػضًل نُاؾت بػٌ ألاؾئلت وخظف بػًها وانبذ الازخباع مٍىن مً
( )40ؾااُ.
وللخإيض مً زباث الازخباع وجدلُل قهغاجه بدؿاب مػامل الهػىبت
والخمُحز نام الباخث بخُبُو الازخباع غلى غُىت اؾخُالغُت جم
ازخُاعَم بُغٍهت غكىائُت مٍىهه مً (َ )30الب وَالبت مً َلبت
ًلُت الػلىم الاصاعٍت في حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا والظًً صعؾىا مهغع
مهاعاث الخكٌحر الىانض في الكهل الضعاس ي الاوُ.
زباث الازخباع :جم خؿاب زباث الازخباع الخدهُلي مً صعحاث الػُىت
الاؾخُالغُت باؾخسضام مػاصلت ؤلكا يغوهبار والجضوُ الخالي ًىضح
طلَ:

د .أدوات الدزاسة
ً
ؤوال :مضزل الخضعَـ اإلاؿخسضم:
اؾخسضم الباخث مضزل الهل اإلاهلىب في الخضعَـ؛ خُث نام
الباخث بخجزًل وبعؾاُ مهاَؼ الكُضًى الخانت بٍل مدايغة للُلبت،
واإلادايغاث مً بغضاص ًلُت الخػلُم اإلاكخىح – الكهىُ الاقترايُت-
وهي مىحىصة غلى اإلاىنؼ ) (Online.ust.eduالخابؼ لٍلُت الخػلُم اإلاكخىح
الخابػت لجامػت الػلىم والخٌىىلىحُا في اإلاغيؼ الغئِـ نىػاء.
ً
زاهُا :اغضاص الازخباع الخدهُلي:
لخدهُو ؤَضاف الضعاؾت نام الباخث بةغضاص ازخباع ًهِـ مؿخىي
الخدهُل ألاًاصًمي إلاهغع مهاعاث الخكٌحر الىانض لضي َلبت حامػت
الػلىم والخٌىىلىحُا -قغع غضن غُىت الضعاؾت ،نبل جُبُو اؾتراجُجُت
الخػلم اإلاهلىب وبػض جُبُهها .ومغ ؤغضاص ؤصاة َظٍ الضعاؾت (الازخباع
الخدهُلي) بػضة مغاخل هي:
جدضًض الهضف مً الازخباع :وَى جدضًض مؿخىي الخدهُل ألاًاصًمي
لُلبت حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا قغع غـ ـضن بمـ ـاصة مهـ ـاعاث الخكٌُ ـغ

جدول 2
معامالت ثبات الاختباز التحصيلي بمعادلة الفا لسوهباخ (ن = )33
املستوى
الخظيغ
الكهم
الخُبُو
الازخباع الٌلي

عدد ألاسئلة
10
18
12
40

ًخضح مً الجضوُ الؿابو ؤن نُمت مػامل زباث الازخباع حُضٍ في
حمُؼ اإلاؿخىٍاث وغالُت في الازخباع يٍل خُث بلؿذ ( .)0.84ويظلَ جم
خؿاب مػامل الشباث باؾخسضام مػاصلت (ًىصع – عٍدكاعصؾىن- Kr 21
)21خُث بلؿذ نُمت َظا اإلاػامل ( )0.77وحػض َظٍ الهُمت مىاؾبت
لخدهُو ؤَضاف الضعاؾت الخالُت.
جدلُل قهغاث الازخباع:
الؿغى مً جدلُل ألاؾئلت َى جدؿحن هىغُت الازخباع ونالخُخه
للخُبُو وجًمىذ َظٍ الػملُت الٌكل غً نُم الهػىبت والخمُحز
ألؾئلت الازخباع ،خُث جغاوخذ نُم الهػىبت لألؾئلت ما بحن (-0.28

معامل الفا
0.84
0.77
0.78
0.84

 )0.87وجغاوخذ مػامالث جمُحزَا ما بحن ( )0.86 – 0.31وَظا ًخكو مؼ
ما ٌكحر بلُه ألاصب التربىي مً ؤن الكهغة حػض حُضة بطا ًاهذ نُم
ُ
نػىبتها ما بحن ( )0.80 -0.20ونُم جمُحزَا ؤيبر مً ( .)0.20يما نضع
الؼمً الالػم لالؾخجابت غلُه صنُهت وطلَ بدؿاب مخىؾِ الؼمً
الظي اؾخؿغنه ؤوُ وآزغ َالب ؤحاب غً الازخباع قٍان ( )60صنُهت.
وبهظٍ الاحغاءاث ؤنبذ الازخباع بهىعجه النهائُت اإلاٍىهت مً ()40
ً
ؾاالا ،والجضوُ (ً )3بحن جىػَؼ ألاؾئلت غلى مىيىغاث اإلادخىي وغلى
مؿخىٍاث اإلاػغقت الشالزت (الخظيغ ،والكهم ،والخُبُو) التي ًهِؿها.
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جدول 3
ثوشيع أسئلة اختباز التحصيل وفقا ليسبة املحتوى ووسبة مستويات ألاهداف املعسفية التي يقيسها
املوضوعات

مضزل بلى الخكٌحر الىانض
مػىناث ومهىماث الخكٌحر
الىانض
الاؾخضالُ الىانض
الخضع البالؾُت واإلاؿالُاث
جُبُو مهاعاث الخكٌحر
الىانض
اإلاجمىع
اليؿبت اإلائىٍت

الترلس
أزقام
عدد
الفقسات
الفقسات
1،3
2
10،12،16
3

مستويات املعسفة
الفهم
أزقام الفقسات
عدد
الفقسات
7 ،5 ،4
3
8،9،11،14،17
5

2

24 ،18

4

1
2

28
39 ،34

3
3

10

،22 ،21 ،19
25
30 ،27 ،26
38 ،36 ،33

18

التطبيق
أزقام
عدد
الفقسات
الفقسات
2. 6
2
15 ،13
2

مجموع
الفقسات

اليسبة
املئوية

7
10

%17
%25

2

23 ،20

8

%20

3
3

31 ،32 ،29
37،40 ،35

7
8

%18
%20

40

%100

12

%25

%45

وبػض الخإيض مً نضم الازخباع وزباجه وخؿاب مػامالث الهػىبت
ً
والخمُحز ؤنبذ الازخباع حاَؼا للخُبُو وجم جُبُهه غلى غُىت الضعاؾت

%30

نبل بضء الخجغبت غلى اإلاجمىغخحن الخجغٍبُت والًابُت للخإيض مً
جٍاقاَما نبل بضء الخجغبت .والجضوُ الخالي ًىضح طلَ.

جدول 4
املتوسطات الخسابية والاهحسافات املعيازية وقيمة (ت) لدزجات املجموعتين التجسيبية والضابطة في الاختباز القبلي
املستوى

الخظيغ
الكهم
الخُبُو
الازخباع الٌلي

املجموعة التجسيبية
ن = 45
الاهحسافات
املتوسطات
املعيازية
الخسابية
0.852
4.04
1.282
4.64
1.151
4.64
2.412
13.33

املجموعة الضابطة
ن = 48
الاهحسافات
املتوسطات
املعيازية
الخسابية
1.044
4.13
1.748
4.42
1.399
4.50
3.142
13.04

ًالخظ مً الجضوُ الؿابو ؤهه ال ًىحض قغم طو صاللت بخهائُت بحن
مخىؾُي صعحاث اإلاجمىغت الخجغٍبُت والًابُت غىض مؿخىي صاللت
ً
ؾىاء في الازخباع الٌلي باإلاؿخىٍاث اإلاػغفي
( (α ≥ 0.05في الازخباع الهبلي
(جظي ـغ -قه ـم -جُبُ ـو) مم ـا ٌػى ـي جٍاق ـا َلبـ ـت اإلاجم ـىغخحن :الخجغٍبُت

دزجة
الخسية

قيمة (ت)
املحسوبة

مستوى
الداللة

91
91
91
91

0.406
0.713
0.542
0.500

0.686
0.478
0.589
0.618

والًابُت في الازخباع الخدهُلي.
يظلَ جم الخإيض مً جٍاقا َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت نؿمي
(الخؿظًت ،واإلاسخبراث) وطلَ بىاؾُت الازخباع الخدهُلي الهبلي إلاهاعاث
الخكٌحر الىانض والجضوُ الاحي ًىضح طلَ.

جدول 5
هتائج اختباز (ت) للمقازهة بين متوسطات دزجات طلبة املجموعة التجسيبية في التطبيق القبلي لالختباز التحصيلي الخاص بمهازات التفنير الىاقد
مستوى
املستوى
قمة
دزجة
قسم املختبرات
قسم التغرية
الداللة
(ت)
الخسية
ن = 28
ن =17
الاهحسافات
املتوسطات
الاهحسافات
املتوسطات
املعيازية
الخسابية
املعيازية
الخسابية
0.789
0.270
43
0.858
4.07
0.866
4.00
الخظيغ
0.338
0.969
43
1.232
4.50
1.364
4.88
الكهم
0.107
1.645
43
1.034
4.43
1.275
5.00
الخُبُو
0.238
1.196
43
2.244
13.00
2.643
13.88
الازخباع الٌلي

ًالخظ مً الجضوُ الؿابو ؤهه ال ًىحض قغم طو صاللت بخهائُت بحن
مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت غىض مؿخىي صاللت (0.05
ً
ؾىاء في الازخباع الٌلي او باإلاؿخىٍاث اإلاػغقُت
≥  (αفي الازخباع الهبلي
(جظيـ ـغ -قهـ ـم -جُب ـُ ـو) مم ـا ٌػىـ ـي جٍاق ـا َلب ـت مجم ـىغخ ـي اإلاجمىغت

الخجغٍبُت في الازخباع الخدهُلي.
بحغاءاث جُبُو الضعاؾت:
بػض ؤن جم بغضاص ًل ما جخُلبه َظٍ الضعاؾت مً بحغاءاث نام
الباخث بخُبُو الخجغبت وقو الخُىاث آلاجُت:
57
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 .1جم جُبُو ؤصاة الضعاؾت (الازخباع الخدهُلي الهبلي) غلى مجمىغتي
الخجغبت ًىم الشالزاء بخاعٍش ( )2016/3/29وجم الخإيض مً جٍاقا
اإلاجمىغخحن.
 .2حػغٍل الُالب باؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب وجىيُذ َغٍهت الػمل
التي ؾيؿخسضمها في جُبُو الخجغبت واإلاهام اإلاُلىبت منهم.
 .3جم بغُاء حمُؼ الُلبت قُضًىَاث اإلادايغاث والتي جم ججزًلها مً
مىنؼ ًلُت الخػلم اإلاكخىح في حامػت الػلىم والخٌىىلىحُا ،وهي غباعة
غً ؾذ مدايغاث حكمل حمُؼ مكغصاث مهغع مهاعاث الخكٌحر الىانض.
ٌ .4كاَض وَؿخمؼ الُلبت للمدايغة في ؤي مٍان زاعج ناغت اإلادايغة
وٍضوهىا ألاقٍاع ألاؾاؾُت في اإلاىيىع في وعنت وحؿلُمها في بضاًت
اإلادايغة للمدايغ ًىاحب مجزلي وإلاخإيض مً اَالع حمُؼ الُلبت غلى
اإلادايغاث وجدًحر ؤهكؿهم للىهاف والخىاع ؤزىاء اإلادايغة.
 .5في ًىم اإلادايغة للمجمىغت الخجغٍبُت ًخم جهؿُم الُالب غلى قٍل
مجمىغاث مخجاوؿت للخىاع والىهاف خىُ مىيىع اإلادايغة وحػل
اإلاىانكت جىاقؿُت لخل الخماعًٍ وألاؾئلت التي ًُغخها اإلادايغ وبػٌ
الازخباعاث الههحرة.
 .6جخٌغع الخُىاث الؿابهت في ًل اؾبىع ختى الاهتهاء مً الخجغبت.
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 .7ؤما اإلاجمىغت الًابُت قُخم جضعَؿيهم بالُغٍهت الخهلُضًت وهي بلهاء
اإلادايغة للُلبت مباقغة.
 .8جم جُبُو ؤصاة الضعاؾت (الازخباع الخدهُلي البػضي) غلى َلبت
مجمىغتي الضعاؾت بػض اهتهاء مً حمُؼ اإلادايغاث ًىم الشالزاء بخاعٍش
(.)2016 /5 /31
 .5الىتائج ومىاقشتها
الىخائج اإلاخػلهت بالؿااُ الاوُ والظي هو غلىَ" :ل جىحض قغوم طاث
صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05بحن  -مخىؾُي صعحاث
َلبت اإلاجمىغت الًابُت واإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع البػضي
لخدهُل مهاعاث الخكٌحر الىانض " .لإلحابت غً َظا الؿااُ ،جم نىؽ
الكغيُت الخالُت :ال جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي
صاللت ( (α ≥ 0.05بحن  -مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الًابُت
واإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع البػضي .وللخدهو مً صخت الكغيُت
جم اؾخسضام ازخباع (ث) للمهاعهت بحن مخىؾُي صعحاث الُلبت في
الخُبُو البػضي لالزخباع الخدهُلي الخام بمهاعاث الخكٌحر الىانض
ويظلَ جم خؿاب حجم الازغ ،قٍاهذ الىخائج يما ًىضخها الجضوُ
(.)5

جدول 5
هتائج اختباز (ت) للمقازهة بين متوسطات دزجات طلبة املجموعة التجسيبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختباز التحصيلي وحجم الاثس
مستوى
املستوى
جم ألاثس
مسبع إيتا
قيمة
دزجة الخسية
املجموعة الضابطة
املجموعة التجسيبية
2
()d
( )
الداللة
(ت)
ن = 48
ن = 45
الاهحسافات
املتوسطات
الاهحسافات
املتوسطات
املعيازية
الخسابية
املعيازية
الخسابية
0.138
0.005
0.507
0.666
91
1.119
9.06
.842
9.20
الخظيغ
0.666
0.101
*0.002
3.211
91
2.429
14.81
1.247
16.11
الكهم
0.546
0.070
*0.010
2.633
91
1.738
9.15
1.147
9.96
الخُبُو
0.579
0.079
*0.007
2.790
91
4.800
33.02
2.750
35.27
الٌلي

*صالت غىض مؿخىي صاللت ((α ≥ 0.05
ًبحن الجضوُ ( )5الازخالف الخانل بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت
ً
والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت (ظاَغٍا) إلخهائُاث صعحاث َلبت اإلاجمىغت
الخجغٍبُت والًابُت في الازخباع الخدهُلي البػضي إلاهاعاث الخكٌحر
الىانض .خُث بلـ اإلاخىؾِ الخؿابي الٌلي لضعحاث َلبت اإلاجمىغت
الخجغٍبُت ( )35.27صعحت؛ في خحن ًان اإلاخىؾِ الخؿابي الٌلي
لضعحاث َلبت اإلاجمىغت الًابُت ( )33.02صعحت ،وًان الكغم في
اإلاخىؾُاث الٍلُت بحن اإلاجمىغخحن ( )2.25صعحت ،لهالح اإلاجمىغت
الخجغٍبُت.
يما ؤن نُمت (ث) اإلادؿىبت إلاؿخىي الخظيغ حؿاوي ( )0.666وهي
نُمت لِـ لها صاللت غىض مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05بِىما ؤظهغث نُمت
(ث) اإلادؿىبت إلاؿخىٍاث (الكهم ( ،)3.211والخُبُو ( ،)2.633وللضعحت
ً
الٍلُت لالزخباع ( )2.790وهي صالت اخهائُا غىض مؿخىي صاللت ((α 0.05
≥ ،وَظا ٌػني عقٌ الكغيُت الهكغٍت ألاولى ونبىُ الكغيُت البضًلت
والتي جىو غلى " جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت
((α ≥ 0.05بحن  -مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الًابُت واإلاجمىغت

الخجغٍبُت في الازخباع البػضي لهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
وإلاػغقت حجم ألازغ لكاغلُت اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب في الخدهُل
ألاًاصًمي إلاهغع مهاعاث الخكٌحر الىانض لضي َلبت حامػت الػلىم
والخٌىىلىحُا قغع غضن ،وؿخسضم اإلاػاصلت التي ؤقاع بليها غىصٍ،
والخلُلي [ ]46والتي جىو غلى ؤن:
حجم ألازغ= ُبػض مخىؾِ اإلاجمىغت الخجغٍبُت غً مخىؾِ اإلاجمىغت
الًابُت .
ولخؿاب حجم ألازغ ًخم خؿاب مغبؼ بًخا مً اإلاػاصلت الخالُت:
خُث ) (α2مغبؼ بًخا(t2) ،مغبؼ ازخباع (ث( (df) ،صعحت الخغٍت.
وبػض طلَ جم خؿاب حجم ألازغ مً اإلاػاصلت الخالُت:
خُث )ً (dمشل حجم ألازغ.
وَكحر مىهىع [ ]47بلى ؤهه بطا ًان حجم ألازغ ؤنل مً ًٍ 0.5ىن
ً
نؿحرا ،وبطا ًان مً  0.5وؤنل مً ًٍ 0.8ىن حجم ألازغ مخىؾِ ،وبطا
ً
ًان  0.8قإيبر ًٍىن حجم ألازغ يبحرا  .αوالجضوُ الخالي ًىضح
مؿخىٍاث الخإزحر وقها إلاغبؼ بًخا ) (α2وحجم آلازغ)(d
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جدول 6
مستويات التأثير وفقا ملسبع إيتا ( )α2وحجم آلاثس()d
ألاداة املستخدمة
مغبؼ بًخا () 2
حجم آلازغ()d

حجم ألاثس
متوسط
مً  0.06بلى ؤنل مً 0.14
مً  0.5بلى ؤنل مً 0.8

صغير
مً  0.01بلى انل مً 0.06
مً  0.2بلى انل مً 0.5

وبطا هظغها بلى الجضوُ ( )5لىحضها ؤن حجم ألازغ لكاغلُت
ً
اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب اإلاؿخسضم مخىؾُا ،في مؿخىٍاث
ً
الخدهُل :الكهم ( ،)0.666والخُبُو ( ،)0.546ولٌىه يػُكا في الخظيغ
( ،)0.138وبكٍل غام ًان حجم ألازغ للهُمت الٍلُت إلاجمىع الازخباع
الخدهُلي ( )0.579وهي نُمت مخىؾُت.
وبظلَ ًٍىن الباخث نض ؤحاب غً الؿااُ ألاوُ بىحىص قغم طو
صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05بحن مخىؾُي صعحاث
َلبت اإلاجمىغخحن الخجغٍبُت و الًابُت في الازخباع الخدهُلي البػضي
إلااصة مهاعاث الخكٌحر الىانض لهالح اإلاجمىغت الخجغٍبُت.
وٍمًٌ بعحاع َظٍ الىدُجت بلى َبُػت بِئت الخػلم اإلاهلىب ،خُث
ؤن ألاوكُت والخكاغالث التي جىضعج في اإلاهغع في ًل مدايغة حػلُمُت
حػمل غلى ػٍاصة اعجباٍ الُلبت باإلادخىي الخػلُمي ،خُث ًخُلب مً ًل
َالب بػض مكاَضة الكُضًى الخػلُمي للمدايغة والهُام ببػٌ
ألاوكُت التي جسخو الىىاحي اإلاػغقُت َظا بضوعٍ نض ٌػُي ونذ
اإلادايغة ألانلي مؼٍضا مً الثراء والىهاف خىُ اإلاىيىغاث اإلاضعوؾت
بكاغلُت ؤيبر مً الُغٍهت الخهلُضًت.
ويظلَ ًدُذ الكُضًى الخػلُمي الخكاغل اإلاخٍامل بحن الُلبت واإلاهغع
ؤلالٌترووي ،مما ًىػٌـ بًجابُا غلي جدهُل الُلبت اإلاػغفي ،خُث
ًخدٌم الُلبت بكغٍِ الؼمً في غغى مهاَؼ الكُضًى اإلادخىي
للمػلىماث الىظغٍت ،والتي ٌكغخها اإلاػلم ،وبظُ ًمًٌ لٍل َالب
جدضًض ػمً الخػلم اإلاىاؾب له لػملُت الخػلم.

املستوى

الخظيغ
الكهم
الخُبُو
الٌلي

لبير
مً  0.14قإيبر
مً  0.8قإيبر

بن اؾتراجُجُت الخػلم اإلاهلىب نض حؿاغض الُالب وزانت في
اإلاغاخل الخػلُمُت اإلاخهضمتً ،الجامػُت والضعاؾاث الػلُا ،غلى جُىٍغ
مهاعاث حػلم غهلُت ومػغقُت غلُا .وٍبضوا ؤن اؾخسضام َظٍ اؾتراجُجُت
الخضًشت نض ٌؿاغض الُالب غلى نًاء اإلاؼٍض مً الىنذ في الخػلم
اإلاؿبو والخدًحر الجُض للمدايغاث والضعوؽ غً َغٍو مكاَضة
مهاَؼ الكُضًى اإلاسجلت والتي جم جؼوٍضَم بها مؿبها.
وجخكو هخائج َظٍ الضعاؾت مؼ هدُجت صعاؾاث ًل مً ؤبى الغوؽ وغماعة
[]13؛ اإلاهاَي []12؛ الؼَغاوي [ ]14؛ الؼًٍ []3؛ .[45] McLaughlin et
al.
الىخائج اإلاخػلهت بالؿااُ الشاوي والظي هو غلى " :ال جىحض قغوم طاث
صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05بحن مخىؾُي صعحاث
َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع الخدهُلي البػضي ًغحؼ إلاخؿحر
الهؿم (الخؿظًت  -اإلاسخبراث)"" .لإلحابت غً َظا الؿااُ ،جم نىؽ
الكغيُت الخالُت :ال جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت غىض مؿخىي
صاللت ( (α ≥ 0.05بحن  -مخىؾُي صعحاث َلبت نؿمي الخؿظًت
واإلاسخبراث في اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع البػضي .وللخدهو مً
صخت الكغيُت جم اؾخسضام ازخباع (ث) للمهاعهت بحن مخىؾُي صعحاث
َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الخُبُو البػضي لالزخباع الخدهُلي
الخام بمهاعاث الخكٌحر الىانض ،قٍاهذ الىخائج يما ًىضخها الجضوُ
الخالي عنم (.)7

جدول 7
هتائج اختباز (ت) للمقازهة بين متوسطات دزجات طلبة املجموعة التجسيبية في التطبيق البعدي لالختباز التحصيلي البعدي وحجم الاثس
مستوى
مسبع إيتا جم ألاثس
قيمة (ت)
دزجة
قسم املختبرات
قسم التغرية
2
()d
الداللة
املحسوبة
الخسية
ن = 28
ن = 17
( )α
الاهحسافات
املتوسطات
الاهحسافات
املتوسطات
املعيازية
الخسابية
املعيازية
الخسابية
0.299
0.017
0.387
0.874
43
.810
9.29
.899
9.06
0.261
0.013
0.449
0.763
43
1.247
16.00
1.263
16.29
0.345
0.023
0.320
1.007
43
1.124
9.82
1.185
10.18
0.169
0.006
0.623
0.495
43
2.601
35.11
3.044
35.53

ً
ًان نؿحرا إلاؿخىٍاث الخدهُل :الكهم ( )0.261ؤنؿغ ما ًمًًٌ ،ليها
مؿخىي الخظيغ( )0.299وهي نُمت نؿحرةً ،ليها مؿخىي الخُبُو
ً
( )0.345وهي نُمت نؿحرة ؤًًا ،وبكٍل غام ًان حجم ألازغ للهُمت
الٍلُت إلاجمىع الخدهُل هي ( )0.169وهي نُمت نؿحرة ؤنل مً (،)0.2
ً
وَظا ًضُ غلى غضم وحىص قغوم صالت بخهائُا بحن جدهُل نؿمي
الخؿظًت واإلاسخبراث مً َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع الخدهُلي
البػضي ،وَظا ٌػني نبىُ الكغيُت الهكغٍت الشاهُت والتي جىو غلى:

ًبحن الجضوُ ( )7ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي لضعحاث َلبت نؿم
الخؿظًت في الازخباع الخدهُلي البػضي للضعحت الٍلُت ( )35.53صعحت،
واإلاخىؾِ الخؿابي لضعحاث َلبت نؿم اإلاسخبراث في الازخباع الخدهُلي
البػضي للضعحت الٍلُت ( )35.11صعحت ،ونُمت ازخباع (ث) ٌؿاوي
( )0.495ومؿخىي صاللتها حؿاوي ( )6230.وهي ؤيبر مً نُمت مؿخىي
ً
الضاللت ( (α ≥ 0.05وَظا ٌػني ؤن الكغوم ؾحر صالت اخهائُا غً
مؿخىي ( ،(α ≥ 0.05وبطا هظغها بلى الجضوُ ( )6لىحضها ؤن حجم ألازغ
59

6

"ال ًىحض قغم طو صاللت بخهائُت غىض مؿخىي صاللت ( (α ≥ 0.05بحن
مخىؾُي صعحاث َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت في الازخباع الخدهُلي
البػضي ًغحؼ إلاخؿحر الهؿم (الخؿظًت – اإلاسخبراث).
ٌػؼو الباخث غضم وحىص قغوم طاث صاللت اخهائُت بحن َلبت
نؿمي الخؿظًت واإلاسخبراث الُبُت بلى ان َلبت اإلاجمىغت الخجغٍبُت في
نؿمي الخؿظًت واإلاسخبراث نض زًػىا لىكـ الظغوف الخجغٍبُت
واإلاىانل الخػلُمُت الخػلمُت.
 .6التوصيات
مً زالُ الىخائج التي جم الخىنل بليها ،قةهه ًمًٌ اؾخسالم
الخىنُاث الاجُت:
 .1جهضًم اإلاهغعاث الضعاؾُت بإؾالُب وهماطج حػلُمُت خضًشت ومنها
الخػلم اإلاهلىب ونُاؽ قػالُخه في مغاخل صعاؾُت ؤزغي.
 .2جضعٍب اإلاػلمحن غلى اهخاج مدايغاث الخػلم اإلاهلىب باؾخسضام
وؾائل الخٌىىلىحُا الخضًشت اإلاغجبُت بالكبٌت الػىٌبىجُت.
اإلاهترخاث:
في يىء الىخائج والخىنُاث التي جىنلذ بليها الضعاؾت؛ قةن الباخث
ًهترح بحغاءاث الضعاؾاث آلاجُت:
 .1صعاؾت الاججاَاث الػاإلاُت الخضًشت في مجاُ اؾخسضام اؾتراجُجُت
الخػلم اإلاهلىب.
 .2قاغلُت بغهامج جضعٍبي نائم غلى الخػلم اإلاهلىب في جىمُت مهاعاث
الخضعَـ لضي َلبت ًلُاث التربُت.
 .3بحغاء صعاؾاث ممازلت لبدث ؤزغ اؾتراجُجُت الهل اإلاهلىب غلى
مخؿحراث جابػت ؤزغي ًاالججاَاث ،والهُم ،والضاقػُت لإلهجاػ ،وبهاء
آزغ الخػلم.
 .4بحغاء صعاؾاث مكابهت للضعاؾت الخالُت في جسههاث مسخلكت.
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 ازخباع ًالُكىعهُا.)2000(  غبضالػاُ و البىا غاصُ الؿػُض،[ عجىة34]
، اإلاٌخبت اإلاهغٍت لليكغ والخىػَؼ،CCTST إلاهاعاث الخكٌحر الىانض
. مهغ.الاؾٌىضعٍت
) جىمُت الخكٌحر الىانض مً زالُ بغهامج٢٢٢٦(  عهض جِؿحر،[ الػظمت35]
. صاع صًبىهى لليكغ والخىػَؼ: غمان.الٍىعث
 الخكٌحر الىانض ونًاًا اإلاجخمؼ.)٢٢٢٦(  مدمض ؤهىع ابغاَُم،[ قغاج37]
. الهاَغة: مٌخبت الاهجلى اإلاهغٍت،اإلاػانغ
 اللؿت والخكٌحر الىانض " ؤؾـ هظغٍت.)٢٢١٢(  غلي ؾامي،[ الخالم38]
 غمان: صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَؼ.2ٍ " واؾتراجُجُاث جضعَؿُت
 همىطج ماعػاهى لخػلُم.)2007(  عؾضة، ًىؾل وغغهٍي،[ نُامي41]
: صاع صًبىهى للُباغت واليكغ والخىػَؼ،الخكٌحر للُلبت الجامػُحن
ألاعصن-غمان
 قاغلُت اؾتراجُجُت.)2016(  غبضالػؼٍؼ، زالض والؿبُعي،[ الترًي42]
الهل اإلاهلىب في جىمُت الخكٌحر الىانض والىعي البُئي في مهغع
،الػلىم لضي َالب الهل الاوُ اإلاخىؾِ في اإلاػاَض الػلمُت
-166  م م،)7( ع.)5( م،اإلاجلت الضولُت التربىٍت اإلاخسههت
.185
 قاغلُت اؾتراجُجُت الكهىُ اإلاهلىبت.)2016( . مىحرة،[ ؤبى حلبت43]
باؾخسضام مىنؼ بصمىصو في جىمُت الخكٌحر الابضاعي والاججاَاث
،هدى ماصة ألاخُاء لضي َالباث اإلاغخلت الشاهىٍت في مضًىت الغٍاى
 حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص:عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة
. الغٍاى،ؤلاؾالمُت
 ؤلاخهاء.)1988(  زلُل ًىؾل، ؤخمض ؾلُمان والخلُلي،[ غىصة46]
. لبىان، بحروث: صاع الكٌغ.للباخث في التربُت والػلىم ؤلاوؿاهُت
 حجم الخإزحر الىحه اإلاٌمل للضاللت.)1997(  عقضي قام،[ مىهىع47]
،)7(  اإلاجلض، اإلاجلت اإلاهغٍت للضعاؾاث الىكؿُت،ؤلاخهائُت
.)16( الػضص
 املساجع الاجىبية.ب
[3] Strayer, Jeremy (2007). “The effects of the classroom flip on
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EFFECTIVENESS OF THE FLIPPED
LEARNING STRATEGY IN THE ACADEMIC
ACHIEVEMENT OF THE CRITICAL
THINKING SKILLS COURSE OF THE
STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY, ADEN
AHMED A. ALTWEIGY
Professor of Curriculum and Teaching Methods
Faculty of Education/ Saber, University of Aden
ABSTRACT_ The present study aimed to identify the effectiveness of the flipped learning strategy
in the academic achievement of the critical thinking skills course of the students of the University
of Science and Technology, Aden. In order to achieve the objectives of the study, the researcher
used the semi-experimental method. The study was applied to a sample of first level students from
the Faculty of Medical Sciences and the College of Computer and Information Technology who
studied the critical thinking skills course in the second semester of the academic year 2015/2016.
The sample consisted of (93) male and female students who were divided into two groups; the
experimental group which included the sections of laboratories and nutrition and consisted of (45)
students. The another group, the controlled one, included (48) students in the pharmacy and
information technology departments. The study tool consisted of an achievement test for the
critical thinking skills prepared by the researcher. After conducting the experiment, the results
showed that there were statistically significant differences at the level of significance (0.05)
between the mean of the two groups on the post-achievement test of the Critical Thinking Skills
course in favor of the experimental group. It was also found that there were no statistically
significant differences at the level of significance (0.05) between the mean of the experimental
group in the achievement test due to the variable of the section (nutrition - laboratory). Based on
these results, the researcher recommends using the flipped learning strategy that may help
students especially in advanced educational stages, such as university and higher studies.
KEY WORDS: Flipped Learning, Achievement, Critical Thinking Skills, Yemeni University of
Science and Technology.
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