فاعلية الصف املقلوب مبنصة إيزي كالس

) (EasyClassلتنمية مهارات التفكري الناقد يف

مقرر العلوم لدى طالبات املرحلة املتوسطة يف
مدينة الرياض

وفاء بنت محمد بن عبدهللا الربيعان*

امللخص_ َذفذ الذساظت ئلى الخػشف غلى فاغلُت الفف اإلاللىب باظخخذام اإلاىفت الخػلُمُت ئًضي هالط ) (EasyClassلخىمُت
مهاساث الخفىحر الىاكذ في ملشس الػلىم لذي والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت في مذًىت الشٍاك ،ولخدلُم أَذاف الذساظت اظخخذمذ
ً
الباخثت اإلاىهج الخجشٍبي (رو الخفمُم ؼبه الخجشٍبي) ،واظخخذمذ ملُاط الخفىحر الىاكذ مً ئغذاد الؽشقي ] ،[1وـممذ غذدا
مً اإلاىاد البدثُت جمثلذ في :دلُل اإلاػلمت ودلُل الىالبت وملاوؼ الفُذًى ،ووبلذ الذساظت غلى غُىت مً والباث الفف الثالث
مخىظي في مذًىت الشٍاك بلغذ ( )103والبت ،منهم ( )51والبت في اإلاجمىغت المابىت ،و( )52والبت في اإلاجمىغت الخجشٍبُت،
ً
واظخخذمذ الباخثت غذدا مً اإلاػالجاث وألاظالُب ؤلاخفائُت اإلاىاظبت لخدلُل هخائج الذساظت التي وان مً أبشصَا وحىد فشوق
راث داللت ئخفائُت بحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغت الخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت ،لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت،
في اللُاط البػذي إلالُاط مهاساث الخفىحر الىاكذ بؽيل غام وليل مهاسة غلى خذٍ (مػشفت الافترالاث ،والخفعحر ،والاظخيباه،
والاظخيخاج) .وغذم وحىد فشوق راث داللت ئخفائُت بحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغت الخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت
المابىت ،في اللُاط البػذي إلالُاط مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي جلىٍم اإلاىاكؽاث .هما أؼاسث الىخائج ئلى فاغلُت الفف
اإلاللىب في جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ لذي والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت في ملشس الػلىم وكذ خشحذ الذساظت بمجمىغت مً
الخىـُاث منها :الخذسٍب والخأَُل اإلانهي للمػلمحن واإلاػلماث ،غلى اظخخذام الفف اإلاللىب في الػملُت الخػلُمُت لخىمُت الخفىحر
الىاكذ.
الكلماث املفخاحيت :الفف اإلاللىب ،مهاساث الخفىحر الىاكذ ،مىفت ئًضي هالط.
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)(EasyClass

فاعليت الصف املللوب بمنصت إًسي كالش ( )EasyClassلخنميت مهاراث
الخفكير الناكد في ملرر العلوم لدى طالباث املرحلت املخوصطت في مدًنت
الرياض
الػملُت الخػلُمت ،ومعخخذميها مً مػلمحن ومخػلمحن ومؽشفحن
واإلاجخمؼ اإلاذسس ي اإلادلي ،الػذًذ مً الذساظاث التي أوضخذ فاغلُت
اإلاىفاث في الػملُت الخػلُمُت منها :دساظت  ،[19] Sandersودساظت
.[20] Baihong & Yu
 .2مشكلت الدراصت
بالشغم مً جأهُذ الػذًذ مً اإلاإجمشاث غلى لشوسة ئدخاٌ
الخلىُاث الخذًثت والخػلُم اإلاذمج في الػملُت الخػلُمُت ورلً لشفؼ
معخىي الخدفُل الذساس ي وجىمُت مهاساث الخفىحر الػلُا وئغذاد
ً
ً
غلمُا ومهىُا ومنها :مإجمش الذولي الشابؼ للخػلُم
مخػلمحن مإَلحن
ؤلالىترووي والخػلُم غً بػذ في اإلاملىت الػشيُت العػىدًت غام ()2015
ومإجمش اإلاػلم الشكمي ( )2016في اإلاملىت الػشيُت العػىدًت .الا أن
الىاكؼ مغاًش وَزٍ ما جإهذٍ وجذغمه الذساظاث ومنها دساظت الشوٍثي
والشوظاء [ ]22لخلىٍم أداء مػلماث الػلىم للمشخلت اإلاخىظىت في
مىىلت الشٍاك ،خُث جىـلذ ئلى لػف في جىظُف الخلىُت في
الػملُت الخػلُمُت ،ومعخىي مخىظي في جىظُف ألاوؽىت اإلاشجبىت
باالظخلفاء ومهاساث الخفىحر الػلُا للمخػلمحن ،وهزلً دساظت
الؽمشاوي ،البرـان ،الذسواوي [ ]23التي هؽفذ غً الىخائج اإلاىخفمت
للمملىت الػشيُت العػىدًت في اخخباساث الخُمض ) (Timssفي الػلىم،
ولػف في الخدفُل ومهاساث الخفىحر الػلُا للمخػلمحن.
ً
واهىالكا مما ظبم فان الذساظت الخالُت حععى ئلى الىؽف غً
فاغلُت الفف اإلاللىب باإلاىفت الخػلُمُت ئًضي هالط  Easy Classفي
جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ لذي والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت في ملشس
الػلىم في مذًىت الشٍاك.
أ .أصئلت الدراصت
جخمثل مؽيلت الذساظت في العإاٌ الشئِغ الخالي :ما فاغلُت الفف
اإلاللىب باإلاىفت الخػلُمُت ئًضي هالط ) (EasyClassفي جىمُت مهاساث
الخفىحر الىاكذ ،لذي والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت في ملشس الػلىم؟
وٍخفشع مً َزا العإاٌ ألاظئلت الفشغُت الخالُت:
 -1ما فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط )(EasyClassفي جىمُت
مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي مػشفت الافترالاث لذي والباث
اإلاشخلت اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم؟
 -2ما فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط(  (EasyClassفي جىمُت
مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي الخفعحر لذي والباث اإلاشخلت
اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم؟
 -3ما فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط )(EasyClassفي جىمُت
مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي جلىٍم اإلاىاكؽاث لذي والباث
اإلاشخلت اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم؟
 -4م ـا فاغلُ ـت الف ـف اإلاللـىب بمىفت ئًضي هالط ) (EasyClassفي جىمُت

 .1امللدمت
ٌؽهذ الػفش الخالي جىىساث جىىىلىحُت ومػلىماجُت في حمُؼ
اإلاجاالث ،وكذ أدي الخىىس الهائل في مجاٌ جلىُت اإلاػلىماث ئلى حعلُي
المىء غلى كىاع الخػلُم ،وَػذ الىظام الخػلُمي الجهت الشظمُت في
اإلاجخمػاث اإلايلفت باخذار الخغحراث ،مً خالٌ ئجاخت الفشؿ للمخػلم،
ببىاء مػشفخه والاهخلاٌ ئلى مشخلت ما وساء اإلاػشفت ،مما ٌعخذعي لشوسة
حػلُم اإلاخػلمحن إلاهاساث الخفىحر اإلاخخلفت.
وَػذ الاَخمام بدىمُت اللذساث الػللُت واإلاهاساث اإلاخخلفت لذي
اإلاخػلم مً لمً ألاَذاف الػامت للمشخلت اإلاخىظىت في اإلاملىت الػشيُت
العػىدًت هما حؽحر دساظت الؽاٌؼ وغبذالخمُذ ] [2خُث أن الخفىحر
مً الػملُاث الػللُت ،التي جخىلب مً اإلاخػلم جىظُف خبراجه وججاسيه
وكذساجه الػللُت ،لخل ما ًىاحه مً مؽىالث أو مىاكف ورلً مً أحل
الىـىٌ ئلى هخائج واكػُت وصخُدت .وحؽحر هخائج دساظت فلمبان ][3
ألَمُت حػلم مهاساث الخفىحر اإلاخخلفت ،ورلً إلاىاهبت الخىىس الخىىىلىجي
واإلاػلىماحي اإلادعاسع ،خُث أن الخفىحر غملُت أظاظُت لخػذًل العلىن.
وٍخىلب جىمُت الخفىحر الىاكذ .هما ًشي اإلاىجي ] [4جىظُف جىىىلىحُا
اإلاػلىماث والاجفاالث في الىظام الخػلُمي مً احل بىاء حُل سكمي كادس
غلى جىظُف اإلاػشفت وئهخاحها ووؽشَا ،لزلً وان البذ مً الذمج بحن
الخػلُم الخللُذي والخػلُم ؤلالىترووي لالسجلاء بالػملُت الخػلُمُت
ومخشحاتها .وَؽحر الؽشمان ] [5أن الخػلم اإلاذمج له غذة همارج منها
همىرج الخػلم بالخىاوب الزي ًخممً الفف اإلاللىب التي ظهشث خذًثا
في اإلاُذان التربىي.
الفف اإلاللىب هما ٌؽحر لها بحرحمان وظامض ]ً [6ذغم مفهىم
الخػلم اإلاخمشهض خىٌ اإلاخػلم وَػخمذ غلى اظخخذام الخلىُاث الخذًثت
لخفػُل الخػلم الشكمي .خُث ًخم مؽاَذة الذسوط الُىمُت
ً
(الفُذًى)اإلاػذ معبلا مً كبل اإلاػلم وىاحب في اإلاجزٌ واللُام
باألوؽىت الخػلُمُت في الففل .الػذًذ مً الذساظاث الػشيُت وألاحىبُت
اوضخذ فاغلُت الفف اإلاللىب في الػملُت الخػلُمُت منها :دساظت ][7
Strayerودساظت  [8] Marloweودساظت مػذي ] ،[9ودساظت [10] Al-
 ،Zahraniودساظت آٌ فهُذ ].[11
وحؽحر دساظت الضًٍ [ ]12ئلى أن جفػُل الفف اإلاللىب ٌعخلضم
اظخخذام جلىُاث حػلُمُت مخػذدة بهذف سفؼ اإلادخىي الشكمي وئداسة
الخػلم واإلاؽاسهت والخىاـل بىشٍلت آمىه في أي ميان أو صمان ،ورلً
مً خالٌ أدواث Web2وحػخبر اإلاىفاث الخػلُمُت اخذي أدواث
)(Web2وجلىم بذوس فػاٌ في الفف اإلاللىب .ومً اإلاىفاث :مىفت
) (Edmodoومىفت ) (Acadoxومىفت ) (EasyClassومىفت سواق
وادسان وغحرَا.
وٍشي ئًضي هالط [ ]13أن مىفت ) (EasyClassمىحه أظاظا لخذمت
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مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي الاظخيباه لذي والباث اإلاشخلت
اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم؟
 -5ما فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط ) (EasyClassفي جىمُت
مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي الاظخيخاج لذي والباث اإلاشخلت
اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم؟
ج .أىداف الدراصت
تهذف الذساظت الخالُت ئلى ما ًلي:
 -1الخػشف غلى فاغلُت الفف اإلاللىب باإلاىفت الخػلُمُت ئًضي هالط
)(EasyClassفي جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي مػشفت
الافترالاث ،لذي والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت في ملشس الػلىم.
 -2الخػشف غلى فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط
) (EasyClassفي جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي الخفعحر لذي
والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم.
 -3الخػشف غلى فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط )(EasyClass
في جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي جلىٍم اإلاىاكؽاث لذي
والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم.
 -4الخػشف غلى فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط )(EasyClass
في جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي الاظخيباه لذي والباث
الفف اإلاشخلت اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم.
 -5الخػشف غلى فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط )(EasyClass
في جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ معخىي الاظخيخاج لذي والباث
اإلاشخلت اإلاخىظىت بمذًىت الشٍاك في ملشس الػلىم.
د .أىميت الدراصت
جىمً أَمُت الذساظت فُما ًلي:
 الاظخفادة مً الخلىُاث الخذًثت في اإلاجاٌ التربىي مً خالٌ دمجهابالػملُت الخػلُمُت بهذف سفؼ هفاءة الػملُت الخػلُمُت لخدلُم حىدة
اإلاخشحاث الخػلُمُت.
 ئزشاء اإلاىخبت التربىٍت في مجاٌ البدث الػلمي باواس هظشي خاؿبالففىف اإلاللىيت واإلاىفاث الخػلُمُت ومنها مىفت الذساظت ئًضي
هالط.
 حػذ مً أوائل الذساظاث اإلادلُت -في خذود غلم الباخثت –خعبماأظهشجه مدشواث البدث ؤلالىتروهُت وكىاغذ بُاهاث الجامػاث اإلادلُت -
التي جىاولذ فاغلُت الفف اإلاللىب باظخخذام مىفت ئًضي هالط في
جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ في ملشس الػلىم للمشخلت اإلاخىظىت.
 حعهم َزٍ الذساظت في حزب اهدباٍ اإلاعإولحن في وصاسة الخػلُم غلىلشوسة اظخخذام الفف اإلاللىب في الػملُت الخػلُمُت لممان
اظخمشاسٍت الخػلُم والخػلم بيل ٌعش وأمان.
خذود الذساظت :اكخفشث الذساظت غلى الخذود الخالُت:
الخذود اإلاىلىغُت :حؽمل الخذود اإلاىلىغُت ما ًلي:
 ملُاط الؽشقي [ ]1إلاهاساث الخفىحر الىاكذ وَؽمل غلى اإلاهاساثالخالُت :مػشفت الافترالاث –الخفعحر –جلىٍم اإلاىاكؽاث-الاظخيباه-
والاظخيخاج.
 ملاوؼ فُذًى جم ئغذادَا معبلا زم جم جدمُلها غلى اإلاىفتالخػلُمُت ئًضي هالط بغشك جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ .
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 وخذة الىهشو مغىاوِعُت في ملشس الػلىم للفف الثالث مخىظي. الخذود اإلاياهُت :مذاسط الخػلُم الػام للبىاث للمشخلت اإلاخىظىت فيمذًىت الشٍاك.
 الخذود الضماهُت :الػام الذساس ي .ٌ1438/1437ه .مصطلخاث الدراصت
فاغلُت )(Effectiveness
ً
ٌػشفها ابشاَُم [ ]24اـىالخا" الػمل الزي ًيىن له أزش ئًجابي
في ألاداء وؤلاهخاج".
ً
وحػشفها الباخثت ئحشائُا بأنها ألازش ؤلاًجابي الزي ًدذزه الخػلم
بىاظىت الفف اإلاللىب باظخخذام مىفت ئًضي هالط غلى جىمُت
مهاساث الخفىحر الىاكذ لذي والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت في ملشس الػلىم
مً خالٌ خعاب حجم الازش باظخخذام مشبؼ اًخا.
الفف اإلاللىب )(Flipped Classroom
ٌػشف َاسون وظشخان [ ]25الفف اإلاللىب بأهه "همىرج جشيىي
ًذمج مابحن الخػلم اإلاخمشهض خىٌ اإلاخػلم والخػلم اإلاخمشهض خىٌ اإلاػلم
وٍخممً أوؽىت حػلم جفاغلُتداخل الفف ،وحػلم فشدي مباؼش
مػخمذ غلى جىىىلىحُا الخاظىب".
ً
وحػشفه الباخثت ئحشائُا بأهه همىرج جشيىي ًخم فُه ئغذاد مدخىي
سكمي إلاادة الػلىم مً كبل اإلاػلمت غلى ؼيل ملاوؼ فُذًى إلاذة كفحرٍ
وجدمُل اإلالاوؼ غبر مىفت ئًضي هالط لغشك اإلاؽاَذة خاسج أوكاث
الذوام اإلاذسس ي واخز اإلاالخظاث واإلاؽاسهت مؼ ألاكشان واإلاػلم في
اهدعاب اإلاػشفت ،وخالٌ الخفت الذساظُت ًخم جىظُف اإلاػشفت
وجىبُلها مً خالٌ مجمىغت مً ألاوؽىت واإلاؽاسَؼ الػلمُت
والاظخلفاء الػلمي بغشك جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ لذي والباث
اإلاشخلت اإلاخىظىت في ملشس الػلىم.
اإلاىفت الخػلُمُت ئًضي هالط )(EasyClass
ٌػشفه مىكؼ ئًضي هالط [" :]13هي هظام إلداسة الخػلُم ٌعمذ
للمػلمحن ئوؽاء ففىٌ ئلىتروهُت جمىً مً جخضًٍ الذسوط غلى ؼبىت
ؤلاهترهذ وئداسة الىلاؼاث الففُت وئغىاء الىاحباث ومشاكبت مىاغُذ
الدعلُم وجلُُم الىخائج وجضوٍذ اإلاخػلم باإلاالخظاث في مىكؼ واخذ
ومجاوي ومػشب باليامل مؼ واحهت معخخذم ظهل الاظخخذام وجدُذ
جبادٌ الخبراث بحن اإلاػلمحن غبر مىفت آمىه وظهلت ومشٍدت".
ً
وحػشفه الباخثت ئحشائُا بأهه مىاكؼ جفاغلُت حػلُمُت ججمؼ ما بحن
هظام ئداسة الخػلم والؽبياث الاحخماغُتً ،خم مً خاللها جدمُل
مدخىي مادة الػلىم والخىاـل مؼ اإلاخػلمحن وئداسة الىلاؼاث
والاخخباساث وئغىاء الىاحباث وجدذًذ مىاغُذ الدعلُم وجلُُم الىخائج
وجضوٍذ اإلاخػلمحن باإلاالخظاث بهذف جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ لذي
والباث اإلاشخلت اإلاخىظىت في ملشس الػلىم.
الخفىحر الىاكذ )(Critical Thinking
ٌػشفه الؽشقي [ :]1بأهه "كذسة الفشد غلى الفدق الذكُم
للمىاكف التي ًخػشك لها ،والخمُحز بُنها ،وجفعحرَا وجلىٍمها
ً
واظخخالؿ الىخائج منها ،ملتزما باإلاىلىغُت والخُاد".
ً
وحػشفه الباخثت ئحشائُا بأهه غملُت غللُه جلىم بها اإلاخػلمت غىذ
جفاغلها مؼ ملاوؼ الفُذًى اإلادملت غلى مىفت ئًضي هالط في ملشس
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وَػشفت  [8] Marloweبأهه" :كلب مهام الخػلم ما بحن داخل
الففل وخاسحه ،بدُث ًلىم اإلاػلم باظخغالٌ الخلىُاث الخذًثت
وؤلاهترهذ إلغذاد الذسط ،غً وشٍم ؼشٍي مشئي(فُذًى) ،لُىلؼ غلُه
اإلاخػلم في اإلاجزٌ ،ومً زم ًلىم بأداء ألاوؽىت التي واهذ فشولا مجزلُت
داخل الففل مما ٌػضص فهمه للمادة الػلمُت وَى اإلافهىم اإلاىىس لىشق
الخذسَغ الخذًثت".
وَؽحر ادًىهغ [" ]16أن الخػلم اإلاللىب َى همىرج جشيىي بدُث
ًخم كلب اإلادالشاث الخللُذًت وىاحب مجزلي ،خُث ٌؽاَذ اإلاخػلمحن
فُذًى كفحر في اإلاجزٌ ،بِىما في اإلاذسظت ًخم الػمل غلى اإلاؽاسَؼ
واإلاىاكؽاث والخجاسب الففُت ،خُث ٌػخبر الفُذًى مً اَم ميىهاث
الفف اإلاللىب".
وحؽحر  ]17] Halili; Zainuddinاهه في الفف اإلاللىب ًخم الترهحز
غلى اإلاهاساث اإلاػشفُت الذهُا والخزهش والفهم خاسج الخفت الذساظُت،
بِىما ًخم الترهحز غلى اإلاهاساث اإلاػشفُت الػلُا والخدلُل والخلىٍم
والترهُب داخل الخفت الذساظُت .وٍىضر الؽيل (َ )1شم بلىم اإلاػشفي
في الفف اإلاللىب.

الػلىم معخخذمه مهاساث غللُت غلُا لخلص ي اإلاػلىماث اإلالذمت لها مً
خالٌ الخفعحر والشيي والاظخيخاج واظخيباه الػالكاث بُنها وجلىٍم
اإلاىاكؽاث ومػشفت الافترالاث ورلً لغشك الىـىٌ للشاساث ظلُمت
ً
وجلاط همُا بالذسحت التي جدفل غليها الىالبت في ملُاط مهاساث
الخفىحر الىاكذ اإلاعخخذم لغشك البدث ملُاط د .الؽشقي [.[1
 .4إلاطار النظري
ً
اوال :الفف اإلاللىب:
وػِؾ في الػفش الشكمي الزي اـبذ مً العهىلت الخفىٌ غلى
اإلاػلىماث بفىسة سكمُت مً خالٌ الػذًذ مً ألادواث الخىىىلىحُت
الزهُت وخذمت ؼبىت الاهترهذ .وَؽحر  [14] Fuأن اإلاخػلمحن ًلمىن
الىثحر مً الىكذ غلى ؤلاحهضة الزهُت خُث ًدؽاسوىن اإلادخىي في اي
ميان أو صمان ظىاء داخل أو خاسج أظىاس اإلاإظعاث الخػلُمُت .لزلً
وان البذ مً الخدىٌ مً اإلافهىم الخػلُم الخللُذي الى الخػلُم اإلاذمج
بالفف اإلاللىب ودمج الخلىُت بالخػلُم مً خالٌ الخىحه ئلى أدواث
وٍب  2ووٍب  3خُث الدؽاسن والخىاـل ويىاء اإلاػشفت .ظدُىشص وَىسن
[.[15
التركيب

في المدرسة

التقويم
التحليل

في المنزل

التطبيق
الفهم
التذكر
شكل 1
ىرم بلوم املعرفي في الصف املللوب [17] Halili; Zainuddin

جدفُل الىالب وحػضٍض الخػلم هما اؼاسث لزلً الذساظاث التي
اظخخذمذ مىفت ئًضي هالط ومنها دساظت بيهىهج وٍاي [ ،]20ودساظت
الخلُل [ ]26ودساظت الؽلهىب [ ،]27خُث جىظف مىفاث الخػلم
ؤلالىتروهُت في اظخخذام بشامج أو أدواث متزامىت أو غحر متزامىت حعمذ
للمػلم والىالب بالخفاغل مػها دون خذود للضمان واإلايان.
 حػشٍف ئًضي هالط )(EeasyClassٌػشف العُذ [ ]28اإلاىفاث الخػلُمُت بأنها "بِئت جفاغلُت ججمؼ
ما بحن ممحزاث أهظمت ئداسة الخػلم والؽبياث الخىاـل الاحخماغُت
".وٍمىً للمػلمحن واإلاخػلمحن الدسجُل والاؼتران اإلاجاوي مً خالٌ
الذخىٌ غلى سابي اإلاىكؼ إلًضي هالط ،غلى ؼبىت ؤلاهترهذhttp: ،
//www.easyclass.comخُث ًمىً الذخىٌ مً حهاص الخاظىب
الشخص ي أو ألاحهضة الزهُت ،خُث ًذغم أحهضة ) (IOSو)(android
 ممحزاث اإلاىفت ئًضي هالط )(EasyClass بِئت آمىت وخفىـُت  -مجاهُت – ظهل الاظخػماٌ والفػالُت – الجخممً سوابي ئغالهُت –جذغم اللغت الػشيُت باإللافت ئلى لغاث أخشي
–جىفحر مىخذًاث للىلاػ – ئوؽاء مجمىغاث – مؽاسهت اإلالفاث

خىىاث جىبُم الفف اإلاللىب في الػملُت الخػلُمُت:
ًخم جىبم الفف اإلاللىب في الػملُت الخػلُمُت مً خالٌ غذة
خىىاث ،أؼاس لها ول مً الؽشمان []5؛ ابدعام الىدُلي [ ]18وهي
والخالي:
اإلاشخلت ألاولى :في اإلاجزٌ :اوالع اإلاخػلم غلى اإلادخىي الػلمي والزي اغذٍ
ً
اإلاػلم ظلفا وحػبئت وسكت اإلاالخظاث الخاـت بملىؼ الفُذًى الزي جم
ئسظاله غلى اإلاىفت الخػلُمُت ،اإلاىاكؽت في اإلادخىي مً خالٌ خللاث
الىلاػ ،كبل الخمىس للمإظعت الخػلُمُت وجذوًٍ اإلاالخظاث غً
الفُذًى.
اإلاشخلت الثاهُت :في اإلاإظعت الخػلُمُت :اإلاىاكؽت الػلمُت بحن اإلاػلم
واإلاخػلم فُما ًخػلم باإلادخىي الػلمي للفُذًى اإلاؽاَذ ووشح ألاظئلت
ً
والاظخفعاساث غىه ،اللُام باألوؽىت الخػلُمُت اإلاخىي لها معبلا،
وجذوًٍ الىخائج للخفىٌ غلى فهم اغمم للمدخىي ،ومشاكبت الخػلم
وجلىٍمه.
ً
زاهُا :اإلاىفت الخػلُمُت ئًضي هالط  EasyClassمً أدواث وٍب 2
اإلاعخخذمت في الػملُت الخػلُمُت ،والتي أزبدذ فػالُتها في جدعحن
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والخػلُم والشيي والخىاـل غبر الخائي-جلذًم الىاحباث وجفمُم
الاخخباساث وجصخُدها –جلذًم حغزًت ساحػت للمخػلم –ئوؽاء ففىٌ
افترالُت وئداستها – جيىًٍ مىخبت ئلىتروهُت جمم مدخىي سكمي حػلُمي
بىشٍلت ٌعهل غلى اإلاخػلم الاظخفادة منها – مىكؼ ئًضي هالط[.[13
ً
زالثا :الخفىحر الىاكذ Critical Thinking
ٌػشفه مػماس [ ]29بأهه :جفىحر جأملي ًشهض غلى اجخار فُما ًفىش فُه
الفشد أو ًإدًه بػذ جمدُق وجذكُم غمُم ،ئر أن الػللُت الىلذًت ال
جلبل ألامىس الخىادر هما جشوي لها ،وال حعشع ئلى جفذًلها ،بل حػشلها
غلى محزان الػلل ومدً الخجشيت لخخدلم مً مذي صختها".
ً
ويالىظش ئلى الخػشٍفاث العابلت جلخظ الباخثت أن َىان اجفاكا بُنهما
خىٌ هلىت مهمت ،هي :أن الخفىحر الىاكذ ٌععى ئلى الخلُلت الصخُدت
والذكُلت مً خالٌ اللذسة غلى ئدسان الػالكاث اإلاىىلُت ومػشفت
الافترالاث ،والاظخيباه والخفعحر والاظخيخاج وجلىٍم اإلاىاكؽاث
للمىلىع اإلاىشوح ،مما ٌعاغذ الفشد غلى التروي والخػمم غىذ وشح
آلاساء اإلاخخلفت.
 .5الدراصاث الضابلت
ً
اوال :الذساظاث التي جىاولذ الفف اإلاللىب:
اظتهذفذ دساظت ؼىاهيي [ ]30الخػشف غلى فاغلُت الفف
اإلاللىب غلى جدفُل الىالب وجفىساجه للخػلم في ملشس الشٍالُاث في
الخػلُم الثاهىي ،واظخخذمذ اإلاىهج الخجشٍبي ،وجم جذسَغ اإلاجمىغت
ً
الخجشٍبُت وغذدَا  26والبا ووالبت بالفف اإلاللىب ،في خحن جم
ً
جذسَغ اإلاجمىغت المابىت بالىشٍلت الخللُذًت ووان غذدَم  20والبا
ووالبت .وبلذ الذساظت غلى اإلاشخلت الثاهىٍت في مادة الشٍالُاث في
الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت واظخخذمذ الذساظت ألادواث الخالُت وهي:
اخخباس جدفُلي في الشٍالُاث للُاط الخدفُل واظدباهت للُاط اججاٍ
اإلاخػلمحن خىٌ الفف اإلاللىب ،وأوضخذ هخائج الذساظت غذم وحىد
اخخالف هبحر بحن اإلاجمىغخحن بالشغم مً أن والب اإلاجمىغت الخجشٍبُت
خفلىا غلى دسحاث اغلى مً والب اإلاجمىغت المابىت مؼ وحىد اججاٍ
ئًجابي هدى الخذسَغ بالفف اإلاللىب
اظتهذفذ دساظت الضًٍ [ ]12الىؽف غً أزش اظتراجُجُت الخػلم
اإلاللىب في الخدفُل ألاوادًمي لىالباث ولُت التربُت بجامػه ألامحرة
هىسة ،والخػشف غلى الىمىرج الخفمُمي اإلاعخخذم في جىبُم
اظتراجُجُت الخػلم اإلاللىب ،واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج ؼبه الخجشٍبي،
وجيىهذ غُىت الذساظت مً ( )77والبت مً والباث ولُت التربُت
جخفق جشيُت خاـت ووفىلت مبىشٍ ،وواهذ ألاداة هي اخخُاس جدفُلي،
أظهشث الىخائج فاغلُت الفف اإلاللىب في الخدفُل ألاوادًمي لىالباث
ولُت التربُت بجامػه ألامحرة هىسٍ.
اظتهذفذ دساظت الػبحري [ ]31الخػشف غلى فاغلُت الخذسَغ
اإلاللىب غلى جدفُل والب زالث مخىظي في ملشس الفله واججاَاتهم
هدىٍ في مذًىت الشٍاك ،اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج ؼبه الخجشٍبي،
ً
وجيىهذ غُىت الذساظت مً ( )40والبا ملعمحن غلى مجمىغخحن لابىت
وججشٍبُت ،وواهذ ألاداة هي اخخُاس جدفُلي ،وملُاط اججاٍ إلاػشفت
اججاَاث الىالب هدى ملشس الفله ،أظهشث الىخائج وحىد فشوق راث
دالل ــت ئخفـائُ ـت غى ـذ معخ ـىي ( )0.05بُ ـً مخ ـىظ ـي دسحـاث اإلاجمىغخحن
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الخجشٍبُت والمابىت في اخخباس الخدفُل لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت.
هما اظتهذفذ دساظت اإلاػذي [ ]9جىمُت مهاساث الخفىحر الشٍاض ي
لذي والب الفف الخامغ الابخذائي باظخخذام الخػلم اإلاذمج
بالففىٌ اإلاللىيت في مذًىت الشٍاك ،واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج
ً
الخجشٍبي ،وجيىهذ الػُىت الذساظت مً ( )82والبا ملعمحن غلى
مجمىغخحن لابىت وججشٍبُت أولى جمثل ففىٌ مللىيت وججشٍبُت زاهُت
جمثل الففىٌ اإلاللىيت الافترالُت ،وواهذ ألاداة هي اخخُاس مهاساث
الخفىحر الشٍاض ي أظهشث الىخائج وحىد فشوق راث دالله ئخفائُت غىذ
معخىي ( )0.05بحن مخىظي دسحاث اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت
لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت ألاولى والثاهُت في اخخباس مهاساث الخفىحر
الشٍاض ي غىذ مهاسحي الخػمُم والاظخيخاج وغذم وحىد فشوق راث داللت
ئخفائُت غىذ معخىي ( )0.05بحن اإلاجمىغخحن في بلُت اإلاهاساث.
وَذفذ دساظت الخلُل [ ]26ئلى الخػشف غلى ازش اظتراجُجُت
الفف اإلاللىيت غبر مؽاسهت الفُذًى في الخدفُل الذساس ي إلالشس لغتي
للفف ألاوٌ مخىظي في مذًىت الشٍاك ،واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج
ً
ؼبه الخجشٍبي ،وجيىهذ الػُىت الذساظت مً ( )56والبا ملعمحن غلى
مجمىغخحن لابىت وججشٍبُت أولى جمثل ففىٌ مللىيت وججشٍبُت زاهُت
جمثل الففىٌ اإلاللىيت الافترالُت ،وواهذ ألاداة هي اخخُاس الخدفُل في
ملشس لغتي أظهشث الىخائج وحىد فشوق راث دالله ئخفائُت غىذ
معخىي ( )0.01بحن مخىظي دسحاث اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت
في اخخباس الخدفُل لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت ألاولى.
ً
زاهُا : :دساظاث جىاولذ الخفىحر الىاكذ بخىظُف الخىىىلىحُا في الػملُت
الخػلُمُت:
اظتهذفذ دساظت واهم ووَي [ ]32الىؽف غً الخفىحر الىاكذ
لذي اإلاخػلمحن باظخخذام اإلاذوهاث ؤلالىتروهُت في اإلاذاسط اإلاخىظىت في
ظىغافىسة ،واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الىـفي اإلاعحي ،وواهذ ألاداة
هي ملُاط الخفىحر الىاكذ ،أظهشث الىخائج أن الىخابت في اإلاذوهاث
ؤلالىتروهُت أدث ئلى جىىس مهاساث الخفىحر الىاكذ والخفاغل مؼ بػمهم
البػن ومؼ اإلاػلمحن وَزا ظاغذ غلى جىمُت وحػضٍض الخفىحر الىاكذ.
أما دساظت آٌ دهحن [ ]33فلذ اظتهذفذ الذساظت الخػشف غلى ازش
اإلاػامل الافترالُت في جىمُت الخدفُل ومهاساث الخفىحر الىاكذ بملشس
الىُمُاء باإلاشخلت الثاهىٍت بمذًىت الشٍاك ،واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج
ؼبه الخجشٍبي وواهذ ألاداة هي ملُاط مهاساث الخفىحر الىاكذ ،أوضخذ
الىخائج وحىد فشوق راث داللت ئخفائُت غىذ معخىي الذاللت ()0.01
بحن مخىظي الذسحاث اإلاجمىغخحن لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت.
واظتهذفذ دساظت هفاوىفؾ [ ]34حػضٍض الخفىحر الىاكذ بىاظىت
اإلاذوهاث ؤلالىتروهُت ومالخظاث ألاكشان لىلبت الجامػت في ملشس الىخابت
في جشهُا ،واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الخجشٍبي ،وواهذ ألاداة ملُاط
الخفىحر الىاكذ ،أظهشث الىخائج همى الخفىحر الىاكذ بفىسة ملخىظت لذي
الػُىت الخجشٍبُت.
أما دساظت الفُفي [ ]35فلذ اظتهذفذ الخػشف غلى فاغلُت
اظخخذام مىفت) (Acadoxفي جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ اإلادذد
باإلاهاساث الخالُت (الافترالاث ،الخفعحر ،الاظخيخاج ،الاظخيباه ،جلىٍم
الدجج) في جذسَغ ملشس الفله لذي والباث الفف الثالث مخىظي
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 .4الطريلت وإلاجراءاث

بمذًىت الشٍاك ،واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج ؼبه الخجشٍبي ووبلذ
الذساظت غلى غُىت بلغذ  50والبت ،وواهذ ألاداة هي ملُاط الخفىحر
الىاكذ ،وأظهشث الىخائج وحىد فشوق راث داللت ئخفائُت غىذ معخىي
الذاللت ( )0.01بحن مخىظي الذسحاث اإلاجمىغخحن في جىمُت مهاساث
الخفىحر الىاكذ لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت.
واظتهذفذ دساظت الػىُت [ ]36الىؽف غً ازش اظتراجُجُت
الفف اإلاللىب في جىمُت الخفىحر الىاكذ لذي والباث ولُت التربُت في
حامػت اإلاجمػت ،واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج ؼبه الخجشٍبي ووبلذ
الذساظت غلى غُىت بلغذ  60والبت ،وواهذ ألاداة هي ملُاط الخفىحر
الىاكذ ،وأظهشث الىخائج وحىد فشوق راث داللت ئخفائُت غىذ معخىي
الذاللت ( )0.01بحن مخىظي الذسحاث اإلاجمىغخحن في جىمُت مهاساث
الخفىحر الىاكذ لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت.
الخعليب على الدراصاث الضابلت:
جدؽابه َزٍ الذساظت مؼ بػن الذساظاث العابلت في اإلاىهج وَى
اإلاىهج الخجشٍبي ومؼ بػن ألادواث وهي مهاساث الخفىحر الىاكذ ،وجخخلف
َزٍ الذساظت مؼ بػن الذساظاث العابلت في مجخمؼ الذساظت وهي
اإلاشخلت اإلاخىظىت وجخخلف هزلً في اإلاىفت وهي ئًضي هالط.
فروض الدراصت:
ظػذ الذساظت الخالُت ئلى اخخباس صخت الفشك الشئِغ آلاحي:
ً
ًىحذ فشق داٌ ئخفائُا بحن مخىظي دسحاث والباث اإلاجمىغت
الخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت في الخىبُم البػذي إلالُاط
مهاساث الخفىحر الىاكذ "مػشفت الافترالاث – الخفعحر -الاظخيخاج –
الاظخذالٌ – جلىٍم الدجج".
وٍىذسج جدخه الفشوك الفشغُت آلاجُت:
 ًىحذ فشق داٌ ئخفائُا بحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغتالخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت في الخىبُم البػذي إلالُاط
مهاساث الخفىحر الىاكذ "مػشفت الافترالاث".
 ًىحذ فشق داٌ ئخفائُا بحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغتالخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت في الخىبُم البػذي إلالُاط
مهاساث الخفىحر الىاكذ "الخفعحر".
 ًىحذ فشق داٌ ئخفائُا بحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغتالخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت في الخىبُم البػذي إلالُاط
مهاساث الخفىحر الىاكذ "الاظخذالٌ".
 ًىحذ فشق داٌ ئخفائُا بحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغتالخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت في الخىبُم البػذي إلالُاط
مهاساث الخفىحر الىاكذ "جلىٍم الدجج".
 ًىحذ فشق داٌ ئخفائُا بحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغتالخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت في الخىبُم البػذي إلالُاط
مهاساث الخفىحر الىاكذ "الاظخيخاج".

أ .منهج الدراصت
اظخخذمذ الذساظت الخالُت اإلاىهج الخجشٍبي ،رو الخفمُم ؼبه
الخجشٍبي ،اللائم غلى الخفمُم (اللبلي والبػذي) للمجمىغخحن
اإلاخيافئخحن (الخجشٍبُت ،المابىت) ورلً إلاىاظبتها مؼ أَذاف الذساظت
الخالُت ،واظخخذم اإلاىهج الخجشٍبي لذساظت أزش اإلاخغحر اإلاعخلل (الففل
اإلاللىب) غلى اإلاخغحر الخابؼ (مهاساث الخفىحر الىاكذ).
ب .مجخمع الدراصت
وٍخيىن مجخمؼ الذساظت مً حمُؼ والباث الفف الثالث
مخىظي في اإلاذاسط الخيىمُت في مذاسط الخػلُم الػام ،في مذًىت
الشٍاك باإلاملىت الػشيُت العػىدًت للػام الذساس ي ،ٌ۱٣٤٤-۱٣٤۷
والبالغ غذدًَ خمعت وزالزىن الف وحعؼ مئت واسبؼ والبت ()35904
للففل الذساس ي الثاوي لػام (.)ٌ1437-1436
ج .عينت الدراصت
وكذ جم اخخُاس الػُىت بىشٍم كفذًت ورلً بهذف جدلُم أَذاف
الذساظت الخالُت .خُث جم اخخُاس اإلاخىظىت  31في الشٍاك الخابػت
إلداسة مىخب الغشب الخابؼ لىصاسة الخػلُم بالشٍاك .ويلغ غذد والباث
الفف الثالث مخىظي فيها ( )103والبت خُث جم جلعُم الػُىت
بىشٍلت غؽىائُت ئلى مجمىغخحن اإلاجمىغت الخجشٍبُت وغذدًَ ()52
والبت ودسظذ بالفف اإلاللىب ،واإلاجمىغت المابىت وغذدًَ ()51
والبت ودسظذ بالىشٍلت الخللُذًت.
د .مخغيراث الدراصت
اإلاخغحر اإلاعخلل :الفف اإلاللىب باظخخذام اإلاىفت ئًضي هالط في
جذسَغ اإلاجمىغت الخجشٍبُت وخذة الىهشومغىاوِعُت مً ملشس الػلىم
للفف الثالث مخىظي.
اإلاخغحر الخابؼ :مهاساث الخفىحر الىاكذ
لبي اإلاخغحراث :جم لبي اإلاخغحراث ألاخشي بحن اإلاجمىغخحن المابىت
والخجشٍبُت للخأهذ مً جيافإ اإلاجمىغخحن ،خُث كامذ الباخثت بمبي
مجمىغت مً اإلاخغحراث مثل مخغحر الخيافإ اللبلي للخفىحر الىاكذ
لبي مخغحر الخيافإ اللبلي في الخفىحر الىاكذ:
جأهذث الباخثت مً جيافإ اإلاجمىغخحن المابىت والخجشٍبُت في
الخيافإ اللبلي للخفىحر الىاكذ مً خالٌ اللُام بخىبُم ملُاط الخفىحر
الىاكذ اللبلي .وٍخطر رلً مً الجذوٌ .3-3
 كامذ الباخثت باحشاء اخخباس (ث) للمجمىغاث اإلاعخللت) (Independent Samples T-Testللخػشف غلى الفشوق بحن مخىظىي
دسحاث والباث اإلاجمىغخحن (المابىت  -الخجشٍبُت) في اللُاط اللبلي
إلالُاط مهاساث الخفىحر الىاكذ لجمُؼ اإلاهاساث غلى خذٍ (مػشفت
الافترالاث ،والخفعحر ،وجلىٍم اإلاىاكؽاث ،والاظخيباه ،والاظخيخاج)
وللملُاط بفىسة غامت .والجذوٌ (ً )1ىضر رلً.

جدول  .1هخائج اخخبار (ث) للمجموعاث املضخللت ،للخعرف على الفروق بين مخوصطي درجاث طالباث املجموعخين (الظابطت  -الخجريبيت) في اللياش اللبلي
مللياش مهاراث الخفكير الناكد ككل ولكل مهارو على حدو
الاهحراف املعياري
مضخوى الداللت
كيمت ث
درجت الخريت
املخوصط
العدد
املجموعت
ألابعاد
0.307
1.028
101
1.42
9.18
51
لابىت
مػشفت الافترالاث
1.98
8.83
52
ججشٍبُت
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الخفعحر
جلىٍم اإلاىاكؽاث
الاظخيباه
الاظخيخاج
اإلاجمىع الىلي

لابىت
ججشٍبُت
لابىت
ججشٍبُت
لابىت
ججشٍبُت
لابىت
ججشٍبُت
لابىت
ججشٍبُت

51
52
51
52
51
52
51
52
51
52

1.93
2.51
2.55
2.48
2.02
1.81
6.38
4.73
8.37
7.44

8.65
8.81
8.63
8.21
6.67
6.10
16.37
17.17
49.49
49.12

وٍخطر مً الجذوٌ العابم أهه ال جىحذ فشوق راث داللت
ئخفائُت بحن اإلاجمىغخحن المابىت والخجشٍبُت في اللُاط اللبلي في
ملُاط الخفىحر الىاكذ ،خُث بلغذ معخىي الذاللت إلاهاساث الخفىحر
الىاكذ في ملُاط الخفىحر الىاكذ غلى الخىالي (مػشفت الافترالاث،
الخفعحر ،جلىٍم اإلاىاكؽاث ،الاظخيباه ،الاظخيخاج) الخالي،0.307( :
 ،)0.471 ،0.133 ،0.403 ،0.716والذسحت اليلُت للملُاط ()0.811
ً
ومً اإلاالخظ أن حمُؼ اللُم أهبر مً ( )0.01أي غحر دالت ئخفائُا،
خُث حؽحر الىخائج ئلى جيافإ أداء اإلاجمىغخحن في ملُاط الخفىحر الىاكذ
الىلي وأبػادٍ الفشغُت .وجفعش الباخثت رلً بىحىد ججاوغ بحن
اإلاجمىغخحن في ملُاط الخفىحر الىاكذ ،وَزا الخجاوغ مخىلب لشوسي
وأظاس ي للذساظت الخالُت للُاط فاغلُت اإلاخغحر اإلاعخلل (الفف
اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط) غلى اإلاخغحر الخابؼ (مهاساث الخفىحر الىاكذ).
ه .أدواث الدراصت
للُاط اإلاخغحر الخابؼ وحمؼ البُاهاث الالصمت الخخباس صخت
الفشوك الذساظت ،جم ئغذاد اإلاىاد وألادواث الخالُت:
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101

0.364-

0.716

101

0.841

0.403

101

1.513

0.133

101

0.724-

0.471

101

0.240

0.811

 .1ملُاط مهاساث الخفىحر الىاكذ :وللذ جبيذ الباخثت ملُاط الذهخىس
مدمذ الؽشقي ] [1إلاهاساث الخفىحر الىاكذ اإلالجن غلى البِئت العػىدًت.
 .2دلُل اإلاػلمت :جم ئغذاد دلُل اإلاػلمت الظخخذام الفف اإلاللىب
واظخخذام اإلاىفه ئًضي هالط وجدىُم الذلُل بػشله غلى مجمىغت
مً اإلادىمحن.
 .3دلُل الىالبت :جم ئغذاد دلُل الىالبت في اظخخذام مىفت ئًضي
هالط مً كبل الباخثت وجدىُمه بػشله غلى مجمىغت مً اإلادىمحن.
 .4فُذًىَاث حػلُمُت :جم ئغذاد اإلاادة الػلمُت مً كبل الباخثت في
ملشس الػلىم وجدمُله غلى اإلاىفت ئًضي هالط ،بىاكؼ  16فُذًى حػلُمي
في الىخذة العادظت مً ملشس الػلىم للفف الثالث مخىظي الففل
الثاوي ،وجم جدىُمه مً كبل مجمىغت مً اإلادىمحن.
واؼخمل ملُاط الخفىحر الىاكذ للؽشقي ] [1غلى  69غباسة مىصغت
غلى اإلاهاساث ،وواهذ اليعبت اإلائىٍت ليل مهاسة هما َى مىضر في
الجذوٌ ( )2الخالي ما ًلي:

جدول  .2جوزيع أصئلت ملياش الخفكير الناكد على املهاراث الخمط
املهارة
مػشفت الافترالاث
الخفعحر
جلىٍم اإلاىاكؽاث
الاظخيباه
الاظخيخاج
اإلاجمىع الىلي

ً
زالثا -ـذق الاخخباس:
جدلم الؽشقي ] [1مً خفائق الاخخباس العُيىمترًت غلى الىدى الخالي:
 الفذق الظاَشي :خُث غشك الاخخباس غلى مجمىغت مً الخبراءللخأهذ مً ظالمت الػباساث ،ومذي مالءمتها ويلغذ وعب ـت الاجف ـاق بُنهـ ـم
(.)%85

عدد العباراث
12
15
15
12
15
69

النضبت املئويت
%17.3
%21.7
%21.7
%17.3
%21.7
%99.7

 ـذق الاحعاق الذاخلي :ورلً بدعاب مػامل الاسجباه بحرظىن ،بحندسحت ول غباسة ومجمىع الذسحت الفشغُت للمهاسة التي جيخمي ئليها
وجشاوخذ ما بحن ( )0.626-0.237وواهذ دالت غىذ معخىي ( ،)0.05وجم
خع ـاب مػـام ـل الاسجـب ـاه بُ ـً ه ـل مً ألابػاد الفشغُت للمهاساث والذسحت
اليلُت لالخخباس .هما في الجذوٌ الخالي:

جدول  .3صدق الاحضاق الداخلي للملياش
معامل ارجباطها بالدرجت الكليت للملياش
0.64
0.32
0.37
0.43
0.30

املهارة
مػشفت الافترالاث
الخفعحر
جلىٍم اإلاىاكؽاث
الاظخيباه
الاظخيخاج
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ًالخظ مً الجذوٌ العابم أن مػامالث الاسجباه راث داللت
ئخفائُت غىذ معخىي ( )0.01وَزا ٌػجي اسجباه ول مهاسة مً اإلاهاساث
باإلالُاط هيل ،مما ًذٌ أن اإلالُاط ًخمخؼ بذسحت مً الفذق اإلاىاظبت
للذساظت.

 زباث الاخخباس :جدلم الؽشقي ] [1مً خفائق الاخخباس العُيىمترًتغلى الىدى الخالي:
 الثباث بىشٍلت ئغادة الاخخباس :كام الؽشقي ] [1باظخخشاج مػامالثالثباث بىشٍلت ئغادة الاخخباس بػذ ً 14ىم هما في حذوٌ (.)4

جدول 4
كيم معامالث الثباث الخخبار مهاراث الخفكير الناكد
معامل الثباث بطريلت إعادة الاخخبار
0.52
0.69
0.78
0.75
0.50
0.73

املهارة
مػشفت الافترالاث
الخفعحر
جلىٍم اإلاىاكؽاث
الاظخيباه
الاظخيخاج
الثباث الىلي

ً
ًخطر مً الجذوٌ العابم :أهه ًىحذ اسجباه دالت ئخفائُا ،في
ول اخخباس فشعي بحن الخىبُم ألاوٌ وئغادة الخىبُم ،وَزا مإؼش حُذ
غلى زباث الاخخباس.
دلُل اإلاػلمت :أغذث الباخثت دلُل للمػلمت للخذسَغ الىخذة العادظت
في ملشس الػلىم للفف الثالث مخىظي بالفف اإلاللىب باظخخذام
مىفت ئًضي هالط لخىمُت الخفىحر الىاكذ.
وللذ اؼخمل الذلُل غلى الخالي:
 ملذمت غً الفف اإلاللىب باظخخذام مىفت ئًضي هالط. دلُل اظخخذام اإلاىفت ئًضي هالط مً ئغذاد الباخثت. مهاساث الخفىحر الىاكذ. ئغذاد الذسوط للىخذة العادظت في ملشس الػلىم للفف الثالثمخىظي واؼخمل غلى ألاَذاف الػامت والخاـت ألاوؽىت الخػلُمُت
واإلاهام – أوساق الػمل – أظالُب الخلىٍم – الخىت الضمىُت لخذسَغ
مىلىغاث الىخذة-الخلىُاث الخػلُمُت اإلاعخخذمت – وشق الخذسَغ
اإلاعخخذمت.
دلُل الىالبت :جم ئغذاد الذلُل مً كبل الباخثت الظخخذام اإلاىفت
ئًضي هالط وللذ اؼخمل الذلُل غلى الخالي - :دلُل الاظخخذام للمىفت
ئًضي هالط
الفُذًى الخػلُمي :كامذ الباخثت باغذاد الفُذًى الخػلُمي غً وشٍم
اظخخذام فُذًىَاث حػلُمُت حاَضة وفُذًىَاث مً ئغذاد وجيعُم
الباخثت مً خالٌ جفمُم فُذًىَاث حػلُمُت حؽشح اإلادخىي الذساس ي
مً خالٌ اظخخذام غذة بشامج ،ومً البرامج التي اظخخذمتها الباخثت
هما ًلي:

 بشهامج البىسيىٍيذ  PowerPoint 2010خُث ًخم جفمُم الذسوطالػلمُت زم ًخم حسجُل الفىث غليها زم جدىٍلها لفُغت الفُذًى.
 بشهامج وامخاظُا ظخىدًى َ Camtasia Studio8ى بشهامج لػمل دسوطالفُذًى والػشوك الخلذًمُت مباؼشة مً خالٌ جفىٍش الؽاؼت أو مً
خالٌ البىسيىٍيذ ،وَعمذ بدسجُل الفىث وولؼ حسجُالث الىظائي
اإلاخػذدة ،فُه الىثحر مً اإلامحزاث مثل :جىبحر الؽاؼت ،حؽغُل اليامحرا،
جفىٍش الؽاؼت بذكت غالُت ،حغحر ؼيل اإلااوط وغمل ملذماث
اخترافُت .زم ًخم جدمُل الفُذًى غلى مىفت ئًضي هالط الخػلُمُت.
وـف الفُذًى اإلاعخخذم في الفف اإلاللىب- :جخيىن الفُذًىَاث
الخػلُمُت مً  16فُذًى حػلُمي غلى وخذة الىهشومغىاوِعُت بىاكؼ 8
فُذًىَاث لففل الىهشياء و 8فُذًىَاث لففل اإلاغىاوِعُت.
مخىلباث حؽغُل الفُذًى :هظام وهذوص  7فما فىق – اللغت الػشيُت –
حجم اإلالف –  mb2,23ؼبىت ؤلاهترهذ – الذخىٌ للمىفت ئًضي هالط،
ٌعخغشق الفُذًى مً  9-6دكائم خعب مىلىع الذسط.
 .5النخائج
جم الاحابت غلى العإاٌ ألاوٌ مً خالٌ الفشك الفشعي الاوٌ الزي
ًىق غلى اهه ً -1ىحذ فشق دالت ئخفائُا بحن مخىظىي دسحاث والباث
اإلاجمىغت الخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت ،لفالر اإلاجمىغت
الخجشٍبُت في اللُاط البػذي إلالُاط مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ مهاسة
مػشفت الافترالاث .وللذ جم خعاب اإلاخىظي الخعابي والاهدشاف
اإلاػُاسي ،لذسحاث اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت في الخىبُم
البػذي إلالُاط الخفىحر الىاكذ إلاهاسة مػشفت الافترالاث زم
اخخباس (ث)إلاخىظىحن غحر مشجبىحن إلاػشفت داللت الفشوق ؤلاخفائُت بحن
اإلاجمىغخحن ،هما ًخطر مً الجذوٌ الخالي:

جدول 5
كيمت (ث) وداللتها إلاحصائيت بين مخوصطاث املجموعخين في الخطبيم البعدي مللياش الخفكير الناكد عند مهارة معرفت الافتراطاث
الاهحراف املعياري
مضخوى الداللت
ث
درجت الخريت
املخوصط الخضابي
العدد
املجموعت
املهارة
0.003
3.035101
2.00
9.06
51
لابىت
مػشفت الافترالاث
1.26
10.06
52
ججشٍبُت

 مً خالٌ الجذوٌ العابم ًخطر وحىد فشوق راث داللت ئخفائُتبحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغخحن المابىت والخجشٍبُت في

اللُاط البػذي في مهاسة مػشفت الافترالاث ،لفالر اإلاجمىغت
الخجشٍبُت غىذ معخىي ( ،)0.01خُث بلغذ كُم معخىي الذاللت إلاهاسة
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اإلاللىب ٌعاغذ اإلاخػلم غلى الىـىٌ لفهم غمُم للمدخىي الػلمي.
وجخفم َزٍ الىدُجت مؼ هدُجت دساظت  [32] Wang & Wooودساظت
.[34] Navkovich
ً -2ىق الفشك الثاوي غلى أهه ًىحذ فشق دالت ئخفائُا بحن مخىظىي
دسحاث والباث اإلاجمىغت الخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت،
لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت في اللُاط البػذي إلالُاط مهاساث الخفىحر
الىاكذ غىذ مهاسة الخفعحر .وللذ جم خعاب اإلاخىظي الخعابي
والاهدشاف اإلاػُاسي ،لذسحاث اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت في
الخىبُم البػذي إلالُاط الخفىحر الىاكذ إلاهاسة الخفعحر ،زم اخخباس (ث)
إلاخىظىحن غحر مشجبىحن إلاػشفت داللت الفشوق ؤلاخفائُت بحن
اإلاجمىغخحن ،هما ًخطر مً الجذوٌ الخالي:

مػشفت الافترالاث ( )0.003وٍذٌ رلً غلى همى مهاسة مػشفت
الافترالاث في اللُاط البػذي لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت ،خُث ٌؽحر
رلً ئلى أن (الفف اإلاللىب باظخخذام اإلاىفت ئًضي هالط) لها جأزحر
ً
هبحر حذا غلى همى مهاسة مػشفت الافترالاث ،وحػضو الباخثت رلً ئلى
أهه ،مً خالٌ الاظتراجُجُت الفف اإلاللىب ًخم جىظُف أدواث وٍب
 0.2التي جمخاص هما ٌؽحر الفاس [ ]37بخلذًمها مجمىغت مً الخذماث
والخىبُلاث التي جدُذ إلاعخخذميها الخفاغلُت واإلاؽاسهت ،باإللافت ئلى
مشوهت الاظخخذام في أي ميان وصمان ،وَؽحر مىكؼ ئًضي هالط [ ]13ئلى
أن اإلاىفت حعاغذ في جىمُت مهاسة الخفىحر الىاكذ ،والخػلم الزاحي ،وخل
اإلاؽىالث ،وحػضص مً سوح اإلاعإولُت لذي اإلاخػلم .وجخفم هدُجت َزٍ
الذساظت مؼ ما جىـلذ له دساظت أبى مغىم [ ]38مً ان الفف

املهارة
الخفعحر

2

2102

جدول 6
كيمت (ث)وداللتها إلاحصائيت بين مخوصطاث املجموعخين في الخطبيم البعدي مللياش الخفكير الناكد عند مهارة الخفضير
الاهحراف املعياري
مضخوى الداللت
كيمت ث
درجت الخريت
املخوصط الخضابي
العدد
املجموعت
0.004
2.978101
2.25
8.65
51
لابىت
1.96
9.88
52
ججشٍبُت

 مً خالٌ الجذوٌ العابم ًخطر وحىد فشوق راث داللت ئخفائُتبحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغخحن المابىت والخجشٍبُت في
اللُاط البػذي في مهاسة الخفعحر ،لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت غىذ
معخىي ( ،)0.01خُث بلغذ كُم معخىي الذاللت إلاهاسة الخفعحر
(.)0.004وٍذٌ رلً غلى همى مهاسة الخفعحر في اللُاط البػذي ورلً
لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت ،وجفعش الباخثت رلً أن اظخخذام الفف
اإلاللىب ًشفؼ مً معخىي الذافػُت للخػلم ،بدُث ٌعخمخؼ اإلاخػلم أزىاء
الخػلم ،وٍىلؼ غلى اإلادخىي الشكمي غذة مشاث بهذف الفهم
والاظدُػاب ،وئحشاء ألاوؽىت داخل الدجشة الذساظُت ،وَزا ًخىلب
اظخخذام مهاساث الخفىحر الػلُا والخفعحر واإلالاسهت والخدلُل وغحرَا.
وَزا ًخفم مؼ ما أؼاسث له دساظت الضًٍ [ ]12وهخائج دساظت الػىُت
[ ]36مً أن الفف اإلاللىب ًشهض غلى جىمُت اإلاهاساث الػللُت والخفعحر
مً خالٌ ألاوؽىت اإلاخػذدة داخل اإلاذسظت التي جشهض غلى الاظخلفاء

الػلمي للظىاَش ،وهزلً جخفم مؼ دساظت ] al-said [39التي حؽحر ئلى
فاغلُت الاظتراجُجُاث اإلاػضصة بأدواث وٍب  2في الػملُت الخػلُمُت مما
ًإدي ئلى اظخخذام اإلاهاساث الخفىحر اإلاخخلفت ومنها مهاسة الخفعحر
لغشك البىاء اإلاػشفي.
ً -3ىق الفشك الفشعي الثالث غلى أهه ًىحذ فشق دالت ئخفائُا بحن
مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغت الخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت
المابىت ،لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت في اللُاط البػذي إلالُاط
مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ مهاسة جلىٍم اإلاىاكؽاث .وللذ جم خعاب
اإلاخىظي الخعابي والاهدشاف اإلاػُاسي ،لذسحاث اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت
والمابىت في الخىبُم البػذي إلالُاط الخفىحر الىاكذ إلاهاسة جلىٍم
اإلاىاكؽاث ،زم اخخباس (ث)إلاخىظىحن غحر مشجبىحن إلاػشفت داللت الفشوق
ؤلاخفائُت بحن اإلاجمىغخحن ،هما ًخطر مً الجذوٌ الخالي:

جدول 7
كيمت (ث)وداللتها إلاحصائيت بين مخوصطاث املجموعخين في الخطبيم البعدي مللياش الخفكير الناكد عند مهارة جلويم املناكشاث
الاهحراف املعياري
مضخوى الداللت
ث
درجت الخريت
املخوصط الخضابي
العدد
املجموعت
املهارة
0.198
1.296101
2.87
8.16
51
لابىت
جلىٍم اإلاىاكؽاث
2.67
8.87
52
ججشٍبُت

مً خالٌ الجذوٌ العابم ًخطر غذم وحىد فشوق راث داللت
ئخفائُت بحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغخحن المابىت
والخجشٍبُت في اللُاط البػذي في مهاسة جلىٍم اإلاىاكؽاث ،خُث بلغذ
كُم معخىي الذاللت إلاهاسة الخلىٍم اإلاىاكؽاث ( ،)0.15وٍذٌ رلً غلى
غذم همى مهاسة الخلىٍم في اللُاط البػذي ورلً لفالر اإلاجمىغت
الخجشٍبُت ،وجفعش الباخثت غذم همى مهاسة جلىٍم اإلاىاكؽاث لذي
اإلاجمىغت الخجشٍبُتَ ،ى أن مهاسة جلىٍم اإلاىاكؽاث مهاسة جشاهمُت
جدخاج ئلى الىطج الػللي للمخػلم ،واإلاخػلمت جمش بمشخلت اإلاشاَلت التي
جخمحز بخأزحر الىمى الاهفػالي غلى باقي حىاهب الشخفُت خُث ًإزش رلً
غلى كذسة اإلاخػلمت غلى الخلىٍم والخىم .باإللافت إلاا ظبم جشي الباخثت

أن َزٍ اإلاهاسة ال جدخاج بالمشوسة ئلى الخلىُت مخمثلت بالفف اإلاللىب
لخىمى ،ئر وظُفت الخلىُت هي حػضٍض البىاء اإلاػشفي الزي ًخم مً خالٌ
جىمُت مهاساث الخفىحر اإلاخخلفت ،ما جدخاحه َى جشاهم الخبراث اإلاػشفُت.
4وٍىق الفشك الشابؼ الفشعي غلى أهه ًىحذ فشق دالت ئخفائُا بحنمخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغت الخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت
المابىت ،لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت في اللُاط البػذي إلالُاط
مهاساث الخفىحر الىاكذ غىذ مهاسة الاظخيباه .للذ جم خعاب اإلاخىظي
الخعابي والاهدشاف اإلاػُاسي ،لذسحاث إلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت
في الخىبُم البػذي إلالُاط الخفىحر الىاكذ إلاهاسة الاظخيباه زم
اخخباس (ث)إلاخىظىحن غحر مشجبىحن إلاػشفت داللت الفشوق ؤلاخفائُ ـت بحن
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اإلاجمىغخحن ،هما ًخطر مً الجذوٌ الخالي:
جدول 8
كيمت (ث)وداللتها إلاحصائيت بين مخوصطاث املجموعخين في الخطبيم البعدي مللياش الخفكير الناكد عند مهارة الاصخنباط
املهارة
الاظخيباه

املجموعت
لابىت
ججشٍبُت

العدد

املخوصط الخضابي

51
52

6.27
7.83

 مً خالٌ الجذوٌ العابم ًخطر وحىد فشوق راث داللت ئخفائُتبحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغخحن المابىت والخجشٍبُت في
اللُاط البػذي في مهاسة الاظخيباه ،لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت غىذ
معخىي ( ،)0.01خُث بلغذ كُم معخىي الذاللت إلاهاسة الاظخيباه
( )0.00وٍذٌ رلً غلى همى مهاسة الاظخيباه في اللُاط البػذي لفالر
اإلاجمىغت الخجشٍبُت ،خُث ٌؽحر رلً ئلى همى مهاسة الاظخيباه لذي
اإلاجمىغت الخجشٍبُت في اللُاط البػذي ،بذجم جأزحر أهبر مً اإلاخىظي،
خُث ٌؽحر رلً ئلى أن (الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط)لها جأزحر
ً
هبحر حذا غلى همى مهاسة الاظخيباه ،وجفعش الباخثت رلً أن الفف
ً
اإلاللىب ًدُذ للمخػلمت الفشـت لخدذًذ الىخائج بىاءا غلى مػىُاث
ومػلىماث ظابلت ،ورلً مً خالٌ مدخىي سكمي مثحر للخفىحر
واإلاىاكؽاث الػلمُت غبر اإلاىفت ئًضي هالط ،وأوؽىت حػلُمُت كائمت
غلى الاظخلفاء الػلمي داخل الدجشة الذساظُت مما ًإدي ئلى جىمُت
اللذسة غلى الشيي وجدذًذ الىخائج لذي اإلاخػلمت .وَزا ًخفم مؼ هدُجت
دساظت الذهحن [ ]33مً أن الخىىىلىحُا مخمثلت باإلاػامل الافترالُت
أدي ئلى همى مهاساث الخفىحر الىاكذ وَزا ما أؼاسث ئلُه دساظت الضًٍ

املهارة
الاظخيخاج

الاهحراف
املعياري
1.97
2.17

درجت الخريت

ث
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مضخوى
الداللت
0.000

[ ]12بأهه في الفف اإلاللىب ًخم الترهحز غلى اإلاعخىي ألاغلى للمجاٌ
اإلاػشفي أزىاء الخفت الذساظُت بدُث حػمل غلى جىمُت مهاساث الخفىحر
بأهىاغه اإلاخخلفت والخدفُل الذساس ي .وجخفم هدُجت َزٍ الذساظت مؼ
هخائج دساظت الفهُذ [ ]11التي أوضخذ أزش الاججاَاث هدى البِئت
الففُت التي ًىلذَا الفف اإلاللىب مما ًإدي ئلى خب الاظخلفاء
والاهدؽاف ،ودساظت ] AL-zahrani [10التي أوضخذ وحىد أزش ئًجابي
للخػلم بالفف اإلاللىب مما ًإدي ئلى خب الاظخلفاء والاهدؽاف.
 -5وٍىق الفشك الشابؼ غلى أهه ًىحذ فشق دالت ئخفائُا بحن مخىظىي
دسحاث والباث اإلاجمىغت الخجشٍبُت ووالباث اإلاجمىغت المابىت،
لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت في اللُاط البػذي إلالُاط مهاساث الخفىحر
الىاكذ غىذ مهاسة الاظخيخاج .وللذ جم خعاب اإلاخىظي الخعابي
والاهدشاف اإلاػُاسي ،لذسحاث اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت في
الخىبُم البػذي إلالُاط الخفىحر الىاكذ إلاهاسة الاظخيخاج زم اخخباس
(ث)إلاخىظىحن غحر مشجبىحن إلاػشفت داللت الفشوق ؤلاخفائُت بحن
اإلاجمىغخحن ،هما ًخطر مً الجذوٌ الخالي:

جدول 9
كيمت (ث)وداللتها إلاحصائيت بين مخوصطاث املجموعخين في الخطبيم البعدي مللياش الخفكير الناكد عند مهارة الاصخنخاج
الاهحراف املعياري
مضخوى الداللت
ث
درجت الخريت
املخوصط الخضابي
العدد
املجموعت
0.000
8.240101
7.04
18.24
51
لابىت
5.17
28.25
52
ججشٍبُت

 مً خالٌ الجذوٌ العابم ًخطر وحىد فشوق راث داللت ئخفائُتبحن مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغخحن المابىت والخجشٍبُت في
اللُاط البػذي في مهاسة الاظخيخاج ،لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت غىذ
معخىي ( ،)0.01خُث بلغذ كُم معخىي الذاللت إلاهاسة الاظخيباه
( )0.00وٍذٌ رلً غلى همى مهاسة الاظخيخاج في اللُاط البػذي لفالر
اإلاجمىغت الخجشٍبُت ،بذجم جأزحر هبحر ،خُث ٌؽحر رلً ئلى أن (الفف
ً
اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط)لها جأزحر هبحر حذا غلى همى مهاسة
الاظخيخاج ،وجفعش الباخثت اهه بىحىد الفف اإلاللىب ًخىفش الىكذ
اليافي للمخػلمت لللُام باالظخلفاء الػلمي مً خالٌ الخجاسب الػلمُت
واإلاهام اإلاخخلفت للخىـل ئلى الاظخيخاحاث وجخفم َزٍ الىدُجت مؼ ما
جىـلذ له دساظت الىدُلي [ ]18خُث أؼاسث ئلى أن الفف اإلاللىب
أجاح للمخػلم اهدعاب مهاساث الخفىحر الػلُا والبىاء اإلاػشفي مً خالٌ
اظدثماس وكذ الخفت الذساظُت باألوؽىت واإلاهام الثرًت .وجخفم هزلً
مؼ ما أؼاس الُه بحرحمان وظام [ ]6والؽشمان [ ]5ومؼ ما أؼاس له
] Schmidt & Ralph [40ئلى أن اإلاخػلم لذًه اظخػذاد لخل اإلاؽىالث

والاظخلفاء الػلمي ،خُث أن الفف اإلاللىب ًىفش الىكذ اليافي
للمخػلم لالظخلفاء الػلمي ،وجخفم َزٍ الىدُجت مؼ دساظت اإلاػذي []9
في جىمُت الخفىحر الشٍاض ي الزي ًخممً مهاسة الاظخيخاج وجخفم مؼ
دساظت الشؼىد [ ]41التي أوضخذ أَمُت الخلىُاث وٍب  2في جىمُت
مهاسة خل اإلاؽىالث التي حػخبر مً مهاساث الخفىحر الػلُا وجخىلب
اظخخذام مهاساث الخفىحر الىاكذ للىـىٌ ئلى خلىٌ مىىلُت للمؽيلت.
ً
واظدىادا إلاا ظبم ًمىىىا ؤلاحابت غلى العإاٌ الشئِغ في الذساظت "ما
فاغلُت الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط ) (EasyClassفي جىمُت
مهاساث الخفىحر الىاكذ في ملشس الػلىم لىالباث اإلاشخلت اإلاخىظىت
بمذًىت الشٍاك؟"
مً خالٌ خعاب اإلاخىظي الخعابي والاهدشاف اإلاػُاسي،
لذسحاث اإلاجمىغخحن الخجشٍبُت والمابىت في الخىبُم البػذي إلالُاط
الخفىحر الىاكذ للملُاط هيل ،زم اخخباس (ث) إلاخىظىحن غحر مشجبىحن
إلاػشفت داللت الفشوق ؤلاخفائُت بحن اإلاجمىغخحن ،هما ًخطر مً
الجذوٌ الخالي:
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املهارة
اإلاجمىع الىلي

2
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جدول 11
كيمت (ث) وداللتها إلاحصائيت بين مخوصطاث املجموعخين في الخطبيم البعدي مللياش الخفكير الناكد ككل
الاهحراف املعياري
ث
درجت الخريت
املخوصط الخضابي
العدد
املجموعت
8.956101
8.84
50.37
51
لابىت
7.57
64.88
52
ججشٍبُت

ًخطر مً الجذوٌ العابم :وحىد فشوق راث داللت ئخفائُت بحن
مخىظىي دسحاث والباث اإلاجمىغخحن المابىت والخجشٍبُت في اللُاط
البػذي للملُاط هيل ،لفالر اإلاجمىغت الخجشٍبُت غىذ معخىي
( ،)0.01خُث بلغذ كُم معخىي الذاللت ( ،)0.00ويذجم جأزحر هبحر،
وٍذٌ رلً غلى أن (الفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط) لها جأزحر هبحر
غلى همى مهاساث الخفىحر الىاكذ هيل ،وجفعش الباخثت رلً أن
اظتراجُجُت الفف اإلاللىب ،مً خالٌ الفُذًىَاث الخػلُمُت واإلاىفت
الخػلُمُت التي جدُذ اإلاؽاسهت والخىاـل الفػاٌ مؼ ألاكشان واإلاػلم ،ومً
خالٌ ألاوؽىت والخجاسب واإلاهام الثرًت داخل الدجشة الذساظُت أدث ئلى
همى مهاساث الخفىحر الىاكذ بفىسة هبحرة في ملُاط الخفىحر الىاكذ.
وَزٍ الىدُجت جخفم مؼ هدُجت دساظت العبُعي [ ،]42ومؼ دساظت
الػىُت [ ]36مً أن الفف اإلاللىب أدث ئلى همى مهاساث الخفىحر

مضخوى الداللت
0.000

الىاكذ .هما أن الفف اإلاللىب وان لها أزش هبحر في همى أهىاع مخخلفت
مً الخفىحر هما أؼاسث لزلً هدُجت الذساظاث التي أحشٍذ ،مثل
دساظت الضَشاوي [ ]10التي بدثذ في أزش الفف اإلاللىب في جىمُت
الخفىحر الابخياسي ،ودساظت اإلاػذي [ ]9بدثذ في فاغلُت الخػلم اإلاذمج
بالففىٌ اإلاللىيت في جىمُت مهاساث الخفىحر الشٍاض ي .وللفف اإلاللىب
أزش غلى همى الخدفُل الذساس ي هما أوضخذ دساظت الػبحري []31
ودساظت الخلُل [ ]26ودساظت [.]27
وكذ كامذ الباخثت بدعاب مشبؼ آًخا وكُاط حجم الخأزحر
باظخخذام اإلاػادالث الخالُت :مشبؼ آًخا = ث^〖 (/2ح.د +ث〗^) 2
حجم الخأزحر = √(اًخا مشبؼ )(√/اًخا مشبؼ)1-

جدول 11
كيمت مربع آًخا وحجم الخأثير ومضخوي الداللت للعينت الخجريبيت
املهارة
الافترالاث
الخفعحر
الاظخيباه
الاظخيخاج
اإلاجمىع الىلي

حجم الخأثير
0.616
0.374
0.740
0.911
0.932

مربع آًخا
0.275
0.123
0.354
0.453
0.554

ًخطر مً الجذوٌ العابم أن حجم الخأزحر في مهاسة (مػشفت
الافترالاث) َى ( )0.61وَى حجم جأزحر هبحر ،وحجم الخأزحر في مهاسة
(الخفعحر) َى ( )0.37وَى حجم جأزحر هبحر ،حجم الخأزحر في مهاسة
(الاظخيباه) َى ( )0.74وَى حجم جأزحر هبحر ،حجم الخأزحر في مهاسة
(الاظخيخاج) َى ( )0.91وَى حجم جأزحر هبحر ،حجم الخأزحر في اإلاجمىع
الىلي للملُاط َى ( )0.93وَى حجم جأزحر هبحر .وجذٌ الىدُجت غلى
حجم جأزحر هبحر للفف اإلاللىب بمىفت ئًضي هالط في جىمُت مهاساث
الخفىحر الىاكذ غلى غُىت الذساظت.
 .6الخوصياث
في لىء هخائج الذساظت التي جم الخىـل لها خشحذ الباخثت
بالخىـُاث الخالُت:
 .1الخذسٍب والخأَُل اإلانهي للمػلمحن واإلاػلماث ،غلى اظخخذام الىمارج
الخػلُمُت الخذًثت اإلاػضصة بالخلىُت ،ومنها الفف اإلاللىب في اإلالشساث
الخػلُمُت اإلاخخلفت.
 .2لشوسة اظخخذام الفف اإلاللىب في الػلمُت الخػلُمُت لممان
اظخمشاسٍت الخػلُم والخػلم بيل ٌعش وأمان ،ورلً مً خالٌ اظخخذام
اإلاىفاث الخػلُمُت الاحخماغُت واإلاخمحزة بجى مً الخفىـُت وألامان
وظهىلت الاظخخذام ،ومنها مىفت ئًضي هالط .EasyClass
 .3جىحُ ـه اإلاػلمُ ـً واإلاػلم ـاث ئل ـى ج ـىظُ ـف الفـ ـف اإلال ـلـ ـىب ف ـي جىمُـت

الداللت
هبحر
هبحر
هبحر
هبحر
هبحر

مهاساث اللشن الخادي والػؽشًٍ ومنها مهاساث الخفىحر الػلُا والىاكذ
والابذاعي وخل اإلاؽىالث في ملشساث حػلُمُت اخشي للمشخلت اإلاخىظىت.
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THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED
CLASSROOM BY USING EASYCLASS
PLATFORM IN DEVELOPING CRITICAL
THINKING SKILLS IN SCIENCE FOR
INTERMEDIATE SCHOOLGIRLS IN RIYADH
WAFAA MOHAMMED AL-ROBAYAN
Science Teacher
ABSTRACT-This study is aimed to investigate the effectiveness of flipped classroom in developing
critical thinking in science for intermediate schoolgirls in Riyadh. the study used the experiment
method (quasi-experimental design).the tools of this study are: a critical thinking test, which was
made by Al-Sharqee[1], students guide, designed digital videos, and a teacher guide. the sample is
consisted of 103 students of Third Year Intermediate Schoolgirls ,divided into tow groups, control
group (51) and experimental group (52).The study reveled the following results: -there is a
statistically significant difference between the mean scores of experimental group and control group
in the post application of critical thinking skills-recognition, assumptions, interpretation, inference,
deduction- after using flipped classroom in fever of experimental group after - application,-there is no
a statistically significant difference between the mean scores of experimental group and control group
in the post application of critical thinking skills (evaluation of arguments). -the study found a set of
recommendations, the most important is: the training of teachers on flipped classroom to enhance
critical thinking skills.
KEYWORDS: Flipped Classroom, Critical Thinking Skills, Easy Class Platform
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