
 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

14 

اثر اسرتاتيجية التعلم املعكوس يف تنمية الثقافة العلمية لدى طالب الصف 
 الرابع العلمي

 رضوان عثمان يونس الباحث األول.
 أمل فتاح زيدان .دأ.م. الباحث الثاني.
 نجوى ابراىيم خميل .دأ.م.الباحث الثالث. 

 جامعة الموصل / كمية التربية لمعموم الصرفة
Journalofstudies2019@gmail.com 

 الممخص: 
ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ  اثر استراتيجية التعمـ المعككس  في تنمية الثقافة العممية لدل طالب 

 الصؼ الرابع العممي .
ب الصؼ الرابع فرضيات صفرية كقد اقتصر البحث عمى طال ثالثكلتحقيؽ ىدؼ البحث كضع الباحث 

استخدـ الباحث التصميـ التجريبي (، 0200- 0202يف لمعاـ الدراسي ) العممي في مدرسة دمشؽ لمبن
حيث درست المجمكعة التجريبية كفؽ استراتيجية التعمـ  ،ذات المجمكعتيف المتكافئتيف ذك الضبط الجزئي 

( 30كقد بمغ حجـ عينة البحث )  ة،الضابطة كفؽ الطريقة االعتيادي المعككس في حيف درست المجمكعة
 ( طالب في المجمكعة الضابطة .  04( طالب في المجمكعة التجريبية  ك )  04طالبا بكاقع ) 

 كفي ضكء النتائج خرج الباحث بعدد مف االستنتاجات منيا : 
الرابع  فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ المعككس في تنمية ثقافتيـ العممية  لدل طالب الصؼ  -2

 العممي .
استراتيجية التعمـ المعككس ساعدت في تنمية مستكل الثقافة العممية لدل طالب الصؼ الرابع  ف  إ -0

 العممي . 
 الكممات المفتاحية: )األثر، إستراتيجية التعمم المعكوس، تنمية الثقافة العممية (.

The effect of the flipped learning strategy on developing scientific culture among fourth-

grade students 

The first researcher. Radwan Othman Younes 

The second researcher. A.M.D. Amal Fattah Zeidan 

The third researcher. A.M.D. Najwa Ibrahim Khalil 

Mosul University / College of Education for Pure Sciences 

 Abstracts: 

The current research aims to identify the effect of the flipped learning strategy on developing 

the scientific culture of fourth grade students. 

To achieve the goal of the research, the researcher put three zero hypotheses, and the research 

was limited to fourth-grade students in the Damascus School for Boys for the academic year ( 

2021-2022), the researcher used the experimental design with two equal groups with partial 

control, where the experimental group studied according to the flipped learning strategy, 

while the experimental group studied according to the flipped learning strategy. The control 
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group according to the usual method. The size of the research sample was (52) students, with 

(26) students in the experimental group and (26) students in the control group. 

In light of the results, the researcher came out with a number of conclusions, including: 

1- The effectiveness of using the flipped learning strategy in developing their scientific 

culture among fourth-grade science students. 

2- The flipped learning strategy helped in developing the level of scientific culture among 

students of the fourth scientific grade. 

Keywords: (impact, flipped learning strategy, development of scientific culture). 

 
 الفصؿ االكؿ                                         

  Research Problemالدراسة:    اوال :مشكمة
يعد العصر الحالي مف اكثر العصكر التي شيد فييا العالـ تطكرا ىائال كتغيرا متسارعا في مختمؼ 

ـ في العراؽ بما ينسجـ ككخطكة رئيسية لتطكير التعمي ،مجاالت الحياة كخاصة في مجاؿ التربية كالتعميـ 
مع احداث التطكرات العالمية في ىذا المجاؿ فقد تـ تطكير المناىج الدراسية العراقية .                             

 (  162: 0223 ،) حسكف كاخركف 
كنكلكجيةالتييشيكتعّدمادةالعمكممنالمكاداألساسيةالتيتحتاجإلىاستراتيجياتتعميميةحديثةتكاكبالثكرةالعمميةالتقنيةكالت

                                          ،كالّسعيإلىإكسابالطالبمجمكعةمنالمفاىيمالعمميةاليامة  ،دىاالعالماليكـ
 (4:  0224 ،) الشكعة 

 ،كقدالحظالباحثمنخاللتدريسيممادةالعمكممممرحمةاألساسيةكجكدنقصفيتنكعاستراتيجياتالتدريس 
فمازالعددكبيرمنالمدرسيف  ،فيالعمميةالتدريسيةبشكمكبيركعدمتكظيفأدكاتالتكنكلكجيا

كالتي يككف الدكر االكبر في عممية التعميـ لممدرس كيبقى دكر الطالب  ،يعتمدكنالطريقةاالعتياديةفيالتدريس
 مقتصرا عمى تمقي المعمكمات .      

مالتعميمية في المنزؿ امافيالتعممالمعككسفيككنالعكساذانالطالبيعتمدكنعمىانفسيـ في مشاىدةاالفال
 ،حيثانيذاالنمطيمكنيممناعادةمشاىدةشرحنقطةمعينةاكثرمنمرة  ،بالسرعةكالكقتالمناسبينميـ 

 ،اكتسريعالعرضممكصكاللىماىكمطمكب 
 ،معامكانيةالمشاىدةمنخالاللحاسكباكاالجيزةالمحمكلةممايتيحاالنخراطبالعمميةالتعميميةبأيكقتكاف 

معاالخذبعيناالعتبارانالطالبميسمطمكبامنيمانيفيمكاكمشيء  ،اتخالاللمشاىدة كماانييمنحيمفرصةلتدكينمالحظ
 ( 22: 0223 ،كانماانيممكابالمفاىيماالساسيةفقطبالمكضكع .                                ) متكلي  ،

ستراتيجية كمنخالاللبحثكاالطالعكاستقراءالدراساتالسابقةلميعثرالباحث )فيحدكدعممو ( عمىدراساتمتقصيأثرا
التعميمالمعككس في تنمية الثقافة العمميةلمطالبفيمادةاالحياءمماكلدلدل 
 ،الباحثاإلحساسبكجكدحاجةلدراسةأثراستراتيجيةالمعككس لمصفالرابعالعممي 
كاستخدامالبرمجياتالتعميميةالحاسكبيةكدمجيافيالتعميمكتحسيناالتصالبينالمدرسكالطالبداخاللغرفةالصفيةكخارج

 ىاألىدافالتعميميةالمرجّكةبإذناهلل . ىالمكصكإلل
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كيرل الباحث اف تحسيف اساليب التدريس العمـك عمكما ك االحياء بشكؿ خاص تعتبر كسيمة 
لمكاكبةتطكراتالعصرفي النيضة العممية مف اجؿ تحسيف جكدة التعميـ كالتعمـ فضال عف نشر ثقافة التربية 

السس المعرفية العممية كالحرص عمى تنكير افراد المجتمع الحديثة كلتطكير المجتمع ماديا كفكريا كعمى ا
عمميا كرفع مستكل الكعي كالثقافة العممية ارتأ الباحث اف يستخدـ استراتيجية التعمـ المعككس التي قد 

 يككف ليا اثرا في رفع مستكل الثقافة العممية لدل افراد العينة .
سؤاالآلتي ) مااثر استراتيجيةالتعممالمعككسفيتنمية الثقافة كبناءعمىماتقدميمكنتحديدمشكمةالبحثباإلجابةعنال

 ؟(العممية لدل طالبالصفالرابعالعممي
 Importance of the Research: ثانيا: أىمية البحث

 ،إنمعرفةالمعممالكاسعةبطرائقالتدريسكاستراتيجياتالتعميمالمتنكعةكقدرتيعمىاستعماليا 
 ،ناسبةلمتطبيؽ تساعدىبالشكفيمعرفةالظركفالتدريسيةالم

 ،كميكليـ  ،حتىتصبحعمميةالتعميمشيقةكممتعةلمطالبكمناسبةلقدراتيمككثيقةالصمةبحياتيماليكميةكحاجاتيـ 
 (  53: 0220 ،كتطمعاتيمالمستقبمية.                )مرعيكالحيمة  ،كرغباتيـ 

كالدارسينبعضيمببعض  ،فطريقةالتدريسعمميةتفاعممتبادلبينالمعمـ 
 ،كمنخالليذاالتفاعميحدثاكتسابالمعمكمات  ،اصرالبيئةاكالمكاقفالتعميميةالمختمفةالتييييئكىاالمعمـ زيادةعمىعن،

كالمياراتالمختمفةككذلكاكتسابانماطسمككيةمرغكبةكاتجاىاتكميكلمفيدةفيمدةزمنيةمحددةبزمنالدرسالكاحدأكمجمكع
 (  53:   0222 ،ةالدركسالمكضكعةفيالخطةالتعميمية.) قالدة 

 
داداىتمامالباحثينباستراتيجياتالتدريسالتيتيدفالىتعميمالطالبمكاضيعجديدةاعتماداعمىالمعرفةالسابقةالمخزكنكقداز 

ةلدييمكىنانحتاجالىرابطةاكجسريربطالمعمكماتالجديدةمعالمعمكماتالسابقةفاقترحعمماءالنفسالمعرفيانتككنيذىالراب
 التعممالمعككسطةىياستراتيجياتالتدريسكمنيذىاالستراتيجياتيياستراتيجية

:  0202 ،)المييبي                                                                                 
7) 

 ،كيعدالتعممالمعككسإحدىاستراتيجياتالتعممالمدمج 
 ،الذييعدنظامتعميمييستفيدمنجميعاإلمكانياتكالكسائطالتكنكلكجيةالمتاحة 

 ،داةلمتعممسكاءأكانتإلكتركنيةأمتقميدية كذلكبالجمعبيناكثرمنأسمكبكأ
 ،لتقديمنكعيةجديدةمنالتعممتناسبخصائصالمتعممينكاحتياجاتيممنناحية 

كتناسبطبيعةالمقررالدراسيكاألىدافالتعميميةالتينسعىمتحقيقيامنناحيةأخرل.                                            
 ( 7:  2010 ،) عكضكأبكبكر 

 ،إلىأنالتعممالمعككسالذييكاحدانماطالتعممالمدمج Johnson ،  (( 2014كيشير 
الذييجمعمابينتفعياللتكنكلكجيافيالتعممدكنإغفالدكرالتفاعممابينالمدرسكالمتعممبكجكدالتكنكلكجياكأدكاتياكأدكاتمعينة
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 ،عمىالتعممالفعاؿ؛ليككنمرشحانإلحداثتغييراتجكىريةفيالسياقالتعميميكالمؤسساتالتعميمية 
 ،يجيةالتعممالمعككستعممعمىإثراءالعمميةالتعميمية فاسترات

 ،كالميارىالمتمثمباكتسابالميارات  ،كتحقيقمخرجاتتعممإيجابيةعمىالمستكىالمعرفيالمتمثمفيزيادةالتحصيؿ 
 ،كالكجدانيالمتمثمفيحبالمادةالدراسيةكالتفاعالإليجابيمعياداخاللصفبينالمدرسكالمتعمميف 

                                                             أكبينالمتعممينمعبعضيـ .    
(Johnson،2014:24 ) 

يقـك التعمـ المعككس عمى الشراكة كالتفاعؿ بيف الطالب كالمعمـ الذم بدكره يركز عمى خبرات تعمـ ىامة 
كالغرفة  ليفتح الباب عمى مصراعيو اماـ مثؿ ىذه الخبرات تمكنو مف تطبيؽ رؤية جديدة في المنزؿ

الصفية كخاصة عندما يككف الدرس المعككس مصمما تصميما جيدا فأنو يساعد الطمبة عمى اتقاف معرفة 
المحتكل باإلضافة الى منحيـ خبرة عممية في تعمـ كيفية  التعمـ الذاتي كىك شرط ىاـ كال غنا عنو في 

ـ عممو خالؿ الدرس كالمحاضرة الدركس المعككسة في ما يتـ عممو في البيت ضمف التعميـ التقميدم يت
الصفية كالعكس صحيح كىذا يتيح الفرصة لمطمبة ليككف ليـ دكرا ىاما في عممية التعمـ . )  

Talbert،2015 : 12                                                                                ) 
يجيات التعميـ التي تساعد عمى جذب انتباه الطالب  لذا تعتبر استراتيجية التعمـ المعككس مف استرات

كالتي يشعر فييا المتعمـ بالمتعة ،كتشكيقو ك اخراجو مف البيئة التي يغمب عمييا الطابع التقميدم الركتيني 
كالحيكية حيث انيا تندرج ضمف استراتيجيات التعمـ االلكتركني التي ظيرت حديثا كفؽ التقدـ العممي 

                                          (                                                                                                                            Strayer،2007:17المجاؿ التربكم .   )كالتكنكلكجي في 
 ،انينإلىتكظيفالعممفيالحياةالعممية لقدتحكلتالنظرةفيتدريسالعمكممنالتركيزعمىحفظالحقائقكالقك 

 ،كمنيذاالمنطمقفإنالطريقةكالمحتكىيعتبرانتكأماف 
فالطريقةالتيتدرسبياالحقائقكالحقائقنفسيامتالزمانكينصباالىتمامحالياعمىكممنالمحتكىكالطريقةباعتبارىامناساسيات

: 2770 ،المعطيات.)نشكاف لذلكجرىتطكيرألىدافتدريسالعمكـ لتتماشىمعيذى ،تدريسالعمكمفيالعصرالحاضر 
46) 

كتؤكد 
الفمسفةالتربكيةالجديدةلتدريسالعمكمعمىتنميةالثقافةالعمميةلدىالمتعممينكالتيظيرتفيالكالياتالمتحدةاألمريكيةكركزتعمى

   Science  - Technology  -  Society )(STSالعالقةالتبادليةبينالعممكالتكنكلكجياكالمجتمع)
intervention  ship إذ)

دتعمىانالشخصالمثقفعمميانقادرعمىإدراكالعالقاتبينالعممكالتكنكلكجياكتأثيرىماعمىالمجتمعكيتضمنيذاالبعدبعضالشد
 ،كتأثيرىماعمىحياةالفرد  ،كالتكنكلكجياكالمجتمعمثؿ : العممكالتكنكلكجيا  ،عناصر )العكامؿ( ذاتالعالقةبالعمـ 

 21معيةالمصريةلممناىجكطرقالتدريسالمنعقدفيالقاىرةمف.)فالمؤتمرالعمميالخامسممج ،كمصادرالعممكالتكنكلكجيا 
(  2771 ،أغسطس  24-
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أكدعمىانتحقيقأبعادالتربيةالعمميةذاتالعالقةبالعممكالتكنكلكجياكالمجتمعكمنثماكتسابالطالبدارسيالعمكمالثقافةالعممي
 (222 -226: 2771 ،ة.                                                  )رجب 

( اربع ابعاد لمثقافة العممية تتمثؿ بالثقافة العممية AAASقد حددت الجمعية االمريكية لتقدـ العمكـ )ك 
كالثقافة العممية متعددة االبعاد  ،كالثقافة العممية االسمية  ،كالثقافة العممية المفاىيمية كاالجرائية  ،الكظيفية 

ـ ابعد مف المفردات كالمفاىيـ كالطرائؽ االجرائية لمفركع كالتي يمتد فييا منظكر الثقافة العممية فيما لمعم ،
العممية بؿ تمتد الى النكاحي الفمسفية كالتاريخية لمعمـ كطبيعة العالقة المتداخمة كالمترابطة بيف العمـ 

 كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة. 
 (327:  0225 ،كه كمحمد ) عمي                                                                

( كفي مجاؿ الثقافة العممية كانت مف احدل اىداؼ دراسة  0242كفي ضكء مشركع االصالح التربكم )
( التي اجريت في بغداد الكشؼ عف امتالؾ الثقافة العممية المفاىيمية كاالجرائية عند 0225) ،الممكي 

تالكيـ لمثقافة العممية المفاىيمية كاالجرائية .                      كاظيرت النتائج ضعؼ ام ،المتعمـ في المرحمة المتكسطة 
 (  324 – 322:  0225،) الممكي 

 0220 ،اكتكبر  12- 06اماالمؤتمرالعمميممجنةالكطنيةالمصريةلمتربيةكالثقافةكالعمكمكالمنعقدفيالقاىرةمف ) 
 )

عددمصادرالثقافةالعمميةفيمجتمعالمعمكماتيةالراىنفثمعناستراتيجيةعربيةلنشرالثقافةالعمميةالتكنكلكجيةفقدأكدعمىت
تعميميمتكاممييتمبغرسالتكجياتالعامةلمتفاعممعالثقافةالعممية  –ةضركرةقصكىمرتبطةبتكفيرنظامتربكم 

( العمممكالالمريكيينالشخصالمثقفعمميابأنو : 0242كيعرفتقرير مشركع) ،(0220  ،)جميكريةمصر 
 ،كاالحياءكالتكنكلكجياىيمنشطمإلنسانمياقكةكماانمياحدكدان  ،ذلكالشخصالذيمدييكعيبأنالعمـ 

 ،ككذايدركالمفاىيمكالمبادئكاألسسالرئيسةلمعمـ 
كمايستعماللمعرفةالعمميةكطرقالتفكيرالعمميةفياألغراضاالجتماعيةكالفردية.                       

(73:1990،Rutherford &Ahlgren  ) 
 ،كىيترتبطبالعمكمالطبيعيةكالبيكلكجيةعمىكجيالتحديد  ،كعالثقافةعامة ىذايعنيأنالثقافةالعمميةىياحدفر 

 ،كمنثمفالفرقبينالتنكرالعممي  ،فمفيكمالثقافةالعمميةيعنيمستكياتمتنكعةمنالمعرفةفيمجااللعمـ 
 ،كالضركريمنالخبراتالعممية  ،كالثقافةالعمميةيميزبأناألكليكالحداألدنى 

لىمستكىمتقدممن  02ص  ،  2774  ،كالمعمكماتالمرتبطةبميادينالعمـ.    )فراج  ،المعارؼ فيحينإنالثانييشيرا 
 ) 

 كيتضحمفيكمالثقافةالعمميةفيخصائصالشخصالمثقفكسمككيعممياكفيغالبيتياتحددبالخصائصاالتية :
 المعرفةبالحقائقكالمفاىيمكالنظرياتكالمبادئكالعمكـ . -أ
 لحياةاليكمية .القدرةعمىتطبيقالمعرفةالعمميةالمناسبةفيكمظركفا-ب
 القدرةعمىاستعمالعممياتالعمـ . -ج
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 ( 22 ، 0222،ادراكالعالقةالمتبادلةبينالعممكالتكنكلكجياكالمجتمع. ) الشيباني -د
 02 - 02المنعقدفيالقاىرةجامعةعينشمسمممدةمف )  ،كماأكصىالمؤتمرالقكميعنتأصياللثقافةالعمميةفيالمجتمع 

 ،(  0224 ،أكتكبر
يرتدريسالعمكمبضركرةاالىتمامبالمتعمممعالتأكيدعمىتأصياللثقافةالعمميةفيفكرالمكاطنككجدانيك الذيينظميمركزتطك 

 ،سمككياتيكتنميةالتفكيرالعممي 
)جميك ككذلكالتنسيقبينالمؤسساتذاتالصمةبنشرالثقافةالعمميةالسيماالمؤسساتالتربكيةكاإلعالميةكالثقافيةاألكاديمية

 ( 0224 ،ريةمصر 
يثةفيمجااللتربيةالعمميةعمىضركرةإعدادمكاطنيمتمكالحداالدنىمنالثقافةالعمميةالتيتساعدىعمىمك لذاأكدتالتكجياتالحد

 ،اكبةالتقدمكتييئيممعيشفيالقرنالكاحدكالعشريف 
 2774ففيندكةلمتربيةالعمميةكمتطمباتالتنميةفيالقرنالكاحدكالعشرينعقدتبالقاىرةعاـ 

امأكدالتربكيكنعمىأنمعاىدالتعميميجبأنتستكفيمممتعمممقكماتالثقافبيدفإلقاءالضكءعمىتطكيرمناىجاالحياءفيالتعميمالع
 ةالعممية . 
 ( 303: 0222،)  إسماعيؿ

 -ويمكن ايجازاىميةالثقافةالعمميةفيالنقاطاالتية :   
 تؤديالىاستراتيجيةكطنيةلمريادةالعمميةكالتقدمالعممي . -2
 ،ميكافقالمنيجيةالعممية تنشئمكاطنينقادرينعمىالتعامممعمعطياتالعصرمعكاتخاذقراراتبشك -0

 كلممناىجالتعميميةدكرفياحتكائياعمىتطبيقاتالثقافةالعممية .
 بناءالعقاللعممي .  -1
 لتسيمفينقاللمجتمعمنمجتمعتنظيريالىمجتمععممي . -2
 خمقأجيالتسعىممبحثالعممي . -3
 تنميةمياراتالتفكيركاتخاذالقراراتبناءعمىاالدلة . -4
 0222،كىيفائدةينبغيانتشمالفرادالمجتمعجميعيـ . )فتحاهلل  ،انفيمالعمميكفرلمفردمتعةكتحقيقالمذات  -5

:06 )  
 ثالثا:  ىدفالبحث:

 -ييدفالبحثالحاليالتعرفالى  : 
 اثراستراتيجيةالتعممالمعككسفيتنميةالثقافةالعمميةلدىطالبالصفالرابعالعممي  .-

 ( Research Hypothesisرابعا:فرضياتالبحث: )
( بيف متكسطات درجات  المجمكعتيف التجريبية 2،23دمستكىداللة ) اليكجدفرقذكداللةاحصائيةعن -2

 كالضابطة في االختبار البعدم عمى مقياس الثقافة العممية  .
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( بينمتكسطات درجات المجمكعة التجريبية في 2،23اليكجدفرقذكداللةاحصائيةعندمستكىداللة )  -0 
 .االختباريف القبمي كالبعدم لمثقافة العممية 

( بينمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة في 2.23جدفرقذكداللةاحصائيةعندمستكىداللة )اليك  -1
 االختباريف القبمي كالبعدم لمثقافة العممية .

 خامسا :حدودالدراسة:
 تحددالدراسةالحاليةب  :ت

 أكال :  طالبالصفالرابعالعممي في مركز مدينة المكصؿ .
 ( .0200 –  0202)  ثانيا:  الفصاللدراسياالكلمنالعامالدراسي

 ثالثا : اعدادية دمشؽ لمبنيف / في الجانب االيمف مف مدينة المكصؿ .
رابعا: 

كتاباالحياءلمصفالرابعاالعداديتأليفحسينعبدالمنعمداكدكنصرفرحانعبدالميكمازننكفعبكدكرابحةاسماعيمشاىينكنادي
 . 0226 ،العراقية ،مطبعةكزارةالتربية ، 7ط،ةحسينيكنسكسالمعدايعسؿ 
 :سادسا : مصطمحاتالبحث

 سيقكمالباحثبتعريفمصطمحاتالبحثككمايمي :
 عرفو كؿ مف :   Effectاكال :األثر : 

 -( عمىانو : 0221شحاتةكزينب )-2
 ( 0221:  22) محصمةتغيراتمرغكبةكتغيراتغيرمرغكبةمنخالليايحدثفيالمتعمممعمميةالتعمـ ( )شحاتةكزينب 

  -( عمى انو :0224المحيميد ) -0
كيسمى ) قكة االثر ( ام  ،حجـ التغير الذم حصؿ بسبب تدخؿ المتغير المستقؿ في المتغير التابع  )

ىك مقياس قكة العالقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع مف اجؿ معرفة تأثير المتغير المستقؿ في 
ث الفرؽ عمى الرغـ التابع ىؿ ىك تأثير مباشر كجكىرم اـ ىك تأثير ضعيؼ لـ يصؿ الى درجة اف يحد

مف كجكد فركؽ ذك داللة احصائية في متكسطات درجات المجمكعات .                                             
 (  22:  0224 ،) المحيميد 

 (  Flipped learning Strategy:استراتيجيةالتعميمالمعككس) ثانيا
 عرفياكممف :

 -( عمىانيا: 0223ىاركنكسرحاف )  -2 
 ،يتمدمجبينالتعميمالمتمركزحكاللمعممكالمتمركزحكاللمتعمـ  ،عميممدمجفيبيئةتعممبنائية ت

كتتضمنأنشطةتفاعميةلمجمكعاتصغيرةداخاللغرفةالصفيةكتعميمفرديمباشريعتمدعمىاستخدامالتكنكلكجيا .                 
 (  26: 0223  ،)ىاركف كسرحاف 

 -( عمى انيا :Aldossari&Almassaad،2017الدكسرم كاؿ مسعد ) -0 
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كفييا  ،استراتيجية تدريسية تعمؿ عمى تقسيـ الدرس الصفي عمى مرحمتيف مرحمة لمتعميـ خارج الصؼ 
 ،يتعمـ الطالب الدرس ذاتيا عف طريؽ محتكل االلكتركني مف قبؿ المدرس كمرحمة لمتعميـ داخؿ الصؼ 

يبات بطرؽ التعمـ بمو مف التماريف كالتدر حيث يكثؽ المدرس معمكمات الطالب بالمحتكل الذم أعد مف ق
 (Aldossari،2017:33)&Almassaad النشط المتنكع

اما التعريؼ االجرائي : فيك جميع الخطكات التي قاـ بيا الباحث كالتي تتمثؿ بتقسيـ التدريس الصفي الى 
راـ  يتـ مف خالليا مرحمتيف مرحمة قبؿ الدرس كمرحمة الدرس نفسة ثـ أعداد قناة خاصة في برنامج التمك

اعطاء الفيديك الخاص بالمادة الدراسيو  حيث يقكـ الطالب بمشاىدة الدركس في منازليـ قبؿ كقت الدرس 
بينما يستغؿ الباحث كقت الدرس في تكضيح المفاىيـ االحيائية كتكجيو الطالب كتطبيؽ ما  ،في المدرسة 

 تعممكه  في منازليـ . 
 Scientific Culturee:الثقافةالعممية:ثالثا 

 -كعرفياكممف :
 -( عمى انيا : 0222 ،) صالح -2

الفرد الذم يمتمؾ المعرفة العممية كيكظفيا في مكاقؼ الحياة اليكمية بيدؼ التعامؿ مع البيئة بحيث 
تساعده عمى حؿ مشكمة اليكمية كاتخاذ القرارات الصائبة التي يتمكف مف التعايش مع المتغيرات مف حكلو 

 (   6: 0222 ،تقدـ كرفاىية مجتمعو .                 )صالح كيسيـ ب ،
 -(عمى انيا :0221 ،)الخالدم -0

القدر المناسب مف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات العممية الالزمة لمتمميذ حتى يستطيع التعامؿ بذكاء مع 
ية كاتخاذ القرارات المناسبة ذاتو كزمالئو كاالشياء المحيطة بو كاالحداث البيئية كمشكالت الحياة اليكم

 (   26: 0221 ،بشأنيا .                           )الخالدم 
ية الذم اعده اما التعريؼ االجرائي : كىي الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس الثقافة العمم

 الباحث ليذا الغرض 
 ثاني الفصل ال                                                  

 اطار النظري  -1 
 Flipped learning مفيومالتعممالمعكوس:
(أنالتعممالمعككسمصطمحيكضحديناميكية  2014)Honeycutt & Garrettيذكر كؿ مف 

 (بمعنىالقمبمناختصارلمجمكعةمنالكمماتكىي:FLIPبيئةالتعمـ،حيثتتككنالكممة)
 (Fالتركيزعمىالمتعمـ :)Focus on your 
(Lليتعممكامنخال :)ؿLearners by 
( Iإشراكيمفي :)Involving them in the 
(Pاألنشطةكالعمميات :)ProcessHoneycutt & Garrett ،2014:13)                      ) 
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كقد اطمقعمىالتعممالمعككسعدةتسميات مثاللتعممالمنعكس،التعممالمرتد،التعمـ 
 العكسي،الفصكاللمقمكبةأكالفصكاللمعككسة. كليعدةتعريفات:

(بأنينكعمنأنكاعالتعمـ الذييتكاممفييالتعمـ 0223حيثعرفيعمي) 
 (                                                                            6:  0223،التقميديداخاللصفمعالتعمماإللكتركنيبطريقةتسمحبإعدادالمحاضرةعبراإلنترنت)عمي 

ضكرالمحاضرة،كيخصصكقتالمحاضرة ليتسنىممطالباالطالععمييافيمنازليمقبمح
 .فيحاللتمارينكمناقشةالتكميفاتكالمشاريعالمرتبطةبالمقرر

(بأنالمدرسفيالتعممالمعككسيقكمبإعدادكتكفيرمحتكىالمادة 0223ذكرحمدم) 
العمميةلممتعممينعمىشكممحاضراتمسجمةأكمقاطعفيديكأكعركضتقديمية،كيمزميـ 

اللدرسيقكمالمدرسبخمقفرص باالطالععميياكفيمياقبمحضكرىمممصؼ،كفيداخ
لمناقشةكمراجعةكتحميمتمكالمعمكمات،كتطبيقتمكالمفاىيمتحتإشرافيكتكجييو،فيمكنو 

مناقشةالطالبعنتمكالمفاىيمكالمعمكمات،كيبدأالطالببالعممفيمجمكعاتأكبشكؿ 
فرديعمىاألنشطةكالمشاريعداخاللدرسكذلكيساعدعمىترسيختمكالمفاىيمكاالنتقالبيـ 

 يمإلىمستكىالتحميمكالتطبيقكاإلتقانمنخالإلشرافيكتكجيييميـ كتقديمالمالحظاتفينفسالمحظة.منمستكىالحفظكالف
(الشكمكيفيةتبادالألدكاربينالميامالتيكانيقكمبياالطالبفي 2كيكضح )

                                  المنزلكالغرفةالصفيةحيثأصبحالطالبيشاىدالمحاضرةفيالمنزلكيقكمبحاللكاجبات  كاألنشطةداخاللصؼ.                     
 (37: 0223،)حمدم 

 
 ( يكضح تبادؿ األدكار بيف المنزؿ كالغرفة الصفية                                                                      2الشكؿ )                

 -مبرراتاستخدامالتعممالمعكوس :
 عديدمنالمبرراتالستخدامالتعمـ المعككسكتكمنفيمايأتي :( أنيناكال2015  كيذكرالشرماف  ) 

 التكمفةالعاليةالتيتحتاجيابعضالمكادالدراسيةمثاللمكادالتطبيقية،كالتيالتستطيع -2
 المدرسةتكفيرمتطمباتيا.

التطكرالتكنكلكجيالمتسارعفياستخدامالتقنياتالحديثة،فنجدمعظمالطالبيقضكنُجؿ  -0
 فيمالذكيةأكأجيزتيمالمكحية.كقتيمعمىاإلنترنتمستخدمينيكات
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 تراكمالزخمالمعرفيالذييعتمدعمىضركرةالتنكعفيأساليبالتعممككسائمو. -1
 الغيابالذييحدثمممدرسأكالطالبعنالدرسبسببسكءاألحكااللجكيةأكبسبب -2

 الظركفالصحيةكمايترتبعمىذلكمنفكاتأداءكحضكرالدرسمممدرسكالطالب.
د،كالذييجعاللمدرسيقضيكقتأطكلفيعممية األعدادالكبيرةلمطالبداخاللدرسالكاح -3

 شرحالمادةالعمميةلبعضالطالبالذينممتصمميمالمعمكمةبالشكاللمطمكب.
 الفركقالفرديةبينالطالبفيسرعةفيميمكاستيعابيمممحتكىالدرس. -4
طكاللمقررالدراسيكضيقالكقت،كذلكيجعاللمدرسغيرقادرعمىطرحاألسئمةكتطبيؽ  -5

ددلكٍممنالطالبكالمدرسفيالمدرسةكيجبااللتزامبو، األنشطةكمناقشةالطالب،فالكقتمح
كبالتالياليكجدكقتكافيمممناقشةكالحكاركاجراءالتطبيقاتكاألنشطةبسببمحدكديةالكقت.                                                

 ( 247-252: 0223،)الشرماف
 -خصائصالتعممالمعكوس :

كقتالمحاضرةكتنظيميابشكميدعمالتفاعؿ يساعدالتعممالمعككس عمىاالستغالاللجيدل-2
معالمتعمميف،كالبدأنيحتكيالتعممالمعككسعمىمقطاتالفيديكالقصيرةأكالعركضالتقديمية 

 كالبرامجالتعميميةمايدفعالطالبكيحفزىعمىالتعمـ .
كمايضمنالتعممالمعككس االستغالؿ -0

الطالبقبؿ األمثممكقتالمدرسأثناءالمحاضرةبقاعةالدرس؛حيثيقكمالمدرسبتقييممستكى
الشركعفيالمحاضرة،كذلكمنخالإلعطاءىمالكاجباتالمنزليةالتيتمإعدادىامسبقا،كيقكـ 

 الطالببأدائياكارساليالممدرسعبرالبريداإللكتركني،كمنخاللتصحيحيا
يتعرفالمدرسعمى المفاىيمكالمعارفالتيمميتمكنمنياالطالب،ثميقكـ المدرسبتصميماألنشطةالصفيةالتييتـ -1

 زعمىتكضيحماصعبفيمو، منخاللياالتركي
يشرفعمىأنشطتيمكيقدمالدعـ المناسبألكلئكالذيناليزالكنبحاجةلمتقكية،كبالتاليتككنمستكياتالفيمكالتحصيممدل -2

جميعالطالبعاليةجدا ؛ألنالمدرسفييذاالنمطمنالتعمميراعيالفركقالفرديةبيف الطالب.                       ) 
                                                             (           19:  2018 ،المنتشرم 

 -مكوناتالتعممالمعكوس :
 ( إلىأنالتعممالمعككسيتككنمنثالثمككناترئيسية 2013) ،Marshallكيشير
 كىي:

 فيديكتعميمييتمتطبيقيخارجالصؼ.-2
 التفاعاللتعاكنيبينالطالبأنفسيمكالمدرسداخاللصؼ.-0
 اجعةالمالحظةكالتغذيةالر -1
ليو 0كيكضحالشكؿ )    ،( المككناتالرئيسيةلمتعممالمعككسبناء عمىماأشارا 
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  (29 :Marshall، 2013) 
 

 -خطواتتنفيذاستراتيجيةالتعممالمعكوس :
يقكـ الطالب بمشاىدة الفيديك التعميمي الذم كضعو المدرس قبؿ الدرس في البيت مف خالؿ الحاسكب -2

 (  Strayer ،2007 ،26)                          اك الجياز المحمكؿ اك المكحي  .  
يدكف الطالب المالحظات كاالسئمة خالؿ مشاىدتو لمفيديك التعميمي ألنو بإمكانو ايقاؼ الفيديك لتدكيف -0

                      مالحظاتو كذلؾ تقديـ كترجيع الشرح كي يتمكف مف استيعاب النقاط التي يريدىا .                                      
                                                                        (Hockstader ،2013 

،10  ) 
مع مراعاة إعطاء  ،يأتي الطالب الى الدرس بفيـ اساسي لألفكار الرئيسية المتعمقة بمكضكع الدرس -1

بعد ذلؾ يككف  ،كيتـ عمؿ نقاش حكليا  ،ي اطمعكا عمييا كقت ببداية الدرس ألسئمة الطمبة حكؿ المادة الت
أك مياـ بحثية  ،المدرس قد جيز النشاط الخاص باليكـ الذم قد يككف عمى شكؿ تجارب مخبرية 

مع امكانية  ،اك حتى اختبار تككيني  ،أك نشاط تطبيقي عمى حؿ المشكمة المتعمقة بالدرس  ،استقصائية 
 اكثر مف نشاط اك ميمة .                                      اف تحتكم فعاليات الدرس عمى

                                                              (Bergmann &Sams ،2012 ، 2 
 -الثقافة العممية: -
الميارات العممية لقد اصبح العمـ كالتكنكلكجيا كالماء كاليكاء في حياتنا اليكمية  في ظؿ االفتقار لممعرفة ك  

كالتكنكلكجيا سكاء في البالد المتطكرة اك النامية فقد ظيرت دعكات بتطكير مناىج العمكـ لخمؽ االنساف 
المثقؼ عمميا كتكنكلكجيا كيتخذ مف الثقافة اداة لو تساعده عمى صنع القرار المناسب الذم ينسجـ مع 

جتماعية ذات العالقة بالعمكـ .                متطمبات عصره الذم يعيش فيو بزيادة كعيو لممسائؿ اال
(423 :1997،Jenkins ) 

االساسيات المطمكبة في اعداد المكاطف ليشارؾ بمعرفتو كتفكيره كمياراتو كاتجاىاتو مشاركة بؿ ىي مف 
 ( 15:  0220 ، فعالو في بيئتو كمجتمعو .                       )عمي

رؽ كاالساليب التي يعبر فييا االنساف عف فيمو لمعالـ كعف ادكار (انيا الط 0227) ،كبيف   الكرد 
 ( 22:  0227 ،كينكنتو فيو                                                  )الكرد 

 وتيدف الثقافة العممية الى  
2- 

لصحفكالمجالتكغيرىا تبسيطالعمكمكتقريبيامنذىنالفردمنخالاللكسائاللمختمفةمنبرامجتمفزيكنيةكمطبكعاتكالكتبكا
 . 
 تمكينالفردمنمتابعةمايستجدمنمجاالتالعمكمالطبيعيةالمختمفة .  -0
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 ،االرتقاءبالحياةالشخصيةلمفردمنخاللتمكينيمنالمعرفةالعمميةكالفيمكالقدرةعمىاالستخدامالكاعيكالمستنيرليا  -1
 جتماعيكالثقافيميذىالحياةكالقدرةعمىتقكيمالمسارالشخصيكاال ،كالتقديرالمناسبمجكانبالحياةكابعادىا 

2- 
اعداداالنسانالمفكرالكاعيالقادرعمىالتعامممعالقضاياكالمكاقفالحياتيةكالتيتستحدثمنحكليفيسياقالزمانكالمكانكالتييتفاع

 لفيياالعممكالتكنكلكجيةمعالبيئةكالمجتمع . 
3-

اركةالفعالةفيحمقضاياالمجتمعكمشكالتتككينالعاداتالذىنيةالتيتسايرمياراتالتفكيرالعمميكتساعدالفردعمىالتعممكالمش
  ( 25:  0222 ،) النمرق .

 -:بما تاتيخصائص الثقافة العممية تكمن اىمية 
مجتمع بالتطكرات العالمية صعكبة تحديد المفيكـ بشكؿ مطمؽ كتحديد مستكياتيا كتأثرىا في ام -2

 . كالمحمية 
 عف تحقيقيا .المؤسسات التربكية كالتعميمية ليست المسئكلة الكحيدة -0
اذ أف الثقافة العممية تعد  ،صعكبة تحقيقيا في زمف قصير اك مف خالؿ مقرر كاحد اك مكضكع كاحد -1

 مف االىداؼ بعيدة المدل التي يمـز تحقيقيا كقتا طكيال .
فما كاف يمثؿ قمة العمـ كالتقنية منذ عشر سنكات اصبح االف مف ،تتغير الثقافة العممية بتغير الزمف -2
 مفات التقنية كيرجح ذلؾ الى تراكمية العمـ كالتقنية كالتطكر المستمر كالمتالحؽ بينيما .مخ
فالمكاطف العادم ال يكتمؿ اعداده لممشاركة المثمى في  ،ليست الثقافة العممية حكرا عمى العمماء -3

 العممية  مجريات امكر مجتمعية مف دكف التربية العممية التي تكسبو القدر المناسب مف الثقافة
 ( 16: 0220،)عمي                                                                               

 -جوانبالثقافةالعممية:
 الجانبالمعرفي : كيتضمنطبيعةالعممكالمفاىيماالساسيةلمعممكعممياتالعمممنمفاىيمكنظرياتكحقائقكمبادئ . 

 ككالفردكيتضمنالقيمكاالتجاىاتكالميكاللعممية . الجانبالكجداني : ىكاالذييرتبطبسم
الجانبالميارم : 
كالذييتضمنتطبيقالمعرفةالعمميةعندالتفاعممعالعالمالمحيطكاستخداممياراتالتفكيرالعمميكالمياراتاالجتماعيةكالميار 

 ( 12:  0221 ،.   ) لبد اتالتقنية
 ابعاد الثقافة العممية:
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 (0) شكؿ                           

 ابعاد الثقافة العممية                                      
 ( 035: 0222 ،)زيتكف                                                             

 -اقسامالثقافةالعممية : 
 ،نكلكجية الثقافةالعمميةالكظيفية : تتضمنالمفرداتاكالمصطمحاتاكالكمماتالفنيةالمرتبطةبالعممكالتك -2

 ،كباعتبارالعمركمرحمةالنمككالمستكىالتعميمي 
 فأنعمىالمتعممانيككنقادراعمىكتابةكقراءةصفحاتتتضمنمصطمحاتعمميةكتكنكلكجية . 

الثقافةالعمميةالمفيكميةكاالجرائية :  -0
االقسممنالثقافتتمحكرحكالالفكارالرئيسيةالتيتشكمفرعالعمماكفركعالعمكمالطبيعيةكالحياتيةكعمكماالرضكبيذايشكميذ

 ةفيمااكبرلممفاىيمالتيتستخدمكأساسممفركعاكالفركعالعممية .
 ،الثقافةالعمميةالمتعددةاالبعاد : يمتدمنظكرالثقافةالعمميةابعدمنالمفرداتاكالمصطمحاتكالمفاىيـ  -1

 ،فكارالعممية كعمىسبياللمثالتاريخاال ،كالطرقاالجرائيةلفرعالعمماكالفركعالعمميةالطبيعيةكالحياتيةكعمكماالرض 
 دكرالعممفيالمجتمع . ،طبيعةالعمـ 

 ،الثقافةالعمميةاالسمية : تحددالثقافةالعمميةاالسميةكتعرفالمصطمحاتكاالمثمةعمىانياعممية  -2
 ،كتشيرالىمكضكعاتكمعمكماتكمعرفةكفيمغيرصحيح 
 ،كذلكيعنيانالطمبةيربطكنالمصطمحاتكاالفكاركالقضايابمجااللعامفيالعممكالتكنكلكجيا 

 ،)زيتكف االانيذاالرابطيمثمفيمغيرصحيحكتطكراتممفاىيمبديمةاكافكاركنظرياتساذجةاكفيماناقصاغيرمكتمؿ.
0222  :010 – 016 ) 

 -سمات المتعمم الذي يمتمك الثقافة العممية :
يتحمى المتعممكف المثقفكف بعدد مف السمات التي تميزىـ عف اقرانيـ كسنكرد ابرز السمات التي يتمتعكف 

 ا الطمبة المثقفكف عمى النحك االتي : بي
 القدرة عمى ربط العمـ بحاجات المجتمع .  -2
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 يمتمؾ اخالقيات البحث العممي .  -0
 يفيـ طبيعة العمـ كيتفيـ اساسيات العمـ كنظرياتو .  -1
 يفيـ طبيعة المعرفة العممية .  -2
 و مع الككف المحيط بو . يستخدـ المفاىيـ كالمبادلء كالقكانيف كالنظريات في تفاعم -3

 (  01: 0220 ،)مصالحة 
 الدراسات السابقة

 -المحور االول : الدراسات التي تناولت التعمم المعكوس :
 (: 7117دراسة بشارات )  -1

اجريت ىذه الدراسة في فمسطيف . كىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المعككس في تحصيؿ 
ساسي، كعمى مفيكـ الذات الرياضي لدييـ في محافظة أريحا، فقد استخدمت طمبة الصؼ العاشر اال

( طالبا كطالبة، حيث تـ تقسيميـ 21الباحثة منيج شبو التجريبي كطبقت الدراسة عمى عينة تككنت مف )
( 02(طالبا كطالبة كاالخرل ضابطة بمغ عدد طمبتيا )27إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية تككنت مف )

(كقد أعدت الباحثة دليؿ 0225- 0224لبة كذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ )طالبا كطا
التدريس لكحدة اليندسة الفراغية كفؽ استراتيجية التعمـ المعككس كما أنو تـ االستعانة باختبار تحصيؿ 

ة بيف بعدم، لقياس تحصيؿ الطمبة بالمادة التي درسكىا، كاظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائي
متكسط درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية التي تـ تدريسيا 

                                                             التعمـ المعككس .  باستخداـ استراتيجية
                           ب(                                           -أ ، 0225 ،)بشارات 

 (:7112دراسة العكيمي ) -7 
اجريت ىذه الدراسة في العراؽ . كىدفت ىذه الدراسة  التعرؼ الى اثر استخداـ استراتيجية التعمـ 
المعككس في تدريس الفيزياء في التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير العممي لدل طمبة الصؼ الخامس 

( طالبا تـ اختيارىا 46تككنت عينة الدراسة مف ) ،لمنيج شبة التجريبي استخدمو الدراسة ا ،العممي 
( طالبا درست 11قصديا كتعينيا عشكائيا الى مجمكعتيف االكلى مجمكعة تجريبية بمغ عدد طالبيا )

( طالبا درست 13كالثانية مجمكعة ضابطة بمغ عدد طالبيا ) ،باستخداـ استراتيجية التعمـ المعككس 
عتيادية . كاظيرت نتائج الدراسة كجكد فرؽ ذم داللة احصائية في تحصيؿ الطمبة بيف بالطريقة اال

المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية التعمـ المعككس كالمجمكعة الضابطة التي درست 
فكير ككجكد فرؽ ذم داللة احصائية في ميارات الت ،بالطريقة االعتيادية لصالح المجمكعة التجريبية 

 ،العممي لصالح المجمكعة التجريبية .                                                     )العكيمي 
 ب(-: أ0227

 -المحور الثاني : دراسات تناولت الثقافة العممية :
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 (:7111دراسة قنديل ) -1
يف العمـ كالتكنكلكجيا اجريت ىذه الدراسة في جميكرية مصر العربية كىدفت الدراسة )تأثير التكامؿ ب

كالمجتمع في الثقافة العممية كالتحصيؿ الدراسي في مادة العمكـ لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ( الى 
تحديد تأثير التكامؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع في الثقافة العممية كالتحصيؿ الدراسي في مادة العمـك 

افظة كفر شيخ ككانت ادكات الدراسة ىي اختبار تحصيمي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مح
( طالبا كطالبة مف 022دراسي كاختبار لمثقافة العممية كقد طبقت الدراسة عمى عينة عشكائية بمغ عددىا )

الصؼ الخامس االساسي كقد تكصمت الدراسة الى اف التكامؿ بيف العمـ كالمجتمع كالتكنكلكجيا في محتكل 
 ب(-أ، 0222 ،) قنديؿ ؿ بكثير في انماء الثقافة العممية لمطمبة مف النظاـ المعتاد  .تدريس العمـك افض

 (: 7112دراسة عوض ) -3
اجريت ىذه الدراسة في اليمف كىدفت الدراسة )مستكل الثقافة العممية التكنكلكجية كالبيئية لدل طالب 

التعرؼ عمى مستكل الثقافة العممية  جامعة حضر مكت لمعمكـ كالتكنكلكجية كمصادر اكتسابيـ ليا ( الى
التكنكلكجية كالبيئية في ضكء متغيرات التخصص كالمستكل االكاديمي كالجنس فاختيرت عينة الدراسة 

( طالبا كطالبة مف طمبة جامعة حضر مكت كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة كاالجابة عف 576المككنة مف )
( فقرة 222ثقافة العممية كالتكنكلكجية كالبيئة مككف مف )اسئمتيا بنيت اداتا . االكلى عبارة عف اختبار لم

 ،المعرفة البيئية  ،مف نكع اختيار مف متعدد ككزعت فقراتو بالتساكم عمى مجاالت ) المعرفة التكنكلكجية 
التفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة المحيطة كطبيعة العمـ ( كاالداة الثانية عبارة عف قائمة 

( مصدرا كزعت عمى ثالث مجاالت 02صادر اكتساب الثقافة العممية التكنكلكجية كالبيئة مككنة مف )بم
مجاؿ النشاطات كالمجتمع( كقد طبقت  ،مجاؿ المناىج كالخطط الدراسية  ،مجاؿ االعالـ كالمجتمع 

 االداتاف عمى عينة الدراسة ككانت ابرز النتائج التي تكصمت الييا الدراسة ما يمي :
تدني المستكل الكمي لمثقافة العممية كالتكنكلكجية  كالبيئية كمجاالتيا االربعة لدل طمبة جامعة حضر -2

مكت باختالؼ التخصص كباختالؼ المستكل االكاديمي لمصمحة االخير كباختالؼ الجنس لمصمحة 
 الذككر . 

طمبة جامعة حضر مكت اف مجاؿ االعالـ كالمجتمع كاف اكثر مجاالت المصادر التي استمد منيا -0
لمعمكـ كالتكنكلكجيا ثقافتيـ العممية التكنكلكجية كالبيئة ثـ جاء بعدىا مجاؿ المناىج كالخطط الدراسية ثـ 

 (0227،مجاؿ النشاطات كالمجتمع .                )عكض 
 الفصؿ الثالث                                              

 اجراءات البحث
لفصؿ اإلجراءات التي قاـ بيا الباحث لتحقيؽ ىدؼ البحث مف حيث اختيار التصميـ يتضمف ىذا ا

عداد  أداتي البحث   ،كاختيار العينة كتكافؤىا ،كتحديد مجتمع البحث  ،التجريبي المناسب لمبحث  كا 
 كاختيار الكسائؿ االحصائية المناسبة كما مكضح عمى النحك االتي :  ،كتطبيؽ التجربة 
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 (Experimental Designصميم التجريبي لمبحث  ) اوال : الت
لذلؾ اعتمد الباحث التصميـ التجريبي ذم الضبط الجزئي الذم يطمؽ عميو ) منيج المجمكعات المتكافئة 

( )Cohen ، 2003 : 213  كيتضمف ىذا التصميـ  ،( كالذم يناسب اجراءات البحث الحالي
في  ،ريبية تدرس باستخداـ استراتيجية التعمـ المعككس مجمكعتيف متكافئتيف تتخذ احداىما مجمكعة تج

 (1االعتيادية كما مكضح في الشكؿ ) حيف تبقى المجمكعة االخرل الضابطة تدرس بالطريقة
 :التصميـ التجريبي لمبحث(1الشكؿ )

 االختبار البعدم  المتغير المستقؿ    االختبار القبمي  المجمكعة  ت
 
2- 

 
 التجريبية 

 
 

 العمميةالثقافة 
 

 
 استراتيجية التعمـ المعككس

 
 

 الثقافة العممية   
 

0- 
 

 الطريقة االعتيادية  الضابطة

 
 (Community Limitation The Researchثانيا : تحديد مجتمع البحث )

تحدد مجتمع البحث الحالي  بجميع طالب الصؼ الرابع العممي لممدارس االعدادية لمدراسة النيارية  
(  طالب في المدارس االعدادية ) النيارية ( في مدينة المكصؿ لمعاـ الدراسي  4506عددىـ )  كالبالغ 

 ( مدرسو اعدادية لمبينيف .  11( كالبالغ عددىا ) 0200- 0202)
كلقد حصؿ الباحث عمى ىذه المعمكمات بمكجب كتاب تسييؿ المياـ الصادر مف المديرية العامة لتربية 

 ( . 27/22/0202بتاريخ ) (  22/22/643نينكل ذك العدد  )
 (   Sample of The Researchثالثا : اختيار عينة البحث ) 

اذ يمكف اف تعمـ نتائج تمؾ العينة  ،تعريؼ العينة عمى انيا جزء مف مجتمع البحث تمثمو تمثيال مناسبا 
االصمي .                                     كىي فئة جزئية مف كحدات المجتمع ليا نفس خكاص المجتمع ،عمى المجتمع بأكممو 

 (  026 ، 0227 ،) عباس كاخركف 
 كالختيار عينة البحث اتبع الباحث الخطكات االتية : 

 اختيار المدرسة :-أ
 اختار الباحث بصكرة قصدية مدرسة )اعدادية دمشؽ لمبنيف  ( لتمثؿ عينة البحث لألسباب االتية 

 االيمف لمدينة المكصؿ كذلؾ الف الباحث مف سكنة الجانب االيمف  كقكع المدرسة في الجانب-2
ابداء ادارة المدرسة استعدادىا لمتعاكف مع الباحث كتقديـ التسييالت الالزمة لتنفيذ التجربة كىك امر -0

 ضركرم لنجاح التجربة . 
 اختيار مجمكعتي البحث :-ب
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اختار الباحث باألسمكب العشكائي  ،ة بحثو بعد اف حدد الباحث المدرسة التي سكؼ يختار منيا عين
اذ اختيرت الشعبة ) ب( في مدرسة دمشؽ لمبنيف لتمثؿ  ،البسيط  مجمكعتي البحث التجريبي كالضابطة 

المجمكعة التجريبية التي تدرس مادة االحياء عمى كفؽ استراتيجية التعمـ المعككس كالشعبة )أ( مف نفس 
كقد  ،التي تدرس المادة عينيا عمى كفؽ الطريقة االعتيادية السائدة  المدرسة لتمثؿ المجمكعة الضابطة

( 11كعدد الطالب في المجمكعة الضابطة ) ،( طالب 07بمغ عدد الطالب في المجمكعة التجريبية )
ثـ استبعد الباحث الطالب الراسبيف في كمتا المجمكعتيف المتالكيـ خبرة سابقة مف العاـ الماضي  ،طالبا 

 ،( طالبا 04( طالبا كلممجمكعة الضابطة )04اصبح عدد الطالب لممجمكعة التجريبية )كبذلؾ  ،
 ( 2كما مكضح في الجدكؿ ) ،( طالبا 30فأصبحت عينة البحث مككنة مف )

 يبيف عدد الطالب في مجمكعتي البحث قبؿ االستبعاد كبعدة   ( 2الجدكؿ )     
 

 المجمكعة
 

  المدرسة                         
 

 الصؼ 
 

 الشعبة 
 

عدد الطالب قبؿ            
 االستبعاد

 
عدد الطالب 

 الراسبيف

 
عدد الطالب 

 بعد االستبعاد
 04        1        07         ب      الرابع  دمشؽ  التجريبية 

 04        5         11         أ     الرابع  دمشؽ  الضابطة 

 (     Equivalent of the groups researchرابعا :تكافؤ مجموعتي البحث )
مف شركط البحث التجريبي اف يككف افراد مجمكعتي عينة البحث متكافئكف في بعض المتغيرات ال نجاح 

      كليتمكف الباحث مف بياف تأثير المتغير المستقؿ اك المعالج عمى المتغير التابع                                            ،التجربة 
 (  0224:215،)المرعشمي 

لذا ارتأ الباحث اجراء عممية التكافؤ بيف الطالب مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة ( احصائيا في 
 عدد مف المتغيرات التي قد تؤثر في المتغير التابع عمى حساب المتغير المستقؿ كىذه المتغيرات ىي : 

التكافؤ في المعدؿ  ،المستكل التعميمي لألميات ،يمي لإلباء المستكل التعم ،) العمر الزمني باألشير  
 (التكافؤ في اختبار الثقافة القبمي،العاـ 

 ( : Requirements off the Research: مستمزمات البحث ) خامسان  
 لغرض تنفيذ اجراءات البحث كالتحقؽ مف اىدافو كفرضياتو تطمب ذلؾ تييئة بعض المستمزمات كىي : 

 لمادة العممية : تحديد ا-2
كالتي ستدرس لطالب عينة البحث اثناء مدة التجربة عمى  ،حدد الباحث المادة العممية المشمكلة بالبحث 

- 0202كفؽ مفردات كتاب مادة االحياء المقرر تدريسو لطالب الصؼ الرابع االعدادم لمعاـ الدراسي ) 
 ( الفصؿ الخامس  ،فصؿ الثالث ال،الفصؿ الثاني  ،الفصؿ االكؿ ) ( كتشمؿ الفصكؿ  0200
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 اعداد الخطط التعميمية :  -0
لذلؾ اعد الباحث الخطط التعميمية لكؿ مف مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة في ضكء االىداؼ 

( حصص اسبكعيا كحسب 1السمككية  لممادة كاعتمادا عمى الحصص الدراسية المقررة ليذه المادة بكاقع )
محددة الستراتيجية التعمـ المعككس لممجمكعة  التجريبية كالطريقة االعتيادية الخطكات التعميمية ال
 خبراء االساتذةعمى مجمكعة مف ال مكذجا مف الخطة التعميمية ثـ عرض الباحث  ن ،لممجمكعة الضابطة 

الخطط  كء ذلؾ اعد الباحث عددا مفكفي ض ،كقد ابدك مكافقتيـ عمييا  ،لمحكـ  عمى صالحيتيا 
( خطة لكؿ 04مية  لكؿ  مف استراتيجية التعمـ المعككس  كالطريقة االعتيادية ) السائدة ( كبمغا )التعمي

 منيما . 
 ( :   Tools ، of the Researchسابعا : اداة البحث ) 

تعد ادكات البحث مف الكسائؿ االساسية لمباحث كخطكة ميمة كرئيسة مف خطكات اجراء البحث لجمع 
فال بد  ،اذ بدكنيا ال يمكف لمباحث اف يكمؿ دراسة الظاىرة المراد بحثيا  ،ت المطمكبة البيانات كالمعمكما

 اف يعتمدىا كؿ باحث لمكصكؿ الى النتائج المطمكبة لتحقيؽ اىداؼ بحثو . 
كتعرؼ اداة البحث : بأنيا الكسيمة التي مف خالليا يستطيع الباحث اف يجمع البيانات التي تجيب عف 

 ( 02:  0221 ،مشكالتو .               ) السعداكم كالجنابي  اسئمة بحثو كحؿ
 اىدافو تتطمب تكفير اداة لقياس مستكل الثقافة العممية .كاف طبيعة البحث الحالي ك 

 مقياس الثقافة العممية :
كبعد اطالع الباحث عمى عدد مف الدراسات السابقة  ،البحث الحالي  الميمة لمتطمباتيمثؿ المقياس احدىا

قاـ الباحث بتطكير مقياس لمثقافة العممية كفقا لمخطكات االتية  ،كالمقاييس الخاصة بقياس الثقافة العممية 
. 
 االطالع عمى االدبيات والدراسات التي اىتمت بموضوع الثقافة العممية ومنيا دراسة  -1

 ،( 0224كالجالد )زيداف  ،( 0222قنديؿ ) ،( 0222الجنابي )  ،( 0224الشكعة )   ،( 0222العزة )
 (.0202سعيد ) ،(0227عكض )

 وفي ضوء الدراسات السابقة :-7
( فقرة 20قامالباحثباالطالععمىعددمنالمقاييسممثقافةالعممية كقاـ بتطكير مقياس لمثقافة العممية مككف مف ) 

ر العمـ تأثي ،محتكل المعرفة  العممية ،في صيغتو االكلية مكزعة عمى ثالث محاكر ) طريقة التفكير 
نكع فقرةلممحكرالثالث ( مف 25فقرةلممحكرالثاني ( )  23فقراتمممحكراالكؿ ( )  22كالتكنمكجيا ( كبكاقع )

 ال اعمـ (  االختبارات المكضكعية )نعـ  ال 
 صدق االختبار : -3

لغرض التحقؽ مف صدؽ االختبار كقياسو لمغرض الذم استعمؿ مف اجمو اعتمد الباحث الصدؽ 
عرض   ،اجؿ التأكد مف كضكح الفقرات كالكشؼ عف الفقرات الغامضة اك غير الكاضحة  الظاىرم مف



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

44 

لغرض التحقؽ مف  ،دريس كالقياس كالتقكيـ الباحث االختبار عمى لجنة الخبراء في مجاؿ طرائؽ الت
ؽ %( فما فك 63كقد اعتمد الباحث  عمى نسبة ) ،سالمة الفقرات كمدل مناسبتيا لقياس الثقافة العممية 

كقد حصمت جميع الفقرات عمى ىذه النسبة  ،مف اراء الخبراء معيارا لقبكؿ صالحية الفقرات مف عدميا 
كفي  ،فضال عف تقديميـ عددا مف المالحظات تخص تعديؿ صياغة عدد مف فقرات االختبار  ،كاكثر 

 اىرم . ضكء آرائيـ تـ تعديؿ كصياغة بعض الفقرات كبذلؾ تحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار الظ
 صياغة تعميمات االختبار : -4

كقد  ،اعد الباحث التعميمات الخاصة باإلجابة عف فقرات اختبار الثقافة العممية لتككف سيمة ككاضحة 
قراءة فقرات االختبار بدقة  ،تضمنت التعميمات عدد فقرات االختبار كطريقة االجابة عف فقرات االختبار 

 كتأف قبؿ االجابة عنيا بما يراه مناسبا كصحيحا .
 التجربة االستطالعية : -5 
كالتعرؼ  ،لغرض التحقؽ مف الخصائص السايككمترية  لفقرات اختبار الثقافة العممية كالقكة التمييزية   

طبؽ الباحث االختبار  ،رؽ لإلجابة كحساب الكقت المستغ ،عمى مدل كضكح الفقرات االختبار كتعميماتو 
في اعدادية  الرسالة  ،( طالب مف طالب الصؼ الرابع العممي 242عمى عينة استطالعية مككنة مف ) 

كقد تـ حساب الزمف  ،(3/22/0202اذ تـ تطبيؽ االختبار في يكـ االحد المكافؽ ) ،االسالمية لمبنيف 
( طالب في االجابة عمى 3تحديد كقت انتياء اكؿ ) المستغرؽ لإلجابة عف فقرات االختبار مف خالؿ

كبعد حساب المتكسط الزمني لالختبار  ،( دقيقة 22( طالب ككاف )3( دقيقة كاخر )12االختبار ككاف ) 
 ( دقيقة . 13كجد انو يساكم ) 

 :التحميل االحصائي لفقرات االختبار -6 
تـ تصحيح االجابات كترتيبيا  ،( طالبا 242ف )بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية المككنة م

%( الدنيا كبذلؾ بمغ عدد الطالب 05%( العميا كنسبة )05تنازليا مف االعمى الى االدنى ثـ اخذ نسبة )
 ( طالبا ليتـ التطبيؽ عمييا المعادالت الخاصة بالتمييز .05في كؿ فئة )

 ايجاد القكة التمييزية لفقرات االختبار:    
لباحث معادلة القكة التمييزية لفقرات االختبار الثقافة العممية كذلؾ مف اجؿ اإلبقاء عمى الفقرات استخدـ ا

كتعد الفقرة التي تحصؿ عمى قكة   ،كحذؼ الفقرات الغير مميزة   ،ذات القدرة عمى التمييز بيف الطالب  
( 4ذلؾ فقد تـ حذؼ ) (  كبناءا  عمى 266:  0222 ،( فقرة مميزة )النبياف 2.30 – 2.12تمييز )

 ( عمى التكالي .  20 ، 22 ، 12، 07 ، 04 ، 23فقرات كىي ) 
 ( فقرة بصيغتو النيائية .14كبيذا اصبح عدد فقرات المقياس )

 ثبات االختبار :  -7
                    يقصدبيااعطاءاالختبارنتائجمتماثمةاكمتقاربةفيقياسو،اذامااستخدمذلكالمقياساكثرمنمرةاكاستخدمبطرقاخرل        

 (11: 0224)الركساف، 
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يعرفالثباتبانيدرجةاالتساقفيقياسالسمةمكضكعالقياسمنمرةألخرىفيمالكاعدناتطبيقاالداةعددمنالمرات،اكانيباختصا
 ر "دقةالقياس". 

 (220: 0227)الشايب، 
 22/  7( طالبيكمالثالثاء المكافؽ )22قاـ الباحث بتطبيقاالختبارعمىعينةبمغت )

 (،ثماستخرجالباحثالثبات كما يأتي :0202/
( كيعدثباتانجيدانكمقبكالن.                                                       2.642كرك نباخ لحسابثباتالمقياسككجدانييساكم ) –معادلةالفا -2

 (55: 0222)الكبيسي،
 طريقةالتجزئةالنصفية -0

قةالتجزئةالنصفيةبأسمكبالفقرات ) الفرديةكالزكجية ( لغرضالحصكلعمىثباتالمقياساستخدمالباحثطري
ثمقسمتالىنصفيف،النصفاألكليمثاللفقراتذاتالتسمسالتالفردية،كالنصفالثانييمثاللفقراتذاتالتسمسالتالزكجية،بحيثأصب
حمكمطالبدرجتاف )فرديةكزكجية( كقداستخدممعامالالرتباطالبسيطبيندرجاتنصفياالختبار،فظيرتقيمة )ر ( 

( ، " كاالرتباطبينياتينالدرجتيف ) درجاتكممننصفياالختبار ( 2.60ةتساكم ) المحتسب
(  0226،054يعتبربمثابةاالتساقالداخميمنصفاالختبارفقطكليسككؿ ) عالكيكرضكاف، 
براكف (  -،كلكينحصمعمىتقديرغيرمتحيزلثباتاالختباربكامميتماستخداممعادلة )سبيرماف

 (،كىكداالحصائياممايدلعمىثباتالمقياس.2.722ي)لمتصحيح،اذبمغتقيمةمعاماللثباتالكم
 كبيذا اصبح المقياس جاىزان لمتطبيؽ عمى افراد العينة .

  Execution of experimentثامنا : تنفيذ التجربة :
كاعداد الخطط التدريسية كاداتي  ،بعد اختيار عينة البحث كالتحقؽ مف تكافئيا في عدد مف المتغيرات 

حث ضبط السالمتيف الداخمية كالخارجية لمتصميـ التجريبي قبؿ تطبيؽ التجربة باشر البحث كمحاكلة البا
اذ  ،( في مدرسة دمشؽ لمبنيف 0200-0202الباحث بتطبيؽ التجربة في الفصؿ االكؿ لمعاـ الدراسي )

المكافؽ  طبؽ الباحث االختبار القبمي لثقافة العممية عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في يكـ الثالثاء
( كاستمرت لغاية يـك 5/22/0202كتـ تطبيؽ التجربة يكـ االحد المكافؽ )  ،(  22/0202/ 21) 

 ( اسابيع .22(ام استغرؽ تطبيؽ التجربة )25/2/0200االثنيف المكافؽ )
كقد قاـ الباحث بتدريس المجمكعتيف بنفسة اذ درست المجمكعة التجريبية عمى كفؽ خطكات استراتيجية 

 كدرست المجمكعة الضابطة عمى كفؽ خطكات الطريقة االعتيادية . ،المعككس  التعمـ
دم يكـ الثالثاء المكافؽ مقياس الثقافة العممية البع ذ تجربة البحث قاـ الباحث بتطبيؽبعد االنتياء مف تنفي

.  (25  /2  /0200  . ) 
 تاسعا : تصحيح أداة البحث :
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 ،عممية تصحيح االجابة عف فقرات االختبار ككضع الدرجات  بعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار تبدا
كيتكقؼ تصحيح االختبار بشكؿ اساسي عمى نكع االختبار المستخدـ كاالجراءات التي اتخذت ألغراض 

 (    054: 0225 ،التصحيح .                      ) ممحـ 
كما كضع معايير لتصحيح االجابات  ،كضع الباحث اجكبة نمكذجية لجميع فقرات مقياس الثقافة العممية 

 عف فقرات المقياس الثقافة العممية عمى النحك االتي : 
 ثالث درجات لإلجابة الصحيحة عمى كؿ فقرة مف فقرات االختبار.  -
 درجتاف لإلجابة ب ال اعمـ عف كؿ فقرة مف فقرات االختبار. -
 درجة كاحدة لإلجابة غير صحيحة.  -

( 50( درجة كبمتكسط فرضي قدرة )14( درجة كاقؿ درجة ) 226عمى المقياس ) كبيذا تككف اعمى درجة
 . 

 الفصؿ الرابع
 عرض النتائج كمناقشتيا

كمف ثـ  ،يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج البحث التي تـ التكصؿ إلييا كفقا لفرضيات كتحقيقا ليدفو 
 مناقشتيا عمى النحك االتي : 

( 2،23قذكداللةاحصائيةعندمستكىداللة ) اليكجدفر  نتائج الفرضية االكلى : -1
 بينمتكسطاتدرجاتالمجمكعتينالتجريبيةكالضابطةفياالختبارالبعديعمىمقياسالثقافةالعممية  .

  (20جدكؿ) 
 الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة اختبار )ت( في )الثقافة العممية(

 (0.227( )ت( الجدكلية =)32( كعند درجة حرية )2.23*معنكم عند نسبة خطأ)
، كىي اكبر مف القيمة التائية الجدكلية (2.247يتضح مف الجدكؿ اعاله أف القيمة التائية المحسكبة  )

( مما يدؿ عمىكجكد فرؽ ذات داللة 32( كدرجة حرية )2.23( عند مستكل داللة )0.227البالغة )
كبذلؾ  ،( البعدم لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة  كلصالح المجمكعة التجريبية الثقافةإحصائية في )

 مة.ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البدي

عدد  االختبار
 الطالب

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  القيمة التائية
 الجدكلية المحسكبة الداللة

 6.200 57.502 04 الضابطة
2.247 

(0.227 )
(32) 

 داؿ
 6.121 67.002 04 التجريبة
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( لممتغير المستقؿ )التعمـ المعككس ( في المتغير التابع  )الثقافة         العممية dكلمعرفة حجـ االثر ) 
( تـ استخداـ معادلة حجـ األثر الستخراج قيمة حجـ األثر لمقياس الثقافة العممية ككما مبيف في الجدكؿ 

(21  ) 
قيمة ) 

  (  كحجـ التأثير لمقياس الثقافة العممية2

القيمة  العامؿ المجمكعة المتغير
 المحسكبة

 المعايير
 التأثير

 كبيرة متكسطة صغيرة

الثقافة 
 العممية

 التجريبية
مربع 
 آيتا

 كبير 2.22 2.24 2.22 0.407

 الضابطة
مربع 
 صغيرة 2.22 2.24 2.22 0.0739 آيتا

( في 2.225مـ المعككس  ( بمغت )( اف  قيمة حجـ االثر لممتغير المستقؿ ) التع21كيتضح مف جدكؿ )
، (  2.22المتغير التابع )الثقافة العممية( ، كىك حجـ اثر كبير، نظران ألف قيمة حجـ االثر اكبر مف )

( الى اف حجـ االثر يككف كبير اذا كانت قيمتو اكبر  0222كذلؾ استنادان إلى ما أشار اليو )اليعقكبي 
 (  2،22مف )

( في متغير الثقافة العممية  كىك حجـ اثر قميؿ كذلؾ 2.251يقة االعتيادية بمغ )كاف قيمة حجـ األثر لمطر 
 ( 62:  0222،مف خالؿ مقارنتو مع معيار حجـ االثر . ) اليعقكبي 

( 2،23:اليكجدفرقذكداللةاحصائيةعندمستكىداللة )  نتائج الفرضية الثانية -0 
 يكالبعديممثقافةالعممية .بينمتكسطاتدرجاتالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيقينالقبم

 (22جدكؿ)
 الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة  )ت( في مقياس الثقافة العممية 

 (0.227( )ت( الجدكلية =)32( كعند درجة حرية )2.23*معنكم عند نسبة خطأ)
(، كىي اكبر مف القيمة التائية الجدكلية 3.641يتضح مف الجدكؿ اعاله أف القيمة التائية المحسكبة)

كجكد فرؽ ذات داللة  ( مما يدؿ عمى32( كدرجة حرية )2.23( عند مستكل داللة )0.227البالغة )

عدد  االختبار
 الطالب

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  القيمة التائية
 الجدكلية المحسكبة الداللة

 4.260 55.120 04 القبمي
3.641 (0.227 )

(32) 
 ؿدا

 6.121 67.002 04 البعدم
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العممية ( بيف االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية كلصالح االختبار البعدم  الثقافةإحصائية في )
 الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة. كبذلؾ ترفض الفرضية ،
( 2.23:اليكجدفرقذكداللةاحصائيةعندمستكىداللة )لفرضية الثالثةا -1 

 كعةالضابطةفياالختبارينالقبميكالبعديممثقافةالعممية .بينمتكسطاتدرجاتالمجم
 (24جدكؿ)

 الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة اختبار )ت( في )الثقافة العممية(

 (0.227( )ت( الجدكلية =)32( كعند درجة حرية )2.23*معنكم عند نسبة خطأ)
(، كىي أصغر مف القيمة التائية الجدكلية 2.776يتضح مف الجدكؿ اعاله أف القيمة التائية المحسكبة )

( مما يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ ذات داللة 32( كدرجة حرية )2.23( عند مستكل داللة )0.227البالغة )
كبذلؾ تقبؿ الفرضية  ،العممية( بيف االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعةالضابطة  الثقافةإحصائية في )

 الصفرية.
 :تفسير النتائج 

 تفسير النتائج المتعمقة بالثقافة العممية :  
بو بعض خبرات التعمـ يحرز بعض التقدـ في تحقيؽ الثقافة يمكف القكؿ الى اف كؿ فرد في اثناء اكتسا 

 (   05:  0221 ،العممية .                       ) السيد عمي 
فقد اظيرت النتائج حدكث تنمية في الثقافة العممية في مادة االحياء  ،كىذا ما حصؿ في الدراسة الحالية 

اتيجيات التعميـ المعككس كيرل الباحث اف ذلؾ يعكد لدل المجمكعة التجريبية التي درست باستعماؿ استر 
الى إدراؾ الطالب لممعمكمات كالمفاىيـ العممية التي كردت في المحتكل العممي مف خالؿ ممارسة ميارات 

(الى 0223 ،كفي ىذا المجاؿ يشير )خطابية  ،التفكير العممي التي تساعد عمى اكتساب المعرفة العممية 
كسيمة كليست غاية كيمكف لمحتكل المادة العممية اف يساعد  اف تككفالعممية  مف المعرفة اف العرض

الطمبة عمى اف يتعممكا كيؼ يستفيدكف اكثر مف تعمـ العمكـ اذا جرل تطبيؽ محتكل العمكـ في ظركؼ 
 فإف المعمكمات كمجاالت الدراسة تقدـ سياقات ذات معنى لتطكير الميارات الثقافية لمطمبة كمف ،حقيقية 

لتعميؽ فيـ المادة العممية .                                     ،الضركرم اف يمتمؾ الطمبة فرصا يكمية تربط العمكـ بحياتيـ الخاصة 
 (  57:  0223 ،) خطايبة 

 االختبار
عدد 

 الطالب
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  القيمة التائية
 الجدكلية المحسكبة الداللة

 5.150 53.200 04 القبمي
2.776 

(0.227 )
(32) 

 داؿ
 6.200 57.502 04 البعدم
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كيتبيف لمباحث اف حدكث التنمية لمثقافة العممية لدل الطالب يعكد ايضا الى االسمكب المتبع مف المعمـ 
ؼ الدراسي فاختيار االستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ اليدؼ التعميمي تحكؿ دكر المتعمـ مف داخؿ الص

 مكمات كمف ثـ حصكؿ التعمـ النشط .كمنظـ لممع ،كخازف معمكمات الى متفاعؿ  ،متمقي 
كالمكاد  ،كالخطة  ،كالتكنيؾ  ،كاىدافو  ،الذم يحدد اسمكبو  ( الى اف المدرس0220 ،سالمة  كيشير )

تعميمية التي تعطي االىتماـ لمطالب كتدريس بعض المكاقؼ التي تعتمد عمى التفاعؿ كالنشاط يككف ليا ال
تأثير عمى تعمـ الطالب لمفاىيـ المعرفة العممية كالدكر الذم تقكـ بو المعرفة العممية في حؿ كثير مف 

عممية التي تساعد الطمبة عمى المشكالت في المجتمع فيمتمؾ الطالب بعد ذلؾ الحد االدنى مف الثقافة ال
 (        245:  0220 ،اكبة التقدـ العممي كالتكنكلكجي.)سالمةمك 

اف محتكل مادة االحياء زاخر بالمعمكمات كاألفكار العممية مع االىتماـ ببعض الميارات العممية 
ر التي ينعكس ايجابا كاالستنتاج كاالستقصاء كطرائؽ التفكي ،الضركرية الالزمة لفيـ طبيعة المسعى العمـ 

عمى فيـ طبيعة عمـ االحياء في ضكء الحركات االصالحية لمناىج العمكـ في العالـ التي تحاكؿ جعؿ 
طبيعة العمـ كمسعاه اىدافا اساسية لمتربية العممية كالتي تركز عمى طرائؽ التفكير كعمى النكع كليس عمى 

 الكـ المعرفي . 
يس التطكر التاريخي لعمـ االحياء كالنظريات كاالكتشافات العممية كما اف اعتماد الباحث في عرض كتدر 

كفي ىذا السياؽ  ،كابراز دكر العمماء في تطكر عمـ االحياء كالذم يتضمنو دكر العمماء في ىذا التطكر 
( "اف مف احدل اسس مشاريع االصالح التربكم الحديثة ربط مجاالت تعمـ العمـك  0222ذكر زيتكف ) 
كالفمسفة "                                                                ،كالديف  ،جاالت اخرل مثؿ التاريخ االربعة بم

 ( 175: 0222 ،) زيتكف 
كييتـ مدرسك االحياء بإكساب النظريات كالحقائؽ االساسية لمطمبة مف خالؿ العمـ جسـ مف المعرفة 

تسيـ في فيـ العمميات كالطرؽ التي تمارس في العمـ كما اف  انطالقا إلكسابيـ الطمبة الميارات التي
تفاعؿ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع ليا اىمية في تأكيد الدكر الحيكم الذم يقع عمى المدرس في نشر 

 الثقافة العممية . 
شكؿ فعاؿ كيرل الباحث ممارسة مدرسي االحياء لمثقافة العممية كقد تمكنيـ مف تكجيو عممية تعمـ الطمبة ب

كما يعزز ذلؾ الى اف فيـ مدرسي االحياء ألبعاد الثقافة العممية بنظرة حديثة ككيفية التعامؿ معيا كما 
 تتطمبو االساليب المناسبة لتعمـ االحياء كتعميميا .  

اف المدرسيف  لدييـ رغبة كبيرة في تطبيؽ ابعاد الثقافة العممية ال حداث التغير كالتطكير المطمكب ك  
ذم مف شأنو اف يحدث نقمة نكعية في العممية التعميمية كذلؾ مف خالؿ الخبرات التي تمقكىا اثناء كال

 دراستيـ .
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كاتفقت نتائج  الدراسة الحالية  مع العديد مف الدراسات السابقة التي تناكلت الثقافة العممية كدراسة قنديؿ 
 ،( 0227كدراسة عكض ) ،( 0226كدراسة القدرة ) ،( 0224كدراسة زيداف كالجالد ) ،( 0222)

 ( . 0202كدراسة سعيد ) ،(0226كدراسة الحنتكش ) 
 الفصل الخامس 

 Conclusionsاكال : االستنتاجات  :
 فيضكءنتائجالبحثتكصاللباحثالىاالستنتاجاتاالتية :

رابع فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ المعككس في تنمية ثقافتيـ العممية  لدل طالب الصؼ ال  -2
 العممي .

اف استراتيجية التعمـ المعككس ساعدت في تنمية مستكل الثقافة العممية لدل طالب الصؼ الرابع  -0
 العممي . 

 Recommendationsثانيا : التكصيات : 
 بناءعمىنتائجالبحثيكصيالباحثبمايمي : 

ركيز عمى تنمية الثقافة تكجيو االشراؼ االختصاصي  لمادة االحياء تكجيو انظار مدرسييـ نحك الت -2 
 العممية كاالىتماـ باألنشطة التي تنمي الثقافة العممية . 

تكجيو مدرسي مادة االحياء لألخذ باستراتيجية التعمـ المعككس في تدريس مادة االحياء في المدارس  -0
 االعدادية .

 Suggestionsثالثا : المقترحات : 
 بحكثالمستقبميةاالتية : استكمااللمبحثالحالييقترحالباحثالقيامبال

اقترح الباحث اجراء دراسات مستقبمية تتناكؿ متغيرات البحث المستقمة كالتابعة كتطبيقيا في مكاد  -2 
 كمراحؿ دراسية اخرل . 

اثر استخداـ استراتيجية التعمـ المعككس في تنمية الثقافة العممية لدل طالب الصؼ الثاني متكسط  -0
 في مادة العمـك .

 در المصا
 المصادر العربية :

تصور مقترح لمناىج العموم بالمراحل االعدادية في ضوء  ،(  2000) ،مجدم  ،اسماعيؿ   -2
المؤتمر العممي الرابع  ، مستحدثات التربية العممية وتدريس العموم لمقرن الحادي والعشرون

 التربية العممية لمجميع .
ة استراتيجيات االدراك ومنشطاتيا في فاعمي ،(  2010 )  ،احالـ حميد نعمة  ،الجنابي  -0

جامعة  ،تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية ثقافتيم العممية في مادة الفيزياء 
 العراؽ . ) رسالة ماجستير غير منشكرة (  ،القادسية 
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فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء  ،(  0226)  ،محمد عمي ابراىيـ  ،الحنتكش  -1
 شروع االصالح وعالقتو بممارساتيم التدريسية والثقافة العممية متعددةوفقا لم

دراسة تحميمية  ،الثقافة العممية في مناىج العموم الفمسطينية  ،(  2003)  ،مكسى  ،الخالدم  -2
 فمسطيف . ،راـ اهلل  ،مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم  ،نقدية 

(: 0224. الركساف،فاركؽ )   -3
 ،دارالفكرلمنشركالتكزيع،عماف،االردف.2التشخيصيفيالتربيةالخاصة،طاساليبالقياس

دار المسيرة لمنشر  ، 1ط  ،التربية العممية وتدريس العموم  ،(  2003)  ،محمد   ،السيد عمي  -4
 عماف . ،كالتكزيع كالطباعة 

 األردف. –(،أسسالبحثالتربكم،داركائمممنشركالتكزيع،عماف 0227الشايب،عبدالحافظ، ) -5
دار المسيرة لمنشر  ،عماف  ،التعمم المدمج والتعمم المعكوس  ،(  2015)  ،عاطؼ  ،شرماف ال  -6

 كالتكزيع كالطباعة . 
اثر استراتيجيتي التعمم المدمج والتعمم  ،(  2016)  ،ىناء مصطفى فارس  ،الشكعة   -7

جامعة  ،المعكوس في تحصيل طمبة الصف السابع في مادة العموم ومقدار احتفاظيم بالتعمم 
 الشرؽ االكسط  كمية العمكـ التربكية . )رسالة ماجستير غير منشكرة (

مجمة العمـك  ،الثقافة العممية مفتاح التقنية  ،(  2000)  ،خضر محمد  ،الشيباني  -22
 الرياض . ،(  60العدد )  ،مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالتقنية  ،كالتقنية 

مستوىالتنور العالمي العام لدى طمبة الصف ،(0222) ،ىيفاء عبد الفتاح  ،العزة    -22
فمسطيف.)رسالة ماجستير غير  ،جامعة بيرزيت ،الحادي عشر في مدينة القدس وضواحييا 

 منشكرة ( 
اثر استخدام استراتيجية التعمم المعكوس في  ،(  2019)  ،عبد العزيز قاسـ  ،العكيمي  -20

ير العممي لدى طمبة الصف الخامس العممي تدريس الفيزياء في التحصيل وتنمية ميارات التفك
 جامعة الشرؽ االكسط . ) رسالة ماجستير غير منشكرة (  ، 1ط  ،في العراق 

 ،(  0226)  ،كىاديمشعانربيع  ،حميد  ،عبدالكاحد  ،الكبيسي  -21
 ، 2ط  ،) اسسبناءكتحميالسئمتيا (  ،االختباراتالتحصيميةالمدرسية 

 االردف .  ،عماف  ،يع مكتبةالمجتمعالعربيممنشركالتكز 
تضمين الثقافة العممية في منياج العموم لممرحمة  ،(  2009 )  ،ىايؿ  ،الكرد   -22

 غزة ،مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم  ،بحث اجرائي تشاركي  ،االساسية العميا 
اثر استراتيجية التفكير المعكوس في  ،(  2020)  ،الياـ نعمة خضير  ،المييبي  -23

جامعة بغداد .  ،كمية التربية ابف الييثـ  ، ب الصف االول المتوسط في مادة العموم تحصيل طال
 ) رسالة ماجستير غير منشكرة ( 
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اثر استراتيجية انموذج التعميم البنائي في  ،(  2016)  ،ياسميف خميؿ  ،المحيميد   -24
لدراسات تنمية ميارات التفكير االساسي لدى تالميذ الصف الرابع االساسي في مادة ا

 دمشؽ . ،) رسالة ماجستير منشكرة (  ،االجتماعية 
 ،(  0224)  ،يكسؼ  ،المرعشمي  -25

بيركت  ،دارالمعرفةلمنشركالتكزيع  ، 0ط  ،اصكلكتابةالبحثالعمميكمناىجيكمصادرالدراساتاالسالمية 
 لبناف . ،
كيمياء فيم طبيعة العمم عند مدرسين ال ،(  2017نسريف عبد القادر احمد )  ،الممكي  -26

وعالقتيا بالثقافة العممية المفاىيمية واالجرائية  ،(  AAASعمى وفق وثيقة االصالح ) 
كمية التربية لمعمكـ الصرفة ابف الييثـ .  ) رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة بغداد  ،لطمبتيم 

 . ) 
مم اثر استخدام استراتيجية التع ،(  2018)  ،عبد الكريـ صالح عمي  ،المنتشرم  -27

 ،المقمو ب في التحصيل واالداء المياري لتطبيقات الحاس ب االلي لدى طال ب المرحمة المتوسطة 
 المجمة الدكلية لمعمـك التربكية كالنفسية .

 –(،أساسياتالقياسفيالعمكمالسمككية،دارالشركقممنشركالتكزيع،عماف 0222النبيانمكسى،) -02
 األردف.

جامعة  ،الطبيعية والتربية العممية فمسفة العموم  ،(  2001)  ،مدحت  ،النمر  -02
 االسكندرية .

(: "برنامج تقني يكظؼ استراتيجية التعمـ المتمركز 0222اليعقكبي، عبد الحميد صالح) -00
حكؿ المشكمة لتنمية ميارات التفكير المنظكمي في العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة"، 

 االسالمية. رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية بالجامعة
اثر استراتيجية التعمم المقمو ب في  ،(  2017)  ،لينا سميماف محمكد  ،بشارات  -01

 ،التحصيل ومفيوم الذات الرياضي لدى طمبة الصف العاشر االساسي في محافظة اريحا 
 فمسطيف .  ،نابمس  ،جامعة النجاح 

المقمو ب في  اثر استراتيجية التعمم ،(  2017)  ،لينا سميماف محمكد  ،بشارات   -02
 ،التحصيل ومفيوم الذات الرياضي لدى طمبة الصف العاشر االساسي في محافظة اريحا 

 فمسطيف .  ،نابمس  ،جامعة النجاح 
توصيات المؤتمر العممي لمجنة الوطنية المصرية  ،(  2002)  ،جميكرية مصر  -03

 اىرة .الق ،جامعة عيف الشمس  ،(  28-30المنعقد بتاريخ )  ،لمثقافة والعموم 
توصيات المؤتمر العممي لمركز تطوير العمم المنعقد  ،(  2006)  ،جميكرية مصر  -04

 القاىرة . ،جامعة عيف الشمس  ،( اكتوبر 20-21بتاريخ ) 
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 2015)  ،كمرتضى سعيد صبحي  ،كاسامة عبد الكاظـ ميدم  ،فاضؿ عبيد  ،حسكف  -05
وتنمية التفكير االبداعي لدى  ( في التحصيل PLANفاعمية استعمال استراتيجية بالن ) ،( 

العدد  ،مجمة كمية التربية االساسية جامعة بابؿ  ،طمبة الصف الثاني متوسط في مادة الكيمياء 
 (24 )، 380  . 
 ،أبدأ التعمم بالمنزل بمنظومة التعمم المعكوس  ،(  2015)  ،رنا محفكظ  ،حمدم -06

 جامعة المنصكرة . ،مجمة التعميـ االلكتركني 
دار الميسرة  ، 1 ط  ،تعميم العموم لمجميع  ،(  2005)  ،عبد اهلل محمد  ،خطايبة  -07

 االردف . ،عماف  ،لمنشر كالتكزيع كالطباعة 
القضايا العممية المرتبطة بأبعاد العالقة بين  ،( 1993)  ،السيد عبد الحميد  ،رجب  -12

المؤتمر العممي الخامس  ،العمم والتكنولوجيا والمجتمع في ضوء حاجات طال ب المرحمة الثانوية 
 القاىرة . ،المجمد الثالث  ،لمجمعية المصرية لممناىج كطرائؽ التدريس نحك تعميـ ثانكم افضؿ 

االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العموم  ،(  2010)  ،عايش محمكد  ،زيتكف   -12
 عماف . ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  ، 1ط  ،وتدريسيا 

مستوى الثقافة العممية لدى  ،(  0224)  ،حسناء الجالد  ،ظ عفيؼ حاف ،زيداف   -10
مجمد  ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية  ،معممي العموم في المراحل االساسية في محافظة طولكرم 

 ( فمسطيف .1عدد ) ،( 6)
برنامج مقترح قائم عمى االنشطة  ،(  0202)  ،حناف غانـ  محمد  ،سعيد   -11

معممي العموم لبعض ميارات التعميم االلكتروني وتنمية الثقافة العممية  االلكترونية في اكتسا ب
 لدييم . 

طرائق تدريس العموم ودورىا في تنمية التفكير  ،(  2002)  ،عادؿ ابك العز  ،سالمة  -12
 االردف .  ،عماف  ،دار الفكر لمنشر كالطباعة  ، 1 ط  ،
ط  ،محات التربوية والنفسية معجم المصط ،(  2003)  ،حسف كزينب النجار  ،شحاتة  -13

 الدار المصرية المبنانية .  ، 1
مستوى الجان ب المعرفي لمثقافة العممية لدى طمبة الصف  ،(  2000)  ،منذر  ،صالح -14

االردف . ) رسالة ماجستير غير  ،جامعة اليرمكؾ  ،االول الثانوي في ضوء متغيرات تعميمية 
 منشكرة ( . 

)  ،كفريالمحمدابكعكاد  ،كمحمدمصطفىالعبسي  ،كفؿ كمحمدبكرن ،محمدخميؿ  ،عباس  -15
 ،عماف  ،دارالمسيرةلمنشركالتكزيع  ، 0ط  ،مدخاللىمناىجالبحثفيالتربيةكعممالنفس  ،(  0227
 االردف .
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تطوير نموذج لمتصميم التحفيزي لممقرر المقمو ب وأثره عمى  ،(  2015أكـر )  ،عمي  -16
قبل مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي نواتج التعمم ومستوى تجييز المعمومات وت

 ،كرقة عمؿ مقدمة الى المؤتمر الرابع لمتعمـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد  ،االحتياجات الخاصة 
 الرياض .

 ،عماف  ،دار المسيرة  ،التربية العممية وتدريس العموم  ،(  2002 )  ،محمد  ،عمي  -17
 االردف. 

مستوى فيم معممي  ،(  2017 )  ،لصباريني ناريماف حسف كمحمد حسف ا ،عميكه  -22
 .العموم لمستوى الثقافة العممية متعددة االبعاد 

مستوى الثقافة العممية التكنولوجية والبيئية لدى  ،(  0227)  ،عبد القادر  ،عكض  -22
 ،جامعة حضر مكت  ،طمبة جامعة حضر موت لمعموم والتكنولوجيا ومصادر اكتسابيم ليا 

 ماجستير غير منشكرة ( اليمف . ) رسالة 
تنور البيئي في محتوى مناىج العموم  ،(  2010)  ،مندكر عبد السالـ  ،فتح اهلل  -20

جامعة  ،كمية التربية بنات  ،دراسة تحميمية  ،المممكة العربية السعكدية  ،لمراحل التعميم العام 
 العنيزة .

تطمبات التنور تقويم مناىج العموم في ضوء م ،(  1996)  ،محسف حامد  ،فراج  -21
 مصر . ) اطركحة دكتكراه غير منشكرة ( . ،جامعة عيف الشمس  ،كمية التربية  ،العممي 

دار  ، 2 ط  ،االساسيات في تدريس العموم  ،(  2004)  ،فؤاد سميماف  ،قالدة   -22
 مصر .  ،طنطا  ،المعرفة الجامعية 

م والتكنولوجيا والمجتمع في تأثير التكامل بين العم ، ) 0222)  ،احمد ابراىيـ  ،قنديؿ  -23
مجمة التربية  ،الثقافة العممية والتحصيل الدراسي في العموم لتالميذ الصف الخامس االبتدائي 

 فمسطيف . ،( 1العدد )  ،( 2المجمد ) ،العممية 
اثراء بعض موضوعات منياج العموم بتطبيقات  ،(  2013)  ،امؿ ابراىيـ  ،لبد  -24

كمية  ،مستوى الثقافة العممية لطمبة الصف الحادي عشر في غزة النانوتكنولوجي واثره عمى 
 فمسطيف . ) رسالة ماجستير غير منشكرة ( .  ،غزة  ،جامعة االزىر  ،التربية 

توظيف استراتيجية الفصل المقمو ب في عمميتي  ،( 2015)  ،عالء الديف  ،متكلي  -25
 دار الضيافة عيف الشمس . ،التعميم والتعمم 

ط  ،طرائؽ التدريس العامة  ،(  2002)  ،محمد محمكد الحيمة  ،ؽ احمد تكفي ،مرعي   -26
 االردف . ،عماف  ،دار الميسرة لمنشر كالتكزيع  ، 1 
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المناىج التربوية الحديثة )  ،(  2016)  ،محمد محمكد الحيمة  ،تكفيؽ احمد  ،مرعي  -27
 ،عماف  ،شر كالتكزيع دار الميسرة لمن ، 13ط  ،عممياتيا (  –اسسيا  –عناصرىا  –مفيوميا 
 االردف . 

مدى اكتسا ب طمبة الصف الرابع المعاقين  ،(  2002)  ،عبد اليادم  ،مصالحة  -32
جامعة عيف  ،كمية التربية  ،بصريا لعناصر الثقافة العممية المتضمنة في كت ب العموم المدرسية 

 شمس . ) رسالة ماجستير غير منشكرة ( .
 ، 6ط  ،لقياسكالتقكيمفيالتربيةكعممالنفس ا ،(  0225)  ،ساميمحمد  ،ممحـ  -32

 االردف . ،عماف  ،دارالمسيرةلمنشركالتكزيع 
 ، 2ط  ،دار الفرقاف  ،الجديد في تعميم العموم  ،(  1992)  ،يعقكب حسيف  ،نشكاف  -30

 االردف .  ،لمنشر كالتكزيع 
فاعمية  ،(  2015)  ،محمد عمر مكسى  ،الطيب احمد حسف كسرحاف  ،ىاركف  -31

ج التعمم المقمو ب في التحصيل واالداء لميارات التعمم االلكتروني لدى طال ب البكالوريوس نموذ
كرقة قدمت لممؤتمر الدكلي االكؿ لكمية التربية "التربية افاؽ مستقبمية " كالذم عقد  ،بكمية التربية 
رسالة اليمف . )  ،جامعة حضر مكت  ،ومصادر اكتسابيم ليا ( ابريؿ . 12-15خالؿ الفترة ) 

 ماجستير غير منشكرة ( 
 المصادر االجنبية :

1- Aldossari، F. F.، &Almassaad، A. (2017). The Effectiveness of 
Implementation Flipped Classroom Strategy on Academic Achievement to 
Learn Programming in a Computer Subject. International Journal for 

Research in Education، 41(3)، 138-164and a flip classroom that used an 
intelligent tutoring system. (Doctoral Dissertation)، The Ohio state University. 

2-Bergmann، J. &Sams ، A . ( 2012 ) . Flip your classroom: Reach every 
student in every class every day .  

 -Cohen ،L . & Others (2003) Research methods in Education ،6th . 
New1   

from:http://resaerchnetwork.pearson.com/wpcontent/uploads/Flipped_ 
learning.pdf 

-Hockstader، B.(2013). Flipped Learning: Personalize Teaching and2 
5- Honeycutt، B. & Garrett ، J . (2014 ) . Expanding the Definition of a 

Flipped Learning Environment . In M. Bart (Ed .) ، Blended and flipped : 
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Exploring new models for effective teaching & learning ( pp . 12 -13 ) . 
Retrieved from   http://Improve Student Learning. Pearson. Retrieved 2 

January،201 
6-Jenkins، E. (1997):" Scientific and technological literacy: meaning and 
rational"، In E. Jenkins(ed)، Innovations in Science and Technology 

Education، Vol(6)،Paris، Unesco. 
7- Johnson، S.، Becker، Estrada & A. Freeman (2014). NMC     Horizon 

Report  2014: Higher Education Edition. Austin، Texas: The new 
MediCosortium 

8-  Marshall، H. (2013). Three Reasons to Flip Your Classroom. Retrieved 
-tesol-flip-to-reasons-re.net/lainemarsh/3www.slideshaon:05/04/2017 from: 

2013 
9-Rutherford ، F & A . Ahlgren Science for All Americans A project  "2061" 

Report Washington ، D.C ، American Association for Advancement of science 
(AAAS) ، 1990 .  

10-Strayer، J. (2007): The effects of the Classroom Flip on the Learning 
environment: a comparison of learning activity in a traditional classroom 

11-  Talbert   ، R. (2015). Flipped classroom.proceedings of 18th Annual 
legacy of R.L. Moor and IBL Conference، held on March، 16، 2015.  

 (1ممحق )                         
 ثالثا: الخطةالتدريسيةوفقاستراتيجيةالتعميمالمعكوس 

 استراتيجيةالتعميمالمعككساستراتيجية جزءمنيايتمخارجكقت الدرس مف خالؿ دركس
 مسجمة كالفيديكالذيسيسجميالباحثكيشرحفييالدرسكيستعينفييبكاللكسائاللتقنيةالتي

)التذكركاالستيعابكالتطبيؽ  ( تجذب الطالب ليكىنانرىأنالطالب سيقكمكن بتحقيقالمستكياتالمعرفية حسبيرمبمـك
كفيالصفسيقكمالطالب بتطبيقكمماتعممكىفيالبيتعممياأمامالباحثكالتكسع 
فيالمفاىيمكالتعمقفيالمحتكىحيثيتمقىالطالبالدعمكالمساعدةمنزمالئيمكمدرسييـ أثناءذلؾ 

 دفعيمإلىالمزيدمنالبحثكالتقصي .كدمجيمفيتعممفعالكربطالمتعممببيئتيكحياتياليكميةك 
 كتتضمف خطة التعميـ المعككس المراحؿ اآلتية :

 اوال :مرحمةالتخطيطممحتوىالفيديوومجرياتو:

http://www.slideshare.net/lainemarsh/3-reasons-to-flip-tesol-2013
http://www.slideshare.net/lainemarsh/3-reasons-to-flip-tesol-2013
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يعّدالباحثنصامخططابعنايةلماسيتمتسجيميفيالفيديكيحافظمف خالليعمىربطالمعمكمات 
االنتباىإلى كتدفقياكترابطيابشكمكاضحكاالبتعادعناإلسيابكالحشككاكتظاظالمعمكماتمع

سالمةالمغةكاختيارصكرامناسب يقكمالباحث 
بتقديمالتكجيياتممطالبممتقيدبياقبمتزكيدىمبمقاطعالفيديككيشجعيمعمىكتابةمناسبةلممعمكماتككضكحالصكتكااللتزامب
مدةزمنيةقصيرىحتى اليشعرالطالببالمممككثرةالمعمكمات. يتمتزكيدالطالب بمقاطعالفيديكاماعنطريؽ "سيدم " 

ميعمىبرنامجالكاتسابميتـ تكزيعيعمىالطالبكذلكقباللمقاءالمباشرفيالصفبيكمكاحدعمىاالقؿ. أكتحمي
 يدكربباليممنتساؤالتبعدحضكرىمالفيديكليتمطرحتساؤالتيمفيالصؼ .

البدمنإعالمالكالدينأيضاباستراتيجيةالتعممالمعككسفدكرىمميممنجاحاالستراتيجيةلمقيامبدكر 
 لمساعدةليمكقتالحاجة.المحفزكالمشجعألبنائيمأكتقديما

 ثانيا :مرحمةالتخطيطالصفي) مرحمةالمقاءالمباشرفيالغرفةالصفية(
عمىالباحث أنيككف كاعياالستغاللكقتالدرسفيتحقيقاألىدافالمخططميا بدءامف اتاحة 

المجالالستقباألسئمةالطالبحكاللمادةالتيتعممكىاخارجالغرفةالصفيةكبعدذلكيتمتنفيذأنشطة 
 كجييمنحكتطبيقماتعممكىكاتاحةالمجالممتكاصالإليجابيكالفعالمع بعضيـ .تزيدمنخبرةالطالبكت

 تتضمن  -ثالثا: مرحمة التنفيذ :
 الموضوعاألول                                           

 تصنيف الكائنات الحية                                         
دقيقة                                  45الزمف :                                   الصؼ : الرابع العممي                     

 اليكمكالتاريخ :
 االىدافالخاصةبالدرس :اوال: 

 ،التصنيفالحديث ،االنظمةالتصنيفية   ،التسميةالثنائية  ،اكساب المفاىيماالحيائية )عممالتصنيؼ -2
 التماثؿ (

 تدالاللعمميمنخاللفيمالعممياتاالحيائيةكادراكمككناتيا.اكساب قدرةالطالبعمىاالس -0
1-

 تدريبالطالبعمىدراسةالعممياتالحيكيةمنخاللتحميمياالىمعطياتياكايجادالفركقبينياكمدىتأثيركممنياعمىالكائناتالحية .
 : األىدافالسموكية لمدرسثانيا: 

 كتنفيذاألنشطةالبيتيةبعداالطالععمىالمادةالتعميميةالمكجكدةفيالفيديككتدكينالمالحظات 
 كالصفيةسكفيككنالطالبقادا عمىأف :

 يعرؼ عمـ التصنيؼ  . - 2
 يعرؼ الكحدات التصنيفية   . – 0
 يقارف بيف الكحدات التصنيفية . -1
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 يعددمراحؿ التاريخية لعمـ التصنيؼ  .-2
 يعرفالتسمية الثنائية  .-3
 يقارف بيف انظمة التصنيؼ .–4
 . ػ يعرؼ التصنيؼ الحديث5
 يرسـ مخطط يكضح التصنيؼ الحديث الذم يعتمد ست ممالؾ. -6
 يكضح الفرؽ بيف التصنيؼ القديـ كالحديث .-7

 الوسائاللتعميمية :ثالثا :
 السبكرة كاالقالـ الممكنة .

 الكتاب المدرسي . 
 كرقة نشاط) قبؿ المقاءالصفي( .

 أكراؽ عممجماعية .
 الحاسكب . 

 )عمـ التصنيؼ( .الفيديكالذييحكيمكضكعبعنكاف 
 رابط الكتركني .  

 كسائاللتكاصالالجتماعي . 
 ( .USBكسائط تخزيف المعمكمات مثؿ )سي دم اك فالش  

 االنترنت.
 سيتـ عرض الدرس كفؽ المراحؿ االتية  -عرض الدرس :
 المرحمةاألكلى :
 ماقباللدرسالصفي

كالذيسيتمتحميمو عمى برنامج )الكاتساب ىنايكجيالباحثالطالبممشاىدةالفيديكالخاصبالدرس)عمـ التصنيؼ (
(في الكركبات الخاصة بالطالب أكتكزيعيعمىالطالبالمذيناليستطيعكنذلكعنطريؽ االقراص المضغكطة  اك 

 ام كسيمة تخزيف اخرل  كتزكيد الطالب بالرابط الخاص بؿ درس لالطالععمىمفيكـ عمـ التصنيؼ  .
 لمباشرفي الصؼ بيكمكاحدعمىاألقؿ كيزكدىـيكزعالباحثالفيديكعمىالطالبقبؿ  المقاءا -

 ( https://youtu.be/2lAm1g5LmhQبرابط الدرس اإللكتركني )
 ( دقيقو 40يطمبالباحث منالطالبمشاىدةالفيديكبعنكاف)عمـ التصنيؼ( كالذيتككف مدة عرضة  ) -
 ( ليضمف مشاىدة ىذا الفيديك مف قبميـ .  ( google meetب عمى يقـك الباحث بعمؿ لقاء مع الطال -
يعطيالباحث الطالبمجمكعةمنالنصائحكاإلرشاداتفيمايتعمقبمشاىدتيمممفيديكىاتكضركرة  -

 االبتعادعنالمشتتاتأثناءالمشاىدة .
 يقكمالطالببتدكينمالحظاتيمكتعميقاتيمكاستفساراتيمعمىالفيديكالذيسيشاىدكنأكمادة -

https://youtu.be/2lAm1g5LmhQ
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 المرفقكيكتبكنأسئمتيـ حكأليفكرةغيركاضحةبالفيديكاكالمادةالتعميمية .الربط
 يطمبالباحثمنالطالباإلجابةعمىاألسئمةاآلتيةمنخالؿ كرقة نشاط :

 ماالمقصكدبعمـ التصنيؼ  ؟ - 2
 عدد مراحؿ التاريخية لعمـ التصنيؼ  ؟ – 0
 اىمية دراسة عمـ التصنيؼ ؟  – 1
 ؟لماذا نصنؼ الكائنات الحية   -2
 ما ىي انظمة تصنيؼ الكائنات الحية ؟ – 3
 قارف بيف التصنيؼ القديـ كالحديث . -4
 قارف بيف المرحؿ التصنيفية . -5

 المرحمةالثانية :
 داخاللغرفةالصفية :-
 (  طالبفيكممجمكعة كيعيف قائدا ليا .  1-3يقسمالباحثالطالبإلىمجمكعاتتضممف  )   -2
 دقائؽ (  22التمييد  ) - -0
عطي الباحث مقدمة عف مكضكع الدرس محاكال تذكرىـ بما شاىدكه مف خالؿ الرابط الذم           ي  

 ( الستثارة دافعيتيـ لمتعمـ .  google meetارسؿ الييـ كعرض عمييـ مف خالؿ )  
ثـ يقكـ الباحث باالستماع الى الطالبكتعميقاتيمحكاللمادةالتياطمعكاعميياككاجب بيتي  -1

 دقائؽ(  22تحالمجالممسؤالمنأجإلزالةالغمكضحكلبعضالنقاطإنكجدت )كمناقشتياكف
تتكصؿ كؿ مجمكعة إلى حؿ االسئمة المقدمة الييـ عمى كرقة النشاط كيقكـ  احد الطالب بمصؽ  -2

يناقش الباحثالطالب بأجكبتيـ لمتكصؿ الىالحاللصحيحبالمناقشةكالحكارمع قياـ  ،الكرقة عمى السبكرة 
 دقيقة ( 23طات تكضيحية ال جابتيـ ما امكف ذلؾ) الطالب برسـ مخط

 دقائؽ (3ممخص الدرس ) -3
 دقائؽ (3التقكيـ: )  -4

 يقـك الباحث بتقديـ  مجمكعو مف االسئمة لمعرفة مدل فيـ الطالب لممادة الدراسية
 يعرؼ عمـ التصنيؼ بأنو ..................................؟ -2
 الحية ؟ مف  مراحؿ تصنيؼ الكائنات   -0
2- 
0- 
1- 
 تشمؿ انظمة التصنيؼ  ما يأتي ؟-1
2- 
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0-  
1- 
 يقصد بالتسمية الثنائية .............................................؟--2
 اىداؼ دراسة عمـ التصنيؼ ؟ -3

    2- 
    0- 
    1- 

 الكاجب البيتي : 
 )  تنكع االحياء كحؿ اسئمة الفصؿ (

 الضابطةالتيتدرسالمادة )بالطريقةاالعتيادية (نموذجمخطةيوميةلممجموعة
 المادة :االحياءالصؼ : الرابعالعممي

 المكضكع : تصنيفالكائناتالحيةالتاريخ :
 دقيقة 45الزمن : 

 اوال: االىدافالخاصةبالدرس :
 ،التصنيفالحديث ،االنظمةالتصنيفية   ،التسميةالثنائية  ،اكساب المفاىيماالحيائية )عممالتصنيؼ -2
 لتماثؿ (ا
 اكسابقدرةالطالبعمىاالستدالاللعمميمنخاللفيمالعممياتاالحيائيةكادراكمككناتيا. -0
1-

 تدريبالطمبةعمىدراسةالعممياتالحيكيةمنخاللتحميمياالىمعطياتياكايجادالفركقبينياكمدىتأثيركممنياعمىالكائناتالحية . 
 ثانيا:االىدافالسموكيةلمدرس

 مىاف :*عندنيايةالدرسيصبحالطالبقادراع
 يعرفعممالتصنيؼ  . - 2 
 يعرفالكحداتالتصنيفية   . – 0
 يقارنبينالكحداتالتصنيفية . -1
 يعددمراحاللتاريخيةلعممالتصنيؼ  .-2 
 يعرفالتسميةالثنائية  .-3
 يقارنبينانظمةالتصنيؼ .–4
 ػيعرفالتصنيفالحديث .5
 يرسممخططيكضحالتصنيفالحديثالذييعتمدستممالؾ. -6
 نالتصنيفالقديمكالحديث .يكضحالفرقبي-7
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 ثالثا : الوسائاللتعميمية :
 السبكرةكاقالمالماجكبكردالممكنةلمرسمككتابةالمالحظاتالرئيسية.-
 كسائمبصرية )بكسترمخططعنعممالتصنيؼ *صكرتكضيحية (.-0

 دقائق( 10رابعا: المقدمة) 
السابقبالدرسالحاليمعتكجييبعضاالكيتضمنتييئةاذىانالطالبكاستثارةدافعيتيمكذلكبأعطاءمقدمةقصيرةلربطالدرس

 سئمةذاتالصمةبالدرسالسابقكالمفاىيمالكاردةفيو 
الباحث :تعممنافيالدرسالسابقمكضكعالعممكالبيئةحتىنيايةالفصاللتيكضحنافييااىميةالحفاظعمىالبيئة. 

 ثميقكمالباحثبتكجييبعضاالسئمةلمطالبممتأكدمنفيميممممكضكعككمايمي
 /ماىكمفيكمالبيئة؟2س 
 مفيكمالعمـ؟/ 0س 
 /ماالعالقةبينالعممكالبيئة؟ 1س 

يقكمالباحثبكتابةمكضكعالدرسالجديدعمىالسبكرة ) تصنيفالكائناتالحية  ( ،*بعداالستماعإلجاباتالطالبكتقكيميا 
 * 

  -كيضماربعةمحاكررئيسيةىي :
 اىميةتصنيفعمماالحياء .-2
 المراحاللتاريخيةلعممالتصنيؼ . -0
 انظمةالتصنيؼ .  -1
 سسالتصنيفالحديث .ا -2

 دقيقة (25) -العرض :
 ماىكعممالتصنيؼ؟ -الباحث :
 ىكالعممالذييتناكلتشخيصكتسميةالكائناتالحيةفضالعنتقسيمياالىمجمكعات . -الطالب:
 احسنتكاعيدالجكاببصكتكاضحكاكجيسؤاالخر.  -الباحث :
 ماىيالتسميةالثنائية؟ -الباحث :
 سميناالسماالكليكاسمالجنسكالثانييكاسمالنكع .ىكاعطاءاسمممكائنالحيمؤلفمنا -الطالب:
 ممتاز . كاعيداالجابةبصكتكاضحمعكتابتياعمىالسبكرة .  -الباحث :
 ماالمقصكدباالنظامالتطكرم؟ -الباحث :

 -:0الطالب 
 ىكالنظامالذييعتمدعمىالعالقةالتطكريةلمجاميعاالحياءكبمكجبيذاالنظامتترتبالكائناتالحيةفيسممتطكرم.

 ممتاز . كاعيدالجكابمعكتابتيعمىالسبكرة . -الباحث :
 ماىيانكاعانظمةالتصنيؼ؟ -الباحث :
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 التماثمكالمضاىا  -:1الطالب 
 اجابةخاطئةمنيصححالخطأ. -الباحث :
 النظاماالصطناعيكالنظامالطبيعيكالنظامالتطكرم . -:2الطالب 
 احسنت . اعيدالجكابمعالكتابةعمىالسبكرة . -الباحث :
 سسالتصنيفالحديث؟ماىيا -الباحث :
 المضاىا -التماثمب -أ -:3الطالب 
 اعيداالجابةبصكتكاضحكمسمكعمعالتأشيرعمىالسبكرة .  ،احسنتمكباركالميفيكـ  -الباحث :

 دقائق ( 5ممخص  الدرس )
  -دقائق (:5خامسا / التقويم )

 اللممخصالطالب . مناجالستيعابالطالبممكضكعالدرساكجياسئمةبصكرةشفكيةتككنضمنماتمشرحيفيالدرساكمنخ
 يعرفعممالتصنيفبأنو ..................................؟ -2
 منمراحمتصنيفالكائناتالحية؟   -0

1-  
2-  
3-  

 تشمالنظمةالتصنيفمايأتي؟-1
1-  
2-  
3-  

 يقصدبالتسميةالثنائية .............................................؟--2
 اىدافدراسةعممالتصنيؼ؟ -3
2-................................................ 
0- .............................................. 
1-............................................... 

 مراجعةمكضكععممالتصنيفكاالطالععمىمكضكعالتنكعاالحيائيكحالسئمةالفصؿ . -سادسا/ الكاجبالبيتي :
 ( ـ 0226ررمنقبمكزارةالتربية)المصدر :كتاباالحياءلمصفالرابعالعمميالمق
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 (7ممحق )
 مقياس الثقافة العممية  بصيغتو النيائية :                              

 تعميماتاالجابةعناختبارالثقافةالعممية .
 اسمالطالب : ...........................................

 ...الصفكالشعبة:.....................................
 المدرسة :..............................................

 عزيزيالطالب ...
 

  -لديكاختبارلمثقافةالعممية فيمادةاالحياءكتتطمباالجابةعنفقراتياالخطكاتاالتية:
 كتابةاالسمكالشعبةفيالحقاللمخصصمذلؾ . -2
 االجابةعناالسئمةجميعادكنترؾ . -0
 لكييتسنىمكتنفيذالمطمكب .قراءةكمسؤالبدقةكعنايةكىدكء -1
 لإلجابةعنالفقراتتقكمبكضععالمةنعـ اكال اكالأعمـ فيمكانياالمناسب. -2
 

 معتمنياتيمكمبالتكفيؽ                                  
 الباحث                                                                         

 ال أعمم  ال    نعم     الفقرات                         ت
2-  

تكضعنباتاتالظمفيمكانقريبمنالنافذةلمحفاظعمىاكراقياالخضر 
 اء .

   

    تظيرالكائناتالحييتغيرامستمرابمايؤديالىظيكرانكاعجديده . -0
منفضاللميسبحانيكتعالىكنعمتيعميناكجكدمظمةكاقييمألر  -1

 ةاالكزكف .ضكمنعمييامناحياءتسمىطبق
   

كىكالسببفيتنقيةاليكاءفيالحدائقكالCO2يقكمالنباتبطرحغاز -2
 منتزىات.

   

يعتبرالحفاظعمىالتنكعالكبيرفيالكائناتالحييعمىاألرضميمانلح -3
 ياةاألنساف.

   

يتمالتحكمبالعممياتالكيميائيةفيالخميةمنداخاللخميةكخارجي -4
 ا .
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الت )سائميكغازييكصمبو جميعالمكاديمكنانتتكاجدفيعدةحا -5
 ( حسبالضغطكدرجةالحرارة.

   

    يقتصر العممعمىكصفكتفسيرالظكاىركتكميمياكتعميميا. -6
يعتمدكمنكعمنالكائناتالحيةبصكرةمباشرةاكغيرمباشرةعمىاال -7

 نكاعاالخرىفيالنظامالبيئي .
   

    يعدالبابميكناكلمناستخدمالنظاماالصطناعيفيالتصنيؼ . -22
    تمفاالنسانعنباقيالكائناتالحيةمنالناحيةالبايكلكجية.يخ -22
الجيناتغيرالطبيعية )المشكىة (   -20

 التؤثرفيعمالجزاءكاجيزةجسماألنساف .
   

كىكيمثمصفيمDNAالجينيكعبارىعنجزءاكاكثرمنجزيئةاؿ -21
 عينو .

   

تتككنمعظمالكائناتمنعدةخاليامختمفةاالنكاعكيقكمكمنكعمنا -22
 يفةخاصةبيا.النكاعبكظ

   

    تعدالكائناتالمستيمكةالثانكيةاكالتمحكـ. -23
% 72تشغاللمياه  -24

منمساحةالكرةاالرضيةتقريباكبالتاليفييتشكالكبرالنظمالبيئي
 ة.

 
 

  

 % فيالطبيعةأكفيام222التكجدمياىنقية -25
 مكقعاحيائيفيالكرةاالرضية.

   

مركباتياالعضكيةلالكائناتالمستيمكةىيكائناتقادرةعمىانتاج -26
 ألغراضالغذائيةاالساسية .

   

الكائناتالمنتجةىيكائناتحيةقادرةعمىانتاجمركباتعضكيةخا -27
 صةألغراضالتغذيةاالساسية.   

   

تمتمكالفطرياتالقابميةعمىتحكياللمركباتالعضكيةالىمكادالع -02
 ضكيةيمكنممنباتاتاالستفادةمنيامرةاخرىفيتغذيتيا .

   

    اعالبكتريامنالكائناتالحييحقيقيةالنكاة.تعدجميعانك  02
يمعبالجيازالمناعيدكراميمافيالحمايةالذاتيةلإلنسانمناالمرا -00

 ض .
   

   تمعباليرمكناتدكراميمافيالتحكمبتنظيمعمالجيزةالجسمالم -01
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 ختمفة.
االضطراباتالبيكلكجية)مثمعدمالتكازنفيالدماغ(  -02

 شديدة .ليسمياعالقةباالضطراباتالنفسيةال
   

التعدتطبيقاتالتكنكلكجياالحيكيةفيمجاالالنتاجالزراعيكالغذا -03
 ءكالصحةضمنالمجاالتالتطبيقية .

   

تعتبرتكنكلكجيااالستنساخالحالالمثمممحفاظعمىالكائناتالمعر  -04
 ضةلالنقراض .

   

    يمكنتصنيعاألدكيةمنخالالستخدامالتكنمكجياالحيكية . -05
كركباتغيرالضارةالىميكركباتضارةباستخدامايمكنتحكياللمي -06

 لتكنكلكجياالحيكية .
   

مناالثاراإليجابيةلمتكنكلكجياعمىالمجتمعتطكيرجكانبالطبكا -07
 القتصادكالتعميـ .

   

يمكنألينظامتكنكلكجيانيفشمبالرغممنتكفركالالحتياجاتالالز  -12
 مة  .

   

    ممحدكد .يساىمالتطكرالتكنكلكجيفيتقدمالبحثالعمميبشك -12
    التؤثرالتكنكلكجياعمىطبيعةالمجتمعاتاالنسانية  . -10
11- -  

تؤثرالقكىاالقتصاديةكاالجتماعيةأليدكلةعمىالتطكرالتكنكلك 
 جيفييا .

   

اليؤثرانشاءابراجاالنترنتفيالمناطقالسكنيةعمىصحةاالنساف  -12
. 

   

    . تؤثرالتكنكلكجيةعمىالمجتمعاتكالثقافاتبصكرةكبيرة -13
ساعدتالتكنكلكجيةفيتكفيرالكقتكالجيدلإلنسانميقكمبأعمالمخ -14

 تمفةمثاللبيتااللكتركني  .
   

 


