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Abstract 

The goal of current research to measure The effectiveness of 

Flipped Learning and its relationship to increase learning and the 

development of innovative thinking among students of the Faculty of 

Education University of Hail number (84) students, divided into two 

groups, one studied them using reverse learning (experimental group) and 

number (44 students), and the other studied them in the usual way 

(control) and number (40) Student, included search tools on the test 

collection about the decision hearing aids and testing of innovative 

thinking has been applied tribal and Uday on the two groups, T.Test and 

used the program statistical package SPSS to analyze the results and their 

interpretation, The research found the following results: 

- There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.01) between the mean scores of students in the experimental group 

and the control group-level students in achievement test, and in favor 

of the experimental group. 

 -There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.01) between the mean scores of students in the experimental group 

and the control group-level students in the testing of innovative 

thinking, and in favor of the experimental group 
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البحث صلخستم  
" كعالقتػو "Flipped Learningـ المػنعكس التعم أثرقياس  إلىالبحث الحالي ىدؼ   

عػػددىـ  جامعػػة حائػػؿكميػػة التربيػػة فكيػػر اتبتكػػارم لػػدل طالبػػات التتنميػػة ك  التحصػػيؿبزيػػادة 
 المػػػػنعكسالػػػػتعمـ رس ليػػػػا باسػػػػت داـ ( طالبػػػػةم قسػػػػمكا إلػػػػى مجمػػػػكعتيف إحػػػػداىما د  82)

 رس ليا بالطريقة المعتادة )الضػابطة(م كاأل رل د  ( طالبة22كعددىا ) )المجمكعة التجريبية(
 تبػػػار تحصػػػيؿ نحػػػك مقػػػرر الكسػػػائؿ ا عمػػػى البحػػػثاشػػػتممت أدكات  ( طالبػػػةم21كعػػػددىا )

م كاسػت دمت بعػديان عمػى المجمػكعتيفقبميػان ك تػـ تطبيقيمػا  السمعية كا تبار التفكيػر اتبتكػارم
T.Test  ببرنامج الحـز اإلحصائيةSPSS إلػى  البحػث تكصػؿك م لتحميػؿ النتػائج ثػـ تفسػيرىا

 النتائج التالية:
 طالبػػػات يف متكسػػػطي درجػػػات( بػػػ1010حصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكم دتلػػػة )إكجػػػد  ػػػرؽ داؿ ي -

المجمكعػة التجريبيػػة كدرجػػات طالبػات المجمكعػػة الضػػابطة  ػي ا تبػػار التحصػػيؿم كلصػػال  
 المجمكعة التجريبية0

 طالبػػػات بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات (1010يكجػػػد  ػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكم دتلػػػة ) -
تبتكػػارمم المجمكعػػة التجريبيػػة كدرجػػات طالبػػات المجمكعػػة الضػػابطة  ػػي ا تبػػار التفكيػػر ا

 كلصال  المجمكعة التجريبية0
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 مكدمة:

شػػيد ا ف عصػػر التطػػكر التكنكلػػكجي كثػػكرة اتتصػػاتت اليائمػػة النابعػػة مػػف اتبتكػػارات ن      
 مػؽ بيئػة تعميـ كالػتعمـ ل ي عمميتي النا متطمبات جديدة ميالتي تفرض عالمستمرة ك  كاإلبداعات
قابمػػة لمتطبيػػؽ ات كتحكيميػػا إلػػى معر ػػة مت يػػرة كػػز  ػػي اكتسػػاب المعػػارؼ كالمعمكمػػتتعميميػػة تر 

إضػػا ة إلػػى إكسػػابيـ القػػدرات العقميػػة التػػي  تكنكلكجيػػا التعمػػيـ مسػػتحدثات  العممػػي باسػػت داـ
م كىػك مػا يتطمػب إعػداد المنػاىج الدراسػية العصػراتستمرار بؿ كاتبتكار كسط ىػذا تمكنيـ مف 

 لتحقيؽ ىذه األىداؼ0
يكػكف الػتعمـ سػمبيانم  ػالطالب يسػتمعكف  قػط لممعمػـ  الدراسػية اتالمقػرر معظـ  لكف  يك        

يستيمككف المعر ة كت ينتجكىام ليسترجعيا  ي اإلجابة عف ات تبػاراتم كىنػا يػتـ التركيػز عمػى 
أف عدـ است داميـ لممعر ة التػي اكتسػبكىا كعػدـ تطبيقيػا  ػي سػياؽ عممػي كاقعػي يػؤدم إلػى 

اء ات تبارم مما يفقدىـ األىمية لالنتقاؿ إلػى المرحمػة التاليػة نسياف قدر كبير منيا بمجرد انتي
 0(4102مف تعميميـ )الصيفيم 

معظـ أكقػاتيـ عمػى شػبكة اتنترنػت مسػت دميف  يقضكف إضا ة إلى ذلؾ نجد أف الطالب      
المحمػكؿ  جيػزة تقنيػة المعمكمػات كاتتصػاتت المتحركػة كأجيػزة الكمبيػكترأاليكاتؼ المحمكلة ك 

 0ديباكاألتابمت كال
كيمتػػاز التعمػػيـ بككنػػو أحػػد المجػػاتت القػػادرة عمػػى الت ييػػر باسػػتمرار كالتكيػػؼ لتمبيػػة 

ف تبػد لمتعمػيـ إ دل الطالب بفعػؿ التقنيػات الجديػدة احتياجات الطالبم مع ت ير عادات التعمـ ل
 0(4102مف أف يتكيؼ بما يتالءـ كتمؾ العادات التي استجدت )حايؾم

المصادر كتنكعيا كسيكلة الكصكؿ ليا  ي عصر اتنترنػت  ػاف المػتعمـ سػرعاف مع تك ر ك     
لتسػاؤتتو كشػرح لمػا يصػعب عميػو  يمػو مػف المفػاىيـ العمميػةم كمػا أف المعمػـ  إجابػةما يجػد 

اتنترنػػت كمػػكارد رئيسػػية  عمػػىكالمصػػادر المتػػك رة  أصػػب  يسػػتعيف بكثيػػر مػػف مقػػاطع الفيػػديك
 كػػرة نمػػكذج جديػػد مػػف ىنػػا نشػػ ت  در التعميميػػة المفتكحػػةم لمقػػرره ك اصػػة مػػع تػػك ر المصػػا

جػؿ اسػت الؿ  تػرات المقػاء أذه المصادر التعميمية كغيرىا مف ت ؿ كيكظؼ ىسكعصرم لمتعمـم ي
ر بيئػػة تعميميػػة يقػػـك يخ المفػػاىيـ العمميػة كتػػك ي ػي غر ػػة الصػػؼ ألنشػػطة أكثػر  اعميػػةم كترسػػ
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 flipped المػػنعكسالػتعمـ يطمػػؽ عميػو نمػكذج   ييػا المعمػـ بػدكر المرشػػد كالمكجػوم كىػك مػا
Learning (41020)محفكظم 

 بيؿ مف ابتداءن  الجميع بيا ينادم كالتي األياـ ىذه ئجةاالر  الفكرة ىي المنعكس كالتعمـ
 مايكركسػك تم العمالقػة لمشػركة السػابؽ التنفيػذم كالػرئيس المؤسػس  "Bill Gates" غيتس
   .الكاعد المثير التعميمي لالبتكار مثاتن  التعميـ مف النكع ىذا  ي يرل حيث

تريجميػػا ك ( Platt, Gبػػالت )ك ( Lage, Mترج )كػػؿ مػػف  ( قػػدـ4111ك ػػي عػػاـ )
(Treglia, M كرقػة بحثيػة بعنػكاف )“Inverting the Classroom: A Gateway to 

Creating an Inclusive Learning Environment ” :قمػب نظػاـ الفصػؿ الدراسػي(
)الػػػذم ي سػػػمى "التػػػدريس  المػػػنعكسكقػػػد ناقشػػػكا الػػػتعمـ  مبيئػػػة تعميميػػػة شػػػاممة(مػػػد ؿ ل مػػػؽ 

م كأكػد  ػي جامعػة ميػامي و"(  ي مقػررات دراسػية تقديميػالمنعكسالمقمكب" أك "الفصؿ الدراسي 
اب مجمكعػػة متنكعػػة مػػف أتػػاح تمقيننػػا متمػػايزنا تسػػتيع المػػنعكسـ المؤلفػػكف عمػػى كيػػؼ أف الػػتعم

" ك"التمقػػيف المتمػػايز" بيػػذه المػػنعكسـ ـ مػػف عػػدـ اإلشػػارة إلػػى "الػػتعمالػػرغـم عمػػى أنمػػاط الػػتعم
  األسماء0

 The classroom“( الكرقػة البحثيػة Baker, J) ػي نفػس العػاـ قػدـ بيكػر كمػا 
flip: using web course management tools to become the guide by 

the side ”رة المقػرر الدراسػي عبػر الكيػػب )قمػب نظػاـ الفصػؿ الدراسػػي: باسػت داـ أدكات إدا
لتصػػب  الػػدليؿ(  ػػي المػػؤتمر الػػدكلي الحػػادم عشػػر حػػكؿ التػػدريس كالتعمػػيـ الجػػامعي0 كقػػد تػػـ 

شػعار  -اتستشياد مرات عديدة بعبارة "كف دليالن عمى الجانب" بدتن مف "الحكػيـ عمػى المسػرح" 
ج قمػب نظػاـ الفصػػكؿ حركػة قمػب نظػاـ الفصػكؿ المدرسػػية0 ك ػي ىػذا اإلطػارم يقػدـ بيكػػر نمػكذ

الدراسػػية حيػػث يسػػت دـ  يػػو المدرسػػكف أدكات كيػػب كبػػرامج إدارة المقػػررات عبػػر الكيػػب لتقػػديـ 
التعمػػيـ عبػػر اإلنترنػػت  ػػي حػػيف يقػػـك الطالػػب بتقيػػيـ "الكاجػػب المنزلػػي"0 ك ػػي الفصػػؿ الدراسػػيم 

كالجيػػكد يكػػكف لػػدل المدرسػػيف الكقػػت الكػػا ي لمتعمػػؽ أكثػػر مػػع األنشػػطة التعميميػػة الفعالػػة 
 0التعاكنية مع طالب آ ريف

ـ المػدمج الػذم كىك شكؿ مف أشكاؿ التعم Flipped Classroom المنعكسالتعمـ ك   
تتجمى ميارات القرف الكاحد كالعشريف الػذم يتحػكؿ بػو  وتكظؼ  يو التقنية الحديثة بذكاءم  في

معػززان  الفصػؿحػدكد الطالب إلػى باحػث باسػت داـ التكنكلكجيػة بفاعميػة مػف  ػالؿ الػتعمـ  ػارج 
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التفكير كالتعمـ الذاتي كميارات التكاصؿ كالعمؿ التعػاكني بػيف الطػالبم محػدثان الت ييػر بتحصػيؿ 
ػػا باسػػـ(م 4102ميميػػة عاليػػة )ىػػديؿ الصػػيفيم الطمبػػة عمػػى م رجػػات تع الفصػػؿ  كي عػػرؼ أيضن

 ,Barseghianالدراسي ال مفي كالتعميـ العكسي كعكس الفصؿ الدراسػي كالتػدريس العكسػي 
2011))0 

لطالب  ػي منػازليـ أك  ػي أم مف التعمـ عمى عرض  يديك يشاىده ا النكعكيعتمد ىذا 
قبػػؿ حضػػكر الػػدرسم  ػػي حػػيف ي صػػص كقػػت المحاضػػرة لممناقشػػات كالمشػػاريع  مكػػاف أ ػػر

دقػػائؽ أك يػػتـ  01إلػػى  2حيػػث يقػػـك المعمػػـ بمعػػداد مقطػػع  يػػديك مدتػػو مػػا بػػيف كالتػػدريباتم 
مناسب ليذا الدرس مكجكد مسبقان عمى اتنترنت كيشػاركو مػع الطػالب  ػي  ا تيار مقطع  يديك

 أحد مكاقع الػكيب أك شبكات التكاصؿ اتجتماعي0
ىػػك أحػػد األنمػػاط التعميميػػة  المػػنعكسإلػػى أف الػػتعمـ  4102كيشػػير تقريػػر ىػػكرايزكف 

يمػػػي التػػػي تعتمػػػد عمػػػى التكنكلكجيػػػا كالمرشػػػحة إلحػػػداث ت ييػػػرات جكىريػػػة  ػػػي السػػػياؽ التعم
 (Johnson et al.,2014)كالمؤسسات التعميمية 

نمكذج "ال ب نو المنعكسالتعمـ ( EDUCAUSE,2012) إدككسمنظمة  كيعرؼ
كينظر  لممنيجمكالكاجبات المنزلية النمكذجية  المحاضرةربكم الذم يتـ عكس عناصر تال

ف ي صص م  ي حيالفصؿ الدراسيمحاضرات  يديك قصيرة مف قبؿ الطالب  ي المنزؿ قبؿ 
 لفيديك باعتبارهليذا اكغالبا ما ينظر  مالكقت  ي الصؼ لتماريف أك المشاريع أك المناقشات

 المعمـمثؿ ىذه المحاضرات يتـ إنشاؤىا إما مف قبؿ ك  المنعكس ي الفصؿ  العنصر الرئيسي
 كنشرىا عمى اإلنترنت أك م تارة مف مستكدع اتنترنت0 

مياـ التعّمـ بيف الفصؿ كالبيتم بحيث يقكـ قمب ( ب نو "4102الشامي ) وكيعر  
المعمـ باست الؿ التقنيات الحديثة كاإلنترنت إلعداد الدرسم عف طريؽ شريط مرئي ) يديك(م 

التي كانت  ركضان  األنشطةليّطِمع الطالب عمى شرح المعمـ  ي المنزؿم كمف ثـ يقكـ ب داء 
 "0منزلية  ي الفصؿم ما يعزز  يمو المادة العممية

نمكذج تربكم تنعكس  ييا المحاضرة كالكاجبات المنزلية "بػ نو ( 4102محمد )عر و يك      
بكا ة أشكاليام كيعتبر شكؿ مف أشكاؿ التعميـ المزيج الذم يشمؿ است داـ التكنكلكجيا 

 "0لالستفادة مف التعمـ  ي الفصكؿ الدراسية
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أك  عكس عمى قكـت ةتربكيية إستراتيج المنعكسالتعمـ  كمف  الؿ ما سبؽ يتض  أف      
 بيا المتعمقة باألنشطة كالقياـ المنزؿ  ي ككاجب محاضرةال مشاىدة يتـ بحيث التعميـقمب 
 0القاعة الدراسية دا ؿ
 لتدريسايبدأ بالتقميدم  التعميـ نجدم أف المنعكسبالمقارنة بيف التعميـ التقميدم كالتعمـ ك      
أما  ي نظاـ التعمـ  مكضكعميـ ككاجب منزلي إلثبات إتقانو لمإعطاء الطالب كاجبنا لمتقي ثـ أكت

عادة باست داـ دركس عبر بدراسة المكضكع مف تمقاء نفسو  يقـك الطالب أكتن  المنعكس
أك  (Topp,2011 ),(Ronchetti,2010)       المعمـالفيديك يتـ إعدادىا مف ِقبؿ 

  مف  الؿ المعر ةبعد ذلؾ تطبيؽ  لبالطايحاكؿ ك ي الفصؿ  آ رم معمـمشاركتيا مف ِقبؿ 
 ,Mehta) (Economist, 2011) (Pink, 2010) كالقياـ باألعماؿ التطبيقية األنشطة
 مف الطالب عندما يكاجو صعكبة ما بدتن  تكجيوالفصؿ يتمثؿ بعد ذلؾ  ي  معمـكدكر  (2011

كىذا يتي  كقتنا دا ؿ الفصؿ يمكف است دامو لألنشطة التعميمية  مالقياـ بتدريس الدرس األكؿ
لقائـ عمى بما  ي ذلؾ است داـ التمقيف المتمايز كالتعميـ ام (Brenda, 2012) اإلضا ية

 0 (Tucker, 2012) المشركعات

"أنت تقكـ بتحريؾ  المنعكسالركاد كراء بيئة التعمـ أحد  "جكماثاف بيرجماف"كيفسر       
المكاف الفردم" مف  الؿ مشاىدة الفيديكىات  ي  إلىالتعميـ المباشر مف المكاف الجماعي 

حجرة الدراسة( إلى بيئة تعمـ  يتـ تحكيؿ المكاف الجماعي الناتج ) ي ذلؾالمنزؿم ثـ بعد 
رشادديناميكية حيث يقـك المعمـ بتكجيو  الطالب لتطبيؽ ما قامكا بتعممو  كا 

(Hennick,20140) 
 أنيما عمى ليما ينظر كاف التعمـ  ي نظريتيف بيف  ريد تمازج المنعكس التعمـ قدـيك      
كيرل م (Jacob and Mathew, 2013) النشط كالتعمـ التقميدم التعمـ كىما متكا قتاف غير

ـ النشط القائـ عمى تنظيـ كمشاركة ست داـ التكنكلكجيا  ي التعميـ كالتعما( أف 4102الحكيـ )
المفاتي  نشطة التعميمية ىـ دا ؿ القاعة الدراسية ك تكثيؼ األ الطمبة ضمف مجاميع ص يرة 

ة التعمـ عالق (Jeremy,2011) جيريميم كيكض  المنعكسـ الرئيسية الثالثة لمتعم
 الشكؿ التالي: مف  الؿبتكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ النشط كبيئة التعمـ  المنعكس

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/The_Economist
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87
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 بتكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ النشط كبيئة التعمـ المنعكسالتعمـ  عالقة( 0)شكؿ 

 

ككنتائج تست داـ ىذا النمط  ي التعميـم  قد سجؿ العديد مف الباحثيف ب ف التعمـ    
 :عكسالمن
  81 إلىي فؼ مف ض ط المنياج كاستكماؿ محتكل الكتاب حسب ال طة بنسبة تصؿ %

 مقارنو بالطريقة التقميدية0
 مقارنة بالطريقة 11 إلىبنسبة تصؿ  تنفيذ التجاربلمتطبيؽ ك ر كقت الدرس ك ت %

 التقميدية0
  مقارنة بالطريقة 011بيئة صفية نشطة كتفاعمية بنسبة  إلىيحكؿ قاعة الدرس %

 التقميدية0
  مقارنة بالطريقة التقميدية0110متعة كحماس بنسبة  أكثريجعؿ المحاضرة الدراسية % 
  مقارنة بالطريقة 011تنكعا كنشاطا بنسبة  أكثرتعميـ  كأساليبيكظؼ استراتيجيات %

 0التقميدية
األمػر لمطػالب  لمتعميـ العممي مع تكجيػو المعمػـ إتاحة كقت أكبر مباإلضا ة إلى ما سبؽ       

كىػي النيايػة  الػذم يتػي  ليػـ مسػاعدة الطػالب عمػى اسػتيعاب المعمكمػات ك مػؽ أ كػار جديػدة
 ,.Cynthia J) سػينثياكتؤكػد ذلػؾ  م((Bennett et al, 2012    األسػمى لتصػنيؼ بمػـك

كىػذا يعنػي أف  م(4110) عػاـ صػنيؼ بمػـك المػنق مػع ت المػنعكسالػتعمـ  يتفػؽحيث  (2013
المستكيات الدنيا مف العمؿ المعر ي )اكتساب المعر ة كالفيػـ(  ػارج الصػؼم ب يقكمكفالطالب 

 

يتي  
 الفرصة

 يؤثر عمى يؤثر عمى

المنعكسالتعمـ  يست دـ  
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أك التقيػػيـ(  ػػي  كالتركيػػز عمػػى أعمػػى أشػػكاؿ العمػػؿ المعر ػػي )التطبيػػؽم التحميػػؿ كالتركيػػبم ك 
   0التقميدم التعميـىذا يتناقض مف ك م كالمعمـالصؼم حيث لدييـ دعـ أقرانيـ 

مسػتكل   ػي تحسػيف المػنعكسالدراسػات إلػى األثػر اإليجػابي لمػتعمـ  عديد مػفكتشير      
ىػذا ة استيعابيـ إلى جانب ان فاض نسبة الرسكب السػنكيةم كىػذا يرجػع  إلػى أف الطمبة كزياد
صب  المعممكف قادركف عمػى تػذليؿ العقػاب يالتعمـ ىك المفتاح الذىبي لتعمـ الطمبة  النمط مف 

 ,Eric)كدراسة م (Alvarez, 2012) دراسة :الدراسات                   أماميـم كمف ىذا 
 ,Arcos)م كدراسة (Keely, 2014)م كدراسة (Hockstader, 2013)كدراسة م (2013
( 4102الػزيفم م كدراسػة )(Gerald, 2014)كدراسػة  م(Nam, 2014)م كدراسػة (2014

 تدكرا كعقػد الػتعمـ ىػذا الػنمط مػف اسػت داـ عمػى المعممػات تشػجيع ضػركرةالتي أكػدت عمػى 
 0تطبيقو قبؿ المنعكس التعمـ  مفيـك عمى لمتدريب كالطالبات لممعممات عمؿ ككرش
 Hamdan et)عائـ رئيسػية أربع د ذك  اعمية تبد مف تكا ر المنعكسكلكي يككف التعمـ     

al.,2013) ىي: 
يحتػاج إعػادة ترتيػب بيئػة الػتعمـ  المػنعكسالمعمـ  ي التعمـ  :  تكا ر بيئة تعمـ مرنة 00

ع مسػػتكيات الطػػالبم لػػذلؾ تبػػد مػػف باسػػتمرار بمػػا يتناسػػب مػػع المكقػػؼ التعميمػػي كمػػ
ىػػذه  كجػػكد المركنػػة الكا يػػة  ػػي بيئػػة الػػتعمـ كلػػدل القػػائميف عمييػػا تسػػتيعاب مثػػؿ

 الديناميكية كتسييؿ الميمة أماـ المعمـ لمقياـ بذلؾ0
كذلؾ باتنتقاؿ مف  مسفة مركزية الػتعمـ حػكؿ  المعمػـ ككنػو  ت ير  ي مفيـك التعمـ: 40

 ليذه المادة ليصب  المركز ىك الطالب0ىك مصدر المعر ة 
عػف ىػذا الػنمط مػف الػتعمـ ت ييػدؼ إلػى اتسػت ناء ك  :كمػدربيفتكا ر معمميف أكفاء  20

مثػػؿ منيػا لديػو الكثيػر مػػف القػرارات التػي تبػػد  المعمػـ بػؿ عمػػى العكػس  ػالمعمـ يصػػب 
لػذا ىنػاؾ حاجػة إلػى معمػـ كفػؤ   التنقؿ بيف التدريس المباشر كالتدريس غير المباشػر

 كمدرب0
كذلػؾ لتحديػد مػػا سػيتـ تقديمػو مػػف  التفكيػر الػدقيؽ  ػػي تقسػيـ المحتػكل كتحميمػػو: 20

بطػػرؽ  البالممكػػف أف يػػتـ تقديمػػو لمطػػ المباشػػر كمػػا ل عػػف طريػػؽ التػػدريسالمحتػػك 
 أ رل كىذا يعتمد عمى قرار المعمـ0
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يػزات التػي تراعػي معف غيره مػف أنمػاط الػتعمـ األ ػرل بعديػد مػف الم المنعكسكيتميز التعمـ    
مكانياتو كمف أىميا ي مجمميا ا  :لطالب كحاجاتو كا 

 عطيات العصر الرقمي0مالتماشي مع متطمبات ك  00
 المركنة0 40
 الفاعمية0 20
 الشفا ية0 20
 المتعثريف أكاديميان0 مساعدة الطالب 20
 0البزيادة التفاعؿ بيف المعمـ كالط 10
 التركيز عمى مستكيات التعمـ العميا0 10
 ػػػي كا ػػػة المسػػػتكيات عمػػػى التفػػػكؽ كب اصػػػة مػػػف ذكم الحاجػػػات  مسػػػاعدة الطػػػالب 80

 ال اصة0
 المساعدة  ي قضية اإلدارة الصفية0 10
م 4102عػداد المعممػيف األكفػاء ككػذلؾ غيػاب المعمػـ )الشػرمافم الت مػب عمػى نقػص أ 010

082 :0120) 
 إلى: المنعكسالتعمـ  يسعىلذلؾ  ضا ةن إ

  0تحسف كبير  ي بيئة العمؿ  ي الفصكؿ الدراسية 
  0الخ 00أسمكب التعمـ األساسيك  عمى قدراتيـ تحسيف التعميـ لكؿ طالبم اعتمادان 
  لعمػػؿ النشػػط لجميػػع أ ػػراد المجتمػػع التعميمػػي مسػػاحة ا إلػػىتحكيػػؿ الفصػػكؿ الدراسػػية

 الحاضر0 
  كالتفكير النقدمكاتبتكار تشجع عمى اإلبداع (Proyecta, 2014)  0 
يعد التفكير بشكؿ عاـ كاتبتكار بشكؿ  اص ضػركرة مػف ضػركرات عصػر التكنكلكجيػا ك        

حيدان ككنيػا تمتػد إلػى جػذكر الحديثم نظران لكجكد العديد مف المشكالت التي نادران ما تقبؿ حالن ك 
الماضػػي كتحتػػاج إلػػى بػػرامج كحمػػكؿ أكثػػر  اعميػػة لضػػماف الكصػػكؿ إلػػى األىػػداؼ التعميميػػة 

 البيكف أف أحد أىداؼ اسػتراتيجيات التػدريس الحديثػة ىػك تعمػيـ الطػك المنشكدةم كقد أكد الترب
ر كمياراتػو كالػدعكة كيؼ يفكركف ت كيؼ يحفظكفم كأصب  ىناؾ اىتمامان متزايدان بدراسة التفكيػ
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نمػا ىػك نتيجػة لمػتعمـ  لإلنسػافحيػث أف التفكيػر ت يحػدث ككحػدة تطكريػة  البإلى تنمية الطػ كا 
 (4220م 4111م سالمةكالتدريب المستمر )

كلذا نجد أف التربية اتجيت اليـك إلى إعداد الفػرد ليتكيػؼ مػع تقنيػات العصػرم كميمػا 
ا لػف تسػتطيع أف تقػدـ لمطالػب جميػع أنػكاع المعر ػة كانت المدرسة رائػدة  ػي أداء أدكارىػا  منيػ

كىػذا بػدكره يحػث عمػى إعػادة النظػر  -لتضاعؼ حجـ المعػارؼ يكمػان بعػد يػـك  -التي يحتاجيا
العميػػا  بميػػارات التفكيػػر الب يمػػا تقدمػػو المدرسػػة ألبنائيػػام ممػػا يػػدعك إلػػى ضػػركرة تزكيػػد الطػػ

لػنمط مػف التفكيػر يحمػؿ أىميػة  اصػةم كلػو اتبتكػارل  ألف ىػذا ا كعمى رأسيا ميػارات التفكيػر
 العصر كمت يراتو0ىذا مدلكتت عمى مكاجية المستجدات كالتحديات التي تفرضيا طبيعة 

 معر يػة عناصػر عمػى ينطػكم   نػو كالتعقيػد  بالشمكلية تبتكارما التفكير تميزنظران لك 
 إنتاجان  تقكد عممية أك ىنيذط نشا م  ت مؽة ريد ذىنية حالة تشكؿ متدا مة كأ القية كانفعالية
 رغبػة كجيػوي كىادئان  مركبان  عقميان  نشاطان لذا يعد  المجتمعم  ي كالقيمة كاألصالة ةبر بال  يتصؼ
 بقان سػػا معرك ػة تكػف لػـ أصػيمة جنتػائ إلػى التكصػػؿ أك الحمػكؿ عػف البحػث  ػي قكيػة

 (110م 4101جركافم)
تفكيره كقدراتو العقمية كما عممية يحاكؿ  ييا اإلنساف عف طريؽ است داـ  اتبتكار 
ان بالنسبة لو أك بالنسبة أف ينتج إنتاجان جديد مف مثيرات م تمفة كأ راد م تمفيفيحيط بو 

: 4111يعيش  يو )بطرس كعبكلم  ىذا اإلنتاج نا عان لممجتمع الذم شريطة أف يككف لبيئتو
41)0 

متعػػدد األبعػػاد مصػػطم  تعػػددت التعريفػػات التػػي تناكلػػت التفكيػػر اتبتكػػارمم نظػػران ألنػػو 
ب نػػو "محاكلػػة  (2م 4102شػػريؼ ) عر ػػو ي بشػػكؿ كامػػؿ لػػدل عممػػاء الػػنفسم كغيػػر مفيػػـك 

 البحث عف طرؽ غير م لك ة لحؿ مشكمة كيتطمب ذلؾ طالقة الفكر كمركنتو"0
 رغبػة قكيػة  ػيمركب كىػادؼ تكجيػو  نشاط عقمي" نو ( ب2: 4111) منصكركيعر و 

أصػيمة لػـ تكػف معرك ػة سػابقام كالتػي تمكػف الفػرد مػف ى نػكاتج البحث عف حمكؿ أك التكصؿ إل
عمػى مشػكمة  م ينطػكممكقؼ مثيرا قيمتيا عند مكاجية نتاجات جديدة غير م لك ة كليإعطاء ا

إلنتػػاج أكبػػر عػػدد مػػف الحمػػكؿ  كتشػػاؼ  ػػي تفاعػػؿ اجتمػػاعيم ثػػـ البحػػث كات معر ػػيأك تنػػاقض 
 حمكؿ أ رل غير تقميديةم كا تبار صحتيا0  المتنكعة كالجديدةم كالربط بينيا لمكصكؿ إلى
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"القػػدرة عمػػى إنتػػاج أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف األ كػػار ( ب نػػو 12م4110عر ػػو قرنػػي )كي
المتنكعة كاألصيمة كالتي ت رج عػف اإلطػار المعر ػي لمفػرد المفكػر أك البيئػة التػي يعػيش  ييػام 

 ة"0كيتميز ىذا النكع مف التفكير بقدر مف الطالقة كالمركنة كاألصال
 يتضمف: اتبتكارم ( أف التفكير 421م4114مصطفى )كيكض  
 0استنتاج أ كار جديدة 
 0إدراؾ العالقات الجديدة بيف األشياء 
 0إنتاج كثير مف األ كار كالحمكؿ الجديدة القدرة عمى 
 0القدرة عمى تحميؿ األ كار 
 0طالقة األ كار كالمركنة 

كيتكػػكف مػػف مجمكعػػة مػػف  متػػاج شػػي جديػػدكممػػا سػػبؽ نجػػد أف التفكيػػر اتبتكػػارل إن       
 كالحساسية لممشكالت0 مالميارات )القدرات( العقمية ىي الطالقةم كالمركنةم كاألصالة

كلكف ت تمؼ بعض كجيات النظر حكؿ ىذه المياراتم  يرل العديػد مػف البػاحثيف أنيػا 
ميم   القطػػػا4112  ال ضػػػراءم 4111قػػػدرات أك مككنػػػاتم كمػػػف ىػػػذه الدراسػػػات )أبػػػك زيػػػدم 

كمف ىػذه الدراسػات  اتبتكارم (  كآ ركف يركا أنيا عناصر أك جكانب أك أكجو لمتفكير 4112
(م كالباقي يركا أنيا ميارات كمف ىذه الدراسػات )يكسػؼم 4112  عبد الفتاحم 4111)سعيدم 
( كيتفػؽ البحػث الحػالي أنيػا ميػارات كليسػت قػػدرات 4112  سػعادةم 4112  زيتػكفم 4101

 ر0يأك أكجو لمتفك
كتنميػػة التفكيػػر اتبتكػػارم أمػػر ت يتػػرؾ لمصػػد ةم كأنػػو لػػيس ىنػػاؾ كسػػيمة لتنميتيػػام إت أف      

نسػػاف يكلػػد كلديػػو قػػدر مػػف اتبتكاريػػةم كالقػػدرة عمػػى التجديػػد إقػػد أشػػار إلػػى أف كػػؿ  "تػػكرانس"
ظيػكر كال ركج عف النمط الم لكؼم كلكف غالبان ما تمعب الظػركؼ البيئيػة دكران كبيػران قػد يعػكؽ 

 (01110ىذه القدرةم كنمكىا بالشكؿ المتكقع )الفار كآ ركفم 
 :( أف ىناؾ أساليب ككسائؿ تسيـ  ي تنمية التفكير اتبتكارم4114كيرل الحيمة )  

 0تشجيع األ كار العممية الجديدة أك األعماؿ اتبتكارية عمى ا تالؼ أنكاعيا 
 رىـم كبالتالي تقبؿ األ كار ميمػا الحرية  ي التعبير عف أ كارىـ كمشاع البإعطاء الط

 كانت غريبة0
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  ت سػػيس بيئػػة تعميميػػة معتمػػدة عمػػى تكنكلكجيػػا التعمػػيـ ب نكاعػػو الم تمفػػة كالمحا ظػػة
 عمييا0

 كالقػػدرات  العمميػػات اسػػت داـ طػػرؽ كاسػػتراتيجيات م تمفػػة  ػػي التػػدريس كالتػػي تجعػػؿ
 العقمية ىد ا لمعممية التعميمية بدت مف المعمكمات0

 استراتيجيات عديدة كمتنكعة لمتفكير اتبتكارم منيا: كيكجد   
 العصؼ الذىني0 00
 كضع القكائـ0 40
 لعب األدكار0 20
 الت ليؼ بيف األشتات0 20
 الت يير  ي ال صائص0 20
 الت يؿ0 10
 حؿ المشكالت0 10

كتعتبر ميارة حؿ المشكالت مف أعقد األنشطة العقميةم  يػي ليسػت تطبيقػان لممعػارؼ    
نما ىي تنسػيؽ أك تطػكير المعػارؼ كالميػارات التػي تػـ تعمميػا لينػتج أك الميارات أك ال براتم إ

م لػذا اعتمػد البحػث الحػالي ميػارة حػؿ المشػكالت عف ذلؾ شيئان جديدان لػـ يكػف مكجػكد مػف قبػؿ
  ي قياس التفكير اتبتكارم0

 : يكالعممية اتبتكارية ليا أربع مراحؿ تتمثؿ     
 0إدراؾ أف ىناؾ مشكمة قائمة 
 ف األ كار المتنكعة المرتبطة بالمكضكع )تفكير متباعد(0إنتاج عدد م 
 0تقييـ اإلمكانيات الم تمفة المنتجة 
  0(81: 4111)كركبميم تقكد إلى حؿ المشكمة كالتياست راج استنتاجات مالئمة 

م ىػػي أربػػع مراحػػؿالعمميػػة اتبتكاريػػة أيضػػا إلػػي ( مراحػػؿ (Wallas ,1926"كاتس"  قسػػـك  
 :  (Herrman, N.,1996:1)نقالن عف:
  مرحمػػة اإلعػػدادPreparation طالع كالتجربػػة : التػػي تتضػػمف دراسػػة المشػػكمة بػػاإل

 0  ةكال بر 
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  مرحمػػػة الكمػػػكفIncubation التػػػي تتضػػػمف اتسػػػتيعاب لكػػػؿ المعمكمػػػات كال بػػػرات :
 المكتسبة المالئمة كىضميا أك تمثيميا عقميا0

  مرحمة اإلشراؽ أك الكشػؼIlluminationبثػاؽ شػرارة اإلبػداع كىػي : التػي تتضػمف ان
 0يا الفكرة الجديدةالمحظة التي تنبثؽ  ي

  مرحمػػػة التحقػػػؽVerificationتجريبػػػي لمفكػػػرة المبتكػػػرة : التػػػي تتضػػػمف ات تبػػػار ال
 0كتقييميا

أبػػك النصػػرم   4112ال ضػػراءم  4112   عبػػد الفتػػاحم 4111كيتفػػؽ كػػالن مػػف )سػػعيد       
قسػػيـ مراحػػؿ عمميػػة التفكيػػر اتبتكػػارم ك قػػا ( مػػع ت4112  قطػػامىم 4112  جػػراكفم 4112

لنمكذج كاتسم كيضيؼ )جركاف( إلى ىذه المراحؿ السابقة مرحمة أ ػرل كىػى مرحمػة اإلصػرار 
 0كالمثابرة

صػنفيا الحػارثى تعيػؽ التفكيػر اتبتكػارم  التػيالعكامؿ كبالرغـ مف ذلؾ تكجد مجمكعة مف      
ؽ بالشػػ ص نفسػػو كعكامػػؿ  ارجيػػة تتعمػػؽ إلػػى عكامػػؿ دا ميػػة تتعمػػ( 421 – 420: 0111)

 بالبيئة المحيطة كمف ىذه العكامؿ:
 0ال كؼ مف الفشؿ 
 0الض كط النفسية 
 0التعب 
 0مشتتات اتنتباه 
 0ال مكض 
 0عكامؿ ثقا ية 
 0الممكثات البيئية 
 ( معكقات أ رل لمتفكير اتبتكارل منيا:411 - 412: 4112) يضيؼ سعادةبينما      
 0ضعؼ الثقة بالنفس 
 0ات تقار إلى المركنة 
 0قمة التشجيع كضعؼ الحكا ز 
 0التقيد ببعض العادات كاأل كار كالتقاليد الجامدة 
 0ىماؿ كجيات نظر ا  ريف  األ ذ بكجية نظر كاحدة كا 
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  0اإلمكانياتنقص المعمكمات كضعؼ 
 0التربية التقميدية السمبية 
 األعماؿ الركتينية0 الزائد  ي اتنش اؿ 
عمػى عػػاتؽ كػؿ مػف األسػػرة كالمدرسػة مػػف  حجػـ المسػئكلية الممقػػاة سػػبؽ أفكيتضػ  ممػا      

حيػػث تنميػػة التفكيػػر اتبتكػػارل لػػدل الطػػالب كبيػػرم  ممػػا أف يػػك راف منػػاخ داعػػـ لتنميػػة اتبتكػػار 
 كالتجديد كالتميزم أك يعمالف عمى إ مادىما0

بصػفة عامػة كالتفكيػر  رالتفكيػ تاميػار  لتنميػة التقنيػة الحمػكؿ أحػد المػنعكس الػتعمـكيعد       
 الباحثػة لػدل أكجد مما ماألكاديمي تحصيميـ مستكل كر ع الطالب عند اتبتكارم بصفة  اصة

 كميػة لطالبػات األكػاديمي التحصػيؿ  ػي المػنعكس الػتعمـ  عاليػة لدارسة حاجة بكجكد اإلحساس
 كاسػتراتيجيات يػةالتعميم العمميػة كانطالقان مػف تطػكير سبؽ ما  الؿ مفك  حائؿم بجامعة التربية

 الدارسػػات  ػػي نػػدرة ككجػػكد لمجميػػعم متاحػػة أصػػبحت التػػي التعمػػيـ تقنيػػات كتكظيػػؼ التػػدريس
  ػي التحصػيؿ  ػي المنعكس  التعمـ است داـ  عالية تناكلت التي الباحثةم عمـ حد عمى العربيةم
 عػػف شػػؼلمك كمحاكلػػة الدارسػػة ىػػذه جػػاءت  قػػد مكتنميػػة التفكيػػر اتبتكػػارم التعميميػػة العمميػػة
كالتفكيػػر اتبتكػػارم نحػػك مقػػرر  التحصػػيؿ لتنميػػة المػػنعكس الػػتعمـ برنػػامج قػػائـ اسػػت داـ  عاليػػة

 قسـ التربية ال اصة بكمية التربية جامعة حائؿ0 لطالباتالكسائؿ السمعية 
 مشكلة البحث:

بعػػد اسػػتعراض مػػا سػػبؽ مػػف أىميػػة ميػػارات التفكيػػر اتبتكػػارم  ػػي حياتنػػا بصػػفة عامػػة     
التػػي تحػػكؿ مػف المشػػكالت اتجتماعيػػة كاتقتصػػادية  ػي األسػػرة  يـ  اصػػة ككجػػكد العديػػدكالتعمػ

لدراسػة دكف اتىتمػاـ بمػا اكتسػبو منيا تركيز األسرة عمى النجاح كاتنتياء مف اك م دكف تنميتو
التي تنمػي ىػذه النكعيػة مػف م إضا ة إلى عدـ تك ر اإلمكانات  ي الحياة بنائيا ككيفية تطبيقوأ

لػيس سػمكب المحاضػرة ك أف معظـ المحاضرات تعتمد عمػى الحالي أرم حيث نجد  ي كقتنا التفكي
مػػف ثػػركات تكنكلكجيػػة  مػػا نعيشػػواتسػػتماع دكف الفيػػـ رغػػـ  الطالػػب دكرالحػػكار كالمناقشػػة ك 

أدكار المعمػػـ  تعكػػسيجػػب أف نرقػػى بػػالمجتمع ليكاكػػب ىػػذا التقػػدـ كلكػػي  كمعمكماتيػػة كاتصػػاليوم
المسػتحدثات إلنتػاج أ كػار ىػذه ليصػب  المػتعمـ قػادر عمػى تكظيػؼ ( لمػنعكسا)الػتعمـ  كالمتعمـ

 0وجديدة كمكاقؼ غير م لك ة لم ركج مف المشكالت التي تكاجي
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 الطالب است داـ عمى تعتمد التي الحديثة تاتستراتيجيا أحد المنعكس التعمـ كي عد
 تاميار  لتنمية التقنية لحمكؿا أحد ت عد كما تعمموم عممية  ي كتكظيفيا التعميمية لمتقنيات
 اإلحساس الباحثة لدل نبع ممام األكاديمي تحصيميـ مستكل كر ع الطالب عند التفكير
كتنمية التفكير  التحصيؿ  ي المنعكس التعمـ  عالية برنامج قائـ عمى  سةالدر  حاجة بكجكد

 تناكلت التي ةمالباحث عمـ حد عمى العربية ساتاالدر   ي ندرة كجكد إضا ة إلى ماتبتكارم
كتنمية  التحصيؿ  ي كتحديدنا عاـ بشكؿ التعميمية العممية  ي المنعكس التعمـ است داـ  عالية

 التفكير اتبتكارم بشكؿ  اص0
 :أهداف البحث

 ىدؼ البحث الحالي إلى: 
  ػػي تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر اتبتكػػارم  ػػي المػػنعكس تقػػديـ برنػػامج قػػائـ عمػػى الػػتعمـ 

لسمعية لمتربية ال اصة لطالبات التربية ال اصػة بكميػة التربيػة جامعػة مقرر الكسائؿ ا
 حائؿ0

  ػػي زيػػادة الػػتعمـ  ػػي مقػػرر الكسػػائؿ السػػمعية لمتربيػػة المػػنعكس معر ػػة  عاليػػة الػػتعمـ 
 ال اصة0

  ي تنمية التفكير اتبتكػارم  ػي مقػرر الكسػائؿ السػمعية المنعكس معر ة  عالية التعمـ 
 لمتربية ال اصة0

 :البحث تتساؤال

 صياغة مشكمة البحث  ي التساؤؿ الرئيسي التالي: كيمكف
التفكير تنمية التحصيؿ ك  كعالقتو بزيادة "Flipped Learning" المنعكس التعمـ أثر"ما 

 جامعة حائؿ"؟كمية التربية اتبتكارم نحك الكسائؿ السمعية لدل طالبات 
 :ا تيةكيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية  
التربيػػة  ػي زيػػادة تحصػيؿ طالبػػات  "Flipped Learning" المػػنعكسالػتعمـ  مػا أثػػر -0

 ؟ر الكسائؿ السمعيةمقر  ي المستكل الثاني ال اصة 
كيػر اتبتكػارم لطالبػات التف ي تنميػة  "Flipped Learning" المنعكسالتعمـ  أثر ما -4

 ؟ر الكسائؿ السمعيةالمستكل الثاني  ي مقر التربية ال اصة 
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 لبحث:فروض ا

ثقة تمييدان ت تبارىا بعد إجراء التجربة حتى  99,تية عند مستكل صي ت الفركض ا      
 جابة عف أسئمة الدراسة:يمكف اإل

 طالبػػات ( بػػيف متكسػػطي درجػػات1010حصػػائيا عنػػد مسػػتكم دتلػػة )إكجػػد  ػػرؽ داؿ ي -0
م لبعػدما المجمكعة التجريبية كدرجات طالبات المجمكعة الضابطة  ػي ا تبػار التحصػيؿ

 كلصال  المجمكعة التجريبية0
 طالبػػات بػػيف متكسػػطي درجػػات (1010يكجػػد  ػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتكم دتلػػة ) -4

 المجمكعة التجريبية كدرجات طالبػات المجمكعػة الضػابطة  ػي ا تبػار التفكيػر اتبتكػارم
 م كلصال  المجمكعة التجريبية0البعدم

 أهمية البحث:

 :اتضحت أىمية البحث الحالي  ي 
  محاكلػػػػة لتحقيػػػػؽ كتمبيػػػػة احتياجػػػػات الت يػػػػر السػػػػريعم كاأل ػػػػذ  الحػػػػالييعػػػػد البحػػػػث

كتفريد التعمػيـم كذلػؾ  الذاتيتنادل بضركرة التعمـ  كالتيباتتجاىات التربكية الحديثةم 
 0التعمـمب عمى مشكمة تدنى مستكل لدعـ كتحسيف العممية التعميمية كالت 

  ات التربكيػػة المعاصػػرة مػػف أىميػػة تكظيػػؼ مػػا تؤكػػده اتتجاىػػ الحػػالييسػػاير البحػػث
كذلػػؾ  التػػدريس الحديثػػة اسػػتراتيجياتكاتسػػتفادة مػػف  المفػػاىيـ التكنكلكجيػػة الحديثػػة

 كلكجية  ي عممية التعميـ كالتعمـ0لزيادة  اعمية ىذه المستحدثات التكن
  ة زيػاد ػي تحقيػؽ العػػديد مػف األىػػداؼ التربكيػة ) المػنعكسـ الػتعم ك عاليةدراسة كاقع

 (0التفكير اتبتكارم مالتعمـ
  طالبػػات التربيػػة ال اصػػة تقػديـ برنػػامج تػػدريس لتنميػػة ميػػارات التفكيػر اتبتكػػارل لػػدل

 0عمى امتالؾ قدرة تنا سية تؤىميـ لمحصكؿ عمى عمؿ لمساعدتيف
  ـ التربيػة  ػػي اسػػت داـ الػػتعمقػد يفيػػد نتػػائج ىػذا البحػػث عضػػكات ىيئػة التػػدريس بكميػػة

 0الية العممية التعميميةلزيادة  ع المنعكس
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 الكسػائؿ السػمعية تنميػة ميػكؿ عمميػة نحػك مقػرر  المػنعكسـ قد يؤدم اسػت داـ الػتعم
ممػػا يشػػجع عمػػى اسػػت داميا  ػػي تػػدريس المػػكاد التربكيػػة التػػي تقػػدـ  لمتربيػػة ال اصػػة

 لطالبات كمية التربية0
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالً على الحدود التالٌة:     

تقنيات الكسائؿ التعميميػة السػمعية القائمػة كيتمثؿ  ي مكضكعات ) الدراسي:المحتكل  -0
تكظيػؼ الحاسػب ا لػي م منظكمة التكجيو السمعي كتطبيقاتيا التربكيػةم اتنترنت ىعم

مف المستكل الثػاني  الكسائؿ السمعية لمتربية ال اصة( مف مقرر  ي البرامج السمعية
 بكمية التربية جامعة حائؿ0

تػػػـ ا تيػػػار مجمكعػػػة مػػػف طالبػػػات المسػػػتكل الثػػػاني قسػػػـ التربيػػػة  :لبحػػػثمجمكعػػػة ا -4
 م كتـ تقسيميا كالتالي:()بطريقة قصديو ال اصة بكمية التربية جامعة حائؿ

المكضػػكعات طالبػػة بالمسػػتكل الثػػاني درسػػكا  21كقكاميػػا  الضػػابطةالمجمكعػػة  -
 0بالطريقة التقميدية

تكل الثػاني درسػكا المكضػكعات طالبػة بالمسػ 22المجمكعة التجريبيػة كقكاميػا  -
 0المنعكسباست داـ البرامج القائـ عمى التعمـ 

 ػي تػدريس المجمكعػة  المنعكسـ ـ است داـ برنامج قائـ عمى التعمت :المنعكسـ التعم -2
 التجريبية )إعداد الباحثة(0

حػػػؿ مشػػػكالت غيػػػر نمطيػػػةم ال ػػػركج عػػػف التفكيػػػر   ػػػي: التفكيػػػر اتبتكػػػارم كالمتمثػػػؿ -2
تقنيات الكسػائؿ التعميميػة السػمعية ديدة ت دـ مكضكعات )ديـ مشكالت جالتقميدمم تق

القائمة عمى اتنترنتم منظكمة التكجيو السمعي كتطبيقاتو التربكيةم تكظيػؼ الحاسػب 
 (0ا لي  ي البرامج السمعية

العػػاـ  الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني مػػف  ػػياقتصػػر تطبيػػؽ البحػػث الحػػالي حػػدكد زمانيػػة:  -2
 ـ0 4102 4102 الجامعي
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 مصطلحات البحث:

 : Flipped Learningاملنعكسالتعلم  -
( ب نو "نمكذج تربكم يرمي إلى است داـ التقنيات الحديثة 4102يعر و زكحى )

ك شبكة اإلنترنت بطريقة تسم  لممعمـ بمعداد الدرس عف طريؽ مقاطع  يديك أك 
أك  ي أم مكاف  ممفات صكتية أك غيرىا مف الكسائطم ليطمع عمييا الطالب  ي منازليـ

قبؿ حضكر الدرس0  كاتفيـ الذكية أك أجيزتيـ المكحيوآ ر باستعماؿ حكاسيبيـ أك ى
كيعتبر الفيديك  م ي حيف ي  صص كقت المحاضرة لممناقشات كالمشاريع كالتدريبات

عنصرا أساسيا  ي ىذا النمط مف التعميـ حيث يقـك المعمـ بمعداد مقطع  يديك مدتو ما 
قائؽ ك يشاركو مع الطالب  ي أحد مكاقع الػكيب أك شبكات التكاصؿ د 01إلى  2بيف 

 اتجتماعي"0
قمب العممية التعميمية بيف الصؼ  ي ت تربكية إستراتيجية "ب نو:  كيعرؼ إجرائيان       

المدرسة كالمنزؿ كذلؾ عف طريؽ تكظيؼ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة لتحضير الدرس 
مرئي يشرح المفاىيـ الجديدة باست داـ التقنيات الطالب ممؼ  حيث يعطى مكعرضو

متاحة تككف السمعية كالبصرية كبرامج المحاكاة كالتقييـ التفاعمي لتككف قبؿ الدرسم ك 
ا مك الكاجبات المنزلية  ي الفصؿم م األنشطةكمف ثـ يقـك ب داء م لو عمى مدار الكقت

إلى الفصؿ كلدييـ اتستعداد  البممادة العمميةم  في ىذه الحالة ي تي الطليعزز  يمو 
ـّ لتطبيؽ تمؾ المفاىيـم كالمشاركة  ي األنشطة الصفية     "0التا

 : Achievementالتحصيل  -
( ب نو "ل ة اإلنجاز كاإلحراز كىك يرتبط بآثار مجمكعة مف 4100يعر و أبك حطب )

 ال برات التي يمكف كصفيا ب نيا مقننة أك مقصكدة كيمكف التحكـ  ييا"0
إجرائيان ب نو: "المستكل الذم كصمت إليو الطالب  ي تحصيميـ لمقرر الكسائؿ  كيعرؼ

السمعية لمتربية ال اصة كيستدؿ عمى ذلؾ مف مجمكع الدرجات التي حصمت عمييا  ي ا تبار 
 التحصيؿ المعد ليذا ال رض"0      
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 : Creative Thinkingالتفكري االبتكاري -
عقمي مركب كىادؼ تكجيو رغبة قكية  ي البحث ( ب نو "نشاط 4111يعر و جركاف )

 عف حمكؿ أك التكصؿ إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معرك ة سابقان"0
المستكل الثاني بقسـ التربية ال اصة عمى إنتاج  طالب: "قدرة كيعرؼ إجرائيان ب نو

 أ كار حديثة كمتطكرة ت رج عف إطارىا المعر ي التقميدم لممكاقؼ أك المشكالت التي تعرض
م كتقاس با تبار التفكير اتبتكارم الكسائؿ السمعية لمتربية ال اصةمف  الؿ مقرر  ـعميي

 الذم أعد ليذه ال رض"0      
 إجراءات البحث:

 التالية: اإلجراءات اتبعت الباحثة كالتحقؽ مف صحة  ركضو البحثلإلجابة عف تساؤتت  
التعميـ كالمرتبطة بمت يرات  مراجعة البحكث كالدراسات السابقة  ي مجاؿ تكنكلكجيا -0

عداد كتصميـ أدكات  الدراسة كذلؾ بيدؼ اتستفادة منيا  ي إعداد الدراسة الحالية كا 
 الدراسة0

الكسائؿ السمعية لمتربية تحديد المقرر المناسب لتقديـ مت يرات الدراسة كىك مقرر  -4
 0الثاني مف قسـ التربية ال اصةعمى طالبات المستكل  ال اصة

 0كالمطمكب تحقيقيا بالبحثىداؼ التعميمية ال اصة تحديد األ -2
 0الثاني قسـ التربية ال اصةمف طالبات المستكل  البحثا تيار مجمكعة  -2
 ا تيار عينة عشكائية ألجراء اتستبياف اتستطالعي0 -2
مقرر الكسائؿ التعميمية  ي ( ل)مف إعداد الباحثة إعداد ات تبار التحصيؿ المعر ي  -1

 0التربية ال اصة
 إعداد ا تبار التفكير اتبتكارم )مف إعداد الباحثة(0 -1
 كتطبيؽ قبمي0 البحث ااتتطبيؽ أد -8
 عمى الطالبات0 البحثإجراء تجربة  -1
 كتطبيؽ بعدم0 البحث ااتتطبيؽ أد -01
 0إحصائيارصد النتائج كتحميميا كمعالجتيا  -00
 كتابة التكصيات كالمقترحات0 -04
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 :واإلجراءاتالطريكة 

 :منيج البحث 
 ث الحالي عمى:اعتمد البح  
طار النظرم ليذا البحث يشتمؿ عمى النظريات المنيج الكصفي: كذلؾ  ي اإل -

 جنبية المتكا رة  ي ىذا المجاؿ0لمعتمدة عمى المصادر العربية كاألكالدراسات ا
 0المنعكسالمقترح القائـ عمى التعمـ البرنامج   عاليةالتجريبي: لقياس شبو المنيج  -
  :التصميـ التجريبي 

 عمي المت يرات ا تية: البحث اشتمؿ: البحثرات مت ي -
 0المنعكسالتعمـ  كيتمثؿ  ي: المت ير المستقؿ 
 0التحصيؿ المعر يم تنمية التفكير اتبتكارم: المت يراف التابعاف 

 ي ىذا البحث تصػميـ  ي ضكء طبيعة الدراسة است دـ  نكع التصميـ التجريبي: -
مػػػكعتيف مػػػف الطالبػػػاتم إحػػػداىما المسػػػتقمتيف كذلػػػؾ با تيػػػار مج المجمػػػكعتيف

القيػػاس  تجريبيػة كاأل ػػرل ضػػابطة بحيػػث تككنػػاف متكا ئتػاف مػػع األ ػػذ ب سػػمكب
 0القبمي كالبعدم

 م كتبنػػت الدراسػػة الحاليػػة برنػػامج مقتػػرحتمثمػػت  ػػي تصػػميـ : مػػادة المعالجػػة التجريبيػػة
 :ا تيةتصميـ ك قان لممراحؿ ال(  ي ADDIEنمكذج المرجعي )

يجاد المشكمة تحديد  ييا يتـ :التحميؿ مرحمة -0  ىذه ك ي ليام العممية الحمكؿ كا 
 :كمنيا األسئمة مف عدد عمى اإلجابة إلى المصمـ يسعى المرحمة

 ا تياره؟ تراكمبر  المحتكل أىداؼ ما 
 لألىداؼ؟ تحقيقا إنجازىا المطمكب التعميمية المياـ ما 
 العممي؟ المحتكل عرض سيتـ كيؼ  
 ؟الطالب تقكيـ سيتـ كيؼ  
 ؟البحث عينة طالب  صائص ما  
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 لتنفيذ المقترحة لم طة ءاتاكاإلجر  المكاصفات كضع يتـ  ييا : كالتصميـ مرحمة -4
 :مف كتتككف التعميميةم العممية

 0التعميمية المحتكل أىداؼ تحديد 
  المنعكس التعمـ إستراتيجية كىي األىداؼ عمى بناءن  التدريس إستراتيجية تحديد. 
  اتطالع إلخم.. تعاكني أـ ذاتي أـ نشط تعمـ ىك ىؿ الطالبات تعمـ كيفية تحديد 

 قامت كالذم لألىداؼ تحقيقان  إنجازه الطالبات مف المطمكب العممي المحتكل عمى
 .ذاتينا كاستيعابو المقرر أستاذة ليف بتك يره

  ستست دميا التي التعميمية كالمصادر التعميمية لمتقنيات مناسب مبدئي تصكر كضع 
 .المحاضرة كقت قبؿ الطالبة

 مكاد إلى كسيناريكىات م طط مف التصميـ عممية ترجمة  ييا تـ: ك التطكير مرحمة  -2
 كالمصادر  يوم ستست دـ التي التعميمية التقنيات تطكير طريؽ عف حقيقة تعميمية
 :كيشمؿ الداعمةم

 تعميمية  يديك مقاطع عف عبارة كىك لمطالباتم العممي المحتكل عرض طريقة تحديد 
 " نظاـ البالؾ بكردب التعميمي األستاذة مكقع عمىتسجيميا كتحميميا  تـ لممحتكل

Blackboard " اإلنترنت مف مقركءة نصكص مف جدنا يسير جزء إلى باإلضا ة. 
  باإلضا ة محكـم كبعدم قبمي ا تبار إجراء طريؽ عف الطالبات تقكيـ طريقة تحديد 

 .صفي كنشاط عمؿ كرقة إلى
 المرحمػة ىػذه كتيػدؼ  عمينػام المػنعكس الػتعمـبرنػامج  تنفيػذ  ييا تـ: ك ذالتنفي مرحمة  -2

التحصػيؿ  ا تبػار ءاإجػر  عمػى المرحمػة ىػذه كتشػتمؿ التعمػيـم  ػي الفاعميػة تحقيػؽ إلى
 بػيف التعػاكني كالػتعمـ الصػفية كاألنشػطة افكالبعػدي افالقبميػالمعر ػي كا تبػار التفكيػر 

 بعضػيف الطالبػات كبػيف مكاألسػتاذة الطالبػات بػيف التفاعػؿ إلػى باإلضػا ة الطالبػاتم
 .البعض

 المسػت دـمالبرنػامج   اعميػة مػدل قياس  ييا يتـ التي المرحمة كىي: التقكيـ مرحمة  -2
 باسػت داـ البػدء قبػؿ مستمر بنائي تقكيـ : طكتيف ؿ ال  مف كيتـ مستمر تقكيـ كىك

 إلػى كييػدؼ ةمالصػفي األنشػطة  ػالؿ ككػذلؾ المحاضػرة  ػي  عمينػا المػنعكس الػتعمـ
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 ىذا كيقيـ  ال تامي التقكيـم ك النيائية بصي تيا كضعيا قبؿ التعميمية العممية تحسيف
 0المست دـ لمبرنامج الكمية الفاعمية النكع

 ات البحث:ك أد 
 :الحالي ي إجراء البحث  ا تيةاست دمت األدكات      
 :الكسائؿ السمعية لمتربية ال اصةمقرر  ي  تحصيمي تبار ا ( أ

عينػػة البحػث لممعر ػػة المتضػػمنة  طالبػاتتػـ إعػػداد ىػذا ات تبػػار لقيػاس تحصػػيؿ      
 ك قا لم طكات التالية: مالكسائؿ السمعية لمتربية ال اصةمقرر   ي

ه تسػت دـ ككنو أدا ييتم ص اليدؼ مف ىذا ات تبار  : تحديد اليدؼ مف ات تبار 00
ة الم تػارة )حقػائؽم مفػاىيـم لمحتػكل الكحػدة التعميميػ يالدراسػ زيادة الػتعمـقياس  ي 

طالبػػات المسػػتكل لػػدل  الكسػػائؿ السػػمعية لمتربيػػة ال اصػػة مبػػادئ كتعميمػػات( بمقػػرر
م كذلػػؾ عمػػى مسػػتكيات )التػػذكرم الفيػػـم التطبيػػؽم كالتحميػػؿ( الثػػاني بالتربيػػة ال اصػػة
 يأساسػيام تػـ تحميػؿ المحتػكل العممػ صمـ ات تبػار عمػى مكلتحديد جكانب التعمـ الذ

منظكمػػة م اتنترنػػت ىتقنيػػات الكسػػائؿ التعميميػػة السػػمعية القائمػػة عمػػ)عات مكضػػك لم
 (تكظيػػؼ الحاسػػب ا لػػي  ػػي البػػرامج السػػمعيةم التكجيػػو السػػمعي كتطبيقاتيػػا التربكيػػة

تحتكييػا  يبيدؼ تحديد أنكاع المعر ػة التػ الكسائؿ السمعية لمتربية ال اصةمف مقرر 
تشػتمؿ عمييػام كبنػاءان عميػو تػـ كضػع  يالتات م ككذلؾ الميارات كاتتجاىالمكضكعات

جدكؿ المكاصفاتم كتحديد األكزاف النسػبية لألسػئمة عمػى مسػتكيات )المعر ػةم الفيػـم 
 التطبيؽم التحميؿ(م ككذلؾ لتحديد عدد األسئمة المرتبطة بكؿ مستكل منيا0

ات تبػػار مػػف نػػكع  يحػػدد نمػػط األسػػئمة المسػػت دمة  ػػ: تحديػػد نػػكع أسػػئمة ات تبػػار 40
 تيػػػار مػػػف متعػػػدد  كذلػػػؾ ألف ىػػػذا النػػػكع مػػػف األسػػػئمة يعتبػػػر مػػػف أكسػػػع صػػػكر ات

 0ات تبارات است دامان 
صػي ت أسػئمة ات تيػار مػف متعػدد بحيػث يتكػكف كػؿ سػؤاؿ  صياغة أسئمة ات تبار: 20

بػػدائؿ  يتبػػع كػػؿ سػػؤاؿ أربػػع إجابػػات كىػػى مالبػػدائؿ )اإلجابػػات(ك  مقدمػػة السػػؤاؿم مػػف
 قػط منيػا صػحيحة عمميػانم أمػا  اىا كتكػكف إجابػة كاحػدةإحػد الطالبػة تار تيحتمؿ أف 

ك ػػى ضػػكء أىػػداؼ م اإلجابػػات تكػػكف  اطئػػة ب ػػرض التقميػػؿ مػػف تػػ ثير الت مػػيف يبػػاق
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الػتعمـ المرغػكب  ييػا  ات تبػار كجػدكؿ المكاصػفات صػمـ ات تبػار بحيػث ي طػى أكجػو
( سػؤاؿ 41كمسػتكيات قياسػيام ككػاف عػدد أسػئمة ات تبػار ) المكضكعات يكالكاردة  

 الػتعمـ( أسػئمة تقػيس 1عمى مستكل المعر ةم ) التعمـ( أسئمة تقيس 1حيث يتضمف )
( أسػػئمة 1عمػػى مسػػتكل التطبيػػؽم ك) الػػتعمـ( أسػػئمة تقػػيس 1عمػػى مسػػتكل الفيػػـم )

 عمى مستكل التحميؿ0 التعمـتقيس 
تػو شػير مد يتـ مراجعة أسئمة ات تبػار مػرتيف بفاصػؿ زمنػ :مراجعة أسئمة ات تبار 20

مكػاف مػػف تػػ ثير األلفػة باألسػػئمةم كقػػد كضػعت الباحثػػة نفسػػيا كذلػؾ لمػػت مص بقػػدر اإل
الم ػػة  عنػػد قػػراءة أسػػئمة ات تبػػارم  اصػػةن مػػف ناحيػػة مالئمػػة قكاعػػد الطالبػػاتمكضػػع 

ككضػػكح العبػػارات كبنػػاءان عمػػى ذلػػؾ تػػـ إد ػػاؿ بعػػض التعػػديالت عمػػى كأسػػمكب الكتابػػة 
 بعض المفردات0

األسػئمةم كقػد  كرقػةتػـ كتابتيػا عمػى الصػفحة األكلػى مػف  :رتحديد تعميمػات ات تبػا 20
يسػػيؿ  يميػػام كمػػا اشػػتممت عمػػى مثػػاؿ  ي ييػػا أف تكػػكف مباشػػرة ككاضػػحة كػػ يعػػرك 

  ي تكضي  ىذه التعميمات كا تصاران لمكقت0 ةبو الطالبيسترشد 
أسئمة  كرقات 2 صكرتو المبدئية مف ييتككف ات تبار   الصكرة المبدئية لال تبار: 10

 م يمييػػا( مفػػردة41ات تبػػار كعػػددىا ) تيمػػات يمييػػا مباشػػرة مفػػردادأ بصػػفحة التعمتبػػ
 0الطالباتكرقة إجابة يكجد ب عالىا مكاف  اص لبيانات 

  تجريب ات تبار كضبطو: 10
 :عمى مجمكعة مف  ي صكرة المبدئية  ات تبار التحصيؿ ضعر  صدؽ ات تبار

إلبداء ميـ كالتربية ال اصة  ي مجاؿ ت صص تكنكلكجيا التعالسادة المحكميف 
سالمة الطالباتم مالئمة مستكيات األسئمة لمستكل ) أرائيـ  يو مف حيث

ات تبار ككذلؾ األسئمة كالبدائؿ مف حيث الصياغة المفظية كالم كية كالدقة 
حذؼ كتعديؿ م أف يقيس ات تبار  عال ما كضع لقياسو مف أىداؼم العممية

ك ي ضكء أراء السادة ( مناسبة مع إبداء السببأنيا غير  يركف ياألسئمة الت
 0المحكميف تـ إجراء بعض التعديالت عمى الصكرة المبدئية لال تبار
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 سػتطالعية غيػر اعمػى عينػة  يتـ حساب ثبات ات تبار التحصيم :رثبات ات تبا
طالبات المستكل الثاني بقسػـ التربيػة ال اصػة  تيرت مف ا عينة البحث األصميةم

حيػػث طبػػؽ ات تبػػار م مػػف كميػػة التربيػػة جامعػػة حائػػؿ( طالبػػة 42)كتككنػػت مػػف 
ثبػػات الحسػػاب ثػػـ م ث أسػػابيعثػػال يمػػرتيف عمػػى العينػػة اتسػػتطالعية بفاصػػؿ زمنػػ

كىػك  (1084)  تػوقيم جػاءت  SPSSألفا كركنباخ مف برنػامج باست داـ معادلة 
 0معامؿ ثبات مقبكؿ

عػػف أسػػئمة  لإلجابػػةمناسػػب تػػـ تحديػػد الػػزمف ال :جابػػةتحديػػد الػػزمف المناسػػب لإل 80
بمػػم متكسػػط  مػػف  ػػالؿ حسػػاب متكسػػط الػػزمف بػػيف أكؿ كآ ػػر طالبػػة حيػػث التحصػػيؿ
عمػػػى أسػػػئمة  لإلجابػػػة( دقيقػػػة كاعتبػػػر ىػػػذا المتكسػػػط الػػػزمف المناسػػػب 21الػػػزمف )
 ات تبار0

أصػػػب  ات تبػػػار  ػػػي صػػػكرتو النيائيػػػة بعػػػد المراجعػػػة  :لال تبػػػارالصػػػكرة النيائيػػػة  -9
( درجػة 42( سؤاؿ كأصبحت الدرجػة الكميػة )41( سؤاؿ بدت مف )42ف )كالتعديؿ مككف م

( 1) يعمػى مسػتكيات بمػـك المعر يػة كػاألتبكاقع درجػة كاحػدة لكػؿ سػؤاؿ ككزعػت األسػئمة 
( أسػػئمة 1)م ( أسػػئمة تقػػيس التطبيػػؽ1)م ( أسػػئمة تقػػيس الفيػػـ1)م سػػئمة تقػػيس التػػذكرأ

 0تقيس التحميؿ
 :ا تبار التفكير اتبتكارم ( ب

 )المجمكعػة التجريبيػة( عينػة البحػث مدل اكتسػاب طالبػاتتـ إعداد ىذا ات تبار لقياس       
 ك قا لم طكات التالية: لميارات التفكير اتبتكارمم

قٌااام ىااد  ىػػدؼ ات تبػػار  ػػي ككنػػو أداة تسػػت دـ  ػػي  تحديػػد اليػػدؼ مػػف ات تبػػار: 00

ارات التفكٌااار اكتسااااا بالباااات الىساااتو  ال اااابً باساااة التربٌاااة ال اصاااة لاااب   ى ااا

 0الوسائل السى ٌة للتربٌة ال اصةىارر  ًاالبتكاري )البالقة، الىروبة، واألصالة( ف
ا تيرت األسئمة كالمكاقؼ مفتكحة النيايػةم كػؿ سػؤاؿ  تحديد نكع أسئمة ات تبار: 40

 يعكس مشكمة معينة0  تعميميةن  يتككف مف مقدمة تتضمف مكقفان 
 ات التالية عند صياغة مفردات ات تبار:ال طك كاتبعت  صياغة أسئمة ات تبار: 20
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  ىتقنيات الكسػائؿ التعميميػة السػمعية القائمػة عمػ) مكضكعاتتحميؿ محتكل 
تكظيػػؼ الحاسػػب م منظكمػػة التكجيػو السػػمعي كتطبيقاتيػػا التربكيػةم اتنترنػت

 0الكسائؿ السمعية لمتربية ال اصةمف مقرر  (ا لي  ي البرامج السمعية
 ف ات تبػػارات لقيػػاس التفكيػػر اتبتكػػارمم كالكتػػب اتطػػالع عمػػى مجمكعػػة مػػ

 كالدراسات التي تناكلت التفكير اتبتكارم لصياغة مفردات ات تبار0
  تككف كؿ سؤاؿ مف جزئيف رئيسييف ىمػا: مقدمػة السػؤاؿ كيعبػر عػف مكقػؼ

 كمجمكعة تساؤتت مفتكحة لحؿ ىذه المكاقؼ0 تعميمي
 اغ  ػػي صػػكرة لفظيػػةم كتكػػكف عنػػد صػػياغة مفػػردات ات تبػػار أف تصػػ يػػاكراع

مفتكحػػة النيايػػاتم كيقػػيس كػػؿ سػػؤاؿ الميػػارات الثالثػػة )الطالقػػة كالمركنػػة 
 كاألصالة(0

 أيػاـ عشػرةبعػد  بعد كتابة األسئمة تـ إجراء مراجعػة شػاممة كتفصػيمية مراجعة األسئمة: 20
ليػام التميػز  كاحتمػاؿلمت مص بقدر اإلمكاف مف تػ ثير األلفػة بػالمفردة التػي تػـ إعػدادىا 

أف يكػػكف ات تبػػار  لمفػػردات غيػػر المناسػػبةم كتػػـ مراعػػاةكأثنػػاء ذلػػؾ تػػـ تعػػديؿ بعػػض ا
 كاضحا  اليا مف ال مكض بالنسبة لمطالب0

عمػػػى تعميمػػػات  اصػػػة باإلجابػػػة عػػػف أسػػػئمة  التعميمػػػات اشػػػتممت تعميمػػػات ات تبػػػار: 20
يػا زمالئػؾ تفكرم  ي أكبر عدد ممكف مػف اإلجابػات التػي ت يفكػر  يات تبار )حاكؿ أف 

صػػر لال تبػػار كصػؼ م تم ثػػـ أك اإلجابػات غيػػر الم لك ػة بالنسػػبة ل يػػرؾ مػف الػػزميالت(
 كطريقة اإلجابة عميو0

يػػػة المعػػدة لمتجريػػػب صػػكرتو المبدئ  ػػػيتكػػػكف ات تبػػار الصػػكرة المبدئيػػػة لال تبػػار:  10
ر أسئمة تبدأ بصفحة التعميمػات يمييػا مباشػرة أسػئمة ات تبػا ( كرقات2كاتستطالع مف )

لكتابػػة بيانػػات كرقػػة إجابػػة يكجػػد ب عالىػػا مكػػاف  ػػاص سػػؤاؿم ثػػـ يمييػػا  (02كعػػددىا )
 0الطالبات

 تجريب ات تبار كضبطو: .7
  :عمػػػى  ػػػي صػػػكرة المبدئيػػػة  التفكيػػػر اتبتكػػػارم ا تبػػػار عػػػرضصػػػدؽ ات تبػػػار

 ي مجاؿ ت صص عمـ النفس كتكنكلكجيػا التعمػيـ مجمكعة مف السادة المحكميف 
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المكاقػػػؼ )تعػػػديؿ مقدمػػػة بعػػػض  إلبػػػداء أرائيػػػـ  يػػػو مػػػف حيػػػثكالتربيػػػة ال اصػػػة 
تعػديؿ بعػض األسػئمة لتناسػب مقدمػة السػؤاؿم تعػديؿ لتناسب األسئمة المطركحةم 

لػـ يتفػؽ  التػيحذؼ بعػض المكاقػؼ الصكر لتناسب المكاقؼ بشػكؿ أ ضػؿم بعض
ك ػػػي ضػػػكء أراء السػػػادة المحكمػػػيف تػػػـ إجػػػراء بعػػػض معظػػػـ المحكمػػػيف عمييػػػا( 

 عمى الصكرة المبدئية لال تبار0 التعديالت
 سػتطالعية اعمػى عينػة فكير اتبتكػارم تـ حساب ثبات ا تبار الت :رثبات ات تبا

طالبػػات المسػػتكل الثػػاني بقسػػـ التربيػػة  تيػػرت مػػف اغيػػر عينػػة البحػػث األصػػميةم 
حيػػث طبػػؽ مػػف كميػػة التربيػػة جامعػػة حائػػؿم ( طالبػػة 42كتككنػػت مػػف )ال اصػػة 

كقامػػت ثػػالث أسػػابيعم  زمنػػيلعينػػة اتسػػتطالعية بفاصػػؿ ات تبػػار مػػرتيف عمػػى ا
الباحثػػػة بمعالجػػػة الػػػدرجات لال تبػػػار كاسػػػت رجت درجػػػات ثبػػػات قػػػدرات التفكيػػػر 

حسػاب الدرجة الكمية( كذلػؾ ب –األصالة  –المركنة  –اتبتكارم بعكاممو )الطالقة 
 تػػوقيم  جػػاءت SPSSمػػف برنػػامج  سػػبيرمافباسػػت داـ معادلػػة معامػػؿ اترتبػػاط 

 10 ,10كىك داؿ إحصائيا عند مستكل  (1081)
 ا تبػػار التفكيػػرعػػف أسػػئمة  لإلجابػػةتػػـ تحديػػد الػػزمف المناسػػب  تحديػػد زمػػف ات تبػػار: 80

ات تبػار زمػف عف طريؽ رصػد زمػف اإلجابػات لكػؿ طالبػةم ثػـ حسػاب متكسػط  اتبتكارم
( دقػائؽ 2باإلضػا ة إلػى )( دقيقػة 21)ليفم كقد كجد أف الزمف المناسػب لال تبػار ىػك 

 0لقراءة التعميمات
بعػػد التحقػػؽ مػػف صػػدؽ ات تبػػار كثباتػػو كحسػػاب كتابػػة الصػػكرة النيائيػػة لال تبػػار:  10

( 1) مككنػػػان الػػػزمف المناسػػػب لػػػو أصػػػب  ات تبػػػار  ػػػي صػػػكرتو النيائيػػػة قابػػػؿ لمتطبيػػػؽ 
 0قؼامك 
كلتصػي  ات تبػار تػـ اسػتبعاد األ كػار غيػر المناسػبةم ثػـ  :تصحي  أسئمة ات تبار  010

اء تكػػرار اإلجابػػات بالنسػػبة لدرجػػة األصػػالةم ثػػـ إعطػػاء درجػػة لكػػؿ إجابػػة بالنسػػبة إحصػػ
 لمطالقة كالمركنةم كبعدىا جمع درجة كؿ ميارة لمحصكؿ عمى درجة كمية لال تبار0
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 ومناقشتها: البحثنتائج 

التجريبػػيم لمتحقػػؽ مػػف قبػػكؿ  البحػػثتكصػػؿ إلييػػا  التػػييتنػػاكؿ ىػػذا التحميػػؿ النتػػائج      
التطبيػؽ   ػي الطالبػاتدرجػات  ىيلفركض أك ر ضيام ككانت كحدة تحميؿ البيانات صحة ا
 ػػرؽ  داؿ  أمالبحػػثم حيػػث لػػـ يظيػػر   ػػياسػػت دمت  التػػيلال تبػػارات  مالبعػػدالقبمػػي ك 

ا تبػار التحصػيؿم ك ر ت تبػا القبميالتطبيؽ   ي  الطالباتدرجػػات   متكسطيإحصائػيان بيف 
ميو اعتبرت ىػذه المت يػرات مضػبكطة قبميػانم كممػا سػبؽ يتضػ  م كبناءان عالتفكير اتبتكارم

درجػات المجمػكعتيف قػد يرجػع إلػى المعالجػة التجريبيػة  متكسطيبيف  كجد الذمأف الفرؽ 
 :يمي يما  القبميكيمكف تكضي  نتائج التطبيؽ 

  البحثات ك ألد القبمينتائج التطبيؽ: 
 نتائج التطبيؽ القبمي ت تبار التحصيؿ: -
ا تبار التحصيؿم تـ القياـ بتطبيؽ  يالمجمكعتيف  يما يتعمؽ ب دائيـ  كد مف تكا ؤ لمت      

التجريبية قبؿ التدريس ليمام كيكض  جدكؿ ك  الضابطة تيفالمجمكع طالباتات تبار عمى 
 يالتطبيؽ القبم ي" لمعر ة دتلة الفركؽ بيف مجمكعتي الدراسة  T.test( قيمة ا تبار "0)

 ت تبار التحصيؿ0
 ا تبار التحصيؿ يدرجات طالب المجمكعتيف   ي"ت" لمفرؽ بيف متكسط نتائج ا تبار (0جدكؿ )

 الدتلة قيمة "ت" نحراؼ المعيارمات  المتكسط العدد المجمكعة
 4041 8011 21 الضابطة

 غير دالة 0018
 4021 8001 22 التجريبية

 ي جمكعتيف الضابطة كالتجريبية أف قيمة )ت( بالنسبة لمم يتض  مف الجدكؿ السابؽك      
يدؿ عمى تقارب مستكل أداء الطالبات م مما (1010غير دالة عند مستكل ) ا تبار التحصيؿ
 ييكجد  رؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطيعنى أنو ت  ي القياس القبميم مما عينة البحث 

 تربية ال اصةمقرر الكسائؿ السمعية لم يا تبار التحصيؿ   يالمجمكعتيف   طالباتدرجات 
 قبؿ التدريس0 يالتحصيؿ الدراس يالبحث متكا ئتاف   يكعميو تككف مجمكعت
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 اتبتكارم: التفكير  تبارت القبمينتائج التطبيؽ  - 
لمكشؼ عف مدل تكا ؤ طالب المجمكعتيف  يما يتعمؽ   T.testتـ است دـ أسمكب      

يسم ككانت النتائج كما ىك مكض  بجدكؿ ا تبار التفكير اتبتكارم قبؿ بدء التدر   يب دائيـ 
(40) 

  (4جدكؿ )
 ا تبار التفكير اتبتكارم   يدرجات طالب المجمكعتيف  متكسطينتائج ا تبار"ت" لمفرؽ بيف 

 الدتلة قيمة "ت" المعيارم اتنحراؼ المتكسط العدد المجمكعة
 4002 101 21 الضابطة

 غير دالة 0012
 4041 102 22 التجريبية

الضػػػابطة  ( بالنسػػػبة لممجمػػػكعتيفتأف قيمػػػة ) مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽأيضػػػان يتضػػػ  ك          
يػدؿ عمػى تقػارب ممػا (م 1010 ي ا تبار التفكير اتبتكارل غير دالة عنػد مسػتكل ) كالتجريبية

يعنػػى أنػػو ت يكجػػد  ػػرؽ داؿ ممػػا ك مسػػتكل تفكيػػر الطالبػػات عينػػة البحػػث  ػػي القيػػاس القبمػػيم 
مقػػرر   ػػي التفكيػػر اتبتكػػارما تبػػار   ػػيالمجمػػكعتيف  طالبػػاتطى درجػػات إحصػػائيان بػػيف متكسػػ

ا تبػػار التفكيػػر  البحػػث متكا ئتػػاف مجمػػكعتيكعميػػو تكػػكف  الكسػػائؿ السػػمعية لمتربيػػة ال اصػػة
 قبؿ التدريس0 اتبتكارم ككؿ

  البحثات ك ألد البعدمنتائج التطبيؽ: 
تػـ تحميػؿ النتػائج باسػت داـ برنػامج عمى أسئمة البحث كا تبار صػحة الفػركضم  كلإلجابة     

SPSS:م كاست دـ األساليب اإلحصائية التالية 
  ا تباراتT test 0لقياس  ركؽ المتكسطات بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية 
  عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر  المػػنعكسمربػػع إيتػػا لحسػػاب  عاليػػة اسػػت داـ الػػتعمـ

 متربية ال اصة0اتبتكارم نحك مقرر الكسائؿ السمعية ل
عنػػد مسػػتكم دتلػػة  إحصػػائياكجػػد  ػػرؽ داؿ ي" كالػػذم يػػنص عمػػى أنػػو الفػػرض األكؿأكت: 
المجمكعػة التجريبيػة كدرجػات طالبػات المجمكعػة  طالبػات ( بيف متكسطي درجػات1010)

م كلصػػال  المجمكعػػة التجريبيػػة"م الجػػدكؿ التػػالي البعػػدم الضػػابطة  ػػي ا تبػػار التحصػػيؿ
 يكض  النتائج:
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 نتائج التطبيؽ البعدم ت تبار التحصيؿ عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية (2ؿ )جدك
مجمكعة 
المتكسط  العينة الدراسة

 الحسابي
اتنحراؼ 
مربع  مستكل الدتلة قيمة "ت" المعيارم

 إيتا
 4020 01028 21 ضابطة

 12,  1010 دالة عند 000111
 4041 44011 22 تجريبية

كؿ السابؽ كجكد  رؽ داؿ إحصائيان بػيف المجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة يتض  مف الجد    
(  ػػي ا تبػػار التحصػػيؿ لمقػػرر الكسػػائؿ السػػمعية لمتربيػػة ال اصػػة لصػػال  1010عنػػد مسػػتكل )

الطالبػات لممقػرر  تحصػيؿ ػي زيػادة  المػنعكسالػتعمـ  أثػرالمجمكعة التجريبيػةم ممػا يػدؿ عمػى 
 0األكؿ مما يشير إلى قبكؿ الفرض

بية كما يتض  أيضان أف قيمة مربع إيتا لدرجات طالبات المجمكعتيف الضابطة كالتجري    
(م كىي قيمة كبيرة تدؿ عمى أف نسبة كبيرة مف الفركؽ تعزل إلى ,.12ت تبار التحصيؿ )

  ي التدريس0 المنعكسالتعمـ 
 إلى عدة أسباب منيا:  المنعكسعمـ است داـ الت أثركقد يرجع     

 المناسب كاأل ضؿ0 اتست داـ التقنية يست دـ المنعكس عمـأف الت 
 طريؽ عف المحاضرة كذلؾ عمى اتست الؿ األمثؿ لكقت المنعكس يعمؿ التعمـ 

 العمؿ0 كأكراؽ التفاعمية األنشطة
  أسئمة عف العمؿ  ي مجمكعات ص يرة مما يساعد عمى اإلجابة المنعكسيتي  التعمـ 

 ال اطئة المفاىيـ كتصحي  لدييف المعمكمات تكتثبي معيف كالتحاكر الطالبات
 0 لدييف

  كالتعمـ التقميدم التعميـ ىما التعمـ  ي نظريتيف بيف  ريد تمازج المنعكسيقدـ التعمـ 
 النشط0

  التي المعر ية الفجكة سد عمى القادرة التقنية الحمكؿ أحد المنعكسأصب  التعمـ 
 مف  اتيف ما باسترجاع لطالباتا  تقكـ المحاضراتم عف غياب الطالبات يسببيا

  0مستكاىـ التعميمي تدني عدـ عمى ساعدىف مما العممي المحتكل
 & Herreidم كدراسػةMarcey& Brint (2012) كػؿ مػف  دارسػة معذلؾ  يتفؽك     

Schiller (2013)  م كدراسػػةBormann (2014) م كدراسػػةChipps (2014). م
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 (41020الزيف ) كدراسة
يكجػػد  ػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتكم دتلػػة "كالػػذم يػػنص عمػػى أنػػو  انيالفػػرض الثػػثانيػػان: 
المجمكعة التجريبية كدرجػات طالبػات المجمكعػة  طالبات بيف متكسطي درجات (1010)

م كلصػال  المجمكعػة التجريبيػة" الجػػدكؿ البعػدم ارمالضػابطة  ػي ا تبػار التفكيػر اتبتكػػ
 التالي يكض  النتائج:

 لبعدم ت تبار التفكير اتبتكارم عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبيةنتائج التطبيؽ ا (2جدكؿ )
مستكيات 
 التفكير

مجمكعة 
المتكسط  العينة الدراسة

 الحسابي
اتنحراؼ 
 قيمة "ت" المعيارم

مستكل 
 الدتلة

مربع 
 إيتا

 الطالقة
 2021 02081 21 ضابطة

 دالة عند 2002
1010 

,39 
 9.42 27.04 22 تجريبية

 نةالمرك 
 0028 2010 21 ضابطة

 دالة عند 0408
1010 

,07 
 4012 04022 22 تجريبية

 األصالة
 0024 2088 21 ضابطة

 دالة عند 02024
1010 

,07 
 4008 01011 22 تجريبية

ات تبار 
 ككؿ

 2011 4101 21 ضابطة
 دالة عند 24012

1010 
,39 

   2011   1201 22 تجريبية
ؿ السابؽ كجكد  رؽ داؿ إحصائيان بػيف المجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة يتض  مف الجدك    

التفكيػػػر اتبتكػػػارم ككػػػؿ ك ػػػي مسػػػتكياتو الثالثػػػة )الطالقػػػة (  ػػػي ا تبػػػار 1010عنػػػد مسػػػتكل )
تنميػة  ػي  المػنعكسالػتعمـ  أثػرلصال  المجمكعة التجريبيػةم ممػا يػدؿ عمػى ( كاألصالةكالمرنة 

ممػػا يشػػير إلػػى الكسػػائؿ السػػمعية لمتربيػػة ال اصػػة مقػػرر  ػػي ات الطالبػػ التفكيػػر اتبتكػػارم لػػدل
 0الثاني قبكؿ الفرض

كما يتض  أيضان أف قيمة مربع إيتا لدرجات طالبات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية     
( عند المركنةم 1011(عند الطالقةم ك)1012م ك)(1012) التفكير اتبتكارم ككؿت تبار 

التعمـ حجـ الت ثير كبير لممت ير المستقؿ )ىي قيمة كبيرة تدؿ عمى م ك األصالة( عند 1010ك)
 0(المنعكس
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 إلى عدة أسباب منيا: المنعكساست داـ التعمـ  أثركقد يرجع  
  تـ عمى أسس عممية مدركسة كمعرك ة  مما  المنعكسإف التعمـ باست داـ التعمـ

معيةم كذلؾ تعتماده عمى أدل إلى تنمية جكانب التعمـ لمحتكل مقرر الكسائؿ الس
م كليس عف طريؽ الحفظ  إجراءات كأنشطة التعميـ كالتعمـ إيجابية التمميذ كنشاطو  ي

 كاتستظيار0 
  معممة المجمكعة التجريبية عمى تحقيؽ تعميـ كتعمـ  المنعكسساعد است داـ التعمـ

 متميز كأداء تدريسي جيد0  
  تيجابي المتبادؿم كالمسئكلية الفرديةم إلى اتعتماد ا المنعكسأدل است دـ التعمـ

م كتقييـ ست داـ ميارات التفاعؿ اتجتماعيكالتفاعؿ كجيان لكجو بيف الطالباتم كا
 0التفكير اتبتكارل لدل الطالبات عمؿ المجمكعة أدل إلى تنمية

  ساعد طالب المجمكعة  المنعكستصميـ مقرر الكسائؿ التعميمية ك قان لمتعمـ
تقنيات الكسائؿ التعميمية )الكصكؿ إلى مستكل أ ضؿ  ي مكضكعاتالتجريبية عمى 

م منظكمة التكجيو السمعي كتطبيقاتيا التربكيةم اتنترنت ىالسمعية القائمة عم
مف ناحية التفكير اتبتكارلم حيث صيم  (تكظيؼ الحاسب ا لي  ي البرامج السمعية

 المقرر  ي صكرة أنشطة لتحقؽ أىدا ان أكثر تحديدان0
 تقسيـ الطالبات إلى  تـ م حيثلميارات التفكير اتبتكارل المنعكسراعاة التعمـ م

المشاركة مع مجمكعات ص يرة جعميما عممية ديناميكية تد ع الطالبات لمتفاعؿ ك 
  مما أدل إلى زيادة دا عيتيـ نحك تعمـ مقرر الكسائؿ بعضيـ البعض بفاعمية

 السمعية0
  يس ساعد الطالبات عمى تبادؿ الكسائؿ كاألدكات  ي التدر  المنعكساست داـ التعمـ

 يما بينيـ بعكس الطريقة المعتادة  ي التدريس التي تعمؿ عمي تشكيؿ  كر الطالبات 
ر دكف إعماؿ العقؿ  يما  ي قكالب جامدة حيث يقتصر دكرىف عمي الحفظ كاتستظيا

البات لكي يتي  الفرصة لمطالتمقيف دكف أف  ر المعمـ عمىم كيقتصر دك يتعممكنو
 0 يفكركا
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 كيكصي البحث الحالي بػػػ:
 كاسػت داميا  ػي مقػررات  اتستفادة مف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا  ػي ىػذا البحػثم

 دراسية أ رل0
  إعػػادة النظػػر  ػػي محتكيػػات المقػػررات مػػف حيػػث تضػػمينيا ميػػارات كأنشػػطة كتػػدريبات

 تنمي التفكير اتبتكارم0
 0المنعكسالمنيجية ضمف برامج التعمـ  إعداد كتصميـ ال طط الدراسية 
  اتىتمػاـ بتػدريس ميػارات التفكيػر اتبتكػارم سػػكاء أكػاف بمػنيج منفصػؿ أـ مػف  ػػالؿ

 استراتيجيات التدريس الحديثة0
  كتحديػػػد أثػػػره  ػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر العميػػػا ب نكاعػػػو  المػػػنعكساسػػػت داـ الػػػتعمـ

 اتستدتلي(0التفكير  –التفكير العممي  –)التفكير الناقد 
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 املراجع

 أوال: املراجع العربية:

(0 تنمية القدرات اتبتكارية "لدم الفػػرد كالمنظمة"م القاىرة: مجمكعة 4112أبك النصرم ـم ـ )  00
 النيؿ العربية0

 م القاىرة: مكتبة اتنجمك20(0 القدرات العقميةم ط4100) أبك حطبم ؼ  40

تكنكلكجي  ي تدريس مػادة تكنكلكجيا البناء لطالب (0  اعمية المد ؿ ال4111أبك زيدم عم ح )  20
التعميـ الثانكم الصناعي عمى التحصيؿ الدراسي كتنمية التفكػير اإلبداعيم المؤتمر 

 مارسم  كميػة التربيةم جامعة حمكاف0 41-01السنكم الرابػع عشر مف 
مػـك عمػى تنميػة (0 اثػر طػريقػة العصػؼ الذىنػى  ي تدريػػس مػادة الع4111جافم خم س )  20

التفػكير اتبتكػارم لدل طػالبػات الصػػؼ األكؿ المتكسط بمدينة مكة المكرمةم مجمة 
 البحث  ي التربية كعمـ النفسم كمػية التربيةم جامعػة المنيا0

 (0 تعمـ التفكيرم عماف: دار الفكر لمطباعة41110جركافم ؼم ع )  20
معماف: دار الفكر لمطباعة كالنشر 2ىيـ كتطبيقاتم ط(0 تعميـ التفكير "مفا4101جركافم ؼم ع )  10

 كالتكزيع0
المعر ػػػػة لمنشػػػػر  كنػػػػػكز إدارة اإلبػػػػػػداع كاتبتػػػػػػكارم األردف: دار 0(4111) م زم عبػػػػكمم سجمػػػػدة  10

   كالتكزيع0

 (0 تػعميػـ التفػكيرم الرياض: مكتبػة المػمؾ  ػيد الكطنػية01110الحارثيم إم أ )  80

صفكؼ المقمكبة تقمب العممية التعميمية: قصص ك برات المعمميفم متاح (0 ال4102حايؾم ق )  10
 .http://blog.naseej.comعمي: 

م مجمة عمـك اتلكتركنيةم كمية Flipped Learning(0 التعميـ المنعكس 4102الحكيـم ـم س )  010
م جامعة ب دادم متاح عمى:  العمـك

http://scbaghdad.edu.iq/sciencemag/07/Blog%20Posts 
/article4.html 

(0 تكنكلكجيا التعميـ مف أجؿ تنمية التفكير بيف القكؿ كالممارسةم عماف: 4114الحيمةم ـم ـ )  000
 دار المسيرة0

دراسة تجريبيػةم عماف: دار ديبكنك  -اقد(0 تعميـ التفكير اتبتكارم كالنػ4112ال ضراءم ؼم ع )  040
 لمطباعة كالنشر0

http://scbaghdad.edu.iq/sciencemag/07/Blog%20Posts%20/article4.html
http://scbaghdad.edu.iq/sciencemag/07/Blog%20Posts%20/article4.html
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م مدكنة Flipped Learning(0 ما ىك التعمـ المقمكب )المنعكس( 4102زكحيم ف )  020
-http://www.newأ بار كأ كار تقنيات التعميـ"م متاحة عمى" اتلكتركنية تعميـ جديد

educ.com/about-us0 
كير رؤية تطبيقية  ي تنمية العقػكؿ المفكرةم القاىرة: عالـ (0 تعميـ التف4112زيتكفم حم ح )  020

 الكتب0
 لطالبات التحصيؿ األكاديمي  ي المقمكب التعمـ إستراتيجية است داـ (0 أثر4102الزيفم حم أ )  020

بنت عبدالرحمف محمدم المجمة الدكلية التربكية  نكرة األميرة بجامعة التربية كمية
 00م العدد 2المت صصةم المجمد 

مع مئات األمثمة التطبيقيةم األردف: دار  -(0 تدريس ميارات التفكػير4112سعادةم جم أ )  010
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع0

(0 أثر است داـ إستراتيجية التفكير المزدكج  ي التحصيؿ المباشر كالمزدكج 4111سالمةم إم أ )  010
معة أـ القرلم العدد  ي تدريس كحدة الفقو لدل طمبة الصؼ العاشر األساسيم مجمة جا

 40م مجمد 01
"م متاح عمى: الفصل المقلوب(. صناعة التعليم "3102) الشامي، ع  080

http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-1.563843  
(0 التعمـ المدمج كالتعمـ المنعكسم األردف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 4102الشرمافم عم أ )  010

 كالطباعة0
(0 نمكذج مقترح  ي التعمـ اتلكتركني قائـ عمى حؿ المشكالت لتنمية 4102م فم ـ )شريؼ  410

ميارات التفكير اتبتكارم كميارات حؿ المشكمة لدل طالبات كمية التربية بجامعة نجرافم 
 220مجمة رسالة التربية كعمـ النفسم العدد 

 (0 الصؼ المقمكب أك المنعكسم متاح عمى4102الصيفيم ق )  400
https://hadilalsaifi.wordpress.com/category/ 

 (0 اتبتكار كتنميتػو لدل أطفالنام القاىػػرة:  مكتبة األسرة41120عبد الفػتاحم إ )  440
-http://learningم متػػػػاح عمػػػػي: (المنعكسػػػػة) المقمكبػػػػةالفصػػػػكؿ (0 4102) م خم ـالعنػػػػزم  420

otb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=114:flipped
-learning&Itemid=203#.VGJkpk9xnIU   

(0  عالية است داـ إستراتيجيتي التعمـ التعاكني كالتعمـ الفردم باست داـ 4110قرنيم زم ـ )  420
يكتر عمى التحصيؿ  ي مادة العمـك كتنمية التفكير اتبتكارم لدل تالميذ الصؼ الكمب

http://learning-otb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=114:flipped-learning&Itemid=203#.VGJkpk9xnIU
http://learning-otb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=114:flipped-learning&Itemid=203#.VGJkpk9xnIU
http://learning-otb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=114:flipped-learning&Itemid=203#.VGJkpk9xnIU
http://learning-otb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=114:flipped-learning&Itemid=203#.VGJkpk9xnIU
http://learning-otb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=114:flipped-learning&Itemid=203#.VGJkpk9xnIU
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 األكؿ اإلعدادمم مجمة التربية العمميةم جامعة عيف شمسم المجمد الرابعم العدد الثالث0
(0 تعميـ التفكير لممرحمة األساسيةم عماف: دار الفكر لمطباعة كالنشر 4110قطاميم ف )  420

 كالتكزيع0
(0 اتبتكار  ي التعميػـ كالتعمػـ دليؿ إرشادم لممدرسػيف كمسئكلي التربية 4111) م آم جكركبػمى  410

 كالتعميـم ترجمة:  عبد الحكـ ال زامىم  القاىرة:  دار الفجر لمنشر كالتكزيع0
(0 أبدأ التعمـ بالمنزؿ مع منظكمة التعمـ المنعكسم مجمة التعميـ اتلكتركنيم 4102)  محفكظم ر  410

 .http://emag.mans.edu.eg/index.phpرابع عشرم متاح عمي: العدد ال
 (0 ميارات التفكير  ي مراحؿ التعميـ العاـم القاىرة: دار الفكر العربي41140مصطفىم ؼ )  480
حصيؿ كالتفكير (0 ت ثير التدريس باست داـ الكمبيكتر  ي تنمية الت4101يكسؼم رم م )  410

اتبتكارل كاتتجاه نحك  ف البيع كالتركيج لدل طالب المرحمة الثانكية التجاريةم رسالة 
م جامعػػة كفر الشيػخم كميػة التربيػػةم قسـ المناىج كطرؽ التدريس كتكنكلكجيا هدكتكرا
 التعميـ0
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