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 ممخص البحث 
لتالميح السخحلة اإلعجادية  هجف البحث إلى تشسية االستيعاب السفاهيسي

( تلسيح وتلسيحة 101باستخجام نسػذج التعلع السقلػب ، وتكػنت عيشة البحث مغ )
( 50مغ تالميح الرف الثاني اإلعجادي، تع تقديسهسا إلي مجسػعتيغ تجخيبية )

( تلسيح، وتسثلت أدوات البحث في اختبار االستيعاب السفاهيسي 51تلسيح وضابصة )
استخجم الباحث السشهج الػصفي وشبه التجخيبي، ولقج تػصل البحث في العلػم، و 

( بيغ متػسصات 0005إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػي الجاللة )
درجات تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في اختبار االستيعاب السفاهيسي 

لظ وجػد فخوق في العلػم كل مدتػى علي حجة لرالح السجسػعة التجخيبية، كح
( بيغ متػسصات درجات تالميح  0005ذات داللة إحرائية عشج مدتػي الجاللة )

السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة علي اختبار االستيعاب السفاهيسي في العلػم ككل 
 لرالح السجسػعة التجخيبية0

This research aimed to develop Conceptual Assimilation 
in Science for pupils in the preparatory stage, using Flipped 
Learning Model. The sample consisted of (101) preparatory 
pupils. They were divided into two groups experimental: an 
experimental group of (50) pupils, and acotrol one of (51) 
pupils.  Tools included a test Conceptual Assimilation in 
science. the researcher used the descriptive and quasi-
experimental approaches. Results indicate statistically 
significant differences at the level of significance (0.05) 
between the mean scores of both group. Difference on a test 
Conceptual Assimilation in science of each individual is 
usually in favor of the experimental Group, as well as the 
existence of statistically significant differences at the level of 
significance (0.05) between the mean scores of both groups  ،
Difference a test Conceptual Assimilation in science as  
a whole was in favour of the experimental group. 
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  السقجمة
مسا ال شظ فيه أن العرخ الحي نعيذه هػ عررخ التييرخات الدرخيعة التري 
تفررػق أحيانرراو ترررػرات البذررخ واسررتيعاب عقررػلهع، ومررغ أبررخز هررح  التييررخات هررػ 
التييخ الهائل في السعلػمات، حيث يذهج العالع اليػم ثػرة تكشػلػجية رقسية هائلة 

لػمرررات مصلبررراو أااديسيررراو برررل وإنفجررراراو معلػماتيررراو متدرررارعاو، فوصررربح الػصرررػل للسع
مجتسعياو يشادى به إلشباع حاجات األااديسييغ والباحثيغ، ومسا ال شظ فيه أيزاو 
لررررجت مررررغ رحررررع العرررالع اإللكتخونرررري الررررحي أحررررجث العجيررررج مررررغ  أن الثرررػرة الخقسيررررة و 

  واإلجتساعية وغيخها مغ جػانب الحياة الستعجدة0    التييخات التكشػلػجية والثقافية
هررح  التييررخات الستالحقررة كرران لدامرراو علررى الشطررام التعليسرري مػاابتهررا وأمررام 

للػصػل إلى أفخاد قادريغ على مػاجهة التصػرات السختلفة والتكيف معها بصخيقرة 
سررليسة0 ولعررل مررغ أبررخز السطرراهخ الجالررة علررى ذلررظ فرري األنطسررة التعليسيررة ضهررػر 

د التعليسيررررة عبرررررخ مرررررصلح التعلرررريع اإللكتخونرررري الررررحي يعتسررررج علررررى تقررررجيع السررررػا
الحاسػب وشبكاته للستعلع، ولع يعج يخفى على أحج أثخ وأهسية التعلع اإللكتخوني 

( إلررى أن 35، 2008ومررا أضررافه علررى العسليررة التعليسيررة، حيررث يذرريخ حسررجي ) 
"الررتعلع اإللكتخونرري أصرربح مررغ ثػابررت العرررخ فهررػ يحررل محررل الفرررػل التقليجيررة 

غ الستعلسررػن مررغ تعلررع مررا يخيررجون وقتسررا ويييررخ مررغ شررخق التررجريذ، فيرره سرريتسك
 يخيجون وأيشسا يخيجون، واألاثخ أهسية أنهع سيتسكشػن مغ تقييع ما تعلسػ "0

وي عررج الررتعلع السقلررػب أحررج أنررػاع الررتعلع السررجمج الررحي يدررتخجم التقشيررة لشقررل  
السحاضررخات خررارج الفرررل الجراسرري، ونسررػذج الررتعلع السقلررػب هررػ الفكررخة الخائجررة هررح  

( السؤسررذ Bill Gatesام والترري يشررادي بهررا الجسيررً ابتررجا و مررغ "بيررل غيررتذ" )األيرر
والخئيذ التشفيحي الدراب  للذرخكة العسالقرة "مايكخوسرػفت"، حيرث يرخي فري هرحا الشرػع 

 ( 173،   2015لإلبتكار التعليسي السثيخ الػاعج0 )الديغ،  مغ التعليع مثاالو 
الل التكشػلػجيرررا السترررػفخة ففررري الرررتعلع السقلرررػب يرررتع تحػيرررل الحررررة مرررغ خررر

والسشاسبة الى دروس مدجلة يتع تحػيلها علرى االنتخنرت بحيرث يدرتصيً الصرالب 
الػصػل اليها خارج الحرة الرفية إلفداح السجال للقيام بشذاشات أخخى، مثل 
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حل السذكالت والشقاشات وحل الػجبات فهرػ تعلريع يحرل فيره الترجريذ مرغ خرالل 
مكرررررررررررران التررررررررررررجريذ السباشررررررررررررخ فرررررررررررري اليخفررررررررررررة  التكشػلػجيررررررررررررا علررررررررررررى االنتخنررررررررررررت

 (91، 2015الرفية0)متػلي،
ويتزررررسغ الرررررتعلع السقلرررررػب التحزررررريخ لسقرررراشً قرررررريخة صرررررػتية أو فيرررررجيػ 
قريخ،حيث يذاهجها التالميرح ويخاجعػنهرا قبرل الحزرػر للررف، ومرغ ثرع يشجرد 
التالميح كافة السعلػمات التقليجية خارج الرف وفي ذلظ الػقت يدتيل السعلسػن 

الررررف فررري مسارسرررة التالميرررح لتصبيقرررات الرررجرس بعسرررتخجام أسررراليب الرررتعلع  وقرررت
 (Cynthia& Joseph, 2014, 519) الشذط

الررررتعلع السقلررررػب علررررى مفرررراهيع وأسرررراليب أخررررخى كررررالتعلع الشذررررط يعتسررررج     
ومذرراركة الصررالب، ففرري الررجروس التقليجيررة يعتسررج السعلررع علررى الذررخح واإلقررا  أو 

كافياو لتلقي االستفدرارات والشقاشرات مرً الصرالب وإثرخا   السحاضخة وقج اليجج وقتاو 
 معلػماتهع0 وهحا وتكسرغ فائرجة هرحا الشرػع مرغ التعلريع كسرا يػضرحه الذركل الترالي0 

 (2، 2013) العقيل،
مرغ أهرع نرػاتج  وي عج الفهع العسي  أو ما نصل  عليه باالستيعاب السفاهيسي

للتعلرريع إال أنهررا لررع توخررح حقهررا  الررتعلع السشرررػص عليهررا ضررسغ السعرراييخ العالسيررة
 مرررررغ اإلهتسرررررام والجراسرررررة فررررري كثيرررررخ مرررررغ السرررررػاد الجراسرررررية ومشهرررررا مرررررادة العلرررررػم0 

( (Ressell, 2002 
وتشبررً أهسيررة االسررتيعاب السفرراهيسي كػنرره مررغ السهررام األساسررية فرري تررجريذ 
العلػم التي تعلع التالميح كيف يتعلسػن ال كيف يحفطرػن السعلػمرات دون فهسهرا 

بيقهررا فرري مختلررف جػانررب حيرراتهع اليػميررة، مسررا يدرراعج كثيررخاو فرري تعلررع وإدراك وتص
أهسيرة السحترػى السعخفرري العلسري ووضيفترره فري حيراتهع، ومررغ ثرع  تشرراول كثيرخاو مررغ 
الطررػاهخ العلسيررة الحياتيررة بفهررع صررحيح، والحرررػل علررى تذررجيً وتررجريذ أاثررخ 

 (20010فاعلية في تفعيل العسلية التعليسية0) سالع، 
وبشررا و علررى مررا أشررارت إليرره بعررس الجراسررات مررغ أن تقليجيررة اسررتخاتيجيات 
التررجريذ الستبعررة يررؤثخ سررلباو علررى تشسيررة االسررتيعاب السفرراهيسي لررجى التالميررح فرري 
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( ،األمرررخ الرررحي يفرررخض تبشررري مرررجاخل واسرررتخاتيجيات 2001مرررادة العلرررػم0 )سرررالع، 
تدرهع فري تشسيرة  ونساذج تجريذ عررخية مشطسرة ومبشيرة علرى االنتخنرت يسكرغ أن

االسررتيعاب السفرراهيسي لررجى التالميررح فرري مررادة العلررػم، ومررغ هررح  الشسرراذج نسررػذج 
 التعلع السقلػب0   

 اإلحداس بسذكمة البحث
يػجررج العجيررج مررغ االسررباب الترري دفعررت الباحررث إلررى القيررام بالبحررث الحررالي 

 مشها:
  أن العجيرج مرغ الحظ الباحث مغ خالل تجريده لسادة العلػم للسخحلرة اإلعجاديرة

التالميرح يذرتكػن مررغ فهرع السحترػي العلسرري للسرادة وهرػ مررا يرجفعهع إلرى حفررظ 
 السادة التعليسية دون فهسها0

  قام الباحث بعجخا  مقابلة مً مجسػعة مغ التالميح وسؤالهع بذركل مباشرخ عرغ
 مجي صعػبة مادة العلػم بالشدبة إليهع فوشاروا إلى أنها مادة صعبة ججا0

 حث بعجخا  مقابالت مً مجسػعة مرغ مجرسري ومرػجهي مرادة العلرػم ثع قام البا
وسررؤالهع عررغ مررجى صررعػبة مررادة العلررػم بالشدرربة للتالميررح وأجررابػا بررون ندرربة 

% مررررغ التالميررررح يذررررتكػن مررررغ صررررعػبة السررررادة وبالتررررالي أصرررربح لررررجيهع 90
 اتجاهات سلبية0

 غ عسرررج الباحرررث للتوارررج مرررغ وجرررػد السذررركلة عرررغ شخيررر  عسرررل اسرررتبيان لكرررل مررر
تالميرررح ومجرسررري ومرررػجهي مرررادة العلرررػم وسرررؤالهع عرررغ أسرررباب صرررعػبة مرررادة 
العلػم مغ وجهه نطرخهع وهرل الدربب فري ذلرظ اسرتخجام الصخيقرة التقليجيرة فري 

 التجريذ أم شخيقة عخض السحتػي داخل الكتاب السجرسي0
  تررع تصبيرر  اختبررار االسررتيعاب السفرراهيسي فرري العلررػم علررى عيشررة عذررػائية مررغ

( تلسيررح بسجرسررة الذررهيج الشقيررب 50ف الثرراني اإلعررجادي عررجدها )تالميررح الررر
 –إدارة غررررخب السحلررررة التعليسيررررة  -شررررادي عررررال  العاصرررري للتعلرررريع األساسرررري

 0واتزح انخفاض متػسط درجات التالميح بذكل كبيخ -محافطة اليخبية
  ما أثبتته العجيج مغ الجراسات والبحػث عغ أهسية نسػذج التعلع السقلػب ومشها
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، )الرديغ، (Yoshida, 2016)، (Lento, 2016)(، 2016)الخافعري، سرة درا
2015( ،)Cara, 20120) 

 تحجيج مذكمة البحث
فررري ضرررػ  مرررا سرررب  تسثلرررت مذررركلة البحرررث فررري ضرررعف وترررجني وقررررػر 

فرررري العلررررػم لررررجى تالميررررح السخحلررررة اإلعجاديررررة، ترررروتي هررررح   االسررررتيعاب السفرررراهيسي
الجراسررة اندررجاماو مررً التصررػرات العالسيررة، والسشرراحي الحجيثررة لتػجيرره التعلرريع نحررػ 
تصرررػيخ اإلقتررررراد السعخفرررري السبشرررري علررررى السعخفررررة والسهررررارات والخبررررخات الالزمررررة 

لتػليرج السعخفرة للتالميح لتسكيرشهع مرغ تػضيفهرا فري الحيرا  العسليرة وتدرخيخ التقشيرة 
 ونقلها وتبادلها مغ أجل تشسية السجتسً وتلبية حاجات األفخاد والجساعات0

 أسئمة البحث
 حجدت مذكلة البحث في الدؤال الخئيذ التالي: 

ما تأثيخ نسهذج التعمم السقمهب في تشسية االستيعاب السفاهيسي في العمهم لجى 
 تالميح السخحمة االعجادية ؟
 ؤال الخئيذ األسئلة الفخعية التالية:ويتفخع مغ هحا الد

 ما توثيخ نسرػذج  الرتعلع السقلرػب فري تشسيرة االسرتيعاب السفراهيسي فري العلرػم  -1
اتخرراذ السشطررػر( كررل جانررب علررى حررج  لررجى  -التصبيرر  -التفدرريخ –) الذررخح 

  تالميح السخحلة اإلعجادية؟
 فري العلرػم  ما توثيخ نسرػذج  الرتعلع السقلرػب فري تشسيرة االسرتيعاب السفراهيسي -2

اتخرراذ السشطررػر( الجػانررب ككررل لررجى تالميررح  -التصبيرر  -التفدرريخ –) الذررخح 
  السخحلة اإلعجادية؟

 أهجاف البحث  
 تسثلت أهجاف البحث الحالي في:

التحق  مغ توثيخ نسػذج التعلع السقلػب فري تشسيرة االسرتيعاب السفراهيسي فري  -1
 العلػم لجي تالميح السخحلة االعجادية0
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 ث  فخوض البح
بعررررج اشررررالع الباحررررث علررررى اإلشررررار الشطررررخي والجراسررررات الدررررابقة الستعلقررررة 

 بسػضػع البحث أمكغ صياغة فخوض البحث على الشحػ التالي:
( بريغ متػسرصي α ≤0005يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللرة ) -1

درجات تالميح السحسػعة التجخيبية ودرجرات تالميرح السجسػعرة الزرابصة فري 
لبعررجي الختبررار االسررتيعاب السفرراهيسي فرري العلررػم كررل جانررب علررى القيرراس ا

 حج ، ولرالح تالميح السجسػعة التجخيبية0
( بريغ متػسرصي α ≤0005يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللرة ) -2

درجات تالميح السحسػعة التجخيبية ودرجرات تالميرح السجسػعرة الزرابصة فري 
السفررراهيسي فررري العلرررػم للجػانرررب ككرررل، القيررراس البعرررجي الختبرررار االسرررتيعاب 
 ولرالح تالميح السجسػعة التجخيبية0

 أهسية البحث 
  -استسج هحا البحث أهسيته مغ :

قرررجم البحررث الحرررالي دراسررة نطخيرررة حررػل تررروثيخ نسررػذج الرررتعلع  األهسيــة الشيخ:ـــة 
فرررري العلررررػم لررررجى تالميررررح السخحلررررة  السقلررررػب فرررري تشسيررررة  االسررررتيعاب السفرررراهيسي

اإلعجادية مغ حيث: مفهػم نسػذج التعلع السقلػب، وأهسيته، وخصػات استخجامه، 
وكررحلظ تشرراول البحررث دراسررة نطخيررة عررغ االسررتيعاب السفرراهيسي فرري العلررػم وشررخق 

 تشسيته عبخ مػضػعات العلػم  بالسخحلة اإلعجادية0
 الشاحية التصبيقية كالو مغ: فاد البحث الحالي مغ األهسية التظبيقية  

فراد التالميرح بالررفػف التعليسيررة السختلفرة سرػا  بالسخحلرة اإلعجاديررة أو  التالميـح 
مخاحل التعليع األساسي مغ خالل تعخيف التالميح على نسػذج الرتعلع السقلرػب و 
توثيخ   في تشسية االستيعاب السفراهيسي فري العلرػم مرغ خرالل ترجريذ مرادة العلرػم 

 لجيهع0
زيادة وعي معلسي العلػم بسخاحل التعلريع السختلفرة بجػانرب االسرتيعاب  السعمسين 

 السفاهيسي وكيفية تشسيها لجى التالميح مغ خالل نسػذج التعلع السقلػب0
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أفاد مػجهي ومذخفي العلرػم مرغ خرالل تعرخيفهع  برجور نسرػذج الرتعلع  السهجهين 
 الميح0السقلػب في تشسية االستيعاب السفاهيسي لجى الت

ــاحنين  قررجم مجسػعررة مقتخحررات للبحررػث واألدوات البحثيررة عررغ نسررػذج الررتعلع  الب
السقلػب ومجى توثيخ  في تشسية االستيعاب السفاهيسي في العلػم والتي قج تفيج في 
البحرررث التخبرررػي فررري وضرررً مجسػعرررة مرررغ البحرررػث والجراسرررات التخبػيرررة فررري هرررحا 

 السجال0
 متغيخات البحث

 حث مغ: تتسثلت متييخات الب
 نسػذج التعلع السقلػب0 الستغيخ السدتقل : 
 االستيعاب السفاهيسي في العلػم0 الستغيخ التابع : 

 أدوات ومهاد البحث          ) إعجاد الباحث(
 -ليخض هحا البحث تع إعجاد السػاد واألدوات التالية:

  أدوات البحث 
 اختبار استيعاب مفاهيسي في العلػم0

  مهاد البحث 
 السعلع وفقاو لشسػذج التعلع السقلػب0دليل   -1
 سجل نذاط التلسيح وفقاو لشسػذج التعلع السقلػب 0 -2
 نسػذج ترسيع التعلع السقلػب 0 -3

  حجود البحث
 اقترخ البحث الحالي على ما يلي:

   تسثلررت فرري الستييررخ السدررتقل وهررػ نسررػذج الررتعلع السقلررػب،  الحــج السهعــهعي
 اهيسي في العلػم0والستييخ التابً وهػ االستيعاب السف

  مجسػعرررة مرررغ تالميرررح الررررف الثررراني اإلعرررجادي برررعدارة غرررخب  الحـــج السكـــاني
 السحلة التعليسية بسحافطة اليخبية0



 

 م(8192ككلألوللجملةلدك-كلتثاينتعددك(ككك)لك19لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

  تررع تصبيرر  أدوات البحررث التقػيسيررة فرري الفرررل الجراسرري الثرراني مررغ العررام  الحــج الدمــاني
 م0 2017/2018الجراسي 

 تالميح الرف الثاني  على السقخرة الحخكة الجورية(( الهحجة األولى مهعهعات
 الفرل الجراسي الثاني 0 –اإلعجادي في مادة العلػم 

 مشهج البحث
 اعتسج ابحث الحالي على مشهجيغ بحثييغ هسا:

وذلررظ إلعررجاد اإلشررار   - Descriptive Researchالســشهج الهيــفي  -1
الشطرررخي والجراسرررات الدرررابقة للبحرررث وإعرررجاد أدوات البحرررث والتحقررر  مرررغ صرررحتها 
العلسية وهي اختبار استيعاب مفاهيسي في العلػم، وكحلظ عشج إعجاد مػاد البحث 
والستسثلررة ومشهررا  دليررل السعلررع وسررجل نذرراط التلسيررح القائسرران علررى نسررػذج الررتعلع 

 السقلػب 0
 - Quasi-Experimental Research تجخ:بــي لذــب  الســشهج ا -2 

وذلظ للتحقر  مرغ تروثيخ نسرػذج الرتعلع السقلرػب  فرى تشسيرة االسرتيعاب السفراهيسي 
 لجى تالميح السخحلة اإلعجادية0

 مرظمحات البحث
 نسهذج التعمم السقمهب  The Flipped Learning Model  

التقشيررات الحجيثررة، وشرربكة نسررػذج تخبررػي يهررجف إلررى اسررتخجام عبررارة عررغ   
اإلنتخنت بصخيقة تدسح للسعلع بععجاد الجرس عغ شخي  مقاشً فيرجيػ، أو ملفرات 
صررػتية، أو غيخهررا مررغ الػسررائط، ليصلررً عليهررا الصررالب فرري مشررازلهع أو فرري أي 
مكررران أخرررخ باسرررتعسال حػاسررريبهع، أو هرررػاتفهع الحكيرررة، أو أجهررردتهع اللػحيرررة قبرررل 

وقرررت السحاضرررخة للسشاقذرررات، والسذررراريً، حزرررػر الرررجرس، فررري حررريغ يخررررز 
  (Captioning, 2013 ,p77) والتجريبات0

نسررػذج تجريدرري قررائع علرري تصبيقررات التعلرريع السررجمج، وي عررخف إجخائيرراو بونرره  
يعتسج على تفاعل التالميح مً السادة السخاد تعلسها قبل وقت الحرة الجراسية مغ 

"، ومػقرً Face bookبرػك "خالل تػضيف شبكات التػاصل االجتسراعي الفريذ 



 

 م(8192ككلألوللجملةلدك-كلتثاينتعددك(ككك)لك19لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

ويكلفرػن عبخهسرا بسهررام وتكليفرات تعليسيرة مختبصرة بهررح   "، "Youtubeاليػتيرػب 
السادة بيخض قلرب إجرخا ات الترجريذ التقليرجي للسقرخرات السقجمرة لهرعف وذلرظ فري 
خصػات مشطسة، تتع بترسيع محتػى السقخر في شكل دروس تعليسيرة عبرارة عرغ 

متخررررة، ثررع إتاحتهررا للسررتعلع لسذرراهجتها الصررفياو مقرراشً فيررجيػ مدررجلة ببررخامج 
قبل الحرة الجراسرية، ودراسرة قرخا ات إضرافية حػلهرا، ثرع اسرتثسار وقرت الحررة 
الجراسرررية فيسرررا بعرررج فررري تشفيرررح أنذرررصة تفاعليرررة وترررجريبات متشػعرررة داخرررل الررررف 
الجراسي فخدياو أو في مجسػعات صييخةف بيخض تشسية االستيعاب السفراهيسي فري 

 م لجيهع0 العلػ 
 السفاهيسي اإلستيعاب Conceptual Assimilation   

علرى  القرجرة أو التعليسيرة السرػاد معراني إدراك علرى القرجرة" بونره ي عرخف
 الخاصة، الستعلع بلية عشها والتعبيخ الحقيقي، معشاها وفهع السعلػمات استخجاع
 الحياة مياديغ في استخجامها أو السكتدبة تػضيف السعلػمات على القجرة وكحلظ

 (2620 فخخو، حديغ،( السختلفة0 
بونره عسليرة مشطسرة ومختبرة ومدلدرلة لفهرع  الجراسرة هرح  فري إجخائياو  وي عخف

مفاهيع العلػم، والقجرة على تػضيفها بسا يخجم أهجاف السرادة والسجراالت الحياتيرة، 
ويؤدي إلى فهرع الػاقرً وتفهسره والحكرع علرى ذلرظ الفهرع مرغ وجهرة نطرخ شخررية 

 ووجهة نطخ األخخيغ0 
 اإلطار الشيخي والجراسات الدابقة

 -  The Flipped Learning Model  السقمهبأواًل  نسهذج التعمم 
"نسرط مرغ أنسراط الرتعلع الرحي   بأنـ et.al. (2014, 4) . Johnsonيعخفـ 

 يعيج صياغة الصخيقة التي يدتيل فيها الػقت داخل اليخفة الرفية وخارجه"0
أبدرط تعخيرف للرتعلع  Lage et al (2000, 32)لـيج وأرـخون ولقرج قرجم 

يلي: قلب أو عكذ الفرل الجراسي يعشي أن األحجاث التي قج السقلػب وهػ كسا 
اانررت تحررجث بذرركل تقليررجي داخررل الفرررل أصرربحت الن تحررجث خررارج الفرررل، 

 والعكذ بالعكذ 0 
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 Stone(2012)ف  Bishop&Verleger( 2013,2) بيشسرا يتبشرا  كثيررخون 
: "اشسػذج تػضف أفرالم الفيرجيػ التعليسيرةف لجعرل عسليرات الرتعلع التقليجيرة وغيخهم

التي تتع داخل الرف الجراسي تحجث خارجه، وفي السقابل تتيح لجعرل األنذرصة 
داخلرررهف بيرررخض الترررجرب الفعرررال علرررى حرررل التررري ترررتع خرررارج الررررف الجراسررري بالحرررجوث 

 اح السفاهيع الرعبة"0السذكالت ومهارات التفكيخ والسهارات الحياتية واستيز
وجػد اختالف بريغ الرتعلع السرجمج والرتعلع السقلرػب فبرالخغع  و:خى البحث الحالي

مررغ أن الررتعلع السقلررػب تصررػر للررتعلع السررجمج إال أن الررتعلع السقلررػب يختلررف عررغ 
التعلع السجمج مغ حيث فكخته وشخيقة تصبيقه والدمغ السخرز له يجعلره نسصراو 

 مدتقالو ومختلفاو عشهف 
   ررائص نسهذج التعمم السقمهب في العمهم 
بعرس مرغ خررائز  Herreid & Schiller ( 2013, 62)كالو مرغ  حجد

 الفرػل التي تعتسج على الرف السقلػب فيسا يلي :
 غرررررخف  -السرررررجونات  -اسرررررتخجام التقشيرررررات الحجيثرررررة مثرررررل ) الفيرررررجيػ التعليسررررري

اختبررارات مشدليررة( لتدررهيل الررتعلع، حيررث السخونررة  –واجبررات مخئيررة  -للعررخض
 في استقصاب بعس األشخاص إلثخا  بعس السػضػعات مغ خالل التقشية0 

  0تحػيل الستعلع مغ متلقي سلبي إلى مذارك نذط 
  وقرت الحرررة الجراسرية داخرل السجرسرة ووقرت الػاجرب فرري يرتع إجرخا  تبرادل بريغ

الحرة الجراسية للػاجبات واألنذصة والسشدل لسذاهجة العخض ومخاجعة السشدل، فتربح 
 الجرس مغ خالل العخض والسذاهجة0

  يدرتخجم وقررت الحرررة للسدراعجة فرري اسررتيعاب السفراهيع السخكبررة أو فرري أنذررصة
 لسهررارات التفكيررخ العليررا و يتقررجم كررل شالررب فرري تعلسرره حدررب قجرترره الخاصررة 

 ) لسػاجهة الفخوق الفخدية(0
 ;Mazur ) و:سكن تمخيص بعض مدايـا الـتعمم السقمـهب  سـا حـجدها  ـً  مـن 

Brown & Jacobsen, 2015, 5-6 )  في التالي: ( 2113(العقيل ف- 
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  يزسغ االستيالل الجيج لػقت السحاضخة، مسا يتيح وقتاو أابخ لألنذصة القائسة
 على االستقرا 0 

  الرررتعلع متسخكرررد حرررػل الصالرررب ويتررريح إعرررادة الرررجرس أاثرررخ مرررغ مرررخة بشرررا او علرررى
 فخوقهع الفخدية0

 بتكاريرررة ترررػفيخ أنذرررصة تفاعليرررة وتعاونيرررة فررري الفررررل تخكرررد علرررى السهرررارات اإل
  .واإلستقرا 

  تػفيخ الحخية الكاملة للصالب في اختيار الػقت والدمان والدرخعة التري يتعلسرػن
 بها0

 0قجرة الصالب على إعادة الجرس أاثخ مغ مخة بشا او على فخوقهع الفخدية 
 0خل  بيئة للتعلع التعاوني في الفرل الجراسي 

   أدوات الفرل السقمهب 
أن هشرراك العجيررج مررغ البررخامج السخترررة بتدررجيل مررا  ( 2115(الذــخمان ذكررخ 

يجررخي علررى شاشررة الحاسررػب لعخضرره فيسررا بعررج علررى شرركل فيررجيػ ضررسغ الررتعلع 
السقلررػب، وبعررس هررح  البررخامج مجرراني وبعزررها غيررخ ذلررظ وبررالصبً فررعن البررخامج 

وتجعررل مررغ عسليررة إنترراج السخترررة اإلحتخافيررة تكررػن فيهررا مسيرردات وأدوات إضررافية 
 0هائي أفزل بحيث يدتصيً السعلع أن يدتخجم كثيخاو مغ هح  األدواتالفيجيػ الش
  رظهات إنتاج فيجيه لمتعمم السقمهب 

أن  Bergmann & Sams (2012)( و 2015ذكرخ كرالو مرغ الذرخمان ) 
عسلية انتاج الفيرجيػ يشبيري أن يخصرط لهرا بجقرة وعشايرة فائقرة حيرث يرتع اإلسرتفادة 

القرريخ( بسرا يخرجم مػضرػع  الرجرس، ومرغ أجرل  مغ كل ثانية في الفيلع )الفيرجيػ
 -الػصػل إلى ذلظ البج للسعلع أن يوخح بعيغ اإلعتبار عجداو مغ الشقاط التالية :

 بجاية على السعلع تحجيج الهجف التعليسي مغ درسره وتقخيرخ  تخظيط الجرس :
 مررا إذا كرران الفيررجيػ هررػ األداة التعليسيررة السشاسرربة لتحقيرر  وإنجرراز هررحا الهررجف 

 أم ال0
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 تتخواح عسليرة تدرجيل الفيرجيػ بريغ البدريط والسعقرج،   تدجيل شخ:ط الفيجيه :
فقج يكتفي السعلع في البجاية بتررػيخ شرخحه للسحاضرخات والحررز بكراميخا 
فيررجيػ،وفي مخاحررل الحقررة مررغ اسررتخجام الررتعلع السقلررػب مررغ السسكررغ اسررتخجام 

 بخامج وتقشيات أاثخ وبالتجرج0
 في كثيخ مغ األحيان، يحتاج الفريلع الرحي ترع تدرجيله تحخيرخاو تحخ:خ الفيجيه :

أو ما يدسى )مػنتاجاو( لػجػد بعس السذكالت او للحاجرة إلرى إضرافة مرػاد 
وعشاصررخ غيررخ مػجررػدة فيرره،وعادةو مررا توخررح عسليررة تحخيررخ الفرريلع وقترراو شررػيالو 

 ندبياو إال أنها خ صػة ضخورية ججاو0
 خاعرري الػسرريلة الترري سرريتع نذررخ الفيررجيػ فيهررا :علررى السعلررع أن ي نذــخ الفيــجيه

 حيث تكػن مادة الفيجيػ متاحة لجسيً الستعلسيغ، يدتصيعػن الػصػل إليها0
  0وضً الفيجيػ الس شتج على السجونات

الذخرية أو السػاقً اإللكتخونية أو 
 السشرات التعليسية0

  استخجام مػقً مثل اليػتيػبYou Tube . 
 خاص تػزيً الفيجيػ عغ شخي  أق

 مزيػشة0
 مخاحل الرف السقمهب 

 -مخاحل الرف السقلػب بالشقاط التالية : (2115الكحيمي )لخرت 
تحجيرررج السػضرررػع أو الرررجرس الرررحي يشرررػي قلرررب الفررررل فيررره بذرررخط أن يكرررػن  10

 صالحا للقلب0
 تحليل السحتػى إلى قيع ومعارف ومهارات وإلى مفاهيع مهسة يجب معخفتها0 20
بحيررث تتزررسغ السررادة العلسيررة الرررػت والرررػرة الترري ال ترررسيع الفيررجيػ التعليسرري  30

 0دقائ  10تتجاوز 
تػجيرره الصررالب الررى مذرراهجة الفيررجيػ مررغ اإلنتخنررت أو الدرري دي فرري السشرردل  40

 وفي أي وقت0
تصبي  السفاهيع التي تعلسها الصالب مغ الفيرجيػ فري الحررة مرغ خرالل أنذرصة الرتعلع  50

 الشذط والسذاري0ً
 الفرل بودوات التقػيع السشاسبة0 تقػيع تعلع الصالب داخل 60
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وقج أكـجت العجيـج مـن الجراسـات عمـى أهسيـة اسـتخجام نسـهذج الـتعمم السقمـهب فـي 
  التجر:ذ ومشها

: هرجفت الجرسرة لسعخفرة مرجى تروثيخ اسررتخاتيجية Cara (2012دراسرة )  
الررتعلع السقلررػب ومررا يررختبط بهررا فرري زيررادة التحررريل العلسرري للصررالب ومدررتػيات 

إلجهاد لجيهع، وتذيخ الشتائج إلرى أن مدرتػيات الترػتخ عشرج الصرالب أقرل التػتخ وا
فري هرحا الشررػع مرغ البيئرة الرررفية مقارنرة مرً الفئررات األخرخي0 فري حرريغ لرع تطهررخ 
درجات االمتحان تحدشاو كبيخاو0 وعخض الصالب مذراعخ إيجابيرة نحرػ اسرتخاتيجية 

مررغ حيررث اختيررار السهررام الخاصررة ومررجى التستررً بالفػائررج السختبصررة بهررا  الررتعلع السقلررػب 
 0واستكذاف السفاهيع
علررى فاعليررة اسررتخجام Sams, 2012)&  :(Bergmann ودراسررة 

الررتعلع السقلررػب فرري تررجريذ مررادة الكيسيررا  فرري مجرسررة كػلررػرادو، كسررا أاررجت علررى 
دور الررررتعلع السقلررررػب فرررري التيييررررخ الجررررحري لعسليررررة التررررجريذ، وأصرررربحت عسليررررة 

 التجريذ جيجة0
إلرى فاعليرة Joseph&  :(Cynthia ,2014 كسرا تػصرلت دراسرة ) 

مجخل الرف السقلػب في تجريذ السحاسبة وتحدغ اتجاهات الصرالب نحرػ هرحا 
 السجخل0 
 التي تػصلت إلى فاعليرة اسرتخجام إسرتخاتيجية ( ۱۰۲5) الد:ن, ودراسة  

التعلع السقلػب في التحريل األااديسي لصالبات كلية التخبية بجامعة األميخة نػرة 
 بشت عبجالخحسغ وتحقي  نتائج أعلى0

الترري أبررخزت تػضيررف اسررتخاتيجية الفرررل السقلررػب فرري  (۱۰۲5)متــهلي,  ودراسررة
 0عسليتي التعليع والتعلع

اسررتخاتجية الترري تػصررلت إلررى ترروثيخ اسررتخجام  ( ۱۰۲6)الخافعــي, ودراسررة 
قائسة على الفرل السقلػب في تحديغ تحريل الجوال وخفس الترػرات الخصو 

 واالتجا  نحػ التعليع لجى شالب مدار العلػم اإلدارية كان متػسصاو0
التررررري أبرررررخزت فاعليرررررة اسرررررتخاتيجيات الرررررتعلع  ( Lento,2016) ودراسرررررة 

ة الساليررة مررغ السقلررػب السررراحب السررتخاتيجيات الررتعلع الشذررط فرري مررادة السحاسررب
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وحررل الػاجبررات السشدليررة علررى االنتخنررت خررالل اسررتخجام تصبيقررات الفيررجيػ التعليسيررة ، 
 0والبخامج التعليسية عبخ اإلنتخنت وتع التخكيد على األنذصة السراحبة

الترري أاررجت علررى فاعليررة الررتعلع السقلررػب  ( Yoshida، 2016) ودراسررة 
 الثانػي0 مغ خالل ترسيع تعليسي للتعليع اإلبتجائي و 

أن السيردة األساسرية فري نسرػذج  استشادًا عمى جسيع ما سـب  يـخى الباحـث
الرررتعلع السقلرررػب  ليدرررت فقرررط كػنررره نسرررػذج تعلرررع ججيرررج أو أنررره يشقلشرررا مرررغ الرررتعلع 
التقليجي إلرى الرتعلع اإللكتخونري، ولكرغ فري الرجمج بريغ الشسراذج التخبػيرة )نطخيرات 

ي يديررج مرغ الفررخص الستاحرة لررتعلع الصررالب الرتعلع( وتكشػلػجيررا التعلريع بالذرركل الرح
 بذكل أوسً مسا يديج مغ تحقي  األهجاف التعليسية السصلػبة0

 - Conceptual Understandingاالستيعاب السفاهيسي ثانيًا  
تعجدت الرا  حرػل مفهرػم االسرتيعاب السفراهيسي نطرخاو ألنره متعرجد األبعراد 

العقلية للصالب وعليه اختلفت تعخيفات السررصلح براختالف السرجارس ويعتسج على البشى 
 :التى يشتسى إليها مدصخيها حيث

فررتع تعخيفرره بونرره شررخح الذرري  والسقررجرة علررى وصررف العالقررات العامررة مررغ  
-Merriam) التفاصرريل، والقررجرة علررى التجخيررب وتصبيرر  السفرراهيع فرري فررخوع أخررخى0

webster collediate Dicitionary, 2002)   
إلى عسلية االستيعاب السفاهيسي  (12, 2111السهمشي وأرخون )وتذيخ 

بونهرررا " قرررجرة الصرررالب علرررى التفدررريخ والتػسرررً وتصبيررر  األفكرررار العلسيرررة التررري ترررع 
قياسها مغ خالل الستػسصات الحدرابية ألدا  الصرالب علرى االختبرار التحرريلي 

 0الحي أعج ليايات الجراسة لقياس االستيعاب السفاهيسي
بونه:"درجة أو مرجى الفهرع العلسري الدرليع لألفكرار  (2117ز:تهن )ويعخفه 

والترررػرات الحهشيررة السػجررػدة فرري البشيررة العقليررة أي هررػ البشررا  العقلرري الررحي نررتج 
عررررغ إدراك العالقررررات أو الرررررفات السذررررتخكة للسفرررراهيع أو الطررررػاهخ األحررررجاث أو 

 األشيا "0 
  جهانب االستيعاب السفاهيسي 

علرررررى الجػانرررررب األربعرررررة األولررررري مرررررغ تررررررشيف  البحـــــث الحـــــالي اقتررررررخ
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(Wiggins, McTighe, 1998 )( وهري )الذرخح، التفدريخ، التصبير ، والسشطرػر
الػججانية ومعخفة القجرة الحاتيرة( جػانرب وججانيرة تحتراج ألن الجانبيغ األخخييغ )السذاركة 

 إلى وقت شػيل واستخاتيجيات تجريدية خاصة لتشسيتها0
  الذـــــخحExplanation   قرررررجرة التلسيرررررح علرررررى اسرررررتخخاج األفكرررررار الخئيدرررررية

والتعبيخعشهررررا بعيجرررراز ووضررررػح وتقررررجيع أوصرررراف متقشرررره للطررررػاهخ واألحررررجاث 
 واألفكار0

 التفدــيخInterpretation   قررجرة التلسيررح علررى التعررخف علررى الذررػاهج واألدلررة
على وقػع حجث أو ضاهخة معيشة ، واستخجامها في القيرام باسرتجالالت تتسثرل 
في استخالص اسرتشتاجات ، وتحجيرج األسرباب التري أدت إلرى نترائج معيشرة ، 

 تقجيع الػصف ذي السعشى لسا يتعلسه0
  التظبي Application   استخجام التجخيجات مرغ السفراهيع قجرة التلسيح على

 والقػانيغ والحقائ  والشطخيات التي سب  أن تعلسها  في مػاقف ججيجة0
  إتخــاذ السشيـــهرPerspective    قررجرة التلسيررح علرررى تكررػيغ وجهررات نطرررخ

 ناقجة مدتبرخة لسا يصخح عليه مغ مػضػعات وأفكار0
ج العجيررج مررغ وجرر وبعــج االطــالى عمــى األدايــات والبحــهث التخبه:ــة الدــابقة

الجراسات التري أارجت علرى تشسيرة االسرتيعاب السفراهيسي فري العلرػم لرجى الصرالب 
 باستخجام نساذج واستخاتيجيات تجريدية مختلفة، و مغ هح  الجراسات: 

التي أاجت فاعلية السحاااة الحاسػبية وف   ( 2111)السدعهدي,  دراسة
 لبررررات السخحلررررة الثانػيررررة،االستقرررررا  فرررري تشسيررررة االسررررتيعاب السفرررراهيسي لررررجى شا

: الترري أاررجت علررى أهسيررة الترررسيع االرتجرراعي فرري (2115)الذــافعي, دراسررة و 
تحقيرررر  الفهررررع العلسرررري فرررري أربعررررة جػانررررب )الذررررخح والتفدرررريخ والتصبيرررر ، واتخرررراذ 

علرى أن اسررتخجام الشسرراذج  ( Clement, 2003)مشطرػر(، كسررا أارجت دراسررة 
ررخ الفهررع العسيرر  للسفرراهيع  التعليسيررة ت دررهع فرري ربررط السعررارف بعزررها برربعس وت يدق

ــــخى الباحــــثالعلسيررررة،  أن اسررررتيعاب السفرررراهيع لررررجى التالميررررح مررررغ أهررررع األهررررجاف  و:
التجريدرررية لسررررادة العلرررػم، لررررحلظ فررررعن تشسيرررة االسررررتيعاب السفررراهيسي يتصلررررب اسررررتخجام 

لزررسان اسررتيعاب السفهررػم ومررغ هررح  الصررخق واألسرراليب مشهررا  أسرراليب وشررخق متعررجدة
 التالي: 
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 استخجام شخق التجريذ واستخاتيجيات التعلع الشذط الحجيثة0  -1
 التشػيً في استخجام األساليب واألنذصة التعليسية السختبصة ببيئة التالميح0 -2
 استيالل الخبخات الدابقة لجى التالميح في تشسية السفاهيع الججيجة0  -3
 التالميح على البحث واالستكذاف عغ السعلػمات بصخق واسعة0 حث -4

 إجخاءات البحث  
عغ أسئلة البحث واختبار فخوضه تسثلت إجرخا ات البحرث الحرالي  لإلجابة

 في السخاحل التية :
االشرالع علررى أدبيررات البحررث التخبررػي السترررلة بسػضررػع البحررث، واالسررتفادة  -1

 وأدوات البحث0مشها في إعجاد اإلشار الشطخي، 
إعجاد قائسة السعراييخ الالزمرة للبيئرة التعليسيرة، وذلرظ بهرجف تشسيرة االسرتيعاب  -2

 السفاهيسي في العلػم لجى تالميح السخحلة اإلعجادية0
وحجة الحخكة الجورية(، مغ كتاب العلػم "فكخ وتعلع" (تحليل السحتػي العلسي  -3

الجراسري الثراني لعرام السقخر على تالميح الرف الثاني اإلعجادي فري الفررل 
م، وذلظ بهجف تحجيرج جػانرب الرتعلع السرخاد إادرابها للتالميرح 2018 -2017

 في ضػ  متييخات البحث0
 إعجاد مػاد البحث وتذتسل على: -4
 إعجاد دليل السعلع وفقاو لشسػذج التعلع السقلػب 0  - أ
 إعجاد سجل نذاط التلسيح وفقاو لشسػذج التعلع السقلػب 0 - ب
 اختبار االستيعاب السفاهيسي في العلػم0إعجاد أدوات البحث وتذتسل على  -5

قام الباحث بععجاد اختبار لقياس االسرتيعاب السفراهيسي فري وحرجة "الحخكرة 
(،  2006الجوريررة" بعررج أن اشلررً علررى بعررس الجراسررات والسخاجررً مشهررا )سررسعان، 

  : وذلظ مغ خالل اتباع الخصػات التالية
ــج الهــجف مــن ا -1 ــار   تحجي تلخررز الهررجف مررغ االختبررار فرري كػنرره أداة الرتب

تدرررتخجم قيررراس االسرررتيعاب السفررراهيسي الررررحيح والرررجقي  للسفررراهيع األساسرررية 
لررررجى تالميررررح الرررررف الثرررراني اإلعررررجادي عيشررررة الجراسررررة فرررري وحررررجة "الحخكررررة 

 الجورية"0
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بشررررا و علررررى األهررررجاف السحررررجدة الختبررررار تحجيــــج نــــهى مفــــخدات االرتبــــار   -2
فررراهيسي فررري العلرررػم، وقرررً اختيرررار الباحرررث علرررى نسرررط أسرررئلة االسرررتيعاب الس

حيررث رأى الباحررث أن شبيعررة وخرررائز  االختيررار مررغ متعررجد ثشررائى الذرر ،
هرررح  األسرررئلة تشدرررجع مرررً أهرررجاف االختبرررار، وتدرررهع فررري الكذرررف عرررغ مرررجى 

 تحقيقها برػرة واضحة0 
ـــار   -3 تسرررت صرررياغة مفرررخدات االختبرررار علرررى نسرررط  يـــياغة مفـــخدات االرتب

الررػرته األوليرة  ار مغ متعجد ثشائي الذ ، حيث اشتسل االختبار فرياالختي
( سررؤاال اختيررار مررغ متعررجد ثشررائي الذرر  حيررث تتصلررب تبخيررخ سرربب 55علررى )

االختيار للتواج مغ استيعاب السفهػم وعجم اختيار  بصخيقة عذػائية، وتكػنت 
 ال مفخدة مغ شقيغ:

 ف إحرررررجاها يسثرررررل اإلجابرررررة الذررررر  األول عبرررررارة عرررررغ مقجمرررررة يليهرررررا أربعرررررة برررررجائل
حيث تكرػن هرحا الذر   الرحيحة والثالثة الباقػن يسثلػن اإلجابات الخاشئة0

 مغ جدأيغ رئيدييغ هسا :
 ويحجد فيها األدا  السصلػب مغ الستعلع0 مقجمة الدؤال : 
  عبرررارة عرررغ مجسػعرررة مرررغ األسرررصخ الفارغرررة يصلرررب مرررغ الذررر  الثرررانى تبخيرررخى ،

 التلسيح كتابة األسباب ورا  اختيار  للبجيل السػجػد فى الذ  األول0 
تعليسرات االختبرار إلرى إعصرا  التلسيرح فكرخة  تهرجفتحجيج تعميسات االرتبـار   -4

عرررغ مػضرررػعه وتجريبررره علرررى كيفيرررة التعامرررل مرررً مفخداتررره وذلرررظ عرررغ شخيررر  
عرررخض األمثلرررة وشخيقرررة اإلجابرررة عليهرررا، ولرررحلظ أعرررجت هرررح  التعليسرررات قبرررل 

 تجخبة وتصبي  االختبار0 
يقرج برجق االختبار، قجرة االختبار على قياس ما وضرً يجق االرتبار   -5

سرره، وقررج تررع تقررجيخ صررجق االختبررار فرري البحررث الحررالي بصخيقررة الرررجق لقيا
الطرررراهخي )صررررجق السحكسرررريغ(، حيررررث قررررام الباحررررث بعررررخض االختبررررار علررررى 
مجسػعرررة مرررغ الخبرررخا  والستخررررريغ فررري مجرررالي السشررراهج وشرررخق الترررجريذ 
وتكشػلػجيا التعليع، وبعس مغ معلسي العلػم والسػجهيغ بعدارة غخب السحلرة 

 .سحافطة اليخبيةالتعليسية، ب
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 التجخ:ب االستظالعي لالرتبار  -6
قام الباحرث بتصبير  اختبرار االسرتيعاب السفراهيسي فري العلرػم بررػرته السبجئيرة 

( تلسيرررح مرررغ تالميرررح الررررف الثالرررث اإلعرررجادي 30علرررى عيشرررة اسرررتصالعية مرررغ )
بسجرسة الذهيج الشقيب شادي عال  العاصي للتعليع األساسي بعدارة غخب السحلة 

م وذلرررررظ بعرررررج 2017/2018ليسيرررررة، محافطرررررة اليخبيرررررة، فررررري العرررررام الجراسررررري التع
 "الحخكة الجورية"0دراستهع الػحجة التعليسية 

 وهجف التجخيب االستصالعي لالختبار إلى التحق  مغ كل مغ :
 حداب معامل ثبات االختبار0 -
 تحجيج زمغ االختبار0 -
 حداب معامالت الدهػلة والتسييد0  -
  حداب ثبات االرتبار 

)البهري،  الشررفية للتجدئرة تع حداب ثبات االختبار باسرتخجام معادلرة " جتسران"
 (0 ، وقرج بلرم معامرل الثبرات السحدرػب مرغ السعادلرة باسرتخجم بخنرامج ) 2005

(Spss Statistics 22 ( وهري قيسرة 0074علرى نترائج العيشرة االسرتصالعية )
ات االختبررار، ومررغ ثررع مشاسرربة ومقبػلررة علسيرراو0 وعليرره فقررج إشسررون الباحررث إلررى ثبرر

 صالحيته كوداة مغ أدوات البحث 0
  تحجيج زمن االرتبار 

تررع حدرراب الرردمغ الررالزم لإلجابررة عررغ أسررئلة اختبررار االسررتيعاب السفرراهيسي فرري 
العلررررررػم، عررررررغ شخيرررررر  تصبيرررررر  الباحررررررث السعادلررررررة الالزمررررررة لررررررحلظ علررررررى العيشررررررة 

ختبرررار فررري االسرررتصالعية، وجرررجت أن الررردمغ السشاسرررب لإلجابرررة عرررغ مفرررخدات اال
 دقيقة "0 45صػرته الشهائية "

  حداب معامالت الدههلة ومعامالت التسييد لسفخدات االرتبار 
تررع حدررراب معامرررل الدرررهػلة لكرررل مفرررخدة مرررغ مفرررخدات االختبرررار، وقرررج أوضرررحت 

 – 0033الشتررائج أن معررامالت الدررهػلة لجسيررً مفررخدات االختبررار تخاوحررت برريغ ) 
( وهررري معررررامالت 0067 – 0023برررريغ ) ( ومعرررامالت الرررررعػبة تخاوحرررت 0080

 (، 2005سهػلة مقبػلة لتصبي  االختبار0)البهي، 
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   تحميل أسئمة االرتبار 
( مفرخدات، وذلررظ لعرجم مال مرة معررامالت الدرهػلة والررعػبة لهررا، 5حرحف) ترع 

 (00240 – 0017حيث لع تقً معامالت تسييدها فى السجى ) 
  تقجيخ درجات االرتبار 

مررغ مػضررػعية ترررحيح االختبررار حررجدت شخيقررة ترررحيحه وفقرراو لصخيقررة  للتواررج
اإلجابة عغ األسئلة، حيث رصجت درجاته بشا و على الترالي: درجتران لكرل مفرخدة 
مرررررغ مفرررررخدات االختبرررررار والتررررري تتصلرررررب تبخيرررررخاو لإلجابرررررة )درجرررررة واحرررررجة لإلجابرررررة 

دون إجابرة، الرحيحة، واألخخى للتبخيخ(، وصرفخ لإلجابرة الخاشئرة أو الستخوكرة 
 ( درجة1000وبحلظ تربح الجرجة الكلية لالختبار )

  الرهرة الشهائية الرتبار االستيعاب السفاهيسي 
مػزعررة علررى دروس محتررػى وحررجة  ( مفررخدة50االختبرار فرري صررػرته الشهائيررة مررغ ) تكررػن 

 "الحخكة الجورية "0
اختيررررار مجسػعررررة البحررررث مررررغ تالميررررح الرررررف الثرررراني اإلعررررجادي بسحافطررررة  -6

 بية، وتقديسها لسجسػعتيغ:اليخ 
  مجسػعرة تجخيبيررة: مررغ تالميررح الرررف الثرراني اإلعررجادي بسجرسررة الذررهيج شررادي

للتعلرريع األساسرري بررعدارة غررخب السحلررة التعليسيررة بسحافطررة اليخبيررة عررال  العاصرري 
 تجرس وفقاو لشسػذج التعلع السقلػب0

  البرررجيً مجسػعرررة ضرررابصة: مرررغ تالميرررح الررررف الثررراني اإلعرررجادي بسجرسرررة عبرررج
خفررراجي اإلعجاديرررة بررررعدارة غرررخب السحلرررة التعليسيررررة بسحافطرررة اليخبيرررة تررررجرس 

 بالصخيقة التقليجية0
 الزابصة(0 –تصبي  أداة البحث قبلياو علي مجسػعتي البحث )التجخيبية  -7
ترررجريذ الػحرررجة السخترررارة وفقررراو لشسرررػذج الرررتعلع السقلرررػب  لتالميرررح السجسػعرررة   -8

ػحرررجة نفدرررها بالصخيقرررة السعترررادة الستبعرررة فررري اللتجخيبيرررة، بيشسرررا يرررتع ترررجريذ ال
 السجارس لتالميح السجسػعة الزابصة0

 –تصبيرررررر  أداة البحررررررث بعررررررجيا علرررررري علرررررري مجسررررررػعتي البحررررررث )التجخيبيررررررة  -9
 الزابصة(0
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 تجسيً البيانات الشاتجة عغ تصبي  أداة البحث وتبػيبها0 -10
 معالجة البيانات إحرائياو باألساليب السشاسبة0 -11
حررررث وتفدرررريخها فرررري ضررررػ  اإلشررررار الشطررررخي، والجراسررررات مشاقذررررة نتررررائج الب -12

 الدابقة0
 صياغة بعس التػصيات والبحػث السقتخحة بشا او على نتائج البحث0 -13

  نتائج البحث
(   الستهسط الحدااى واالنحخاف السعيارى وقيم )ت( لمفخوق اين  1ججول ) 

القياس البعجي  متهسظى درجات تالميح السجسهعتين التجخ:بية والزابظة فى
 الرتبار االستيعاب السفاهيسي في العمهم

جهانب 
االستيعاب 
السفاهيسي 
 في العمهم

عجد 
عجد  السجسهعة األسئمة

 التالميح
الستهسط 
 الحدااى

االنحخاف 
 السعيارى 

درجات 
 الحخ:ة

 قيسة
 )ت(

الجاللة 
 اإلحرائية

 40554 13078 50 الزابصة دالة* 12081 99 10538 22041 51 التجخيبية 13 الذخح

 30875 12060 50 الزابصة دالة* 13087 99 20297 21037 51 التجخيبية 13 التفديخ

 30207 13014 50 الزابصة دالة* 12017 99 30151 20084 51 التجخيبية 13 التظبي 
 

إتخاذ 
 السشيهر

11 
 20656 17015 51 التجخيبية

 30131 10030 50 الزابصة دالة* 11087 99

الجرجة 
 60558 49082 50 الزابصة دالة* 24069 99 50711 80001 51 التجخيبية 100 الكمية

عشج  1098( = 1015)*( دالة إحرائيًا حيث أن قيسة )ت( عشج مدتهى داللة  )
 2062=1011مدتهى داللة 
متػسرصى درجرات مغ الججول الداب  وجػد فخق دال إحرائياو بريغ  يتزح

تالميرح السجسررػعتيغ التجخيبيرة والزررابصة فرى القيرراس البعرجى الختبررار االسررتيعاب 
السفاهيسي في العلػم )الذخح والتفديخ والتصبي  وإتخاذ السشطػر وككل(ف ولرالح 

 السجسػعة التجخيبية0
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( ومقجار حجم ُأثخ نسهذج التعمم السقمهب  في   d(   قيم ) 2ججول ) 
 السفاهيسي في العمهماالستيعاب 

الستغيخ 
 السدتقل

 الستغيخ التابع 
 )االستيعاب السفاهيسي في العمهم(

قيسة   
 )ت(

قيسة )
2 

) 
 قيم
 (d) 

داللة حجم 
 اأُلثخ

نسهذج 
التعمم 

 السقمهب 

 ابيخ 2053 0078 12081 الذخح
 ابيخ 2075 0080 13087 التفديخ
 ابيخ 2042 0077 12017 التظبي 

 ابيخ 2036 0076 11087 السشيهر إتخاذ
 ابيخ 4091 0092 24069 جهانب االستيعاب السفاهيسي في العمهم  كل

( أن حجع أ ثخ نسػذج التعلع السقلرػب كبيرخ فرى تشسيرة 2مغ ججول ) يتزح
)الذرررخح والتفدررريخ والتصبيررر  وإتخررراذ السشطرررػر االسرررتيعاب السفررراهيسي فررري العلرررػم 

 ( تخاوحرررت بررريغ dاإلعرررجاديف حيرررث أن قررريع )لرررجى تالميرررح الررررف الثررراني  وككرررل(
وهرررحا  ( السعياريرررةف008( وهرررى قررريع مختفعرررة بسقارنتهرررا بالقيسرررة )4091 – 2036) 

بررجور  يعررردز مرررغ قبررػل الفرررخض السػجررره للبحررث، حيرررث ترررع التواررج مرررغ أن نسرررػذج 
سفرراهيسي فرري الررتعلع السقلررػب كرران لرره أ ثررخ كبيررخ فررى تشسيررة وتحدرريغ االسررتيعاب ال

العلػم لرجى تالميرح السجسػعرة التجخيبيرةف وفرى ضرػ  مرا تقرجم تكرػن تسرت اإلجابرة 
عغ التداؤل الخامذ للبحث فى أنه يػجرج أثرخ لشسرػذج الرتعلع السقلرػب فري تشسيرة 

 االستيعاب السفاهيسي في العلػم لجى تالميح السخحلة اإلعجادية0
 السفاهيسي في العمهمتفديخ الشتائج الستعمقة بارتبار االستيعاب 

أنررره يػجررررج فررررخق ذو داللررررة " T-test" (تاتزرررح مررررغ نتررررائج اختبررررار)     
( برررررريغ متػسررررررصي درجررررررات تالميررررررح α ≤0005إحرررررررائية عشررررررج مدررررررتػى داللررررررة )

السجسػعررة  التجخيبيررة ودرجرررات تالميررح السجسػعررة الزرررابصة فرري القيرراس البعرررجي 
 في العلػم، ولرالح تالميح السجسػعة التجخيبية0 الختبار االستيعاب السفاهيسي

و:سكــن تفدــيخ هــحي الشتيجــة فــي عــهء اإلطــار الشيــخي ومــا يــختبط بــ  مــن دراســات وبحــهث 
 سابقة عمى الشحه التالي  

ي عدى التحدغ في االستيعاب السفاهيسي لجى تالميح السخحلة اإلعجادية إلى 
 -االعتبارات التالية:
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تقدرريع وقررت الحرررة ألدا  األنذررصة والتسرراريغ والررتعلع التعرراوني أدى إلررى زيررادة  -
 االستيعاب السفاهيسي لجى تالميح مجسػعة البحث0

استخجام مقاشً الفيجيػ بذكل مبدط وبتسثيل دقي  للسحتػى التعليسي، مسا أثخ  -
 على استيعاب التالميح للسفاهيع السػجػدة بالجروس التعليسية0

صة تعلررع تفاعليرة عقررب كررل درس سراعجت الستعلسرريغ بذرركل كبيررخ اسرتخجام أنذرر -
 على تشسية االستيعاب السفاهيسي لجى تالميح السجسػهة التجخيبية0 

اسرررررتخجام األسررررراليب واالسرررررتخاتيجيات السختلفرررررة فررررري نسرررررػذج الرررررتعلع السقلرررررػب   -
والستزرررررسشة فررررري  الرررررتعلع الرررررحاتي الفرررررخدي، والترررررجريب والسسارسرررررة، والترررررجريذ 

األنذرصة التعليسيرة السختلفرة أدى إلرى الخجً، ووسائل التفاعل، و أدا  السباشخ، و 
 0تشسية االستيعاب السفاهيسي لجى تالميح السجسػعة التجخيبية

التكامرل بريغ السحترػى التعليسري والػسررائل التعليسيرة واألنذرصة العسليرة وأسرراليب  -
 يقها0 التقػيع كان له أثخ كبيخ في تحقي  األهجاف التعليسية السخجػ تحق

إعصا  التالميح الػقت الكافي أثشا  التعلع برفة عامة والتجارب العسليرة داخرل  -
السختبررررخ برررررفة خاصررررة مررررً الستابعررررة السدررررتسخة والتذررررجيً علرررري إنهررررا  السهررررام 
 التعليسية بوفزل صػرة مً اإللتدام بالػقت السحجد لتدليع تلظ السهام لكل مشهع0

يداعج نسػذج  التعلع السقلػب بذكل أساسي على تشسية االستيعاب السفاهيسي  -
بػجرره اتخرراذ السشطررػر(  –التصبيرر   -التفدرريخ –)الذررخح بػجرره عررام وجػانررب 

 خاص0
نتيجررة لتقررجيع األنذررصة التعليسيررة الستشػعررة داخررل الرررفػف الجراسررية أدت إلررى  -

التصبير   -التفدريخ –)الذرخح زيادة االستيعاب السفاهيسي بػجه عام وجػانرب 
 بػجه خاص0اتخاذ السشطػر(  –

يداعج نسػذج الرتعلع السقلرػب علرى تحػيرل عسليرة ااتدراب السعخفرة مرغ عسليرة  -
خاملررة إلرررى نذررراط عقلررري يرررؤدي إلرررى إتقررران أفزرررل للسحترررػى السعخفررري، وفهرررع 
أعسررر  لررره، وربرررط السعرررارف بعزرررها بررربعس وتيدرررخ الفهرررع العسيررر  للسفررراهيع 

 على تشسية جػانب االستيعاب السفاهيسي0 العلسية ومغ هشا ساعج
 ,Cara(؛ )2115اتفقت هحي الشتيجـة مـع مـا تهيـمت إليـ  دراسـة  ـل مـن )الـد:ن,  وقج 

  (. ,Clement 2003(؛ )2115(؛ )الذافعي, 2111(؛ )السدعهدي, 2012
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  تهييات البحث 
 في ضػ  ما أسفخت عشه نتائج البحث، يسكغ تقجيع التػصيات التالية:

نسػذج التعلع السقلرػب  فري ترجريذ وحرجات أخرخى مرغ مرادة العلرػم،  استخجام -1
وكحلظ في مػاد دراسية أخخى ومخاحرل دراسرية أخرخى لسرا لره مرغ مدايرا عجيرجة 

 ونتائج تعلع قػية0
إجخا  دراسات مساثلة على مشاش  تعليسية أخخى للخخوج بشتائج عغ أثخ هحا  -2

 الشسػذج التجريدي في تلظ السشاش 0
قررج ورش عسررل للسعلسرريغ لتػضرريح مفهررػم نسررػذج الررتعلع السقلررػب وأبعرراد العسررل علررى ع -3

 استخجامه وآليات0
ترررػفيخ الػسرررائل والتقشيرررات الحجيثرررة التررري تتررريح تصبيررر  نسرررػذج الرررتعلع السقلرررػب فررري  -4

 السجراس السرخية0
ضررخورة مػاابررة التصرررػرات التكشػلػجيررة التررري تسيررد العررررخ الحررالي والتعامرررل  -5

 السعلػماتي الهائل0بذكل فعال مً الفيس 
   مقتخحات البحث 
نسرررػذج الرررتعلع السقلرررػب  وأثرررخ  فررري تشسيرررة التحرررريل والتييرررخ السفررراهيسي فررري  -1

 لجى التالميح ذوى االحتياجات الخاصة0 العلػم
فاعلية بخنامج تجريبي قائع على التعلع السقلػب في تشسية مهارات تعلع العلػم  -2

 السخحلة الثانػية0التذاركية وعادات العقل لجى تالميح 
 دراسة العالقة بيغ التعلع السقلػب والتعلع التذاركي اإللكتخوني0 -3
فاعليرررة األنذرررصة الررررفية، والالصرررفية السرررراحبة لسشررراهج العلرررػم فررري تشسيرررة  -4

 مهارات التفاعل فى بيئة التعلع السقلػب0
 مخاجع البحث 
 السخاجع العخبية -أواًل 

اإلحرررررائي وقيرررراس العقررررل البذررررخي، (0 علررررع الررررشفذ 2005البهرررري، فررررؤاد الدرررريج )
 ( ، القاهخة ، دار الفكخ العخبي40الصابعة )
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(0 استخجام قائسة علرى الفررل السعكرػس فري 2016الخافعي، أحسج دمحم رجائي ) 
واالتجرررا  نحرررػ التعلررريع لرررجى  تحدررريغ تحرررريل الرررجوال وخفرررس التررررػرات الخرررو

شالب مدار العلػم االداريرة ، مجلرة تخبػيرات الخياضريات0 الجسعيرة السررخية 
جامعرررة بشهرررا0 السجلرررج التاسرررً عذرررخ،  –كليرررة التخبيرررة  -لتخبػيرررات الخياضررريات 

 184:220العجد االول، الجد  األول ، ص ص 
علرررى التحرررريل (0أثرررخ اسرررتخجام اسرررتخاتيجية الرررتعلع السقلرررػب 2015الديغ،حشررران )

األارراديسي لصالبررات كليررة التخبيررة بجامعررة األميررخة بشررت عبررج الررخحسغ 0 السجلررة 
 185-172(0ع40الجولية التخبػية الستخررة0م )

(0 " فاعليررة وحررجة مقتخحررة فرري الكيسيررا  قائسررة علررى 2005الذررافعي، سررشية دمحم ) 
ػيرررررة التررررررسيع االرتجررررراعي فررررري تحقيررررر  الفهرررررع العلسررررري لتالميرررررح السخحلرررررة الثان

العامررررررررة"،السؤتسخ العلسرررررررري التاسررررررررً"معػقات التخبيررررررررة العلسيررررررررة فرررررررري الررررررررػشغ 
العخبي"التذررررحيز والحلررررػل، مرررررخ:الجسعية السرررررخية للتخبيررررة العلسية،اليررررة 

 2280 -191التخبية، جامعة عيغ شسذ،  ص
(0 الرررررررررتعلع السرررررررررجمج والرررررررررتعلع 160، 2015الذرررررررررخمان، عررررررررراشف أبرررررررررػ حسيرررررررررج0)
 ، عسان،األردن10زيً،طالسعكػس،دار السديخة للشذخ والتػ 

 25(0 علسرػا شالبكرع برالسقلػب أخرخ زيرارة للسػقرً بتراري  2013العقيل، ابتهال )
 https://goo.gl/ynPuQz     م على الخابط التالي: 2018مايػ 

شرررررة (0فاعليرررررة الفررررررػل السقلػبرررررة فررررري التعلررررريع، السجي2015الكحيلررررري، ابتدرررررام سرررررعػد )
 0السشػرة،مكتبة دار الدمان
(0 "فاعليررة السحاشرراة الحاسررػبية وفرر  االستقرررا  2011السدررعػدي، عبيررخ دمحم )

فرري تشسيررة االسررتيعاب السفرراهيسي فرري الفيديررا  لررجى شالبررات السخحلررة الثانػيررة"، 
رسررالة ماجدررتيخ غيررخ مشذررػرة،  كليررة التخبيررة ، جامعررة األميررخة نررػرة بشررت عبررج 

 الخحسغ، الخياض0
(0 2015السػمشي، فيحا  نايفف الخصايبة، عبرج  دمحمف القزراة، دمحم مررصفى )

أثخ نساذج التخصيط القائسة علرى نسرػذج أبعراد الرتعلع لسرارزانػ فري االسرتيعاب 



 

 م(8192ككلألوللجملةلدك-كلتثاينتعددك(ككك)لك19لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

السفاهيسي للسفاهيع العلسية لجى شالبرات الررف الثرامغ األساسري فري األردن0 
 1980-185، 42 ، مج1التخبػية، مرخ0 ع العلػم - مجلة الجراسات

مهرارة  100(0 دليرل مهرارات التفكيرخ: 2002حديغ، ثائخ& فخخو، عبج الشاصخ)
 في التفكيخ عسان:دارجهيشة:للشذخ والتػزي0ً

م(،التعلرررريع اإللكتخوني،الفلدررررفة والسبررررادى واألدوات 2008حسررررجي، عبررررج العديررررد )
 ،عسان:دار الفكخ والشذخ1والتصبيقات، ط

(0 الشطخيررة البشائيررة وإسررتخاتيجيات تررجريذ العلررػم، دار 2007عرراير محسررػد )، زيتررػن 
 0الذخوق، األردن
( 0"تررررروثيخ اسرررررتخاتيجيات الرررررتعلع الشذرررررظ فررررري مجسػعرررررات 2001سرررررالع، السهرررررجي )

السشاقذة على التحريل واالستيعاب السفاهيسي واالتجاهات نحػ تعلع الفيديرا  
،  2، العرجد: 4يرة العلسيرة، مجلرجلجى شالب الرف األول ثرانػي"، مجلرة التخب

 1460-117ص
(0 "أثرررخ اسرررتخجام التقرررػيع األصررريل فررري تخكيرررب 2006لصرررف  ، ناديرررة سرررسعان )

البشيررة السعخفيررة وتشسيررة الفهررع العسيرر  ومفهررػم الررحات لررجى معلسرري العلررػم أثشررا  
اإلعجاد "، مجلة التخبية العلسية ، الجسعية السرخية للتخبية العلسيرة ، السرؤتسخ 

( ، 2لعاشررخ "التخبيررة العلسيررة : تحررجيات الحاضررخ ورؤى السدررتقبل " السجلررج )ا
 أغدصذ 0 1يػليػ إلى  30اإلسساعيلية ، 

الفررررل السقلرررػب فررري  (0 تػضيرررف إسرررتخاتيجية2015مترررػلي، عرررال  الرررجيغ سرررعج )
عسليتي التعليع والتعلع، ورقة عسل مقجمة إلى السرؤتسخ الدرشػي الخرامذ عذرخ 
للجسعيررررة السرررررخية لتخبػيررررات الخياضرررريات0 السررررؤتسخ العلسرررري الخررررامذ عذررررخ 
لتخبػيررات الخياضرريات تعلرريع وتعلررع الخياضرريات وتشسيررة مهررارات القررخن الحررادي 

  90:170صجامعة عيغ شسذ،  – والعذخيغ 0دار الزيافة
  السخاجع األجشبية -ثانيًا 
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