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الملخص:
هدف البحث الحالي إلى استخدام استراتيجية الصف المللفو لتنميفة بعف المففاهي
العلمية وخف العبء المعرفي لدى طالبات الص األول اإلعدادي  .حيث تمثلف هف ا المففاهي
في المففاهي العلميفة المتضفمنة بوحفد الطاةفة باتفا العلفوم للصف األول اإلعفدادي – الفصف
الدراسي األول  .وةد اعتمد البحث الحالي في تحليق ذلك على اجراءات المنهج التجريبي اللائ
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على التصمي شبة التجريبي ،حيث ت إعداد دلي معلف وكراسفة شطةفطة لتفدريس وحفد الطاةفة
باسففتخدام اسففتراتيجية الص ف المللففو وذلففك للمجموعففة التجريبيففة  ،والتففدريس للمجموعففة
الضابطة وفق الطريلة المعتاد  .حيث بلغ عينة البحث ( )55طالبة من طالبفات الصف األول
اإلعففدادي بمدرسففة الرهففراء اإلعداديففة بنففات بطنطففا -محافظففة الغربيففة ،وتمثلفف المجموعففة
التجريبيففة فففي عففدد( )26طالبففة والمجموعففة الضففابطة فففي عففدد( )29طالبة.وةففد اعتمففد البحففث
الحالي ففي جمفا البياطفات علفى اختبفار المففاهي العلميفة المتضفمنة بوحفد الطاةفة "مفن إعفداد
الباحثة" ،وملياس العبء المعرفي ) (NASA-TLXال ي شعفدا مركفر بحفوو وكالفة الفضفاء
األمريايففة  NASA Ames Research Centerوالف ي ت ف ترجمتففي وتاييفففي مففا طبيعففة
البحث الحالي .وةد شسفرت النتائج عن وجود فرق دال احصائيا بين متوسفطي درجفات طالبفات
المجموعففة التجريبيففة والضففابطة عنففد موففتوى د لففة ≤ ( )0.05فففي التطبيففق البعففدي لالختبففار
وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،ك لك وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية عند موتوى د لة ≤ ( )0.05ففي التطبيلفين اللبلفي والبعفدي لالختبفار ،
ك لك وجود حج تأثير كبير ستراتيجية الص المللو على تنمية المفاهي العلمية المتضمنة
بوحد الطاةة لدى طالبات الص األول اإلعدادي عينة البحث .كما شسففرت النتفائج عفن وجفود
فرق دال احصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعفة التجريبيفة والضفابطة عنفد موفتوى
د لة ≤ ( )0.05في التطبيق البعدي لملياس العبء المعرفي وذلك لصالح المجموعة الضابطة
مما يةير إلى اطخفاض العبء المعرفي لطالبات المجموعة التجريبية عفن المجموعفة الضفابطة
حيث حلل المجموعة التجريبية عفبء معرففي بدرجفة منخفضفة جفدا شمفا المجموعفة الضفابطة
حللتي بدرجة متوسطة ،األمر ال ي يرجا ستراتيجية الص المللفو  ،كمفا رهفر حجف تفأثير
كبيففر سفففتراتيجية الصففف المللفففو علفففى خففف العفففبء المعرففففي لفففدى طالبفففات المجموعفففة
التجريبية  .وفي ضوء ه ا النتائج توص البحث إلى مجموعفة مفن التوصفيات  ،منهفا ضفرور
توفير برامج تدريبية لمعلمي العلوم للمرحلة اإلعدادية حول كيفية استخدام استراتيجية الصف
المللو في التدريس وخف العبء المعرفي لدى الطالبات .ومجموعة من الملترحات لبحوو
موتلبلية منها ،اسفتخدام اسفتراتيجية الصف المللفو لتنميفة الفهف العميفق ومهفارات التنظفي
ال اتي لدى طال الص األول اإلعدادي .

الالمات المفتاحية :
المفففاهي العلميففة المتضففمنة بوحففد الطاةففة – اسففتراتيجية الصف
المعرفي – طالبات الص األول اإلعدادي.
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Abstract:
The current research aimed to use the Flipped classroom strategy to
develop some scientific concepts and decrease the cognitive load among First
preparatory grade students. these concepts were represented in Scientific
Concepts included in the Energy unit in the science textbook for the first
preparatory grade - first term . The current research depended on the
procedures of the experimental methodology based on semi-experimental
design, where a teacher guide and activities handbook have been prepared for
teaching the energy unit using the Flipped classroom strategy for the
experimental group, and teaching for the control group according to the usual
method. The research sample reached (55) students from first preparatory
grade students on Al-Zahraa Preparatory Girls School in Tanta - Gharbia
Governorate, and the experimental group was represented by (26) students and
the control group was (29) students. The current research in data collection was
based on Scientific Concepts included in the Energy unit Test "prepared by
Researcher ",and Cognitive load Scale "NASA-TLX "developed by the NASA
Ames Research Center Which has been translated and adapted to the nature of
the current research. The results showed that there are statistically significant
difference between the mean scores of the experimental group and the control
group students at a level of significance less than 0.05 in the post application of
the test for the benefit of the experimental group, as well as the presence of
statistically significant difference between the mean scores of students of the
experimental group at a level of significance ≤ (0.05) in the pre and post
application of the Test, there is also a large Effect size of the Flipped classroom
strategy on the development of Scientific Concepts included in the Energy unit
among the first preparatory grade students. The results showed Also that there
are statistically significant difference between the mean scores of the
experimental and control group students at a level of significance ≤ (0.05) in
the post application of the cognitive load scale For the benefit of the control
group, which indicates a decrease in the cognitive load of the experimental
group students from the control group, as the experimental group achieved a
very low degree of cognitive load, whereas the control group achieved it with
an average degree, which is due to the Flipped classroom strategy, and the
large effect size of the Flipped classroom strategy on decreasing the cognitive
load was shown by the experimental group students. In light of these results,
the research reached a set of recommendations, including the necessity of
providing training programs for the preparatory stage science teachers on how
to use Flipped classroom strategy in teaching and decrease the cognitive load
of students. And a set of suggestions for future research, including the use of
the Flipped classroom strategy to develop deep understanding and Selfregulation skills among First preparatory grade students.
Keywords:
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Scientific Concepts included in the Energy unit – Flipped classroom
strategy - Cognitive load - First preparatory grade students.

مقدمة :

مففن المالحففن شطنففا طعففي عصففر التطففورات الوففريعة والمتالحلففة فففي مجففال تانولوجيففا
المعلومات واإلتصال وتانولوجيا الويب  ، 0.2مما كان لها شثر بارز وةفوي ففي مجفا ت عديفد
ومنها مجال التعلي األمر ال ي دفا التربويين إلى ضرور ا ستفاد من ه ا التطبيلفات بهفدف
تحوين وتطوير ممارسات وطواتج التعلي والتعل كي تواعد في إعداد شجيال جديفد شكثفر ةفدر
على مواجهة مةاالت وتطورات العصر وتحديات الموتلب  ،حيفث شن تطفور األطظمفة التعليميفة
والتربويفففة ارتفففبع ففففي معظففف صفففورا بتطفففور التانولوجيفففا الحديثفففة وا سفففتخدام األمثففف لهفففا
(الولمي.)2019،
ومن ث فإن التعل اللائ على تانولوجيا المعلومات واإلتصال وتانولوجيا الويب 0.2
ةد شصبح من شساسيات العصر  ،مما شدى إلى رهور العديد من شساليب التعلي  ،واستراتيجيات
التدريس الجديد اللائمة على توري مث ه ا التانولوجيا في التعلي  ،ومن ششهرها وال ي
اطتةر مؤخرا في التعلي استراتيجية الص المللو  Flipped classroomوالتي تعد شا
من ششاال التعل المدمج ال ي يور التانولوجيا التعليمية ب كاء؛ لتلدي تعلي يتناسب ما
متطلبات وحاجات الطالب الرةمي في عصرطا الحالي (عبد الواحد.)2015،
وةد بدشت فار الصفوف المللوبة بالتطور بعدما ةفام معلمفي الايميفاء (Bergmann
) and samsبعم توفجيالت فيفديو لمجموعفة مفن الفدروس وطةفرها علفى ا طترطف مفن شجف
مةاهدتها من ةب الطال ال ين تغيبوا عفن صففوفه ومفن ثف اطتةفرت هف ا الفيفديوهات شيضفا
لمواعد الطال ال ين يحضرون إلى المدرسفة لمريفد مفن الفهف والتوضفيح ففي حف واجبفاته
المنرلية بافاء وفاعلية ).(Darke, Kayser,& Jacobowiz,2016,2
ويري الةرمان( ) 166 ،2015شن الص المللو جرء من حركة واسعة يةترك فيها
التعل باإلستلصاء ،والتعل المدمج ،وغيرها من استراتيجيات التدريس ،وشساليبي وشدواتي
المختلفة التي توعي الي المروطة وتفعي دور الطالب وجع التعل شكثر متعة وتةويلا ،كما شطي
منهجية للتعل حيث تعم التانولوجيا على عاس الترتيب التلليدي لوة الحصة ،واستغالل
وة الحصة ألداء األطةطة والواجبات(اخوارشيد .)2017،
ومن ث يصبح الص المللو من شفض شساليب التعل الحديثة ال ي يعم على توليفد
المتعففة والحيويففة للمعرفففة وامتففداد للحصففة الدراسففية خففار حففدود الفصف الدراسففي باسففتخدام
األدوات التانولوجية ،ما دعف الواجبفات المنرليفة والمففاهي داخف الفصف الدراسفي مفن خفالل
ممارسة األطةفطة التعليميفة ) .(chipps,2015و توفتد فافر الصف المللفو ففي تاوينهفا إلفى
مفاهي الفتعل النةفع ،وفاعليفة الطفال ومةفاركته ففي عمليفات العلف وفهف المففاهي العلميفة.
فليمفة هف ا الصف تامففن ففي تحضفير الطالفب للففدرس ففي المنفرل مفن خففالل مةفاهدتي للمفواد
التعليمية المعد شو المختار من ةب المعل عبر الوسائع المتنوعة كملاطا الفيديو و الملفاطا
الصوتية،شو المواد التعليمية النصية في الوة والوفرعة المناسفبين لفي كمفا شطفي يمافن للطالفب
إعاد مةاهد طلطة معينفة حتفى يفهمهفا وتفدوين المالحظفات واألسفللة خفالل مةفاهدتي للمفواد
التعليمية و يتوةا من الطالب إتلان جميفا المهفارات ولافن عليفي شن يفهف المففاهي األساسفية
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للماد ) ، (Holley, Greaves, Bradley, & Cooks,2010,287ومن ث يتحول الموةف
الصفي إلفى ورشفة تدريبيفة يمافن مفن خاللهفا شن ينفاة الطفال مالحظفاته ومايريفدون بحثفة
واستلصفففاءا حفففول المحتفففوى العلمفففي مفففا توريففف مهفففاراته ففففي تطبيفففق المعرففففة والتفاعففف
والتنففاة مففا بعضففه الففبع فففي شدائهف ل طةففطة الصفففية ويلففوم المعلف داخف الفصف بففدور
الموجففي والمرشففد والموتةففار وتةففجيا الطففال علففى البحففث وا ستلصففاء الفففردي والجمففاعي
التعاوطي الفعال ). (Herreid & Schiller,2013
وفي ضوء تصني بلوم المعدل ،يحلق الطالب في الص المللو الموتويات الفدطيا
مففن المجففال المعرفففي (الت ف كر والفه ف والتطبيففق للمعرفففة) فففي المنففرل شثنففاء اكتوففابي المعرفففة
بصور فردية من خالل إطالعي على فيديو ششرف على إعفدادا المعلف شو فيفديو معفد موفبلا تف
اختيففارا مففن ةب ف المعلفف  ،والتركيففر علففى الموففتويات العليففا مففن المجففال المعرفففي (التطبيففق
والتحلي ف والتركيففب والتليففي ) فففي وة ف الحصففة الصفففية عنففدما ياففون المففتعل فففي بيلففة غني فة
ومتنوعة بالخبرات التعليميفة توفمح لفي بممارسفة الحفوار وتبفادل الخبفرات واألراء مفا زمالئفي
).(Brame,2013 ; Khan,2014
وتعتبر المفاهي العلمية اللاعد األساسية للتعل ألطها تعم على تنظي الخبر العللية
وتوفه ففي بنفاء متماسفك ومتفرابع ومتولوف للمحتفوى الدراسفي حيفث شطهفا تاوفب المعرففة
العلميفة مروطتهفا وتوفمح لهفا بفالتنظي  ،ومفن المالحفن شن تعلف المففاهي يوفاعد المفتعل علفى
تفوير وفه واستاةاف العال من حولي ويعم علفى النمفو المعرففي والعللفي واكوفابي خبفرات
حياتية جديد  .وةد ذادت شهمية المفاهي في البنية المعرفية للطالب ففي الوةف الحاضفر طظفرا
لالطفجار المعرفي الحادو وصعوبة ا لمام بااففة المعرففة ،لف لك اطصفب اهتمفام المفربين علفى
البنية المفاهيمية المنطلية للماد مفا عفدم ا هتمفام بالتفاصفي  .ومفن ثف فعمليفة بنفاء المففاهي
العلمية شو تطويرهفا لفدى الطفال يحتفا شسفلوبا تدريوفيا مناسفبا يحلفق تافون المففاهي بةفا
صحيح وسلي ما امااطية تطبيلها وتوريفها في مواة جديد (.شبو الوفا)2019 ،
إن بناء وتافوين المففاهي العلميفة وتنميتهفا لفدى المتعلمفين يمثف شهف شهفداف تفدريس
العلفوم فففي جميففا المراحف التعليميففة المختلفففة ،طظفرا لاوطهففا مففن شهف ماوطففات العلف والمعرفففة
العلمية التي توه في تحليق الفه وبلاء واطتلال شثر التعل كما تواعد في فهف وحف مةفاالت
الحيففا اليوميففة ومففن ث ف تصففبح المفففاهي العلميففة بمثابففة العملففة النلديففة الغي فر متغيففر الليمففة
بالنوبة للعمليات العللية وتظ وثيلة الصفلة بالحيفا التفي يعيةفها الطالب(شحمفد،)97 ،2002،
األمر الف ي يتطلفب ا سفلو والطريلفة التدريوفية المناسفبة لتحليفق بنفاء سفلي لهف ا المففاهي
العلمية وا حتفار بها وإطتلال شثر تعلمها (زيتون .)80، 2001،
ويعففد النمففوذ التعليمففي المللففو للفص ف الدراسففي شحففد األسففاليب التعليميففة الفعالففة
لتففدريس العلففوم  ،فلففد حففن ) Restad(2013ش ن الص ف المللففو مناسففب لتففدريس العلففوم
ألسففبا متنوعففة ،فالمناةةففة واألطةففطة اإلثرائيففة داخ ف الفص ف والتففي توففمح بنل ف وتوصففي
المحتوى خار وة الفص توفر فرصا للطال لتطوير المهارات الحيوية المطلوبة ففي اللفرن
 ، 21بما في ذلك التفاير النلدي واإلبداع وا تصا ت ومهارات ح المةاالت والتعاون .وفيما
يخص المفاهي العلمية تظهر فاعلية النموذ المللفو ففي إمااطيفة التغلفب علفى الطبيعفة الغيفر
مرئية والمجرد للمفاهي ففي مفا د العلفوم بمفا يتضفمني مفن شدوات تانولوجيفة متنوعفة توفاعد
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الطففال علففى التخي ف ال ف هني وبنففاء طمففاذ علليففة له ف ا المفففاهي ومففن ث ف اسففتيعابها وبنائهففا
بوهولة ).(Bajpai,2012
وفي حين شن التلفدم التانولفوجي وا طفجفار المعرففي الف ي طعيةفي ففي عصفرطا الحفالي
ياون لي تأثيرا ايجابيا على العملية التعليمية إ شطي ةد يؤدي إلى تأثيرا سلبيا على الطالب طظرا
لاثر المعلومفات التفي يتعفرض لهفا ومفا تحتاجفي مفن معالجفة ومفن ثف وجفود حالفة مفن التنفافر
المعرفي التفي مفن الممافن شن تعفوق ةفدر الطالفب علفى معالجفة المعلومفات لتحديفد مصفداةيتها
ا ألمر ال ي يةا ما يعرف بالعبء المعرفي على الطالفب .ومفن ثف يصفبح العفبء المعرففي مفن
المةففاالت التففي تهففدد عمليففة التعلففي والففتعل  ،بوففبب ترايففد حجف الملففررات واسففتخدام وسففائ
تلليدية ففي التفدريس شو سفوء اسفتخدام الوسفائ التانولوجيفة المتاحفة ممفا يوفبب صفعوبة ففي
استيعا الطالب ل لمعلومات وتخرينها في ال اكر طويلة المدى واسترجاعها وة الحاجة.
ومن ث ترى الباحثة شن بيلة الص المللو يمان شن توفاعد علفى تنظفي وتلخفيص
محتوى التعل للطالب با ضافة إلى اتاحة لي الفرصة للحفوار والمناةةفة والمةفاركة ففي الفتعل
وممارسة األطةطة حول محتوى التعل مما يخف من العبء المعرفي لديي .فلفد شثبتف دراسفة
الحالففة التففي ةففام بهففا ) Seery and Donnelly(2012لطففال الايميففاء فففي مرحلففة التعلففي
العالي شن تلدي مجموعة من مصادر التعل للطال عبر ا طترط ةبف موعفد المحاضفر والتفي
تلفدم لهف مجموعفة مففن المففاهي األساسفية عففن موضفوع المحاضفر مففا اختبفار ةصفير ،حلففق
خف في موتوى العبء المعرفي لديه  .وةفال ) Abeysekera and Dawson (2014شن
مدخ الص المللو من الممان شن يلدم فرص عديد إلدار العبء المعرفي ،حيث شن التحا
ال ف اتي للطالففب فففي سففرعة المففواد الموففجلة ةب ف موعففد الحصففة الصفففية وتماففين الطالففب مففن
الوصول إلى الخبر ةد يفؤدي إلفى تلليف العفبء المعرففي والموفاعد ففي الفتعل حيفث شطفي ةبف
عملية التعل في الفص ياون الطالب لديي مفا ياففي مفن المعلومفات والمخططفات المعرفيفة عفن
موضوع الدرس .
وفي ضوء ما سبق يتضح شهمية تنمية المفاهي العلمية لدى الطال باعتبارها اللاعد
األساسية للتعل وشطها من شه شهداف تدريس العلوم في جميا المراحف الدراسفية ،كف لك شهميفة
تخفي العبء المعرفي لدى الطال لما ةفد يوفببي مفن صفعوبة للطفال ففي اسفتيعا وتخفرين
واسترجاع المعلومات  .ومن ثف تظهفر الحاجفة إلفى الدراسفة الحاليفة ففي محاولفة اسفتخدام شحفد
ا ستراتيجيات التعليمية الحديثة (استراتيجية الص المللو ) لتنمية المفاهي العلمية وخف
العبء المعرفي لدى طالبات الص األول اإلعدادي.

مشكلة البحث:
طبع مةالة البحث الحالي في ضوء ما يلي:
 جواطفب اللصففور الةففائعة فففي طبيعففة التففدريس المعتففاد لمففاد العلففوم فففي طظامنففا التعليمففيالحالي وال ي يعتمد على شسلو المحاضر التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين
و يلوم خاللها المعل بتلدي كمية كبير من الماد التعليميفة خفالل الحصفص الدراسفية ثف
ي هب الطالب إلى المنرل ليلوم بح الواجبات والتعام ما المةاالت بمففردا وهفو مفا ةفد
يؤدي إلى عدم التعمفق ففي اكتوفا المففاهي العلميفة شو تافوين فهف خفاطيء لهفا ،وشيضفا
عروف الطال عن الماد في بع األحيان شو إلى اإلحباط لعدم اللدر على التغلفب علفى
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المةاالت في شحيان شخرى مما ةد يوبب فلدان دافعيته للتعل  ،ومن ث ةد يعم ذلك على
زياد العبء المعرفي لديه  .في حين ةد تلفوم اسفتراتيجية الصف المللفو بالتغلفب علفى
ه ا الجواطب من اللصور فلد شكد ك من الةرمان( ،)169-171 ،2015و Bergmann
) and sams (2012,69شن هنفاك ضفرور سفتخدام اسفتراتيجية الصف المللفو ففي
التففدريس حيففث ت تففيح للطالففب متابعففة شففر المففاد فففي المنففرل مففن خففالل مففواد تعليميففة
إلاتروطية متنوعة (فيديوهات – ملفات صوت – ملفات طصية – وسائع – وغيرها) يعدها
المعلف شو يختارهفا باتلففان ومفن ثف يفهف الطالفب المفففاهي واألفافار الرئيوففية ففي الففدرس
بةفا شكثففر عملففا ومتعففة طتيجففة تفاعلففي مففا المففاد التعليميففة مففن حيففث التلففدي والتففأخير
للمةاهد بأي وة وبفأي سفرعة تتناسفب معفي  ،ثف يفأتي الطالفب بعفد ذلفك إلفى المدرسفة
ليلففوم بففالتطبيق والمناةةففة لهفف ا المففففاهي واألفاففار وحفف المةففاالت بموففاعد المعلففف
والطال اآلخرين.ومن ث يبعفد الطالفب عفن الوفطحية التفي مفن الممافن شن ينتجهفا مجفرد
ا ستماع إلى المعل وحفن المفاد وفهمهفا ففي التفدريس المعتفاد ) (Horn,2013ممفا ةفد
يجعلي يتجي طحو البناء العميق للمفاهي ما خف العبء المعرفي .
طبيعففة المفففاهي العلميففة المتضففمنة بوحففد الطاةففة -موضففا البحففث الحففالي  -والتففي يغل فب
عليهففا الطبيعففة المجففرد الغيففر مرئيففة ممففا تحتففا إلففى العديففد مففن الوسففائ والمعينففات
التانولوجية الومعية والبصرية لتوضيحها والتي ةد توفرها استراتيجية الص المللو .
خصائص متعلمي العصر الرةمي الحالي"اللرن "21حيث شن هؤ ء المتعلمين لديه فتر
اطتبا ةصير في التعل بالطرق المعتاد وفتر اطتبا طويلة في الفتعل مفن خفالل الوسفائع
التانولوجية كالفيديوهات واأللعا وتصفح ا طترط بد من النصوص الماتوبة ألن هف ا
التانولوجيا شصبح جرء من حياته  .ل لك وجب علينا توريفها في النظام التعليمي .
ما شثبتتي طتائج العديد من الدراسات الوابلة من شن استخدام اسفتراتيجية الصف المللفو
في التدريس بصفة عامة وتفدريس العلفوم بصففة خاصفة ةفد شرهفرت فاعليتهفا ففي تحليفق
طواتج تع ل مرغوبة بمختل مجا تها المعرفية والمهارية والوجداطية  .ط كر منهفا مفا هفو
متعلففق بمتغيففرات البحففث  ،فلففد شثبت ف العديففد مففن الدراسففات فاعليففة اسففتراتيجية الص ف
المللو في "تنمية المفاهي العلمية" كدراسة ك من (ةةفطة 2016،؛ شبوريفة 2017 ،؛
الةففامي 2018،؛  .)Akkaraju, 2016كمففا شثبتف العديففد مففن الدراسففات شيضففا فاعليففة
اسفففتراتيجية الصففف المللفففو ففففي خفففف "العفففبء المعرففففي" كدراسفففة كففف مفففن (عبفففد
العففاطي2015،؛ ;Turan & Goktas, 2016; Karaca& Ocak,2017
)Abeysekera& Dawson, 2015; Akkaraju, 2016
مففا شوصفف بففي العديففد مففن الدراسففات الوففابلة بففإجراء المريففد مففن البحففوو المرتبطففة
باستخدام استراتيجية الص المللو في تخصصات مختلفة ومنها العلوم كدراسة ك من
(الفففففففففار2012،؛ الففففففففرين 2015،؛ هففففففففارون و سففففففففرحان 2015،؛ ةةففففففففطة  2016،؛
)Marco,2010,14
ما شكدت عليي العديد من الدراسات الوابلة من شهمية توري استراتيجية الص المللو
فففففي عمليففففة التففففدريس كدراسففففة كفففف مففففن (شبففففو جلبففففي 2016،؛ الففففرين2015،؛
) .strayer,2007و تففففففففففففففففدريس العلففففففففففففففففوم بصفففففففففففففففففة عامففففففففففففففففة كدراسفففففففففففففففففة
) (Herreid&schiller,2013والفيريفففاء والايميفففاء بصففففة خاصفففة كدراسفففة (Teo
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,Tan, Yan, Teoa, & Yeo, 2014; Bergman & Sams,2012 ;Smith,
) . 2013; Fautch, 2015; Flynn, 2015وففي مجفال تعلفي الفيريفاء والف ي يمثف
مجففال المففففاهي العلميفففة المتضفففمنة بوحفففد الطاةففة – موضفففا البحفففث الحفففالى -شوضفففح
) Qsterlie(2016شن اسففتراتيجية الص ف المللففو تريففد مففن معرفففة وكفايففات المففتعل
ودافعيتففي  ،والوصففول باألطةففطة إلففى شعلففى موففتوى وتحوففين عالةففة الطالففب بففالمعل ،
والطالب بالطالب.
 مفا شكفدت عليفي العديفد مفن الدراسفات كدراسفة الانفدري( ،)2018و pass, Renkl, and) Sweller(2003من شهمية العبء المعرفي كعام شساسي في طجا العمليفة التعليميفة ،
وشهمية بحث ودراسة العالةفات المتبادلفة بينفي وبفين متغيفرات الفتعل المختلففة كفالمحتوى
واألساليب والبيلة التعليمية .
 ةلة الدراسات العربية فيما يتعلق بخف العبء المعرفي لفدى الطفال ففي تفدريس العلفومفل ف تج فد الباحثففة فففي حففدود علمهففا غيففر دراسففة ك ف مففن (جلي ف 2015،؛ العففامري ،علففى،
والةباطي2016،؛ مهدي2018 ،؛ يوسف  ،)2017،با ضفافة إلفى ةلفة الدراسفات العربيفة
التي درس العالةة بين استخدام استراتيجية الص المللو وخف العبء المعرفي فلف
تجد الباحثة في حدود علمها غير دراسة عربية واحد عبفد العفاطي( )2015ولافن ليوف
في مجال تدريس العلوم .كف لك لف تجفد الباحثفة شي دراسفة عربيفة ةفد درسف العالةفة بفين
استخدام استراتيجية الص المللو وتنمية المفاهي المتضمنة بوحد الطاةة لدى طفال
المرحلة اإلعدادية ،ولان كان هنفاك مفن الدراسفات مادرسف عالةفة اسفتخدام اسفتراتيجية
الص المللو بتنمية مفاهي شخرى في العلوم مث دراسة (الةامي .)2018 ،
ما شكدا مجموعة من الخبراء والمعلمفين باليفة جفون شبفوت John Abbott College
الخاصفة بتفدريب المعلمفين وتفأهيله بضففرور التحفول ففي اسفتخدام التانولوجيفا الجديففد
والمتطور من النمع التلليدي الوائد إلى استراتيجية الص المللفو والتفي يتعتلفد بأطهفا
شكثففر طجاحففا فففي تففدريس المففواد المختلفففة وبخاصففة العلففوم (Dugdale & Lasry,
) .2014وشيضا ما ششار إليي جاد هللا ( )2014من شن التعل المللو سفياون مفن الطفرق
األكثففر اطتةففارا فففي الوففنوات اللليلففة اللادمففة حيففث يتماشففى بةففا ةففوي مففا التطففورات
والموففتجدات التانولوجيفففة الحديثفففة ،كمففا يلبفففي متطلبفففات واحتياجففات الطفففال الفرديفففة،
ويوففتطيعون التحلففق ذاتيففا مففن فهمهف للمحتففوى  ،وتوسففيا ططففاق الففتعل إلففى مهففام شكثففر
تعليدا.
ومن هنا وففي ضفوء مفا سفبق رهفرت الحاجفة إلفى البحفث الحفالي كمحاولفة لتلصفي شثفر
استخدام استراتيجية الص المللو على تنمية بع المفاهي العلمية في ماد العلوم ،وكف لك
خف العبء المعرفي لدى طالبات الص األول اإلعدادي .وبالتالي تتلخص مةالة البحفث ففي
اإلجابة عن الوؤال الرئيوي التالي :
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ما شثر استخدام استراتيجية الص المللو علفى تنميفة بعف المففاهي العلميفة
المتضمنة بوحد الطاةة وخف العبء المعرفي لدي طالبات الص األول اإلعدادي ؟
ويتفرع من الوؤال الرئيوي عدد من األسللة الفرعية والتي تتمث فيما يلي:
 .1ما المفاهي العلميفة المتضفمنة بوحفد الطاةفة باتفا العلفوم للصف األول اإلعفدادي للفصف
الدراسي األول؟
 .2ما شثر استخدام استراتيجية الص المللو على تنميفة المففاهي العلميفة المتضفمنة بوحفد
الطاةة باتا العلوم للص األول اإلعدادي للفص الدراسي األول لدي طالبات الص األول
اإلعدادي ؟
 .3ما شثر استخدام استراتيجية الص المللو على خف العبء المعرفي لدي طالبات الص
األول اإلعدادي ؟

أهداف البحث:
.1
.2
.3
.4

سعى البحث الحالي إلى تحليق األهداف التالية:
تحديد المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة باتا العلوم للص األول اإلعدادي للفص
الدراسي األول والواجب تنميتها لدى طالبات الص األول اإلعدادي.
إعففداد دليفف معلفف وكراسففة شطةففطة خاصففة بتففدريس وحففد الطاةففة لطالبففات الصفف األول
اإلعدادي ،الفص الدراسي األول باستخدام استراتيجية الص المللو .
التعرف على شثر استخدام اسفتراتيجية الصف المللفو علفى تنميفة بعف المففاهي العلميفة
المتضمنة بوحد الطاةة لدي طالبات الص األول اإلعدادي .
التعرف علفى شثفر اسفتخدام اسفتراتيجية الصف المللفو علفى خفف العفبء المعرففي لفدي
طالبات الص األول اإلعدادي .
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فروض البحث:
لإلجابة عن شسللة البحث ،ت اختبار الفروض التالية :
 .1يوجد ففرق دال إحصفائيا عنفد موفتوى د لفة ≤ ( )0.05بفين متوسفطى درجفات طالبفات
مجمففوعتي البحففث التجريبيففة (التففي درس ف وحففد الطاةففة باسففتراتيجية الص ف المللففو )
والضففابطة (التففى درس ف طفففس الوح ف د بالطريلففة المعتففاد ) فففي اختبففار المفففاهي العلمي فة
المتضمنة بوحد الطاةة كا وفى موتوياتي.
 .2يوجد ففرق دال إحصفائيا عنفد موفتوى د لفة ≤ ( )0.05بفين متوسفطى درجفات طالبفات
المجموعففة التجريبيففة (التففي درسفف وحففد الطاةففة باسففتراتيجية الصفف المللففو ) ففففي
التطبيلففين اللبلففى والبعففدى ختبففار المفففاهي العلميففة المتضففمنة بوحففد الطاةففة كاف وفففى
موتوياتي.
 .3يوجد ففرق دال إحصفائيا عنفد موفتوى د لفة ≤ ( )0.05بفين متوسفطى درجفات طالبفات
مجمففوعتي البحففث التجريبيففة (التففي درس ف وحففد الطاةففة باسففتراتيجية الص ف المللففو )
والضابطة (التى درس طفس الوحد بالطريلة المعتاد ) في ملياس العفبء المعرففي كاف
وفى شبعادا.

أهمية البحث :
تتمث شهمية البحث الحالي فيما يلي :
 .1مواعد طالبات الص األول اإلعفدادي علفى التغلفب علفى الطبيعفة الغيفر مرئيفة للمففاهي
العلمية المتضمنة بوحد الطاةة واكتوابها بةا شكثر عملا ومتعة وتةويق مما ةد يوفه
في خف العبء المعرفي لديهن.
 .2تلففدي دلي ف معل ف وكراسففة شطةففطة لتففدريس وحففد الطاةففة فففي ضففوء اسففتراتيجية الص ف
المللففو يماففن ا سترشففاد بهم فا مففن ةب ف معلمففي العلففوم فففي تففدريس طفففس الموضففوع شو
موضوعات شخرى وفق ه ا ا ستراتيجية.
 .3توعية معلمي العلوم بأهمية استخدام استراتيجية الص المللو في تفدريس العلفوم ،لمفا
لها من شثر فعال في تنمية المفاهي العلمية وخف العبء المعرفي .
 .4توجي في اهتمففام اللففائمين علففى إعففداد الملففررات التعليميففة طحففو ضففرور طففر ملففررات
إلاتروطية تصم وفق شسس تعم على خف العبء المعرفي لدى الطالب مما يحلق لديي
فه شكثر عملا .
 .5توجيففي اهتمففام اللففائمين علففى إعففداد معلمففي العلففوم باليففات التربيففة طحففو شهميففة إعففداده
وتدريبه على كيفية استخدام استراتيجية الص المللو في تدريس العلوم.
 .6تلدي طموذ للباحثين يوضح له اجراءات تطبيق استراتيجية الص المللو في بحفوو
شخرى.

حدود البحث :
اةتصر البحث الحالى على :
 مجموعة من طالبفات الصف األول اإلعفدادي بمدرسفة (الرهفراء اإلعداديفة بنفات) التابعفةإلدار شرق بمدينة طنطا  ،محافظة الغربية  ،من العام الدراسي(.)2019-2020
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األول اإلعدادي  ،للفصف الدراسفي األول بعنفوان "

الوحد الثاطية من كتا العلوم للص
الطاةة " .
تطبيق البحث في الفص الدراسي األول للعام الدراسي ( )2019-2020في الفتر الرمنية
من ( )2019/12/8حتى(. )2019/12/24
ةياس المفاهي العلمية عند موتويات(الت كر – الفه – التطبيق – التحلي ) .
ةيففاس شبعففاد العففبء المعرفففي (العللففي – البففدطي – الضففغوط الرمنيففة – األداء – الجهففد –
الةعور با حباط ).
مجموعة واتس ش خاصة بعينة البحث باس (فص  6/1مدرسة الرهراء).
مجموعفففة مفففن خفففرائع المففففاهي والملففففات النصفففية و الفيفففديوهات والفالشفففات التعليميفففة
ا لاتروطية لوحد الطاةة الملرر على الص األول اإلعدادي للفص الدراسي األول.
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مصطلحات البحث:
بعد مراجعة األدبيات التربوية ،ت تحديد مصطلحات البحث اإلجرائية فيما يلي:

استراتيجية الصف المقلوب: Flipped Classroom Strategy :
يعرفهفا البحفث الحفالي إجرائيفا بأطهفا اسفتراتيجية تدريوفية تلفوم علفى الفتعل المففدمج ،
وتعتمففد علففى تلففدي محتففوى دروس وحففد الطاةففة لطالبففات الص ف األول اإلعففدادي فففي صففور
فيديوهات شو فالشات شو ملفات طصية  ،عبر ا طترط شو محملة على ةرص مدمج CD-DVD
 .حيث تلوم الطالبات بمةاهد الدروس في المنرل ما تدوين المالحظات والتوفاال ت حفول مفا
شففاهدوا  ،ث ف يخصففص وة ف الحصففة الصفففية لالجابففة عففن توففاال ت الطالبففات والتركيففر علففى
المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة ،ث تطبيق ه ا المففاهي مفن خفالل ممارسفة الطالبفات
ل طةطة المصممة من ةب الباحثة بةا ةائ على فاعلية وإيجابية الطالبات.

المفاهيم العلمية Scientific Concepts :
يعرفها عطيو( )٢٠١٣بأطها م صطلح لي د لة لفظيفة ويجمفا الخصفائص المةفتركة بفين
مجموعة مفن الظفواهر شو األشفياء شو المواةف ويفربع بفين مجموعفة مفن الحلفائق العلميفة بعفد
تجريد الخصائص المةتركة بينه .
ويعرفها البحث الحالي إجرائيا بأطها ما يتافون لفدى طالبفات الصف األول اإلعفدادي مفن
فه ف ومعنففى يففربع بففين مجموعففة مففن الظففواهر شو األشففياء شو المواة ف شوالحلففائق المةففتركة
الخصائص في شا منظ عنفد دراسفتهن لوحفد "الطاةفة" مفن كتفا العلفوم للفصف الدراسفي
األول ،وتلففاس بالدرجففة التففي تحص ف عليهففا الطالبففات فففي اختبففار المفففاهي العلميففة المتض فمنة
بوحد الطاةة والمعد له ا الغرض عند موتويات(الت كر – الفه – التطبيق – التحلي ).

العبء المعرفيCognitive Load :
يعرفي البحث الحالي إجرائيا بأطي موفتوى الطاةفة العلليفة الاليفة التفي توفتهلاها الطالبفة
ألداء شطةطة وحد "الطاةة " من ملرر العلوم للص األول ا عفدادي الفصف الدراسفي األول،
والمصفممة مفن ةبف الباحثفة ففي ضفوء اسفتراتيجية الصف المللفو  .ويلفاس موفتوى العففبء
المعرفففي بالدرجففة التففي تحصف عليهففا الطالبفة فففي مليففاس العففبء المعرفففي )(NASA-TLX
الف ي شعففدا مركففر بحففوو وكالففة الفضففاء األمريايففة(NASA Ames Research )2003
 .Centerال ي ت ترجمتي وتاييفي ما طبيعة البحث الحالي .

منهج البحث:
اتبفا البحففث الحففالي المففنهج التجريبففي اللففائ علففى التصففمي شففبة التجريبففي لمناسففبتي
لطبيعفة الدراسفة وشهفدافها  ،حيففث تف تلوفي عينفة البحففث إلفى مجمفوعتين ،مجموعفة تجريبيففة
تففدرس وحففد الطاةففة باسففتراتيجية الص ف المللففو  ،ومجموعففة ضففابطة تففدرس وحففد الطاةففة
بالطريلة المعتاد .

مجتمع البحث وعينته:
تمثفف مجتمفففا البحفففث فففي جميفففا طالبفففات الصفف األول اإلعفففدادي بمدرسفففة الرهفففراء
اإلعدادية بنات بإدار شرق طنطا بالفص الداسي األول للعفام الدراسفي ( .)2019-2020وةفد
حففددت عينففة البحففث عةففوائيا وتمثل ف فففي عففدد ( )55طالبففة ت ف تلوففيمه إلففى ( )26طالبففة
مجموعة تجريبية  ،و( )29طالبة مجموعة ضابطة.
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أدوات البحث :
اعتمد البحث الحالي على شداتين شساسيتين وهما:
 اختبار المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة ( من إعداد الباحثة). ملياس طاسفا تلافس  NASA TLXللعفبء المعرففي الف ي شعفدا مركفر بحفوو وكالفةالفضفاء األمريايفة ( NASA Ames Research Center )2003والمتفا علفى
المواةا التالية:
https://humansystems.arc.nasa.gov/groups/TLX/downloads/TLX_pappen
_manual.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/fcb7/19ddcb11ed708ffda98122154376f9
737c07.pdf?_ga=2.245233669.1452156393.1585320628873523005.1564073676
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االطار النظري والدراسات السابقة للبحث :
طبيعة استراتيجية الصف المقلوب:
تعتبفففر اسفففتراتيجية الصففف المللفففو مجفففرد اسفففتخدام للتانولوجيفففا ففففي العمليفففة
التعليميففة  ،ولانه فا تعتمففد علففى توري ف األدوات والوسففائ التانولوجيففة المناسففبة والمتففوفر
إلثراء الموة التعليمي .شى شطي يح فيها التدريس من خالل التانولوجيا على ا طترطف مافان
التدريس المباشر في الغرفة الصفية  ،فما يت عملي في التعل التلليفدي خفالل الحصفة الصففية
يت عملة في المنرل وما يت عملي في المنرل يت عملي في الحصة الصفية  ،حيث تلدم المفاد
الدراسية للطالب خفار الصف "ففي المنفرل" مفن خفالل فيفديو تعليمفي يةفاهدا الطالفب ومفن
الممان وجود ةراءات شخرى تتعلق بموضوع الدرس ويتحول وة الحصة لممارسفة األطةفطة
وا لتففدريبات مففن ةب ف الطففال والففرد عففن شسففللته ومالحظففاته وتلففدي له ف التغ يففة الراجعففة
المناسففبة مففن ةب ف المعل ف (Brame,2013; Bergmann, Over Myer , & Wilie
).,2012
ومن ث تومح استراتيجية الص المللو بتحوي التدريس المباشر من حير الفتعل
الجماعي إلى حير التعل الفردي ،وتحوي بيلة الص الدراسي إلى بيلفة تفاعليفة يرشفد فيهفا
المعلف الطفال ففي شثنفاء تطبفيله للمففاهي ويةفجعه علفى المةفاركة ا بتااريفة فيفي (The
) . Flipped Learning Network,2014, 1شي شن اسفتراتيجية الصف المللفو تمفر
بمفرحلتين شساسفيتين  ،األولفى وهفي مرحلفة الفتعل خفار الصف ففي المنفرل ،وفيهفا ياتوفب
الطفال المعرففة األساسفية مفن خفالل مةفاهد المفواد التعليميفة المعفد مفن ةبف المعلف عبفر
الوسائع  ،والثاطية مرحلة التعل داخ الص  ،وفيها يتفاع الطال ما شطةطة الفتعل النةفع
المتمركفر حفول الطالفب ففي الصف كحف المةفاالت والتجفار المعمليفة ولعفب األدوار
والمةاريا التعاوطية وا بتاارية  .ما توفير وة كبيفر للطفال يمافنه مفن طفر شسفللة عفن
المحتوى ال ي تم مةاهدتي من خالل الفيديو والتي يجيب عنها المعل في بدايفة الحصفة،ما
تصحيح المفاهي الخاطلة ةب شن يبدش الطال في التطبيفق لهفا بةفا خفاط ويلضفي الطفال
الوةف المتبلفي ففي التعفاون مفا بعضفه الفبع ففي شداء األطةفطة والمةفاركة بعمفق ففي
المحتوى ما تلدي له تغ يفة راجعفة فوريفة مفن ةبف المعلف ;Bergman& Sams,2012
) .)Overmyer,2014
وةففد ذكففر العديففد مففن التعريفففات لمفهففوم اسففتراتيجية الص ف المللففو  ،حيففث عرفه فا سففعاد
( )2018بأطهفا تلففك ا سففتراتيجية التففي يلففوم فيهفا المعلف بتوففجي الففدرس بالصففوت والصففور
وتوزيعي على الطال كي يلوموا بمةاهدتي في المنرل ث يعودوا إلى الحجر الدراسية لتطبيق
ما تعلموا والليفام باألطةفطة والواجبفات .كمفا عرفهفا Nwasisi, Ferreira, Rosenberg,
) and Walsh (2016,448بأطهفا اسففتراتيجية توففتثمر وةف الحصففة بةففا فعففال بتوري ف
العديد من ا ستراتيجيات كالتواالل ال اتي ،التعل التعاوطي ،ح المةاالت ،المناةةة والحفوار،
ومن ث يلوم المعل بدورا بتوضيح األفاار المبهمة فلع.
وكما ششار ك من الةرمان( ،)2015و( Bergmann and Sams (2012إلفى شن
شهميفة اسففتراتيجية الصف المللففو تن بففا مففن تحليلهففا لتفريففد الففتعل واسففتلالليتي وتفعيف دور
الطالب وتحملي لموؤولية تعلمي بنفوي  ،وشن ك متعل يتعل بالطريلة والورعة والوةف الف ي
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يناسبة حيث يوتطيا الطالب التنل بين ال مةاهد الوابلة والالحلة شثناء عرض الفيل التعليمي
وإعاد بع المةاهد شكثر من مر ستيضا شي طلطة غير مفهومة  ،كما يماني ايلاف شر
الماد في شي وة يةاء لتدوين شي تواال ت شو مالحظفات عفن المحتفوى .وهف ا يمافن الطفال
من استيعا المفاهي الجديد بةا شكثر عملا(متولي وسليمان 2015،؛ . (Educase,2013
ومن ث يأتي الطال إلى الحصة الصففية ولفديه ا سفتعداد التفام لتطبيفق المففاهي والمةفاركة
الصفية وح الموائ التطبيلية .وةد شضاف الاحيلي ( )2015إلى ه ا األهمية شطهفا توفه ففي
اكوا الطال المعرفة التلريرية واإلجرائية  ،وتحل ق التوازن في تحليق موتويات بلوم الدطيا
والعليا  ،كما شطها ت فع استراتيجيات العصف الف هني والمناةةفة والمحاكفا ومجموعفات العمف
والتجار المعملية.
ويرى المهتمين باستراتيجية الص المللو  ،شطي يجب شن تلتصر على مجرد فيديو
تعليمي يلدم للطال  ،فيجب شن يعطي المعل خيارات تعليمية متنوعفة للطفال  ،حيفث شن بعف
الطففال ةففد يتعلمففون شفض ف عففن طريففق ةففراء ملفففات طصففية  ،والففبع اآلخففر ةففد يوففتفيد مففن
مةاهد الفيديو ،والملفات الصوتية ،شو شي طوع من الوسفائع التعليميفة األخفري لتحليفق هفدف
الحصففففة (سففففبتي .)2016،كمففففا ششففففار كفففف مففففن متففففولي وسففففليمان( ، )7 ،2015والخليفففففة
ومطاوع( ،)2015و( Qsterlie ) 2016إلى شن إطتفا الفيفديو لفيس بالضفرور شن يافون مفن
ةب معل معين ،فالمعل يماني ا ستعاطة بفيديوهات تعليمية معد على شفباة ا طترطف مفن ةبف
معلمون متخصصون وتحلق طفس األهداف المطلوبة.
وةفد ششفار كف مفن Giguruwa, Anh, and Pishva (2012,166) and Fulton
) (2012,14إلى شن الفيديو التعليمي شو المواد التعليمية بصفة عامة الموفتخدمة ففي الصف
المللفو يمافن تلفديمها للطالفب عبفر شفباة ا طترطف مفن خفالل شي شدا مفن شدوات الويففب 0.2
كالمففدوطات الةخصففية شو الفففيس بففوك شو اليوتيففو شو الففواتس ش  ،شو وضففعها علففى شةففراص
مضففغوطة مث ف  CD :شو  DVDشو  USBوغيرهففا فففي حالففة عففدم تففوافر شففباة ا طترطف لففدى
الطال .

مميزات استراتيجية الصف المقلوب :
تاتوب استراتيجية الص المللو العديفد مفن المميفرات مفن كوطهفا تلفوم علفى مبفدش
مراعا حاجفات الطالفب وإمااطياتفي مفن شجف الوصفول إلفى تعلف شفضف  ،وتوريفهفا للتانولوجيفا
الحديثففففة فففففي دعفففف عمليففففة الففففتعل  ،وفففففي ضففففوء مففففا تناولففففي كفففف مففففن سفففففعاد (،)2018
والةففرمان( ،)2015و الةففامي( ،)2018و) ،Nagel(2013و Herreid and schiller
) (2013مففن مميففرات للص ف المللففو توصففل الباحثففة إلففى شن مففن المميففرات التففي يماففن شن
تحللها استراتيجية الص المللو في تدريس العلوم اآلتي:
 مواكبة سمات ومتطلبات طالفب العصفر الرةمفي "اللفرن  "21والف ي يعتبفر متصف بةفادائ بةباة ا طترط من خالل مختل األجهر ا لاتروطية ،مما يجع التعل شكثر واةعية.
 توافر بيلة تعل تعم على ج اطتبا الطال للتعل بما تتضمني من متعة وتةويق. تجع الطالب مةارك فعال في العملية التعليمية . تلوم على مبدش التعل ال اتي للطالب حوب ةدراتي وإمااطياتي وتراعي الفروق الفردية بينالطال .
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تمان الطال بطيلي الفتعل مفن إعفاد شفر الفدرس شكثفر مفن مفر حتفى يصف إلفى اتلفان
التعل .
تحول دور المعل من المللن إلى دور الموجي والمرشد والمواعد والمحفر.
دع التعل النةع اللائ على توري التانولوجيا الحديثة في العملية التعليمية .
توافر فرصة لممارسة التعل التعاوطي ففي الصف الدراسفي وتلويفة العالةفات بفين الطالفب
والمعل .
توفي ر المريد من الوة للطال لتللفي اإلجابفات عفن توفاال ته وتلفدي التغ يفة الراجعفة،
وتصحيح مفاهيمه الخاطلة  ،وممارسة العديد من األطةطة التفاعلية لدع عملية التعل .
تحوين العديد من طواتج التعل المعرفيفة كالتحصفي وتنميفة المففاهي العلميفة ،والمهاريفة
كمهارات التعل التةاركي ،والوجداطية كا تجا اإليجابي طحو الماد .
تحليففق موفففتويات المجففال ال معرففففي الفففدطيا منها"خففار الصففف " والعليففا منهفففا "داخففف
الص ".
تحليق المروطة من خالل تخليص العملية التعليمية من ةيود الرمان والماان.
التركير على بناء الفه العميق للمفاهي والمعاطي وبناء العالةات بينها والتللي من مجرد
ا عتماد على الت كر .
توفير الفرصة للمعل لتليفي موفتوى كف طالفب بةفا مباشفر مفن خفالل تففاعله وشدائهف
ل طةطة الصفية.
توفير الةفافية ألولياء األمور في متابعة تعل شبنائه في المنرل من حيث ما يلدم له مفن
محتوى والطريلة التي يتعلمون بها .
الدمج بين طظريات التعل وتانولوجيا التعلي بالطريلة التفي تريفد مفن ففرص تعلف الطفال
بعمق.
تلدي الوسائ التعليمية الومعية والمرئية يواعد في التغلب على الصعوبة التي ةد يجدها
الطال في تعلف العلفوم طظفرا لوجفود العديفد مفن الظفواهر الغيفر مرئيفة والتفي تعتمفد علفى
التخي ال هني من ةب الطالب.

األركان "الدعائم" األساسية الستراتيجية الصف المقلوب:
في ضوء ما ششار إليي ك من الخليفة و مطاوع( ،)2015ومتولى وسليمان(،)2015
و( Nagel )2013طجد شن تطبيق استراتيجية الص المللو بفاعليفة تحتفا تفوافر مجموعفة
من الدعائ شو األركان تتمث فيما يلي :
 بيئةةة تعلةةم تتسةةم بالمرو ةةة ) :)Flexibilityبحيففث يماففن للمففتعل شن يففتعل فففي الماففانوالرمان المناسبين لي.

 التغير فةي مفهةوم وثقافةة الةتعلم (change in the concept and culture of) :learningمن التمركر حول المعل إلفى التمركفر حفول الطالفب وجعلفي محفور العمليفة
التعليمية .
 محتةةوم محةةدد ومقصةةود  :Intentional Contentحوففب طبيعففة المففاد والطففالوالخبرات الوابلة ذات الصلة ،بحيث يحدد المعل المحتوى ال ي يجب شن يةاهدا الطالب
خار الفص ومحتوى األطةطة والتدريبات داخ الفص .
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معلمةةين أكفةةاء محتةةرفين :Professional Educatorةففادرين علففى اسففتغالل وة ف
الحصففة فففي تطبيففق المفففاهي العلميففة ومتابعففة وتليففي عم ف الطففال داخ ف الفص ف خففالل
األطةطة والتدريبات وتلدي له التغ ية الراجعة المناسبة.

خطوات تنفيذ(تطبيق) استراتيجية الصف المقلوب :
المللفو إلفى مفرحلتين  (:الاحيلفي

يمان تلوي خطفوات تطبيفق اسفتراتيجية الصف
2015،؛ الةرمان: )2015،
المرحلة األولفى :وهفي التفي تفت ففي المنفرل خفار حفدود الصف الدراسفي ويفت فيهفا
اكتةاف وبناء المفهوم من ةب الطالفب والتوصف إلفى المعنفى مفن خفالل توجيفي المعلف للطالفب
طحو مةاهد شفر محتفوى الفتعل خفالل الفيفديو المجهفر لفي مفن ةبف المعلف والملفدم لفي خفالل
ةففرص مففدمج  CDشو خففالل شي شدا مففن شدوات الويففب  0.2عبففر شففباة ا طترط ف  ،مففا ارشففاد
الطالب إلى إمااطية التارار في المةاهد والتلفدي والتفأخير للمةفاهد وايلفاف الفيفديو إذا لفرم
األمر لتدوين شي مالحظفات شو توفاال ت لفي حفول مفا شفاهدا مفن محتفوى .كمفا شطفي يمافن تلفدي
مواد تعليمية شخرى حول المحتوي با ضافة إلى الفيديو مث (ملفات طصية – صفور – فالشفات
– محاكا ).
المرحلة الثاطية :فهي مرحلة التطبيق للمفاهي والمعارف داخ الص الدراسي والتي
تبفففدش بمناةةفففة بفففين الطفففال والمعلففف حفففول محتفففوى الفففتعل الففف ي شفففاهدوا وا جابفففة عفففن شي
استفوارات شو مالحظات له  .ث ممارسفة الطفال ل طةفطة التفي ةفد تافون ففي صفور تجفار
معملية شو مهام بحثية استلصفائية شو شطةفطة تطبيليفة لحف مةفالة مرتبطفة بالفدرس شو اختبفار
بنائي ،ومن ث التلوي وتلدي التغ ية الراجعة .ومن ث فإن وة الحصة الصففية يجفب تنظيمفي
بحيففث يركففر علففى ك ف مففن الففتعل ال ف اتي والففتعل تح ف اشففراف المعل ف والففتعل التعففاوطي وبنففاء
المهارات .
والجدير بال كر شطي في ضوء طبيعة استراتيجية الص المللو ومفا تلفوم عليفي مفن
دعففائ والمراح ف الالزمففة لتطبيلففي  ،يتضففح شن هنففاك تغيففر فففي دور ك ف مففن الطالففب والمعل ف ،
فالمعل شصبح يلفوم بفدور الميوفر لفتعل الطفال  ،يتعامف مفا الطفال ففي مجموعفات ديناميايفة
مرطة تعرز من مهارات التواص والتعفاون ،و يركفر علفى تفدريس المحتفوى والمهفارات وشطمفاط
ال تفايففر والففتعل الفف اتي وبنففاء الخبففرات (الةففرمان2015،؛ .)Bedford,2013ومففن ث ف هفف ا
يحتفففا مفففن الطالفففب شن يتحمففف موفففؤولية تعلمفففي ،و يعتمفففد علفففى مصفففادر تعلففف شخفففرى غيفففر
المعل )(Frydenberg,2012,2
وةد شجري العديد مفن الدراسفات حفول فاعليفة وشهميفة اسفتخدام اسفتراتيجية الصف
المللو في التدريس بصف ة عامة وتدريس العلوم بصفة خاصة وتحليلها للعديد من مخرجفات
الففتعل  ،كمففا شجري ف بع ف ه ف ا الدراسففات علففى طففال التعلففي الجففامعي وبعضففها علففى طففال
التعلي (العام) ةب الجامعي ،في حين سيهت البحث الحالي بالدراسات التفي تناولف اسفتراتيجية
الص المللو في مجال تدريس العلوم لطال التعلي العفام ةبف الجفامعي بمراحلفي المختلففة ،
فعلفى موفتوى المرحلفة الثاطويفة :توصفل دراسفة ) Bergman and Sams(2012إلفى شن
استراتيجية الص المللو ساعدت على تحوين تحصي الطفال ففي مفاد الايميفاء وموفتوى
مةاركته داخ الص الدراسي في كولورادو بالو يات المتحفد األمريايفة  .وخلصف دراسفة
( Marlowe (2012إلى شن استخدام التعل المعاوس حلق تحونا في موتوى تحصفي طفال
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المرحلة الثاطوية في ماد علوم األرض بمدرسة الباالوريا األمرياية الخاصة بمدينة دبي  ،مفا
اطخفاض موتويات ا طفعا ت الولبية لديه  ،حيث شرهر الطفال اهتمامفا كبيفرا ففي تعلف علفوم
األرض واختيففار المهففام الخاصففة به ف بثلففة كبيففر  ،واستاةففاف المفففاهي بةففا شكثففر عملففا.
وشسففرت طتفائج دراسفة ) Leo and Puzio(2016عفن شن اسفتراتيجية الصف المللفو لهفا
تأثير إيجابي على التحصي العلمي في األحياء لدى طال المرحلة الثاطويفة .وةفد شجفرت ةةفطة
( ) 2016دراسة هدف استلصاء شثفر توريف اسفتراتيجية الفتعل المفنعاس ففي تنميفة المففاهي
ومهارات التفاير التأملي بمبحث العلوم الحياتية لدى عينة من طالبات الص العاشر األساسي
 ،وتوصل الدراسة إلى فاعلية تلك ا ستراتيجية ومفا لهفا مفن شثفر ايجفابي ففي تنميفة المففاهي
العلميفففة ومهفففارات التفايفففر التفففأملي لفففدى الطالبفففات .كمفففا شثبتففف دراسفففة شبوريفففة( )2017شن
استراتيجية الص المللو كان لها حج تأثير كبير في تنمية بع مفاهي الوراثة ومهفارات
حف الموففائ المرتبطففة بهففا فففي مففاد األحيففاء لففدي طففال الص ف األول الثففاطوي بمدينففة طنطففا
محافظة الغربية .وهدف دراسة الظفيري والمطيري( )2018إلى معرفة فاعلية طمفوذ الصف
المللو في تحليق موتويات تصني بلوم للمجال المعرففي إضفافة إلفى تفأثيرا علفى التحصفي
لماد األحياء للص الحادي عةر  ،وتوصل النتائج إلى شن تلك النموذ كفان لفي شثفر إيجفابي
على ك من التحصي و موتويات بلفوم ( التف كر،الفه  ،التطبيفق ،التحليف  ،ا بتافار ،التلفوي ) .
وشرهففرت طتففائج دراسففة اللهيبففي( ) 2018التففي طبلف علففى طالبففات المرحلففة الثاطويففة "الص ف
الخامس العلمفي"  ،وجفود ففرق ذو د لفة إحصفائية لصفالح المجموعفة التجريبيفة التفي درسف
وفق التعل المعاوس في التحصي واإلحتفار في ماد الفيرياء ودافا اإلطجاز .كماهدف دراسة
الولمي( ) 2019إلى ةياس شثر استخدام الص المللو لتنمية مهارات التفاير الناةفد ففي مفاد
الفيريففاء لففدى طالبففات الص ف األول الثففاطوي ،و توصففل ال نتففائج إلففى وجففود فففروق ذات د لففة
إحصففائية بففين متوسففطات درجففات شفففراد المجموعففة التجريبيففة والضففابطة فففي التطبيففق البعففدي
ختبار التفاير الناةد لصالح المجموعة التجريبية  .وشجرى Finkenberg and Trefzger
) (2019دراسة حول تأثير استراتيجية الص المللو على األداء في اختبار محتوى المعرففة
لملررات الفيرياء األساسية والدافعية ومفهوم ال ات لدى طال المرحلفة الثاطويفة بألماطيفا وةفد
ششارت النتائج إلى شن تلك ا سفتراتيجية كفان لهفا تفأثير ايجفابي علفى اكتوفا الفتعل والدافعيفة
ومفهوم ال ات.
وعلى موتوى المرحلة اإلعدادية  :توصل طتائج دراسة الربيعان( )2017إلى فاعلية
الصف المللفو باسففتخدام المنصفة التعليميففة ايفري كفالس  Easy Classفففي تنميفة مهففارات
التفاير الناةد لدى طالبات المرحلة المتوسطة في ملفرر العلفوم ففي مدينفة الريفاض .وةفد هفدف
دراسة الةامي ( )2018استلصفاء فاعليفة اسفتخدام اسفتراتيجية الفتعل المعافوس ففي اكتوفا
المفاهي الفيريائية لدى طالبفات الصف التاسفا األساسفي واتجاهفاتهن طحفو تعلمهفا ،و شرهفرت
النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات شداء المجموعتين التجريبيفة والضفابطة علفى
اختبفففار المففففاهي الفيريائيفففة وعلفففى مليفففاس ا تجفففا طحفففو تعلففف الفيريفففاء لصفففالح المجموعفففة
التجريبية .كما ةام دراسة شمبوسعيدي والحوسنية( )2018بتلصي شثر تدريس العلوم بمنحى
الص المللو في تنمية الدافعية لتعل العلوم والتحصي الدراسي لدى طالبات الص التاسا
األساسففي فففي وحففد الاهربففاء وتطبيلاتهففا التلنيففة بمحافظففة جنففو الباطنففة بوففلطنة عمففان
،وششفارت النتفائج إلفى وجفود ففروق ذات د لفة إحصفائية بفين المتوسفطات الحوفابية لفدرجات
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طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في ك من الدافعية لتعل العلوم ،والتحصي الدراسي
لصالح المجموعة التجريبية.
وعلففى موففتوى المرحلففة ا بتدائيففة :شثبت ف دراسففة جففاد هللا( )2014فاعليففة اسففتخدام
طمطففي اسففتراتيجية الففتعل المعاففوس (الحاسففو اللففوحي ،والحاسففو التفففاعلي) فففي التحصففي
المباشر والمؤج بوحد (جو ا طوان وصحتي) وتنمية الدافعية طحفو تعلف العلفوم لفدى طفال
الصف الوفادس األساسفي بفاألردن .وهفدف دراسفة) Elian and Hamaidi (2018إلفى
دراسة تأثير إستراتيجية الص المللو علفى التحصفي الدراسفي ففي مفاد العلفوم لفدى طفال
الص الرابا بالتعلي الخاص باألردن  .واستنتج الدراسفة وجفود ففروق ذات د لفة إحصفائية
في اختبار التحصي العلمفي المنوفو إلفى اسفتراتيجية التفدريس  ،لصفالح شعضفاء المجموعفة
التجريبية.
وعلففى الموففتوى العففام  :كةففف دراسففة ) Bormann (2014بعففد مراجعففة وتحلي ف
وتليي حوالي شكثر من  30ملالة بحثية حفول فاعليفة الصف المللفو  ،عفن شن طمفوذ الصف
المللو يوفر بيلة تفاعلية شكثر جاذبية للتعل تعم على تحليق تحصي شفض ومةاركة فعالة
للمتعل ومن ث جعلي شكثر تأهيال في اللرن  .21وششارت طتائج دراسة ( Little (2015إلى شن
التعل المللو يحلق فاعلية في تحليق العديد من الفوائد للمتعلمين من حيث تحوين تحصيله
ومةاركاته داخ الص الدراسي سواء في التعلي اإللرامي شو العالي  ،وذلك في ضوء تحلي
العديففد مففن الدراسففات واألدبيففات الوففابلة فففي شمرياففا والتففي اهتم ف بففالتعل المللففو  ،وبصفففة
خاصفة ففي المملافة المتحفد وشمريافا .كمفا كةفف طتفائج دراسفة Ihekoronye, Promise,
) Odawn,and Ayotola (2015شن التحصفففي األكفففاديمي ففففي الفيريفففاء للطفففال الففف ين
تعرضففوا للص ف المللففو ةففد ت ف تعريففرا ممففا يعنففي شيضففا شن شداء الطففال فففي الفيريففاء يماففن
تحويني على النحفو األمثف مفن خفالل اسفتخدام الفصفول الدراسفية المللوبفة  ،ممفا يؤكفد شهميفة
الصف المللفو كاسفتراتيجية تعليميفة ففي مجفال دراسفة الفيريفاء والف ي يمثف مجفال المفففاهي
العلمية المتضمنة بوحد الطاةة موضا البحث الحالي .
وفي ضوء عرض الدراسات الوابلة اتضح مدى فاعلية استخدام استراتيجية الص
المللو في تنمية العديد من طواتج تعل العلوم وتنوعها ما بين معرفية ووجداطية ومهارية،كما
اتضففح ةلففة الدراسففات علففى موففتوى المرحلففة اإلعداديففة التففي اسففتخدم اسففتراتيجية الص ف
المللو في تنمية المفاهي العلمية وخاصفة المففاهي المرتبطفة بموضفوع الطاةفة لف تظهفر شي
دراسة فيها ،مما يظهر شهمية استخدام استراتيجية الص المللفو ففي تفدريس العلفوم ،والتفي
ةد ياون لها دور ايجابي في تنمية المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة لدى طالبات الص
األول اإلعدادي .وةد استفاد البحث الحالي من الدراسفات الوفابلة ففي كف مفن ا طفار النظفري،
وإجففراءات إعففداد دليف المعلف وكراسففة األطةففطة لوحففد الطاةففة فففي ضففوء اسففتراتيجية الص ف
المللو  ،وك لك خطوات إعداد اختبار المفاهي العلمية.

المفاهيم العلمية :
يةير المفهوم إلى عملية عللية يت عن طريلها تجريد مجموعة من الومات شو
الحلائق المةتركة ،وتعمي عدد من المالحظات ذات العالةة بمجموعة من األشياء ،شو يت عن
طريلها تنظي معلومات حول صفات شيء شو حدو شو عملية عللية لتميير العالةة بين طوعين
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شو شكثر من األشياء (النجدي ،راشد ،وعبد الهادي  . )342 ،2007،كما يؤكد ك من
) Schill and Howell( 2011) and Erickson(2012على شن المفاهي هي بنيات
عللية مجرد موتدامة وعامة وشاملة تنتل إلى مواة متعدد وتحرك الطال طحو موتويات
شعلى من التفاير وهي شفاار واسعة تتجاوز المنظورات والحدود الخاصة بأي موضوع ،ويؤكد
شيضا على شن العل يرتبع بالبياطات غير المنظمة ل لك عند تخطيع المناهج وتدريوها بد
من استخدام عدسة المفاهي " "Conceptual Lensوذلك لجلب تفاير الطال بةا شكثر
عملا تجاا موضوع معين .ويطلق مصطلح" العدسة المفاهيمية "على المفاهي التي توفر
تركير وعمق للمحتوى الدراسي ويوتخدمها المعل للتركير المفاهيمي.
ويوضح ) Erickson (2012شن التدريس القائم على بناء المفاهيم لدى المتعلم
) Concept-Based Instruction (CBIيجب أن يتضمن ثالث أبعاد وهي  :معرفة
المفهوم (موتوى الحلائق)  - (factually)Knowفه المفهوم)الموتوى
المفاهيمي)  ،(conceptually) Understandفع المفهوم (المهارات) )(skillfully
.Do
وفي ضوء ما ششار إليي ك مفن علف ( ،)78 ،2003و ةةفطة ( )2016تفرى الباحثفة
شن شهمية تنمية المفاهي العلمية لدى طال المرحلة اإلعدادية ترجا إلى ك مما يلي:
 كوطها من شه شهداف تدريس العلوم. توهي ك من التفوير والتطبيق على الطالب واللضاء على اللفظية ،واطتلال شثر التعل . تواعد اللائمين بالتدريس على تحليق التاام والربع بين مجا ت العلوم المختلفة. تنظي الموة التعليمي ،واختيار الخبرات التعليمية علفى شسفس علميفة مفاهيميفة ،والبعفدعن اتواع الحلائق ،مما ي واعد على عدم طويان التفاصي .
 تنمية التفاير لدى المتعل من خالل زياد ةدرتي على التفوير والتنبفؤ والفتحا واسفتخدامالمفاهي في ح المةاالت .
 فه المتعل للمفاهي يريد من شمولية فه الماد الدراسية. مواعد متعلمي اللرن  21على مواجهة التطور التانولوجي الوريا وا طفجار المعرفي. التغلب على صعوبات التعل  ،فتميرها بالمدلول والرمرية والتعمي يجعلها تختصر الاالمعرفي الابير ال ي يمان تدريوي خالل الحصص الدراسية لاثرتي.
وتعبر ماد العلوم من شكثر المواد ذات الطبيعة المجرد والتي تحتا من المتعل ةدر على
التخي  ،ألن معظ الظواهر العلمية التي يدرسها الطالب تاون غير مرئية تعتمد على
التصور والتخي ال هني .ومن ث يطفي ذلك على المفاهي العلمية الطبيعة الغير مرئية
المجرد مما يجعلها تحتا إلى تمثي وتصور وبناء طماذ عللية من ةب الطالب األمر
ال ي يجع هناك صعوبة في استيعابها ومن ث تطبيلها من ةب الطال وفي بع
األحيان تاوين مفاهي خاطلة ). (Bajpai,2012
وةد ششار ك من مصطفى ( ،)2014والريامية (  )2018إلى شن صعوبة اكتوا
الطال للمفاهي العلمية يمان شن تتعلق بالمفهوم ذاتي من حيث د لتي اللفظية شو خصائصي
ودرجة تعلدا .شو بالمتعل من حيث تصوراتي الوابلة عن المفهوم ،استعدادا ،دافعيتي ،ميولي

- 1262 -

الص
استراتيجية
استخدام
.................................................

المللو

لتنمية

بع

المفاهي

العلمية

للتعل  ،والفروق الفردية بين المتعلمين .شو بالمنهج وطريلة التدريس.شو بالبيلة المحيطة
والعادات والتلاليد.
في حين يهفت البحفث الحفالي بالمففاهي العلميفة المتضفمنة بوحفد (الطاةفة) لطالبفات
الص األول اإلعدادي والتي تعتبر من المفاهي الفيريائية  ،فالفيريفاء كوطهفا فرعفا مفن العلفوم
التي تهت بطبيعة وخصائص الماد  ،فهي تتطلب مريفدا مفن الوةف لفهف مفاهيمهفا بالتفصفي ،
وةد ياون من الصعب فه ه ا المفاهي خفالل وةف الحصفة ففي التفدريس المعتفاد  .وةفد ششفار(
ةطيع  ) 2011،إلى شن صفعوبة الفهف للمففاهي الفيريائيفة تفأتي مفن درجفة التجريفد العفالي لعلف
الفيرياء ،وتعليدات التعلي للظواهر الفيريائية المجرد  ،والمهارات الرياضفية الضفرورية لحف
الموائ المرتبطة بالمفاهي الفي ريائية ،والمةاالت الفيريائية وما تتطلبة من دةة منطلية .
وترى الةامي( ) 2018شن تعل المفاهي الفيريائية واكتوابها يتمث في ةدر الطفال
علففى التمييففر بففين المثيففرات شو الصفففات المرتبطففة بففالمفهوم وتجميففا المثيففرات شو الصفففات
المرتبطة تح صن شو ةاعد شو ةاطون وله ا يعتبر دراسة المفاهي الفيريائية وتوضيح كيفية
تنميتها لدى المتعلمين من شه األهفداف التفي يجفب التأكيفد عليهفا ففي تفدريس الفيريفاء  ،حيفث
تعتبر من شه طواتج التعل في سل المعرفة .
وةد ذكر ) Freedman (2015شن الةاوى الةائعة التي يلولهفا الطفال ففي مجفال
تعل الفيرياء هى "" شفه المفاهي ولان شستطيا ح المةاالت" ،حيث شن ح المةاالت ففي
الفيريففاء يتطلففب فلففع مجففرد الفه ف النظففري للمفففاهي ولاففن يتطلففب اسففتخدام تلففك المفففاهي
األساسية ما المعاد ت وح الموائ والتفدريبات وممارسفة األطةفطة وإجفراء التجفار  ،األمفر
ال ي ينطبق على المفاهي العلمية للطاةة موضا البحث الحالي.
وتاتوب المفاهي الفيريائية بصفة عامفة شهميتهفا مفن شطهفا تجعف الطالفب ةفادر علفى
الوص والتوضيح والتفوير والتنبؤ ومفن ثف سفهولة التعامف مفا المواةف الحياتيفة المختلففة
والربع بينها للتوص إلى خبرات جديد با سهولة وه ا هي وريفة المعلومات التي تريد مفن
ا رتلاء بفروع الفيرياء .شما المفاهي العلمية المرتبطة بالطاةة بصفة خاصة فتعتبر ذات شهمية
بالغة ،حيث تدخ في كافة اللطاعات في حيا األفراد حتى شصبح جرءا يتجرش من طةفاطات
الحيا اليومية ،ف جو اإلطوان يحتا إلى الطاةة حتى يتمان من الليام بأداء ورائففي وإطجازهفا
على شكم وجي  ،وهي التي تنير لنا في اللي وتبدد الظلمة ،وهي التفي تفدير اآل ت والوفيارات
والمصاطا وكافة وسائع النل المختلفة .وتعتبر المفاهي العلمية للطاةفة ذات طبيعفة مجفرد (
تففرى ،تلمف س ،تةف  ،تففوزن ) و يماففن التعففرف عليهففا وتمييرهففا إ مففن خففالل تحو تهففا
وتأثيراتها.
وةفد ششفار ( Doménech et al.(2007الفى وجفود اتففاق عفام بفين معلمفي العلفوم
على شهمية تدريس مفاهي الطاةة كمحور اهتمفام ففي منفاهج العلفوم  ،ألطهفا تفوفر مفتاحفا مهمفا
لفه الطريلفة التفي تحفدو بهفا األشفياء ففي الحيفا الماديفة  ،والعفال البيولفوجي والتانولفوجي.
با ضافة إلى شن ةضايا الطاةة تنطوي على تطبيلفات شخصفية واجتماعيفة وبيليفة ممفا يوفاعد
في تعرير اهتمام الطال بالتعل  .ففه ه ا التطبيلات ضفروري تخفاذ ةفرارات موفتنير بةفأن
المواة الحياتية.
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ومفن ثف وفففي ضفوء مففا سفبق مففن طبيعفة المفففاهي الفيريائيفة بصفففة عامفة ومفففاهي
الطاةة بصفة خاصة  ،طجد شن األمر يحتا شساليب تدريوية تور وسائ تانولوجيفة متنوعفة
تعم على تجوي ه ا المفاهي للطال وتواعده على بناء النماذ ال هنيفة للمففاهي بصفور
ذات معنى (لحريري و البلوشي  ، )2008،وتفربع بفين الدراسفة النظريفة والتطبيلفات العمليفة
للمفهفففوم ،وا هتمفففام بتوضفففيح العالةفففات المحتملفففة بفففين المففففاهي العلميفففة المختلففففة ،وتلفففدي
التدريبات ،والموائ لتحديد مدي فه الطال للمفاهي العلمية وتصحيح ما يلا فيي الطال من
شخطاء ،ما تحديد المفاهي التي يجد الطفال صفعوبة ففي تعلمهفا لتلفديمها لهف بطريلفة منظمفة
منطلية(النجدي وآخرون.)51 ،2003،
وفففي ه ف ا الصففدد شوص ف دراسففة الةففامي( )2018بضففرورو توري ف اسففتراتيجيات
التعل والتانولوجيا الحديثة في عملية التدريس لخف الطبيعة المجرد والغير مرئية للمفاهي
العلمية في العلوم عامة والعلفوم الفيريائيفة علفى وجفي الخصفوص .كمفا شطفي مفن األسفاليب التفي
اةترحتها ماضي( ) 2011للحد من صفعوبات تعلف المففاهي العلميفة اسفتخدام مفداخ حديثفة ففي
تدريس المففاهي مفا التنفوع ففي اسفتخدام الوسفائ وم صفادر الفتعل التانولوجيفة الحديثفة .كمفا
شوص ف العديففد مففن البحففوو بضففرور ا هتمففام باكوففا الطففال المفففاهي العلميففة باسففتخدام
األسفاليب التانولوجيففة الحديثفة وذلففك للتلليف مففن جمودهفا مثف دراسفة كف مفن (غنففي 2001،؛
الحربي2017،؛ الوريحي و مجلد 2018،؛ الرماية 2018،؛ الةامي2018،؛ ةةطة.)2016،
وفي ه ا الصدد شوص ةةطة( )2016ب ضفرور تلفدي الوسفائ الوفمعية والبصفرية
وتفففوفير عنصفففر الدافعيفففة والرغبفففة ففففي الفففتعل وتلفففدي التعريفففر المناسفففب والتغ يفففة الراجعفففة
ستجابات المتعلمين واستخدام استراتيجيات حديثة مث الص المللو  ،والفربع بفين الجاطفب
النظفري والتطبيلفي للمفهفوم مفن خفالل األطةففطة والتجفار المعمليفة ،حيفث تظهفر الحاجفة إلففى
اسففتخدام الفصففول الدراسففية المللوبففة (ملففاطا الفيففديو  ،والمختبففرات ا فتراضففية  ،والمحاكففا
خفار الفصفول الدراسففية) لتامف المفدخ التلليففدي لتفدريس الفيريفاء فففي الفصفول الدراسففية ،
فتوه استراتيجية الص المللو في ح المريد من المةاك ففي الفيريفاء بمفا يتيحفي للطفال
من التغلفب علفى الطبيعفة الجامفد للمففاهي الفيريائيفة ،وتحمف موفؤولية الفتعل الخاصفة بهف ،
وتماينه من إعاد مةاهد شجفراء مفن المحتفوى  ،والمةفاركة ففي األطةفطة داخف الفصف شو
المناةةة الجماعية الصغير والتعاون شي اتاحة الوةف لتطبيفق المفهفوم (Ihekoronye et
).al.,2015
وفي ضوء ما سبق يتضح شن هنفاك صفعوبة لفدى الطفال ففي تعلف المففاهي العلميفة
بصففة عامفة والمففاهي الفيريائيفة ومنهفا مففاهي الطاةفة بصففة خاصفة طظفرا ألطهفا ذات تجريفد
عالي والدور الفعال ال ي ةد تحللي استراتيجية الص المللو ففي التغلفب علفى هف ا التجريفد،
ممفا يظهففر شهميففة تنميفة المفففاهي العلميففة المتضفمنة بوحففد الطاةففة لفدى طالبففات الصف األول
اإلعدادي باستخدام استراتيجية الص المللو .

العبء المعرفي :
فففي رفف العصففر الحففالي الفف ي يتوفف باثففر المعرفففة والمعلومففات التففي يجففب علففى الطففال
معالجاتها في فتر زمنية محدد  ،يحدو زياد في العفبء المعرففي علفى الف اكر العاملفة .حيفث
يفرى ) Mendel and pak(2009شن العفبء المعرففي يلصفد بفي الحمف الواةفا علفى الف اكر
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العاملفة شثنفاء حف المةفاالت والفتعل  .ويةفير إلففى موفتوى الجهفد المبف ول ففي التفايفر والففتعل
كمؤشر للضغع الواةا على ال اكر العاملة شثنفاء تنفيف مهمفة شو طةفاط مفا (Haapalainen,
) ، Kim, Forlizzi, & Dey ,2010كمفا عرففي ) Sweller (2003بأطفي ملفدار الطاةفة
العللية الالزمة لمعالجة المعلومات الملدمة للطالب ففي وةف معفين ،ويةفير إلفى ملفدار النةفاط
العللي المفروض على ال اكر العاملة في وة معين.
وةد صن العبء المعرفي إلى ثالو شطواع تتمث فيما يلي:
(الفيف 2015 ،؛ Pass et al.,2003؛ chen, Kalyuga, & Sweller,2017
) Hodson,2016؛
 عةةبء معرفةةي داخلي(يةةوهري)  :Intrinsic Cognitiveوال ف ي يةففير إلففى ملففدارالمعالجة المطلوبة لفه محتوى التعل  ،ويتوةف علفى كميفة عناصفر المحتفوى ،وموفتوى
الترابع  ،والتفاع فيما بينها .ومن ثف يعتمفد هف ا النفوع علفى موفتوى صفعوبة المحتفوى
الملدم للطالب وموتوى خبرتي ومعرفتفي الوفابلة وبنيتفي المعرفيفة وملدرتفي علفى تحليفق
الترابع بين عناصر المحتوى،ومدى دافعيتي طحو التعل .
 عةبء معرفةي خاريي(دخية )  :Extraneous Cognitive Loadيفرتبع بأسفاليبعرض الماد التعليمية واألدوات واألطةطة الموتخدمة في العرض والتصمي التعليمفي
واطفعا ت المتعل الداخلية وهو غير مه وغير ضروري و يوه ففي عمليفة الفتعل ،
ولاففن المه ف هففو التوص ف إلففى الطففرق واألسففاليب التعليميففة المناسففبة التففى تعم ف علففى
تخفي ف ه ف ا النففوع عففن ال ف ا كر العاملففة  ،مففن خففالل تصففمي تعليمففي مناسففب واختيففار
اسففلو مناسففب لعففرض المحتففوى وعففدم تلففدي شطةففطة معرفيففة كثيففر وماففرر وغيففر
متصلة بمحتوى التعل .
 عبء معرفةي وثيةق الصةلة  :German Cognitive Loadوالملصفود بفي العمليفاتالمعرفية وثيلة الصلة بمحتوى الموضوع والتي تعفين المفتعل علفى تافوين المخططفات
المعرفية ال هنية بصور متتابعة واستخدامها بةا تللائي ،وتحتا ه ا العمليفات حفد
شدطى من ا طتباا وتت بدون تحا  .ومنها يصف المفتعل إلفى موفتوى األداء الخبيفر ففي
المو ضوع من خالل دةة تنظفي المعلومفات ففي هف ا المخططفات ومفن ثف تحتفا عمليفة
التعل لللي من الجهد وا طتبا .
وةد ششار ) (Pass, et al.,2003إلى شن الثالو شطواع الوابلة للعبء المعرفي مرتبطون
ببعضه البع خالل العملية التعليمية ،وشن طظرية العبء المعرفي تلوم علفى مبفدش شساسفي
وهو زياد العبء المعرفي وثيق الصلة ما تللي العفبء المعرففي الخفارجي ففي حفدود سفعة
المعالجة المتاحة ،وذلك من خالل وضا موتوى خبر الطالفب ففي ا عتبفار ألطفي الف ي يحفدد
العففبء المعرفففي الففداخلي لمهففام وشطةففطة الففتعل ومففن ثف يتحلففق الففتعل الفعففال .وةففد شوضففح
رمضان والدرس( ) 2016شطي كلما اطخف العبء المعرفي يرداد المواحة الحر في ال اكر
العاملة ومن ث يرداد بناء وتطفوير المخططفات المعرفيفة.كما ششفارت حامفد( )2018إلفى شطفي
لريفاد العفبء المعرففي وثيففق الصفلة يجفب اشفغال المففتعل ببنفاء مخططاتفي المعرفيفة بنفوففي
كالليام بأطةطة واستخدام استراتيجيات تواعد في إعمال العل في التفوير ال اتي والتخيف ،
كما شن ارتفاع العبء المعرفي الوثيق يمان شن ياون مرغو فيفي ففي تصفمي بيلفات الفتعل
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اإللاتروطفي ،كف لك لخفف العففبء الخففارجي يجففب ا بعففاد المةففتتات المعرفيففة التففي لففيس لهففا
عالةة بالمحتوى والتصمي التعليمي الجيفد ،ولخفف العفبء الفداخلي يجفب تنظفي المحتفوى
الصعب في مخططات وتللي كمية المعلومات والعالةات بينها.
ويرى ) Reiser(2001شن كفاء شداء الم تعل تل ما زياد العبء المعرفي تدريجيا
إلى شن تصبح منطلة العبء المعرفي شكبر من ةدر ال اكر العاملة على التحم ومن ث يتراجا
Graulich and
األداء ،ويريفففففد هففففف ا العفففففبء المعرففففففي كمفففففا ششفففففار كففففف مفففففن
)Bhattacharyya(2017)and Cranford et al.(2014)and Kalyuga(2006,23
ما زياد الللق واإلحباط لدى المتعل عندما تريد كمية المعلومات المطلفو منفي دراسفتها مفا
ةصر الفتر الرمنية ل لك وك لك التعليد في تصمي األطةطة التعليمية ،وشيضاعدم توفير للمتعل
الفرصة للتفاير كي تلوم ال اكر العاملة بورائفها ،وشيوع طمع التدريس التلليدي الف ي يجعف
المعل هو محور العملية التعليمية ويلل من مةاركة وطةاط المتعل .
ومن ثف شكفد ) Sweller, Ayres, and Kalyuga (2011شن الطالفب ففي العصفر
الحالي بحاجة إلى خف العبء المعرفي المفروض على ذاكرتي العاملة شثنفاء الفتعل مفن خفالل
تحوين تعل المهام المعرفية المعلد عن طريفق الحففار علفى عفبء الف اكر العاملفة ففي حفدود
ةدرات المتعل للمعالجة ما ا ستفاد من ةدرات ال اكر طويلة المفدى .وبالتفالي ففإن محفاو ت
خففف العفففبء المعرففففي يجفففب شن تعتمفففد علفففى زيفففاد فاعليفففة التصفففمي التعليمفففي ا لاتروطفففي
والواجهات التفاعلية وتوجيفي األطةفطة بحيفث تفؤدي إلفى سفهولة اكتوفا المفتعل للمخططفات
المعرفية ). (Moreno,2004
ومن هنا سعى مصممو التعلي طحو البحث والتلصي عن طمفاذ تعليميفة توفعى طحفو
خف ف ه ف ا العففبء المعرفففي .ومففن المالحففن مففا تتبففا محففاو ت خف ف العففبء المعرفففي لففدى
الطال شن شكثر طماذ واستراتيجيات التعلي الموتخدمة تعتمفد علفى الفدمج التانولفوجي سفواء
بةا جرئفي شو كلفي ففي العمليفة التعليميفة ،وبةفا معتمفد علفى ا طترطف شو غيفر معتمفد علفى
ا طترطف  .فففي هف ا الصفدد ششفارت طتففائج دراسفة الانفدري( )2018إلفى شن التصفمي التعليمففي
ا لاتروطي عبر شباة ا طترط لملرر دراسيا حفول المففاهي البيليفة عمف علفى تخفيف العفبء
المعرفي لدى الطال مما يور عملية تحليق األهداف المرجو  ،وشكد على شن التصمي التعليمي
بأساليب جديد ومتطور ما توري التانولوجيفا الحديثفة يعمف علفى خفف العفبء المعرففي.
كما توصل دراسة حامد( )2018إلى شن تصمي بيلة تعل مدمج سحابي ةائمفة علفي التةفارك
في استراتيجية الخرائع ال هنية ساهم ففي تلليف العفبء المعرففي لفدى طفال الفرةفة الثالثفة
ةو تانولوجيا التعلي كلية التربية النوعية جامعة عين شمس.كما ششارت العديد من الدراسات
األخففرى إلففى األثففر ا يجففابي لبيلففات الففتعل ا لاتروطففي علففى خف ف العففبء المعرفففي كدراس فة
(الرغبي2009،؛ (Heo&chow,2005
كما كةف طتائج العديد من الدراسات الوابلة عن تمانها من خف العبء المعرففي
لففدى الطفففال  ،باسففتخدام طفففرق وشسفففاليب متنوعففة مفففن بينهفففا  :الوسففائع المتعفففدد كدراسفففة
) ،Lu, & Yang (Cheng, ,2015والوففلا ت التعليميففة كدراسففة (بةففاي ، )2016 ،
والففتعل المللففو كدراسففة(عبد العففاطي2015،؛  Karaca& Ocak,2017؛ & Turan
Goktas,2016؛  ) Akkaraju, 2016والواةفففا المعفففرز كدراسفففة (شبفففو الوففففا2019،؛
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 ، (cheng,2017واألمثلة المحلولفة كدراسفة )،(Weigand&Hanze,2009; saw,2017
والففففتعل المففففدمج كدراسففففة (حامففففد ،) 2018،والففففتعل ا لاتروطففففي عبففففر ا طترطفففف كدراسففففة
(الاندري ،)2018،والمنظمات الرسومية كدراسة (يوس  ،)2017،وخرائع المففاهي كدراسفة
( ، (Hu&Wu,2012و الموديففو ت التعليميففة عبففر ا طترط ف كدراسففة (Huang, Chen,
) ،Wu, & Wei-Yu,2015وخففرائع التففدفق ا فتراضففية كدراسففة (منصففور .)2014،ومففن
المالحففن شن معظ ف ه ف ا األسففاليب تعتمففد علففى توري ف الجاطففب التانولففوجي فففي خف ف العففبء
المعرفي.
وةد شسفرت طتائج دراسة الاندري( ) 2018عفن األسفبا الجوهريفة التفي توفه بةفا
إيجابي في تللي العبء المعرفي لدى الطال والتي تتمث فيما يلي:

-

زياد فرصة الطالب في المةاركة بالرشي والمناةةة والحوار.
تلففدي المفففاهي  ،والتعميمففات والمبففاديء فففي صففور مهففام وشطةففطة هادفففة مرتبطففة
بالواةا .
توري الوسائع المتعدد في طم جة الظواهر الطبيعيفة والمففاهي العلميفة المجفرد
صعبة الفه .
التعل ال اتي للطالب وفق استعداداتي وميولي وحاجاتي خالل البيلات ا لاتروطية .
سهولة ال دع والتواص ما المعل والرمالء من خفالل وسفائ التواصف ا جتمفاعي
ا لاتروطية المتنوعة .
سهولة المراجعة ل طةطة والمهام وإعاد دراسة المحتوى حتى يتمان المتعل مفن
الوصول إلى الفه .

وبتففدةيق النظففر فففي تلففك األسففبا الوففابلة طالحففن شطهففا يماففن تحليلهففا مففن خففالل
اسففتراتيجية الص ف المللففو حيففث شطهففا تتفففق تمامففا مففا مففا تتو ف بففي ه ف ا ا سففتراتيجية مففن
مميرات.
ويةير) Kruger and Doherty(2016,28إلى شطي يمان ةيفاس العفبء المعرففى
فففى وجففود الفيففديو التعليمففي وغيففرا مففن بيلففات الوسففائع المتعففدد  ،حيففث يماففن إدارا العففبء
المعرفي وتخفيضي شثناء مةاهد ششرطي الفيديو لتحوين النتائج التعليميي للطال .كما شرهفرت
دراسففة الرغبففي( ،)2017و( Tabbers, Martens, and Van Merrienboer
 (2001شن تارار النص المرئي ما وجود صوت سوف يلل من عفبء الف اكر العاملفة ويحوفن
من التعل .
بيد شن المفهوم ذو الموفتوى العفالي مفن الصفعوبة يحلفق موفتوى عفالي مفن العفبء
المعرفي لدى الطالب  ،وال ي ينتج من وجود العديد من العناصر داخ المفهوم والتي يجفب شن
تتفاع باستمرار ،مما تتطلب ةدرا كبيرا من الجهد العللفي .ومفن الواضفح شن المففاهي العلميفة
المتضمنة بوحد الطاةة  -موضا البحث الحالي  -يوجد بها تفاع لعدد من المفاهي الموتمد
من الفيرياء والايمياء ومن ث تحتا جهد عللي عفالي ممفا يوفبب ارتففاع ففي موفتوى العفبء
المعرفي لدى الطالب مما ةد يعيفق مفن عمليفة الفتعل  ،األمفر الف ي يتطلفب ضفرور العمف علفى
خف ه ا العبء المعرفي التي ةد توببي تلفك المففاهي العلميفة  .وهنفا يظهفر دور اسفتراتيجية
الص المللو في التغلب على ذلك حيث توفر للطالب فرصة معالجة المفاهي العلمية الجديفد
خار الفص  ،وتخرينها في ال اكر طويلة المدى ةب اللدوم إلى الفصف  .وعنفد مواجهفة طففس
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المفهوم داخ الفص  ،ياون الطالب ةادرا على استرداد المعلومفات مفن الف اكر طويلفة المفدى،
وبالتففالي توسففيا حففدود ال ف اكر العاملففة بةففا كبيففر .ومففن ثف يوففاعد ه ف ا النففوع مففن التففدريب
الموفففبق وتفففدوين المالحظفففات علفففى التلليففف بةفففا كبيفففر مفففن الجهفففد العللفففي الفففالزم لمعالجفففة
المعلومات ،وبالتالي خف العبء المعرففي بنجفا ) .)Musallam, 2010با ضفافة إلفى شن
اسفففتراتيجية الصففف المللفففو تخصفففص وةففف الفصففف للفففتعل العميفففق ( & Bergman
 .)Sams,2012فبمجففرد وصفففول الطالففب إلفففى الفصفف  ،يافففون لديففي الفرصفففة لتعميففق الفهففف
المفاهيمي وتوسيا المعرفة اإلجرائية من خالل تطبيق المفاهي العلمية الجديد الماتوفبة علفى
المواة الجديد  ،مما يخف شيضا من العبء المعرفي من خالل ممارسة المحتفوى الملصفود
بد من مجرد تغطية المحتوى ). (DeLeeuw & Mayer, 2008
وفي ضفوء مفا سفبق يتضفح شهميفة توريف اسفترتيجيات تدريوفية مناسفبة تللف مفن
التعلد المعرفي ال ي ةد يواجهي الطال عند دراسة المفاهي العلمية خاصفة المففاهي المرتبطفة
بالطاةة وذلك من خالل استبعاد المعلومات الدخيلفة وتلفدي المعلومفات بصفور منظمفة ومرتبفة
مما ةد يخفف مفن العفبء المعرففي لفدى الطفال ومفن ثف يفؤدي إلفى طتفائج تعلف شفضف  ،وهنفا
تظهر شهمية استخدام استراتيجية الص المللو كأحد ا ستراتيجيات الحديثة التي تعتمد على
التوري التانولوجي في خف العبء المعرفي لدى طالبات الص األول اإلعدادي خاصة ففي
ر ةلة الدراسات العربية في ه ا المجفال وخصوصفا فيمفا يتعلفق بتفدريس العلفوم .وةفد اسفتفاد
البحث الحالي من الدراسات الوفابلة ففي العفبء المعرففي ففى كف مفن ا طفار النظفري ،وإعفداد
ملياس العبء المعرفي لطالبات الص األول اإلعدادي.
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إيراءات البحث:
أوال  :إعداد اختبار المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة الطاقة :
الهدف من االختبار:
يهدف ه ا اإلختبار إلى ةيفاس مفدى اكتوفا طالبفات الصف األول اإلعفدادي للمففاهي
العلمية المتضمنة بوحد "الطاةفة" باتفا العلفوم للفصف الدراسفي األول  ،ومفن ثف الوةفوف
على شثر استخدام استراتيجية الص المللو على تنمية ه ا المفاهي لديهن.

معايير االختبار :
-

يلتصر ا ختبار على شربا موتويات من األهداف(الت كر ،الفه  ،التطبيق ،التحلي ).
تلتصفر المعلومفات الموجفود با ختبفار علفى المعلومفات الموجفود بوحفد "الطاةفة"
باتا العلوم للص األول اإلعدادي للفص الدراسي األول.

إعداد االختبار:
ت إعداد ا ختبار بعد مراجعة العديفد مفن المصفادر العلميفة التفي تناولف المففاهي
العلميففة لموضففوع الطاةففة ،وكفف لك تحليفف محتففوي وحففد "الطاةففة" المحففدد ومففن ثفف
التوصف إلفى ةائمفة بالمفففاهي العلميفة المتضفمنة بوحفد "الطاةففة" والتفي يجفب تنميتهففا
لدى طالبات الص األول اإلعفدادي (ملحفق ،)3ثف إعفداد جفدول مواصففات لإلختبفار ففي
ضوء مفا تتضفمني الوحفد مفن موضفوعات (دروس) ومفا يتضفمني كف درس مفن شهفداف
تعليمية ومفاهي يراد اكوابها للطالبات بعد ا طتهاء من دراسة الوحد  ،حيث حدد جدول
المواصفات شرةفام وشعفداد مففردات اإلختبفار لاف درس مفن دروس الوحفد والتفي تفرتبع
با موتوى من موتويات األهداف المعرفية (ت كر – فه – تطبيق  -تحلي )  ،ويتضفح
ذلك في جدول(.)1
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جدول (:)1
جدول مواصفات اختبار المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة
موضوعات
الوحد الثاطية
الطاةة
الدرس األول
الطاةة
مصادرها
وصورها
الدرس الثاطي
تحو ت الطاةة
الدرس الثالث
الطاةة الحرارية
العدد الالى
ل سللة
الوزن النوبى
لموتويات
المفردات

ت كر
شرةام
المفردات
34 -24-3

-27 -11 -5
32 -30
-26 -14 -1
-55 -45 -41
59

موتويات المفاهي العلمية
تطبيق
فه
شرةام
شرةام
المفردات
المفردات
-13-10-8-6
56 -17
57 -54 -48
43 -40 -36

-22 -18 -15
46 –38-29
-16- 7 -4 -2 -19-12 -9
-35 -33- 23 -28 -25 -21
-47 -44 -37 42-39 -31
-52 -50 -49
53

تحلي
شرةام
المفردات
-51 -20
60
58

العدد
الالي

الوزن
النوبي
للموضوع

15

%25

15

%25

30

%50

4
15

17

24

%25

%28

%40

60
%7

%100

%100

صياغة مفردات االختبار:
ت صياغة مفردات ا ختبار في ضوء جدول المواصفات الوابق ،حيث اشتم ا ختبار
على ( ) 60مفرد من طفوع ا ختيفار مفن متعفدد تغطفي جميفا موضفوعات وحفد الطاةفة ،ولاف
مفففرد شربففا بففدائ وعلففى الطالب فة شن تختففار شحففد البففدائ الصففحيحة  .وةففد اعتمففد فففي تصففحيح
ا ختبفار علفى إعطفاء (درجفة واحفد ) لالجابففة الصفحيحة  ،و(صففر) لإلجابفة الخاطلفة ومفن ثف
تتراو الدرجات على ا ختبار من ( )0-60درجة.

صدق االختبار:
للتحلففق مففن صففدق ا ختبففار ت ف اسففتخدام طريلففة صففدق المحتففوى الظففاهري (صففدق
المحامين) وذلك بعرضي على المحامين من المتخصصين فى المنفاهج وطفرق تفدريس العلفوم
وت التعدي في صياغة بع المفردات في ضوء شراء المحامين ،كما بلغ طوبة ا تفاق بفين
المحامين على صالحية ا ختبار للتطبيق ( )0.86وهي طوبة ملبولة .

تجريب الصورة األولية لالختبار:
من خالل تطبيق ا ختبار على عينة استطالعية مةابهة لعينة البحفث ةوامهفا ( )26طالبفة
ت إجراء اآلتي :
 التحلفق مفن ثبفات ا ختبفار :اسفتخدم الباحثففة طريلفة إعفاد تطبيفق ا ختبار،حيفث طبفقا ختبفار علفى العينفة ا سففتطالعية ،ثف إعفاد تطبيلفي مففر شخفرى عليهفا بفاصف زمنففي 3
شسابيا ويوضح الجدول التالي جفدول( )2ةي معام الثبات بطريلة شلفا كروطباخ لموفتويات
ا ختبار:
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معامالت الثبات بطريلة شلفا كروطباخ ختبار المفاهي العلمية
المتضمنة بوحد الطاةة
ا ختبار كا
تحلي
تطبيق
فه
ت كر
موتويات ا ختبار
ةي معام الثبات

0.72

0.71

0.70

0.83

0.78

ويتضح من الجدول الوابق شن جميا اللي تعبفر عفن معامف ثبفات ملبفول ،ممفا يةفير
إلى شن ا ختبار يمتلك درجة ثبات ملبولة ويمان الوثوق بي واإلعتماد عليي في البحث الحالي.
 حوففا معففامالت الصففعوبة لمفففردات ا ختبففار والتففي تراوح ف بففين ( )0.29-0.78والتففيتعتبر ملبولة إحصائيا ،وك لك معامالت التميير والتي تراوح بين( )0.70 – 0.32والتي
تعتبر ملبولة إحصائيا ،ومن ث تصبح مفردات ا ختبار ملبولة.
 حوا معامالت ا رتباط بين موتويات ا ختبار بعضها البع والدرجفة الاليفة لالختبفارحيث حلل ارتباطات دالة والتي يوضحها الجدول التالي جدول(:)3
جدول(:)3
معامالت ا رتباط بين موتويات اختبار المفاهي العلمية
المتضمنة بوحد الطاةة والدرجة الالية
تطبيق
فه
ت كر
موتويات ا ختبار
ةي معام ا رتباط بالدرجة الالية

0.81

0.88

0.80

تحلي
0.26

ويتضح من الجدول الوابق شن جميا ةي معامالت ا رتباط دالة إحصائيا عند موفتوى
د لة( )0.05مما يةير إلى شن ا ختبار يتمتا بدرجة عالية من ا تواق الداخلي.
 حوا زمن تطبيق ا ختبار ،من خالل حوا متوسع الرمن بين الرمن الف ي اسفتغرةتيشول طالبة اطته من ا ختبار وةدرا ( )40دةيلة وآخر طالبة وةدرا ( )50دةيلة  ،ومفن
ث شصبح زمن التطبيق المناسب ( )45دةيلة.

صياغة الصورة النهائية لالختبار:
تظهر النوخة النهائية لالختبار في (ملحق ،)1والتي تتضمن ك من تعليمفات ا ختبفار
 ،وشسللة اإلختبار ،ومفتا تصحيح لالختبار .

ثا يا :إعداد مقياس العبء المعرفي:
في ضوء مراجعة األدبيات والدراسات الوابلة التي تناول العبء المعرففي وةياسفي ،
ت التوص إلى ملياس العبء المعرفي ) (NASA-TLXالف ي شعفدا مركفر بحفوو وكالفة الفضفاء
األمريايففة( ، NASA Ames Research Center )2003والفف ي اعتمففدت عليففي العديففد مففن
الدراسففات والبحففوو الوففابلة المةففابهة للبحففث الحففالي فففي ةيففاس العففبء المعرفففي كدراسففة
(رمضان و الدرس2016،؛ منصور2014،؛ الاندري2018،؛ يوسف  .)2017 ،ومفن ثف ةامف
ا لباحثففة بترجمففة المليففاس إلففى اللغففة العربيففة وصففياغة عباراتففي بةففا يناسففب شهففداف البحففث
الحففالي وموففتوى فه ف الطالبففات عينففة البحففث ،ك ف لك وضففا تففدريج مناسففب لموففتويات العففبء
المعرفي.

هدف المقياس:
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يهدف ه ا الملياس إلى تحديد موتوى العبء المعرفي لدى طالبات الص األول اإلعدادي
عينة البحث بعد شدائه ل طةطة الموكلة إليه في وحد الطاةة والمصممة من ةبف الباحثفة ففي
كراسة طةاط الطالبة ،ومن ث الوةوف على شثر استخدام استراتيجية الص المللو في خف
العبء المعرفي لديهن.

وصف المقياس:
يعتبر ه ا الملياس تلدير ذاتي متعدد األبعاد لا طالبفة تجيفب عنفي بمفردهفا .ويتافون هف ا
الملياس من ستة شبعاد فرعية للعبء المعرفي والمتمثلة في (:العبء العللي – العبء البدطي –
عبء الضغوط الرمنية – عبء األداء – عفبء الجهفد – عفبء الةفعور با حبفاط) ،حيفث يوجفد
شسف ك بعد :
-

توصي لفظي يوضح للطالبة الملصود به ا البعد.
عبار توتجيب لها الطالبة من خالل اإلختيار بين خمس استجابات(تدريج خماسي) والتي
تمث موتويات العفبء المعرففي لفديها ،ويافون لاف اسفتجابة درجفة معينفة كاآلتي(بدرجفة
عالية"جدا" -"5بدرجفة عاليفة" -"4بدرجفة متوسفطة " – "3بدرجفة منخفضفة "– "2
بدرجة منخفضة جدا ". )"1
ومن ث يصبح العدد الالي لعبارات الملياس ( )6والدرجة الالية للملياس (.)30

صدق المقياس :

تف التحلففق مففن صففدق النوففخة األجنبيففة لهف ا المليففاس مففن خففالل مففا ةففام بففي Xiao,
) Wang, and Lan (2005من حوفا صفدق المحفك مفا مليفاس subject workload
 techniqueحيث كاط ةيمة معام ا رتبفاط بفين طتفائج الملياسفين ( .)0.492كمفا تحلفق مفن
ا تواق الداخلي للملياس من خالل حوا معفامالت ا رتبفاط بفين األبعفاد الفرعيفة مفا الدرجفة
الالية للملياس والتي زادت عن (. )0.80
في حين ةام البنا ( ) 2008بترجمة الملياس إلى اللغة العربية والتحلق من صفدةي شيضفا
عن طريق صدق المحك ما إختبار الوعة العللية المصم من ةب ) (J Pascual leoneحيفث
كاط ةيمة معام ا رتباط بينهما ( ، ) 0.53-كما ةفام شيضفا بحوفا الصفدق التميفري للمليفاس
حيث حلق تحلي التباين ةيمة( ) 9.32مما يةير إلى شن المليفاس لفي حواسفية عاليفة لالخفتالف
في موتويات العبء المعرفي المصاحب ألداء األطةطة بين ذوي الموتويات العللية المختلفة.
وةد تحلل الباحثة شيضا في البحث الحفالي مفن صفدق المليفاس مفن خفالل تطبيلفي علفى
عينة البحث ا ستطالعية والتي ةوامها ( )26طالبة عن طريق صدق المحك ما ملياس العفبء
المعرفي ال ي شعدا (الفي  ، )2013،حيث بلغ ةيمة معام ا رتباط ( )0.837مما يعنفي تمتفا
الملياس بدرجة مناسبة من الصدق.
ثبات الملياس :
ت ف التحلففق مففن ثبففات النوففخة األجنبيففة له ف ا المليففاس مففن خففالل ةففام بففي Xiao et
) al.(2005مففن حوففا الثبففات بطريلففة إعففاد التطبيففق  ،حيففث حلففق المليففاس معام ف ثبففات
( ،)0.753وكاط ةيمة معاما شلفا كروطباخ (. )0.63
في حين ةام البنا ( ) 2008بترجمة الملياس إلى اللغة العربيفة والتحلفق مفن ثباتفي شيضفا
بحوا معام شلفا كروطباخ حيث بلغ ةيمتي ( ) 0.77مما يةير إلى ثبات ملبول للملياس.وةام
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شيضففا بففالتحلق مففن ثبففات المليففاس بطريلففة ا توففاق الففداخلي بحوففا معففامالت ا رتبففاط بففين
الدرجة الالية للملياس ودرجات شبعاد حيث تراوح بين( )0.414-0.897وهفي جميعهفا دالفة
عند موتوى ، 0.01مما يةير إلى ثبات مرتفا للملياس.
وةفد تحللف الباحثففة مففن ثبففات المليففاس بعفد تطبيلففي علففى العينففة ا سففتطالعية بحوففا
معام شلفا كروطباخ ،حيث جاءت ةي معامالت شلفا لاف بعفد مفن شبعفاد المليفاس وللمليفاس كاف
كما يوضحها الجدول التالي:
شبعاد
العبء
المعرفي
ةي معام
الثبات

جدول(:)4
معامالت الثبات بطريلة شلفا كروطباخ لملياس العبء المعرفي
عبء
عبء
عبء
عبء
العبء
العبء
الةعور
الجهد
البدطي الضغوط األداء
العللي
با حباط
الرمنية
0797
0.796
0.799 0.798 0.800 0.796

الملياس
كا
0.800

ويةير الجدول الوابق إلى تمتا شبعاد الملياس والملياس كا بثبات مناسب .
ومن ث وفي ضوء ا جراءات الوابلة ياون ةد ت التأكفد مفن تمتفا المليفاس بدرجفة ملبولفة
ومناسبة من الصدق والثبات تجعلي موثوق بي في البحث الحالي .

تصحيح المقياس:
يعطى لا استجابة الدرجة المناسبة لها حوب التدريج الخماسي الوفابق ذكفرا  ،ثف
حوا الدرجة الالية للملياس  ،وةد ت تحديد موفتوى معفين للعفبء المعرففي لاف مفدى محفدد
من الدرجات التي تحص عليها الطالبة في الملياس والتي يوضحها الجدول التالي:
جدول(:)5
مدى الدرجات لموتويات العبء المعرفي لطالبات الص األول اإلعدادي
بدرجة
بدرجة
بدرجة
بدرجة
بدرجة
موتويات
منخفضة
منخفضة
متوسطة
عالية
العبء المعرفي عالية جدا
جدا
شة من 15
19 - 15
22 - 19.5 25 - 22.5 30- 25.5
مدى الدرجات

وتظهففر النوففخة النهائيففة للمليففاس فففي (ملحففق ،)2والتففي تتضففمن ك ف مففن تعليمففات
الملياس ،وشبعاد وعبارات الملياس.

ثالثا :إعةداد دلية المعلةم وكراسةة األ شةطة لتةدريس وحةدة "الطاقةة" ب سةتخدام اسةتراتيجية
الصف المقلوب لطالبات الصف األول اإلعدادي:
ةام الباحثة بإعداد دلي المعل لالسترشاد بي في تدريس وحد "الطاةة" للص األول
اإلعدادي في ضوء إجراءات تنفي استراتيجية الص المللو  ،حيث اشتمل محتويات الدلي
علففى الماوطففات اآلتيففة  (:ملدمــــــــففـة  -إجففراءات التففدريس باسففتراتيجية الص ف الملل فو -
األهفففداف العامفففة لوحفففد "الطاةفففة"  -تحليففف محتفففوي المففففاهي العلميفففة المتضفففمنة بوحـفففـد
"الطاةة"  -دروس الوحد ) .ويتضح ك ماون من ه ا الماوطات تفصيليا في(ملحق . )3
كما ةام الباحثة بإعداد كراسة األطةطة الخاصة بالطالبة في ضوء دلي المعل الوفابق
إعدادا  ،حيث اشتمل كراسة األطةطة على األطةطة والموائ والتدريبات المصممة مفن ةبف
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الباحثة حول وحد الطاةة والتي يتعين على الطالبة ممارستها خالل الحصة الصففية .ويتضفح
ذلك تفصيليا في(ملحق .)4

رابعا :إعداد أدوات توصي المحتوم اإللكترو ي :
ةام ف الباحثففة ب تلففدي المحتففوى ا لاتروطففي لوحففد الطاةففة المتمث ف فففي (فيففديوهات –
فالشات – ملفات طصفية) والف ي سيةفاهدا الطالبفات ففي المنفرل  ،خفالل مجموعفة تف اطةفاالها
عبر برطامج "الواتس ش " على شباة ا طترط سمي باس (فص  6/1مدرسة الرهراء) حيث
يمث ه ا الفص عينة البحفث  ،وتضف هف ا المجموعفة معظف طالبفات هف ا الفصف  ،حيفث كاطف
الباحثة تحم المحتوى الخاص باف درس ةبف موعفد الحصفة الخاصفة بهف ا الفدرس علفى هف ا
المجموعة وتل دم له التعليمات وا رشادات المناسبة للتعام ما ه ا المحتوى .ويرجا اختيفار
برطففامج "الففواتس ش " رسففال عليففي المحتففوى اإللاتروطففي إلففى اتفففاق جميففا الطالبففات عينففة
البحث على شطي الوسيلة الوحيد التي يوه عليه من خاللها اإلطالع على ه ا المحتفوى عبفر
شباة ا طترط  ،شي شطي كان اختيار طابا من رغبة الطالبات .
كما وضفع الباحثفة بفدي للطالبفات ممفن تتفوافر لفديهن خدمفة ا طترطف ففي المنفرل
بتحمي المحتوى ا لاتروطي على ةرص مدمج  CD-DVDوعم طوخة لا طالبة .
ويتضح المحتوى اإللاتروطفي الملفدم للطالبفات ففي كف مفن (ملحفق  )5والف ي يتضفمن
المحتوى الخاص بالدرس األول ،و(ملحق ) 6وال ي يتضمن المحتوى الخاص بالفدرس الثفاطي،
و(ملحق ) 7وال ي يتضمن المحتوى الخاص بالدرس الثالث.

خامسا :التطبيق القبلي الختبار المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة الطاقة :
ةام الباحثة بتطبيفق اختبفار المففاهي العلميفة ةبليفا علفى الطالبفات عينفة البحفث مفن
المجموعة التجريبية والضابطة للتأكد من تاافؤ المجموعتين ةب بدء تنفي تجربة البحفث .فلفد
تفف حوففا المتوسففطات واإلطحرافففات المعياريففة وةففي " ت " لففدرجات طالبففات المجمففوعتين
التجريبية والضابطة  ،وتتضح تلك النتائج في الجدول التالي جدول(: )6
جدول (:)6
المتوسطات وا طحرافات المعيارية وةي " ت " لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق اللبلي ختبار المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة
ةيمة موتوى
ا طحراف درجة
موتويات الدرجة
المجموعة العدد المتوسع
الد لة
ت
المعيارى الحرية
ا ختبار العظمي
1.36
53
2.26
7.65
التجريبية 26
0.17
15
المعرفة
2.03
6.86
29
الضابطة
2.50
6.42
التجريبية 26
0.27 1.1053
17
الفه
1.52
7.03
29
الضابطة
2.97
10.85
التجريبية 26
0.18 1.34
53
24
التطبيق
3.53
9.66
29
الضابطة
0.86
0.88
التجريبية 26
0.57 0.5653
4
التحلي
1.43
1.07
29
الضابطة
6.59
25.81
التجريبية 26
ا ختبار
0.41 0.81
53
60
6.34
24.83
29
الضابطة
كا

- 1274 -

الص
استراتيجية
استخدام
.................................................

المللو

لتنمية

بع

المفاهي

العلمية

يتضح من الجدول الوابق (جدول )6عدم وجود فرق دال إحصائيا عنفد موفتوى د لفة
≤ ( )0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق اللبلي
ختبار المفاهي العلمية وذلك بالنوبة لالختبار كا ولا موتوى مفن موفتوياتي  ،ممفا يةفير
إلى تجاطس المجموعتين ةب بدء تنفي التجربة .

سادسا  :تنفيذ تجربة البحث:
ت تنفي تجربة البحث في الفص الدراسي األول لعام( )2019-2020واسفتغرة فتفر
التطبيق ( )10حصص دراسفية بواةفا شربفا حصفص شسفبوعيا ،حيفث تف تفدريس وحفد الطاةفة
للمجموعفة التجريبيفة مفن ةبف الباحثففة ففي ضفوء دليف المعلف وكراسفة األطةفطة المعفدين وفففق
اسففتراتيجية الص ف المللففو  ،وللمجموعففة الضففابطة بالطريلففة المعتففاد  .وةففد ترواح ف فتففر
التدريس من ( )2019/12/8حتى( )2019/12/24طبلا للخطة الرمنية الموضحة (بملحق .)8
كما يوضح (ملحق ) 9للطات تصفويرية لتنفيف تجربفة البحفث عبفر مجموعفة "الفواتس
ش " وخالل الص الدراسي.

سابعا :التطبيق البعدي الختبار المفاهيم العلمية ومقياس العبء المعرفي :
ت تطبيفق كف مفن اختبفار المففاهي العلميفة المتضفمنة بوحفد الطاةفة ومليفاس العفبء
المعرفي على ك من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد ا طتهاء من تنفي التجربفة
والتدريس للمجموعتين ك حوب الطريلة المحدد لي .وت رصد النتائج ومعالجاتها احصائيا.

تائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:
 تائج التطبيق البعدي الختبار المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة الطاقة:الختبةةار صةةحة الفةةرض األول :والةةذم يةةنص عل ة  " :يوجففد فففرق دال إحصففائيا عنففد
موتوى د لة ≤ ( )0.05بين متوسطى درجات طالبات مجموعتي البحفث التجريبيفة (التفي
درس وحد الطاةة باستراتيجية الص المللو ) والضفابطة (التفى درسف طففس الوحفد
بالطريلفففة المعتفففاد ) ففففي اختبفففار المففففاهي العلميفففة المتضفففمنة بوحفففد الطاةفففة كاففف وففففى
موففتوياتي"  ،تفف اسففتخدام اختبففار "ت" لمجمففوعتين موففتللتين "independent -
 " Samples T Testبا سفتعاطة ببرطفامج  spssباصفدارا" ،"22وذلفك للملارطفة بفين
متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبيفة والضفابطة ففي اختبفار المففاهي العلميفة
ومن ث الاة عن د لة الفروق بين ه ا المتوسطات  ،وتتضفح تلفك النتفائج ففي الجفدول
التالي جدول(:)7
جدول(:)7
طتائج اختبار "ت" للملارطة بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي ختبار المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة وموتوياتي
موتويات الدرجة
ا ختبار العظمي
المعرفة

15

الفه

17

التطبيق

24

المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

26
29
26
29
26
29

المتوسع
الحوابي
13.92
9.97
14.12
8.62
20.58
13.97
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درجة
الحرية

ةيمة ت
المحووبة

موتوى
الد لة

53

8.41

0.001

53

8.39

0.037

53

8.96

0.002
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4

ا ختبار
كا

60

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

26
29
26
29
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53

7.64

0.043

53

11.82

0.001

يتضح من الجدول الوابق جدول( )7اآلتي :
ةففي "ت" دالفففة إحصفففائيا عنففد موفففتوى د لفففة ≤( )0.05بالنوففبة لاففف موفففتوى مفففن
موتويات اإلختبار وبال نوبة لالختبار كا مما يةير إلى وجود فروق ذات د لة إحصفائية بفين
متوسففطات درجففات طالبففات المجموعففة التجريبيففة والمجموعففة الضففابطة فففي التطبيففق البعففدي
ختبفففار المففففاهي العلميفففة المتضفففمنة بوحفففد الطاةفففة وموفففتوياتي وذلفففك لصفففالح المجموعفففة
التجريبية  ،ومن ث يت رف الفرض األول .
وبالتمثي البياطي لبياطات الجدول الوابق جدول( )7لتوضيح العالةة بين متوسطات درجات
طالبفات المجموعففة التجريبيففة ومتوسفطات درجففات طالبففات المجموعفة الضففابطة بالنوففبة لاف
موتوى من موتويات ا ختبار ولالختبار كا يظهر الةا التالي شا (:)1
60
50
40
30

تجريبي

20

ضابط

10
0

شا ( :)1العالةة بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية و الضابطة في التطبيق
البعدي ختبار المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة وموتوياتي

يتضح من الةا الوابق شا ( )1اآلتي :
ا رتفففاع الملحففور لمتوسففطات درجففات طالبففات المجموعففة التجريبيففة عففن متوسففطات
درجات طالبات المجموعة الضابطة عند ك موتوى مفن موفتويات ا ختبفار وكف لك بالنوفبة
لالختبار كا  ،وذلك في التطبيق البعدي ختبار المفاهي العلمية وموتوياتي .
وللوةوف على حج تأثير استخدام استراتيجية الص المللو على تنميفة المففاهي العلميفة
المتضمنة بوحد الطاةة "موضا البحث" لدى طالبات الص األول اإلعدادي ،ةام الباحثة
بحوا ةيمة مربا إيتا "  "2با ستعاطة ببرطفامج  spssباصدارا " ، "22والتفي تفدل
على حج التأثير (عبد الحميد،)283، 2011،وتتضح النتائج في الجدول التالي جدول (:)8
جدول(:)8
ةيمة مربا إيتا "  "2وحج التأثير ستخدام استراتيجية الص
لتنمية المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة
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لتنمية

المللو

بع

موتويات ا ختبار

مربا ايتا
""2

حج
التأثير

المعرفة

0.55

كبير

الفه

0.56

كبير

التطبيق

0.59

كبير

التحلي

0.52

كبير

اإلختبار كا

0.71

كبير

المفاهي

العلمية

وةد حددت موتويات حج التأثير وفلا لليمة مربا إيتا "  "2وفلا للجدول التالي
جدول(:)9
موتوى حج
التأثير
""2

جدول(:)9
موتويات حج التأثير
متوسع
صغير

كبير

0.06

0.14

0.01

ومن ث يتضح من جدول ( )9شن :
ةي مربا إيتا "  "2دل على حجوم تأثير كبير عند ك موتوى من موفتويات ا ختبفار
وشيضا بالنوبة لالختبار كا  ،حيث تراوح ه ا اللي لموتويات ا ختبار بين (، )59.0 -0.52
وبلغ لالختبار كا ( )0.71شي شكبر من  .0.14فلد كاط شكبر ةيمفة لحجف التفأثير عنفد موفتوى
التطبيق يليي موتوى الفه يليفي موفتوى المعرففة وشخيفرا موفتوى التحليف بففروق بوفيطة .ممفا
يةير إلى شن استخدام استراتيجية الص المللو (المعالجة التجريبية) كان لها حج تأثير كبيفر
على تنمية المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة باافة موفتوياتها لفدى طالبفات الصف األول
اإلعدادي عينة البحث .
وفي ضوء ما سبق طوتنتج شن استخدام استراتيجية الص المللو حلل شثر مرتففا
ففففففي تنميفففففة المففففففاهي العلميفففففة المحفففففدد بااففففففة موفففففتوياتها لفففففدى طالبفففففات الصففففف األول
اإلعدادي(المجموعة التجريبية) بةا شفض من الطريلة المعتاد والتي درس بها المجموعفة
الضابطة خاصة عند موتويات التفاير العليا.
والختبار صحة الفرض الثا ي :والذم ينص عل  " :يوجد فرق دال إحصائيا عند موفتوى
د لة ≤ ( )0.05بين متوسطى درجات طالبات المجموعة التجريبية (التفي درسف وحفد الطاةفة
باستراتيجية الص المللو ) في التطبيلين اللبلى والبعدى ختبار المفاهي العلمية المتضمنة
بوحففففد الطاةففففة كافففف وفففففى موففففتوياتي " ،فلففففد تفففف اسففففتخدام اختبففففار "ت" للمجموعفففففات
المرتبطفة  " "Paired - Samples T Testبا سفتعاطة ببرطفامج  spssباصفدارا"،"22
وذلك للملارطة بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق اللبلفي والبعفدي
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العلمية

الص
استراتيجية
استخدام
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المللو

بع

لتنمية

ختبار المفاهي العلمية المتضمنة بوحفد الطاةفة كاف وموفتوياتي ،ومفن ثف الاةف
الفروق بين ه ا المتوسطات ،وتتضح تلك النتائج في الجدول التالي جدول(:)10

عفن د لفة

جدول(:)10
طتائج اختبار "ت" للملارطة بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق
اللبلي والبعدي ختبار المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة وموتوياتي
ةيمة ت موتوى
المتوسع ا طحراف درجة
موتويات الدرجة
المجموعة العدد
الحوابي المعيارى الحرية المحووبة الد لة
ا ختبار العظمي
2.26
7.65
26
اللبلي
0.00 -13.95
25
15
المعرفة
0.89
13.92
26
البعدي
2.50
6.42
26
اللبلي
0.000 -14.63
25
17
الفه
1.79
14.12
26
البعدي
2.97
10.58
26
اللبلي
0.000 -12.91
25
24
التطبيق
1.79
20.58
26
البعدي
0.86
0.88
26
اللبلي
0.000 -8.27
25
4
التحلي
0.95
2.88
26
البعدي
6.59
25.81
26
اللبلي
ا ختبار
0.000 -16.58
25
60
3.71
51.50
26
البعدي
كا

يتضح من الجدول الوابق جدول( )10اآلتي :
ةففي "ت" دالففة إحصففائيا عففن موففتوى د لففة ≤ ( )0.05بالنوففبة لافف موففتوى مففن
موتويات اإلختبار وبال نوبة لالختبار كا مما يةير إلى وجود ففروق ذات د لفة إحصفائية بفين
متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية ففي التطبيفق اللبلفي والبعفدي ختبفار المففاهي
العلمية وموتوياتي وذلك لصالح التطبيق البعدي  ،ومن ث يت رف الفرض الثاطي .
وبالتمثي البياطي لبياطات الجدول الوابق جدول( )10لتوضفيح العالةفة بفين متوسفطات
درجففات طالبففات المجموعففة التجريبيففة فففي التطبيففق اللبلففي والبعففدي بالنوففبة لاف موففتوى مففن
موتويات ا ختبار ولالختبار كا يظهر الةا التالي شا (: )2
60
50
40
قبلي

30

بعدي

20
10
0
االختبار ككل

التحليل

التطبيق
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شا (:)2العالةة بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق اللبلي والبعدي
ختبار المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةة وموتوياتي

يتضح من الةا الوابق شا ( )2اآلتي :
ارتفاع ملحور في متوسطات درجات طالبات المجموعفة التجريبيفة ففي التطبيفق البعفدي
عن التطبيق اللبلي لالختبار األمفر الف ي يعفري سفتراتيجية الصف المللفو  ،ممفا يةفير إلفى
فعالية استخدام استراتيجية الص المللو في تنمية المفاهي العلمية المتضمنة بوحد الطاةفة
باافة موتوياتها لدى طالبات الص األول ا عدادي عينة البحث.
وتتفففففق تلففففك النتففففائج للبحففففث الحففففالي مففففا طتففففائج دراسففففة كفففف مففففن ةةففففطة(،)2016
وشبوريفففة( ،)2017و الةفففامي( ،)2018و( Akkaraju(2016حيفففث شثبتففف هففف ا الدراسفففات
فاعلية استراتيجية الص المللو وما لها من حج شثر كبير في تنمية المفاهي العلمية.
ويمان تفوير طتائج اختبار صحة ك من الفرض األول والفرض الثاطي للبحث في ضوء
ما يلي:
 ما حللتي استراتيجية الصف المللفو مفن مروطفة ففي الفتعل والفتخلص مفن ةيفود الرمفانوالمافففففففففان (سفففففففففعاد 2018،؛ الةفففففففففرمان2015،؛ الةفففففففففامي2018،؛ Nagel,2013؛
، )Herreid&schiller, 2013حيفث كاطف الطالبفات يفتعلمن مفن خفالل المفواد الرةميفة
التففي ترس ف لهففن عبففر مجموعففة الففواتس ش الخاصففة بعينففة البحففث فففي الوة ف والماففان
المناسبين بالنوفبة لهفن .وةفد عبفرت الطالبفات عفن شن هف ا المروطفة ففي المافان والرمفان
حلل لهن سهولة وراحة في التعل .
 التواص ما الطالبات بةا إلاتروطي عبر مجموعة "الواتس ش " سه عليهن التواصالوريا ما الباحثة في حالة وجود لديهن شي مةالة ففي التعامف مفا مفواد الفتعل الرةميفة
ومن ث حلها بوفهولة ممفا لف يفؤثر سفلبيا علفى عمليفة الفتعل واكتوفا المففاهي العلميفة
المتضمنة بوحد الطاةة.
 ما ششفارت إليفي الاحيلفي ( )2015مفن شن اسفتراتيجية الصف المللفو توفه ففي اكوفاالطال المعرفة التلريرية واإلجرائية ،وتحلفق التفوازن ففي تحليفق موفتويات بلفوم الفدطيا
والعليا ،حيث شن ما اتاحتي ه ا ا ستراتيجية للطالبة في المنرل مفن امااطيفة الفتعل حوفب
ةدرتها وسرعتها الخاصفة والفتحا ففي تلفدي وتفأخير المةفاهد للفيفديوهات التفي تةفر
الماد ساعدها على التغلب علفى شي صفعوبات للفهف واكتوفا المففاهي عنفد الموفتويات
العللية الدطيا (المعرفة – الفهف ) .كف لك تفدوين الطالبفات ألي توفاال ت شو مالحظفات عفن
المحتوى شثناء مةاهدتهن في المنرل ومناةةة الباحثة فيها في بداية الحصة وتلفدي لهفن
التغ ية الراجعة من ةب الباحثة وتصحيح مفاهيمه الخاطلة كفان لفي دورا ففي اسفتيعابهن
للمفاهي الجديد بةا شكثر عملا.
 ما ةام بي الطالبات خالل وة الحصة الصفية من شداء ل طةطة وحف موفائ وتفدريباتتطبيلية على مفا شفاهدوا مافنهن مفن اكتوفا المففاهي العلميفة المتضفمنة بوحفد الطاةفة
علفى الموفتويات العليفا"التطبيفق – التحليف " )، (Brame,2013 ; Khan,2014حيفث
كان للطالبات دور تعفاوطي وايجفابي وفعفال داخف الفصف الدراسفي شثنفاء شدائهفن ل طةفطة
والمناةةة الجماعية والتعاون ما بعضهن الفبع ممفا مافنهن مفن تطبيفق المففاهي التفي
اكتوبوها في المنرل  .وب لك يصبح تعل المفاهي شكثر وضوحا ورسوخا.
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ما تحللي اسفترتيجية الصف المللفو الموفتخدمة مفن توليفد دافعفا ذاتيفا للفتعل مفن خفالل
التنففافس بففين الطالبففات داخ ف الفص ف شثنففاء شداء األطةففطة وه ف ا مففا اتضففح للباحثففة شثنففاء
التطبيففففق) وبمففففا يتفففففق مففففا مففففا ششففففارت إليففففي دراسففففة كفففف مففففن ) Qsterlie,2016؛
 Finkenberg & Trefzger,2019؛ شمبوسفففعيدي والحوسفففنية 2018،؛ جفففاد هللا،
 ، )2014األمر ال ي ساعد علي تنمية المففاهي العلميفة لفديهن وتطبيلهفا بةفا وريففي،
حيث ششار ك مفن مصفطفى( ،)2014والرياميفة ( )2018إلفى وجفود عالةفة بفين اكتوفا
المفاهي العلمية والدافعية لدى الطالب.
مففا ةدمتففي الباحثففة للطالبففات فففي بدايففة ك ف حصففة مففن خريطففة مفففاهي تلخففص المفففاهي
األساسية للدرس وتوضح العالةات بينها ،كان لي تأثير ايجابي عالي عليهن ففي اسفتيعا
المفاهي وجع تعلمها بفاق األثفر لفديهن لتافوين عالةفات بفين هف ا المففاهي  ،وةفد عبفرت
الطالبات عن اعجابهن الةديد به ا الخرائع وشطها تلخص لهن مففاهي الفدروس وتجعلهفا
ثابتي في شذهاطه وغير ةابلة للنويان .
ما تحللي استرتيجية الص المللو الموتخدمة من ج اطتبا للطالبات ومتعة وتةويق
للففففففففففتعل (سففففففففففعاد 2018،؛ الةففففففففففرمان2015،؛ الةففففففففففامي2018،؛ Nagel,2013؛
 .)Herreid&schiller, 2013حيفففث تضفففمن الفيفففديوهات والفالشفففات والنصفففوص
الملدمة للطالبات من الوسائع المتعدد المختلفة ما يحلق ذلك  ،األمفر الف ي يوفاعد علفى
التغلفب علففى الطبيعفة المجففرد للمففاهي العلميففة المتضفمنة بوحففد الطاةفة وجعلهففا مرئيففة
طظففرا سففتخدام الطالبففات لحواس فه المختلفففة شثنففاء الففتعل  ،األمففر ال ف ي س فاه فففي بن فاء
النماذ ال هنية للمفاهي بصور ذات معنى ومن ث اكتوا ه ا المفاهي بفاعلية .

-

تائج التطبيق البعدي لمقياس العبء المعرفي:
الختبار صحة الفرض الثالث :والذم يةنص علة  " :يوجفد ففرق دال إحصفائيا عنفد

-

-

موففتوى د لففة ≤ ( )0.05بففين متوسففطى درجففات طالبففات مجمففوعتي البحففث التجريبيففة (التففي
درس ف وحففد الطاةففة باسففتراتيجية الص ف المللففو ) والضففابطة (التففى درس ف طفففس الوحففد
بالطريلة المعتاد ) في ملياس العبء المعرفي كا وفى شبعادا " ،فلد ت استخدام اختبار "ت"
لمجمففوعتين موففتللتين  " "independent - Samples T Testبا سففتعاطة ببرطففامج
 spssباصدارا" ،"22وذلك للملارطة بفين متوسفطات درجفات طالبفات المجمفوعتين التجريبيفة
والضابطة في ملياس العبء المعرفي كا وشبعادا ،ومن ث الاة عن د لة الفروق بفين هف ا
المتوسطات  ،وتتضح تلك النتائج في الجدول التالي جدول(:)11
جدول(:)11
طتائج اختبار "ت" للملارطة بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في
ملياس العبء المعرفي وشبعادا
شبعاد
الملياس
العففففففففبء
العللي

المجموعة

العدد

المتوسع
الحوابي

ا طحراف
المعيارى

درجة
الحرية

التجريبية
الضابطة

26
29

1.81
3.79

0.80
0.94

53
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التجريبية
الضابطة

26
29

1.69
3.69

0.78
1.31

53

التجريبية
الضابطة

26
29

2
3.34

المفاهي

-6.92

العلمية

0.006

عفففففففففففففبء
الضفففففغوط
الرمنية
عفففففففففففففبء
األداء

0.74
1.26

53

-4.86

0.001

التجريبية
الضابطة

26
29

2.04
3.76

0.72
0.98

53

-7.43

0.022

عفففففففففففبء
الجهد

التجريبية
الضابطة

26
29

1.62
3.59

0.69
0.94

53

-8.85

0.045

عفففففففففففففبء
الةففففففففعور
با حباط

التجريبية
الضابطة

26
29

1.42
2.48

0.64
1.47

53

-3.50

0.000

الملياس
كا

التجريبية
الضابطة

26
29

10.58
20.66

2.35
3.95

53

-11.61

0.017

يتضح من الجدول الوابق جدول ( )11اآلتي :
ةي "ت" دالة إحصائيا عند موتوى د لفة ≤ (  ،)0.05ممفا يةفير إلفى وجفود ففروق
ذات د لة إحصائية بين متوسطات درجات طالبفات المجموعفة التجريبيفة ومتوسفطات درجفات
طالبات المجموعة الضابطة على ملياس العبء المعرفي بالنوبة لاف بعفد مفن شبعفاد المليفاس
وبالنوبة للمليفاس كاف  ،وذلفك لصفالح المجموعفة الضفابطة .ممفا يةفير إلفى اطخففاض العفبء
المعرفي للمجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة  ،ومن ث يت رف الفرض الثالث.
ومن المالحن في جدول( )11شن متوسفع درجفات العفبء المعرففي لطالبفات المجموعفة
التجريبيفة بالنوففبة للمليففاس كاف تمثف فففي( )10.58شي شةف مفن ( )15درجففة  ،ممففا يعنففي شن
العبء المعرفي تحلق لفدى المجموعفة التجريبيفة بدرجفة منخفضفة جفدا .كف لك بالنوفبة ألبعفاد
الملياس طجد شن ةي متوسطات درجات العبء المعرفي لطالبات المجموعة التجريبية تراوح
بين ( ) 1.42-2.04شي تلا بين موتوى العبء المعرفي المنخف والمنخف جدا .
شما متوسع درجات العبء المعرفي لطالبات المجموعة الضابطة بالنوبة للملياس كا
تمثفف ففففي( )20.66شي يلففا بفففين(  )22 – 19.5ممفففا يعنففي شن العفففبء المعرفففي تحلفففق لفففدى
المجموعفة التجريبيفة بدرجفة متوسففطة كف لك بالنوفبة ألبعفاد المليففاس طجفد شن ةفي متوسففطات
درجات العبء المعرفي لطالبات المجموعة الضابطة تراوح بين ( )3.79-2.48شي تلفا بفين
موتوى العبء المعرفي المنخف والعالي .
وبالتمثي البياطي لبياطات الجدول الوابق جدول( )11لتوضفيح العالةفة بفين متوسفطات
درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طالبات المجموعة الضفابطة بالنوفبة
لا بعد من شبعاد الملياس وللملياس كا يظهر الةا التالي شا (: )3
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25
20
15
تجريبي

10

ضابط

5
0
المقياس
ككل

عبء
الشعور
باالحباط

عبء
الجهد

عبء
األداء

عبء
الضغوط
الزمنية

العبء
البدني

العبء
العقلي

شا ( : )3العالةة بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية و الضابطة في ملياس
العبء المعرفي وشبعادا

يتضح من الةا الوابق شا ( )3اآلتي :
ا رتفاع الملحور لمتوسطات درجات طالبات المجموعة الضفابطة عفن متوسفطات درجفات
المجموعة التجريبية بالنوبة لا بعد من شبعاد الملياس وبالنوبة للملياس كا  ،مما يةير
إلى ا طخفاض الملحور للعبء المعرفي بجميا شبعادا لدى طالبات المجموعة التجريبية.
وللوةوف على حجف تفأثير اسفتخدام اسفتراتيجية الصف المللفو علفى خفف العفبء
المعرفي لدى طالبات الص األول اإلعدادي عينة البحث  ،ةامف الباحثفة بحوفا ةيمفة مربفا
إيتفا "  "2با سففتعاطة ببرطففامج  spssباصففدارا " "22والففي تففدل علففى حجف التففأثير (عبففد
الحميد .)283، 2011،وتتضح النتائج في جدول الجدول التالي(:)12
جدول(:)12
ةيمة مربا إيتا "  "2وحج التأثير ستخدام استراتيجية الص
في خف العبء المعرفي
شبعاد الملياس

مربا ايتا
""2
0.57

كبير

العبء البدطي

0.46

كبير

عبء الضغوط الرمنية

0.29

كبير

عبء األداء

0.50

كبير

عبء الجهد

0.58

كبير

عبء الةعور با حباط

0.17

كبير

العبء العللي
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يتضح من الجدول الوابق جدول( )11اآلتي:
ةففي مربففا إيتففا "  "2دل ف علففى حجففوم ت فأثير كبيففر عنففد ك ف بعففد مففن شبعففاد المليففاس
وبالنوبة للملياس كا  ،حيث تراوح هف ا اللفي ألبعفاد المليفاس بفين ( )0.58 -0.17وبلغف
للملياس كا ( )0.70شي شكبر من  . 0.14فلفد كاطف شكبفر ةيمفة لحجف التفأثير عنفد بعفد "عفبء
الجهد" يليي بعد "العبء العللي" يليي بعد "عبء األداء" يليي بعد "العبء البدطي " يليي بعد
"عبء الضغوط الرمنيفة" وشخيفرا بعفد "عفبء الةفعور با حبفاط"  .ممفا يةفير إلفى اطخففاض
موتوى صعوبة األطةطة الملدمة للطالبات والمتطلبفات ال هنيفة الالزمفة لفهمفا  ،كف لك لف تافن
األطةففطة شففاةة بففدطيا ول ف تتطلففب سففرعة فففي األداء ،ك ف لك اطخفففاض موففتوى شففعور الطالبففات
بضففغع زمنففي ممففا يةففير إلففى اتاحففة الوة ف المناسففب ألداء األطةففطة  ،با ضففافة إلففى اطخفففاض
شعور الطالبات بعدم الرضا عن شدائهن شو عدم الةعور باألمان شو تثبيع الهمة وا طرعا .
وفي ضوء ما سبق طوتنتج شن استخدام استراتيجية الص المللو (المعالجة
التجريبية) كان لها شثر مرتفا في خف العبء المعرفي لدى طالبات الص األول اإلعدادي
عينة البحث ،و تتفق ه ا النتيجة للبحث الحالي ما طتائج دراسة ك من عبد العاطي(،)2015و
)، Karaca and Ocak(2017و )، Turan and Goktas (2016
و) ،Akkaraju(2016و ) Abeysekera and Dawson(2015والتي توصل إلى
امااطية خف العبء المعرفي من خالل استخدام استراتيجية الص المللو .
ويمان تفوير ه ا النتيجة للبحث الحالي في ضوء ما ةدمتي استراتيجية الص المللو
من فرص عديد إلدار وخف العبء المعرفي والمتمثلة فيما يلي :
 الفتحا الف اتي للطالبفة ففي مةففاهد مففواد الفتعل الرةميففة الملدمففة لهفا ةبف موعففد الحصففةالدراسففية عبففر مجموعففة "الففواتس ش " الخاصففة بعينففة البحففث مففن حيففث ماففان وزمففان
وسفرعة الففتعل والتلففدي والتففأخير والتاففرار للففنص المرئفي مففا وجففود الصففوت شسففه فففي
تماففين الطالبففة مففن سففهولة ومروطففة الوصففول إلففى الخبففر ومففا يافففي مففن المعلومفففات
والمخططات المعرفية عن موضوع الدرس ومن ث خفف كف مفن العفبء العللفي وعفبء
الجهففد بمففا يتفففق مففا مففا ششففار إليففي) )Abeysekera&Dawson,2014ومففا شرهرتففي
دراسفة (الرغبفي2017،؛) . Tabbers et al.,2001وكمفا ششفار الانففدري( ،)2018و
( Moreno (2004فففإن التصففمي التعليمففي ا لاتروطففي والواجهففات التفاعليففة وتوجيففي
األطةطة شدى إلفى سفهولة اكتوفا الطالبفات للمخططفات المعرفيفة ،ومفن ثف تحوفين تعلف
المهام المعرفية المعلد خالل وة الحصة عن طريق الحففار علفى عفبء الف اكر العاملفة
في حدود ةدرات الطالبة للمعالجة ما ا ستفاد من ةدرات ال اكر طويلفة المفدى ممفا شدى
إلى تللي العبء المعرفي .
 التللي من الللق واإلحبفاط لفدى الطالبفات مفن خفالل ،تبوفيع المعلومفات المطلفو مفنهندراستها وتلديمها من خالل النص والصوت والصور وربطها ببعضفها مفن خفالل خفرائع
المفاهي المصفممة ممفا عمف علفى طم جفة الظفواهر الطبيعيفة والمففاهي العلميفة المجفرد
صعبة الفه  ،ك لك البعد عن التعليد في تصمي األطةطة التعليميفة واتاحفة الفتفر الرمنيفة
المناسبة ألداء ه ا األطةطة  ،مما اتا الفرصة للطالبات للتفاير كي تلوم ال اكر العاملة
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بورائفها  ،ومن ث خف ك من عبء الةعور با حباط وعبء الضغوط الرمنية والعفبء
البففدطي والعللففي ،بمففا يتفففق مففا مففا ششففار إليففي ك ف مففن ;(Cranford,et al.,2014
)Kalyuga,2006,23; Graulich&Bhattacharyya,2017
زيففاد فرصففة الطالب فات فففي المةففاركة بففالرشي والمناةةففة والحففوار خففالل شداء األطةففطة
الصفففية وجع ف عمليففة الففتعل شففيلة تنافوففية ،وا عتمففاد فففي تلففدي المفففاهي والتعميمففات
والمباديء على شطةفطة متولوفلة منطليفا ومرتبطفة بفالواةا مثف :تصفمي طمفوذ للعمفود
الاهربي البوفيع مفن الليمفون شو درطفة البطفاطس – تصفمي دائفر كهربيفة لتنبيفة شفخص
شص وشخري لتنبية شخص كفي – تحو ت الطاةة داخ الويار  ،مما عم علفى خفف
عبء األداء والعبء العللي وعبء الجهد وعبء الةعور با حباط ،بما يتفق مفا شسففرت
عني طتائج دراسة (الاندري.)2018،
سهولة الدع والتواص ا لاتروطي بين الباحثة والطالبفات مفن خفالل مجموعفة "الفواتس
ش " الخاصة بعينة البحث ،مما عم على خف عبء الةعور با حباط والعبء البدطي،
بما يتفق ما شسفرت عني طتائج دراسة (الاندري.)2018،
المناةةة والحوار ال ي ت بفين الباحثفة والطالبفات ففي بدايفة الحصفة حفول مفا دوطفوا مفن
مالحظات شو تواال ت حول موضوع الدرس بعد مةاهد مواد التعل الرةمية ففي المنفرل،
عمف علففى ازالففة شي غمففوض شو صففعوبة فففي الفهف شو فه ف خففاطيء للمفففاهي  ،ممففا عم ف
بةففا كبيففر علففى التللي ف مففن الجهففد العللففي الففالزم لمعالجففة المعلومففات  ،وبالتففالي إدار
العففبء المعرفففي الففداخلي بنجففا  ،ومففن خففالل تففوفير فرصففة معالجففة للمعلومففات الجديففد
خار الفص  ،وتخرينها في ال اكر طويلة المفدى ةبف اللفدوم إلفى الفصف وعنفد مواجهفة
طفس المفهوم داخ الفص  ،شصبح الطالبة ةادر على اسفترداد المعلومفات مفن الف اكر
طويلة المدى ،وبالتالي توسيا حدود الف اكر العاملفة بةفا كبيفر ،ممفا عمف علفى خفف
عفففبء الجهفففد والعفففبء العللفففي وعفففبء األداء ،األمفففر الففف ي يتففففق مفففا مفففا ششفففار إليفففي
)(Musallam, 2010
التركير في وةف الحصفة الصففية علفى تحليفق الفهف العميفق للمففاهي العلميفة المتضفمنة
بوحد الطاةة وتوسيا المعرفة اإلجرائية من خالل تطبيق المفاهي الجديد الماتوبة على
المواة الجديد  ،عم على زياد العبء المعرفي وثيفق الصفلة وتلليف العفبء المعرففي
الخفارجي .كف لك خفف عففبء الجهففد والعففبء العللففي وعففبء األداء لففدى الطالبففات  ،كمففا
ششار ك من).)DeLeeuw & Mayer, 2008 ;Bergman & Sams,2012

توصيات البحث:
في ضوء ما توص إليي البحث الحالي من طتائج  ،وما تلدم من مناةةة له ا النتفائج
يوصي البحث بما يلي:
 شهميففة ا سففتفاد مففن دلي ف المعل ف وكراسففة األطةففطة المصففممين فففي البحففث الحففالي فففيتفففدريس وحفففد الطاةفففة الملفففرر علفففى الصففف األول اإلعفففدادي بالفصففف الدراسفففي األول
باس تخدام استراتيجية الص المللو .
 شهميففة ا سففتفاد مففن إجففراءات إعففداد دلي ف المعل ف وكراسففة األطةففطة فففي البحففث الحففاليإلعداد دلي معل وكراسة شطةطة لموضوعات شخرى في ماد العلوم ةائمة علفى التفدريس
باستخدام استراتيجية الص المللو .
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ضففرور تففوفير بففرامج تدريبيففة لمعلمففي العلففوم للمرحلففة اإلعداديففة حففول كيفيففة اسففتخدام
استراتيجية الص المللو في التدريس وخف العبء المعرفي لدى الطال .
ضفففرور ا هتمفففام بخفففف العفففبء المعرففففي للطالفففب شثنفففاء الفففتعل بتصفففمي بيلفففات تعلففف
الاتروطية متنوعة بعيد عن التعليد وةائمة على شسس ومباديء طظرية العفبء المعرففي،
بحيث يت استثمار الجهد المب ول في التعل على شفض طحو ممان.
تطوير برامج إعداد المعلمين باليات التربيفة بحيفث تتضفمن اسفتراتيجيات تدريوفية تعمف
علففى تلليفف الطبيعففة الجامففد للمفففاهي العلميففة وجعلهففا مرئيففة  ،وكفف لك خففف العففبء
المعرفي لدى الطالب لما لي من تأثير على طتائج التعل .
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مقترحات البحوث المستقبلية :
-

استخدام استراتيجية الص المللو لتنمية المفاهي العلمية المتضمنة بوحفد التففاعالت
الايميائية لدى طال الص األول اإلعدادي وخف العبء المعرفي لديه .
اسففتخدام اسففتراتيجية الص ف المللففو لتنميففة بع ف المفففاهي العلميففة وخف ف العففبء
المعرفي لدى طال المرحلة الثاطوية.
العالةة بين التحصي األكاديمي وخف العبء المعرفي لدى طال الص األول اإلعدادي
في وحد الطاةة في ضوء استخدام استراتيجية الص المللو .
شثفر توريف تلنيفة الواةفا المعفرز ففي تففدريس العلفوم علفى تنميفة بعف المففاهي العلميففة
و خف العبء المعرفي لدى طال المرحلة اإلعدادية .
تصمي برطامج تدريبي ملتر لمعلمفي العلفوم بالمرحلفة اإلعداديفة سفتخدام اسفتراتيجية
الص المللو في التدريس وشثر ذلك على خف العبء المعرفي لدى طالبه .
شثر استخدام استراتيجية الص المللو على تنمية الفه العميق ومهارات التنظي ال اتي
لدى طال الص األول اإلعدادي .

أوالً :المرايع العربية:
-

المرايع

أبو الوفا ،وفاء عبد المنعم ( .)2019استخدام الواقع المعةز لبنةاء المفةاهيم العلميةة وعالقتةه بأ مةاط
تعلم تالميذ مرحلة التعليم االساسي .رسالة مايستير  .كلية التربية .يامعة طنطا.
أبو يلبي ،منيرة ( .)2016فاعلية استراتيجية الصفوف المعكوسة باستخدام موقةع ) (Edmodoفةي
تنميةةة التفكيةةر اإلبةةدعي ،واالتجاهةةةات حةةو مةةادة األحيةةاء لةةةدي طالبةةات المرحلةةة الثا ويةةة ،رسفففالة
ماجوتير ،يامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية،الرياض.
أبوريةة ،حنةةان حمةةدي أحمةد ( .) 2017فاعليةةة اسةةتراتيجية الصةف المقلةةوب فةةي تنميةة بعة مفةةاهيم
الوراثة ومهارات ح المسائ المرتبطة بها لةدي طةالب الصةف األول الثةا وي .مجلةة كليةة التربيةة:
يامعةةةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةةةا  -كليةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةة ،مةةةةةةةةةةج ,28ع .258 - 216 ، 111مسةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/861586
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 أحمةد ،عبةةد الحكةةيم محمةةد ( .) 2002أثةر تةةدريس الميكا يكةةا علة تصةحيح المفهةةوم الخاطئةةة لةةبعمفاهيمهةا وتنميةةة االتجاهةات حوهةةا لةةدم الطلبةة المعلمةةين بقسةم الفيزيةةاء بكليةةة التربيةة يامعةةة تعةةز،
الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس .)82(.كلية التربية.يامعة شمس.
 اخوارشةةيدة ،عبيةةر أحمةةد هللاةةيف ( .)2017أثةةر اسةةتخدام إسةةتراتيجية الصةةف المقلةةوب فةةي تنميةةةالتفكيةةر الرياهللاةةي وفةةي الدافعيةةة حةةو تعلةةم الرياهللاةةيات لةةدم طلبةةة الصةةف األول الثةةا وي العلمةةي
(رسةةةةةةةةالة مايسةةةةةةةةتير غيةةةةةةةةر منشةةةةةةةةورة) .يامعةةةةةةةةة ل البيةةةةةةةة  ،المفةةةةةةةةرق .مسةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/856303
 أمبوسعيدي ،عبد بن خميس؛ الحوسنية ،هدم ( .)2018أثر التدريس بمنح الصف المقلوب ( ) Flipped Classroomفةةي تنميةةة الدافعيةةة لةةتعلم العلةةوم والتحصةةي الدراسةةي لةةدم طالبةةات
الصف التاسع األساسي .مجلة يامعة النجاح لألبحاث  -العلوم اإل سا ية :يامعة النجةاح الوطنيةة،
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج ,32ع .1604 - 1569 ، 8مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/932214
 بشاي ،كريا يابر حناوي ( .)2016فاعليةة السةقاالت التعليميةة فة تنميةة حة المشةكالت الهندسةيةوخف العبء المعرف لدم تالميذ الصةف الثةا اإلعةدادم .مجلةة تربويةات الرياهللاةيات :الجمعيةة
المصةةةةةةةةةةةةرية لتربويةةةةةةةةةةةةات الرياهللاةةةةةةةةةةةةيات ،مةةةةةةةةةةةةج ,19ع .131 - 91 ، 8مسةةةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/783646
 البنةا ،عةادل سةيد ( .) 2008العةةبء المعرفةي المصةاحب السةلوب حة المشةكلة فةي هللاةوء مسةةتوياتصعوبة المهمة وخبرة المتعلم .مجلة كلية التربية بكفر الشيخ.1-50،)45(،
 يةةاد  ،يةةاد أحمةةد حسةةين ( .) 2014أثةةر مط ة اسةةتراتيجية الةةتعلم المعكةةوس ف ة تحصةةي طلب ةةالمرحلةةة األساسةةية ف ة العلةةوم ودافعيةةتهم حوهةةا (رسةةالة دكتةةوراا غيةةر منشةةورة) .يامعةةة العلةةوم
اإلسالمية العالمية ،عمان .مستريع من:
http://search.mandumah.com/Record/860606
 يلي  ،وسن مةاهر ( .) 2015أثةر التةدريس وفةق ظريةة العةبء المعرفةي فةي تحصةي مةادة الكيميةاءالحياتية واستبقاء المعلومات والتنور العلمي والتكنولويي لدم طلبة قسم الكيمياء  /كليةة التربيةة ابةن
الهيثم للعلوم الصرفه .المجلة المصةرية للتربيةة العلميةة :الجمعيةة المصةرية للتربيةة العلميةة ،مةج,18
ع .43 - 19 ، 4مستريع من :
http://search.mandumah.com/Record/700465
 حامةةد ،مةةروة حسةةن ( .) 2018أثةةر التشةةار فةةي اسةةتخدام الخةةرائف الذهنيةةة فةةي بيئةةة الةةتعلم المةةدمجالسحابي عل التحصي الفوري والمريأ والعبء المعرفي لطالب تكنولوييةا التعلةيم .مجلةة التربيةة:
يامعةةةةةةةةةةةة األ هةةةةةةةةةةةر  -كليةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةة ،ع ,180ج .607 - 560 ، 1,2مسةةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/959216
 الحربي ،ورة معيبد عواد ( .)2017فاعلية استراتيجية دورة التعلم الخماسةية فةي تحصةي المفةاهيمالعلمية واكتساب مهارات التفكير العلمي لتلميذات الصف الخامس االبتدائي .رسالة مايسةتير .كليةة
التربية .يامعة القصيم.
 الخليفة ،حسن ؛ مطاوع ،هللاياء ( .)2015استراتيجيات التدريس الفعال  ،مكتبة المتبن . الربيعةةان ،وفةةاء بنةة محمةةد بةةن عبةةد ( .)2017فاعليةةة الصةةف المقلةةوب بمنصةةة إيةةزي كةةالس( ) EasyClassلتنمية مهارات التفكير الناقد في مقةرر العلةوم لةدم طالبةات المرحلةة المتوسةطة فةي
مدينة الرياض .المجلة الدولية التربوية المتخصصةة :دار سةمات للدراسةات واألبحةاث ،مةج ,6ع، 2
 .201 - 188مستريع من:
http://search.mandumah.com/Record/845301
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 رمضةان ،أحمةد ثابة فضة ؛ الةدرس ،عةالء سةعيد محمةد ( .)2016فعاليةة بر ةامج تةدريبي قةائم علةالتعلم المستند إل الدماغ في تنمية مهارات التفكير المنظومي وخف العبء المعرفي لدم طالب كليةة
التربيةةةة .مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة :يامعةةةة طنطةةةا  -كليةةةة التربيةةةة ،مةةةج ,64ع .82 - 1 ، 4مسةةةتريع مةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/861365
 الرياميةةة ،مثل ة بن ة علةةي بةةن سةةالم ( .) 2018أثةةر اسةةتخدام تقنيةةة الواقةةع المعةةز فةةي تنميةةة التفكيةةرالفراغةي واكتسةةاب المفةاهيم العلميةةة لةدم طالبةةات الصةف الخةةامس االساسةي (رسةةالة مايسةتير غيةةر
منشةةةةةةةةةةةةةةةةورة) .يامعةةةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةةلطان قةةةةةةةةةةةةةةةةابوس ،مسةةةةةةةةةةةةةةةةقف .مسةةةةةةةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/964791
 الزعبي ،محمد يوسةف ( .) 2009أثةر طريقةة العةرض و التنظةيم و مةن التقةديم للمةادة التعليميةة فةيالبينات متعددة الوسائف في العبء المعرفي لدم عينةة مةن طةالب الصةف األول الثةا وي العلمةي فةي
مةةةدارس لةةةواء الرمثةةةا (رسةةةالة دكتةةةوراا غيةةةر منشةةةورة) .يامعةةةة اليرمةةةو  ،إربةةةد .مسةةةتريع مةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/726073
 الزعبةةي ،محمةةد يوسةةف ( .) 2017أثةةر العةةبء المعرفةةي وطريقةةة العةةرض والتنظةةيم و مةةن التقةةديمللمادة التعليميةة فةي البيئةات متعةددة الوسةائف علة التةذكر .المجلةة الدوليةة للعلةوم التربويةة والنفسةية:
المؤسسةةةةةة العربيةةةةةة للبحةةةةةث العلمةةةةةي والتنميةةةةةة البشةةةةةرية ،ع .218 - 189 ، 5مسةةةةةتريع مةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/829783
يتون ،عايش (.) 2001أساليب تدريس العلوم .عمان :دار الشروق للنشر والتو يع .
 الزين ،حنان بن أسعد ( .) 2015أثةر اسةتخدام اسةتراتيجية الةتعلم المقلةوب فةي التحصةي األكةاديميلطالبات كلية التربية بجامعة األميةرة ةورة بنة عبةدالرحمن .المجلةة الدوليةة التربويةة المتخصصةة:
دار سةةةةةةةةةةةمات للدراسةةةةةةةةةةةةات واألبحةةةةةةةةةةةةاث ،مةةةةةةةةةةةةج ,4ع .186 - 171 ، 1مسةةةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/843452
 سةةةةةةةةبتي ،عبةةةةةةةةاس ( .)2016التعلةةةةةةةةيم المقلةةةةةةةةوب .أيةةةةةةةةن ومتةةةةةةةة طبةةةةةةةةق مسةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةن:http://www.alukah.net/social/0/103555/#ixzz4ZD3KW4KT
السةةريحي ،أسةةماء رويةةبح سةةالم؛ أمجةةاد ،مجلةةد ( .)2018أثةةر اسةةتخدام الفيةةديو التفةةاعلي فةةي تنميةةة
المفةةاهيم العلميةةة فةةي مةةادة العلةةوم لةةدم طالبةةات الصةةف الثالةةث متوسةةف بمحافظةةة يةةدة .مجلةةة العلةةوم
التربويةةةةة والنفسةةةةية :المركةةةةز القةةةةومي للبحةةةةوث غةةةةزة ،مةةةةج ,2ع .82 - 67 ، 21مسةةةةتريع مةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/940080
 سعادة ،يودت أحمد ( .) 2003تدريس مهارات التفكير (مع مئةات األمثلةة التطبيقيةة)  ،ط ،1عمةان:الشروق للنشر والتو يع.
 السلمي ،خلود عبدالعزيز ( .) 2019استخدام الصف المقلوب لتنميةة مهةارات التفكيةر الناقةد فةي مةادةالفيزياء لدم طالبات الصف األول الثا وي بمدينة يدة .مجلة القراءة والمعرفة :يامعة عين شمس -
كليةةةةة التربيةةةةة  -الجمعيةةةةة المصةةةةرية للقةةةةراءة والمعرفةةةةة ،ع .181 - 150 ، 207مسةةةةتريع مةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/941080
 الشام  ،خديجة ( .) 2018فعالية استخدام استراتيجية التعلم المعكوس ف اكتساب المفاهيم الفيزيائيةلةةدم طالبةةات الصةةف التاسةةع االساس ة واتجاهةةاتهن حةةو تعلمهةةا (رسةةالة مايسةةتير غيةةر منشةةورة).
يامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل البيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ،المفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق .مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/875896
 الشرمان ،عاطف ابةو حميةد ( .)2015الةتعلم المةدمج والةتعلم المعكةوس ،عمةان :دار المسةيرة للنشةروالتو يع.

- 1288 -

الص
استراتيجية
استخدام
.................................................

المللو

لتنمية

بع

المفاهي

العلمية

 الظفيري ،فايز منشةر؛ المطيةري ،فاطمةة عةاي ( .)2018فاعليةة مةو ج الصةف المقلةوب لتحقيةقمستويات تصنيف بلوم المنقح في المجال المعرفي لمةادة األحيةاء للصةف الحةادي عشةر فةي المرحلةة
الثا ويةةة .رسةةالة الخلةةيج العربةةي :مكتةةب التربيةةة العربةةي لةةدول الخلةةيج ،س ,39ع.36 - 17 ، 149
مستريع من:
http://search.mandumah.com/Record/931415
 العامري ،ينب عزيز أحمد ؛ علي ،خالد فهد ؛ والشبا  ،عباس فاهللاة كةا م (" .)2016تصةميمتعليمي تعلمي علة وفةق إسةتراتيجيات العةبء المعرفةي وأثةرا فةي تحصةي مةادة الكيميةاء والتفكيةر
البصةةري لطةةالب الصةةف الرابةةع العلمةةي ".فةةي المةةؤتمر العلمةةي الثةةامن عشةةر :منةةاهج العلةةوم بةةين
المصرية والعالمية :الجمعية المصرية للتربية العلمية القةاهرة :مركةز الشةيخ صةالح كامة  -يامعةة
األ هر .236 - 215 ،مستريع من:
http://search.mandumah.com/Record/773785
عبد الحميد ،حسن عزب (.)2011االحصاء النفسي والتربةوي تطبيقةات باسةتخدام ،spss18دار
الفكر العربي ،القاهرة.
 عبةةد الواحةةد ،علةةي ( .)2015اسةةتخدام الصةةف المعكةةوس لتعلةةيم اللغةةة العربيةةة لغيةةر النةةاطقين بهةةا،http://www.new-educ.com/8%AA
مستريع من:
 عبدالعاطي ،هالةة أبةو العةال سةعيد ( .) 2015تو يةف مةو ج الةتعلم المعكةوس فةي تةدريس االقتصةادالمنزلي وتأثيرا في أبعاد العبء المعرفي لةدم طالبةات المرحلةة اإلعداديةة واتجاهةاتهن  .مجلةة كليةة
التربية :يامعة اإلسكندرية  -كلية التربية ،مج ,25ع.518-459، 6
 عطيةةو ،محمةةد جيةةب ( .) ٢٠١٣طةةرق تةةدريس العلةةوم بةةين النظريةةة والتطبيةةق .القةةاهرة:دار الفكةةرالعربي
 عقة  ،أ ةةور ( .) 2003تقةةويم تعلةةم المفةةاهيم .مجلةةة التربيةةة :اللجنةةة الوطنيةةة القطريةةة للتربيةةة والثقافةةةوالعلوم ،س  ,32ع  .103 - 76 ، 145مستريع من:
http://search.mandumah.com/Record/27362
 غنيم ،سحر يمي عبد المعبود ( .)2001أثر استخدام مو ج يا ييه في تدريس العلوم عل اكتسابالمفةاهيم العلميةة واالحتفةا بةالتعلم لةدم تالميةذ المرحلةة االبتدائيةة .رسةالة مايسةتير .كليةة التربيةة .
مناهج وطرق تدريس  .يامعة الزقا يق.
 الفار ،إبراهيم عبد الوكي ( .)2012تربويات تكنولوييا القرن الحادي والعشرين :تكنولوييةا)ويةب(  ،2.0القاىرة ،دار الفكر العربي.
 الفية  ،حلمةي ( .) 2013تصةةميم مقةرر إلكترو ةي فةةي علةم الةةنفس قةائم علة مبةةاديء ظريةة المرو ةةةالمعرفيةةة وتةةأثيرا فةةي تنميةةة الةةذكاء المنظةةومي وخف ة العةةبء المعرفةةي لةةدي طةةالب كليةةة التربيةةة
النوعية يامعة االسكندرية .رسالة دكتوراا ،كلية التربية – يامعة االسكندرية .
 الفية  ،حلمةي ( .)2015الةذكاء المنظةومي فةي ظريةة العةبء المعرفةي .القةاهرة :مكتبةة اال جلةوالمصرية.
 قشةةطة ،يةةة خلي ة (.)2016أثةةر تو يةةف اسةةتراتيجية الةةتعلم المةةنعكس فةةي تنميةةة المفةةاهيم ومهةةاراتالتفكير التاملي بمبحث العلوم الحياتية لةدي طالبةات الصةف العاشةر األساسي،رسةالة مايسةتير ،كليةة
التربية،الجامعة اإلسالمية بغزة.
 الكحيلي ،ابتسام سعود ( .) 2015الفصول المقلوبة مةن أية مةتعلم مةدم الحيةاة  .الريةاض :المركةزالةةةةةةةةةةةةةوطني للةةةةةةةةةةةةةتعلم اإللكترو ةةةةةةةةةةةةةي والتعلةةةةةةةةةةةةةيم عةةةةةةةةةةةةةن بعةةةةةةةةةةةةةد  .مسةةةةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةةةةةن :
http://training.elc.edu.sa/sites/default/files/content.pdf
 الكحيلي ،ابتسام سعود ( .)2015فاعلية الفصول المقلوبة ،ط،1المدينة المنورة  :دار الزمان.- 1289 -
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الكندرم ،عل حبيب ( .) 2018التعلم اإللكترو ة والعةبء المعرفة علة الطةالب :دراسةة تقويميةة
ورؤية مستقبلية .دراسات تربوية و فسية :يامعة الزقا يق  -كلية التربية ،ع .347 ، 101مسةتريع
http://search.mandumah.com/Record/941603
من:

-

لحريزي ،بثينة بن علي بن شنين ؛ البلوشي ،سليمان بن محمةد بةن سةليمان ( .)2008أثةر المحاكةاة
الحاسةةوبية فةةي التحصةةي فةةي الفيزيةةاء وتنميةةة التفكيةةر الفراغةةي لةةدم طالبةةات الصةةف الحةةادي عشةةر
(رسةةةةةةالة مايسةةةةةةتير غيةةةةةةر منشةةةةةةورة) .يامعةةةةةةة السةةةةةةلطان قةةةةةةابوس ،مسةةةةةةقف .مسةةةةةةتريع مةةةةةةن:
http://search.mandumah.com/Record/964467

-

اللهيبةةي ،عبةةدالر اق عيةةادة محمةةد ( .) 2018أثةةر اسةةتخدام التعلةةيم المعكةةوس ف ة تحصةةي طالبةةات
الصف الخامس العلم األحيائ واالحتفا به ف مادة الفيزيةاء ودافةع اإل جةا  .دراسةات عربيةة فةي
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 .703مستريع من:
يوسةةف ،سةةحر عةز الةةدين محمةةد ( .) 2017أثةةر اسةةتخدام المنظمةةات الرسةةومية فةةي تنميةةة التحصةةي
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مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج ،41 .ع .124-77 ،2مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتريع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن :
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol41/iss2/3
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