
 
 

 

 

 

مهارات التفكير فى مادة  هدف البحث الحإلى إلى دراسة فعالية استخدام الفصل المعكوس فى تنمية
االبتدائية، وتم استخدام المنهج التجريبى ذو التصميم شبه التجريبى، وقد أعـد      العلوم لدى تالميذ المرحلة     

االحتكاك والجهاز "الباحث دليل المعلم وكراسة نشاط التلميذ وفقا لنموذج الفصل المعكوس لتدريس وحدتى 
مـا  من مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائى باستخدام الفصل المعكوس، ك         " الدورى والجهاز االخراجى  

أعد الباحث اختبار تحصيلى، واختبار مهارات التفكير، وتم تطبيق البحث فى الفصل الدراسى الثانى من               
تلميذ وتلميذه، مقسمة إلى مجمـوعتين األولـى        ) ١٠٠(وتكونت عينة البحث من     . ٢٠١٩/ ٢٠١٨العام  

دارة تدائيـة التابعـة إل  تلميذا وتلميذه من مدرسة االمام محمد متولى الشعراوى االب        ) ٥٠(تجريبية وعددها 
غرب المنصورة محافظة الدقهلية ودرست وحدتى التجريب باستخدام الفصل المعكوس، والمجموعة الثانية 

تلميذا وتلميذه من نفس المدرسة ودرست وحدتى التجريب بالطريقة التقليدية، وتم           ) ٥٠(ضابطة وعددها     
  :إلىد التدريس، وتوصل البحث تطبيق اختبار مهارات التفكير على المجموعتين قبل وبع

وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى درجات تالميذ المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة         
  .الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار مهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية

Abstract 
The aim of the current research is to study the effectiveness of using flipped 

classroom  in developing  thinking skills in the science of primary school students, 
and the experimental method was used with semi-experimental design. The 
researcher prepared the teacher's guide and the student activity booklet to teach the 
" friction units and The circulatory system and the excretory system " Science for 
the fifth grade primary using flipped classroom, the researcher also prepared  
achievement test , and a test of thinking skills, and applied research in the second 
semester of 2018/2019. 

The study sample consisted of 100 students, divided into two groups, the first 
being 50 students of fifth grade student from the Imam Muhammad Metwally Al 
Shaarawy Primary School in Department of West Mansoura Dakahlia province 
,they studied the two units of experimentation using flipped classroom,and the 
second group was a control group of 50 students from the same school. They 
studied the two experimental units in the traditional way. The achievement test and 
the test of thinking skills were applied to both groups before and after teaching. 
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The current search reached several results:There are significant differences  
between the average scores of students in the experimental group and the control 
group in the post application to test thinking skills for the experimental group.  

 

يعتبر تعليم مهارات التفكير مـصدر      
تزويد الطالب باألدوات التى يحتاجونها حتى      
يتمكنوا من التعامل بفاعلية مع أى نوع مـن         
المعلومات أو المتغيرات التـى يـأتى بهـا         
المستقبل؛ مما يجعل التعليم من أجل التفكيـر     
وتعليم مهارات التفكير أكثر أهميـة لنجـاح        

ــا  ــوير المجتمع ــد  (ت وتط ــى عب فتح
  ).٢٠٠٧،٢٧الرحمن،

ــسالم   ــد ال ــده عب ــا أك ــذا م وه
 أن  إلـى حيث أشار   ) ٤٧٠،٢٠٠٩(مصطفى

العقد األخير من القرن العشرين شهد تغيرات       
تربوية مهمة؛ وذلـك مـن خـالل ازديـاد          
االهتمام بجعل المناهج الدراسية أكثر اثـارة       

ضافة إلى تهيئة   وتشويق لتفكير الطالب، باإل   
ة لهم الكتـساب مهـارات      الظروف المناسب 

التفكير والقدرة على حل المشكالت، وبالتإلى      
ثـارة  إأصبحت طرق تدريس العلوم تهـتم ب      

تفكير وعقول هؤالء الطـالب مـن خـالل         
األسئلة التى تطرح عليهم وحل المـشكالت       

  .واالكتشاف واألنشطة العلمية
واهتم العلماء بمهارات التفكير، فمنهم     

يجب أن يتوجـه    من اعتبرها األساس الذى     
إليه االهتمام بالدرجة األولى بالنسبة لتدريس      

  جانييـه، Gagne(العلوم، ومنهم العلمـاء  

Tyler واعتبروا أن مهارات التفكيـر  ) تايلر
هى الطريقه التى يتم التوصل بواسطتها إلى       

واعتبر بعض علماء التربية    . المعرفة العلمية 
أن التفكير عبارة عن تفاعل دينـاميكى بـين      

لعمليات والنتائج فينـتج المعرفـة العلميـة        ا
الجديدة أكثر من كونـه وصـفا للظـواهر         
الطبيعية، لذلك أطلق هؤالء العلمـاء علـى        
مهارات التفكير مهارات التفكير مدى الحيـاة   
ألنها تستخدم فى حل مشكالت الحياة اليومية       

  ).٢٠٠٢،٨٤كمال زيتون، ( ومعالجتها 
أهـم  وتعد تنمية مهارات التفكير من      

األهداف التى نسعى إلى تحقيقها فـى أثنـاء         
عملية التدريس، وتنبع أهمية هذا الهدف من       
ربط المشكالت التدريسية بالحيـاة العمليـة       
وجعلها مشابهة للمشكالت الحياتية اليوميـة      
التى تواجه التلميذ فى المنـزل والمدرسـة         
والمجتمع، ويجب علـى المعلـم أن يتـيح         

بحريـة والتخطـيط    الفرصة للتلميـذ للتفكير   
الهادف لحل المـشكلة، وتحمـل المـسئولية      

 ,Ackerson(واالسـتقاللية فـى التفكيـر    

2003,57.(  
 ,.Aksela, M(وتؤكــد أكــسيال 

 أنه ينبغـى تـضمين التفكيـر        )2005,34
ومهارات التفكير العليـا خـالل التـصنيف        
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المعرفى للمحتوى، مع مراعاة التدرج فـى        
ة بأنها القدرة   مهارات التفكير، وتعرف المهار   

على فعل شئ جديد بـشكل جيـد، ويمكـن          
تلخيص وتصنيف مهارات التفكير المختلفـة،   
حيث تشتمل على جمع البيانات وتـصنيفها،       
وتحليل المعلومات، واستخالص النتائج منها،     
وإنتاج أفكار جديدة، وحال لمشكالت، وتحديد      
السبب والنتيجة، واتخاذ القرارات، باإلضافة     

مكن أن تصنف مهارات التفكيـر      إلى ذلك، ي  
مهــارات معالجــة : إلــى الفئــات التاليــة

المعلومـات، مهــارات الــسبب والنتيجــة،  
مهارات البحث والتقييم، مهـارات التفكيـر       

  .اإلبداعى، وأيضا مهارات التفكير الناقد
إل 

قد نبع االحـساس بالمـشكلة مـن خـالل          
  : تيةالمصادر اآل

تربية على أن أحد أهداف     تأكيد خبراء ال   -
كيف ” تدريس العلوم هو تعليم التالميذ       

ال كيف يحفظون المقـررات     “ يفكرون  
والمناهج الدراسية عن ظهر قلـب دون       
فهمها واستيعابها أو توظيفها فى الحياة،      
لذا البد أن يركز تدريس العلـوم علـى         
تنمية مهارات التفكير واكتساب الطريقة     

عـايش  ( فكيـر   العلمية فى البحث والت   
  )٢٠٠١،١٣زيتون ،

اعتبار مهـارات التفكيـر مـن أهـم          -
المهارات التى يجب تعلمها فى الوقـت       

لى أن تقدم البـشر     إالحالى، وهذا يرجع    
فى الماضى فى أعمالهم كان من خـالل      

ن مهاراتهم اليدوية فى حين أصـبح اآل      
تقدم البشر فـى أعمـالهم مـن خـالل        

 ألننـا   مهاراتهم العقلية والمعرفية، وذلك   
نعيش فى عصر المعرفة وليس عـصر       
الصناعة وبالتالى حلت القوة فى التفكير      

 .(Eric,2012,9)محل القوة العضلية 

اهتمام كثير مـن الخبـراء التربـويين         -
والباحثين فى مجال تدريس العلوم بتنمية      
مهارات التفكير لـدى المتعلمـين فـى        

 . مراحل التعليم المختلفة

 مـوجهى   من خالل النقاش مع بعـض      -
ومعلمى العلوم لوحظ تـدنى مـستوى       
تالميذ المرحلـة االبتدائيـة مهـارات       
التفكير، ومن خـالل االطـالع علـى        
أهداف أسئلة مـادة العلـوم لـوحظ أن         
األسئلة تركز على مستويات معرفية دنيا      
ال تتجاوز حد الفهم مما يعيق ممارسـة        
التلميذ لمهارات التفكير فى المـستويات      

 .المعرفية العليا

ندرة األبحاث التـى تناولـت الفـصل         -
 .المعكوس فى مادة العلوم 

دعت الدراسات إلى اإلهتمام بمقارنة  كما -
فعالية النموذج فى تدريس مواد مختلفة،      
ومتابعة أداء التالميذ فـى عـدة دروس       
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لمقرر واحد، أو عدة مقررات، ومقارنته      
بالتدريس التقليدى، ودمج أنشطة جديـدة   

تبار أثرهـا علـى     صفية وال صفية الخ   
مخرجات التعلم، والبحث فـى تـصميم       
ــه   ــه وفعاليت ــادة جودت ــديو، وزي الفي

)٣٢،(Bishop, 2013. 

" الفصل المعكوس   " وقد أثبت نموذج    
فعاليته فى تنمية جوانب مختلفة للتعلم ، مـن      
أهمها إتجاه تقليل زمن الـتعلم ، واكتـساب         
مهارات التحليل والتقويم فى الحصة ، إال أنه        

ا لحداثة النموذج فما زال يحتاج المزيـد        نظر
من األبحاث للحكم على مدى فعاليتـه فـى         
مراحل التعليم المختلفه، وبإستخدام أسـاليب      

 Warter Perez تطبيـــق مختلفـــة

&Dong,2012,54)(. 

وعلى الرغم من قلة األبحاث لحداثـة   
النموذج ،إال أن النتائج التى توصلت لها على        

ــن ف  ــرات ع ــى مؤش ــا تعط ــه قلته عاليت
(Bishop,2013,36)      كما أن األبحاث فى ، 

مراحل التعليم قبل الجامعى ما زالت قليلـة،        
بحـاث التـى أجريـت اهتمـت        ألوغالبية ا 

بالمرحلة الجامعية،كما أن هناك حاجة إلـى       
إختبار فعالية النموذج فـى مـواد دراسـية         
مختلفة ومنها مادة العلوم، وقد ضم المؤتمر        

ليم عددا من األبحـات     الدولى لتكنولوجيا التع  
وأوراق العمــل عــن الفــصل المعكــوس، 
وأوصى المؤتمربـضرورة االهتمـام بهـذا       

النموذج واجـراء المزيـد مـن األبحـاث         
  .(Ash,2012,83)حوله

ــر   ــسون ورين ــح جون  )وأوض
Johnson&Renner,2012,72 ) أن هناك 

حاجة إلى مزيد من الدراسات التـى تهـتم          
ـ          ر بقياس جوانب أخـرى مـن الـتعلم غي

تجاه نحو المـاده ؛ كمـا فـى         إلالتحصيل وا 
غالبية الدراسات التى أجريت عن النمـوذج       

(Mason & Cook,2013,65)ضافة إل، با
هتمام بـإجراء مزيـد مـن       إلإلى ضرورة ا  

الدراسات عن إستخدام الفيديو كأساس لهـذا       
، خاصـة أن    (Tucker,2012,83)النموذج  

الدراسات عن الفيديو بوجه عام قليلة علـى        
غم من أن الفيديو قد شاع استخدامه فـى         الر

مجال تكنولوجيا التعليم منذ فتـرة طويلـة ،         
بدأت مع ظهور التلفيزيون والفيديو وإستخدام      
األفالم التعليمية والتسجيالت المصورة، مما     
يجعل الفيديو عامال مشتركا فى كثيـر مـن         
التطبيقات التكنولوجية الحديثة فـى مجـال       

الصورة والصوت فـى    عتماده على   التعليم إل 
وهمـا يعتبـران مـن أكثـر      نقل الرسالة، 

الوسائط نجاحـا فـى عـرض المحتـوى         
  .التعليمى

 

تأسيسا على ماسبق اتضح أن هنـاك       
قصور فى طريقة التدريس المتبعـة حاليـا        

بتدائية حيث يـستخدم معلمـو      بالمدارس اإل 
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العلوم الطريقة التقليدية فـى التدريس،وهـذا       
إلى عدم االهتمـام بتنميـة مهـارات        يؤدى  

بتدائية فى مادة   إلالتفكير لدى تالميذ المرحلة ا    
العلوم واعتمادهم فقط على الحفظ والتلقين ،       
وهذا بدوره يعمل على تخريج فرد غير فعال        

مما حذا بالباحث فى محاولة     فى المجتمع ،    
منه أن يختبر فعالية نموذج التعلم المعكوس 

ة فى التعلم فى تنميـة      كأحد النماذج الحديث  
 .مهارات التفكير

ومن هذا المنطلـق أمكـن صـياغة        
ــو   ــى النح ــرئيس للبحــث عل ــسؤال ال   ال

  :تىاآل
ما فعالية استخدام الفصل المعكـوس فـى        

مهارات التفكير فى مادة العلوم  لدى  تنمية
  تالميذ المرحلة االبتدائية ؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الـسؤال       
  :التالى
لية استخدام الفصل المعكوس    ما فعا  -١

فى تنمية  مهارات التفكيـر لـدى        
 تالميذ المرحلة االبتدائية ؟ 

 
 

  : تىسعى البحث الحالي لتحقيق الهدف اآل
الكشف عن فعالية اسـتخدام الفـصل        -١

المعكوس فى تنمية مهارات التفكيـر      
 .بتدائىإللدى تالميذ الصف الخامس ا

 

 

 البحث الحالي إلى ماهو متوقع ترجع  أهمية
  :أن تسهم به نتائجه وذلك على النحو االتى

تزويد المعلم بدليل معلم يوضح كيفية       -١
تدريس وحدتى التجريب بمـا ينمـى       

 .مهارات التفكير لدى التالميذ

تزويد التلميذ بكراسة نـشاط مـزودة        -٢
بأنشطة صفية يمارسها التلميـذ فـى       

 . الفصل تحت اشراف المعلم

 معلمى وموجهى العلوم على     مساعدة -٣
اتباع استراتيجيات تـدريس حديثـة       
مغايرة لما هو تقليدى مـع مراعـاة        
تنظيم وتسلسل المعلومات فى الكتاب     

 . المدرسى

يقدم البحث أداة مضبوطة علميا لقياس       -٤
  . مهارات التفكير فى العلوم

 

تضمن البحث المصطلحات العلميـة     
  :التالية

 : وسالفصل المعك .١
ــامز   ــان وسـ ــه برجمـ يعرفـ

(Bergman&Sams,2012,21) ــه "  بأنـ
تاحـة  إلتوظيف التكنولوجيا بعـدة طـرق       

المحتوى التعليمى الذى كان مقررا عرضـه       
 فى المنزل للتلميـذ قبـل بدايـة         –بالفصل  

الحصة، واستغالل وقت الحصة فـى عمـل        
 ".الواجبات واألنشطة ، التى تطبق المعرفة 
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) Stone, 2012,99(ويعرف ستون 
الفصل الدراسى المعكوس بأنه فصل يستخدم      
تقنية التصوير لتسجيل نشاط علـى الـشاشة        
وصوت المعلم الذى يقدم الدرس حيث يشاهد       
المتعلمون هذه الدروس المسجلة قبل حضور      
الفصل الدراسى، وتخصيص وقت الفـصل      

المـصطلحات الغيـر    / الستكشاف المفاهيم   
تعلم النشط،  مفهومة، وإشراك المتعلمين فى ال    

وإجابة أسئلة المتعلمـين وربطهـا بالحيـاة        
 .اليومية

 : مهارات التفكير .٢

) Alvino, 1990,50 (ألفينـو  يعرف      
 من مجموعة عن عبارة بأنها التفكير مهارات

 الفرعيـة  والمهـارات  األساسـية  المهارات
 العمليـات  تحكـم  التى المتقدمة والمهارات

 رفـة المع تـشمل  والتـى  للشخص، العقلية
 .والميتامعرفية المعرفية والعمليات والتنظيم

 ،٢٠٠٩ (مصطفى السالم عبد يعرفها      
 الالزمة العقلية األداءات مجموعة "بأنها) ٢٥

 ويمكن ، العلمى والتفكير العلم طرق لتطبيق
 ، األساسـية  العلـم  مهـارات  :إلى تقسيمها

  ."التكاملية العلم ومهارات
 ,.Wilson, V(ويـذكر ويلـسون   

أن مهارات التفكير عبارة عـن      ) 2002,43
مجموعة العمليات العقليـة التـى يمارسـها        
التلميذ ويستخدمها عن قـصد فـى معالجـة       

المعلومات والبيانات لتحقيق أهداف تتـراوح      
بين المالحظة وتذكر المعلومات والوصـف      
والتصنيف وحل المـشكالت وصـوال إلـى      

  .التنبؤ
 

الي فى ضوء المحددات    تم إجراء البحث الح   
  : التالية

عينة من تالميـذ الـصف الخـامس         -١
   .االبتدائى بمحافظة الدقهلية

وحدتى االحتكاك و الجهاز الـدورى       -٢
خراجى  ضـمن مقـرر      إلوالجهاز ا 

 . بتدائىإلالعلوم بالصف الخامس ا

   .٢٠١٨/٢٠١٩العام الدراسى   -٣
بعض مهارات التفكير والتى تتمثل فى       -٤

ــة، الو (  ــارة المالحظ ــف، مه ص
  ).التصنيف ، االستنتاج 

 

تتمثل مواد المعالجة التجريبية فـى      
  :تىاآل

  .دليل المعلم فى وحدتى التجريب -١
كراسة النشاط للتلميذ فى وحـدتى       -٢

 .التجريب

  :تىاآل فى البحث أداة وتتمثل
اختبار مهارات التفكير فى وحدتى      -٣

االحتكاك والجهاز الدورى والجهاز    
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للصف الخامس االبتدائى   االخراجى  
    .)من اعداد الباحث ( 
 

       اتبع البحث المنهج التجريبى ذو التصميم
شبه التجريبى لمجموعتيه للكشف عـن      
فاعلية استخدام الفصل المعكـوس فـى       
 تنمية مهارات التفكير لدى تالميذ الصف

  الخامس االبتدائى 
 

  : التالية  تضمن هذا البحث المتغيرات 
 ويتمثل فى طريقة التدريس     :المتغير المستقل 

   :باستخدام 
  .الفصل المعكوس  -أ 
   .الطريقة التقليدية   - ب 

  : وتتمثل فى التالى:المتغيرات التابعة
  .مهارات التفكير  -أ 

 

إن تعليم مهارات التفكير والتعليم من      
أجل التفكير يرفعـان مـن درجـة اإلثـارة        

خبرات، ويجعـالن دور التلميـذ      والجذب لل 
إيجابيا وفعاال فينعكس بصورة عديدة منهـا       
تحـسن مـستوى تحــصيله ونجاحـه فــى    
االختبارات المدرسـية، وتحقيـق األهـداف      

  .التعليمية المنشودة
كما تأتى أهمية االهتمـام بمهـارات       
التفكير وتنميتها بارتباطها بالثقافـة العلميـة       

)Scientific Literacy( ــد ــد ، إذ تع أح
العناصر التى ركزت عليها الثقافة العلميـة،       
ــة    ــد اهللا خطابي ــا ذكرهاعب ــى كم وه

)17,2005:(  
  .تعزز التطور الشخصى لكل متعلم -١
فهم المتعلمون للعالقات المتداخلـة      -٢

  .بين العلم والثقافة والمجتمع
 .تطور مهارات التفكير لكل متعلم -٣

تساعد على توسيع الوعى المهنـى       -٤
 .لكل متعلم

علماء بمهارات التفكير، فمنهم    واهتم ال 
من اعتبرها األساس الذى يجب أن يتوجـه        
إليه االهتمام بالدرجة األولى بالنسبة لتدريس      

  جانييـه، Gagne(العلوم، ومنهم العلمـاء  

Tyler واعتبروا أن مهارات التفكيـر  ) تايلر
هى الطريقه التى يتم التوصل بواسطتها إلى       

ماء التربية  واعتبر بعض عل  . المعرفة العلمية 
أن التفكير عبارة عن تفاعل دينـاميكى بـين      
العمليات والنتائج فينـتج المعرفـة العلميـة        
الجديدة أكثر من كونـه وصـفا للظـواهر         
الطبيعية، لذلك أطلق هؤالء العلمـاء علـى        
مهارات التفكير مهارات التفكير مدى الحيـاة   
ألنها تستخدم فى حل مشكالت الحياة اليومية       

 ).84,2002 كمال زيتون(ومعالجتها 

وتعد تنمية مهارات التفكير من أهـم       
األهداف التى نسعى إلى تحقيقها فـى أثنـاء         
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عملية التدريس، وتنبع أهمية هذا الهدف من       
ربط المشكالت التدريسية بالحيـاة العمليـة       
وجعلها مشابهة للمشكالت الحياتية اليوميـة      
التى تواجه التلميذ فى المنـزل والمدرسـة         

مع، ويجب علـى المعلـم أن يتـيح         والمجت
الفرصة للتلميـذ للتفكيربحريـة والتخطـيط       
الهادف لحل المـشكلة، وتحمـل المـسئولية      

 ,Ackerson(واالسـتقاللية فـى التفكيـر    

2003,149.(  
 ,.Allen, M،7(كما يـذكر ألـين   

 أن التفكير الجيد يساعد على تحقيـق     )2003
األهداف المنشودة وحل المشكالت بـصورة      

اعلية والقدرة على ربـط المعلومـات       أكثر ف 
بمجاالت الحياة اليومية، والتفكيـر بطريقـة       
فعالة يطور مـن طـرق الحـصول علـى          
المعلومات، وفهم المحتوى العلمى والمفاهيم     
العلمية بطريقة جيدة، مما يؤدى إلى تنميـة        

  .التحصيل األكاديمى للتالميذ
 ,.Aksela, M(وتؤكــد أكــسيال 

ـ     )2005,34 ضمين التفكيـر    أنه ينبغـى ت
ومهارات التفكير العليـا خـالل التـصنيف        
المعرفى للمحتوى، مع مراعاة التدرج فـى        
مهارات التفكير، وتعرف المهارة بأنها القدرة      
على فعل شئ جديد بـشكل جيـد، ويمكـن          
تلخيص وتصنيف مهارات التفكير المختلفـة،   
حيث تشتمل على جمع البيانات وتـصنيفها،       

ستخالص النتائج منها،   وتحليل المعلومات، وا  

وإنتاج أفكار جديدة، وحال لمشكالت، وتحديد      
السبب والنتيجة، واتخاذ القرارات، باإلضافة     
إلى ذلك، يمكن أن تصنف مهارات التفكيـر        

مهــارات معالجــة : إلــى الفئــات التاليــة
المعلومـات، مهــارات الــسبب والنتيجــة،  
مهارات البحث والتقييم، مهـارات التفكيـر       

  . وأيضا مهارات التفكير الناقداإلبداعى،
 ,.Cotton, K(كما يؤكد كوتـون  

أن جميع برامج وممارسات تعليم     ) 1991,5
مهارات التفكير تؤدى إلى تحقيق وإحـداث       
تغيير إيجابى فى مستويات التحـصيل لـدى        
التالميذ، وتعددت المناهج التعليمية التى تهتم      
بالعمليات العقلية المتنوعـة، والفعالـة فـى        

  .يز وتنمية مهارات التفكيرتعز
ويرى أيضا أنه يمكن تطبيق مهارات      
التفكير من خالل دمجها مع محتوى المـنهج        
الدراسى أو من خالل تدريسها فـى منـاهج         
منفصلة تساعد التالميذ على تنمية مهـارات       

  .التفكير بشكل منفصل عن المناهج
 ,.Cromley, J(ويرى كروملـى  

لتى نـسعى    أن مهارات التفكير ا    )2000,92
لتنميتها لدى التالميذ يجب أن تدرس للتالميذ       
ثم يعطوا الفرصة للممارسة والتدريب عليها      
تــدريجيا، واســتنتاج الحقــائق المتــضمنة 
والمجردة من خالل المحتوى الدراسى، وذلك      
عن طريق تدريس المعلومـات والمهـارات       

  .معا
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ــدر   ــز حي ــد العزي ــذكر عب  وي
تعلـم   أن أهمية تعلـيم و     )٤٥-٢٠١٦،٤٣(

مهارات التفكيرتتمثل فى عدد مـن النقـاط        
  :التالية
       لـى  إاكتشاف نواميس الحياة وقد دعا

ن الكريم، فحث على التأمـل      آذلك القر 
وفحص األمر من عدة وجـوه لفهمـه       

  .دراكهإو
        النجاح الحيـاتى والدراسـى لألفـراد

وتقدمهم داخـل المؤسـسة التعليميـة       
  .وخارجها

      يحتاجهـا  تزويد التلميذ باألدوات التى
حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أى       
نوع من المعلومات أو المتغيرات التى      

  .يأتى بها المستقبل
       تحسين مستوى التحـصيل الدراسـى

  .للتالميذ
       تحقيق األهداف التعليمية التى يتحمـل

  .المعلمون والمدارس مسؤليتها
 رفع مستوى الكفاءة التفكيرية للتلميذ. 

 التفكيـر  اتمهـار  تنمية تعد ثم ومن
 تحفـز  حيـث  التالميذ لدى كبيرة أهمية ذات
 المواقـف  فـى  االنتبـاه  علـى  التلميذ قدرة

 المربية الخبرات واكتساب المختلفة التعليمية
 المستمرة الرغبة التلميذ لدى تنمى كما منها،

 بـأول،  أوال المعلومـات  عـن  البحـث  فى

 علـى  تعينـه  جديدة مهارات التلميذ واكساب
 بنفسه التلميذ ثقة تزيد كما ته،حيا فى النجاح
  . األخرين مع التفاعل فى ايجابيا وتجعله

 دور المعلم فى تنمية مهارات التفكير: 

يـــرى  روزنبلـــوم كـــال   
)Rosenblum-Cale, 1987,11( أن 

باستطاعة المعلم مساعدة التلميذ على التفكير      
 :بطرق عدة منها

تقديم مشاريع للتالميذ تتطلب خططا     -١
  .يةذهنية وتنفيذ

تشجيع التالميـذ عنـد محـاولتهم        -٢
  .استخدام قدراتهم العقلية

إعطاء التالميذ التغذيـة الراجعـة       -٣
بحيث يكون الفصل الدراسى مكان     
يمارس فيه التالميذ النشاط والتفاعل     

 .والتقويم

تــشجيع التعــاون ألنــه المــدخل  -٤
األساسى، بحيـث يـرى التالميـذ       

 .أنفسهم أنهم المتنافسون األساسيون

ن للمعلم دور مهم فى تنمية إفومن ثم   
مهارات التفكير لدى التالميـذ مـن خـالل         
التركيز على المشروعات التى تنمى االبداع      
لدى التالميذ، استخدام المعلم ألساليب التحفيز      
ماديا ومعنويا عند توصل التالميـذ لحلـول        
مبتكره، والمناقشة مع التالميـذ وتزويـدهم       
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ميـذ علـى   بالتغذية الراجعة، وتـشجيع التال    
 .العمل الجماعى

 مبادئ واتجاهات تنمية مهارات التفكير: 

 )Cotton. 1991،54(يذكر كوتون 
أن هناك ثالثة اتجاهات رئيسية فى أسـاليب        

 :تعليم مهارات التفكير

 األسلوب المستقل حيث    :االتجاه األول  -١
يتم تعليم التفكير على شكل مهـارات       
مستقلة عن محتوى المواد الدراسـية      

، ويـتم   "تعليم التفكير "دة تسمى   مثل ما 
فى بداية الحصة تحديـد المهـارة أو        
العملية المطلوبة وال يوجـد عالقـة       
لمحتوى الدرس بالمنهـاج العـادى،      
ويراعى أن يكون محتـوى الـدرس       
بسيطا حتى ال يتداخل أو يعقد تعلـم        
مهارة التفكير ويـتم االنتهـاء مـن        
برنامج تعليم مهارات التفكير خـالل      

  . ية معينةفترة زمن
 أسلوب الدمج والتكامل    :االتجاه الثانى  -٢

حيث يتم تدريس التفكير ضمن المواد      
الدراسية وجزء من الدروس الـصفية      
المعتادة وال يتم إفراد حصة مـستقلة       
للمهارة أو عملية التفكيـر، ويكـون       
محتوى الدرس الذى تعلم فيه المهارة      
جزءا من المنهاج المدرسى، ويصمم     

وفق المنهـاج المعتـاد     المعلم الدرس   

ويضمنه المهارة التـى يريـدها وال       
يتوقف إدماج مهارات التفكيـر مـع       
المحتوى الدراسى طيلـة الـسنوات      

  .الدراسية
 الجمع بين األسـلوبين     :االتجاه الثالث  -٣

حيث يتم تدريس التفكير كمادة مستقلة      
لها مدرسوها وحصصها واختباراتها،    
وكذلك تضمين مهارات التفكير ضمن     

محتوى الدراسى فى مـادة العلـوم       ال
واللغة العربية والمـواد االجتماعيـة      

 . وسائر المواد األخرى

لذا يعد تنمية مهارات التفكير األساسية    
ستنتاج والتعليل من   كالمالحظة والتحليل واإل  

أهم أهداف تدريس العلـوم فـى المرحلـة         
 إلـى بتدائية والتركيز على طرق التوصل      اإل

  .المزيد من الخبراتالمعلومات واكتساب 
ــرى  ــا " وت  ,Etkina )" اتكين

 ضرورة االهتمـام بالعمليـات   ( 2002,60
العقلية المختلفة والتأكيد علـى قيمـة العلـم         
والمعرفة ، لذا فان فهـم طبيعـة مهـارات          
التفكير وامتالكها قد أصبح من أهم الغايـات        
التربوية ،التى يجب أن تصبح دعامة قويـة        

دريس لكافة المناهج   من دعامات مخرجات الت   
فى كافة المراحل التعليميـة ، حيـث تعـد          
ممارستها من األهداف الرئيسة فى التدريس      

 .بصفة عامة وتدريس العلوم بصفة خاصـة      
 علـى  ( Gange, 1985 )" جانييه " ويؤكد 
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أن مهارات التفكير تعـد أسـاس التقـصى         
واالكتشاف العلمى ، ولقـد تميـزت هـذه         

ئص أوجزهـا   المهارات بعدد مـن الخـصا     
  :جانييه فى النقاط التالية

تمثل سلوك مكتـسب ، يمكـن تعلمهـا       -
  .والتدريب عليها

قابلة للتعميم ويمكن نقلها إلـى جوانـب         -
 .حياتية أخرى

تتضمن مهارات عقلية محددة يستخدمها      -
العلماء واألفراد وحتى األطفـال، لفهـم       

 .الظواهر الكونية المحيطة بهم

مـن  ويدعم ذلك ما أشار اليـه كـل      
ــر  ــايرز وداي  ,Myers & Dyer )م

 إلى أن تدريس العلوم ينبغى أن        (2006,45
يركز على تزويد المتعلم بمهارات التفكيـر        
ألنها أساس عمليـة التقـصى واالكتـشاف        
العلمى وحل المشكالت التى تواجهـه فـى        
حياته اليومية، كما أنهـا ضـرورية لفهـم         

 .الظواهر الكونية المحيطة به

 ,Martin )كمــا يــشير مــارتن 
 إلى أن اكتساب مهارات التفكير      (1997,39

وممارستها يعد ذا أهمية كبرى لدى التالميذ،       
فهى تساعدهم على استخدام الخلفية المعرفية      
التى لديهم للتوصل إلى معارف جديدة ، من        
خالل قيامهم بمالحظـة الظـواهر، وجمـع        
البيانات والمعلومـات عنهـا ، وتنظيمهـا        

إلى تفسيرات منطقية لهـذه    وتحليلها للتوصل   
  .الظواهر

وحتى يكتسب التلميذ مهارات التفكير     
ال بد وأن تكون الفرصة متاحة لـه للـتعلم،          
حيث يجب أن يكون لديه وقتا كافيا لممارسة        
تلك المهارات من خالل فهم محتوى الـتعلم،      
وهنا يأتى دور التعلم المتمركز حول المتعلم       

 التعلـيم   حيث يعد أفضل أنواع التعليم هـو      
المتمركز حول المتعلم حيث توجـد دافعيـة        
للتعلم ويجعل العملية التعليمية أكثر حيويـة       
ومتعة ومع ازدياد التوجـه نحـو اسـتخدام         
التقنيات الحديثة فى العملية التعليميـة نجـد        
زيادة فى االتجاه نحو التمركز حول المتعلم،       
وتزايد أعداد المعلمين الراغبين فى التدريس      

ــة  للمتعل ــرق ابداعيــ ــين بطــ مــ
(Strayer,2007,16).   

ويشير األدب التربوى إلى أن الـتعلم       
نتقال من التعلم المتمركز    إلالمعكوس يتطلب ا  

حول المعلم إلى التعلم المتمركز حول المتعلم       
نتقال إلى بيئة تعلم مدمجة تستخدم فيها       إل، وا 

التكنولوجيا من خالل إعـداد المعلـم ملـف       
جديـدة باسـتخدام    مرئى يشرح المفـاهيم ال    

التقنيات السمعية والبصرية لتكون فى متناول      
المتعلمين قبل الحصة ومتاحة لهم على مدار       
الوقت ، ويعتمد على نظريات تعلـم تركـز         
على التعلم لإلتقان والتعلم النـشط والـتعلم        

   .(Rivero, 2013,14-16)التعاونى 
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لذا يعد استخدام الفصل المعكوس فى      
 التقنيـة الحديثـة لعـالج       التعلم أحد الحلول  

ضعف التعلم التقليدى وتنمية مهارات التفكير      
لــدى التالميــذ، فــالتعلم المعكــوس هــو 
استراتيجية تدريس تتمثل فى استخدام التقنية      

 فـى العمليـة     الحديثة لتحقيق أقصى استفاده   
التعليمية، بحيث توفر للمعلم مزيدا من الوقت       
فى التفاعل والمناقشة مع التالميذ فى الفصل       
بدال من القاء المحاضرات بالطرق التقليدية،      
حيث يقوم التالميذ بمشاهدة عروض فيـديو       
قصيرة لمحتوى المقرر الدراسى فى المنزل      
ويبقى الوقت األكبر لمناقشة المحتـوى فـى        

 ,Brame(ل تحـت اشـراف المعلـم    الفص

2013,3(.  
ووفقا لتـصنيف بلـوم للمـستويات       
المعرفية، يكتسب التالميذ فى التعلم المعكوس    
المستوى األدنى من المجال المعرفى المتمثل      
فى تحصيل المعرفة واستيعابها فى المنـزل،       
ويكون التركيز على المستويات العليـا مـن        

ل والتركيب  المجال المعرفى كالتطبيق والتحلي   
 ,Brame, 2013( والتقويم فى وقت الحصة

23(.      
ويعود تطبيق التعلم المعكوس إلى عام      

 عندما دعا كل من جونسون وولفورد       ١٩٩٨
)Johnson  & Walvoord (  فى كتابهمـا ”

إلى اسـتخدام اسـتراتيجية      “التدرج الفعال   
التعلم المعكوس عن طريق اعطاء المتعلمين      

لى المحتوى فى المنـزل     الفرصة لالطالع ع  
واستغالل وقت الحصة فى التركيـز علـى        
عمليات التحليل والتركيب وحل المـشكالت      

(Johnson,1998,35).  
 تم وضع النموذج فى   ٢٠٠٦وفى عام   

صورته الكاملة على يـد جـون بيرجمـان         
John Bergman    الـذى اسـتخدمه فـى 

تدريس الكيمياء لطالبه فى الجامعة، حيـث       
ضع مالمحه الرئيسة، وقام    أسس للنموذج بو  

بنشر عدد من المقاالت فى هذا المجال قدمته        
  .على الساحة التربوية

كما ساعدت تكنولوجيا التعليم علـى       
اســتحداث طــرق أكثــر فعاليــة لعــرض 
المحتوى، بوجود العديد من المصادر التـى       
يمكن للتالميذ الحصول منها على المعلومات      

ظـيم  والتى يستخدمونها قبـل الحـصة، وتن      
استخدام هذه المصادر، وسـاعد فـى ذلـك         
وجود برمجيات وتطبيقات تكنولوجية تساعد     
ــودل    ــورد، م ــل بالكب ــك مث ــى ذل عل

(Strayer,2007,69).   
 قام بيرجمان بـدمج     ٢٠١٢وفى عام   

الويب فى النمـوذج، حيـث قـام بتـسجيل          
حصص الكيمياء للطالب الذين لم يحـضروا       
بعض الدروس ووضعها على الويب لتكـون      
متاحة لهم، ووجد أن الطـالب الـذين لـم          

 الحصة  إلىيحضروا الشرح والذين حضروا     
أقبلوا على مشاهدة الفيديوهات، واسـتغالل      
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وقت الحصة فى تطبيق األنشطة بـدال مـن         
خـرون  آعادة الشرح، وحذا حذوه مدرسون     إ

فى مـواد مختلفـة كالرياضـيات والعلـوم         
(Ash,2012,13) .  

وقد ساهم سـالمان خـان مؤسـس        
 التعليمية Khan Academyأكاديمية خان 

حداث طفرة فى انتـشار     إعلى االنترنت فى    
استخدام نموذج الفـصل المعكـوس حيـث        
يحتوى موقع األكاديمية على االنترنت علـى      

الف الفيديوهات التعليميـة فـى مختلـف        آ
تاحة التعلم ألى زائر علـى  إالمجاالت بهدف   

ليه مستوى العالم، وزادت أعداد المترددين ع     
بشكل كبير، وجذب اهتمام المختـصين فـى      

 & Bishop)مجاالت التعليم بشكل خـاص  
Verleger, 2013,9).  

 نموذج باستخدام المحتوى تدريس خطوات
  : المعكوس التعلم
سارت اجراءات التدريس باسـتخدام      -

نموذج التعلم المعكوس وفقا للتسلـسل     
التالى ويعد الدرس األول بمثابة درس      

ــدرس ــدى وال ــر درس تمهي    األخي
  .ختامى

  
 

 :مرحلة ما قبل الصف -١
تضمنت هذه المرحلة إتاحـة المحتـوى        -

الدراسى فى صورة فيديو تعليمى مـن       

 دقيقة، حيـث تـم االسـتعانة        ١٥ -٦
بفيديوهات جاهزة معدة مسبقا ومتاحـة      
على موقع نفهم التعليمى، وسوف يـتم       
رفع هذا الفيديو على صفحة الفيس بوك       

بتوجيه التالميذ إلـى    التى سيقوم المعلم    
الدخول اليها ومشاهدة هذا الفيديو الـذي      
يتم شرح موضوع الدرس فيه بطريقـه       
مشوقه تثير اهتمام التالميـذ، وتعـرف       
مرحلة ماقبل الصف بمرحلة االنترنـت      
حيث البد من توافر االتصال باالنترنت      
حتى يتمكن التالميذ من الدخول لصفحة      

يو الفيس بوك التى سـيتم نـشر الفيـد        
المرتبط بكل درس عليها ومشاهدته فى      
المنزل قبل الحضور إلى الحـصة فـى        
المدرسة، وفى هذه المرحلة يقوم التالميذ    
بتسجيل مالحظتهم على النقاط التى لـم       
تكن واضحة فى الفيديو أو التى وجـدوا       
صعوبة فى فهمها لكى يتم مناقشتها مع        
المعلم أو مع بعضهم البعض فى الفصل       

 .ةأثناء الحص

 ):أثناء الحصة(مرحلة الصف  -٢
 بتطبيـق  التالميذ قام المرحلة هذه فى

 الفيـديو  مشاهدة من اكتسبوها التى المعرفة
) االنترنت (بوك الفيس صفحة على الموجود

 المرحلـة  هـذه  وتتم السابقة، المرحلة خالل
 بممارسة التالميذ ويقوم الصف حجرة داخل
 هـذه  خالل النشط التعلم استراتيجيات بعض
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 األقـران  مـساعدة  استراتيجية مثل المرحلة
 الصفية االنشطة بعض التالميذ يمارس حيث
 الحصة أثناء مجموعات فى بها يكلفون التى

 هـذه  وأثنـاء  الفـصل،  معلم إشراف وتحت
 بعـض  ممارسة من التالميذ يتمكن المرحلة
 والتفكير المشكالت حل مثل التفكير مهارات

 الـصفية،  ةاألنشط ممارسة أثناء االبتكارى
 عمـل  مجموعات إلى التالميذ تقسيم يتم كما

 المعلـم  يراهـا  التى بالطريقة الفصل داخل
 المجموعـات  بين التكافؤ يحقق وبما مناسبة

 الواحدة، المجموعة داخل والتعاون وبعضها
 باالجابـة  مجموعة كل بتكليف المعلم ويقوم

 كـل  نهايـة  فى تقديمها يتم التى األسئلة عن
 كـل  تكليـف  يتم كما التالميذ يشاهده فيديو

 درس بكل المرتبطة االنشطة بأحد مجموعة
 للتالميـذ  وموجـه  منظم المعلم دور ويكون

 تساؤالت عن باالجابة يقوم كما الحصة أثناء
ــذ ــة التالمي ــصويب المختلف ــاهيم وت  المف

 كل وتقوم التالميذ لدى الخاطئة والمعلومات
ــة ــين مجموع ــد بتعي ــا قائ ــدث له    يتح

   التـشاور  بعـد  يمثلهـا  التى عةالمجمو عن
   المهـام  عـن  االجابـة  أثنـاء  أفرادها بين
   معلـم  إشـراف  تحـت  بهـا  يكلفـون  التى

   .الفصل

 :مرحلة مابعد الصف -٣
فى هذه المرحلة قام المعلم بتكليـف       
التالميذ بالقيام بأحد المهام كإعداد مقال عـن        

موضوع ما أو تصميم نموذج ألحد مكونات       
لمرتبطة بموضـوعات   أجهزة جسم اإلنسان ا   

الدراسة ومن الممكن أن يقوم المعلم بتكليف       
كل تلميذ أن يكتب ملخصا مختصرا لما تـم         
مناقشته من خالل األسئلة داخل الفصل وذلك       
للتأكد من مدى فهم كـل تلميـذ لموضـوع          
الدرس، ويقوم كل تلميذ بعمل ملخص لما قام        
بتحصيله خالل الحصة بصورة منفردة، على      

معلم بعمل تغذية راجعـة فوريـة       أن يقوم ال  
للتالميذ للتأكد من تحقـق أهـداف الـدرس         
المرجوة فى الحصة، كما يمكـن أن يطلـب         
المعلم من التالميذ القيام ببحث حول موضوع     
معين وكتابة ملخص حول هـذا الموضـوع       
ويكون هذا البحث مرتبطا بموضوع الدرس      

  .الذى تم مناقشته داخل الفصل
 

ابه على سؤال البحث والتحقق مـن       جلإل
  :فرضه تم إتباع الخطوات التالية

طالع علـى األدبيـات والبحـوث       إلا -١
ــة    ــسابقة المرتبط ــات ال والدراس

طـار  إلرسـاء ا إل بمتغيرات البحـث 
النظرى، وكذلك إعداد مـواد وأدوات      

  . البحث
إختيار المحتـوى العلمـى المناسـب        -٢

المتمثل فى وحدتين دراسـيتين فـى       
ــوم ــرر العل لــصف الخــامس ل مق

  . بتدائىإلا
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إعداد دليل للمعلم لتـدريس وحـدتى        -٣
االحتكاك و الجهاز الدورى والجهـاز      

بتـدائى  إلالخامس ا خراجى للصفإلا
 .باستخدام نموذج التعلم المعكوس

عداد دليل المعلم وفقا للخطـوات      إتم  
  :  واالجراءات التالية

لكى يتم تدريس الوحـدات المختـارة       
كوس تم اعداد   طبقا لنموذج التعلم المع   

دليل المعلم لالسترشاد به فى عمليـة       
التدريس، وقد تـضمن هـذا الـدليل        
مقدمة تعرض نبـذه عـن الفـصل         
المعكوس، وخطوات التدريس وفقـا     
لنموذج الفصل المعكـوس وطريقـة      
تنفيذ الفصل المعكوس، كما تـضمنت      
المقدمة نبذة عـن مهـارات التفكيـر     
المزمع تنميتها عند التدريس باستخدام     
الدليل، كما تـضمن الـدليل الخطـة        
الزمنية لتدريس الوحدات واألنـشطة،     
وعرض الـدليل األهـداف العامـة       
للوحدات، كما عرض دروس الـدليل      
متضمنة األهداف الخاصة بكل درس     
واألنـــشطة التعليميـــة، واألدوات 
والوسائل التعليمية المستخدمة، وخطة    

  . السير فى كل درس، والتقويم
ط التلميذ فى وحدتى    إعداد كراسة نشا   -٤

االحتكاك والجهاز الدورى والجهـاز     
 .االخراجى للصف الخامس االبتدائى

 بحيث ،التلميذ نشاط كراسة عدادإ تم
 األســئلة مــن مجموعــة تــضمنت
 التلميـذ  عنهـا  يجيب التى واألنشطة

 التى المجموعة فى زمالئه مع تعاونيا
 مـن  درس كل فى وذلك اليها، ينتمى

ـ  الوحدتين دروس  كراسـة  تملتواش
 المقدمة فى تمهيدى نشاط على النشاط

 نـشاطا  عشر اثنا) ١٢ (إلى باالضافة
 لوحـدة  تابعـة  أنشطة سبعة بموجب

 أنـشطة ) ٤ (بواقع موزعة االحتكاك
   أنــشطة) ٣ (و األول، الــدرس فـى 

) ٥ (إلى باالضافة ، الثانى الدرس فى
 الجهـاز  "الثانيـة  للوحدة تابعة أنشطة

 حيـث  " راجىاالخ والجهاز الدورى
 ، أنـشطة ) ٤ ( األول الدرس يشمل

  . الثانى للدرس تابع واحد ونشاط
  : أداة البحث التى تتمثل فىعدادإ -٥

    فـى   إعداد إختبار مهارات التفكير 
وحدتى االحتكاك والجهاز الدورى     
والجهاز االخراجى لتالميذ الـصف     
الخامس االبتدائى والذى يهدف إلى     
قياس بعض مهارات التفكير مثـل      

ــف،  م ــة، الوص ــارة المالحظ ه
ــدى   ــتنتاج ل ــصنيف، واالس   الت

  .التالميذ
  : تم إعداد االختبار تبعا للخطوات التالية

  : تحديد هدف إختبار مهارات التفكير .١
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هدف اإلختبار إلى قياس قدرة تالميذ      
الصف الخامس االبتدائى فى ممارسة بعض      
ــى   ــل ف ــى تتمث ــر، والت ــارات التفكي   مه

ــة(  ــصنيف -المالحظ ــسير – الت  – التف
  .) التنبؤ –ستنتاج اإل
  : عداد بنود اإلختبارإ .٢

عداد إختبـار مهـارات التفكيـر       إتم  
مقررة من نـوع    ) ٢٢(وتكون اإلختبار من    

اإلختيار من متعدد، مع مراعـاة الـشروط        
السابق ذكرها فى اإلختبار التحصيلى، حيث      

، ) ٢٢،  ....،٣،  ٢،  ١(تأخذ األسئلة األرقام    
ـ    ، ) أ، ب ،ج ، د      (روف  والبدائل تأخذ الح

  .وتم توزيع اإلجابات عشوائيا
صــياغة تعليمــات إختبــار مهــارات  .٣

  : التفكير
بعد صياغة مفردات اإلختبـار، تـم       
وضع تعليمات اإلختبار فى مقدمة اإلختبـار       
حتى تكون واضحة لجميع التالميذ قبل البدء       
فى اإلجابة، من حيث كيفية اإلجابـة، وتـم         

  .عرض مثال لتوضيح ذلك
عداد مفتاح تصحيح إختبار مهـارات      إ .٤

  : التفكير
عداد مفتاح تـصحيح اإلختبـار،      إ تم

وتم تصحيح إجابة التلميـذ بوضـع درجـة         
واحدة عن كل سؤال عندما تتطابق إجابته مع    
مفتاح التصحيح، ويأخـذ صـفرا عنـدما ال         
تتطابق إجابته مع مفتاح التـصحيح، ويـتم        

لنسبة حساب الدرجة الكلية المستحقة للتلميذ با     
  . للدرجة الكلية لإلختبار

      تجريب اختبار مهارات التفكير وضبطه
علميا ليكون صـالحا للتطبيـق علـى        

  تالميذ عينة البحث
اختيار عينة البحث من تالميذ الصف       -٦

بتدائى بمحافظة الدقهليـة    إلالخامس ا 
إلى مجمـوعتين إحـداهما    وتقسيمها

  .خرى ضابطةألتجريبية وا
ـ    -٧ ى تالميـذ  تطبيق أداة البحث قبليا عل

 المجموعتين التجريبية والضابطة

تدريس وحدتى االحتكـاك والجهـاز       -٨
الدورى والجهاز االخراجى من مقرر     

الخــامس  العلـوم لتالميــذ الــصف 
نمـوذج الـتعلم    االبتدائى باسـتخدام 

 المعكــوس للمجموعــة التجريبيــة

 وبالطريقـة التقليديـة للمجموعـة     

  .الضابطة
ميـذ  تطبيق أداة البحث بعديا على تال      -٩

 المجموعتين التجريبية والضابطة 

 معالجة البيانات باستخدام األسـاليب  - ١٠
االحصائية المناسبة وفقا لحجم عينـة      

  البحث وطبيعة المتغيرات
مناقشة النتائج وتفسيرها فـى ضـوء        - ١١

   .نتائج التطبيقات القبلية والبعدية
تقديم التوصيات والمقترحـات فـى        - ١٢

  .ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج
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 نتائج اختبار مهارات التفكير :  
 فعالية ما( البحث تساؤل عن لإلجابة

 مهارات تنمية فى المعكوس الفصل استخدام
  )؟ اإلبتدائية المرحلة تالميذ لدى التفكير

  :أنه على نص الذى البحث فرض اختبار تم
 عند احصائية داللة ذو فرق يوجد ال "
 متوسـط  بـين  ) ٠,٠٥ ≤( داللة مستوى
 درسـت  التـى  التجريبية المجموعة درجات
 المعكـوس  الـتعلم  نموذج باستخدام المقرر

 التـى  الضابطة المجموعة درجات ومتوسط

 التطبيق فى التقليدية بالطريقة المقرر درست
 تالميـذ  لدى التفكير مهارات الختبار البعدى
  "االبتدائى الخامس الصف

اسـتخدام  والختبار هذا الفرض تـم      
للمجموعات المستقلة فى تحديـد     " ت"اختبار  

ــين متوســط درجــات  ــروق ب ــة الف دالل
المجموعتين التجريبية والضابطة فى مهارات     

 ) ١ ( وجـدول  التفكير والدرجة الكلية بعديا   
  : ذلك يوضح

  )١( جدول 

بيق للفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التط" ت"قيمة 
 البعدى الختبار مهارات التفكير

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة المهارات
 المعيارى

 "ت "قيمة
T 

 الحرية درجة
Df الداللة 

 المالحظة  ٠،٤٥٦  ٢،١٤  ٥٠ ضابطة
  ٠،٥٣٠  ٣،٦٢  ٥٠ تجريبية

٠،٠١  ٩٨  ١٤،٨  

 التصنيف  ٠،٤٩٣  ٤،٠٨  ٥٠ ضابطة
  ٠،٦٠٢  ٥،٦٢  ٥٠ تجريبية

٠،٠١  ٩٨  ١٣،٩  

 التفسير  ٠،٥٤٨  ٢،٦٩  ٥٠ ضابطة
  ٠،٣٨٨  ٤،٨٢  ٥٠ تجريبية

٠،٠١  ٩٨  ٢٢،٣  

 التنبؤ  ٠،٤٣٤  ٢،٢٤  ٥٠ ضابطة
  ٠،٤٥٢  ٣،٨٠  ٥٠ تجريبية

٠،٠١  ٩٨  ١٧،٥  

 االستنتاج  ٠،٤٣٤  ١،٧٦  ٥٠ ضابطة
  ٠،٤٤٣  ٢،٧٤  ٥٠ تجريبية

٠،٠١  ٩٨  ١١،٢  

 الكلية الدرجة  ٠،٨٨٦  ١٢،٩٢  ٥٠ ضابطة
  ١،٢٢٩  ٢٠،٦٠  ٥٠ تجريبية لالختبار

٠،٠١  ٩٨  ٣٥،٦  

  ٠،٠١تم استخدام تصحيح بنفرونى لمستوى الداللة وأصبح  
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 فروق وجود ) ١ ( جدول من يتضح
 طـالب  درجات متوسطى بين إحصائيا دالة

 فــى والــضابطة التجريبيــة المجمــوعتين
 التفكيـر  مهارات الختبار  الفرعية المهارات

ـ  الكليـة  الدرجة وفى  فـى  وذلـك  ارلالختب
 ،التجريبية المجموعة لصالح البعدى التطبيق

 عند إحصائياً دالة" ت "قيم جميع جاءت حيث
 رفـض  يـتم  ثم ومن) ٠,٠١ (داللة مستوي
 الفـرض  وقبـول  الـسابق  الصفرى الفرض
  :على ينص الذى البديل

 عنـد  إحصائية داللة ذو فرق يوجد"
 درجـات  متوسـطى  بين) ٠،٠٥ (مستوى

ــذ التجريبيــة المجموعــة تالميــذ  وتالمي
 البعـدى  التطبيـق  في الضابطة المجموعة

 والدرجة العلوم في التفكير مهارات إلختبار
 " التجريبية المجموعة لصالح الكلية

فعالية استخدام الفصل المعكوس في تنميـة    
  :مهارات التفكير

لبيان قوة تأثير المعالجـة التجريبيـة       
لقياس مدى فعالية نموذج الفصل المعكـوس       

 تنمية مهارات التفكيـر، عـن طريـق          في
كانـت  ) 2η(استخدام مقياس حجـم التـأثير    

 :النتائج كما يلى

   )٢( جدول 
الستخدام الفصل المعكوس فى تنمية مهارات التفكير فى مادة العلوم ) 2η(وحجم تأثير"  ت"قيمة 

  لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية) المهارات والدرجة الكلية(
 التأثير مقدار (η2) التأثير جمح T قيمة المهارات

 كبير ٠،٦٩ ١٤،٨ المالحظة

 كبير ٠،٦٦ ١٣،٩ التصنيف

 كبير ٠،٨٤ ٢٢،٣ التفسير

 كبير ٠،٧٦ ١٧،٥ التنبؤ

 كبير ٠،٥٦ ١١،٢ االستنتاج

 كبير ٠،٩٣ ٣٥،٦ الدرجة الكلية لالختبار

 أن ) ٢ ( جـدول  نتـائج  من يتضح
 فـى  المعكـوس  الفصل استخدام تأثير حجم
 والدرجـة  المهارات (التفكير مهارات تنمية
 يتراوح االبتدائية المرحلة تالميذ لدى) الكلية

 أن إلـى  يشير مما ،)0.84 (إلى) 0.56 (من
 مهـارات  تبـاين  من%) 84 إلى% 56 من(

 طريقة أثر إلى يرجع التفكير مهارات اختبار
 إلـى  يرجـع  والبـاقى  المستخدمة، التدريس



 

 ١١٣٣

 أثـر  حجـم  على يدل وهذا أخرى، عوامل
 التـدريس  طريقة تأثير حجم  بلغ كما كبير،

 لالختبـار  الكليـة  الدرجـة  على المستخدمة
 تباين من%) 93 (أن إلى يشير مما ،)0.93(

 لـدى  التفكير مهارات الختبار الكلية الدرجة
 أثـر  إلـى  يرجـع  االبتدائية المرحلة تالميذ
 يرجـع  والباقى المستخدمة، التدريس طريقة

 أثر حجم على يدل وهذا ،أخرى عوامل إلى
  .كبير

 
 

 فعاليـة  الـسابقة  النتـائج  من يتضح
   تنميــة فــي المعكــوس الفــصل اســتخدام
 تالميـذ  لدى العلوم مادة في التفكير مهارات
   ترجـع  وقـد  االبتـدائى،  الخـامس  الصف
 نمـوذج  وفـق  التعلم بيئة طبيعة إلى الفعالية
 المعـارف  ربط طريق عن المعكوس لالفص

 تكوين إلى أدى مما الحالية بالمعارف السابقة
 مهـارات  تنميـة  إلـى  وأدى المعنى عامل

  .التفكير
 للـتعلم  للتلميذ الفرصة إتاحة أن كما

 مـسئولية  من كبير جزء واسناد الحصة، قبل
 التركيـز  درجة زيادة إلى أدت قد لديه التعلم

ـ  وممارسة المادة تعلم في  التفكيـر  اراتمه
 قدر لديه أتاح قد الزمنى الوعاء وأن وخاصة

  .للتعلم الحرية من كبير
 

  

فى ضوء نتائج البحث الحإلى يمكن      
 :تقديم التوصيات التالية

ــوجهين   -١ ــة للم ــد دورات تدريبي عق
والمعلمين فى مجال تـدريس العلـوم      
حــول نمــوذج الفــصل المعكــوس 

  .واستخدامه فى تدريس العلوم

تدريب الطـالب المعلمـين بكليـات        -٢
التربية على تـدريس العلـوم وفـق        

 .نموذج الفصل المعكوس

وضع حلول مبتكرة وفعالـة وقابلـة        -٣
للتطبيق للمعوقات التى قد تطرأ علـى   
بيئة التعلم وتعوق تطبيـق خطـوات       

 .الفصل المعكوس

تطوير الفصول الدراسية بالمـدارس      -٤
وتزويدها بالتقنيات الحديثة المناسـبة     
وذلك لضمان اسـتغاللها االسـتغالل      
األمثل فى عملية التعلم فى حالة عـدم    
توافر بعض اإلمكانات للتالميذ خارج     

 .الصف

إتاحة الفرصة أمام التلميذ لإلسهام فى       -٥
حل مشكالته الخاصة، وقيامه بـدور      
إيجابى فى هذا السبيل، بدال من تقديم       
الحلول الجاهزة له والتـى ال تـشجع        

 اإلبتكار، مع تدريبـه     على التفكير أو  
علــى إدراك المــشكلة مــن جميــع 
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جوانبها، وافتراض الحلول وتقييم هذه     
 .الحلول بما ينمى مهارات التفكير لديه

اإلهتمام بمتابعة مواهـب التالميـذ،       -٦
وصقل الملكـات اإلبداعيـة لـديهم       
باعتبارها أساسا للتكوين المعرفى فى     
حياتهم المستقبلية؛ وهذا من شـأنه أن       

أمامهم القدرة على النـسج مـن       يتيح  
خيالهم؛ ذلك ألن الطفل يمتلك موهبة      
الخلق والتعبير، وعلى المعلـم دعـم       
وتشجيع هذه المهارات دون إهمال أو      
إجبار، وإتاحة الفرصة أمام التالميـذ      
الكتشاف األشياء واسـتطالع البيئـة      
المحيطة بهم، والكشف عن خـواص      

 .األشياء وتجريبها
المادية والمعنويـة    استخدام الحوافز    -٧

فى تثبيت التعلم ونمائه، وتنويع هـذه       
الحوافز مـن قبـل المعلـم، بـسبب         
اختالف مـستويات الدافعيـة لـدى       

 .التالميذ
 

فى ضوء نتائج البحث الحإلى يمكـن       
  :تقديم المقترحات التالية

ــصل  -١ ــة اســتخدام الف دراســة فعالي
المعكوس فى تدريس فـروع العلـوم       

 .راحل تعليمية أخرىبم

مقارنــة اســتخدام نمــوذج الفــصل  -٢
المعكوس وبعض النماذج التدريـسية     

واستراتيجيات التعلم األخرى، وبيـان     
أثر كل منهم علـى بعـض أهـداف         

 .تدريس العلوم

تجريب الفصل المعكوس على عينـة       -٣
ذات طبيعة خاصة من التالميذ كذوى      

 .اإلحتياجات الخاصة 
ــ -٤ ــة اســتخدام الف صل دراســة فعالي

المعكوس فى تنمية الدافع لإلنجاز لدى      
تالميذ المرحلة اإلبتدائية فـى مـادة       

 .العلوم
 

ــون - ــود زيت ــايش محم ): ٢٠٠١(ع
، عمـان، دار    أساليب تدريس العلوم  
 .الشروق للنشر والتوزيع

( عبد السالم مصطفى عبـد الـسالم         -
االتجاهات الحديثـة فـى      : )٢٠٠٩

القاهرة   الثانية،، الطبعةتدريس العلوم
 .، دار الفكر العربى

): ٢٠١٦(عبد العزيز حيدر الموسوى    -
، الكويت، الدار   التفكير وتعلم مهاراته  

 .المنهجية للنشر والتوزيع

تعليم العلوم  :)٢٠٠٥(عبد اهللا خطابية     -
 .، عمان، دار المسيرةللجميع

): ٢٠٠٧(فتحى عبد الرحمن جـروان     -
، تعلم التفكير مفاهيمـه وتطبيقاتـه     

 .ألردن، دار الفكر للنشر والتوزيعا
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): ٢٠٠٢(كمال عبد الحميـد زيتـون      -
ــم  ــوم للفه ــدريس العل ــة  "ت رؤي

 .،القاهرة، عالم الكتب"بنائية
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