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Abstract: This study aims to find out the effect of the interaction between the collaboration pattern (individual- group) and 

the cognitive approach (independent/ dependent) on the cognitive field in the flipped classroom environment on improving 

grade 9 basic education students’ academic achievement in IT in the Sultanate of Oman. The researchers used the 

developmental approach (descriptive analytical and semi-experimental approach). The following two tools were used: The 

achievement test (pre/ post) to measure the achievement and the Embedded Figures Test to classify the (independent/ 

dependent) students on the cognitive field. The study consists of (119) female students of grade 9 basic education in the 

South Al Batinah Governorate in Sultanate of Oman, and they were divided into four experimental groups.  

The results of the research showed that the four groups in the post achievement test in IT subject were as follows: 

experimental (1) studied using the individual collaboration pattern (student/ teacher) and their cognitive style is 

independent of the cognitive field, they got an average (55.87). And experimental (2) studied using the individual 

collaboration pattern (student/ teacher) and their cognitive style are dependent of the cognitive field, they got an average 

(50.40). Whereas the experimental (3) that studied using the group collaboration pattern (students/ teacher) and their 

cognitive style are independent of the cognitive field an average (50.35). The experimental (4) students who studied using 

the group collaboration pattern (students/ teacher) and their cognitive style are dependent of the cognitive field an average 

of (59.14), 

although there are slight differences; however, it is not statistically significant at the level (α≤05,0) between the averages of 

the degrees of all four groups. Researchers believe that this is due to the primary effect of the difference in the cognitive style 

(independence versus dependence on the cognitive field) in the flipped class environment. And there is an effect of 

interaction between the collaboration pattern (individual- group) and the cognitive approach in the flipped classroom on 

the academic achievement. Based on the results, a set of recommendations and proposals were presented to activate the 

flipped classroom strategy and conduct subsequent research. In addition to a project plan to benefit from the research 

results. 

keywords: Flipped Classroom Environment, Individual Collaboration Pattern, Group Collaboration Pattern, Cognitive 

Approach, IT Subject. 
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 حماعي( وألاصلىب املعرفي بالصف املللىب -أثر التفاعل بين همط التشارن )فردي

 في جحصيل طالب التاصع لتلىيت املعلىماث بمحافظت حىىب الباطىت 

 صامي بً خاطر بً محىىم املسروعي

 طلوىت غمان|| وشازة التربُت والخػلُم 

 علي شرف املىصىي 

 طلوىت غمان || حامػت الظلوان كابىض ||ولُت التربُت 

يب محمد حضً خليفت  ٍز

 || مـس حامػت غحن ػمع|| ولُت التربُت 

حماعي( وألاطلىب املػسفي )املظخلل/ املػخمد( غلى املجاٌ  –هدف البدث ئلى مػسفت أزس الخفاغل بحن همى الدؼازن )فسدي  امللخص:

وجم اطخسدام املىهج ، إلادزاوي في بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل هالب الـف الخاطؼ ألاطاس ي ملادة جلىُت بظلوىت غمان

سي )الىؿفي الخدلُلي بيوامل، الخوٍى ، واطخسدم الباخثىن أداجحن هما: ازخباز جدـُلي )كبلي/ بػدي( للُاض الخدـُل، ) ىهج ػبه الخجٍس

( هالبت 119وازخباز ألاػياٌ املخلمىت لخـيُف الوالباث املظخلالث واملػخمداث غلى املجاٌ إلادزاوي. جم جوبُلهما غلى غُىت مً )

بُت، لوىت غمانبالـف الخاطؼ ألاطاس ي في مدافظت حىىب الباهىت بظ  ، وجم جلظُمهً ئلى أزبؼ مجمىغاث ججٍس

بُت) ( دزطً باطخسدام 1وبُيذ هخاةج البدث خـٌى املجمىغاث ألازبؼ في الازخباز الخدـُلي البػدي بمادة جلىُت املػلىماث واآلحي: الخجٍس

، (55.87وخـلذ غلى مخىطى )، اويهمى الخػلم الدؼازوي الفسدي )مخػلمت/ مػلمت( وأطلىبهً املػسفي مظخلل غً املجاٌ إلادز 

بُت) وخـلذ ، ( دزطً باطخسدام همى الخػلم الدؼازوي الفسدي )مخػلمت/ مػلمت( وأطلىبهً املػسفي مػخمد غلى املجاٌ إلادزاوي2والخجٍس

بُت )، (50.40غلى مخىطى ) مت( وأطلىبهً همى الخػلم الدؼازوي الجماعي )مخػلماث/ مػل ( الالحي دزطً باطخسدام3فُما خـلذ الخجٍس

بُت )، (50.35غلى مخىطى ) املػسفي مظخلل غً املجاٌ إلادزاوي همى الخػلم الدؼازوي  ( الالحي دزطً باطخسدام4وخـلذ الخجٍس

ت هفُفت؛ ، (59.14الجماعي )مخػلماث/ مػلمت( وأطلىبهً املػسفي مػخمداث غلى املجاٌ إلادزاوي غلى مخىطى ) وزغم وحىد فسوق ظاهٍس

سي الباخثىن أن ذلً ًسحؼ للخأزحر ، دزحاث ول املجمىغاث ألازبؼ بحن مخىطواث (α≥0.05)دالت ئخـاةُا غىد مظخىي  ئال أنها غحر  ٍو

هما ًىحد أزس للخفاغل بحن ، ألاطاس ي الزخالف ألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ في ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف املللىب

، مػخمد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف املللىب في الخدـُل الدزاس ي -وأطلىب الخػلم )مظخلل، حماعي( -همى الدؼازن )فسدي

ئكافت ئلى مسوى ، واطدىادا للىخاةج جم جلدًم حملت مً الخىؿُاث وامللترخاث لخفػُل اطتراجُجُت الـف املللىب وئحساء بدىر الخلت

 ملؼسوع لالطخفادة مً هخاةج البدث. 

 ألاطلىب املػسفي.، همى الدؼازن الجماعي، همى الدؼازن الفسدي، بِئت الـف املللىب ماث املفتاحيت:اليل

 .امللدمت

أجاخذ جىىىلىحُا الخػلُم واملػلىماث الفسؿت البخياز أػياٌ حدًدة مً هظم الخػلُم مثل الخػلم مدي 

س املىار التربىي الفػاٌ الري ٌظاغد غلى ئزازة والتي مً ػأنها أن جىف، والتعلم إلالىتروويالحُاة والخػلم الراحي 

بيئت التعلم الخػلُم إلالىترووي املخمحزة في الىكذ الساهً هي  ومً أهم مظخددزاث، اهخمام الخالمُر وجدفحزهم

باملػخمدة ، إلالىترووي والتي حظعى ئلى جىظُف إلامياهاث ، بالػملُت الخػلُمت على جىظيف أدواث الجيل الثاوي للٍى

وحصجُػهم غلى ، خُث اطخواغذ جوبُلاتها حرب أغداد هبحرة مً املخػلمحن، الطخمت التي جخمخؼ بها هره ألادواث

ئال ، Web2.0وزغم ممحزاث بِئاث الخػلم إلالىترووي املػخمدة غلى أدواث الجُل الثاوي ، الخىاؿل والخفاغل فُما بُنهم

ػت للبرامج الاحخماغُت وغدم كدزة املخػلم غلى بىاء املػسفتًىلـها مىاهبت الخلدم الخىىىلىجي والخغحراث ا أهه ، لظَس

للبدث غً طبل حدًدة  مما دفؼ التربىي ، ألامس الري أدي ئلى غصوف املخػلمحن غً اطخسدام هره الىظم والبرامج

س الػملُت الخػلُمُت . (Flipped Classroom Environmentبيئت الصف املللىب )مما أدي ئلى ظهىز مفهىم ، لخوٍى



  م4242 ديسمبر ــ السابع واألربعون العدد ــ رابعالالمجلد  ــالتربوية والىفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ووشر األبحاث 

 جماعي(  –)فردي التفاعل بيه ومط التشارك أثر 

 بالصف المقلوب في تحصيل طالب التاسع واألسلوب المعرفي 
 خليفة ,الموسوي ,المزروعي (49)

 

وهي بِئت حػخمد غلى جىظُف بِئاث الخػلم إلالىترووي في الخػلم مً زالٌ جىفحر فُدًى للمداكساث في املجٌز وجلدًم 

ً غبر ػبىت إلاهترهذ لالطخفادة مً وكذ الخػلم في الـف.  ألاوؼوت الخػلُمُت والخماٍز

التعلم التشاروي أن حػخمد غلى ًجب  -أًا واهذ أدواتها ومسجىصاتها -ولىجاح جىفُر بِئت الـف املللىب

(Collaborative Learning) ، ىلل املظخسدم مً مخللي غحر مخفاغل ئلى مظخسدم فػاٌ مخػاون مؼازن في ًالري

م ، الخدماث والخوبُلاث اث مظبلت إلاغداد ئلى وطاةى جفاغلُت ًخم إلاهخاج فيها غً هٍس ومً الترهحز غلى املدخٍى

ًاملظخسدم هفظه وبدؼازهه مؼ لا  وجدُذ ، بدُث جدُذ جلظُم املهام الدؼازهُت ئلى مجمىغاث حؼازهُت ؿغحرة، زٍس

 لهم الدؼازن والخػاون والاجـاٌ والخفاغل واملىاكؼت لخبادٌ ألافياز ولازاء بحن زبراث أفساد املجمىغت الدؼازهُت.

ػد جددًد  واطخسدام بِئت ، همخلىها املػلم طاغدجه غلى حظهُل مهامائذا  مهمت؛ أداة همط التشارنَو

ـــمُم  وألهمُت، الـف املللىب بفاغلُت ــ ، في بِئـــاث الخػلُم إلالىترووي حماعي( –أهماط التعلم التشاروي )فردي ج

اٌح)غ ذلً دزاطت وُل مً مًو ، فلد جىاولخه غدد مً الدزاطاث ئلى  التي أػازث (2013، شوي؛ 2015، ؛ غالم2018، ًر

خُث ئنها حظمذ باوؼاء املدخىي ، وكسوزة جدلُم الدؼازن بحن املخػلمحن واملػلم، الجماعيفاغلُت الىمى الدؼازوي 

وأًلا الخفاغل والدؼازن ، الدؼازوي وهرلً املؼازهت في الىخابت وئوؼاء زوابى حدًدة لهرا املدخىي مً كبل املخػلمحن

 والاجـاٌ بُنهم.

لهدزاطت ، ش املهام في البِئاث إلالىتروهُتوهىان دزاطاث أزسي جسي أهمُت الدؼازن الفسدي في ئهجا
ُ
مً ٍّ و

هما جسي أن جدلُم الدؼازن الفسدي بحن املخػلم واملػلم ، (Learn,2011 ؛2016، الىبؽ؛ 2017، مسس ي؛ 2017، زمىد)

ألهه ٌظمذ لهم ، ألن الىثحر مً املخػلمحن ًمُلىن ئلى الخػلم بؼيل فسدي، بؼيل أفلل غً الدؼازن الجماعي ًخم

د مً زبرة ومػلىماث املخػلم مً زالٌ جصوٍد املػلم له بيل ما ًدخاحه أزىاء الخداوز ، ت الخػدًلدٍسب هما ًٍص

 
 
بػدهم غً فسق زأي بػم املخػلمحن، واملؼازهت مػا  .وججىب خدور الـساغاث دازل أفساد املجمىغاث، ٍو

للىكىف غلى همى الخػلم الدؼازوي ألاوظب الري ًالةم املخػلمحن؛ ئال أهه مً الـػىبت  ىن وطعى الباخث

فدف ذلً دون ألازر في الاغخباز زـاةف املخػلم ومنها ألاطلىب املػسفي املالةم للمخػلم غىد جلدًم الدغم طىاء 

سحؼ ذلً ألن ألاطالُب املػسفُت أخد أهم الاطخػداداث ، وان فسدًا أو حماغُا نها جخلمً ئخُث ، الخاؿت باملخػلمٍو

 (.62: 1994، ولها جأزحر في شخـُت املخػلم )الفسماوي ، ول املجاالث إلادزاهُت واملػسفُت والػللُت

 مً مىكىع البدث الحالي، ومً زالٌ الخػسف غلى جـيُفاث ألاطالُب املػسفُت
 
ٌػد ألاطلىب ، واهوالكا

أخد ألاطالُب املػسفُت ذاث الازجبان الىزُم بىمى الخػلم ، املجاٌ إلادزاوي املػسفي )الاغخماد في ملابل الاطخلالٌ( غً

خُث ًخفاوث ألافساد في أطالُب حػلمهم غىد الخفاغل مؼ ، الدؼازوي )الفسدي والجماعي( في بِئت الـف املللىب

خُث ًمُل بػم الوالب ، هما ًسجبى بالفسوق الفسدًت بُنهم، املدخىي الخػلُمي امللدم لهم غبر بِئت الـف املللىب

ً ًسغبىن باالغخماد غلى شمالئهم، ئلى الاطخلاللُت غىد اطخسدام بِئت الـف املللىب  لرلً ازخاز، غىع هالب آزٍس

 ليىهه ألاوظب ملىكىع البدث الحالي.، أطلىب الخػلم الاطخلالٌ ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي ىن الباخث

حماعي( وألاطلىب املػسفي في بِئت الـف  –بحن همى الدؼازن )فسدي  أزس الخفاغلىن وهىا طُدزض الباخث

 املللىب في جىمُت جدـُل هالب الـف الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث بظلوىت غمان.

  . إلاحضاش باملشيلت:2

جدوي املظخىي الخدـُلي في مادة جلىُت املػلىماث لخالمُر مسخلت الخػلُم ألاطاس ي الحللت  ىن الخظ الباخث

 مً جالمُر الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي بمدزطت السطخاق 60) لـبمساحػت الىخاةج الفػلُت  ىاالثاهُت فلام
 
( جلمُرا

 : وجىؿلىا ئلى لاحي، م 2017 -2016للخػلُم ألاطاس ي في الفـل الثاوي مً الػام الدزاس ي 
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 .فلى %10% فما فىق( 80مً الخدـُل )وظبت الخالمُر مسجفعي  -

 %. 40%(79% ئلى 60مً الخدـُل )وظبت الخالمُر مخىطوي  -

 %. 50% فما جدذ( 59مً الخدـُل )وظبت الخالمُر مىسفط ي  -

ملابالث شخـُت غحر ملىىت هدزاطت اطخىؼافُت مؼ الوالب أهفظهم  ىن وهدُجت لرلً أحسي الباخث

 ( مػلم30) ومؼ، املساحػت هخاةجهم
 
ث بمدافظت حىىب الباهىت ممً ًدّزطىن ومػلمت مً مػلمي مادة جلىُت املػلىما ا

ؿفىف مسخلت الخػلُم ألاطاس ي الحللت الثاهُت لخلمع أطباب كػف جدـُل هالب الـف الخاطؼ للخػلُم 

 فالىاكؼ الخػلُمي ًخمثل في: ، املادةوهؼفذ الىخاةج غدم السكا مً كبل الخالمُر واملػلمحن هدى ، ألاطاس ي

 دَزع مادة جلىُت املػلىماث.غدم مساغاة الفسوق الفسدًت أزىاء ج  

 لت الخدَزع املخبػت في جدَزع مادة جلىُت املػلىماث ال جإزس بؼيل فػاٌ في ئهظاب الجاهب املػسفي ، هٍس

 .للمادة

  .خاحت الوالب ئلى اطخسدام بِئاث ئلىتروهُت ومنها بِئت الـف املللىب 

ً ؛Bergmann& Sams, 2014): مثل وأهدث هثحر مً الدزاطاث الظابلت ؛ 2015، ؛ الحىطني2015، الٍص

 جلدم جماشحوىنها ، أهمُت بِئت الـف املللىب في الػملُت الخػلُمُتغلى  (2016، خظً
 
د ا  فٍس

 
خحن في الخػلم  ا بحن هظٍس

، الحلٌى الخلىُت الفػالت في زفؼ املظخىي الخدـُلي للوالب يخدئوحػخبر ، هما الخػلم الخللُدي والخػلم اليؼى

 وججػل الخػلم ًخمسهص خٌى الوالب ال املػلم.، ػسفتللم الدؼىق  جَىلدو 

مثل دزاطت )غبد ، أهمُت الخػلم الدؼازوي في بِئت الـف املللىب دزاطاث أزسي أهدث هخاةج هرلً 

كسوزة ألازر بىظم الخػلم إلالىترووي  التي أوؿذ( 2007، ؛ فسغلي2008، الظالمي؛ 2012، اخظان؛ 2014، الػظُم

ؼ حؼازهُت المً زالٌ جيلُف ، في املساخل الخػلُمُت املسخلفتواطخسدامه ، الدؼازوي والب بمهام وأوؼوت ومؼاَز

 وجبادٌ لازاء والخبراث.، حظاغدهم غلى بىاء املػازف الجدًدة

ػدًد مً املإجمساث بأهمُت بِئاث الخػلم إلالىترووي املسجىصة غلى الخػلم الدؼازوي؛ الوفي هرا الظُاق أوؿذ 

واملإجمس الػلمي الحادي ، (2005مي الظىىي الػاػس لخىىىلىحُا الخػلم إلالىترووي ومخولباث الجىدة )مثل املإجمس الػل

ت لخىىىلىحُا الخػلُم " جىىىلىحُا الخػلُم إلالىترووي وجددًاث الخوىز التربىي في الىهً  غؼس للجمػُت املـٍس

 (.2008الػسبي")

ىن أن هىان الػدًد مً أهما ن الدؼازن جسخلف في كدزتها غلى مظاغدة الوالب في ووحد الباخثىن التربٍى

خم مً زالٌ ول همى جىشَؼ املهام والدؼازن ، الدؼازن والاجـاٌ والخػاون والخفاغل والخيامل في جلدًم املهام ٍو

لت مسخلفت حماعي( في بِئت الـف املللىب في جىمُت ، ئلى مػسفت أزس همى الدؼازن )فسدي ىن لرا طعى الباخث، بوٍس

 مً مبدأ الفسوق الفسدًت بحن ، الـف الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث بظلوىت غمانهالباث ل جدـُ
 
واهوالكا

، وان البد مً دزاطت الػالكت بحن همى الدؼازن)فسدي، الوالباث ومساغاة لخـاةـهً واخخُاحاتهً الخػلُمُت

 في بِئت الـف املللىب.وأخد ألاطالُب املػسفُت )مظخلل/ مػخمد غلى املجاٌ إلادزاوي( ، حماعي(

حماعي( وألاطلىب  –الخفاغل بحن همى الدؼازن )فسدي  وغلُه فان مؼيلت البدث جخمدىز في ازخباز أزس

 الـف الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث بظلوىت غمان.هالباث املػسفي في بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل 

  :البحث . أصئلت3

 السةِع لاحي: الظإاٌ  جخددد مؼيلت البدث في



  م4242 ديسمبر ــ السابع واألربعون العدد ــ رابعالالمجلد  ــالتربوية والىفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ووشر األبحاث 

 جماعي(  –)فردي التفاعل بيه ومط التشارك أثر 

 بالصف المقلوب في تحصيل طالب التاسع واألسلوب المعرفي 
 خليفة ,الموسوي ,المزروعي (;4)

 

بِئت الـف املللىب في جىمُت  حماعي( وألاطلىب املػسفي في–ما أزس الخفاغل بحن همى الدؼازن )فسدي 

 دة جلىُت املػلىماث بظلوىت غمان؟في ماالـف الخاطؼ  هالباثجدـُل 

ى  مً الظإاٌ السةِس ي ألاطئلت البدثُت الخالُت: بثمٍو

الـف  هالباثما أزس هموي الخػلم الدؼازوي )الفسدي/ الجماعي( في بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل  -1

 الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث؟

ما أزس ألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ/ الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل  -2

 املػلىماث؟الـف الخاطؼ ملادة جلىُت  هالباث

ما أزس الخفاغل بحن همى الدؼازوي )فسدي/ حماعي( وألاطلىب املػسفي في بِئت الـف املللىب في جىمُت  -3

 الـف الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث؟ هالباثجدـُل 

 فروض البحث: 

  ٌظعى البدث ئلى الخدلم مً الفسق لاحي:

همى  هاججت غًدزحاث الوالباث  اثمخىطو( بحن 05,0جىحد فسوق ذاث داللت ئخـاةُت غىد مظخىي ) .1

والب لبِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل جلىُت املػلىماث  حماعي( وألاطلىب املػسفي في–الدؼازن )فسدي 

 الخاطؼ بظلوىت غمان 

  أهداف البحث:

 يهدف البدث ئلى:

ُل هالب الـف حماعي( في بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـ –جددًد همى الدؼازن ألاوظب )فسدي  .1

 الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث.

الخػسف غلى ألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف املللىب ألاهثر  .2

 بداللت أزسه غلى جىمُت جدـُل هالب الـف الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث.، فاةدة للخػلم

بحن هموي الخػلم الدؼازوي )فسدي/ حماعي( وألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ جددًد ألاطلىب ألامثل للخفاغل  .3

ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل هالب الـف الخاطؼ ملادة 

 جلىُت املػلىماث.

  أهميت البحث: 

مً أٌو ألابدار التي حظعى للُاض أزس همى  -نحغلى خد غلم الباخث -جبرش أهمُت البدث مً أهه ٌػد

حماعي( في بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل هالب الـف الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث  –الدؼازن )فسدي 

مىً أن ٌظهم البدث الحالي فُما ًلي:، بظلوىت غمان  ٍو

  21 اٌ اللسن  هالب اطب جىحهاثًى الخػلم مً حدًد هىع ئلى طلوىت غمان في التربىي لفذ هظس ؿاوعي اللساز 

 .وجىحهاتهم

  ئمياهُاث بِئت الـف املللىب اللاةمت غلى جمى الدؼازن في جرلُل الـػىباث التي  حػصش هخاةج البدثكد

خُث جلدم مادة حػلُمُت مدىطبت جدخىي غلى فُدًىهاث ، جىاحه الوالب غىد دزاطت بػم امللسزاث

 ىً أن ٌظخفُد منها الوالب واملػلمىن واملؼسفىن والباخثىن. ًم، حػلُمُت وأوؼوت وازخبازاث ئلىتروهُت
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 جماعي(  –)فردي التفاعل بيه ومط التشارك أثر 

 بالصف المقلوب في تحصيل طالب التاسع واألسلوب المعرفي 
 خليفة ,الموسوي ,المزروعي (52)

 

  جددًد أفلل أهىاع أهمان الدؼازن املظخسدمت مؼ أطلىب الخػلم املظخلل واملػخمدٌظاغد املػلمحن في كد ،

س بِئت الـف املللىب.  غىد جـمُم وجوٍى

 حدود البحث: 

 ًلخـس البدث الحالي غلى الحدود لاجُت:

 وخدة الفُجىاٌ بِظً بمادة جلىُت املػلىماث للـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي.الحدود املىطىعيت : 

 ت مً ، : هالباث الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي في مدازض الحللت الثاهُت مً الخػلُم ألاطاس يالحدود البشٍر

 .طلمى بيذ كِع للخػلُم ألاطاس يومدزطت السطخاق  تمدزطول مً: 

 :مدافظت حىىب الباهىت بظلوىت غمان.  الحدود املياهيت 

 :م.2018 -2017الفـل الدزاس ي الثاوي مً الػام الدزاس ي  الحدود السماهيت 

 مصطلحاث البحث:

وغلى الػدًد مً البدىر والدزاطاث ، غلى ألادبُاث املسجبوت بالبدث الحاليالباخثىن في كىء ئهالع 

 ُت غلى الىدى الخالي:جم جددًد مـولحاث الدازطت في ؿىزة ئحساة، الظابلت

 (: Flipped Classroom Environmentالصف املللىب )

لت "( بأهه 14: 2014، غسفه )هجُب - همىذج جسبىي كاةم غلى اطخسدام الخلىُاث الحدًثت وػبىت إلاهترهذ بوٍس

م ملاهؼ فُدًى أو ملفاث ؿىجُت أو غحرها مً الىطاةى املخػددة  حظمذ للمػلم باغداد الدزض غً هٍس

لُولؼ غليها الوالب في مىاشلهم أو في أي ميان آزس باطخػماٌ خىاطُبهم أو هىاجفهم الرهُت أو أحهصتهم ، الخفاغلُت

ؼ ، اللىخُت كبل خلىز الدزض ً واملؼاَز باث وألاوؼوت والخماٍز سـف وكذ املداكسة للخدٍز ًُ في خحن 

 . "واملىاكؼاث

o  بأهه "هىع مً أهىاع الخػ ىن الباخث غسفهو 
 
لىم غلى غىع ً، لم املدمج بىىغُه املتزامً وغحر املتزامًئحساةُا

زالٌ ملاهؼ الفُدًى أو الدسجُالث الـىجُت أو بدُث ًخػلم املخػلمىن املدخىي في املجٌز مً ، الػملُت الخػلُمُت

بلى، اللوؼ الخػلُمُت أو اللساءاث املىحهت  ئػساف املػلم".  جدذ الفـل في املدخىي  ملىاكؼت ألاهبر الىكذ ٍو

 (:Collaborative E- Learningالتعلم إلالىترووي التشاروي )

همى مً الخػلُم اليؼى ًخػاون فُه الوالب مً أحل جدلُم هدف مددد "( بأهه 327 :2008، غسفه )حاد -

خم ذلً في مجمىغاث غمل ميىهت مً، هىخابت وزكت بدثُت أو البدث غً مفهىم بػُىه غبـــس الؼبىت  5أو  4ٍو

م ، أغلاء يىن املػلم هى املساكب أو املؼسف دون جدزل مباػس مً حاهبه في الخفاغل الري ًخم بُنهم غً هٍس ٍو

د إلالىترووي  . "لىخاث املىاكؼت أو الدزدػت أو البًر

o ػسفه الباخث ـــلىب حػلُمــــي كــــاةم غلــــى الخفاغــــل الاحخمــــاعي ىن َو   خػلمىن امل ٌػمل فُه، ئحساةُا بأهه أطـ
 
 في مػا

 لخدلُم أهداف، في هــــل مجمىغــــت( 5) ؿغحرة مجمىغاث
 
وئهجاش املهام الخػلُمُت ، مؼترهت حػلُمُت ًدؼـــازوىن مػا

ًدؼازن فيها أفساد ، وفي حهد مىظم وميظم ومسوى، مـــً زـــالٌ أوؼـــوت حماغُـــت وحؼازهُت، الدؼازهُت

مً أحل اهدظاب وبىاء ، والحـٌى غلى املػلىماث وخلٌى للمؼىالث، املجمىغت في حمؼ البُاهاث وجدلُلها

الجماعي( في بِئت الـف املللىب واملسجىصة غلى  -املػسفت واملهازاث والاججاهاث مً زالٌ الخػلم الدؼازوي )الفسدي

ب.  أدواث الجُل الثاوي للٍى
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 جماعي(  –)فردي التفاعل بيه ومط التشارك أثر 

 بالصف المقلوب في تحصيل طالب التاسع واألسلوب المعرفي 
 خليفة ,الموسوي ,المزروعي (53)

 

 أهماط التشارن في بيئت الصف املللىب:

(patterns of Collaborative through the Flipped Classroom environment) 

زىحن أو أهثر إلهجاش أو ئهخاج أو جدلُم مهمت أو هدف احؼازن ًددر بحن ( بأنها " 167: 2003، غسفها )زمِع -

وهى برلً ًفسق بِىه وبحن الخفاغل والري ًسخف بظلىهُاث ألافساد وزدود فػلهم ومدي جأزحر ول منهم ، مػحن

وهى حػني ، هىم الخفاغلُت والتي جسجبى باملفهىم الخىىىلىجي والخػامل مؼ الىطاةل املخػددةوبحن مف، غلى لازس

 ئًجابُا
 
 وؼوا

 
 ".كدزة املخػلم غلى الخفاغل والخدىم مؼ الىطاةل إلالىتروهُت جفاغال

o ػسفه  بأنها دزحت الدؼازن الفسدي )املخػلم مؼ املػلم( ىن الباخث اَو
 
بحن )املخػلمحن  أو الدؼازن الجماعي، ئحساةُا

والتي ٌظخوُؼ مً زاللها اللُام بػملُاث الحرف وإلاكافت والخػدًل في وخدة ، واملػلم( في بِئت الـف املللىب

 الفُجىاٌ بِظً ملادة جلىُت املػلىماث لخىمُت الخدـُل. 

 :independence/ dependenc Cognitive Styleألاصلىب املعرفي )الاصتلالل/ الاعتماد على املجال إلادراوي( 

فالفسد املظخلل ًمُل ئلى ئدزان ، طمت هفظُت زاؿت باملجاٌ إلادزاوي( بأهه "222: 1996، خمدي، البىا) غسفه -

بِىما الفسد املػخمد فُمُل ئلى ئدزان ، بُئخه بـىزة جدلُلُت فُدزن ألاػُاء مىفـلت غً ألازكُت التي جدخىيها

سلؼ ئدزاهه للخأزحر الظا   ".ةد في املجاٌبُئخه بـىزة ولُت ٍو

o ػسفه الباخث لت التي جدزن بها هالباث الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي املىكىع وما به  :ئحساةُا بأهه ىن َو الوٍس

مما ٌػني كدزة الوالباث املظخلالث غلى ئدزان حصء مً املجاٌ بـىزة ، مً جفاؿُل في بِئت الـف املللىب

أما الوالباث املػخمداث ، ٍولم غليهً ذواحي الىمى الخدلُليو ، مىفـلت أو مظخللت غً املجاٌ املدُى به هيل

وبهرا جظل أحصاء ألازكُت باليظبت ، غلى املجاٌ إلادزاوي فال ٌظخوػً ئدزان املىكىع ئال في جىظُم ػامل للمجاٌ

 فُولم غليهً ذواحي الىمى الىلي. ، لهً غحر واضحت

  .والدراصاث الضابلت إلاطار الىظري  -2

 
ا
  الصف املللىب: -أول

ػد  خُث ، الخىىىلىحُا في الخػلُم الري ٌػخمد غلىأػياٌ الخػلم إلالىترووي املدمج  أخداملللىب  الـفٌُ

 ٌ الحدًثت وإلاهترهذ إلغداد  بخىظُف الخلاهتبدُث ًلىم املػلم ، ًخم كلب مهام الخػلُم بحن اللاغت الدزاطُت واملجز

خمىً املخػلم مً الاهالع غلي، الدزوض ومً زم ًلىم بأداء ألاوؼوت التي واهذ واحباث مجزلُت في ، ها في البِذٍو

(. وهىا ًلط ي الوالب بػم الىكذ لالهسسان في Bowen,J.A., 2012, p. 39مما ٌػصش فهمه للمادة الػلمُت )، الفـل

 في غملُت الخػلم طىاء ، مىاد الخػلم
 
أم في أزىائها الخػلم كبل غملُت أوان ذلً مما ًدُذ لهم أن ًـبدىا أهثر وؼاها

(Herreid& Schiller, 2013, p.48 .) 

اث الػملُت الخػلُمُت حػخمد غلى ئغادةالـف املللىب وفىسة   الفـل في ئهجاشه غادة ًخم فما، حؼىُل مجٍس

ٌ  في باهجاشه ًلىم الوالب ٌ  في ئهجاشه غادة ًخم وما املجز باث مً املجز ً جدٍز فُيىن حػسق ، الحـت في ًىجص وأوؼوت وجماٍز

الوالب للمدخىي الخػلُمي زازج الحـت الـفُت مً زالٌ فُدًى حػلُمي ًلىم املػلم بدسجُله لؼسح دزض مػحن أو 

 كساءاث جخػلم بمىكىع الدزض.

ػخبر الـف املللىب أفلل أهىاع الخػلُم ىلد الدؼىق الجمُل للمػسفت، املدمج َو خُث ، فهى ًمتزج باملخػت ٍو

 ومفػم، ػلُمُت املػلمحن غلى حػل ججازب الفـل أهثر مخػتحظاغد الفُدًىهاث الخ
 
ت ا مؼ كلُل مً ، أهثر بالحٍُى

ؼ الخػلُمُت س ، املداكساث وهثحر مً املؼاَز لرلً جم وؿفه بمظخلبل الخػلُم مً كبل الػدًد مً املهخمحن بخوٍى
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وهرلً ٌػخبر ، ادب الخػلم الخللُديدون املظاض بمب، خوبُم الخلاهت في الخػلُملٌػخبر الوٍسم ألاطهل  هما .الخػلُم

وبحن املخػلمحن فُما بُنهم مً ، زهحزة أطاطُت لبىاء الخػلم ألهه ًإدي ئلى الخفاغل املباػس بحن املخػلم واملػلم مً حهت

 (.2014، حهت أزسي )هجُب

 بيئت الصف املللىب: -ثاهيا

غلى جىظُف الخىىىلىحُا في جىفُر لتي حػخمد ابِئت الـف املللىب هي هفظها بِئت الخػلم إلالىترووي 

ت، اطتراجُجُت الـف املللىب وجىفس ئمياهُت حسجُل ، خُث جخمىً مً جلبُت اخخُاحاث املخػلمحن الظمػُت والبـٍس

لها مً ئغداد املـادز ، املداكساث والحـف وحػلها مخاخت للولبت زازج غسفت الـف خمىً املػلم غً هٍس ٍو

 و 
 
م  أم مىكؼ ئلىتروويمً زالٌ وان ذلً أطىاء ، البِئاث اللاةمت غلى إلاهترهذ زطالها للوالب غبر ئجىىىلىحُا غً هٍس

م كىىاث الفُدًى الُىجُىب مأ، ؿفداث الخىاؿل الاحخماعي ً الفُدًى  التي ًخىافس ، غً هٍس بها أدواث لخسٍص

لت املىاطبت )فُدًى، )املدخىي( وألاوؼوت الخػلُمت وجخمىً ، خػددة وغحرها(وطاةى م –هف مىخىب  -وجلدًمه بالوٍس

هما جدُذ غملُاث الدؼازن والخفاغل والحىاز ، مً جىؿُل املػلىماث واملدخىي بظسغت وطهىلت في الىكذ املساد

وبها أدواث للخلُُم ، وجدُذ ئغواء الخغرًت الساحػت في وكتها، فسة في هره البِئتىااملخ Web2واملىاكؼت مً زالٌ أدواث 

، والازخبازاث إلالىتروهُت النهاةُت، إلالىتروهُت اللـحرة املدغمت بالخغرًت الساحػت الفىزٍت الخفاغلي مثل: الازخبازاث

 داةه بما ًمىذ املػلم فسؿت للخدزل في الىكذ املىاطب. أوجخمىً مً جىفحر املػلىماث خٌى جدـُل الوالب و 

ب بِئت الـف املللىب في جدَزع املىاهج الدزاطُت2016، وأوؿذ )خظً ب املػلمحن  ،( بخجٍس وبخدٍز

وبخسـُف مىاكؼ ، وبالخىظُف الفػاٌ للخلىُت في الػملُت الخػلُمُت، والوالب غلى آلُت اطخسدام الـف املللىب

 اغخمد الباخثىن غلىوكىىاث جلىُت جىفس مدخىي ئلىترووي جفاغلي ٌظاغد بخوبُم مفهىم الـف املللىب. لرلً 

، Articulate Story Lineبسهامج و ، (Edmodo) ىب مثل: هظام أدمىدوبػم ألاهظمت والبرمجُاث في بِئت الـف امللل

يي و  س الدؼازوي )الٍى  (.Wikisأدواث الخدٍس

، بخوبُم اطتراجُجُت الـف املللىب في مدازض طلوىت غمان (49-48ؾ : 2015، هما أوؿذ )الحىطني

لبل غليها الىثحر مً املخػلمحنوىنها  ـبذ ، حػصش الػملُت الخػلُمُت ٍو هما ، الوالب هى مدىز الػملُت الخػلُمُتٍو

هدباه الوالب اوبمإزساث حظاغد غلى حرب ، جخمثل في ئغداد الفُدًى وفم جلىُاث غالُتجيىن للمػلم أدواز حدًدة 

ججػل مً الـف بِئت وؼوت وصحُت وبػُدة و ، وجىمي إلابداع، ئغداد أوؼوت جدفص الخفىحر الىاكدو ، الفُدًىهٌى 

  .هرا باإلكافت ئلى جوبُم مهازاث الخفىحر الػلُا مثل الخفىحر الىاكد والخفىحر إلابداعي، سلخىجغً أحىاء امللل وا

لرلً هثفذ وشازة التربُت والخػلُم بظلوىت غمان حهىدها لخفػُل البِئاث إلالىتروهُت ومنها بِئت الـف 

للخػلُم"  G Suite"  مىـت ومىـتخُث فػلذ ، الخددًاث الىاججت غً اهدؼاز فحروض وىزوهاللخغلب غلى ، املللىب

وهىا ًخمىً حمُؼ هالب ، بالخػاون مؼ ػسواث الاجـاالث بظلوىت غمان، Googleوهي مجمىغت مً جوبُلاث 

ودلُل ، والحـٌى غلى املدخىي الخػلُمي إلالىترووي، الظلوىت مً الخػلم غً بػد والدزٌى للفـٌى الافتراكُت

وخل الىاحباث ، ىً الوالب مً مؼازهت املظدىداث وألاوؼوت إلالىتروهُتهما ًخم، الوالب ودلُل الخوبُم الروي

(. هما طػذ الىشازة ئلى جىفحر مىـت حػلُمُت مسجبوت moe.gov.omوالخىاؿل مؼ املػلم وشمالةه الوالب )، إلالىتروهُت

 وجدُذ، ي بـىزة ًىمُتالخػلُمي إلالىتروو تهدف لتزوٍد الولبت باملدخىي ، بسدماث البىابت الخػلُمُت بظلوىت غمان

س الوالب الُىمُت، الخفاغل بحن املػلمحن والوالب طدؼيل و ، هما أنها جخلمً زاؿُت ملخابػت مظخىي الخػلُم وجلاٍز

 
 
  مظخىدغا

 
  زكمُا

 
خُث طِخم جـيُفها خظب الـفىف الدزاطُت واملىاد ، للىطاةى الخػلُمُت بيافت أهىاغها مخيامال

 . (https://bawabaa.org) طخسدامها بظسغت وبيل طهىلتلخمىحن الوالب واملػلمحن مً ا
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ت للتعليم  بيئت الصف املللىب:في  املبادئ الىظٍر

اث التي حػخمد غليها بِئت الـف املللىب  ت البىائيتمً أهم الىظٍس لخه ، هي الىظٍر خُث أن ليل مخػلم هٍس

ًبني مػسفخه الخاؿت بؼيل هبُعي خظب  ىفه، املخػلم هى مدىز الػملُت الخػلُمُتف، وزـىؿِخه في فهم املػلىمت

ٌ ، زبراجه الصخـُت زم ، وذلً مً زالٌ ما ًخػلمه مً املدخىي املىحىد بالفُدًى الخػلُمي الري ػاهده في املجز

ً في غسفت الـف هما ٌظدىد الـف املللىب غلى ، ًىدظب الخػلم مً زالٌ املمازطت والخوبُم لؤلوؼوت والخماٍز

ت الترابطمبادب  ت ، (Siemens,2005)طُمجز (التي وكػها Connectivism) يت ـ الاجصاليتالىظٍر خُث حػخبر هره الىظٍس

ت ، مالةمت لخـمُم بِئت الـف املللىب والخػلم السكمي خُث ، "Network فهىم الخػلم الؼبيي"ئلى وحؼحر هره الىظٍس

فخمىً مً جبادٌ املػسفت املىحىدة في ، دبحن هره الػل "connection " واجـاٌ "Nodesجخمحز الؼبىت بىحىد غلد "

باث ، وجسهص غلى غملُت الاجـاٌ وجىىع لازاء، البِئت غلى ػيل فُدًىهاث حػلُمت ومـادز حػلُمُت وأوؼوت وجدٍز

خغحر دوز املخػلم واملػلم في هره الاطتراجُجُت  ت مً ، لتي حػخمد غلي جىفحر بِئت املػسفتاٍو وجصوٍد املخػلمحن بمىظىمت زٍس

 اث ومـادز الخػلم الطخسدامها في ئهخاج أفياز حدًدة.ألادو 

 التعلم التشاروي:  -ثالثا

ب ، جوىز مفهىم الخػلم الدؼازوي مثل ول الػلىم بخوىز ألادواث الخىىىلىحُت وأدواث الجُل الثاوي للٍى

 مً حهت مً أحل جلبُت خاحت املخػلمحن ئلى الخفاغل مؼ بػلهم، فظهس مـولح الخػلم الدؼازوي إلالىترووي
 
، بػلا

ب بؼيل زاؾ.  وئلى الخفاغل مؼ املػلم مً حهت أزسي باطخسدام الخىىىلىحُا بؼيل غام وأدواث الجُل الثاوي للٍى

 ئنهاخُث ، الخػلم الدؼازوي إلالىترووي مً الاطتراجُجُاث التي أزبدذ جمحزها وأهمُتها في الػملُت الخػلُمُتو 

، مياهُت جبادٌ الخبراث فُما بُنهمئفلال غً ، ازهت في مـادز املػلىماثجىفس للمؼازهحن الفسؿت في الخػلم واملؼ

واهما ًخمثل الهدف ألاطاس ي للخػلم ، طاس ي للخػلم الدؼازوي مجسد اهدظاب املػسفت واملؼازهتفلِع الغسق ألا 

  .الدؼازوي في اهدظاب اللدزة غلى بىاء املػسفت بوسق مبخىسة وحدًدة

ؼحر ) لىترووي جدغم الوالب أن الخػلم الدؼازوي املدغىم ببِئاث الخػلم إلائلى ( Kirschner, et al., 2004,51َو

وحظاغد غلى ، الخػلم وجىفس الخغرًت الساحػت غلى أوؼوت، وحػصش الخفىحر، وحظهل ئدازة املهام، بفاغلُت في الخػلم

س بىاء املهازاث ، لىخابي ومهازاث الخفاغل الاحخماعيوجوىز الخىاؿل الؼفهي وا، وجدظً مهازاث إلادازة الراجُت، جوٍى

د مًو  د مً ، الؼػىز بالخػلم املجخمعيو ، وحؼازههاجبادٌ  جٍص ، وحهاث الىظس املسخلفت وحصجؼ، دافػُت الوالبوجٍص

 ومهازاث الخفىحر فىق املػسفُت. ، وجوىز مظخىي مهازاث الخفىحر والخىظُم الراحي

 ف املللىب:حماعي( في بيئت الص -همط التشارن )فردي -رابعا

بِئت حؼازهُت جدُذ للمػلم جوبُم حمُؼ  Web2حػد بِئت الـف املللىب وما بها مً أدواث الجُل الثاوي 

وإلاكافت والحرف والخػدًل ، خُث جدُذ للوالب الدؼازن في املـادز واملدخىي الخػلُمي، أهمان الدؼازن غلى هالبه

لت حؼازهُت جفاغلُت هما جدُذ الدؼازن والخفاغل والخػاون والاجـاٌ بحن ، املىكىغاثوالخػلُم غلى ، في املدخىي بوٍس

 جللي الخغرًت الساحػت مً املػلم ومً شمالئهم ، بحن الوالب هاالوالب واملػلم ملىاكؼت لازاء وألافياز وجبادل
 
وأًلا

 لرلً فهي حظاغدهم غلى ئهجاش حمُؼ املهام الدؼازهُت. ، وزفؼ امللفاث مً زالله، الوالب

وجىفحر ، وذلً مساغاة للفسوق الفسدًت بحن الوالب، حماعي( –هموي الخػلم الدؼازوي )فسدي  ىن الباخث وجبنى

ادة الخىاؿل ، الىكذ مً زالٌ الدؼازن املتزامً وغحر املتزامً بحن الوالب خظب املجمىغاث  فُما بُنهموهرلً لٍص

حماعي( هي مً ألاهمان ألاهثر زلت للدؼازن  –دي ( بأن أهمان الدؼازن )فس 130: 2017، مسس ي) أػازالدؼازهُت. وهىا 
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ددر فيها الدؼازن الفػلي بُنهم، بحن الوالب ادة ، ٍو ادة الخدـُل لديهم والري ًترجب غلُت ٍش وهرا ًإدي ئلى ٍش

 . الدافػُت

 دؼازن الجماعي )املخػلمحن مؼ بػلهم ال بأن( 2013، شويأهدث )و 
 
جدذ ئػساف املػلم( غبر مدسزاث  بػلا

ب وفي الجاهب  .الدؼازهُت بؼيل حماعي وجدلُم املهام، الدؼازويالدؼازهُت وان لها أزس هبحر في جدلُم الخػلم  الٍى

وال ، ي )مخػلم/مػلم(أن الوالب ًمُلىن ئلى الخػلم الدؼازوي بؼيل فسد ئلى (Learn,2011) دزاطت الزن لازس أوؿذ 

ؼبؼ زغباتهم في أزىاء املؼازهت مؼ بلُت املخػلمحن مً زالٌ وهإالء ال ًجدون ما ٌ، ًفللىن الػمل الدؼازوي الجماعي

س  فُػصفىن غً الخػلم مما ًإزس غلى مظخىي جدـُلهم. ، حػدًل شمالئهم غبر ؿفداث الخدٍس

همى الدؼازن  و الدؼازن الفسدي  ي الخػلمبحن هموومً الدزاطاث والبدىر التي أزبدذ وحىد فسوق 

اٌحدزاطت )غه، عيولـالح همى الدؼازن الجما، الجماعي ( التي هدفذ ئلى مػسفت أزس ازخالف أهمان 2018، ًر

ت  -الدؼازن )الفسدي ب الدؼازهُت غلى الخدـُل و جىمُت ألاداء املهازي لوالب املسخلت الثاهٍى حماعي( غبر مدسزاث الٍى

 هالب 57وجيىهذ غُىت البدث مً ، PHP في ملسز البرمجت بلغت
 
بُتوجم جلظُمهم ئلى زالر ، ا وكامذ ، مجمىغاث ججٍس

بُت وفم مخغحر البدث املظخلل الدؼازن الجماعي ، ػلم/مػلم(خ)م الدؼازن الفسدي، الباخثت باغداد املػالجاث الخجٍس

خُث ٌؼترن املػلم في الىمى الاٌو مؼ مخػلم واخد و ًبلي ، والدؼازن الجماعي )مخػلم/مخػلمحن(، )مػلم/مخػلمحن(

، وأما الىمى الثاوي ًيىن هىان جفاغل مؼ حمُؼ املخػلمحن واملػلم في هفع الىكذ، لىباقي املخػلمحن همؼاهدًً ف

ً في الازخباز الخدـُلي   للمىكؼلأما الىمى الثالث فُسخاز املػلم أخد الوالب املخمحًز
 
دؼازن الوالب ، ُيىن مدًسا ٍو

 في الحرف وإلاكافت والخػدًل
 
وبواكت مالخظت ، جدـُلي كبلي/بػدي وجمثلذ أدواث البدث في ئغداد ازخباز ، حمُػا

وواهذ مً أهم الىخاةج التي جىؿل ئليها البدث الحالي هي: فاغلُت همى الدؼازن الجماعي ، مً ئغداد الباخثت

ب الدؼازهُت غلى الخدـُل وألاداء املهازي مللسز البرمجت بلغت لوالب املسخلت  PHP )مػلم/مخػلمحن(غبر مدسزاث الٍى

ت  . الثاهٍى

ب ( التي هدفذ ئلى مػسفت مد2015، غالم) زث دزاطت هما اػا ي جأزحر أهمان الدؼازن غبر مدسزاث الٍى

وجيىهذ غُىت البدث مً  ، الدؼازهُت غلي الخدـُل وبػم مهازاث جـمُم املىاكؼ الخػلُمُت لدي الوالب املػلمحن

بُت  75  جم جلظُمهم ئلي زالر مجمىغاث ججٍس
 
بُت وفم مخغحر البدث  ، هالبا وكام الباخث باغداد املػالجاث الخجٍس

مخػلمحن(  /الدؼازن الجماعي )مػلمو ، الدؼازن الفسدي ) مخػلم/ مخػلم(و ، ازن الفسدي )مػلم/ مخػلم(الدؼ املظخلل

ب الدؼازهُت  ومػسفت مدي  ، وهىا ٌؼترن حمُؼ املخػلمحن مؼ املػلم بالحرف أو إلاكافت أو الخػدًل غبر مدسزاث الٍى

وجمثلذ أدواث اللُاض في الازخباز  ، م املىاكؼ الخػلُمُت(جأزحر جلً ألاهمان غلي املخغحر الخابؼ )الخدـُل ومهازاث جـمُ

ووان مً أهم الىخاةج التي جىؿل ئليها البدث هي: فاغلُت همى الدؼازن الجماعي )مػلم/ ، الخدـُلي وبواكت املالخظت

ب الدؼازهُت غلى الخدـُل وألاداء املهازي ملهازاث جـمُم املىاكؼ الخػلُمُت لدي الوالب  مخػلمحن( غبر مدسزاث الٍى

  .املػلمحن

 بحن همى الدؼازن الفسدي ملابل همى الدؼازن الجماعي دزاطاث أزبدذهما أن هىان 
 
ولـالح همى ، فسوكا

ب ، (2016، )الىبؽ تدزاطه، الدؼازن الفسدي ئلى مػسفت مدي جأزحر هموحن مسخلفحن للدؼازن غبر مدسزاث الٍى

هترهذ الخػلُمُت لدي الوالب مسخلت املاحظخحر بيلُت التربُت حامػت الدؼازهُت لخىمُت بػم مهازاث ئهخاج مىاكؼ إلا 

بِخحن، الباخت باململىت الػسبُت الظػىدًت بُت  ، جم جلظُمهم ئلي مجمىغخحن ججٍس وكام الباخث باغداد املػالجاث الخجٍس

ومػسفت مدي جأزحر  ، الدؼازن الفسدي ) مخػلم/ مخػلم(، وفم مخغحر البدث املظخلل الدؼازن الفسدي )مػلم/ مخػلم(

وجمثلذ أدواث اللُاض في الازخباز  جلً ألاهمان غلي املخغحر الخابؼ )الخدـُل ومهازاث جـمُم املىاكؼ الخػلُمُت(. 

ووان مً أهم الىخاةج التي جىؿل ئليها البدث هي: فاغلُت همى الدؼازن الفسدي )مخػلم/ ، الخدـُلي وبواكت املالخظت

http://0810gjtfc.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ب الدؼازهُت غلى الخدـُل وألاداء املهازي ملهازاث جـمُم املىاكؼ الخػلُمُت لدي هالب  مخػلم( غبر مدسزاث الٍى

  .مسخلت املاحظخحر

فلد جىؿلذ بػم الدزاطاث ئلى غدم وحىد فسوق دالت ئخـاةُا بحن همى الدؼازن ، وغلى الجاهب لازس

س جىظُف همى الخفاغل في مدسزاث أز التي هدفذ ئلى كُاض( 2015، وآزسون مظػىدمثل دزاطت )، الفسدي والجماعي

ت ت الؼاتػت في هخاباث هالب املسخلت الثاهٍى ب الدؼازهُت؛ لػالج ألازواء اللغٍى واطخسدمذ الدزاطت املىهج ػبه ، الٍى

بي ت، الخجٍس ت الىدٍى وازخباز ئلىترووي لؤلداء ، أما أداجا الدزاطت فهما: ازخباز حصخُص ي لخددًد ألازواء اللغٍى

 وهالبت مً هالب الـف الثاوي الثاهىي بادازة حهُىت الخػلُمُت 72ذ غُىت الدزاطت مً )وجيىه، الىخابي
 
( هالبا

بِخحن، بمدافظت طىهاج  بحن مخىطى  وهؼفذ الىخاةج بأهه، كظمذ ملجمىغخحن ججٍس
 
ال ًىحد فسق دالت ئخـاةُا

بِخحن طىاء في الدؼازن الجماعي ) املػلم واملخػلمحن أو الدؼازن الفسدي )املخػلم واملخػلم( ، (دزحاث املجمىغخحن الخجٍس

 ىهدفذ ئلى الخػسف غل اطتبدز  (2012، )اخظان ودزاطت. في اللُاض البػدي لالزخباز إلالىترووي في ألاداء الىخابي

ب الدؼازهُت بخـمُمه ىفاغلُت املىكؼ إلالىترووي اللاةم غل س الدؼازوي بحن املػلم واملخػلمحن(  مدسزاث الٍى ) الخدٍس

س الدؼازوي بحن )املػلم واملخػلم( في جدـُل الجاهب املػسفي املسجبى بمهازاث الخـمُم الخػلُمي لدي هالب وال خدٍس

وحىد فسق دالت ئخـاةُا بحن مخىطى دزحاث  وكد جىؿلذ الىخاةج ئلى، املاحظخحر جسـف جىىىلىحُا الخػلُم

ب الدؼازه بُت التي دزطذ باطخسدام مدسزاث الٍى ُت في الخوبُلحن اللبلي والبػدي في الازخباز املجمىغاث الخجٍس

 ، هما جىؿلذ ئلى ئن همى الخفاغل أو الدؼازن بحن املػلم واملخػلم، الخدـُلي املػسفي
 
ا أو املخػلم واملخػلم وان مدظاٍو

 .الخأزحر في بىاء املػسفت والخدـُل ومهازاث الخـمُم الخػلُمي

 ألاصاليب املعرفيت: -خامضا

الػدًد مً الدزاطاث والبدىر الظابلت فاغلُت أهمان الدؼازن في بِئت الـف املللىب في بػد أن أزبذ 

بدأث جُازاث البدث جخجه في مخغحراث ، أغلب املىاد الدزاطُت وفي املساخل الخػلُمُت املسخلفت هما طبم ذهسها

 إلخدار ، املسخلفت هموخاحات همالخـمُم باألطلىب املػسفي الري ًخالءم مؼ كدزاث املخػلمحن واطخػدادات
 
وذلً طػُا

 بهدف ئهجاش ألاهداف الخػلُمُت بفاغلُت وهفاءة.، الخىافم املولىب بحن زـاةف ول مخػلم وبحن املىكف الخػلُمي

سي ) ( أن ألاطالُب املػسفُت هي اللدزة املػسفُت التي حظاغد الفسد غلى جفهم Witkin, et al., 1977, p. 13ٍو

وحػخبر الىمى املمحز لصخـُت الفسد في خل املؼىالث وأداء ، ان والفهم والاطخيخاجمىكىغاث الخفىحر وإلادز 

هما أنها حظاغد ، التي حؼخمل غلى الخدلُل والترهحز غلى أحصاء املجاٌ إلادزاوي، وألاغماٌ أو املهام املػسفُت، الىاحباث

ف في ألاهمان املػسفُت ال ٌؼحر ئلى الازخالفاث في لرلً فان الازخال ، في جفظحر الخماًص بحن ألافساد في الػملُاث املػسفُت

 ئلى أفللُت الفسد في إلادزان ومػالجت املػلىماث.بل ٌؼحر أًلا ، اللدزة غلى الخػلم أو الخرهس فلى

ػد ألاطلىب املػسفي )الاغخماد في ملابل الاطخلالٌ غً املجاٌ إلادزاوي( طمت هفظُت زاؿت باملجاٌ  َو

، فُدزن ألاػُاء مىفـلت غً ألازكُت التي جدخىيها، لل ًمُل ئلى ئدزان بُئخه بـىزة جدلُلُتفالفسد املظخ، إلادزاوي

سلؼ ئدزاهه للخأزحر الظاةد في املجاٌ )البىا ؛ 222: 1996، بِىما الفسد املػخمد فُمُل ئلى ئدزان بُئخه بـىزة ولُت ٍو

Witikin, et al.,1977, p.5.)  

سجبى ألاطلىب املػسفي )الاغخماد لت التي ًدزن بها الفسد املىكف أو ٍو / الاطخلالٌ غً املجاٌ إلادزاوي( بالوٍس

فهى ًدىاٌو بالدزاطت كدزة الفسد غلى غٌص أو اهتزاع املىكىع املدزن مىفـال ومظخلال ، املىكىع وما به مً جفاؿُل

(. فاألفساد املػخمدون 86: 2010، أي ًدىاٌو كدزة الفسد غلى إلادزان الخدلُلي )غبد الهادي، غً املجاٌ املدُى وله

سووىن في ئدزاههم للخىظُم الؼامل ، غلى املجاٌ ًسون بـىزة هموُت الـىزة اليلُت الؼاملت ويهملىن الخفاؿُل ٍو
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لتربىن مً املهمت بـىزة ولُت ػاملت، للمجاٌ أما ألافساد املظخللىن غً املجاٌ فانهم ًدزوىن أحصاء املجاٌ ، ٍو

، وال ًسلؼ ئدزاهه للخىظُم الؼامل للمجاٌ، ً ألازكُت املىظمت لهرا املجاٌبـىزة مىفـلت أو مظخللت غ

ظخوُػىن أًلا جدلُل وجمُحز ميىهاث املثحر املسهب أو املػلد  ,Lee, 2002وذلً مً أحل الترهحز غلى الخفاؿُل )، َو

p.59.) 

طالُب الخػلم غامت أالسبى بحن بِئاث الخػلم إلالىترووي و بوللد اهخمذ الػدًد مً الدزاطاث والبدىر 

 فسوكالتي أزبدذ ومً الدزاطاث ، طلىب الاطخلالٌ ملابل الاغخماد غً املجاٌ إلادزاوي زاؿتأو 
 
بحن أطلىب  ا

كُاض أزس ازخالف ( التي غمدث ئلى 2014، غبد الػظُمدزاطت )، الاطخلالٌ ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي

م البىاتي )الراحي وألاكسان ( لدي املظخللحن واملػخمدًً في بِئاث الخػلم  ي في جىمُت إلالىتروواطتراجُجُت الخلٍى

بيلُت  جىىىلىحُا الخػلُمالفسكت السابػت كظم برهامج فالغ لوالب بداء املهازي ملهازاث البرمجت الىـُت الخدـُل وألا 

واطخسدم الباخث املىهج ، ( هالب مً هالب كظم جىىىلىحُا الخػلُم40غُىت البدث مً )وجيىهذ ، التربُت الىىغُت

سي  في ول  املجاٌ إلادزاويغلى وهؼفذ الىخاةج غً جفىق املظخللحن غً املجاٌ إلادزاوي غً الوالب املػخمدًً ، الخوٍى

اةُا بحن دزحاث الخدـُل البػدي خـاغدم وحىد فسوق دالت  ئلى الىخاةج ثهما أػاز ، داء املهازي مً الخدـُل وألا 

م البىاتي وأطلىب حػلم   املظخللحن واملػخمدًً غً املجاٌ إلادزاوي. واملهازاث الػملُت جسحؼ الزخالف اطتراجُجُت الخلٍى

فلد جىؿلذ بػم الدزاطاث ئلى غدم وحىد فسوق دالت ئخـاةُا بحن أطلىب ، وغلى الجاهب لازس

 ازخالفأزس ( التي هدفذ للىؼف غً 2007، دزاطت )فسغلي، ومً هره الدزاطاث ،الاطخلالٌ ملابل أطلىب الاغخماد

اث جدىم )الاطخلالٌ ملابل الاغخماد(  وألاطلىب املػسفي الخػلُمُت مخػددة الىطاةى في بسامج الىمبُىجس  املخػلم مظخٍى

ت الـىاغُت غلى الخدـُل والخـمُم الاب، غلى املجاٌ إلادزاوي ، خيازي في مادة السطم الفنيلوالب املدزطت الثاهٍى

جم جلظُمها ئلى زالر مجمىغاث ) و ، ( هالبت مً هالباث الظىت الثاهُت جسـف شزسفت63وجيىهذ غُىت الدزاطت مً )

وجم اطخسدام أداجحن وهي: ازخباز جدـُلي وازخباز الخـمُم ، جدىم مىسفم ( –جدىم مخىطى  –جدىم مسجفؼ 

مػخمد( غلى املجاٌ إلادزاوي غلى الخدـُل  /ىحد جأزحر لؤلطلىب املػسفي )مظخللوحاءث الىخاةج بأهه ال ً، الابخيازي 

  الدزاس ي.

 التفاعل بين أهماط التشارن وألاصاليب املعرفيت في بيئت الصف املللىب: -صادصا

ٌػسف هرا الىىع بالبدىر التي تهخم بدزاطت مخغحراث الخـمُم بما ًخالءم مؼ أطالُب الخػلم املسخلفت 

هره البدىر ال ، Aptitude- Treatment Interaction(A.T.I)بأبدار الخفاغل بحن املػالجت والاطخػداد ، للمخػلمحن

وئهما جددًد واوظب الوسق والاطتراجُجُاث ، جلخـس فلى غلى مجسد جددًد أوظب وأفلل املػالجاث مً ألازسي 

م جددًد داللت الخػلُمُت ملجمىغت مدددة مً املخػلمحن الرًً ًمخاشون ببػم  الخـاةف وأطالُب الخػلم؛ غً هٍس

ئلى دزاطت الخفاغل بحن أهمان الدؼازن )الفسدي والجماعي(  ىن ولهرا طعى الباخث، الخفاغل بحن الاطخػداد واملػالجت

 وألاطلىب املػسفي )الاغخماد في ملابل الاطخلالٌ غً املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف املللىب.

 
ا
 لضابلت:الدراصاث ا -ثاهيا

أزبدذ الػدًد مً الدزاطاث والبدىر الػسبُت وألاحىبُت أهمُت دزاطت الخفاغل بحن املىكف طبم أن 

 ومنها:، الخػلُمي وألاطلىب املػسفي )املظخلل واملػخمد غلى املجاٌ إلادزاوي( في البِئاث إلالىتروهُت

بىدواطدىج وأطلىب الخػلم )الاطخلالٌ التي هدفذ ئلى كُاض أزس الػالكت بحن اطخسدام ال( 2017، دراصت )هصر -

ب غلى جىمُت الخدـُل املػسفي  في ملابل الاغخماد ( غلى املجاٌ إلادزاوي في الخػلم إلالىترووي اللاةم غلى الٍى

سي  وجم اطخسدام، والخفىحر الىاكد هما جلمىذ ئحساءاث البدث ازخُاز غُىت ميىهت مً ، مىهج البدث الخوٍى
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ا مً هالب ال72) وجمثلذ أدواث البدث في زالر ، دزاطاث الػلُا بيلُت التربُت الىىغُت حامػت املىىفُت( هالب 

وجىؿلذ الىخاةج ئلى وحىد جأزحر ، وازخباز الخفىحر الىاكد، وبواكت مالخظت، أدواث هي: ازخباز جدـُلي

الاغخماد ( غلى وغدم وحىد جأزحر ألطلىب الخػلم )الاطخلالٌ في ملابل ، البىدواطدىج غلى الخدـُل الدزاس ي

ووحىد جفاغل ًسحؼ للػالكت بحن اطخسدام البىدواطدىج وأطلىب الخػلم ، املجاٌ إلادزاوي غلى الخدـُل الدزاس ي

دلم البىدواطدىج في الخػلم ، )الاطخلالٌ في ملابل الاغخماد ( غلى املجاٌ إلادزاوي في الخػلم إلالىترووي ٍو

ب فاغلُت في جىإلا   مُت الخدـُل الدزاس ي.لىترووي اللاةم غلى الٍى

ئلى دزاطت أزس الخفاغل بحن همى بِئت الخػلم إلالىترووي الصخـُت  (2017، هدفت دراصت )رمىدهما  -

املػخمد( في جىمُت الخدـُل املػسفي هدى الخػلم إلالىترووي ، الفسدًت( وألاطلىب املػسفي )املظخلل، )الدؼازکیت

 68ميىهت مً )، تربُت حامػت حدةلدي غُىت مً هالب الدبلىم التربىي بيلُت ال
 
جم جلظُمهم ئلى أزبؼ ، ( هالبا

بُت بي )، مجمىغاث ججٍس وجىؿلذ الىخاةج ئلى أهه ًىحد أزس داٌ ئخـاةُا غىد ، (2x2وجم ازخُاز الخـمُم الخجٍس

( 0.05)ئخـاةُا غىد  ًىحد أزس داٌ وهرلً، ألاطلىب املػسفي املظخلللـالح  ( في جىمُت الخدـُل املػسفي0.05)

( املػخمد  -)املظخللوألاطلىب املػسفي (الفسدًت)الدؼازهُت و همى بِئت الخػلم إلالىترووي الصخـُت  للخفاغل بحن

واججه مظخىي داللت ألازس هدى ، في جىمُت الخدـُل املػسفي لدي هالب الدبلىم التربىي غلى املجاٌ إلادزاوي 

 . سدًت وألاطلىب املػسفي املظخلل في جىمُت الخدـُل املػسفياملخىطى ألاغلى للخفاغل بحن همى بِئت الخػلم الف

والدؼازن  مخػلم( –)مػلم  الفسدي للُاض أزس الخفاغل بحن همى الدؼازن (2017، )مرس ي دراصت هدفتهما  -

ب الدؼازهُت وألاطلىب املػسفي مخػلم( -)مخػلمالفسدي   )مظخلل/ مػخمد غلى املجاٌ إلادزاوي(غبر مدسزاث الٍى

 68ميىهت مً )، خدـُل والدافػُت لئلهجاش لدي هالب ػػبت جىىىلىحُا الخػلُمغلى ال
 
جم جلظُمهم ئلى ، ( هالبا

بُت سي ، أزبؼ مجمىغاث ججٍس بي )، وجم اطخسدام املىهج الخوٍى هخج الػدًد مً و ، (2x2وجم ازخُاز الخـمُم الخجٍس

بُت ًىحد الىخاةج ومنها:  التي دزطذ بىمى فسوق دالت ئخـاةُا بحن مخىطواث دزحاث هالب املجمىغاث الخجٍس

ب  -دؼازن الفسدي )مخػلمالمخػلم( في ملابل همى  –) مػلم  الفسديدؼازن ال مخػلم( غبر مدسزاث الٍى

دالت فسوق هما ال ًىحد ، مخػلم( –) مػلم لـالح همى الدؼازن الجماعي  الخدـُل الدزاس ي في الدؼازهُت

بُت  وأفساد املجمىغت ، ذاث ألاطلىب املػسفي املظخللئخـاةُا بحن مخىطواث دزحاث هالب املجمىغاث الخجٍس

بُت ذاث ألاطلىب املػسفي املػخمد دم هما أزبدذ الدزاطت غ، املػسفي يالخدـُل في اللُاض البػدي لالزخباز  الخجٍس

بُت ألازبؼ في الخدـُل الدزاس ي وحىد فسوق دالت ئخـاةُا بحن مخىطواث دزحاث هالب املجم ىغاث الخجٍس

وفي ، والدافػُت لئلهجاش جسحؼ ئلي الخأزحر ألاطاس ي للخفاغل بحن همى الدؼازن املظخسدم وألاطلىب املػسفي املخبؼ

كىء الىخاةج التي جىؿل ئليها البدث جم اطخسالؾ غدد مً الخىؿُاث منها: كسوزة جددًد أوظب أهمان 

ب الدؼازهُت بما ًدىاطب مؼ هبُػت ول مادة دزاطُت غلي أطاض غلمي طلُم وملجنالدؼازن غبر مدسزاث ا   .لٍى

كُاض أزس الخفاغل بحن جىكُذ جلدًم الخىحُه وألاطلىب املػسفي في بِئت ئلى التي هدفذ  (2016، حضًدراصت )و  -

ظُت املػاوهتالخػلم املػيىض غلى جىمُت مهازاث ئهخاج امللسزاث إلالىتروهُت لدي أغلاء الهُئت الخد جيىهذ ، َز

بي )، ( مخػلم مً أغلاء هُئت الخدَزع30غُىت البدث مً ) وجمثلذ ، (3x2جم الاغخماد غلى الخـمُم الخجٍس

، وبواكت حىدة ئهخاج امللسزاث إلالىتروهُت، وبواكت مالخظت، أدواث البدث في زالر أدواث هي: ازخباز جدـُلي

( جبػا الزخالف جىكُذ α≥0.05) ئخـاةُت غىد مظخىي داللتوأزبدذ الدزاطت أهه جىحد فسوق ذاث داللت 

بػد الػسق( في الازخباز الخدـُلي البػدي لـالح مجمىغت  –خظب خاحت املخػلم  -الخىحُه )كبل الػسق

بحن  (α≥0.05) بِىما ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخـاةُت غىد مظخىي داللت، جلدًم الخىحُه كبل الػسق

بُتمخىطواث املجمىغت  وجىحد ، لخأزحر ألاطاس ي لؤلطلىب املػسفيافي الازخباز الخدـُلي البػدي جسحؼ  الخجٍس
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بُت (α≥0.05) فسوق ذاث داللت ئخـاةُت غىد مظخىي داللت في الازخباز  بحن مخىطواث املجمىغت الخجٍس

ه وألاطلىب املػسفي في الخدـُلي البػدي جسحؼ في الازخباز الخدـُلي البػدي ئلى جأزحر الخفاغل بحن جلدًم الخىحُ

  بِئت الـف املللىب.

دان و  - ، ئلى الخػسف غلى أزس الخفاغل بحن همى الدغم إلالىترووي )الفسدي التي هدفذ (2015، وآخروندراصت )ٍز

وبلاء أزس ، الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في جىمُت الخدـُل –الجماعي( املخىلل وألاطلىب املػسفي )املظخلل 

 40وجمثلذ غُىت الدزاطت مً )، الب الدازطاث الػلُاالخػلم لدي ه
 
وجم جىشَؼ غُىت البدث ئلى أزبؼ ، ( هالبا

بُت حن فىزي ومسحأ، مجمىغاث ججٍس وكد جىؿلذ ، وجمثلذ أداة البدث في ازخباز جدـُلي جم جوبُله غلى مظخٍى

هما ، ـالح همى الدغم الاحخماعيوبلاء أزس الخػلم ل، الدازطت ئلى وحىد فسوق دالت ئخـاةُا في الخدـُل املػسفي

وبلاء أزس الخػلم بـسف الىظس غً همى ، جىؿلذ الدازطت ئلى جفىق املظخللحن غلى املػخمدًً في الخدـُل

وفُما ًخػلم بالخفاغل بحن همى الدغم وألاطلىب املػسفي للوالب أػازث الدازطت ئلى وحىد أزس ، الدغم امللدم

ً أوؿذ الدازطت باالطخفادة مً هخاةج البدث في جلدًم أهمان مخىىغت مً وكد ، داٌ ئخـاةُا بحن املخغحًر

وجىظُف جوبُلاث الهىاجف الجىالت ، ودمج هخاةجه دازل مىظىمت الخػلم املدمج، الدغم الفسدي والاحخماعي

 همدىز أطاس ي في دغم املخػلمحن بمإطظاث الخػلُم الػالي.

أزس الخفاغل بحن هموحن مً طلاالث الخػلم واطلىب الخػلم تهدف ئلى كُاض التي و  ،(2008، ودراصت )الضالمي -

غلى الخدـُل وشمً  مخػدد الىطاةى الىمبُىجس )املػخمدًً واملظخللحن غً املجاٌ إلادزاوي(غىد جـمُم بسامج 

اكخـس البدث غلى هالباث الفسكت الثاهُت ػػبت اللغت ، الخػلم ومهازاث الخػلم الراحي لدي الوالباث املػلماث

ت بيلُت البىاثإلاه س املىظىماث  ىلىجيوكد اطخسدم في هرا البدث املىهج الخىى، جامػت غحن ػمعب جلحًز في جوٍى

بي )، الخػلُمُت وكد أطفسث الىخاةج أهه ًىحد فسق داٌ ئخـاةُا ليل مً ، (3x2جم الاغخماد غلى الخـمُم الخجٍس

لـالح الوالباث ، الخأزحر ألاطاس ي ألطلىب الخػلم جسحؼ ئلى، الوالباث املظخلالث واملػخمداث غً املجاٌ إلادزاوي

وهرلً أهه ال ًىحد أزس للخفاغل بحن همى طلاالث الخػلم وأطلىب الخػلم ، املظخلالث غً املجاٌ إلادزاوي

 )املظخللحن واملػخمدًً( غلى الخدـُل البػدي أو مهازاث الخػلم الراحي.

 إلاحراءاث املىهجيت للبحث: -3

 
ا
 ومتغيراجه: مىهج البحث -أول

سي  اللاةم غلى أخد هماذج الخـمُم  (Developmental Research)اطخسدم في هرا البدث املىهج الخوٍى

س الخػلُمي خلمً مىهج البدث الىؿفي الخدلُلي في مسخلت الدزاطت والخدلُل، والخوٍى بي ، ٍو ومىهج البدث الخجٍس

 للُاض أزس املخغحر املظخلل غلى املخغحر الخابؼ.

 فُما ًلي: متغيراث البحثوجخمثل 

 للدزاطت مخغحران مظخلالن وهما: املتغيراث املضتللت: -أ 

  .)ؼخمل: حؼازن فسدي )مخػلم/ مػلم  همى الدؼازن الفسدي: َو

 :ؼخمل  حؼازن حماعي )مخػلمحن/ مػلم(. همى حؼازن حماعي: َو

اػس بػد جوبُم الدزاطت الخدـُل الدزاس ي: الازخباز الخدـُلي اللبلي والبػدي املباملتغيراث التابعت:  -ب 

 (.ىن مباػسة )مً ئغداد الباخث

 ألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي(. املتغير التصييفي: -ج 
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بي(: بي للبحث )بتصميمه شبه ججٍر  التصميم التجٍر

بي( زىاتي الاججاه املػسوف باطم الخـمُم  ىن اغخمد الباخث بي )بخـمُمه ػبه الخجٍس غلى الخـمُم الخجٍس

ىضح الجدٌو )، (Factorial Design2  ×2الػاملي ) بي للبدث الحالي.1ٍو  ( الخـمُم الخجٍس

بي للبحث )1حدول )  (2×  2( التصميم التجٍر

الاصتراجيجيت/ ألاصلىب 

 املعرفي
 الاعتماد عً املجال إلادراوي إلادراويالاصتلالل عً املجال 

 التعلم التشاروي الفردي
 (1)مجمىغت

 )فسدي + مظخلل غً املجاٌ إلادزاوي(

 (2)مجمىغت

 )فسدي + مػخمد غلى املجاٌ إلادزاوي(

التعلم التشاروي 

 الجماعي

 (3)مجمىغت

 )حماعي + مظخلل غً املجاٌ إلادزاوي(

 (4)مجمىغت

 إلادزاوي()حماعي + مػخمد غلى املجاٌ 

 : مً أحل جدلُم أهداف البدث خحنالخالُداجحن ألا  ىن اطخسدم الباخث -أدواث البحث

 حنمً ئغداد الباخث، ازخباز جدـُلي غلى وخداث منهاج الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي. 

 خىً(.، أ. زاطىً، ازخباز ألاػياٌ املخلمىت )ئغداد ف. ب. اولخمان  هـ. ٍو

 إعداد أدواث البحث:  -ثاهيا

 ألاداة ألاولى )الاختبار التحصيلي(:

جم بىاء الازخباز الخدـُلي ئلىترووي لوالباث الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي بمادة جلىُت املػلىماث في 

 . Microsoft Visual basic.Net "املدخىي املػسفي للىخدة الظادطت " البرمجت بلغت الفُجىاٌ بِظً" 

 في بىاء الاختبار التحصيلي على مجمىعت مً الخطىاث وهي: ىن الباحثوكد اعتمد 

يهدف الازخباز الخدـُلي ئلى كُاض مظخىي جدـُل هالباث الـف  جحدًد الهدف مً الاختبار التحصيلي: .1

 Microsoftالخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي للجاهب املػسفي مً املفاهُم واملهازاث والخػمُماث في وخدة البرمجت بلغت 

Visual basic. 

الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي  مً هخاب الـف .Microsoft Visual Basicجحليل محتىي وحدة البرمجت بلغت  .2

 ئلى مجمىغت مً املفاهُم والخػمُماث واملهازاث املخلمىت بها. 

اث مً  جحدًد املىطىعاث لالختبار التحصيلي: .3 وفلا للمدخىي )املادة الػلمُت( وذلً كمً زمع مظخٍى

م؛ وذلً ، والترهُب، والخدلُل، والخوبُم، والفهم، الخرهس :ٌ املػسفي خظب جـيُف بلىم وهياملجا والخلٍى

 البرمجت بلغت الفُجىاٌ بِظً. "لخددًد غدد ألاطئلت وجىشَػها غلى مىكىغاث وخدة 

 لوبُػت الخػامل مؼ الازخباز بىاء الاختبار في صىرجه ألاوليت وصياغت مفرداجه: .4
 
ا هظسا  ُ وهىا كام ، ئلىتروه

 ، باغداد الـىزة ألاولُت لالزخباز الخدـُلي مً مىكىغاث الىخدة الدزاطُتىن الباخث
 
مظخسدما حدوال

 ٌؼبه حدٌو املىاؿفاث.

بالخأهد مً ؿدق املدخىي الظاهسي لالزخباز مً زالٌ الخأهد مً  ىن كام الباخث صدق الاختبار التحصيلي: .5

وغسكه في ؿىزجه ألاولُت غلى مجمىغت مً ، هداف واملدخىي وحىد جوابم بحن أطئلت الازخُاز وبحن ألا 

م التربىي(، املدىمحن والخبراء واملخســحن في )جىىىلىحُا الخػلُم ( 12بلغ غددهم )، واللُاض والخلٍى

.
 
 مدىما
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الازخباز غلى غُىت الخجسبت الاطخوالغُت ممازلت لػُىت الدزاطت مإلفت  هبم حضاب ثباث الاختبار التحصيلي: .6

طُت بيذ الحازر للخػلُم آ( هالبت مً ئخدي ػػب الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي بمدزطت 32مً )

 م. 20018 -20017ألاطاس ي في الػام الدزاس ي 

 ( هتائج حضاب معامل الثباث الداخلي لالختبار2حدول )

 الليمت مفرداث الاختبار عدد العيىت معامل الثباث

 32 86 0.81 (Cronbachألفا )

مما ٌؼحر ئلى أن الازخباز ًخـف بدزحت حُدة مً ، , (81( ًدبحن أن مػامل زباث الازخباز بلغ )2الجدٌو )مً 

 مً الثباثو ، الثباث
 
دٌ غلى احظاق دازلي حُد، هرا ًدٌ غلى أن الازخباز الخدـُلي ًخمخؼ بدزحت غالُت حدا ، ٍو

 وججػل الازخباز ؿالح للُاض ما وكؼ للُاطه.

وبهرا جبحن ، (0.84 -0.34جساوخذ مػامل الظهىلت والـػىبت ملفسداث الازخباز ما بحن ) ز:حضاب معامل التميي .7

 وبالخالي ًمىً الاغخماد غلى مفسداث هرا الازخباز.، أن حمُؼ ألاطئلت جخمخؼ بمػامل طهىلت وؿػىبت حُد

، لخدـُلي إلالىتروويئلى الـىزة النهاةُت لالزخباز ا ىن جىؿل الباخث الصيغت النهائيت لالختبار التحصيلي: .8

مً أػياٌ ألاطئلت  وجلمً الازخباز زالزت أهىاع، طإالا( 50اػخمل الازخباز في ؿىزجه النهاةُت غلى )

 42وهما )، املىكىغُت
 
(أطئلت مً هىع ؿل بحن الػمىد ألاٌو وما 6و)، مً هىع الازخُاز مً مخػدد ( طإالا

والظإاٌ ، مفسداث 4والظإاٌ الثاوي ، مفسداث 4)خُث الظإاٌ ألاٌو ًدخىي غلى  ًىاطبه مً الػمىد الثاوي

، مفسداث( 4والظإاٌ الظادض ، مفسداث 4والظإاٌ الخامع ، مفسدة 12والظإاٌ السابؼ ، مفسداث 7الثالث 

وبرلً ًخيىن ، مفسداث( 3والظإاٌ الثاوي ، مفسداث6)خُث الظإاٌ ألاٌو  زجب الخوىاث طإالان أزىان

، و)ؿفس (لئلحابت الخوأ، لئلحابت الصحُدت ليل مفسدة (دزحت واخدة)وجم ئغواء ، ( مفسدة86مً ) زخباز الا 

  أما الػالمت الدهُا ) ؿفس( .، ( دزحت86لخـبذ الدزحت اليلُت لالزخباز )

9. :
ا
 خهاز وبسمجفي ئهخاج الازخب Edmodoئمياهُاث هظام ئدازة الخػلم  ىن اطخسدم الباخث إهتاج الاختبار إلىتروهيا

 لظهىلت اطخسدامه والخػامل مؼ كىاغد البُاهاث
 
 وئظهاز هدُجت أداء املخػلم غلى الازخباز.، ئلىتروهُا

 التجربت ألاصاصيت للبحث: -رابعا

 عيىت البحث: 

جم ازخُاز غُىت البدث مً هالباث الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي بمدزطت السطخاق للخػلُم ألاطاس ي 

مؼ مػلماث باخثىن ولِع هىان ما ًمحز املدزطخحن طىي طهىلت جىاؿل ال، كِع للخػلُم ألاطاس يومدزطت طلمى بيذ 

%( مً 12( هالبت أي ما وظبخه )119) التي بلغذومً هره املدازض جم ازخُاز غُىت الدزاطت ، املدزطخحن املروىزة

 مجخمؼ الدزاطت. 

بيت في الجاهب   املعرفي:ججاوط عيىت البحث: ججاوط املجمىعاث التجٍر

 Microsoft Visualفي الازخباز الخدـُلي اللبلي لىخدة البرمجت بلغت  الوالباثجم جدلُل هخاةج اطخجاباث 

Basic بهدف الخػسف غلى ججاوع مجمىغاث غُىت البدث مً خُث غامل الخدـُل كبل البدء بخوبُم الخجسبت ،

 باإلكافت لداللت الفسوق بحن املجمىغاث.

( للخػسف غلى داللت الفسوق بحن Tow Way Anovaب جدلُل الخباًً زىاتي الاججاه )وكد جم اطخسدام أطلى 

 والجدٌو الخالي ًىضح هخاةج جدلُل الازخباز.، املجمىغاث في دزحاث الازخباز اللبلي
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 Microsoft( هتائج جحليل التباًً ثىائي الاججاه في الاختبار التحصيلي اللبلي لىحدة البرمجت بلغت 3حدول )

Visual Basic 

 مصدر التباًً
مجمىع 

 املربعاث

درحاث 

ت  الحٍر

متىصط 

 املربعاث
 كيمت )ف(

مضتىي 

 الدللت

الدللت عىد 

(0.05) 

 غحر داٌ 0.664 0.190 35.91 1 35.91 هىع همى الدؼازن

 غحر داٌ 0.437 0.609 114.97 1 114.97 أطلىب الخػلم

 غحر داٌ 0.553 0.354 66.79 1 66.79 )أ(*)ب(

    188.94 115 21728.03 الخوأ

     119 104221.0 املجمىع

 (.α  =05,0*غحر دالت ئخـاةُا غىد مظخىي الداللت )

املدظىبت ألزس الخفاغل بحن همى الخػلم الدؼازوي  F( هجد أن كُمت الخباًً 3باطخلساء الىخاةج في حدٌو )

)فسدي/ حماعي( وألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( غلى الخدـُل اللبلي الزخباز 

ت )0.354هي ) Microsoft Visual Basicوخدة البرمجت بلغت  ا وبملازهته، (0.553( ومظخىي داللتها )1( غىد دزحاث خٍس

مما ًدٌ غلى غدم وحىد ، بهرا جيىن غحر دالت ئخـاةُا، (0.05( هجد أن كُمتها أهبر مً )0.05مؼ مظخىي الداللت )

بُت كبل البدء بخوبُم الدزاطت مجمىغاث مما ٌؼحر ئلى جيافئ ، فسوق ذاث داللت ئخـاةُت بحن املجمىغاث الخجٍس

 ء الخجسبت حػىد لخأزحر املخغحراث املظخللت.وبالخالي فان الازخالفاث التي جظهس بػد ئحسا، الدزاطت

 هتائج البحث ومىاكشتها: عرض  -4

  
ا
 :إلاحصاء الىصفي ملتغيراث البحث -أول

بُت ىن كام الباخث لالزخباز الخدـُلي البػدي  ألازبػت بخوبُم أطالُب إلاخـاء الىؿفي للمجمىغاث الخجٍس

ت للمجمىغاث املخىطواث الحظابُتوذلً بدظاب ، لىخدة الفُجىاٌ بِظً ( 4والجدٌو )، والاهدسافاث املػُاٍز

 ًىضح هخاةج هرا الخدلُل.

 ملتغيراث البحث همط 4حدول )
ا
ت لالختبار التحصيلي البعدي طبلا ( املتىصطاث الحضابيت والاهحرافاث املعياٍر

 التشارن وألاصلىب املعرفي.

 املجمىعت
همط التشارن/ 

 ألاصلىب املعرفي
 الاهحراف املعياري  املتىصط الحضابي العيىت

 14.82 55.87 30 ظخللالفسدي امل ملجمىغت ألاولىا

 19.87 50.40 30 ػخمدالفسدي امل املجمىغت الثاهُت

 20.29 50.35 31 ظخللالجماعي امل املجمىغت الثالثت

 19.17 59.14 28 ػخمدالجماعي امل املجمىغت السابػت

 18.81 53.82 119 املخىطى الػام

بُت ألاولى الالحي دزطً  خىطىم( هجد أن 4هخاةج حدٌو )باطخلساء  الحظابي لوالباث املجمىغت الخجٍس

املػسفي مظخلل غً املجاٌ إلادزاوي ٌظاوي  ًوأطلىبه همى الخػلم الدؼازوي الفسدي )مخػلمت/ مػلمت( باطخسدام

باطخسدام همى الخػلم خـلذ هالباث املجمىغت الثاهُت الالحي دزطً و ، (14.82( واهدسافه املػُازي ٌظاوي )55.87)
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( واهدسافه 50.40) غلى مخىطى املجاٌ إلادزاوي لىغ ػخمداملػسفي م ًوأطلىبه الدؼازوي الفسدي )مخػلمت/ مػلمت(

ؼازوي همى الخػلم الد باطخسدام هالباث املجمىغت الثالثت الالحي دزطً فُما خـلذ، (19.87املػُازي ٌظاوي )

( والاهدساف املػُازي 50.35) غلى مخىطى املػسفي مظخلل غً املجاٌ إلادزاوي ًوأطلىبه الجماعي )مخػلماث/ مػلمت(

بُت )، (20.29ٌظاوي )  همى الخػلم الدؼازوي الجماعي )مخػلماث/ مػلمت( ( التي دزطً باطخسدام4وخـلذ الخجٍس

 (.19.17والاهدساف املػُازي ٌظاوي )، (59.14ى مخىطى )غل غلى املجاٌ إلادزاويمػخمداث املػسفي  ًوأطلىبه

 إحابت أصئلت الدراصت: -ثاهيا

( للخػسف غلى داللت الفسوق بحن Tow Way Anovaأطلىب جدلُل الخباًً زىاتي الاججاه ) ىن اطخسدم الباخث

/ حماعي( وألاطلىب بهدف كُاض الخفاغل بحن همى الخػلم الدؼازوي )فسدي، املجمىغاث في دزحاث الازخباز البػدي

( ًىضح هخاةج ازخباز 5والجدٌو )، املػسفي )الاطخلالٌ في ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف املللىب

 ججاوع جباًىاث املجمىغاث املظخللت ألازبػت في مخغحر الخابؼ )الخدـُل الدزاس ي(.

 )التحصيل الدراس ي(ت ألاربعت في متغير التابع املضتلل( هتائج اختبار ججاوط جباًىاث املجمىعاث 5حدول )

ت  Fكيمت  ت  1درحت الحٍر  مضتىي الدللت 2درحت الحٍر

2.183 3 115 0.094 

خطح مً هرا الجدٌو أن كُمت ازخباز  حظاوي  Sigوكُمت ، (2.183لخجاوع الخباًً حظاوي ) Leveneٍو

 غىد )لرلً فهي غحر دالت ، (0.05( وهي أهبر مً )0.094)
 
ولهرا حػخبر املجمىغاث املظخللت ألازبػت ، (0.05ئخـاةُا

ت الخباًً في املخغحر الخابؼ )الخدـُل الدزاس ي(. هما ًىضح الجدٌو ) ( هخاةج جدلُل الخباًً زىاتي 6مخجاوظت أو مدظاٍو

 .Microsoft Visual Basicالاججاه لدزحاث الازخباز الخدـُلي البػدي لىخدة البرمجت بلغت 

( هتائج جحليل التباًً ثىائي الاججاه لدرحاث الاختبار التحصيلي البعدي لىحدة البرمجت بلغت 6ل )حدو 

Microsoft Visual Basic 

 مصدر التباًً
مجمىع 

 املربعاث

درحاث 

ت  الحٍر

متىصط 

 املربعاث

كيمت 

 )ف(

مضتىي 

 الدللت

الدللت 

 (0.05عىد)

 غحر دالت 0.638 0.222 77.54 1 77.54 همى الدؼازن )الفسدي/ الجماعي(

 غحر دالت 0.629 0.235 81.93 1 81.93 أطلىب الخػلم )مظخلل/ مػخمد(

 داٌ 0.040 4.329 1509.19 1 1509.19 )أ(*)ب(

    348.58 115 40087.19 الخوأ

     119 386469.00 املجمىع

ً املظخللحن للبدثوباطخلساء هخاةج الجداٌو الظابلت ًمىً اطخػساق الىخاةج مً خُث أزس  ، املخغحًر

 :البدث لاجُتفي كىء مىاكؼت حظاؤالث ، والخفاغل بُنهما

  ما أزس هموي الخػلم الدؼازوي )الفسدي/ الجماعي( في بِئت الـف : وهصه، الىتائج املتعللت بالضؤال ألاول

 املللىب في جىمُت جدـُل هالب الـف الخاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث؟

( للخػسف غلى Tow Way Anovaأطلىب جدلُل الخباًً زىاتي الاججاه )لئلحابت غً هرا الظإاٌ جم اطخسدام 

وخدة البرمجت بلغت بحن مخىطوي دزحاث ول مً الوالباث الالحي دزطً  (05,0غىد مظخىي ) داللت الفسوق

Microsoft Visual Basic والوالباث الالحي دزطً ، لمت(باطخسدام همى الخػلم الدؼازوي الفسدي )مخػلمت/ مػ

لوالب الـف الخاطؼ  باطخسدام همى الخػلم الدؼازوي الجماعي )مخػلماث/ مػلمت( في الازخباز الخدـُلي البػدي
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ًسحؼ للخأزحر ألاطاس ي الزخالف همى الخػلم الدؼازوي )فسدي/ ، للخػلُم ألاطاس ي بظلوىت غمان ملادة جلىُت املػلىماث

 ملللىب.حماعي( في بِئت الـف ا

( غىد 0.222هي )املدظىبت (Fهجد أن كُمت الخباًً ) -لثاوي( الظوس ا6في الجدٌو ) –وباطخلساء الىخاةج 

ت ) بهرا ، (0.05مً ) أهبر ( هجد أن كُمتها 0.05وبملازهتها مؼ مظخىي الداللت )، (0.638(ومظخىي داللتها )1دزحاث خٍس

مخىطوي دزحاث ول مً غدم وحىد فسوق بحن  مما ًدٌ غلى، (05,0غىد مظخىي الداللت )دالت ئخـاةُا غحر جيىن 

باطخسدام همى الخػلم الدؼازوي الفسدي  Microsoft Visual Basicوخدة البرمجت بلغت الوالباث الالحي دزطً 

والوالباث الالحي دزطً باطخسدام همى الخػلم الدؼازوي الجماعي )مخػلماث/ مػلمت( في الازخباز ، )مخػلمت/ مػلمت(

ًسحؼ للخأزحر ، لوالب الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي بظلوىت غمان ملادة جلىُت املػلىماث لخدـُلي البػديا

 .ألاطاس ي الزخالف همى الخػلم الدؼازوي )فسدي/ حماعي( في بِئت الـف املللىب

زوي باطخسدام همى الخػلم الدؼا الىخدة الدزاطُتالالحي دزطً الوالباث وجدٌ هره الىدُجت غً جأزس 

الالحي دزطً باطخسدام همى الخػلم الدؼازوي الجماعي في الازخباز الخدـُلي الوالباث الفسدي بلدز مدظاٍو مؼ 

وهرا ًدٌ غلى أن جـمُم بِئت الـف املللىب وان لها أزس فػاٌ في ، البػدي غىد اطخسدام بِئت الـف املللىب

ادة جدـُل حمُؼ الوالباث. خُث ئن  بِئت الـف املللىب ًالةم خاحاث الوالباث املىحىد في  املحتىي ٍش

خُث جخػلم الوالبت املادة الػلمُت في بِئت ، الدؼازن فسدًا أم حماغُاوان أوزـاةـهً وأهمان حؼازههً طىاء 

لُـل  ىن خُث أغده الباخث، الـف املللىب بمفسدها أو مؼ مجمىغتها الدؼازهُت مً زالٌ الفُدًى الخػلُمي

باطخسدام السطىم املخدسهت والىطاةى املخػددة والفالػاث. هما أن جم ، املفاهُم وألافياز بؼيل مخدزج وجفـُلي

بما ًالةم خاحاث الوالباث وزـاةـهً وأهمان حؼازههً طىاء وان حؼازن  ألاوشطت التعليميت إلالىتروهيتجلدًم 

ت الخػلم، باملروهت هما جخمحز بِئت الـف املللىب، فسدي أو حؼازن حماعي مىً جفظحر هره ، وجىساز الخػلم، وخٍس ٍو

ت الخىطػُت مً زالٌ جـمُم بِئت الـف املللىب املػخمد غلى همى الدؼازن )فسدي ، حماعي( -الىدُجت وفم الىظٍس

وهرا ، هاخُث زبى املدخىي الخػلُمي املػلىماث املىحىدة في البيُت املػسفُت للوالبت باملػلىماث الجدًدة التي جخػلم

هما طاغدث ألاوؼوت إلالىتروهُت وغملُاث الدؼازن والخفاغل مً زالٌ ، طاغد الوالباث غلى حػلم املػسفت الجدًدة

وكد حاءث هره الىدُجت مخفلت مؼ ، أدواث الـف بِئت الـف املللىب في جىمُت الخدـُل الدزاس ي لجمُؼ الوالباث

والتي أػازث ئلى  (2012، ئخظان؛2015، )مظػىد وآزسون ومً هره الدزاطاث، الدزاطاث الظابلت بػمهخاةج 

 بحن مخىطوي دزحاث 
 
ب الدؼازهُت؛ خُث ال ًىحد فسق داٌ ئخـاةُا حظاوي جأزحر أهمان الدؼازن غبر مدسزاث الٍى

بِخحن طىاء في الدؼازن الفسدي بحن )املػلم واملخػلم( والدؼازن الجماعي )املػلم واملخػلمحن( ف ي املجمىغخحن الخجٍس

  .اللُاض البػدي للخدـُل الدزاس ي

اٌح)غذلً دزاطت وٌل مً ومً ، الدزاطاثهره الىدُجت مؼ هخاةج بػم ازخلفذ  بِىما ، ؛ غالم2018، ًر

، زمىد)وهرلً مؼ دزاطت وٌل مً ، )مػلم/ مخػلمحن( فاغلُت الىمى الدؼازوي الجماعيالتي أزبدذ ( 2013، شوي؛ 2015

همى الدؼازن الفسدي )مػلم/ مخػلم( في بفاغلُت التي أزبدذ  (Learn,2011 ؛2016، الىبؽ؛ 2017، مسس ي؛ 2017

 البِئاث إلالىتروهُت.

 ما أزس ألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ/ الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في : وهصه، الىتائج املتعللت بالضؤال الثاوي

 جلىُت املػلىماث؟ بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل هالب الـف الخاطؼ ملادة

( للخػسف غلى Tow Way Anovaأطلىب جدلُل الخباًً زىاتي الاججاه )لئلحابت غً هرا الظإاٌ جم اطخسدام 

والوالباث املػخمداث غلى ، داللت الفسوق بحن مخىطوي دزحاث ول مً الوالباث املظخلالث غً املجاٌ إلادزاوي

والب الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي بظلوىت غمان ملادة جلىُت ل الازخباز الخدـُلي البػديفي  املجاٌ إلادزاوي
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ًسحؼ للخأزحر ألاطاس ي الزخالف ألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ في ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت ، املػلىماث

 .الـف املللىب

( غىد 0.235هي )املدظىبت (Fهجد أن كُمت الخباًً ) -لثاوي( الظوس ا6في الجدٌو ) –وباطخلساء الىخاةج 

ت ) بهرا ، (0.05مً ) أهبر ( هجد أن كُمتها 0.05وبملازهتها مؼ مظخىي الداللت )، (0.629(ومظخىي داللتها )1دزحاث خٍس

فسوق ذاث داللت ئخـاةُت غىد  غدم وحىد مما ًدٌ غلى، (05,0غىد مظخىي الداللت )دالت ئخـاةُا غحر جيىن 

والوالباث املػخمداث غلى ، ول مً الوالباث املظخلالث غً املجاٌ إلادزاويث ( بحن مخىطوي دزحا05,0مظخىي )

لوالب الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي بظلوىت غمان ملادة جلىُت  الازخباز الخدـُلي البػديفي  املجاٌ إلادزاوي

د غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت ًسحؼ للخأزحر ألاطاس ي الزخالف ألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ في ملابل الاغخما، املػلىماث

 ".الـف املللىب لـالح الوالباث املظخلالث غً املجاٌ إلادزاوي

الوالباث املػخمداث بلدز مدظاٍو مؼ  الوالباث املظخلالث غً املجاٌ إلادزاويوجدٌ هره الىدُجت غً جأزس 

مما ٌػني أن ألاطلىب املػسفي لِع له ، في الخدـُل البػدي غىد اطخسدام بِئت الـف املللىب غلى املجاٌ إلادزاوي

، وأن الوالباث املظخلالث لِظذ أفلل مً الوالباث املػخمداث في الخدـُل الدزاس ي، جأزحر غلى الخدـُل الدزاس ي

وبمساحػت مخىطى دزحاث الوالباث املظخلالث غً املجاٌ إلادزاوي والوالباث املػخمداث غلى املجاٌ إلادزاوي في 

 ذاث داللت ئخـاةُت بحن مخىطى دزحاث ول مً الوالباث ، اللبلي والبػدي الازخباز الخدـُلي
 
هجد أن هىان فسوكا

وهرا ًدٌ غلى أن جـمُم بِئت الـف ، املظخلالث والوالباث املػخمداث بحن الازخباز الخدـُلي اللبلي والبػدي

ادة جدـُل حمُؼ املللىب وان لها أزس فػاٌ لجمُؼ الوالباث )املظخلالث واملػخمداث( غلى  املجاٌ إلادزاوي في ٍش

 الوالباث.

وهره الخاؿُت جمحزها ، مما ًجػلها زىاةُت اللوبجخـل ألاطالُب املػسفُت بساؿُت ألاخيام اللُمُت حيث 

التي فيها جيىن امخالن الوالبت للدزة مػُىت ًيىن ذلً ، غً الرواء واللدزاث الػللُت ألازسي التي حػد أخادًت اللوب

بِئت الـف املللىب املػخمدة جـمُم هما أن ، ما باليظبت لؤلطالُب املػسفُت فىال اللوبحن لهما كُمت ممحزةأ، أفلل

والتي حظمذ بالخوبُم الظهل وغحر املػلد ، جخمحز بظهىلت واحهاث الخفاغل، حماعي( -غلى الخػلم الدؼازوي )فسدي

 اث( غلى املجاٌ إلادزاوي.لوالباث الـف الخاطؼ للخػلُم ألاطاس ي )املظخلالث واملػخمد

ت البىاةُت هدُجت مساغاة بِئت الـف املللىب لؤلطلىب املػسفي للوالباث  وجخفم هره الىدُجت مؼ الىظٍس

وجىفحر إلادازة الراجُت ، مً زالٌ جلدًم ؿُغ مخػددة في جمثُل املػلىماث، )مظخلل/ مػخمد( غلى املجاٌ إلادزاوي

ومهازاث ، وجدُذ لوالبت مً بىاء مػسفت حدًدة، غىُت باملـادز الخػلُمُت املسخلفتوجىفحر بِئت ، بػملُت بىاء املػسفت

؛ 2017، حدًدة أزىاء جفاغلها مؼ املدخىي والبِئت. وكد حاءث هره الىدُجت مخفلت مؼ هثحر مً الدزاطاث منها )هـس

لحن غً املجاٌ إلادزاوي والتي أزبدذ أنها ال ًىحد فسق بحن املظخل، (2007، ؛ فسغلي2016، ؛ خظ2017ً، مسس ي

وكد ازخلفذ هخاةج هره الدزاطت مؼ هخاةج غدًد مً البدىر ، واملػخمدًً غلى املجاٌ إلادزاوي في الخدـُل الدزاس ي

دان و ؛ 2017، زمىد )ومً هره الدزاطاث، والدزاطاث ( والتي  2008، الظالمي؛2014، غبد الػظُم؛ 2015، آزسونٍش

غً املجاٌ إلادزاوي واملػخمدًً غلى املجاٌ إلادزاوي في الخدـُل الدزاس ي لـالح  أزبدذ وحىد فسق بحن املظخللحن

 املظخللحن غً املجاٌ إلادزاوي.

 ما أزس الخفاغل بحن همى الدؼازوي )فسدي/ حماعي( وألاطلىب املػسفي وهـه، الىتائج املتعللت بالضؤال الثالث :

 خاطؼ ملادة جلىُت املػلىماث؟في بِئت الـف املللىب في جىمُت جدـُل هالب الـف ال

( Tow Way Anovaأطلىب جدلُل الخباًً زىاتي الاججاه ) ىن اطخسدم الباخث لئلحابت غً هرا الظإاٌ

بهدف كُاض الخفاغل بحن همى الخػلم ، للخػسف غلى داللت الفسوق بحن املجمىغاث في دزحاث الازخباز البػدي
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طخلالٌ في ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف الدؼازوي )فسدي/ حماعي( وألاطلىب املػسفي )الا 

 .املللىب

(املدظىبت ألزس الخفاغل بحن Fهجد أن كُمت الخباًً )، -( الظوس الثالث6في الجدٌو ) –وباطخلساء الىخاةج 

دزاوي( غلى همى الخػلم الدؼازوي )فسدي/ حماعي( وألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلا 

ت 4.329هي ) Microsoft Visual Basicالخدـُل البػدي لالزخباز الخدـُلي لىخدة البرمجت بلغت  ( غىد دزحاث خٍس

بهرا جيىن دالت ، (0.05( هجد أن كُمتها أؿغس مً )0.05وبملازهتها مؼ مظخىي الداللت )، (0.040(ومظخىي داللتها )1)

 (05,0ما ًدٌ غلى وحىد فسوق ذاث داللت ئخـاةُت غىد مظخىي الداللت )م، (05,0ئخـاةُا غىد مظخىي الداللت )

بُت في الازخباز الخدـُلي البػدي لوالب الـف الخاطؼ للخػلُم  اثبحن مخىطو دزحاث هالباث املجمىغاث الخجٍس

وي )فسدي/ ًسحؼ للخأزحر ألاطاس ي للخفاغل بحن همى الخػلم الدؼاز ، ألاطاس ي بظلوىت غمان ملادة جلىُت املػلىماث

 حماعي( وألاطلىب املػسفي )الاطخلالٌ في ملابل الاغخماد غلى املجاٌ إلادزاوي( في بِئت الـف املللىب.

 -وأطلىب الخػلم )مظخلل، حماعي( -وجدٌ هره الىدُجت غلى وحىد أزس للخفاغل بحن همى الدؼازن )فسدي

 غلى دزحاث الخو، مػخمد( غلى املجاٌ إلادزاوي
 
بُم البػدي لالزخباز الخدـُلي للجاهب املػسفي لىخدة مما أوحد جأزحرا

 الفُجىاٌ بِظً غىد اطخسدامهً لبِئت الـف املللىب. 

بُت ألازبؼ غلى الخدـُل الدزاس ي ، ولخددًد اججاه الفسوق بحن مخىطواث دزحاث هالباث املجمىغاث الخجٍس

 (.7الىخاةج في الجدٌو )وزؿدث ، " للملازهاث املخػددةScheffeاطخسدم الباخث ازخباز "

 ( امللارهاث املتعددة للتفاعل بين همط التشارن وألاصلىب املعرفي في التطبيم البعدي 7حدول )

 لالختبار التحصيلي

 املتىصط املجمىعت م
الفردي/ 

 املضتلل

الفردي/ 

 املعتمد

الجماعي/ 

 املضتلل

الجماعي/ 

 معتمد

     55.87 الفسدي/ املظخلل 1

    غحر داٌ 50.40 املػخمدالفسدي/  2

3 
الجماعي/ 

 املظخلل
   غحر داٌ غحر داٌ 50.35

  غحر داٌ غحر داٌ غحر داٌ 59.14 الجماعي/ مػخمد 4

بحن مخىطواث ( 05,0فسوق ذاث داللت ئخـاةُت غىد مظخىي الداللت )( ال جىحد 7ًخطح مً الجدٌو )

بُت ألازبؼ غلى  ػصو الباخثىن ذلً ئلى ، الخدـُل الدزاس يدزحاث هالباث املجمىغاث الخجٍس جـمُم بِئت الـف َو

هما جم جلدًم املدخىي الخػلُمي مً زالٌ ، املللىب الجُد غلى مساغاة الخفاغل بحن همى الدؼازن وألاطلىب املػسفي

لبِئت بيل ؿىز( امللدم مً زالٌ ا -هـىؾ -الفُدًى الخػلُمي أو املدخىي الخفاغلي املخػدد الىطاةى )فُدًى حػلُمي

ظس املسوى لها واملدظلظلت وذاث مػنى ، هما جلدم ألاوؼوت الخػلُمت والازخبازاث إلالىتروهُت املخىىغت، طهىلت َو

حماعي( وأطلىب  –ليل مجمىغت بما ًالةم زـاةف الوالباث والفسوق الفسدًت بُنهً وأهمان حؼازههً )فسدي 

ت الاجـالُت مػخمد( غلى املجاٌ إلادزاوي. –حػلمهً )مظخلل  التي أهدث غلى أن هالبت ، وجخفم هره الىدُجت مؼ الىظٍس

ت ولرا ًجب جلدًم املدخىي ، جلىم بأوؼوت الخػلم التي جيىن زاكُت غنها وجفللها في ظل وحىد خحز هبحر مً الحٍس

مؼ أطلىبهً هما ًجب جىفحر غدد مً ألاوؼوت إلالىتروهُت املخىىغت بأهمان حؼازن مسخلفت وجدىاطب ، بوسق مسخلفت

، ؛ خظ2017ً، ؛ زمىد2017، وكد حاءث هره الىدُجت مخفلت مؼ هثحر مً الدزاطاث منها دزاطت )هـس املػسفي.

دان وآزسون2016 ( التي أزبدذ وحىد أزس للخفاغل بحن ألاطلىب الخػلُمي إلالىترووي )املػالجت( وألاطلىب 2015، ؛ ٍش
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وكد ازخلفذ هخاةج هره الدزاطت مؼ هخاةج . وي( في البِئاث إلالىتروهُتاملػسفي )املظخلل واملػخمد غلى املجاٌ إلادزا

التي ، (2008، الظالمي؛ 2014، غبد الػظُم؛ 2017، مسس ي)ومً هره الدزاطاث ، غدًد مً البدىر والدزاطاث

واملػخمد غلى  وألاطلىب املػسفي )املظخللألاطلىب الخػلُمي إلالىترووي )املػالجت( أزس للخفاغل بحن أزبدذ غدم وحىد 

 .املجاٌ إلادزاوي( في البِئاث إلالىتروهُت 

  وملترحاجه. البحث جىصياث

لترخىن  ىن في كىء هخاةج البدث ًىص ى الباخث  بما ًأحي: ٍو

لها مللسزاث ئلىتروهُت ليي جخالءم  .1 س امللسزاث الدزاطُت وجدٍى جي لخوٍى جدبني وشازة التربُت الخػلُم الخدٌى الخدٍز

ل املدخىي الخػلُمي ئلى فُدًى حػلُمي أو كوؼ حػلُمُت فالػُه، املللىبمؼ بِئت الـف  ل ، وذلً بخدٍى وجدٍى

 لُخم بظهىلت اطخسدامها في بِئت الـف املللىب.، ألاوؼوت ئلى أوؼوت ئلىتروهُت

ب .2 غلى جىظُف بِئت الـف املللىب اللاةمت غلى همى الدؼازن  همحصجُؼ املػلمحن في املإطظاث الخػلُمُت وجدٍز

 مساخل الخػلُم. في حمُؼالجماعي( التي جم جـمُمها في البدث الحالي  -)الفسدي

التي جدخىي غلى فُدًىهاث ، فسدي( –الاطخفادة مً بِئت الـف املللىب املػخمد غلى الخػلم الدؼازوي )حماعي  .3

 زسي.هبِئت زاؿت لخلدًم امللسزاث الخػلُمُت ألا ، حػلُمت وأوؼوت ئلىتروهُت وامخداهاث ئلىتروهُت

بما ًدىاطب مؼ ، كسوزة جددًد أوظب أهمان الدؼازن غبر بِئت الـف املللىب املسجىصة غلى الخػلم الدؼازوي .4

 هبُػت ول مادة دزاطُت غلى أطاض غلمي طلُم وملجن.

ئحساء دزاطاث ممازلت للدزاطت الحالُت جخػلم بالخفاغل بحن أهمان الدؼازن وألاطالُب املػسفُت للمخػلمحن غلى  .5

 دزاطُت مسخلفت. مىاد

حماعي( في بِئت الـف املللىب  -كُاض أزس الخفاغل بحن همى الخػلم الدؼازوي )فسديت خٌى طئحساء دزا .6

 في جىمُت مخغحراث جابػت أزسي غحر املظخسدمت في البدث الحالي.، وأطالُب مػسفُت أزسي 

 كائمت املراحع 

 
ا
  العربيت:باملراحع  -أول

ب الدؼازهُت في بىاء املػسفت وجىمُت (. ج2012ئًمان مدمد )، ئخظان - أزحر جـمُمحن للخفاغل في مدسزاث الٍى

غحر ، زطالت ماحظخحر، مهازاث الخـمُم الخػلُمي لدي هالب جىىىلىحُا الخػلُم بمسخلت الدزاطاث الػلُا

 حامػت خلىان.، ولُت التربُت، ميؼىزة

، هخب الػلىم وغالكتهما باملظخىي اللغىي لخالمُر املسخلت الابخداةُت (. اهلساةُت1996خمدي غبد الػظُم )، البىا -

 .259 -243ؾ  (.30)ع ، مجلت ولُت التربُت باملىـىزة

 .مـس، داز الفىس الػسبي، جىىىلىحُا الخػلُم إلالىترووي(. 2008هبُل غصمي )، حاد -

يب مدمد، خظً - وألاطلىب املػسفي في بِئت الخػلم (. أزس الخفاغل بحن جىكُذ جلدًم الخىحُه 2016) زلُفت ٍش

ظُت املخػاوهت دزاطاث غسبُت في ، املػيىض غلى جىمُت مهازاث امللسزاث إلالىتروهُت لدي أغلاء الهُئت الخدَز

 .138 -67. ؾ (77املجلد )ع، داز املىظىمت، الظػىدًت -التربُت وغلم الىفع

اًاث الراجُت والخدـُل الدزاس ي في مادة الػلىم (. أزس مىدنى الـف املللىب في جىمُت هف2015هدي )، الحىطني -

 حامػت طلوان كابىض.، زطالت ماحظخحر، لدي هالباث الـف الخاطؼ ألاطاس ي بظلوىت غمان

 مىخبت داز اليلمت.، اللاهسة، 1ن، جىىىلىحُا الخػلُم مىخىحاث(. 2003مدمد غوُت )، زمِع -
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الفسدًت( وألاطلىب ، )الدؼازهُت الخػلم إلالىترووي(. الخفاغل بحن همى بِئت 2017زبُؼ غبد الػظُم )، زمىد -

املػخمد( وأزسه في جىمُت جدـُل املػسفي والدافػُت هدى الخػلم إلالىترووي لدي هالب الدبلىم ، املػسف )املظخلل

 .99 -13ؾ  (.174) الػدد، حامػت ألاشهس، مجلت ولُت التربُت، التربىي 

(. الػالكت بحن أطالُب جىظُم املدخىي وهمى أهدؼافه باملدسزاث الدؼازهُت غبر 2013). مسوة شوي جىفُم، شوي -

ب في جىمُت الخدـُل املػسفي ومهازاث ما وزاء املػسفت دزاطاث في املىاهج وهسق الخدَزع   215ع ، مـس–الٍى

 .271-271، ؾ

دان - بحن همى الدغم إلالىترووي املخىلل أزس الخفاغل (. 2015)وواةل ، زملانو  ُد طالملو ، الحلفاوي و  أػسف، ٍش

املإجمس الدولي السابؼ للخػلُم ، وبلاء أزس الخػلم لدي هالب الدزاطاث الػلُا وألاطلىب املػسفي في جىمُت الخدـُل

ت وإلاحخماغُت إلالىترووي والخػلُم غً بػد.  1085 -1011ؾ . 3ع ، 21مج، مـس، مجلت الدزاطاث التربٍُى

(. أزس اطخسدام اطتراجُجُت الخػلم املللىب في الخدـُل ألاوادًمي لوالباث ولُت 2015خىان أطػد )، الٍصً -

ت املخســت، التربُت بجامػت ألامحرة هىزة بيذ غبد السخمً ؾ : (1)الػدد، املجلد السابؼ، املجلت الدولُت التربٍى

171-186. 

يب خظً خامد. ، الظالمي - لم وأطلىب الخػلم غىد جـمُم أزس الخفاغل بحن هموي مً طلاالث الخػ(. 2008)ٍش

، بسامج همبُىجس مخػدد الىطاةى غلى الخدـُل وشمً الخػلم ومهازاث الخػلم الراحي لدي الوالباث املػلماث

 ولُت البىاث لآلداب والػلىم والتربُت.، حامػت غحن ػمع، زطالت دهخىزاه

ت دازل الىخاب إلالىترووي (. أزس الخفاغل بحن اطالُب غسق املث2015مدمد غبد هللا فسج )، الؼمسي  - حراث البـٍس

وألاطلىب املػسفي غلى جىمُت مهازاث الخفىحر والاججاه هدى الخػلم إلالىترووي لدي جالمُر املسخلت الابخداةُت في 

 غحن ػمع.، ولُت التربُت الىىغُت، اململىت الػسبُت الظػىدًت. زطالت دهخىزاه

م البىاتي لدي املظخللحن واملػخمدًً ببِئاث 2014خمدي أخمد )، غبد الػظُم - (. أزس ازخالف اطتراجُجُت الخلٍى

، حامػت اللاهسة، زطالت دهخىزاه، الخػلم إلالىترووي في جىمُت الخدـُل وألاداء املهازي لوالب جىىىلىحُا الخػلُم

ت.  مػهد الدزاطاث التربٍى

 داز أطامت لليؼس والخىشَؼ.، غمان، (. غلم الىفع املػسفي2010) فسسي ، الهاديغبد  -

ب الدؼازهُت وأزسها غلى الخدـُل وبػم 2015ئطالم حابس أخمد )، غالم - (. أهمان الدؼازن غبر مدسزاث الٍى

 -105ؾ  .1ع، 25مج ، مـس، جىىىلىحُا الخػلُممجلت ، مهازاث جـمُم املىاكؼ الخػلُمُت لدي الوالب املػلمحن

172. 

اٌحغ - ب الدؼازهُت غلى الخدـُل (. أز2018) مازلحن هبُه خبِب، ًر س ازخالف أهمان الدؼازن غبر مدسزاث الٍى

ت  .587-567ؾ .23ع، مـس، مجلت ولُت التربُت ببىزطػُد، وجىمُت ألاداء املهازي لوالب املسخلت الثاهٍى

اث جدىم املخػلم في 2007طهحر غبد السخمً )، فسغلي - بسامج الىمبُىجس الخػلُمُت مخػددة (. أزس ازخالف مظخٍى

ت الـىاغُت غلى الخدـُل والخـمُم الابخيازي في مادة السطم  الىطاةى وألاطلىب املػسفي لوالب املدزطت الثاهٍى

ع.، ولُت التربُت باإلطماغُلُت، زطالت دهخىزاه، الفني  حامػت كىاة الظَى

ت والبدث(. ألاطالُب املػسفُت بحن الىظ1994خمدي غلى )، الفسماوي  - ت، ٍس  اللاهسة.، الاهجلى املـٍس

ب الدؼازهُت لخىمُت بػم 2016) هللا ئبساهُم غبد، الىبؽ - (. جأزحر هموحن مسخلفحن للدؼازن غبر مدسزاث الٍى

مهازاث ئهخاج املىاكؼ الخػلُمُت لدي الوالب الدزاطاث الػلُا بيلُت التربُت حامػت الباخت باململىت الػسبُت 

ت والىفظُتاملجلت ا، الظػىدًت ت، لدولُت للػلىم التربٍى مـس. ، املإطظت الػسبُت للبدث الػلمي والخىمُت البؼٍس

 .327 -287ؾ .2ع

http://0810gjtee.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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ب الدؼازهُت 2017أػسف أخمد غبد اللوُف )، مسس ي - (. أزس الخفاغل بحن همى الدؼازن غبر مدسزاث الٍى

مجلت التربُت )حامػت ، جىىىلىحُا الخػلُموألاطلىب املػسفي غلى الخدـُل والدافػُت لئلهجاش لدي هالب ػػبت 

 .189-111ؾ  (.1ج )، (172الػدد )، مـس، ألاشهس(

د، مظػىد - (. أزس جىظُف همى 2015زكا غبده ئبساهُم )، اللاض يو  ئًمان ؿالح الدًً، ؿالحو  مدمد أبى الحًز

ت الؼاتػت في هخاباث ال ب الدؼازهُت؛ لػالج ألازواء اللغٍى تالخفاغل في مدسزاث الٍى مجلت ، والب املسخلت الثاهٍى

 1085 -1011ؾ . 3ع ، 21مج، مـس، والاحخماغُتٍت ى الدزاطاث الترب

 2015فبراًس  23اطترحؼ في ، "Flipped Claaroom"ما هى الـف املللىب )املػيىض( ، ب(2014زوحي )، هجُب -

 http://www.new- educ.com/la- classe- inversee#.U1ri9Pl_uOsمً 

د )، هـس - (. أزس الػالكت بحن اطخسدام البىدواطدىج وأطلىب الخػلم في الخػلُم إلالىترووي اللاةم 2017أمل فٍس

ب غلى جىمُت الخدـُل املػسفي والخفىحر الىاكد بىاث ولُت ال، حامػت غحن ػمع، زطالت دهخىزاه، غلى الٍى

 لآلداب والػلىم والتربُت.
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