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 دادإـع
 مدرس املناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة طنطا –كلية الرتبية 

 اإللكترونياتإنتاج ة، وانفجارًا معرفيًا، ونعيش اآلن طفرة في يشهد العالم ثورة رقمية هائل
 التعلةةةةيمالتقنيةةةةات فةةةي  هةةة   توظيةةةفأصةةةة   ، اللوحيةةةة ، واألجهةةة ةالحواسةةةةي و  الهواتفكةةة، الحديثةةةة

وهيكلة في مجاالت التعليم ه   التكنولوجيا توظيف الدول لبعض  ل لك سارعت ؛ضرورة عصرية
 تطةوير أسةالي و واإلثةارة الةي ال ي ةة التعليميةة، ضةافة التشةوي  إلالفصول الدراسية بطريقةة م تكةرة 

 .((Strayer, 2007,1 بين الطالب مراعاة للفروق الفرديَّة الطالب ومعلميهمالتواصل ابين 
التعلةةيم الةة ي يعيةةد  ذلةةك التعلةةيم؛ أنةةوا  أفضةةل الةةي أن (Strayer, 2007,17)ويشةةير   

والحيوية وتحريك المحاضرة خارج الفصول  والٌمتعة رفةلتوليد الشوق للمع هيكلة الفصول الدراسية
 الفصةةول داخةةل المفةةاهيم مةة  والممارسةةة المن ليةةة الواج ةةات الدراسةةية باسةةت دات التكنولوجيةةا، ويةةدعم

 يتمركة  تعلةم فةي واالطالعات المناقشات والقراءات من التعلم، وكثير أنشطة طري  عن الدراسية
 ويعمةةل اليوميةة حيةاتهم فةي الطل ةة يعيشة  الة ي الرقمةي عصةرال المعلةم، ويوابة  ال الطالة  حةول
 . يتلقون  ال ي التعليم وط يعة المن ل في حياتهم واق  بين الرقمية الفجوة سد على

ذلةك ظهةرت نتيجةة و ولم يعد ي في علي أحةد أن الةتعلم اإللكترونةي أصة   مةن ثوابةت العصةر، 
، ومةةن أبراهةةا مفهةةوت التعلةةيمفةي   ة قائمةةة علةةى توظيفةةم تكةةر تدريسةية اسةةتراتيجيات تعليميةةة، و  أسةةالي  عةدة

وهةةو لةةكل ؛ (Flipped Classroom) أو المقلةةوب الصةةف المعكةةو  انتشةةر مةةاخًرا فةةي التعلةةيم، وهةةو
يم تعلةةيم يتناسةة  مةة  لتقةةد؛ بةة كاء التكنولوجيةةا التعليميةةةمةةن ألةةكال التعلةةيم المةةدمو الةة ي يوظةةف 

 (.2015)علي عبد الواحد،  في عصرنا الحاليالطال  الرقمي متطل ات وحاجات 

http://www.new-educ.com/la-classe-inversee
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وٌيعةةد الصةةف المقلةةوب وسةةيلة لحةةل مشةةكلة الفجةةوة بةةين الدراسةةة النوريةةة للمعةةار  والعلةةوت 
الم تلفةةة، ونةةين الجانةة  التط يقةةي لهةةا فةةي حيةةاة الطةةالب العمليةةة، ممةةا يسةةاهم فةةي القضةةاء علةةي 

لةةةةة ي أصةةةةةاب التعلةةةةةيم، وعةةةةة و  الطةةةةةالب عةةةةةن العمليةةةةةة التعليميةةةةةة بشةةةةةكل عةةةةةات، وعةةةةةن الملةةةةةل ا
الت صصةةات العلميةةة بشةةكل خةةاؤ، ممةةا يةةادي الةةي إق ةةال الطةةالب علةةي الت صصةةات الحيويةةة 

قتصةةاد التةةي تسةةاهم فةةي صةةن  اجيةةال مت صصةةة فةةي صةةن  التقنيةةات الحديثةةة، وننةةاء مجتمةة  اال
 (.2015)عبد اللطيف الشامسي، المعرفي
فكرتة  تقةوت  أن إال يتشكل؛ اال وما حديث مفهوت هو المعكو  التعليم مفهوت أن من نالرغمو     

فةةةي  عملةة  يةةتم مةةا الفصةةل، وأن فةةي عملةة  يةةتم التقليةةدي فةةي الةةتعلم ال يةةت فةةي عملةة  يةةتم مةةا علةةي أن
 الفصةل يكةون خةارج الدراسةية للمةادة الطالة  فتعةر . ال يةت فةي عملة  يةتم التقليةدي التعلم في الفصل
اإلطةال   محتةوي الةدر ، أو لشةر  بتسةجيل  وتحريةرة ونشةرة المعلم يقوت تعليمي فيديو خالل من سواء

 (.Brame, 2013, 4) الدر  متعلقة بموضو  علي المحتوي الكترونيا، أو قراءات خارجية
 النشة  الةتعلم اسالي  لتط ي  الطل ة الي المدرسة، وهم مستعدون  سيأتي الحالة ه   ففي

 األنشةةطة بفاعليةةة فةةي فةةي ابتسةةاب المفةةاهيم وحةةل المشةةكالت، والمشةةاركة الدراسةةية الفصةةول فةةي
 ونهةة ا المعلةةم؛ لةةر  إلةةى االسةةتما  مةةن بةةدالً  التط يقيةةة العديةةد مةةن المسةةائل داخةةل الفصةةل، وحةةل

ن   مةةرات،  عةةدة الةةدر  محتةةوي  علةةى االطةةال  خاصةةة، مةةن األداء عامةةة، ومتوسةةطو الطةةالب يةتمكن
 . ((Bergman, &Sams, 2012, 14 الجديدة الدر  اهيممف استيعاب لهم ليتسنى
أن الصةةةف المقلةةةوب جةةة ء مةةةن حركةةةة واسةةةعة  (166، 2015)عاااااف الشااا ما ، ويةةةري   

باإلستقصةةةاء، والةةةتعلم المةةةدمو، وغيرهةةةا مةةةن اسةةةتراتيجيات التةةةدري ، وأسةةةالي    يشةةةتري فيهةةةا الةةةتعلم
 وجعل التعلم أبثر متعة وتشويقا. وأدوات  الم تلفة التي تسعي الي المرونة وتفعيل دور الطال 

التكنولوجيةةةة  خةةةالل الوسةةةائل التقليديةةةة، مةةةن الحصةةةة تحويةةةل وفةةةي الصةةةف المقلةةةوب يةةةتم   
 يةةتمكن بحيةةث يةةتم تسةةجيلها، تحريرهةةا، ونشةةرهاعلي اإلنترنةةت فيةةديوهات المتةةوفرة، إلةةىو  المناسةة ة،
الحصةةة،  داخةةل خةةر  أ بأنشةةطة للقيةةات المجةةال إلفسةةا .الفصةةل خةةارج إليهةةا مةةن الوصةةول الطةةالب

 ألةةةكاالً  هنةةةا التكنولوجيةةةا تأخةةة  وقةةةد. والمناقشةةةات، وحةةةل التةةةدري ات والواج ةةةات المسةةةائل حةةةل مثةةةل
 الصةةةةةوتية والمحاضةةةةةرات( Power point) التقديميةةةةةة والعةةةةةرو  الفيةةةةةديو فيهةةةةةا بمةةةةةا متعةةةةةددة

(Podcasts ) دياتالمواقةة  والمنتةة خةةالل مةةن بةةين الطةةالب والمعلةةم والتفاعةةل اإللكترونيةةة والكتةة 
 (.Johnson et al., 2014, 36-37) وغيرها اإللكترونية

 التكنولوجيةا اسةت دات إلةى يهةد  ترنةوي  نمةوذج ، هةو(المعكةو ) المقلةوب ويعت ر الةتعلم    
 يشةةارك و  دقةةائ  10 إلةةى 5 بةةين مةةا مدتةة  فيةةديو فةةي إعةةداد در  ذكةةي علةةي هي ةةة مقطةة  الحديثةةة
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 الطالة  علية  االجتمةاعي، ويطلة  التواصةل لة كات الةوي ، أو مواق  أحد في الطالب المعلم م 
 ) نجيا الةدر   حضةور ق ةل جهةاا  اللةوحي أو هاتفة  باسةت دات آخةر مكةان أي فةي أو من لة  في

 (. أ2014زوحي، 
 أنهةةا ليسةةت مرادفةة للفيةديوهات أو المقلونةة الصةفو  أن (Strayer, 2007,46)وياكةد   

الطةةالب ونعضةةهم، ونيةةنهم  بةةين التفاعةةل ل يةةادة وسةةيلة الفيةةديو، لكنهةةا بمشةةاهدة للمعلمةةين اسةةت دال
 تعلمهةةم، بحيةةث مسةةاولية تحمةةل فةةي الطةةالب مشةاركة نشةةطة تحفةة  تعليميةةة ونةين م علمةةيهم، وني ةةة

 أال، الةة اتي.حيث يقتةةر  المايةةدون لهةة ا الةةتعلم والةةتعلم الم الةةر الةةتعلم بةةين مةةا يجمةة  تعلةةم يحةةد 
 أفضةةل يةةتعلم قةةد الطل ةةة بعةةض للطل ةةة، وان راتخيةةا المعلةةم يعطةةي الفيةةديو، بحيةةث علةةى ينحصةةر

الفيةةديو،  مشةةاهدة مةةن اآلخةةر قةةد يسةةتفيد المدرسةةي، والةة عض الكتةةاب مةةن فصةةل قةةراءة طريةة  عةةن
)عباااا  الحصةةةة هةةةد  األخةةةري لتحقيةةة  التعليميةةةة الوسةةةائ  مةةةن نةةةو  أي أو، الصةةةوتية والملفةةةات
 .(2016سبتي، 

اسةةت دات وهكةة ا     لوقةةةت األمثةةل اإلسةةةتلالل ب يةةر حةةد إلةةى يضةةمن المقلةةوب الفصةةل فةة ن ن
التةةي سةةيحلها  األنشةةطة ي صةةمنم ثةةم الحصةةة بدايةةة فةةي الطةةالب مسةةتو   المعلةةم يقةةينم الحصةةة، حيةةث
المعةةةار   للطةةةالب، وتث يةةةت المفةةةاهيم توضةةةي  علةةةى التركيةةة  خةةةالل مةةةن الصةةةف الطةةةالب داخةةةل

مةةنهم،  للمتعثةةرين  المناسةة الةةدعم ويقةةدت   ألنشةةطتهم علةةى آداء الطةةالب والمهةةارات أثنةةاء اإللةةرا 
 الفروقةةات فيةة  يراعةةى المعلةةم جةةدًا، ألن عاليةةةً  العةةةلمي والتحصةةيل الفهةةم مسةةتويات تكةةون  ونالتةةالي
 .ب(2014)نجي  زوحي، المتعلمين  بين الفردية
يساهم في القضاء علي جمود  المقلوب الفصل أن (7، 2015عبيد،  قطين) ويضيف   

 تفةاعالً  لة  دور أبثةر ليصة  ، ويسةتثمر إمكاناتة  ي للمنة لويستعيد الةدور الترنةو ، الحصة ورتابتها
الةة ي يرسةةل  المعلةةم، ويقضةةي  محتويةةات الةةدر  اسةةتعرا  خةةالل والةةتعلم، مةةن التعلةةيم عمليةةة مةة 

 الوقةةةت الم صةةة  مةةةن فةةةي اآلونةةةة األخيةةةرة، وي يةةةد التعليميةةةة الفتةةةور السةةةائد علةةةي العمليةةةة علةةةي
الطل ةةة  نقالةةات العلميةةة المت صصةةة، ومسةةاعدةاالمفةةاهيم ال ديلةةة مةةن خةةالل ال لتصةةحي  للحصةةة
. الدراسةي الفصةل جةدران خارج والصورة الن  والصوت بأسالي  حديثة وم تكرة تجم  المتعثرين
حةةةة  اإلسةةةةتطال  العلمةةةةي  إثةةةةارة فةةةةي ونصةةةةرية تسةةةةهم سةةةةمعية وسةةةةائل اسةةةةت دات إلةةةةى أن إضةةةةافةً 

Science Curiosityالتعلم دافعية من وت يد. الطال  ذهن في تدور التي ، واألس لة  . 
( Baker,2000) قةدت )المعكةو (، عنةدما المقلةوب الةتعلم فكةرة نشةأت 2000 عةات فةي   
 The Classroom Flip: Using Web Course Management“بعنةوان  بحثيةة ورقةة

Tools to Become the Guide ”والتعلةةيم )التةةدري  عشةةر الحةةادي الةةدولي المةةاتمر فةةي 
 عةةن طريةة  اسةةت دات المعلةةم الدراسةةية الفصةةول نوةةات قلةة  نمةةوذج بيكةةر اقتةةر  حيةةث. الجةةامعي(
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 الطالةة  يقةةوت حةةين فةةي النةةت ع ةةر التعلةةيم لتقةةديم الويةة  ع ةةر المقةةرر إلدارة ونةةرامو ويةة  أدوات
آخةةرين تحةةت توجيةة   طةةالب مةة  التعاونيةةة والجهةةود الفعالةةة التعليميةةة األنشةةطة مةة  أبثةةر بةةالتعم 

 (.2014الح ة،  وعةالموس ويكبيديا) وارلاد المعلم
 وال صةةرية السةةمعية التقنيةةة الةةي أن اإلسةةتعانة بالوسةةائل ((Strayer, 2007,1 ويشةةير   

 إلةةى مرلةةد وموجةة  ملقةةن مةةن المعلةةم دور يحةةول. إليةة  وتشةةويقهم للطةةالب مفةةاهيم الةةدر  لتوضةةي 
 اأمة، يحتاجة  لمةن الةدعم ومقةدماً  األنشةطة سةير على يشر  ومحف ، واستشاري للطالب ومساعد
 دور  مةن متلقةي سةل ي للمعلومةات إلةى وتحول التعلم عملية في األساسي المحور فأص   الطال 

 الفصةةل خةةارج تعلةةم محتةةوي الموضةةوعات الدراسةةية خةةالل مةةن للتكنولوجيةةا مسةةت دتو  باحةةث عنهةةا
 الدراسي.

 المقلةةةةةةةةةةوب أو المعكةةةةةةةةةةو  الصةةةةةةةةةةف أن (2015، )علااااااااااي عبااااااااااد الواحاااااااااادويةةةةةةةةةةري    
(Flipped Classroom )التكنولوجيةةا بتسةةجيل فيةةديو  توظيةةف علةةى تقةةوت تعليميةةة تيجيةاسةةترا

 خةارج مكةان أي فةي الطةالب إلية  يسةتم و  يشر  محتوي الدر  ثم نشرة للطالب علةي اإلنترنةت،
 المعلةم مة  الفصل، مما يساهم في تطةوير طةرق التةدر  وايةادة دافعيةة الطةالب للةتعلم والتواصةل

ال يةت  ت ةادل األدوار لمهةات يحةد  ونة لك الصةف داخةل عمليةا التسجيل من تعلمو  ما يط قون  ثم
 .والصف

 التقليديةةة الحصةةة بةةين نتةةائو الةةتعلم فةةي للمقارنةةة اإلطةةار  Bloomبلةةوت تصةةنيف يمةةن    
مثةةل  العليةةا الةةتعلم مسةةتوتات نتةةائو المقلةةوب، وتةةم التركيةة  أثنةةاء الحصةةة علةةى بالفصةةل، والفصةةل

الفصةةل مثةةل  خةةارج المن فضةةة المسةةتويات ، ونتةةائومسةةتوي التط يةة  والتحليةةل والتقةةويم واالبتكةةار
 ق ةةةل لفيةةةديو بمشةةةاهدة بسةةةيطاً  يكةةةون  قةةةد انقةةةالب األدوار يعنةةةي أن مسةةةتوي المعرفةةةة والفهةةةم، وهةةة ا

والتفكيةر  بتحليةل المهةات واألنشةطة والمتعلقةة، المتعمقةة للنقالةات الفصةل الة هاب الةي ثم، الحصة
 .(Weitzenkamp,2013)ت، واإلبدا المسائل، وإصدار األحكا وحل بشكل نقدي فيها

 استفسةةارات علةةى للةةرد فةةي الحصةةة الوقةةت علةةي أن اسةةتثمار ((Wade,2014.1 ياكةةد 
تعلمةو ،  مةا تط ية  علةي تسةاعدهم التةي الوصول لحل المهات واألنشطة في الطالب، ومساعدتهم

 دالمةةةةوا فةةةةي الطةةةةالب درجةةةةات تحسةةةةين التعليميةةةةة مةةةةن لةةةةان  أن يسةةةةاهم فةةةةي المشةةةةكالت ومعالجةةةةة
اإللكترونية،  الكت  فيها الدراسية، بما الفصول في التكنولوجيا است دات على وتشجيعهم. الدراسية
 وتحق  للتعلم مرنة بي ة لهم وتوفر احتياجاتهم م  تتناس  التكنولوجيا ه   ال كية؛ كون  والهواتف
 توظيف الصف المقلوب. خالل من التعليمية الجودة
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 أن الةتعلم ((Findlay- Thomspon & Mombourquette, 2014, 64ويةري     
 النشةةة  الةةةتعلم:مثةةةل ترنويةةةة أسةةةالي  أهةةةدا  لتل يةةةة انقل ةةةت تعليميةةةة بي ةةةة تصةةةميم حةةةول هنةةةا يرتكةةة 

 الةةدرو  علةةى ولةةي  للطةةالب تعاونيةةة مثاليةةة تعلةةم ، بي ةةة(المشةةكالت) المهةةات علةةي القةةائم والةةتعلم
 - التقليديةة - الدراسةية الفصةول بي ةة رجخةا تعليمي محتو   عر  ذلك يعني ما وعادة. التقليدية
 نوةات خةالل مةن المقدمةة المن ل، والمعلومةات في عرضها يتم التي اإلنترنت على الفيديو ألرطة
 الدراسةةية، بعةةد الفصةةول وقةةت وي صةة . معةةين نةة  مةةن المطلةةوب قةةراءة مجةةرد أو الةةتعلم إدارة

 لتوضةي  الوقةت اسةت دات البللطة يمكةن جماعيةة، أو أنشةطة خةالل من المعلومات ذلك، لتط ي 
 عناصةةةر ترتيةةة  إعةةةادة الترنويةةةة . إن اآلخةةةرين للطةةةالب مماثلةةةة بةةةوتيرة يتعلمةةةوا حتةةةى المعلومةةةات

 هةةةو فالهةةةد . وفائةةةدة غنةةةى أبثةةةر التفاعةةةل يجعةةةل المعكةةةو  الةةةتعلم فةةةي ووقتهةةةا التعليميةةةة العمليةةةة
 مةن والت فيةف الم الةر قليديالت التعلم إمكانيات وك لك اإللكتروني التعلم إمكانيات من االستفادة
 ..منفرداً  أخ  ما إذا أسلوب بل سل يات

التعليمةةي عةةن  محتةةوي الةةدر  لةةر  متابعةةة الطالةة  يسةةتطي  المعكةةو  التعلةةيم وفةةي نمةة 
 (Bergmann & Sams, 2012, 21) طري  :
 تعلمة تناس  نم  التي عر  المحتوي بالسرعة. 
  المعرفةةة مةة  الموضةةوعات حةةول األسةة لة وإعةداد، اي مالحوةةات لتةةدوين المةةادة لةةر  إيقةا 

 المنةة ل فةةي المعلةةم مةة  إلكترونيةةا وت ةةادل األسةة لة. المنةة ل فةةي الفيةةديو ألةةرطة علةةى النوريةةة
 فةةي الفعةةل وردود للمناقشةةات التحضةةير ويمكنةة  األسةة لة المعلةةم يصةةنف. الفعةةل ردود وتلقةةي

  الدراسية الفصول

 ال ي يتمنا  والفهم بالمستو   تمكنيصل الي ال لكي المحتوي مرات عديدة مشاهدة إعادة. 
 تجةاوا أو مفهةوت معةين الستيضا  الفيلم مشاهدة أثناء والالح  الساب  المشهد بين التنقل 

 .ق ل من معلومة يعرفها

فةةي الوقةةت والمكةةان المناسةة   الجديةةد الةةدر  مفةةاهيم الطل ةةة يةةتعلم االسةةتراتيجية هةة   وفةةي 
 المحادثةةات خةةالل مةةن الجديةةدة الةةدر  مفةةاهيم مةةن تعلمةةو  مةةا لهةةم، وكةة لك يتمكنةةون مةةن مشةةاركة

المقةةةةررات  إلدارة الةةةنوم المتاحةةةة خةةةالل مةةةن أو االجتمةةةاعي التواصةةةل مواقةةة  أحةةةد فةةةي الجماعيةةةة
 الفرديةةة الطل ةةة خ ةةراتهم ويتشةةاري، Schologyو Easy Classو Edmodo مثةةل اإللكترونيةةة
تط يقيةةة  ة معلومةةات إثرائيةةةومسةةائل الةةدر ، وكةة لك يمكةةنهم مشةةارك مفةةاهيم بعةةض فةةي وتجةةارنهم

 (. (Holley, et al, 2010, 287 موسعة علي مفاهيم الدر 
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يضةةم نوعيةةات م تلفةةة مةةن االسةة لة الموضةةوعية  Quiz Test يقةةدت المعلةةم اخت ةةار وقةد   
 األسةةة لة عةةةن باإلجابةةةة الطالةةة  الجديةةةد، ليقةةةوت التةةةي يةةةدور حولهةةةا محتةةةوي الةةةدر  المفةةةاهيم حةةةول

 بةةالتقييم المعلةةم سيسةةاعد وهةة ا االخت ةةار امالئةة  مةة  المناقشةةة مةةن م الةةرة انتهائةة  بعةةد المطروحةةة
عليهةا عةدد  فةي اإلجابةة أخفة  التةي الج ئيةات علةى المفاهيم، والتعةر  من الطل ة لتمكن الم دئي

)ناااو ة الصةةةف فةةةي الحًقةةةا يعيةةةد توضةةةيحها لهةةةمو  أخفقةةةوا، الةةة ين وتحديةةةد الطل ةةةة، ب يةةر مةةةن الطل ةةةة
 .(2014الزويخ، 

 لهةم تقةدت ثةم. المنة ل فةي مسة ًقا تعلمةو  مةا لتط ية  وهم مستعدون  للفصل الطل ة ثم يأتي
 فةةةي تأديتهةةةا ليةةةتم التةةةدري ات أو المسةةةابقات أو تلفةةةة مةةةن المسةةةائل وأنمةةةا  م، واألنشةةةطة، المهةةةات
المعلم، وهنا في الصف المقلوب ست تفي  لر  إلى االستما  في الوقت إضاعة من بداًل  الفصل

 .الصف واج ات من لية في بانت التي األنشطة بأداء الطل ة يقوت حيث، يةالمن ل الواج ات
 علةةى مشةةرفاً و  مهندسةةًا، ومصةةممًا لل  ةةرات التعليميةةة واألنشةةطة الترنويةةة هنةةا المعلةةم دور   

الكةةافي الة ي يقضةةي  مة  طالبةة   الوقةت لة  ويتةةي . المتعثةرين للطل ةةة الةدعم ومقةةدماً  سةير األنشةطة
ب لك مهارات التواصةل والتعةاون  مع ًاا. الطل ة م  المتعمقة باألنشطة ثرأب داخل الفصل للتعم 

نمةةةوًا فةةةي مهةةةارات حةةةل المسةةةائل،  بةةة لك ليتحقةةة ، ال  ةةةرات وننةةةاء الةةة اتي والةةةتعلم الناقةةةد والتفكيةةةر
 .((Bedford,2013 والعشرين الحادي ومهارات القرن 

 تعةةود وتحمةةل   كمةةامعلمةة علةةى اعتمةةاد  الت لةةي عةةن الطالةة  تق ةةل يتطلةة  ضةةرورة وهةة ا 
 & Findlay- Thomspon)الةةةةتعلم وابتسةةةاب المعلومةةةةات والمهةةةةارات  فةةةةي مسةةةاوليتة

Mombourquette, 2014, 70) ،بالنسة ة الوحيةد المعرفةة مصةدر هنةا هةو يكون المعلم ولن 
 علةى للحصول إليها الطال  يرج  التي العديدة مصادر التعلم من مصدراً  سيص   ولكن للطال 

 .Frydenberg,2012,2)) المعلومات
 ضةةرورة تةةوفر بي ةةة تعلةةم مرنةةة يعلةة ((Hamdan, et al., 2013, 2 وياكةةد  

Flexible Learning Environment   ؛بمعنةي أنهةا قةد تحتةاج إلةي اعةادة ترتية  بمةا يتناسة
 مةةة  نمةةة  الةةةتعلم فةةةي مجموعةةةات أوالةةةتعلم الةةة اتي وغيرهةةةا، وهةةة ا يقةةةود الةةةي تليةةةر فلسةةةفة الةةةتعلم

learning Culture  المتمرك  حول المعلم فيتحول الطال  من منتو(Product )التعلم لعملية 
 وقةتهم يقضةون  الطةالب يجعةل الحصةة أثنةاء النشة  الةتعلم أسةتراتيجيات فدمو، لها محوراً  ليص  
  ومعلمهم. امالئهم م  الفصل في والنقد والتركي ، والتقويم واإلبدا  والتحليل المسائل بحل
بمعنةةةي ان  أن أساسةةةيات الفصةةةل المةةةنعك  الفعةةةال هةةةي:تعلم مةةةرن؛ ((Nagel,2013وذكةةةر  

يةةتعلم الطل ةةة فةةي الوقةةت والمكةةان المناسةة ين لهمةةا، ثقافةةة تعلةةم تةةامن بةةأن المةةتعلم محةةور العمليةةة 
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 حةول متمركة اً  تعلمةاً  يسم  بت ني Intentional Contentالتعليمية، ومحتوي محدد أو مقصود 
النشةةةة  مةةةةن ق ةةةةل معلةةةةم مت صةةةة  أومحتةةةةر   الةةةةتعلم راتيجياتالمةةةةتعلم، وتنفيةةةة   باسةةةةت دات اسةةةةت

Professional Educator  يسةةتلل وقةةت الحصةةة لتط يةة  المفةةاهيم والمعةةار  العلميةةة، ويقةةدت
 ويتسةام ، ويتلاضةي ال نةاء النقةد التل ية الراجعةة والفوريةة للطل ةة ويقةيم األنشةطة والمهةات، ويتق ةل

 الفصل. في الفوضى التي قد تحد  عن
 الةةتعلم إلةةى يةةادي بالضةةرورة ال الفصةةل عكةة  الةةي أن (2016)عبااا  ساابتي، ير ويشةة  

محتةوي  بقةراءة الطل ةة تكليةف خةالل مةن فصةولهم يقل ةوا أن يمكةن المعلمةين مةن المعكو ، فكثير
األخةةر ،  المسةةائل حةةل تكميلةةي، أو مقطعةةًا لفيةةديو الفصةةل، أومشةةاهدة خةةارج الةةدر  مةةن الكتةةاب

عناصةةر العمليةةة التعليميةةة؛ وهةةي  المعلةةم مةة ج علةةى يسةةتوج  مقلةةوبال فةةي الةةتعلم االن ةةرا  ولكةةن
  .ه ا التعلمعمل  لنجا   في (F-L-I-P )ال ي ة المرنة والمتعلم النش  والمحتوي المحدد 

أن إنتةاج الفيةديو لةي  بالضةرورة أن يكةون قلةوب، الفيةديو فةي التعلةيم المويتمي  إسةت دات    
لةةةي  و ضةةةليعون.  لمعلمةةةون االسةةةتعانة بفيةةةديوهات تعليميةةةة يمكنةةة  المعلم ، فةةةمةةةن ق ةةةل معلةةةم معةةةين

ولكةةن ب مكةان المعلةةم  كم يةوتربالضةرورة أن يقتصةر الفيةةديو علةى تسةجيل لمةةا يةدور علةةى لالةة ال
 ألحيةةاءوإدراجهةةا كفيةةديو منفصةةل ضةةمن فيةةديو آخةةر. فمعلةةم االتوضةةيحية تصةةوير بعةةض المشةةاهد 

ضةةةمن التعلةةةيم المعكةةةو  احةةةل تكةةةوين ال ةةةروتين اإلنقسةةةات اإلخت الةةةي، أو مر  مراحةةةل إدراجب مكانةةة  
تحصةيل بمسةتوي التعليمية ويرتف   الم رجاتن لأن  أن يحسن موه ا المحتوي التعليمي، إلثراء 
 .(7، 2015عالء الدين متولي، محمد سليما ، ) الطالب

نشر الفيةديو للطةالب علةي أن  من الممكن  Giguruwa, et al., 2012, 166))يري    
بعةض أو بالمدرسةة  ال اصة Servers الش صية، ال وادت تة مثل: المدوناات المتاحأحد ال يار 
توايةةة  أو ، Facebookأوعمةةةل مجموعةةةة علةةةي الفةةةي  بةةةوي  Youtubeمثةةةل اليوتيةةةوب  المواقةةة 
مشةةةاهدة الفيةةةديو ق ةةةل ، CDمضةةةلوطة أقةةةراؤ وضةةةع  علةةةي عةةةن طريةةة   علةةةي الطةةةالب الفيةةةديو
 الحصة.إلى  ال هاب

، )نااو ة الاا ويخ؛(2015)حنااا  الاازين، ؛(2016أبااو بلبااي،  )منياا ةويتفةة  كةةل مةةن  
2014 ،57);( (Findlay-Thompson & Mombourquette, 2014,69 أن تةوافر

 اإلنترنت، وسرعت  من القضايا األساسية التي يج  أن تاخ  في االعت ار في الصف المقلوب.
 اسةتفادة أمةات عق ةة اإلنترنةت إلةى الوصةول بةان يري أنة  إذا (Fulton ,2012,14)أما   

وهةةي  أخةةر   أمامةة   خيةةارات اإلنترنت؛فةة ن علةةى المعلةةم ينشةةرها التةةي المةةواد التعليميةةة مةةن الطةةالب
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 بحيةةث وغيرهةةا USB أو DVD أو CD مضةةلوطة مثةةل: أقةةراؤ علةةى المةةادة الطةةالب إعطةةاء
 توفر ل كة اإلنترنت. دون  علي المادة، ويتابعونها يطل  الطالب

المقلةةةوب وتوظيةةةف التكنولوجيةةةا فةةةي  الةةةتعلم فكةةةرة ت نةةةت التةةةي سةةةاتالدرا مةةةن عديةةةد وهنةةةاي   
والتي من خاللها أظهرت ايجابيةات الةتعلم المقلةوب علةي الم رجةات التعليميةة، ، العملية التعليمية

 المقلةةوب، حيةةث الةةتعلم الطةةالب نحةةو اتجاهةةات التةةي رصةةدت (Pedroza,2013) دراسةةة ومنهةةا
 حيةةةث مةةةن أبثةةةر فرًصةةةا لهةةةم تعلمهةةةم، ووفةةةر طريقةةةة عةةةمد المقلةةةوب الةةةتعلم أن الطةةةالب معوةةةم أبةةةد

 وقةةت فةةي الواج ةةات حةةل مةةن االنتهةةاء وتةةم نشةةطة تعلةةم بي ةةة فةةي المعلةةم ومةة  أقةةرانهم مةة  التفاعةةل
 لعروا%  6و المقلوب التعلم في ان فضت دافعيتهم بأن الطالب من%  5 صر  الصف، بينما

 .للمقرر تعلمهم طريقة يحسن لم التعلم المقلوب بأن
 اسةةةت دات معلمةةةي العلةةةةوت أن أسةةة اب Schiller,2013) &(Herreid وأبةةةدت دراسةةةة:  

 فةةةي المتةةةوفرة والمعةةةدات األجهةةة ة علةةةى للعمةةةل للطالةةة  بةةةا  وقةةةت تةةةوفير المقلةةةوب هةةةو للتةةةدري 
 األنشةطة فةي الةترابهم من المحاضرة عن يتلي ون  ال ين الطالب فق ، وتمكين الدراسية القاعات
الفصةةةل  خةةةارج ت ةةةر الصةةةف المقلةةةوب مةةةن معةةة اات التفكيةةةر للطةةةالبيع فةةةاتهم، كمةةةا مةةةا ومشةةةاهدة
 معلمةةي رأي اسةةتطال  أب ةةر، مةةن خةةالل بصةةورة التعليميةةة العمليةةة فةةي تفةةاعلهم مةةن وي يةةد وداخلةةة
 التدري . في المقلوب التعلم است دات حول العلوت

 تنميةةةة تحصةةةيل فةةةي المقلةةةوب الةةةتعلم فاعليةةةة( 2015الااازين،  حناااا ) دراسةةةة أبةةةدت بمةةةا
( 77) مةةن مكونةةة عينةةة علةةى أجريةةت بالريةةا ، وقةةد نةةورة األميةةرة بجامعةةة الترنيةةة بليةةة  ةةاتطال

 .الم كرة والطفولة ال اصة الترنية ت ص  في طال ة
علةي فعاليةة  (Love Hodge, Corritore & Ernst, 2015) دراسةة أبةدت بمةا

 لةةدي طةةالب لمفةةاهيما ابتسةةاب السةةت دات أسةةالي  الةةتعلم النشةة  فةةي مثاليةةة الصةةف المقلةةوب كفكةةرة
 .الجامعة

 المقلةوب بةالتعلم اهتمةت التةي السةابقة الدراسةات بتحليةل (Little,2015) واهتمةت دراسةة
 ب يةةةةرة فوائةةةد علةةةةي تحقةةة  فعاليتةةة  إلةةةى النتةةةةائو المتحةةةدة، وألةةةارت والمملكةةةةة أمريكةةةا فةةةي وخاصةةةة

 . الفصل داخل ومهارات المشاركة التحصيل للمتعلمين وتحسين
عةةةةةةةن فاعليةةةةةةةة اسةةةةةةةتراتيجية الصةةةةةةةف  (2016منيااااااا ة أباااااااو بلباااااااي،  )وكشةةةةةةةفت دراسةةةةةةةة   

 الصةةةةةةةف فةةةةةةةي تنميةةةةةةةة التفكيةةةةةةةر اإلبةةةةةةةدعي لطال ةةةةةةةات (Edmodo)المعكةةةةةةةو  باسةةةةةةةت دات موقةةةةةةة  
التةةةةي بيةةةةت  (2016)آيااااط قشااااطة، الثةةةةانوي، واالتجةةةةا  نحةةةةو مةةةةادة األحيةةةةاء. أمةةةةا دراسةةةةة  األول
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هةةةةارات التفكيةةةةر التةةةةأملي فةةةةي نتائجهةةةةا فعاليةةةةة التعلةةةةيم المقلةةةةوب فةةةةي تنميةةةةة المفةةةةاهيم العلميةةةةة، وم
 مادة األحياء لطال ات الصف العالر في غ ة.

التةي اث تةت أن انشةطة الةتعلم القائمةة  ((Cakıroglu, & Ozturk, 2017اما دراسة 
التعلم الة اتي لةدي  تنويم ساهمت في تطوير مهارات علي المشكلة في الفصول الدراسية المقلونة

، وطلةة  المسةةاعدة المهةةات والت طةةي ، واسةةتراتيجيات ألهةةدا ا طةةالب كليةةة الهندسةةة، مثةةل: تحديةةد
 المنة ل، وهيكلةة جلسةات فةي. معتةدل بشةكل المهةارات ظهةرت، لوجة  وجهةا فةي عاليةة وأنها كانةت

 اسةتراتيجيات حةين فةي عةال مسةتو   علةى المهةارات تطةوير تم والت طي  األهدا  ال ي ة، وتحديد
 والفاعليةةة الةة اتي التقيةةيم مهةةارات ، والرصةةد، وكانةةتالوقةةت السةةعي، وإدارة فةةي المهةةات، والمسةةاعدة

 فةي المشابل على القائمة األنشطة إست دات وأقترحت الدراسة. أقل الرصد مهارات وكانت معتدلة
 المقلوب. التعلم

 لحةةةفةةي حاجةةة م  مفةةاهيم الوراثةةة والمسةةائل المرت طةةة بهةةا ميةةدان تعلةةيم وتةةري ال احثةةة أن 
 الوراثة في الكائنات الحية. الحديثة، لالرتقاء بتعليم وتعلم يةالتدريس األسالي  ه  لتط ي  

حيةةث أنةة  يهةةتم بتنةةاول موضةةوعات ذات صةةلة بحيةةاة الطةةالب ومسةةتق لهم، وينةةدرج تحتةةة   
وتسةةةهم فةةةي تنوةةةيم العديةةةد مةةةن المفةةةاهيم التةةةي تشةةةكل الل نةةةات األساسةةةية لفهةةةم ط يعةةةة هةةة ا العلةةةم، 

 ؛(322، 2001أنو عقل)مواقف التعليمية األخري الجديدة لل ال  رات العقلية، وانتقال أثر التعلم
Christopher, 2007,1)). 

الةةة ي يضةةةم المفةةةاهيم، والحقةةةائ ،  للعلةةةم العةةةاتالهيكةةةل وهنةةةا يجةةة  أن نشةةةير الةةةي أن فهةةةم 
علةةي المفةةاهيم ؛ سةةواء بوصةةفها نوعةةا مةةن التعميمةةات  -أساسةةا  -والنوريةةات يعتمةةد ، والتعميمةةات

كة بين عديد من الحقائ  الج ئية، أو بوصفها م دئية لفهم الم ادئ، التي تل   الصفات المشتر 
لفهةم أساسةيات العلةم األخةري  ضةرورياً  المفاهيم أمراً  يكون إبتسابوالنوريات؛ ومن ثم ، نوالقواني

 . (93، 2011، يس ية صادق، )زك يا الش بيني
اء، وتصةةنيفها، تعةةر  األلةةي وسةةيلة ويمكةةن توضةةي  أهميةةة تعلةةم المفةةاهيم العلميةةة كونهةةا

 يسةاعد المعلومات، فتعلمهةا إبتساب وظيفية معيار تعلمها ويحق  وتميي ها، وتفسير خصائصها.
 علةي قةدراتهم مةن ت يةد أنهةا ال ي ةة، كمةا في انت اههم تثير التي األلياء وتفسير فهم علي الطالب

 الةة ي المعرفةةي راإلنفجةةا مةة  ايضةةاً  بهةةا اإلهتمةةات هةة ا بحيةةاتهم، ويتمشةةي المسةةائل المرت طةةة حةةل
 .(23، 2016)آية قشطة،  المعلومات من المهول الكم به ا اإللمات الطالب علي فية يصع 
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سةا  تةدري  بةاقي أوحةدة بنةاء العلةم المعرفيةة، و أيضًا كونها  ةةثاالور مفاهيم وت را أهمية 
ا بحيةاة الطةالب ارت اطة مكونات الهرت المعرفي، وابثر استقرارًا وث اتةًا مةن الحقةائ  العلميةة، وأبثةر

. فهةةةةي للةةةةة علةةةةم الوراثةةةةة ومفتةةةةا  المعرفةةةةة الوراثيةةةةة كلةالمشةةةةتعلمهةةةةا متطل ةةةةًا أساسةةةةيًا فةةةةي حةةةةل و 
 .(2014، 133، سعيدي، سليما  البلوشي بد هللا)ع(؛ 2004)سليما  البلوشي، الوراثية
بابسةةاب  باإلهتمةةات وإقليميةةاً  عالميةةًا ومحليةةاً  - ي الةةون  وال - ال ةةاحثين عةةدد مةةن نةةاد  فقةةد ولهةة ا

؛ايماا  2004كماا  زيتاو ، ) الطالب مفةاهيم الوراثةة، وتط يقهةا فةي حةل المسةائل الوراثيةة مثةل:
أسااماء الحماا مي وعبااد هللا  ؛2012عبااد العزيااز عسااي ي، ، ؛فهااد الشاااي  2011ماضااي،  

؛عبااااد هللا 2013خلااااف،  الخطابيااااة، محمااااود هللا الجاااا اب، عبااااد ؛زياااااد2012أمبوسااااعيدي، 
 ;Christopher, 2007 2016آيااة قشااطة،  ؛2014البلوشااي،  أمبوسااعيدي، وسااليما 

(Chattopadhyay,2005; . 
 مةةةن نهايةةةة لهةةةا ثابتةةةة، ولةةةي  وليسةةةت متعةةةددة مسةةةتوياتها بةةةأن العلميةةةة المفةةةاهيم وتتميةةة    

 غايةة مسةتوياتها، وأن وتطةوير إلنمائها الس يل هو توظيفها األفقي، وأن واالتسا  الرأسي التطور
 .( 112، 2001نشوا ،  يعقوب) المشكالت لحل لالوصو  هي تعلمها
أن المفةةاهيم الوراثيةةة يةةتم تضةةمينها وفةة  ثةةال  مسةةتويات  Johnstone,1991))والةةار   

الوةةاهري، والج ي ةةي، والرمةة ي؛ يشةةير المسةةتوي الوةةاهري علةةي الشةةكل الوةةاهري للصةةفة الوراثيةةة 
اء التي ال يمكن ادرابها بالحوا  مثل: اللون االسود للشعر، والمستوي الج ي ي يتعامل م  األلي

الكروموسةةةوت، ويتعامةةةل المسةةةتوي الرمةةة ي مةةة  المعةةةادالت والرمةةةوا لكتابةةةة الطةةةرا ، مثةةةل: الجةةةين
 . (Chu,2008)الجينية التي توض  احتماالت ظهور صفة وراثية معينة 

وعلةةةي الةةةرغم مةةةن انتقةةةال المعلةةةم فةةةي التةةةدري  بةةةين المسةةةتويات الثالثةةةة إال أن الطةةةالب يجةةةدون 
)عباد هللا أمباو ساعيدي صعونة في ترجمة المشةاهدات الةي تمثةيالت ج ي يةة أو معةادالت رم يةة 

وفي ضوء ذلك ال يكتس  الطالب المفاهيم الوراثية بشةكل ، (144، 2014وسليما  البلوشي، 
 . ( Alternative Conceptions) ولكن يتولد عندهم مفاهيم بديلة، سليم
ٌتميةة  بالمةةدلول وتنةةتو المفةةاهيم الوراثيةةة مةةن      والتعمةةيم عالقةةة الحقةةائ  مةة  بعضةةها الةة عض، وم

ومةةةدلوالتها تشةةةكل تصةةةورناعن الواقةةة ، وتتحةةةدد مةةةدلوالتها ، ابتسةةةابها، أهميةةةة علةةةي يةةةدل والرم يةةةة، ممةةةا
بةةالنم  الثقةةافي السةةائد ويتليةةر هةة ا المةةدلول بتليةةر الةةنم  الثقةةافي، ومةةدلوالت المفةةاهيم قابلةةة للمراجعةةة 

 (.35، 2011، )ايما  ماضيلنمو المعرفة العلمية وتقدت أسالي ها وتطور أدواتهاوالتعديل نتيجة 
ونالرجو  الي األدب الترنوي وجدت ال احثة أنة  مةن أسة اب الصةعونات التةي تحةول دون 

أمبوسااعيدي،  هللا باادع) ابتسةةاب الطل ةةة للمفةةاهيم الوراثيةةة، وحةةل المسةةائل المرت طةةة بهةةا مةةا يلةةي:
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 ,(Chattopadhyay,2005)(، 2016(؛ )آياة فشاطة، 2014 ،134، البلوشاي ساليما 

(Karagoz. & Çakira. 2011), ((Lazarowitz & Lieb, 2006) ;( Chu, 

2007); (Duncan, et al. 2009).          
اسةةت دات اسةةماء م تلفةةة لةةنف  المفهةةوت فةةي المةةنهو الواحةةد مثةةل:) األليةةل، ال ديل؛األمشةةاج،  .1

 يجوت( الجاميطات، اللاميتات، ال ا

 ط يعة المفهوت الوراثي من حيت التعقيد والتجريد مثل )الكروموسوت، الجين، اآلليل( .2
 ال ل  بين المفاهيم المتقابلة مثل)الطراالموهري، الطراالجيني( .3

وجود خصائ  مشتركة بين المفاهيم، والمصطلحات العلمية الم تلفة مثل)الصةفة السةائدة  .4
 ة بالجن ، األمرا  المرت طة بالجن (.والسيادة التامة(، )الصفات المرت ط

 وجود معار  سابقة غير صحيحة عن المفهوت الوراثي لدي الطالب. .5

 عدت تط ي  المفاهيم في مواقف حياتية جديدة، ورنطها ب ي ة الطالب. .6

  في امتالي الطالب لمهارات حل المسألة الوراثية. عدت أو ضعف .7

لميةةة مثل:اإلسةةتنتاج، ومعرفةةة التفاصةةيل، عةةدت امةةتالي بعةةض الطةةالب لمهةةارات القةةراءة الع .8
 وقراءة الرموا واأللكال.

 .ضعف الطالب في تط ي  قوانين اإلحتماالت والنس ة الم وية لألفراد الناتجة .9

 التمسك بالطرق التقليدية في التدري ، ورفض األسالي  الجديدة. .10

 طم  رو  اإلستقصاء العلمي، بس   الثقافة السل ية لل ي ة التعليمية. .11

 عدت توظيف تكنولوجيا التعليم في عملية التدري . .12
 العلةةوت لمعلمةةي نصةةائ  (51، 2003وآخاا و ،  النجاادي أحمااد) وفةةي هةة ا الصةةدد قةةدت   

 الدراسةة بةين التةدري ، والةرن  فةي التعلةيم تكنولوجيةا منهةا، توظيةف العلميةة المفةاهيم لتفعيل تعلةيم
 العلميةة المفةاهيم بةين المحتملةة العالقةات إبةراا يعل للمفهوت، والتأبيد العملية والتط يقات النورية

 وتصةةحي  العلميةةة للمفةةاهيم الطةةالب فهةةم مةةدي عةةن للكشةةف تمرينةةات، ومسةةائل الم تلفةةة، وإعطةةاء
 وتنوةةيم وتحليلهةةا تعلمهةةا فةةي الصةةع ة المفةةاهيم علةةي الطةةالب، التعةةر  فيهةةا يقةة  التةةي األخطةةاء
 .منطقية بطريقة تعلمها
وراثية من أبثر الصعونات التي تواجة كال من الطالب والمعلمين ويعت ر حل المسائل ال   

فةةي تعلةةم وتعلةةيم موضةةو  الوراثةةة بمةةنهو األحيةةاء؛ وقةةد يرجةة  السةة   الةةي صةةعونة فةةي إسةةتيعاب 
مفةةاهيم الوراثةةة وتحديةةد الحالةةة الوراثيةةة التةةي تنتمةةي اليهةةا المسةةالة، وتفسةةير آليةةة إنتقةةال الصةةفات 
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نةاء التةي تعت ةر مةن المتطل ةات االساسةية لحةل المسةائل وهة ا مةا أبدتة  الوراثية من اآلباء إلي األب
 ,Elrod );(Christopher, 2007,1);(Corbott,et.al,2010);:بعةض الدراسةات مثةل

2007) Karagoz & Çakira, 2011).) 
وت تلةف المسةألة الوراثيةة عةن المسةألة الكيميائيةةة والفي يائيةة؛ نوةرًا إلرت اطهةا بالعديةد مةةن    
 المعرفيةة المتطل ةات حاالت الوراثية التةي يجة  اإللمةات بهةا، والتةي تتطلة  مةن الطالة  ابتسةابال

بها، واست دات الرمةوا، ورنة  هة   المفةاهيم بمعطيةات المسةألة كشةر   المرت طة بالمفاهيم المتعلقة
 .(45، 2011، )ايما  ماضيأساسي لحل المسألة الوراثية 

ارنعةةة مهةةارات أساسةية لحةةل المسةةألة الوراثيةةة هةةي:  (324، 2004)كمااا  زيتااو ، حةدد    
تحديةد الحالةة الوراثيةة الةي تنتمةةي اليهةا المسةألة، اسةتنتاج التركيةة  الجينةي لابةاء، إجةراء التهجةةين 

 بين اآلباء، ووض  التفسير الوراثي. 
 الجينات عن بالرموز التعبير التالية: المهارات (56، 2011)ايما  ماضاي، وأضافت   

 لألبوين. الطرزاللكلية ، كتابةالمسألة إليها تنتمي التي الوراثية الحالة لصفات الممثلة
 امتالك الطال ةةةةةةةةة من يتطلب وراثية مسالة أي لح أن حيث سبق ماوتتفةةةةةةةة  ال احثةةةةةةةةة مةةةةةةةة    

 خصةائ  ةةةوراثيحالة  ألن لكل المسألة إليها تنتمي التي االت الوراثيةةبالح المعرفة المفاهيمية
تع يةةر بةةالرموا عةةن الصةةفة الممثلةةة للحالةةة الوراثيةةة، ثةةم تحديةةد الطةةرا الوةةاهري لهةةا، ثةةم ال مميةة ة

والجيني لألبوين، واجراء التهجين بين جاميطات األبوين، وفي النهاية مهةارة تفسةير النتةائو علةي 
 اس  وراثية.

  (؛324، 2004، :)كماااااااااااااااااا  زيتاااااااااااااااااو  ونعةةةةةةةةةةةةةةةةةد الرجةةةةةةةةةةةةةةةةةو  الةةةةةةةةةةةةةةةةةي   

 ;(Christopher, 2007,6)،55، 2011، (؛)إيماااا  ماضاااي2008 المد ساااة الع بياااة-
تمكنةت ال احثةة مةن تقةديم إطةار  (2017-2016، (؛ )كتاب االحياء للصاف اوو  الااانوي 56

مرجعةةي لمسةةاعدة الطةةالب فةةي تحديةةد الحالةةة الوراثيةةة التةةي تنتمةةي لهةةا المسةةألة؛ فالحةةاالت الوراثيةةة 
 ان الناتو ب :التي يتحكم فيها اوج من الجينات فهي تت   الحاالت التالية إذا ك

 ؛ تكون الحالة الوراثية سيادة تامة)صفات مندلية(.1:3 ، نس ة األفرادمظهريان انراط 

 سةةائدة)تداخل  مميتةةة جينةةات الحالةةة ؛تكةةون  1:2 الناتجةةة األفةةراد ونسةة ة موهريةةان طةةراان
 .فعل الجينات(

 فات تكةةون الحالةةة انعةةدات سيادة)صةة ؛1:2:1، نسةة ة األفةةراد الناتجةةة، مظهرية ًطرز ثالث
 ال مندلية(
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 ؛ تكةةون الحالةةة جينةةات مميتةةة متنحية)صةةفات ال 25طةةرا موهةةري واحةةد ونسةة ة الفاقةةد %
 مندلية(.

 جين لظهور ويلزم التامة السيادة جيناتها تتب ، ألمةةةةةةةةةةةةرا  معينةةةةةةةةةةةةةمظهريان  طرازان 
، تكون الحالةة وراثةة مرت طةة عاملين اإلناث بينما فقط واحد لعام بورالذ عند الصفة

 الدروسوفيال. ذبابة في العيون لون، الهيموفيليا، :عمى األلوانبالجن ، مثل

 بةةةةورالذ عند الصفة جين لظهور ويلزم صةةةةفات معينةةةةة، وتت ةةةة  جيناتهةةةةا السةةةةيادة التامةةةةة 
 الحالة وراثة متأثرة بالجن . عاملين؛ تكون  اإلناث بينما فقط واحد عامل

 وكانةةت نسةة ة نةةات أو أبثةةرالجي مةةن اوجةةين فةةي توارثهةةا يةةتحكم التةةي الوراثيةةة مةةا الحةةاالتأ
تكون  7:9، وإذا كانت(الثاني مندل قانون ) مندلية سيادة الحالة تكون 1:3:3:9الثاني الجيل ناتو

 الحالة جينات متكاملة.
ون صوؤ توار  فصائل الدت وعامل ريسو  التةي يةتحكم فةي توارثهةا ثةال  بةدائل أو    

 فةةةي معةةةا يشةةةتركان بةةةل B وجةةةين A جةةةين يسةةةود ألةةةيالت فهةةةي تت ةةة  لحةةةاالت، إنعةةةدات السةةةيادة )ال
، (Oجةين يسةودعلي A ،B السةيادة التامةة ؛)ألن جةين، ( AB فصيلة هي جديدة فصيلة اظهار

 ( ونصةةي  A ،B ،O هةةي الجينةةات مةةن بةةدائل ثالثةةة يحملهةةا الةةدت فصةةائل تعةةدد ال ةةدائل )صةةفة
 . ال دائل ه   من فق  واحد اوج منها الفرد

اثيةةةة المتضةةةمنة فةةةي بةةةاب تةةةوار  الصةةةفات فةةةي كتةةةاب يتضةةة  ممةةةا سةةة   ان الحةةةاالت الور 
السةةةيادة، الوراثةةةة  االحيةةةاء للصةةةف األول الثةةةانوي هةةةي: السةةةيادة التامةةةة )السةةةيادة المندليةةةة(، إنعةةةدات

المرت طة بالجن ، الوراثة المتأثرة بالجن ، الجينات المميتة السائدة والمتنحية )سيادة ال مندلية(، 
 .ئلالجينات المتكاملة، تعدد ال دا

، يتم ترجمة معطيات المسألة المسالة إليها تنتمي التي الوراثية الحالة على التعرف بعد  
فةةي المسةةألة؛ فالصةةفات السةةائدة  الوراثية لحالةا لصةةفاتالممثلة  الجينات عنللتع يةةر  رموزالةةي 
( والمرت طةةةة بةةةالجن  التةةةي تحمةةةل علةةةي الكروموسةةةوت (rrوالمتنحيةةةة (Tt)والهجةةةين(TT)  النقيةةةة

 .RW)، والمنعدمة السيادة)(X)جنسي ال
 phenotype&Genotypeموهريةةة والجينيةةة ال الطرز ونعةةد ذلةةك يقةةوت الطالةة  بكتابةةة    
مثل:أصةةل ، أملةة  الشةةعر، حاملةةة لجةةين األبوين  صفات عنلفويةةًا  ؛عةةن طريةة  التع يةةرلألبوين

مةةةةن معطيةةةةات  ناألبوي اتلصف الممثلة الجينات عنمةةةةر  الهيموفيليةةةةا، يليهةةةةا التع يةةةةر بةةةةالرموا 
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يحةةةدد الطالةةة  النسةةة   المسةةةألة، ثةةةم إسةةةت راج جاميطةةةات األبةةةوين وإجةةةاء التهجةةةين، وفةةةي النهايةةةة
 وه ا يساعدة في التأبد من صحة الحل.، المحتملة والطرا الموهرية والجينية لألفراد الناتجة

 أيضةةايتض  يتضةة  ممةةا سةة   مةةدي أهميةةة مفةةاهيم الوراثةةة فةةي حةةل المسةةائل الوراثيةةة، و  
 اختيارابسةةةاب الطةةةالب لمهةةةارات حةةةل المسةةةائل. لةةة ا ين لةةةي علةةةي معلمةةةي األحيةةةاء  ةةةةةأهمي مدي
، واالستلالل األمثةل وفعالية جاذبية أبثر بطريقةالتي تمكن من ابتسابها االستراتيجيات  لأفض

 لالمسائ في التنوي  ضرورة  ةةةةةةةم للمهةةةةةارات التكنولوجيةةةةةة التةةةةةي يمتلكهةةةةةةا طةةةةةالب العصةةةةةرالرقمي
بتةةةدري هم علةةةي حلهةةةا وتعتقةةةد ال احثةةةة ان اسةةةتراتيجية  واالهتمام الطالب على وحةالمطر الوراثية

 الصف المقلوب قد تساعد في بلوغ ه ا الهد . 

Problem  Research

إن االهتمات بتنمية المفاهيم الوراثيةة يعت ةر هةدفًا أساسةيًا مةن أهةدا  تةدري  ال يولةوجي، والقةدرة 
الوراثةةة ضةةرورة مهمةةة لةةتعلم الوراثةةة. وإذا نورنةةا إلةةى واقةة  التةةدري  فةةي علةةى التفكيةةر وحةةل مسةةائل 

 الةتعلم ال يق لون علي يجعل الطالب مما يكاد ي لو من المثيرات الحاف ة معوم المدار  نجد أن 
مثل النوريةة  -وال علي ال هاب إلي المدار ، مما يتناقةض م  ما توصي ب  التوجهات الحديثةة 

فةي الةةتعلم مةن ضةةرورة إيجابيةةة المتعلمةةين فةةي المواقةف التعليميةةة، والتركيةة   –لية ال نائيةة واالتصةةا
علةةةى مةةةا يجةةةري داخةةةل عقةةةل الطالةةة  حينمةةةا يتعةةةر  للمشةةةكالت والمهةةةات التعليميةةةة مثل:المعرفةةةة 
السةةابقة والقةةدرة علةةى معةةةالجة المعلومةةات ودافعيةةة المةةتعلم للةةتعلم وأنمةةا  تفكيةةر ، وكةةل مةةا يجعةةل 

 معنى . التعلم لدية ذا
 وغيةةةر مفكةةك بشةةكل للطةةةالب الوراثيةةة تقةةدت أيضةةًا أن المفةةةاهيم يشةةير الواقةةة  هةة ا أن بمةةا

أو  بينهةةةا فيمةةةا العالقةةةات إدراي دون  الطالةةة  يحفوهةةةا ومعةةةار  معلومةةةات لةةةكل فةةةي أي وظيفةةةي؛
ألوجة   الطالة  فهةم ل يةادة وسةيلة وليست غاية أنها على تدر  أنها أي، الوراثية بالمسائل رنطها
 .   واإلختال  بين الحاالت الوراثية التي قد تتضمنها المسائل الوراثيةالش 

معلمةي بعض أجرت ال احثة مجموعة من المقابالت الش صية م  إضافة إلي ما س  ؛ 
طل ة الصف ( معلًما، ومعلمة، وك لك مقابالت م  بعض 20وعددهم )بالمرحلة الثانوية  االحياء

 عما يلي : ر، وقد أسفر الحواا وطال ةطال ( 25األول الثانوي، وعددهم )

المعلمةةةون  ربةةةر ؛ السةةةائدة فةةةي التةةةدري  هةةةيالمحاضةةةرة  ةأن طريقةةة حيةةةاءألةةةار معلمةةةو األ .1
 هم ياالسةةةةةتراتيجيات الحديثةةةةةة، وعةةةةةدت تةةةةةدر علةةةةةي إسةةةةةت دات بعةةةةةدت تعةةةةةودهم م لهةةةةةا ت ةةةةةاعهإ

فةةي ضةةرورة عقةةد دورات تدري يةةة  - هممةةن وجهةةة نوةةر  -تمثلةةت أهةةم المقترحةةات و عليها.
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التةةي توظةةف التكنولوجيةةا  التةةدري  الحديثةةة اسةةتراتيجيات ؛ لتةةدري هم علةةىاألحيةةاءلمةةي لمع
 في تعلم الطالب.

المفاهيم  في ابتساب في صعونةباب الوراثة في تعلم  الطل ةتمثلت أهم المشكالت لد  ا .2
الجينات الوراثية المميتة والمتكاملة تلك التي تتعامل م   ؛ون اصةوحل المسائل المجردة

تمثلةةةت أهةةةم و  مرت طةةةة والمتةةةأثرة والمحةةةددة بةةةالجن ، والسةةةيادة التامةةةة وانعةةةدات السةةةيادة.وال
، األحيةةةاءللتللةةة  علةةةى تلةةةك المشةةةكالت فةةةي تعلةةةيم  - هممةةةن وجهةةةة نوةةةر  -المقترحةةةات 

، والتركيةة  علةةى الفهةةم، وكةة لك محاولةةة إعةةادة الحشةةووتعلمهةةا؛ فةةي ضةةرورة التقليةةل مةةن 
( تةوار  الصةفاتملموسةة ) غيةرو ، اهيم مجةردةالتةي تتضةمن مفة األبواب محتوي  صياغة

 مهةةاراتهم للةةتعلم، واسةةتثمار دافعيةةتهم يةةة؛ل يادةالواقعورنطهةةا بالمشةةكالت بصةةورة م سةةطة 
 .تعلمهم في التكنولوجية

وحيةةةةث أن تةةةةدري  ال يولةةةةوجي يقةةةةوت علةةةةى فلسةةةةفة اإلهتمةةةةات باإلسةةةةلوب العلمةةةةي فةةةةي التفكيةةةةر 
ب، وط قًا لمةا تقولة  أدبيةات ال حةث الترنةوي مةن أنةة قةد يكةون واإلهتمات باإلمكانيات العقلية لد  الطال

هنةةاي عالقةةة بيةةةن إسةةت دات اسةةتراتيجية الصةةف المقلةةوب فةةي ابتسةةاب المفةةاهيم الوراثيةةة ومهةةارات حةةل 
 (Love,et,al, 2015); (Little,2015);  المسةةةةائل المرت طةةةةة بهةةةةا مثةةةةل دراسةةةةة كةةةةل مةةةةن

Cakıroglu, & Oztürk, 2017) ) (   2016؛ ) آية قشطة، (2015 الزين، )حنا 
 ومن هنا جاءت الحاجة إلى إجراء مثل ه ا ال حث.

 في ضوء ما س   يمكن صياغة مشكلة ال حث في الساال الرئيسي التالي:
  مااا فاعليااة إساات اايجية الصااف المقلااوب فااي انميااة رعاا، ممااااي  الو ا ااة، ومهااا ا  حاال"

 لاانوي؟ "المسائل الم ابطة بها لدي االبا  الصف االو  ا

 Objectives Of The Research

 استهدف البحث التع ف علي:
 الصةف لةدي طال ةات الوراثةة بعةض مفةاهيم تنميةة فةي المقلةوب الصف إستراتيجية فاعلية -1

 الثانوي في مادة األحياء. االول

 طال ةات لةدي لوراثيةةا المسةائل حةل مهةارات تنميةة فةي المقلوب الصف إستراتيجية فاعلية -2
 .الثانوي في مادة األحياء االول الصف

الكشةةف عةةن العالقةةة بةةين تنميةةة بعةةض مفةةاهيم الوراثةةة وحةةل المسةةائل المرت طةةة بهةةا لةةدي  -3
  طال ات الصف األول الثانوي.
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Research Hypotheses

 (:0.05مستوى داللة ) لإلبارة عن أسئلة البحث، ا  اختبا  الم وض التالية عند 
 التجري يةة المجمةوعتين طال ةات درجةات متوسةطات بةين إحصةائية داللةة ذو فرق  يوجد ال -1

 )التي درست بالصف المقلوب(والضابطة في اخت ار مفاهيم الوراثة ككل وفروعة.

المجمةوعتين التجري يةة طال ةات درجةات  اتيوجد فرق ذو داللةة إحصةائية بةين متوسةطال  -2
  .وأبعاد مهارات حل المسألة الوراثية ت ار والضابطة في اخ

المجموعةةة التجري يةةة طال ةةات درجةةات  ييوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطال   -3
 .ال عديو  في القياسين الق ليعلى اخت ار مفاهيم الوراثة وأبعاد  

المجموعةةة التجري يةةة طال ةةات درجةةات  ييوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطال   -4
 .ال عديو  في القياسين الق ليت ار مهارات حل المسألة الوراثية وأبعاد  على اخ

توجةةد عالقةةة ارت اطيةةة موج ةةة دالةةة احصةةائيًا بةةين درجةةات الطال ةةات علةةى اخت ةةار مفةةاهيم  -5
 الوراثة ودرجاتهم على اخت ار مهارات حل المسألة الوراثية ال عدي.

Research Importance 

 :من كالا  الحالىيميد البحث  قد
تنميةةةةة بعةةةةض مفةةةةاهيم الوراثةةةةة مسةةةةاعدة الطةةةةالب علةةةةي  :اااااالب الصااااف اوو  الاااااانوي  -1

ومساعدتهم علي تحديد الحالة الوراثية التي تنتمي اليها المسألة ومن ثم تنمية مهةارات حةل 
وات ةاذ  ؛ لتنشة ة جيةل قةادر علةي ال حةثتقديم التفسةير الةوراثي لكةل حالةة و المسائل الوراثية 

وتجنة  اواج األقةارب للحةد مةن ، المناس  مثل اجراء الفحوصات الط ية ق ل الة واج القرار
 .إنتشار األمرا  الوراثية والتشوهات ال لقية والتأخر العقلي 

، تسةةةةاعد فصةةةةل تةةةةوار  الصةةةةفات الوراثيةةةةةتقةةةةديم اسةةةةتراتيجية مقترحةةةةة لتةةةةدري   المعلمااااين: -2
اإلتجةا  الة ي ينةادي بتوظيةف طةي فةي التةدري  إلةي النم اإلتجةا المعلمين علي ال روج من 

 في التدري . التقنيات الحديثة 

تتةةي  دليةةل للمعلةةم وكراسةةة أنشةةطة للطةةالب تقةةديم  مخططااي ومطااو ي المنااااا الد اسااية: -3
الفرصةةةة أمةةةات الترنةةةويين وم ططةةةي ومطةةةوري المنةةةاهو الدراسةةةية، لتوظيفهةةةا ودمجهةةةا داخةةةل 

 .منهو االحياء للصف األول الثانوي 

اجةةةراءات تط يةةة  اسةةةتراتيجية الصةةةف فةةةت  المجةةةال أمةةةات ال ةةةاحثين للتعةةةر  علةةةي  البااااحاين: -4
 .المقلوب
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Research Limitation

 اقتص  البحث الحالى على: 
بطنطةةةا،  بنةةةات الثانويةةةة أمةةةين قاسةةةم مدرسةةةةبالثةةةانو   ألولمجموعةةةة مةةةن طال ةةةات الصةةةف ا -1

 باللرنية. والتعليم الترنية بمديرية تعليميةال طنطا لرق  إلدارة التابعة

ال ةةاب الثالةةث )تةةوار  الصةةفات الوراثيةةة( فةةي كتةةاب األحيةةاء بالصةةف األول الثةةانوي تةةدري   -2
المقةةرر تدريسةة  مةةةن ق ةةل واارة الترنيةةة والتعلةةةيم المصةةرية ووفقةةا ل طةةةة الةةواارة ون سةةةتراتيجية 

 الصف المقلوب.

 Research Terms 

 كما يلي: مصطلحا  البحث اإلب ائية احديد رعد ال بوع الي اودب الت بوي، ا   

 فةي هة ا ال حةثت عةر    Flipped Classroom Strategyاسرترتاتييية الفرتا املولرتو      
تةدري  الوراثةة، بتجهية   لتطةوير التكنولوجيا التعليميةة توظيف على تقوت تعليمية استراتيجية بأنها

 تعلمو  وتط ي  ما، وتع ي  التعلم فيديو تستم  الي  الطال ات خارج الصف، لتحفي ونشر مقاط  
التةةي تةةم تصةةميمها مةةن ق ةةل ال احثةةة مةة   األنشةةطة الحصةةة مةةن خةةالل داخةةل عمليةةا التسةةجيل مةةن

 وتقةةديم األنشةةطة االلةةرا  علةةى تنفيةة  خةةالل مةن المهةةارات وتنميةةة المفةةاهيم توضةةي  علةةى التركية 
  من الطال ات. عثراتللمت المناس  الدعم

قةةدرة طال ةةات الصةةف األول الثةةانوي علةةي تعريةةر مفةةاهيم الوراثةةة  :Developmentالتنميرترتة   
بال ةةةاب الثالةةةث مةةةن كتةةةاب األحيةةةاء، وفهمهةةةا وتط يقهةةةا فةةةي مواقةةةف جديةةةدة وتوظيفهةةةا فةةةي سةةةياقات 

قةا  بالةدرجات م تلفة بهد  حل مسائل الوراثة المرت طة بهةا وتقةديم التفسةير الةوراثي للنتةائو، وت
 التي تحصل عليها الطال ات في اخت اري مفاهيم الوراثة، ومهارات حل المسألة الوراثية.

تعةةةر  إجرائيةةةًا علةةةي أنها:مةةةا يتكةةةون لةةةدي طال ةةةات  :Genetic Concepts مماااااي  الو ا اااة:
ويةةرت   بمفةةاهيم ، الصةةف االول الثةةانوي مةةن معنةةي، وفهةةم، وتصةةور عقلةةي مجةةرد لةة  داللةةة وراثيةةة

 راثة في ال اب الثالث من كتاب االحياء للصف األول الثانوي، ويع ر عن  بمصطل  أورم .الو 
ع ةةارة عةةن موقةةف مشةةكل تمةةر بةةة الطال ةةة ويتطلةة  منهةةا رنةة  المعطيةةات  اااياملسرترتةلة الوراةيرترتة  

 بمفاهيم الوراثة وترجمتها الي رموا بهد  الوصول الي حل المسألة.
 Genetic Problem Solving Skillsمهارات حل مسائل الوراةة  

 لكي اتمكن الطالبة من حل مسائل الو ا ة؛البد أ  امتلك المها ا  التالية: 
الوراثية التي تنتمي اليها المسألة؛أي التميي  بين حاالت: السيادة التامة وإنعدات  الحالة تحديد .1

لمميتةةة، وحالةةة السةةيادة، الصةةفات المرت طةةة والمتةةأثرة للجةةن ، والجينةةات المتكاملةةة والجينةةات ا
 داون وأنثي تيرنر وذكر كالينفلتر وغيرها، باإلستفادة من معطيات المسألة.
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الوراثيةة؛وهي مهةارة اسةت دات الرمةوا للتميية   للصةفات الممثلةة الجينةات عةن بةالرموا التع ير  .2
( والمرت طةةة بةةالجن  (rrوالمتنحيةةة (Tt)والهجةةين(TT) بةةين جينةةات الصةةفات: السةةائدة النقيةةة

 .RW)، والمنعدمة السيادة)(X)مل علي الكروموسوت الجنسي التي تح

التةي  ؛اي تحديةد الصةفة الوراثيةة الواهريةة لابةاءphenotypeالموهرية لابةاء الطرا بتابة  .3
 نراها بالعين مثل الطول والقصر، والتع يرعنها لفويًا.

لواهريةةةة، ؛أي تحديةةةد الرمةةة  الةةةدال علةةةي الصةةةفة اGenotypeلابةةةاء  الجينيةةةة الطةةةرا بتابةةةة .4
 والتميي  بين الصفات النقية والهجين لاباء في ضوء معطيات المسألة.

 وهي مهارة تكوين األفراد باست راج جاميطات األت واألب اآلباء؛ بين التهجين إجراء .5

وراثية؛وهي مهارة تحديد الطرا الموهةري والجينةي لابةاء، والنسة   أس  علي النتائو تفسير .6
 .راد الناتجةالوراثية المحتملة لألف

 إاب  البحث الحالي اإلب اءا  التالية: 

  مفاهيم الوراةة إختبار إعداد أواًل 
تم تصميم إخت ارمفاهيم الوراثة بعد اإلطال  علي المصادر التي تناولةت مفةاهيم الوراثةة، 

تةةةم إعةةةداد جةةةدول ، وتحليةةةل محتةةةوي بةةةاب تةةةوار  الصةةةفات بكتةةةاب األحيةةةاء للصةةةف األول الثةةةانوي 
األهدا  التعليمية المرجةو تحقيقهةا بعةد تةدري  مواصفات اإلخت ار علي أسا  بعدي المحتوي، و 

 (.1الثال  فصول التي يشتمل عليها باب توار  الصفات، كما في حدول)

 (1دول )رترترترترترتج
 مفاهيم الوراةةختبار امواصفات 

 م

العدد  مستويات اكنسا  مفاهيم الوراةة موضوعات
 كليال

الوزن 
النسيب 
 للموضوع

 تطبيق فهم معرفة البا  الثالث

 أرقام املفردات أرقام املفردات أرقام املفردات )توارث الففات(

1 

، 9، 8، 3، 2، 1 )الففل األول(
10 

الكروموسومات واملعلومات الوراةية  28% 15 12، 11، 6، 5 15، 14، 13، 7، 4
 وقوانني مندل

2 
، 30، 20، 19 الثاني( )الففل

35 ،36 

18 ،23 ،24 ،26 ،27 ،29 ،
32 ،34 ،37 ،54 

16 ،17 ،21 ،22 ،
25 ،28 ،31 ،33 

 تداخل فعل اجلينات 42% 23

3 

، 45، 43، 42 )الففل الثالث(
46 ،49 ،51 ،53 

الوراةة اجلنسية واألمراض  30% 16 50، 41، 38 31، 30، 29، 26
 الوراةية

 %100 54 15 21 18 الكلى لألسئلةالعدد 

 %100 %27 %40 %33 الوزن النسبى ملستويات اكتسا  املفاهيم
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مفردات االخت ار، حيةث تكةون االخت ةار مةن  صياغة تجدول المواصفات تم وفي ضوء
  .درجة واحدة لكل ساالوتم تحديد ساال من أس لة االختيار من متعدد،  54

ورت  األوليةة علةى األسةات ة المت صصةين فةى مجةال وتم عر  مفردات االحت ار فى ص
 المناهو وطرق تدري  العلوت وفى ضوء توجيهات المحكمين تم تعديل بعض مفردات االخت ار.

( طال ةة بمدرسةة قاسةم امةين بطنطةا 22تم تط ي  اإلخت ار إستطالعيًاعلي عينة قوامها )
، اإلخت ةار )فةااد ال هةي السةيد بهةد  تحديةد امةن اإلخت ةار مةن خةالل تط ية  معادلةة حسةاب امةن

، ثةةةم تةةةم حسةةةاب معةةةامالت االرت ةةةا  بةةةين أبعةةةاد دقيقةةةة (45فكةةةان الةةة من هةةةو)؛ ( 654،  1979
  ( يوض  تلك النتائو:2اخت ار مفاهيم الوراثة بعضها ال عض ونالدرجة الكلية لالخت ار، وجدول )

 (2جدول )
 (22درجة الكلية )ن=معامالت االرتباط بني أبعاد اختبار مفاهيم الوراةة بال

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية أبعاد االختبار

 **0.662 املعرفة
 **0.643 الفهم
 **0.760 التطبيق

( أن معةةامالت االرت ةةا  بةةين أبعةةاد اخت ةةار مفةةاهيم الوراثةةة والدرجةةة 2يت ةةين مةةن جةةدول )
مرتفعةةة مةن صةةدق االتسةةاق الكليةة لالخت ةةار دالةة احصةةائيام وهة ا يعنةةى أن االخت ةار يتمتةة  بدرجةة 

الةةداخلى، كمةةا قامةةت ال احثةةة بحسةةاب الث ةةات الخت ةةار مفةةاهيم الوراثةةة لةةد  طال ةةات الصةةف األول 
( يوضةة  معامةةل الث ةةات 3(، وجةةدول )1998الثةةانو  بطريقةةة إعةةادة التط ي )سةةعد ع ةةد الةةرحمن، 

 .وأبعادة  لالخت ار
 (  3دول ) رترترترترترترترترترترترترترتج
 (22م الوراةة لطالبات الفا األول الثانوى)ن=معامالت ةبات اختبار مفاهي

 معامل الثبات أبعاد االحتبار

 0.845 املعرفة

 0.857 الفهم

 0.884 التطبيق

 0.818 االمجاىل

                                           
**

 (0.01تشير الى مستوى داللة ) 



  يةد/ حنان محدي أمحد أبو ر
 

 236 

( أن الصورة النهائيةة الخت ةار مفةاهيم الوراثةة لطال ةات الصةف األول 3يت ين من جدول )
 .  (1)ملح  ب ، ويمكن الوثوق الث اتمن ويتمت  بدرجة معقولة ، مفردة 54الثانو  يتكون من

 ةانيًا  إعداد اختبار مهارات حل املسةلة 
بعد اإلطال  علي الدراسات العرنية واألجن ية التي تناولةت مهةارات حةل امسةائل الوراثةة، 
تم تحديد مهارات حل المسألة الوراثية، ثم تصميم بنود اإلخت ار فةي صةورت  األوليةة الة ي يتكةون 

  اء هي:من ستة أج
  ؛ ويتكةون مةن تسة  مسةائل والمطلةوب  يتعلق رمها ة احديد الحالة الو ا ية :الجزء اوو

بدرجةةة  يقةةدر سةةاال وكةل)مةن الطال ةةة تحديةةد الحالةة الوراثيةةة التةةي تنتمةةي اليهةا كةةل مسةةألة 
 .(واحدة

 ؛ وهو ع ةارةالو ا ية للصما  الممالة الجينا  عن رال موز مها ة التعبي : الجزء الااني 
عةةن سةةتة أسةة لة ويطلةة  مةةن الطال ةةة التع يةةر بةةالرموا عةةن الصةةفة الوراثيةةة لاباء)الةة كر 

 .(بدرجتان يقدر ساال وكل)، واألنثي(
 :؛ وهو ع ارة عن خمسة حاالت وراثية المظه ية لآلراء الط ز مها ة كتارة الجزء الاالث

يطل  من الطال   تحديد الصةفة الوراثيةة الواهريةة معلومة ومن خالل معطيات المسألة، 
 .(بدرجتان يقدر ساال وكل)لفوياً  التي يمكن رؤيتها بالعين لاباء

 ؛ وهةو ع ةةارة عةن سة عة أسة لة وراثيةةة، لآلرااء الجينيااة الطا ز الجازء ال ارا : مهااا ة كتاراة
لصةةةفات ويطلةةة  مةةةن الطال ةةةة تحديةةةد الرمةةة  الةةةدال علةةةي الصةةةفة الواهريةةةة، للتمييةةة  بةةةين ا

 .(بدرجتان يقدر ساال وكل)النقية والهجين لاباء في ضوء معطيات االحالة الوراثية، 
 ؛ وهو يتكون مةن اآلراء الجزء الخامس: مها ة استخ اج الجاميطا  وإب اءالتهجين بين

أرنعةة حةاالت وراثيةةة وتسةال الطال ةة عةةن احتمةاالت الحصةول علةةي صةفات وراثيةة معينةةة 
وراثيةةةة مةةةا، وهةة ا يتطلةةة  التفريةةة  بةةين االفةةةراد اللةةة ين يحملةةةون مةةن أبةةةاء يحملةةةون صةةفات 

صفات وراثية جيناتها سائدة بشكل نقي أو هجين ثم التهجةين بةين جاميطةات األت واألب 
 بةةثال  يقةةدر سةةاال وكتابةةة االحتمةةاالت والنسةة  الم ويةةة لوهةةور الصةةفات الوراثيةةة، )وكةةل

 .(درجات
   وهو يتكون من سة عة مسةائل وراثيةة ا ية؛ الجزء الساد : مها ة التمسي  علي أسس و

ثم تحديد الطرا ، تقوت الطال ة بفهم معطيات المسألة وترجمتها علي هي ة رموا وتحليلها
 الموهري والجيني والنس  المحتملة لألفرد.)وكل ساال يقدر بثال  درجات(
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 (4دول )رترترترترتج
 مهارات حل املسائل الوراةيةختبار امواصفات 

 م

 ت حل املسائل الوراةيةمهارا موضوعات

العدد 
 الكلي

الوزن 
النسيب 
 للموضوع

التعبري بالرموز  حتديد احلالة البا  الثالث
عن جينات 
 الففة

حتديد 
الطرز 
 املظهري

حتديد 
الطرز 
 اجليين

التهيني بني 
 اجلاميطات

التفسري 
 الوراةية )توارث الففات( الوراةي

1 

 )الففل األول(

3 ،2 ،1  14 20 ،18 26، ،21 28 37 ،35 11 29% 
الكروموسومات 

واملعلومات الوراةية 
 وقوانني مندل

2 
 30، 31 22، 25، 27 19 11، 12، 15 4، 5، 6، 7 )الففل الثاني(

32 ،35 ،
38 

 تداخل فعل اجلينات 42% 16

3 

 )الففل الثالث(

9 ،8 13 ،10 17 ،16 23 29 
33 ،36 ،

34 
الوراةة اجلنسية  29% 11

 واألمراض الوراةية

 78 21 12 14 10 12 9 عدد النواط %100 38 7 4 7 5 6 9 العدد الكلى لألسئلة

 %100 %27 %15.30 %18.00 %12.80 %15.30 %11.6 الوزن النسبى للمهارات

وقةةةد قامةةةت ال احثةةةة بعةةةر  مفةةةردات االخت ةةةارفى صةةةورت  األوليةةةة علةةةى أسةةةات ة المنةةةاهو 
وطرق تدري  العلوت وفى ضوء توجيهات المحكمين تمت إعةادة صةياغة بعةض الع ةارات وتلييةر 

 محتوي بعض الع ارات.
تم حساب صدق األتساق الداخلى الخت ةار مهةارات حةل مسةائل الوراثةة، وأبعةادة كمةا فةي   

 (5جدول )
 ( 5دول )رترترترترترتج

 (22اةة )ن=معامالت االرتباط بني أبعاد اختبار مهارات حل مسةئل الور
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية أبعاد االختبار

 **0.693 حتديد احلالة الوراةية
 **0.540 التعبري بالرموز

 **0.638 كتابة الطرز املظهرية لآلباء
 **0.760 كتابة الطرز اجلينية لآلباء
 **0.728 اجراء التهيني بني االباء

 **0.890 التفسري

                                           

 (0.01تشير الى مستوى داللة ) **
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ن معامالت االرت ا  بين أبعاد اإلخت ةار بعضةها الة عض والدرجةة ( أ5يت ين من جدول )
الكليةة لالخت ةةار دالةة احصةةائيام وهة ا يعنةةى أن االخت ةار يتمتةة  بدرجةة مرتفعةةة مةن صةةدق االتسةةاق 

ثةةةم تةةةم حسةةةاب الث ةةةات الخت ةةةار مهةةةارات حةةةل مسةةةائل الوراثةةةة بطريقةةةة اعةةةادة التط يةةة ، ، الةةةداخلى
 بعاد . أت ار ككل و ( يوض  معامل الث ات لالخ6)وجدول

 ( 6دول )رترترترترترترترترترتج
 (22معامالت ةبات اختبار مهارات حل املسائل )ن=

 معامل الثبات أبعاد االختبار
 **0.748 حتديد احلالة الوراةية

 **0.947 التعبري بالرموز
 **0.905 كتابة الطرز املظهرية لآلباء
 **0.902 كتابة الطرز اجلينية لآلباء

 **0.936 بني االباءاجراء التهيني 
 **0.924 التفسري علي أسس وراةية

 **0.948 االمجاىل

( أن اخت ةةار مهةةارات حةةل مسةةألة الوراثةةة يتمتةة  بدرجةةة مرتفعةةة مةةن 6يت ةةين مةةن جةةدول )
 .(2ملح ) الث ات مما يشير إلى الوثوق بنتائو االخت ار

 ةالثًا  عمل دليل املعلم وأوراق النشاط الففي وضبطها؛
، مقدمة الدليل: تعر  ن  ة م تصرة عن محتوي الدليل وأهميت  للمعلم ؛ دليلوتضمن ال
توار  الصفات في الكائنات الحية.أما أوراق النشا  الصفي فكانت تحتةوي  بابأهدا  تدري  

 (.3علي األنشطة والمهات الفردية والجماعية )ملح 
  خامسًا  عمل جمموعة علي الفيس بوك   ارابع

مة  الوراثةة؛ لنشةر فيةديوهات الةدرو  عليهةا، واعطةاء الطال ةات الالتةي  وتسميتها اسةتمت 
 (.CDعلي ) ال تتوفر لديهن خدمة االنترنت المحتوي 

 البحث  التطبيق الوبلى ألدوات خامسًا 
(، 14-1علةةةي طال ةةةات المجمةةةوعتين التجري يةةةة )فصةةةل تةةةم تط يةةة  أدوات ال حةةةث ق ليةةةًا    

اخت ةةةةار مفةةةةاهيم الوراثةةةةة و وهةةةةى اخت ةةةةار ( 2017-3-16، 17( يةةةةومي)11-1والضةةةةابطة فصةةةةل 
المتوسةطات واالنحرافةات المعياريةة وقةيم " ت " لةدرجات وتةم حسةاب ، الورايةةائل مهارات حةل مسة

 .توض  تلك النتائو (8(، )7ي)الضابطة وجدولالمجموعة التجري ية والمجموعة  طال ات
                                           

**
 (0.01تشير الى مستوى داللة ) 
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 (7جدول )
اجملموعة التيريبية واجملموعة الضابطة على  رجات طالباتاملتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيم " ت " لد 

 قبليًا مفاهيم الوراةة اختبار 
مستويات االختبار ودرجتها 

 املتوسط العدد اجملموعة العظمي
االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 احلرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التيريبية 18 املعرفة
 الضابطة

22 
25 

3.45 
3.72 

0.96 
0.97 45 0.93 0.35 

 التيريبية 21 الفهم
 الضابطة

22 
25 

2.09 
2.20 

0.92 
0.76 45 0.44 0.65 

 التيريبية 15 التطبيق
 الضابطة

22 
25 

1.27 
1.20 

0.88 
0.81 45 0.29 0.77 

 التيريبية 54 االختبار ككل
 الضابطة

22 
25 

6.81 
7.12 

1.96 
1.78 45 0.55 0.58 

 2.69=  0.01ى داللة ومستو  45** قيمة " " الجدولية عند د بة ح ية 
 2.02= 0.05ومستوى داللة  45*قيمة " " الجدولية عند د بة ح ية  

( بةةين 0.05وجةةود فةروق ذات داللةةة احصةائية عنةةد مسةتو )عةدت  (7)يتضة  مةن جةةدول 
 .القبلىفى القيا   اخت ار مفاهيم الوراثة وأبعاد متوسطى المجموعة التجري ية والضابطة على 

 ( 8دول ) رترترترترترترترترترترتج
اجملموعة التيريبية واجملموعة الضابطة على  لدرجات طالبات املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيم " ت " 

 اختبار مهارات حل املسةلة الوراةية وأبعاده قبليًا
مهارات حل 
 املسائل

النهاية العظمي لكل 
 املتوسط العدد اجملموعة مهارة

االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 احلرية

قيمة 
 ت

توى مس
 الداللة

حتديد احلالة 
 التيريبية 9 الوراةية

 الضابطة
22 
25 

1.50 
1.68 

1.30 
1.02 45 0.52 0.59 

 التيريبية 12 التعبري بالرموز
 الضابطة

22 
25 

1.45 
1.96 

0.80 
1.51 45 1.40 0.16 

كتابة الطرز 
 التيريبية 10 املظهرية لآلباء

 الضابطة
22 
25 

0.50 
0.56 

0.51 
0.65 45 0.34 0.73 

كتابة الطرز 
 التيريبية 14 اجلينية لآلباء

 الضابطة
22 
25 

0.68 
0.52 

0.83 
0.82 45 0.66 0.80 

اجراء التهيني 
 التيريبية 12 بني االباء

 الضابطة
22 
25 

0.36 
0.28 

0.58 
0.54 45 0.51 0.61 

التفسري علي 
 التيريبية 21 أسس وراةية

 الضابطة
22 
25 

0.54 
0.60 

0.59 
0.64 45 0.30 0.76 

 التيريبية 78 اجملموع
 الضابطة

22 
25 

5.04 
5.60 

2.64 
2.66 45 0.71 0.47 
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وجةةود فةةروق ذات داللةةة احصةةائية بةةين متوسةةطى المجموعةةة  (عةةدت8)يتضةة  مةةن جةةدول 
اخت ةةةةار مهةةةةارات حةةةةل المسةةةةألة الوراثيةةةةة علةةةةى  (0.05عنةةةةد مسةةةةتو  داللةةةةة ) التجري يةةةةة والضةةةةابطة

 .لىفى القيا  الق  وأبعادها الم تلفة
 أرنة  حصة دراسةية بواقة   حصةة( 12) ط ية اسةتلرقت فتةرة الت :سادسًا  تنفيذ جتربرتة البحرتث  

 . 6/4/2017ت حتى 18/3/2017أس وعيًا، وقد امتدت فترة التدري  من 

 سابعًا  نتائج البحث ومناقشتها  

 :األولالنتائج المتعلقة بالفرض  -
 توسةةةطي درجةةةات طال ةةةاتيوجةةةد فةةةرق ذو داللةةةة إحصةةةائية بةةةين مال"  الااا ى يااان  علاااى:

 ككل وابعا  .المجموعتين التجري ية والضابطة في اخت ار مفاهيم الوراثة 
المجموعةةةة  طال ةةةاتمقارنةةةة متوسةةةطات درجةةةات تمةةةت وللتحقةةة  مةةةن صةةةحة هةةة ا الفةةةر  

اخت ةةار "ت"  واسةةت دات .الخت ةةار مفةةاهيم الوراثةةة، وذلةةك والضةةابطة فةةى القيةةا  ال عةةد  التجري يةةة
للكشةةف عةةن داللةةة الفةةرق بةةين  independent - Samples t Test ةالمسةةتقلللمجموعةةات 

 ( تلك النتائو :9ويوض  جدول ) ( SPSS .v21المتوسطات ) باست دات برنامو 
 (9دول )رترترترترترترترترترترترترترترترتج

 طالبات اجملموعتني التيريبية والضابطة املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيم " ت " لدرجات 
 ختبار مفاهيم الوراةة  فى الوياس البعدى ال

مستويات 
 االختبار

الدرجة 
 العظمي

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 احلرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 18 املعرفة
 التيريبية
 الضابطة

22 
25 

12.86 
12.24 

1.61 
1.62 

45 1.32 
0.19 
 غريدالة

 21 الفهم
 التيريبية
 الضابطة

22 
25 

14.95 
11.36 

1.64 
1.72 45 7.27 0.01 

 التيريبية 15 التطبيق
 الضابطة

22 
25 

11.50 
7.60 

2.13 
1.11 

45 7.98 0.01 

االختبار 
 ككل

54 
 التيريبية
 الضابطة

22 
25 

39.31 
31.20 

3.74 
2.67 

45 8.62 0.01 

 ما يلى: (9)بدو  بيانا  يتمح من 
 ( دالةةةة احصةةةائيا عنةةةد مسةةةتو  داللةةةة )ةى درجةةةات المجموعةةة( بةةةين متوسةةةط0.01أن قةةةيم )ت 

رفةض . ولة ا تةم اخت ار مفةاهيم الوراثةة ال عةد  ماعةدا ب عةد المعرفةة في والضابطة  التجري ية
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 بةةةين (0.01عنةةةد مسةةةتو  ) إحصةةةائية داللةةةة ذو فةةةرق  يوجةةةدج ئيةةةًا أ  أن :  األولالفةةةر  
الخت ةار امفةاهيم الوراثةة ال عةد  والضةابطة  التجري يةة طال ات المجموعة درجات متوسطات

 .لصالح المجموعة التج يبية  -ماعدا ب عد المعرفة  –أبعاد  و 

عةةن متوسةة  والرسةةم ال يةةانى التةةالى يوضةة  ت ايةةد متوسةةطات درجةةات المجموعةةة التجري يةةة 
 اخت ار مفاهيم الوراثة لد  طال ات الصف األول الثانو .وذلك فى درجات المجموعة الضابطة 

 
 والضابطة  اجملموعة التيريبيةطالبات ت (  التمثيل البياني ملتوسطات درجا1شكل )

 الختبار مفاهيم الوراةة البعدى وأبعاده 
" لتحديةةد حجةةم تةةأثير المتليةةر 2مقيةةا  مرنةة  إيتةةا "  ةال احثةة ت: اسةةت دمحجاا  التاا  ي  
ومن ثةم حسةاب )تنمية مفاهيم الوراثة( على المتلير التاب  ( استراتيجية الصف المقلوب)المستقل 
 .( 2009، تع ر عن حجم التأثير )غسان يوسف قطي  ( والتيdقيمة )

(. جةةةةاءت النتةةةةائو كمةةةةا هةةةةي d، )2وناسةةةةت دات األسةةةةالي  اإلحصةةةةائية لحسةةةةاب قيمتةةةةي 
 (:10موضحة في جدول )

  (10جدول )
 تنمية مفاهيم الوراةة على اسرتاتييية الفا املولو  حيم التةةري 

 ةريحيم التة dقيمة  "2مربع ايتا " مستويات االختبار
 صغري 0.41 0.04 املعرفة
 كبري 2.17 0.54 الفهم
 كبري 2.40 0.59 التطبيق

 كبري 2.55 0.62 اإلختبار ككل

 ) حجااااا  التااااا  ي  متوسااااا (، 0.5( = d)حجااااا  التااااا  ي  صااااا ي (، وقيماااااة ) 0.2( = dقيماااااة )* 
 )حج  الت  ي  كبي (. 0.8( = dوقيمة )
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مسةتقل علةى العامةل التةاب  ك يةر، نوةرًا ( أن حجةم تةأثير العامةل ال10جدول ) يتض  من 
% مةن الت ةاين الكلةي للمتليةر التةاب  62(. وه   النتيجةة تعنةى أن 0.8( أب ر من ) dألن قيمة )

 .إلى المتلير المستقل  يرج 
كةةة لك حجةةةم تةةةأثير و  ( يتضةةة  أن قيمةةةة )ت( دالةةةة احصةةةائيا،10(، )9فمةةةن الجةةةدولين )   

اسةةتراتيجية الصةةف وهةة ا يةةدل علةةى فعاليةةة اسةةت دات ، لتةةاب المتليةةر المسةةتقل ك يةةر علةةى المتليةةر ا
 .لد  طال ات الصف األول الثانو  مفاهيم الوراثة  ابتسابفي المقلوب 

ذلك بان استراتيجية الصف المقلوب ساعدت الطال ات علي تنميةة مفةاهيم ويمكن تفسير 
هد الفيةةديو الةة ي يشةةر  الوراثةة بشةةكل أفضةةل مةن الطريقةةة المعتةةادة فةي المةةدار . ألن الطال ةةة تشةا

محتةةوي الةةدر  ق ةةل الحضةةور الةةي الحصةةة وتةةتمكن مةةن ترجيةة  وتقةةديم الفيةةديو الستيضةةا  بعةةض 
للوسائ  التعليمية واألداة التقنية المناسة ة مةن عالقةة بم تلةف الحةوا ، نقا  الدر  وال ننسي ما 

 .وكس  المهارة وال  رة ابتساب المفاهيمولما لها من أثر في 
، للمفةاهيم العملةي والتط ية  والتةدري ات باألنشةطة الحصةة لوقةت األمثةل اللاالسةتل ب لك

والتفاعةةل والمناقشةةة بةةين األفةةراد داخةةل المجموعةةات فةةي حةةل االنشةةطة التةةي تةةم إعةةدادها مةةن ق ةةل 
ونةة لك يصةة   تعلةةم المفةةاهيم أبثةةر وضةةوحًا ورسةةوخًا، كمةةا أن التنةةاف  بةةين المجموعةةات ، ال احثةةة

)وهةة ا مةةا اتضةة  لل احثةةة أثنةةاء التط يةة ( ممةةا يسةةاعد علةةي  تعلم بشةةكل أفضةةليولةةد دافعةةًا ذاتيةةًا للةة
 ابتساب المفاهيم وتط يقها بشكل وظيفي.

سةةاهمت  المقلونةةة الفصةةول اسةةتراتيجية توظيةةف ويمكةةن تفسةةير النتيجةةة السةةابقة ايضةةًا بةةان
 الحديثةة قنيةاتالت وتوظيةف النش  التعلم وتفعيل التعليمية العملية الطال ات في في تفعيل مشاركة

 جاذبيةة الصةفية التط يقيةة األبثةر لألنشةطة الدراسةية الفصةول وقةت ويةوفر، التعلةيم في والمعاصرة
 الطال ة. متمحورًا حول الدراسي الفصل في التدري  وتشويقًا، ويص  

 حنااا )(؛ 2011)إيمااا  ماضااي،  دراسةةات كةةل مةةن:وقااد اامقااه ااا ي النتيجااة ماا  نتااائا 
 ;(Little, 2015) ;( 2016(؛)آيااااة قشااااطة، 2016الجلبااااي،  ( ؛ )منياااا ة2015الاااازين، 

;(Love,et.al, 2015) Newman,et.al,2016)) Cakıroglu, & Ozturk, 2017); ) 
يوجةد فةرق ذو داللةة إحصةائية ال"  والا ى يان  علاى :: الثاان  النتائج المتعلقة بالفرض  -

اخت ةار مهةارات حةل المسةألة  المجموعتين التجري ية والضةابطة فةي بين متوسطي درجات طال ات
 ."الوراثية وأبعاد 

المجموعةةةة  طال ةةةاتمقارنةةةة متوسةةةطات درجةةةات تمةةةت وللتحقةةة  مةةةن صةةةحة هةةة ا الفةةةر  
. الخت ةةار مهةةارات حةةل المسةةألة الوراثيةةة وأبعةةاد وذلةةك ، والضةةابطة فةةى القيةةا  ال عةةد  التجري يةةة
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للكشةف عةن  Independent- Samples t Test المسةتقلةاخت ةار "ت" للمجموعةات ون ست دات 
( تلةةك 11ويوضةة  جةةدول )  (SPSS .v21داللةةة الفةةرق بةةين المتوسةةطات ) باسةةت دات برنةةامو 

 النتائو:
 (11جدول )

 طالبات اجملموعتني التيريبية والضابطة فى الوياس البعدى قيم " ت " لدرجات 
 الختبار مهارات حل املسةلة الوراةية وأبعاده 

 املهارات
النهاية 
 العظمي

 املتوسط العدد موعةاجمل
االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 احلرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

حتديد احلالة 
 الوراةية

9 
 1.42 7.27 22 التيريبية

45 3.26 0.01 
 1.07 6.08 25 الضابطة

 12 التعبري بالرموز
 1.67 9.13 22 التيريبية

45 3.76 0.01 
 1.41 7.44 25 الضابطة

كتابة الطرز 
 ملظهرية لآلباءا

10 
 1.64 7.68 22 التيريبية

45 1.74 
0.09 
 1.17 6.96 25 الضابطة غريدالة

كتابة الطرز 
 اجلينية لآلباء

14 
 1.68 8.81 22 التيريبية

45 2.55 0.05 
 1.37 7.68 25 الضابطة

اجراء التهيني بني 
 االباء

14 
 1.66 8.72 22 التيريبية

45 0.92 
0.35 
 1.34 8.32 25 الضابطة غريدالة

 21 التفسري
 2.3 14.45 22 التيريبية

45 5.89 0.01 
 1.3 11.28 25 الضابطة

 78 اجملموع
 7.47 56.09 22 التيريبية

45 4.8 0.01 
 4.12 47.76 25 الضابطة

 ما يلى:( 11)بدو  بيانا  يتمح من 
 ( دالةةةةة احصةةةةائيا عنةةةةد مسةةةةتو  داللةةةةة )ة( بةةةةين متوسةةةةطى درجةةةةات المجموعةةةة0.01أن قةةةةيم )ت 

اخت ار مهةارات حةل المسةألة الوراثيةة وأبعةاد  ال عةد  ) تحديةد الحالةة في والضابطة  التجري ية
 اجمالى مهارات حل المسألة ( . –التفسير  –التع ير بالرموا  –الوراثية 

 ( دالةةةةة احصةةةةائيا عنةةةةد مسةةةةتو  داللةةةةة )ة( بةةةةين متوسةةةةطى درجةةةةات المجموعةةةة0.05أن قةةةةيم )ت 
 ب عد )مهارة( كتابة الطرا الجينية لاباء .في والضابطة  التجري ية
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  )فةةةيوالضةةةابطة  التجري يةةةة ةدالةةةة احصةةةائيا بةةةين متوسةةةطى درجةةةات المجموعةةةغيةةةر أن قةةةيم )ت 
 الثةانىالفر  رفض ول ا تم  ب عد  كتابة الطرا الموهرية لاباء واجراء التهجين بين االباء.

 ج ئيًا أ  أن :

 درجات متوسطات بين ( 0.05عند مستو  ) اقل من اويساو   إحصائية لةدال ذو فرق  يوجد 
اخت ةةار مهةةارات حةةل المسةةألة الوراثيةةة وأبعةةاد  الطال ةةات الالتةةي درسةةن بالصةةف المقلةةوب فةةي 

لصاالح  - كتابة الطرا الموهرية لابةاء واجةراء التهجةين بةين االبةاءما عدا ب عد   -ال عد  
  المجموعة التج يبية

عةةن متوسةة   يةةانى التةةالى يوضةة  ت ايةةد متوسةةطات درجةةات المجموعةةة التجري يةةة والرسةةم ال
اخت ةار مهةارات حةل المسةألة الوراثيةة وأبعةاد  لةد  طال ةات وذلك فةى درجات المجموعة الضابطة 

 الصف األول الثانو .

 
 والضابطة  اجملموعة التيريبيةطالبات (  التمثيل البياني ملتوسطات درجات 2شكل ) 

 مهارات حل املسةلة الوراةية وأبعاده البعدى  الختبار

" لتحديةد حجةم تةأثير اسةتراتيجية 2مقيةا  مرنة  إيتةا "  ةال احثة تاست دم :حج  الت  ي  
وناسةةةت دات األسةةةالي  اإلحصةةةائية اخت ةةةار مهةةةارات حةةةل المسةةةألة الوراثيةةةة الصةةةف المقلةةةوب علةةةى 

 (:12ل )(. جاءت النتائو كما هي موضحة في جدو d، )2لحساب قيمتي
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 ( 12جدول )
 مهارات حل مسائل الوراةة على إلسرتاتييية الفا املولو  حيم التةةري 

 حيم التةةري dقيمة  "2مربع ايتا " أبعاد االختبار

 كبري 0.97 0.19 حتديد احلالة الوراةية

 كبري 1.12 0.24 التعبري بالرموز

 متوسط 0.51 6 كتابة الطرز املظهري

 متوسط 0.77 0.13 كتابة الطرز اجليين

 صغري 0.29 0.02 اجراء التهيني

 كبري 1.77 0.44 التفسري

 كبري 1.67 0.41 اإلختبار ككل

 ) حجااااا  التااااا  ي  متوسااااا (، 0.5( = d)حجااااا  التااااا  ي  صااااا ي (، وقيماااااة ) 0.2( = d* قيماااااة )
 )حج  الت  ي  كبي (. 0.8( = dوقيمة )   

( اسةةتراتيجية الصةةف المقلةةوبلمسةةتقل )( أن حجةةم تةةأثير العامةةل ا12يتضةة  مةةن جةةدول ) 
وهةة   ، (0.8( أب ةةر مةةن ) d( ك يةةر، نوةةرًا ألن قيمةةة )مهةةارات حةةل المسةةألة علةةى العامةةل التةةاب  )
إلةةةى  يرجةةة ( مهةةةارات حةةةل المسةةةألة% مةةةن الت ةةةاين الكلةةةي للمتليةةةر التةةةاب  ) 41النتيجةةةة تعنةةةى أن 
 (.استراتيجية الصف المقلوبالمتلير المستقل )

ك لك حجةم تةأثير ، و ( يتض  أن قيمة )ت( دالة احصائيا12)، (11رقم )فمن الجدولين 
(، مهارات حل المسةألة( ك ير على المتلير التاب  )استراتيجية الصف المقلوب المتلير المستقل )

مهارات حل المسألة الوراثيةة تنمية في استراتيجية الصف المقلوب وه ا يدل على فعالية است دات 
 .ول الثانو  لد  طال ات الصف األ

 ويمكن امسي  النتيجة السارقة رمايلى:
 التعليميةةة المةةادة بشةةر  المعلمةةة تقةةوت المحاضةةرة إسةلوب علةةى يعتمةةد الةة   التقليةةد  الةةتعلم فةى 

 التعامةلو  الواج ةات لتقةوت بحةل بعةدها ال يةت إلةى الطال ةة ت ه  الدراسية، ثم الحص  خالل
 إلةى أو األحيةان بعةض فةى المةادة عةن فهةاع و  إلةى يةاد  قةد ما وهو بمفردها المشكالت م 

 متابعةة علةى يقةوت المعكةو  الةتعلم فةى أمةا، حةل المسةائل بمفردهةا علةى القةدرة لعةدت إح اطها
 تةأتى ثةم الةدر  فةى األساسةية األفكارو  المفاهيم لتفهم التعليمية المادة لر  فيديوهات الطال ة
، األخريات، الطال اتو  المعلمة مساعدةب المسائل والمناقشة وحل بالتط ي  لتقوت المدرسة إلى
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 فالنقالةةات . فهمهةةا يعمةة  مةةا وهةةو عمقةةا أبثةةر بشةةكل التعليميةةة المةةادة مةة  الطال ةةة فتتفاعةةل
 التعليمةةةةةةةةية المةةةةةةةةادة مةةةةةةة  تفاعلةةةةهم نتيجةةة الطل ةةة لةةد  ثةةراء وأبثةةر، معنةةى لهةةا يصةة   األسةة لةو 

 المعلةةةةةةةةةم إلةةةةةةةةى اإلستمةةةةةةةةا  مجةةةةةةةرد ينتجةةةةةةةةها أن الممةةةةةةةةكن مةةةن السطحةةةةةةةية التةةةةةةةى عةةةةةةةن بعةةةةةةةةةيدا
 . التقلةةةةةيديةةةةة ال يةةةةةةة ة فةةةةةةى وفهمةةةةها المةةةةةادة حفةةةةظو 

  التعليميةةة، فتةةتمكن  العمليةةة فةةى لإلن ةةرا  الفةةرؤ توظيةةف اسةةتراتيجية الصةةف المقلةةوب يتةةي
تطل ةةات المعرفيةةة )المعرفةةة المفاهيميةةة( ممةةا يسةةاعد علةةي كسةةر الطال ةةة مةةن بنةةاء وترسةةي  الم

 حاج  ال و  من المسائل الوراثية .

 ال ةةاتللتركيةة  علةةى تطةةوير مهةةارات الط بةةان فرصةةة ةأن تةةوافر م يةةد مةةن الوقةةت لةةد  المعلمةة 
إلةةةى مسةةةتويات أعلةةةى فةةةي الفهةةةم والتط يةةة  العملةةةي  بهةةةن ونالتةةةالي الوصةةةول نوطةةةرق تفكيةةةره

 للمعرفة. 

 بنةاء علةى  الطال ةات تطويرهةا لةديسةيتم منص ا على المهارات التةي كان ير للدرو ، التحض
 سالي  التعلم النش .المعرفة التي يكتس ونها با

نتةةةةةةةةةةةائو دراسةةةةةةةةةةةات كةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةن :  مةةةةةةةةةةةا أبةةةةةةةةةةةدت عليةةةةةةةةةةة وتتفةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةة   النتيجةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةة  
Newman,et.al,2016)). ( ،2011إيمااا  ماضااي) )منياا ة أبااو (؛ )2015الاازين؛ حنااا )؛

 .((Cakıroglu, & Ozturk, 2017 ;(2016(:)آية قشطة، 2016بلبة، 

    الثالث  النتائج املتعلوة بالفرض رابعًا
طال ةةات يوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات درجةةات ال والاا ى ياان  علااى: "

 .ال عديو  في القياسين الق ليعلى اخت ار مفاهيم الوراثة المجموعة التجري ية 
 طال ةةةات  قامةةةت ال احثةةةة بمقارنةةةة متوسةةةطات درجةةةات وللتحقةةة  مةةةن صةةةحة هةةة ا الفةةةر 

. الخت ةار مفةاهيم الوراثةة ككةل وأبعةاد  وذلك ، فى القياسين الق لى وال عد  المجموعة التجري ية
 Paired- Samples t Test المرت طةةةوقةةد اسةةت دمت ال احثةةة اخت ةةار "ت" للمجموعةةات 

ويوضةةةة   (SPSS .v21و للكشةةةةف عةةةةن داللةةةةة الفةةةةرق بةةةةين المتوسةةةةطات )باسةةةةت دات برنةةةةام
 ( تلك النتائو:13)جدول
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 (13جدول )
طالبات اجملموعة التيريبية فى الوياسني الوبلى املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيم " ت " لدرجات 

 والبعدى الختبار مفاهيم الوراةة  

 االختبار
النهاية 
 العظمي

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 احلرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 18 املعرفة
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

3.45 
12.86 

0.96 
1.61 

21 20.29 0.01 

 21 الفهم
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

2.09 
14.95 

0.92 
1.64 

21 29.71 0.01 

 15 التطبيق
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

1.27 
11.50 

0.88 
2.13 

21 19.00 0.01 

االختبار 
 ككل

54 
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

6.81 
39.31 

1.96 
3.74 

21 31.83 0.01 

 2.08=  0.05ومستوى داللة  21*قيمة " " الجدولية عند د بة ح ية 
 2.83=  0.01ومستوى داللة  21قيمة " " الجدولية عند د بة ح ية  **

 ما يلى: (13)يتمح من بدو  
 ( دالةةة احصةائيا عنةةد مسةةتو  داللةة )ةموعةة( بةةين متوسةطى درجةةات المج0.01أن قةيم )ت 

الفةةةر  رفةةةض . ولةةة ا تةةةم اخت ةةةار مفةةةاهيم الوراثةةةة فةةةي للقياسةةةين الق لةةةى وال عةةةد  التجري يةةة 
 أ  أن: الثالث

 طال ةةةات  درجةةةات متوسةةةطات بةةةين (0.01عنةةةد مسةةةتو  ) إحصةةةائية داللةةةة ذو فةةةرق  يوجةةةد
لصااالح  ال عةةديو  الق لةةي القياسةين فةةيالخت ةةار مفةةاهيم الوراثةةة وابعةةاد   التجري يةةة المجموعةة
 البعدى.القيا  

فةةى القيةةا  والرسةةم ال يةةانى التةةالى يوضةة  ت ايةةد متوسةةطات درجةةات المجموعةةة التجري يةةة 
اخت ةار مفةاهيم الوراثةة لةةد  وذلةك فةى القيةةا  الق لةى فةى نفة  المجموعةة عةن متوسةطات ال عةد  

 طال ات الصف األول الثانو .
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 يبية(  التمثيل البياني ملتوسطات درجات طالبات اجملموعة التير3شكل )

 للوياسني الوبلى والبعدى الختبار مفاهيم الوراةة وأبعاده  

 ويمكن امسي  النتيجة السارقة رمايلى:
 بالسةرعة خةارج الصةف التعليميةة األفةالت مشةاهدة الطال ات علةى أعتمدت المعكوسة الصفو  فى -

  تسةةريو  مةةرة مةةن ابثةةر معينةةة نقطةةة لةةر  مشةةاهدة مةةن إعةةادة تمكةةن حيةةث لهةةن المناسةة  الوقةةتو 
 الفيةةةديوهات تلةةةك مشةةةاهدة الممكةةةن مةةةن أنةةة  كمةةةا، مطلةةةوب هةةةو مةةةا إلةةةى للوصةةةول الفةةةيلم عةةةر 
 واسةةة  بشةةةكل المجةةةال يتةةةي  مةةةا هةةةوو  أو الحاسةةةوب المحمولةةةة األجهةةة ة خةةةالل خةةةالل مةةةن التعليميةةة
 المالحوةات بتةدوين الطال ةة تقةوت الفيلمية المقاط  مشاهدة وخالل، التعليمية العملية فى لإلن را 
 لكةةةنو  الفيديو مشاهدتها بمجرد األفكارو  المفاهيم جمي  تتقن أن الطال ة من يتوق  الو  لة،أو األس 
   المةةةةةادة. فةةةةةةةى األساسةةةةية المفةةةةةاهيم األقةةةةةل علةةةةةةى تفهةةةم أن عليةةةةةها

 لطال ةات،او  المعلمةة بمساعدة المشكالت حلو  المناقشةو  بالتط ي  لتقوت المدرسة إلى تأتى ثم -
 لهةةا يصةة   األسةة لةو  فالمناقشةةات عمقةةا أبثةةر بشةةكل مفةةاهيم الوراثةةة مةة  الطال ةةة تتفاعةةل لهةة او 

 التعليمةةةةةةية. المةةةةةةادة التفاعل مةةةةة  نتيجة معنى

(؛)إيمةةان 2016)آيةةة قشةةطة، نتةةائو دراسةةات كةةل مةةن: مةةا أبدتةة  وتتفةة  هةة   النتيجةةة مةة  
 (2011ماضي، 

يوجةد فةةرق ذو داللةة إحصةةائية بةين متوسةةطات درجةةات الن  علااى : " الما ض ال اراا : والاا ى ياا
 في القياسين الق ليعلى اخت ار مهارات حل المسألة الوراثية وأبعاد  المجموعة التجري ية طال ات 

 ".ال عديو 
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مقارنةةةةة متوسةةةةطات درجةةةةات تمةةةةت فروضةةةة  الفرعيةةةةة و وللتحقةةةة  مةةةةن صةةةةحة هةةةة ا الفةةةةر  
الخت ةةار مهةةارات حةةل المسةةألة ، وذلةةك اسةةين الق لةةى وال عةةد فةةى القي المجموعةةة التجري يةةة طال ةةات

 Paired- Samples t Test المرت طةةةاخت ةةار "ت" للمجموعةةات  واسةةت دات. الوراثيةةة وأبعةةاد 
( 13وجةةةدول )، (SPSS .v21للكشةةةف عةةةن داللةةةة الفةةةرق بةةةين المتوسةةةطات )باسةةةت دات برنةةةامو 

 يوض  تلك النتائو :
 (13جدول )

طالبات اجملموعة التيريبية فى الوياسني الوبلى ت املعيارية وقيم " ت " لدرجات املتوسطات واالحنرافا
 الفرعية و والبعدى الختبار مهارات حل املسةلة الوراةية وأبعاده ككل

 املهارات
الدرجة 
 العظمي

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعيارى

درجة 
 احلرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 9 ةيةحتديد احلالة الورا
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

1.50 
7.27 

1.30 
1.42 

21 14.43 0.01 

 12 التعبري بالرموز
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

1.45 
9.13 

0.80 
1.67 

21 17.93 0.01 

كتابة الطرز املظهرية 
 لآلباء

10 
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

0.50 
7.68 

0.51 
1.64 

21 18.28 0.01 

كتابة الطرز اجلينية 
 لآلباء

14 
 ىالوبل

 البعدى
22 
22 

0.68 
8.81 

0.83 
1.68 

21 18.79 0.01 

اجراء التهيني بني 
 االباء

12 
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

0.36 
8.72 

0.58 
1.66 

21 23.38 0.01 

التفسري علي أسس 
 وراةية

21 
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

0.54 
14.45 

0.59 
2.30 

21 25.84 0.01 

 78 اجملموع
 الوبلى
 البعدى

22 
22 

5.04 
56.09 

2.64 
7.47 

21 29.76 0.01 

 ما يلى: (13)يتمح من بدو  
للقياسين الق لى وال عةد  الخت ةار المجموعة التجري ية طال ات أن  بمقارنة متوسطات درجات  -

أعلةةةى مةةةن  القيةةةا  ال عةةةد ،  لةةةوحظ أن متوسةةةطات مهةةةارات حةةةل المسةةةألة الوراثيةةةة وأبعةةةاد 
 اسةةت دات اسةةتراتيجية الصةةف المقلةةةوبال احثةةة ذلةةةك إلةةى  ت، وقةةد أرجعةةالق ليةةةمتوسةةطات ال

 .للمجموعة التجري ية
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 ة( بةةةةين متوسةةةةطى درجةةةةات المجموعةةةة0.01أن قةةةةيم )ت( دالةةةةة احصةةةةائيا عنةةةةد مسةةةةتو  داللةةةةة ) -
اخت ةةةار مهةةةارات حةةةل المسةةةألة الوراثيةةةة وأبعةةةاد  ككةةةل فةةةي للقياسةةةين الق لةةةى وال عةةةد  التجري يةةةة 
 ن :، أ  أوفروع  الراب الفر  رفض . ول ا تم والفرعية 

طال ةةةةةات  درجةةةةةات متوسةةةةةطات بةةةةةين (0.01إحصةةةةةائية عنةةةةةد مسةةةةةتو  ) داللةةةةةة ذو فةةةةةرق  يوجةةةةةد -
 فةةةي القياسةةةين الق لةةةياخت ةةةار مهةةةارات حةةةل المسةةألة الوراثيةةةة وأبعةةةاد   فةةةي التجري يةةةة المجموعةةة

 لصالح القيا  البعدى. ال عديو 
يةةا  فةةى القالرسةةم ال يةةانى التةةالى يوضةة  ت ايةةد متوسةةطات درجةةات المجموعةةة التجري يةةة و 
اخت ةار مهةارات حةل المسةألة وذلةك فةى القيةا  الق لةى فى نف  المجموعة عن متوسطات ال عد  

 الوراثية ككل وأبعاد  الفرعية لد  طال ات الصف األول الثانو .

 
 (  التمثيل البياني ملتوسطات درجات طالبات اجملموعة التيريبية4شكل )

 ملسةلة الوراةية وأبعاده للوياسني الوبلى والبعدى الختبار مهارات حل ا

 
 (  التمثيل البياني ملتوسطات درجات طالبات اجملموعة التيريبية5شكل )

 للوياسني الوبلى والبعدى الختبار مهارات حل مسةئل الوراةة ككل 
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 ويمكن امسي  النتيجة السارقة رمايلى:
 اسةتيعاب  تةتمكن مةنل مرات عدة الفيديو مقط  من إعادة الطال ة تتمكن االستراتيجية ه   في

 بهةا، مة  خ ةر  لهةا التةي الج ئيةات لتجةاوا المقطة  تسري  يمكن بما. الجديدة المفاهيم وتنمية
ونتيجةةة . الطل ةةة بةةين الفرديةةة الفةةروق  تراعةةي فهةةي اسةةتراتيجية المالحوةةات، لةة ا تةةدوين إمكانيةةة

 . بالتعلم واالستمتا  التشوي  وسيرتف  الملل عنصر ل لك سي تفي

 المنةة ل فةةي مسةة ًقا تعلمةةو  تةةم مةةا لتط يةة  الكامةةل االسةةتعداد ولةةديهن للفصةةل  ةةاتالطال تةةأتي .
 المنة ل،  فةي تعلمةو  مةا ومراجعةة الحصةة بدايةة فةي الطال ةات مسةتو   بتقيةيم المعلةم ي ةدأ حيث
 .الفصل في حلها ليتم مسائل وأنشطة ومجموعة مهات لهم يقدت ثم

 الج ئيةةات علةةى المسةةألة الوراثيةةة، والتعةةر  مهةةارات حةةل مةةن الطال ةةات لةةتمكن الم ةةدئي التقيةةيم 
 التركيةة  أخفقةةن، ونالتةةالي هةةن بالتحديةةد الالتةةي عليهةةا، ومةةن باإلجابةةة الطال ةةات أخفقةةت التةةي
 مما ساهم في تطوير مهارات حل المسائل..الصف في لرحها وإعادة توضيحها على

 حةواف   وأعطةتهم لتقةدتا علةى ال ةاتالط الفصةل داخةل الراجعةة التل يةة االسةتراتيجية هة   لةجعت
 بشكل نأنفسه تقييم عن  والتمس حت الطال اتأص ف، القوة نقا  وتع ي  الضعف نقا  لتقوية

 .بالمقابل هنمن راجعة تل ية  خوأ تهناليام تقييم وك لك األنشطة بنهاية ذاتى
 ومقدمةةةة األنشةةةطة سةةةير علةةةى ومحفةةة ة، ومشةةةرفة فةةةي هةةة   االسةةةتراتيجية موجهةةةة ةالمعلمةةة دور 

فةةةي تحليةةةل  علةةةي التعمةةة  ومسةةةاعدتهن. التقويةةةة مةةةن لم يةةةد للطل ال ةةةات الالتةةةي بحاجةةةة الةةةدعم
 .ومراجعة وتط ي  المعلومات والمفاهيم للتميي  بين الحاالت الوراثية وحل المسائل

 مةةن  بفاعليةةة، ممةةا يعةة ا للتقنيةةة ومسةةت دمة باحثةةة إلةةى المقلةةوب الصةةف فةةي الطال ةةة أيضةةا تحةةول
 المشكالت. حل مهارات الوراثية وتفسيرها مما يساعد في تنمية قدرتها علي تحليال لحاالت

  ويمكةةن تفسةةير هةة   النتيجةةة ايضةةًا مةةن منوةةور نوريةةة معالجةةة المعلومةةات، حيةةث أن الةةتراي
الطال ةةات معةةًا فةةي المناقشةةة لحةةل األنشةةطة والتةةدري ات والمسةةائل الوراثيةةة يعنةةي اسةةت دات أبثةةر 

 ا أبثةةةر فاعليةةةة فةةةي حةةةل المسةةةائل مقارنةةةة بقيةةةات مةةةن عقةةةل فةةةي معالجةةةة المعلومةةةة الواحةةةدة وهةةة
 الطال ة بمفردها ب لك.

 ما أكداط د اسا  كل من:واتمق ا ي النتيجة م   
 ;(Mercier,Higgins,&Costa,2014 ) ;(2014)نااااااو ة الاااااازويخ،  

;(Little,2015);) Karagoz, & Çakira, 2011););( Johnson, et.al,2014); 

Cakıroglu, & Oztürk, 2017)). 
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" توجةةد عالقةةة ارت اطيةةة موج ةةة دالةةة احصةةائيًا بةةين درجةةات  ياان  علااى الفاارض الماااما ذ الاا  
 الطال ات على اخت ار مفاهيم الوراثة ودرجاتهم على اخت ار مهارات حل المسألة الوراثية ." 

بحسةةةاب معامةةةل ارت ةةةا  بيرسةةةون بةةةين الةةةدرجات  ةال احثةةة تقامةةةللتحقةةة  مةةةن صةةةحة هةةة ا الفةةةر ، 
وجةةدول اخت ةةار مفةةاهيم الوراثةةة ودرجةةاتهم علةةى اخت ةةار مهةةارات حةةل المسةةألة الوراثيةةة،  ال عديةةة فةةى

 يوض  قيمة معامل االرت ا  ومستو  الداللة .( 14)
 (14جدول )

 اختبار مفاهيم الوراةة قيمة معامل االرتباط بني الدرجات البعدية فى 
  ودرجاتهم على اختبار مهارات حل املسةلة الوراةية 

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط "بريسون " ريرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاملتغ
 اختبار مهارات حل املسةلة الوراةية 0.01 0.597 مفاهيم الوراةةاختبار 

 (0.01 داللة لمستوى 0.372=  الجدولية  ) *     
علةةةى  بةةةين الةةةدرجات ال عديةةةة عالقةةةة موج ةةةة دالةةةةد وجةةةو  (14)جةةةدول بيانةةةات يتضةةة  مةةةن

ويعةة ا ذلةةك قيمةةة معامةةل ، ابتسةةاب مفةةاهيم الوراثةةة واخت ةةار مهةةارات حةةل المسةةألة الوراثيةةة خت ةةارا
 االرت ا  ومستو  داللت  .

وتفسةةر ال احثةةة وجةةود هةة ا االرت ةةا  ألن تنميةةة واسةةتيعاب المفةةاهيم الوراثيةةة متطلةة  أولةةي 
يتسةةم بالمتعةة   Flipped Classroom المقلةةوبالصةةف  أنبةلحةل المسةةائل الوراثيةة وهةة ا ي فسةةر 

فاعليةة،  أبثةر ألنشةطة الصف غرفة في اللقاء فترات الستلالل التقنيات الحديثة ، ويوظفوالمر 
 تلةك والموجة ، لتط ية  المرلةد المعلةم بةدور فيهةا يقةوت تعليميةة بي ةة وتةوفر العلميةة المفةاهيم ترس 

 يدي. من رتابة التعليم التقل التط يقية عليها، بدالً  المسائل وحل المفاهيم

 .استراتيجية الصف المقلوب في تدري  مناهو العلوت في المراحل الدراسية الم تلفة ت نى -1
عقد ورش عمل لمعلمي األحياء أثناء ال دمة لتدري هم علي كيفية تنفي  استراتيجية الصةف  -2

 .المقلوب في درو  األحياء

المتفوقين والموهونين؛ لتنميةة بعةض المتليةرات مثةل  م  المقلوب الفصل جيةاستراتي است دات -1
 اإلبتكاري. التحصيل ومهارات التفكير

 .الصف ض   مهارات المقلوب م  الطالب المعلمين؛ البسابهم الفصل استراتيجية است دات -2

  رين.في إبساب معلمي العلوت مهارات القرن الحادي والعش المقلوب دراسة فعالية الفصل -3
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اااا ق وأساااالي  واسااات اايجيا   :(2003) ديلهاامنةةةي ع ةةةد و ، علةةةي رالةةةدو ، أحمةةةد النجةةةدي -1
 .والتواي  للنشربي رلعا رلفكدار االقاهرة، العلوم،  حدياة في اد يس

 لةد  المنطقةي التفكيةر مسةتو   بةين (: العالقةة2012أسماء الحضرمي، ع د هللا أم وسةعيدي) -2
، عمةةان وفهمهةةم للمفةةاهيم الوراثيةةة بسةةلطنة الداخليةةة محافوةةة فةةي عشةةر الثةةاني صةةفال طل ةةة
 996 -959ؤ (، ؤ4(، العدد)26مجلد)، لألرحاث النجاب بامعة مجلة

 (:علةةةةةةةةةةةةةةةوت الحيةةةةةةةةةةةةةةةاة )الوراثةةةةةةةةةةةةةةةة(.متوفر علةةةةةةةةةةةةةةةي:2008المدرسةةةةةةةةةةةةةةةة العرنيةةةةةةةةةةةةةةةة) -3

 http://www.schoolarabia.net/ahia2/level3/heredity/heredity_6.htm 
 .العرنية النهضة دار، بيروت، أفمل اقوي  نحو(: 2001) عقل أنور -4

(: أثةةةر توظيةةةف اسةةةتراتيجية الةةةتعلم المةةةنعك  فةةةي تنميةةةة المفةةةاهيم 2016آيةةةة خليةةةل قشةةةطة ) -5
ة لةةةدي طال ةةةات الصةةةف العالةةةر األساسةةةي، ومهةةةارات التفكيةةةر التةةةاملي بم حةةةث العلةةةوت الحياتيةةة

 ، كلية الترنية، الجامعة اإلسالمية بل ة. سالة مابستي 

(:أثر م ططات التعار  المعرفي في تنميةة المفةاهيم ومهةارات 2011إيمان حمدي ماضي) -6
الجامعةة اإلسةالمية، غة ة ، حل المسالة الوراثية لدي طال ات الصف العالر، رسالة ماجستير

 فلسطين.
 األباديمي التحصيل في المقلوب التعلم استراتيجية است دات أثر(: 2015) ال ين أسعد حنان -7

 الت بوياااة الدولياااة المجلاااةالةةةرحمن،  ع ةةةد بنةةةت نةةةورة األميةةةرة بجامعةةةة الترنيةةةة بليةةةة لطال ةةةات
 .186-171 ؤ (، ؤ1) (، العدد4) ، المجلدالمتخصصة

القاهرة، دار الفكةر ، علمية لألاما نمو الممااي  ال(: 2011اكريا الشرنيني، يسرية صادق ) -8
 العرني.

(: حجةو طل ةة 2013اياد ع د الكريم الجرا ، ع د هللا محمد ال طابية، محمود حسةن خلةف) -9
األساسةةةي فةةةي األردن لقضةةةايا وراثيةةةة اجتماعيةةةة وعالقتهةةةا بانمةةةا  تفكيةةةرهم،  الصةةةف العالةةةر

 . 318-307(، ؤ3(، عدد)9، مجلد)العلوم الت بوية في نية دوا لمبلةا

 العرنى. الفكر دار، والتط ي ، القاهرة النورية.النمسى القيا :(1998) الرحمن ع د سعد -10

 BLENDED المعكةو ،  والةتعلم المةدمو :الةتعلم(ت 2015) الشةرمان حميةد ابو عاطف -11

& FLIPPED LEARNING .والتواي  للنشر المسيرة عمان، دار. 

http://www.schoolarabia.net/ahia2/level3/heredity/heredity_6.htm


  يةد/ حنان محدي أمحد أبو ر
 

 254 

 لةةدي طال ةةات الصةةف ء المفاهيميةةة:التعةةر  علةةي األخطةةا(. 2004) أم وسةةعيدي ع ةةد هللا -12
 ةااااامبل، باست دات ل كة التواصل ال نائيةة ءاةةةألحيا دةاةم يةف بمحافوة مسق  األول الثانوي 

 . 65 - 31ؤ ؤ (25قطر، العدد ) ، جامعةم كز البحوث الت بوية

اثر اسةت دات اسةتراتيجية حةل المشةكالت (: 2014) ، وسليمان ال لوليع د هللا أم وسعيدي -13
قران في ابتساب المفاهيم الوراثية وتعديل التصورات ال ديلة لدي طال ات الصف الثاني باأل

(، ؤ 2(، عةةدد)10، مجلةةد)المجلااة او دنيااة فااي العلااوم الت بويااةعشةةر بسةةلطنة عمةةان، 
 .144-133ؤ

(: اسةةت دات الصةةف المعكةةو  لتعلةةيم الللةةة العرنيةةة لليةةر النةةاطقين 2015علةةي ع ةةد الواحةةد) -14
  //:educ.com/8%AA -www.newhttpالموق : بها، متوفر علي

 الموقةةةةةة :ي أيةةةةةةن ومتةةةةةةى ط   متةةةةةةوفرعل .(: التعلةةةةةةيم المقلةةةةةةوب2016ع ةةةةةةا  سةةةةةة تي) -15

http://www.alukah.net/social/0/103555/#ixzz4ZD3KW4KT : 

متةةةوفر  2017-2-12روجةةة  بتةةةاري  (:الصةةةف المقلةةةوب. 2015ع ةةةد اللطيةةةف الشامسةةةي) -16
 http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-563843. علي:

 – ممي اتةةةة  – مفهومةةةة ) المقلةةةةوب الفصةةةةل (:2015عةةةةالء الةةةةدين متةةةةولي، محمةةةةد سةةةةليمان) -17
: الموقةةةةةةةة  علةةةةةةةةي متةةةةةةةةوفر( 18) العةةةةةةةةدد االلكترونةةةةةةةةي تعلةةةةةةةةيمال مجلةةةةةةةةة( تنفيةةةةةةةة ة اسةةةةةةةةتراتيجية

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page=news&tas

k=show&id=548  
 للنشةةةةر الثقافةةةةة مةةةةان، دار، عالصاااامى التقااااوي  حوساااابة: (2009) قطةةةةي  يوسةةةةف غسةةةةان -18

 والتواي .

مدي ابتساب طالب الصةف الثةاني  (:2012فهد سليمان الشاي ، ع د الع ي ع ود عسيري) -19
(، 13المجلةد)والنمساية،  مجلاة العلاوم الت بوياةالثانوي في مدينة الريا  لمفةاهيم الوراثةة، 

 .66-43(، ؤ ؤ2العدد)

يةةا  العقةةل ال شةةري.القاهرة:دار الفكةةر (:علةةم الةةنف  اإلحصةةائي وق1979فةةااد ال هةةي السةةيد) -20
 العرني.

. التقنيةةة ع ةةر الطالةة  بيةةت إلةةى المدرسةةة تحريةةك المقلةةوب الفصةةل( :2015)  ع يةةد قطةةين -21
  HTTP://ALHAYAT.COM/ARTICLES: الموق  علي متوفر.الحياة صحيمة

 ، القاهرة عالم الكت .2)رؤية بنائية(،   مهملل العلوم ادريس (:2004بمال ايتون ) -22

http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#more-11866
http://www.alukah.net/social/0/103555/#ixzz4ZD3KW4KT
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-.563843
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page=news&task=show&id=548
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page=news&task=show&id=548
http://alhayat.com/ARTICLES


2017  (1ج)يوليو ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 255 

والعشةةرين،  الحةةادي للقةةرن  التعلةةيم وسةةيلة المقلةةوب الصةةف(: 2015)الفي يةةاء الحديثةةة مجلةةة -23
  http://modernphys.com: الموق  علي متوفر

 تعلةةم و ، مدونةةةالمعكةة الفصةةل حةةول المةةدر  يحتاجةة  مةةا بةةل: أ(2014) نجيةة ، اوحةةى -24
: علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفر جديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

-HTTP://THEPU.SH/TRENDS/FLIPPEDCLASSROOM
HEAD-EDUCATION-FLIPPING 

 : علةةةةةي  ، متةةةةةوفر( المعكةةةةةو ) المقلةةةةةوب الةةةةةتعلم مةةةةةاهو: ب( 2014)اوحةةةةةى نجيةةةةة  -25

      inversee#.U1ri9Pl_uOs-classe-educ.com/la-http://www.new  
فاعليةةةةةة اسةةةةةتراتيجية الصةةةةةفو  المعكوسةةةةةة باسةةةةةت دات موقةةةةة  (: 2016منيةةةةةرة أبةةةةةو جل ةةةةةي ) -26

(Edmodo) لةةةدي طال ةةةات  فةةةي تنميةةةة التفكيةةةر اإلبةةةدعي، واالتجاهةةةات نحةةةو مةةةادة األحيةةةاء
 ، جامعة االمات محمد بن سعود اإلسالمية، الريا . سالة مابستي المرحلة الثانوية، 

 ، 57 ؤ، (233)العةةةةةةةةدد، المعرفةةةةةةةةة المقلةةةةةةةةوب، مجلةةةةةةةةة :الصةةةةةةةةف(2014) الةةةةةةةة وي  نةةةةةةةةورة -27
:  متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفر علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي2015

TENTHTTP://WWW.ALMAREFH.NET/SHOW_CON   
(:األحيةةةةاء للصةةةةف األول الثةةةةانوي، كتةةةةاب الطالةةةة  2016والتعلةةةةيم المصةةةةرية) الترنيةةةةةواارة  -28

 واألنشطة والتدري ات.
 متةةةةةةةوفر علةةةةةةةي الموقةةةةةةة :(: تعلةةةةةةةيم معكةةةةةةةو ، 2013ويك يةةةةةةةديا الموسةةةةةةةوعة الحةةةةةةةرة ) -29

g/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D5http://ar.wikipedia.or 
 ، عمان، دار الفرقان للنشر والتواي .العلوم الجديد في اعلي (:2001يعقوب نشوان) -30

  ةرترترترتجنليزيع اإلرترترترترترتاملراج

31- Baker, J. W. (2000): The "Classroom Flip": Using web course 

management tools to become the guide by the side. Paper presents 
to the 11th International Conference on College Teaching and 
Learning. Jacksonville, FL: Florida Community College at 
Jacksonville. 

32- Bedford, J. (2013): Spotlight on: The flex model of blended 
learning From:http://www.dreambox.com/blog/spotlight-on-the-

flex-model-of-blended-learning  .  

33- Bergmann, J., & Sams, A. (2012): Flip Your Classroom to Increase 
Active Learning and Student Engagemen, 28th Annual Conference 

http://modernphys.com/
http://thepu.sh/TRENDS/FLIPPEDCLASSROOM-FLIPPING-EDUCATION-HEAD
http://thepu.sh/TRENDS/FLIPPEDCLASSROOM-FLIPPING-EDUCATION-HEAD
http://www.new-educ.com/la-classe-inversee#.U1ri9Pl_uOs
http://www.almarefh.net/SHOW_CONTENT
http://www.almarefh.net/SHOW_CONTENT
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D5
http://www.dreambox.com/blog/spotlight-on-the-flex-model-of-blended-learning
http://www.dreambox.com/blog/spotlight-on-the-flex-model-of-blended-learning


  يةد/ حنان محدي أمحد أبو ر
 

 256 

on Distance Teaching&Learning.from: 
www.uwex.edu/disted/conference/resource.../56511_2012.pdf  

34- Brame, C. (2013): flipping the classroom. Vanderbilt University 
Center for Teaching. From: http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-
pages/flipping-the-classroom 

35- Cakıroglu, Ü. & Ozturk, M. (2017): Flipped Classroom with 
Problem Based Activities: Exploring Self-regulated Learning in a 
Programming Language Course. Educational Technology & 
Society, V0l, (20), No. (1),p 337–349 

36-  Chattopadhyay, A. (2005): Understanding of genetic information in 
higher secondary students in Nort heast India and the implications 
for genetics education. Cell Biology Education, Vol, (4) No. (1), p 
97-104.  

37- Christopher, H.(2007): Nature and Causes of Learning Difficulties 
in Genetics at High School,Journal of International Development 
and Cooperation, Vol.(13), No.(1), pp. 1-9 

38- Corbett,A, Kauffman,L, Maclaren,B,Wagner,A. Jones,E,(2010): A 
CognitiveTutor for Genetics Problem Solving: Learning Gains and 
Student Modeling ,Educatonal Computing Research, Vol. 
(42),No.(2) 219-239,  

39- Chu, Yu-Chien (2008): Learning difficulties in genetics and the 
development of related attitudes in Taiwanese junior high schools. 
PhD thesis, University of Glasgow.from: 
http://theses.gla.ac.uk/168. 

40- Duncan, R., Freidenreich, H., Chinn, C & Bausch, A. (2009): 
Promoting middle school students, understanding of molecular 
genetics. Research in Science Education, DOI: 10.1007/s 11165-
0099150-0 

41- Educause Learning Initiative (2013): Things You Should Know 
about Flipped Classrooms, from: 

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7081.pdf. 
42- Elrod, S. L. (2007). Genetics Concept Inventory. Working paper 

presented at, NSF-sponsored Biology Education Research Group 
– Conceptual Assessment Group I meeting, Boulder, CO Mar 2-
3.from: http://unjobs.org/authors/susan-elrod.  

43- Findlay-Thompson, S., & Mombourquette, P. (2014): Evaluation of 
a flipped classroom in an undergraduate business course. Global 
conference Business Education & Accreditation, Vol. (6) No. (1), 
p63- 71. From: 
http://search.proquest.com/docview/1446438718?accountid=10359  

http://www.uwex.edu/disted/conference/resource.../56511_2012.pdf
http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom
http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom
http://theses.gla.ac.uk/168
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7081.pdf
http://unjobs.org/authors/susan-elrod
http://search.proquest.com/docview/1446438718?accountid=10359


2017  (1ج)يوليو ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 257 

44- Frydenberg, M. (2012). The flipped classroom: it's got to be done 
right. 

From : http://www.huffingtonpost.com/mark_frydenberg/the_flippe

d_classroom_its_b_2300988.html?view=screen. 
45- Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: flip your classroom 

to improve student learning. Learning   & leading with technology, 

June/July, 12- 17 
46- Goodwin, N & Miller, K. (2013). Evidence on flipped classrooms is 

still coming in educational leadership, March 2013, 27- 80 
47- July, 12- 17. 
48- Giguruwa, N., Anh, D. & Pishva, D. (2012). A multimedia 

integrated frame work for learning management systems. In P. 
Ghislandi (Ed). E-learning- theories, Design, software and 
applications (pp. 153- 172). Rijeka, Croatia: in tech DOI: 
10.5772/32396, 

49- Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K & Arfstrom, K. M. 
(2013). A review of flipped learning: George Mason University. 

50- Herreid, C., & Schiller, N. (2013). Case studies and the flipped 
classroom. Journal of College Science Teaching, Vol. (42), No. 
(5), p 62-123. 

51- Holley, D., Greaves, L., Bradley, C   & Cook, J. (2010): You can 

take out of it what you want: How learning objects within blended 
learning designs encourage personalized learning. In J. O 
'Donoghue (Ed), technology- supported environments for 
personalized learning: methods and case studies (pp. 285- 304). 
Hershey, PA: IGI global 

52- Johnson, L., Becker, A., Estrada, V,   & Freeman, A. (2014): NMC 

Horizon report 2014: higher education edition. Austin, Texas: the 

New Media consortium. 
53- Karagoz, M. & Çakira, M. (2011): Problem Solving in Genetics: 

Conceptual and Procedural Difficulties files. 
eric.ed.gov/fulltext/EJ936343.pdf. from: 
https://www.google.com.eg/#q=Genetic+Problem+Solving+Skills 

54- Lazarowitz, R. & Lieb, C. (2006): Formative assessment pre-Test to 
identify college student's prior knowledge, misconceptions and 
learning difficulties in biology. International Journal of Science 
and mathematical Education, vol. (26), No. (2): 195206. 

http://www.huffingtonpost.com/mark_frydenberg/the_flipped_classroom_its_b_2300988.html?view=screen
http://www.huffingtonpost.com/mark_frydenberg/the_flipped_classroom_its_b_2300988.html?view=screen
http://www.huffingtonpost.com/mark_frydenberg/the_flipped_classroom_its_b_2300988.html?view=screen
https://www.google.com.eg/#q=Genetic+Problem+Solving+Skills


  يةد/ حنان محدي أمحد أبو ر
 

 258 

55- Little, C. (2015): The Flipped Classroom in Further Education: 
Literature Review and Case Study, Research in Post-Compulsory 
Education, Vol. (20) No. (3) p265-279. 

56- Love, B; Hodge, A; Corritore, C; Ernst, D. (2015): Inquiry-Based 
Learning and the Flipped Classroom Model, PRIMUS, vol. (25) No 
(8) p745-762. 

57- Mercier, M; Higgins, E. & Costa, L. (2014): Different leaders: 
Emergent organizational and intellectual leadership in children’s 
Collaborative Learning Groups, Intern. J. Comput.-Support. Collab. 

Learn. Vol.9, p397–432. 
58- Nagel, D. (2013): The 4 Pillars of the Flipped Classroom, the 

Journal, Transforming Education through Technology. 
Retrieved: 14/04/2016, from: 
https://thejournal.com/404.aspx?404=http://thejournal.com/articles/
2013/06/18/report-the-4-pillars-of-the-flipped classroom.aspx  

59-  Newman,G.Kim,J.Lee,R.Brown,R.&Huston,R.(2016):The 
Perceived Effects of Flipped Teaching on Knowledge Acquisition , 
The Journal of Effective Teaching,Vol.(16)No(1),p52-71  

60- Pedroza, A. (2013): Student perceptions of the flipped classroom, 
New Research, from: 
http://www.mediacore.com/blog/studentperceptions-of-the-flipped-
classroom-new research  . 

61- Strayer, J. (2007): The effects of the classroom flip on the learning 
environment: a comparison of learning activity in a traditional 
classroom and a flip classroom that used and intelligent tutoring 
system (PhD), School of the Ohio state university.from: 
https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1189523914 

62- Wade, E. (2014).The Flipped Classroom Is Flipping Education on 
its head,From: HTTP://THEPU.SH/TRENDS/FLIPPED-
CLASSROOM-FLIPPING-EDUCATION-HEAD  

63- Weitzenkamp, D. (2013): Blooms and Flipped Classroom., FROM: 
HTTP://NEXTGENERATIONEXTENSION.ORG/2013/10/01/BL
OOMS-AND-THE-FLIPPED-CLASSROOM . 

https://thejournal.com/404.aspx?404=http://the
http://www.mediacore.com/blog/studentperceptions-of-the-flipped-classroom-new
http://www.mediacore.com/blog/studentperceptions-of-the-flipped-classroom-new
https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1189523914
http://thepu.sh/TRENDS/FLIPPED-CLASSROOM-FLIPPING-EDUCATION-HEAD
http://thepu.sh/TRENDS/FLIPPED-CLASSROOM-FLIPPING-EDUCATION-HEAD
http://nextgenerationextension.org/2013/10/01/BLOOMS-AND-THE-FLIPPED-CLASSROOM
http://nextgenerationextension.org/2013/10/01/BLOOMS-AND-THE-FLIPPED-CLASSROOM

