فاعلية اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى
طالبات الصف األول متوسط يف مقرر العلوم
الباحثات:
أ.غريبة بنت علي املطريي
د.طيبة بنت عبدالرمحن الزنيدي
مدرسة متوسطة ضرية -إدارة التعليم ابلرس
جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية

مقدمة
تعد مهارات التفكري الناقد من املهارات االساسية واملهمة اليت حثت أصول الرتبية اإلسالمية على ممارستها كما يف قوه تعاىلَ {:ي أايُّها الَّ ِ
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اآمنُوا إِن اجاءا ُك ْم فااس ٌق بِنا باٍإ فاتا با يَّ نُوا أان تُصيبُوا قا ْوًما ِبا اهالاة فاتُ ْ
كما تعد تنمية مهارات التفكري ومنها مهارات التفكري الناقد من أهداف تدريس العلوم ،ولتحقيق ذلك اهلدف جيب أن يكون لدى الطالب
قاعدة وافية من املعرفة حىت يتمكنوا من تفسري وتصحيح وتصفية احملتوى الدراسي ،كذلك ميكن تنمية هذه املهارات وتعلمها عندما تربط وتدمج
ابحملتوى الدراسي ،ومن خالل مساعدة الطالب على احلوار والنقاش الفعال (الفاحل2016 ،م).
وتشري دراسة كل من (سبحي )1437 ،و (الزنيدي1434 ،ه) اللتي اعتمدت نتائجهما على حتليل حمتوى مقررات العلوم للمرحلة املتوسطة
يف اململكة العربية السعودية  ،إىل توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى مقررات العلوم ،وتعارضه نتائج دراسة (العصيمي2013 ،م) اليت
اعتمدت يف نتائجها على آراء املعلمي ،وقد يفسر ذلك كما يذكر (العصيمي2013 ،م) بقلة معرفة معلمي العلوم مبفاهيم ومهارات التفكري
الناقد ،ورغم توافر املهارات إال أن امتالك الطالبات هلا ال يعكس هذا التوافر كما تشري نتائج دراسة (الزنيدي1434 ،ه ) و (العصيمي،
2013م) ،وقد فسرت الدراستي ذلك إىل االسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة يف تدريس العلوم ،لذا أتيت امهية دراسة فاعلية االسرتاتيجيات
التدريسية املختلفة يف تنمية مهارات التفكري الناقد ،وخصوصا تلك االسرتاتيجيات اليت متزج التقنية مبهارات التعلم الذايت ،والنقاش مع الزمالء،
كالرحالت املعرفية Web Questوالتعلم النقال Mobile Learningوالصف املقلوبFlipped Classroom

مشكلة الدراسة

تشري دراسة (ابراهيم و أمحد2017 ،م) إىل وجود أثر للتدريس ابستخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب على مهارات حل املشكالت
وعمليات العلم لدى الطالب ،كما تشري دراسة (الرتكي و السبيعي2016 ،م) إىل فاعليتها يف تنمية مهارات التفكري الناقد والوعي
البيئي يف مقرر العلوم لدى طالب املعاهد العلمية ،إال أن أَي من الباحثي مل يتطرق لفاعليتها يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى
الطالبات ،وابلتايل تتحدد مشكلة البحث ابلتحقق من:
فاعلية تدريس العلوم للصف األول متوسط إبسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات.

هدف البحث

التعرف على فاعلية اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية مهارات
التفكري الناقد لدى طالبات الصف األول متوسط يف مقرر العلوم

السؤال البحثي

ما فاعلية تدريس مقرر العلوم للصف األول متوسط إبسرتاتيجية
الصف املقلوب يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات؟

اخلطة االجرائية

طالبات الصف االول متوسط الفص ل (أول) وع ددهن أربع ة وعش رون طالب ة ،يف متوس طة ض ريه مبدين ة ال ر التابع ة ملكت ب
العينة
تعليم الر مبدينة الر
• مقيا التفكري الناقد من تصميم الباحثات.
• طبق املقيا قبليا على العينة التجريبية مث درست الدرو احملددة ابسرتاتيجية الصف املقل وب ،وطب ق املقي ا بع دَي ،مث
استخدم اختبار (ت) لداللة الفروق بي جمموعتي مرتابطتي ،وذلك للتعرف عل ى دالل ة الف روق ب ي متوس طي درج ات
االدوات وطرق
التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي يف مقيا التفكري الناقد.
مجع املعلومات
• تص ميم ال درو تس رتاتيجية الص ف املقل وب وه ي ال درو (الوح دة الراب ع :الفص ل الس ابع :الغ الف اجل وي املتح رك)
الدرس ان (األول :الغ الف اجل وي والطق س والث اي :الكت ل واجلبه ات اهلوائي ة) م ن مق رر العل وم للص ف األول متوس ط
للفصل الدراسي الثاي.
• بدأ العمل ابلبحث بتاريخ 15/3/1441ه  ،وقد طبق املقيا على العينة االستطالعية بتاريخ (22/4/1441ه)
• طبق املقيا بعدَي على العينة التجريبية بتاريخ (24/5/1441ه)
احلدود الزمانية • طبقت الدراسة امليدانية (تدريس الدرو ابإلسرتاتيجية احملددة) يف الفرتة (12/6/1441-24/5ه ) على م دى (أح د
عشرة) حصة.
• طبق املقيا بعدَي على العينة التجريبية بتاريخ (12/6/1441ه)

اخلطة االجرائية
احلدود املكانية طبقت البحث يف مدينة الر  ،يف مدرسة ضريه املتوسطة ،على طالبات الصف األول ،يف الفصل واملعمل واملنزل.
تضمنت احلدود املوضوعية للدراسية حدين مها:
• ال درو املص ممة ابس رتاتيجية الص ف املقل وب (الوح دة الراب ع :الفص ل الس ابع :الغ الف اجل وي املتح رك) الدرس ان
(األول :الغ الف اجل وي والطق س والث اي :الكت ل واجلبه ات اهلوائي ة) م ن مق رر العل وم للص ف األول متوس ط للفص ل
الدراسي الثاي (ملحق )5
احلدود املوضوعية • مهارات التفكري الناقد وهي:
➢ التنبؤ ابالفرتاضات.
➢ التفسري.
➢ االستنباط.
➢ تقييم املناقشات.

لتحقيق هدف البحث واإلجابة عن سؤاهلا صممت الباحثتان

مقياس للتفكري الناقد
تضمن أربع مهارات
هي:
التنبؤ ابالفرتاضات

التفسري

االستنباط

تقييم املناقشات

مث قامتا بتخطيط الدروس
الفصل السابع
الوحدة الرابع
)الغالف اجلوي املتحرك(
مقرر العلوم للصف األول متوسط للفصل الدراسي
الثاين
اسرتاتيجية الصف املقلوب

تطبيق قبلي للمقياس
التدريس ابسرتاتيجية الصف املقلوب
تطبيق بعدي للمقياس

النتائج
ابملقارنة بني نتائج الطالبات يف التطبيق القبلي والبعدي للمقياس
كانت نتائجهن كاآليت:

ويالحظ أن مخسة منهن فقط مل ترتفع درجات التطبيق القبلي
للمقياس لديهن.
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النتائج
وللتعررف علررى داللررة الفررروق بررني القيرراس القبلرري والقيرراس البعرردي للمجموعرة التجريبيررةي ون ررا لصررغر حجررم العينررة التجريبيررة فقررد اسررتخدمت
الباحثتان االختبارات الالابرامرتية (اختبار ولكوكسون ())Wilcoxonي كبديل الختبار (ت) لداللة الفروق بني جمموعتني مرتابطتني (عفان رةي
2010م) كما يف اجلدول اآليت:
اختبار ولكوكسون لداللة الفروق بني درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي يف مقياس التفكري الناقد.
اجملموعات

العدد

متوسط الرتب

جمموع الرتب

البعدي أقل من القبلي

3

7.00

21.00

البعدي أكرب من القبلي

18

11.67

210.00

البعدي يساوي القبلي

2

قيمة Z
3.30

مستوى الداللة
0.001

التعليق

دالة عند مستوى
0.01

حجم األثر
0.68

ويتضررم مررن أن قرريم ( )Zدالررة عنررد مسررتوى 0.01ي ممررا يشررري إو وجررود فررروق ات داللررة إحصررائية بررني التطبيررق القبلرري والتطبيررق

البعدي يف درجات مقياس التفكري الناقدي وكانت تلك الفروق لصاحل التطبيق البعدي.

تفسري النتائج
فاعلية استخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب يف التدريس لتنمية التفكري الناقدي وهو ما يتفق مع ما توصلت له
دراسة (الرتكي و السبيعيي 2016م)ي وكذلك يعزز نتائج دراسيت (العصيميي 2013م) و (الزنيديي 1434هر)
من أن اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة ال تساعد يف تنمية مهارات التفكري الناقد رغم توفرها يف مقررات العلوم؛
حيث منت مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات بدراسة فصل من املقرر ابسرتاتيجية الصف املقلوب بينما
دراستهن حملتوى الفصل الدراسي األول ابلطريقة املعتادة مل تنمها.
ويفسر لك أبن التعلم ابسرتاتيجية الصف املقلوب يسند التعليم إو املتعلمي وقد خصص وقت احلصة ابلفصل
الكتشاف املوضوعات بشكل مركز وخلق فرص تعليم وتعلمي ونتيجة لذلك تشارك الطالبات بنشاط يف بناء املعرفة
ويشاركن ويقيمن تعلمهن بطريقة ات معىن شخصي (سبيتي 2016م)ي مما يعزز من استخدامهن ملهارات التفكري
الناقد.

التأمالت حول جتربة التدريس إبسرتاتيجية الصف املقلوب
التحول املالحظ على سلوكيات التعلم لدى الطالبات ترجعه الباحثتان إو كون االسرتاتيجية متزج بني:
التعلم الذايت مما يعطي الطالبة قدرا من العبء ينمي ثقتها يف نفسها بقدرهتا على اكتساب املعرفةي واستخدام
التقنية يف التعلم والتعليمي واليت تتوفر غالبا لدى الطالبات لغرض الرتفيه مما كون رابطا إجيابيا لديهن مع تعلم
الدروس وفهم ال واهر.
مل يكن لدى الطالبات القدرة الكافية على التعليل و كر األسبابي كما أن الكثري منهن ال يستطعن وصف (ملا ا
حيدث لك؟)ي وتفسري ما جيري حوهلن من ظواهر (هل اهلواء مادة؟)ي كما أن الكثري من الطالبات يفهمن أن
الغاز حالة اثلثة من حاالت املادةي لكن ال يقدمن السبب لكونه مادةي وبعد مشاهدهتن للفيديو توصلن للسبب
فهو يشغل حيز وله كتلة.
ويف درس نسب الغازات يف الغالف اجلوي كانت الطالبات أكثر محاساً لالستزادة يف موضوع الدرس من خالل
كمية ما شاهدوه وما قرأوه.

جتربتنا مع البحث االجرائي
كوهنا التجربة األوو للباحثتني
قلة النما ج اليت ميكن الرجوع هلا
قلة املراجع املتاحة يف البحوث
اإلجرائية والكتابة التأملية

حتدي االشرتاك جبائزة البحث االجرائي بغض الن ر
عن النتيجة
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