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 مستخمص الدراسة
 :  أىداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى تنمية بعض المفاىيم النفسية لدى طالب الصف الثانى الثانوى 
 باستخدام استراتيجية الفصل المعكوس .

 مجموعة الدراسة : 
ات المعرفية ( طالب وطالبة كمجموعة تجريبية درست وحدة " العممي 03اشتممت عمى ) 

" باستخدام استراتيجية الفصل المعكوس بمدرسة المطيعة الثانوية العامة التابعة الدارة أسيوط ، 
 ( الفصل الدراسى الثانى . 9393_ 9302بمحافظة أسيوط لمعام الدراسى )

 :  اجراءات الدراسة
كذلك تم تم إعداد إطارا نظريا عن إسترتيجية الفصل المعكوس ، المفاىيم النفسية ، و 

( مفيوما ، 02إعداد مواده الدراسة وأدواتيا ، والتى شممت ) قائمة المفاىيم النفسية بمغت )
 وكتاب األنشطة ، ودليل المعمم وفق إستراتيجية الفصل المعكوس ، اختبار المفاىيم النفسية ( .

 نتائج الدراسة: توصمت الدراسة إلى النتائج التالية 
يجية الفصل المعكوس فى تدريس مادة عمم النفس لو أثر واضح كما ان استخدام استرات       

 جاء بالنتائج التالية : 
في الطالب مجموعة الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات   (0

      التطبيقين القبمي والبعدي لمجموع وأبعاد اختبار المفاىيم النفسية وذلك عند مستوى داللة 
متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي حيث بمغت قيمة " ت "  ( لصالح 3.30) 

( ، وقد تم حساب قيمة حجم االثر باستخدام معادلة  02.01لمجموع درجات االختبار ) 
( مما يدل عمى وجود اثر الستخدام استراتيجية الفصل  3.20ايتا تربيع وبمغت قيمتيا ) 

 المعكوس فى تنمية بعض المفاىيم النفسية. 
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Abstract 
Research objectives: the research aimed to develop some 

psychological terms for students in the second secondary stage by 
using the flipped classroom strategy. 

Research group: the research consisted of (30) students as an 
experimental group which studied "cognitive processes" by using the 
flipped classroom strategy at Al-mateaa secondary school ,Asyut 
Administration in Asyut Governorate year(2019-2020) , second 
semester. 

Research procedures: A theoretical frame was prepared about the 
flipped classroom strategy, psychological terms, and the research tools 
and resources; which consist of (39 Psychological terms, an activity 
book, teacher guide for the flipped classroom strategy, psychological 
terms' test (. 

Research results: the study concluded the following results: 
1- Using the flipped classroom strategy impacted the development of 

some psychological terms for the students of the second secondary 
stage, it was clear through the static differences in the mark's 
average of the research subjects students in the pre and after 
exams for the total and dimensions of the psychological terms' 
exam at the indication level (0.01) for the average marks of the 
students in the after-exam which reached the value (C) for the 
exam total marks (19.18). The effect size value was calculated by 
(Eta squared) and reached (0.93) which is a big value. 
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 مقدمة البحث :
شيد العصر الحالى ثوره لم يسبق ليا مثيل فى مجال العمم والتكنولوجيا وقد ترتب عمى ذلك     

تزايد حجم المعرفة بدرجو كبيره حتى اصبح من الصعب التمكن واحتواء المعرفو مما أدى الى 
 تمك المتغيرات.اتجاه التربويين الى تطوير أساليب ومداخل تدريس ىذه المعارف بما يتناسب مع 

ويرى العديد من التربويين البد من التركيز عمى تكوين بناء مفاىيمى لدى المتعممين فى    
المستويات الدراسيو المختمفو واالىتمام ببناء المفيوم وزياده عمقو واتساعو تدريجيا فى اذىان 

 ( 0223،000ه،المتعممين لمواجيو التغيرات المعرفيو وزيادتيا المستمره)جودت أحمد سعاد
وماده عمم النفس إحدى المواد اإلنسانية التى يتم تدريسيا فى المرحمو الثانويو والتى تاتى فى     

مقدمو المواد القادرة عمى تحقيق أىداف المدرسة الثانوية العامة وتودي دورًا ميما فى الحياة 
تجاىات وميارات تتص            ل بيذه األىدافالمعاصرة، لوفرة ما فييا من مفاىيم ونظريات وا 

 (   4، 9330)محمد سعيد زيدان ، 
وتحتوى مادة عمم النفس عمى كثير من المفاىيم المجردة التى يحفظيا الطالب دون فيم    

وادراك لذا أصبح التحدى الذى يواجو معممى عمم النفس ىو أن يكتسب الطالب مفاىيم نفسية 
لتعميمية ومساعدة ىؤالء الطالب عمى تنمية ىذه سميمة تساعدىم عمى فيم وادراك المادة ا

المفاىيم النفسية لدييم لما ليا من مكانا بارزا فى تعميم وتعمم عمم النفس ؛ النيا تعتبر مفتاح 
ولغة المعرفة النفسية ،وىذا االمر الذى جعل كثيرا من التربويين والمربيين يتناولونيا بالبحث 

وكيفية تدريسيا وافضل الطرق والنماذج التى يمكن لممعمم  والتحميل من حيث مفيوميا واىميتيا
 أن يستخدميا فى تحقيق االىداف

( الى أىميو المفاىيم النفسية كونيا توصمنا  04،  9303ويشير ) جميل محمد أحمد ،      
الى معرفة سموك الفرد أثناء قيامة بنشاط تربوى ما ، كالتعميم والتفكير واإلدراك واإلنتباه 

حساس والتذكر والى الشروط البيئيو المختمفو ذات العالقو بيذا السموك ، كالشروط الطبيعيو واال
 واإلقتصاديو والثقافيو

وتتمثل أىميو تنمية المفاىيم لدى الطالب فى تجميع الحقائق ، وتسيم فى جعل التعمم ذا        
تنمى لدى الطالب القدره ( و  81، 9331معنى ، وتعمل عمى انتقال اثر التعمم ) حنان نصار ، 

عمى الربط بين مختمف المعمومات والمعارف الجزئيو السابقو ، ودمجيا فى نسق جديد قد يكون 
مفيوما او قانونًا او تعميمًا، كما تنمى قدرتو عمى تفكيك المسممات الى جزئيات ورصد العالقات 

 ( 30، 9338القائمو بينيا ) صالح الدين محمود،
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من أىميو تدريس ماده عمم النفس فى حياه طالب المرحمة الثانوية إال أن واقع  وعمى الرغم      
تدريس عمم النفس فى مدارسنا مازال ال يحقق االىداف المتوخاه منو فطريقو االلقاء ما زالت ىى 
الطريقو السائده فى تدريس المادة والتى تقوم عمى الشرح والتمقين من جانب المعمم والتمقى 

جانب الطالب مما يؤدى الى كره مادة عمم النفس والخمط لبعض المفاىيم الخاصة والحفظ من 
 بيا وىذا يؤكد اوجو القصور الموجوده فى الطرق السائده فى تدريس ماده عمم النفس 

(إلى أىمية تطوير تقنيات  9300،03وقد أشار ) عاطف أبو حميد الشرمان،       
ية التعميمية التعممية و تودي أدوات التكنولوجيا فى واسترتيجيات حديثة من أجل خدمة العمم

 المنيج لتعطى قيمة مضافة وتحسن نوعيو التعميم وليس اليدف إقحاميا فى ىذه العممية .
ومن االستراتيجيات الحديثة التي تعتمد عمى استخدام التقنيات الحديثة لتفعيل التعمم        

ني واستراتيجية التعمم المدمج واستراتيجية الرحالت الرقمي، مثل: استراتيجية التعمم اإللكترو 
 (  44، 9333المعرفية واستراتيجية الفصل المعكوس )حنان أسعد الزين ،

يعد الفصل المعكوس أحد أنواع التعمم المدمج الذى يستخدم التقنية لنقل المحاضرات        
ائجة ىذه األيام والتي ينادي بيا خارج الفصل الدراسى واستراتيجية الفصل المعكوس ىى الفكرة الر 

( المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمشركة العمالقة Bill Gates )الجميع ابتداًء من "بيل يتس 
           "مايكروسوفت"، حيث يرى في ىذا النوع من التعميم مثااًل لالبتكار التعميمي المثير الواعد 

 ( 000،  9308) حنان أسعد الزين، 
تستند فكره الفصل المعكوس فى أساس تكوينيا الى مفاىيم عديده مثل : التعمم النشط و        

،وفاعميو الطالب ،و مشاركتيم ،وتصميم مخطط لمدرس ،واذاعو او بث لممحتوى التعميمى . 
Herreid,Cyde&Schller,nancyA,2013,p62 ) ) 

ستخدام الفعال لمتقنية ( المتخصصة في دعم اال (Educaseوتعرف مؤسسة إيديو كيز        
في العممية التعميمية التعمم المعكوس " كنموذج تربوي يقوم عمى عكس العممية التعميمية بحيث 

  "يتم مشاىدة محاضرة نموذجية كواجب في المنزل والقيام باألنشطة المتعمقة بالمقرر في الفصل
Educase ,2013)) 

لمعكوس بأنو "شكل من أشكال التعميم ( الفصل ا 9304وترى )رنا محفوظ حمدى،        
المدمج الذي يشمل أي استخدام لمتكنولوجيا لالستفادة من التعمم في الفصول الدراسية ويعد 
كمنظومة تعميمية تمكن المتعممين من تمقي المفاىيم التعميمية بأساليب تعميمية مختمفة من 

يع المقطع لتجاوز الجزئيات التي مصادر تعميمية متعددة كإعادة مقطع فيديو عدة مرات أو تسر 
 ليم خبرة بيا، مع إمكانية تدوين المالحظات".



         عمى سيد محمد عبد الجميل             /أ.د    
 شعبان عبد العظيم أحمد /أ.د     استخدام استراتيجية الفصل المعكوس

 فاطمو تركى احمد تركى /أ    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   م0202يوليو    -السابع  العذد   -  63  جمللذا 882
 

وتقوم فكره الفصل المعكوس عمى أساس قمب العممية التعميمية ، فبدال من أن يتمقى        
الطالب المفاىيم الجديده داخل الفصل الدراسى ، ثم يعودون الى المنزل الداء الواجبات المنزلية 

م التقميدى ،تقمب العمميو ىنا حيث يتمقى الطالب فى الفصل المعكوس المفاىيم الجديدة فى التعمي
(  03-8لمدرس من خالل اعداد المعمم مقطع فيديو باستخدام برامج مساعده مدتو ما بين )

( او شبكات التواصل االجتماعى او مشاركتيم  webدقائق ومشاركتو ليم فى احدى مواقع ال )
يديو او الوسائط المتعددة او االلعاب التعميمية من مصادر المعمومات االلكترونيو الحد مقاطع الف

( او عمى نظام اداره التعمم for universityاوyou tube او  kan-acadamy مثل : )
وغيرىا من المواقع التعميمية حيث يتعمم الطالب باستخدام ىذه اإلستراتيجيو مفاىيم الدرس الجديد 

خالل التقنيات الحديثة مثل اليواتف الذكيو او االجيزه الحاسوبية المحمولة مثل فى المنزل من 
االيباد فيتمكن الطالب من اعاده مقطع الفيديو عده مرات ليتمكنوا من استيعاب المفاىيم الجديده 
كما يمكنيم تسريع المقطع لتجاوز االجزاء التى تم استيعابيا فتتم مراعاه الفروق الفرديو بين 

الب ويختفى عنصر الممل ويحل محمو عنصر التشويق واالستمتاع بالتعمم كما يمكن لمطالب الط
من اعداد اختبار الكترونى لمفاىيم الدرس الجديد ليقوم الطالب باالجابة عن االسئمو المطروحو 
مما يساعد المعمم فى التعرف عمى نقاط القوة والضعف فى استيعابيم ولمستوى فيميم 

(brame,Cynthia.i,2013 ) 

ويعد الفصل المعكوس أحد الحمول التقنية الحديثة لعالج ضعف التعمم التقميدي وتنمية 
مستوى ميارات التفكير عند الطالب، فالتعمم المعكوس ىو إستراتيجية تدريس تشمل استخدام 

قت في التقنية لالستفادة من التعمم في العممية التعميمية، بحيث يمكن لممعمم قضاء مزيد من الو 
التفاعل والتحاور والمناقشة مع الطالب في الفصل بداًل من إلقاء المحاضرات، حيث يقوم 
الطالب بمشاىدة عروض فيديو قصيرة لممحاضرات في المنزل ويبقى الوقت األكبر لمناقشة 
المحتوى في الفصل تحت إشراف المعمم. فوفًقا لتصنيف بموم المعدل، فإن الطالب يحققون في 

الحصول عمى المعرفة واستيعابيا( فى ستوى األدنى من المجال المعرفي )المعكوس المالتعمم 
( طبيق، التحميل، التركيب، التقييم)التلمستوى األعمى من المجال المعرفيالمنزل، والتركيز عمى ا

 (Brame, Cynthia.i,2013 في وقت الفصل .)
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 مشكمة البحث : 
اكتساب وتنمية المفاىيم النفسية لدى طالب الصف  تمثمت مشكمة البحث الحالى فى ضعف     

الثانى الثانوى وفى سبيل تأكيد ىذا الضعف باالطالع عمى االدبيات والدراسات التى تناولت 
المفاىيم بصفو عامة والمفاىيم النفسية بصفة خاصة ومنيا : دراسة ) شعبان عبد العظيم أحمد ، 

( ،  9300ودراسة ) اسامة عربى عمار ،  ( ، 9303ودارسة )يحيى سعد جبر، ( ،  9338
                     ودراسة ( ،  9304عبداهلل معتصم، (دراسة و ( ، 9300ودراسة )مروه مينا، 
 . ( 9330ودارسة )ايمان اسحاق األغا،(  ، 9308) سعدية شكرى عمى ، 

ى مجموعة من ثم قامت الباحثة بتطبيق اختبار تحصيمى مبدئى فى المفاىيم النفسية عم    
من  4073نسبو طالب الصف الثانى الثانوى ، وأشارت نتائج تطبيق االختبار إلى أن حوالى 

الطالب لدييم انخفاض فى المفاىيم النفسيو وخاصو فى المستويات المعرفيو العميا ) التطبيق _ 
 التركيب _ التقويم ( 

 : سؤال البحث
 سعى البحث لالجابة عن السؤال التالى :

عمية استخدام استراتيجية الفصل المعكوس فى تنمية المفاىيم النفسية لدى طالب ما فا -
 الصف الثانى الثانوى ؟

 مصطمحات البحث :
 Flipped Classroomالفصل المعكوس : 

( بأنو "إستراتيجية تربوية تتمركز حول الطالبات بداًل  003،  9308تعرفو ) حنان الزبن،      
ث تقوم الطالبات بمشاىدة محاضرات فيديو قصيرة في منازلين قبل من عضو ىيئة التدريس، حي

وقت الفصل، بينما تستغل عضو ىيئة التدريس الوقت في الفصل بتوفير بيئة تعمم تفاعمية نشطة 
 "يتم فييا توجيو الطالبات وتطبيق ما تعممو

ية ( لطالب يقصد بو فى البحث الحالى : تقديم المعمم لمحتوى وحده )العمميات المعرف    
الصف الثانى الثانوى دارسى عمم النفس قبل حضورىم لمصف ، فى صوره مواد تفاعميو سمعيو 
وبصريو يتم من خالليا عرض المعمومات االساسيو فى أحد المنصات التعميميو يقوم الطالب 
بمشاىدتيا وتدوين االسئمو ، وبعد حضورىم داخل الصف يتم إجراء المناقشات وتمقى االسئمو 

 واالجابو عمييا والقيام بورش العمل واالنشطو حول ىذه المعمومات .
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 Psychological Concepts المفاىيم النفسية :
يعرف المفيوم النفسى بانو رمز تنطوى تحتو خصائص مشتركو تنتج عن صوره ذىنيو    

ع بينيما مستنتجو عن نشاطات عقميو معينو تدل عمى اشياء نفسيو سموكيو او معرفيو مجرده تجم
 ( 03، 9303عناصر مشتركو يكونيا الفرد عما حولو اثناء تفاعمو مع البيئو )جميل محمد ، 

( بانيا تصور عقمى يتكون لدى الفرد ويكون مرتبط  9308تعرفيا )سعديو شكرى عمى ،   
بكممو او رمز او عمميات عقميو ، فيشكل ليا العقل البشرى تصورا معينا ، وذلك من خالل 

 من الخصائص المشتركو والمميزه ليذا المفيوم . مجموعو
يقصد بو فى البحث الحالى : ىى التصور الذىنى الذى يكونو الطالب دارسى عمم النفس      

عن مجموعو من األحداث او الحقائق او الظواىر النفسيو التى تشترك معا فى مجموعو من 
 الخصائص والتى يعبر عنيا بكممو او رمز يدل عمييا.

 ف البحث :ىد
 ييدف البحث الحالى الى :

 –اإلدراك  –االنتباه –تنميو المفاىيم النفسيو المتضمنو بوحده العمميات المعرفية " اإلحساس  -
الذاكره _ التفكير" لدى طالب الصف الثانى التانوى باستخدام استراتيجيو الفصل المعكوس 

 ويم "فى مستويات المعرفو العميا " التطبيق _ التركيب _ التق
 أىمية البحث :
 : االىمية النظرية

قد يسيم ىذا البحث فى إلقاء الضوء عمى الفصل المعكوس، ومدى فاعميتيا في تنمية  -0
 المفاىيم النفسيو كأحد االتجاىات التربوية الحديثة.

 : االىمية التطبيقية
 : لممعمم
         لمساعده الطالب  قد تمنح استراتيجية الفصل المعكوس المعممين مزيدا من الوقت     

 وتمقى استفساراتيم.
 :لممتعمم 

 قد تسيم استراتيجية الفصل المعكوس فى تنميو المفاىيم النفسية .  -0
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 قد تسيم استراتيجية الفصل المعكوس فى اثاره اىتمام المتعممين لمتعمم ومقابمو احتياجتيم . -9
 قد تسيم فى بناء عالقة قوية بين الطالب والمعمم . -0
عدة في سد الفجوة المعرفية التي يسببيا غياب الطالب القسري أو اإلختياري عن قد تسا -4

 الفصول الدراسية .
 قد تتاسب سرعات المتعممين المختمفو فى التعمم . -8

 : لمصممى التعميم
توجيو انظار القائمين عمى تصميم البرمجيات التعميميو الى ضروره تفعيل برامج الوسائط      

يو فى الفصل المعكوس لما لو من بالغ االثرعمى تفعيل منظومو العمميو المتعدده التفاعم
 التعميميو.

 محددات البحث :
 مجموعة من الطالب دارسى عمم النفس بمدرسة المطيعة الثانوية المشتركة باسيوط . -
الوحدة الثالثة ) العمميات المعرفية ( من مقرر عمم النفس لمصف الثانى الثانوى وتشمل  -

 ساس _االنتباه _االداراك _ الذاكرة _ التفكير( .عمى )االح
 ادوات البحث ومواده :

 اوال : مواد البحث :
دقيقة لموضوعات وحده  08الى  8: وتتمثل فى مقاطع فيديو مدتيا من  ماده فمميو      

)العمميات المعرفيو ( من مقرر عمم النفس لمصف الثانى الثانوى بعضيا من إعداد الباحثو 
             ( PowerPointاالخر من مواقع تعميميو باالضافو الى عروض توضحيو ) والبعض 

           تتضمن المفاىيم االساسية ، ويتم إتاحتيا لمطالب وارساليا ليم ومشاركتيا معيم عبر تطبيق 
 (Whats Up  . ليطمعوا عمييا قبل حضورىم لمصف ) 
 ورق مالحظات -0
 ةكتاب االنشطة من اعداد الباحث -9
 دليل المعمم من اعداد الباحثة  -0

 ثانيا : أدوات القياس :
 إختبار تحصيمى لممفاىيم النفسية من اعداد الباحثة .



         عمى سيد محمد عبد الجميل             /أ.د    
 شعبان عبد العظيم أحمد /أ.د     استخدام استراتيجية الفصل المعكوس

 فاطمو تركى احمد تركى /أ    
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  منيج البحث : 
 ستقوم الباحثة باستخدام المنيج شبو التجريبى ذو المجموعو الواحده .

 إجراءات البحث : 
 األتية :  لالجابة عمى اسئمة البحث وتحقيق أىدافة تم اتباع الخطوات

االطالع عمى الدراسات السابقة واالدبيات التربوية التى تناولت استراتيجية الفصل المعكوس  (0
 والمفاىيم النفسية .

 اعداد إختبار تحصيمى لممفاىيم النفسية  (9
تقنين االختبار عن طريق عرضة عمى مجموعة من المحكمين ، وتعديمة فى ضوء آرائيم  (0

 ومقترحاتيم 
عمى مجموعة استطالعية ، وذلك لحساب صدقيا وثابتيا والزمن الالزم تطبيق اإلختبار  (4

 لتطبيقيا
التوصل لمصوره النيائية لالختبار بعد ضبطيا فى ضوء اراء المحكمين وفى ضوء التجربة  (8

 االستطالعية
 إختيار مجموعو البحث من طالب الصف الثانى الثانوى بمدرسو المطيعة الثانوية العامة (3
 القبمى عمى مجموعو البحث  تطبيق اإلختبار  (0
 تدريس وحده العمميات المعرفية باستراتيجية الفصل المعكوس  (1
 تطبيق االختبار البعدى لمجموعو البحث  (2

 رصد النتائج ومعالجتيا احصائيا ثم تحميميا وتفسيرىا (03
 تقديم مجموعة التوصيات والمقترحات فى ضوء النتائج (00

 الجانب التطبيقى لمبحث :
           ( طالب وطالبة من 03تكونت مجموعة البحث من ) لبحث : أوال : مجموعة ا

طالب الصف الثانى الثانوى بمدرسة المطيعة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط فى العام الدراسى 
9302 \9393 
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 :  أدوات ومواد البحث ثانيا :
 استخدم البحث األدوات والمواد التالية :

المتضمنة بوحدة ) العممميات المعرفية ( المقررة عمى طالب اعداد قائمة المفاىيم النفسية  (0
 الصف الثانى الثانوى .

اعداد اختبار تحصيمى لممفاىيم النفسية المتضمنة فى وحدة ) العمميات المعرفية ( المقررة  (9
 عمى طالب الصف الثانى الثانوى .

 الفصل المعكوس . اعداد دليل المعمم لتدريس وحدة العمميات المعرفية وفقا الستراتيجية (0

 اعداد كتاب االنشطة لدراسة الوحدة . (4

اعداد قائمة المفاىيم النفسية المتضمنة بوحدة ) العممميات المعرفية ( المقررة عمى طالب _ 0
 : الصف الثانى الثانوى

قد تم اشتقاق تمك القائمة فى صورتيا االولية فى ضوء ما يمى:اختيار وحده البحث     
ية( وتحميل محتوى ىذه الوحدة وصدق تحميل محتواىا وقد تكونت القائمة )العمميات المعرف

المفاىيم النفسية المتضمنة بوحدة " العمميات المعرفية " المقررة عمى طالب الصف الثانى 
( مفيوما ، وتم اعداد قائمة مبدئية بالمفاىيم وداللتيا المفظية ، ثم تم عرضيا  02الثانوى من ) 

حكمين والخبراء المختصين فى المناىج وطرق التدريس وموحيى ومعممى عمى مجموعة من الم
( محكما وفى ضوء اراء المحكمين تم التوصل الى القائمة النيائية  08عمم النفس بمغ عددىم ) 

 لممفاىيم النفسية الوارده بوحدة البحث وداللتيا المفظية.

حدة ) العمميات المعرفية ( اعداد اختبار تحصيمى لممفاىيم النفسية المتضمنة فى و _ 9
 . المقررة عمى طالب الصف الثانى الثانوى

( سؤاال مقسمة  98قامت الباحثة بتحديد ىدف االختبار ، وتعميماتة ، واسئمتو التى بمغت )    
عمى ثالث مستويات معرفية ) التطبيق _ التركيب _ التقويم ( ، ولمتأكد من صالحية االختبار 

م عرضو عمى مجموعة من المحكمين المختصين فى مجال المناىج بصفو فى صورتة المبدئية ت
عامة وعمم النفس بصفة خاصة ، وابداء الرأى بالحذف والتعديل أو االضافة وبذلك أصبح 

 االختيار صالحا لمتجربة االستطالعية 
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البة ( ط 03تم إجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى عينة استطالعية بمغ عددىا )       
من طالب الصف الثانى الثانوى بمدرسة ساحل سميم الثانوية ، وتم تصحيح االختبار وحساب 

،. ( وىذا يدل عمى ثبات 193ثباتو من خالل تطبيق معادلة الفا كرونباك وبمغت نسبة ثباتو ) 
االختبار ، كما تم حساب صدق االختبار وذلك عن طريق حساب داللة الفروق بين االرباعى 

" مان ويتنى  zى واالرباعى االدنى لدرجات الطالب فى االختبار باستخدام مقياس " االعم
 .ارتفاع الصدق التمييزى لالختبار مما يؤكد 3.30" دالة عند مستوى داللة  zواتضح أن قيمة " 

 اعداد دليل المعمم لتدريس وحده العمميات المعرفية وفقا الستراتيجية الفصل المعكوس ._ 0
 تم اتباع الخطوات اإلجرائية التالية عند تصميم دليل المعمم :

 أ_ تحديد اليدف من إعداد الدليل :
ىدف الدليل الى توضيح االجراءات التدريسية وفق إستراتيجية الفصل المعكوس ؛ حتى       

م يستعين بيا معممو عمم النفس فى تدريس موضوعات المقرر المدرسى لمطالب ؛ لتنمية المفاىي
 النفسية 

 : ب_مصادر بناء الدليل
تم إعداد الدليل فى ضوء محتوى كتاب الطالب ، وقد استندت الباحثة فى ذلك الى       

مجموعة من االدبيات  والدراسات السابقة لبناء الدليل فى ضوء استراتيجية الفصل المعكوس ، 
 (  9301ومن ىذه الدراسات دراسة ) نجالء يحيى ، 

 ميمة فى صورتة االولية بحيث يشمل العناصر التالية :وتم بناؤه وتص
  مقدمة 
 فمسفة الدليل 
 أىداف دليل المعمم 
 محتوى دليل المعمم 
  مصطمحات أساسية يجب أن تعرفيا 
 األىداف العامة لموحدة 
 المفاىيم التى تتضمنيا الوحدة 
 مصادر التعمم لموحدة 
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 خطوات التدريس بإستخدام إستراتيجية الفصل المعكوس 
 دوار المعمم والمتعمم فى الفصل المعكوسأ 
 أساليب التقويم المناسبة 
 تعميمات وتوجييات لتدريس الوحدة 
 المراجع المستخدمة فى اعداد المراجع 
 الخطة الزمنية لتدريس الوحدة باستخدام إستراتيجية الفصل المعكوس 
 خطة الدروس لتدريس الوحدة باستخدام إستراتيجية الفصل المعكوس 

 ل المعمم فى صورتة االولية عمى المحكمين :عرض دلي
قامت الباحثة بعرض الصورة االولية لدليل المعمم عمى مجموعة من المحكمين والخبراء        

( محكما؛ وذلك لالخذ 08فى المناىج وطرق التدريس وخبراء الميدان وبمغ عدد المحكمين )
 براييم فيما يتعمق بما يمى:

 س الموضوعات المقررة مدى مناسبة الدليل لتدري 
  مناسبة الخطة الزمنية لتدريس الموضوعات المقررة 
   مناسبة االىداف العامة واالجرائية الستراتيجية الفصل المعكوس 
 مناسبة االنشطة المقدمة الستراتيجية الفصل المعكوس 
  مناسبة خطوات استراتيجية الفصل المعكوس لتدريس الموضوعات 

 : ستراتيجية الفصل المعكوس فى صورتة النيائيةدليل المعمم الستخدام ا
تم عرض الدليل فى المحكمين ؛ وذلك بيدف مدى استيفاء دليل المعمم لممكونات الواجب       

توافرىا فية ومدى وضوحة ومناسبتو لطالب الصف الثانى الثانوى ، وقد اجمع المحكمون عمى 
و وأجرت الباحثة التعديالت المطموبة ، وأصبح صالحية دليل المعمم لمتطبيق بعد إبداء آرائيم في

 الدليل جاىزا لمتطبيق عمى مجموعة الدراسة 
شمل كتاب األنشطة الفصمية جميع األنشطة والميام اليومية كتاب األنشطة الفصمية :        

          المخطط لتنفيذىا داخل الفصل وفقا الستراتيجية الفصل المعكوس وذلك باالستناد إلى 
( Honeycutt,2018a,1:2 ( و )Honeycutt,2018b,1:5 : بحيث تكون ) 
  مرتبة وفقا لخطوات سير الدرس 
 " مرتبطة بمحتوى وحدة " العمميات المعرفية 
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  مناسبة لطالب المرحمة الثانوية 
  مناسبة لمعمل التعاونى داخل المجموعات 
  متدرجة من السيل الى الصعب 

وقدمت ىذه االنشطة إلى مجموعات الطالب فى كل درس فى صورة بطاقات مرقمة وفقا     
 ( : 1( و )0لتسمسل الميام ، حيث تمثل كل بطاقة نشاط من االنشطة ويوضح الشكل )

 ( بطاقة تمثل أحد االنشطة الفصمية7(شكل 
 
1 
 

 خمف( بطاقة النشاط الفصمى من ال8شكل )

وتم عرض ىذه الميام بالتسمسل أثناء الحصة بواسطة السبورة الذكية ، وبذلك  أصبح كتاب    
 األنشطة فى صورتو األولية .

 تحكيم كتاب األنشطة الفصمية 

تم عرض كتاب األنشطة فى صورتة االولية عمى مجموعة من المحكمين فى عمم النفس      
( محكما ؛ وذلك لالسترشاد  08لنفس بمغ عددىم ) وطرق تدريسة وبعض موجيى ومعممى عمم ا

 بآرائيم فى إعداد الكتاب ؛ لتحقيق الفائدة المرجوة منو ، وذلك من خالل ما يمى :

 (  0نشاط رقم )  
 عزيزى الطالب

 
 " الجزء المسئول عن التذوق ىو المسان ويحتوى عمى خاليا حسية تميز بين أنواع األطعمة وتنقل          

 النبضات  العصبية وتحوليا إلى إشارات يستقبميا المخ ثم يتم إدراك الطعم قم باالشتراك مع افراد           
 م االحساس من وجية نظركم مجموعتك فى اعادة صياغة مفيو                           
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  الصحة العممية لصياغو االىداف التعميمية 
  مدى مناسبة الوسائل التعميمية لالىداف 
  مدى مناسبة االنشطة التعميمية لمحتوى الدرس 
 اليب التقويم لالىداف المحددة مدى مناسبة أس 
  تعديل او حذف او اضافة ما يرونو مناسبا لمكتاب لتحقيق اىدافو 

وبعد عرض كتاب االنشطة عمى المحكمين تم أجراء التعديالت المقترحة فى ضوء ارائيم        
 حيث تم تعديل صياغة العبارات المستخدمة فى صياغة االنشطة لمكتاب نظرا لعدم مؤالمتيا 

 : الصورة النيائية لكتاب االنشطة
           تم إجراء التعديالت التى أشار إلييا المحكمون ، ومن ثم أصبح كتاب االنشطة فى      

 صورتو النيائية .
 خطوات تنفيذ التدريس وفقا الستراتيجية الفصل المعكوس : 

ضمين استراتيجيات التعمم يعتمد تنفيذ التدريس وفقا الستراتيجية الفصل المعكوس عمى ت       
النشط داخل نموذج التدريس المباشر مثل : التعمم الذاتى ، والتعمم التعاونى ، ولعب االدوار ، 

 وحل الشكالت ، والتعمم باالكتشاف 
ويتم تنفيذه عمى مرحمتين : المرحمة االولى فى المنزل ، اما المرحمة الثانية فى الفصل ،        

 ثة والطالب أدوار مختمفة .ويؤدى خالليما الباح
 : اوأل خارج الفصل ) فى المنزل ( وفييا تقوم الباحثة والطالب ببعض الخطوات

  : الباحثة
             قامت الباحثة باعداد الممادة التعميمية القبمية ألتاحة الفرصة لمتعرف عمى الدرس  -0

دراك  وذاكرة وأحساس وتفكير ( ) وىى اعداد دروس وحدة العمميات المعرفية من انتباه وا 
دقائق ( ،  03_8عمى ىيئو مواد فممية ) مقاطع فيديو من اليوتيوب  تكون مده الفيديو من )

 (  Power Point (أو عروض 
            وبرنامج  ( تشارك الباحثة المادة االلكترونية عمى موقع المنصة االلكترونية ) أدمودو -9

 واتس أب
 م نتاجات التعمم عند الطالبتبنى الباحثة اختبار لتقوي -3
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 : الطالب
  يشاىد الطالب المادة ال التى ارسمتيا ليم الباحثة -0
يعيد الطالب مشاىدة الفيديو عده مرات إلى أن يصموا لدرجة الفيم لمدرس أو حتى الفكرة  -9

 الرئيسية لو
  أثناء مشاىده الماده التعميمية القبمية يقوم الطالب بممىء ورق المالحظات واألسئمة -3

 :ثانيًا داخل الفصل وفييا يقوم كل من الباحثة والطالب    -ب
 : الباحثة

تقوم الباحثة ببدء الحصة باجراء اختبار قصير لمتاكد من مشاىده الطالب لممادة التعميمية  -0
 القبمية 

تقوم الباحثة بمناقشة الدرس الذى أطمع عميو الطالب وتمقى استفساراتيم والرد عمييا لمعرفة  -9
ثراء مفاىيميم حول الدرس االجزاء   الغامضة فى الدرس و وا 

  تجيز الباحثة األنشطة الخاصو بكل درس وأعطاء تعميمات تنفيذ ىذه األنشطة  -0
 تقدم الباحثة لمطالب التغذية الراجعة إثناء القيام باألنشطة  -4
  تقوم الباحثة أعمال الطالب -5

 : الطالب
 حقيق أىدافو وتعميق فيم المحتوى وذلك لت إجراء الطالب لألنشطة الخاصة بالدروس -0
 عرض التكميفات -9
 المناقشة مع الباحثة وزمالئيم فى الفصل -0

 وفى نياية الحصة تقدم الباحثة اختبار قصير لمعرفة ما تحقق من أىداف الدرس .
 عرض النتائج وتحميميا احصائيا وتفسيرىا : 

داللة إحصائية بين  " توجد فروق ذاتلمتحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنو       
متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار المفاىيم 

".  تم استخدام اختبار ت لمعينات البارامترية لألزواج المرتبطة من خالل البرنامج النفسية
 ( يوضح ذلك0، وجدول )Spssاإلحصائي 
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 (1جدول )

 ومستوى الداللة لمفروق Tياري وقيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المع

 البعدي الختبار المفاىيم النفسيةبين درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيقين القبمي و 
 وأبعاده

 الميارات
 التطبيق

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة Tقيمة 

 3.23 8.33 03 قبمي التطبيق
99.39 

دال عند 
 3.12 03.8 03 بعدي 3.30

 0.00 0.00 03 قبمي التركيب
01.09 

دال عند 
 0.38 1.00 03 بعدي 3.30

 3.32 0.80 03 قبمي التقويم
09.48 

دال عند 
 3.10 4.30 03 بعدي 3.30

اختبار المفاىيم 
 النفسية

 9.40 03.00 03 قبمي
02.01 

دال عند 
 9.93 99.83 03 بعدي 3.30

 ي:  ( ما يم11يتضح من جدول )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقين  -

، لصالح 3.30القبمي والبعدي لمجموع وأبعاد اختبار المفاىيم النفسية، وذلك عند مستوى داللة 
متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ) حياه عمى رمضان 

            ( ودراسة  9300( ودراسة ) اسامو عربى،  9308( ودراسة ) سعدية شكرى ،  9304،
 ( 9338) شعبان عبد العظيم ، 

 ولحساب حجم األثر ونسبة الكسب المعدل لبالك

لمتحقق من فاعمية استخدام استراتيجية الصف المعكوس في تنمية المفاىيم النفسية لدى     
تم تطبيق معادلة الكسب المعدل لبالك ومعادلة مربع إيتا لحساب ، انويطالب الصف الثاني الث

 حجم األثر بين التطبيقين القبمي والبعدي لمطالب عينة الدراسة 



         عمى سيد محمد عبد الجميل             /أ.د    
 شعبان عبد العظيم أحمد /أ.د     استخدام استراتيجية الفصل المعكوس

 فاطمو تركى احمد تركى /أ    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (0جدول )
 المتوسط الحسابي وقيمة ت ونسبة بالك ومربع إيتا لدرجات الطالب

 ة( في اختبار المفاىيم النفسية وأبعاده الفرعي32عينة الدراسة )ن= 

 مربع إيتا Tقيمة  معدل بالك المتوسط الحسابي التطبيق الميارات

 8.33 قبمي التطبيق
0.49 99.39 3.28 

 03.8 بعدي
 0.00 قبمي التركيب

0.40 01.09 3.29 
 1.00 بعدي

 التقويم
 0.80 قبمي

0.90 09.48 3.14 
 4.30 بعدي

 درجة االختبار الكمية 
 03.00 قبمي

0.03 02.01 3.20 
 99.83 بعدي

 ( ما يمي: 11يتضح من جدول )
وىي  0.80و   0.93أن معدل بالك الختبار المفاىيم النفسية وأبعاده الفرعية يتراوح بين   -

قيم أكبر من النسبة التي حددىا بالك مما يؤكد عمى فاعمية استخدام استراتيجية الصف 
 ب الصف الثاني الثانوي.المعكوس في تنمية بعض المفاىيم النفسية لدى طال

وىي قيم  3.28و   3.14أن مربع إيتا الختبار المفاىيم النفسية وأبعاده الفرعية يتراوح بين   -
كبيرة  تؤكد عمى استمرارية استخدام استراتيجية الصف المعكوس في تنمية بعض المفاىيم 

 النفسية لدى طالب الصف الثاني الثانوي.
ق عرضو وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات اتضح من الجدول الساب       

الطالب مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لمجموع وأبعاد اختبار المفاىيم النفسية، 
 ، لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي( 3.30 (  وذلك عند مستوى داللة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

   م0202يوليو    -السابع  العذد   -  63  جمللذا 833
 

 

فصل المعكوس قد ساىمت بدرجة كبيرة فى تنمية وتبن من حجم االثر أن استراتيجية ال      
المفاىيم النفسية واثبتت  فاعميتيا  كاستراتيجية  فعالة فى تنمية ىذه المفاىيم ويمكن تفسير 

رجاعيا الى االسباب التالية :   النتائج وا 
 أن استراتيجية الفصل المعكوس تساعد عمى خمق جو تعميمى فعال وممتع   (0
كثر سيولو ويسر ليخفف من الجمود والتجريد الذى يمحق بالكثير من يقدم المفاىيم بصورة أ (9

 المفاىيم النفسية حيث تقدم ىذه المفاىيم شكل مرئى ومسموع فى أن واحد
أن استراتيجية الفصل المعكوس تساعد عمى ايجابية الطالب وقدرتة عمى بناء معرفتة بنفسة  (0

عمم وفضولو لموصول الى المفاىيم من خالل االنشطة المقدمة لو فيى تثير دافعية المت
النفسية وتنميتيا من خالل تزويده بتغذية راجعو فورية وتساعده عمى تنظيم المفاىيم 

 وتصنيفيا وادراك العالقات بينيا مع ايضاحيا بالصور والرسومات
تجعل عممية التعمم ذى معنى ويتيح لممتعمم ادراك العالقة بين المفاىيم النفسية من خالل  (4

 ىذه المفاىيم فى قالب جديد يمبى رغبات الطالب وحاجات العصر الحالى  تقديم
تركز استراتيجية الفصل المعكوس فى جوىرىا عمى التعمم النشط سواء فى المنزل أو الفصل  (8

باساليب متنوعة ، حيث لوحظ اىتمام الطالب واستمرارىم فى اداء الميام المكمفين بيا 
 ستراتيجيات لحل المشكالت بطريقة منظمة ومنيجية واسنخداميم مجموعة مختمفة من اال

تعمل انشطة التعمم الذاتى فى المنزل عمى جذب انتباه الطالب وزيادة المثابرة لدييم فى  (3
 اليوم التالى 



         عمى سيد محمد عبد الجميل             /أ.د    
 شعبان عبد العظيم أحمد /أ.د     استخدام استراتيجية الفصل المعكوس

 فاطمو تركى احمد تركى /أ    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التوصيات 
 فى ضوء ما تم التوصل الية من نتائج فى ىذه الدراسة ترى الباحثة ضرورة :

 عمى طالب الصف الثانى الثانوى حتى يتماشى مع  اعادة صياغو منيج عمم النفس المقرر
استراتيجية الفصل المعكوس ، بحيث يتضمن انشطة تساعد الطالب عمى التعمم وفق 

 استراتيجية الفصل المعكوس
  تدريب معممى عمم النفس عمى التدريس باستخدام استراتيجية الفصل المعكوس 
 تسييل تطبيق استراتيجية الفصل المعكوس ضرورة توفير البيئو المناسبة والوسائل المعينة ل

 فى المدارس
  تعزيز فكرة التعمم الذاتى والتعمم مدى الحياه 
  تضمين مقررات عمم النفس باالنشطة والتدريبات التى تعمل عمى تنمية المفاىيم النفسية 
  تضمين دليل المعمم بشرح استراتيجية الفصل المعكوس الستخداميا فى التدريس 
 كل ما يستجد من تطبيقات الكمبيوتر وربطة بالعممية التعميمية  االطالع عمى 

 البحوث المقترحة 
  استخدام استراتيجية الفصل المعكوس فى تدريس عمم النفس لتنمية ميارات التفكير

 االبداعى  لدى طالب المرحمة الثانوية 
 تحصيل استخدام استراتيجية الفصل المعكوس  القائم عمى حل المشكالت فى تنمية ال

 المؤجل لدى طالب المرحمة الثانوية 
  استخدام استراتيجية الفصل المعكوس  الفصل المعكوس فى تنمية التفكير البصرى وبقاء

 أثر التعمم  لدى طالب المرحمو الثانوية
   فاعمية استراتيجية الفصل المعكوس فى تدريس عمم النفس لتنمية الميل نحو الماده

 الب المرحمة الثانويةوالميارات الحياتية لدى ط
 مى انشطة وميام تنمى عادات دراسة تقويمية لمناىج عمم النفس من حيث احتواؤىا ع

 .العقل
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 المراجـع :
 أوال : المراجع العربية 

( : فاعمية برنامج قائم عمى التعمم المستند إلى الدماغ فى  9300اسامة عربى عمار )  (0
فى والمفاىيم النفسية لدى تدريس عمم النفس لتنمية التفكير فوق المعر 

طالب المرحمة الثانوية ، مجمة عممية ، كمية التربية ، جامعة الوادى 
 .0الجديد ،ع

( .استخدام استراتيجية الفصل المعكوس فى تدريس  9302إسالم جمال الدين أحمد )  (9
الكيمياء لتنمية بعض عادات العقل والتحصيل المؤجل لدى طالب 

 ماجستير ، كمية التربية ، جامعة اسيوط .المرحمة الثانوية رسالة 
(.أثر استخدام استراتيجو التشابيات فى إكتساب المفاىيم  9330إيمان اسحاق االغا ) (0

العمميو واإلحتفاظ بيا لدى طالبات الصف التاسع االساسى بغزه  رسالو 
 ماجستير،الجامعو االسالميو ،غزه .

مقررات تكوين المدرسين بين االكتساب (.المفاىيم النفسيو فى 9303جميل محمد احمد ) (4
وتمبيو متطمبات الطمبو االساتذه ،كميات التربيو والمدراس العميا نموذجا 

 . 04لالساتذه ، الرباط ص
روت ، دار العمم ( . مناىج الدراسات االجتماعية ، بي 0223جودت أحمد سعادة )  (8

 .لمماليين
لعميا تخصص ) تكنولوجيا التعميم بكميات (.بناء برنامج لمدراسات ا9333حنان أسعد الزين ) (3

التربيو لمبنات فى ضوء التوجيات العالميو المعاصره ( رسالو دكتوراه ، 
 .44جامعو االميره نوره بنت عبد الرحمن ،الرياض ،ص

(.اثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب عمى التحصيل االكاديمى 9308حنان أسعد الزين ) (0
بجامعو المميره نوره بنت عبد الرحمن ،المجمو  لطالبات كميو التربيو

 .003(، ص0ع)-(4الدوليو التربويو المتخصصو،)
(: المون والصورة في تعميم األطفال، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية، 9331حنان نصار ) (1

 .0ط
( : التعميم المعكوس ، مجمة المعرفة مجمة متخصصة فى  9304رنا محفوظ  حمدى ) (2

 ترونى .التعمم اإللك
(.فاعميمو استخدام شكل البيت الدائرى فى تنميو المفاىيم 9308سعديو شكرى عمى ) (03

النفسيو وميارات التفكير البصرى لدى الطالب الدارسى لماده عمم النفس 
 فى المرحمو الثانويو ،مجمو الجمعيو التربويو لمدراسات االجتماعيو ،مصر.



         عمى سيد محمد عبد الجميل             /أ.د    
 شعبان عبد العظيم أحمد /أ.د     استخدام استراتيجية الفصل المعكوس

 فاطمو تركى احمد تركى /أ    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   م0202يوليو    -السابع  العذد   -  63  جمللذا 833
 

تراتيجيات ما وراء المعرفو فى تنميو (. فاعميو اس9338شعبان عبد العظيم احمد ) (00
المفاىيم النفسيو وبعض ميارات التفكير العممى لدى طالب المرحمو 

 الثانويو التجاريو ،رسالو ماجستير، كميو التربيو ، جامعو اسيوط .
(: تعميم الجغرافيا وتعمميا في عصر المعمومات أىدافو. 9338صالح الدين عرفة ) (09

 .0، القاىرة، عالم الكتب، طمحتواه. أساليبو . تقويمو
(.تعميم الجغرافيا وتعمميا فى عصر المعمومات ،أىداف  9338صالح الدين محمود ) (00

 .0محتواه اساليبو وتقويمو ،القاىره:عالم الكتب ،ط
( : التعمم المدمج والتعمم المعكوس ، عمان ، دار  9308عاطف أبو حميد الشرمان) (04

 المسيرة.
توظيف نموذج ميمر وتيسون فى تنميو المفاىيم العمميو  ( أثر 9304عبداهلل معتصم.) (08

وعمميات العمم فى العموم لدى طالب الصف الرابع االساسى رسالو 
 ماجستير،الجامعة االسالمية،غزه

(.إتجاىات حديثو فى مناىج عمم النفس بالمرحمو الثانويو ،  9330محمد سعيد زيدان ) (03
 . 0القاىرة ،سفير لإلعالم والنشر ،ص

( . فاعمية استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية المفاىيم العممية  9300مينا ) مروة (00
وميارات التفكير المنظومي في العموم الحياتية لدى طالبات الصف 

 الحادي عشر في الجامعة اإلسالمية ، غزة.
. استخدام نموذج أبمتون لتصويب التصورات البديمة  ( 9393نجاح أحمد فرغمى ) (01

اليندسية وتنمية ميارات التفكير التحميمى لدى تمميذات المرحمة  لممفاىيم
 االعدادية ، رسالة ماجستير ، جامعة اسيوط .

(.فعالية التعمم المقموب فى المغة العربية لتنمية فيم  9302نجالء يحيى وىمان )  (02
المقروء واالتجاه نحو التعمم الذاتى لدى تالميذ المرحمة االبتدائية رسالة 

 ر ، معيد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية .ماجستي
(.أثر توظيف استرتيجو دوره التعمم فوق المعرفيو فى تنميو  9303يحيى سعيد جبر ) (93

المفاىيم وميارات التفكير البصرى بالعموم لدى طمبو الصف العاشر 
 األساسى  رسالو ماجستير،الجامعو اإلسالميو ،غزه .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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