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التحصيل الدراسي ومهارات التفكير كل من "فعالية استراتيجية الفصل المعكوس على 

اإلبداعي وفاعلية الذات االبداعية وأثرها على الرضا عن المقرر واالتجاه نحو تعميم التعلم 

 التربية جامعة دمنهور"عن بُعد لدى طالب كلية 

 

 *د/إيمان صالح ضحا

 :المستخلص

نظًرا ألهمية تعزيز مهارات الطالب اإلبداعية  ومعتقداتهم حولها على اعتبار أنها شرط قوي لألداء    

اإلبداعي ؛ وتماشيًا مع االتجاهات السائدة بضرورة االستفادة من استخدام التكنولوجيا في تعزيز تلك 

وس على التحصيل الدراسي المهارات فقد هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة فاعلية استخدام الفصل المعك

و مهارات التفكير االبداعي وفعالية الذات االبداعية واستقصاء أثر استخدامه على رضا الطالب 

 واتجاهاتهم نحو تعميم التعلم عن بُعد.  

تم تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي ومقياس فعالية الذات االبداعية المترجم بعد التحقق من صالحيتهما    

( طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة علم النفس بكلية التربية جامعة دمنهور 50من )على عينة 

تم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين، ثم تدريس مقرر علم النفس المهني لكليهما ولكن مع تطبيق المعالجة 

م تكليفهم بنشاط يُقيِّمه التجريبية على المجموعة التجريبية فقط ؛ وبعد االنتهاء من الجزء المستهدف ت

الخبراء لتقدير درجة ابتكاريتهم فيه، ثم تم تطبيق كل من االختبار التحصيلي واختبار التفكير اإلبداعي 

ومقياس فعالية الذات االبداعية واستمارة تقييم المقرر واستبانة االتجاه نحو تعميم التعلم عن بعد على كلتا 

 المجموعتين.

استخدام الفصل المعكوس النشط بشكل جزئي له أثر ايجابي على مخرجات التعلم  وكشفت النتائج أن    

وخصوصا المستويات العليا منها ؛كما كان سياقًا داعما لمهارات التفكير االبداعي لدى الطالب التي 

اتهم حسَّن من معتقدتأكدت بتقديرات الخبراء ألعمالهم االبتكارية على المهمة التي تم تكليفهم بها ؛كما 

اتجاههم نحو تعميم التعلم االلكتروني ؛ بينما لم حول مهاراتهم  " فعالية ذواتهم االبداعية " وزاد من 

 تكشف النتائج عن وجود فروق بين المجموعتين في مستوى رضاهم عن المقرر.

 وفي ضوء تلك النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات و بعض األفكار البحثية المقترحة.

 

التعلم المدمج / الفصل المعكوس النشط/ التفكير اإلبداعي / فعالية الذات اإلبداعية /  ت المفتاحية :الكلما

 .االتجاه نحو تعميم التعلم عن بعد

 

 مقدمة:

من األهداف الرئيسية لنظام التعليم المعاصر الذي يشهد  تطوًرا سريًعا وهائاًل  للتكنولوجيا الحديثة      

بناء جياًل جديًدا مبدًعا يمتلك كثير من المعارف و المهارات التي تمكنه من مواجهة التحديات وانتاج 
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تويات التميّز والريادة في المجاالت الحلول األصيلة للمشكالت  ،قادًرا على المنافسة وتحقيق أعلى مس

 المختلفة.

 ,Alzoubi, Al Qudah)  وقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية االهتمام بالتفكير اإلبداعي    

Albursan, Bakhiet, Abduljabbar, 2016; Ng&Lee, 2019)  حيث أصبح التوجه التربوي

قط ؛ بل يركز على حل المشكالت باستخدام الحديث ال يقتصر على التركيز على حل المشكالت ف

  (Maskur,Rahmawati, Pradana, Syazali, Septian, Palupi, 2020)األساليب اإلبداعية 

 ,Atmojo & Sajidanولذلك أصبح التفكير اإلبداعي إحدى النتائج المهمة لعمليات التعلم والتعليم )

2020; Selvy , Ikhsan, Johar, Saminan, 2020،) صبح يُنظر إليه على أنه طريقًا مكافئًا وأ

وذلك في كافة المجاالت  المشكالتللنجاح ليس فقط في المهام اإلبداعية ولكن أيًضا في أنواع مختلفة من 

 والتخصصات .

برغم أن القدرة اإلبداعية ضرورية لألداء اإلبداعي ، فإنها ال تكفي وحدها  ؛فاألداء اإلبداعي يتأثر و  

اتية للفرد المتعلقة بقدرته على إنتاج أفكار جديدة ومنتجات إبداعية مفيدة، فثقة الشخص في باألحكام الذ

إبداعه تؤثرعلى أدائه اإلبداعي فقد أّكد باندورا أن فعالية الذات المتعلقة بمعتقداته عن ذاته االبداعية 

، وترتبط بكثير من    (Bandura,1977))فعالية الذات االبداعية( تعتبر شرطًا قويًا لألداء اإلبداعي

النتائج اإليجابية بما في ذلك تطوير وتنفيذ األفكار،كما تتنبأ باألداء المهني المستقبلي لألفراد 

(Hammond, Neff, Farr, Schwall, Zhao, 2011). 

حيث وتشير كثير من الدراسات إلى أنه يوجد ارتباط كبير بين فعالية الذات االبداعية واألداء االبداعي     

 فعالية ذاته االبداعية يُمكن اطالق العنان لإلمكانات اإلبداعية للفرد بحيث يُصبح  أكثر إبدعا عند تعزيز

(Brockhus, van der, Kolk, Koeman, Badke-Schaub,2014)   فاألفراد ذوي المستويات

صلية، كما أنهم قادرون كمية من األفكار المتنوعة واأل المرتفعة من فعالية الذات االبداعية ينتجون أكبر

على ربط الدوافع بمصادرالمعرفة ومسارات العمل المطلوبة لتلبية متطلبات الظروف واالحتياجات التي 

 .(Hsu , Sheng, Hsueh, 2011)تتحدى معوقات تحقيق الفرد ألهدافه 

في الوقت نفسه الذي تزيد فيه المطالبة والحاجة الملحة لتعزيز التفكير االبداعي وانتاج األفراد المبدعين   

ذوى المستويات العالية من فعالية الذات االبداعية ياُلحظ ضعف قدرة نظام التعليم الجامعي على تلبية 

)فيروس كوفيد  وانتشار األوبئةاحتياجات األعداد الكبيرة من الطالب خصوًصا في أوقات األزمات 

COVID 19 مما دفع رجال التربية للبحث عن أفضل الطرق والوسائل لمواجهة هذا التطور وتلك )

والتعلم عن بعد   E-learningالعقبات وهو ما أدى إلى زيادة  نسب استخدام التعلم االلكتروني 

Distance Learning على اتاحة مصادر التعلم   لم ويركزالذي يتطلب اندماج الطالب في عملية التع

التفاعل والتعاون  مختلفة بحيث تزيد المسافة بين المعلمين والطالب و يظهر من خالل منصات ومصادر

 ,.Al-Samarraie, Teng, Alzahrani, Alalwan)بطرق جديدة من خالل أنظمة إدارة التعلم.

2018; Meskhi, Ponomareva, Ugnich, 2019). 

م من أن بيئة التعلم عن بعد قد تخطت حدود الزمان والمكان إال أنها لها لم تستطع أن توفر كثير وبالرغ     

من مميزات الطريقة التقليدية في التعلم من حيث ضعف عمليات االتصال والتفاعل االجتماعي وفقد 

 Meskhi, et)المساندة والدعم المباشر للمعلم وتقليص دوره وضعف االهتمام بالجانب المهاري 
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al.,2019)  ؛وقد أدت تلك المشكالت إلى البحث عن بيئة جديدة تدمج فوائد التعلم االلكتروني وبيئات

الذي يجمع بين أفضل خصائص التعلم  Blended Learningالتعلم التقليدية مثل بيئات التعلم المدمج 

 االلكتروني والتعلم وجهًا لوجه.

أحد مداخل التعلم المدمج وتعتبر محور  Flipped classroomوتعتبر الفصول الدراسية المعكوسة   

نماذج التعلم االلكتروني في  القرن الحادي والعشرون وتتضمن مجموعة من استراتيجيات التعلم متضمنة 

التعلم عن بُعد، والتدريس المباشر، والتعلم النشط ؛ فهي مدخل نشط يركز على الطالب ويزيد من جودة 

 (Ozomatli, Asiksoy,2016)لطالب في عملية التعلم التعلم  واندماج  ا

فعالية   (García-Peñalvo, Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, Conde ,2016)وأكد كل من   

الفصول المعكوسة  حيث تسمح للطالب بالتعلم بمجموعة متنوعة من الطرق تشجع على فرصة للتعلم 

لمرونة في تعلم الطالب ، وتحسن من أدائهم ويمكن تعزيز والتطبيق والمشاركة ؛ كما توفر المزيد من ا

،كما  (Hamdan, McKnight, McKnight, Arfstrom, 2013)مهارات التفكير العليا من خاللها 

حيث تُشجع الطالب في  .(Herreid & Schiller, 2013) تتيح الفرصة للتعلم اإلبداعي واالبتكاري

  ,(Albert & Beatty ,2014)التفكير خارج الصندوق 

 Brame,2013; Nederveld & Berge ,2015; Zainuddin & Halili)وأكد ذلك كل من    

حيث أنها تعتمد على أنشطة تعزز االبداع وتركز على األنشطة المعرفية العليا  ،كما تُعطي  (2016,

 ,Nedeva)  للمعلمين فرصة الكتشاف األخطاء في التفكير مما يُزيد من مسؤوليتهم عن خبرة تعلمهم

Dineva, Ducheva,2019)  

باالضافة إلى تلك النتائج اإليجابية على التعلم ومهارات التفكير وخاصة التفكير االبداعي واالبتكاري ،    

أنه يمكن تحسين اتجاهات الطالب نحو التعلم وآدائهم األكاديمي من خالل  (Couch ,2014)فقد أكد  

 الفصول الدراسية المعكوسة ،السيما أن هذا المدخل يلقى قبواًل على نطاق واسع من قبل طالب الجامعة

(Chua & Lateef ,2014)  

اعي لدى الطالب من خالل وإذا كانت الدراسة الحالية تهتم بدراسة العوامل التي تعزز التفكير اإلبد   

ادماجهم في األنشطة التي تتطلب هذا النوع من التفكير مع التركيز على دور الدافعية اإلبداعية  ومعتقدات 

وفي ظل االتجاهات السائدة بضرورة استخدام التكنولوجيا في التعلم عن بعد الطالب عن ذاتهم االبداعية ؛ 

وجدتها كثير من الدراسات عند استخدام الفصول المعكوسة وبخاصة ، ومع النتائج االيجابية الكثيرة التي 

على مهارات التفكير االبداعي للطالب وعلى فعالية ذواتهم ؛ قامت الباحثة باستقصاء اثر استخدام الفصل 

المعكوس في بعض األجزاء من المقرر على كل من مهارات التفكير االبداعي و فعالية الذات االبداعية 

الدراسي في مجال علم النفس على وجه التحديد  خصوًصا في ظل ندرة الدراسات التي والتحصيل 

بفحص كثير   (Borchardt & Bozer,2017)استهدفت هذه المتغيرات في مجال علم النفس ؛حيث قام 

من الدراسات التي أجريت على الفصل المعكوس وقد وجدا أن معظمها قد طبقت على مقررات 

اء ولم يجد إال القليل فقط منها في مجال علم النفس مع أن علم النفس كباقي العلوم الرياضيات والكيمي

ينبغي  افادة طالبه من مزايا هذا المدخل  خصوًصا في ظل الحاجة الملحة واالتجاة القوي نحو التحول 

 الرقمي .
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من  أنه يمكن تطبيق الفصل الدراسي المعكوس على أي نوع (Westermann ,2014)كما أكد   

أنه نموذج مفيد وال يعتمد على  (Blanco, Nuñez, Gene, Medina ,2017)المقررات ،وقد أشار 

المادة  ويمكن تطبيقه جزئيًا أو كليًا ؛ لذلك فقد هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من فعالية استخدام الفصل 

االبداعي وفعالية الذات على مهارات التفكير  -المطبق على بعض األجزاء من المقرر  -المعكوس 

االبداعية والتحصيل الدراسي في مقرر علم النفس المهني وأثر ذلك على االتجاه نحو تعميم التعلم عن بُعد  

 في جميع المقررات الدراسية

 مشكلة الدراسة

إن رعاية قدرات التفكير العليا لدى الطالب تعتبر هدف رئيس إلصالح المناهج الدراسية الحديثة       

فمهارات التفكير العليا وخاصة  .(Leung, 2013)وهو أمر ضروري لمجتمع قائم على المعرفة 

 ;Atmojo & Sajidan, 2020)االبتكارية منها من أهم األهداف الرئيسة لنظام التعليم المعاصر 

Selvy et al., 2020.) 

اندماج المتعلم في عملية التعلم  ولتعزيز هذه المهارات يجب تبني استراتيجيات التعلم النشط القائم على  

واستخدام التكنولوجيا بمداخلها المختلفة التي يمكن أن تدعم مهارات  (Leung ,2013)وتحمله مسئوليتها 

 & Ileighanne 2013; Nederveld & Berge, 2015; Zainuddin)تفكير الطالب من ناحية

Halili 2016) .كما تعزز من معتقداتهم عن ذواتهم من ناحية أخرى 

ونظرا ألن استخدام التكنولوجيا بشكل كامل في التعلم  المتمثل في التعلم االلكتروني له العديد من   

ى حل المشكالت باالضافة المميزات واآلثار اإليجابية على تعلم الطالب ومهاراتهم االبتكارية وقدراتهم عل

إلى قدرته على تخطي حواجز المكان والزمان فال يمكن انكار أن االعتماد الكامل عليه يحرم الطالب من 

فرصه التفاعل المباشر والتواصل والتفاوض مع المعلم واألقران ولذلك يعتبر التعلم  المدمج  بمثابة حلقة 

 تعلم المباشر  الوصل التي تجمع بين التعلم االلكتروني وال

ونظًرا ألن الفصول المعكوسة من أهم طرق التعلم المدمج والتي ال يزال الجدل والتساؤالت حول    

فعاليتها سائًدا بين المعلمين والتربويين على الصعيدين المحلي والعالمي حيث يرى البعض أنها ال تساعد 

 )تساعد في تعزيز مهارات التفكير العليا  على تحسين قدرة الطالب على االستقصاء العلمي وال يمكن أن

Lo; 2016) في حين تناقض آرائهم هذه  نتائج الكثير من األبحاث; Lee& Lai,2017) (Nederveld 

& Berge 2015; Zainuddin & Halili ,2016;   التي كشفت عن فعاليتها في تحسين قدرات التفكير

بداعية و أمكن أن تكون بدياًل فائقًا للتعلم في الفصل التقليدي انجازهم للمهام بطريقة ا العليا للطالب وتيسير

. 

باالضافة إلى ذلك فقد تحسنت اتجاهات الطالب نحو التعلم وآدائهم األكاديمي من خالل الفصول   

وزادت مستويات رضاهم عن المقررات المدروسة وتحسنت   (Couch ,2014)الدراسية المعكوسة

خدامها بشكل أوسع وتعميمها على كثير من المقررات مما يرجح أن هذا المدخل اتجاهاتهم نحو امكانيه است

 (Chua & Lateef ,2014) يلقى قبواًل على نطاق واسع من قبل طالب الجامعة.

وفي ضوء هدف الدراسة الذي يرتكز على ضرورة تعزيز المهارات االبداعية لدى طالب الجامعة   

 ,Bandura)شرط قوي لألداء اإلبداعي فيؤكد باندورا لى اعتبار أنها وكذلك فعالية ذواتهم االبداعية  ع

https://ileighanne.wordpress.com/author/ileighanne/
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ثقة الفرد في ابداعه تؤثر على أدائه االبداعي؛ وتماشيًا مع االتجاهات السائدة بضرورة أن   (1997

استخدام التكنولوجيا واالستفادة منها في تعزيز تلك المهارات ومع ندرة الدراسات التي قامت باستقصاء 

مدخل التعلم المدمج بصفة عامة والفصل المعكوس بصفة خاصة في مجال علم النفس رغم أنه  فعالية

 ;Borchardt & Bozer,2017) كبقية العلوم يمكن تطبيق هذه المداخل عليه سواء جزئيًا أو كليًا  

Westermann,2014)  لى لالستفادة من نتائجها اإليجابية التي أكدتها كثير من الدراسات خصوًصا ع

 ;Albert & Beatty ,2014; Brame,2013; Nederveld & Berge ,2015)التفكير االبداعي 

Zainuddin & Halili ,2016)    لذلك فقد هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر تطبيق التعلم المدمج

ابعة شعبة علم وبالتحديد الفصل المعكوس ُجزئيًا في مقرر علم النفس المهني المقرر على طالب الفرقة الر

النفس على التحصيل الدراسي في المقرر وعلى مهاراتهم االبداعية من ناحية وعلى فعالية ذواتهم 

االبداعية من ناحية أخرى باالضافة إلى استقصاء أثر ذلك على رضاهم واتجاهاتهم نحو تعميم التعلم عن 

 بُعد في كافة المقررات.

 ت التالية:وبذلك تحددت مشكلة الدراسة في التساؤال

ما أثر استخدام الفصل المعكوس ُجزئيًا على التحصيل الدراسي في مقرر علم النفس المهني لدى طالب  .1

 شعبة علم النفس بكلية التربية  جامعة دمنهور ؟

ما أثر استخدام استراتيجية الفصل المعكوس ُجزئيًا على مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب شعبة علم  .2

 ربية  جامعة دمنهور ؟النفس بكلية الت

ما أثر استخدام استراتيجية الفصل المعكوس ُجزئيًا على فعالية الذات االبداعية لدى طالب شعبة علم   .3

 النفس بكلية التربية  جامعة دمنهور؟

 هل يختلف طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في رضاهم عن مقرر علم النفس المهني ؟ .4

التجريبية والضابطة في اتجاهاتهم نحو تعميم التعلم عن بُعد بالمقررات هل يختلف طالب المجموعتين  .5

 المختلفة ؟

 أهداف الدراسة:

 دراسة فعالية الفصل المعكوس النشط على التحصيل الدراسي في مقرر علم النفس المهني . -1

االبتكاري للمهام استقصاء أثر الفصل المعكوس النشط على مهارات التفكير االبداعي للطالب وآدائهم  -2

 المكلفون بها وفعالية ذواتهم في تنفيذها.

استقصاء أثر استخدام الفصل المعكوس النشط على رضا الطالب عن المقرر واتجاهاتهم نحو تعميم التعلم  -3

 عن بُعد.

 أهمية الدراسة:

مجال العمل بعد تعزيز قدرة الطالب على االستفادة من التقنيات الحديثة والتكيف معها لتحقيق النجاح في  .1

 التخرج.

 توجيه االهتمام نحو استخدام التعلم المدمج في تدريس مقررات علم النفس لالستفادة من آثاره اإليجابية. .2

تعظيم استخدام التكنولوجيا في تنمية مهارات التفكير االبداعي وتحسين معتقدات الطالب المتعلقة بقدراتهم  .3

 على المنافسة .االبداعية النتاج أفراد مبدعين قادرين 
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استكمال القصور في الدراسات العربية حيث تندر الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر استخدام الفصول  .4

 المعكوسة في تدريس مقررات علم النفس بشكل خاص .

تفتح الدراسة آفاقًا رحبة لبحوث ودراسات أخرى في هذا المجال تمكننا من زيادة قدرات ومهارات  .5

 ًسا قويًا ومبدًعا في مجاله. الخريج ليكون مناف

 مصطحات الدراسة:

هو الدمج المدروس لتجربة التعلم المباشرة من ناحية )وجهاً  Blended Learningالتعلم المدمج:

لوجه( والتعلم عن بعد )على اإلنترنت( من ناحية أخرى بحيث يتم دمج نقاط القوة والضعف لكل منهما بما 

 .(Garrison &Vaughan ,2008)يمي يتوافق مع السياق والغرض التعل

نموذج تعليمي يعتمد على  المدخل المتمركز حول الطالب  Flibbed Classroomالفصل المعكوس:

ويمّكن المعلمين من إعادة ترتيب وقت الفصل ووقت األنشطة المنزلية واستثمارهما في األنشطة التي 

 . (Bergmann & Sams, 2012)تخدم عملية التعلم

هو قدرة الفرد على انتاج األفكار والحلول والمفاهيم : Creative thinking االبداعيالتفكير 

الطالقة والمرونة واألصالة واضافة التفاصيل الجذابة وذلك كاستجابة لموقف مثير والنظريات التي تتميز ب

في مجال علم ويقاس في الدراسة الحالية باختبار التفكير االبداعي  (.(Torrance,1979مشكلة محددة أو

 النفس )اعداد الباحثة( حيث كانت كافة المواقف والمثيرات في هذا المجال. 

هي حالة دافعية تعبر عن فعالية الفرد الذاتية في :Creative Self-Efficacyفعالية الذات اإلبداعية 

 كالتالي: (Abbott,2010)التعبير  عن اإلبداع ، ولها بعدين حددهما 

التي تتعلق بإيمان   Creative Thinking Self-Efficacy (CTSE)فعالية الذات في التفكير اإلبداعي  .1

 الفرد بقدرته على  التفكير اإلبداعي 

التي تتعلق   .Creative Performance Self-Efficacy(CPSE)فعالية الذات في األداء اإلبداعي ،  .2

 باعتقاده في قدرته على األداء اإلبداعي والوصول لمنتجات ابداعية.

وتُقاس في الدراسة الحالية من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس فاعلية الذات اإلبداعية  

 تعريب الباحثة.  (Abbott, 2010)إعداد   

 :تتحدد الدراسة الحالية بما يلي  حدود الدراسة:

( طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة علم النفس بكلية التربية 50عينة الدراسة التي تكونت من) .1

  2020/2021جامعة دمنهور للعام الدراسي

 المتغير المستقل )استراتيجية الفصل المعكوس( حيث تم تطبيقه بشكل جزئي في مقرر علم النفس المهني. .2

عي واألداء االبداعي في الدراسة الحالية في مجال علم النفس وتمثلت أدوات تحددت مهارات التفكير االبدا .3

الدراسة في)االختبار التحصيلي في مقرر علم  النفس المهني، واختبار التفكير اإلبداعي لقياس مهارات 

، التفكير االبداعي في مجال علم النفس وتم قياس األداء االبداعي بمهمة كلُّف بها الطالب في المقرر

ومقياس فعالية الذات االبداعية المترجم ،واستمارة تقييم المقرر، واستبانة االتجاه نحو تعميم التعلم عن 

 بعد(
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 التفكير االبداعي  ومهاراته:

حلول أو التوصل  التفكير اإلبداعي هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن    

بأنه العملية التي يصبح بها الفرد  ) (Torrance,1979ويعرفه  لى نواتج أصلية لم تكن معروفة سابقًا ؛إ

حساًسا للمشكالت وادراك الثغرات وعدم االتساق الذي ال يوجد له حل جاهز؛ ثم البحث عن الحلول 

التوصل إليها والتي بفرض الفروض واختبار صحتها واعادة فحصها وتعديلها ثم تقديم النتائج التي تم 

 تتميز بالتفرد واألصالة.

 وينتج أفكار مفاجئة وجديدة  ينتج التفكير اإلبداعي من التوليف وإعادة التوليف والتوليد وصياغة الفكرة   

ويتضمن االبداع قدرات عقلية حددها تورانس في (Guilford,1956) لم تخطر ببال الفرد من قبل

 ) (Torrance,1979والتفاصيلالطالقة والمرونة واألصالة 

. الطالقة : هي مهارة توليد األفكار العديدة  والتي قد تؤدي بدورها إلى أفكار أكثر جودة وتفرًدا وبذلك 1

.ويقصد بالطالقة السرعة أو السهولة في (Kim, 2017)فالطالقة تعتبر أساس كل من المرونة واألصالة

سب مع متطلبات البيئة الواقعية بحيث ال تكون األفكار صدور األفكار أو الحلول للمشكالت بما يتنا

( ،وتقاس الطالقة بالقدرة على انتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في وقت محدد 1987عشوائية )زيتون، 

أربعة عوامل للطالقة  (Guilford,1956)وبذلك فهي تمثل الجانب الكمي من االبتكار وقد حدد جيلفورد 

 لفكرية والتعبيرية وطالقة التداعي.هي الطالقة اللفظية وا

. المرونة: هي مهارة تستخدم في توليد أنواع مختلفة من األفكار وتعتبر منبأ أفضل باالبتكار من الطالقة 2

.ويشير (Kim,2017)ألنها مهارة تتعلق  بادراك األشياء أو المواقف بطرق مختلفة وانتاج بدائل متعددة

ونة يجدون مداخل مختلفة حين تفشل احدى خططهم أو طرقهم ويتركون تورانس إلى أن األفراد ذوي المر

في الحال المداخل غير المنتجة ولكنهم ال يتركون الهدف بل يجدون وسيلة أخرى للحصول عليه )سليمان 

 (1973، أبو حطب  ،

من . األصالة: وهي مهارة تستخدم في توليد أفكار جديدة أو غير عادية وهي مؤشر أفضل لالبتكار 3

ويقصد باألصالة القدرة على التجديد  (Kim, 2017)المرونة حيث تستند على كل من الطالقة والمرونة

في األفكار واالتيان بأفكار جديدة ونادرة وغير مألوفة ويصف تورانس األفراد ذوي األصالة المرتفعة 

أفكار وحلول مختلفة  بأنهم يستطيعون االبتعاد عن الشائع والمألوف ويدركون العالقات ويفكرون في

جديدة وأصيلة عن تلك التي يفكر بها اآلخرون وليس المهم في االصالة كمية األفكار االبداعية بل قيمة 

( فاألصالة ال تشير إلى نفور 1987ونوعية وجدة تلك األفكار ومدى اختالفها عن أفكار اآلخرين )زيتون،

يفعله اآلخرون وهذا ما يميزها عن المرونة  الشخص من تكرار تصوراته أو أفكاره بل من تكرار ما

 (2007)قطامي ،

.التفاصيل: وهي القدرة على اعطاء تفاصيل أكثر أو تقديم اضافات وزيادات جديدة لفكرة معينة بحيث 4

يتم اكتشاف أو التعرف على التفاصيل الدقيقة وابرازها ويصف تورانس األفراد الذين لديهم القدرة العالية 

لتفاصيل بأنهم يستطيعون أن يتناولون فكرة بسيطة ويضيفون تفاصيل تثريها وتجعلها جذابة على اضافة ا

 (1973وخيالية )سليمان ، أبو حطب،

للتفكير االبداعي كان شاماًل لكل مكونات التفكير االبداعي حيث أنه يمكن  (Kim, 2017)ولعل نموذج    

  وف األولى لكل من التفكير داخل الصندوق التي تعبر عن الحر (ION)أن يتحقق باستخدام عناصر 



 2021 الخامسالعدد                        22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 139 - 

Inbox والتفكير خارج الصندوق، Outbox  وابتداع صندوق جديد،Newbox  ( 1شكل)  وفيما يلي

 وصف تفصيلي للنموذج  .

 

 

 

 

 

 

:هي الخطوة األولى في عملية التفكير االبداعي وتوفر األساس  Inbox  مهارات التفكير داخل الصندوق  -1

لباقي المكونات فهي مهارات ضيقة وعميقة وتستخدم في الحصول على المعرفة والمهارات أو تقييمها 

وتعمل كالعدسة المكبرة للكاميرا بحيث تُركز على تفاصيل المعارف والمهارات المتاحة حتى يمكنهم 

من  التفكير يستخدم األساليب التقليدية في إنجاز األنشطة وتحديد اإلجابات، ويستخدم تقييمها وهذا النوع 

الجانب األيسر من الدماغ ويتضمن جانبين أولهما تطويرالخبرة حيث يستخدم األفراد مهارات التفكير 

واقعي وهذه كالتذكر والفهم باالضافة إلى التطبيق لتطبيق ما تم تعلمه للوصول إلى حل مشكالت العالم ال

الخبرة توفر األساس للتفكير خارج الصندوق وفي ابتداع الصندوق الجديد ؛ثانيهما التفكير النقدي  الذي 

 يبنى على الخبرة و يتطلب مهارات عالية من التقييم وتحليل األفكار.

وهي مهارات سريعة واسعة ، وتستخدم البتكار  :OutBoxمهارات التخيل خارج الصندوق  -2

متنوعة من االحتماالت واألفكار غير المطابقة ويسمى أيضا بالتفكير التباعدي أو التفكير خارج  مجموعة

الصندوق ويستخدم الجانب األيمن من المخ ويتضمن الطالقة والمرونة واألصالة ،وهذه المهارات تعمل 

المباشرة ويمكن تخيل كالعدسة واسعة الزاوية للكاميرا التي بتحريكها يمكن رؤية ما هو أبعد من الرؤية 

طرق جديدة للحل وهذا يضمن تفرد الفكرة وأصالتها وبذلك فالتخيل خارج الصندوق يكسر القواعد 

 ويتحدى االفتراضات ويعيد صياغة األفكار أو المعلومات بطرق قد تكون فوضوية وعفوية. 

عناصرالتفكير  يوجد في الجزء العلوي من الهرم  بحيث يجمع :New Boxابتداع صندوق جديد  -3

داخل وخارج الصندوق فهو يستخدم كال من العدسة المكبرة والعدسة واسعة الزاوية لربط  وجمع األفكار 

في ابتداع جديد من خالل االتقان واإلثراء  غير المترابطة بشكل فريد؛ ثم التحديد النافع لألفكار المرتبطة

يتم تعزيز الناتج  واالعتراف بأنه ابتكار من قبل  والتبسيط الذي يضمن كل من التفرد والفائدة ،وأخيًرا

اآلخرين والمجتمع ؛وبذلك فهو يتطلب استخدام كل من جانبي الدماغ في ابتداع جديد )صندوق جديد( 

: حيث ,connectionباستخدام ثالث عمليات أساسية مع الحفاظ على التوازن بينهم:  األولى هي الربط

ت في كل جديد متماسك بدون فقدان جوهر كل جزء ،والثانية هي صقل إعادة تجميع األشياء والمعلوما

الذي يعمل على  لتصبح منتجا مفيدا بكل من االتقان المستمر Refinement األفكار المتصلة )التحديد(

اضافة التفاصيل وتوسيع األفكار،واإلثراء الخيالي الالزم لتحسين الفكرة وتفردها بناًء على وجهات نظر 

،والسعي وراء التبسيط بحيث يتم إزالة التشتيت أوالعناصر غير الضرورية لتبسيط الفكرة اآلخرين 

حيث يتم تعزيز الفكرة أو المنتج االبداعي  Promotionوجعلها مفيدة لآلخرين ،أما الثالثة هي االرتقاء 

 

لمهارات التفكير  (Kim,2017)( نموذج 1شكل)

 In:(Kim,2017)اإلبداعي 
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ور العقلية في المكان و الوقت المناسبين مع استخدام كافة الطرق  لجذب انتباه اآلخرين وخلق الص

 .المثيرة

ونظًرا لقيمة وأهمية التفكير االبداعي فكان محور كثير من الدراسات التي اهتمت بتنميته ـــ حيث أن     

( ـــ  وبدراسة العوامل المؤثرة عليه مثل 2002مهاراته يمكن تعلمها وممارستها بشكل واعي )قطامي ،

(Alzoubi et al, 2016;     Karpova , Marcketti, Barker; 2011 ; Ng&Lee, 2019)    

والتي من أهمها فعالية الذات االبداعية فقد أكد باندورا أنها  شرط ضروري لألداء اإلبداعي 

(Bandura,1977) وعرفها(Ford ,1996) على بأنها المكون الدافعي الرئيسي في األداء االبداعي ؛ ف

إال أنها ال تكفي إلنتاج منتجات إبداعية ألن األداء  اإلبداعي لألداءالرغم من أن القدرة اإلبداعية ضرورية 

اإلبداعي يتأثر باألحكام الذاتية للفرد المتعلقة بقدرته على إنتاج أفكار جديدة ومنتجات إبداعية مفيدة وتتنبأ 

سلوكهم هذه األحكام الذاتية التي تشير إلى فعالية الذات االبداعية باألداء المهني المستقبلي لألفراد و

 .(Tierney & Farmer, 2002; Liu & Wu,2011)اإلبداعي 

وينبغي االشارة إلى أنه لكي تسهم المناهج الدراسية في تنمية التفكير االبداعي ينبغي أن تصمم بأسلوب   

يدعو إلى انطالق أفكار التالميذ وتحدي قدراتهم االبداعية وتعزيز فعالية ذاتهم االبداعية واثارة دوافعهم 

حو التجديد واالبتكار؛وتنفذ بأساليب قائمة على أسس علمية تحترم أفكار التالميذ وتتيح الفرصة أمام ن

ابتكاراتهم وانتاجيتهم ، ولعل استخدام التكنولوجيا ومداخل التعلم االلكتروني  بطرقة المختلفة تتيح هذه 

توسطة والمنخفضة في التفكير أن التالميذ ذوي المستويات الم ) Liu,1998الفرصة فقد كشفت دراسة )

 االبداعي استفادوا من بيئة الوسائط التكنولوجية الفائقة وانعكس ذلك على  تزايد درجات االبداع لديهم .

وسوف تتناول الباحثة في األجزاء التالية دور كل من فعالية الذات االبداعية واستخدام الفصل المعكوس 

 تعزيز مهارات التفكير االبداعي لدى الطالب.الذي يعتمد على توظيف التكنولوجيا في 

 فعالية الذات االبداعية ودورها في التفكير االبداعي

بأنها "اعتقاد الفرد بأنه   Self-Efficacyفعالية الذات  (Bandura, 1977) عّرف  ألبرت باندورا    

ما يمتلكه الفرد بل اعتقاداته  هي ال تعنيقادر على القيام بعمل محدد لتحقيق األهداف مهما قابلته الصعاب ف

تعتبر من أهم ميكانيزمات الشخصية، فهي تمثل مركزاً هاماً في دافعية . ولذلك  حول ما يمكنه القيام به

وتسهم في تحديد سلوك المبادأة لدى األفراد، وتحدد درجة دافعيتهم الطالب للقيام بأي عمل أو نشاط 

 ومثابرتهم.

علية الذات إلى فاعلية الذات العامة المتعلقة باعتقادات الفرد عن كفاءته ( فا1994ويصنف )أبو هاشم،   

في مجاالت الحياة المختلفة وفاعلية الذات الخاصة المتعلقة باعتقادات الفرد عن كفاءته في أداء مهمة 

 محددة في مجال محدد مثل الرياضيات أواللغة أوحل المشكالت.

 قدرة الفرد على التفكير واألداء االبداعي فتسمى فعالية الذات اإلبداعيةوإذا كانت هذه المعتقدات متعلقة ب   

Creative Self-Efficacy  حيث  وبذلك فهذا المفهوم مشتق من المفهوم والسياق النظري للفعالية الذاتية

قدرته المتعلقة باعتقادات الفرد عن  تكون المعتقدات محددة بمجال االبداع على عكس فعالية الذات العامة

مع أنهما مرتبطان حيث وجدت دراسة  على التأقلم مع متطلبات المهام المختلفة عبر المجاالت

(Brockhus et al,2014)  ًا بين الفعالية الذاتية العامة لألفراد وثقتهم في ارتباط كبير دال احصائي

 من فعالية الذات العامة. قدراتهم االبداعية مما يؤكد أن فعالية الذات اإلبداعية تعتبر جزًءا ال يتجزأ
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فعالية الذات اإلبداعية على أنها معتقدات الشخص حول قدراته على أداء  (Bandura ,1997)يعّرف و   

بأنها إيمان الشخص  ) (Tierney & Farmer ,2002السلوك اإلبداعي بنجاح في بيئة معينة ،ويعرفها 

فيعرفها بأنها اعتقاد الفرد في  (Abbott, 2010)واعتقاده  في قدراته على توليد منتجات إبداعية، أما 

قدرته على أداء مهام محددة وإنتاج حلول تتميز بالجدة واألصالة وتكون مناسبة للموقف ،وقسَّمها إلى 

وهي الحالة العقلية الداخلية المتمثلة في التعبير عن  بعدين رئيسيين هما: فعالية الذات في التفكير اإلبداعي

ل مهارات التفكير اإلبداعي  )الطالقة والمرونة والتفاصيل واألصالة ( وهذه المهارات االبداع من خال

فعالية الذات في األداء اإلبداعي وهي الحالة االجتماعية  وتُمكن الفرد من إنتاج أفكار جديدة وفعالة ، 

التي تتفاعل مع  الخارجية المتمثلة في التعبير عن اإلبداع من خالل أنظمة الفرد الداخلية والخارجية

 بعضها البعض أثناء األداء اإلبداعي مثل العوامل الدافعية والشخصية والسياق االجتماعي.

أن فعالية الذات اإلبداعية شرطًا قويًا لألداء اإلبداعي حيث أن   (Bandura, 1997)ويرى باندورا  

بأنها  )  (Ford,1996القدرة االبداعية ليست كافية وحدها ألن تُخرج نتاًجا إبداعيًا ، كما حددها فورد قباًل 

ى المكون الدافعي الرئيسي في نموذجه الخاص بالفعل اإلبداعي حيث تعمل على تعزيز مستوى المثابرة لد

 ,Tierney & Farmer)األفراد وتوجه جهودهم التي تعزز ثقتهم في قدراتهم اإلبداعية ولذلك اعتبرها 

2002; Liu & Wu,2011).   أنها  من العوامل المنبئة لألداء االبداعي؛ وقد تم ربطها بمجموعة من

  .(Hammond, et al, 2011)النتائج اإليجابية بما في ذلك تطوير وتنفيذ األفكار 

في أي جهد خاص بتعزيز  هابضرورة تضمين  (Colangelo&Davis,2003)وقد وّصى كل من     

التفكير اإلبداعي لدى الطالب حيث أنها تعتمد على دافعية الفرد وأحكامه ومعتقداته عن قدراته مما يساعد 

لتفكير الذاتي وقيمة على األداء اإلبداعي للفرد فهي تُزيد الحافز الذي يعطي األولوية في التركيز على ا

العمل حيث أن الدافع الداخلي يؤدي إلى اختيار السلوك المقصود  والسعي الدائم لتحقيق الهدف وراء هذا 

 Brockhus, et السلوك كما تساعد الفرد على التغلب على الشك والخوف أثناء ممارسة اإلبداع.

al,2014) لفرد على مواصلة بذل الجهد للتوصل إلى ( وهذه المعتقدات القوية بفعالية الذات قد تحث ا

المواقف الصعبة كما تعزز من ثقة الفرد في قدراته  منتجات إبداعية ناضجة خاصة في مواقف التحدي أو

 (Tierney & Farmer, 2002) .اإلبداعية

هم ( أنه يمكن إطالق العنان لإلمكانات اإلبداعية لألفراد من خالل تعزيز ثقتKelley, 2012ويؤكد )   

بامكاناتهم اإلبداعية وأعزى نقص الثقة اإلبداعية لديهم  لبعض المخاوف التي يمكن التغلب عليها من 

خالل اتخاذ خطوات صغيرة لمواجهة الفرد بموضوع المخاوف كما يتم في العالج السلوكي  وأشار أنه إذا 

وسيصبح الفرد أكثر  واجه الشخص خوفه من كونه مبدعا سيكتسب الثقة و سينتج أفكار أكثر وأفضل

 ابداًعا إذا تم تعزيز فعالية ذاته االبداعية.

فاألفراد الذين لديهم مستويات عالية من فعالية الذات اإلبداعية قادرون على ربط دوافعهم    

بمصادرالمعرفة ومسارات العمل المطلوبة لتلبية المتطلبات واالحتياجات التي تتحدى معوقات تحقيق 

لديهم ثقة كبيرة في قدراتهم اإلبداعية ويفضلون استغاللها في أي شكل من اشكال العمل أهدافهم  كما أن 

االبداعي  كما يدركون الصعوبات على أنها تحديات ويبذلون المزيد من الجهد للتغلب عليها بأنفسهم لذلك 

التي تنعكس على المنتج أو  (Hsu et al., 2011; Yu, 2013)فهم يدركون أهمية معتقداتهم عن ذواتهم 

السلوك االبداعي حيث يكون آدائهم وأعمالهم أكثر إبداًعا حيث أن فعالية ذاتهم اإلبداعية تعززمن آدائهم 

 .(Chuang, Shiu , Cheng, 2010)اإلبداعي 
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من  لكل من التفكير واألداء االبداعي فقد كانت موضوًعا للكثير فعالية الذات االبداعيةونظًرا ألهمية  

أن الطلبة الذين يمتلكون مستويات  (Beghetto,2006)األبحاث؛ على سبيل المثال : فقد كشفت دراسة 

عليا من فاعلية الذات االبداعية كانوا أفضل من ذوي المستويات الدنيا في أدائهم في جميع المواد الدراسية  

وجود ارتباطًا إيجابيًا بين  التي كشفت عن  (Gong, Huang, Farh ,2009)وأكدت ذلك دراسة كل من:

عالية  فعالية ذات ابداعيةاإلبداع واألداء كما وجدوا أن األفراد المبدعين لديهم اتجاهات إيجابية للتعلم و

التي هدفت إلى تحليل العالقة بين فعالية الذات  (Brockhus,et al,2014)والعكس صحيح؛ ودراسة 

ألداء اإلبداعي بالمنتج الفردي في مهمتان إبداعيتان وتم قياس االبداعية واألداء اإلبداعي حيث تم قياس ا

فعالية الذات االبداعية من خالل استبيان،وقد كشفت النتائج أن فعالية الذات اإلبداعية ارتبطت مع األداء 

اإلبداعي األعلى حيث كان المشاركون الذين يرون أنفسهم أكثر ابداًعا  ينتجون بالفعل أكبر كمية من 

ار المتنوعة و األصلية وهذه النتائج تشير إلى االرتباط ووجود العالقة دون اشارة ألي اتجاه فلم األفك

يمكنهم استنتاج ما إذا كانت فعالية الذات اإلبداعية العالية تؤدي إلى األداء اإلبداعي العالي أو ما إذا كان 

لعالقة تبادلية في كال االتجاهين، باالضافة األداء اإلبداعي العالي يزيد من فعالية الذات اإلبداعية أو أن ا

إلى ذلك فقد كشفت النتائج أيًضا أن تقديرات الفعالية الذاتية اإلبداعية كانت أعلى لدى الذكور عن اإلناث 

ومع ذلك لم ينتج الذكور كمية أكبر من األفكار المتنوعة وال األصلية أي أنه بالغ الذكور في تقديرهم 

 ناث من قدراتهن اإلبداعية. لقدراتهم و قللت اال

عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة احصائيًا بين فاعلية  (Chuang,et al,2010)كما كشفت دراسة    

إلى وجود عاملين لفاعلية  (Chin,2013)الذات اإلبداعية وعمليات الدراسة واالبداع ،  وتوصلت دراسة  

اع باالضافة إلى السلوك االبداعي ،كما أنه أمكن التنبؤ بادارة الذات اإلبداعية هما وجود نية أو قصد لالبد

الذات المهنية من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ،كما وجدت عالقة ارتباطية إيجابية بين فاعلية الذات 

 طالبًا جامعيًا. 158االبداعية والقدرة اإلبداعية لدى عينة تكونت من 

لدى الطالب الموهوبين ومعلميهم  فعالية الذات االبداعية(  2014)الزعبي ، باالضافة إلى ذلك درس  

أن مستوى فاعلية الذات االبداعية للطلبة الموهوبين ومعلميهم  كان مرتفعا ، كما كشفت   وأظهرت النتائج

عن عدم وجود فروق دالة احصائيًا في فاعلية الذات االبداعية لدى الطلبة ومعلميهم تعزى للجنس في حين 

وق دالة احصائيا في فعالية الذات االبداعية عند الطلبة تعزى للصف لصالح الصف األقل وعند وجدت فر

فروق ذات داللة إحصائية بين  المعلمين تعزى لتخصصهم االكاديمي لصالح التخصص العلمي كما وجدت

 لصالح الطالب.  فعالية الذات االبداعيةالطالب الموهوبين ومعلميهم في 

فعالية الذات تعليم التفكير اإلبداعي في  فقد هدفت إلى بحث أثر (Alzoubi et al,2016)أما دراسة 

تفوق المجموعة التجريبية التي تعرضت لتعليم التفكير اإلبداعي على االبداعية وقد أكدت النتائج 

الب في واستنتجوا أن تعليم التفكير اإلبداعي يعزز ثقة الطفعالية الذات االبداعية المجموعة الضابطة في 

قدراتهم اإلبداعية ويسمح لهم باختبار هذه القدرات في جو خاٍل من التوتر ويساعدهم على تطوير معتقدات 

 & Mathisenإيجابية عن مهاراتهم في التفكير اإلبداعي وتتفق نتائج هذه الدراسة  مع دراسات كل من 

Bronnick ,2009; Tierney & Farmer ,2011) ير اإلبداعي والتدريب على ( حيث أدى تعليم التفك

 مهاراته إلى تعزيز فعالية الذات االبداعية لدى الطالب.

ونظًرا ألن فعالية الذات اإلبداعية تلعب دوًرا حيويًا في تعزيز اإلبداع فينبغي تضمينها في أي مسعى   

يمية الداعمة لها يستهدف تعزيز وتنمية االبداع وخصوًصا  أنه يمكن تعزيزها بتوفير المناخ والبيئة التعل
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، وبذلك سيتم تعظيم الفائدة المرجوة (Beghetto,2006 ;Ford,1996)مع الدعم المستمر من المعلم 

ا لكل من التفكير االبداعي للطالب وفعاليتهم الذاتية وانتاج طالب أكثر ابداًعا إذا كان السياق التعليمي داعمً 

للتفكير اإلبداعي والتنشيط العقلي واالتجاهات اإلبداعية االبداعية؛حيث تمثل بيئة اإلبداع شرطًا أساسيًا 

(Colangelo&Davis,2003) 

ومن البيئات التي يمكن أن توفر هذا السياق الداعم لكل من التفكير االبداعي وفعالية الذات االبداعية بيئات 

لوجيا التي تحفز لديه التعلم النشط المعتمدة على مشاركة الطالب وتحمله مسئولية تعلمه واستخدامه للتكنو

 التعلم الذاتي والتي منها التعلم المدمج والفصل المعكوس.

 الفصل المعكوس كأحد نماذج التعلم المدمج.

أثرت التطورات التكنولوجية على التعليم حيث ظهرت كثير من المصطلحات المتعلقة بذلك كالتعلم    

االلكتروني والتعلم عن بعد وأصبحت البرامج التعليمية المحوسبة من أهم األدوات التعليمية التي توفر بيئة 

 ,Al Sarhan)بتكار لديهم. تعليمية غنية للطالب وتزودهم بالخبرات التي تنمي مهارات التفكير واال

AlZboon, Olimat, Al-Zboon, 2013) 

التعلم اإللكتروني نظاًما متكاماًل يتكون من معلمين وطالب ومحتوى إلكتروني يكون فيه المعلم  ويعتبر   

ن واالتقان .  مسؤوالً عن تسهيل التعلم بينما يتجاوز دور الطالب مجرد الوصول إلى المعلومات إلى التََّمكُّ

(Al-Samarraie et al., 2018; Meskhi et al., 2019.) 

ولكن على الرغم من أن التعلم االلكتروني واستخدام التكنولوجيا قد ساهم في إثراء عملية التعلم ،    

إلى   (Meskhi, et al.,2019)  مثلوتطور العمليات المعرفية للطالب، فقد أشارت بعض الدراسات 

لم اإللكتروني منها المشكالت المادية مثل نقص الدعم المالي واالختالفات بين بعض أوجه القصور في التع

المعلمين والطالب في المهارات الفنية باالضافة إلى نقص الكفاءات الالزمة الستخدام تكنولوجيا 

ل المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية وعدم الرغبة في التعامل مع األدوات  التكنولوجية وتفضي

 التي تسمح بالمزيد من التفاعل المباشر .الطريقة التقليدية 

لذلك كان من الضروري تطوير استراتيجية تجمع بين الطريقة التقليدية التي ال يمكن االستغناء عنها   

ستفادة من التعليم في الفصل الدراسي والتعليم عبر وذلك لال تماما والتعلم االلكتروني باستخدام التكنولوجيا

 & Flipped classroom (Raja النترنت وسميت هذه الطريقة باستراتيجية التعلم المدمجا

Nagasubramani, 2018.) 

من ناحية  والتعلم عن بعدوللتعلم المدمج مزايا عديدة ، أهمها أنه يجمع بين توظيف استخدام التكنولوجيا   

 دة من مميزات كل طريقة على حدة )وجهاً لوجه ( من ناحية أخرى وذلك لالستفاوالتعلم المباشر 

(Dziuban , Graham, Moskal, Norberg, Sicilia, 2018 ) لذلك فقد بدأ في اآلونة األخيرة يحل

محل التعلم االلكتروني وأصبح البديل المنطقي المقبول للتعلم االلكتروني بل إنه أعلى عائًدا وأكثر أنواع 

 (Singh, 2020)التعلم الحديث تطوًرا 

وليس معنى ذلك أنه ال يخلو من المشكالت حيث توجد بعض العقبات والمعوقات التي تواجه تطبيقه     

والتي من أهمها مشكلة التكيف الثقافي وعدم الرغبة في االبتعاد عن األساليب التقليدية باالضافة إلى 

 (.Guri-Rosenblit, 2018) الالزمة لتنفيذهالمتطلبات الفنية 
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وعلى الرغم من هذه الصعوبات فقد ظهرت العديد من النماذج للتعلم المدمج في السنوات القليلة الماضية . 

(Fleischmann, 2020; Li , Yang, Chu, Zainuddin, Zhang., 2020)  نموذج . ومن أهمها

تراتيجية أو الفصل المعكوس وقد اقترح البعض أن مفهومه وطريقة تطبيقه تجعله اس التعلم المقلوب

 (.Cabı, 2018) منفصلة

يتضمن مفهوم الفصل المعكوس أربعة عناصر مختلفة  تعتبرركائزه األساسية وتمثل الحروف األولى    

متضمنة طريقة حدوث التعلم وجدوله  Flexible environmentوهي :البيئة المرنة  Flipمن مفهوم 

نتقال من المدخل  المتمركز حول المعلم إلى حيث يتم اال Learning cultureالزمني ، وثقافة التعلم 

  Intentional contentالمدخل  المتمركز حول الطالب الذي يشجع التعلم العميق،ثم المحتوى المقصود 

الُمعد لتحقيق أقصى قدر من التعلم وتوفير الطالقة وتعميق فهم الطالب المعرفي ،وأخيًرا معلم محترف 

Professional educator لتعلم ويحّسن الممارسة باستمرار.يوجه ا (Ozomatli, Asiksoy, 2016) 

عندما قام معلمان من معلمي المدارس الثانوية بنشر  2007وقد جاءت فكرة الفصل المعكوس  في عام   

محاضرات ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت للطالب الذين كانوا يجدون صعوبة في فهم المادة التعليمية 

حيث تم إعادة توزيع وقت  .(Albert & Beatty, 2014) حاضرة في مقرر الكيمياء المقدمة لهم بالم

 التعلم للسماح بمزيد من الوقت في الفصل للتركيز على المناقشات وفهم المفاهيم.

المعلم درًسا على شكل مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو وسائط أخرى  ففي الفصل المعكوس ينشئ      

جيا باستخدام اإلنترنت  لمشاركة الدرس مع الطالب الذين يمكنهم الوصول إليه في أي ثم يستخدم التكنولو

( كما يسمح للمعلم بالتواصل المستمر Fielden Burns , Rico, Naranjo, 2020وقت وفي أي مكان )

بحيث يُمكنه مساعدتهم  (Chang& Hwang, 2018)تصنيفهم بناًء على مستوى فهمهم مع طالبه و

ى أقصى ما تسمح به قدراتهم من خالل دمج مجموعة متنوعة من النماذج التفاعلية داخل البيئة للوصول إل

 Eshaluce, Blanco, Alves)الفصلية ولذلك فهو يعتبروسيلة لتحسين التفاعل بين المعلم والطالب 

2017) 

تتضمن تحول أن المكونات الرئيسية للفصول المعكوسة  )  (Albert & Beatty ,2014وقد اقترح     

الطالب من المتلقي السلبي إلى المتعلم النشط  واالعتماد على التكنولوجيا باالضافة إلى  عكس الوقت 

المخصص للتعلم ولألنشطة التطبيقية والواجبات المنزلية و اعداد كل من المحتوى الحقيقي الهادف 

استثمار الوقت المباشر للتعلم في واألنشطة الصفية التي تحفز المهارات العليا لدى الطالب بحيث يتم 

 تمثيل المعارف التي تم اكتسابها من خالل حل المشكالت أو المناقشات و المناظرات.

إلى  (Herreid & Schiller ,2013 )وللفصل المعكوس عديد من الفوائد والنتائج االيجابية  فقد أشار    

ب ، وتحسن من أداء الطالب وتتيح الفرصة أن الفصول المقلوبة توفر المزيد من المرونة لتعلم الطال

أنه من خالل" التنظيم الذاتي والجماعي  (Brame,2013)للتعليم والتعلم اإلبداعي واالبتكاري ويرى 

،ومناقشات المجموعات الصغيرة ؛ وقلب األدوار بين المعلم  والطالب ؛ واستخدام تكنولوجيا غرف 

مبادئ التصميم الرئيسية  للمدخل التعليمي المعكوس  يتم تمكين  الدردشة ، وكاميرات الفيديو " التي تمثل

،فضال عن أنه يوفر آلية لتقييم فهم  التعلم وتزيد دافعية  الطالب للدراسة واكمالهم لألنشطة األكاديمية

كما أنه يُتيح فرصة للطالب الذين  ؛ الطالب للمادة التعليمية وأنشطة تركز على مهارات التفكير العليا
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رددون في طرح األسئلة أثناء المحاضرات من صياغة استفساراتهم قبل الجزء المباشر من التفاعل وكل يت

  (Nedeva, ,2019)هذا يزيد من مسؤولية الطالب عن خبرة تعلمهم 

باالضافة إلى ذلك فالفصول المعكوسة تُمّكن كافة الطالب من التعلم بالسرعة التي تناسبهم،كما أنها تعطي  

 Herreid)ن نظرة ثاقبة حول أهم الصعوبات التي تواجههم للعمل على تذليلها وتلبية احتياجاتهم المعلمي

& Schiller, 2013)   

ومن الدراسات السابقة التي أكدت فعالية التعلم المعكوس على التحصيل الفوري والتذكر  لطالب المرحلة 

   (El Omari , Ayasrah, Jabali,2016)؛ ودراسة    (Keshta& Harb,2013) االبتدائية دراسة

التي كشفت عن فعالية برنامًجا تدريبيًا في تدريس العلوم قائًما على التعلم المدمج في تطوير مهارات 

التي كشفت  عن األثر   (Ümit Yapici & Akbayin ,2012)ودراسة  التفكير المعرفي لدى الطالب ؛

االيجابي الستخدام التعلم المدمج على تحصيل طالب المرحلة الثانوية في علم األحياء وعن االتجاهات 

 اإليجابية نحوه.

ولكي يقدم نموذج الفصل المعكوس فرًصا معززة للتعلم األعمق واألكثر نشاطًا وتشارًكا يقترح    

(Nedeva,et al,2019)  ن عمليه اعداد الفصل المعكوس مدروسة جيًدا ومقصودة  أنه ينبغي أن تكو

وشاملة في كافة ديناميات التعليم والتعلم مع زيادة فرص التفاعل و استثمارها واالستفادة منها  بأقصى قدر 

 ممكن .

وتزيد فعالية الفصل المعكوس إذا كان نشطًا بحيث ال يقتصر الجزء غير المباشر في التعلم على     

المحاضرة المسموعة التي سجلها المعلم قبليًا بل يوظف كافة االجراءات التي تتواكب مع نظريات التعلم 

والتعلم  experiential learningوالتعلم التجريبي  active learningالحديثة مثل نظريات التعلم النشط 

التي تؤكد أن التعلم يحدث بالممارسة بخطوات المتعلم حيث يندمج  Discovery learningاالستكشافي 

في نشاط التعلم دون محاضرات غير مباشرة  باالضافة إلى االستفادة من االمكانيات التي تقدمها 

 &Tsai)شطة والواجبات التي يُكلف بها الطالب التكنولوجيا في زيادة التفاعل واالتصال أثناء أداء األن

Machado,2019)  

محددات الفصل المعكوس التقليدي الذي ينطوى وعند تطبيق هذه التصورات يتم التغلب على كثير من    

ومن أهمها أنه غالبًا  (Nielsen, 2012) والتي أشار إليها فقط على عكس ترتيب المحاضرات والواجبات

ات غير المباشرة ُمملة لكثير من الطالب وال يندمجون فيها وقد يهملوها وال يجهزون ما تكون المحاضر

المتطلبات القبلية خصوًصا أنه يصعب تقديم الدعم فيها حيث ال يكون لدى المعلم دراية بالطالب 

 المشوشين لمساعدتهم .

ذه التحديات وتعظيم ولذلك ظهرت كثير من األفكار العادة تصميم الفصول المعكوسة  لمواجهة ه   

، حيث يتجنب المتطلبات  (The Active Flip)االستفادة منها والتي من أهمها الفصل المعكوس  النشط 

القبلية لحضور المحاضرات في المنزل أوال قبل القيام بأنشطة في الفصول الدراسية وهي نقطة الضعف 

 ; Miller, 2012)النشط  كما يذكر الرئيسة في الفصل المعكوس التقليدي ويعتمد الفصل المعكوس 

Ralph, 2018)  :على عدة عناصر أهمها 
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. حيث يتم التعلم بالممارسة من خالل ورش العمل في الفصول Workshop Drivenورش العمل  

 الدراسية وربما بدون محاضرات سابقة حيث تخلق ورش العمل الدافع وراء البحث عن المعرفة.

. حيث يتم اختيار أنشطة ورش العمل لتناسب ادراكات المتعلمين Motivation Poweredقوة الدافعية 

وتكون األنشطة من اختيارهم  مما يخلق لديهم الدافع الداخلي الذي يعتبر مفتاح أساسي لحفز االهتمام 

دعوة كما أن  .(Deci &Ryan, 2012; Ryan & Deci, 2017)داخل وخارج الفصول الدراسية

 تهم في البيئات االجتماعية تزيد لديهم  الحافز والدافع لعرض عمل أفضلالطالب لتقديم انجازا

. بحيث تكون مشاركة المتعلم مستمرة مع توفير كافة Classroom On-Boardingالفصل الممتد 

 السبل لتوجيه المتعلم خارج الفصل الدراسي مما يحفزه على اتقان التعلم.

في الغالب ال يتم إكمال النشاط في  Classroom-Home Continuumالمنزل –متصل الفصل 

الفصل حيث يُسمح للطالب باالستمرار في تطويرالنشاط  في المنزل باستخدام أدوات الصقل عبر 

 اإلنترنت والمصادر المعدة من قبل المعلم.

. امتداد العمل إلى المنزل يخلق فرصة لصقل .Learning Beyond the Class التعلم خارج الصف

لمصادروالقراءات اإلضافية وبمرور الوقت وبمزيد من المشاركة تتعزز مهارات االستقصاء لدى التعلم با

 المتعلم  وتزداد ثقته بنفسه  وتنمو لديه عادات التعلم الموجه ذاتيا والتعلم مدى الحياة . 

. فمن الممكن أن يتضمن النشاط فرق صغيرة فتكون هناك فائدة مضافة متمثلة  في .Teams الفرق

دافعية الفريق والتعلم التعاوني والتغذية المرتدة والتحديات األكبر واألكثر تعقيًدا مع االشارة الى أن 

 أعضاء الفريق يمكنهم العمل في مهام متماثلة أو تكاملية عند اللزوم. 

وبذلك فالفصل المعكوس النشط ال يستلزم إعداد المحاضرات في الفصل أومشاهدتها في المنزل ويعتمد 

لى المشاركة والدافعية لتحفيز الرغبة في التعلم،كما أنه سهل في تصميمه  ويمكن تنفيذه باستخدام ع

كثير من محددات الفصل  مصادر التعلم غير الرسمية والمصادر التعليمية المفتوحة مما يجعله يتغلب على

ي والفصل المعكوس ( مقارنة بين تصميم التعلم في الفصل التقليد2المعكوس التقليدي،ويلخص شكل )

 .والفصل المعكوس النشط
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ومع كل هذه المميزات لمدخل الفصل المعكوس وخاصة اذا كان نشطًا فال يمكن اغفال أنه يتطلب كثير من 

المهارات الفنية والتقنية لدى المعلمين والطالب وقد يجد بعض المعلمين عبئًا في تنفيذه بشكل كامل حيث 

لطالب كما يرى البعض أن أن تنفيذ أي استراتيجية جديدة يتطلب تغيير في عقول كل من المعلمين وا

التنفيذ الكامل لمدخل الفصل المعكوس يحتاج  فترة طويلة على األقل عدة فصول دراسية لضبط المناهج 

وللتغلب على ذلك   (Shimamoto,2012 )وتصميم المواد التعليمية بما يتالءم مع متطلبات هذا المدخل 

أو  جزئي وُسّمى ذلك "الفصل المعكوس المصغرقام بعض الباحثين باستخدام الفصول المعكوسة بشكل 

بحيث يسمح للمعلم  باستخدام كال التقنيتين : المحاضرات  (Micro Flibbed)الفصل المعكوس الجزئي"

  .(Brooks, 2014) التقليدية في أجزاء من المقرر والفصل المعكوس في أجزاء أخرى 

ث اعتمد على المحاضرات التقليدية في الفصل المعكوس جزئياً حي (Meyers ,2016)وقد درس    

الجزء األول من المقرر والفصل المعكوس في الجزء الثاني من المقرر وقد وجدت اختالفات دالة  بين 

 المدخلين  في كل من تعلم الطالب واهتمامهم ومشاركتهم.

راسية التقليدية بمقارنة أداء الطالب في الفصول الد  (Borchardt & Bozer,2017)كما قام كاًل من    

والمعكوسة جزئيًا في المرحلة الجامعية  لدى طالب علم النفس وكان مبرره في الدراسة أنه ال يوجد إال 

عدد قليل جدا من الدراسات تناولت مدخل  الفصول المعكوسة جزئيًا ، كما كانت البحوث المتعلقة 

،لذلك قاما بدراسة االختالفات بين  بالفصول المعكوسة محدودة للغاية في مجال علم النفس بشكل عام

درجات ثالثة امتحانات دورية ودرجة المقرر الكلية لدى مجموعتين أحدهما تدرس بالطريقة التقليدية 

واألخرى بالفصل المعكوس الجزئي؛ وقد كشفت التحليالت أن درجات االمتحان األول والثاني كانت 

زئي وارتفعت القيمة وأصبحت ذات داللة مرتفعة بشكل طفيف في مجموعة الفصل المعكوس الج

 لبي
               

        

الفصل 
الت ليدي
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 In: (Tsai& Machado,2019).             س       
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إحصائية في االمتحان الثالث أما الدرجة الكلية على المقرر كانت مرتفعة طفيفًا لدى الفصل المعكوس 

الجزئي مقارنة بالفصل التقليدي واقترحا أنه من المرجح أن تزيد الفروق بين المدخلين باالستخدام الطويل 

تحان الثالث أفضل من االمتحانين األول والثاني كما أكدا فعالية الفصل المدى حيث كانت الفروق في االم

المعكوس الجزئي في غضون فصل دراسي واحد حيث كانت قيمتة توازي الفصل المعكوس الكامل وبذلك 

يمكن االستفادة من تقنيات الفصل المعكوس الجزئي في حالة عدم اتاحة الفصل المعكوس الكامل بدون 

 خرجات تعلم الطالب .التأثير على م

ونظًرا ألن التعلم المدمج والفصل المعكوس على وجه التحديد تعتبر خبرة جديدة نسبيًا على الطالب في    

كلية التربية جامعة دمنهور خصوًصا تخصص علم النفس فسوف يتم االعتماد على الفصل المعكوس 

ر ويطبق التعلم التقليدي على الجزء الجزئي "المصغر" حيث يطبق الفصل المعكوس على جزء من المقر

اآلخر بحيث يكون الفصل المعكوس نشطًا حيث اليتطلب إعداد المحاضرات في الفصل أومشاهدتها في 

ويمكنه بسهولة االستفادة من أي موارد متاحة بما في ذلك مصادر  -كما أنه ال يمنع ذلك أيًضا  -المنزل

مفتوحة  المتاحة على اإلنترنت التي يمكن أن تعزز أداء األنشطة التعلم غير الرسمية والمصادر التعليمية ال

 وتعزز التفكير االبداعي و فعالية الذات االبداعية لدى الطالب.

 الفصل المعكوس ،ومهارات التفكير االبداعي ،ومعتقدات وتصورات الطالب نحوه.

ل المعكوسة حيث يرى البعض أنها ال مع أنه ال يوجد إجماع بين الباحثين على  القيمة االيجابية  للفصو   

تساعد على تحسين قدرة الطالب على االندماج في االستقصاء العلمي وال يمكن أن تساعد في تعزيز 

في حين جاءت نتائج كثير من األبحاث على خالف ذلك    (Lo, 2016)مهارات التفكير العليا 

(Nederveld & Berge 2015; Zainuddin & Halili 2016)     فيرى(Biggs, 1999)  أن

نموذج الفصل المعكوس يعتبر من النماذج التصنيفية التي تدعم عملية التعلم وبناء الجودة  والتفكير 

االستراتيجي واالستبصار واإلبداع وحل المشكالت المعقدة والتواصل من أجل الفهم ؛ كما أنه يدعم  

يث يتعلم الطالب ويفكرون ويتحكمون بشكل رئيسي  المعارف  االجرائية وماوراء المعرفية  ح

ويستخدمون عمليات تفكيرهم  بفعالية والتي تنعكس على أدائهم وقدرتهم على حل المشكالت وعلى 

 & Anderson, Krathwohl,2001; Krathwohl,2002; Nederveld) أفكارهم االبداعية.

Berge,2015).   

لية التعلم المعكوس على مهارات تفكير الطالب ( فعا(Zainuddin & Halili ,2016وقد فّسركال من    

العليا بدور المناقشات الجماعية المستخدمة فيه حيث تتيح للطالب قضاء المزيد من الوقت في التعلم ذو 

المستويات العليا فقد يقضي الطالب وقتًا كبيرا مندمجين في المناظرات وتحليل البيانات أو أنشطة 

الوقت المباشر في التعلم في تعميق الفهم وزيادة الثقة من خالل تطبيق التركيب وبذلك فهم يستخدمون 

معارفهم كما يقدم فرًصا للتالميذ لممارسة التفكير التأملي الذي يساعدهم على ربط ما يتعلمونه بالمعرفة 

 القبلية واختبار تنبؤاتهم المبكرة ما ينمى لديهم التغذية الراجعة المباشرة بعد كل مهمة أو نشاط.

(  التي هدفت 2013ومن الدراسات المتعلقة بمجال الدراسة الحالية دراسة )علي،شعبان، تاوضروس ،   

إلى قياس فاعلية برنامج قائم على التعلم المدمج لتنمية التفكير االبتكاري في الرياضيات لدى تالميذ 

تلميذ  تم  60نة الدراسة من الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية، وقد تكونت عي
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تقسيمهم إلى مجموعتين احداهما تجريبية طبق عليها التعلم المدمج ، وقد كشفت النتائج عن فاعلية 

 البرنامج القائم على التعلم المدمج في تنمية كافة القدرات الفرعية للتفكير االبتكاري في الرياضيات 

( إلى التعرف على فاعلية التعلم المدمج في التحصيل والتفكير 2018كما هدفت دراسة )البصري،  

طالب  38اإلبداعي لدى طالب معهد الفنون الجميلة في مادة تاريخ الحضارة ، وتكونت عينة الدراسة من 

جموعة موزعة على مجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة،وقد كشفت النتائج عن تفوق الم

 التجريبية التي تدرس بطريقة التعلم المدمج في التحصيل والتفكير اإلبداعي .

( فكانت بعنوان "أثر استعمال التعليم االلكتروني في تحصيل مادة القياس 2019أما دراسة )بالل، حامد،  

بغداد(  جامعة/انيةاالنس للعلوم رشد التربية ابن كلية طلبة والتقويم وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى

،وأظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيلي البعدي واختبار التفكير 

 االبداعي لصالح المجموعة التجريبية.

كل من طريقة مشكالت العالم  إلى دراسة أثر (Tabieh, Hileh, Shakea 2020)كما هدفت دراسة   

يقة التعلم المعكوس في اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي في العلوم في الواقعي للتعلم المدمج وطر

مستوياته الثالثة)الطالقة والمرونة واألصالة( لدى طالب الصف العاشر مقارنة بالطريقة التقليدية ، وقد 

طالبًا قٌسِّموا إلى ثالثة مجموعات أحدهما ضابطة واالثنان تجريبيتان  54تكونت عينة الدراسة من 

داهما استخدمت  التعلم من خالل طريقة مشكالت العالم الواقعي للتعلم المدمج واألخرى استخدمت أح

طريقة العوالم االفتراضية ثالثية األبعاد للتعلم المعكوس ،وقد تم قياس التفكير اإلبداعي من خالل اختبار 

ذات داللة إحصائية  مصمم لقياس مهارات التفكير اإلبداعي الثالث؛وكشفت النتائج عن وجود فروق

درجاتها أعلى بشكل ملحوظ عن المجموعة الضابطة،كما لصالح المجموعات التجريبية التي كان متوسط 

أظهرت المجموعة التجريبية التي درست باستخدام التعلم المعكوس أداًءا  أفضل من تلك التي درست 

 باستخدام مشكالت العالم الواقعي للتعلم المدمج .   

ما يتعلق باتجاهات وتصورات الطالب لمدخل التعلم المدمج والفصل المعكوس بصفة خاصة فقد وفي    

أن غالبية الطالب في مجموعة التعلم المدمج قرروا  أنهم سيقدمون   (Chen & Jones,2007)وجد 

لالهتمام على التعلم باستخدام هذا النهج إذا أتيح لهم ذلك، مع أنه تم مالحظة بعض االختالفات المثيرة 

حيث كان الطالب في البيئة التقليدية أكثررًضا عن وضوح التعليمات عن أقرانهم في بيئة التعلم المدمج ، 

في الوقت نفسه شعر الطالب في بيئة التعلم المدمج أنهم اكتسبوا تقديراً للمفاهيم الموجودة في المجال 

 قة.وقرروا تطور مهاراتهم التحليلية نتيجة للتعلم بهذه الطري

(  بدراسة تجريبية الستقصاء تصورات الطالب حول مدخل الفصل Lee& Lai,2017كما قام )    

المعكوس في التعلم واستكشاف ما إذا  كان يساعد في تعزيز مهارات التفكير العليا ، وتضمنت الدراسة 

ل االستبيانات طالبا في المرحلة الثانوية وقد تم جمع كل من البيانات الكمية والكيفية من خال 28

واالختبارات االلكترونية والمقابلة المتعمقة مع المجموعات كما تم فحص واجبات الطالب وتحليلها ، وقد 

كشفت النتائج أن الطالب يميلون إلى قبول التدريس بمدخل الفصول المعكوسة  وقرر معظمهم أنه أقل 

م داعمة، باالضافة إلى ذلك فقد ساعد على ملاًل كما قرروا أنه يعزز التفاعالت الصفية ويخلق بيئة تعل

تحسين قدرات التفكير العليا للطالب حيث استطاع معظمهم تحليل متطلبات المهام المكلّفون بها 

واستطاعوا انجاز مهامهم بطريقة ابداعية وبذلك فقد أمكن لمدخل التعلم المعكوس أن يكون بدياًل فائقًا 

 للتعلم في الفصل التقليدي. 
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أكدت دراسات أخرى وجود أثر إيجابي الستخدام  التعلم المدمج بصفة عامة على اتجاهات طالب كما    

  (Alsalhi , Eltahir, Al-Qatawneh, 2019) المرحلة الثانوية نحو استخدام اإلنترنت في التعلم

 ,Al-Qatawneh , Eltahir, Alsalhiونحو استخدام التعلم المدمج في المقررات التي يدرسونها 

2019)  ( 

 وبناًء على ما تقدم فإنه:    

نظًرا ألهمية تعزيز مهارات التفكير االبداعي وفعالية الذات االبداعية لدي الطالب ؛ وألهمية مدخل      

التعلم المدمج بوجه عام والفصول المعكوسة بوجه خاص على أداء ومهارات ومعتقدات الطالب وتفكيرهم 

على أداء -خصوًصا اذا طُبق جزئيًا -؛ فكان من األهمية دراسة فعاليته االبداعي في مجاالت متنوعة  

ومهارات الطالب االبداعية في مجال علم النفس كأحد مجاالت العلوم التي يمكن أن تستفيد من تلك 

االمكانيات وما يزيد من تلك األهمية أن معظم البحوث التي تناولت فعالية الفصول المعكوسة كما يذكر 

(Waldrop & Bowden, 2015).   كانت وصفية ليست تجريبية  كما الحظ(Murray, Koziniec, 

McGill,2015)  أنه على الرغم من أن الفصول المعكوسة  جذبت كثير من االهتمام  فكان هناك القليل

يقدم من التقييم الرسمي لتأثيرها على رضا الطالب أو أدائهم ، وألن المدخل  التربوي القائم على األدلة 

فعالية أكبر في تقييم الفصول المعكوسة من حيث قدرتها على تعزيز خبرات تعلم الطالب و فرص 

تحصيلهم ومهاراتهم االبداعية ورضاهم عنها واتجاهاتهم نحوتعميمها في باقي المقررات ؛ فقد قامت 

لم النفس المهني على الدراسة الحالية بدراسة أثر تطبيق الفصل المعكوس النشط المطبق جزئيًا في مقرر ع

التحصيل الدراسي في المقرر وعلى مهارات الطالب االبداعية من ناحية وعلى فعالية ذواتهم االبداعية 

من ناحية أخرى باالضافة إلى استقصاء أثر ذلك على رضاهم واتجاهاتهم نحو تعميم التعليم عن بعد في 

 كافة المقررات وبذلك تحددت فروض الدراسة كالتالي:

 فروض الدراسة

توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل  .1

 الدراسي في مقرر علم النفس المهني. 

توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات  .2

 .التفكير االبداعي في القياس البعدي

توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء  .3

 االبداعي في تنفيذ المهمة المكلفون بها.

توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في فعالية  .4

 الذات االبداعية.

بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في رضاهم توجد فروق دالة احصائيًا  .5

 عن المقرر.

توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اتجاهاتهم  .6

 نحو تعميم التعلم عن بُعد.
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  إجراءات الدراسة :

: منهج الدراسة:  أوالا

تنتمي الدراسة الحالية إلى فئة البحوث التجريبية حيث تستهدف دراسة أثر تطبيق الفصل المعكوس 

النشط المطبق جزئيًا في مقرر علم النفس المهني على المتغيرات التابعة المتمثلة في )التحصيل الدراسي 

المكلفون بها ،وفعالية ذواتهم ومهارات التفكير االبداعي التي تنعكس على أدائهم االبداعي في تنفيذ المهام 

االبداعية باالضافة إلى مدى رضاهم عن المقرر الذي تم تدريسه بهذه الطريقة ، واتجاهاتهم نحو تعميم 

التعلم عن بُعد في كافة المقررات(، لذلك فإن التصميم التجريبي المناسب هو التصميم المتضمن لمجموعة 

 التجريبية ومجموعة ضابطة. 

 الدراسة : ثانياا:عينة 

طالبًا  30تكونت العينة االستطالعية التي تم استخدامها للتحقق من صالحية أدوات الدراسة من    

، بينما تمثلت  2020/ 2019وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة علم النفس بكلية التربية للعام الدراسي

طالب الفرقة الرابعة شعبة علم النفس ( طالبًا وطالبة من 50عينة الدراسة األساسية)المفحوصون( من )

( اثنين وعشرين 22.4امتدت أعمارهم من )  2020/2021بكلية التربية جامعة دمنهور للعام الدراسي

( وإنحراف معيارى 22.8( ثالثة وعشرين سنة وثالثة شهور بمتوسط )23.3سنة وأربعة شهور إلى )

ة حيث أن المحتوى الذي تم تدريسه واعداد (. وقد تم اختيار نفس تخصص العينة االستطالعي0.66)

س فقط في الفصل الدراسي األول للفرقة  األدوات في ضوئه ضمن )مقرر علم النفس المهني( الذي يُدرَّ

 الرابعة شعبة علم النفس.

 ثالثاا: أدوات الدراسة : 

 االختبار التحصيلي في مقرر علم النفس المهني  -1

توى المستهدف تدريسه باستخدام الفصل المعكوس النشط للمجموعة تم إعداد االختبار على المح    

 وكانت اجراءات اعداده كالتالي: التجريبية وبالطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة:

تحليل المحتوى المستهدف من مقرر علم النفس المهني )نشأة علم النفس المهني وعالقته بفروع علم النفس  -1

المهني، الميول المهنية، االختيار المهني(،ثم صياغة األهداف السلوكية في األخرى، ميادين علم النفس 

 االبداع(. -التقويم-التحليل-التطبيق-الفهم-ضوء مستويات بلوم لألهداف المعرفية )التذكر

تقدير األوزان النسبية للموضوعات في ضوء توصيف المقرر وعدد الساعات المخصصة لها ، وتقدير  -2

 لمستويات األهداف في ضوء عدد األهداف التي تقيس كل مستوى.األوزان النسبية 

( 100تحديد طول االختبار والدرجة الكلية عليه حيث كان العدد الكلي لمفردات االختبار عبارة عن ) -3

 ( درجة .50مفردة وكان اجمالي الدرجات على االختبار كله )

وزن النسبي لكل من الموضوعات وضع جدول المواصفات الخاص باالختبار التحصيلي  في ضوء ال -4

 (:1ومستويات األهداف كما يوضحها جدول )
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 (جدول مواصفات االختبار التحصيلي1جدول)

 الموضوعات

األسئلة 

والدرجا

 ت

 مستويات األهداف

مجموع 

 األسئلة

مجموع 

 الدرجات

االوزان النسبية 

 للموضوعات
 4التذكر)

 أهداف(

الفهم 

 أهداف(4)

 التطبيق

أهداف3)

) 

 التحليل

 هدفان(

 التقويم

 )هدف(

 االبداع

 )هدف(

 )ساعة( نشأة علم النفس المهني
 16.67 1.11 1.11 2.22 3.33 4.44 4.44 األسئلة 

8.33 0.17 

 0.56 0.56 1.11 1.67 2.22 2.22 رجةالد
 

ميادين علم النفس 

 )ساعة(المهني

 1.11 1.11 2.22 3.33 4.44 4.44 األسئلة 
16.67 8.33 0.17 

 0.56 0.56 1.11 1.67 2.22 2.22 الدرجة

 ساعتان(الميول المهنية)
 2.22 2.22 4.44 6.67 8.89 8.89 األسئلة 

33.33 16.67 0.33 

 1.11 1.11 2.22 3.33 4.44 4.44 الدرجة

 ساعتان(المهني) االختيار
 2.22 2.22 4.44 6.67 8.89 8.89 األسئلة 

33.33 16.67 0.33 

 1.11 1.11 2.22 3.33 4.44 4.44 الدرجة

 مجموع األسئلة
26.67 26.67 20 13.33 6.67 6.67 100 

  

 3.33 3.33 6.67 10 13.33 13.33 مجموع الدرجات
 

50 
 

 0.07 0.07 0.13 0.20 0.27 0.27 االوزان النسبية لالهداف
  

100% 

مفردة منهم عشرة من نوع األسئلة المقالية القصيرة ( 100صياغة مفردات االختبار:تكّون االختبار من ) -5

جميعها تقيس مخرجات التعلم ذات المستويات العليا )التحليل والتطبيق واالبداع( والباقي من النوع 

 الموضوعي )االختيار من متعدد والصواب والخطأ(.

وضع تعليمات لالختبار موضح عليها عدد األسئلة وتوزيع الدرجات على كل سؤال،والطريقة الصحيحة  -6

 في االجابة على االختبار. 

الخصائص السيكومترية لالختبار:تم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية المستخدمة للتحقق من  -7

صالحية األدوات للتطبيق وتم تصحيح األسئلة المقالية القصيرة ثم تفريغ درجاتها في أوراق اجابة 

ائص السيكومترية  الطالب على األسئلة الموضوعية التي يتم تصحيحها آليًا؛ ثم تم استخراج كافة الخص

المستخدم في  Remark Classic OMR لالختبار من خالل التقارير الفنية التي يُوفرها برنامج 

( مما يدل على ثبات االختبار،كما 0.940التصحيح اآللي وكان معامل ثبات االختبار بطريقة ألفا )

مالت التمييز لكافة %( ، كما امتدت قيم معا78.66%إلى  55.33تراوحت معامالت الصعوبة من )

( وجميعها قيم موجبة ومرتفعة مما يعطي ثقة في صدق المفردات  0.930،   0.880المفردات بين )

 وقدرتها على التمييز. 

 وتضمن خطوات اعداده في التالي:اختبار التفكير االبداعي في مجال علم النفس:  -2

دمت أدوات لقياس مهارات التفكير اإلبداعي قامت الباحثة بمراجعة األدب النظري والدراسات التي استخ .1

( لمعرفة كيفية قياس القدرات اإلبداعية وكيفية تقدير الدرجات على األبعاد 2009كدراسة )زمزمي،

 الفرعية الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،والتفاصيل 
 

 تم وضع أربعة أنشطة لقياس مهارات التفكير االبداعي في مجال علم النفس كالتالي: .2
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 ذكر أكبر عدد من السلوكيات الحياتية  التي تندرج تحت الحيل الدفاعية غير السوية ا - أ

 كيف يمكنك تبسيط أحد المفاهيم التي درستها في علم النفس لعامة الناس بأكثر من طريقة مع األمثلة.  - ب

حوله ؛صف إذا ُكلِّفت باعداد بوستر يحث على التفاؤل يبث الطاقة االيجابية لدى الناس فما أفكارك  - ت

 تفاصيله الدقيقة؟

أنت بصدد المقابلة األولى لحالة مرضية تعاني من االكتئاب وستقوم بدورك كمرشد نفسي لها  وتريد  - ث

 كسب ثقتها وطمأنتها فما الذي ستحرص أن تفعله أوتسأله أوتُضيفه إلى أسئلة المقابلة المحددة مسبقاا ؟

بحيث يتم قياس كل من الطالقة والمرونة من خالل النشاط األول والثاني حيث أن :الطالقة تُقاس بعدد     

األفكار واالستجابات الممكنة في النشاطين األول والثاني أما المرونة فهي القدرة على التفكير في أكثر من 

ألفكاروتُقاس عن طريق تجميع اتجاه  وسهولة التغير من موقف آلخر وتوليد مجموعة متنوعة من ا

 األفكار المتشابهة لكل فرد بحيث تكون درجة المرونة هي عدد المجموعات المختلفة.

كما يتم قياس كل من األصالة والتفاصيل من خالل النشاط الثالث والرابع حيث أن األصالة هي القدرة     

بها الطالب عن أقرانه يأخذ عليها أعلى درجة  على إنتاج أفكار غير عادية فاإلجراء أو العبارة التي يختلف 

 أما االجراء أو العبارة التي تكررت لدى كافة الطالب يأخذ عليها صفًرا

وبالنسبة للتفاصيل فهي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل مشكلة وتساعد على 

بارة يُضيفها الفرد على الفكرة في تطويرها وإثرائها حيث يحصل الفرد على درجة في كل اجراء أو ع

 . بحيث يساعد على إثرائها وتطويرها  النشاط الثالث وعلى المقابلة في النشاط الرابع

محكمين( بهدف التحقق من  7تم عرض األنشطة األربعة على مجموعة من المحكمين وعددهم ) .3

ى مناسبتها لعينة الدراسة وتم صالحيتها في قياس مهارات التفكير االبداعي في مجال علم النفس ، ومد

 % على األنشطة األربعة.100% : 80حساب نسبة االتفاق التي تراوحت بين 

واستخراج  تم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية المستخدمة للتحقق من صالحية األدوات للتطبيق .4

ة للتفكير االبداعي ؛ وبعد درجاتهم في كل مهارة من مهارات التفكير االبداعي على حدة والدرجة الكلي

فاصل زمني مقداره شهًرا من التطبيق األول تم اعادة التطبيق مرة أخرى ثم حساب معامل االرتباط بين 

درجات الطالب في المرتين وكانت على التوالي لكل من الطالقة  والمرونة واألصالة والتفاصيل والدرجة 

 هذه القيم تعتبر معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة .( و0.876- 0.832-0.845 - 0.791-0.734)الكلية 

حساب صدق االختبار باستخدام المحك الخارجي حيث تم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية  .5

لدرجات الطالب على اختبار التفكير االبداعي ودرجات الخبراء
1

التي قّدروها للطالب والتي تعبر عن  

التي تم تكليفهم بها في مقرر علم النفس المهني حيث كان معامل االرتباط درجة ابتكاريتهم في تنفيذ المهام 

ذلك على وجود ارتباط بين درجات الطالب على اختبار التفكير االبداعي وأدائهم  ( ويدل0.887)

 االبتكاري الذي يعتبر بمثابة محًكا خارجيًا مما يدل على صدق االختبار )الصدق الخارجي(.

لة لالختبار لتوضيح الهدف منه وطريقة االستجابة عليه وطمأنة الطالب تم وضع تعليمات  .6 مفصَّ

 بخصوص بياناتهم فلن تستخدم ألية أغراض أخرى سوى البحث العلمي.

   

                                                           
1

وتم حساب درجة ابتكارية  المتخصصين المهتمون بمجال الموهبة واالبداع والذين كان لديهم دراسات سابقة في هذا المجالتم اختيار الخبراء من   

 الطالب في المهمة التي تم تكليفه بها بمتوسط تقديراتهم
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 تعريب الباحثة : (Abbott, 2010)إعداد   مقياس فاعلية الذات اإلبداعية: -3

 األصلية من بعدين أساسيين هما:: تكون المقياس في صورته وصف المقياس في صورته األصلية

ويتكون هذا البعد  Creative Thinking Self Efficacyفاعلية الذات المرتبطة بالتفكير اإلبداعي  -1 

أبعاد فرعية هي: الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيل بحيث يتم قياس  4مفردة موزعة على  12من 

 كل بعد من هذه األبعاد الفرعية بثالث مفردات.

ويتكون هذا  Creative Performance Self Efficacyفاعلية الذات المرتبطة باألداء اإلبداعي  -2

 Aptitude For Theأبعاد فرعية هي: االستعداد للمجال   3مفردات موزعة على  9البعد من 

Domain  والتأثير في الميدانImpressing The Field  والمحافظة على الشخصية اإلبداعية

Maintaining ACreative Personality بحيث يتم قياس كل بعد من هذه األبعاد الفرعية بثالث ،

 100مفردات ويستجيب الطالب على كافة المفردات في مدى يتراوح من صفر )ال يستطيع تماما( إلى 

 )متأكدا تماما من القيام بالمهمة(.

 :  الخصائص السيكومترية للقائمة في صورتها األصلية

للتحقق من صدق المقياس طريقة صدق المحك باستخدام مقياس  (Abbott, 2010)استخدم  

وقد بلغت قيمة معامل االرتباط بين درجات  (Beghetto, 2006)"بيجيتو" لفاعلية الذات اإلبداعية 

، 0.42الطالب على المقياسين لكل من "الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيل والدرجة الكلية للبُعد" 

على الترتيب، وكانت لكل من" االستعداد للمجال والتأثير في الميدان  0.53، 0.47، 0.46، 0.48

 على الترتيب. 0.69، و0.58، 0.64، 0.50والمحافظة على الشخصية اإلبداعية والدرجة الكلية" 

صدق كل من التحليل العاملي التوكيدي وتحليل المسار للتأكد من  (Abbott, 2010)كما استخدم  

المقياس والذي تشبع على عاملين أساسيين هما: فاعلية الذات المرتبطة بالتفكير اإلبداعي واشتمل على 

أربعة عوامل فرعية هي الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيل، وفاعلية الذات المرتبطة باألداء 

الميدان والمحافظة على  اإلبداعي واشتمل على ثالثة عوامل فرعية هي االستعداد للمجال والتأثير في

 الشخصية اإلبداعية.

 اعداد المقياس في صورته النهائية المستخدمة في الدراسة الحالية: وذلك فقاا للخطوات التالية:

ترجمة المقياس ونقله إلى اللغة العربية ثم التحقق من صدق الترجمة وصدق المضمون بعرضه على  . أ

التعديالت في ضوء آراء السادة المحكِّمين إلى أن تجاوزت نسبة مجموعة من المتخصصين، وقد تم اجراء 

%؛ ثم تطبيق المقياس على العينة االستطالعية " المستخدمة للتحقق من صالحية األدوات 97االتفاق 

 للتطبيق" بتدريج ليكرت الخماسي لتسهيل تقدير الطالب لمستواهم على المفردة.

بعد على حدة بعدد مفردات كل بعد وفى كل مرة يتم حذف حساب معامل ألفا كرونباخ لمفردات كل  . ب

درجات احدى المفردات من الدرجة الكلية للبعد الذى تنتمي إليه ومقارنة القيم الناتجة بمعامل ألفا الكلي 

للبعد بدون حذف أى مفردة؛ وقد كانت قيم معامالت الثبات لجميع المفردات أقل من معامالت ثبات 

إليها والتي كانت على الترتيب لألبعاد الفرعية المرتبطة بالتفكير اإلبداعي الطالقة المحاور التى تنتمي 

( وكانت على الترتيب لألبعاد 0.801، 0.865، 0.879، 0.883والمرونة واألصالة والتفاصيل)

الفرعية المرتبطة باألداء اإلبداعي االستعداد للمجال والتأثير في الميدان والمحافظة على الشخصية 
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(؛ أى أن جميع المفردات ثابتة حيث إن تدخل المفردة ال يؤدى إلى 0.875،  0.905،  0.756إلبداعية )ا

 خفض معامل الثبات الكلي للبعد الذى تنتمي إليه المفردة. 

( وجميعها قيم 0.697،  0.601حساب القدرة التمييزية لكل مفرده من مفردات المقياس، وامتدت بين ) . ت

 عطي ثقة في صدق المفردات وقدرتها على التمييز. موجبة ومرتفعة مما ي

التحقق من االتساق الداخلي للمقياس : بحساب معامل االرتباط بين درجة كل مفرده ودرجة البعد الذى  . ث

(  مما يدل على 0.931إلى0.755تنتمي إليه وقد كانت قيم معامالت االرتباط مرتفعة حيث امتدت بين )

مفردة ودرجة المحور الذى تنتمي إليه ؛ ثم حساب معامالت االرتباط بين وجود ارتباط قوى بين درجة ال

(  ويدل ذلك على 0.851درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس و كانت معامالت االرتباط أكبر من )

 وجود اتساق داخلي للمقياس ككل مما يدل على صدقه. 

مفردة للبعد األول بأبعاده  12فردة بواقع ( م21وبذلك كانت الصورة النهائية للقائمة مكونة من )   

مفردات يتم  3مفردات للبعد الثاني بأبعاده الفرعية الثالثة، بحيث يخصص لكل بُعد  9الفرعية األربعة ، و

( غيرموافق 1االستجابة عليها وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي بحيث تتراوح  الدرجة على المفردة من )

( وعلى البعد الثاني 60:  12لك تتراوح درجة الفرد على البعد األول  من )( موافق بشدة وبذ5بشدة إلى )

 (105: 21( وعلى الدرجة الكلية من )45:  9من )

 وتمثلت خطوات اعدادها كالتالي:استمارة رضا الطالب عن المقرر :-4

تم تعديلها وفقاً لما هو  تم االستعانة باستمارة تقييم المقرر التي تقدم للطالب في نهاية المقرر الدراسي ، وقد .1

مفردات لقياس مدى رضا الطالب بشكل عام عن المقرر؛ بما تضمنه  10مطلوب قياسة بحيث تكونت من 

من أهداف ومحتوى علمي ومصادر علمية ، ومدى رضاهم عن االستراتيجيات المستخدمة وطرق التفاعل 

 سب عند الحاجة.مع المعلم والزمالء ومدى توفر التغذية المرتدة والدعم المنا

تطبيق االستمارة على العينة السيكومترية للتحقق من صالحيتها للتطبيق ثم حساب ثباتها بطريقة ألفا  .2

 ( وهذا يعني أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 0.93كرونباخ  حيث كان معامل الثبات )

كل مفرده والدرجة الكلية لها  التحقق من االتساق الداخلي لالستمارة  بحساب معامل االرتباط بين درجة .3

 وهي قيمة مرتفعة مما يدل على االتساق الداخلي لها. 0.800وكانت جميعها أكبر من 

وتكونت الصورة النهائية لالستمارة من عشرة مفردات يتبع كل مفردة تدريج خماسي يتراوح من   

اضافة سؤااًل مفتوًحا ينص (. وتم 50: 10ممتاز(، وبذلك تتراوح الدرجة عليها من )5ضعيف (إلى )1)

على " اذا كانت لديك أية مالحظة أو تعليق بخصوص بنود االستمارة فلتكتبها.."بحيث تكون االجابة عليه 

اختيارية من قبل الطالب لمن يريد توضيح سبب اختياره أو رضاه من عدمه حول أي بند من البنود 

 المطروحة في استمارة تقييم المحتوى.

 اهات الطالب نحو تعميم التعلم عن بعد.استبانة اتج -5

قامت الباحثة ببناء هذه االستبانة وكتابة بنودها في ضوء خبرتها وبالرجوع إلى األدب التربوي  .1

مفردة سبعة  20والدراسات السابقة المتعلقة بالتعلم عن بعد ؛وتكونت االستبانة في صورتها النهائية من 

( موافق بشدة 5فردة تدريج ليكرت الخماسي يتراوح من الدرجة )منها في االتجاه السلبي ، ويعقب كل م

(غير موافق بشدة وينعكس التدريج للعبارات السالبة ،وبذلك تراوحت الدرجة عليها من 1إلى الدرجة )

 ( بحيث تدل الدرجة العالية على االتجاه اإليجابي نحو تعميم التعلم عن بعد والعكس صحيح. 100:  20)
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االستبانة على العينة السيكومترية وتم التحقق من ثباتها بطريقة ألفا كرونباخ حيث كان معامل تم تطبيق  .2

( ؛ كما تم التحقق من االتساق الداخلي لها حيث كانت قيم معامالت االرتباط بين درجة كل 0.97الثبات )

 دراسة.( ؛ وهذه القيم مرتفعة ومقبولة ألغراض ال0.82مفرده والدرجة الكلية أكبر من) 

 رابعاا: إجراءات الدراسة وخطوات المعالجة التجريبية: تمثلت خطوات الدراسة في التالي:

. مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة وكتابة اإلطار النظري مدعًما 1

 بالدراسات السابقة ، ثم صياغة فروض الدراسة التي تسعى للتحقق من صحتها.

د أدوات الدراسة المتمثلة في )االختبار التحصيلي على مقرر علم  النفس المهني، واختبار التفكير . اعدا2

اإلبداعي، ومقياس فعالية الذات االبداعية المترجم ،واستمارة تقييم المقرر، واستبانة االتجاه نحو تعميم 

ذي يتم تقييم استجاباتهم وتحديد درجة التعلم عن بعد ، وأخيًرأ النشاط الذي يُكلّف به الطالب في المقرر وال

 ابتكاريتهم عليه من قبل الخبراء(.

تطبيق أدوات الدراسة على العينة االستطالعية للتحقق من صالحيتها للتطبيق والحصول على  .3

 األدلة السيكومترية التي تفيد ذلك.

 طة .تحديد التصميم التجريبي للدراسة وهوتصميم المجموعة التجريبية والضاب .4

( طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة 50تحديد عينة البحث األساسية؛ حيث تكونت من ) .5

علم النفس، وقد تم مقابلتهم واعالمهم بأنه سيتم اجراء دراسة أثناء تدريس مقرر علم النفس المهني وتم 

والتي تُعد خارج نطاق توضيح الهدف منها وطريقة سيرها وتوضيح األدوات التي سيتم استخدامها 

األنشطة الفصلية للمقرر، كما تم طمأنتهم بأنه لن تسخدم البيانات الخاصة بهم إال في البحث العلمي، كما 

كان للطالب حرية المشاركة في الدراسة واالستجابة على تلك األدوات وقد أبدوا جميًعا رغبتهم في 

افة محتوى المقرر وتدريسه بطريقة واحدة لكافة المشاركة على الرغم من طمأنتهم بأنه سيتم تجميع ك

 الطالب بعد اتمام البحث وذلك استعداًدا لالمتحان النهائي في المقرر.

التطبيق القبلي الختبار التفكير االبداعي ومقياس فعالية الذات االبداعية على طالب العينة   .6 

األساسية ،ثم استخراج درجاتهم التي في ضوئها تم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة 

 ( طالبًا وطالبة في كل مجموعة بحيث تكونا متكافئتين .25)

موعتين التجريبية والضابطة باستخدام اختبار )ت( للعينتين المستقلتين للكشف . التحقق من تكافؤ المج7

عن داللة الفروق بين المجموعتين في متوسطات درجات األداء األكاديمي للعام الجامعي السابق 

 ( وفي مهارات التفكير االبداعي وفعالية الذات اإلبداعية وكانت النتائج على النحو التالي:2019/2020)
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 ( داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في2جدول )

  2019/2020األداء األكاديمي للعام الدراسي  مهارات التفكير االبداعي وفعالية الذات اإلبداعية وفي 

 المؤشرات اإلحصائية   

 

 المشكالت

 )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع م ع م

 0.042 3.390 21.36 3.291 21.40 اإلبداعيمهارات التفكير 

 0.047 3.172 82.32 2.880 82.28 فعالية الذات اإلبداعية

األداء األكاديمي للعام الجامعي 

2019/2020 

2075.05 232.069 2056.85 241.518 0.272 

 

اإلبداعي ( أن قيم )ت( بالنسبة لكل من األداء األكاديمي ولمهارات التفكير 2ويتضح من جدول)

وفعالية الذات اإلبداعية غير دالة إحصائياً وهذا يعنى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة 

 التجريبية والضابطة، وبالتالي يمكن اعتبارهما متكافئتين .

وانشاء الفصل   Microsoft Teamsاعداد المنصة المستخدمة مع المجموعة التجريبية على تطبيق  .8

(  ، ثم اضافة كافة طالب 2021الدراسي االفتراضي الخاص بهم والذي تم تسميته )علم النفس المهني 

المجموعة التجريبية عليه من خالل بريدهم االلكتروني الجامعي بحيث يتم تدريس الجزء المستهدف من 

 المقرر عليه من خالل الفصل المعكوس النشط.  

ف من الدراسة ستة موضوعات تم تدريسهم للمجموعة الضابطة بالطريقة العادية تضمن الجزء المستهد .9

من خالل المحاضرة المباشرة األسبوعية ، أما المجموعة التجريبية فقد تم استخدام الفصل المعكوس جزئيًا 

من حيث تم استخدام الطريقة المباشرة التقليدية في الموضوع الثاني والرابع والفصل المعكوس النشط 

خالل اللقاءات المباشرة والتعلم عن بعد في الموضوع األول والثالث؛ ففي الموضوع األول تم التنفيذ 

 كالتالي 

تم وضع الفيديوهات والتسحيالت وكافة المصادر المتعلقة بالموضوع  على المنصة قبل اللقاء المباشر  . أ

بحيث يُتقن موضوع التعلم  الذي سيقوم بحيث يقوم بدراستها واالستعانة بغيرها من المصادر المتاحة له 

بعرض جزء منه بطريقته الخاصة أمام زمالئه ،ثم يتم وضع النشاط أو المهمة المتعلقة بالموضوع حيث 

يُكلف الطالب بانجازها لعرضها ومناقشتها في اللقاء المباشر مع المعلم ويمكنه طلب الدعم أثناء تنفيذها 

ا يمكن للطالب التعاون والعمل في مجموعات بداًل من العمل الفردي اذا سواء من المعلم أو من األقران كم

 أبدوا الرغبة في ذلك. 

في اللقاء المباشر يقوم كل طالب أو كل مجموعة من الطالب اذا كان العمل جماعيا بعرض المحتوى  . ب

 المحدد لهم كما يتم عرض النشاط الذي قاموا به ومناقشته أمام الجميع .

 الثالث تم التنفيذ كالتالي:  وفي الموضوع  

في اللقاء مباشر يتم طرح عنوان المحاضرة ثم استثارة تفكيرهم من خالل المناقشات والعصف الذهني  . أ

 وعرض المصادر وتحديد المهمات واألنشطة المطلوبة

في الفصل االفتراضي عبر االنترنت  يتم طرح كثير من المواقع والمصادر التي تشتمل على ملفات   . ب

ة وعروض تقديمية وفيديوهات تفاعلية لالستعانة بها في تنفيذ المهام واتقان المحتوى ؛كما يتم تفعيل نصي

غرف الدردشة لتقديم الدعم المباشر لمن يحتاج من خالل المعلم واألقران،  كما يتم اللقاء المباشر عبر 
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ي  لعرض االنجازات واألنشطة االنترنت من خالل موعد يُحدد مسبقا ويتم تأكيده عبر البريد االلكترون

 التي قام بها الطالب   

بعد االنتهاء من الجزء المستهدف من الدراسة تم تكليف طالب المجموعتين التجريبية والضابطة  .10

بمهمة خاصة بالمحتوى ،واخبارهم بأنه سيتم تقييم أدائهم عليها من قبل خبراء لتحديد درجة ابتكاريتهم 

 ود الممكنة البراز قدراتهم فيها؛ وكانت المهمة كالتالي:فيها وعليهم بذل كافة الجه

"اختر مهنة من المهن الموجودة في مجتمعنا الحالي وقم بتحليلها جيًدا وتحديد القدرات المطلوبة للنجاح  

فيها وتوضيح أهم مميزاتها وعيوبها ؛ثم ابتكر أفضل الطرق الختيار أنسب المتقدمين لها  وكيفية تحديد 

وها...يمكنك استخدام كافة المصادر للبحث واالطالع ...يمكنك تقديم المهمة في لوحة أو بوستر ميولهم نح

 أوعرض تقديمي أو فيديو .....وغيرها مما تسمح به قدراتك".

عرض استجابات الطالب على السادة الخبراء لتقدير درجة ابتكارية الطالب في األعمال التي  .11

 الطالب بمتوسط التقديرات.قدموها بحيث تحسب درجة ابتكارية 

بعد االتنهاء من الجزء المستهدف من الدراسة تم تطبيق االختبار التحصيلي واختبار التفكير  .12

 االبداعي ومقياس فعالية الذات االبداعية على المجموعتين التجريبية والضابطة.

محتوى المقرر بعد االتنهاء من المقرر تماما وقبل تجميع المجموعتان الستكمال وتدريس كافة  .13

بطريقة واحدة تمهيًدا لالستعداد لالمتحان النهائي تم تطبيق استمارة تقييم المقرر على المجموعتين 

التجريبية والضابطة لقياس رضا الطالب عن طريقة عرض المقرر وتدريسه وتقييمه كما تم تطبيق 

 استبانة االتجاه نحو تعميم التعلم عن بُعد .

من المجموعة التجريبية والضابطة على )االختبار التحصيلي  رصد درجات الطالب في كل .14

واختبار التفكير االبداعي ومقياس فعالية الذات االبداعية واستمارة تقييم المقرر واستبانة االتجاه نحو 

 تعميم التعلم عن بعد (، ورصد تقييمات الخبراء لدرجة ابتكارية الطالب في المهمة المكلَّفون بها.

نات إحصائياً الختبار فروض الدراسة وأخيًرا تفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري تحليل البيا .15

 والدراسات السابقة وصياغة التوصيات التربوية والبحوث المقترحة.

 نتائج الدراسة:

:ينص الفرض األول على: توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات نتائج الفرض األول ومناقشتها   

المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي في مقرر علم النفس المهني ؛ درجات طالب 

 وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بالتالي :

تم تطبيق االختبار على المجموعتين بعد االنتهاء من تدريس الجزء المستهدف من المقرر بالطريقة  .1

معكوس النشط في أجزاء محددة من المقرر للمجموعة التقليدية للمجموعة الضابطة وبطريقة الفصل ال

التجريبية ، ثم تصحيح األسئلة المقالية القصيرة وتفريغ درجاتها في أوراق اجابة الطالب على األسئلة 

المستخدم في التصحيح  Remark classic OMR الموضوعية التي يتم تصحيحها آليًا من خالل برنامج 

 اآللي . 

المجموعة التجريبية والضابطة كٍل على حدة بعد تحديد األسئلة الخاصة بكل مخرج تصحيح أوراق اجابة  .2

 Studentمن مخرجات التعلم ثم استخراج التقرير الفني الخاص باستجابات الطالب على أسئلة االختبار 

Responses Report  لحساب درجة كل طالب على مستويات األهداف المعرفية الستة

 يق،التحليل،التقويم،االبداع ( بالتفصيل.)التذكر،الفهم،التطب
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حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة على  كل مستوى من  .3

( 3. ويوضح جدول )Independent T testمستويات األهداف  باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين 

 النتائج التي تم التوصل إليها.

 (3جدول)

الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على كل مستوى من داللة 

 مستويات األهداف لالختبار التحصيلي

 المؤشرات اإلحصائية   

 

 

 )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع م ع م

 0.333 1.615 10.24 1.780 10.40 التذكر

 0.435 1.497 9.64 1.748 9.84 الفهم

 *2.115 1.158 7.44 1.248 8.16 التطبيق

 **2.490 1.546 4.84 1.012 5.76 التحليل

 **3.698 0.490 1.64 0.577 2.20 التقويم

 **10.002 0.833 1.88 0.436 3.76 اإلبداع

 **2.603 5.843 35.68 6.214 40.12 االجمالي
 

 ( أنه:3يوضح جدول)

اليوجد فرق دال احصائيًا بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على كل من 

مستوى التذكر والفهم حيث كانت قيمة )ت( غير دالة احصائيًا ، بينما ُوجدت فروق ذات داللة احصائية 

التحليل على كافة المستويات العليا ) 0.01على مستوى التطبيق وعند مستوى  0.05عند مستوى 

والتقويم واالبداع( من ناحية وعلى المستوى االجمالي لالختبار كله  من ناحية أخرى حيث كانت 

( على 35.68، 40.12متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على المستوى االجمالي )

 الترتيب

لى أن المادة العلمية على كل من مستوى التذكر والفهم إوربما يمكن تفسير عدم وجود فرق دال     

المقررة في هذين المستويين متاحة ومعلنة وسهل استيعابها واسترجاعها من أي مصدر متاح للطالب 

وخصوًصا أن عينة الدراسة من الفرقة الرابعة التي وصلت إلى مستوى عالى من الخبرة التي تمكنهم من 

ا أن أغلب طالب شعبة علم النفس متميزون االلمام بالمستويات المعرفية الدنيا كالتذكر والفهم السيم

 ( .2واتضح ذلك من ارتفاع متوسطات أدائهم األكاديمي السابق كما هو موضح بجدول)

وقد ظهرت الفروق التي تدل على فعالية الفصل المعكوس المستخدم من مستوى التطبيق وزادت داللة    

الفروق في المستويات الثالثة العليا التحليل والتقويم واإلبداع ؛ ويمكن اعزاء فعالية التعلم المعكوس على 

دور المناقشات الجماعية إلى  (Zainuddin & Halili ,2016)مهارات تفكير الطالب العليا كما يذكر 

التي تؤدي إلى  تعميق الفهم وتطبيق المعرفة وربط ما يتم تعلمه بالمعرفة القبلية ؛ باالضافة إلى دور 

التنظيم الذاتي والجماعي واستخدام التكنولوجيا والمصادر المختلفة التي تعمل على تمكين الطالب وزيادة 

 (Brame,2013)هارات التفكير العليا دافعيتهم  للتعلم مما يُسهِّل اكتسابهم لم

باالضافة إلى ذلك  فالفصول المعكوسة تستثمر الوقت المباشر للتعلم  في  التطبيق والتعلم ذو المستويات   

؛السيّما أن الفصل  (Nedeva,et al,2019)؛كما تُزيد من مسؤولية الطالب عن خبرة تعلمهم  العليا 
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 وال يعتمد على تقديم عكس ترتيب المحاضرات والواجباتفليس مجرد معكوس المستخدم نشطًا ال

المحاضرات غير المباشرة التي يصعب تقديم الدعم فيها وانما يعتمد على نشاط المتعلم داخل وخارج 

الفصل الدراسي وتقديم الدعم الفوري سواء من المعلم أو الطالب مما يُعطي فرصة أكبر الكتشاف أخطاء 

  .(Miller, 2012;Ralph, 2018)فكير الناقد واالبداعي التفكير ودعم مهارات الت

كما يُمكن القول أن األثر االيجابى زاد كلما ارتفع المستوى المعرفي حيث كانت أقصى  قيمة لـ)ت(     

( وهذا المستوى يعتمد بصورة كبيرة على دافعية الطالب 10.002عند مستوى االبداع  حيث كانت )

فعندما أُعلم   واهتمامهم وقد ترجع زيادة  دافعية الطالب إلى أنه تم استخدام الفصل المعكوس جزئيًا

الطالب أن االستراتيجية المستخدمة ستكون بشكل جزئي غير مستمر زاد ذلك من اهتمامهم ومشاركتهم 

 ;Borchardt & Bozer,2017)ومهاراتهم ودافعيتهم لالنجاز ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من 

Meyers,2016)  

الدراسة الحالية  اثبت فعالية على مهارات  وبذلك يمكن القول أن الفصل المعكوس الجزئي المستخدم في  

الطالب وخصوصا العليا منها وبذلك يمكن االستفادة من هذه التقنية في حالة عدم اتاحة الفصل المعكوس 

 الكامل بدون التأثير على مخرجات تعلم الطالب .

ة احصائيًا بين ينص الفرض الثاني على: " توجد فروق دال نتائج الفرض الثاني والثالث ومناقشتهما:

متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات التفكير االبداعي في القياس 

البعدي "  ؛ وينص الفرض الثالث على " توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات طالب 

فون بها ".  وللتحقق من صحة المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء االبداعي في تنفيذ المهمة المكلَّ 

هذين الفرضين قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة 

على اختبار التفكير اإلبداعي بمهاراته الفرعية)الطالقة،المرونة،األصالة،التفاصيل(والدرجة الكلية ، ثم 

موعة التجريبية والضابطة في درجة ابتكاريتهم التي حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات المج

( 4قدَّرها الخبراء على المهمة المكلفون بها باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين ويوضح جدول )

 النتائج التي تم التوصل إليها.

 (4جدول)

تفكير داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات ال

 اإلبداعي وأدائهم االبداعي

    

 المؤشرات اإلحصائية

 )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع م ع م

 0.074 1.796 14.68 2.018 14.64 الطالقة

 **12.505 1.194 4.48 1.180 8.68 المرونة

 **33.992 0.277 1.08 0.458 4.72 األصالة

 **13.158 0.757 1.36 0.726 4.12 التفاصيل

 **11.056 3.617 21.60 3.118 32.16 الدرجة الكلية

     **3.584 4.572 12.36 3.664 16.56 األداء االبداعي كما قّدره الخبراء

( أنه اليوجد فرق دال احصائيًا بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية 4يوضح جدول) 

والضابطة على مهارة الطالقة حيث كانت قيمة )ت( غير دالة احصائيًا ؛ بينما ُوجدت فروق ذات داللة 

صالة والتفاصيل على باقي المهارات الفرعية للتفكير اإلبداعي )المرونة واأل 0.01احصائية عند مستوى 

( وعلى الدرجة الكلية لالختبار كله ، حيث كانت متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 
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( على الترتيب ؛كما ُوجدت فروق ذات داللة احصائية عند 21.60،  32.16على المستوى االجمالي )

التي تم تكليفهم بها حيث كانت  على األداء اإلبتكاري للطالب كما قدَّرهُ الخبراء للمهمة 0.01مستوى 

 ( على الترتيب.12.36،  16.56متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة )

ويمكن تفسير الفروق الدالة  احصائيًا على مستوى الدرجة الكلية لمهارات التفكير االبداعي إلى فعالية   

يعتمد على إستراتيجية العصف الذهني الفصل المعكوس المطبق في الدراسة الحالية  حيث أنه نشطًا 

أن تلك االستراتيجيات تعزز  (Torrance ,1987)والخيال في حل المشكالت والتعلم التعاوني و يعتقد 

التفكير اإلبداعي والقدرات اإلبداعية ، وبذلك يمكن القول أن  الفصل المعكوس استطاع أن يوفر كافة 

والوعي  الطالب بما تشتمل عليه من الدافعية اإلبداعية العوامل التي تعزز التفكير اإلبداعي لدى

والممارسة والجو التعليمي المالئم ،كما أنه يعتمد على ادماج الطالب  في األنشطة التي تتطلب هذا النوع 

 . (Colangelo&Davis,2003)من التفكير

 ,Biggs, 1999; Krathwohl, 2002; Herreid & Schiller )ويتفق ذلك مع ما أشار إليه كاًل من   

من أن الفصل المعكوس يدعم التفكير االستراتيجي واالستبصار واإلبداع وحل المشكالت المعقدة  (2013

؛كما يدعم المعارف  االجرائية وماوراء المعرفية  التي تنعكس على أداء الطالب وعلى أفكارهم 

 االبداعية.

التي أثبتت فعاليته على التفكير االبداعي في مجاالت  كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج كثير من الدراسات   

 Tabieh,et ؛  2013؛ علي وآخرون ،2019؛ بالل، حامد،2018مختلفة منها دراسة كل من )البصري،

al 2020) 

كما تنسجم هذه النتيجة مع ما تم التوصل إليه في الفرض األول حيث أن مهارات التفكير اإلبداعي     

ر خارج الصندوق التي تعتمد بدورها على مهارات التفكير داخل الصندوق التي تسمى مهارات التفكي

تشتمل على المهارات الموجودة في تصنيف بلوم بما تتضمنه من القدرة على تطبيق المعارف والقدرة 

، وقد ثبت  (Kim, 2017)على تحليلها وتقويم الحالة الراهنة  للوصول إلى حل مشكالت العالم الواقعي 

ر االيجابي للمعالجة على مهارات بلوم بدًءا من مستوى التطبيق  مما أدى إلى انتقال أثرها على األث

 مهارات التفكير االبداعي.

وربما يمكن تفسير عدم وجود فرق دال على مهارة الطالقة بأن الطالقة تمثل الجانب الكمي في التفكير     

لب على المهمة ، وقد تم قياسها بمهمتان األولى تتعلق بذكر اإلبداعي وتتعلق بعدد األفكار التي ينتجها الطا

أكبر عدد من السلوكيات الحياتية التي تندرج تحت الحيل الدفاعية غير السوية واألخرى تتعلق بتبسيط أحد 

المفاهيم التي تم دراستها في علم النفس لعامة الناس بأكثر من طريقة مع األمثلة ؛ وقد كانت المهمتان 

لكافة الطالب السيَّما أنها في مجال تخصصهم الدقيق ، ولذلك استطاع كافة الطالب في  مثيرتان

المجموعة التجريبية والضابطة انتاج عدد كبير من األفكار الصحيحة حول المهمتان خصوًصا في المهمة 

ل إليها لذلك األولى فأفكار الحل موجودة في الحياة اليومية فكانت األفكار أكثر شيوًعا وأسهل في الوصو

 فلم توجد فروق دالة احصائيًا بين المجموعتان على هذه المهارة.

أما بالنسبة للفرق الدال بين المجموعة التجريبية والضابطة على مهارة المرونة حيث كانت المتوسطات    

ر ( فهو يعكس قدرة االستراتيجية المستخدمة في توسيع تفكي4.48،  8.68للمجموعتين على الترتيب )

الطالب حيث يتعرض الطالب لمجموعة واسعة من األنشطة التي تتطلب من الطالب التفكير في اتجاهات 
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مختلفة وبالتالي كان لديهم مرونة في التفكير واتضح ذلك في استجاباتهم على المهمتين ففي الموقف األول 

يث اشتملت على كافة الحيل تنوعت السلوكيات الحياتية التي تندرج تحت الحيل الدفاعية غير السوية بح

الدفاعية غير السوية في المواقف االجتماعية واألسرية واشتملت على كثير من ردود الفعل االنفعالية 

والمعرفية على المواقف المختلفة  ، بينما انحصرت استجابات طالب المجموعة الضابطة على أشهر 

في المواقف االجتماعية غير األسرية. وفي  الحيل الدفاعية غير السوية كاالنكار واالسقاط والتقمص

الموقف الثاني اختار طالب المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة مجموعة أكثر تنوًعا من 

المفاهيم النفسية ما بين الحيل الدفاعية السوية وغير السوية واألمراض العقلية والنفسية والمفاهيم االيجابية 

كاألمل والتفاؤل والرفاههة النفسية والشفقة بالذات...وغيرها كما تنوعت  في علم النفس االيجابي

التطبيقات المستخدمة فالبعض اختار تصميم صورة أو بوستر والبعض اختار تصميم فيديو أو عرض 

 تقديمي مدعما بالصور..

توفير إجراءات  و يمكن أن يُعزى هذا الفرق الكبير في المرونه إلى دور االستراتيجية  المستخدمة في  

أوضح وتفاعل أكبر بين الطالب وأنفسهم وبين الطالب والمعلم ، حيث يتم تقديم الدعم الفوري لمن 

يحتاجه سواء من المعلم أو من الطالب فلم يعد الطالب مقيًدا بتفكيره الذى ربما يكون في اتجاه واحد لذلك 

 (ي تفكيرهم وتتفق هذه النتيجة مع دراسة تنوعت أنشطتهم مما أدى إلى أن أصبح الطالب أكثر مرونة ف

(Halasa , Abusalim, Rayyan, Constantino, Nassar, Amre, Sharab, Qadri, 2020 

أما بالنسبة للفروق الدالة بين المجموعة التجريبية والضابطة على مهارة األصالة والتفاصيل فكانت    

دام التعلم المعكوس ويمكن أن يٌعزى ذلك نتيجة لصالح طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخ

لألنشطة التخيلية التي تتطلب من الطالب التحرر من الحلول الروتينية والتفكير أكثر خارج الصندوق 

للتوصل إلى حلول إبداعية ؛ فقد كانت أعمال المجموعة التجريبية بها أصالة وتفاصيل ثرية حيث ضّمت 

ثة الكلمات المؤثرة  والصور المعبرة المبتكرة التي تبعث األمل والتي بعض األعمال على المهمة الثال

تحث على الوازع الديني و التعلق باهلل ، كما كانت تفاصيل األعمال من "اختيار األلوان ونمط الخط 

وموضعه وتشكيل الحروف وتناسق الحركة في الصور المتحركة " ما يؤكد على اتقان طالب المجموعة 

كثير من التفاصيل ؛ واتضح ذلك أيضا في استجاباتهم على المهمة الرابعة حيث ركز طالب التجريبية ل

المجموعة التجريبية على تفاصيل دقيقة مع أسئلتهم المبتكرة التي قد تُزيل حاجز الخوف لدى المفحوص 

على  منها وضعية الجلوس ومهارات االستماع واالنصات وقراءة االيماءات غير اللفظية مع التركيز

 تسجيل حركات وانطباعات المفحوص أثناء المقابلة واالستجابة المرنة معها.

وقد تأكدت فعالية الفصل المعكوس المستخدم في الدراسة على مهارات التفكير اإلبداعي للطالب     

طات بتقديرات الخبراء ألعمالهم االبتكارية على المهمة التطبيقية التي تم تكليفهم بها، حيث بلغت متوس

( على الترتيب وكانت الفروق دالة 12.36،  16.56تقديرات الخبراء للمجموعة التجريبية والضابطة )

 ( .0.01عند مستوى )

حيث كانت أعمال طالب المجموعة التجريبية متنوعة ومبتكرة وغير تقليدية وشاملة لكافة العناصر     

يعرفها الكثير مثل )مطور الويب و المطلوبة في النشاط كما لوحظ اختيارهم لمهن حديثة ال 

البرمجيات،صانع المحتوى،المدرب،محلل البيانات،المهندس البيئي،المتخصص في األمن 

المعلوماتي،مدير النفايات( ، كما تنوعت طرق تقديمهم للنشاط فالكثير منهم اختار عرض النشاط في شكل 

وبعضهم اختار تقديمه في شكل كتيِّب اعالني  فيديو قصير باستخدام تطبيقات مجانية مختلفة عبر االنترنت
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pamphlet  وبعضهم قدَّمه في صورة عروض تقديمية مدعمة بالصور الجاذبة باستخدام تطبيقات مختلفة

؛ وكان من الملحوظ في منتجاتهم   pdfعبر االنترنت ،كما قدمه البعض في صورة ملف وورد أو بصيغة 

التفرد وعدم التكرار في اختيار المهنة موضوع النشاط ؛ وقد يكون ذلك للتواصل المستمر بين الطالب 

وبعضهم عبر منصة التعلم حيث أعلن معظم الطالب عن المهن التي اختاروها كي ال يختارها غيرهم 

رد واألصالة؛ بينما تكررت أعمال المجموعة الضابطة في ألنهم يعرفون جيًدا أنه من تعليمات النشاط التف

بعض المهن المعروفة )كالطبيب ،والمدرس،والمهندس المعماري( وكانت التطبيقات المستخدمة محدودة 

 واعتمد أغلبها على العروض التقديمية.

البداعي لدى ويمكن القول أن استخدام الفصل المعكوس النشط كان سياقًا داعما لمهارات التفكير ا   

الطالب وساعد على تقديم اعمال ابتكارية غير نمطية وخصوًصا أن من أهم عناصره امتداد العمل إلى 

المنزل ويخلق ذلك  فرصة لصقل التعلم بالمصادر والقراءات اإلضافية ،ومع رغبة  المتعلم في إكمال 

دي الذي ينتج عنه عمل أفضل ، النشاط واالنخرط في األنشطة الالحقة والمواد االثرائية يتولد التح

باالضافة إلى ذلك فإن دعوة الطالب لتقديم انجازاتهم في البيئات االجتماعية زادت لديهم  الحافز لعرض 

عمل مبتكر غير ُمكرر خصوًصا مع اتاحة الفرصة للعمل الفريقي الذي زاد من دافعية الفريق والتغذية 

 .المرتدة الصحيحة للتحديات األكثر تعقيًدا 

وتكمن أهمية هذه النتائج  في أنها بمثابة شهادة على قدرة هذه الطريقة على خلق بيئة تعليمية مواتية   

 .  لإلبداع تتحقق فيها عمليات تعلم إبداعية 

" توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات ينص الفرض الرابع على :نتائج الفرض الرابع ومناقشتها .1

من صحة هذا  ريبية والضابطة في فعالية الذات االبداعية"؛ وللتحققدرجات طالب المجموعتين التج

الفرض قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة على 

ب على مستوى أبعاده األساسية والفرعية باالضافة للدرجة الكلية  مقياس فعالية الذات اإلبداعية الُمعرَّ

 ( النتائج التي تم التوصل إليها.5اختبار )ت( لعينتين مستقلتين ويوضح جدول )باستخدام 

 (5جدول)

 داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في فعالية الذات االبداعية

     

 

المجموعة 

 التجريبية

 )ت( المجموعة الضابطة

 ع م ع م

 ** 3.080 1.435 11.68 1.412 12.92 الطالقة االبداعيفعالية الذات في التفكير 

 **3.213 1.327 12.48 1.314 13.68 المرونة

 *2.187 0.770 11.52 2.728 12.76 األصالة

 **4.764 0.980 11.28 1.364 12.88 التفاصيل

 **5.300 3.116 46.96 3.887 52.24 اجمالي البعد األول

باألداء فعالية الذات المرتبطة 

 االبداعي

 **4.284 0.707 11.80 0.987 12.84 االستعداد للمجال  

 1.594 1.190 12.40 1.115 12.92 التأثير في الميدان

المحافظة على 

 الشخصية اإلبداعية

12.16 1.573 11.24 1.332 2.232* 

 **4.927 1.583 35.44 1.956 37.92 اجمالي البعد الثاني

 **6.538 3.663 82.40 4.670 90.16 الكليةالدرجة  االجمالي
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بين متوسطات درجات طالب  0.01( أنه توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى 5يوضح جدول)   

المجموعتين التجريبية والضابطة على مستوى البعدين األساسيين لمقياس فعالية الذات االبداعية وعلى 

طالب المجموعة التجريبية والضابطة للبعد األول" فعالية  مستوى الدرجة الكلية حيث كانت متوسطات

(على الترتيب وللبعد الثاني "فعالية الذات المتعلقة باألداء  46.96،  52.24الذات في التفكير اإلبداعي" )

 ( على الترتيب82.40، 90.16(على الترتيب وعلى مستوى الدرجة الكلية) 35.44، 37.92اإلبداعي")

فروق بين المجموعتين على مستوى كافة األبعاد الفرعية للبعد األول دالة احصائيا بحيث كما كانت ال    

لفعالية الذات المتعلقة بكل من )الطالقة والمرونة والتفاصيل( وعند  0.01كانت الداللة عند مستوى 

م الفصل لفعالية الذات المتعلقة باألصالة وبذلك كان لدى الطالب الذين درسوا باستخدا 0.05مستوى 

المعكوس النشط اعتقادات أكثر ايجابية عن ذواتهم تتعلق بقدرتهم على انتاج عديد من األفكار المتنوعة 

 واألصيلة والثرية مقارنة بأقرانهم طالب المجموعة الضابطة.

لبعد "االستعداد  0.01أما األبعاد الفرعية للبعد الثاني فكانت الفروق دالة احصائيًا عند مستوى     

مجال" حيث تحسنت معتقدات طالب المحموعة التجريبية  المتعلقة باستعدادهم للتعلم ذو المعنى لل

لبُعد "المحافظة على  0.05واستعدادهم للتعلم الذاتي ومواجهة العقبات ؛وكانت الفروق عند مستوى 

ي تٌَشكِّل شخصيتهم الشخصية االبداعية " فقد تحسنت معتقداتهم عن دوافعهم وذاتهم االبداعية وقدراتهم الت

اإلبداعية بين اآلخرين ؛ بينما لم تكن الفروق دالة احصائيًا لبُعد "التأثير في الميدان" حيث تقاربت 

متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على هذا البعد حيث كانت على الترتيب 

قدات الطالب المتعلقة بقدرتهم على ( وتعتبر هذه المتوسطات  مرتفعة حيث كانت معت12.40،  12.92)

جذب انتباه اآلخرين واقناعهم بمنتجاتهم وبأن أعمالهم هي األفضل عند مقارنتها بأعمال اآلخرين مرتفعة 

، وقد يرجع  ذلك إلى أثر التحيز الذي ينتج عن الحماس والدفاع المستمر عن الفكرة وعن الجهد المبذول 

ى هذا المقياس بعد تطبيق اختبار التفكير االبداعي وبعد عرض الطالب فيها خصوًصا بأنه تم االستجابة عل

للمهمة التي تم تكليفهم بها وهم في ذروة حماسهم لها ومن الممكن أنها كانت في أذهانهم عند االستجابة 

 على هذا المقياس . 

أن نمو مهارات التفكير ويمكن تفسير األثر اإليجابي للمعالجة التجريبية على فعالية الذات اإلبداعية ب   

اإلبداعي للطالب التي تأكدت في الفرضين السابقين وتطبيقهم لألنشطة التي تستهدف القدرات اإلبداعية قد 

ساعدهم على تطوير معتقدات إيجابية عن مهاراتهم في التفكير اإلبداعي وعن قدراتهم على األداء 

 كل من كشفت دراسة ة الذات اإلبداعية ، فقد اإلبداعي وخصوًصا أن التفكير االبداعي يرتبط بفاعلي

(Chin,2013;Chuang,et al,2010)  عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة احصائيًا بين فاعلية الذات

أن فعالية الذات اإلبداعية  (Brockhus,et al,2014)كما كشفت نتائج دراسة اإلبداعية واالبداع ،

ارتبطت مع األداء اإلبداعي األعلى دون اشارة  التجاه العالقة فقد تؤدي فعالية الذات اإلبداعية العالية إلى 

األداء اإلبداعي العالي حيث تحث الفرد على مواصلة بذل الجهد للتوصل إلى منتجات إبداعية ناضجة 

داء اإلبداعي العالي من فعالية الذات اإلبداعية  وقد يكون التأثير خاصة في مواقف التحدي ؛ وقد يُزيد األ

 في كال االتجاهين.

 Alzoubi et al,2016; Mathisen & Bronnick ,2009; Tierney )  كما أشارت دراسة كل من 

& Farmer,2011)    يعزز فعالية الذات االبداعيةمن خالل التدريب عليه إلى أن نمو التفكير اإلبداعي 

 حيث تتعزز ثقة الطالب في قدراتهم اإلبداعية .
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وبذلك يمكن القول أن استخدام الفصل المعكوس النشط المستخدم في الدراسة الحالية ساعد على تعزيز   

مهارات التفكير االبداعي لدى الطالب من ناحية ، وحسَّن من معتقداتهم حول هذه المهارات " فعالية 

التي كشفت عن األثر  (Orhan,2007) ةأخرى وتتفق هذه النتيجة مع دراس ذواتهم االبداعية "من ناحية

 فعالية ذواتهم بصفة عامة.االيجابي الستخدام التعلم المدمج على معتقدات الطالب و

غير كافية إلى حٍد ما فبعضهم عبَّر كانت وقد لوحظ في بداية التجربة أن معتقدات الطالب عن ابداعهم     

يستطيعون األداء على المهام بهذه الطريقة التي لم يتعودوا عليها وأنها تحتاج إلى مهارة وموهبة بأنهم لن 

قد ال تكون لديهم ، ولكن بعد انتهاء التجربة يبدو أن معتقداتهم وتصوراتهم تغيرت ؛ وقد يبدو ذلك منطقيًا 

 ; Kennedy, Judd, Churchward, Gray, Krause, 2008)  فقد أشارت بعض الدراسات مثل

Ratliff,2009)  أنه على الرغم من أن الطالب ربما يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا في الحياة

اليومية بشكل متواصل فقد يشعرون  بثقة أقل عند التعلم عبر اإلنترنت خاصة في البداية حيث قد ال يكون 

لطريقة ، وقد ال تكون عندهم ثقة بما لديهم من لديهم ما يكفي من المهارات الفنية الالزمة للتعلم بهذه ا

مهارات ، لذلك  يجب عند تصميم المقررات عبر اإلنترنت الحفاظ على تقديم الدعم الدائم للطالب حتى يتم 

 تحسين فعالية ذواتهم  والحفاظ عليها .

حصائيًا ينص الفرض الخامس على: " توجد فروق دالة ا نتائج الفرض الخامس والسادس ومناقشتهما:

بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في رضاهم عن المقرر " ،وينص 

الفرض السادس على أنه " توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات طالب المجموعتين 

امت التجريبية والضابطة في اتجاهاتهم نحو تعميم التعلم عن بُعد. وللتحقق من صحة هذين الفرضين ق

الباحثة بحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة على استمارة 

تقييم المقرر واستبانة االتجاه نحو تعميم التعلم عن بُعد باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين ، ويوضح 

 ( النتائج التي توصلت إليها الباحثة.6جدول )

 (6جدول)

ق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في رضاهم عن المقرر داللة الفرو

 وفي اتجاههم نحو تعميم التعلم عن بُعد

    

 

 )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع م ع م

 0.077 1.756 45.60 1.934 45.64 الرضا عن المقرر

3.414 18.290 69.44 13.595 85.00 االتجاه نحو تعميم التعلم عن بُعد
**

 
 

  ( أنه:6يوضح جدول)

  لم يوجد فرق دال احصائيًا في مستوى رضا الطالب عن المقرر حيث كان متوسط الدرجات على استمارة

( على التوالي وهذه  45.60،  45.64تقييم المقرر للمجموعتين التجريبية والضابطة يساوي )

من طالب المجموعتين راضون عن المقرر بشكل عام بما تضمنه المتوسطات المرتفعة تشير إلى أن  كل 

 من أهداف واستراتيجيات وأنشطة وطرق تفاعل بين المعلم واألقران.
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وبفحص تعليقات الطالب على السؤال المفتوح الموجود في استمارة تقييم المقرر الذي ينص على: " اذا    

مارة فلتكتبها.."وكانت االجابة عليه اختيارية أفادت كانت لديك أية مالحظة أو تعليق بخصوص بنود االست

 التعليقات التالي:

*بالنسبة للمجموعة التجريبية : لوحظت كثير من التعليقات اإليجابية حول تجربة طريقة التعلم عن بُعد 

والتواصل المستمر داخل وخارج المنزل واالهتمام المتواصل بموضوعات التعلم باإلضافة إلى تحكمهم 

وقت التعلم وسرعته، مع اإلقرار بوجود كثير من القلق و المخاوف في البداية والتي تالشت بالتدريج في 

 وأصبح لديهم ثقة أكبر في قدراتهم وأصبح لديهم خبرة للتعلم عن بُعد يتحدثون عنها أمام اآلخرين . 

فائدته الحياتية *وبالنسبة للمجموعة الضابطة :لوحظت كثير من التعليقات حول سهولة المحتوى و

ووضوح المهام واألنشطة التي ُكلّفوا بها وقدرتها على استثارة اهتمامهم خصوًصا أنه يُقدم بالطريقة 

ل الطالب فوق طاقتهم كما تُوفِّر التواصل وجها لوجه  والدعم المباشرمن  التقليدية المباشرة التي ال تُحمِّ

 المعلم.

ومن هذه التعليقات يبدو أن طالب المجموعة الضابطة كانوا راضين عن المقرر بهذه الطريقة لوجود    

التصورات المسبقة لديهم عن أن طرق التعلم عبر االنترنت تُثقل على كاهلهم الكثير من األعباء كما 

الطريقة المستخدمة في يَصُعب فيها تقديم التغذية المرتدة لمن يحتاج من الطالب ؛ وربما لو درسوا ب

 الدراسة الحالية لتغيرت تصوراتهم.

 ( في اتجاه الطالب نحو تعميم التعلم عن بُعد حيث كان 0.01يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى )

متوسط الدرجات على استبانة االتجاه نحو تعميم التعلم عن بُعد للمجموعتين التجريبية والضابطة يساوي 

 التوالي.  ( على 69.44، 85.00)

وتبدو هذه النتيجة منطقية حيث أن تصورات طالب المجموعة الضابطة حول التعلم عن بُعد لم تجد ما    

يُغيِّرها فلم يجربون الطريقة مثل أقرانهم في المجموعة التجريبية لتكون لديهم اتجاهات ايجابية نحو 

التى اتضحت  -في المقررات األخرى  تعميمها بشكل كامل خصوًصا أن انطباعاتهم عن تجاربهم السابقة

بوا وتعلموا كثير من الخبرات  -في بعض تعليقاتهم لم تكن جيدة ؛ أما طالب المجموعة التجريبية فقد جرَّ

مع المحتوى المقرر عليهم حيث تعلموا العديد من التطبيقات المجانية عبر اإلنترنت التي قدموا عليها 

ة عندما تعلموا وقاموا باألنشطة ، باإلضافة إلى ذلك فقد تالشت أنشطتهم، كما زادت ثقتهم في الطريق

مخاوفهم من تعلمهم بمفردهم عبر االنترنت عند تجربة التواصل المستمر عبر الفصل الدراسي 

 االفتراضي.

حيث قرر غالبية الطالب في مجموعة التعلم  (Chen & Jones,2007)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   

 &Lee)قدمون على التعلم باستخدام هذا النهج إذا أتيح لهم ذلك ؛كما تتفق مع نتائج دراسة المدمج أنهم سي

Lai,2017 التي كشفت أن الطالب يميلون إلى قبول التدريس بمدخل الفصول المعكوسة وقرر معظمهم )

قدرات التفكير أنه أقل ملاًل كما أنه يعزز التفاعالت الصفية ويخلق بيئة تعلم داعمة،ويٌساعد على تحسين 

-Alsalhi et al,2019 ; Alنتائج دراسة كل من ؛ وتتفق أيًضا مع  العليا وخصوًصا التفكير اإلبداعي

Qatawneh et al. ,2019)  (  التي أكدت وجود تأثير إيجابي الستخدام  التعلم المدمج على اتجاهات

 .  الطالب نحو استخدام اإلنترنت في تعلم المقررات التي يدرسونها
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ومما سبق يمكن القول أنه : أمكن لمدخل الفصل المعكوس النشط ولو كان جزئيًا أن يكون بديال فائقًا    

للتعلم في الفصل التقليدي حيث عزز مخرجات التعلم ومهارات التفكير العليا وأداء الطالب االبداعي 

 وحسَّن من معتقداتهم واتجاهاتهم. 

 توصيات الدراسة:

علم المدمج  بنماذجه المختلفة ألثره اإليجابي على مهارات التفكير العليا لدى الطالب تشجيع استخدام  الت .1

 وعلى أدائهم االبداعي ومعتقداتهم عن أنفسهم.

تنميه مهارات التفكير اإلبداعي للطالب باستخدام كافة استراتيجيات التعلم النشط وضرورة اشراك المتعلم  .2

 في تحمل مسئولية تعلمه.

 تعلم مغمورة بالتكنولوجيا في المؤسسات التعليمية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية.توفير بيئات  .3

تقديم ورش العمل والدروات التدريبية الالزمة لتحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام  .4

 وتوظيف التكنولوجيا في التدريس .

تطبيقات التقنيات التكنولوجية  المتاحة   تقديم التدريب الكافي للطالب المعلمين في كليات التربية في .5

 والبازغة.

ضرورة االهتمام برأي الطالب وتقييم اتجاهاتهم وتصوراتهم حول الطرق المستخدمة في التدريس لتعزيز  .6

 جوانب القوة وبناء الخطط التحسينية لعالج جوانب الضعف. 

 البحوث المقترحة:

هيئة التدريس في استخدام وتوظيف التكنولوجيا لتنمية بناء البرامج التدريبية لتحسين مهارات أعضاء  .1

 مهارات التفكير اإلبداعي لديهم وأثر ذلك على التفكير االبداعي لطالبهم .

دراسة مقارنة بين استخدام الفصل المعكوس الكامل والفصل المعكوس جزئيًا على مخرجات التعلم  .2

 المستهدفة للمقرر.

التغذية المرتدة الصحيحة في بيئات التعلم عن بُعد ودراسة أثر ذلك على دراسة كيفية تقديم الدعم الفورى و .3

 معتقدات واتجاهات الطالب.

دراسة أثر استخدام الفصل المعكوس على فعالية الذات االبداعية ومهارات التفكير اإلبداعي في مجاالت  .4

 مع المقارنة بين الذكور واالناث" " مختلفة

  :المراجع

(."فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة الموهوبين ومعلميهم في 2014)الزعبي، أحمد محمد  .1

 .488-475(،4)10األردن".المجلة األردنية في العلوم التربوية ،

(."فاعلية التعليم المدمج في التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى طالب معهد 2018البصري، حميد مهدي ) .2

-451(،32)،الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع الفنون الجميلة في مادة تاريخ الحضارة".مجلة

465.  

(."أثر استعمال التعليم االلكتروني في تحصيل مادة القياس والتقويم 2019حامد صبا ) بالل ،زيان يحيى ؛ .3

المجلة العربية للعلوم  ابن رشد للعلوم االنسانية".-وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة كلية التربية

 .204-181(،7التربوية والنفسية،)
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Abstract 

    The current study aimed to study the effect of using a flipped classroom on academic 

achievement, creative thinking skills, and the creative self- efficacy, and to investigate the 

impact of its use on students' satisfaction and their attitudes towards generalizing distance 

learning. 

    The creative thinking test and the translated creative self-efficacy measurement were 

applied after verifying their validity on a sample of (50) male and female students enrolled in 

the fourth year from Psychology Department at the Faculty of Education, Damanhour 

University. They were divided into two equal groups, then the vocational  psychology course 

was taught for both of them, but with the application of the Experimental treatment on the 

Experimental group only; After completing the Intended part, they were assigned an activity 

evaluated by experts to assess the degree of their innovation in it, and then the tools including 

both of “the achievement test, the creative thinking test, the creative self-efficacy 

measurement, the course evaluation form, and the questionnaire of attitudes towards 

generalizing distance learning” were applied to both groups 

The results revealed that the use of partially active flipped classroom had a positive effect on 

learning outcomes, especially on the higher levels, it was also a supportive context for 

students' creative thinking skills, which were confirmed by experts ’assessments of their 

innovative work on the task they were assigned to. It also improved their “creative self-

efficacy," and increased their attitudes towards generalizing distance learning.. 

   A set of recommendations and some suggested research ideas were presented. 

 

Key words: blended learning / active flipped classroom / creative thinking / 

creative self-efficacy / attitudes towards generalizing distance learning 

 


