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ظة الشخصية وإجاباا  بضاط لالباا  المةحااة اليا وياة حاول من خالل المالح

قصاوة الاو ب بابضط   أسئاة تتضاا  بارمةاط الضصاة و تاائد الاةاساا  الساابرة  ظ اة

أمااةاط الضصااة لااا  مضظاام لااالا المةحاااة اليا ويااةح لااحلل سااض  البحاا  الحااالب إلاا  

ب بالجاا بين التضةف  ا  فا اية وحاة مرتةحة باستخاام الصف المضكوس فب ت مية الاو 

المضةفب والوجاا ب لبضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وياة مان خاالل ماااة 

األحياء  ولتحري  هحا ال اف تم إتباع الم  د شاب  التجةيباب صتصاميم المجمو اة الواحااة 

إ ااا قائمة ببضط أماةاط الضصاة  بضاي(ح من خالل اإلجةاءا  التالية: -مع قياس قباب

تصاميم   -ية الو ب ب ا لا  لالا المةحاة اليا وية من خالل ماااة األحيااءالتب يمكن ت م

كتيا اللالا لوحاة باستخاام الصاف المضكاوس لت مياة الاو ب بابضط أماةاط الضصاة 

 -لا  لالا الصف األول اليا وي من خاالل ماااة األحيااء  واليال المضاام الخاصاين ب اا

بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا   إ ااا اختباة ما  توافة الجا اا المضةفاب لااو ب

إ ااا مرياس ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب بابضط   -الصف األول اليا وي وضبل 

اختيااة مجمو اة البحا    -أمةاط الضصاة لاا  لاالا الصاف األول الياا وي وضابل 

 شوائياً من لالبا  الصف األول اليا وي شضبة الضااوم  وتلبيا  تجةباة البحا   ااي ن  

ال تائد إلا  فا اياة الوحااة المرتةحاة باساتخاام الصاف المضكاوس فاب ت مياة وقا أشاة   



الو ب بالجا بين المضةفب والوجاا ب لبضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وياة 

من خالل مااة األحياءح فراا كا ا  الواةوي باين األااء الربااب والبضااي لمجمو اة البحا  

   وبحجم تريية كبية.                 0.01ستو  االلة   ا  أااتا البح  االة احصائياً   ا م

 الو ب الصحب.  -الصحة  -أمةاط الضصة -الصف المضكوس:  الكلمات المفتاحية
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Abstract   

 The current study tried to recognize the effectiveness 

of a proposed unit using flipped classroom in developing the 

awareness of some era diseases for secondary stage 

students through biology course, so a quasi-experimental 

approach (one group design with pre-post measuring), 

committed throgh next procedures: preparing a list of some 

era diseases that can develop the awareness of them at 

secondary stage students through biology course- designing 

a student book for a unit using flipped classroom for 

developing the awareness of some era diseases for 

secondary stage students through biology course & its 

teacher  guide- preparing a test for the availability to cognitive 



side for awareness of some era diseases among first 

secondary year students- preparing a meseaure for 

availability to the affective side for awareness of some era 

diseases among first secondary year students- choose the 

study group randomly among the first secondary year 

students science specialty- apply the study experience, the 

results indicated the effectiveness of the proposed unit using 

flipped classroom in developing the awareness of some era 

diseases for the first secondary year students through biology 

course, the differences between the pre and post 

performance of the study group on each the test and 

meseaure were statistically significant at the level of  0.01, 

with a large impact size effect. 

Keywords:   flipped classroom- the era diseases- health- 

health awareness.                                                 
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 مقدمــة : 

تضا المةحاة اليا وية من المةاحل الم ماة فاب حيااة اللالااح حيا  إ  اا تضايميًاا 

تتوسل مةاحل التضايم ويتحاا فب ضوئ ا المساة التضايمب لالالا  ويتم مان   تضتبة مةحاة

خالل ا إ اااه لمواج ة الحياة  وبيولوجيًا فإ  ا مةحاة المةاهرة التب تتشكل في ا شخصاية 

 اللالا وتتباوة مضاومات  وم اةات  وتتكون اتجاهات .

و  البيئية  الماويا   في   زاا   الحي  الضصة  للبيضة  األفةاا  و ظًةا  اقبال  في   زاا 

الحياة  ألساوا  وإهمال م  السةيضة  الوجبا   وإقبال م  ا   الس اة  الحياة  أساوا   ا  

التب  األمةاط  من  ا تشة  اا  م  ا   يضا ون  التب  الحياتية  التوتةا   وزيااة  الصحب 

أبوالضيون    أحما  صسمية  الضصة  برمةاط  تسميت ا  والتب 105:  2013اُصلاح  ا     )

من البا  مضاوما     كان  واكساب م  األمةاط  بتال  تو يت م  خالل  من  م  ا  البشة  وقاية 

 وساوكيا  واتجاها  م اسبة تجاه تال األمةاط. 

ومن اللبيضب أن يكون لاتضايم اوة فب هحا الشرنح حي  إن التضايم يسا ا  ا    

كيا  ت مية اليرافة الصحية وف م األولويا  الصحية واتخاح الرةاةا  الم اسبة حول الساو

الصحية  ا  (Zimmerman & Woolf, 2014: 5)الصحية   التةبية  تسا ا  كما    

الصحية   الساوكيا   لتب ب  الالزمة  واالتجاها   والم اةا   لامضاةف  اللالا  اكتساا 

(Allen, 2017: 12) . 



وا لالقًا من لبيضة مااة األحياء التب تتسم بيةاء وت وع موضو ات ا التب تشبع   

ف اللالا  حماية احتياجا   وكيوية  أجسااهم  التضةف  ا   فب  وةغبت م  المةحاة  تال  ب 

وت و     األحياء  مااة  محتو   تجايا  الحةص  ا   من  البا  كان  ه ا  ومن  صحت م  

ومشكالت   الضصة  ترابا   من  المةحاة  تال  فب  اللالا  حماية  يضمن  لما  وتضمي   

اط الضصة لتو ية وأمةاض ح ومن تال المشكال  التب يجا تضمي  ا بمااة األحياء أمة

 اللالا ب ا.

استةاتيجيا     بإستخاام  اللالا  لا   الضصة  برمةاط  الو ب  ت مية  ويمكن 

ولةي ووسائل متضااةح قا يكون م  ا الصف المضكوسح حي  يحصل اللالا فب هحه  

بالماةسة   اال تة    ويُشغل وق  الحصة  الصووف  ا  تضايم م فب م ازل م من خالل 

المتباال   التضايم  أةو يكا   فب  لو  و  ةوب سون  صكين  األقةان  فيروم  123:  2017بين    )

المضام بإ ااا فيايو تضايمب لااةس يُتاح لالالا لمشاهات  بالم زل بي ما يتم االستوااة من  

والم اقشا    كالمشةو ا   متضااةح  وأ شلة  بم ام  الريام  فب  الاةاسب  الصف  وق  

...وغيةها صجو ايان المشكال   وي تد  ن  22:  2018بيةجمان     واالختباةا  وحل    )

هحا تكوين بيئة مة ة يشضة في ا اللالا بمتضة التضام  ويزااا التلبي  الضماب لامضاوما   

خضة   محما  ح ان  و  المالح  المغاوةي  صتامة  الو م  مستو   ةفع  يسا ا  ا   مما 

(  خاصة أ   تضام متمةكز حول اللالا  وغية مةتبل باستةاتيجية مضي ة  171:  2017

(  كما أن تصميم المرةةا  32  -31:  2015الصف صجو ايان بيةجمان وآةون سامز   

والضمي    ال شل  التضام  تحسين  تسا ا  ا   المضكوسة    (Isaias, 2018)بالصووف 

المةحاة  لا  لالا  الضصة  أمةاط  الو ب ببضط  لت مية  قا يكون وسياة شيرة  وبالتب 

 بح  الحالب باستخاام الصف المضكوس.  اليا وية  ل حا تم تصميم الوحاة المرتةحة بال 

فب    المضكوسة  الصووف  وأهمية  فا اية  أيبت   التب  الاةاسا   من  وه ال  اا 

وها   أمبوسضياي  خميس  بن  ص باهللا  الضامب  والتحصيل  الضاوم  لتضام  الاافضية  ت مية: 
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األحياء  2018الحوس ية    مااة  خالل  من  والضشةين  الواحا  الرةن  م اةا   وبضط    )

الباز وها   باالحميا  باالوتاح     صهب  صااي محموا محما خايل ومةوة محما محما 

السامب   2019 صخاوا  باالضزيز  ال اقا  التوكية  وم اةا   الضام  2019(   و مايا     )

أبوالحمائل    بن  اب  بن  باالمجيا  وأحما  الخميسب  (   2019ص باالةحيم  باالمحسن 

(   2020مضةفب صا اء  با الةحمن  باالضزيز   وت مية المواهيم الضامية وخوط الضاء ال

( إل  فا اية الصووف  2018كما أشاة  اةاسة باة  ويا الوايد وأ وة  يس  الشضيا ص 

المضكوسة فب ت مية التضام الحاتب والتضاو ب  وبرياس توا ل اللالا  ا   تلبي  واتساا  

ة مؤشة لتوضيل اللالا  أشاة  الاةاسة إل  زيااة مضال التوا ل فيما بي  م مما قا يضتب

سا ا  ا   التر ية  استخاام  أن  إل   أيًضا  وأشاة   المضكوس   الصف  خالل  من  لاتضام 

أي اء   ال وسب  والحاجز  المال  تباالية وكسة  وب اء  القا   وضية  المضاومة  تس يل وصول 

 الاةاسة.  

يتضح من الضةط الساب  فا اية الصف المضكوس فب ت مية الاافضية والتحصايل 

مب وبضط م اةا  الرةن الحااي والضشةين وم اةا  التوكياة ال اقاا و ماياا  الضاام الضا

والمواهيم الضامية والتضام الحاتب والتضاو بح مما يوضح أهمية الصف المضكاوس  وبالتاالب 

ت مية الاو ب بارمةاط الضصاة لاا  لاالا المةحااة اليا وياة  وهاو ماا   فرا يسا ا  ا 

  .يسض  البح  الحالب لاتحر  م 

  -مشكلة البحث وتحديدها :

من   إ    إال  اللالا   لا   الضصة  برمةاط  الو ب  ت مية  أهمية  من  بالةغم 

المالحظ كيةة إصابة البشة بتال األمةاط بشكل متزاياح مما قا يُشية إل  قصوة و ب 

األول  الصف  لالبا   بضط  األسئاة  ا   من  وبلةح  اا  الضصة   برمةاط  البشة 

مضاومات  حول  أو اليا وي  السكة  أو  كالسةلان  الضصة  أمةاط  بضط  أ ةاط  ن  ن 

وما    الام   فب  الكوليستةول  زيااة  سبة  أو  الام  ضغل  اةتواع  أو  الكباي  االلت اا 

تربا ن   تال األمةاط  وما   لاوقاية من  اتبا  ا  الواجا  بالساوكيا  الصحية  مضةفت ن 



بات ن تُشية إل   ام توافة  لت اول األغحية الصحية أو مماةسة الةياضةح فكا    تائد إجا

الو ب برمةاط الضصة لاي ن  كما أشاة   تائد  اا من الاةاسا  إل  قصوة الو ب 

اةاسة ميل:  الضصةح  وإبةاهيم  باالاليف   برمةاط  با   سايمان  مصلو   صواء 

( التب أشاة   تائج ا إل  أن من أهم  وامل ا تشاة مةط  2015 باالملاا خوجاب ص

التضاون  السةلان _كرحا أمةا ط الضصة_ قصوة الو ب الصحب  وأوص  بضةوةة 

التضةيف   الاةاسية بحي  تشمل  الم اهد  لمةاجضة  والتضايم  والتةبية  بين وزاةتب الصحة 

ص الحةون  السيا  محما  م    واةاسة  مكافحت    ولةي  أشاة  2012بالمةط  التب  (ح 

فة سا متوسل    تائج ا إل  أن مستو  الو ب الصحب لا  لالا كاية التةبية بمصة و

ص فياط  أحما  محما  اةاسة  أشاة   تائد  أكية 2015كما  أن  من  بالةغم  أ    إل    )

المضاوما  التب يُحصا ا الشباا من تضةض م لمواقع وشبكا  التواصل االجتما ب كان 

زيااة   يم  الصحب  الساول  ت مية  ياي ا  األمةاط   من  الوقاية  ولةي  أسباا  مضةفة  لا: 

حلل كان من خالل كال من المواقع الةصي ة والمواقع المج ولة    اليرافة الصحية  إال أن

صااي   ه اء  واةاسة  خليةة   إل   تائد  يؤاي  قا  مما  الصحة  لرلاع  ت تمب  ال  التب 

(ح التب أشاة   تائج ا إل  ا خواط مستو  و ب  2020الباةان وغالا  وةي  صة ص 

لة المةتبلة بالمةط   اإل ا  فب مجتمع الجامضة بسةلان الياي وأ ةاض  و وامل الخ

 وأوص  الاةاسة بضةوةة توفية بةامد صحية تيريوية فب هحا الشرن.   

يتضح من خالل الضةط الساب  ا خواط مستو  الو ب برمةاط الضصة لا   

شةيحة كبيةةح مما قا يضتبة مؤشةاً ال خواض  لا  لالا المةحاة اليا وية  كما أوص   

 اهد بضط البةامد الصحية التيريوية. بضط تال الاةاسا  بضةوةة تضمين الم 

تاةيس    أو  السةلان  بمةط  الو ب  ت مية  حاول   التب  الاةاسا   بضط  وه ال 

ص اةاسة  ميل  الصحبح   ,Anderson, Spear, Pritchard, Georgeالتةبية 

Young, & Smith (2017   البة امد ب  اية  اللالا  أن  إل   أشاة   تائج ا  التب 
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الض تريية  تحايا  من  لةي تمك وا  وتحايا  السةلان   بمةط  االصابة  الصحية  ا   ااا  

واةاسة   بالسةلان   االصابة  أخلاة  ترايل  لةي  وتحايا  الضااا    تال   تحسين 

Robinson, Stanford, & Webb (2018)  التب أشاة   تائج ا إل  فا اية امد

واةاسة   الشضة فب تاةيس التةبية الصحية فب ت مية المضاةف وتضايل الساوكيا  الصحية  

ص الةحياب  اخيل  بن  و يس   مسام  أحما حسن  إل  2020حمواة  أشاة   تائج ا  التب  (ح 

الو ب  ت مية  فب  بالاةاسة  ُلب   والحي  الحاتب   التضام  الرائم  ا   المرتةح  البة امد  فا اية 

بضةوةة   الاةاسة  وأوص   المتوسلة   بالمةحاة  الضاوم  مضامب  لا   السةلان  بمةط 

اليراف ب شة  أوص  االهتمام  كما  اللالا   لا   المضاية  الخليةة  باألمةاط  الصحية  ة 

 بضةوةة إيةاء م اهد الضاوم بموضو ا   ن األمةاط واألوبئة وكيوية الوقاية م  ا.

بكافة  الضصة  برمةاط  الو ب  ت مية  حاول   التب  الاةاسا   قاة  لوحظ  أ    إال 

 المةاحل الاةاسية  ا  حا  ام الباحية.

 يمكن تحديد مشكلة البحث في:  من خالل العرض السابق

 قصور الوعي ببعض أمراض العصر لدى معظم طالب المرحلة الثانوية   

 حاول البح  الحالب اإلجابة  ن السؤال الةئيس التالب:  -سؤال البحث:

ما فا اية وحاة مرتةحاة باساتخاام الصاف المضكاوس فاب ت مياة الاو ب بابضط أماةاط 

 ن خالل مااة األحياء؟ الضصة لا  لالا المةحاة اليا وية م

 والحي يتضمن السؤالين الوة يين التاليين:

ما فا اية وحاة مرتةحة باستخاام الصف المضكاوس فاب ت مياة الجا اا المضةفاب  

لاو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا المةحااة اليا وياة مان خاالل ماااة 

 األحياء ؟ 

الجا ااا  مااا فا ايااة وحاااة مرتةحااة باسااتخاام الصااف المضكااوس فااب فااب ت ميااة 

الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وية مان خاالل 

 مااة األحياء؟ 



 تم  اإلجابة  ن أسئاة البح  من خالل اختباة صحة الوةضين التالين:  -فرضا البحث:

يوجا فةي اال احصائياً بين األااء الرباب والبضاي لمجمو ة البح   ا  اختباة   

مضةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة  ما  توافة الجا ا ال

 اليا وية لصالح األااء البضاي. 

يوجا فةي اال احصائياً بين األااء الرباب والبضاي لمجمو ة البح   ا  مرياس   

ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة  

 اليا وية لصالح األااء البضاي. 

 -البح  الحالب بالمحااا  التالية:  التزم  -:محددات البحث

ق ا   ماي ة  فب وسل  ترع  ماةسة  بر اح أل  ا  لاب ا   اليا وية  زي ا  السياة  ماةسة 

اليا وية   المةحاة  لالا  لمجتمع  ممياة  يضتبةن  ي ة  لالبت ا  فإن  وبالتالب 

 بالمحافظة.

اليا وية  مجمو ة من لالبا  الصف األول اليا وي حي  إ  ن فب بااية المةحاة   

لاةاسة وحاة جاياة  ن زميالت ن بالصوين اليا ب  وبالتالب ف ن أكية استرةاةاً 

المةحاة   لحساسية  بالتحصيل  اهتمام ن  مضظم  يةكزن  الالتب  اليا وي  واليال  

 الاةاسية التب ياةس  ا لترييةها المباشة  ا  مستربا ن فيما بضا.

ج   من  األحياء  بمااة  المةتبلة  الضصة  أمةاط  للالا  بضط  والم اسبة  ة 

المحكمينح   السااة  ةأي  استرة  اي ا  والتب  أخة    ج ة  من  اليا وية  المةحاة 

  -السكة  -اةتواع ضغل الام   -زيااة  سبة الكوليستةول فب الام   -وهب: السةلان

 السم ة.

 م. 2020/2021الوصل الاةاسب األول من الضام الاةاسب  
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 : هاف البح  الحالب إل  -أهداف البحث:

 ا  فا اية وحاة مرتةحة باستخاام الصف المضكوس فاب ت مياة الاو ب   التضةف 

 ببضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وية من خالل مااة األحياء.

التضةف  ا  فا اية وحاة مرتةحة باستخاام الصف المضكوس فاب ت مياة الاو ب  

 .ببضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وية من خالل مااة األحياء

 -البحث:   أداتا

اختباة ما  توافة الجا ا المضةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا   

 الصف األول اليا وي. 

مرياس ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا   

 الصف األول اليا وي. 

 قا يُويا البح  الحالب فب: -أهمية البحث:

ت  ألهمية  الم اهد  ملوةي  بضط توجي   ظة  اليا وية  المةحاة  م اهد  ضمين 

 أمةاط الضصة لت مية الو ب ب ا.

توجي   ظة مخللب الم اهد ألهمية استخاام الصف المضكوس فب  مايتب التضايم   

 والتضام. 

االستوااة من الوحاة المرتةحة فب ت مية و ب لالا الصف األول اليا وي ببضط   

 أمةاط الضصة.  

إستةشااي يوضح كيوية استخاام الصف المضكوس االستضا ة باليل المضام ك موحج   

 فب التضايم والتضام. 

الضصة    أمةاط  ببضط  لاو ب  المضةفب  الجا ا  توافة  ما   لرياس  اختباة  توفية 

 لا  لالا الصف األول اليا وي.



لا     الضصة  أمةاط  ببضط  لاو ب  الوجاا ب  الجا ا  توافة  لما   مرياس  توفية 

 لالا الصف األول اليا وي. 

الب المجمو ة   -حث:منهج  صتصميم  التجةيبب  شب   الم  د  الحالب  ا   البح   ا تما 

بضاي(ح حي  تّم تلبي  أااتا البح  صاختباة ما  توافة الجا ا   -الواحاة مع قياس قباب

المضةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي  ومرياس ما  

ضصة لا  لالا الصف األول اليا وي(  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط ال

المرتةحة   الوحاة  صتاةيس  التجةيبب  لامتغية  تضةيض ا  يم  قباياً   البح   مجمو ة   ا  

البح   ا    أاوا   تلبي   إ ااة  يم  الزمن   من  لوتةة  المضكوس(  الصف  باستخاام 

أبو الم    محموا  صةجاء  التجةيبب  المتغية  أية  لاوقوف  ا   بضاياً  البح   مجمو ة 

2011 :220.) 

 -(:1مصطلحات البحث ) 

 الصف المعكوس: 

 يمكن تضةيف الصف المضكوس فب البح  الحالب إجةائياً بر  :

بيئة تضايمية يتم في ا إ ااا الاةس مسبرًا فب مرالع فيايو يتم  شةها  بة اال تة   ليلاع  

الضمل والمشاةيع   لام اقشا  ووةش  بي ما يُخصص وق  الصف  بالم زل   اي ا اللالا 

المواهيم  ل لتلبي   اللالا  بتوجي   المضام  في ا  يروم  توا اية  تضام  بيئة  إل   الوصول  تتحول 

 واالجت اا االباا ب فب مااة التضام الصف. 

 أمراض العصر:

 يمكن تضةيف أمةاط الضصة فب البح  الحالب إجةائياً بر  ا:

 

)1( 
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الس أمةاط:  ميل  ح  المجتمع  فب  ب ا  اإلصابة  ا تشة   التب  األمةاط  من    -ةلان اا 

السم ة  وحلل بسبا لبيضة    -السكة   -اةتواع ضغل الام   -زيااة  سبة الكوليستةول فب الام 

الحياة وتوتةات ا وإيرا  ا السةيع وأساوا ت اول الغحاء الحي ا تشة  في  يرافة الوجبا  

 الجاهزة والسةيضة. 

 الوعي: 

 يمكن تضةيف الو ب فب البح  الحالب إجةائياً بر  :

واال ت لةصا  التةكيز  الضصةح  أمةاط  الم اسبة  حو  واالتجاها   المضاةف  باه الكتساا 

 وف م وتحايل وتوسية كافة جوا ب ا لتحايا الساول الم اسا لاتضامل تجاه ا. 

 الوعي ببعض أمراض العصر:

 يمكن تضةيف الو ب ببضط أمةاط الضصة فب البح  الحالب إجةائياً بر  ا:

المضاةف الكتساا  واال تباه  التب    التةكيز  األمةاط  بضط  الم اسبة  حو  واالتجاها  

ا تشة  اإلصابة ب ا فب المجتمع بسبا لبيضة الحياة وتوتةات ا وإيرا  ا السةيع وأساوا  

أمةاط:   ميل  والسةيضةح  الجاهزة  الوجبا   يرافة  في   ا تشة   الحي  الغحاء  ت اول 

السم ةح لةصا    -كةالس  -اةتواع ضغل الام   -زيااة  سبة الكوليستةول فب الام   -السةلان

 وف م وتحايل وتوسية كافة جوا ا تال األمةاط لتحايا الساول الم اسا لاتضامل تجاه ا.

 الصف المعكوس وعالقته بتنمية الوعي بأمراض العصر 

: أمراض العصر   أوًلا

تضتبة الوقاية من أمةاط الضصاة مسائولية الواةا والمجتماع صأحماا محماا بااح  

(  وبااالةغم ماان هااحا إال إن 124: 2015حساان باااةان  وأيماان سااايمان مزاهااةة وزياان

 (Ryan & Cooper, 2010: 137)الصحة لم يتم تضمي  ا كض صة ةئيس بالم ااهد

  ويجا أن ترام الماةسة لالالا بيئة تا م الصحة مان خاالل الما  د وباالتوازي مضا   

مماةساة ميل: وضع سياسا   ا  التاخين واللضام الصحب المتوازن  مع تحايا أوقاا  ل

 .(Campbell, 2015: 245- 246)ال شال البا ب



يتضح من الضاةط السااب  أن لاما  د اوة ةئايس فاب ت مياة الاو ب بارمةاط  

الضصة من خالل ضةوةة تضمين الو ب الصحب كض صة ةئيس بالم اهد باالضافة إلا  

ركياا  اا من المماةسا  التب يجا أن تُوضّل بشكل موازي لام  د لتا يم الصاحة ميال الت

 ا  اللضام الصحب المتوازن وتوفيةه لالالا ومةا اة أوقاا  مماةساة الةياضاة أي ااء 

   اليوم الاةاسب.

 تعريف أمراض العصر: 

تُضةف أمةاط الضصة بر  ا مجمو ة من األمةاط التب ا تشة  فب المجتمع  

أ صسمية  الغحاء  ت اول  وأساوا  السةيع  وإيرا  ا  وتوتةات ا  الحياة  بلبيضة  حما  واةتبل  

(  وتُضَّةف بر  ا مجمو ة من األمةاط التب ظ ة  فب   اية 105   2013أبوالضيون   

الساوكية  باألمةاط  ُسمي   ولحلل  الحياة   ب مل  اةتبل   والتب  الضشةين   الرةن 

(Przybylska, Borzecki, Drop, Przybylska, & Drop, 2014: 145)    

ا تشة    التب  األمةاط  من  بر  ا  اا  تُضّةف  وم  ا:  كما  ماحوظ   بشكل  ب ا  اإلصابة 

الام  ضغل  المختاوة  -السكةي  -أمةاط  التاخين  -السم ة  -األوةام  إامان    -إامان 

ح أحما محما باح وأيمن سايمان  119  -105:  2013المخاةا  صسمية أحما أبوالضيون   

    (. 125 -77: 2015مزاهةة وزين حسن باةان  

أمةاط لتضةيف  الساب   الضةط  خالل  من  من   يتضح  أ  ا  اا  الضصة 

والرا    بالتوتة  المابء  السةيع  الحياة  إيراع  بوضل  المجتمع  فب  ا تشة   التب  األمةاط 

الجاهزة والسةيضة  الغحاء الحي ساا في  الوجبا   بالضافة إل  أساوا ت اول  والضغول  

 التب تتسم بر  ا غية صحية ال فب مكو ات ا وال فب أساوا إ اااها. 

 تعريف الوعي: 

المضاوما   يرصا   وسائل  من  المكتسبة  المضاوما   تلبي    ,Sharma)ب  

ظاهةة (16 :2017 أو  لموقف  واال تباه  التةكيز  من  حالة  بر    الو ب  ف  يُضَةَّ كما    
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أوحا  ماح لةصا وف م وتحايل وتوسية أبضااه وجوا ب  المختاوة لتحايا الساول الم اسا  

 (.30: 2019مصلو    لاتضامل مع تال الظاهةة أو الموقف صمحما كمال 

يتجاوز   الجا ا المضةفب  ولك    يُستخاص مما سب  أن الو ب ال يرتصة  ا  

 حلل إل  تلبي  المضاوما  واالتجاه  حو الساول وفرًا لمحصاة تال المضاوما .

 أهمية تنمية الوعي بأمراض العصر لدى الطالب:  

المشاااكل  ا تشااة  فااب ا و ااة األخيااةة أمااةاط كييااةة وخليااةة  وحلاال بساابا

الحياتية والضغول المااية وال وسية التب تواج  اإل سان فاب حياتا   وتغياة ساما  الغاحاء 

ا بلةيرااة ومكو ااا  وأاوا  ل ااب تساابا المااةط ل  سااان  ا وُمضااَ الااحي أصاابح ماويااً

(  ولحلل تضتبة ت مية الو ب بارمةاط الضصاة 17-15:  2018ص باالحايم  باس قشلة   

 اا    جا أن تحةص كافة المواا الاةاسية خاصة مااة األحياءمن األهااف الم مة التب ي

 تحرير ا لا  اللالا.

كما إن التو ية بتال األمةاط تُسا ا اللالا  ا  اكتساا الو ب بالمماةساا  

الصااحية السااايمة التااب تمكاا  م ماان الحواااظ  ااا  صااحت م وصااحة ا خااةين  واكتساااا 

حة والوقاية من تاال األماةاط صفاوزي االتجاها  الصحية السايمة  حو الحواظ  ا  الص

(  كمااا أن حلاال يسااا ا 371: 2016 باالسااالم الشااةبي ب و واا  مصاالو  الل اااوي  

اللالا  ا  اتخاح الرةاةا  السايمة تجاه صاحت م وصاحة أفاةاا المجتماع وتجااه بيئات م 

 بركما ا  ويشجض م  ا  استخاام األساوا الضامب لاتوكية فب حل المشكال  الصحية التاب

(  و اااة فاإن 269  -268:  2015قا تاواج  م فاب حياات م ص وا  مصالو  الل ااوي   

ت مية اليرافة الصحية لالالا يمتا أيةه إل  خاةج حجاةا  الاةاساة ليصال إلا  الم ازلح 

حي  يتخح أولئل اللالا قةاةات م بمماةسة حياة صحية  ويراواوا حوي ام باالم زل لضمال 

 ,Sharma,2017: 4; Barrett).ا  الصاحية الميل مماا ياؤاي إلا  تضاايل السااوكي

Lu, & Janzen, 2019: 76) 



ول حا فإن ت مية الو ب برمةاط الضصة يضتبة من األهاااف الم ماة التاب ي بغاب 

وليس الماةسة بموةاها  ألن حلل يساا ا  اا  تحساين   أن يسض  المجتمع بركما  لتحرير ا

ضاااا  اليومياة لرفاةاا لتحول اا إلا  صحة كافة أفةاا المجتمعح حي  إ  ا تُضياا تشاكيل ال

  ولاحلل فمان (Angles, 2013: 214) ااا  صحية مما يسا ا  ا  تلوة المجتماع 

الم م التخليل لتصميم م اهد ت اف إل  ت مية المواهيم الصحية لاا  اللاالا  وإكسااب م 

الضااا  والساوكيا  الصحية الجياة  من خالل تضمين تال الم ااهد موضاو ا  صاحية 

 (. 71 -70: 2015ت و ة صصواء توفي  الحاج صالح   م

يُستخاص مما سب  أهمية ت مية الو ب برمةاط الضصة من خالل الم اهد  امة 

ومااة األحياء  ا  وج  األخص إح إن تريية هحا لن يرتصة  ا  اللالا فرل ولكن  اا  

 اا  صاحت  المجتمع بركماا ح فاللالاا الاحي يكتساا االتجاهاا  الم اسابة  حاو الحوااظ  

 وصحة ا خةين سوف ي رل أية التضام مض  لام زل وبالتالب لامجتمع كا .

 ثانياا: الصف المعكوس 

 تعريف الصف المعكوس:

ه ال  اة تضةيوا  لاصف المضكوس م  ا تضةيو  بر ا   كاس ماا كاان ياتم أااؤه 

ا أو بالصف فب اللةيرة التراياية ليصبح يؤا  بالم زل  وما كاان ياؤا  باالم زل كواجا

(  كما يُضاّةف 41:  2014تكايف أصبح يتم فب الصف صجو ايان بيةجمان وآةون سامز   

بر   م ح  تضايمب ي ترل في  التاةيس من الوصول إل  الم ازل وتتحول الوصول إلا  بيئاة 

تضام توا اية يروم في ا المضام بتوجي  اللالا لتلبي  المواهيم واالجت اا االباا ب فب ماااة 

( كماا يُضاّةف 30:  2015ل غةفة الاةاسة صجو اياان بيةجماان وآةون ساامز   التضام ااخ

بر   بيئة تضام يضكس في ا المضام ما يحا  بغةفة الصف مع الم ام والتكايوا  التاب يُلااا 

من اللالا أاائ ا بالم زلح من خالل إ ااا الااةس مسابرًا فاب مراالع فياايو ياتم  شاةها 
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ا بااالم زل بي مااا يُخصااص وقاا  الصااف لام اقشااا   بااة اال تة اا  ليلاااع  اي ااا اللااال

 (.31: 2017ووةش الضمل والمشاةيع صهييم  الف حسن   

ويُستخاص مما سب  أن الصف المضكوس بيئة تضايمية يضكس في ا المضام ماا كاان  

يتم أااؤه ااخل الصف بما كان يتم بالم زلح فشةح الاةس أصبح يُرام لالالا فب صاوةة 

شاااهاها اللالااا بم زلاا   ااا  اال تة اا   بي مااا أصاابح  التكايوااا  فيااايوها  تضايميااة ي

والم ام تتم بغةفة الاةاسة  مما يسا ا اللالا  ا  االجت اا واالبااع وتلبيا  المضااةف 

 ااخل غةفة الاةاسة.

 أهمية  الصف المعكوس:

لاصووف المضكوسة  اا من المميزا  م  ا: إ  ا تُرام التضايم لالالاا فاب الوقا  

(  باالضاافة إلا  أ  اا تتايح 41:  2015سا لا  صجو اياان بيةجماان وآةون ساامز   الم ا

الوةصة لتباال األفكاة والحواة بين اللالا وبضض م وبي  م وبين المضاام  وتساا ا  اا  

استيماة وق  غةفة الصف فب الضمل التشااةكب والتمااةين والتجااةا والم اقشاا   كماا 

ماواةا الرايااة أو غالياة الايمن لتضاايم أكباة  ااا مان أ  ا تزيا من فةصة االستوااة مان ال

اللالا  كما أن الصووف المضكوسة توفة الوةصة إل ااا الماوالن الضاالمب الراااة  اا  

التواصل والتوا ل ماع اللاالا والمضاماين والخباةاء مان مختااف أ حااء الضاالم صإباةاهيم 

 (.564-563: 2015 باالوكيل الواة   

صااووف المضكوسااة أتاحاا  ل اام فةصااة إ ااااة مشاااهاة كمااا أشاااة اللااالا أن ال

 ,Swearingen)الويايو الخاص بالشةح أكية من مةة  ووفة  وقا  غةفاة الاةاساة 

  باالضافة إل  إمكا ياة إساةاع  اةط المحاضاةة أو إبلائ اا  واساتغالل (14 :2016

 .(Hagen, 2016: 56)وق  غةفة الصف فب حل المشكال  با م من المضام  

صووف المضكوسة تسا ا  ا  ت مية م اةا  الضمل فاب فةيا  وتةكياز كما أن ال

الم اقشا  الصوية  ا  المحتو  وتحمل اللالا لمسئولية تضام ام  وفاب حالاة اضالةاة 



أحااا اللااالا لاغياااا فإ اا  ال تووتاا  الحصااص الم مااةح إح إ اا  يسااتليع الحصااول  ااا  

 .(Schmidt & Ralph, 2016: 1-3)المحتو  فب أي وق   

ا أشااة اللاالا إلا  أن الاتضام مان خاالل الصاووف المضكوساة كاان تجةباة وق 

 & Fauzi)  كماا أشااة   تاائد اةاساة  (Trogden, 2015: 133)إيجابياة ل ام 

Hussain 2016)  من خاالل المالحظاةح إلا  أن التصاميم التضايماب باساتخاام الصاف

كة اللاالا  وزياااة المضكوس سا ا  ا  مةا ااة أ ماال الاتضام المختاواة  وزياااة مشااة

 اافضيت م وتحسين التواصل فيما بي  م وت مية م اةا  التوكية لاي م.

يتضح مما سب  أن الصف المضكوس م م لاغاية أل   يسا ا اللالا  اا  الاتضام 

فب الوق  الم اسا ل  وفرًا لسة ت  الحاتية فب التضام  وي مب لا  اللاالا م ااةا   ااةح 

و ب  والضمل فب فةي   والتوكية  والتواصل  كما يسا ا الصف ميل م اةا : التضام التضا

المضكوس  ا  زياااة مشااةكة واافضياة اللاالا  حاو الاتضام  وتحمال اللاالا لمسائولية 

 تضام م  واالستوااة من وق  غةفة الصف فب تلبي  المضاةف.

 دور المعلم في الصفوف المعكوسة:

 اا: ت يئاة بيئاة الاتضام  والضمال يروم المضام فاب الصاف المضكاوس بضااة م اام م  

كمةشا لتيسية التضام والتوا ل مع اللالا  وتصويا المواهيم الخلر  وتوةيا التضاايم لكال 

لالا  واستخاام األاوا  التك ولوجية الم اسبة لظةوف التضام  وت يئة الظةوف الم اسابة 

ام  وتراايم تغحياة لم اقشا  توا اية  وتشجيع التوا ل بين اللاالا  و شاة فياايوها  الاتض

ح هييم  الف حسان  (Ozdamli & Asiksoy, 2016: 101ةاجضة م اسبة لالالا 

 (.Walker, Tan, Kimplova, & Bicen, 2020: 8ح  102 -100: 2017

يتضح مما سب  أن الصف المضكوس لن يخوف  اء الضمل  ن كاهل المضام بال  

ن مجاةا التاراين أصابح  ايا  بالضكس لرا زاا  م ام  فب ظل الصف المضكوس فباااًل ما
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اال ااا لامااة الضامياة وتساجيا ا واإل اااا لر شالة الصاوية التاب تةا اب توةياا التضاايم  

 ومتابضة ت ويحها وترويم ا وترايم تغحية ةاجضة    ا.

 دور الطالب في الصفوف المعكوسة:

يتحول اللالا فب ظل الصووف المضكوسة مان متاا س ساابب لامضةفاة إلا  م اتد  

مشااهاة فياايوها  الااةوس قبال الحصاة   -شل لامضةفاةح فضايا : تحمال مسائولية تضاما  

التوا ل ماع مضاما  وزمالئا  برخاح   -لالستضااا ل ا بما يت اسا مع سة ت  الحاتية فب التضام 

 :Ozdamli & Asiksoy, 2016المشااةكة فاب فاةي الضمال  -وإ لاء تغحية ةاجضة

(  كماا أ ا  ال ي صا  لاوياايو بساابيةح 103  -102:  2017ح هييم  االف حسان   (101

 .(Trogden, 2015: 133)ولكن  اي  أن يكتا ويوكة ويةجع لاكتاا  

ا إح أصابح   يتضح مما سب  أن اللالا فب ظل الصف المضكوس تغية اوةه تماماً

متضاًما  شًلا يستمع لاويايوها  التضايمية كاتبًا أفكاةه وتضايرات  وأسائات  حول اا  و ايا  أن 

 ل بوا اية فب فةي الضمل  والتوا ل مع مضام  وأقةا  .  يشاة

 معوقات استخدام الصف المعكوسة؛ وكيفية التغلب عليها:

ماان المضوقااا  التااب تواجاا  تلبياا  الصااف المضكااوس  ااام امااتالل بضااط اللااالا 

أو  CDإل تة اا  بم ااازل مح ويمكاان التغاااا  ااا  حلاال بإمااااا اللااالا ببلاقااا  حاكااةة ص

DVD ح 42: 2015ا المحتاو  التضايماب صجو اياان بيةجماان وآةون ساامز  ( محمل  اي

(  باالضافة إل  أن المضام قا ال يمتال 2015 الء الاين سضا متولب ومحما وحيا سايمان   

الم اةا  التك ولوجية التب تمك   من إ تاج مواا التضايم وتوظيو ا بالصووف المضكوس  وما 

ييرل كاهال المضاام  وهاحه المشاكاة يمكان التغااا   يتلاب  الصف المضكوس من ج ا إضافب

 اي ا بتاةيا المضامين  ا  الم اةا  التك ولوجياة الالزماة لاصاووف المضكوساة ص االف 

ح  الء الااين ساضا متاولب ومحماا وحياا ساايمان  198  -196:  2015أبوحميا الشةمان   

ب تت اااول  وااس (  أو باسااتخاام المضااام لاويااايوها  المتاحااة  بااة اال تة اا  والتاا2015

ا صااضوبة تحضااية األ شاالة  الموضااوع  وماان مضوقااا  اسااتخاام الصااف المضكااوس أيضااً



الصوية وامج ا فب الصووف المضكوسة مماا يزياا مان الضاغل الواقاع  اا  المضاام لزياااة 

  كماا إ ا    ااما (Ozdamli & Asiksoy, 2016: 100- 104)واجباتا  الوظيوياة 

سةح أشاةوا إل  س ولة تشت  اال تبااه  و اام وجاوا ُلاا من اللالا  را الصووف المضكو

 ,Swearingen)فةصة للةح ما قا يلةأ  ا  أحها  م من أسئاة أي اء مشااهاة الوياايو 

  ويمكن فب هحه الحالاة تشاجيع اللاالا  اا  إةجااع الوياايو مان البااياة أو (14 :2016

ل والتركياا  ااي م بر ا  الضواة بالضةط ل رلة مضي ة ومشاهات  مةة أخة    اا الحاجاة لاحل

يمك  م بس ولة إيراف  ةط الويايو حي ماا يةغباون لكتاباة ساؤال ماا صجو اياان بيةجماان 

(  2015ح  الء الاين سضا متولب ومحما وحياا ساايمان   44  -41:  2014وآةون سامز   

كما أن اللالا قا ال يشاهاوا الضةط قبل الحضوة لغةفة الاةاسة ويرتون غية مساتضاين  

 ,Hagen)وراااهم فةصاة تحرياا  الووائاا المةجااوة مان مماةسااة األ شالة الصااوية مماا ي

2016: 56; Ozdamli & Asiksoy, 2016: 104 ) وفب هاحه الحالاة يمكان تراايم  

 ,Walker, Tan)اختباة قصية لالالا لاتركا من مشاهات م لاويايو أو قةاءت م لامحتو   

Kimplova, & Bicen, 2020: 8). 

  يمكن تاخيص أهم المضوقا  التاب قاا تواجا  اساتخاام الصاف من خالل ما سب 

 المضكوس وكيوية التغاا  اي ا من خالل الجاول التالب:  

المعوقات التي قد تواجه                    م
 استخدام الصف المعكوس  

 كيفية التغلب عليها 

 اااام اماااتالل بضاااط اللاااالا إل تة ااا   1
 بم ازل م

لاويااايوها   ااا  إمااا أولئل اللااالا بتسااجيل 
 أحا وسائل التخزين

افترااااااة بضاااااط المضاماااااين لام ااااااةا   2
 التك ولوجية المتلابة بالصووف المضكوسة

يمكاان تاااةيب م  ااا  ا تاااج المااواا التضايميااة 
وتوظيو ا بالصووف المضكوسة ويمكن تشجيض م 

  ا  تب ب فيايوها  ألحا المضامين الخبةاء 

م ج ا الصووف المضكوسة تتلاا من المضا 
 كبية يووي ما يبحل  بالصووف التراياية

هحه ضةيبة الضمل بم  ة التاااةيس التااب يااافض ا 
 المضام الصالح  ن ليا خالة

تشجيع اللالا  ا  إةجاع الويااايو ماان الباايااة  س ولة تشت  ا تباه اللالا أي اء المشاهاة 3
 أو الضواة ل رلة مضي ة ومشاهات  مةة أخة  
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المعوقات التي قد تواجه                    م
 استخدام الصف المعكوس  

 كيفية التغلب عليها 

 ا  لةح األسئاة التب  ام قاةة اللالا   4
 تلةأ  ا  أحها  م أي اء مشاهاة الويايو

تشجيض م  ا  كتابة ما قااا يلااةأ  ااا  أحهااا  م 
 أي اء المشاهاة تم يًاا للةح ا فب الصف

بضااااط اللااااالا قااااا ي ماااااوا مشاااااهاة  5
الويااايوها  وياارتون لغةفااة الصااف غيااة 

 مستضاين

تكايف اللالا بإجابة بضط األسئاة ماان خااالل 
 وها  قبل الحضوة لغةفة الاةاسةالوياي

 خطوات تطبيق الصف المعكوس:

 أواًل: قبل التاةيس:  

إ ااا الاةس يم تسجيا  كضةط فيايو وترايم  لالالا من خاالل إةشاااهم إلا   .1

 موقع  شةه  ا  اال تة   أو بترايم  ل م فب وسائل التخزين المختاوة.

مشااهاة الااةسح مان خاالل: تشجيع اللالا  ا  االبتضاا  ن أي مشتتا  أي اء   .2

والجاوس فب مكان هاائ بضيًاا  ن الضاجيد أو أي مان مساببا    -غا  ال واتف

 التشت .

تشجيع اللالا  ا  إةجاع الويايو من البااية أو الضاواة باالضةط ل رلاة مضي اة  .3

 ومشاهات  مةة أخة    ا الحاجة لحلل.

ايو حي ما يةغبون فاب التركيا  ا  اللالا بر   يمك  م بس ولة إيراف  ةط الوي .4

حللح لاتوكية أو لكتابة ماحوظة ما أو لتاخيص ما تضاماوه أو لكتاباة ساؤال ماا أو 

ح 44 -41: 2014لغيااة حلاال ماان األسااباا صجو ايااان بيةجمااان وآةون سااامز  

 (.2015 الء الاين سضا متولب ومحما وحيا سايمان   

و بااو  ا يمكان تكاياف لامد اللالا فب المحتو  المرام باساتخاام التك ولوجياا أ .5

كتاباة شاةح لاموااهيم المتضام ة   -اللالا با:  مل ماخص لما شاهاوا أو قاةأوا

كتابة أسئاة لا راش  و ا  المضام أن يستخام إ تاج اللالا فب تحاياا   -بالمحتو 

 .  (Arner, 2020: 17- 18)المواهيم الخلر لاي م لتصويب ا  



 يا يًا: فب غةفة الصف:

ةح األساائاة التااب لااةأ   ااا  أحهااا  م  تيجااة مشاااهات م السااماح لالااالا بلاا .6

 لاويايو.

ترييم المضام لاويايو فب ضاوء أسائاة اللاالا والتاب قاا ي شار    اا قاةاة المضاام  .7

بتغيية الويايو وتسجيل شةح الاةس من جايا  فب حالاة كا ا  األسائاة متكاةةة 

 فب  اة  رال تمس المضاوما  األساسية لااةس.

ا اا  األسائاة فةاياة وبسايلة يااتم االجاباة    اا قبال اال ترااال فاب حالاة ماا إحا ك .8

 لاخلوة التالية.

 تكايف اللالا بر شلة وم ام مختاوة لحل مشكاة أو اختباة يتضا  بموضوع الاةس. .9

ترييم أااء اللالا لر شلة والم ام التب تم تكايو م ب ا صجو ايان بيةجمان وآةون  .10

 (.2015متولب ومحما وحيا سايمان   ح  الء الاين سضا  44 -41: 2014سامز   

اقيراة  ويمكان أن ياتم الاتضام المضكاوس  15يُ صح برال يلول الويايو  ان  ملحوظة مهمـة:

بشكل ترايااي مان خاالل إماااا اللاالا بماواا قةائياة  وإن كاان اللاالا يوضااون الاتضام 

 . (Walker, Tan, Kimplova, & Bicen, 2020: 8)بالمشاهاة  ن التضام بالرةاءة  

 العالقة بين الصف المقلوب وتنمية الوعي ببعض أمراض العصر:  

يتضح من خالل الضةط الساب  أ   فب ظل بيئة الصف المضكوس أصابح شاةح  

الاةس يُرام لالالا فب صوةة فيايوها  تضايمية يشاهاها اللالا بم زل   ا  اال تة    

ا فاب بي ما أصبح  التكايوا  والم ام تتم بغةفة الاةاسة  وبا لتالب تغية اوة اللالاا تماماً

ا  شاًلا يساتمع لاوياايوها  التضايمياة كاتبًاا أفكااةه  ظل الصف المضكوس إح أصابح متضاماً

وتضايرات  وأسئات  حول ا  و اي  أن يشاةل بوا اية فب فاةي الضمال  والتوا ال ماع مضاما  

فكااة والحاواة وأقةا    ووفة  الوةصة لالالا لاتضام فب الوق  الم اساا لا  وتبااال األ

بااين اللااالا وبضضاا م وبياا  م وبااين المضااام  واسااتيماة وقاا  غةفااة الصااف فااب الضماال 
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التشاةكب والتماةين والتجاةا والم اقشا   كما إن حلال وفاة الوةصاة لالاالا  إل اااة 

مشاهاة الويايو الخاص بالشةح أكية من مةة  مع إمكا ياة إساةاع  اةط المحاضاةة أو 

ووف المضكوسة الوةص لاضمل الوةاي والجما ب بغةفة الاةاساة إبلائ ا  كما وفة  الص

حي  تم تكايو م بم ام فةاياة وجما ياة كالم اام التاب تتلااا ةساوم أو توكياة أو ترماص 

بضط الشخصيا  كاللبيا أو المضام أو المحيع  لشةح أو  ةط بضط المضاوماا  التاب 

و واي يسواه التضاون وال شال اةسوها بالويايوح مما سا ا  ا  التضام بمتضة ومةح فب ج

والاافضية  كما سا ا حلل  ا  تةكيز الم اقشا  الصوية  اا  المحتاو  وتحمال اللاالا 

 لمسئولية تضام م  ومةا اة أ مال التضام المختاوة.

لحا    المييةة  الموضو ا   من  الضصة  وس   أمةاط  موضوع  أن  كما 

حول هحه األمةاط وأ ةاض ا االستلالع لا  اللالا فكا م يةغا فب مضةفة المزيا  

الويايوها    لمشاهاة  لالالا  اافضًا  كان  مما  م  اح  الوقاية  أو  و الج ا  اكتشاف ا  وكيوية 

 بشغف والمشاةكة بوا اية فب األ شلة الصوية التب تم تكايو م ب ا فب غةفة الاةاسة.

يتضح مان خاالل ماا ساب  أن ه اال  القاة باين الصاف المضكاوس وت مياة الاو ب  •

الضصةح حي  من خالل الصف المضكوس تحمل اللاالا مسائولية تضام ام برمةاط  

وشاةكوا بوا اية لتحري  هحا ال اف  كماا أن األ شالة التاب تُمااةس بغةفاة الصاف 

سا ا   ا  شضوة اللالا بمتضة التضام وةفع من اافضيت م ويبا  المضاوماا  التاب 

كل م  م ماا يحااو   تحصا  من خالل هحه األ شلة ووفة وق  غةفة الاةاسة ليسرل

لاا  ماان أساائاة باااون ضااغل الوقاا  الااحي يحااول اون حلاال فااب الصااووف الترايايااة  

باالضافة إل  أن الصف المضكوس ةا ب الوةوي الوةاية وأ مال التضام الخاصة بكل 

لالا  ا  حاةح حي  وفة الشةح الصوتب لالالا حي ال مل السمضب  ووفة بضط 

لالا حا الا مل البصاةي  كماا أن اللالاا يراوم الصوة أو المةئيا  التب تخالا ال

فب غةفة الاةاسة بمماةسة أ شلة وتماةين وم اقشا  ومشةو ا  وهو ما يخالا 



اللالا حا ال مل الحةكب  وكاحلل اللالاا حا  مال الراةاءة والكتاباة يجاا غايتا  فاب 

 األ شلة التب يماةس ا برةاءة الملاوا أو البح  أو كتابة  تائد  ما .

   -ت البحث:إجراءا

 لإلجابة على أسئلة البحث، والتحقق من صحة فرضيه؛ تّم إتباع اإلجراءات التالية: 

المرحلة األولى: إعداد قائمة ببعض أمراض العصر التـي يمكـن تنميـة الـوعي بهـا لـدى 

 وإلتمام حلل تم إتباع ما ياب:  طالب المرحلة الثانوية من خالل مادة األحياء؛

 ابيا  والاةاسا  السابرة التب ت اول  أمةاط الضصة. االلالع  ا  األ أواًل:

إ ااا قائمة مبائية ببضط أمةاط الضصة التب يمكن ت مية الو ب ب ا لا  لالا   يا يًا:

 الصف األول اليا وي  ولتحري  هحه الخلوة تّم إتباع التالب: 

ا لا  تحايا ال اف المةجو من قائمة ببضط أمةاط الضصة التب يمكن ت مية الو ب ب 

لالا المةحاة اليا وية من خالل مااة األحياء صت مية الو ب ببضط أمةاط الضصة لا  

اليا وي( األول  الصف  تت اول ا   -لالا  التب  الضصة  برمةاط  الو ب  جوا ا  تحايا 

الساوكية  -الرائمة المؤشةا   الو ب ببضط أمةاط    تحايا  ت مية  لكل جا ا من جوا ا 

 الضصة التب تت اول ا الرائمة. 

صماح   ياليًا:  المحكمين  السااة  من  مجمو ة  الرائمة  ا   ةأي م 1 ةط  الستلالع  (ح 

حول الةأي  إبااء  م  م  كل  من  وُلاا  الرائمة   صالحية  أمةاط   حول  اةتبال  ما : 

م اسبت ا للالا الصف األول اليا وي  ولجوا ا ت مية    -الضصة المضةوضة بمااة األحياء

تت اول التب  الضصة  برمةاط  الرائمةالو ب  لامؤشةا    - ا  والاغوية  الضامية  الصياغة  اقة 

تت اول ا   التب  الضصة  برمةاط  الو ب  ت مية  جوا ا  من  جا ا  لكل  المراباة  الساوكية 

الرائمة  كما ُلاا م  م ححف أو تضايل أو إضافة أي إضافة أي أمةاط أو جوا ا لت مية  

 (.2الو ب برمةاط الضصة أو مؤشةا  ساوكية لارائمة صماح  
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تضاايل الرائماة فاب ضاوء توجي اا  الساااة المحكماينح حيا  تاّم حسااا متوسال  ةابضًاا:

موافرا  السااة المحكمين لكل مةط وجا ا من جوا ا الاو ب باالمةط ولكال مؤشاة 

ح فراا تاّم %85ساوكب بالرائمة  وتم ححف األمةاط التب قاا   سابة الموافراة  اي اا  ان  

أشاة السااة المحكمين إل  إ  ماا يضتباةا  اااا  ححف كال من صالتاخين واإلامان(ح حي   

ساوكية ةايئة وليسا أمةاط  كماا تاّم حاحف جا اا صالضاالج( مان جوا اا ت مياة الاو ب 

برمةاط الضصةح حي  أشاة الساااة المحكماين إلا  أن الضاالج ي بغاب أن يتاةل لرلبااء 

كماا تام حاحف   أل   يختاف من حالة ألخة  وفرًا لاحالة الصاحية والضماة وماا إلا  حلال 

مؤشااة صيااحكة األاويااة التااب قااا تساابا اإلصااابة بمااةط السااكة(ح حياا  أشاااة السااااة 

المحكمااين إلاا  أن تااال المضاومااة أكبااة ماان ساان مجمو ااة البحاا   وتاام حسااا متوساال 

 .%95,40موافرات م  ا  الرائمة بشكل  ام وباغ  

ة الو ب ب ا لاا  التوصل إل  قائمة   ائية ببضط أمةاط الضصة التب يمكن ت مي  خامًسا:

 (.3لالا المةحاة اليا وية من خالل مااة األحياء صماح 

المرحلة الثانية: اعداد كتيب الطالب ودليل المعلم لوحدة مقترحة فـي األحيـاء باسـتخدام 

الصف المعكوس لتنمية الوعي ببعض أمراض العصر لدى طالب الصف األول الثـانوي، 

 وإلتمام حلل تم التالب:

اللالع  ا  األابيا  والاةاسا  السابرة المةتبلة بكال مان أماةاط الضصاة : بضا اأوالً 

والصف المضكاوس  تاّم ا اااا كتياا اللالاا واليال المضاام لوحااة مرتةحاة فاب األحيااء 

باستخاام الصف المضكاوس لت مياة الاو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا الصاف 

 األول اليا وي  ولتحري  هحه الخلوة تم إتباع التالب:

تحايا وصياغة األهااف الضامة لاوحاة فب ضوء قائمة ببضط أمةاط الضصة التب يمكن 

الساب   األحياء  مااة  خالل  من  اليا وي  األول  الصف  لالا  لا   ب ا  الو ب  ت مية 

تحايا وصياغة محتو  الوحاة فب    -تحايا وصياغة األهااف اإلجةائية لاوحاة   -ا اااها

الساب  صي اإلجةائية  بحي    -اغت اضوء األهااف  الوحاة  المحتو   ا  اةوس  توزيع 



تحايا مصااة التضام التب يمكن االستضا ة ب ا لتحري    -تت اسا مع الوق  المتاح لاحصة

الوحاة  تحري     -أهااف  مع  يت اسا  بما  اةس  بكل  المستخامة  التاةيس  لةي  تحايا 

اإل تة       تسجيل المحتو  فب صوةة فيايو تضايمب  و شةه  ا    -  -األهااف المةجوة 

الاةاسة   -CDوتسجيا   ا    غةفة  ااخل  إجةائ ا  يمكن  التب  التضايمية  األ شلة  تحايا 

تحايا أساليا ترويم ت اسا أهااف الوحاة وتريم ا     -تلبيرًا  ا  الشةح الحي تم تسجيا 

 مع الحةص  ا  ت وع تال األساليا.  

م لوحااة مرتةحاة فاب تاّم  اةط اساتلالع ةأي حاول كتياا اللالاا واليال المضاا  يا يًا:

األحياء باستخاام الصف المضكاوس لت مياة الاو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا 

الصف األول اليا وي  ا  مجمو ة من السااة المحكمين  حي  ُلاا من كل ما  م إباااء 

اقة وساالمة الصاياغة اإلجةائياة ألهاااف كال  -الةأي حول ما : وضوح أهااف الوحاة 

واقضيااة األهااااف  -ة األهااااف للااالا الصااف األول اليااا ويمالئماا -اةس ماان اةوساا ا

 -ت اوع مجااال  ومساتويا  األهاااف -وإمكا ية تحرير ا فب الوتةة الزم ية المحااة لاوحاة 

 -تحريا  محتاو  الوحااة لرهاااف المض ياة -مالئمة األهاااف اإلجةائياة لمحتاو  الوحااة 

قاااةة المحتااو   -حاااة وضااوح تضايمااا  الو -وضااوح التتااابع الم لرااب لاموضااو ا 

المةفاا (  ااا  جااحا اللالااا وإياااةة اافضيتاا  لاةاسااة  CDصالمضااةوط بااالموقع أو بالااا 

وضاوح المضاوماا    -مالئمة مصااة التضام واأل شلة التضايمياة لمحتاو  الوحااة   -الوحاة 

 (.4ما  اةتبال الترويم باألهااف صماح   -الواةاة باليل المضام 

 يل المضام فب ضوء توجي ا  السااة المحكمين.تضايل كتيا اللالا وال  ياليًا:

التوصال إلا  الصاوةة ال  ائياة لكتياا اللالاا واليال المضاام لوحااة مرتةحاة فاب   ةابضًا:

األحياء باستخاام الصف المضكوس لت مياة  الاو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا 

 (.6و  5الصف األول اليا وي صماحرب  

 (.7جاول لريام المتاحة لمجمو ة البح  صماح  خامًسا: توزيع موضو ا  الوحاة  ا  
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المرحلة الثالثة: إعداد اختبار مدى توافر الجانب المعرفي للوعي ببعض أمراض العصر                             

 وإلتمام حلل تم إتباع ما ياب:لدى طالب الصف األول الثانوي وضبطه،  

  أ واع األسئاة وشةول صاياغت ا  وإ اااا االلالع  ا  بضط األابيا  التب ت اول  :أوًلا 

ح حو اب إساما يل 270 -239: 2014جاول مواصوا  لالختباة صسوسان شااكة مجياا   

 (.  80 -65: 2017محما ومحما حسن  باالشافب   

قياس  ثانياا:  فب  يتميل  الحي  االختباةح  من  ال اف  المضةفب    تحايا  الجا ا  توافة  ما  

 الصف األول اليا وي. لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا

 (. 8 مل جاول لمواصوا  االختباة صماح  ثالثاا:

يمكن   : رابعاا التب  الضصة  أمةاط  ببضط  قائمة  خالل  فمن  االختباةح  موةاا   صياغة 

الساب   األحياء  مااة  خالل  من  اليا وي  األول  الصف  لالا  لا   ب ا  الو ب  ت مية 

ال  لاوحاة  المضةفية  اإلجةائية  واألهااف  يال   ا اااها   صياغة  تم   صياغت ا   ساب  

موةاة(  واألخة  أسئاة   16مجمو ا  من األسئاةح إحااها من  وع االختياة من متضاا ص 

ص الرصيةة ص27تكماة  المرالية  األسئاة  من  وع  واليالية  موةاة  تتم    22(  بحي   موةاة(   

جاا    ا اإلجابة    ا فب  وس وةقة األسئاة   ا  أن يتم إ لاء اةجة  ن كل موةاة مُ 

 اةجة لالختباة ككل.   65إجابة صحيحة فب كافة األسئاةح بإجمالب 

 تحايا وصياغة تضايما  االختباة.   خامساا:

 ضبل االختباةح وحلل  ن لةي  حساا صاق  ويبات  كالتالب:  سادساا:

 حساب صدق اًلختبار: 

ة تاّم االختباة الصااي هو الحي يريس ما وضع لرياس   ولاتركا من صاي االختباا

اسااتخاام أساااوا صاااي المحكمااين صحو ااب إسااما يل محمااا ومحمااا حساان  باالشااافب  

(ح حي  تّم  ةط استلالع ةأي حول صالحية االختباة فب ترييم ما  81  -80:  2017

توافة الجا ا المضةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لاالا الصاف األول الياا وي 

ساالمة الصاياغة   م إبااء الةأي حول ما  ا  مجمو ة من السااة المحكمين  وُلاا م 



ماا  م اسابت ا  -ماا  م اسابت ا للاالا الصاف األول الياا وي  -الاغوية ألسائاة االختبااة

لترييم ما  توافة الجا ا المضةفاب لااو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا الصاف 

(  وقااا وافاا  9حااحف أو تضااايل أو إضااافة أي أساائاة لالختباااة صماحاا  -األول اليااا وي

مضظم م  ا  م اسبة أسئاة االختباة لتريايم ماا  تاوافة الجا اا المضةفاب لااو ب بابضط 

أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي  وتاّم حسااا متوسال موافراا  الساااة 

  %85المحكمين لكل سؤال من أسئاة االختباة  ولم ترل  سبة الموافرة  ا  أي سؤال  ن  

 .%98,46ا  االختباة بشكل  ام وباغ  يم تّم حساا متوسل موافرات م  

تضايل االختباة فب ضوء توجي ا  السااة المحكمينح حي  تم تضايل صياغة ةأس   سابعاا:

السؤال: من أ واع األوةام...  لتصبح: من أ اواع األوةامح وةم...ح حتا  ال تتكاةة كاماة 

 وةم فب الباائل.

وافة الجا اا المضةفاب لااو ب بابضط التوصل إل  الصوةة ال  ائية الختباة ما  ت  :ثامناا

 (.10أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي صماح 

فاب لااو ب بابضط أماةاط إ ااا موتاح تصحيح اختباة ما  توافة الجا ا المضة  تاسعاا:

 (.11لا  لالا الصف األول اليا وي صماح   الضصة

 حساب ثبات اًلختبار: 

 تاائد إحا ماا ُلبا   اا   واس المجمو اة االختباة الياب  هو الحي يضلب  وس ال

مةة أخة  فب  وس الظةوف بشةل أال يحا  تضاام أو تااةيا فاب الوتاةة التاب تراع باين 

التلبيرين  ولتحري  هحا الغةط تم استخاام لةيرة إ ااة تلبي  االختبااة لحسااا اليباا  

 تزيا  ن ساتة االختباة ل وس المجمو ة بضا فتةة زم ية ال ترل  ن أسبوع وال  بترايم  وس

 (ح ولحا تّم تلبي 83  -82:  2017أش ة صحو ب إسما يل محما ومحما حسن  باالشافب   

لالباة  31االختباة  ا  مجمو ة استلال ية من لالباا  الصاف األول الياا وي قوام اا 

فاب التلبيراين    من غية مجمو ة البح   يم حساا مضامل االةتبال باين أااء المجمو اة



 د/ شيرين مرقس مصري قديس

وقا تم تلبي   وس االختباة  ا   وس المجمو ة بضا فتةة زم ية قاةها يالياة أساابيع فاب 

 وس توقي  التلبي  األول من اليوم وفب  وس الياوم لضامان أن يكو اوا فاب  واس الحالاة 

والظةوف ترةيباً  لضاة أسباا م  ا: صضوبة وضع صايغ متكافئاة مان االختبااة  كماا أن 

ماان موااةاا  االختباااة تراايس أحااا األهااااف اإلجةائيااة وبالتااالب لاان يتجااا س  كاال موااةاة 

ال صوينح ول حا فرا كان من األفضل إ ااة التلبي  تحا   واس الظاةوف برااة اإلمكاان  

 مما يوضح أن االختباة  ا  اةجة مةتوضة من اليبا .  0,992االختباة    وباغ يبا 

 بار: حساب الزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة اًلخت 

تاام حساااا متوساال األزم ااة التااب اسااتغةق ا كاال فااةا ماان أفااةاا المجمو ااة 

اقيراة   55االختبااة وكاان  االستلال ية لاتوصل إل  الازمن المالئام ل جاباة  ان أسائاة

وبإضافة خمس اقائ  لرةاءة تضايما  االختبااة يكاون الازمن المالئام ل جاباة  ان أسائاة 

 اقيرة.  60االختباة

 اًلختبار: هولة والصعوبة ألسئلةحساب معامالت الس -

ب اًء  ا   تائد تلبي  االختباة  اا  أفاةاا المجمو اة االساتلال ية تام حسااا 

االختباةح حي  تم توةيغ اإلجابا  الصاحيحة  مضامال  الس ولة والصضوبة لموةاا  أسئاة

 والخلر   والموةاا  المتةوكة  لكل لالا من أفةاا المجمو ة االساتلال ية  وتةاوحا 

(  وتةاوحااا  مضاااامال  0,541 -0,300مضااامال  السااا ولة ألسااائاة االختباااة باااين ص

(  ويوضااح هااحا أن أساائاة االختباااة م اساابة ماان حياا  0,700 -0,458الصااضوبة بااين ص

( إ اا  ماان 73: 2017اةجاة ساا ولت ا وصاضوبت اح حياا  يااة   ماة لالااا الةيمااوي ص

ي  حااول متوساال الموضاال اختياااة فرااةا  حا  ساا ولة وصااضوبة متوساالة بمااا  ضاا

 (.0,5الصضوبة ص



 حساب معامالت التمييز ألسئلة اًلختبار: -

بضا حساا مضامال  الس ولة والصاضوبة لكال مواةاة مان مواةاا  االختبااة تام 

(  مما يوضح أن االختبااة 0,600  -0,333حساا مضامال  التمييز  وقا تةاوح  بين ص

 واألقوياء.  يتمتع براةة م اسبة  ا  التمييز بين اللالا الضضاف

االختبااة وتمتاع موةااتا  بمضااال  سا ولة وصاضوبة   بالتركا مان صااي ويباا 

 وتمييز م اسبة  تم االلمئ ان إل  م اسبة االختباة  وصالحيت  لالستخاام.

المرحلة الرابعة: إعداد مقيـاس مـدى تـوافر الجانـب الوجـداني للـوعي بـبعض أمـراض 

 وإلتمام حلل تم إتباع ما ياب:ه،  العصر لدى طالب الصف األول الثانوي وضبط

االلالع  ا  بضط األابيا  التب ت اول  أ واع األسئاة وشةول صاياغت ا  وإ اااا   :أوًلا 

ح حو اب إساما يل 270 -239: 2014جاول مواصوا  لامريااس صسوسان شااكة مجياا  

 (.  80 -65: 2017محما ومحما حسن  باالشافب   

الح  ثانياا: المرياسح  من  ال اف  قياستحايا  فب  يتميل  الوجاا ب    ي  الجا ا  توافة  ما  

 لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي.

 (. 12 مل جاول لمواصوا  المرياس صماح  ثالثاا:

يمكن   : رابعاا التب  الضصة  أمةاط  ببضط  قائمة  خالل  فمن  المرياسح  موةاا   صياغة 

من اليا وي  األول  الصف  لالا  لا   ب ا  الو ب  الساب    ت مية  األحياء  مااة  خالل 

المرياس   الساب  صياغت ا  تم  صياغة  لاوحاة  الوجاا ية  ا اااها  واألهااف اإلجةائية 

ن من مواقف فب صوةة سؤال من  وع االختياة من متضاا ي اةج تحت  خمس  بحي  تََكوَّ

ل  وياليون موقفح يتم اختياة الموقف الم اسا فب  وس وةقة األسئاة  وتتاةج اةجا  ك

ص لتكون  ص1  -2  -3موقف  اةجا   بإجمالب  االجابةح  لاةجة صحة  وفرًا  اةجة  105(   )

 لامرياس ككل.  



 د/ شيرين مرقس مصري قديس

 تحايا وصياغة تضايما  المرياس.   خامساا:

 ضبل المرياسح وحلل  ن لةي  حساا صاق  ويبات  كالتالب:  سادساا:

 حساب صدق المقياس: 

ن صااي المريااس تاّم المرياس الصااي هو الحي يريس ما وضع لرياس   ولاتركا م

اسااتخاام أساااوا صاااي المحكمااين صحو ااب إسااما يل محمااا ومحمااا حساان  باالشااافب  

(ح حي  تّم  ةط استلالع ةأي حول صالحية المرياس فب ترييم ماا  81  -80:  2017

توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصاف األول الياا وي 

ساالمة الصاياغة  ين  وُلاا م  م إبااء الةأي حول ما  ا  مجمو ة من السااة المحكم

ماا   -ما  م اسبت ا للالا الصف األول الياا وي -الاغوية لامواقف المستخامة بالمرياس

م اسبت ا لترييم ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا 

(  وقاا 13ريااس صماحا ححف أو تضاايل أو إضاافة أي مواقاف لام  -الصف األول اليا وي

واف  مضظم م  ا  م اسبة مواقف المرياس لتريايم ماا  تاوافة الجا اا الوجااا ب لااو ب 

ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي  وتاّم حسااا متوسال موافراا  

السااة المحكمين لكل موقف من المواقاف المساتخامة بالمريااس  ولام ترال  سابة الموافراة 

  يم تّم حساا متوسل موافرات م  ا  االختبااة بشاكل  اام وبااغ %85ن   ا  أي سؤال  

94,28%. 

تضايل المرياس فب ضوء توجي ا  السااة المحكمينح فوب موقف: اةاسة موضوع    سابعاا:

السن وغية مةيط(    فر ا صغية  أهتم  البايل صال  تضايل  تم  ...ح  الام  اةتواع ضغل   ن 

جي  صحتب  ألن  باةاست   أهتم  صال  لالا  ليصبح  أن  أشاةوا  المحكمين  السااة  ألن  اة(ح 

 المةحاة اليا وية ال يضتبة  وس  صغيًةا مما قا يؤية  ا  االستجابة.

التوصل إل  الصوةة ال  ائية لمرياس ما  توافة الجا ا الوجااا ب لااو ب بابضط   :ثامناا

 (.14أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي صماح 



حيح مرياس ما  توافة الجا ا الوجاا ب لااو ب بابضط أماةاط إ ااا موتاح تص  تاسعاا:

 (.15الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي صماح 

 حساب ثبات المقياس: 

المرياس الياب  هو الحي يضلب  واس ال تاائد إحا ماا ُلبا   اا   واس المجمو اة 

باين مةة أخة  فب  وس الظةوف بشةل أال يحا  تضاام أو تااةيا فاب الوتاةة التاب تراع 

التلبيرين  ولتحري  هحا الغةط تم استخاام لةيرة إ ااة تلبي  المريااس لحسااا اليباا  

المرياس ل وس المجمو ة بضا فتةة زم ية ال ترل  ن أسبوع وال تزيا  ن ساتة   بترايم  وس

 (ح ولحا تّم تلبي 83  -82:  2017أش ة صحو ب إسما يل محما ومحما حسن  باالشافب   

لالباة   31استلال ية من لالباا  الصاف األول الياا وي قوام اا    المرياس  ا  مجمو ة

من غية مجمو ة البح   يم حساا مضامل االةتبال باين أااء المجمو اة فاب التلبيراين  

وقا تم تلبي   وس المرياس  ا   وس المجمو ة بضا فتةة زم ية قاةها يالياة أساابيع فاب 

م لضامان أن يكو اوا فاب  واس الحالاة  وس توقي  التلبي  األول من اليوم وفب  وس الياو

والظةوف ترةيباً  لضاة أسباا م  ا: صضوبة وضع صيغ متكافئة من المرياس  كما أن كل 

موةاة من موةاا  المرياس تريس أحا األهااف اإلجةائية وبالتالب لان يتجاا س ال صاوينح 

 وبااغ يباا ول حا فرا كان من األفضل إ ااة التلبي  تح   وس الظةوف برااة اإلمكاان   

 مما يوضح أ    ا  اةجة مةتوضة من اليبا .  0,875المرياس  

 حساب الزمن المناسب لإلجابة عن المقياس:  

تم حساا متوسل األزم ة التب استغةق ا كل فةا من أفةاا المجمو اة االساتلال ية 

اقيراة  وبإضاافة خماس اقاائ    15المريااس وكاان    لاتوصل إل  الزمن المالئم ل جاباة  اا 

 اقيرة. 20ةاءة تضايما  المرياس يكون الزمن المالئم ل جابة  ن أسئاة االختباة  لر

المرياااس  تاام االلمئ ااان إلاا  م اساابت  وصااالحيت   بالتركااا ماان صاااي ويبااا 

 لالستخاام.



 د/ شيرين مرقس مصري قديس

 المرحلة الخامسة: تنفيذ تجربة البحث:

 تم ت ويح تجةبة البح  وفراً لاخلوا  التالية:

البح  من تامياحا  ماةساة الساياة زي اا اليا وياة لاب اا  بر ااح تم اختياة مجمو ة    أواًل:

 بواقع فصل من فصول الصف األول اليا وي  شوائياً.

تلبي  أااتا البح  قباياً  ا  مجمو ة البح ح حي  تم تلبي  كل من: اختبااة ماا    يا يًا:

ي  توافة الجا ا المضةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول الياا و

ومرياس ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لاا  لاالا الصاف 

 األول اليا وي.

يا ياً: تسجيل الاةوس فاب صاوةة فياايوها  تضايمياة تام  شاةها  اا  اال تة ا  كماا تام 

الخااص بكال اةس   CD  يام تام إ لااء اللاالا ال CDحوظ ا  ا  إسلوا ا  مة ة  

بضةوةة مشاهات  قبل الحصة والحةص  اا  مشااهات  فاب جاو مسبرًا وتم الت بي   اي م  

هاائ وإغالي ال اتف قبل مشاهاة الويايو  مع كتاباة أي أسائاة تلاةأ  اا  أحهاا  م أي ااء 

المشاهاة أو أي  رال لم يو موهاح لتوضيح ا فب غةفة الاةاسة  يم تم تلبي  الوحااة وفرًاا 

 اه.( الساب  إ اا7لجاول توزيع حصص التلبي  صماح 

 تلبي  أااتا البح  بضاياً  ا  مجمو ة البح .  ياليًا:

 مالحظات على التطبيق:

شااغف اللالبااا  صمجمو ااة البحاا ( بالصااف المضكااوس الااحي مكاا  ن حسااا  

ةأي ن من الاةاسة من خالل الوسائل التك ولوجية التب يوضا  ا صالكمبياوتة أو 

 التابا (.

باة موضاوً ا حيويًاا يماس شغف اللالبا  لاةاسة موضاوع الوحااة الاحي يضت 

 صحت ن وصحة أسةهن  ال سيما إ   يت اول أمةاًضا م تشةة وخليةة.



سااضااة اللالبااا  باأل شاالة التااب تماا  مماةساات ا فااب غةفااة الاةاسااة والتااب  

سا ات ن  ا  تيبي  المضاوما  ومك ت ن من التخاص من الشضوة بالمال   اا 

 الاةاسة.

 ن موضوع الوحاة من زمايالت ن ةغبة لالبا  من الوصول األخة  سمضن   

الخاااص بالاااةوس  CDsصمجمو ااة البحاا ( أباااين ةغباات ن فااب أخااا ال 

 لحماس ن لموضوع الوحاة.

 الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تنفيذ إجراءات البحث:

اشااتك   اااا كبيااة ماان اللالبااا  إن باقااة اال تة اا  لاااي ن ال تساامح بمشاااهاة 

 ااي ن مخازن  اي اا الوياايوها   والضاط   CDتخازين  الويايوها ح فتم توزيع وساائل  

م  ن حكةن إ  ن ال يمتاكن ج از حاسا ولم يساتامن التاباا  بضااح وبالتاالب ال يساتلضن 

مشاااهاة الويااايوها  بااالم زل  وتاام حاال هااحه المشااكاة بتااوجي  ن إلاا  غةفااة المصااااة 

   ااا  هااحا لمشاااهاة الويااايوها  فااب حصااة األ شاالة بمضاو ااة ماااية الماةسااة وموافرتاا

 االقتةاح.

 نتائج البحث: 

 لاتوصل ل تائد البح  تم إتباع الخلوا  التالية: 

  :أوًلا: اإلجابة عن سؤال البحث الفرعي األول؛ وهو

ما فا اية وحاة مرتةحة باستخاام الصاف المضكاوس فاب ت مياة الجا اا المضةفاب لااو ب 

 ة األحياء؟ ببضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وية من خالل ماا

اختبـار صـحة الفـرض البح  الوة ب األول من خالل    وتم  اإلجابة  ن سؤال

يوجا فةي اال احصاائياً باين األااء الربااب والبضااي لمجمو اة البحا   اا    :األول وهو

اختباة ما  توافة الجا ا المضةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصاة لاا  لاالا المةحااة 

 اليا وية لصالح األااء البضاي.



 د/ شيرين مرقس مصري قديس

قا تم التحر  من صحة هحا الوةط بحساا قيمة " " لاوةي باين األااء الربااب و

والبضاااي لمجمو ااة البحاا   ااا  اختباااة مااا  تااوافة الجا ااا المضةفااب لاااو ب باابضط 

أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي  وتم التحر  من توافة شةول اساتخاام 

(ح وقا 139  -137:  2017لشافب   اختباة " " صحو ب إسما يل محما ومحما حسن  باا

ح وبحساااا االلتااواء 30تحرراا  تااال الشااةولح فضاااا أفااةاا مجمو ااة البحاا  أكبااة ماان 

( لكال مان التلبيراين 0,072(  وص0,058لاةجا  أفةاا المجمو ة  ا  االختباة  بااغ ص

الرباب والبضاي  ا  التةتيا  مما يشية إل  ا تاالية توزيع الاةجا   و ظةاً ألن الما  د 

المتبع فب البح  الحالب هو الم  د شب  التجةيبب صتصميم المجمو اة الواحااة ماع قيااس 

بضاي(ح فإن المضاالة الميا  ل حا الم  د تكاون مضاالاة اختبااة " " لحسااا الواةي   -قباب

-371: 2010بين متوسلين مةتبلين أو لضي اة واحااة صفاؤاا أبوحلاا وآماال صاااي  

(  ويوضاح 146 -144: 2017حسان  باالشاافب   ح حو ب إسما يل محما ومحماا372

 الجاول التالب ال تائد التب تم التوصل إلي ا:

 ( 1جاول ص

قيمة " " المحسوبة والجاولية لاوةي بين متوسل اةجا  أفةاا مجمو ة البح  فب  

التلبيرين الرباب والبضاي الختباة ما  توافة الجا ا المضةفب لاو ب ببضط أمةاط  

 صف األول اليا وي صالاةجة الكاية لالختباة( الضصة لا  لالا ال 

 الرياس 
متوسل 
 الاةجا  

 اال حةاف 
 المضياةي 

  " "
 المحسوبة

مةبع مضامل  

 2) إيتا ص

حجم 
 التريية

اةجة 
 الحةية

" " الجاولية               
 0,01  ا مستو  االلة 

 10,636 16,706 قباب
31,300 0,967 10,867 33 2,704 

 12,184 49,294 بضاي

ياُلحظ من الجاول الساب  أن قيمة " " المحساوبة أكباة مان قيماة " " الجاولياة  •

(ح مما يض ب وجوا فةي حي االلة إحصائية باين متوسال 0,01  ا مستو  االلة ص

الختبااة ماا  تاوافة   اةجا  أفةاا مجمو ة البح  فب التلبيراين الربااب والبضااي
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ا  لالا الصاف األول الياا وي الجا ا المضةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصة ل

 (.0,01  ا مستو  االلة ص  صالاةجة الكاية لالختباة( لصالح التلبي  البضاي

(  لما  توافة الجا ا المضةفب لاو ب بابضط أماةاط 2قيمة مةبع مضامل إيتا ص •

(ح ممااا يشااية إلاا  أن 0,967الضصااة لااا  لااالا الصااف األول اليااا وي باغاا  ص

المرتةحااة باسااتخاام الصااف المضكااوس( يُساا م ب ساابة المتغيااة المسااترل صالوحاااة 

( من التباين الكاب فاب المتغياة التاابع صالجا اا المضةفاب لااو ب بابضط %96,7ص

أمةاط الضصة(  ومن خالل قيمة مةبع مضامل إيتا تم حساا حجم التريية كما هاو 

صأكبة مان واحاا(ح مماا ياال  اا  أن  سابة موضح بالجاول الساب   وكان مةتوضاً 

صالجا ااا المضةفااب لاااو ب باابضط أمااةاط  لتباااين الُموسااة فااب المتغيااة التااابعا

صالوحاة المرتةحة باستخاام الصاف   التب تةجع إل  تريية المتغية المسترل   الضصة(

   ويوضح الشكل التالب تال ال تائد بيا ياً:مةتوضةالمضكوس( 

 

 

 

 

 

 

 

 جمو ة البح  فب (شكل بيا ب يوضح الوةي بين متوسل اةجا  أفةاا م1شكل ص



 د/ شيرين مرقس مصري قديس

المض الجا ا  توافة  ما   الختباة  والبضاي  الرباب  أمةاط التلبيرين  ببضط  لاو ب    ةفب 

 لا  لالا الصف األول اليا وي صالاةجة الكاية لالختباة(    الضصة

ولاتركا من ما  تاوافة الجا اا المضةفاب لااو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  

لمحسوبة والجاولية لاواةي باين متوسال لالا الصف األول اليا وي تم حساا قيم " " ا

اةجا  أفةاا مجمو ة البح  فب التلبيرين الرباب والبضاي الختبااة ماا  تاوافة الجا اا 

المضةفب لاو ب بكل مةط من أمةاط الضصة لا  الصف األول الياا ويح كماا يتضاح 

 من خالل الجاول التالب:

 ( 2جاول ص

اةجا  أفةاا مجمو ة البح  فب   قيم " " المحسوبة والجاولية لاوةي بين متوسل

التلبيرين الرباب والبضاي الختباة ما  توافة الجا ا المضةفب لاو ب بكل مةط من 

 أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي 

الو ب بالجا ا المضةفب  
 لبضط أمةاط الضصة 

 الرياس 
متوسل 
 الاةجا  

 اال حةاف 
 المضياةي 

  " "
 المحسوبة

مةبع  
 مضامل إيتاص

(2 

حجم 
 التريية

اةجة 
الحةي
 ة

" " الجاولية               
  ا مستو   

 0,01االلة 

 السةلان 
 2,361 3,382 قباب 

21,491 0,933 7,488 

33 2,704 

 2,167 9,177 بضاي

زيااة  سبة  
 الكوليستةول  

 2,444 4,294 قباب 
26,146 0,954 9,126 

 2,293 12,206 بضاي

 اةتواع ضغل الام 

 2,526 3,735 اب قب

31,195 0,967 
10,80
 بضاي 8

10,76
5 

2,664 

 السكة
 2,414 3,588 قباب 

22,789 0,940 7,914 
 2,915 10,559 بضاي

 السم ة 
 1,605 1,706 قباب 

12,948 0,836 4,516 
 2,904 6,589 بضاي

لجا ا المضةفاب لااو ب ياُلحظ من الجاول الساب  أن قيمة " " المحسوبة لتوافة ا •

بكل مةط من أمةاط الضصة أكبة مان قيماة " " الجاولياة   اا مساتو  االلاة 
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(ح مما يض ب وجوا فةوي حا  االلة إحصاائية باين متوسال اةجاا  أفاةاا 0,01ص

مجمو ة البح  فب التلبيرين الرباب والبضاي الختباة ما  توافة الجا اا المضةفاب 

ا  لاالا الصاف األول الياا وي لصاالح لاو ب بكل مةط من أمةاط الضصة ل

 (  وييب  صحة الوةط األول.0,01  ا مستو  االلة ص  التلبي  البضاي

(  لماا  تاوافة الجا اا المضةفاب لااو ب بكال 2تةاوح  قيم مةبع مضامل إيتاا ص •

(ح مما يشية إلا  أن المتغياة 0,967( وص0,836مةط من أمةاط الضصة بين ص

ستخاام الصاف المضكاوس( يُسا م ب ساا تتاةاوح باين المسترل صالوحاة المرتةحة با

( من التباين الكاب فب المتغية التابع صتوافة الجا ا المضةفب %96,7(  وص%83,6ص

لاو ب ببضط أمةاط الضصة(  ومن خالل قيم مةباع مضامال إيتاا المرابااة لتاوافة 

الجا ا المضةفب لاو ب بكال ماةط مان أماةاط الضصاة التاب تضام ت ا الوحااة 

تةحة  تم حساا حجم التريية كما هو موضاح بالجااول السااب   وكاان مةتوضااً المر

صتاوافة   صأكبة من واحا(ح مما يال  ا  أن  سبة التباين الُموسة فاب المتغياة التاابع

التاب تةجاع إلا  تاريية المتغياة    الجا ا المضةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصاة(

  ويوضاح الشاكل مةتوضاةوس(  صالوحاة المرتةحة باستخاام الصاف المضكا  المسترل

 التالب تال ال تائد بيا ياً:

 

 

 

 

 (2شكل ص



 د/ شيرين مرقس مصري قديس

شكل بيا ب يوضح الوةي بين اةجا  أفةاا مجمو ة البح  فب التلبيرين الرباب والبضاي              

الختباة ما  توافة الجا ا المضةفب لاو ب بكل مةط من أمةاط الضصة                               

 ا  لالا الصف األول اليا ويل

حساب فاعلية الوحدة المقترحة باستخدام الصف المعكوس فـي تنميـة الجانـب المعرفـي 

 للوعي ببعض أمراض العصر لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل مادة األحياء:

يمكن التركا من ما  فا اياة الوحااة المرتةحاة باساتخاام الصاف المضكاوس فاب 

ةفب لاو ب ببضط أمةاط الضصاة لاا  لاالا المةحااة اليا وياة مان ت مية الجا ا المض

 ا  اختباة ماا    البح خالل مااة األحياء  بحساا الكسا المضال ألااء أفةاا مجمو ة  

الصاف توافة ما  توافة الجا ا المضةفب لااو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا  

ومحماااا حسااان صحو اااب إساااما يل محماااا باساااتخاام مضاالاااة باااالل  األول الياااا وي

  ا  ال حو التالب:(  159-157:  2017 باالشافب 

 ( 3جاول ص
الكسا المضال ألااء أفةاا مجمو ة البح   ا  اختباة ما  توافة الجا ا المضةفب 

 لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي
الجا ا المضةفب لاو ب ببضط  

 أمةاط الضصة 
 الكسا المضال  الضظم ال  اية  متوسل الاةجا   الرياس 

االلة الكسا  
 المضال 

 السةلان
 3,382 قباب

12 1,155 

 ً  اال احصائيا

 9,177 بضاي

 زيااة  سبة الكوليستةول  
 4,294 قباب

15 1,266 
 12,206 بضاي

 اةتواع ضغل الام 
 3,735 قباب

14 1,187 
 10,765 بضاي

 السكة 
 3,588 قباب

14 1,168 
 10,559 بضاي

 السم ة
 1,706 قباب

10 1,077 
 6,589 بضاي

 االختباة كامل 
 16,706 قباب

65 1,176 
 49,294 بضاي



اجا ا المضةفب لاو ب بكل ماةط مان ياُلحظ من الجاول الساب  أن قيم الكسا المضال ل

ا  (  وتال هحه الريمة  2:  1ولالختباة بركما  مةتوضة  وترع فب الما  ص  أمةاط الضصة

الجا اا المضةفاب لااو ب فا اية الوحاة المرتةحة باساتخاام الصاف المضكاوس فاب ت مياة  

ممـا لا  لالا الصف األول الياا وي مان خاالل ماااة األحيااء     ببضط أمةاط الضصة

 .يثبت صحة الفرض األول

ا: اًلجابة عن سؤال البحث الفرعي الثاني؛ وهو   :ثانيا

ف المضكاوس فاب ت مياة الجا اا الوجااا ب لااو ب ما فا اية وحاة مرتةحة باستخاام الص

 ببضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وية من خالل مااة األحياء؟ 

اختبـار صـحة الفـرض الوة ب اليا ب من خالل    وتم  اإلجابة  ن سؤال البح 

يوجا فةي اال احصائياً باين األااء الربااب والبضااي لمجمو اة البحا   اا    :الثاني وهو

ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا الصاف مرياس  

 األول اليا وي لصالح األااء البضاي.

وقا تم التحر  من صحة هحا الوةط بحساا قيمة " " لاوةي باين األااء الربااب 

والبضاااي لمجمو ااة البحاا   ااا  مرياااس مااا  تااوافة الجا ااا الوجاااا ب لاااو ب باابضط 

ا الصف األول اليا وي  وتم التحر  من توافة شةول اساتخاام أمةاط الضصة لا  لال

(ح وقا 139  -137:  2017اختباة " " صحو ب إسما يل محما ومحما حسن  باالشافب   

ح وبحساااا االلتااواء 30تحرراا  تااال الشااةولح فضاااا أفااةاا مجمو ااة البحاا  أكبااة ماان 

ل مان التلبيراين ( لكا0,063(  وص0,050لاةجا  أفةاا المجمو ة  ا  المريااس  بااغ ص

الرباب والبضاي  ا  التةتيا  مما يشية إل  ا تاالية توزيع الاةجا   و ظةاً ألن الما  د 

المتبع فب البح  الحالب هو الم  د شب  التجةيبب صتصميم المجمو اة الواحااة ماع قيااس 

بضاي(ح فإن المضاالة الميا  ل حا الم  د تكاون مضاالاة اختبااة " " لحسااا الواةي   -قباب

-371: 2010بين متوسلين مةتبلين أو لضي اة واحااة صفاؤاا أبوحلاا وآماال صاااي  
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(  ويوضاح 146 -144: 2017ح حو ب إسما يل محما ومحماا حسان  باالشاافب  372

 الجاول التالب ال تائد التب تم التوصل إلي ا:

 ( 4جاول ص

ح  فب  قيمة " " المحسوبة والجاولية لاوةي بين متوسل اةجا  أفةاا مجمو ة الب

وجاا ب لاو ب ببضط أمةاط  التلبيرين الرباب والبضاي لمرياس ما  توافة الجا ا ال

 لا  لالا الصف األول اليا وي صالاةجة الكاية لامرياس(   الضصة

 الرياس 
متوسل  
 الاةجا  

 اال حةاف 
 المضياةي 

  " "
 المحسوبة 

مةبع مضامل  

 2) إيتا ص

حجم  
 التريية

اةجة 
 الحةية 

         " " الجاولية       
 0,01  ا مستو  االلة 

 3,516 35,059 قباب 
54,049 0,989 18,073 33 2,704 

 7,007 95,147 بضاي

ياُلحظ من الجاول الساب  أن قيمة " " المحساوبة أكباة مان قيماة " " الجاولياة  •

(ح مما يض ب وجوا فةي حي االلة إحصائية باين متوسال 0,01  ا مستو  االلة ص

لمريااس ماا  تاوافة   مو ة البح  فب التلبيراين الربااب والبضااياةجا  أفةاا مج

الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول الياا وي 

 (.0,01  ا مستو  االلة ص  صالاةجة الكاية لامرياس( لصالح التلبي  البضاي

ط أماةاط (  لما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببض2قيمة مةبع مضامل إيتا ص •

(ح ممااا يشااية إلاا  أن 0,989الضصااة لااا  لااالا الصااف األول اليااا وي باغاا  ص

المتغيااة المسااترل صالوحاااة المرتةحااة باسااتخاام الصااف المضكااوس( يُساا م ب ساابة 

( من التباين الكاب فاب المتغياة التاابع صالجا اا الوجااا ب لااو ب بابضط %98,9ص

م حساا حجم التريية كما هاو أمةاط الضصة(  ومن خالل قيمة مةبع مضامل إيتا ت

صأكبة مان واحاا(ح مماا ياال  اا  أن  سابة موضح بالجاول الساب   وكان مةتوضاً 

صالجا ااا الوجاااا ب لاااو ب باابضط أمااةاط  التباااين الُموسااة فااب المتغيااة التااابع



صالوحاة المرتةحة باستخاام الصاف   التب تةجع إل  تريية المتغية المسترل   الضصة(

 التالب تال ال تائد بيا ياً:ويوضح الشكل    مةتوضةالمضكوس( 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل ص

شكل بيا ب يوضح الوةي بين متوسل اةجا  أفةاا مجمو ة البح  فب التلبيرين الرباب  

والبضاي لمرياس ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة                                        

  وي صالاةجة الكاية لالختباة(لا  لالا الصف األول اليا 

ولاتركا من ما  توافة الجا اا الوجااا ب لااو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  

لالا الصف األول اليا وي تم حساا قيم " " المحسوبة والجاولية لاواةي باين متوسال 

اةجا  أفةاا مجمو ة البح  فب التلبيرين الرباب والبضااي لمريااس ماا  تاوافة الجا اا 

و ب ببضط أمةاط الضصة لا  لاالا الصاف األول الياا ويح كماا يتضاح الوجاا ب لا

 من خالل الجاول التالب:  
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 ( 5جاول ص
قيم " " المحسوبة والجاولية لاوةي بين متوسل اةجا  أفةاا مجمو ة البح  فب  
التلبيرين الرباب والبضاي لمرياس ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط  

 ف األول اليا وي الضصة لا  لالا الص

الو ب بالجا ا المضةفب  
 لبضط أمةاط الضصة 

 الرياس 
متوسل  
 الاةجا  

 اال حةاف
 المضياةي

  " "
 المحسوبة

مةبع 
 مضامل إيتاص

(2 

حجم 
 التريية

اةجة  
الحةي
 ة

" " الجاولية               
  ا مستو   

 0,01االلة 

 السةلان
 1,266 7,059 قباب

36,819 0,976 12,748 

33 2,704 

 1,766 19,177 بضاي

 زيااة  سبة الكوليستةول  
 1,304 6,765 قباب

44,142 0,983 15,254 
 1,678 19,029 بضاي

 اةتواع ضغل الام 
 1,105 6,853 قباب

30,462 0,966 10,685 
 2,143 18,882 بضاي

 السكة 
 1,067 7,206 قباب

29,837 0,964 10,337 
 2,090 18,765 بضاي

 السم ة
 1,167 7,177 قباب

39,143 0,979 13,648 
 1,605 19,294 بضاي                      

ياُلحظ من الجاول الساب  أن قيمة " " المحسوبة لتوافة الجا ا الوجاا ب لااو ب  •

بكل مةط من أمةاط الضصة أكبة مان قيماة " " الجاولياة   اا مساتو  االلاة 

ب وجوا فةوي حا  االلة إحصاائية باين متوسال اةجاا  أفاةاا (ح مما يض 0,01ص

مجمو ة البح  فب التلبيرين الرباب والبضاي لمرياس ما  توافة الجا ا الوجااا ب 

لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصاف األول الياا وي لصاالح التلبيا  

 (  وييب  صحة الوةط اليا ب.0,01  ا مستو  االلة ص  البضاي

(  لماا  تاوافة الجا اا الوجااا ب لااو ب بكال 2مةبع مضامل إيتاا ص تةاوح  قيم  •

(ح مما يشية إلا  أن المتغياة 0,983( وص0,964مةط من أمةاط الضصة بين ص

المسترل صالوحاة المرتةحة باستخاام الصاف المضكاوس( يُسا م ب ساا تتاةاوح باين 

لجا ااا ( ماان التباااين الكاااب فااب المتغيااة التااابع صتااوافة ا%98,3(  وص%96,4ص

الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة(  ومن خالل قيم مةبع مضامل إيتا المراباة 

لتوافة الجا ا الوجاا ب لاو ب بكال ماةط مان أماةاط الضصاة التاب تضام ت ا 
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الوحاة المرتةحة  تم حساا حجم التريية كما هاو موضاح بالجااول السااب   وكاان 

 التباين الُموساة فاب المتغياة التاابع  صأكبة من واحا(ح مما يال  ا  أن  سبةمةتوضاً  

التاب تةجاع إلا  تاريية    صتوافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أماةاط الضصاة(

  ويوضاح مةتوضاةصالوحاة المرتةحة باستخاام الصاف المضكاوس(    المتغية المسترل

 الشكل التالب تال ال تائد بيا ياً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل ص

ا  أفةاا مجمو ة البح  فب التلبيرين الرباب والبضاي              شكل بيا ب يوضح الوةي بين اةج

لمرياس ما  توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة                              

 لا  لالا الصف األول اليا وي 

حساب فاعلية الوحدة المقترحة باستخدام الصف المعكوس في تنميـة الجانـب الوجـداني 

 ببعض أمراض العصر لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل مادة األحياء:  للوعي

يمكن التركا من ما  فا اياة الوحااة المرتةحاة باساتخاام الصاف المضكاوس فاب 

ت مية الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لاا  لاالا المةحااة اليا وياة مان 
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 ا  مرياس ماا    البح مجمو ة    خالل مااة األحياء  بحساا الكسا المضال ألااء أفةاا

توافة الجا ا الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصاف األول الياا وي 

-157:  2017صحو اب إساما يل محماا ومحماا حسان  باالشاافب باستخاام مضاالة بالل  

  ا  ال حو التالب:  (   159

 ( 6جاول ص

  توافة الجا ا الوجاا ب  الكسا المضال ألااء أفةاا مجمو ة البح   ا  مرياس ما

 لاو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا الصف األول اليا وي

الجا ا الوجاا ب  
لاو ب ببضط 
 أمةاط الضصة 

 الرياس
متوسل  
 الاةجا  

ال  اية 
 الضظم 

الكسا 
 المضال

االلة الكسا  
 المضال

 السةلان 
 7,059 قباب

21 1,446 

 ً  اال احصائيا

 19,177 بضاي

زيااة  سبة 
 وليستةول الك

 6,765 قباب
21 1,266 

 19,029 بضاي

 اةتواع ضغل الام 
 6,853 قباب

21 1,423 
 18,882 بضاي

 السكة
 7,206 قباب

21 1,388 
 18,765 بضاي

 السم ة
 7,177 قباب

21 1,454 
 19,294 بضاي

 المرياس كامل 
 35,059 قباب

105 7,135 
 95,147 بضاي

اجا ا الوجاا ب لاو ب بكل مةط مان من الجاول الساب  أن قيم الكسا المضال لياُلحظ  

( وتاال هاحه الريماة  اا  أن 1,2ولامريااس بركماا  مةتوضاة  أكباة مان ص  أمةاط الضصة

الجا ااا الوحاااة المرتةحااة باسااتخاام الصااف المضكااوس حرراا  فا ايااة  اليااة فااب ت ميااة 



الصف األول اليا وي من خالل مااة لا  لالا    الوجاا ب لاو ب ببضط أمةاط الضصة

   ويجيا  ن سؤال البح  الةئيسح وهو:مما يثبت صحة الفرض الثانياألحياء   

ما فا اية وحاة مرتةحاة باساتخاام الصاف المضكاوس فاب ت مياة الاو ب بابضط  

 أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وية من خالل مااة األحياء؟ 

صف المضكوس حرر  فضالية مةتوضاة فاب ت مياة برن الوحاة المرتةحة باستخاام ال

الااو ب باابضط أمااةاط الضصااة صبجا بياا  المضةفااب والوجاااا ب( لااا  لااالا 

 المةحاة اليا وية من خالل مااة األحياء.

 تفسير نتائج البحث:

إلا  فا اياة الوحااة المرتةحاة باساتخاام الصاف المضكاوس فاب   البح تشية  تائد  

( لاا  لاالا المةحااة بجا بي  المضةفب والوجاا بت مية الو ب ببضط أمةاط الضصة ص

اليا وية من خالل مااة األحيااء  حيا  كاان متوسال الااةجا  التاب حصال  اي اا أفاةاا 

فب التلبي  الرباب الختباة ما  تاوافة الجا اا المضةفاب لااو ب بابضط   البح مجمو ة  

التلبيا    (  بي ماا باغا  فاب16,706لا  لالا الصف األول اليا وي ص  أمةاط الضصة

ماا  تاوافة   (  كما كا   متوسل اةجات م  ا  التلبي  الرباب لمريااس49,294البضاي ص

 لااا  لااالا الصااف األول اليااا وي الجا ااا الوجاااا ب لاااو ب باابضط أمااةاط الضصااة

 .(95,147ص  (  بي ما باغ  فب التلبي  البضاي35,059ص

اةاسة  مع  تائد  جزئيًا  يتو    ,Anderson, Spear, Pritchard  وهحا 

George, Young, & Smith (2017)    التب أشاة   تائج ا إل  أن اللالا ب  اية

السةلان    بمةط  االصابة  الصحية  ا   الضااا   تريية  تحايا  من  تمك وا  البة امد 

بالسةلان    االصابة  أخلاة  ترايل  لةي  وتحايا  الضااا    تال  تحسين  لةي  وتحايا 

إل     Robinson, Stanford, & Webb (2018) واةاسة أشاة   تائج ا  التب 
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الساوكيا   وتضايل  المضاةف  ت مية  فب  الصحية  التةبية  تاةيس  فب  الشضة  امد  فا اية 

ص الةحياب  اخيل  بن  و يس   مسام  أحما حسن  حمواة  واةاسة  التب  2020الصحية   (ح 

تب  أشاة   تائج ا إل  فا اية البة امد المرتةح الحي قامت  الاةاسة والرائم  ا  التضام الحا 

وأوص    المتوسلة   بالمةحاة  الضاوم  مضامب  لا   السةلان  بمةط  الو ب  ت مية  فب 

لا    المضاية  الخليةة  باألمةاط  الصحية  اليرافة  ب شة  االهتمام  بضةوةة  الاةاسة 

اللالا  كما أوص  بضةوةة إيةاء م اهد الضاوم بموضو ا   ن األمةاط واألوبئة  

 وكيوية الوقاية م  ا.

ا أن  أ   لوحظ  فرل  إال  السةلان  الو ب بمةط  ت مية  ت اول   السابرة  لاةاسا  

اةاسة    التةبية   Robinson, Stanford, & Webb (2018) اا  ت اول   التب 

الصحية وتضايل الساوكيا  الصحية  كما لوحظ قاة الاةاسا  التب حاول  ت مية الو ب  

ما حاول البح   برمةاط الضصة بكافة المةاحل الاةاسية  ا  حسا  ام الباحية  وهحا  

 الحالب تحرير .   

وقااا تةجااع فا ايااة الوحاااة المرتةحااة باسااتخاام الصااف المضكااوس فااب ت ميااة                            

 الو ب ببضط أمةاط الضصة لا  لالا المةحاة اليا وية من خالل مااة األحياء إل :  

ياة وحاجاة الاحي يضتباة مان هماوم الحيااة الواقض  البحا حماس الباحياة لموضاوع   •

 المجتمع لات وة الضامب باألمةاط الم تشةة.

لموضااو  ا الااحي خالااا فضااول م وحاااجت م لامضةفااة  البحاا حماااس مجمو ااة  •

وخوف م من تال األمةاط وةغبت م فب مضةفة المزيا    ا لاوقاية م  ا  وبالتاالب 

 فرا لمس حاجات ن الجساية وال وسية.  

ا اللالا فيايو لشةح الاةس بم زلا  لبيضة الصف المضكوس التب تتلاا أن يشاه •

مما يوفة ل  كال مميازا  توةياا التضاايم مماا يتايح لا  الاتضام فاب الوقا  والمكاان 

الم اسبين ل   وإيراف الويايو إحا أصاب  المال أو التضا أو ما إل  حلل  ماع إمكا ياة 

 إةجاع الويايو لاخاف إحا لم يو م جزء مضين من الاةس.



وف المضكوساة الاحي يةا اب الواةوي الوةاياة وأ ماال الاتضام التضام باستخاام الصو •

الخاصة بكال لالاا  اا  حااةح حيا  ياوفة الشاةح الصاوتب لالالاا حي الا مل 

الساامضب  ويااوفة بضااط الصااوة أو المةئيااا  التااب تخالااا اللالااا حا الاا مل 

البصااةي  كمااا أن اللالااا يرااوم فااب غةفااة الاةاسااة بمماةسااة أ شاالة وتماااةين 

و ا  وهو ما يخالا اللالا حا ال مل الحةكب  وكحلل اللالاا وم اقشا  ومشة

حا  مل الرةاءة والكتابة يجا غايت  فب األ شلة التب يماةسا ا براةاءة الملااوا أو 

 البح  أو كتابة  تائد  ما .

كما أن لبيضة الصووف المضكوسة التب تشتةل مشاهاة اللالا بم زل  لويايو أ ااه  •

ة األ شالة بغةفاة الاةاساة  تساا ا اللالاا  اا  المضام  ان الااةس قبال مماةسا

تحايا ال رال التب لم يو م ا فب الاةس أو تضمل  ا  إياةة  اا مان األسائاة حاول 

الموضوع لاي   فيرتب لغةفة الاةاساة وقاا حااا ماا يةغاا فاب تضاما  مماا يحرا  

 أهااف التضام لاي  ويجضل تضام  أبر  أيًةا وأقل  سيا ًا.

 ا اللالا بغةفة الاةاسة والتب تتلاا من اللالاا مماةساة ماا األ شلة التب يؤاي •

تضام  فب الم زل  اا  أةط الواقاع فاب صاوةة اإل خاةال فاب الم اقشاا  وحال 

المشكال  وآااء التجاةا  مما يسا ا  ا  براء المضاومة باحهن اللالاا أل ا  مان 

 أ تج ا ب وس  ولم يُارن إياها.

 توصيات البحث ومقترحاته:  

 لبحث:توصيات ا (1

الحاالب  يمكان تراايم التوصايا   البحا فب ضوء ال تائد التب تم التوصال إلي اا مان      

 التالية:
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توجي  اهتمام ملوةي الم اهد التضايمية إلا  ضاةوةة تضامين م ااهد الضااوم  اماة  

واألحياء  ا  وج  األخص  موضو ا  تت اول أمةاط الضصة والاو ب الصاحب  

  يت م ب ا كضةوةة لاموالن المت وة  اميًا.كموضو ا  ت م اللالا ويجا تو

 توجي   ظة مخللب الم اهد ألهمية استخاام الصف المضكوس فب  مايتب التضايم والتضام. 

االهتمام بتاةيا المضاماون قبال الخاماة وأي ائ اا  اا  التااةيس باساتخاام الصاووف  -

 المضكوسة. 

اج وتوظياف الماواا االهتمام بتااةيا المضاماون قبال الخاماة وأي ائ اا  اا  إ تا -

 التضايمية التب يحتاجو  ا فب الصووف المضكوسة.  

االهتمام باأل شلة الصوية واالصوية كمتلاا ضةوةي لزيااة اافضية ومشاةكة  -

 اللالا بضماية تضام م.

 مقترحات البحث: (2

 ة:الحالب  يمكن اقتةاح البحو  التالي  البح  فب ضوء ال تائد التب تّم التوصل إلي ا من

فا اية الصاف المضكاوس فاب ت مياة الاو ب بابضط أماةاط الضصاة لاا  لاالا  -

 المةحاة اإل اااية من خالل مااة الضاوم.

فا اية وحاة مرتةحة باستخاام الصف المضكوس فب ت مية الو ب ببضط األماةاط  -

 الُمضاية لا  لالا كافة المةاحل من خالل مااة الضاوم.

ةا  التواصال الضاماب لاا  لاالا المةحااة فا اية الصف المضكوس فب ت مية م ا -

 اإل اااية من خالل مااة الضاوم.

فا اية اإلبحاة الشبكب  بة اإل تة   فب ت مية الو ب الصحب لا  لالا المةحاة  -

 اليا وية من خالل مااة األحياء.

بة امد لتاةيا مضامب الضاوم قبل الخامة وأي ائ ا  ا  اساتخاام الصاف المضكاوس  -

 فب التاةيس.
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