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المقلوب فـي تـدريس   الصف  فاعلية البرنامج المقترح القائم على        على تعرفال بحث إلى هدف ال 

  .لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الرياضيات لتنمية مهارات التواصل الرياضي
تلميذًا من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة اإليمان اإلسالمية ) ٦٣(وتكونت عينة البحث من  

تلميذًا، وضابطة عددها   ) ٣٠(تجريبية عددها   :  التعليمية، موزعين على مجموعتين    الخاصة بإدارة دمياط  
  .تلميذًا) ٣٣(

ولتحقيق هدف البحث تم اعداد أدوات ومواد البحث والتي اشتملت على اختبار مهارات التواصل              
وعتي البحث قبليا وتم تطبيق االختبار على مجم. الرياضي، ودليل للمعلم، وكراسة للتلميذ، وفيديوهات تعليمية

وأسفرت النتائج عـن فاعليـة   . للتأكد من تكافؤ المجموعتين، وبعدي للتحقق من فاعلية البرنامج المقترح         
  .لدى تالميذ الصف األول اإلعداديالبرنامج المقترح في تنمية مهارات التواصل الرياضي 

 تـدريس مـادة   وفي ضوء تلك النتائج يوصي بضرورة توظيف استراتيجية الصف المقلوب فـي  
  .الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية

  .  برنامج ،الصف المقلوب، مهارات التواصل الرياضي، المرحلة اإلعدادية:الكلمات المفتاحية
Abstract  

The study aimed at identifying the effectiveness of the proposed program 
based on the flipped classroom for teaching mathematics in developing the 
mathematical communicative skills and achievement of first year preparatory stage 
pupils. 

The sample of this study included (63) pupils in the first year preparatory tage 
at the (Islamic Faith Private School in Damietta Educational Department). 
The ubjects were divided into two groups: An Experimental group (30) pupils and 
a control group ( 33 ) pupils. 

To achieve the purpose of the study, the researcher prepared the tools of the 
study which included A Mathematical Communication Test, A Teacher 's Guide, A 
Student Activity Book and Educational Videos. The test was administered to the 
experimental group and the control group as a pre-administration to ensure their 
equivalence.  



 

 ٦٣٢

The test was administered to both groups as a post-administration to identify 
the effectiveness of the proposed program. The results indicated the effectiveness 
of the proposed program in developing the mathematical communicative skills of 
the first year preparatory stage pupils. Based on the previously discussed results , 
the researcher recommends the need to employ the flipped classroom strategy in 
teaching mathematics at the preparatory stage. 
Keywords: Program, Flipped Classroom , Mathematical Communicative Skills, 
Preparatory Stage.        

 

لرياضيات من أكثـر العلـوم      تُعد ا 
أهمية ،ليس لكونها لغة العلـوم التطبيقيـة        
وأداتها فحسب، بل ألنها لغة الحياة العمليـة        
وتطبيقاتها، لذلك حظي تعلـيم الرياضـيات       
باهتمام بالغ على مدار التـاريخ البـشري،        
وزاد هذا االهتمام بعد التطورات والتغيرات      

فـي  الشاملة التي طالت العملية التربويـة        
مقرراتها وطرقها وأساليبها وإعداد وتنميـة      

ونتيجة لجهود التطوير المتزايـدة      .معلميها
في تعليم وتعلم الرياضيات، ظهرت مفاهيم      
جديدة، من أهمها مفهوم التواصل الرياضي،      
حيث أصبح يمثـل هـدفًا رئيـسا لتعلـيم          

  .الرياضيات
ويرجع االهتمام بتنميـة التواصـل      

 تعلـيم وتعلـم     الرياضي إلى أهميتـه فـي     
الرياضيات، فمن خاللـه يمكـن معرفـة         
مفردات لغة الرياضيات من رموز وألفـاظ       
وأشكال، وتوظيفها فـي تبـادل األفكـار،        
وتحسين فهم التالميذ للرياضيات، وإعطـاء      
معنى لألفكار والمعلومات الرياضية يظهـر     
في المناقشة والتفكير والتعليل، وتنمية قدرة      

ا يدور في ذهنـه مـن       التلميذ على التأمل لم   
أفكار رياضية، والتعبير عنهـا وتوضـيحها       
لآلخرين فالتالميذ عندما تتاح لهـم فرصـة         
التحدث شفهيا أو كتابيا فإنهم يتعلمون توضيح       
مسارات تفكيرهم، وعند االسـتماع لـشرح       

. اآلخرين فإنه تنمو لديهم القدرة علـى الفهـم    
  *)٤٠.ص، ٢٠١٣مها الشمري ، (

 القومي األمريكـي   المجلس   وقد عرفَ 
 (NCTM,2005,p.214)الرياضياِت لمعلمي

ــي   ــل الرياض  Mathematicalالتواص
Communication قدرة الفردعلى   :"على أنه

استيعاب لغة الرياضيات بما تتـضمنه مـن        
رموز ومـصطلحات وأشـكال وتعبيـرات؛       
للتعبيرعن األفكار والعالقات، وفهمها فهمـا       

 ".صحيحا، وتوضيحها لآلخرين

ع المجلـس القـومي لمعلمـي       ووض
ــيات   (NCTM,2000,pp.60-63)الرياض

أربع معاييرأساسية للتواصل الرياضي ليحققها     
  : المتعلم خالل سنوات التعليم وهي 

تنظيم التفكير الرياضي وتمثيل المواقف      -١
  .والعالقات الرياضية بصور مختلفة
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نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط      -٢
 .وواضح إلى اآلخرين 

يل وتقويم الحلـول والمناقـشات      تحل -٣
 .الرياضية المقدمة من اآلخرين

استخدام اللغـة الرياضـية للوصـف        -٤
والتعبيــر عــن األفكــار الرياضــية 

  .بوضوح
وتنادي االتجاهات التربوية الحديثـة     
إلى البحث عن مداخل تعليمية جديدة تفعـل        
من استخدام استراتيجيات الـتعلم النـشط،       

ركز حول المتعلم،   واستراتيجيات التعلم المتم  
األمر الذي يـنعكس إيجابيـا علـى تقـديم      
الخدمات التعليمية بشكل يسهم فـي تحقيـق    

الـصف  ويعـد   أفضل لألهداف التعليميـة،   
 تجمع بين   التيالمقلوب أحد المداخل الحديثة     

الطريقة التقليدية فـي التعلـيم واالسـتفادة        
القصوى من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات     

ـ .(الحديثة  ،٢٠١٦د عبـد العـاطي،      محم
   ) ٧٣.ص

المقلوب، هو نموذج تربوي    والصف  
يستخدم التقنيات الحديثة و شبكة اإلنترنـت       
بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الـدرس عـن        
طريق مقاطع فيديو أو ملفـات صـوتية أو         

 ليطلع عليها التالميـذ     ؛غيرها من الوسائط  
في منازلهم أو في أي مكان آخر باسـتعمال   

 هواتفهم الذكيـة أو أجهـزتهم       حواسيبهم أو 
فـي حـين    . اللوحية قبل حضور الـدرس    

ــشات   ــرة للمناق ــت المحاض ــصص وق يخ
ويعتبر الفيديو عنصرا   . والمشاريع والتدريبات 

أساسيا في هذا النمط من التعليم حيـث يقـوم    
 إلى  ٥المعلم بإعداد مقطع فيديو مدته ما بين        

 دقائق و يشاركه مع التالميذ فـي أحـد          ١٠
ــع  ــل  مواق ــبكات التواص ـــويب أو ش ال
  ) ٢٠١٤نجيب زوحي ،.( االجتماعي

 

 مع تتفق التي التوقعات بين الفجوة إن
لمنـاهج   العالميـة  المبادئ والمعـايير   وثيقة

ــية  ,NCTM) (2000الرياضــيات المدرس
حيث أن كثيـرا   عميقة، تزال ال التالميذ وأداء

 مهـارات  فـي  ضعف من يعانون التالميذ من
 عليه نتائج أكدت ما وهذا الرياضي، تواصلال

دراسة فايزة : مثل الدراسات السابقة، من العديد
 % ٥٧ أن إلى توصلت التي) ٢٠٠٩(حمادة 

 استهدفتها التي الرياضي من مهارات التواصل

 حققـت  اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى الدراسة

  . %٥٠ من أقل مستوى
معلمي الرياضـيات   مع  وبعمل مقابلة   

 أن  لوحظ عض مدارس المرحلة اإلعدادية ،    بب
 بمهـارات التواصـل   نالمعلمـين ال يهتمـو  

الرياضي، ويركزون في شرحهم على تدريب      
التالميذ على حفظ الحل كتابيا فقط؛ لتهيئـتهم        
لالختبارات، وقليال ما يهتمون بتنمية مهارات      

  .التواصل الرياضي
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وضـرورة  سـبق،   وانطالقًا ممـا    
تـم  حديثة في التعلـيم؛   االتجاهات ال  مسايرة
الـصف  تصميم برنامج قـائم علـى        طرح

المقلوب في تـدريس الرياضـيات لتنميـة        
مهارات التواصل الرياضي لـدي تالميـذ       
المرحلة اإلعدادية، وقد تـم اختيـار هـذه         

الصف اإلستراتيجية؛ الن خطوات ومكونات    
 بيئة تفاعلية مستمرة مـزودة      تمثلالمقلوب  
وطـرق  ،  متعددة   تعليمية   تقنياتبأنشطة و 

تواصل بين المتعلمين بعـضهم الـبعض،       
وبينهم وبين المعلم سواء داخل الـصف أو        

بمـا  خارج أوقات الحـصص الرسـمية         
تناسب مع مهارات التواصـل الرياضـي       ي

كون لها دور ايجابي فـي      ي والتي يتوقع أن  
  .تنميتها

وفى ضوء ما تقدم تتحـدد مـشكلة        
   : التالي السؤال الرئيِسفي البحث

الـصف  ا فاعلية برنامج قائم على      م
المقلوب لتدريس الرياضـيات فـي تنميـة        
مهارات التواصل الرياضي لـدى تالميـذ       

  المرحلة اإلعدادية؟
ويتفرع من هـذا الـسؤال األسـئلة     

  :الفرعية التالية
ما مهارات التواصل الرياضي الواجب      -١

الـصف األول   تنميتها لـدى تالميـذ      
 اإلعدادي؟

قترح القائم علـى    ما صورة البرنامج الم    -٢
المقلوب لتدريس الرياضيات في    الصف  

تنمية مهارات التواصل الرياضي لـدي      
 الصف األول اإلعدادي؟تالميذ 

 درجـات  متوسطيإلى أي حد يختلف  -٣
 التطبيقين في التجريبية المجموعة تالميذ

 التواصلمهارات  والبعدي الختبار القبلي

  الرياضي؟

 درجـات  متوسطيإلى أي حد يختلف  -٤
المجموعتين التجريبية والضابطة  الميذت

مهـارات   البعدي الختبـار  التطبيق في
 الرياضي؟ التواصل

ما فاعلية البرنامج المقترح القائم علـى        -٥
المقلوب لتدريس الرياضيات في    الصف  

تنمية مهارات التواصل الرياضي لـدي      
 الصف األول اإلعدادي؟تالميذ 
 

  : إلىةهدف البحث الحاليي
 تحديد مهـارات التواصـل الرياضـي      -١

الصف األول  المراد تنميتها لدى تالميذ     
  .اإلعدادي

 فاعلية البرنامج المقتـرح     التعرف على  -٢
المقلوب في تدريس   الصف  القائم على   

الرياضيات لتنمية مهارات التواصـل      
الرياضي لدى تالميـذ الـصف األول       

  .اإلعدادي
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  :ا يلي فيمالبحثتكمن أهمية 
تعــد اســتجابة لتوصــيات بعــض  -١

ــة،   ــة، واألجنبي ــات العربي الدراس
والمؤتمرات العلمية، والتـي أكـدت      

  مهارات على ضرورة االهتمام بتنمية   
التواصل الرياضي لـدي التالميـذ،      

 .والبحث عن مداخل تعليمية جديدة

التعليم "تعد استجابة لتوصيات مؤتمر      -٢
 "٢٠١٨ في مصر نحو حلول إبداعية    

 مشكالت الكثافة   دعت إلى حل  والتي  
والدروس الخصوصية مـن خـالل      

 . المقلوبالصف ةاستخدام استراتيجي

ــة  -٣ ــد وزارة التربي ــيم تزوي  والتعل
ببرنامج مقتـرح لتنميـة مهـارات       
التواصل الرياضـي لـدى تالميـذ       
المرحلة اإلعدادية، يمكـن االعتمـاد     
عليه في تخطـيط، وتنفيـذ بـرامج        

 .تعليمية مماثلة
 

  :التاليةقتصر البحث على الحدود ي
الـصف  مجموعة عشوائية من تالميذ      -١

اإليمـان  ( بمدرسـة  األول اإلعـدادي 
اإلسالمية الخاصـة بـإدارة دميـاط       

 .التعليمية

من كتاب  ) اإلحصاءو –الجبر(وحدتي   -٢
 -الرياضيات للصف األول اإلعـدادي    

الفصل الدراسي األول للعـام الدراسـي      
ـ . م٢٠١٩ / ٢٠١٨ ــك لألسـ باب وذل
  :التالية

محتــوى الوحــدتين غنــي بمهــارات  -
 .التواصل الرياضي

محتوى الوحدتين يتعدد فيهما المعرفـة       -
 .الرياضية من جبر وهندسة وإحصاء

اقتصار وسيلة التواصل بـين التالميـذ        -٣
ــامج  ــى برن ــم عل ــساب(والمعل   ) الوت

هو تطبيق يتم تحميله علـى الهواتـف       و
ـ      ضا المتنقلة وتُتاح إمكانية استخدامه أي

 من خالل تحميله على أجهزة الكمبيوتر     
يقوم علـى اسـتخدام     و ،وأجهزة التابلت 

اإلنترنت إلرسـال الرسـائل النـصية       
مقـاطع  ووالصور والرسائل الـصوتية     

 .الفيديو

مهارات التواصل الرياضي تتمثل فـي       -٤
 القراءة، ومهارة الكتابة، ومهارة     مهارة(

االستماع، ومهارة التحـدث، ومهـارة      
 ).يلالتمث

 

& حـسن شـحاتة     ( يعرفها   :الفاعلية
مدى  ":بأنها) ٢٣٠. ص ،٢٠٠٣زينب النجار، 

األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية       
باعتبارها متغيرا مستقالً في أحد المتغيـرات       

  ".التابعة
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  : ويعرف إجرائيا بأنه
 يحـدث  أن الذي يمكـن  األثر حجم

 الـصف لقائم علـى  ا البرنامج تطبيق نتيجة
مهـارات التواصـل    المقلوب فـي تنميـة  

  الرياضــي لــدى طــالب الــصف    
 مربع قيمة بحساب ويقاس اإلعدادي،األول 

 .إيتا

& حـسن شـحاتة   ( يعرفه  :البرنامج
ــار، ــب النج ــه) ٧٤.، ص٢٠٠٣زين  :بأن

مجموعة من األنشطة والممارسات العملية     "
بقاعة أو حجرة النشاط لمدة زمنية محـددة،        

لتخطيط وتنظيم هادف محـدد ويعـود       وفقًا  
  ".على المتعلم بالتحسن

  :فه إجرائيا بأنهيعريمكن تو
 المخططة الخبرات من نظام متكامل

 سلـسلة مـن األنـشطة     يتضمن والمنظمة،
فـي ضـوء    بناؤهـا  تـم  واإلجراءات التي

 المقلوب لتنمية مهـارات     الصفإستراتيجية  
التواصل الرياضي لدي تالميذ الصف األول      

  .دادياإلع
  :المقلوبالصف 

، ٢٠١٥ ،ابتـسام الكحيلـي   (تعرفه  
اسـتراتيجية تعلـم وتعلـيم       : أنه )٣٥.ص

) الفيديو(مقصودة، توظف تكنولوجيا التعليم     
في توصيل المحتوى الدراسي للطالب قبـل       
الحصة الدراسية؛ لتوظيف وقت الحصة في      

حل الواجب المنزلي وللممارسة الفعلية عبـر       
لفة،مع إمكانية تفعيـل    األنشطة النشطة المخت  

الوسائط االجتماعية في التعلم، وهو أحد أنواع      
  . التعلم المدمج

  :فه إجرائيا بأنهيعريمكن تو
 تحتوي الويب عبر تفاعلية تعليمية بيئة

 وعـروض  تعليمية فيديو ومواقع مقاطع على

بأسـاليب   إعـدادها  تم عمل، وأوراق هتقديمي
 حيـث يقـوم   للتعلم، مختلفة كأدوات وطرق

 وقت قبل منازلهم في الدروس بمشاهدة التالميذ

 الحـضة  وقـت  المعلمثمر بينما يست الدرس،

 توجيه فيها يتم نشطة تفاعلية تعلم بيئة بتوفير

  ".تعلموه ما التالميذ وتطبيق
  :التواصل الرياضيمهارات 
 الكبيـسي وهنـد     عبد الواحـد  (عرفهي

القـدرة  "  بأنـه  )٩٢ .، ص ٢٠١٦،المشهداني
لغة الرياضيات عند مواجهـة     على استعمال   

موقف مكتوب أو مرسوم أو مقروء وتفسيره       
من خالل القراءة والكتابة والتمثيل والمناقشة،      

  ". واإلصغاء
  :ا إجرائيا بأنهافهيعريمكن تو

 اسـتخدام لغـة   قدرة التلميـذ علـى      
 الرياضيات بما تحويه من رمـوز وأشـكال       
 ومصطلحات وجمل وتركيبـات وتعبيـرات     

 عن اآلخرين مع حولها األفكار دلوتبا وفهمها،

ــق ــل   طري ــكال التواص  المختلفــةأش
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 ،والتحدثواالسـتماع،  والكتابـة  ،ةالقراء(

 هـذه  فـي  إجرائيـاً  قياسه ويتم ،)والتمثيل

 التلميذ عليهاة التي يحصل الدارسة بالدرجة

 الختبـار التواصـل   البعـدي  التطبيق في

 أبعـاد  مـن  ولكـل بعـد  ، ككل(الرياضي 

  ).االختبار
   :طار النظري والدراسات السابقةاإل

  :الصف المقلوب: أوالً
 Bergmannيعرفه بيرجمانـسامس 

and Sams, 2012,p.13) (رحضو: بأنه 
 فـي  مـسبقاً  استعدوا أن بعد الصف طالب

 أشرطة خالل مشاهدة للموضوع، من المنزل

بهـا   يكلفهم أخرى أنشطة أو تعليمية، فيديو
 وتسجيل مالحظاتهم بتدوين ويقومون المعلم،

  ويقـوم .تعلمهم لديهم، وتلخيص أسئلة أي

 من خالل الطالب بمساعدة الصف في المعلم

 أو المفهـوم،  حول األسئلة هذه عن اإلجابة

 تحتاج أو يفهمونها، ال الدرس التي من أجزاء

 حول الخطأ لديهم المفاهيم تصحيح أو إلتقان،
 في الدرس وقت باقي من ويستفاد الموضوع،

 وإجراء والمشاريع، لمختلفة،ا عمل األنشطة

  .المختبر في التجارب
صــــالح (كمــــا يعرفــــه 

 ةاستراتيجي: أنه )١٤١.،ص٢٠١٦،المقاطي
تقوم على قلب إجراءات التـدريس   تدريسية

ومهام المعلم والمتعلم مع توظيـف التقنيـة        
التعليمية في التدريس؛ وذلك باستخدام قنـاة       

 عن طريق اإلنترنـت    (youTube) يوتيوبال
المتزامن في تزويد الطـالب بمحتـوى       غير  

المادة عن طريق محاضرات مسجلة بالفيـديو     
، بحيث يقوم بمشاهدة    )تعلم عن بعد  (التعليمي  

هذه المحاضرات، وتدوين األفكار، والمفاهيم     
األساسية لموضوع المحاضـرة، ويخـصص      
وقت المحاضـرة للحـوار، والنقـاش، وأداء      
ــل  ــشطة، وح ــات، واألن ــام، والواجب  المه

مشكالت، وإكمال مشاريع المادة، والتغذيـة      ال
  . لما يتم طرحهالراجعة 

  مبررات استخدام الصف المقلوب
هناك العديد من المبررات السـتخدام      

 :    اآلتي تكمن فيوالتيالصف المقلوب، 

 ضـرورة  تحتـاج  لتيوا المعرفة  تراكم-١
  .ووسائله التعلم أساليب في التنوع

 واتجاه سارعةالمت التكنولوجية التطورات-٢

فنجـدهم   التقنيـة  استخدام إلى المتعلمين
 شـبكة  علـى  الوقـت  معظـم  يقضون

 المحمولة الهواتف مستخدمين اإلنترنت

 الكمبيوتر أجهزة اللوحية أو األجهزة أو

  .المحمول
 التطبيقية كالمواد الدراسية المواد  بعض-٣

 تستطيع ال ربما مادية، تكلفة إلى تحتاج

المـادة   إليه تحتاج ما كل المدرسة توفير
  .المعمل في مواد من الدراسية
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 الواحـد  الصف التالميذ في عدد  زيادة-٤
 الدراسية القاعات أو الفصول وازدحام

  .التالميذ كبيرة من بأعداد
 الوقـت  وضيق الدراسية المادة  طول-٥

 األنشطة طرح على المعلم قدرة وعدم

  .التالميذ ومناقشة
 سرعة ميذ فيالتال بين الفردية الفروق -٦

  .واالستيعاب الفهم
 سد الفجوة المعرفية التي يسببها غياب       -٧

المعلم أو غياب التلميذ، فيأتي الصف      
المقلوب للمسارعة على التغلب علـى      
مثل هذه الظاهرة من خالل االستعانة      
بالفيديوهات التي تم تسجيلها من قبـل       

& عالء متـولي    (معلمين أكثر كفاءة    
  )٤.ص ،٢٠١٥محمد سليمان ،

  :الصف المقلوب تطبيق خطوات
بالرجوع إلي األدبيات التي تناولـت      

إبتـسام الكحيلـي،   : (الصف المقلوب مثـل  
ــشرمان  (،) ١٦٠.ص، ٢٠١٥ ــاطف ال ع

صـــالح (،)١٠٩-١٠٥. ، ص ص٢٠١٥،
ــاطي، ــد  ) ٤٣، ٢٠١٦المق ــن تحدي يمك

تطبيق الصف المقلـوب    ل  الرئيسية خطواتال
  :إلى
  :التخطيط :أوالً

 أوالدرس الموضوع دويتم فيه تحدي
 يكون أن بشرط فيه الصف قلب ينوي الذي

 أهدافـه  وتحديد محتواه وتحليل صالحاً للقلب،

 معايير ووضع األدائية والمهام وبناء األنشطة

 آلية على التالميذ مع التعلم واالتفاق من للتحقق

وليس كل المواد قابلة  .المقلوب للصف التنفيذ
تائج أفـضل   للقلب، فالصف المقلوب يعطي ن    

: مع المواد التي تكون أكثـر خطيـة، مثـل         
  . الرياضيات، والعلوم، واللغة اإلنجليزية

   :التنفيذ:ثانياً
 بحيثالتفاعلي  أو التعليمي الفيديو تصميم -١

والصور  بالصوت العلمية المادة يتضمن
  .دقائق عشر التتجاوز بمدة

 مـن  الفيـديو  التالميذ لمـشاهدة   توجيه-٢

 فـي  ألقـراص المدمجـة  ا أو االنترنت

إرسال مقاطع الفيديو  المنزل، من خالل
التعليمي واألسئلة الخاصة بدرس اليـوم      

الوقت الذي يحدده المعلـم   التالي بحسب
 ويـدون  على المحتوى، الطالع التالميذ

 التالميذ مالحظاتهم وأسئلتهم وتجهيزها

  .الحصة وقت في للنقاش
 ءإنـشا  خالل للتالميذ من المتابعة:ثالثاً

ــامج   ــل ببرن ــة العم ــسابمجموع  الوت

(WhatsApp) ــديو و ــاطع الفي ــال مق إرس
التعليمي واألسئلة الخاصة بدرس اليوم التالي،      

الفيديو، واإلجابـة   على في االطالع ومتابعتهم
وتبادل الحلول  على األسئلة المرسلة، ومتابعة     

األفكار بين تالميـذ المجموعـة      والمناقشات  
  .الواحدة
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 الـتعلم  وممارسـة  التطبيق :رابعاً

  : الدراسية القاعة داخل الصفي
الصف المقلوب ال يقوم حول كيفيـة    
استخدام الفيديو في الدرس، إنما يدور حول       
كيفية االستخدام األفضل لوقت الحصة مـع       

فيجب على المعلم إتباع الخطـوات      .التالميذ
  :التالية

التالميـذ   وتقسيم للتطبيق الصف تهيئة -١
  .والنقاش لحوارعمل ل مجموعات إلى

 بمـساعدة  الـصف  فـي  المعلم  يقوم-٢
 عـن  اإلجابـة  مـن خـالل   التالميذ؛

الخطـأ   المفـاهيم  تصحيح أسئلتهم،أو
  . موضوع الدرس حول لديهم

  بتوفير الباقيالحصة وقت من الستفادة ا-٣
يطبـق   موجهه نشطة تفاعلية تعلم بيئة
     .تعلموه ما التالميذ فيها

 للتالميذ من :التكويني التقويم:خامساً
الـدرس،   سـير  األداء أثناء مالحظة خالل

 بـأدوات  الفصل داخل التالميذ تعلم وتقويم
  .المناسبة التقويم

  :مميزات الصف المقلوب
 الصف المقلوب بعـدد مـن       تميزي

 المميزات التي تراعى في مجملها التلميـذ      
وحاجاته وإمكانياته من أجل تحقيـق تعلـم       

التكنولوجيـا  أفضل استنادا إلى ما تـوفره       

 ومـن أهـم     ،الحديثة من فرص تعلم مميزة    
  :ميزات الصف المقلوبم

 زيادة التفاعل بـين التالميـذ بعـضهم       -١
البعض، وبينهم وبين المعلم، حيـث أن    

 الصف المقلوب يوفر بيئة تعلم تعاوني

التالميذ؛ ينمي التواصـل   بين تشاركي
ــنهم ــاطي، . (بي ، ٢٠١٦صــالح المق

  ) ١٤٢.ص
ى مستويات الـتعلم العليـا،      التركيز عل  -٢

دور المعلم يتجلى في االنتقال بالتالميذ      ف
إلى مستويات عليا في الفهم والتفكيـر؛       
ولذلك فإن وقت التفاعل المباشر بـين       
المعلم والتالميذ ضمن الصف المقلوب     
يكون أهم جزئية يتجلي التركيز عليهـا    

 .والتخطيط لها بدقـة وعنايـة فائقـة   
Brame,2013, p6)(   

 خفض مستويات التوتر لدى التالميـذ؛       -٣
وذلك بسبب اطـالع التالميـذ علـى        
المحتوى قبل وقت الحـصة الـصفية،       
عن طريق الفيديو، وإمكانيـة إعـادة       
المشاهدة أكثر من مرة حسب استيعاب      
التالميذ؛ ويؤدي ذلـك إلـى شـعور        
التالميذ بالثقة فـي أنفـسهم، وعـدم        
الشعور بالخوف والرهبة أثناء النقاش،     

  .حماسهم للتعلمو
  . تعزيز التعلم الذاتي وبناء الخبرات-٤
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 االسـتغالل الجيـد لوقـت الحــصة    -٥
الدراسية؛ لممارسة طرق وأسـاليب     
تعليمية جديدة، وممارسـة أنـشطة      
تعليمية جديـدة، وتنميـة مهـارات       
وتدريب التالميذ بأسـاليب أخـرى      

  .مبتكرة تتحدى قدراتهم
يذ بناء   تحقق التعلم المتمايز بين التالم     -٦

على الفروق الفردية بيـنهم، فالكـل       
شيخة (.يتعلم بحسب سرعته في التعلم    

   )٣، ص ٢٠١٧الراجحية،
حيث يوفر الصف المقلوب    : الشفافية -٨

مجاال أكبر للشفافية حول ما تقوم به       
المؤسسات التعليمية وبخاصة عنـدما    
يطلع أولياء األمور علـى الطريقـة       

. موالمحتوى الذي يتعرض له أبناؤه    
وأكثر من ذلك يصبح لـدى أوليـاء        
األمور فرصة لمتابعة تعلم أبناؤهم أو      
حتى التعلم معهـم أثنـاء متـابعتهم        

 Bargmann) .للفيديوهات التعليمية

&sams,2012,p7)   الصف المقلوب
ومخرجات العملية التعليميـة بمـادة      

  الرياضيات
الدراسـات علـى    الكثير من   اتفقت  

س مـادة  أهمية الصف المقلوب فـي تـدري    
الرياضيات بمختلف جوانبها، وفي مراحـل      

المتوسـطه، الثانويــة،  (التعلـيم المختلفــة  

، ويمكن تـصنيفها فـي المحـاور        )الجامعية
  :التالية

 دراسات أظهرت فاعلية الصف المقلوب       -١
  :منهافي التحصيل و

دراسة الف وهـودج وجرانـدجينت      
 Love, Hodge, Grandgenettوسـوفت 

and Swift (2014)      والتـي هـدفت إلـى
 باستخدام وتصوراتهم الطالب تعلم أثر معرفة

 مادة في العلمي على تحصيلهم المقلوب الصف

  وتكونـت .بأمريكا نبراسكا جامعة في الجبر

 ) ٥٥(عددها بلغ مجموعتين من الدراسة عينة
 بالطريقـة  منهـا  مجموعة تدريس طالباً، وتم

   .المقلوب بطريقة الصف واألخرى التقليدية
 الطـالب  أن إلى توصلت الدراسة دوق

 الـصف المقلـوب   باستخدام تعليمهم تم الذين

 تعلمـوا  الـذين  الطـالب  من تقدماً أظهروا

  .بالطريقة التقليدية
دراسات أظهرت فاعلية الصف المقلوب      -٢

في تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية  
  : وهي

التي ) ٢٠١٨(دراسة فاطمة الفخراني    
ر توظيف التعلم النقـال     هدفت التعرف على أث   

داخل بيئة الصف المقلوب في تنمية مهـارات    
حل المشكالت الرياضية لدى تالميذ المرحلة      
االبتدائية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجـود       
فرق ذو داللة إحـصائية بـين متوسـطات         
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ــة  ــذ المجموعــة التجريبي درجــات تالمي
والمجموعة الضابطة في التطبيـق البعـدي    

هـارات حـل المـشكالت      على اختبـار م   
الرياضية لصالح المجموعة التجريبية التـي      
درست بإستراتيجية توظيف الـتعلم النقـال       

  .  داخل بيئة الصف المقلوب
، )٢٠١٨(ودراسة فضيلة الرحيليـة     

والتي هدفت إلى التعـرف علـى فاعليـة         
استخدام التعلم المعكوس لتنمية مهارات مـا      

الت وراء المعرفة والحل اإلبداعي للمـشك     
الرياضياتية لدى طالبات الحلقة الثانية مـن       
التعليم األساسي في سلطنة عمان، وأشارت      
النتائج إلى فاعلية استخدام التعلم المعكـوس       
لتنمية مهارات ما وراء المعرفـة والحـل        

  .اإلبداعي للمشكالت الرياضياتية
دراسات أظهرت فاعلية الصف المقلوب      -٣

  :وهيفي تنمية مهارات الحس العددي 
التـي  ) ٢٠١٨(دراسة سهى الموجي  

هدفت إلى التعرف على فعاليـة اسـتخدام        
استراتيجية الفصل المعكـوس فـي تنميـة        
التحصيل في مادة الرياضـيات ومهـارات       
الحس العددي لدى تالميذ الـصف الرابـع        

وأسفرت النتـائج إلـى فعاليـة       . االبتدائي
استراتيجية الفصل المعكـوس فـي تنميـة        

 مهارات الحـس العـددي      التحصيل وتنمية 
  . لتالميذ الصف الرابع اإلبتدائي

دراسات أظهرت فاعلية الصف المقلـوب     -٤
  :في تنمية الكفاءة الذاتية وهي

التـي  ) ٢٠١٧(دراسة عبداهللا أحمـد   
هدفت إلى قياس فاعلية إستراتيجية قائمة على       
التعلم المعكوس في تنميـة مهـارات الـتعلم         

يـذ المرحلـة    الذاتي في الرياضيات لدى تالم    
) ١٥(اإلعدادية، وتكونت عينة البحـث مـن        

طالباً وطالبة مـن طـالب الـصف الثـاني          
اإلعدادي بالمدرسة األلمانية الخاصة ببيفرلي     
هيلز التابعة إلدارة الـشيخ زايـد التعليميـة         

وخلصت البحث إلى فاعلية    . بمحافظة الجيزة 
اإلستراتيجية المقترحة القائمة علـى الـتعلم       

  . تنمية مهارات التعلم الذاتيالمعكوس في
ــونج  ــي وه ــة ل  & Lai)ودراس

Hwang, 2016)  التي هدفت إلى التعـرف 
على أثر التنظيم الـذاتي للـتعلم بالـصفوف         
المقلوبة في تحـسن أداء الـتعلم فـي مـادة           

واستخدم الباحثان المـنهج شـبه      . الرياضيات
) ٤٤(وتكونت عينة الدراسة مـن      . التجريبي

ابع األساسي في تـايون،     طالباً من الصف الر   
وكانت أدوات الدراسة عبارة عـن اختبـار         
األداء، واستبانه الكفـاءة الذاتيـة، والتنظـيم        
الذاتي، وقد أظهرت النتائج وجـود فـرق ذو      

) ٠،٠٥ ≤ α(داللة إحصائية عنـد مـستوى       
لصالح المجموعة التجريبية في اختبار األداء       

 .وكذلك في استبانه الكفاءة الذاتية
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سات تناولت تصورات واتجاهـات     درا -٥
الطالب والمعلمين نحو الصف المقلوب     
وأظهرت فاعليته فـي زيـادة تفاعـل        
الطالب ومشاركتهم في العملية التعليمية     

  :وهي
التي ) ٢٠١٧(دراسة أحمد أبو فايد      

هدفت قياس فاعلية برنامج مقترح قائم على       
الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في مساق      

الرياضيات واالتجاهات نحو   تدريس مبادئ   
الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي      
في جامعة األزهر، واستخدم الباحث المنهج      
شبة التجريبي القائم على مجموعة تجريبيـة   
واحدة، مع قياس قبلي وبعدي، وبلغت العينة       

طالبة بالتعليم األساسي في جامعـة      ) ١٧٠(
عليـة  األزهر بغزة، وأشارت النتائج إلى فا     

البرنامج في تنمية التحصيل وتنمية االتجـاه       
  .نحو الصف المقلوب

دراسات أظهرت فاعلية الصف المقلوب      -٦
  :في زيادة الدافعية وهي

ــشانغ   ــت وتـ ــة بهجـ دراسـ
(Bhagat&chang,2016)   والتي هدفت ،

إلى التعرف على فاعلية الـصف المقلـوب        
على التحصيل الدراسـي والدافعيـة لـدي        

دم الباحثـان المـنهج شـبه       المتعلم، واستخ 
) ٨٢(وتكونت عينة الدراسة من     . التجريبي

طالباً من المدرسة الثانوية في تايون، قسمت       
إلى مجموعة تجريبية درست علم المثلثـات       

باستخدام الصف المقلوب، ومجموعة ضابطة     
وأظهرت الدراسـة   . درست بالطريقة العادية  

إلى فاعلية الصف المقلوب في تنمية التحصيل       
  .وزيادة الدافعية لدى عينة الدراسة

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسـات      
السابقة في المتغير المستقل وهـو التـدريس        
وفق طريقة الصف المقلوب، وكذلك تتفق في       
تناولها لمادة الرياضيات، وتختلـف الدراسـة      
الحالية مع الدراسات السابقة في المتغير التابع       

  .يوهو مهارات التواصل الرياض
  :مهارات التواصل الرياضي: ثانياً

 لمعلمـي  القـومي  المجلـس  اويعرفه
 األمريكيـة  المتحـدة  بالواليـات  الرياضيات

(NCTM,1989,p.214):الفرد قدرة " ا بأنه 
 من تتضمنه بما الرياضيات لغة استخدام على

 ومـصطلحات  ورمـوز  وتعبيرات مفردات

 والعالقـات  األفكـار  عن التعبير وأشكال في

ــا ــا وفهمه ــحيحا فهم ــيحها ص  وتوض

    "لآلخرين 
وهذا التعريف يتبناه كثير من الباحثين      
والمهتمين بتعليم الرياضـيات مـع تغيـرات       
طفيفة في صياغته ال تخرج عـن جـوهره،         
فبعضهم أضاف متغيرات والبعض األخر حدد      
في تعريفه بعض مهارات التواصل وبعضهم      
صاغه بطريقة لغوية أخرى تؤدي إلى المعنى       

  .هنفس
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، ٢٠٠٧ ،رمـضان بـدوي   (يعرفه  ف
قدرة الفرد علـى اسـتخدام      :  أنه )١٤٦ص

مفردات، ورموز، وبنية الرياضـيات فـي       
وقد . التعبير عن األفكار والعالقات وفهمها    

 التواصل الرياضـي داخـل       مهارات أخذت
الصف صورا مختلفة من اللغة، فقد يكـون        
شفهياً أو كتابياً، كما قد يكون رسمياً أو غير         

، وبين الطالب والمعلم أو بين طالب       رسمي
  . وآخر

ــو  ــا ونموك ــا ولين ــه لومب ويعرف
Lomibao, Luna and Namoco, 

2016, p.378)(قدرة الطالب على :"  هي
التعبير عن أفكـارهم، ووصـف المفـاهيم        
الرياضية بشكل واضح ومترابط، وشـرح      
وتبريــر العمليــات واالجــراءات شــفوياً 

  ."وكتابيا
  :الرياضي تواصلال مهاراتتصنيفات 

اتفقت معظم األدبيات التي تناولـت      
موضوع مهارات التواصل الرياضي علـى      

مهـارة  : خمسة مهارات وهي   تصنيفها إلى 
القراءة ، ومهارة الكتابة ، ومهارة االستماع       

وقد تم   .، ومهارة التحدث ، ومهارة التمثيل     
فـي البحـث الحـالي،       تبنى هذا التصنيف  

  :ما يلىوتعريفات هذه المهارات ك
 :مهارة الكتابة الرياضية: أوالً

 Mathematical Writing 
 في تعلم جداً مهمة أداة تعتبر الكتابة

 التريث على  التلميذتجعل أنها إذ الرياضيات؛

 والفهم، التفكير عملية تحسين على يعمل الذي
 القدرة التالميذ الرياضية تعطي الكتابة أن كما
 والعالقات اهيماألفكار والمف عن التعبير على

 ذلك وعلى ذلك لآلخرين، وتوصيل الرياضية
 على المعلم تساعد مهمة تواصل أداة الكتابة تعد
 للمشكالت مكتوبة وحلول تالميذه بخبرات مد
 أفكـارهم  تـسجيل  في الطالب يستخدمها كما

رضـا  (التعليميـة   المواقـف  في واستجاباتهم
  ).١٩٩، ص٢٠١٠أحمد الباز،& عصر
  :ة الكتابة الرياضيةأمثلة مهارومن 

  .رياضية مسألة حلول كتابة -
 . للحل وتبرير تفسير كتابة -

 .معطى شكل خصائص كتابة -

  مهارة التمثيل الرياضي: ثانياً 
Mathematical Representation:    

وأحمـد البـاز    رضـا عـصر   يذكر
 صــور ، أن)٢١٢-٢١٠، ص ص٢٠١٠(

  : هي الرياضي التمثيل
 صورة ويلتح وتعني: الرياضية الترجمة -

 أخرى صورة إلى رياضية

 العددية للبيانات تلخيص هو: البياني الرسم -
 أو أعمـدة  أو خطوط شكِل في الموجودة

  البيانات بين الموجودة العالقة دوائر تظهر

 حـلّ  عنـد  وتستخدم: الرمزية المعالجة -
 مرتبطـة  وهـي  جبرية، لفظية مشكالت

 الخوارزميـات  تنفيذ على التالميذ بقدرة

 .ما لمشكلة
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  :مهارة القراءة الرياضية: ثالثاً
Mathematical Reading 

القراءة في الرياضيات هي القـدرة      
على قراءة وتحليل المادة الرياضية المكتوبة      
سواء أكانت ألفاظا أو رموزا أو رسـما أو         
جدوال يعبر عـن مفـاهيم أو تعليمـات أو          

أحمد (مشكالت رياضية بدقة وسرعة وفهم      
  )١٠، ص٢٠٠٦خليفة، 

من أنشطة القراءة التي أوصت بها      و
(NCTM,2000,p.67)  ــى ــدت عل  وأك

   : هيضرورة استخدامها
 المفردات فهم على التالميذ مساعدة

 إلى تنقسمو متعلم اليحتاجها والتي الرياضية

  :هي أقسام ثالثة
 الرياضـية  باأللفاظ الخاصة المفردات -

  ..) المشترك، القاسم المقام، البسط، (مثل
 رياضية داللة لها التي اللغوية المفردات -

 ..) كسر، ارتفاع، رقم، ( مثل

 ،+ ،- ، ÷ ، (%الرموزالرياضية مثل -
× ،(..  
 Mathematical :مهارة االستماع: رابعاً

Listening  
 تحليـل  الرياضي باإلصغاء ويقصد

 الرياضية والمناقشة والحلول المسائل وتقويم

 علـى  تقوم حيث اآلخرين، من قبل المقدمة

 األلفـاظ  نطـق  علـى  التلميذ قدرة يرتطو

 مـن  الرياضة بصورة صحيحة واالستفادة

تطـوير اسـتراتيجيات     فـي  أفكار اآلخرين 
عبدالواحـد  (الرياضـيات  التعامل مع أنشطة  

  ) ١٠٤ ،ص٢٠١٦المشهداني، هند &الكبيسي
يحتاج التلميذ إلى االستماع بـوعي      و

لما يقوله المعلم وما يقوله زمالئه، الن ذلـك     
ناء البنية المعرفية لدى التلميذ، لذا يعد       يعيد ب 

االستماع الرياضي مـن األشـكال الهامـة        
للتواصل الرياضي، فالتلميذ باالسـتماع ألداء     
وأفكار اآلخرين ربما يستفيد منها في تطوير       
آراؤه وأفكاره واستراتيجيات التعامـل مـع       
أنشطة الرياضيات بما يفيـد فـي المواقـف         

  .المشابهة أو الجديدة
  :ثلة مهارة االستماع في الرياضياتأم

  .إعطاء إجابة صحيحة لسؤال سمعه -
 .سمعها لعبارة الرياضي إعطاء مصطلح -

 من إليها يستمع التي التوجيهات تنفيذ -
  .الصحيح النحو على المعلم

 Mathematical :مهارة التحدث: خامساً
Speaking  
 أشـكال  أحـد  الرياضي التحدث يعد

 خالله التالميذ سيمار الذي الرياضي التواصل

الشفهية، والتي من خاللهـا   مهارات التواصل
يتم تفعيل مهارات التواصل األخرى وتلعـب       
دور كبير في التعلم الفعال من خالل مواقـف         
يتحدث فيها المعلمون والتالميذ، أو التالميـذ       
مع بعضهم البعض، ويشتركون في األفكـار       

 لغـة  ومفـردات  رمـوز  واآلراء مستخدمين



 

 ٦٤٥

 والعالقـات  األفكار عن للتعبير تالرياضيا

  ). Kinoski,2010, P.36(الرياضية 
 لغته باستخدام التلميذ يتحدثُ عندماو
 يعزز الرياضية؛ فإن هذا أفكاره عن الخاصة

أوال، ويعزز العالقة بينه وبـين   بنفسه ثقته
 الرياضـياتُ  تُصبح مادة الرياضيات، حيثُ

 التعـودِ  مـع  استعمالها يسهل للتخاطب لغة
 كبيرة بصورة الطالب يستفيد كما والممارسة،

يتم  حيثُ لزمالئه، فهمه ما بشرِح يقوم عندما
 مـا  كان له ولزمالئه إذا زيادة إدراك المادة

 مـا  كـان  الفهم إذا وتصحيح صواباً، يقوله

  .صحيح يقوله غير
  :أمثلة لمهارة التحدث في الرياضيات

 بصورة أوهندسية عددية، ألنماط  تقديم-
  .ويةشف

 حيـاتي،  لموقف شفوي وصف  تقديم-
 .مثال الجمع عملية يتطلب

 مـسألة  حل لكيفية لفظي وصف  تقديم-
 شـكل  عـن  أو بياني تمثيل أو لفظية

 .هندسي

 اآلخرين واألفكارإلقناع اآلراء  شرح-
 .بها

  .رياضي لموقف إجابة اختيار  تعليل-
  :أهمية التواصل الرياضي

ــائج  ــى نت ــالرجوع إل ــض وب بع
سات التي تبنت بناء برنامج قائم علـى        الدرا

لى جوانب  فعرفة فاعليته    الرياضي التواصل
تعليم وتعلم الرياضيات؛ يمكن إضافة بعـضاً       
من أهمية التواصل الرياضـي فـي النقـاط         

  :التالية
 ذيالتالم فهم زيوتعز نيتحس على ساعدي -١

 .ات وخفض القلقياضيللر

 نحـو  ذيالتالم اتجاهات في ايجابيإ ؤثري -٢
 .تحسين اإلنجاز وفي اتياضيالر

ـ يالر بفهـم  االستمتاع -٣  ولغتهـا  اتياض
    .ةياتيالح المواقف في فهايوتوظ

تنمية قدرة التالميذ على حل المـسائل         -٤
 .الرياضية

 .تنمية مهارات التفكير الرياضي -٥

التفكير البصري  على التلميذ قدرة تنمية -٦
 أفكـار  مـن  ذهنه في دوري لما والتأمل

 عنها لآلخرين ريوالتعب ةياضير

 تنمية الترابطـات الرياضـية، وحـل        -٧ 
  .المشكالت الرياضية

الصف المقلوب ومهارات التواصل 
 :الرياضي

مع التقـدم اليـومي فـي التقنيـات         
التعليمية، ومع سهولة امتالك التالميذ ألجهزة      
المحمول الذكية، وباإلضـافة إلـى سـهولة        
اتصال هذه األجهزة بشبكة اإلنترنت فـي أي        

ومعهولة ستخدام التالميـذ     وأي مكان، وقت  
لهذه األجهزة، باإلضافة إلى شيوع تطبيقـات       
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المحمول المختلفة ومنها التعليمية، وبـرامج      
وتساب " برنامج: التواصل االجتماعي، مثل  

، والتي يمكن تحميلهـا     "وغيرهم.و تليجرام 
على أجهزة المحمول الذكية، والكمبيوترات     

العمليـة  اللوحية، ويمكـن توظيفهـا فـي        
من تبادل الرسـائل     التعليمية التعلمية لتسهل  

ــديو،    ــصور،وملفات الفي ــصية، وال الن
والتسجيالت الصوتية، والكتب اإللكترونية،    
بين المتعلمين بعضهم البعض، وبينهم وبين      
المعلم؛ مما يفعل مـن تبـادل المناقـشات         
والخبرات حول لمادة العلمية والمـشكالت      

معلم لهم، ووصول   والمسائل التي يرسلها ال   
التغذية الراجعة في الحال، هذا يسهم بشكل       
كبير في جاهزية البيئة التعليميـة لتطبيـق        
الصف المقلوب بطريقـة تـسمح بتنميـة        
مهارات التواصل الرياضي؛ حيث يمـارس      
التلميذ جميع أشكال التواصل الرياضي فـي       
حواراتهم، فقد يكون التلميذ متحدثا واآلخـر      

ن التلميذ كاتبـاً واآلخـر      مستمعاً، وقد يكو  
قارئاً وهكذا، وبذلك نضمن مشاركة جميـع       
التالميذ في األنشطة المتعددة التـي تنمـي        

  .مهارات التواصل الرياضي
وقـد أثبتـت اسـتراتيجية الــصف    
المقلوب فاعليتها في تنمية مهارات التواصل      
في اللغة االنجليزية وهذا ما توصلت إليـه        

ــة  ــة بثين  BothainaSaqr(2016)دراس
والتي هدفت تحـسين مهـارات االسـتماع        

لتالميذ المرحلة اإلعدادية في اللغة اإلنجليزية      
. كلغة أجنبية من خالل مدخل الصف المقلوب      

 وتكونـت  التجريبي، المنهج شبه استخدام وتم

 الدراسـة  طالباً، واسـتخدمت  )٦٠(من العينة

 االستماع، وأشارت النتائج مهارات اختبار في

لـصف المقلـوب فـي تحـسين        إلى فاعلية ا  
  .مهارات االستماع

 والتي  Ahmad(2016)ودراسة أحمد 
هدفت معرفة أثر استخدام الـصف المقلـوب        
على مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزيـة كلغـة        
أجنبية واتجاهـات الطـالب نحـو الـصف         

 المـنهج التجريبـي،   استخدام وتم. المقلوب

 طالباً، واسـتخدمت  )٦٠( من العينة وتكونت

اختبار للكتابة، واستبيان لقياس اتجاه  راسةالد
 الطالب نحو الصف المقلوب وأشارت النتائج

إلى تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة      
البعدي للكتابة وكذلك وجود اتجاه      في االختبار 

  . ايجابي نحو الصف المقلوب
  : فروض البحث

 (α إحصائياً عند مستوى دال فرق يوجد -١
 تالميذ درجات طيمتوس بين) ٠،٠٥  ≤

 القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة

  التواصـل مهـارات والبعدي الختبار 

 .الرياضي

  إحصائياً عند مـستوى  دال فرق يوجد -٢
 )α ≥ درجـات  متوسطي بين) ٠،٠٥ 

المجموعتين التجريبية والضابطة  تالميذ
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 مهاراتالبعدي الختبار  التطبيق في

 .الرياضي التواصل

برنامج المقترح القائم   يحقق توظيف ال   -٣
  مناسـبة  على الصف المقلوب فاعلية   

في تنمية مهارات التواصل الرياضي     
  .لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي

بناء أدوات ومواد البحث وإجراءات     
  تطبيقها

 :ومتغيراته البحث منهج: الأو

 شـبه   جهالمناتبع في البحث الحالي     
، والتصميم التجريبي الـذي يقـوم     التجريبي

: لى أساس تقسيم عينة البحث لمجموعتين     ع
 يتم تطبيق البرنامج القائم     تجريبيةمجموعة  

على استراتيجية الصف المقلـوب عليهـا،       
ومجموعة ضابطة تدرس باستخدام الطريقة     

المـستقل هـو     التقليدية،حيث أن المتغيـر   
التابع  إستراتيجية الصف المقلوب، والمتغير   

  .  هو مهارات التواصل الرياضي
  :عينة البحث: نياثا

تلميـذ  ) ٦٣(تكونت عينة البحث من   
من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسـة    
اإليمان اإلسالمية الخاصة، وجرى اختيـار      
ــشوائي،    ــار الع ــا باالختي ــفين منه   ص
وتم عشوائيا تعيـين أحـدهما كمجموعـة        

  تجريبية 

تدرس بإستراتيجية الصف المقلـوب،     
بالطريقة والمجموعة األخرى الضابطة تدرس     

  .السائدة
      : أدوات ومواد البحث: ثالثا

لتحقيق أهداف البحث تم تحليل محتوى     
 قائمـة وحدتي الجبر واإلحصاء ثم تحديـد  

تحقيقها  ومؤشرات الرياضي التواصل مهارات
وذلك إلعـداد اختبـار مهـارات التواصـل         
الرياضي والبرنامج المقترح بما يشمله مـن        

 .دليل المعلم وكتاب التلميذ

وفيما يلي نستعرض بناء وتصميم كل      
أداة والتأكد من صـدقها وثباتهـا، وصـوال         

  .للصورة النهائية لألداة
 الرياضـي  التواصـل  مهـارات  قائمة .١

  تحقيقها ومؤشرات
 يـات األدب علـى  اإلطـالع  ضوء في

؛ تم تحديد مهارات السابقة والدراسات ةالتربوي
القـراءة،  ( التواصل الرياضي الرئيسة وهي     

إعداد  تم،و)يل، الكتابة، االستماع، التحدثالتمث
قائمة بمهارات التواصل الرياضـي المـراد       

 ،تنميتها لدى تالميذ الصف األول اإلعـدادي      
وتم استخدام هذه القائمة في تحديد مهـارات        

المراد تنميتها في   الفرعية  التواصل الرياضي   
كل موضوع من موضوعات وحدتي الجبـر       

  . واإلحصاء
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  :ت التواصل الرياضياختبار مهارا .٢
في ضوء قائمة مهارات التواصـل      

 تحديـد مهـارات التواصـل       الرياضي؛ تم 
الرياضي المراد تنميتها في كل موضوع من     

وتـم  موضوعات وحدتي الجبر واإلحصاء،     
حساب الوزن النـسبي لكـل مهـارة مـن         
مهارات التواصل الرياضي في كـل درس       

  .في وحدتي الجبر واإلحصاء
لمحتوى  النسبية   األهميةوفي ضوء   
 الجبـر واإلحـصاء،     موضوعات وحدتين 

ــل  ــارات التواص ــسبي لمه ــوزن الن وال
الرياضي، تم تحديد عدد مفردات االختبـار   

) ٥٠(الكلي لمهارات التواصل الرياضي ب    
مفردة، وتم صياغة اختبـارات مهـارات       
التواصل الرياضي، ثم  عرض االختبارات      
في صورتها األولية على مجموعـة مـن        

دة المحكمين، مع قائمة بنتـائج تحليـل    السا
المحتوى، وكذلك جدول المواصفات، وتـم       
التعديل بناء على اراء المحكمين، وبـذلك       
أصبحت االختبارات في صورتها النهائيـة      

  .مفردة) ٥٠(تتكون من 
تم تطبيق االختبارات علـى عينـة       

تلميـذة مـن    ) ٤٨(استطالعية تكونت مـن   
 بمدرسـة   تلميذات الصف الثاني اإلعـدادي    

عزبة البرج اإلعدادية بنات في الفترة مـن        
  ،٢٠١٨ أكتوبر سنة ١٨ إلي ١٥

تحديد زمن كل اختبـار     : وذلك بهدف 
ووضع نماذج لإلجابـة لكـل اختبـار مـن          
اختبـارات مهـارات التواصـل الرياضـي،     
وحساب معامالت السهولة والتمييز لمفردات     
االختبار حيث تراوحت معـامالت الـسهولة       

ــردات اال ــن  لمف ــارات م  : ٠،١٦١(ختب
ــراوح مــن)٠،٦٣٥ ــز ت   ، ومعامــل التميي

، كذلك جرى التحقق من     )٠،٨٤٦ – ٠،٢٣١(
صدق االتـساق الـداخلي، وكانـت جميـع         
معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مـستوى   

، وهذا يدل علـى أن االختبـارعلى        )٠،٠٥(
كما تـم   . مستوى عال من االتساق والصدق    

ـ      راوح معامـل   حساب معامل الثبات حيث ت
   ٠،٩٥ : ٠،٧٠الثبات لالختبارات من 

 :البرنامج المقترح .٣

استناداً لألدبيات والدراسات الـسابقة،     
والتي تناولت بناء برامج قائمة على الـصف        

وكذلك بناء برامج لتنمية مهـارات      ، المقلوب
التواصل الرياضي، تم إعداد وبناء البرنـامج       
ــدريس  ــوب لت ــى الــصف المقل القــائم عل

ضيات في تنميـة مهـارات التواصـل        الريا
الرياضي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي،      

مهارة الكتابة، مهارة التمثيـل،     : والمتمثلة في 
مهارة القراءة، مهـارة االسـتماع، مهـارة        

  .التحدث
تم إعداد مـواد ووسـائل البرنـامج        
والمتمثلة في الفيديوهات التعليميـة، ودليـل       
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ذ، وتـضمنت   المعلم، وكراسة أنشطة التلمي   
تلك األنـشطة نـوعي األنـشطة الـصفية         
والالصفية، الفرديـة والجماعيـة، حيـث       

   :احتوى البرنامج على
      أنشطة جماعية خارج الصف؛من خالل

 ١١-٩العمل مع مجموعة تتكون مـن     
تالميــذ مــن خــالل برنــامج    

،ويتم ذلك قبل وقت الحصة،     )الوتساب(
وبعد إرسـال الفيـديوهات التعليميـة       

  .مطلوب حلهاواألسئلة ال
       أنشطة جماعية داخل الصف؛ من خالل

 ٥العمل مع مجموعـة تتكـون مـن         
  .تالميذ، ويتم ذلك  في الحصة

         أنشطة ثنائية داخـل الـصف، ويـتم
التركيز فيها على مهـارتي االسـتماع       

 .والكتابة

         أنشطة فردية؛ وذلك في حـل بعـض
 .التكليفات الفردية

          كما تم تحديد طرائـق التـدريس التـي
تنمية مهارات التواصل الرياضي    تناسب  

لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، وتم      
اختيار طريقة التدريس بالصف المقلوب،     
مع توظيف طريقة المناقـشة والحـوار،       

 .والتعلم التعاوني، والتعلم الذاتي

وللتأكد من صالحية البرنامج وصدقه     
في تحقيق أهدافه، تم عرضه على مجموعـة        

اء التعديالت المطلوبة،   من المحكمين، ثم إجر   
  .وبذلك أصبح البرنامج صالحا للتطبيق

  :ضبط متغيرات البحث: رابعاً
وهـي  : تم ضبط المتغيرات الدخيلـة    

المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقـافي،     
وذلك بأخذ عينة البحث من مدرسة خاصـة،        
وكل أفراد العينة من التالميذ الذكور في نفس        

ام بتدريس الـصفين    العمر الزمني تقريبا، وق   
المعلم نفسه الذي كان يدرسهم منذ بداية العام        

  .الدراسي
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  )١(جدول 
   التطبيقفيالضابطة وتالميذ المجموعتين التجريبية  درجاتي  داللة الفرق بين متوسط

 .مهارات التواصل الرياضي القبلي الختبار
  مستوى الداللة  قيمة الداللة  )ت(قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  المجموعة  المهارة

  ٣،٣٩٢  ٢،١٢  ٣٠  التجريبية
  الكتابة

  ٣،٤٥٣  ٣،٠٨  ٣٣  الضابطة
٠،٢٧١  ١،١١٠  

غير دالة 
  إحصائيا

  ١،١٦٧  ١،٥  ٣٠  التجريبية
  التمثيل

  ٠،٨١٠  ١،٠٣  ٣٣  الضابطة
٠،٠٧٢  ١،٨٣٩  

غير دالة 
  إحصائيا

  ٢،٧٧٦  ٣٢،١٣  ٣٠  التجريبية
  القراءة

  ٢،٧٢٨  ٣٣،٤٥  ٣٣  الضابطة
٠،٠٦٢  ١،٩٠٤  

لة غير دا
  إحصائيا

   ١،٧٤٢  ٤  ٣٠  التجريبية
  االستماع

  ٢،٠٤٤  ٣،٦٤  ٣٣  الضابطة
٠،٤٥٢  ٠،٧٥٦  

غير دالة 
  إحصائيا

  ٣،٦٠٧  ٤،٧٧  ٣٠  التجريبية
  التحدث

  ٣،٣٤٤  ٤،٣٩  ٣٣  الضابطة
٠،٦٧٢  ٠،٤٢٦  

غير دالة 
  إحصائيا

مجموع   ٨،٢٧٠  ٤٤،٥٢  ٣٠  التجريبية
  ٧،٧٢٨  ٤٥،٥٩  ٣٣  الضابطة  المهارات

٠،٥٩٦  ٠،٥٣٣  
غير دالة 
  إحصائيا

عـدم وجـود   ) ١(يتضح من جدول  
فرق ذو داللة إحـصائية بـين متوسـطي         
درجات تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة       
والضابطة في االختبار القبلـي لمهـارات       

 علي مهارة ولكل (التواصل الرياضي ككل

 إلى ، وهذا يشير)مهارات االختبار من حده
تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبليا     

  . في اختبار مهارات التواصل الرياضي
  :إجراءات تطبيق البحث:خامساً

تقسيم تالميذ المجموعة التجريبية إلى      - ١
 مجموعات ) ٦(

إنشاء ثالثة مجموعات مـن خـالل        - ٢
، حيث تم دمج كل     )الوتساب(برنامج  

مجموعـات الفـصل     مجموعتين مـن  
موعـة واحـدة علـى      الستة فـي مج   

 ).الوتساب(

تم تدريب التالميذ على كيفية استخدام       - ٣
 ).الوتساب(برنامج 

كما تم التنسيق مع معلم الصف عن آلية         - ٤
تطبيق البحـث، وشـرح إسـتراتيجية       

وكيفية تطبيقها،وشرح   الصف المقلوب 
ماهية مهارات التواصـل الرياضـي،      

 .وشرح دليل المعلم وكيفية استخدامه

اسة األنشطة واسطوانة  تم توزيع كر- ٥
 للمجموعة  (CD)الفيديوهات التعليمية

  .التجريبية 
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تم تطبيق البحث بدايـة مـن يـوم          - ٦
تــدريس حيــث تــم . ٦/١١/٢٠١٨

المقلـوب  الصف  البرنامج القائم على    
ــة،   ــة التجريبي ــذ المجموع لتالمي
والتدريس لتالميذ المجموعة الضابطة    

اسـتمر تطبيـق    ، و بالطريقة العادية 
، ١٨/١٢/٢٠١٨يـوم   البحث حتـى    

 .بواقع فترتين دراسيتين كل أسبوع

ــدي - ٧ ــق البع ــث  التطبي  ألدوات البح
ــل  ( ــارات التواص ــارات مه اختب

فـــي األيـــام  ) الرياضـــي
ــن١٩،٢٠،٢٣،٢٤ ــهر مـ  ٢شـ

  م ٢٠١٨سنة
رصد النتائج ومعالجتهـا إحـصائيا،       - ٨

ــيات    ــديم توص ــسيرها، وتق وتف
  .ومقترحات البحث

 نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالسؤال األول : اأولً

  :وتفسيرها
لإلجابة عن الـسؤال األول والـذي       

ما مهارات التواصل الرياضي    :" ينص على 
المراد تنميتها لدى تالميـذ الـصف األول        

  "اإلعدادي؟
تم اإلطالع على مهارات التواصـل      
الرياضي التي حـددها المجلـس القـومي        
لمعلمي الرياضـيات بالواليـات المتحـدة       

، باإلضافة إلى   (NCTM,2000)األمريكية  

االطالع على األدب التربـوي والدراسـات       
السابقة التي تناولت بعـضاً مـن مهـارات         
 التواصل الرياضي لدي الطالب في الفـصول     

الدراسية المختلفة؛ وذلك لالستفادة منها فـي       
مهارات التواصل  ثم بناء قائمة    إعداد القائمة،   

  .تحقيقها ومؤشرات الرياضي
النتـائج المتعلقـة بالـسؤال الثـاني        : ثانيا

  :وتفسيرها
ما : "ينص السؤال الثاني على ما يأتي     

صورة البرنامج المقترح القائم على الـصف       
المقلوب لتـدريس الرياضـيات فـي تنميـة         
مهارات التواصل الرياضي، والتحصيل لـدى     

  "تالميذ الصف األول اإلعدادي؟
مراجعـة   ولإلجابة عن هذا السؤال تم

األدبيات والدراسات السابقة والتي تناولت بناء      
برامج قائمة على الصف المقلوب، وتم إعداد       
وبناء البرنامج القائم على الـصف المقلـوب        
لتدريس الرياضـيات فـي تنميـة مهـارات         
التواصل الرياضي، لدى تالميذ الصف األول      
اإلعدادي، وتم عرضه على مجموعـة مـن        

التعـديالت  السادة المحكمين ، ثـم إجـراء        
  المطلوبة

النتائج الخاصـة باختبـار مهـارات       : ثالثًا
  :التواصل الرياضي وتفسيرها

:" ينص السؤال الثالث على ما يـأتي      
 تالميذ درجات متوسطيإلى أي حد يختلف 

 القبلـي  التطبيقـين  فى,التجريبية المجموعة
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 التواصـل   مهـارات والبعـدي الختبـار  

 "؟الرياضي

 اختبار  ولإلجابة عن هذا السؤال تم    
 وجـد ي:" الفرضية التالية والتي تنص على

 ≤ α( عند مـستوى ةإحصائي  ذو داللةفرق
 تالميـذ  درجـات  متوسـطي   بين)٠،٠٥

 القبلـي  التطبيقـين  فى التجريبية المجموعة

 التواصـل مهـارات   والبعـدي الختبـار  

  ."الرياضي

ولتحديد االختبار اإلحصائي المناسب    
تأكد من  للتحقق من صحة هذه الفرضية  تم ال       

أن درجات المجموعة التجريبية في التطبيـق     
) ت(القبلي والبعدي تحقق شـروط اختبـار      

لعينتين مـرتبطتين، ولـذلك تـم اسـتخدام         
مـن خـالل     لعينتين مـرتبطتين  ) ت(اختبار

 درجات متوسطي؛ للمقارنة بين spssبرنامج 

 التطبيقـين  فـى  التجريبية المجموعة تالميذ

 التواصـل رات مهـا  والبعدي الختبار القبلي
  .  والجدول التالي يوضح ذلك، الرياضي

  ) ٢(جدول 
  في التطبيقينتالميذ المجموعة التجريبيةلداللة الفرق بين متوسطي درجات ) ت(نتائج اختبار 

   القبلي والبعدي الختبار مهارات التواصل الرياضي
االنحراف   المتوسط  العدد  التطبيق  المهارة

قيمة   )ت(قيمة   المعياري
  داللةال

مستوى 
  الداللة

دال عند   ٠،٠٠  ١٦،٣١٧  ٥،٣٦٦  ١٧،٦٥  ٣٠  بعدي  الكتابة  ٣،٣٩٣  ٢،١٢  قبلي
  ٠،٠٥مستوى

دال عند   ٠،٠٠  ٧،٦٦٧  ١،٠٦٤  ٣،٨٠  ٣٠  بعدي  التمثيل  ١،١٦٧  ١،٥٠٠  قبلي
  ٠،٠٥مستوى

دال عند   ٠،٠٠  ٦،١٣١  ٣،٢٦٧  ٣٦،٤٧  ٣٠  بعدي  القراءة  ٢،٧٧٦  ٣٢،١٣  قبلي
  ٠،٠٥مستوى

دال عند   ٠،٠٠  ١٧،٩٩٦  ١،٠٤٢  ١٠،٥٠  ٣٠  بعدي  االستماع  ١،٧٤٢  ٤،٠٠  قبلي
  ٠،٠٥مستوى

دال عند   ٠،٠٠  ٤٤،٥٥٩  ٥،١٥٦  ٥١،١٠  ٣٠  بعدي  التحدث  ٣،٦٠٧  ٤،٧٧  قبلي
  ٠،٠٥مستوى

مجموع   ٨،٢٧٠  ٤٤،٥٢  قبلي
دال عند   ٠،٠٠  ٣٦،٧٦٨  ١٢،١٣٧  ١١٩،٥٢  ٣٠  بعدي  المهارات

  ٠،٠٥مستوى
وجود فـرق   ) ٢(يتضح من جدول  

 تالميذ درجات متوسطي بين دال إحصائياً

 القبلـي  التطبيقين فى التجريبية المجموعة

 التواصــل  مهــاراتوالبعــدي الختبــار

الكتابـة،  (  ككل ومهارته الفرعيـة    الرياضي
لصالح ،  )التمثيل، القراءة، االستماع، التحدث   

  . البعدي التطبيق



 

 ٦٥٣

  ذو داللةمما سبق يؤكد وجود فرق
  بـين  )٠،٠٥ ≤ α( عند مـستوى   ةإحصائي

 المجموعـة  تالميـذ  درجـات  متوسـطي 

والبعـدي   القبلـي  التطبيقـين  فى التجريبية
لصالح  الرياضي التواصل  مهاراتالختبار
  .البعدي التطبيق

ينص السؤال الرابع على مـا      ] ٢ [
 درجـات  متوسطيإلى أي حد يختلف     " يأتي

في الضابطة  المجموعتين التجريبية و   تالميذ
 التواصـل مهارات البعدي الختبار التطبيق

  ".؟الرياضي
ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبـار      

 وجـد ي:" الفرضية التالية والتي تنص على

 ≤ α( عند مـستوى يةًإحصائ داللة  ذوفرق
٠،٠٥(  

المجمـوعتين   تالميذ درجات متوسطي ين ب
البعـدي   التطبيـق  التجريبية والضابطة فـى 

  ".الرياضي التواصل ات مهارالختبار
ولتحديد االختبار اإلحصائي المناسـب     
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم التأكد مـن         
أن درجات المجموعتين التجريبية والـضابطة   

  ) ت(في التطبيق البعدي تحقق شروط اختبار
لعينتين مستقلتين، ولذلك تم اسـتخدام      

من خالل برنامج    لعينتين مستقلتين ) ت(اختبار
spssتالميذ درجات متوسطيلمقارنة بين ؛ ل 

 فى  والمجموعة الضابطةالتجريبية المجموعة
، التواصـل   مهـارات البعدي الختبار التطبيق

  .  والجدول التالي يوضح ذلك

  ) ٣(جدول 
  درجات تالميذ ي لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفرق بين متوسط) ت(نتائج اختبار

  الختبار مهارات التواصل الرياضيالبعدي التطبيق فية الضابطوالمجموعتين التجريبية 
االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المهارة

  المعياري
قيمة 

  )ت(
قيمة 
  الداللة

مستوى 
  الداللة

دال عند   ٠،٠٠٧  ٢،٧٤٨  ٧،٧٦٢  ١٢،٩٨  ٣٣  الضابطة  الكتابة  ٥،٣٦٦  ١٧،٦٥  ٣٠  التجريبية
  ٠،٠٥مستوى

دال عند   ٠،٠٠٠  ٤،٣٢٩  ١،٣٩٤  ٢،٤٥  ٣٣  الضابطة  التمثيل  ١،٠٦٤  ٣،٨٠  ٣٠  التجريبية
  ٠،٠٥مستوى

غير دالة   ٠،٠٧٣  ١،٨٢٤  ٤،٠٧٨  ٣٤،٧٦  ٣٣  الضابطة  القراءة  ٣،٢٦٧  ٣٦،٤٧  ٣٠  التجريبية
  احصائيا

دال عند   ٠،٠٠٠  ٤،١٨٤  ٢،٥٨٧  ٨،٤٦  ٣٣  الضابطة  االستماع  ١،٠٤٢  ١٠،٥٠  ٣٠  التجريبية
  ٠،٠٥مستوى

دال عند   ٠،٠٠٠  ٦،٢٩٠  ٩،١٥٩  ٣٩،٤٥  ٣٣  الضابطة  التحدث  ٥،١٥٦  ٥١،١  ٣٠  جريبيةالت
  ٠،٠٥مستوى

مجموع   ١٢،١٣٧  ١١٩،٥٢  ٣٠  التجريبية
دال عند   ٠،٠٠٠  ٥،٠٣٤  ٢٠،٨٥٨  ٩٨،١١  ٣٣  الضابطة  المهارات

  ٠،٠٥مستوى



 

 ٦٥٤

  ذو فرقوجود  ) ٣(يتضح من جدول  
) ٠،٠٥ ≤ α ( عند مـستوى   يةًإحصائ داللة

المجمـوعتين   تالميذ درجات طيمتوس ينب
البعـدي   التطبيـق  التجريبية والضابطة فى

 ككـل،  الرياضي التواصل  مهاراتالختبار
الكتابة، التمثيل،االستماع  (ومهارته الفرعية   

 لـصالح تالميـذ المجموعـة    ،)، التحـدث 
، وعدم وجـود فـرق ذو داللـة         التجريبية

إحصائية بالنسبة لمهارة القراءة؛ وبالتـالي      
فرضية البحث الـصفرية، ونقبـل      نرفض  

 داللـة   ذوفرقيوجد " بالفرض البديل وهو

ـ ) ٠،٠٥ ≤ α(  عند مستوىيةًإحصائ  ينب

المجمـوعتين   تالميـذ  درجـات  متوسطي
البعـدي   التطبيـق  التجريبية والضابطة فى

  "الرياضي التواصل  مهاراتالختبار
ينص السؤال الخامس على مـا      ] ٣[

ترح القائم على   ما فاعلية البرنامج المق   " يأتي
المقلوب لتدريس الرياضـيات فـي      الصف  

تنمية مهارات التواصل الرياضي لدي تالميذ      
  ".؟اإلعداديالصف األول 

ولإلجابة عن هذا السؤال تـم اختبـار    
يحقـق  :" الفرضية التالية والتي تنص علـى     

الـصف  البرنامج المقترح القائم على     توظيف  
ت فـي تنميـة مهـارا   فاعلية مقبولة المقلوب  

الـصف األول   التواصل الرياضي لدي تالميذ     
 ".ياإلعداد

وللتحقق من صحة هذا الفرض، وبيان      
مدى تقدم أفراد المجموعة التجريبية، وللتأكـد   
من كون الفرق الناتج هو فرق جوهري يعود        
إلى متغيرات البحث، تم حساب حجم التـأثير        

الذي يظهر أثـر     " ²" من خالل مربع إيتا     
رح بـصورة أكثـر وضـوحا،     البرنامج المقت 

وعن طريـق   ، spssوذلك من خالل برنامج     
التي تعبر  " d"تم إيجاد قيمة     " ²" مربع إيتا   

والجدول . عن درجة التأثير للبرنامج المقترح    
  :التالي يوضح ذلك

  ) ٤(جدول 
  على المتغير التابع ) الصف المقلوب(حجم التأثير للمتغير المستقل 

  )ضيمهارات التواصل الريا( 
  حجم التأثير   "d" قيمة   " ² "قيمة مربع إيتا  المهارة  المتغير التابع  المتغيرالمستقل

  متوسط  ٠،٧٠  ٠،١١  الكتابة
  كبير جدا  ١،٠٩  ٠،٢٣  التمثيل
  ضعيف  ٠،٤٦٨  ٠،٠٥٢  القراءة
  كبير  ١،٠٣  ٠،٢١١  االستماع
  كبير جدا  ١،٥٧  ٠،٣٨٢  التحدث

إستراتيجية 
الصف 
  المقلوب

مهارات 
التواصل 
  الرياضي

  كبير جدا  ١،٢٦  ٠،٢٨٤  المجموع الكلي
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إلـى أن  ) ٤(مما سبق يشير الجدول  
في " الصف المقلوب " تأثير المتغير المستقل  

مهـارات  " إحداث تباين في المتغير التـابع    
كان تأثيرا واضحا، وأن    " التواصل الرياضي 

حجم التأثير له كان على درجة كبيرة جـدا،    
البرنامج المقترح القـائم    لى أن   وهذا يدل ع  

فـي تنميـة    فاعلية    له المقلوبالصف  على  
مهارات التواصل الرياضي لـدي تالميـذ       

  .ياإلعدادالصف األول 
بمهـارات  مناقشة وتفسير النتائج الخاصة     

  :التواصل الرياضي
اتضح من العرض الـسابق للنتـائج    
تفوق المجموعة التجريبيـة التـي درسـت       

لوب على المجموعـة    باستخدام الصف المق  
الضابطة التي درست بالطريقـة التقليديـة،       
وهذا يؤكد على جدوى وفاعليـة اسـتخدام        
الصف المقلوب في تنمية مهارات التواصل      

الكتابة ، التمثيـل ، االسـتماع ،     (الرياضي  
لدى تالميذ الصف   ) التحدث ، االختبار ككل   

  .األول اإلعدادي
   : يوترجع هذه النتيجة إلى ما يل

صف المقلوب والمـدعم باسـتخدام      ال -١
والـذي تتعـدد    ) الوتساب  ( برنامج  

أدواته من إمكانية الكتابـة والتحـدث       
واالستماع والتصوير وإمكانية التعليق    
على إجابة معينة سـواء بالكتابـة أو        

بالحديث المسجل؛ يعزز وينظم التواصل     
الرياضي مما يجعل التالميـذ قـادرين       

 بطريقـة   على إيصال األفكار الرياضية   
مترابطة وواضحة وسـهلة لـزمالئهم      

 .ومعلميهم

خطوات ومكونات الـصف المقلـوب       -٢
تكون بيئة تفاعليـة مـستمرة مـزودة        
بأنشطة ووسائل تعليمية متعددة، فأهم ما     
يميز الصف المقلوب هو إتاحة الفرصة      
داخل الصف لتطبيق العديد من األنشطة      
التي تنمي جميـع مهـارات التواصـل      

ك إتاحــة الفرصــة الرياضــي، وكــذل
للتواصل خارج الصف بـين التالميـذ       
بعضهم البعض وبينهم وبين المعلم من      

حيث يمارس  ) الوتساب( امج  نخالل بر 
جميع أشكال التواصل الرياضـي فـي       

، فقد يكون التلميـذ متحـدثا        حواراتهم
واآلخر مستمعاً، وقد يكون التلميذ كاتباً      

 مع وجود التغذية    واآلخر قارئاً وهكذا،  
 وبـذلك   راجعة الفورية أثناء العمـل؛    ال

نضمن مشاركة جميـع التالميـذ فـي        
األنشطة المتعددة التي تنمـي مهـارات     

 .التواصل الرياضي

 تخلـق إستراتيجية الـصف المقلـوب    -٣
 وتـسود  التالميذ بين والصداقة الزمالة

 والمشاركة والتعاون المحبة روح بينهم

 وهـذا  ومشاركتهم أدائهم من يزيد مما
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 الرياضـي  التواصل تنمية إلى يؤدي

 .التعلم زيادة ثم ومن

 مـن  يتغيبـون  الـذين التالميذ  تمكين -٤
مشاركة زمالءهـم  فـي األنـشطة        
المختلفة والتي تنمي مهارات التواصل     
الرياضي والتي تكـون مـن خـالل        
برنامج الوتساب، والتي تكون تحـت      

 .توجية وتعزيز المعلم

مشاهدة  طريق عن التعلم، في لمرونةا -٥
 التعليمـي،  بالفيديو الدراسي وىالمحت

 أي وفـي  يناسب التلميذ، وقت أي في
 األجهـزة  خالل ومن فيه، يكون مكان

 .التلميذ يمتلكها النقالة التي

إعداد األنشطة الصفية والتـي تتـيح        -٦
الفرصة لكل تلميـذ التـدريب علـى        
مهارات التواصل الرياضي المختلفـة     

الكتابة، التمثيل، االستماع، والقراءة،    (
  ).والتحدث

أما بالنسبة لمهارة القراءة لم يظهـر       
فرق دال إحصائياً بـين متوسـط درجـات      
تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات    

وقد يكون  . أقرانهم في المجموعة الضابطة   
 :السبب في ذلك يرجع إلى

مفردات اختبار مهارة القـراءة تعتمـد        -
على الخبرات السابقة للتلميذ، وتـضح      

ل نتـائج المجمـوعتين     ذلك من خـال   

التجريبية والضابطة في االختبار القبلـي      
لمهارة القراءة، حيث كانت متوسـطاتهم      

 .مرتفعة

الجبـر  "اختبار القـراءة فـي وحـدتي         -
يتطلب استخدام لغة بـسيطة،     " واإلحصاء

حيث أن مهارة القـراءة المطلوبـة فـي     
الوحدتين هي قـراءة حـدود ومقـادير        

اللغـة  جبرية، وهي تعتمد على حروف      
العربية، والتي يسهل قراءتهـا ألفـراد        

 .العينة

ربما يكون أفراد العينة لديهم قدرة عالية        -
في اللغة العربية، مما يؤثر إيجابياً علـى        

  . قدرتهم على مهارة القراءة الرياضية
 

في ضوء مشكلة البحث والنتائج التي       
، يمكن تقديم مجموعـة مـن       إليهاتم التوصل   

  :ات فيما يليالتوصي
 الـصف   اسـتراتيجية تعميم توظيـف     - ١

 وفـي  عـام، المقلوب في التعليم بشكل  
  .تدريس الرياضيات بشكل خاص

ضرورة استخدام الصف المقلوب لمـا       - ٢
لها من إيجابية في التواصل واالتصال      
مع التالميذ، وتواصل التالميـذ مـع        

 .بعضهم البعض

تشجيع التالميذ على البحث الذاتي فـي        - ٣
 اإلرشـادات ضيات، مع تقديم  تعلم الريا 

والتوجيهات التي تعينهم علـى ذلـك،       
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ــسم    ــة تت ــة تعليمي ــوفير بيئ وت
  .بالديمقراطية واحترام آراء التالميذ

ــداد - ٤ ــي إع ــة لمعلم ــرامج تدريبي  ب
الرياضيات في جميع مراحل الـتعلم      
لتدريبهم على كيفية تنمية مهـارات      

 .التواصل لدي التالميذ

 ضرورة تضمين كتـب الرياضـيات      - ٥
تدريبات وأنـشطة موجهـة لتنميـة       

 .مهارات التواصل الرياضي
 

في ضوء نتائج البحث وتوصـياتها      
  :يمكن تقديم المقترحات البحثية التالية

ــين   - ١ ــة ب ــة للمقارن ــراء دراس إج
ــوب    ــصف المقل ــتراتيجية ال إس
وإستراتيجيات أخـرى فـي التعلـيم       

  .االلكتروني
 في  دراسة االتجاهات العلمية الحديثة    - ٢

مجال استخدام إسـتراتيجية الـصف      
 .المقلوب

دراسة أثر استخدام الصف المقلـوب       - ٣
في تنمية متغيرات تابعـة أخـرى،       

تنمية التفكير اإلبداعي وتنميـة     : مثل
 .التفكير الرياضي

إجراء المزيد من الدراسات المتعلقـة      - ٤
باستخدام إستراتيجية الصف المقلوب    

 في بيئات مختلفة 
 

 

 الفصول فاعلية).٢٠١٥(لكحيليإبتسام ا .١
مكتبة : المنورة المدينة.التعلم في المقلوبة

  .الزمان دار
فاعلية برنامج  ). ٢٠١٧(أحمد أبو فايد     .٢

مقترح قائم علـى الفـصول المقلوبـة        
لتنمية التحصيل في مـساق تـدريس        
مبادئ الرياضيات واالتجاهـات نحـو      
الفصول المقلوبة لدى طلبـة التعلـيم       

ــي جامعــ  ــي ف ــر األساس ة األزه
كلية التربيـة   ). رسالة ماجستير .(بغزة

  .جامعة األزهر، غزة
فاعليـة برنـامج     ).٢٠٠٦(أحمد خليفة    .٣

لتنمية مهارات قراءة الرياضيات وأثرة     
في كل من التحصيل والتفكير الرياضي      
واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميـذ      

ــدادي ــصف األول اإلع ــالة .(ال رس
ث معهد الدراسـات والبحـو    ).دكتوراه

  .التربوية ، جامعة القاهرة
). ٢٠٠٣(حسن شحاتة، وزينب النجار    .٤

. معجم المصطلحات التربوية والنفسية   
  .الدار المصرية اللبنانية:القاهرة 

). ٢٠١٠(رضا عصر، أحمـد البـاز      .٥
 ريـاض  فـي  الـشاملة  الجودة معايير

 التعلـيم  دار:  اإلسـكندرية .األطفـال 

  .والتوزيع والنشر للطباعة الجامعي
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 تـدريس  ).٢٠٠٧( بـدوي  رمضان .٦
األطفال  الفعال من رياض الرياضيات

 دليل  الصف السادس االبتدائي حتى

 .المنهاج للمعلمين واآلباء ومخططي

  .الفكر دار: عمان
ــة ). ٢٠١٨(ســهى المــوجي  .٧ فعالي

استخدام استراتيجية الفصل المعكوس    
فــي تنميــة التحــصيل فــي مــادة 
الرياضيات ومهارات الحس العـددي     

. يذ الصف الرابع االبتـدائي    لدى تالم 
كلية ). رسالة ماجستير غير منشورة   (

  .التربية، جامعة المنصورة
فاعليـة  ). ٢٠١٧(شيخة الراجحيـة   .٨

توظيف الصف المقلوب في العلـوم      
          .علـــى التحـــصيل الدراســـي

  :متاح من خالل
  -faalett/net.sharqgharb://http

-fe-almqlwb-alssf-twthzef
-aldrase-althssel-ala-alalwm

/classroom-flipped    
أثر وفاعلية ).٢٠١٦(المقاطي  صالح .٩

إســتراتيجية الــتعلم المقلــوب فــي 
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