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 :الممخص
ىدؼ البحث معرفة أثر استراتيجية الصؼ المعكوس في مستوى تحصيؿ 

 طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات.
تكوف مجتمع البحث مف طالب الصؼ األوؿ المتوسط في المدارس  

المتوسطة والثانوية لمبنيف التابعة لممثمية وزارة التربية في اربيؿ لمعاـ الدراسي 
( طالبًا تـ اختيارىـ قصديًا 56(، وتكونت عينة البحث مف )9191 – 9102)

ف تمثؿ إحداىما مف ثانوية العمـ النافع لمبنيف، قسمت العينة إلى مجموعتي
( طالبًا درسوا باستراتيجية الصؼ 29المجموعة التجريبية التي تكونت مف )

( طالبًا درسوا باستخداـ الطريقة 22المعكوس واألخرى ضابطة مكونة مف )
 المعتادة، أجري التكافؤ بينيما في عدد مف المتغيرات.

تو النيائية مف ولتحقؽ ىدؼ البحث أعد الباحث اختبارًا تحصيميًا، تكوف بصيغ
 ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، اتسمت بالصدؽ والتمييز والثبات. 61)

طبقت التجربة في الفصؿ الدراسي األوؿ، وتـ تدريس مجموعتي البحث عمى 
وفؽ الخطط المعدة سمفًا لكؿ مجموعة، بعد ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ، 

ائؿ اإلحصائية المناسبة أظيرت وبعد جمع البيانات وتحميميا باستخداـ الوس
 النتائج:

 ( بيف متوسطي 1.16وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )
تحصيؿ طالب مجموعتي البحث ككؿ وفي مستوى الػ)الفيـ ، والتطبيؽ(، 

 ولصالح طالب المجموعة التجريبية في اختبار التحصيؿ.
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Abstract: 

The research aims to identify the effect of flipped 

classroom strategy in the achievement level of first-grade 

Intermediate Students in mathematics. 

 “ The research consisted of first-grade Intermediate 

Students, (2019-2020), and the sample of the research 

consisted of (65) student, they were chosen intentionally 

from Al Elem-Al Nafaa Secondary School for Boys, 

divided into two groups. One of them represents the 

experimental group which contains (32) student, who 

studied according to flipped classroom strategy, and the 

other is the control group which contains (33) student, who 

studied according to the traditional method. The valency 

had been made between them in number of variants.” 

To achieve the research objectives, the researcher prepared 

a test of achievement, the final version of the test consisted 

of (50) items of the type of multiple choice, the items have 

been characterized by validity, discrimination, and 

reliability . 

The experiment was applied in the first semester, the two 

research groups were taught according to the plans 

prepared for each group and then applied the achievement 

test. After collecting data and analyzing it statically, the 

result shows : 

- There is a statistical significant difference (at level of 

0.05) between the mean scores of the two research groups, 

as a whole and in understanding and application, in favor 

of experimental group students in the test of achievement. 

- There is no statistical significant difference (at level of 

0.05) between the mean scores of the two research groups, 

in the remembering level in the test of achievement. 

     The researcher came up with a number of conclusions. 

One of these conclusions is that the flipped classroom 

strategy is effective in the achievement level of first-grade 

Intermediate Students in mathematics compared to the 

traditional way. 
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 المقدمة 
الكبير عمى العمـ الذي تزداد وتيرتو  باعتمادهتميز ىذا العصر عما سبقو مف عصور 

مف الثقافة  يتجزأ يطمح إليو الفرد، باعتباره جزء ال كؿ يوـ تاركًا اثارًا إيجابية في تحقؽ ما
اإلنسانية، حتى أصبحت العموـ وفروعيا تؤدي دورًا أساسيًا في تسيير الحياة اليومية، وأضحى 

ة، فأصبح تدريسيا ميـ لمساعدة الطالب تمتمكو مف طاقات عممي تقدـ الدوؿ يقاس بقدر ما
عمى فيـ أنفسيـ وفيـ الظواىر التي تحيط بيـ وتساعدىـ عمى التكيؼ مع البية التي يعيشوف 
فييا واكتشاؼ المواىب، وممارسة التفكير العممي وتكويف الميارات العممية، لذا أصبح لمعمـو 

،  ودور بارز في الحياة المعاصرة باعتبار الثقافة العممية ((0))بمختمؼ أنواعيا أىمية كبيرة
عنيا، فكاف مف الضروري عمى  االستغناءجزءًا ميمًا مف الثقافات العامة لمفرد التي اليمكف 

التربية العممية أف ترتفع إلى مستوى المسؤولية مف أجؿ تحقؽ تعميـ وتعمـ أفضؿ يقود إلى 
، مف خالؿ تدريس (9)تطيع مواجية تحديات العصراعداد جيؿ مفكر، ومبتكر، ومنتج يس

المواد العممية المختمفة، تمؾ المواد الدراسية الميمة في أي نظاـ تربوي عمى المستوى العالمي 
كونيا تساىـ بشكؿ كبير في تقدـ األمـ وتطورىا وقد تنبيت الدوؿ المتقدمة إلى ىذه النقطة 

 . (2)ج العمـو  وتطويرىامنذ فترة زمنية طويمة فسعت إلى تحسيف مناى
دورًا أساسيًا في حياة الفرد منذ ظيوره عمى وتؤدي الرياضيات إحدى أىـ ىذه المناىج 

، إذ كانت في (6)، فيي أـ العموـ الطبيعية كونيا تدخؿ في كؿ إنجاز عممي (4)وجو األرض
العمـو الطبيعية العصور السابقة أداة لعمماء الطبيعيات أما اليوـ فإننا نراىا في جميع فروع 

،  وتوصؼ الرياضيات بأنيا عالمية أكثر مف غيرىا مف العموـ نظرًا لطبيعتيا (5)واإلنسانية
المجردة وليذا تجد ليا تطبيقات عديدة في التجارة والصناعة والزراعة واليندسة فضاًل عف 

عديدة لذا  العموـ االجتماعية والعموـ الطبيعية األخرى، فالعالقة قديمة و تمتد إلى قروف
، وتعد مف وجية نظر كثير مف المربيف (7)استطاعت أف تبني عالقات مثمرة مع التكنولوجيا

والميتميف بتدريسيا أداة ميمة لتنظيـ األفكار و فيـ المحيط الذي نعيش فيو، لذلؾ أصبح 
تعمميا ضرورة في عصر المعمومات الذي تداخمت فيو الرياضيات مع جميع العمـو الطبيعية 

 .(1)حتى العمـو اإلنسانية
وجود معمـ ذا معرفة واسعة باستراتيجيات وطرائؽ التدريس المختمفة، وىذا يتطمب 

فالطريقة الجيدة تسيـ في نجاح العممية التعميمية وجعؿ التعميـ فييا شائؽ وممتع لمطالب، 
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ييا يتوقؼ نجاح لذلؾ يؤكد رجاؿ التربية والتعميـ دائمًا عمى أف طريقة التدريس ميمة جدًا وعم
، لذلؾ فإننا (2)المعمـ في أداء عممو مف خالؿ اختياره طريقة مناسبة لمستوى قدرات طمبتو

نشير إلى أىيمة الربط بيف كؿ مف المادة الدراسية وطريقة تدريسيا وحاجة الطالب لمتعمـ 
ميمي بنجاح، فيي ومتى ماتـ االرتباط السميـ بينيا فإننا نحقؽ ىدفًا تربويًا باجتياز الموقؼ التع

تسيـ في تقديـ الخبرات الكاممة والشاممة لدى الطالب، وتترجـ األىداؼ والمحتوى عمى أرض 
الواقع، فطريقة التدريس تعد ركنًا ميمًا في العممية التربوية إلى جانب المنيج المقرر، فالمنيج 

ى دوف قيمة، والمعمـ ميما كاف جيد التصميـ فإنو إذا لـ ينفذ بطريقة جيدة فإف موضوعاتو تبق
ميما كاف المستوى الذي ىو فيو فإنو إذا لـ يتمكف مف استخداـ الطريقة المناسبة فإف التواصؿ 
ف  بينو وبيف مف يعممو لف يتـ بالصورة المنشودة التي تمكنو مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية، وا 

 التكويف التربوي 
 .(01)حديثة وتقنيات التعميـ المتطورةالحديث لممعمـ ييدؼ إلى اكتسابو ميارات تدريسية 

استراتيجية الصؼ المعكوس التي تعمؿ عمى تحويؿ المحاضرة التقميدية إلى  ومنيا
عمييا قبؿ  لالطالعدروس مسجمة يمكف وضعيا عمى اإلنترنت أو توزيعيا عمى  الطالب 

الحصة الدراسية، فيجد الطالب فرصة كافية لمتعمؽ في المحتوى التعميمي، ويجد المعمـ 
حاضرًا امامو عندما يحتاج المساعدة لموصوؿ إلى االتقاف، فالتعمـ المعكوس يراعي ظروؼ 
الطمبة والفروؽ الفردية بينيـ، فالطالب قد يكوف متميزًا ولديو قدرة عالية عمى التحصيؿ 

تكوف عائقة أمامو وتترؾ لديو فجوات معرفية في تمؾ المادة  الظروؼدراسي إال أف بعض ال
الدراسية، لذا فالتدريس بالصؼ المعكوس يسعى إلى التعمـ النشط الذ يعتمد باألساس عمى 
الطالب والذي يجعمو أكثر فاعمية داخؿ الصؼ وتفاعمو مع معممو بصفة شخصية مف خالؿ 

قدمو التعمـ المعكوس والذي يعد تقنية تضاؼ إلى التقنيات األخرى التي الوقت المتاح الذي ي
تسعى إلى احداث تغيير إيجابي في العممية التعميمية، فيو يعمؿ عمى إعادة ترتيب وصياغة 
الوقت وطريقة استغاللو داخؿ الغرفة الصفية مف أجؿ نقؿ التعمـ مف سمطة المعمـ إلى 

 العصر الحالي الذي يركز عمى أف التعمـ لـ يعد بمقدار ماالطالب، فيو بذلؾ يحقؽ متطمبات 
نما فيما يستطيع أف ينجزه بناءًا عمى معرفتو، وما يستطيع أف يأتي بو مف  يعرؼ الفرد وا 
أفكار، فيو يتيح ليـ الفرصة بشكؿ كبير في اكتساب المعرفة مسبقا ويجعؿ تفاعؿ الطالب 

ميـ وحبيـ ليا، وىذا ينعكس ايجابًا عمى نقاشاتيـ مع المادة أكثر عمقًا والذي بدوره يعمؽ في
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داخؿ الصؼ وتصبح أسئمتيـ أكثر معنى وثراء نتيجة تفاعميـ وتعمقيـ بالمادة التعميمية ألف 
الطالب يستطيع بالتعمـ المعكوس مشاىدة الفيديوىات التعميمية مف خالؿ الحاسبة أو األجيزة 

و يستطيع إعادة مشاىدة شرح نقطة معينة أكثر المحمولة بالسرعة والوقت المناسبيف لو، في
مف مرة لكي يتمكف مف الفيـ بالشكؿ المطموب وتدويف المالحظات واالسئمة المطموبة أو 

في  لالنخراطتسريعيا لموصوؿ إلى النتيجة، وىذا ما يتيح المجاؿ بشكؿ كبير أماـ الطالب 
لتي مف الممكف أف ينتجيا مجرد العممية التعميمية بشكؿ فاعؿ ومؤثر بعيدًا عف السطحية ا

االستماع إلى المعمـ وحفظ المادة وفيميا في البيئة التقميدية، وىذا ينعكس إيجابًا عمى 
  .(00)التحصيؿ الدراسي لمطالب الذي يمثؿ دليؿ اكتسابيـ لممعارؼ والحقائؽ والممارسات

ستوى في ضوء ما تقدـ يرى الباحث أىمية استراتيجية الصؼ المعكوس في رفع م
تحصيؿ الطالب، فيي تمزج التعمـ الصفي التقميدي مع التعمـ االلكتروني، وتيتـ بتنمية 
القدرات العقمية لمطالب، وتحسف مفيوـ الذات الرياضي لدييـ، وتثير دافعيتيـ نحو تعمـ 
الرياضيات، وتنمي تحصيميـ العممي، وتحسف ميارات االتصاؿ والتواصؿ بيف الطالب والمادة 

بيف الطالب والمعمـ، لذا ارتأى الباحث إجراء  بيف الطالب أنفسيـ، وكذلؾ ما ة، وماالتعميمي
ومعرفة مدى مالءمتيا  ةاالستراتيجيدراسة تيدؼ إلى رفع المستوى التحصيؿ باستخداـ ىذه 

 لطالب المرحمة المتوسطة.  
    Research Problemمشكمة البحث 

العصر الحالي في مختمؼ مجاالت العموـ تعد التطورات المتسارعة التي يشيدىا 
الطبيعية واإلنسانية مف ضروريات المجتمعات التي تعمؿ عمى مواكبتيا مف خالؿ العمؿ عمى 
تطوير أنظمتيا المختمفة ومنيا النظاـ التعميمي الذي يعد مف أىميا، فأصبح تطويره واالىتماـ 

 بو ضرورة ممحة في كافة المجتمعات.
مف أىـ المجاالت المعرفية األساسية التي يقوـ عمييا التطور كما تعد الرياضيات 

في مختمؼ مجاالتو، وتعتبر مف أىـ المواد الدراسية في المراحؿ التعميمية المختمفة، لذا يعد 
ضعؼ تحصيؿ الطمبة فييا مف المشكالت األساسية التي تقمؽ المعمـ والطالب وأولياء االمور، 

االختصاص االىتماـ في إيجاد طرائؽ تدريس حديثة تناسب  وىذا يتطمب مف التربوييف وذوي
مف خالؿ وتنمي قابميتيـ عمى اإلبداع والتقدـ  التركيزتساعد الطمبة عمى الفيـ و و  طبيعتيا

 .ايصاؿ المحتوى العممي بشكؿ سيؿ
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ومنيا استراتيجية الصؼ المعكوس التي تعمؿ عمى تحسيف األداء الرياضي لمطمبة،  
 (9107ميـ، وىذا ما أكدت عميو العديد مف الدراسات، كدراسة )بشارات،ورفع مستوى تحصي

  ، (Wei,2020)(09). 
ومف جية اخرى وخالؿ خبرة الباحث في التدريس في المدارس الثانوية وبعد 
االطالع عمى درجات الطالب في مادة الرياضيات، واستنادًا إلى اراء العديد مف معممي 

االختصاص وجد تدنيًا واضحًا في مستوى اداء الطالب واستيعابيـ الرياضيات والمشرفيف 
 لموضوعات الرياضيات.

لذا سعى الباحث لمدراسة في ىذا الموضوع انطالقًا مف نتائج بعض الدراسات  
 حدد مشكمة بحثو بالسؤاؿ ااَلتي:الحديثة اإليجابية التي تناولت التعمـ المعكوس، و 

وس في تحصيل طالب الصف األول المتوسط "ما أثر استراتيجية الصف المعك
   في مادة الرياضيات ؟"

 
    Significance of Researchأهمية البحث 
  قد يسيـ البحث الحالي في توجيو مشرفي االختصاص التربوييف في إعداد

 برامج قائمة عمى التعمـ المعكوس وتدريب المعمميف عمييا.
  أعطى لمعممي الرياضيات والميتميف بطرائؽ التدريس تصورًا واضحًا عف

كيفية إعداد وتدريس وحدة تعميمية في مادة الرياضيات لممرحمة المتوسطة باستخداـ الصؼ 
 المعكوس. 

  فتح افاؽ مستقبمية لمباحثيف في ىذا المجاؿ ألجراء بحوث مستقبمية استكمااًل
 لمبحث الحالي.

 Aim of Research   هدف البحث
ىدؼ البحث الحالي معرفة أثر استراتيجية الصؼ المعكوس في مستوى تحصيؿ "

 "مقارنة بالطريقة المعتادة. طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات
 Hypotheses  Research   فرضيات البحث

 ولمتحقؽ مف ىدؼ البحث صاغ الباحث أربع فرضيات صفرية وكاالتي:
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 ( بيف متوسطي 1.16ى داللة )ذو داللة إحصائية عند مستو  "ال يوجد فرؽ
طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستراتيجية الصؼ المعكوس وطالب  تحصيؿ

المجموعة الضابطة الذيف درسوا باستخداـ الطريقة االعتيادية ككؿ في اختبار التحصيؿ 
 الرياضياتي".
 ( بيف متوسطي 1.16داللة ) "ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى

تحصيؿ  طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستراتيجية الصؼ المعكوس وطالب 
المجموعة الضابطة الذيف درسوا باستخداـ الطريقة االعتيادية في مستوى التذكر في اختبار 

 التحصيؿ الرياضياتي ".
 ( 1.16"ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)  بيف متوسطي

تحصيؿ  طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستراتيجية الصؼ المعكوس وطالب 
المجموعة الضابطة الذيف درسوا باستخداـ الطريقة االعتيادية مستوى الفيـ في اختبار 

 التحصيؿ الرياضياتي ".
 ( بيف متوسطي 1.16"ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستراتيجية الصؼ المعكوس وطالب   تحصيؿ

المجموعة الضابطة الذيف درسوا باستخداـ الطريقة االعتيادية مستوى التطبيؽ في اختبار 
 التحصيؿ الرياضياتي ".

  Research Limitsحدود البحث 
 حدد البحث الحالي بػ:

  المتوسطة والثانوية التابعة لممثمية طالب الصؼ االوؿ المتوسط في المدارس
 (.9191-9102وزارة التربية في محافظة اربيؿ لمعاـ الدراسي)

  الجزء األوؿ مف كتاب الرياضيات لمصؼ االوؿ المتوسط، والمؤلؼ مف قبؿ لجنة
 في وزارة التربية.

 (9191-9102الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي.) 
 مفاهيم الدراسة

 -عرفيا كؿ مف: أواًل: استراتيجية الصف المعكوس: 
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) Marlowe2282:)  استراتيجية تدريسية يقوـ الطالب فييا بدراسة الموضوعات مف
خالؿ الدروس المسجمة مف قبؿ المعمـ محاواًل بعد ذلؾ تطبيؽ المعرفة مف خالؿ حؿ 

 .                                                                            (02)التمرينات أو القياـ بأعماؿ تطبيقية
Mason et al (2282:)  استراتيجية تدريسية تيدؼ إلى مشاركة المعمميف في

تطوير مياراتيـ التدريسية مف خالؿ تطوير المحتوى الدراسي واألنشطة التمعيمية المرتبطة بيا 
، بحيث يتمكف الطمبة مف الوصوؿ إلييا في أي وقت يرغبوف في صورة الكترونية متنوعة

 .                     (04)فيو
استراتيجية تدريسية تنقؿ طالب الصؼ األوؿ المتوسط مف  إجرائيا:ويعرفها الباحث 

التعمـ المعتاد داخؿ الصؼ إلى التعمـ الذاتي مف خالؿ الفيديوىات التعميمية المعدة مف قبؿ 
  تعمؿ عمى رفع مستوى تحصيميـ في الرياضيات. المعمـ، والتي

 -عرفو كؿ مف: ثانيًا: التحصيل: 
Ackerman& Eden (2222:)   اثبات قدرة المتعمـ عمى إنجاز ما تـ اكتسابو

 .                            (06)مف الخبرات التعميمية التي وضعت مف أجمو
مقدار المعرفة والميارات التي يكتسبيا المتعمـ نتيجة  (:2221سمارة والعاليمي )

 .                                          (05)دراستو موضوع معيف أو وحدة دراسية محددة
مقدار المعرفة والميارات التي يكتسبيا طالب الصؼ األوؿ  إجرائيا:ويعرفه الباحث 

األوؿ، مقاسة بالدرجة الكمية التي يحصؿ المتوسط في مادة الرياضيات في الفصؿ الدراسي 
 عمييا الطالب في االختبار التحصيمي المعد ليذا الغرض.

 
 Theoretical Framework The  اإلطار النظري:

   Strategy of Flipped Classroom :إستراتيجية الصف المعكوس
ببساطة تقـو عمى  يعتبر مفيوـ التعمـ المعكوس مف المفاىيـ الحديثة، إال أف فكرتو 

تقديـ محتوى تعميمي خارج الحصة الصفية، في حيف أف أنشطة المحتوى التعميمي مخصصة 
لمحؿ التفاعمي أو لتطوير مشاريع جماعية داخؿ الحصة الصفية، أي بعكس  التعمـ التقميدي، 

مف خالؿ فيديوىات تعميمية يقوـ ويتـ ، (07)وىذا يجعؿ الطمبة  أكثر استقاللية في عممية التعمـ
المعمـ بإعدادىا لشرح موضوع معيف أو مف خالؿ قراءات تتعمؽ بموضوع الدرس، ويتـ 
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تقديميا مف خالؿ التقنيات الحديثة كاالنترنت واألجيزة المحمولة، والتي مف خالليا يستطيع 
أخرى داخؿ  المجاؿ لمقياـ بنشاطات إلفساحالطمبة الوصوؿ إلييا خارج الحصة الصفية 

الصؼ مثؿ حؿ الواجبات، فيو تعمـ يحؿ فيو التدريس مف خالؿ التكنولوجيا مكاف التدريس 
في الغرفة الصفية، وقد تأخذ التكنموجيا في ىذا الجانب أشكاؿ متعددة، ويقوـ المعمـ بإنتاج 
ؿ المحاضرات وجعميا متوفرة لدى الطمبة قبؿ الحضور لمحصة الدراسية مف خالؿ تمؾ الوسائ

 االلكترونية.
فيو حالة يتـ فييا توظيؼ التكنولوجيا المناسبة والمتوفرة مف أجؿ اثراء العممية 
التعميمية وتحسيف مستوى تحصيؿ الطمبة. ففي التعمـ التقميدي يتـ تقديـ المحتوى التعميمي 
ت لمطالب مف خالؿ المعمـ داخؿ الغرفة الصفية وبعدىا يتـ تقوية المحتوى مف خالؿ الواجبا

المنزلية التي يطمبيا المعمـ مف طالبو لزيادة االستيعاب وتعزيزه، أما في التعمـ المعكوس 
فالعممية عكسية، فيتـ تقديـ المحتوى الجديد لمطالب في المنزؿ قبؿ أف يأتي لمحصة الصفية 

يقوـ بو الطالب مف تطبيقات عممية وتجارب  ويتـ تقوية المحتوى الجديد عف طريؽ ما
وغيرىا داخؿ الصؼ وتحت اشراؼ المعمـ، فيصبح وقت الحصة الصفية كاماًل ومناقشات 

لمتعمـ النشط، حيث يجد الطالب فرصة كافية لمتعمؽ في المحتوى التعميمي، حيث يجد معممو 
 عندما يحتاج المساعدة لموصوؿ إلى االتقاف. حاضرا

اشر والتعمـ النشط فيو يسعى إلى دمج أنماط واستراتيجيات التعمـ لتشمؿ التدريس المب
الذي يعتمد باألساس عمى الطالب، ولذلؾ قد ُيخطئ البعض عندما يفكر في ىذا النمط مف 
التعمـ عمى أنو مجرد فيديوىات يرفعيا المعمـ عمى وسائؿ التواصؿ االلكترونية، ألف مف 

قت أولويات التعمـ المعكوس ىو احداث التفاعؿ المباشر داخؿ الغرفة الصفية مف خالؿ الو 
الكافي الذي يمنحو ىذا النوع مف التعمـ لمطالب لمتفاعؿ مع معممو بصفة شخصية تسعى إلى 
إحداث تغيرات إيجابية. ويحدد مدى االستفادة مف ىذا النمط ومدى مالءمتو ىو طبيعة المادة 

                      .                                                         (01)والطالب والظروؼ المحيطة بو
 Advantages of Flipped"ميزات استراتيجية الصف المعكوس" 

Classroom Strategy 
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يمتاز التعمـ المعكوس عف غيرىا مف أنماط التعمـ األخرى بعديد مف الميزات التي 
مكانياتو مف أجؿ تحقيؽ تعمـ أفضؿ اسنادًا إلى ما توفره  تراعي في مجمميا الطالب وحاجاتو وا 

 التكنولوجيا الحديثة مف فرص تعمـ متميزة ومف أىميا:
 :إف مف أىـ سمات الطالب في  التماشي مع متطمبات ومعطيات العصر الرقمي

العصر الرقمي أنو عمى تواصؿ شبو دائـ بما يحصؿ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي. فمديو 
معرفة كافية بيذه التكنولوجيا. فنحف ببساطة نتحدث عف لغة الطالب في ىذا العصر، وىذا 

و بواقعو وكذلؾ تعمم يجعؿ التعمـ أكثر واقعية ومعنى بالنسبة لمطالب عندما يستطيع ربط ما
 استخداـ ادواتو في التعمـ. 

 :إف االلية التي يقدـ فييا المحتوى التعميمي مف خالؿ استراتيجية الصؼ  المرونة
مف ذلؾ،  ايستفيدو المعكوس تعطي الفرصة والمجاؿ لمطمبة الذيف لدييـ ارتباطات كثيرة أف 

والشؾ أف ىذا يعطي راحة نفسية لمثؿ ىؤالء الطالب حيث إنيـ يتحرروف مف القمؽ اإلضافي 
بسبب عدـ قدرتيـ عمى متابعة شرح المعمـ في النمط التقميدي، وقد يعمؿ ذلؾ عمى الخروج 
بالمدرسة مف الصورة النمطية المممة لبعض الطالب مف خالؿ تنويع النشاطات واالىتمامات 

 يتيا لدى الطالب ومساعدتو عمى التميز واالبداع.وتنم
  :غالبًا ما ينعـ الطالب المتميز ضمف التعمـ مساعدة الطالب المتعثرين أكاديميًا

التقميدي باالىتماـ والرعاية واالىتماـ مف المعمميف، في حيف اف الطالب الذي يفضؿ الجموس 
بتمؾ الرعاية ويبقى  يحظى ف اكاديميًا الفي المقاعد الخمفية ويتميز بانو مف الطالب المتعثري

المدرس ورعايتو، وىذا بدوره يخمؽ فجوة بيف ىذيف النوعيف مف الطالب، لذا  اىتماـبعيدًا عف 
تعمؿ استرتيجية الصؼ المعكوس لتحويؿ التعمـ مف السمبي إلى النشط مف أجؿ الوصوؿ إلى 

ة توزيع الوقت داخؿ الحصة الصفية تعمـ أعمؽ وأكثر فاعمية، فدور المعمـ يتغير ويتـ إعاد
الطالب المتعثريف بحظ أوفر مف الوقت ومساعدتيـ مف قبؿ المعمـ، وىذا مف أىـ  ليحظى

 األسباب التي قد تؤدي إلى تحسف مستوى تحصيؿ الطالب.
  :يسيـ الصؼ المعكوس بجعؿ التفاعؿ بيف زيادة التفاعل بين المعمم والطالب

في خدمة العممية التعميمية، ويوسع ىذا التفاعؿ ليشمؿ الطالب المعمـ والطالب أكثر فاعمية 
المتعثريف بما يسمح لممعمـ القياـ بدور جوىري يوسع فيو التفاعؿ إلى خارج الحصة الدراسية، 
فيصبح دوره أكثر انسجامًا مع متطمبات التعمـ في العصر الحالي وفي إيجاد البيئة المناسبة 
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اشرافو وتوجييو، والذي ينعكس إيجابًا عمى دور الطالب في تعممو تحت  لمطالب لتطبيؽ ما
 التعامؿ مع المشكالت.

 :إف مراجعة الطالب لممادة  مساعدة الطالب من كافة المستويات عمى التفوق
الدراسية المتوفرة لدييـ مسبقًا والمعدة مف قبؿ المعمـ قبؿ الدخوؿ إلى غرفة الصؼ تييؤىـ 

طبيقات التي تتـ خالؿ الدرس المباشر، وىذا بدوره يخفؼ قمؽ ذىنيًا وعقميًا لمنشاطات والت
الطالب عندما يعمـ أف المادة الدراسية متوفرة لديو وال حاجة لممالحظات التي يأخذىا مف 

 الطمبة االخريف والتي قد تكوف منقوصة في أغمب األحياف.
 :اـ يشكؿ وجود بعض الطالب داخؿ الصؼ تحديًا أم المساعدة في إدارة الصف

يقوموف بو مف تصرفات تعيؽ تعمـ الطالب االخريف، إضافة  العديد مف المعمميف بسبب ما
إلى عدـ انتباىيـ ىـ أنفسيـ، ونتيجة لعدـ وجود الوقت والجيد الكافي لدى المعمـ في التعمـ 
التقميدي لتممس األسباب التي تدفع بيذا الطالب لمقياـ بمثؿ ىذه األفعاؿ فيتـ التعامؿ معيا 

شكؿ سطحي، إال اف في الصؼ المعكوس يكوف التعامؿ بحرية وديناميكية كبيرة تعطى ب
وتفاعاًل مع المادة الدراسية بداًل مف الجموس  اندماجالمطالب خالؿ الحصة وتجعمو أكثر 

                                                         .                                                     (02)بسمبية في الصؼ
 مراحل تطبيق استراتيجية الصف المعكوس:    

  :يتـ فييا تحديد موضوع الدرس مف قبؿ المعمـ الذي ينوي قمبو بالصؼ، التحديد
 بشرط أف يكوف قاباًل لمتنفيذ)القمب(.

  :يتـ فييا تحميؿ عناصر موضوع الدرس )المحتوى( مف قبؿ المعمـ إلى التحميل
وميارات وتعميمات، حيث يتـ ترتيبيا حسب أىميتيا مف وجية نظره في عرضيا مفاىيـ 
 لطالبو.

 :نتاج الفيديو أو العرض التعميمي  التصميم يقوـ المعمـ في ىذه المرحمة بتصميـ وا 
المتضمف لموضوع الدرس الذي تـ تحديده مسبقًا مف قبمو بالصوت والصورة، وبمدة زمنية 

ويراعى فييا قابمية طالبو، ثـ يتـ إيصاليا إلييـ بواسطة  تناسب موضوع الدرس المعكوس
 الوسائؿ االلكترونية المناسبة والمتوفرة لدييـ.
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  :يقوـ المعمـ فييا بتوجيو طالبو إلى مشاىدة الفيديو أو العرض المتضمف التوجيه
لموضوع الصؼ المعكوس قبؿ الحصة الدراسية، ليقوموا بعد ذلؾ بمشاىدتو في المنزؿ 

 ؿ مالحظاتيـ حوؿ موضوع الدرس ليتـ مناقشتيا مع معمميـ في الصؼ.وتسجي
  :يتـ فييا تطبيؽ المفاىيـ التي تعمميا الطالب مف خالؿ مشاىدتيـ التطبيق

لمفيديو أو العرض في الدرس مف خالؿ األنشطة، ومناقشة المالحظات التي قاموا بتسجيميا 
 في المنزؿ مع المعمـ والوقوؼ عمييا. 

  :يتـ فييا تقويـ مدى تعمـ الطالب لمدرس مف قبؿ المعمـ والطالب انفسيـ التقويم
بادوات التقويـ المناسبة كالنقاشات بيف الطالب والتطبيقات المباشرة التي تظير الفيـ السميـ 

   .                                        (91)لممبادئ واألفكار مف عدمو
  Previous Studies Theالدراسات السابقة 

تعد الدراسات السابقة أحد الركائز األساسية في البحث العممي، إذ تساعد الباحث 
عمى معرفة موقع بحثو وأىميتو مف البحوث التي سبقتو، لذلؾ عمد الباحث إلى االطالع عمى 

 -بموضوع بحثو وكاآلتي:  بعض الدراسات ذات الصمة
  (2282دراسة الدوسري وال مسعد )

الدراسة تعرؼ فاعمية تطبيؽ استراتيجية الصؼ المعكوس عمى التحصيؿ ىدفت " 
الدراسي لتعمـ البرمجة في مقرر الحاسب وتقنية المعمومات لدى طالب الصؼ االوؿ الثانوي، 

( طالبًا مف طالب الصؼ الثاني الثانوي، إذ اختارىـ الباحثاف 41تكونت عينة الدراسة مف )
نيف التابعة لمكتب التربية والتعميـ بجنوب الرياض، وقسمت إلى قصديًا مف ثانوية الشيماء لمب

( 94( طالبًا واألخرى ضابطة بواقع )94مجموعتيف إحداىا لتمثؿ المجموعة التجريبية بواقع )
( أسئمة 5االختبار التحصيمي تكوف مف ) طالبًا، ولتحقؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحثاف بإعداد

بار الموضوعي، اتسـ بالصدؽ والثبات، وبعد جمع البيانات ( فقرة بنمط االخت02مقسمة إلى )
 -النتائج االتية":وتحميميا إحصائيًا أظيرت 

  وجود فرؽ داؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في اختبار"
 التحصيؿ عند مستويات )التحميؿ، والتركيب، واالختبار ككؿ( ولصالح المجموعة التجريبية".

  ؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في اختبار دا"عدـ وجود فرؽ
 .(90)التحصيؿ عند مستوى )التقويـ("
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   (2282دراسة بشارات )
"ىدفت معرفة أثر استخداـ استراتيجية الصؼ المقموب في تحصيؿ طمبة الصؼ 

( طالبًا وطالبة مف 42العاشر األساسي، وعمى مفيـو الذات، تكونت عينة الدراسة مف )
الصؼ العاشر االساسي، تـ اختيارىـ قصديًا مف مدرسة الجفتمؾ الثانوية المختمطة التابعة 

( طالب 02وعتيف إحداىا لتمثؿ المجموعة التجريبية بواقع )لمحافظة أريحا، وقسمت إلى مجم
( طالب وطالبة، ولتحقؽ ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة 94وطالبة واألخرى ضابطة بواقع )
( فقرة موضوعية ومقالية، وتصميـ مقياس لمفيـو الذات 91اختبارًا لمتحصيؿ تكوف مف )

وبعد جمع البيانات وتحميميا إحصائيًا  ( فقرة اتسما بالصدؽ والثبات،91الرياضي تكوف مف )
  -النتائج االتية":أظيرت 

  وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في مستوى"
 التحصيؿ، ولصالح المجموعة التجريبية".

  وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في مفيوـ"
 . (99)لمجموعة التجريبية"الذات الرياضي، ولصالح ا

   (2282دراسة العَكيمي )
  "ىدفت  الدراسة تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المعكوس في تدريس الفيزياء
في التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة الصؼ الخامس العممي في العراؽ، 

( طالبًا، إذ تـ اختيارىـ قصديًا مف قبؿ الباحث مف مدرسة 51تكونت عينة الدراسة مف )
اعدادية الزيتوف التابعة لمحافظة االنبار، وقسمت إلى مجموعتيف األولى تجريبية بمغ عدد 

(، ولتحقؽ ىدؼ الدراسة قاـ 26البًا واألخرى ضابطة بمغ عدد طالبيا )( ط22طالبيا )
( فقرة اختبارية مف نوع اختيار مف 91اختباريف األوؿ تحصيمي تكوف مف ) الباحث بإعداد

( فقرة اختبارية مف نوع اختيار 05متعدد، والثاني اختبار ميارات التفكير العممي تكوف مف )
النتائج ات، وبعد جمع البيانات وتحميميا إحصائيًا أظيرت مف متعدد اتسمت بالصدؽ والثب

  -االتية":
  وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في أختبار"

 التحصيؿ، ولصالح المجموعة التجريبية".
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  اختبار"وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في 
 .(92)ممي، ولصالح المجموعة التجريبية"ميارات التفكير الع

   Wei (2220)دراسة 
"ىدفت  الدراسة تعرؼ أثر الصؼ المعكوس عمى االداء الرياضي لطمبة المرحمة 

مف طمبة الصؼ السادس في مدرسة  ( طالب وطالبة11، تكونت عينة الدراسة مف )ةالمتوسط
، وقسمت ( سنة09-00تقع في وسط مدينة ياناتي )مقاطعة شاندوغ(، تتراوح أعمارىـ بيف )

( طالب، 91( طالب وطالبة بواقع )44إلى مجموعتيف األولى تجريبية بمغ عدد طمبتيا )
ثة ( طالبة واألخرى ضابطة بنفس العدد والتقسيـ، وقسمت كؿ مجموعة إلى ثال06و)

( طالب وطالبة 06( طالب وطالبة، ومتوسط بواقع )06مستويات لمرياضيات: ضعيؼ بواقع )
( طالب وطالبة باالعتماد عمى نتائج تقييـ معرفي سابؽ. اعتمد الباحث 04، وعالي بواقع )

عمى عدة اداوات: اختبار المعرفة المسبقة، واختبار المعرفة البعدي، وكالميما تـ تطويره مف 
( 2ث معمميف رياضييف مف ذوي الخبرة، حيث تكوف اختبار المعرفة المسبقة مف )قبؿ ثال

( أسئمة قصيرة اإلجابة، أما اختبار المعرفة البعدي فتكوف مف 09أسئمة اختيار مف متعدد، و)
( أسئمة عممية متقدمة، وبعد 4( أسئمة قصيرة اإلجابة، و )01( أسئمة اختيار مف متعدد و)6)

  -النتائج االتية":ميميا إحصائيًا أظيرت جمع البيانات وتح
 .فاعمية الصؼ المعكوس في تحسيف أداء التعمـ الرياضي لدى الطمبة بشكؿ كبير 
  يعتبر الصؼ المعكوس أكثر فائدة لمطمبة ذو المستوى المتوسط مقارنة بالطمبة في

 .(94)المستويات العميا والمنخفضة
 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:

أىميا أف ىدؼ تمؾ الدراسات ىو معرفة  والدالالت الباحث بعدد مف المؤشراتخرج 
استراتيجية الصؼ المعكوس في بعض المتغيرات التابعة كالتحصيؿ، وميارات  فاعمية وأثر

،ومفيوـ الذات، وتحسيف األداء لممعمـ والطالب، "فضاًل عف تبايف العينات والمراحؿ  التفكير
وجنسيا، وجاءت الدراسة الحالية الستكماؿ البحوث"، حيث تناولت الدراسية ومستوياتيا 

استراتيجية الصؼ المعكوس في تدريس وحدة: )االعداد الصحيحة، واالعداد النسبية، ومتعدد 
الحدود، والجمؿ المفتوحة( مف المحتوى الرياضي وأثرىا في تحصيؿ طالب الصؼ االوؿ 
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اعداد أداة البحث،  وتفسير النتائج ومقارنتيا بنتائج المتوسط وتـ اإلفادة مف تمؾ الدراسات في 
 تمؾ الدراسات.

   Research methodologyاجراءات البحث 
  Experimental design أواًل: التصميم التجريبي

"اعتمد الباحث عمى التصميـ التجريبي ألنو يناسب طبيعة بحثو ويحّقؽ ىدفو، وكما 
 موضح في المخطط االتي":

 (8مخطط )
 "التصميم التجريبي لمبحث"

 المجموعة

افؤ
لتك
ا

 

 المتغير التابع المتغير المستقل

 التجريبية
استراتيجية الصؼ 

مستوى التحصيؿ  المعكوس
 الرياضياتي

 االستراتيجية المعتادة الضابطة
 

  Research populationثانيًا: مجتمع البحث 
 الثانوياتفي المتوسطات و  حدد الباحث مجتمع بحثو بطالب الصؼ االوؿ المتوسط
( والبالغ عدده  9191-9102لمبنيف لمدارس النازحيف في محافظة أربيؿ لمعاـ الدراسي )

  ( مدرسة ثانوية ومتوسطة.46( طالبًا موزعيف في )9177)
      Research Sampleثالثًا: عينة البحث 

وزارة التربية في أربيؿ قصديًا إختار الباحث ثانوية العمـ النافع لمبنيف التابعة لممثمية 
 -لتكوف عينة البحث وذلؾ لألسباب االتية: 

 .إحتواء المدرسة عمى ثالث شعب مف الصؼ االوؿ المتوسط 
 .الباحث ىو القائـ بتطبيؽ التجربة، فيو معمـ في الثانوية 

وباالختيار العشوائي تـ اختيار شعبة ) أ ( لتمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس وفؽ 
الضابطة التي تدرس  استراتيجية الصؼ المعكوس والشعبة ) جػ ( لتمثؿ المجموعة

موّضح في الجدوؿ  باالستراتيجية المعتادة، وتـ استبعاد الطالب المعيديف إحصائيا وكما
 -االتي:
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 "توزيع افراد عينة البحث لكال المجموعتين"(8جدول )

 المتغير المستقل الشعبة المجموعة
عدد الطالب 

 قبل
 االستبعاد

عدد الطالب 
 المستبعدين

عدد الطالب 
بعد 

 االستبعاد

 أ التجريبية
استراتيجية الصؼ 

 المعكوس
22 0 29 

 االستراتيجية المعتادة جػ الضابطة
 

26 9 22 

 56 2 51 المجموع 
 

    Research Sample Equalizationرابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث 
في عدد مف المتغيرات التي يعتقد الباحث إنيا تؤثر تـ التكافؤ بيف مجموعتي البحث 

 -: وعمى النحو األتي في نتائج  بحثو
 :قاـ الباحث باالطالع عمى سجؿ معمومات الطالب لمتحقؽ مف  العمر الزمني

متوسط أعمارىـ أعمارىـ، حيث تـ حساب العمر الزمني لكؿ طالب مقدرًا باالشير، وبمغ 
 .( شير051)

 :طبؽ الباحث اختبار الذكاء"ألحمد زكي صالح"عمى عينة بحثو،  حاصل الذكاء
( درجة، وذلؾ لمالءمتو لمبيئة المحمية ومستوى ذكاء 25وكاف متوسط درجاتيـ في االختبار)

( 07-1الطالب، فيو مقياس صوري ويقيس القدرة العقمية العامة لمطالب، ومداه العمري)
                                                                                                                                                           .                                 (96)سنة

 :طبؽ الباحث اختبارًا عاـ يحمؿ أفكار متنوعة حوؿ مادة  المتطمبات السابقة
( أسئمة 01( درجة وبواقع )61بمغة الدرجة الكمية لالختبار) الرياضيات والذي اعده الباحث، إذ

 مف النوع الموضوعي محدد اإلجابة. وكما موضح في الجدوؿ االتي:
 

"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيم التائية ألفراد  (2جدول )
 البحث بحسب متغيرات التكافؤ" مجموعتي



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2)العدد 

 2028حزيران 

 

)9722 ) 
 

 متغيرات التكافؤ

التجريبية المجموعة 
 (  22العدد )   

المجموعة الضابطة 
القيمة  (   22العدد )   

التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 

الوسط  الجدولية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
العمر الزمني 

 محسوبًا باألشهر
160.406 11.938 159.400 26.694 0.164 

9.111  
 الذكاءحاصل 

24.659 7.027 25.591 5.961 0.015 

درجة اختبار 
 المتطمبات السابقة

26.209 1.911 25.979 7.104 1.611 

 
المحسوبة أصغر مف الجدولية  (t-testنالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )

( عند كؿ متغير، وىذا يعني عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي 9.111البالغة)
  مجموعتي البحث، وبذلؾ تكوف المجموعتاف متكافئتيف في المتغيرات المشار إلييا.

 وشممت األمور االتية:  خامسًا: مستمزمات البحث: 
   :مف كتاب  احث المادة العممية بالجزء االوؿحدد الب تحديد المادة العممية

  خالؿ الفصؿ الدراسي االوؿ. الرياضيات المقرر لمصؼ االوؿ المتوسط، والتي تـ تدريسيا
  عمد الباحث إلى  المحتوى العممي وصياغة االغراض السموكية:تحميل

تحميؿ محتوى الجزء األوؿ مف كتاب الرياضيات لمصؼ األوؿ المتوسط الستخراج الحقائؽ 
تـ صياغة و والمفاىيـ والمبادئ والقوانيف مف خالؿ بطاقة التحميؿ المعد مف قبؿ الباحث، 

بيؽ( األغراض السموكية لممحتوى باالعتماد عمى تصنيؼ بموـ المعرفي )التذكر، والفيـ، والتط
( ىدفًا سموكيًا، وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في اختصاص 091وبمغ عددىا )

%( فأكثر 11"الرياضيات، وطرائؽ التدريس، وعمـ النفس التربوي" ، إذ اعتمد الباحث نسبة )
 مف رأي المحكميف.
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  :أعد الباحث نموذجيف مف الخطط التدريسية، األوؿ إعداد الخطط التدريسية
ت الطريقة المعتادة، والثانية باستخداـ استراتيجية الصؼ المعكوس مف خالؿ وفؽ خطوا

توظيؼ الفيديو التعميمي، وقد تـ عرض النموذجيف عمى مجموعة مف المحكميف، حيث تـ 
 . اجراء بعض التعديالت في ضوء المالحظات التي قاموا بتقديميا

    Instrumentأداة البحث  سادسًا:
تطمب تحقؽ ىدؼ البحث وفرضياتو بناء اختبار التحصيؿ الرياضياتي وفؽ  

 -الخطوات اآلتية: 
  :إطمع الباحث عمى عدد مف األدبيات االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة

 الموضوع لبناء اختبار التحصيؿ الرياضياتي. بيذاوالدراسات السابقة المتعمقة 
 استراتيجية الصؼ المعكوس في مستوى تحصيؿ : قياس أثر الهدف من االختبار

 طالب الصؼ االوؿ المتوسط.
 قاـ الباحث بإعداد جدوؿ المواصفات وفؽ الخطوات إعداد جدول المواصفات :

 االتية:
  تحديد المادة الدراسية بالفصوؿ األربعة األولى مف كتاب الرياضيات/ الجزء

تحميميا مسبقًا وفؽ مستويات بمـو  األوؿ المقرر لطالب الصؼ األوؿ المتوسط، والتي تـ
 لممجاؿ المعرفي.

  حساب األىمية النسبية )أىمية المحتوى( لكؿ وحدة )فصؿ( وحسب القانوف
 االتي:

    
(الفصؿ) عدد الساعات(الحصص) المحددة لموحدة الدراسية

(عدد الحصص الكمي) مجموعة الساعات المقررة
 نسبة المحتوى(التركيز) 

 
  السموكية الخاصة بكؿ فصؿ مف المادة المحددة تحديد مستوى األغراض

لالختبار التحصيمي قياسًا باالغراض السموكية التي حددت، إذ بمغت النسب االتية:)مستوى 
 %( مف مستويات بمـو المعرفية.26%، ومستوى التطبيؽ 21%، ومستوى الفيـ 26التذكر 
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  عف االختبار تحديد عدد فقرات االختبار التحصيمي مع مراعاة زمف اإلجابة
( 61واالغراص السموكية المراد تحققيا، ومناقشتيا مع ذوي االختصاص والخبرة. تـ اعتماد)

 فقرة لالختبار مف نوع االختيار مف متعدد.
 :تحديد عدد فقرات كؿ وحدة وحسب المعادلة االتية 
× نسبة مستوى اليدؼ  ×عدد األسئمة لكؿ وحدة )فصؿ( = نسبة المحتوى ⟯      

⟯األسئمة )الفقرات( الكميعدد 
(95) . 

 "جدوؿ المواصفات وتوزيع عدد فقرات اختبار التحصيؿ الرياضياتي فيو" (2جدوؿ ) 
 

  
 صدق االختبار: 

اعتمد الباحث عمى الصدؽ الظاىري ألداة بحثو، حيث تـ عرضيا عمى عدد مف  
%( فأكثر لقبوؿ كؿ  11المحكميف في مجاؿ الرياضيات، وطرائؽ التدريس، واعتمد نسبة )

 األىداؼ واوزانيا المحتوى والنسب المحددة ألوزانيا
 المجموع

 (الفصوؿالمحتوى)
عدد 

الحصص)الوقت 
 المصروؼ(

نسبة 
المحتوى)أىمية 

 المحتوى(

 التذكر
26% 

 الفيـ
21% 

 التطبيؽ
26% 011% 

الفصؿ 
األوؿ)االعداد 
 الصحيصة(

05 94% 4 4 4 09 

الفصؿ 
الثاني)االعداد 

 النسبية(
02 91% 6 4 6 04 

الفصؿ الثالث)متعدد 
 الحدود(

05 94% 4 4 4 09 

الفصؿ الرابع)الجمؿ 
 09 4 4 4 %94 05 المفتوحة(

 61 07 05 07 %011 57 المجموع
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وتـ تعديؿ بعض الفقرات في ضوء المالحظات التي  فقرة ومدى مالءمتيا مع كؿ مستوى،
 .أبدوىا حوؿ تمؾ الفقرات

 التطبيق االستطالعي لالختبار:    
طالب الصؼ ( طالبًا مف 41قاـ الباحث بتطبيؽ أداة بحثو عمى عينة مؤلؼ مف ) 

وىدؼ في ذلؾ  94/09/9102ثانوية أربيؿ لمبنيف يوـ الثالثاء الموافؽ في  االوؿ المتوسط
في فقراتو،  إلى معرفة الزمف المناسب الذي يستغرقو االختبار، وتشخيص نقاط الضعؼ والقوة

 ( دقيقة.46بػ)إذ تـ حساب متوسط إجابات الطالب 
 التحميل االحصائي لمبيانات:   

 شممت ىذه العممية حساب ما يأتي:   
 أ. القوة التميزية لفقرات االختبار:
طالب الصؼ االوؿ ( طالبًا مف 41مكونة مف )طبؽ الباحث االختبار عمى عينة 

لغرض استخراج  94/09/9102في يوـ الثالثاء الموافؽ ثانوية أربيؿ لمبنيف في  المتوسط
القوة التمييزية لفقرات االختبار وبعد تصحيح إجاباتيـ، تـ ترتيب استماراتيـ تنازليًا بحسب 

( طالبًا في 91( طالبًا في المجموعة العميا و)91الدرجة الكمية، وتـ تقسيميـ مناصفة بواقع )
( .760-1.96ف)الدنيا، ثـ طبقت معادلة التمييز لمفقرات الموضوعية ووجد انيا تتراوح بي

 وبذلؾ تعد جميعيا مميزة وضمف المدى المقبوؿ.
 ثبات االختبار:    ب.
( لصالحيتيا في  91 -حساب معامؿ الثبات بتطبيؽ معادلة ) كودررتشارتسوف تـ 

( وىو معامؿ ثبات 1.76وبعد تصحيح االجابات بمغ معامؿ الثبات ) ،االختبارات الموضوعية
 ا لمتطبيؽ النيائي.وبذلؾ عد االختبار صالحجيد، 

 سابعًا: تصحيح االختبار 
تـ تصحيح فقرات االختبار وفؽ أنموذج التصحيح الذي وضعو الباحث، حيث 
أعطيت  درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة بالنسبة لفقرات المستويات 

المحاور، وبيذا تراوحت وعوممت الفقرة المتروكة معاممة اإلجابة الخاطئة في جميع  ،الثالثة
 ( درجة. 61 -1يؿ الرياضياتي مف )درجات اختبار التحص

 تطبيق تجربة البحث  ثامنًا: 
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بعد استكماؿ متطمبات تطبيؽ التجربة مف حيث تحديد مجموعتي البحث والتكافؤ 
 9/01/9102بينيا، وتحديد المادة العممية بوشر بتنفيذ التجربة في يوـ األربعاء الموافؽ

إذ قاـ الباحث بتدريس مجموعتي البحث  2/0/9191مّرت لغاية يوـ الخميس الموافؽ واست
بنفسو واستخدـ في تدريس طالب المجموعة التجريبية استراتيجية الصؼ المعكوس في حيف 
استخدمت االستراتيجية المعتادة لتدريس طالب المجموعة الضابطة، وبواقع أربع حصص في 

( حصة دراسية لكؿ مجموعة. وقد تـ تنفيذ 57المجموع الكّمي) األسبوع لكؿ مجموعة، ليكوف
 -الدروس حسب ااَلتي: 

استخدمت خطوات استراتيجية الصؼ المكوس لتدريس المجموعة التجريبية:  - أ
 طالب ىذه المجموعة وكااَلتي:

  يقوـ معمـ المادة )الباحث( بتوجيو طالبو إلى مشاىدة "الفيديو التعميمي" المعد
مو، والذي تـ إيصالو إلى جميع طالب ىذه المجموعة عف طريؽ موقع الكتروني مسبقًا مف قب

 خاص بالمجموعة قبؿ الحضور إلى الحصة الصفية بدقة وتركيز.   
  يقوـ الطالب خالؿ مشاىدتو لمفيديو التعميمي بتدوف بعض المالحظات واالسئمة

 ليتـ مناقشتيا مع معممو خالؿ الدرس المباشر في الصؼ.
  يقوـ معمـ المادة )الباحث( في بداية الدرس بمناقشة طالبو باالسئمة والمالحظات

التي قامو بتسجيميا قبؿ الحضور إلى الحصة الصفية مف خالؿ مشاىدتيـ لمفيديو التعميمي 
مسبقًا، بعد ذلؾ يتـ تطبيؽ األنشطة المتعمقة بموضوع الدرس مف قبؿ الطالب لموقوؼ عمى 

 وتحت اشراؼ المعمـ.  لممبادئ واألفكار مف عدمو،ـ مدى فيميـ واستيعابي
درس طالب ىذه المجموعة باستخداـ خطوات الطريقة  المجموعة الضابطة: -ب

 المعتادة وكاالتي:
  :يقوـ المعمـ بإعطاء مقدمة تمييدية عف الدرس الجديد وربطو بالدرس المقدمة

الجديد، والربط بينيما مف خالؿ عدد مف اىتماميـ بالدرس السابؽ إلثارة انتباه طالبو وزيادة 
 االسئمة التذكيرية التي يوجييا إلييـ.

  :يدوف معمـ المادة عنواف الدرس الجديد والمحاور الرئيسة لو عمى عرض الدرس
مع تقديـ عدد مف األمثمة التوضيحية عف الموضوع الجديد، السبورة، ثـ يبدأ بشرح الموضوع 
  فضاًل عف تقديـ تغذية مستمرة.
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  :بعد االنتياء مف عرض الدرس يقوـ المعمـ بتقديـ ممخص عف الممخص
الموضوع الجديد محاواًل التركيز عمى النقاط الميمة وكتابيا عمى السبورة، ليتسنى ليـ بعد ذلؾ 

 نقمو عمى دفاترىـ.
  :األسئمة بعد االنتياء مف الخطوات السابقة يقوـ المعمـ بتوجيو عدد مف التقويم
لموقوؼ عمى مدى فيميـ واستيعابيـ لمنقاط االساسية لموضوع الدرس ومدى  لطمبتوالتقويمية 

 .تحقيؽ أىدافو
 :استكمااًل لخطة الدرس يطمب المعمـ مف الطالب بعض األنشطة  الواجب البيتي

 المتعمقة بموضوع الدرس الحالي. 
 تطبيق اختبار التحصيل الرياضياتي:

االوؿ مف كتاب الرياضيات لمصؼ األوؿ بعد االنتياء مف تدريس محتوى الجزء  
المتوسط تـ تطبيؽ االختبار عمى "مجموعتي البحث"، وذلؾ في يوـ اإلثنيف الموافؽ 

بوصفو جزءًا مف متطمبات البحث الحالي، حيث قاـ الباحث بتوضيح   .02/0/9191
 تعميمات اإلجابة عف االختبار. 

   Statistical meansتاسعًا: الوسائل اإلحصائية
،  Microsoft office Excelالباحث عمى البرامج االحصائية " اعتمد 

"Statistical package for social sciences " مف خالؿ تطبيؽ لمعالجة البيانات
 الوسائؿ اإلحصائية ااَلتية:

 ( االختبار التائيt-test لعينتيف مستقمتيف: ألغراض التكافؤ وتحميؿ نتائج )
 البحث.

  لحساب الثبات إلختبار التحصيؿ.  :91 -رتشارتسوف معامؿ كودر 
  :لحساب القوة التمييزية لفقرات اختبار التحصيؿمعادلة القوة التمييزية. 

    Show results and discuss themعرض النتائج ومناقشتها: 
لمنتائج المتعمقة بالفرضيات الصفرية )األولى، والثانية، يتضمف ىذا الجزء عرضًا   

والثالثة، والرابعة( ومناقشتيا، ولمتحقؽ مف ىذه الفرضيات تـ استخراج المتوسط الحسابي 
واالنحراؼ المعياري لمتوسطات استجابات افراد العينة في اختبار التحصيؿ الرياضياتي ككؿ، 

، ولممقارنة بيف متوسطي التحصيؿ فيـ ، والتطبيؽ()التذكر، والومستويات المجاؿ المعرفي 
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الرياضياتي ككؿ لمجموعتي البحث، وفي كؿ مستوى، استخرج الباحث القيـ التائية لعينتيف 
                            ( ااَلتي: 4مستقمتيف. كما موضح في جدوؿ )

)التجريبية  "نتائج االختبار التائي لمتوسطات درجات افراد المجموعتين(4جدول )
 والضابطة( في اختبار التحصيل ومستوى":)التذكر ،  الفهم ، والتطبيق(

مستويات 
المجاؿ 
 المعرفي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (1.16مستوى)

 الكمي
 4.090 21.910 29 التجريبية

1.194 

9.111 

 داؿ
 5.579 95.010 22 الضابطة

مستوى 
 التذكر

 0.110 00.622 29 التجريبية
اليوجد فرؽ  0.059

 0.469 01.171 22 الضابطة داؿ
مستوى 
 الفيـ

 0.122 09.109 29 التجريبية
 داؿ 2.744

 9.791 7.010 22 الضابطة
مستوى 
 التطبيؽ

 0.257 04.620 29 التجريبية
 داؿ 01.166

 2.116 7.555 22 الضابطة
 

المحسوبة لكؿ مف الدرجة الكمية إلختبار  (t-test( أف قيمة )4يتضح مف الجدوؿ )
( ومستوى 52التحصيؿ، ومستوى الفيـ والتطبيؽ أكبر مف القيمة الجدولية عند درجة حرية )

( ىذا يعني رفض الفرضيات الصفرية األولى والثالثة والرابعة وىذا يدؿ عمى 1.16داللة )
وى الفيـ والتطبيؽ بيف وجود فرؽ داؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات التحصيؿ ككؿ ومست

طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية. وقد اتفقت ىذه النتائج 
 (.9102(، والعَكيمي )9107(، وبشارات )9107مع دراسة كؿ مف الدوسري واؿ مسعد )

المحسوبة لمستوى التذكر أقؿ مف القيمة الجدولية عند ( t-testفي حيف أف قيمة )
( ىذا يعني قبوؿ الفرضية الصفرية الثانية وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ 1.16توى داللة )مس
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داؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات اختبار التحصيؿ لمستوى التذكر لدى طالب مجموعتي 
 البحث.

ويعزو الباحث ىذه النتائج الى ما تتمتع بو "استراتيجية الصؼ المعكوس" مف  
نة أكثُر مف الطريقة المعتادة، فيي تراعي الفروؽ الفردية خصائص ومميزات ذات مرو 

والظروؼ المحيطة بالطالب، ودورىا الفعاؿ في دروس الرياضيات، ألنيا تثير تفكير الطالب 
وتشجعيـ عمى التركيز، وتنمي ميارات االستكشاؼ واالستنتاج لدييـ مف خالؿ متابعتيـ 

إلى  إذ انيا تؤديوالتي حصموا عمييا مسبقًا.  لمفيديوىات التعميمية المعدة مف قبؿ المعمـ
صفاء ذىف الطالب وزيادة ثقتيـ بأنفسيـ، فالطالب يستطيع مشاىدتيا في الوقت المناسب 
مكانية إعادتيا أكثر مف مرة، فتوفر متعة حقيقية تحقؽ نوعًا مف التغيير في دروس  وا 

والنظر إلى التماريف بنظرة وتستثير قدرات الطالب عمى التفكير بشكؿ منطقي،  الرياضيات
عميقة ذات خطوات منطقية، مما إنعكس ايجابًا عمى إجاباتيـ عمى فقرات االختبار. بعكس 
الدروس التقميدية التي غالبًا ما يكوف فييا الطالب متمقي لممعمومة دوف مشاركة فعالة تذكر، 

لتجريبية" القدرة وىذا بعكس ما ىو متبع في الصؼ المعكوس والذي منح طالب "المجموعة ا
سية والقدرة عمى تجميع المفاىيـ عمى المشاركة الفعالة والمباشرة مع المعمـ في الحصة الدرا

الرياضية واستكشاؼ خواصيا بأنفسيـ مف خالؿ الفيديوىات التعميمية التي ساىمت بشكؿ 
الؿ تعمموه خارج الحصة الصفية مف خ كبير في زيادة فيـ الطالب وقدرتيـ عمى تطبيؽ ما

التمرينات واالنشطة الرياضية التي يمارسونيا في غرفة الصؼ، بينما في الطريقة المعتادة 
تعطى المفاىيـ الرياضية بشكؿ مباشر لمطالب ويطمب منو حؿ التماريف الخاصة بيا خارج 

 الدرس. 
( وجود فرؽ ظاىري في متوسط درجات طالب 4ويبدو واضحًا مف الجدوؿ )

وى التذكر، إال أف ىذا الفرؽ لـ يصؿ إلى مستوى الداللة المعنوية مجموعتي البحث في مست
مما يعني أف تدريس الطالب وفؽ "استراتيجية الصؼ المعكوس" كاف واضح التأثير في ىذا 
المستوى. ويعزو الباحث السبب في ذلؾ إلى ميارات الطالب عمى حفظ المفاىيـ والقوانيف 

ي غالبًا ما يركز عمييا في مقدمة درسو وتذكير الطالب الرياضية الجاىزة مف قبؿ المعمـ والت
بيا قبؿ البدء بحؿ التماريف واألنشطة في الطريقة التقميدية، مما اظير عدـ وجود فرؽ داؿ 

 احصائيا.
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ويرجح الباحث ذلؾ الى التأثير الكبير الذي احدثتو خطوات "استراتيجية الصؼ 
بيؽ( مف خالؿ توفير الفيديوىات التعميمية مف المعكوس" في مستوى: )التذكر، والفيـ، والتط

قبؿ المعمـ والتي أسيمت في فرز وتصنيؼ المواقؼ التعميمة لدى الطالب وجذب انتباىيـ 
ساعدىـ عمى الخروج مف الجو التقميدي والتمقيني وبالتالي جمع المعمومات والمفاىيـ والحقائؽ 

فكار وادراؾ العالقات التي تربط بطريقة اكتشافية منظمة وموجية تساعدىـ عمى ربط األ
بعضيا ببعض بشكؿ منطقي، والتي بدورىا ساعدت عمى االستبقاء واالحتفاظ بالمعمومات في 
أذىاف الطالب بشكؿ فعاؿ ولمدة أطوؿ. ومف جية أخرى ساىـ الصؼ المعكوس في توفير 

عدـ التقيد بأجواء أجواء مف الراحة والمتعة التي يشعر بيا الطالب خالؿ مشاىدة الفيديوىات و 
الحصة التقميدية أدى إلى زيادة حماسيـ ودافعيتيـ نحو التعمـ، مما أسيـ في رفع مستوى 

 تحصيؿ طالب "المجموعة التجريبية". 
     Conclusionsاالستنتاجات  

 :استنتج الباحث ما يأتيمف خالؿ نتائج البحث التي تـ عرضيا مسبقًا 
بشكؿ فاعؿ في رفع مستوى تحصيؿ ساىمت استراتيجية الصؼ المعكوس  .0
 .مقارنة بالطريقة المعتادة الطالب

امكانية تطبيؽ استراتيجية الصؼ المعكوس في تدريس منيج الرياضيات لممرحمة  .9
 المتوسطة.
    proposals التوصيات
 يقدـ الباحث مجموعة مف التوصيات منيا:مف خالؿ نتائج البحث  
اطالع معممي ومعممات الرياضيات عمى االستراتيجيات الحديثة وخطواتيا  ضرورة .0

كاستراتيجية الصؼ المعكوس وكيفية تطبيقيا بحيث تسيـ في تنشيط الخياؿ العممي لدى 
 طمبتيـ.

معممي ومعممات الرياضيات منيج الرياضيات عمى خطوات التعمـ تدريبية  .9
 المعكوس ودوره في رفع مستوى تحصيؿ الطمبة.

وجيو واضعي المناىج إلى إثراء منيج الرياضيات بموضوعات متنوعة ذات ت .2
 تطبيقات عممية في الحياة وقابمة لمعكس. 

    Recommendations المقترحات
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 يقترح الباحث اجراء الدراسات االتية:       
أثر استراتيجية الصؼ المعكوس في تحصيؿ طالب الصؼ الثالث المتوسط لمادة  .0
 .وخفض قمقيـ الرياضيالرياضيات 
مقارنة استراتيجية الصؼ المعكوس باستراتيجية التخيؿ الموجو في تنمية التفكير  .9

 االبداعي لدى طالب الصؼ االوؿ المتوسط.
 االحاالت:

                                                 
، العبيكاف لمطباعة والنشر 9(، تدريس العمـو تأصيؿ وتحديث، ط9117إبراىيـ بف عبد اهلل المحيسف ) (0)

 .7والتوزيع، الرياض، المممكة العربية السعودية، ص
(، االتجاىات المستقبمة في تدريس العمـو وتكنموجيا التعميـ، مطبعة 0227تماـ إسماعيؿ تماـ واخروف )( 9)

 .02، أسيوط، جميورية مصر العربية، صحديثةلاالوفست أ
: مفاىيـ 9112عبد اهلل بف خميس امبو سعيدي وسميماف محمد البموشي ) (2) (، طرائؽ تدريس العمـو

 .76يرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، صوتطبيقات عممية، دار المس
التفاضؿ والتكامؿ(، دار الفجر لمنشر –اليندسة الفراغية  -(، الرياضيات )الجبر9117أحمد السيد عامر )( 4)

 .6والتوزيع ، القاىرة ، جميورية مصر العربية، ص
(، طرائؽ ونماذج تعميمية في تدريس الرياضيات، الطبعة العربية، دار 9100عباس ناجي المشيداني ) (6)

 .7اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ص
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع 9(،مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا، ط9119إبراىيـ محمد عقيالف ) (5)

 .00ردف، صوالطباعة ، عماف ، األ
، 9(، تدريس العمـو بأسموب حؿ المشكالت النظرية والتطبيقية، ط9112ارثي )الحإبراىيـ احمد مسمـ  (7)

 .92-91مكتبة الشقري لمنشر والتوزيع، الرياض، المممكة العربية السعودية، ص
 .09، مصدر سابؽ، ص9إبراىيـ محمد عقيالف ، مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا، ط (1)
، دار المسيرة لمنشر 4(، طرائؽ التدريس العامة، ط912مرعي ومحمد محمود الحيمة) توفيؽ احمد (2)

 .96والتوزيع، عماف، األردف، ص
(، االستراتيجيات الحديثة في طرؽ تدريس العمـو )المفاىيـ . المبادئ . 9102السامرائي ) نبيية صالح( 01)

 .22-41اف، األردف، صالتطبيقات(، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عم
(، التعمـ المدمج والتعمـ المعكوس، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 9106) الشرمافعاطؼ أبو حميد  (00)

 .057-067عماف، األردف، ص
(12) (، أثر استراتيجية التعمـ المقموب في التحصيؿ ومفيـو الذات 9107لينا سميماف محمود بشارات )
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