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أ

اإلِهْداء
إلى نبراس األمة وقدوتها رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم..
إلى ثرى فلسطين الغالية..
إلى أرواح الشهداء..
إلى من كافح في دنياه فتحمل ويالت الزمان ،وتجرع علقم السنين ،فاعتصر الصخر وأخفى األلم عنا
كي ال نشعر بقسوة الحياة ..إليك يا من حصدت األشواك عن دربنا لتمهد لنا طريق العلم
إلى رمز الرجولة والتضحية «أبي الغالي».
ِ
إلى سي ٍ
دة يحدو بها األمل في ِ
الحياة ،إلى التي دعاؤها نور دربي وسر نجاحي ،إلى التي أفنت
درب
شبابها لتزرعني بتربة العلم ،ويا أماه ها أنا اليوم قد أثمرت.
أختي وأبنائهم وبناتهم.
ا
إلى من أرفع أرسي عاليا و
افتخار بهم على مر الزمان ،إلى أخي ،و َّ
ِ
ِ
ِ
الناعمة ،التي تطرز حياتي ،إلى أزهار النرجس التي تعبق حبا ونقاء
الهمسات
النسمات العطرة ،و
إلى
وعطر «زمالئي بالدراسة».
ا
أن العلم هو نبتة الخلوِد ِّ
الن ِ
الذكر الدائم بالخير بين َّ
لكل من يبحث عن رضا اهلل ،و ِ
إلى من علمني َّ
اس،
منهم من ارتحل إلى رِّب ِه ِّ
ٍ
نور «أساتذتي على مر السنين».
هدوء ،تاركا علمه يصدح ا
بكل
ِ
العطاء والوفاء ،إلى ينابيع الصدق
إلى إخوٍة لم تلدهم أمي ..إلى من تحلَّوا باإلخاء ،وتميزوا ب
الصافي إلى أصدقائي :أحمد صالحة ،واسماعيل شبير ،ومحمد ورد ،ومحمد مسعود.
لكم جميعا أهدي ثمرة جهدي في هذا المجال ..راجيا من اهلل أن يتقبله عنده وينفع به المسلمين ..إنه
سبحانه نعم المولى ونعم النصير.


ب

شكر وتقدير

ٍ
الحمد هلل ر ِّ
بلسان عربي مبين ،وعلى آله
بي األمين ،الناطق
الصالة و َّ
ب العالمين ،و َّ
السالم على الن ِّ
وصحب ِه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين؛ أما بعد:
انطالقا من قوله تعالى( :لئن شكرتم ألزيدَّنكم) {إبراهيم ،}7:وقول المصطفى صلى اهلل عليه

وسلم" :من لم يشكر َّ
الناس ال يشكر اهلل" ،فإني أتوجه بالتقدير والعرفان بعد اهلل -سبحانه وتعالى -الذي

وفقني إلتمام هذا الجهد المتواضع ،إلى الصرح األكاديمي العظيم جامعة األزهر صانعة العلماء ،والى

أخص بالذكر عمادة الدراسات العليا ،وعمادة كلية
روادها كل باسمه ولقبه ،والى عماداتها المختلفة،
ُّ
التربية التي تؤدي رسالتها في بناء شخصية الطالب الفلسطيني خلقا ،وعلما ،وأصالة.

بأرفع وأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من الدكتور :علي محمد نصار والدكتور:
كما أتقدم
ِ
ِ
بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ،اللذين كان لتوجيهاتهما السديدة ،وآرائهما
محمد سليم مقاط لتفضلهما

ذخر لطلبة العلم،
ا
القيمة في فصول الدراسة األثر البالغ في إنجازها ،حفظهما اهلل ورعاهما ،وجعلهما
وجعل اهلل ذلك في ميزان حسناتهما.

ِ
بخالص الشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور :عطا حسن درويش على
كما يطيب لي أن أتقدم

تفضله بأن يكون مناقشا داخليا لهذه الرسالة ،والشكر موصول إلى الدكتور :إبراهيم حامد األسطل لتفضله

أن يكون مناقشا خارجيا لهذه الرسالة ،فبارك اهلل فيهما ،ونفعنا بعلمهما.

واحقاقا للحق ،واعترافا بالفضل أتقدم بجزيل الشكر إلى السادة المحكمين ،لما بذلوه من ٍ
جهد

ٍ
ص بالذكر الدكتور أحمد عطااهلل ،واألستاذ عاهد المقيد لما بذاله
ووقت في تحكيم أدوات الدراسة ،وأخ ُّ
ٍ
ٍ
ِمن ج ٍ
وتوجيهات أثناء مشواري العلمي ،فلهما مني كل احترٍام وتقدير،
ووقت ،ولما ق َّدماه ِمن نصائِح
هد

وحِفظهما اهلل من ك ِّل سوء.

ٍ
بقلوب ولهانة،
وتلوح في سمائنا نجوم براقة ،ال يخفت بريقها عنا لحظة واحدة ،نرتقب ِإضاءتها
ونسعد بلمعانِها في سمائنا كل ساعة ،فاستحقت وبِكل ٍ
فخر أن يرفع اسمها في عليا ِئنا ،إدارتي المدرسية
ممثل ًة في :األستاذة ناريمان المدهون مديرة المدرسة ،واألستاذة أسمهان محسن المديرة المساعدة ،والى
جميع أعضاء الهيئة التدريسية في هذه المدرسة لما َّ
قدموه لي ِمن تسهيالت للخروج في أثناء تطبِيق

الدراسة.

كما أتقدم بجز ِ
يل الشكر والعرفان إلى المدقق اللغوي األستاذ إبراهيم أبو حمادة؛ الذي راجع

الدراسة لغويا ما أدى إلى إثرائها ،وساعدني في تخطي الصعاب.

وفي نهاية هذا العمل المتواضع أحمد اهلل العظيم أن وفقني إلى إنجازه ،إذ ما كان له أن يصل
بفضل عباده من أهل العلم ،وهو كأي ٍ
ِ
ِ
عمل إنساني ال يخلو ِمن
بفضل اهلل وتوفيقه ،ثم
لهذه المرحلة إال

ٍ
ٍ
قصور ،فما كان فيه من صواب فمن اهلل سبحانه وتعالى ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن
نقص أو
النقص ِسمة ِمن ِس ِ
ِ
بالكمال ،وجعل َّ
مات عباد ِه البشر.
الشيطان ،والحمد هلل الذي تفرد لنفس ِه

ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في

مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة

األزهر بغزة.

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي القائم على مجموعة تجريبية واحدة،
مع ِقياس قبلي وبعدي ،إذ تكون مجتمع ِّ
الدراسة ِمن طلبة التعليم األساسي في جامع ِة األز ِ
هر بغزة ،والبالغ

عددهم ( )170طالبة ،في الفصل الثاني من العام الدراسي 2017/2016م في محافظة غزة ،وتم اختيار

الطلبة بطريقة عشوائية بسيطة في بداية الفصل الدراسي الثاني بواقع ( )30طالبة ،وتم تدريسهن باستخدام
الفصول المقلوبة ،وقد أعد الباحث أداتي الدراسة المتمثلتين في اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ

الرياضيات ،ومقياس اتجاه نحو الفصول المقلوبة كأدوات للدراسة.

واستخدم الباحث أساليب إحصائية متنوعة لتحليل البيانات ِمنها :المتوسطات ِ
الحسابية،
االنحرافات ِ
و ِ
المعيارية ،واختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ،وحجم األثر ،ومعامل الكسب لبالك .وتوصلت

الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .1يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بين متوسطي درجات تحصيل الطلبة
قبل تطبيق البرنامج وبعده.

 .2يحقق توظيف البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة فاعلية مرتفعة (نسبة الكسب المعدل

لبالك> )1.2في التحصيل ِّ
الدراسيلدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.
 .3يوجد فرق ذو داللة إحصائية ِعند مستوى داللة ) (α≤0.05في اتجاهات الطلبة نحو الفصول
المقلوبة قبل تطبيق البرنامج وبعده.
 .4يحقق توظيف البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة فاعلية مرتفعة (نسبة الكسب المعدل
لبالك> )1.2في تنمية اتجاهات لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة نحو الفصول
المقلوبة.

وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة تعميم توظيف الفصول المقلوبة في التعليم،
وضرورة تبني المؤسسات التعليمية الفصول المقلوبة ،وخصوصا في التعليم العالي ،وعقد ورش عمل
لمعلمي الرياضيات ،والتعليم العالي بشكل خاص لتدريبهم على توظيف الفصول المقلوبة في التدريس،

وتزويد المكتبات بالمراجع والدوريات العلمية الحديثة ليستفيد منها األكاديميون والمشرفون.


ث

Abstract
This study aimed to identify the effectiveness of a suggested programme
based on flipped classrooms on developing achievement in mathematics
Teaching course and attitudes toward flipped classrooms among basic education
students at Al-Azhar University in Gaza.
To achieve the objective of the study, the researcher used the quasiexperimental method (one group design) with a pre- post- measurement. The
population of the study consisted of (170) basic education students at Al-Azhar
University in the second semester of the academic year 2016/2017, the students
were randomly selected at the beginning of the second semester and they were
(30). They studied by using flipped classrooms. The researcher prepared
achievement test in mathematics Teaching course, and attitudes scale towards
flipped classrooms as a study tools.
The researcher used a variety of statistical methods to analyze data,
including the mean, standard deviations, T-test, Effect Size, and Black Modifies
Gain Rank.
The study concluded that:
1. There is a statistically significant difference at (α≤0.05) in the mean scores
between pre and post application of achievement test.
2. Using the suggested programme based on flipped classrooms achieves a high
effectiveness (Black Modifies Gain Rank <1.2) on developing achievement
among basic education students at Al-Azhar University in Gaza.
3. There is a statistically significant difference at (α≤0.05) between pre and post
application of attitudes scale toward flipped classrooms.
4. Using the suggested programme based on flipped classrooms achieves a high
effectiveness (Black Modifies Gain Rank <1.2) on developing attitudes
toward it among basic education students at Al-Azhar University in Gaza.
Based on the previous results, the study recommended that there is
necessity to expand the implementation of flipped classrooms in education. In
addition, it recommended that the educational institutions should adopt the
flipped classrooms, especially in higher education, and conduct workshops for
teachers of mathematics and higher education in particular to train them to
implement flipped classrooms in teaching, and supporting libraries with
references and recent academic journals to benefit academics and supervisors.
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الفصل األول
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وخلفيتها
 1.1مقدمة الدراسة:
يسعى العالم اليوم جاهدا إلى بناء مستقبل أفضل ألبنائه ،وخلق أجياال متطاورة قاادرة علاى مواجهاة

التغي ارات المتسااارعة التااي يشااهدها عالمنااا الحااالي فااي شااتى ميااادين الحياااة ،وخاصااة فااي التطااور العلمااي
والتقني الذي نتج عناه انفجاار معرفاي وتاراكم للمعلوماات فاي العلاوم المختلفاة ،ماا دفاع اإلنساان إلاى باذل ماا

اسااتطاع ماان جهااده للتكيااف مااع هااذا التقاادم ومسااايرته ،وهااو األماار الااذي أثار فااي تطااور التربيااة وتنااوع طاارق

التدريس وأساليبه.

ونتيج ااة للتط ااور العلم ااي والتقن ااي ال ااذي يش ااهده الع ااالم ف ااي تط ااور التقني ااة ،ب اارز اس ااتخدام ك اال م اان

الحاسوب والشبكة العنكبوتية كأبرز مظاهر هذا التطور ،وأصبح الحاسوب ركيازة أساساية لمعظام التطاورات

العلميااة والتقنيااة ،فقااد اهتماات المؤسسااات التربويااة باسااتخدام الحاسااوب كوساايط تعليمااي فااي طاارق التاادريس

المختلفة ،وفي التدريب والممارسة العلمية ،وفاي حال المشاكالت ،ودعات إلاى اساتخدامه فاي المحاكااة ،وفاي

األلعاب التعليمية ،فالحاسوب يعمال علاى تاوفير بيئاة تعليمياة تعتماد علاى مصاادر متنوعاة مان المعلوماات،
تمكان الطلباة ماان التعامال معهاا بطاارق شايقة ،وتتايح لهام فارص اكتسااب المهااارات والخبارات التربوياة المااراد
تحقيقها ،ويهيئ لهم فرصة التعلم الذاتي والتعلم الجماعي ،وتطوير مهاراتهم البحثية واالستكشافية.

ويرى (عطا اهلل )110:2007 ،أن الحاسوب يساعد في بناء الماادة التعليمياة ،ويعمال علاى تحليال

المفاهيم المجردة ،ونقل المعارف والمعلومات من خالل تفريد التعليم الاذي يأخاذ فاي االعتباار وقات الطالاب
وامكاناتاه ،مااا يساامح لااه بإمكانيااة الااتحكم فااي تعلمااه بدرجااة معقولااة ومعتدلااة تعطااي نتااائج تحصاايلية أفضاال،
وتزيد من تحفزه على التعليم بشكل أكبر.

ِ
المعرفاي والتقناي الهائال
وتعد الرياضيات ِمن المجاالت المع ِرفية األساسية التي يقاوم عليهاا التَّطاور
ِ
ومعاشا ِه اليااومي ،عاازز
الاذي تشاهده البشارية فااي هااذا العصار ،وأصاابحت علماا يحتاااج إليااه الفارد فااي حياتا ِه
ذلااك تطااور مناااهج الرياضاايات ،واتساااع المجاااالت التااي تعالجهااا ،وظهااور مبااادئ ومعااايير عالميااة تاانظم

المعرفة الرياضية وتوظفها لخدمة األفراد والمجتمعات (حمزة والبالونة.)17:2011 ،
وألن تدريس مبادئ الرياضيات من المواد العلمية الجافة التي تسبب القلق والخوف عند الكثيار مان

اوز وصااياغات مجااردة عديمااة الجاادوى ولاايس لهااا أي فائاادة ،ويجااد
الطلبااة ،حيااث ي ارهااا الكثياار ماان الناااس رما ا

الطلبة صعوبة بالغة في فهمها واساتيعابها ،لاذا فإنناا بحاجاة ملحاة إلعاادة النظار فاي منااهج مباادئ تادريس

الرياضاايات فااي الجامع ااات الفلسااطينية حتااى تتماشااى مااع متطلبااات العصاار الحااالي ،وتلبيااة رغبااات الفاارد
وايصال المعرفة بسهولة ،واعداده لمواجهة الحياة من خالل تزويده بالمهارات األساسية في الرياضيات.
2

ويعد أفضل أنواع التعليم ،ذلاك التعلايم الاذي يولاد التشاويق للمعرفاة ،ويجعال العملياة التعليمياة أكثار
متعاة وأكثاار حيويااة ماع القلياال مان المحاضارات التقليديااة وكثياار ِمان المشااريع والقاراءات واالطااالع فااي تعلُّام

يتمركااز حااول الطالااب ال المعلاام .ومااع ازدياااد اسااتخدام التقنيااة الحديثااة فااي العمليااة التعليميااة ،ازدادت أعااداد

المعلمين الذين يرغبون بتدريس طالبهم بطرق إبداعية (.)Strayer, 2007:172

و ِم ان اإلسااتراتيجيات الحديثااة التااي تعتمااد علااى اسااتخدام التقنيااات الحديثااة لتفعياال الااتعلُّم الرقم ااي:
إستراتيجية التعلُّم اإللكتروناي ،واساتراتيجية الاتعلُّم المادمج ،واساتراتيجية الارحالت المعرفياة (الوياب كويسات)،
Flipped

واسااتراتيجية الفص ااول المقلوبا اة( .الخليفااة ومط اااوع .)115:2015 ،وتع ااد الفص ااول المقلوبااة (
 )Learningأحااد أن اواع الااتعلُّم الم ادمج الااذي يسااتخدم التِّقنيااة لنقاال المحاض ارات خا ِ
اارج الفصاال الد ارسااي.
والفصااول المقلوبااة هااي الِفكارة ال ارِئجااة هااذه األياام ،التااي ينااادي بِهااا الجميااع ابتااداء ِمان بياال غيااتس " "Bill
المؤس اس والا ارئيس التنفي ااذي الس ااابق للش ااركة ال ِعمالق ااة مايكروسا اوفت ،إذ ي اارى ف ااي ه ااذا َّ
النا اوع ِما ان
Gates
ِّ

التعليم مثاال لالبتكار التعليمي المثير الواعد (حايك.)1()2014 ،

الرئادة فاي دعام االساتخدام الفعاال للتقنياة فاي العملياة
مؤسساة ) )EDUCAUSEإياديوكوز ا
وتعرف َّ

التعليميااة ،الفصااول المقلوب اة بأنهااا :نمااوذج تربااوي يقااوم علااى عكااس العمليااة التعليميااة بحيااث ت اتم مشاااهدة
محاضا ا ا ا ارة نموذجي ا ا ا ااة كواج ا ا ا ااب ف ا ا ا ااي المن ا ا ا ا ِازل و ِ
القي ا ا ا ااام باألن ِشا ا ا ا اطة المتعلق ا ا ا ااة بالمس ا ا ا اااق ف ا ا ا ااي الفص ا ا ا اال.
(.)2()Educause, 2013

وتعااد الفصااول المقلوب اة أحااد أفضاال الحلااول التقنيااة الحديثااة لعااالج ضااعف الااتعلم التقلياادي وتنميااة

مسااتوى مهااارات التفكياار عنااد الطلبااة .فالفصااول المقلوب اة تشاامل اسااتخدام التقنيااة لالسااتفادة ماان الااتعلم فااي
العملية التعليمية ،بحيث يمكن للمعلم قضاء مز ٍيد من الوقت في التفاعل والتحاور والمناقشاة ماع الطلباة فاي
الفصاال باادال ماان إلقاااء المحاضارات ،إذ يقااوم الطلبااة بمشاااهدة عااروي وفيااديوهات قصاايرة للمحاضارات فااي
المن اازل ،ويبق ااى الوق اات األكب اار لمناقش ااة المحت ااوى ف ااي الفص اال تح اات إشا اراف المعل اام .فوفقا اا لتص اانيف بل ااوم
المعاادل ،فااإن الطلبااة يحققااون فااي الفصااول المقلوبااة المسااتوى األدنااى ماان المجااال المعرفااي (الحصااول علااى
المعرفااة واسااتيعابها) فااي المناازل ،والتركيااز علااى المسااتوى األعلااى ماان المجااال العرفااي (التطبيااق ،والتحلياال،

والتركيب ،والتقويم) في وقت الفصل (.)Brame, 2013:1

ويمكاان أن يااتعلم الطلبااة باسااتخدام الفصااول المقلوب اة مفاااهيم الاادرس الجدياادة فااي المناازل أو خااارج

الحص ااة ،في ااتمكن الطلب ااة م اان إع ااادة مقط ااع الفي ااديو أو النش اااط التعليم ااي أو اللعب ااة التعليمي ااة ع اادة ما ارات،
 )1حايك ،هياام ( .)2014الصفوف المقلوبة تقلب العمليـة التعليميـة :قصـص وخبـرات المعلمـين ،مدوناة نسايج ،تااريل الزياارة  5-2-2016متااح
على https://malkofide.wordpress.com/2014/03/16الصفوف-المقلوبة-أو-العكسيةmore-3953#/

(2013). Available.

2) Educase

at:http://www.educause.edu/search/apachesolr_search/flipped, Retrieved: 5/2/2016.
3

ليتمكنوا من استيعاب المفاهيم الجديدة ،كما يمكنهم تسريع أو تجاوز مقطع معين تم اساتيعابه ،فتاتم م ارعااة
الفاروق الفردياة بااين الطلباة ويختفاي عنصار الملاال لاديهم ،ويحال محلااه عنصار التشااويق واإلثاارة واالسااتمتاع
بالتعلم .كما يمكن للمعلمين إعداد اختباار إلكتروناي ( (Quizلمفااهيم الادرس الجديادة ليقاوم الطلباة باإلجاباة
عاان األساائلة المطروحااة ،مااا يساااعد المعل ام فااي التعاارف إلااى نقاااط الضااعف والقااوة فااي اسااتيعابهم ولمسااتوى

فهمهم ).)Herreid, Schille, 2013:62
وقد بدأت بوادر هذه اإلستراتيجية بالظهور في عام ( ،)2006ثم اتسعت شيئا فشيئا حتاى انتشارت

فااي العديااد ماان البلاادان وارتبطاات بمفهااوم الفصااول المقلوبااة أو الااتعلم المقلااوب .وقااد تناولاات معظاام الد ارسااات

الفصااول المقلوب اة فااي م ارحاال الااتعلم الجااامعي بشااكل كبياار وفااي م ارحاال الااتعلم الثااانوي واإلعاادادي .ويناادر

اسااتخدام الفصااول المقلوب اة فااي المرحلااة األساسااية رغاام أهميااة هااذه المرحلااة واتجاااه األطفااال نحااو اسااتخدام
األجهازة الذكياة واللوحياة .وقاد أشاارت العدياد مان الد ارساات والتقاارير إلاى التاأثير اإليجاابي للفصاول المقلوباة
في المواد الدراسية عموما ،وفي تعلم الرياضيات علاى وجاه التحدياد ( .)Pearson, 2012وتجادر اإلشاارة

إل ااى أن د ارس ااة الا ازين ( ،)2015ود ارس ااة المعي ااذر والقحط اااني ( ،)2015ود ارس ااة فهي ااد ( ،)2014ود ارس ااة
المطي ااري ( ،)2015ود ارس ااة مع اادي ( ،)2015ود ارس ااة م ااارلو (2012

 ،)Marlowe,ود ارس ااة ه ااارون

وساارحان ( ،)2015ود ارسااة يونيكااورن ،كلونجك ارتااك ( ،)Unakorn, Klongkratoke, 2015ود ارسااة
براون ( )BROWN, 2015أثبتت مزايا الفصول المقلوبة وفاعليتها.

وانطالقاا ماان نتااائج الد ارسااات واألبحاااث التااي أكاادت فاعلياة الفصااول المقلوباة وأثرهاا فااي التحصاايل

الد ارسااي للطلبااة فااي المرحلااة الجامعيااة تحدياادا ،وتنميااة اتج اااه الطلبااة نحااو الفصااول المقلوبااة ،وايمانااا ماان
الباحث بأهمية التحصيل الدراسي واتجاهات الطلبة نحو الفصول المقلوباة ،وألن الباحث لام يجاد الكثيار مان

الد ارس ااات الت ااي تستقص ااي فاعليا اة توظي ااف الفص ااول المقلوبا اة ف ااي ال ااوطن العرب ااي خصوص ااا ف ااي المرحل ااة
الجامعية ،رأى الباحث أن يخوي غمار هذه الدراسة كونها الدراسة األولى -في حادود علام الباحاث– التاي
تتن اااول الفص ااول المقلوب ااة وأثره ااا ف ااي التحص اايل ف ااي مس اااق ت اادريس مب ااادئ الرياض اايات واالتجاه ااات نح ااو
الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.

ولعاال هااذه الد ارسااة ت اوفر معلومااات عاان األساااليب الحديثااة فااي التاادريس مااا يفيااد األكاااديميين فااي
الجامعات بضرورة االهتمام بالطرق واألساليب الحديثة في التدريس ،خاصة الفصول المقلوبة ،وماا لهاا مان
فاعلية في رفع التحصيل الدراسي واتجاهات الطلبة.

4

 1.2مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية برنامج م قترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ
الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل الدراسي في مساق مبادئ
تدريس الرياضيات لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة؟

 -2هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تحصيل الطلبة قبل تطبيق البرنامج
وبعده؟

 -3ما فاعلية البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة
التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة؟

 -4هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو الفصول المقلوبة قبل تطبيق البرنامج
وبعده؟

 -5ما فاعلية البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة في تنمية اتجاهات طلبة التعليم األساسي
نحو الفصول المقلوبة في جامعة األزهر بغزة؟

 1.3فروض الدراسة:

بناء على األسئلة السابقةِ ،
صيغت الفروي اآلتية:
 -1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطي درجات تحصيل
الطلبة قبل تطبيق البرنامج وبعده.

 -2يحقق توظيف البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة فاعلية مرتفعة (نسبة الكسب المعدل
لبالك> )1.2في التحصيل ِّ
الدراسيلدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.

 -3ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في اتجاهات الطلبة نحو الفصول
المقلوبة قبل تطبيق البرنامج وبعده.
 -4يحقق توظيف البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة فاعلية مرتفعة (نسبة الكسب المعدل
لبالك> )1.2في تنمية اتجاهات لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة نحو الفصول
المقلوبة.
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 1.4أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 -1الكشف عن كيفية توظيف البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل
الدراسي ،واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.

 -2معرفة فاعلية البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة
التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.

 -3معرفة فاعلية البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة في تنمية اتجاهات طلبة التعليم
األساسي في جامعة األزهر بغزة نحو الفصول المقلوبة.

 1.5أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي سوف تتناوله هذه الدراسة ،ومن المتوقع أن

تفيد هذه الدراسة الفئات اآلتية:

 -1توفر الدراسة برنامجا مقترحا يشمل وحدة أساليب تدريس التقدير والتقريب في الرياضيات ،ووحدة

الوسائل التعليمية واستخداماتها في الرياضيات ،ووحدة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات

الواردة في كتاب مبادئ الرياضيات وتدريسها ( )2المقرر في الفصل الدراسي الثاني (طبعة
 )2016معدا لتوظيف الفصول المقلوبة بمساق تدريس مبادئ الرياضيات لدى طلبة التعليم
األساسي في جامعة األزهر بغزة بطريقة فعالة ،ويمكن للمعلمين إعداد دروس المقررات التي

يقومون بتدريسها على نمط دروس البرنامج.

 -2قد تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين لمادة الرياضيات ،وذلك من خالل إقامة ورش عمل
لمعلمي الرياضيات ،وتعرفهم إلى أهمية الفصول المقلوبة وكيفية توظيفها في العملية التعليمية.

 -3قد ت سهم هذه الدراسة في لفت انتباه الباحثين للقيام بالعديد من الدراسات والبحوث في مجال
الفصول المقلوبة.

 -4تقدم هذه الدراسة مقياسا لالتجاهات نحو الفصول المقلوبة يمكن اإلفادة منه في القيام بدراسات
مشابهة.

 1.6حدود الدراسة:

التزم الباحث بالحدود اآلتية:


الحدود المكانية :تقتصر الدراسة الحالية على جامعة األزهر بغزة.



الحدود الزمانية :طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من عام (.)2017-2016
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الحدود البشرية :طبقت الدراسة على عينة من طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة شعبة
إناث.



الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على فاعلية برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة
في تدريس مبادئ الرياضيات على وحدة أساليب تدريس التقدير والتقريب في الرياضيات ،ووحدة
الوسائل التعليمية واستخداماتها في الرياضيات ،ووحدة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات
الواردة في كتاب مبادئ الرياضيات وتدريسها ( )2المقرر في الفصل الدراسي الثاني (طبعة
 )2016على طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.

 1.7مصطلحات الدراسة:

بعد الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة قام الباحث بتعريف مصطلحات الدراسة إجرائيا

كاآلتي:

 الفاعلية:
قدرة البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة على تحقيق نتائج ذات داللة إحصائية فيما
يتعلق بالتحصيل الدراسي واتجاهات الطلبة نحو طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة ،وتقاس

بمعامل بالك للكسب المعدل حيث يكون البرنامج فاعال إذا زاد نسبة الكسب المعدل لبالك عن .1.2

 البرنامج:

مجموعة من الدروس معدة سابقا باالعتماد على الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في

جامعة األزهر بغزة ،متضمنة األهداف ،واإلجراءات ،ووسائل التقويم.

 الفصول المقلوبة:

طريقة تقوم على قلب إجراءات التدريس لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة،

بحيث يتم االطالع على الدرس ومحتواه في المنزل أو خارج المحاضرة ،ويخصص وقت المحاضرة

لتطبيق ما تعلمه الطلبة بإشراف من المعلم.

 التحصيل الدراسي:

ما اكتسبه طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة -عينة الدراسة -في المجال المعرفي

من وحدة أساليب تدريس التقدير والتقريب في الرياضيات ،ووحدة الوسائل التعليمية واستخداماتها في

الرياضيات ،ووحدة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في

االختبار التحصيلي الذي َّ
أعده الباحث.
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 االتجاه:
محصلة االستجابات التي يبديها طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة -عينة الدراسة-

نحو مساق تدريس مبادئ الرياضيات من حيث القبول أو الرفي عند إجابتهم على فقرات مقياس االتجاه

نحو الفصول المقلوبة الذي َّ
أعده الباحث ،ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطلبة في المقياس.
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الفصل الثاني
الدِّراســات السابقــة
 1.1المحور األول :الدراسات التي تناولت الفصول المقلوبة.
 1.1التعقيب على دراسات المحور األول.
 1.1المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التحصيل في الرياضيات.
 1.1التعقيب على دراسات المحور الثاني.
 1.1المحور الثالث :الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الفصول المقلوبة.
 1.1التعقيب على دراسات المحور الثالث.
 1.1تعقيب عام على الدراسات السابقة.
 1.2أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
 1.2أوجه التمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
 1.12أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.

الفصــــل الثاني
الدراســات السابقــة
يعري هذا الفصل مجموعة من البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة
الحالية ،ومعرفة كيفية تناول الدراسات السابقة لهذا الموضوع ومعالجته ،واإلفادة من إجراءاتها ،ومناهجها،
وأدواتها ،ونتائجها في إطار أهداف الدراسة الحالية.

ولتحقيق هذه األهداف تم تقصي الدراسات السابقة مما أتيح للباحث من مصادر متعددة تمثلت

في الرسائل العلمية ،واألبحاث المنشورة في الدوريات ،والمؤتمرات العلمية والمواقع المتخصصة على

الشبكة العنكبوتية.

ولقد تم انتقاء الدراسات األكثر ارتباطا ،واألوثق صلة بموضوع الدراسة الحالية ،فضال عن

التركيز على اختيار الدراسات الحديثة ،ألن الحداثة أكثر قربا إلى الواقع ،وع ِرضت الدراسات من األحدث

إلى األقدم ،وتم التعقيب على كل محور ،بحيث يتناول فيه ما استخلصه الباحث من دراسات المحور،

وبعد عري محاور الدراسة عري تعقيب عام على الدراسات السابقة ،تناول أوجه االتفاق بين الدراسة
الحالية والدراسات السابقة ،وبعد ذلك ذ ِكرت أوجه التمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ،وخ ِتم
فصل الدراسات السابقة بأوجه االستفادة منها.
هذا وقد تم عرض الدراسات في ثالثة محاور:




المحور األول :دراسات تناولت الفصول المقلوبة بشكل عام.
المحور الثاني :دراسات تناولت التحصيل في الرياضيات.

المحور الثالث :دراسات تناولت االتجاه نحو الفصول المقلوبة.
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 2.1المحور األول :الدراسات التي تناولت الفصول المقلوبة:
يهدف هذا المحور للتعرف إلى الدراسات التي تناولت الفصول المقلوبة ،وكيفية معالجتها لهذا

الموضوع ،واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.
 2.1.1دراسة أبو الروس وعمارة (:)2016

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل لدى طالبات كلية

التربية بجامعة قطر ،إضافة إلى تحديد اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية نحو الفصول المقلوبة ،واتبع

الباحثان المنهج شبه التجريبي ،وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من ( )90طالبة من طالبات كلية
التربية بجامعة قطر ،الالتي يدرسن مقرر تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية في برنامج بكالوريوس التعليم

االبتدائي ،وتتكون المجموعة الضابطة من ( )45طالبة ،ودرست بالطريقة التقليدية ،وتكونت المجموعة

التجريبية من ( )45طالبة ،ودرست بأسلوب الفصول المقلوبة ،وقد أعد الباحثان اختباار تحصيليا ،ومقياسا

التجاهات الطالبات نحو الفصول المقلوبة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية

على االختبار التحصيلي البعدي لمقرر تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية لصالح المجموعة التجريبية،
كما أكدت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لدى طالبات المجموعة التجريبية نحو الفصول المقلوبة،

وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير التقنيات الحديثة في الجامعات ،والتأكيد على تدريب المعلمين على
استخدام الفصول المقلوبة في التدريس من أجل تنمية الثقة بالنفس في نفوس الطلبة.

 2.1.2دراسة أحمد (:)Ahmed, 2016
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر الفصول المقلوبة في مهارة الكتابة في اللغة اإلنجليزية كلغة
أجنبية ،واتجاهات الطلبة نحو الفصول المقلوبة .واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي .ولقد اشتملت
عينة الدراسة على مجموعتين من طلبة جامعة القصيم بالسعودية هما :المجوعة الضابطة ،تتكون من

( )30طالبا ،ودرست بالطريقة التقليدية ،أما المجموعة التجريبية فتكونت من ( )30طالبا ودرست بأسلوب

الفصول المقلوبة ،وتكونت أدوات الدراسة من اختبار الكتابة في اللغة اإلنجليزية ،واستبانة لقياس اتجاهات

الطلبة نحو الفصول المقلوبة ،ولقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة

المجموعة الضابطة في اختبار الكتابة البعدي في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية .كما أكدت الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي لالستبانة الخاصة بقياس

االتجاهات ،لصالح التطبيق البعدي ،وتنسب هذه الفروق إلى استخدام أسلوب التدريس المقلوب في

تدريس الكتابة للطالبات بالجامعة .وأوصت الدراسة باستخدام أسلوب التدريس المقلوب لتنمية المستوى

التحصيلي ولما له من أهمية في عملية التعليم.
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 2.1.3دراسة بهجت وتشانغ (:)Bhagat & Chang, 2016
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية البيئة التعليمية الصفية بالفصول المقلوبة على التحصيل

الدراسي والدافعية لدى المتعلم ،وكذلك للتحقق من اآلثار المترتبة على المتعلمين في تعلم مفاهيم

الرياضيات .واستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )82طالبا من المدرسة
الثانوية في تايوان ،وكانت المجموعة التجريبية ( )41طالبا ودرست علم المثلثات باستخدام الفصول
المقلوبة ،والمجموعة الضابطة ( )41طالبا ودرست بالطريقة التقليدية .وقد استخدم الباحثان اختبار

اإلنجاز للرياضيات .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي والدافعية لصالح طلبة المجموعة

التجريبية .كما توصلت الدراسة إلى وجود آثار إيجابية في تعل م مفاهيم الرياضيات لدى عينة الدراسة.
وأوصت الدراسة بالتدريس بالفصول المقلوبة لجعل التعلم أكثر وضوحا خصوصا في تعلم مادة

الرياضيات ألنها تعد من المواد الجافة.
 2.1.4دراسة قشطة (:)2016

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر توظيف إستراتيجية التعلم المنعكس في تنمية المفاهيم
ومهارات التفكير التأملي بمبحث العلوم الحياتية لدى طلبة الصف العاشر األساسي .واتبعت الباحثة

المنهج التجريبي .وأجريت الدراسة على عينة تكونت من ( )80طالبة من الصف العاشر األساسي
بمدرسة آمنة بنت وهب الثانوية التابعة لو ازرة التربية والتعليم الفلسطينية في مدينة رفح .وتكونت المجموعة

الضابطة من ( )42طالبة ،ودرست بالطريقة التقليدية .وتكونت المجموعة التجريبية من ( )38طالبة،
ودرست بأسلوب التعلم المنعكس .وأعدت الباحثة أداة تحليل محتوى ،ودليل معلم في التعلم المنعكس،

اختبار للمفاهيم العلمية ،واختبار مهارات التفكير التأملي .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات
ا
و

داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم

لصالح طالبات المجموعة التجريبية .كما أكدت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير التأملي لصالح

طالبات المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة بضرورة عقد ورش عمل للمعلمين والطلبة للتدريب على
مفهوم إستراتيجية التعلم المنعكس قبل تطبيقه .كما أوصت بضرورة تشجيع المعلمين على استخدام

إستراتيجية التعلم المنعكس وتبنيه في تعليم المواد الدراسية المختلفة.
 2.1.5دراسة لي وهونج (:)Lai & Hwang, 2016

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر التنظيم الذاتي للتعلم بالفصول المقلوبة في تحسين أداء التعلم
في مادة الرياضيات .واستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )44طالبا من
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الصف الرابع األساسي في تايوان ،إذ درست المجموعة التجريبية التي تكونت من ( )20طالبا على نهج
التنظيم الذاتي بالفصول المقلوبة ،في حين أن طلبة المجموعة الضابطة المكونة من ( )24طالبا درست

بالطريقة التقليدية .وكانت أدوات الدراسة عبارة عن :اختبار األداء ،واستبانة الكفاءة الذاتية ،والتنظيم

الذاتي ،واستخدام اختبار "ت" للكشف عن الفرق بين المجموعتين .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق

ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في

اختبار األداء لصالح طلبة المجموعة التجريبية .وكذلك أظهرت وجود فرق ذي داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في استبانة الكفاءة الذاتية

لصالح طلبة المجموعة التجريبية .وقد أوصت الدراسة بضرورة الدمج بين التنظيم الذاتي والتعلم المقلوب

لكي يكون التعلم أفضل.

 2.1.6دراسة الزين (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى النموذج التصميمي المستخدم في تطبيق إستراتيجية التعلم

المقلوب ،والى أثر استخدام إستراتيجية التعل م المقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية

بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالسعودية .واتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي .وقد أجريت
الدراسة على عينة تكونت من ( )77طالبة من طالبات كلية التربية في مقرر تقنيات التعليم ،وأعدت

اختبار شمل معظم مفردات الوحدة ،يهدف إلى تحديد مستوى طالبات المجموعة التجريبية قبل
ا
الباحثة
تطبيق إستراتيجية التعلم المقلوب وبعده ،وأيضا تحديد مستوى المجموعة الضابطة قبل التدريس باستخدام

التعلم التقليدي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وبعده .وقد أظهرت نتائج
الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
والضابطة في اختبار التحصيل لصالح طالبات المجموعة التجريبية .وكذلك أظهرت وجود فاعلية التعلم

المقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن .وقد أوصت

الدراسة بضرورة تشجيع المعلمات على استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب.
 2.1.7دراسة الزهراني (:)2015

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية إستراتيجية الفصول المقلوبة في تنمية مستوى التحصيل

لدى عينة من طلبة كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ،تبعا لتصنيف بلوم للمهارات

المعرفية في إطار مقرر التعليم اإللكتروني .وتكونت عينة الدراسة من ( )61طالبا .واستخدم الباحث

المنهج شبه التجريبي ،إذ قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين :المجموعة الضابطة مكونة من ()33
طالبا ،درست باستخدام أسلوب المحاضرة التقليدي ،أما المجموعة التجريبية التي تكونت من ( )28طالبا
فقد درست باستخدام إستراتيجية الفصول المقلوبة .وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر في توظيف

إستراتيجية الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل عند الطلبة في المستويات الدنيا :التذكر والفهم ،في حين
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كان إلستراتيجية الفصول المقلوبة فاعلية في تنمية التحصيل لدى الطلبة في المستويات العليا :التطبيق،
والتحليل ،والتركيب ،والتقويم .ولقد أوصت الدراسة باستخدام إستراتيجية الفصول المقلوبة ،إذ تساعد الطلبة

في التحصيل ،وخاصة في المراحل المتقدمة من العمر.
 2.1.8دراسة المطيري (:)2015

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر تطبيق مفهوم الصف المقلوب في نمو مهارات التعلم الذاتي

لدى طالبات المستوى الثالث في مقرر الحاسب ( )2بالجبيل في السعودية ،واتبعت الباحثة المنهج

التجريبي .وأجريت الدراسة على عينة تكونت من ( )26طالبة من طالبات المستوى الثالث ،تم تعليمهن

من خالل تطبيق مفهوم الصف المقلوب لتعلم مها ارت دروس الحاسب الجديدة في المنزل ،إذ تتناقش

الطالبات جماعيا في موقع  Edmodoويليه أداء اختبار إلكتروني ،وفي اليوم التالي تتم مراجعة ما تم

تعلمه في المنزل ،ومن ثم تقديم أنشطة متنوعة للطالبات .واستخدمت الباحثة استبانة لقياس األثر.

وأظهرت نتائج الدراسة نمو مهارات التعلم الذاتي لدى الطالبات في المجموعة التجريبية .كذلك أظهرت
االستبانة أن مفهوم الصف المقلوب أسهم في مراعاة الفروق الفردية ،وتعلم الطالبات وفقا إلمكاناتهن

وقدراتهن .وأظهرت أن معظم الطالبات قد أيَّدن تحملهن لمسؤولية تعلمهن الذاتي للدرس دون االعتماد
على المعلمة في ذلك ،مع تأييد معظم الطالبات الستخدام مفهوم الصف المقلوب وتطبيقه في التعليم .وقد

أوصت الدراسة بضرورة تطبيق مفهوم الصف المقلوب في تعليم بعي دروس المناهج ،وبتدريب المعلمين

والمعلمات على آلية تنفيذه.

 2.1.9دراسة المعيذر والقحطاني (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية إستراتيجية الصف المقلوب في تنمية األمن المعلوماتي
لدى طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن .واتبعت الباحثتان المنهج شبه التجريبي.

وأجريت الدراسة على عينة تكونت من ( )100طالبة من طالبات كلية التربية في مقرر تقنيات التعليم
اختبار شمل معظم مفردات الوحدة ،يهدف إلى تحديد مستوى طالبات
ا
بالسعودية ،إذ أجرت الباحثتان
المجموعة التجريبية قبل تطبيق إستراتيجية التعلم بالصف المقلوب وبعده .وأظهرت وجود فرق ذي داللة

إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي .كذلك أظهرت
فاعلية إستراتيجية التعلم المقلوب في تنمية األمن المعلوماتي لدى طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة

بنت عبد الرحمن .وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع المعلمات على استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب،
وعقد دورات وورش عمل للمعلمات والطالبات للتدريب على مفهوم إستراتيجية التعلم المقلوب قبل تطبيقه.
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 2.1.10دراسة براون (:)Browin, 2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية أداء الطلبة وتصوراتهم في الفصل المقلوب لمادة األحياء.

واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي .وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من ( )360طالبا من قسم

األحياء بالسنة األولى من جامعة ماساتشوستس .وتم تقييم أداء الطلبة في مادة األحياء في خريف
( )2012مع خريف ( ،)2013إذ شملت محاضرات لمدة خمسين دقيقة مع محاضرة مختبر واحدة لمدة

اختبار لتقييم أداء الطلبة في مادة األحياء بالفصل المقلوب .وأظهرت
ا
ثالث ساعات .وقد أجرى الباحث
وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في أداء الطلبة بعد استخدام الفصول

المقلوبة .كذلك أظهرت عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في اتجاهات

الطلبة بعد استخدام الفصول المقلوبة .وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام الفصول المقلوبة ألنها تعمل
على تعلم الطلبة بأنفسهم ،وتتيح الوقت الكافي للتعلم النشط داخل المحاضرة.
 2.1.11دراسة زاده وساليمي (:)Zadeh & Salimi, 2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر التعلم المقلوب على تحصيل الطلبة اإليرانيين .واتبع الباحثان

المنهج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )250طالبا ،تم تقسيمهم على عشرة فصول .وتمت
االستعانة بخمسة معلمين من المدرسة الثانوية في أردبيل .وقام كل معلم بالتدريس لفصلين أحدهما يدرس
بالطريقة التقليدية واآلخر يدرس بالتعلم المقلوب .واحتوى كل فصل على ( )25طالبا .وقد است ِ
خدم

االختبار كأداة لجمع النتائج .واستخدم الباحثان اختبار "ت" من أجل تحديد الفروق بين المجموعة التي
درست بالمحاضرة التقليدية ،والمجموعة التي درست بالتعلم المقلوب .ولقد أظهرت نتائج الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة ومتوسطي درجات المجموعة

تأثير معنويا بين التعلم
ا
التجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية .وكشفت أن هناك

المقلوب والتعلم التقليدي في نتائج التعلم .وأوصت الدراسة بأهمية استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب.
 2.1.12دراسة فيليديشوك وونج (:)Feledichuk & Wong, 2015

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التعلم المقلوب في تحصيل الطلبة ،وأثره في نسبة حضور الطلبة
إلى الصف الدراسي ،إضافة إلى تحديد اتجاهات الطلبة نحو التعلم المقلوب .وتكونت عينة الدراسة من

( )138طالبا وطالبة .واتبع الباحثان المنهج التجريبي .وطبقت الدراسة في جامعة ميسوري -كولمبيا على
مجموعتين مختلفتين في مادة االقتصاد هما :المجموعة الضابطة ( )65طالبا ،إذ درست بالطريقة

التقليدية ،والمجموعة التجريبية ( )73طالبا ،إذ درست بالتعليم المقلوب .وتم تحديد أستاذ جامعي واحد

لكي يقوم بتدريس طلبة المجموعتين ،إضافة إلى توحيد المحتوى والموضوعات التي تم تدريسها .وأعد
اختبار تحصيليا ومقياسا لالتجاه بغري جمع البيانات .واستخدم الباحثان اختبار "ت" لتحليل
ا
الباحثان

15

النتائج .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التعلم المقلوب أدى إلى تنمية نسبة التحصيل لدى طلبة المجموعة
التجريبية ،إضافة إلى زيادة نسبة االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو التعلم المقلوب .وأوصت الدراسة
بضرورة تطبيق التعلم المقلوب لرفع نسبة التحصيل لدى الطلبة.

 2.1.13دراسة معدي (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية استخدام التعلم المدمج بالفصول المقلوبة في تنمية مهارات

التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الخامس األساسي .واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي .وأجريت

الدراسة على عينة تكونت من ( )82طالبا من طلبة الصف الخامس بمدرسة أبي هريرة االبتدائية في

السعودية .وتكونت من مجموعة ضابطة قوامها ( )27طالبا ،ومجموعة تجريبية أولى تمثل الفصول
المقلوبة بواقع ( )27طالبا ،ومجموعة تجريبية ثانية تمثل الفصول المقلوبة االفتراضية قوامها ( )28طالبا.

وقام الباحث باستخدام اختبار مهارات التفكير الرياضي .وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين مجموعة الفصول المقلوبة والمجموعة الضابطة لصالح
مجموعة الفصول المقلوبة في متوسطات درجات اختبار مهارات التفكير الرياضي بشكل كلي .وقد أوصت

الدراسة بضرورة العمل على إدخال أساليب التعليم المدمج والفصول المقلوبة في التعليم االبتدائي .كما
أوصت بتدريب المعلمين على التعامل مع أساليب التعلم المدمج ،وتطوير نموذج الدراسة المقترح من ِقبل

الباحث.

 2.1.14دراسة هارون وسرحان (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية نموذج التعلم المقلوب في التحصيل واألداء لمهارات التعلم

اإللكتروني لدى طلبة كلية التربية .واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي .وأجريت الدراسة على عينة تكونت

من ( )115طالبا من طلبة المستوى الثالث في كلية التربية بجامعة الباحة .وتكونت من مجموعة ضابطة

اختبار تحصيليا وبطاقة
ا
قوامها ( )60طالبا ،ومجموعة تجريبية قوامها ( )55طالبا .وقد استخدم الباحث
مالحظة ألداء مهارات التعلم اإللكتروني .وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α≤0.05بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لكل من
االختبار التحصيلي وبطاقة مالحظة أداء المهارات لصالح المجموعة التجريبية .وقد أوصت الدراسة
بضرورة االهتمام بتجهيز القاعات الدراسية ،بحيث تتوفر فيها األجهزة المالئمة والبرامج الالزمة إلتمام

التدريس بالتعلم المقلوب .كما أوصت بتعزيز تجربة التعليم المقلوب لدى األستاذة بعقد الدورات التدريبية
لتنمية المهارات الالزمة لتطبيقه.
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 2.1.15دراسة ثومبسون ومومبوركيت (:)Thompson & Mombourquette, 2014
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام الفصول الدراسية المقلوبة في التحصيل المعرفي

وتصورات الطلبة حول هذه الفصول الدراسية لدى طلبة الجامعة الذين يدرسون مقرر األعمال التمهيدي

بقسم إدارة األعمال بجامعة (جبل سانت فنسنت)  ،Mount Saint Vincent Universityواتبع الباحثان
المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )27طالبا وطالبة .إذ توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

أهمها :عدم فاعلية استخدام الفصول الدراسية المقلوبة في التحصيل المعرفي لدى طلبة الجامعة ،ومع

ذلك أكد الطلبة في الفصول الدراسية المقلوبة أنهم يعملون بصورة أفضل من الفصول التقليدية ،ولكن ال

يوجد دليل كمي يدعم ما يؤكدونه من تصورات حول خبرات التعلم في الفصول المقلوبة .كما أكد الطلبة

أنهم في هذه الفصول تتوافر الفرصة لديهم لطرح مزيد من األسئلة على المعلم ،ومناقشة زمالئهم ،وهذا ما
جعلهم يشعرون أن الفصول الدراسية المقلوبة تعد بيئة للتعلم األفضل .وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من

الدراسات للتحقق من وجود أثر للفصول المقلوبة في التحصيل المعرفي للطلبة.
 2.1.16دراسة سينجل (:)Sengel, 2014
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تقييم أثر نموذج الفصول المقلوبة في تحقيق التحصيل الدراسي
واالتجاهات نحو مساق الفيزياء .واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي .وتكونت العينة التجريبية من

( )74طالبا يدرسون في و ازرة التربية والتعليم بكلية التربية بجامعة أولوداغ وبورصة في تركيا .وتم توزيع
الطلبة وفقا لرغبتهم بالتعلم المقلوب أو التعلم التقليدي ،إذ درست المجموعة التجريبية المكونة من ()40
طالبا بالفصول المقلوبة ،في حين أن طلبة المجموعة الضابطة التي تكونت من ( )34طالبا درست

اختبار تحصيليا واستبانة لقياس االتجاه .وقد أظهرت نتائج
ا
بالطريقة التقليدية .وكانت أدوات الدراسة

الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
والضابطة في اختبار التحصيل لصالح طلبة المجموعة التجريبية .وكذلك أظهرت وجود فرق ذي داللة

إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس

االتجاه لصالح طلبة المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة بضرورة التعلم بالفصول المقلوبة خاصة

للمراحل المتقدمة وللتعلم الفردي.

 2.1.17دراسة جلين (:)Glynn, 2013
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر التعلم المقلوب في تحسن اإلنجاز األكاديمي ،واتجاهات

الطلبة نحو مقرر الكيمياء بالمرحلة الثانوية .واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة

من ( )22طالبا ،و( )24طالبة في أمريكا .وتم إعداد اختبار لتحديد مستوى الطلبة ،كما أعد مقياس
لالتجاه ،وتم تسجيل المحاضرات على هيئة مقاطع فيديو عبر اإلنترنت ،وتوجيه الطلبة نحوها .وحلِّلت
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نتائج اختبارات الطلبة باستخدام اختبار "ت" لتحديد نسبة التحسن في مستوى الطلبة .كما تم تحليل
االستبانات والمقابالت التي أجريت مع الطلبة .وتوصلت النتائج إلى عدم وجود تغييرات ذات داللة عند
مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل لمقرر الكيمياء

لدى عينة الدراسة ،مع تحسن إيجابي طفيف في االتجاهات اإليجابية للطلبة نحو مقرر الكيمياء .وأوصت
الدراسة بعمل دراسات أخرى لتحديد إذا ما كان التعلم المقلوب يؤدي إلى تحسن في اإلنجاز األكاديمي.
 2.1.18دراسة كالرك (:)Clark, 2013
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية استخدام الفصول الدراسية المقلوبة في األداء األكاديمي في

الرياضيات ،وزيادة مشاركة الطلبة في حصص الرياضيات لدى طلبة المرحلة الثانوية .واستخدم الباحث
المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )42طالبا ،بإحدى المدارس الثانوية بوالية (لويزيانا)،
يدرسون مقرر الجبر باستخدام الفصول الدراسية المقلوبة ،وأعد اختبار تحصيلي لقياس األداء األكاديمي

للطلبة في الرياضيات ،واستخدام اختبار "ت" لتحليل نتائج الدراسة ،إذ توصلت إلى عدة نتائج أهمها:
فاعلية استخدام الفصول الدراسية المقلوبة على األداء األكاديمي في مقرر الجبر ،كما أدت هذه النوعية

من الفصول إلى زيادة مشاركة الطلبة في حصص الجبر ،كما أظهر الطلبة اتجاهات إيجابية نحو

الفصول الدراسية المقلوبة .وأوصت الدراسة باستخدام الفصول المقلوبة في تعلم الرياضيات ،ألنها تتيح

الوقت الكافي وتزيد من نسبة مشاركة الطلبة في الحصص.
 2.1.19دراسة ويجينتون (:)Wiginton, 2013

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر التدريس المقلوب في تدريس الجبر في تنمية التحصيل األكاديمي

والكفاءة الذاتية في الرياضيات وأسلوب التعلم لدى طلبة الصف التاسع في جامعة أالباما بأمريكا.
واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )66طالبا وطالبة ،إذ أظهرت الدراسة
عدة نتائج أهمها :حصول الطلبة في بيئة التدريس المقلوب على درجات أعلى بكثير من بيئة التدريس
المعتادة في ٍ
كل من مادة الجبر واختبار الكفاءة الذاتية في الرياضيات .كما أعرب الطلبة في الفصول
الدراسية المقلوبة عن قدرتهم على السيطرة على عملية التعلم ،إ ال أنهم كانوا غير راضين عن عدم القدرة

على طرح أسئلة على المعلم في الوقت الحقيقي للتدريس .كما أن الطلبة في بيئة التعلم المقلوب أعربوا
عن استمتاعهم بالتعلم الفردي .كما أظهر الطلبة تفضيال لخبرات التعلم النشط ،والتتبعي ،وخبرات التعلم
اللفظي في بيئة التدريس المقلوب .وتشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي على المعلمين االستفادة من مدخل

التدريس المقلوب لتوفير مزيد من الوقت لممارسة أنشطة التعلم ولتنمية المسؤولية والتنظيم الذاتي لدى

الطلبة.
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 2.2التعقيب على دراسات المحور األول التي تناولت الفصول المقلوبة:
من خالل عري الدراسات السابقة لهذا المحور التي تناولت الفصول المقلوبة يمكن استنتاج اآلتي:

 2.2.1الهدف:

 يالحظ من العري السابق للدراسات أن جميع الدراسات التي تم عرضها في هذا المحور هدفتإلى قياس فاعلي ة أو أثر الفصول المقلوبة ،إال أنها تباينت فيما بينها في المادة الدراسية التي
تناولتها كل منها ،إذ سعت بعي الدراسات لتناول أثر الفصول المقلوبة في مادة الرياضيات مثل
دراسة بهجت وتشانغ ( ،)Bhagat & Chang, 2016ودراسة لي وهونج ( Lai & Hwang,

 ،)2016ودراسة كالرك ( ،)Clark, 2013ودراسة ويجينتون ( .)Wiginton, 2013في حين

سعت دراسة الزين ( ،)2015ودراسة الزهراني ( ،)2015ودراسة المطيري ( ،)2015ودراسة

المعيذر والقحطاني ( ،)2015ودراسة هارون وسرحان ( ،)2015الستقصاء أثر الفصول

المقلوبة في مادة التقنيات التربوية .أما دراسة أبو الروس وعمارة ( ،)2016ودراسة أحمد
( ،)Ahmed, 2016تناولت الفصول المقلوبة في مادة اللغة اإلنجليزية .وسعت دراسة قشطة
( )2016للكشف عن أثر التعلم المنعكس في مادة العلوم.

 وتختلف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في كونها تسعى لقياس أثر الفصول المقلوبةفي مساق تدريس مبادئ الرياضيات ،وهو ما لم تسع له أي من الدراسات السابقة التي تناولها

الباحث.

 2.2.2المنهج:
 استخدمت جميع الدراسات التي تم عرضها في هذا المحور المنهج التجريبي وشبه التجريبيلتحقيق أهداف الدراسة.

 -تشااابهت الد ارسااة الحاليااة مااع بعااي الد ارسااات السااابقة فااي اسااتخدامها الماانهج شاابه التجريبااي ذي

المجموعة الواحدة مع قياس قبلي وبعادي مثال د ارساة المعياذر والقحطااني ( ،)2015ود ارساة باراون
( ،)Browin, 2015ودراسةثومبسونومومبوركيت( Thompson & Mombourquette,
 ،)2014ودراسة كالرك ( ،)Clark, 2013ودراسة ويجينتون ( .)Wiginton, 2013أماا د ارساة

أبا ااو الا ااروس وعما ااارة ( ،)2016ود ارسا ااة أحما ااد (2016

 ،)Ahmed,ود ارس ا اة بهجا اات وتشا ااانغ

( ،)Bhagat & Chang, 2016ود ارساة لاي وهاونج ( ،)Lai & Hwang, 2016ود ارساة الازين
( ،)2015ود ارسا ا ااة الزه ارنا ا ااي ( ،)2015ود ارسا ا ااة ها ا ااارون وسا ا اارحان (،)2015ود ارسا ا ااة سا ا ااينجل
( ،)Sengel, 2014ود ارسااة جلااين ( ،)Glynn, 2013اسااتخدمت الماانهج شاابه التجريبااي ذي
المجموعتين .في حين أن د ارساة معادي ( ،)2015اساتخدمت ثاالث مجموعاات .أماا د ارساة قشاطة

( ،)2016ود ارسااة المطيااري ( ،)2015ود ارسااة زاده وساااليمي (،)Zadeh & Salimi, 2015
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ود ارساة فيليديشااوك ووناج ( ،)Feledichuk & Wong, 2015اساتخدمت الماانهج التجريبااي ذا
المجموعتين.

 2.2.3األدوات:

 استخدمت جميع الدراسات السابقة االختبار التحصيلي كأداة للدراسة ،إال أن بعضها استخدمإضافة إلى االختبار التحصيلي مقياس االتجاه كدراسة أبو الروس وعمارة ( ،)2016ودراسة أحمد

( ،)Ahmed, 2016ودراسة بهجت وتشانغ ( ،)Bhagat & Chang, 2016ودراسة براون

( ،)Browin, 2015ودراسة فيليديشوك وونج ( ،)Feledichuk & Wong, 2015ودراسة
ثومبسون ومومبوركيت ( ،)Thompson & Mombourquette, 2014ودراسة سينجل

( ،)Sengel, 2014ودراسة جلين ( ،)Glynn, 2013ودراسة كالرك (.)Clark, 2013

 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باستخدام برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبةلتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات يتم قياسه من خالل اختبار من إعداد

الباحث ،واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة يتم قياسها من خالل مقياس من إعداد الباحث لدى
طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.

 2.2.4العينة:

 تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،فمنها ما تم تطبيقه على المرحلةالجامعية كدراسة أبو الروس وعمارة ( ،)2016ودراسة أحمد ( ،)Ahmed, 2016ودراسة الزين

( ،)2015ودراسة الزهراني ( ،)2015ودراسة المطيري ( ،)2015ودراسة المعيذر والقحطاني

( ،)2015ودراسة براون ( ،)Browin, 2015ودراسة هارون وسرحان ( ،)2015ودراسة
ثومبسون ومومبوركيت ( ،)Thompson & Mombourquette, 2014ودراسة سينجل

( .)Sengel, 2014ومنها ما تم تطبيقه على المرحلة الثانوية كدراسة بهجت وتشانغ ( Bhagat
 ،)& Chang, 2016ودراسة زاده وساليمي ( ،)Zadeh & Salimi, 2015ودراسة فيليديشوك

وونج ( ،)Feledichuk & Wong, 2015ودراسة كالرك ( ،)Clark, 2013ودراسة جلين

( ،)Glynn, 2013ودراسة قشطة ( .)2016ومنها ما تم تطبيقه على المرحلة اإلعدادية كدراسة
ويجينتون ( .)Wiginton, 2013ومنها ما تم تطبيقه على المرحلة األساسية كدراسة لي وهونج

( ،)Lai & Hwang, 2016ودراسة معدي (.)2015

 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أبو الروس وعمارة ( ،)2016ودراسة أحمد (،)Ahmed, 2016ودراسة الزين ( ،)2015ودراسة الزهراني ( ،)2015ودراسة المطيري ( ،)2015ودراسة المعيذر

والقحطاني ( ،)2015ودراسة براون ( ،)Browin, 2015ودراسة هارون وسرحان (،)2015
ودراسة ثومبسون ومومبوركيت ( ،)Thompson & Mombourquette, 2014ودراسة
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سينجل ( ،)Sengel, 2014في أنها طبقت على المرحلة الجامعية ،مع تميز الدراسة الحالية
بالتركيز على عينة من طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة.

 2.3المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التحصيل في الرياضيات:
يهدف هذا المحور للتعرف إلى الدراسات التي تناولت التحصيل في الرياضيات ،وكيفية معالجتها

لهذا الموضوع ،واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.
 2.3.1دراسة المزمومي (:)2016

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريس باستخدام مدونة إلكترونية في التحصيل الدراسي واالتجاه
نحو الرياضيات لدى طلبة الصف األول الثانوي .واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة

الدراسة من ( )27طالبا من مدرسة األنجال بالسعودية ،وتكونت من مجموعتين :مجموعة تجريبية درست
باستخدام المدونة اإللكترونية ،ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية ،ولتحقيق ذلك قام الباحث
بإعداد اختبار التحصيل الدراسي ،إضافة إلى مقياس اتجاه نحو الرياضيات .وأظهرت نتائج الدراسة وجود

فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق

البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة بضرورة إضافة موضوعات

تتناول أدوات الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني وتطبيقها في مقررات تقنيات التعليم في الكليات الجامعية،
وتدريب المعلمين قبل الخدمة على كيفية استخدامها.

 2.3.2دراسة أبو شعير (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية إستراتيجيتي حل المشكالت ودورة التعلم  5E'sفي تنمية

التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف السادس في الرياضيات .واتبع الباحث المنهج شبه

التجريبي .وتكونت العينة من ( )120طالبا من الصف السادس من مدرسة ذكور غزة الجديدة (ج) تم
توزيعهم على ثالث مجموعات :مجموعتان تجريبيتان المجموعة األولى عددها ( )40طالبا درسوا
باستخدام حل المشكالت ،والمجموعة الثانية ( )39طالبا درسوا باستخدام دورة التعلم الخماسية ،ومجموعة

ضابطة عددها ( )41طالبا تم تدريسهم بالطريقة العادية ،ولتحقيق ذلك أعد الباحث اختبار مهارات

التفكير الرياضي ،واختبار التحصيل الدراسي .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين
طلبة المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة الختباري مهارات التفكير والتحصيل الدراسي

لصالح المجموعة التجريبية األولى ،وأيضا وجود فرق ذي داللة إحصائية بين طلبة المجموعة التجريبية

الثانية والمجموعة الضابطة الختباري مهارات التفكير والتحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية
الثانية .وأوصى الباحث بضرورة توظيف إستراتيجيتي حل المشكالت ودورة التعلم في تدريس الرياضيات.
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 2.3.3دراسة الحازمي (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام التعليم المدمج على تحصيل طلبة الصف التاسع في

الرياضيات والدافعية نحوها ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميمه شبه

التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبا من المدرسة المتوسطة بالمدينة المنورة ،إذ تم تقسيمهم

إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وعددها ( )30طالبا درسوا بطريقة التعليم المدمج ،ومجموعة ضابطة

اختبار تحصيليا ،ومقياس الدافعية نحو تعلم
ا
وعددها ( )30طالبا درسوا بالطريقة التقليدية .وأعد الباحث

الرياضيات .وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بتشجيع المعلمين على تبن ي التعليم المدمج ،وتطبيقه في تدريس الرياضيات ،والمقررات
الدراسية المختلفة في جميع المراحل التعليمية المختلفة.
 2.3.4دراسة حمزة (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أفضل إستراتيجية في تقييم الواجبات البيتية لطلبة الصف العاشر

األساسي في عمان ،التي تؤدي إلى رفع التحصيل واالحتفاظ بالتعلم .اشتملت هذه الدراسة على أربع
إستراتيجيات لتقييم الواجبات البيتية ،وهي :عدم تصحيح الواجب البيتي ،وتوقيع المعلم على الواجب

البيتي ،ووضع عالمة على الواجب البيتي ،وتقديم تغذية راجعة على الواجب البيتي .ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة من ( )164طالبا
من مدرستين في عمان ،إذ تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بالطريقة العشوائية البسيطة .وقام الباحث

بإعداد اختبار تحصيلي ،وتم تطبيق االختبار التحصيلي القبلي ،وأعيد تطبيق االختبار بعد أسبوعين.
ودلت النتائج على أن إستراتيجية وضع عالمة ،واستراتيجية تقديم تغذية راجعة على الواجب ،هما أفضل

اإلستراتيجيات األربع في تحسين التحصيل ،في حين كانت أفضل اإلستراتيجيات في االحتفاظ بالتعلم هي
إستراتيجية تقديم التغذية الراجعة من المعلم .وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمتابعة الواجبات المنزلية
من ِقبل معلمي الرياضيات وتقييمها بوضع عالمات عليها وتقديم تغذية راجعة للطلبة حول إجاباتهم.

 2.3.5دراسة خان (:)2015
هدفت الد ارسة إلى الكشف عن فاعلية التعليم المتنقل على الويب عبر الحواسيب في مقرر

الرياضيات في تحصيل طالبات الصف الخامس .واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي ،إذ طبقت الدراسة
على عينة بلغ حجمها ( )54طالبة من الصف الخامس بمكة المكرمة .وتكونت من مجموعتين :مجموعة

تجريبية وعددها ( )27طالبة درست بتطبيق التعليم المتنقل القائم على الويب عبر الحواسيب اللوحية،
ومجموعة ضابطة وعددها ( )27طالبة درست بالطريقة التقليدية ،ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإعداد
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اختبار التحصيل الدراسي .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة

التجريبية .وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل استخدام الحواسيب اللوحية وحث الطالبات على االستفادة من

هذه األجهزة في دعم تعليم الرياضيات في جميع المراحل التعليمية بشكل عام ،وفي المرحلة األساسية

بشكل خاص.
 2.3.6دراسة الدم (:)2015
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في التحصيل وتنمية مستوى

التفكير التأملي في الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة ،إذ تم تقسيمهم إلى
مجموعتين :مجموعة تجريبية وعددها ( )30طالبة درسوا باستخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة،

ومجموعة ضابطة وعددها ( )30طالبة درسوا بالطريقة التقليدية .وقامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي،
واختبار مهارات التفكير التأملي .وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة

التجريبية .وأوصت الدراسة بتوظيف إستراتيجي ات ما وراء المعرفة وخاصة في إستراتيجية التساؤل الذاتي
في جميع المراحل لتنمية التفكير التأملي والتحصيل الدراسي والعمل على تدريب المعلمين على كيفية

استخدام التساؤل الذاتي.

 2.3.7دراسة العايذي (:)2015
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى أثر تدريس الرياضيات باستخدام الوسائط المتعددة في التحصيل
لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميمه

شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبا من الصف الثاني االبتدائي بمدرسة تحفيظ العطف

بالسعودية ،إذ تم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وعددها ( )30طالبا درسوا بطريقة عري
الوسائط المتعددة ،ومجموعة ضابطة وعددها ( )30طالبا درسوا بالطريقة التقليدية .وقام الباحث بإعداد

اختبار تحصيلي .وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بحث المعلمين على تصميم واستخدام عروي الوسائط المتعددة ،وضرورة إنشاء وحدات
لتصميم الوسائط المتعددة داخل اإلدارات التعليمية.
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 2.3.8دراسة عيسى (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر الدمج بين إستراتيجيتين للتعلم النشط على تحصيل طلبة

الصف التاسع في الرياضيات .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،إذ طبقت الدراسة على عينة بلغ حجمها

( )59طالبة من الصف التاسع .وتكونت من مجموعتين :مجموعة تجريبية وعددها ( )29طالبة درست
باستخدام إستراتيجيتين للتعلم النشط هما (فكر ..زاوج ..شارك ،والتعليم التبادلي) ،ومجموعة ضابطة

وعددها ( )30طالبة درست بالطريقة التقليدية ،ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد اختبار التحصيل

الدراسي .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة
بتوظيف إستراتيجيتي (فكر ..زاوج ..شارك ،والتعليم التبادلي) في تدريس مادة الرياضيات ،وضرورة دمج

أكثر من إستراتيجية للتعلم النشط في تدريس موضوع معين أو محتوى مادة علمية.
 2.3.9دراسة الكبيسي وطه (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر إستراتيجية الدعائم التعليمية في التحصيل الدراسي والتفكير

التفاعلي لدى طالبات الصف السابع في الرياضيات .واتبع الباحثان المنهج شبه التجريبي .وتكونت العينة
من ( )50طالبة من الصف السابع من مدرسة متوسط األطياف للبنات في محافظة صالح الدين

بالعراق ،تم توزيع العينة بالتساوي إلى مجموعتين :األولى تجريبية درست بإستراتيجية الدعائم التعليمية،
ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،ولتحقيق ذلك قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي واختبار

التفكير التفاعلي .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين طلبة المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل واختبار التفكير التفاعلي لصالح المجموعة التجريبية .وأوصى

الباحثان بضرورة استخدام أعضاء الهيئات التدريسية في التعليم العام إستراتيجية الدعائم التعليمية في
تدريس المواد بصورة عامة ومادة الرياضيات بصورة خاصة.

 2.3.10دراسة النجار (:)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر توظيف إستراتيجية (فكر – زاوج  -شارك) في تنمية
التحصيل والتفكير التأملي في الجبر لدى طالبات الصف السابع األساسي بمحافظة خانيونس ،ولتحقيق

أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )74طالبة ،تم تقسيمهم

بالتساوي إلى مجموعتين .وقامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي ،واختبار التفكير التأملي كأدوات

للدراسة .وتوص لت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي واختبار
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التفكير التأملي لصالح المجموعة الضابطة .وأوصت الدراسة باستخدام إستراتيجية (فكر – زاوج  -شارك)
في العملية التعليمية لما لها من أهمية في تنمية التحصيل.
 2.3.11دراسة أبو سيف (:)2014
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية برنامج قائم على االستقصاء لتنمية بعي عادات العقل

والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت

الباحثة المنهج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )84طالبة ،إذ تم تقسيمهن إلى مجموعتين:

مجموعة تجريبية وعددها ( )42طالبة درسن بطريقة االستقصاء ،ومجموعة ضابطة وعددها ( )42طالبة

درسن بالطريقة التقليدية .وقامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي ،ومقياس عادات العقل .وتوصلت
الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع
معلمي الرياضيات بمراحل التعليم المختلفة على استخدام نماذج التعلم القائم على االستقصاء في تدريس

الرياضيات واالهتمام بتنمية عادات العقل ودمجها في المنهج المدرسي في المرحلة األساسية.
 2.3.12دراسة أبو دان (:)2013

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور في تنمية

التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة ،إذ تم تقسيمهن إلى
اختبار تحصيليا ،واختبار مهارات
ا
مجموعتين :مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة .وأعدت الباحثة

التفكير البصري .وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع معلمي الرياضيات على ضرورة توظيف النماذج المحسوسة في تدريس

الرياضيات ،وعلى وجه الخصوص في تدريس وحدة الكسور لتنمية التحصيل ومهارات التفكير.
 2.3.13دراسة خلف اهلل (:)2013

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية توظيف معمل الرياضيات في تنمية التفكير الهندسي

والتحصيل لدى طالبات الصف السابع بمحافظة رفح ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج

التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )75طالبة ،إذ تم تقسيمهن إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية
وعددها ( )37طالبة درسن بطريقة معمل الرياضيات ،ومجموعة ضابطة وعددها ( )36طالبة درسن

اختبار تحصيليا ،واختبار مهارات التفكير الهندسي .وتوصلت الدراسة
ا
بالطريقة التقليدية .وأعدت الباحثة
إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
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التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة بتوعية معلمي
الرياضيات بمعمل الرياضيات وتدريبهم على استخدامه في البيئة الصفية ،واعداد ورش عمل لتدريب
المعلمين على تطبيق معمل الرياضيات في تدريس الهندسة.

 2.4التعقيب على دراسات المحور الثاني التي تناولت التحصيل الدراسي في الرياضيات:
من خالل عري الدراسات السابقة لهذا المحور التي تناولت التحصيل الدراسي في الرياضيات

يمكن استنتاج اآلتي:
 2.4.1الهدف:

 يالحظ من العري السابق للدراسات أن جميع الدراسات التي تم عرضها في هذا المحور هدفتإلى قياس التحصيل الدراسي في الرياضيات.

 -وتختلف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في كونها تسعى لقياس التحصيل الدراسي في

مساق تدريس مبادئ الرياضيات وليس التحصيل العلمي في الرياضيات ،وهو ما لم تسع له أي
من الدراسات السابقة التي تناولها الباحث.

 2.4.2المنهج:

 استخدمت جميع الدراسات التي تم عرضها في هذا المحور المنهج التجريبي وشبه والتجريبيلتحقيق أهداف الدراسة.

 اختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدامها المنهج شبه التجريبي ذيالمجموعة الواحدة مع قياس قبلي وبعدي .أما دراسة المزمومي ( ،)2016ودراسة الحازمي

( ،)2015ودراسة حمزة ( ،)2015ودراسة خان ( ،)2015ودراسة الدم ( ،)2015ودراسة
العايذي ( ،)2015ودراسة عيسى ( ،)2015ودراسة الكبيسي وطه ( ،)2015ودراسة النجار

( ،)2015ودراسة أبو سيف ( ،)2014ودراسة أبو دان ( ،)2013ودراسة خلف اهلل ()2013
استخدمت المنهج التجريبي أو شبه التجريبي ذي المجموعتين .في حين أن دراسة أبو شعير

( )2015استخدمت ثالث مجموعات.
 2.4.3األدوات:

 -استخدمت جميع الدراسات السابقة االختبار التحصيلي كأداة للدراسة ،إال أن بعضها استخدم

إضافة إلى االختبار التحصيلي مقياس االتجاه كدراسة المزمومي ( ،)2016ودراسة الحازمي

( .)2015أما دراسة الدم ( ،)2015ودراسة النجار ( )2015أضافت اختبار التفكير التأملي
بجانب االختبار التحصيلي .ودراسة الكبيسي وطه ( )2015أضافت اختبار التفكير التفاعلي
بجانب االختبار التحصيلي .ودراسة أبو دان ( )2013أضافت اختبار التفكير البصري بجانب
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االختبار التحصيلي .ودراسة خلف اهلل ( )2013أضافت اختبار التفكير الهندسي بجانب االختبار
التحصيلي.

 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باستخدام برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبةلتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات يتم قياسه من خالل اختبار من إعداد

الباحث ،واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة يتم قياسها من خالل مقياس من إعداد الباحث لدى
طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.

 2.4.4العينة:

 تباينت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،فمنها ما تم تطبيقه على المرحلةالثانوية كدراسة المزمومي ( ،)2016أما باقي الدراسات فتم تطبيقها على المرحلة اإلعدادية،

باستثناء دراسة خان ( ،)2015ودراسة العايذي ( ،)2015ودراسة أبو دان ( )2014فتم تطبيقها

على المرحلة األساسية.

 اختلفت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في أنها طبقت على المرحلة الجامعية ،معتميز الدراسة الحالية بالتركيز على عينة من طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة.

 2.5المحور الثالث :الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الفصول المقلوبة:
يهدف هذا المحور للتعرف إلى الدراسات التي تناولت االتجاه نحو الفصول المقلوبة ،وكيفية

معالجتها لهذا الموضوع ،واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.
 2.5.1دراسة أديدوجا (:)Adedoja,2016

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى التحديات التي تواجه المعلمين قبل الخدمة ،إضافة إلى تحديد

اتجاهاتهم نحو الفصول المقلوبة في جامعة إيبادان ،إذ أكدت الدراسة أن التعلم التقليدي وجها لوجه قد

انتهت صالحيته ،ويجب العمل على نهج أكثر ديناميكية مدعوم بالتكنولوجيا .ولقد تم تطبيق الدراسة على
( )273معلما قبل الخدمة في جنوب صحراء أفريقيا بنيجيريا .واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،إذ

استخدم االستبانات ومجموعات النقاش مع أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات ،وتم استخدام برنامج الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية .وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين لديهم اتجاهات إيجابية نحو الفصول
المقلوبة ،ألنها تعطي مزيدا من الفرص والوقت للطلبة لدراسة محتوى المواد التعليمية خارج وقت

المحاضرة ،ولكن هناك تحديات تواجه تطبيق الفصل المقلوب ،ومن أبرزها سوء االتصال باإلنترنت،
والنقص في إمدادات الطاقة ،وضعف اإلمكانات الموجودة.
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 2.5.2دراسة مور وتشانج (:)Moore & Chung, 2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات الطلبة وتصوراتهم ومشاركاتهم ضمن نموذج التعلم

المقلوب المرتبط بتعلم الرياضيات (مقرر الجبر  )2في المدرسة الثانوية المحلية بكاليفورنيا .وتكونت عينة
الدراسة من ( )25طالبا وطالبة )13( :طالبا و( )12طالبة .واستخدم الباحث المنهج الوصفي .وأكدت

الدراسة أن التعلم المقلوب يمكن أن يوفر وقتا إضافيا للتفاعل بين الطلبة وجها لوجه في الفصول
الدراسية ،عن طريق تقليل التدريس المباشر المستخدم في الفصول التقليدية .وتم تطبيق استبانة على طلبة

عنصر
ا
من أجل معرفة تصوراتهم نحو التعلم المقلوب ،فتوصل الباحثان إلى أن التعلم المقلوب كان

ومحفز لتعليم الرياضيات للطلبة .وأكد الباحثان أن تصورات الطلبة واتجاهاتهم كانت إيجابية نحو
ا
مشجعا

استخدام التعليم المقلوب في أثناء تدريس الرياضيات .وأوصت الدراسة بتطبيق نموذج الفصول المقلوبة
في تدريس الرياضيات إلعطاء المزيد من الوقت لحل األنشطة والتمارين الرياضية.
 2.5.3دراسة يونا كورن وكلونج كراتك (:)Unakorn, Klongkratoke, 2015
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات الطلبة نحو إستراتيجية الفصول المقلوبة في مقرر

الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر .واتبع الباحثان المنهج الوصفي .وقد أجريت الدراسة على
عينة تكونت من ( )42طالبا بجامعة سوان راجبت بتايوان ( Suan Sunandha Rajabhat

 )Universityمن الفصل الدراسي الثاني لعام  ،2014إذ شملت محاضرات مرئية وأوراق عمل وواجبات.

وقام الباحثان بعمل مقياس اتجاه نحو إستراتيجية الفصول المقلوبة .وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في اتجاهات الطلبة بعد استخدام الفصول المقلوبة.

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الفصول المقلوبة؛ ألنها تعمل على تكوين اتجاه إيجابي في أثناء
تدريس الرياضيات ،وألنها تساعد في التواصل بين المعلم والمتعلم في الوقت نفسه.
 2.5.4دراسة بات (:)Butt, 2014
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات الطلبة نحو إستراتيجية الفصول المقلوبة مقارنة بالفصول

الدراسية المعتادة في ت دريس مقرر التأمينات بالجامعة األسترالية .واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،إذ
كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة للتعرف إلى اتجاهات الطلبة نحو إستراتيجية الفصول المقلوبة.

واشتملت عينة الدراسة على ) (62طالبا  ،درسوا في بداية الفصل بالطريقة التقليدية وفي نهايته بالفصول

المقلوبة .وأكدت الدراسة أن الطلبة أكثر إيجابية واستعدادا في التعلم المقلوب من التعلم التقليدي .كما

أكدت أن اتجاهات الطلبة كانت إيجابية نحو الفصول المقلوبة مقارنة بالفصول الدراسية المعتادة .وأوصت
الدراسة ب استخدام الفصول المقلوبة بالجامعات ،وضرورة تقديم المزيد من الدورات حول الفصول المقلوبة؛
ألنها أكثر جاذبية للطلبة.
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 2.5.5دراسة دومان وويب (:)Doman, Webb, 2014
هدفت الدراسة إلى تحديد اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو إستراتيجية الفصول المقلوبة في مقرر

اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في المستوى المتوسط العالي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجامعة

الصينية .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،إذ كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة للتعرف إلى
اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو إستراتيجية الفصول المقلوبة .واستغرقت الدراسة خمسة عشر أسبوعا.

واشتملت عينة الدراسة على ) (135طالبا ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين :المجموعة التجريبية تحتوي على
 3فصول دراسية ،والمجموعة الضابطة تحتوي على  3فصول دراسية .وأكدت الدراسة أن طلبة المجموعة

التجريبية كانوا أكثر إيجابية واستعدادا في التعلم المقلوب من التعلم التقليدي .كما أكد المعلمون أن

استخدام إستراتيجية الفصول المقلوبة يؤدي إلى تشجيع اإلبداع ،وتوفير الفرص التعليمية المتاحة للطلبة
في الفصول الدراسية .وأوصت الدراسة باستخدام الفصول المقلوبة بالجامعات؛ ألنها تزيد من مستوى

اإلبداع.

 2.5.6دراسة سنودين (:)Snowden, 2012
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تصورات المعل مين حول الفصول الدراسية المقلوبة من خالل
استخدام محاضرات الفيديو عبر شبكة اإلنترنت ،التي تتم مشاهدتها بالمنزل بدال من المحاضرات التقليدية
التي تتم داخل الفصول .واستخدم الباحث المنهج الوصفي .وتكونت عينة الدراسة من ( )8معلمين بأمريكا

استخدموا الفصول المقلوبة لطلبتهم ،تم تقسيمهم بالتساوي على ( )4مواد ،معلمان لكل مادة؛ الرياضيات
والعلوم والدراسات االجتماعية واللغة اإلنجليزية .وتوصلت هذه الدراسة إلى أن معلمي العلوم والرياضيات

لديهم تصورات إيجابية نحو استخدام الفصول الدراسية المقلوبة ،أما معلمو الدراسات االجتماعية واللغة
اإلنجليزية ينظرون إلى هذه الفصول الدراسية على أنها غير مفيدة في التدريس .كما أكد معلمو العلوم
والرياضيات أن هذه الفصول تساعد الطلبة في المشاركة في أنشطة التعلم أكثر من الفصول الدراسية

التقليدية ،كما أنها وسيلة فعالة في توصيل المحتوى العلمي لطلبتهم.

 2.6التعقيب على دراسات المحور الثالث التي تناولت االتجاه نحو الفصول المقلوبة:
من خالل عري الدراسات السابقة لهذا المحور التي تناولت االتجاهات نحو الفصول المقلوبة

يمكن استنتاج اآلتي:
 2.6.1الهدف:

 هدفت جميع دراسات هذا المحور إلى استطالع اتجاهات أفراد العينة نحو الفصول المقلوبةواستخدامها في التعليم ،وهو الهدف نفسه الذي تسعى هذه الدراسة لتحقيقه وتتفق فيه مع جميع
دراسات هذا المحور.
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 2.6.2المنهج:
 استخدمت جميع دراسات هذا المحور المنهج الوصفي للتعرف إلى اتجاهات أفراد العينة نحوالفصول المقلوبة .وتختلف الدراسة الحالية عن دراسات هذا المحور في استخدامها المنهج شبه

التجريبي الذي في ضوئه تم تطبيق مقياس االتجاه القبلي ،ثم أجريت المعالجة -التي تهدف إلى
قياس اتجاه أفراد العينة نحو الفصول المقلوبة ،-ومن ثم تطبيق مقياس االتجاه البعدي وقياس

الفرق بينهما.

 2.6.3األدوات:

 استخدمت معظم دراسات هذا المحور االستبانة كأداة رئيسة لمعرفة اتجاهات عينة الدراسة نحوالفصول المقلوبة مثل دراسة مور وتشانج ( ،)Moore & Chung, 2015ودراسة يونا كورن
وكلونج كراتك ( ،)Unakorn, Klongkratoke, 2015ودراسة بات ( ،)Butt, 2014ودراسة
دومان وويب ( ،)Doman, Webb, 2014ودراسة سنودين ( ،)Snowden, 2012في حين

استخدمت دراسة أديدوجا ( )Adedoja, 2016مجموعات النقاش كأداة للدراسة إضافة إلى
االستبانة .وتتفق الدراسة الحالية مع معظم دراسات هذا المحور في استخدامها االستبانة

"المقياس" كأداة لمعرفة اتجاهات عينة الدراسة نحو الفصول المقلوبة.

 2.6.4العينة:

 دراسة دومان وويب ( ،)Doman, Webb, 2014اختارت عينة الدراسة من المعلمين والطلبةالجامعيين ،في حين كانت دراسة أديدوجا ( ،)Adedoja, 2016ودراسة سنودين( Snowden,

 ،)2012من المعلمين الجامعيين ،أما دراسة بات ( )Butt, 2014فكانت العينة من طلبة
الجامعة ،في حين كانت دراسة مور وتشانج ( ،)Moore & Chung, 2015ودراسة يونا كورن
وكلونج كراتك ( ،)Unakorn, Klongkratoke 2015عينتهم من طلبة المرحلة الثانوية.

 أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع دراسة بات ( )Butt, 2014بالنسبة لعينة الدراسة فقد اختارتهامن طلبة الجامعة.
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 2.7تعقيب عام على الدراسات السابقة:
من خالل استعراي الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها ،يمكن الخروج بمجموعة من

االستنتاجات منها:

 .1أن الدراسات بصفة عامة تعد حديثة ،وتم تطبيقها في أماكن مختلفة؛ ما يدل على ازياد االهتمام
بالفصول المقلوبة .ونجد الدراسات التي تناولت الفصول المقلوبة أكثر حداثة كونها إحدى بيئات

التعلم الحديثة.

 .2أظهرت الدراسات األجنبية اهتمام الغرب باستخدام الحاسوب في العملية التعليمية.

 .3يالحظ عدم وجود بحوث ذات صلة مباشرة بموضوع البحث -في حدود علم الباحث.-
 .4معظم الدراسات أكدت أهمية البرامج التدريبية للطلبة .وقامت بتقديم برامج تدريبية لتنمية التحصيل
الدراسي لديهم .وأثبت ت هذه البرامج فاعليتها ،إذ تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد

المجموعة الضابطة.

 .5معظم الدراسات استخدمت االختبارات كأدوات للدراسة ،إذ يتفق الباحث مع هذه الدراسات في
استخدام هذا النوع من االختبارات وهو االختبار التحصيلي.

 .6أجريت الدراسات السابقة بمحاورها على عينات الطلبة في صفوف المراحل التعليمية المختلفة،
فكان من بينها دراسات أجريت في المرحلة األساسية كدراسة ويجينتون (،)Wiginton, 2013

ودراسات أجريت في المرحلة المتوسطة واإلعدادية كدراسة لي وهونج ( Lai & Hwang,

 ،)2016ودراسة معدي ( ،)2015ودراسات أخرى أجريت في المرحلة الثانوية والجامعية مثل أبو
الروس وعمارة ( ،)2016ودراسة الزين ( ،)2015ودراسة الزهراني ( ،)2015ودراسة المطيري

( ،)2015وهذا يشير إلى مالءمة الفصول المقلوبة لعينة هذه الدراسة.

 2.8أوجه االتفاق ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
تتفق هذه الدراسة مع معظم دراسات المحور األول في كونها تسعى الستقصاء أثر الفصول
المقلوبة كمتغير مستقل في متغيرات تابعة مختلفة.
كما تتفق مع معظم دراسات المحور الثاني في سعيها لقياس أثر متغير مستقل في التحصيل

الدراسي في مساق الرياضيات.

في حين التقت الدراسة الحالية مع جميع دراسات المحور الثالث في سعيها لقياس االتجاه نحو
الفصول المقلوبة.
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 2.9أوجه التمييز ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
رغم االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في بعي جوانبها ،فإن هناك جوانب اختالف

تميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة ،وتكمن هذه الجوانب في أن الدراسة الحالية تسعى
الستقصاء فاعلية الفصول المقلوبة في التحصيل الدراسي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات لدى طلبة

التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة ،وهذه الدراسة األولى -في حدود علم الباحث -التي تجمع هذه

المتغيرات معا ،إذ لم يسبق أن تناولت أي دراسة هذه المتغيرات معا.

كما أن هذه الدراسة امتازت ببناء برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة الختبار فاعليته في

تنمية التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة ،فقام الباحث بإعداد أنشطة تعليمية متنوعة
لتنمية التحصيل الدراسي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات.

 2.10أوجه االستفادة من البحوث والدراسات السابقة:
في ضوء ما تم عرضه من التعقيبات الجزئية ،يمكن اإلشارة إلى أن أهداف الدراسات السابقة قد

تنوعت بتنوع المراحل الدراسية وأماكن إجرائها ،والمنهج المستخدم ،وعينة الدراسة ،وتنوعت أدوات جمع
المعلومات ،واألساليب اإلحصائية ،وبالتالي ظهور النتائج ،وتفسيرها ،وصياغة المقترحات بناء على ذلك،

وفي هذا السياق تمت االستفادة من الدراسات السابقة في بناء هيكلية الدراسة الحالية من خالل ما يأتي:

 -1دعم المقدمة بأبرز النتائج التي أظهرتها الدراسات السابقة وفقا لتوظيف الفصول المقلوبة،
والتحصيل الدراسي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات.

 -2دعم اإلطار النظري وتنظيمه بالتعريفات اإلجرائية وأبرز النتائج.
 -3االستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة بتدعيم الخلفية المعرفية للباحث.
 -4إعداد البرنامج المقترح.
 -5إعداد أدوات الدراسة.

 -6االطالع على األساليب اإلحصائية المناسبة.
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الفصل الثالث
اإلطـــار النظـــري للدراسة
 1.1المحور األول :الفصول المقلوبة.
 1.1المحور الثاني :التحصيل الدراسي.
 1.1المحور الثالث :االتجاه.

الفصل الثالث
اإلطار النظري للدراسة
في هذا اإلطار ،يعري الباحث األدبيات التي كتبت عن مشكلة الدراسة ،لتساعده في التعمق في
المشكلة والتعريف بمتغيراتها ،ولكي تساعده في بناء أدوات الدراسة وفق األسس العلمية ،وتفيد في تحليل
النتائج .تم تقسيم اإلطار النظري إلى ثالثة محاور رئيسة؛ فكان المحور األول الفصول المقلوبة :التعرف

إليها وتاريخها ،ومفهومها ،وعالقتها بالتقنية ،ومبرراتها ،وأهميتها ،ومعايير تصميمها ،وأدواتها ،وخطواتها،
وأساليبها ،وادارة التعلم بها ،ودور المعلم والطالب ،وآلية تقويمها ،واإليجابيات ،والمآخذ عليها والصعوبات
التي تواجه تطبيقها ،ثم المحور الثاني التحصيل الد ارسي :تعريفه ،وأنواعه ،والعوامل المؤثرة فيه ،وأسباب
ضعفه ،والعالقة بين التحصيل الدراسي والفصول المقلوبة ،وانتهى بالفصل الثالث الذي يتناول االتجاه:

تعريفه ،ومكوناته ،وخصائصه ،وعوامل تكوينه ،وطرق تعديله وأساليب تغييره ،وطرق قياسه ،وفي النهاية

قام الباحث بالتعقيب على اإلطار النظري والربط بين متغيرات الدراسة.

المحور األول:

 3.1توطئة:

الفصــــول المقلوبة

منذ تطور مفهوم المنهج من النظرية التقليدية التي تقتصر على المحتوى المعرفي وتجعله مرادفا

للكتا ب المدرسي إلى النظرة الحديثة له ،أصبح المنهج منظومة تشمل األهداف والمحتوى وطرق التدريس
وأساليب التدريس ووسائط التعلم واألنشطة المدرسية والتقويم .فالمفهوم الحديث للمنهج كما يعرفه
(الفاضل :)2010 ،هو مجموعة الخبرات واألنشطة المربية التي تقدمها المدرسة للمتعلمين سواء كانت
داخلها أو خارجها لمساعدتهم في النمو الشامل والمتكامل لشخصيتهم نموا يتسق مع حياتهم ،أدى ذلك

محور للمنهج المدرسي
ا
لحدوث تغير جوهري في فلسفة التعليم واتجاهاتها ،ومن أهمها اتجاه جعل الطالب
بدال عن المحتوى الذي يهدف المنهج إلى تقديمه كميا إلى الطالب ،ويكون بذلك الطالب أكثر إيجابية.

وبناء على ذلك ظهر مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،وتوسع ذلك إلى أن أصبح فلسفة مستقلة
بذاتها تعرف بتفريد التعليم.
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األهداف

التقويم

المحتوى

طرق
التدريس
الشكل ( :)3.1مكونات المنهج.
وقد هيأ ظهور التعلم باستخدام الحاسب اآللي والتعلم اإللكتروني الفرص الكثيرة للطلبة ،ليتعلم كل

فرد بالسرعة والطريقة التي تناسب إمكاناته واستعداداته ،وأصبح تفريد التعليم أكثر إمكانية من ذي قبل،

وأصبحت هذه الفلسفة منطلق ا للعديد من االتجاهات منها الفصول المقلوبة ))Flipped Classrooms

التي توفر فرصا كبيرة لتحقيق تفريد التعليم.

 3.1.1التعريف بإستراتيجية الفصول المقلوبة ،ونبذة تاريخية عنها:
يذكر بيكر "أنه منذ عام ) (1982وفكرة استخدام التقنية كأداة في نقل المادة العلمية خارج الفصل

تراوده في ذهنه ،ولكن العائق الذي منعه من ذلك ،هو الصعوبة في إيصال المحتوى الدراسي للطلبة.

ولكن مع ظهور نظم إدارة التعلم  LMSالمتطورة ،تغلب بيكر على ذلك الحاجز" .ففي عام )(1995
ظهر نظام إلدارة المحتوى التعليمي على الشبكة العنكبوتية ،تمكن من خالله بيكر من رفع الشرائح

اإللكترونية التي تحتوي على النقاط والمعلومات للمحاضرات ،ومن ثم استعرضها من اإلنترنت وقت
المحاضرة داخل القاعة الجامعية ،وجعلها متاحة لجميع الطلبة ،إذ يتمكن الطلبة من الدخول للنظام
واستعراي الشرائح وتحميلها في غير وقت المحاضرة (.)Baker,2000:9

شعر بيكر عندما قدم جميع المحتوى العلمي للطلبة من خالل النظام اإللكتروني على الشبكة

العنكبوتية ،أن طلبته بإمكانهم االطالع عليه حتى قبل وقت المحاضرة ،وأنه بحاجة ألن يجعل وقت
المحاضرة أكثر فائدة ،ما دفعه لتطوير خطة عملية تعتمد على ممارسات الطلبة داخل الفصل الدراسي

واعتمد فيها على األفعال األربعة اآلتية :يوضح ،يتوسع ،يطبق ،يتمرن .يوضح بيكر الحقا أن

اإلستراتيجية الجديدة التي أطلقها كانت لتغير روتين نقل المعلومات الذي كان معتمدا على المحتوى داخل
الفصل الدراسي إلى خارج الفصل الدراسي (ونقله عوضا عن ذلك عبر العروي على الشبكة العنكبوتية)،
وأن يقوم بإتاحة وقت المحاضرة المفتوح للطلبة حتى يتعلموا تطبيق المبادئ التي تعلموها من ذلك

المحتوى ،في حين كان دوره في أثناء ذلك اإلشراف على ما يقوم الطلبة بالعمل عليه ،واإلجابة عن
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أسئلتهم ،وتقديم االقتراحات .وأضاف أنه قدم هذا المفهوم في عدة مؤتمرات بين عامي ()1996
و) (1998ثم بعد ذلك لقب طريقته بالفصول المقلوبة (.(Baker, 2011:2) )The Classroom Flip
في الوقت نفسه ،قام كل من ليج وبليت وترجليا في عام ( )2000بتصميم أسلوب مشابه لبيكر

في التدريس وتطبيقه ،وأطلقوا على ذلك المفهوم (الفصل المعكوس  ،)inverted Classroomإذ
تضمنت رؤيتهم أن يقوم الطالب بمشاهدة المحاضرة قبل وقتها ،ومن ثم يقضي الوقت المحدد للمحاضرة

بتوضيح المفاهيم الصعبة ،والعمل في مجموعات تعاونية (.(Lage, Trglia & Platt, 2000:32

ويرى الباحث أن تصميم الفصول المقلوبة في عملية التعلم سبق ذلك التاريل بعقود من الزمن ،إذ
كان يطلب الكثير من المعلمين من طلبتهم أن يقرؤوا المحتوى التعليمي من الكتاب المدرسي قبل الحصة

الدراسية ،ومن ثم يتعمق المعلم بالمحتوى المعرفي في وقت الحصة ،كذلك من الممكن ُّ
عد استخدام بعي
المعلمين للتقنية كالمذياع وغيره كطريقة إليصال المحتوى التعليمي ،أنهم كانوا يطبقون فكرة الفصول

المقلوبة أيضا خالل العقدين الماضيين.

بدأ في عام ( )2007أول مثال موثق من الفصول المقلوبة ،وذلك عندما قام معلما الكيمياء آرون

سامز وجوناثان بيرجمان ) )Jonathan Bergmann and Aaron Samsبتطبيق فكرة الفصول
المقلوبة في تدريسهما لمادة الكيمياء ،وعرضت الكثير من المدونات التعليمية األجنبية تجربتهما ،ورفعت
دروسهما مصورة عبر الشبكة العنكبوتية .كما أجريت مقابالت تلفزيونية معهما في عام ) (2010ما جعل

اإلستراتيجية أكثر انتشارا ،وزاد ذلك من تطبيقها في المدراس .كما أصبح الكثير يشير إليها بإستراتيجية
الفصول المقلوبة (.)Johnson, 2012:4

وفي العام نفسه تقريبا ،تأسست أكاديمية سلمان خان ،وكان الهدف منها توفير تعليم من الطراز
العالمي إلى أي شخص بالعالم ،ولعل أهم أسباب التوسع في تطبيق إستراتيجية الفصول المقلوبة ظهور
أكاديمية خان على الشبكة العنكبوتية ،إذ أكد تكر أن أكاديمية خان أسهمت في توسع تطبيق الفصول
المقلوبة في المدارس ،إذ سهلت األكاديمية على المعلم توجيه الطلبة لالطالع على المحتوى التعليمي
خارج الفصل .وقامت األكاديمية بدور المعلم ،وأنشأت العديد من الدروس المتكاملة عبر الفيديو وقدمتها

بشكل ميسر وشيق (.)Tucker, 2012:30
ويذكر ماركو بأن إستراتيجية الفصول المقلوبة تجعل الطالب يقوم بنمط التدريس التقليدي بنفسه،

من خالل قراءة جزء من الكتاب المدرسي بعد المدرسة ،ودراسته من خالل مصادر تعلم أخرى مثل

دروس الفيديو المعدة سابقا من قبل المعلم ،ثم يناقش المعلم في المحاضرة في اليوم التالي

).(Marco,2010:46
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ويذكر ستراير أن سبب تسمية هذه اإلستراتيجية بهذا االسم "الفصول المقلوبة" من قبل بيكر عام
( ،)2000و(الفصول المعكوسة) من قبل ليج وبليت عام ( ،)2000يرجع ببساطة إلى أن هذه

اإلستراتيجية قلبت طريقة سير الدراسة التقليدية في الفصول ،فيتم تقديم المحتوى التعليمي للطلبة داخل
الفصل ،ومن ثم يوظفه بشكل أعمق من خالل الواجبات المنزلية ،فأصحبت العملية (مقلوبة) ومن هنا

أتت التسمية (.)Strayer, 2007: 170

ومن هنا يرى الباحث أن اختالف التسميات التي أطلقت على هذه اإلستراتيجية إنما يعود

الختالفات لغوية بحتة تتعلق بالترجمة ،وهي اختالفات ال تمس على اإلطالق بجوهر اإلستراتيجية التي

تظل محافظة على خطواتها واجراءاتها .وأيا كان المسمى سواء "فصول مقلوبة" كما يسميها الباحث في
دراسته ،أو "تعلم منعكس" أو "فصول معكوسة" ،فنحن هنا بصدد الحديث عن األمر ذاته.

حديثا ،قام حمدان وآخرون بشرح مفهوم إستراتيجية الفصول المقلوبة بشكل عملي ،إذ ذكروا أن

إستراتيجية الفصول المقلوبة تساعد المعلم في تقديم الدروس العلمية للطلبة ،ليتمكن الطلبة من الوصول

إليها في أي وقت أو مكان مناسب ،وذلك من خالل تسجيل نفسه بالفيديو وهو يقوم بشرح الدرس على

الحاسب مع دمج توجيهاته الصوتية ،أو عن طريق توجيه الطلبة إلى فيديو تعليمي متاح على اإلنترنت،
وتساعد الطلبة في مشاهدة الفيديو متى يناسبهم ،وبعدد المرات التي يحتاجون إليها ،وهنا أصبح بمقدور

الطالب أن يكون أكثر إنتاجية داخل الفصل الدراسي ،ويستفيد المعلم من وقت المحاضرة إلجراء التعلم
بشكل فعال ونشط ،ويقدم المعلم الدعم الفردي للطلبة حسب الفروق الفردية لديهم ( Hamdan et al,

.)2013:4

تبع ذلك ظهور إستراتيجية الفصول الدراسية المقلوبة،

وأصبح لها شعبية متزايدة لدى مؤسسات التعليم العالي التي تعيد
ترتيب التعليم التقليدي وخلق استخدام أكثر كفاءة واثراء للوقت في

الفصل المدرسي

(.)Johnson,2014:36

وعليه يمكن القول إن الفصول المقلوبة تخرج من كونها

إستراتيجية أو طريقة أو أسلوبا ،بل هي نموذج يحتوي على

إستراتيجية وطريقة وأسلوب ،وعند تطبيق الفصول المقلوبة فإن

المعلم يستخدم التعلم المدمج ،ونموذج الفصول المقلوبة،
واستراتيجيات التعلم النشط ،وطريقة المشاركة الجماعية.

1

الشكل ( :)3.2الفصول المقلوبة ليست استراتيجية بل
هي نموذج يحتوي على إستراتيجية وطريقة وأسلوب
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 3.1.2مفهوم الفصول المقلوبة:
يطلق على الفصول المقلوبة عدة تسميات أخرى مثل التعلم المنعكس ،والتعلم العكسي ،والفصل

المقلوب ،وفصول معكوسة .ولها عدة تعريفات:

تع اارف بأنه ااا ش ااكل م اان أش ااكال ال ااتعلم الم اادمج
الااذي توظ اف فيااه التقنيااة الحديثااة ،لتقااديم تعلاايم يناسااب
حاجااات الطلبااة ومتطلبااات العصاار ،فهااو نمااوذج تربااوي
حديث تتغير فيه المحاضارة التقليدياة والواجباات المنزلياة

النمطيااة إلااى ماانهج د ارسااي آخاار ،إذ يقااوم طلبااة الفصاال
بمشا اااهدة محاض ا ارات فيا ااديو قصا اايرة فا ااي من ا ازلهم ،قبا اال

حضورهم إلى المدرساة ،أو فاي أثنااء الوقات المخصاص

ألداء التمرينا ا ا ا ا ا ا ا ااات والمشا ا ا ا ا ا ا ا ااروعات أو المناقشا ا ا ا ا ا ا ا ااات

2

الشكل ( :)3.3مفهوم الفصول المقلوبة.

(الخليفة ومطاوع.)272:2015 ،

كما تعرف بأنها جزء من حركة واساعة يتقااطع فيهاا الاتعلم المادمج والاتعلم باالستقصااء وغيرهاا مان

إستراتيجيات التدريس وأساليبه وأدواته المختلفة التاي تساعى إلاى المروناة وتفعيال دور الطالاب ،وجعال الاتعلم
أكثر متعة وتشويقا (الشرمان.)166:2015 ،

وأشار جونسون إلى تقرير هورايزون ( )2014الذي يشير إلى أن "الفصول المقلوبة هي أحد

األنماط التعليمية التي تعتمد على التكنولوجيا والمرشحة إلحداث تغييرات جوهرية في السياق التعليمي
والمؤسسات التعليمية" (.)johnson, 2014:36

ويعرفها برام بأنها :ما يتم عمله في البيت ضمن التعلم التقليدي يتم عمله خالل الحصة ،وأن ما

تعري للمادة الدراسية خارج الحصة الصفية،
يتم عمله خالل الحصة يتم عمله في البيت ،فيكون الطالب َّ

سواء خالل فيديو تعليمي يقوم المعلم بتسجيله لشرح درس معين أو قراءات تتعلق بموضوع الدرس

(.)Brame, 2013:1

ويذكر (زوحي )2014،أن التعل م المقلوب في إطار الفصول المقلوبة (المعكوسة) ،هو نموذج

تربوي يرمي إلى استخدام التقنيات الحديثة والشبكة العنكبوتية بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن
طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط ،ليطلع عليها الطلبة في منازلهم أو في أي
مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم

(.)1

 )1زوحا ا ا ا ااي ،نجيا ا ا ا ااب ( .)2014كيــــــــــف تــــــــــؤثر التكنولوجيــــــــــا علــــــــــى طريقــــــــــة الــــــــــتعلم ،تا ا ا ا اااريل الزيا ا ا ا ااارة  5-3-2016متا ا ا ا اااح علا ا ا ا ااى
http://www.new-educ.com/comment-la-technologie-achange-la-facon-dont-nous-apprenons#more-5994
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وفي ضوء ذلك يعرف الباحث الفصول المقلوبة بأنها" :طريقة تقوم على قلب إجراءات التدريس
بحيث يتم االطالع على الدرس ومحتواه في المنزل أو خارج الحصة ،ويخصص وقت الحصة لتطبيق ما
تعلمه الطلبة بإشراف المعلم".

 3.1.3استراتيجية الفصول المقلوبة وعالقتها بالتقنية:
أسا اهمت تكنولوجيا اا المعلوم ااات واالتص اااالت الحديث ااة ف ااي تط ااوير مس ااار التعل اايم الح ااديث وظه ااور

أساليب تعليمية مبتكرة قائمة علاى أدوات التقنياة المتنوعاة ،مان أبرزهاا ظهاور إساتراتيجية الفصاول المقلوباة،

وهااو شااكل ماان أشااكال التعلاايم الماادمج الااذي يوظ اف التقنيااة الحديثااة بااذكاء لتقااديم تعلاايم يناسااب متطلبااات

الطلبة وحاجاتهم في عصرنا الحالي ،إذ وفرت لهم الفرصة إلتاحة المواد التعليمية علاى الشابكة العنكبوتياة،
واختصرت الكثير من وقت المحاضرة على الطريقة التقليدية ،وجعلات المسااحة أوساع للتطبياق والتعماق فاي

المحت ا ا ااوى المعرفا ا ااي خ ا ا ااالل المحاضا ا ا ارة الد ارس ا ا ااية ف ا ا ااي الفص ا ا ااول المقلوب ا ا ااة ،ويؤك ا ا ااد ذلا ا ااك تجرب ا ا ااة بيك ا ا اار

( )Baker, 2000:9الذي ذكار أن فكارة الفصاول المقلوباة كانات تادور فاي ذهناه بوقات ساابق ،ولكان عادم
وج ااود التقني ااات الت ااي تت اايح ل ااه ت ااوفير المحت ااوى الد ارس ااي لطلبت ااه عل ااى الش اابكة العنكبوتي ااة أدى لت ااأخره ف ااي
تطبيقها.

يش ااير م اااركو إل ااى أن إس ااتراتيجية الفص ااول المقلوب ااة ارتبط اات بش ااكل أس اااس بتقني ااة الفي ااديو ،إذ إن

الاادروس التعليميااة المسااجلة بالصااوت والصااورة أعطاات بااديال مثالياا للمحاضارة التقليديااة ،فهااي تقااوم بإيصااال

المحتااوى الد ارس ااي للطلب ااة تماما اا كم ااا ف ااي الفص اال التقلياادي -وجها اا لوج ااه -بش ااكل يف ااوق الوس ااائل األخ اارى
ك ااالعروي التقديمي ااة ،م ااا جع اال معظ اام م اان طبقا اوا ه ااذه اإلس ااتراتيجية يخت ااارون الفي ااديو التعليم ااي كوس اايلة

إليصال المحتوى ،لكي يضمنوا فهم الطالب الكافي للمحتوى الدراسي (.)Marco, 2010:46

ويرى حمدان وآخرون ( )Hamdan et al, 2013:4أناه بإمكاان المعلام أن يجاد الادروس مساجلة

عب ا اار الش ا اابكة العنكبوتي ا ااة ،مث ا اال موق ا ااع أكاديمي ا ااة خ ا ااان أو غيا ا اره ،ويوجا ا اه طلبت ا ااه له ا ااا .ويعتق ا ااد ك ا اال م ا اان

( )Bergmann and Sam, 2009:23أن استخدام الفصول المقلوباة يعمال بالشاكل الصاحيح عنادما يقاوم

المعلام بإنشااء مقااطع فياديو لمادتاه الد ارساية بنفساه ،إذ يساتطيع المعلام مان خاللهاا تغطياة عناصار الاادرس،
ويوضحها بالشكل المناسب للطالب.
ويمكن القول إنه باإلمكان االستفادة من التقنية من خالل تساجيل المحاضارات عان طرياق الفياديو،

وعماال مكتبااة خاصااة بااالمعلم فااي المدرسااة أو الموقااع اإللكترون اي عباار الشاابكة العنكبوتيااة ،تتاايح لااه تطبيااق
فكرة الفصول المقلوبة.
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 3.1.4مبررات استخدام إستراتيجية الفصول المقلوبة:
تعا ااد الفصا ااول المقلوبا ااة إسا ااتراتيجية مناسا اابة لجميا ااع فئا ااات الطلبا ااة س ا اواء الموهوب ا اون أو متوسا ااطو
التحصاايل أو بطيئااو الااتعلُّم .فهااي تتاايح فرصااة التفاعاال المباشاار مااع المحتااوى التعليمااي عاان طريااق عااري
المعلومااات وتوجيااه األساائلة ،كمااا تساااعد فااي الوصااول إلااى مسااتويات عليااا ماان الفهاام للمعلومااات بالعمليااة

التعليميا ا ا ا ااة .ويمكا ا ا ا اان تلخ ا ا ا ا اايص مبا ا ا ا ااررات اس ا ا ا ا ااتخدام إسا ا ا ا ااتراتيجية الفصا ا ا ا ااول المقلوبا ا ا ا ااة كما ا ا ا ااا ذكرتها ا ا ا ااا

(الكحيلي:)2015:56-50 ،
.1

خصائص الطلبة في العصر الرقمي:
 طلبة اليوم هم الرقميون األصليون ،في حين آخرون هم مهاجرون رقميون. -لديهم فترة انتباه قصيرة في التعلم بالطرق التقليدية.

 لديهم فترة انتباه طويلة عندما يتعلمون من خالل األلعاب واألفالم وتصفح الشبكة العنكبوتية. -تفضيل العمل في فريق.

 يمتلكون مهارات التصفح..2

 يفضل طلبة الجامعات تقنية الوسائط االجتماعية؛ ألنها أصبحت جزءا رئيسا من حياتهم اليومية.مشكالت الطريقة التقليدية في التدريس:

 الزيادة الهائلة في أعداد السكان وما ترتب عليها من زيادة في أعداد الطلبة ،وقلة أعداد المؤهلينتربويا.

 -التقدم المعرفي الهائل وما ترتب عليه من تشعب في التعليم.

 القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،فالمعلم ملزم بإنهاء كم من المعلومات في وقت.3

محدد ،ما قد يضعف بعي المتعلمين في متابعته بالسرعة نفسها.

المشكالت الصفية:

 الطلبة غير مندمجين في العملية التعليمية. -هم يفتقدون الدافعية والحافز.

 ليس لدى بعضهم الرغبة في المشاركة في الدرس. -يشعر بعضهم أنهم مهمشون في الفصل.

 الطلبة يؤدون بشكل جيد في الفصل ،ولكن يعجز بعضهم عن األداء الجيد في االمتحان. -يصل بعضهم إلى نقطة اإلجهاد بصورة سريعة في الفصل.

ويضيف الباحث أن مبررات استخدام إستراتيجية الفصول المقلوبة تكمن في:
 التقدم التكنولوجي المتسارع في العالم ،واتجاه المتعلمين إلى استخدام التقنية ،فنجد معظم الطلبةيقضون وقتهم على الشبكة العنكبوتية.
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 بعي المواد الدراسية التطبيقية تحتاج إلى تكلفة مادية. -ضيق الوقت وعدم تقديم األنشطة والمناقشة الكافية لكل الطلبة.

 الفروق الفردية بين الطلبة في سرعتهم في الفهم واالستيعاب ،وشعور الطلبة بالملل في أثناء شرحالدرس.

 -طول المادة الدراسية وضيق الوقت.

 -ضرورة التنوع في أساليب التعلم ووسائله.

 3.1.5أهمية استخدام إستراتيجية الفصول المقلوبة:
من المعروف أن كل طالب لديه القدرة الخاصة به على التعلم ،تختلف عن قدرة أقرانه ،لذا يجب
علينا تقديم المعلومات واألفكار بالشكل المناسب وربطها بمواقف حياتية ليكون تأثيرها أكبر ،وبناء على

ذلك تأتي أهمية الفصول المقلوبة ،إذ تعمل على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة .وتعد الفصول المقلوبة
بمثابة المفتاح الذي يستطيع المعلم من خالله إتاحة أكبر وقت ٍ
كاف لتنفيذ األنشطة التعلمية بدال من إلقاء

المحاضرات التقليدية ،فهو يستثمر جميع وقت المحاضرة لتعليم الطلبة المهارات العليا ،بدال من التلقين
والحفظ.

وللفصول المقلوبة دور كبير في تدعيم مستويات التعلم العليا ،والتركيز على األنشطة في الصف

ومشاركة الطالب في الع ملية التعليمية ،فيمكن إجمال أهمية الفصول المقلوبة كما ذكرها (الشرمان،

:)192-184 :2015

 مماشاة متطلبات العصر الرقمي ومعطياته. -توفير الوقت والجهد والمال.

 -الطالب هو محور عملية التعليم.

 -مساعدة الطلبة المتعثرين أكاديميا.

 -التركيز على مستويات التعلم العليا.

 -مساعدة الطلبة في جميع المستويات في التفوق وخاصة ذوي الحاجات الخاصة.

ويشير كل من (بريجمان وسامز )2012 ،إلى أن أهمية الفصول المقلوبة تكمن في:
 -الفصول المقلوبة هي لغة طالب اليوم.

 الفصول المقلوبة تساعد الطلبة المشغولين. -تساعد الطالب في تحمل المسؤولية بنفسه.

 تقدم تغذية راجعة فورية للطلبة وتقلل من األداء الورقي للمعلم. إتاحة الفرصة للتقويم والعالج. تغير من طبيعة دور المعلم.41

 تزيد من وقت المناقشة والحوار. -مشاركة جميع الطلبة في التعلم.)Bergmann & Sams, 2012:49-61( .

ويرى الباحث أن الميزة األساسية في الفصول المقلوبة تكمن في الدمج بين الطرق التربوية

(نظريات التعلم) وتكنولوجيا التعليم بالشكل الذي يزيد من الفرصة المتاحة لتعلم الطلبة بعمق من خالل
التطبيق والتكامل ،وتبرز أهمية الفصول المقلوبة كما يراها الباحث في:
-

توفير وقت الحصة أو الدرس لألنشطة بدال من استهالكه في الشرح الذي قد ينسى.

-

توظف الفصول المقلوبة التعلم بالحواس التي أثبتت فاعليتها في التعلم ،فيكون التعلم نشطا خارج

-

الجمع بين التعلم السابق (الخبرة) والممارسة العملية داخل الفصل فيتحقق التعلم ذو المعنى.
المدرسة ونشطا داخل الفصل.

-

تفريد التعلم واستقالليته ،فكل متعلم يتعلم بالطريقة والوقت اللذين يناسبانه.

-

تفعيل إستراتيجيات التعلم النشط ،والعصف الذهني ،والمناقشة ،والمحاكاة ،والعمل ضمن

-

جعل المتعلم محور العملية التعليمية.
مجموعات.

 3.1.6معايير تصميم إستراتيجية الفصول المقلوبة:
وضعت شبكة الفصول المقلوبة (™ )The Four Pillars of F-L-I-Pفي عام ،2014

أربعة معايير للفصول المقلوبة وهي( :شبكة الفصول المقلوبة)2014 ،
.1

()1

البيئة المرنة (:)Flexible environment
تسمح بتنوع طرق التعلم ،وتعطي المعلم الحرية إلعادة تصميم العملية التعليمية الستيعاب دروس

جديدة ،ولدعم العمل الجماعي أو الدراسة المستقلة ،وتعطي الحرية للطالب ليختار متى وأين يتعلم؟
وأركانها:
أ -تؤسس مساحة كافية من الوقت للتفاعل والتفكير في التعلم حسب الحاجة.
ب -تهتم باستمرار مراقبة الطلبة ورصدهم إلجراء التعديالت حسب الوضع.
ت -تزويد الطلبة بالطرق المختلفة لتعلم المحتوى واتقان المهارات.
ويرى الباحث أن الفصول المقلوبة تتمتع بالمرونة من خالل السماح للطالب بحرية الوصول إلى
المحاضرة المصورة في أي مكان ووقت يريد ،وذلك من خالل توفيرها على أكثر من منصة على

اإلنترنت.

 : ) 1شا اابكة الفص ا ااول المقلوبا ااة (F-L-I-P .)2014

of

Pillars

/http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning
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Four

 ،™Theت ا اااريل الزيا ااارة  5-6-2016مت ا اااح عل ا ااى

ثقافة التعلم (:)Learning culture

.2

النموذج التقليدي يركز على أن المعل م هو محور العملية التعليمية ،وهو األساس في مصدر

المعلومات .على نقيي الفصول المقلوبة ،فيصبح المتعلم محور العملية التعليمية ،فالمعلم يكرس وقته في

التعمق لخلق فرص تعليمية غنية ،ونتيجة لذلك يقوم الطلبة ببناء المعرفة ،كما يشاركون في تقييم تعلمهم
ُّ
فيصبح التعلم ذا معنى .وأركانها:

أ -الفصول المقلوبة تعطي الطلبة فرصة لالنخراط في أنشطة ذات مغزى.

ب -جعل هذه األنشطة في متناول جميع الطلبة من خالل الفروق الفردية والتغذية الراجعة.
المحتوى المقصود (:)Intentional content

.3

يفكر مربو الفصول المقلوبة باستمرار حول كيفية استخدام نموذج التعلم المقلوب لمساعدة الطلبة

في تطويرهم لفهم المفاهيم ،والطالقة اإلجرائية ،ويستخدم المربون المحتوى المقصود لتحقيق أقصى قدر

من الوقت في الفصول الدراسية ،واعتماد أساليب يكون محورها الطالب ،وتوظيف إستراتيجيات التعلم

النشط ،وهذا يتوقف على مستوى الصف والموضوع .وأركانها ثالثة:
أ-

يصل المتعلمون بأنفسهم للمفاهيم.

ب-

المعلم يصنع أشرطة الفيديو والمحتويات ذات الصلة أو يتولى اإلشراف عليها.

.4

مهنية المعلم (:)Professional educator

ت-

جعل المحتوى قابال للوصول لجميع الطلبة.

يحرص المعلمون في الفصول المقلوبة على التواصل مع بعضهم بعضا لتحسين عملية تعليمهم،
ويتقبلون النقد البناء ،وال يسمحون للفوضى أن تسيطر على صفوفهم.
كما يحرص بعي معلمي الفصول المقلوبة

بروز في الفصول المقلوبة،
ا
على أن تكون أدوارهم أقل

إال أن أدوارهم تبقى العنصر األساس في الفصول
المقلوبة .وأركانها:
أ -المعلم يجعل نفسه متاحا لجميع الطلبة،
واألفراد،

والمجموعات

الصغيرة،

ويدعم

التغذية الراجعة في وقتها حسب الحاجة.

ب -إجراء التقويم التكويني في أثناء وقت الدراسة،
من خالل المالحظة وتسجيل البيانات
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3

الشكل ( :)3.4معايير The Four Pillars of F-L-I-P

إلعطاء تعليمات في المستقبل.
ت -يتحمل المربون المسؤولية لتحويل الممارسة للجودة واإلتقان.
ويضيف الباحث أنه لكي يتم تطبيق نموذج الفصول المقلوبة بفاعلية وكفاءة ،فال بد من توافر
عدة معايير ،منها:
-1

معايير مدير المدرسة الواجب توافرها بالفصول المقلوبة:

أ .مواكبة التطور التقني.

ب .قيادة ذات رؤية تحفيزية على استخدام أساليب التعلم النشط.
ت .توفير البيئة المناسبة للمعلم.

ث .االتصال والتشارك مع جميع أطراف العملية التعليمية.

ج .التحسين الشامل.

-2

معايير المعلم الواجب توافرها بالفصول المقلوبة:

أ .تحفيز الطلبة للتعلم الذاتي.

ب .استخدام أدوات التعلم التعاوني.
ت .تصميم ممارسات لمواكبة العصر الرقمي.

ث .التنوع في أنشطة التعلم بما يناسب الطلبة.

ج .القدرة على تحديد أهداف تعليمية واضحة.

ح .التأكد من أن جميع الطلبة لديهم القدرة على الوصول إلى األنشطة التعليمية.
خ .التقويم المستمر بما يناسب الموقف التعليمي.

-3

معايير المتعلم الواجب توافرها بالفصول المقلوبة:

أ .المعرفة التقنية.

ب .اإلبداع واالبتكار.

ت .االتصال والتواصل.
ث .التفكير الناقد وحل المشكالت.

ج .توظيف النظم التقنية في التعلم.
ح .التعلم عن طريق العمل.
خ .المبادرة والتوجيه الذاتي.
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 3.1.7أدوات الفصول المقلوبة (الفيديو):
ذكر (الشرمان )255:2015 ،أن هناك العديد من البرامج المتخصصة بتسجيل ما يجري على

شاشة الحاسوب لعرضه فيما بعد على شكل فيديو ضمن الفصول المقلوبة ،وكلما كانت البرامج
متخصصة أكثر كانت عملية إنتاج الفيديو أفضل .ويذكر الباحث بعي التطبيقات التي يمكن استخدامها
في الفصول الدراسية المقلوبة لرفع الفيديو على الشبكة العنكبوتية ،منها:
.1

إيميل.

.3

واتس آب.

.2

يوتيوب.

.4

فيس بوك.

.6

إنستغرام.

.5

تويتر.

ولعل من أفضل أنماط الفصول المقلوبة

الشكل ( :)3.5أدوات الفصول المقلوبة.

4

هي التي تعتمد على الفيديو ،إذ يستطيع المعلم

من خالله تغطية المادة الدراسية بشكل كامل ،وايصال المعلومة بالشكل المناسب ،وذلك من خالل تسجيل
فيديو لشرح حصة دراسية من ِقبل المعلم ثم رفعها على الشبكة العنكبوتية واتاحتها لجميع الطلبة.
 3.1.8صياغة الفيديو التعليمي وشروطه:

يقدم كل من بيرجمان وسامز ( )Bergmann & Sams, 2012:44-47مجموعة من

االقتراحات لجعل الفيديو التعليمي شيقا وجذابا للطلبة ،وهي:

قصير :ال بد عند تسجيل الفيديو أن يستغرق مدة ال تتجاوز  15دقيقة ،والتركيز
ًا
أ .جعل الفيديو
على الموضوع وعدم الخروج عنه.
ب.تغيير نبرة الصوت :غالبا ما يعري المعلم المحتوى التعليمي من خالل برامج ،والشيء الوحيد
الذي يستطيع إضافته هو صوته ،لذا ينبغي عليه تغيير نغمة صوته ،فيكون الفيديو أكثر تشويقا،
خاصة أنه يتم تسجيل الفيديو أمام الحاسوب ،وليس أمام الطلبة.

ت.تسجيل الفيديو مع معلم آخر :مشاهدة محادثة بين فردين أكثر جاذبية من مشاهدة معلم واحد
يشرح الدرس ،إذ يتعلم الطالب بصورة أفضل عندما يشاهد محادثة بين اثنين من المعلمين،
أحدهما يأخذ دور الطالب ،واآلخر دور الخبير الذي يعلمه.
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ث.إضافة الفكاهة :حاول أن تبدأ الفيديو الخاص بك بمزحة ،سواء أحبها البعي أو لم يحبها ،فمن
أحبها ستدفعه لمشاهدة بقية الفيديو ،ومن لم يحبها سيتخطى المزحة ،ويكمل مشاهدة الفيديو.
ج .ال تضع وقت طالبك :حافظ على موضوع الدرس ،وال تهدر وقت طالبك في مشاهدة أمور خارج
الموضوع.
ح .إضافة التعليقات التوضيحية :استخدم في أثناء الشرح القلم الخاص بك إلضافة التعليقات على
الفيديو ،وأيضا في أثناء حل المسائل لشرح تفاصيل الحل.
خ .إضافة وسائل الشرح :في مرحلة تحرير الفيديو ،قد نقوم بتقديم وسيلة شرح معينة من خالل مربع
نصي مثال ،أو شكل يظهر في الفيديو لفترة معينة ثم يختفي ،ويمكن استخدامها لتوضيح خطوات
حل مشكلة ما.
د .التكبير والتصغير :في مرحلة تحرير الفيديو ،قد نحتاج إلى تكبير جزء من الشاشة للتركيز على
جزء مهم ،فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى تكبير الشاشة على اآللة الحاسبة في أثناء حل مشكلة

رياضية.

ذ .جعل حقوق الطبع والنشر ودية :فقد تقع في مشكلة في أثناء نشر الفيديو عبر شبكة اإلنترنت،
فيجب أن تتأكد من موافقته لحقوق النشر والطبع المناسبة ،وال بد لك من استشارة الخبراء حتى ال

تتعدى على حقوق التأليف والنشر الخاصة باآلخرين.

ويقترح الباحث شروطا أخرى لصياغة الفيديو التعليمي في الفصول المقلوبة وهي:
 .1يفضل أن يكون من إعداد المعلم نفسه.

 .2يتميز بالتشويق واثارة الدافعية لدى المتعلم.
 .3يحقق األهداف التعلمية.

 .4الوضوح والبساطة في الشرح.

 .5الخلو من األخطاء اللغوية والعلمية.
 .6ليس هناك يتراوح بين ( )5دقائق و( )20دقيقة.

 3.1.9خطوات تطبيق إستراتيجية الفصول المقلوبة:
طريقة واحدة لتنفيذ الفصول المقلوبة ،إال أنه ال بد للطالب من االطالع على المادة الدراسية قبل

الحضور إلى الحصة الصفية .ويتعين على الطالب أن يتابع الفيديو المتعلق بالحصة الصفية في اليوم
الذي يسبق الدرس ،ويتم توجيه الطالب إلى التركيز خالل متابعة الفيديو وترك المشتتات التي تقلل من
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تركيزه في أثناء متابعة الدروس مثل الهاتف أو األجهزة اللوحية .وفي أثناء متابعة شرح الدرس يقوم
الطالب بتدوين المالحظات واألسئلة .ومن الممكن للطالب أن يستفيد من إمكانية إيقاف الفيديو لتدوين

المالحظات واألسئلة قبل متابعة الشرح (.)Hockstader, 2013:10

وحدد توركليسون ( )Torkelson, 2012:10خطوات تدريس طلبته في الفصول المقلوبة:

 مشاهدة الفيديو الخاص بالدرس في المنزل ،ثم الذهاب إلى الفصل الدراسي حتى تتم مناقشةموضوع الدرس في مجموعات صغيرة.

 -العمل في أزواج لحل مشكالت ذات نهاية مفتوحة.

 القيام بمناقشة بسيطة للتأكد من فهم كل طالب للهدف من النشاط التعليمي. -القيام بالنشاط التعليمي الخاص بموضوع الدرس ضمن مجموعات من ( )4-3طالب.

 إج ارء اختبارات مصغرة شفوية ،أو ورقية بشكل دوري ،مع تقديم اختبار في نهاية كل وحدة.وحدد بيرجمان وسامز ( )Bergmann and Sams, 2012: 37-44أربع مراحل إلنتاج محاضرات
الفيديو في الفصول المقلوبة هي:

 مرحلة تخطيط الدرس :يجب تحديد الهدف من الدرس ،وتقرير إذا ما كان الفيديو هو األداةالتعليمية المناسبة ،واذا كان الفيديو األداة المناسبة نستمر في المراحل اآلتية.

 مرحلة تسجيل الفيديو :تسجيل الفيديو يعتمد على جلوس المعلم أمام الحاسوب ،أو السبورةالبيضاء ،وباستخدام الميكروفون ،وكامي ار الويب مع الكتابة على الحاسوب ،وببساطة يشرح المعلم

الدرس دون جمهور ،وفي أثناء الشرح ينبغي على المعلم التوقف لتصحيح األخطاء التي من

المتوقع أن يقع بها الطلبة.

 مرحلة تحرير الفيديو :يرى البعي أن عملية تحرير الفيديو مضيعة للوقت ،ولكنها تتيح للمعلمإزالة األخطاء من شريط الفيديو كما تسمح للمعلم بتسليط الضوء ،وتعزيز بعي النقاط بالمالمح

البصرية ،التي من الممكن أن تساعد الطالب في فهم الدرس.

 مرحلة نشر الفيديو :ينشر المعلم الفيديو على مواقع اإلنترنت ،وقد يوفره على أسطوانات للطلبةالذين ال يستطيعون الدخول لإلنترنت ،وهذا يتوقف على توافر التكنولوجيا لدى الطلبة.
ويقترح الباحث ست خطوات لتصميم إستراتيجية الفصول المقلوبة وهي:

 خطط :اعرف الدروس المراد قلبها ،واألهداف التعليمية المراد تحقيقها ،وضع خطة للعمل. -سجل :سجل الفيديو التعليمي الخاص ،وأضف عنصر الجذب والتشويق.

 شارك :شارك الفيديو مع طلبتك ،وأخبرهم أن المحتوى سوف يناقش داخل الفصل. ناقش :تعمق أكثر نحو الموضوع من خالل مناقشة طلبتك.47

 اعمل :قسم طلبتك لمجموعات صغيرة ،و ِأعط كل مجموعة مهمة للعمل.
 -قوم :راجع مهام طلبتك ثم قدم النصائح لهم ،وشجعهم على المناقشة وتقديم اآلراء.

خطط

سجل

ناقش

شارك

اعمل

قوم

الشكل ( :)3.6خطوات تصميم إستراتيجية الفصول المقلوبة( .إعداد الباحث)

 3.1.10إدارة التعلم في الفصول المقلوبة:

يعد ابتكار إستراتيجية الفصول المقلوبة واحدة من الحلول التقنية المهمة لعالج مشكلة التعلم

التقليدي ،فبدال من أن يتلقى الطالب المفاهيم الجديدة في الفصل الدراسي ثم يعود للمنزل ألداء الواجبات
البيتية ،يتلقى الطالب في الفصول المقلوبة المفاهيم الجديدة للدروس في المنزل من خالل مقطع فيديو

يقوم بإعداده المعلم مدته ال تزيد عن  20دقيقة ،ويبدأ دور المعلم بعدها بالمناقشة وحل األسئلة مع

الطلبة ،كما تتيح الوقت الكافي للمعلم لعمل المجموعات التعاونية ،والتجارب العلمية ،وذلك حسب تخطيط

المعلم.

إرشادات إلدارة التعلم في الفصول المقلوبة:
 -التعامل اإلنساني واالجتماعي.

 تطوير مهارات المتعلم قدر المستطاع. مساعدة الطلبة على التعلم الذاتي. التفاعل والحوار المستمر. -إنشاء مجموعات.

 التشجيع والتحفيز. -تفويي المهمات.

 توظيف األلوان واألرقام.وتشير (الكحيلي )113:2015 ،إلى أن الفصول المقلوبة تتألف من مرحلتين وهما:
 المرحلة األولى (المنزلية) :اكتشاف المفهوم وايجاد المعنى.
 المرحلة الثانية :التطبيق وبناء الخبرة وانتاج المعرفة.

ويرى الباحث أنه يمكن تنظيم الفصول المقلوبة على مرحلتين:
 -1قبل وقت الحصة الصفية :فيقوم الطالب باالطالع على المحتوى التعليمي قبل الحضور إلى
الحصة الصفية فيتمكن من فهم المفاهيم الجديدة وتسريع المقطع الذي لديه خبرة به ،لذا فهو
يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
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وتسمي الكحيلي هذه المرحلة بمرحلة (اكتشاف المفهوم وايجاد المعنى).
 -2في أ ثناء وقت الحصة الصفية :يستغل المعلم الوقت بشكل كامل لتقويم مستوى الطلبة وتوضيح
ما يصعب عليهم فهمه ،ويشرف على نشاطاتهم داخل الفصل ،وبالتالي يعمل على رفع مستويات

الفهم والتحصيل العلمي لجميع الطلبة.

وتسمي الكحيلي هذه المرحلة بمرحلة (التطبيق وبناء الخبرة وانتاج المعرفة).

 3.1.11دور المعلم والمتعلم في إستراتيجية الفصول المقلوبة:

أوًال /دور المعلم:
ظهرت مخاوف تجاه موقع المعلم في الفصول المقلوبة ،إذ يذكر حمدان وآخرون ( Hamdan et
 )al, 2013:11أن العديد من النقاد لهذه اإلستراتيجية يرون أنها تقلل من قيمة التعليم وجها لوجه من
قبل المعلم للطلبة كما في الفصول المقلوبة ،إذ إن وقت الحصة الدراسية مكرس لألنشطة الجماعية التي

يقوم بها الطلبة .إال أن مارشال ( )Marshall, 2013:20عاري ذلك ،إذ يذكر أن دور المعلم في

الفيديو أصبح أكثر أهمية من قبل ،فبدال من المحاضرة التقليدية التي يعطيها للطلبة أصبح يقوم اآلن
بأدوار ثالثة وهي :المالحظة واعطاء التغذية الراجعة والتقويم ،إضافة إلى توجيه تفكير المتعلمين
ومساعدتهم.
ويذكر بريجمان وسامز ( )Bergmann & Sams, 2012:41أن المعلم الذي يطبق إستراتيجية

الفصول المقلوبة ال بد أن يكون مرنا بما فيه الكفاية ،إذ إنه في الغالب يقوم المعلم بإعادة ترتيب وضعية
الفصل الدراسي ليتناسب مع األنشطة التي تتضمنها الوحدة الدراسية ،كذلك يقوم المعلم بشكل متسلسل
بالتخطيط مع طلبته كيف يتعلمون؟ ومتى وأين؟ وقد يتشارك معهم في اختيار األنشطة والتطبيقات

والموضوعات التي يرغبون بها ،مقارنة بالصف الهادئ المنضبط خالل المحاضرة التقليدية ،إضافة إلى

أن المعلم يقوم بالتقويم المناسب والموضوعي لقياس فهم الطلبة.

ويشير الخليفة ومطاوع ( )2015بأن دور المعلم هنا ِّ
موجه ومساعد ومحفز ،فهو يشرف على

سير األنشطة التعليمية ،ويقدم الدعم المناسب للطلبة الذين بحاجة لمزيد من التقوية ،فيتمكن المعلم من
قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع الطلبة داخل الفصل بدال من إلقاء المحاضرات ،ويتيح له الوقت

الكافي للتعمق أكثر باألنشطة التعليمية الفعالة (الخليفة ومطاوع.)272:2015 ،
ويضيف الباحث أن دور المعلم في الفصول المقلوبة يتمثل في:
 -1تحديد الفئة العمرية واألهداف والنتائج للدرس.

 -2إنتاج المادة التعليمية على شكل فيديو أو عري تعليمي.
 -3فحص المادة والتأكد منها.
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 -4مشاركة المادة مع الطلبة لكي يشاهدوها.
 -5التأكد من مشاهدة الطلبة للمادة التعليمية.
ِّ
وموجه للطلبة.
يسر للتعلم
 -6م ِّ
 -7تقييم تعلم الطلبة.
ثانيا /دور المتعلم:
ً
قد ت ِرد إلى الذهن مخاوف تجاه دور الطالب في الفصول المقلوبة ،فقد يظن البعي أن المعلم يؤدي

أدوا ار كثيرة عوضا عن دوره في الفصال التقليدي ،فهل يقلل ذلك مان المساحة المتخصصة للطالب؟ ي ارد
م اارشاال ( )Marshall, 2013:23على ذلك ،فيذكر أن الطالب في الفصول المقلوبة يمكنه القيام

باألدوار نفسها التي يقوم بها المعلم ،فهو يالحظ زمالءه ،ويقدم التغذية الراجعة لهم ،ويقومهم ،وبذلك يقوم
تعلمه الشخصي.

أيضا يشير برتزمان ( )2013إلى أن األبحاث التي أجريت على إستراتيجية الفصول المقلوبة

أوضحت أنها تعد إحدى الطرق لتكوين بيئة صفية متمركزة حول الطالب ،وهو أمر يسعى إليه الكثير من

المربين في اآلونة األخيرة وينادي به الباحثون (.)Bertzmann, 2013: 42

فالطالب في التعلم التقليدي يتلقى المعلومات فقط من المعلم ،أما في الفصول المقلوبة فيتلقى الطالب

المعلومات من مصادر مختلفة ومباشرة .فيتحول دور الطالب إلى باحث ليصل إلى التعلم بنفسه باستخدام
التقنية خارج الفصل الدراسي.

ويرى الباحث أن دور المتعلم في الفصول المقلوبة يتمثل في:
 -1تحضير الدروس قبل الذهاب إلى الفصل.
ِ -2
مشارك وفعال في العملية التعليمية.
 -3باحث عن المعرفة.

الشكل ( :)3.7دور المعلم والطالب في الفصول المقلوبة.
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 3.1.12آليات التقويم في الفصول المقلوبة:
التقويم هو فرصة لتعديل سلوك الطالب وتحسين ممارساته ،فالتدريس الجيد دائما يكمن في معرفة

أين موقع الطالب طوال رحلة التعلم ،وال يقتصر على مجرد التأكد من سالمة الوصول للمحطة األخيرة
في التعلم.

وترى الكحيلي ( )181-180:2015أن من أساسيات التعلم في الفصول المقلوبة تعويد الطالب

على ممارسة التفكير فوق المعرفي الذي يساعد في مراجعة الفهم والتأكد من تحقق النتائج المرغوبة ،وهذا
يستدعي أدوات وأساليب لتقييم المتعلم مثل (بطاقات المالحظة ،ومقاييس التقييم الذاتي ،والمقابالت

الشخصية ،واالختبارات الكتابية ،وملفات اإلنجاز) ،وان كانت الفصول المقلوبة تنقل محور العملية
عنصر فعاال في استقالليته ،فإن التقويم الواقعي األكثر كفاءة
ا
التعليمية من المعلم إلى الطالب ،وتجعله
في متابعة تعلم الطالب في الفصول المقلوبة.

 3.1.13التقويم الواقعي في الفصول المقلوبة:
يذكر الفريق الوطني للتقويم باألردن ( )9:2004مفهوم التقويم الواقعي بأنه :التقويم الذي يعكس
أداء المتدرب ويقيسه في مواقف حقيقية.

فهو يجعل الطلبة ينغمسون في مهمات ذات قيمة ومعنى بالنسبة لهم ،يمارس فيها الطلبة مهارات

التفكير العليا ،بذلك تتطور لديهم القدرة على التفكير التأملي الذي يساعدهم في معالجة المعلومات ونقدها
وتحليلها.

ويرى الباحث :أنه عندما تصمم مهمات التقويم بشكل تكاملي مع عمليات التعلم فإن ذلك يعمل

على تحسين تعلم الطالب.

 3.1.14مبادئ التقويم الواقعي:
يعد التقويم الواقعي أهم أنواع التقويم ،فهو يرافق عملتي التعليم والتعلم ،ويربطهما معا في جميع
مراحلهما؛ حيث يستجيب المتعلِّم مع التقويم الواقعي ِمن خالل القيام بحل مشكالت واقعية تعتمد على
أنشطة ذات معنى ،يكون محورها المتعلم فهو يخطط وينفذ األنشطة ،ويستند هذا النوع من التقويم إلى
مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها عند تطبيقه في العملية التعليمية التعلُّمية .ومن أبرز هذه

المبادئ (العبسي:)121:2010 ،

 التقويم الواقعي هو تقويم يهتم بجوهر عملية التعلم ومدى امتالك الطلبة للمهارات المنشودة بهدفمساعدتهم جميعا في التعلم في ضوء محكات أداء مطلوبة.
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 العمليات العقلية ومهارات التقصي واالكتشاف يجب مراعاتها عند الطلبة وذلك بإشغالهم بنشاطاتتستدعي حل المشكالت وبلورة األحكام واتخاذ ق اررات تتناسب ومستوى نضجهم.

 التقويم الواقعي يقتضي أن تكون المشكالت والمهام أو األعمال المطروحة للدراسة والتقصيواقعية وذات صلة بشؤون الحياة العملية التي يعيشها الطالب في حياته اليومية.

 إنجازات الطلبة هي مادة التقويم الواقعي وليس حفظهم للمعلومات واسترجاعها ويقتضي ذلك أنيكون التقويم الواقعي متعدد الوجوه والميادين ومتنوعا في أساليبه وأدواته.

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في قدراتهم وأنماط تعلمهم وخلفياتهم وذلك من خالل توفيرالعديد من نشاطات التقويم التي يتم من خاللها تحديد اإلنجاز الذي حققه كل طالب.

 يتطلب التقويم الواقعي التعاون بين الطلبة ،ولذلك فإنه يتبنى أسلوب التعلم في مجموعات متعاونةيعين فيها الطالب القوي زمالءه الضعاف بحيث يهيئ للجميع فرصة أفضل للتعلم ،ويهيئ للمعلم
فرصة تقييم أعمال الطلبة أو مساعدة الحاالت الخاصة بينهم وفق االحتياجات الالزمة لكل حالة.

 التقويم الواقعي محكي المرجع يقتضي تجنب المقارنات بين الطلبة التي تعتمد أصال على معاييرأداء الجماعة التي ال مكان فيها للتقويم الواقعي.

يتضح مما سبق أن من أهم مبادئ التقويم الواقعي تشجيع الطلبة على ممارسة مهارات التقصي

واالكتشاف ،التي تساعدهم في بلورة األحكام واتخاذ الق اررات وحل المشكالت ،ومن ثم تنمي قدراتهم

وتوسع إدراكهم ،فهو ينقل الطلبة من عالم التقليد إلى عالم حقيقي ينمي لديهم القدرة على معالجة
المعلومات ،وتحليلها ،وتفسيرها ،ونقدها ،وألجل ذلك ال بد من تطبيق التقويم الواقعي في الفصول المقلوبة
حتى يؤتي ثماره أثناء تطبيق ما تعلمه الطلبة خارج المحاضرة ،وهذا يتطلب وجود معلم كفء مؤهل

تأهيال تربويا لتطبيقه.

 3.1.15خصائص التقويم الواقعي:
ٍ
سياقات واقعية
يركز التقويم الواقعي على تقييم قدرة الطالب على إعادة بناء المعرفة وتوظيفها في

بدال من استدعائها فقط ،فالتقويم الواقعي يتميز عن غيره من أنواع التقويم في عدة خصائص ،وتوصل
الباحث لمجموعة من الخصائص حسب ما ورد في دراسة كل من (المحاسنة ومهيدات،)35:2013 ،

(السرحاني( ،)5-62013: ،حميد( ،)182013:،الشمراني( )2012:5-6،أحمد)131-1322008: ،
ومن هذه الخصائص توضح أن التقويم الواقعي:

 شمولي :ويعني عدم االقتصار على قياس جانب واحد فقط من عمليتي التعلم والتعليم كقياسالمعرفة ،بل يتعداه لقياس جوانب أخرى كاالتجاهات والقيم السائدة في المجتمع ،والمهارات
المستمدة من نواتج تعليمية محددة.
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 استمراري :التقويم عملية تسير جنبا إلى جنب مع عملية التدريس ،وهي مالزمة لكل نشاط يقومبه الطالب أو يشارك فيه .وينبغي أال تقتصر على أوقات معينة بل ينبغي أن تكون مستمرة.

 اقتصادي :ويعني أن تتم عملية التقويم بأقل كلفة مادية ممكنة ،ويتأتى ذلك من حسن اختيارالوسيلة أو األداة المستخدمة لقياس النواتج المستهدفة بأقل وقت وجهد ممكنين.

 تعاوني :يفري التقويم الجيد على كل من المعلم والطالب وولي األمر والمشرف ومدير المدرسةأن يقوم كل منهم بدوره ويستعين باآلخرين .ولتحقيق النواتج التعليمية المنشودة ال بد من التعاون
بين المعلم والطالب كتحديد المعايير التي تظهر نوعية ما تعلمه الطالب ،وهذا يساعد كال من

الطالب والمعلم في االنتقال من الوضع التعليمي الحالي إلى وضع آخر.

 ديمقراطي :ويتم ذلك من خالل تدريب الطلبة على تقويم أنفسهم بأنفسهم واتاحة حرية التفكير لهمليتمكنوا من تحقيق نتاجات التعلم ،وأن يكونوا مشاركين فاعلين في تحديد معايير األداء التي
عليهم الوصول إليها.

 علمي :إن تحديد النواتج التعليمية المنشودة بالنسبة للمتعلم تمثل خطوة مؤسسة تأسيسا مضبوطاومحكما بشكل دقيق ،واستخدام أدوات قياس متنوعة محكمة ثبتت صالحيتها لالستخدام ،وتحديد
معايير أداء متفق عليها تمثل إلى جانب عوامل أخرى أسسا علمية يمكن االحتكام إليها وبالتالي
معرفة واقع الطالب.

 مرن :ويقصد بالمرونة استخدام إستراتيجيات وأدوات متعددة مثل قوائم الرصد ،وساللم التقدير،والسجالت الوصفية ،وساللم التقدير اللفظية وغيرها من األدوات ،وكذلك تعدد المواقف التي
تستخدم فيها هذه اإلستراتيجيات واألدوات لقياس نواتج التعلم المختلفة مثل :ميول الطلبة

واتجاهاتهم ومهاراتهم وسلوكياتهم المعرفية والوجدانية.

 واقعي :يقوم المهام المعرفية والفكرية المعقدة كما هي في واقع الحياة ،ويحاكيها كما هي فيالواقع ،وذلك خالفا للتقويم التقليدي الذي يعتمد أساسا على االختبارات التقليدية.

 ذو مغزى :يركز على العملية والناتج وليس على الناتج فقط ،ويتطلب استخدام مهارات التفكيرالعليا كالتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكالت ،ويقود إلى تطبيق األداء في مواقف حياتية
مشابهة ،أو مواقف طبيعية مختلفة عن المواقف التي طبق عليها أداءه ،بخالف التقويم التقليدي

الذي ال يتعدى في كثير من األحيان مستوى التطبيق في مهارات التفكير العليا.

ومن هنا يمكن القول إن الخصائص السابقة للتقويم الواقعي تعطيه القيمة الجلية ،حيث يفتقد

التقويم التقليدي لمثل هذه الخصائص ،لذلك ال بد من العمل على جعل عملية التقويم جزءا ال يتج أز من

حياة المتعلم ،ما يزيد دافعيته نحو التعليم ،وتتاح له فرصة لتكوين اتجاه إيجابي نحوه ،وألن الفصول

المقلوبة تجمع بين التعلم السابق (في المنزل) والممارسة العملية (داخل الفصل) فهي تحقق تعلما ذا

معنى ،وألنها توفر وقت الحصة أو الدرس في األنشطة فهي تحقق الشمولية والتعاون ،ونرى من هنا أ ن
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الفصول المقلوبة تتماشى بشكل منطقي مع التقويم الواقعي فال يمكن االستغناء عن التقويم الواقعي أثناء
تطبيق الفصول المقلوبة.

ويتميز التقويم الواقعي عن التقويم البديل كما يرى الفريق الوطني األردني للتقويم ( )2004بأنه:
 يركز على المهارات الحياتية وتداخل المعلومات. -يشجع اإلبداع.

 يعكس المهارات الحقيقية في الحياة. -يشجع على العمل التعاوني.

 ينمي مهارات االتصال الكتابية والشفوية. -يتوافق مع أنشطة التعليم ونتاجاته.

 -يؤمن بدمج التقويم الكتابي واألدائي معا.

 -يعتمد على القياس المباشر للمهارة المستهدفة.

 -يشجع التشعب في التفكير لتعميم اإلجابات الممكنة.

 -يركز على الوصول إلى إتقان مهارات الحياة الحقيقية.

 يدعم المعلومات التي تعنى با"كيف" (الشقيرات.)12:2009 ، 3.1.16أنواع التقويم الواقعي:
تذكر مصطفى ( )53 :2010أنواع التقويم الواقعي حسب الفترة الزمنية:
 .1التقويم المبدئي أو القبلي :وهو يتم قبل الدرس (وتتم فيه مناقشة المفاهيم في الفيديو).
 .2التقويم التكويني (البنائي) :ويعني استخدام التقويم في أثناء عملية التدريس ،ويستهدف تحديد مدى

تقدم الطلبة نحو األهداف التعليمية المنشودة وتقديم تغذية راجعة للمعلم عن سير تعلم الطلبة
بهدف إعطاء مزيد من االهتمام لتعديل أداء المتعلم.

 .3التقويم الختامي (التجميعي) :ويكون بعد الدرس أو الفصل الدراسي أو آخر العام الدراسي من
االختبارات.
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الشكل ( :)3.8أنواع التقويم.
يتضح مما سبق أهمية التقويم الواقعي فهو األنسب في الفصول المقلوبة ،فهو وسيلة فعالة

لمشاهدة المتعلم في أثناء العملية التعليمية ،وفي أثناء ممارسة األنشطة في الفصل ،فالفصول المقلوبة
تعتمد على التقويم الواقعي ،حيث إنه عند إرسال الدرس للطلبة يقوم المعلم ببناء بطاقة تقييم لقياس مدى

تعلم الطلبة ،ويناقش الطلبة في بداي ة الحصة ويطرح أسئلة تقدم لهم تغذية راجعة لتصحيح المعرفة
الخاطئة لديهم .ورأى الباحث أنه من الضروري الحديث عن التقويم الواقعي في الفصول المقلوبة؛ من

أجل تطوير طرق تقويمها للرقي والنهوي بها نحو األفضل ،لذلك تعمق الباحث بالبحث والتنقيب عن

آخر ما توصل له األدب التربوي للتعرف إلى كل ما هو أفضل وأحدث طرق تقويم الفصول المقلوبة،
فوجد فيها ما يثلج الصدور ،وتمنى تطبيق ما يكتب في هذه الدراسات على أري الواقع ،ليس عند تطبيق

الفصول المقلوبة فحسب ،بل في تقويم الطلبة بشكل عام وفي طرق تدريس الرياضيات بشكل خاص ،وأال

حبر على ورق ،وانتقى الباحث النقاط المرتبطة بمهارة التقويم في الفصول المقلوبة والتي يجب أن
يبقى ا
تكون مشكالت واقعية مرتبطة بالحياة وهي:

 -1تعويد الطلبة على ممارسة مهارات التفكير العليا.

 -2إشراك الطلبة في جمع المعلومات واالستقصاء والتفسير والنمذجة والتصميم والتحليل وصياغة
الفروي واستخدام المحاولة والخطأ والتعميم وفحص الحلول.

 -3التحويل من السلوكية إلى البنائية عن طريق ربط التعلم السابق (الخبرة) بالتعلم الحالي،
للوصول إلى تعلم ذي معنى.

 -4تفعيل إستراتيجيات العصف الذهني ،والمناقشة ،والمحاكاة ،والعمل ضمن مجموعات.
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 3.1.17المآخذ على إستراتيجية الفصول المقلوبة ،والصعوبات التي قد تواجه تطبيقها:
يذكر حمدان وآخرون أن الفصول المقلوبة قد ال تنجح مع جميع المعلمين أو مع جميع الطلبة،
فلم تنجح جميع التطبيقات لهذه اإلستراتيجية من ِقبل المعلمين ،وبعي التجارب خلصت إلى تفضيل

الطريقة التقليدية ).) Hamdan et al, 2013:12

كما يرى ( )Bergmann & Sams, 2012:60أن الطلبة في المراحل األولى من المرحلة

األساسية ،قد ال تنجح معهم الفصول المقلوبة .ويرى أن يقتصر على دروس معينة في حال الرغبة في
تطبيقها.

ومن المآخذ على إستراتيجية الفصول المقلوبة:
أ -ليس جميع الطلبة لديهم القدرة على الحصول على إنترنت عالي الجودة ،أو تتوفر لديهم أجهزة
الحاسب اآللي.

ب-تتطلب معلما لديه الرغبة في التغيير ومتابعة عمل طالبه في المنزل ،فهي تحتاج لجهد إضافي
خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت-تتطلب معلما متمكنا من مهارات التقنية وتطبيقات الويب.
ث-يظن البعي أن اإلستراتيجية ما هي إال تأكيد على الطريقة التقليدية (محاضرة وواجب منزلي).
ويضيف الباحث:
أ .عدم التزام بعي الطلبة بمشاهدة الفيديو قبل الحصة ،ما يضعف مشاركتهم الفعالة في األنشطة
داخل الفصل.

ب.قد يجد المعلم صعوبة في تشجيع بعي الطلبة الذين يرفضون المشاركة في األنشطة مع زمالئهم
في الحصة الدراسية.

 3.1.18نموذج مقترح للفصول المقلوبة كمدخل لتعلم تدريس مبادئ الرياضيات:
تعد مادة الرياضيات من أهم مواد التعليم العام في معظم دول العالم وفي فلسطين تحديدا .ويترجم
هذا االهتمام في كثير من المسابقات المحلية والدولية في مادة الرياضيات ،مثل أولمبياد الرياضيات

ونظر ألهمية مادة الرياضيات وصعوبة تعلمها
ا
الدولي ( )IOMواختبارات التمس ( )TIMSSوغيرها.

بالطريقة التقليدية خصوصا عند االعتماد على اإللقاء والعري ،التي تجعل من الصعوبة تغطية جميع

جوانب المنهج الدراسي ،وصعوبة توفير الوقت الكافي لجميع المتعلمين للقيام باألنشطة الفردية كحل
المسائل والتدريبات بشكل فردي والتدريب على المهارات واألفكار الجديدة ،وذلك بسبب زمن الحصة غير

الكافي ،ما يصعب تنمية اإلبداع والتفكير لدى الطلبة.
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ويشير بدوي ( )2008إلى وجود قصور في تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة ،ومن جانب آخر
قصور واضحا في تنفيذ أنشطة التقويم المناسبة ،فاألغلب يميل بشكل كبير إلى استخدام الورقة
ا
فإن هناك

والقلم لتقويم المتعلم .كما تشير دراسة الحربي ( )2011إلى عدم اتساق األنشطة التقويمية المنفذة مع

األنشطة المتبعة في مناهج الرياضيات ،وبالتالي فإن استخدام أساليب التقنية يعد عامال مهما في تعليم
الرياضيات كما يقول المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات (.)NCTM
وتعد إستراتيجية الفصول المقلوبة أحد االتجاهات الحديثة التي تساعد في إيجاد الوقت الكافي

أشار إلى أن معلمي
ا
للتعلم ويؤكد ذلك بريجمان وسامز ( ،)Bergmann & Sams, 2012: 94إذ

الرياضيات يجدون الوقت الكافي لتقديم المساعدة للطلبة للمشاركة الفعالة في أنشطة المفاهيم الرياضية،
وال يقتصر األمر على إتاحة الفرصة الستخدام التقنية فحسب ،بل يتجاوز ذلك إلى أن أصبحت الفصول

المقلوبة تساعد في إجراء عمليات التفكير العليا باستخدام التقنية.
ويقترح الباحث نموذجا للفصول المقلوبة في تعلم تدريس مبادئ الرياضيات باستخدام ست خطوات ،وهي
(خطط  -سجل شارك) باستخدام التعلم اإللكتروني في المنزل( ،ناقش  -اعمل  -قوم) في غرفة الصف.

الشكل ( :)3.9نموذج الفصول المقلوبة في الرياضيات.
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 3.1.19فوائد استخدام الفصول المقلوبة في تعلم الرياضيات:
من فوائد الفصول المقلوبة في تعلم الرياضيات ما يأتي (:)Pearson,2012:1

 -1يتعلم كل طالب بالسرعة التي تناسبه عند استخدام دروس الفيديو ،فيقوم الطالب بإيقاف الفيديو
واعادته إذا احتاج إلى المراجعة لنقطة معينة ،كما يستطيع أن يتعلم بسرعة إذا كان سريع الفهم.
 -2يراجع الطلبة الذين يعانون من صعوبة في تعلم الرياضيات الدروس مع إمكانية تكرار الدروس
من حين آلخر.

 -3يؤكد الكثير من أولياء أمور الطلبة تحسن أبنائهم في مادة الرياضيات عند استخدام الفصول
المقلوبة.

ويضيف (:)Johnson, 2012:75

 -4يوفر إمكانية أكبر لتصبح العملية التعليمية متمركزة حول المتعلم ،فهي تتيح الفرصة لمناقشة
الطلبة ومساعدتهم في تعلم الرياضيات بشكل أعمق.

 -5تساعد في حل مشكلة فهم المهارات السابقة التي لم يتقنها الطلبة ،التي قد تمنع الطالب من
التعامل مع المهارات الحالية التي تبنى عليها ،فالطالب الذي لديه صعوبة في مهارات العمليات
األساسية كالجمع والطرح ال يمكنه أن يجتاز مهارات حل المعادالت الجبرية.

 -6يمكن استخدام أنظمة التعلم اإللكتروني التي توفر اختبارات ومسائل متنوعة تساعد في تقديم
أسئلة تناسب مستويات الطلبة المختلفة.

أمر في غاية األهمية في تعلم الرياضيات ،كما
ذلك كله يؤكد أن إستراتيجية الفصول المقلوبة تعد ا

قد تساعد في إيجاد الحلول لكثير من المشكالت المتعلقة بتعلم الرياضيات.

ويرى الباحث أن الفصول ال مقلوبة قد تساعد في التخلص من العديد من المشكالت التربوية المرتبطة في
الرياضيات خصوصا ،منها:

 -1ضعف أولياء األمور في بعي موضوعات الرياضيات التي تحتاج إلى مراجعتهم للمحتوى
التعليمي مرة أخرى.

 -2مشكلة النسيان المتكرر لدى الطلبة للمهارات األساسية التي قد تكون مهمة في دروس قادمة،
متوفر للطلبة في أي وقت وأي مكان ليرجع إليه.
ا
فيكون المحتوى

 -3شرود ذهن المتعلم بعي الوقت في أثناء شرح المعلم ،بالتالي ال يستطيع فهم ما سيتبعه من شرح
المعلم.
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 3.1.20تجربة مدرسة بايرون في الواليات المتحدة األمريكية الستخدام الفصول المقلوبة في تعليم
وتعلم الرياضيات:
في عام  2009كانت مدرسة بايرون الثانوية تواجه مشكالت مالية وأكاديمية ،مما شجع معلمي

الرياضيات للبحث عن حلول لمواجهة هذه المشكالت ،وتم التحرك نحو منهج يجمع بين استخدام
اإلنترنت والكتب المدرسية في ٍ
آن واح ٍد ،وقد كان أبرز مالمح هذا التحرك بتسجيل الدروس بالفيديو،

لجعلها في متناول الطلبة على مدار الساعة ،ثم إقامة الدورات لشجيع المعلمين على االبتكار وتدريبهم

على هذا االتجاه ،وقد حظي هذا التحرك بدعم بعي المؤسسات عند بدايته مثل صندوق بايرون للتميز

في التعلم.

ومع توفر أنشطة التعلم على اإلنترنت بدا جليا إمكانية التعلم من المنزل ،واستغالل وقت الحصة

الدراسية في المناقشة والممارسة العملية ،كما تمت االستفادة من أفكار سام وبريجمان ( Bergmann

 )and Samsاللذين بدآ في استخدام الفصول المقلوبة في عام  ،2006وفي نهاية عام  2011حصلت

مدرسة بايرون الثانوية على جائزة أنتل للتميز في تعليم الرياضيات ،وتشير كاثلين فولتون

( ) Fulton,2012إلى بعي مبررات استخدام الفصول المقلوبة من وجهة نظر معلمي الرياضيات في
مدرسة بايرون ،كما يأتي:

 )1زيادة في إيجابية الطلبة.

 )2تمكن المعلمين من الوقوف على صعوبات التعلم ،والتنويع في أساليب التعليم.

 )3توفر المناهج للطلبة على مدار الساعة ،بطريقة تتناسب مع الظروف والمتغيرات ،ما ساعد في
معالجة بعي المشكالت التربوية كالغياب.

 )4إتاحة الفرصة للمتعلمين لالستفادة من خبرة أكثر من معلم ،فيستطيع الطالب االستفادة من
تسجيالت معلم آخر إذا صعب عليه التعامل مع أسلوب معلمه ،كما يستطيع المتعلم مراجعة

الدروس من مراحل دراسية سابقة.

 )5إمكانية التطوير المهني للمعلمين ،وذلك من خالل مشاهدة المعلم لدروس معلم آخر ،ما يوفر
فرصة لتطوير أداء المعلمين وتداول الخبرات فيما بينهم.

 )6إمكانية استثمار وقت الحصة الدراسية بطريقة أكثر فاعلية.

 )7سهولة متابعة أولياء األمور ألبنائهم ،فيمكن مراجعة مواضيع الرياضيات التي يصعب على أولياء
األمور مراجعتها ألبنائهم كمواضيع الجبر والهندسة وحساب التفاضل والتكامل ،إذ يؤكد ذلك

 %84من أولياء األمور في استفتاء أجرته المدرسة على ذلك.

 )8زيادة تحصيل الطلبة ،إذ تميز التعلم باستخدام الفصول المقلوبة بنسبة  %80عن التعلم باستخدام
المحاضرة.
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 )9تتفق الفصول المقلوبة مع االتجاهات الحديثة التي تؤكد استخدام التقنية في التعليم.
 )10التأكيد أن استخدام التقنية يقدم تعلما مرنا يناسب القرن الحادي والعشرين.

في ضوء ذلك يرى الباحث أن إستراتيجية الفصول المقلوبة يمكن استخدامها كبديل عن التعليم

التقليدي عبر تغيير أساليب التدريس واألنشطة والممارسات الصفية وغيرها .وأن يزيد االهتمام
نظر لما يشهده المتعلم من الضعف في
باإلستراتيجية على وجه الخصوص في تدريس مبادئ الرياضيات ا
هذا المجال.
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المحور الثاني
 3.2توطئة

التحصيل في الرياضيات

الحديث عن التحصيل أمر شيق ،فهو مرتبط بأفضل خلق اهلل الذي فضله على سائر الخلق أال وهو
اإلنسان ،وذلك في قول اهلل سبحانه وتعالى" :ولقد ك َّرمنا ب ِني آدم وحملناهم ِفي البِّر والبح ِر ورزقناهم ِمن
ير ِم َّمن خلقنا تف ِ
الطَّيِّب ِ
ات وفضَّلناهم على كثِ ٍ
ضيال" (اإلسراء ،اآلية.)70 :
ويعد التحصيل أحد أسباب رقي الشعوب ونهضتها ،به نستدل على تقدم الحضارات واألمم والشعوب.

ويهتم رجال التربية وغيرهم من المعنيي ن بالتعليم بالتحصيل الدراسي ألهميته في الحكم على مدى نجاح

المؤسسات التربوية أو فشلها في تقدمها نحو تحقيق أهدافها التربوية ،ما يترتب عليه أهمية حياة الطالب،

فهو ليس فقط مجرد تجاوز لمرحلة دراسية بنجاح ،بل يحدد نوعية الدراسة والمهنة للمتعلم ،وبالتالي يحدد

مكانته االجتماعية.

وأكدت أغلب البحوث وجود عالقة بين التحصيل الدراسي واالتجاهات الموجبة نحو المدرسة ،وينعكس

ذلك على سلوك الطلبة نحو المدرسة والتعليم ويسهم في رفع التحصيل الدراسي لهم.

 3.2.1تعريف التحصيل الدراسي:

لقد اختلف مصطلح التحصيل الدراسي تبعا الختالف وجهات النظر ،واالختالف في اإلطار الذي وضع
من أجله التعريف.

 عرفته (الدويك )10:2008 ،بأنه :مدى استيعاب الطلبة لما تعلموه من خبرات معرفية أو مهارية،
وتقاس بالمجموع الكلي لدرجات الطلبة في نهاية السنة الدراسية.
 ويعرفه (األسطل )68:2010،بأنه :استجابة على شكل معلومة صغيرة مثل حرف أو كلمة أو رقم
محدد أو مسؤولية مختصرة.
 وتعرفه (طافش )9:2011 ،بأنه :ما يقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم في اختبار صمم
لذلك.
 في حين ترى (النواجحة )52013: ،أن التحصيل هو :كل أداء يقوم به الطالب في الموضوعات
المدرسية المختلفة ،والذي يمكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات اختبار أو تقديرات المدرسين
أو كليهما معا.

ومن خالل التعريفات السابقة يعرف الباحث التحصيل الدراسي إجرائيا أنه :ما اكتسبه طلبة التعليم
األساسي في جامعة األزهر بغزة -عينة الدراسة -في المجال المعرفي من وحدة أساليب تدريس التقدير
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والتقريب في الرياضيات ووحدة الوسائل التعليمية واستخداماتها في الرياضيات ووحدة األخطاء الشائعة في
تعلم الرياضيات ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار التحصيلي الذي أعده الباحث.
 3.2.2مجاالت النتاجات الدراسية التحصيلية:

ينقسم التحصيل الدراسي إلى ثالثة نتاجات حددها حلس ( )38 :2011كاآلتي:

أوًال -المجال الدراسي المعرفي:
وهو النِتاج الدراسي الذي يشمل العمليات العقلية للمتعلم بمختلف مستوياتها من مجرد استرجاع المعلومات

التي قرأها أو سمعها ،إلى فهم وتطبيق ما يعنيه ،إلى تحليل ما بينها من عالقات متداخلة ،ثم الحكم على

مضمونها من حيث الدقة والموضوعية والحداثة( .األسطل.)15:2010،

وقد قام "بلوم" في تصنيفه للمجال المعرفي أو العقلي بتقسيم هذا المجال إلى ستة مستويات متفاوتة

كاآلتي:

 )1مستوى التذكر أو الحفظ أو المعرفة.
 )2مستوى الفهم واالستيعاب.
 )3مستوى التطبيق.
 )4مستوى التحليل.
 )5مستوى التركيب.

1

الشكل ( :)3.10تصنيف بلوم للمجال المعرفي.

 )6مستوى التقويم( .عفانة واللولو)67-2004:57 ،
ثانيا -المجال الدراسي المهاري:
ً
وهو النِتاج الدراسي الممثِّل للمهارات الحركية ألطراف الجسم اإلنساني ،مثل حركة اليدين أو

القدمين أو الجسم كله .ومن الضروري أن يتوفر المعيار أو المحك الذي يتم به قياس أداء المهارة بالزمن

أو بالنسبة المئوية للدقة في األداء (طافش.)34:2011،

وقد صنف سمبسون المجال المهاري الحركي إلى المستويات اآلتية:
 )1مستوى اإلدراك الحسي.
 )2مستوى الميل أو االستعداد.
 )3مستوى االستجابة الظاهرية المعقدة.
 )4مستوى اآللية أو التعويد.
 )5مستوى التكيف أو التعديل.
 )6مستوى األصالة أو اإلبداع.

2
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الشكل ( :)3.11تصنيف سمبسون.

ثالثًا -المجال الدراسي الوجداني:
وهو النِتاج الدراسي الذي يتطرق إلى قضايا عاطفية تثير المشاعر ،ويتعامل مع ما في القلب من

اتجاهات ومشاعر وأحاسيس وقيم ،تؤثر في مظاهر سلوكه وأنشطته المتنوعة (خلف اهلل.)79:2013 ،
وصنف كراثول المجال الوجداني إلى خمسة مستويات
هي:

 )1مستوى االستقبال أو التقبل.
 )2مستوى االستجابة.
 )3مستوى التقييم واعطاء القيمة.
 )4مستوى التنظيم.

3

الشكل ( :)3.12تصنيف كراثول.

 )5مستوى تشكل الذات.
ويمكن القول إن العالقة بين هذه المجاالت متداخلة ،فكل سلوك وجداني له نظير معرفي أو مهاري،

فكثير من الوقت تستخدم المعرفة كوسيلة إلحداث تغييرات وجدانية أو مهارية ،وفي كلتا الحالتين تتاح
الفرصة الكتساب المها ارت المرغوبة.

 3.2.3العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي:
تناولت الكثير من الدراسات والبحوث العوامل التي تؤثر في التحصيل الدراسي ،فجذبت الكثير من

الباحثين في مجال علم النفس التربوي إلى معرفة العوامل التي تؤثر في التحصيل الدراسي ،ما ساعد
المعلم في رفع تحصيل الطلبة والوصول بهم إلى أعلى المستويات.

فالتحصيل الدراسي عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة ،بعضها يتعلق بالمتعلم وقدراته واستعداداته،

وصفاته المزاجية والصحية وأ منه النفسي ،وبعضها يتعلق بالخبرة التعليمية وطريقة تعلمها وما يحيط

بالمتعلم من ظروف وامكانات (عكاشة.)181:1999 ،

ويشير أحمد ( )2010إلى العوامل المؤثرة في التحصيل األكاديمي كاآلتي:

أوًال :العوامل الشخصية .وتتمثل في:

 .1سمات الطالب الشخصية واالنفعالية.
 .2قدرات الطالب العقلية.

ثانيا :العوامل االجتماعية .وتتمثل في:
ً
 )1المستوى االجتماعي لألسرة.
 )2المستوى االقتصادي لألسرة.
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 )3المستوى الثقافي لألسرة.
 )4المستوى التعليمي لألبوين.
ثالثًا :العوامل البيئية المدرسية .وتتمثل في:
 )1كفايات المعلم.

 )2االمتحانات المدرسية.
 )3جماعة الرفاق.
 3.2.4أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي:
توجد عدة عوامل تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي ،منها ما يتعلق بالمتعلم والمعلم والمقررات
الدراسية ،وعوامل خاصة بالمدرسة ،وعوامل خاصة باألسرة والمكان الذي يعيش فيه ،وأيضا أساليب
وطرق التدريس المستخدمة التي تعد وسيلة الربط بين الطلبة والمنهاج والمعلم ،لتسهيل عملية التعلم

وجعلها أكثر فاعلية.

لقد طرحت عمر ( )28 :2010عدة تساؤالت حول أسباب تدني وضعف تحصيل المتعلمين دراسيا،

ما زاد االهتمام بمعرفة أهم األسباب التي أدت إلى تدني التحصيل الدراسي .وتوصلت إلى عدة أسباب،
منها يرجع إلى األسباب الشخصية وتتعلق بالمتعلم ،والى األسباب التربوية وتتعلق بالمعلم والمدرسة

والمنهاج.

وقد الحظ الباحث عدة أسباب لضعف التحصيل الدراسي:
 )1ضعف الذكاء العام.
 )2ضعف البصر والسمع.
 )3الفقر المادي.
 )4انحطاط مستوى الثقافة بالمنزل.
 )5العسر القرائي.
 )6تأخر الحضور إلى المدرسة.
 )7ضعف المعلم علميا ومهنيا.
 )8ضعف الصحة العامة.

 3.2.5عالقة التحصيل الدراسي بالفصول المقلوبة:
طلبة العصر الحالي لديهم فترة انتباه قصيرة للتعلم بالطرق التقليدية ،فشغف طلبتنا موجه نحو التعلم
بواسطة التقنية ،لكونها أضحت جزءا رئيسا في حياتهم ،واالنفجار المعرفي الهائل الذي يترتب عليه تشتت
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أفكار الطالب ،كل ذلك أدى لضعف التحصيل الدراسي لدى طلبتنا ،فأتت فكرة الفصول المقلوبة التي تعد
المفتاح السحري لحل مشكلة الفروق الفردية بين الطلبة ،فكل طالب يتعلم بالسرعة المناسبة له ،كما تعطي

المعلم الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة التعليمية المختلفة ،فهي تركز على تعلم المهارات العليا ،وبالتالي

تعمل على رفع التحصيل الدراسي للطلبة بدال من الحفظ والتلقين.

لقد أضحت مسألة االهتمام بالتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية قضية جوهرية تعد لها

البرامج وتجرى لها البحوث .والفصول المقلوبة تعد من البحوث والدراسات التي تجرى بهدف التعرف إلى

أثر وفاعلية الفصول المقلوبة في التحصيل الدراسي ،إذ كان لها دور كبير في التأثير اإليجابي على
التحصيل الدراسي ،هذا يظهر العالقة الوثيقة بين الفصول المقلوبة والتحصيل الدراسي ،وهذا ما أكدته

الدراسات السابقة التي يعد فيها التحصيل الدراسي كمتغير تابع ،إذ أكدت دراسة الزين ( ،)2015ودراسة
هارون وسرحان ( ،)2015ودراسة يونا كورن وكلونج كراتك (،) Unakorn, Klongkratoke, 2015

ودراسة فهيد ( )2014وجود فاعلية للفصول المقلوبة في التحصيل الدراسي.
مما سبق ي ِ
الحظ الباحث أهمية التحصيل الدراسي في تحديد المستوى التعليمي لطلبته من خالل
العملية التربوية ،فهو مؤشر مهم على مدى امتالك الطالب لمهارة ما .كما يمكن التنبؤ بالنجاح في
مقررات تالية .ويعد نقطة بدء لتدريس مقررات الحقة .ومن خالل التحصيل يمكن الحكم على العملية

التربوية بشكل كلي.
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المحور الثالث
 3.3توطئة

االتجاه نحو الفصول المقلوبة

يعد االتجاه من الموضوعات المهمة في التربية التي لها دور مهم في التعلم اإلنساني ،فهي تؤثر

في تنمية التحصيل الدراسي لدى المتعلم ،فقد أكد علماء النفس أهمية االتجاهات كدافع للسلوك .وتؤدي

دور مهما في التعليم ،ألن مشاعر المتعلمين واتجاهاتهم نحو المواد واألنشطة المدرسية ،ونحو
االتجاهات ا

زمالئهم ،ومعلميهم ،تؤثر في قدرتهم على تحقيق األهداف التعليمية ،فالتعلم الذي يؤدي إلى تكوين

االتجاهات النفسية لدى المتعلمين ،يكون أكثر جدوى من التعلم الذي يؤدي إلى اكتساب المعرفة فقط.
وأكد )الرملي )92-932011: ،أن االتجاهات تحتل مكانة بارزة في التربية والتعليم ،وفي

دور مهما في
الدراسات الشخصية ،والتواصل والعالقات اإلنسانية العامة والخاصة ،ألن االتجاهات تؤدي ا

استجابات الفرد المختلفة للمثيرات المتباينة التي يتعري لها في حياته اليومية .كما تعمل االتجاهات على

توجيه الفرد إلى اتخاذ السلوك المالئم المقبول لألفراد وللجماعة .كذلك تساعد الجماعة في اتخاذ الق اررات

في بعي المواقف االجتماعية والنفسية دون تردد أو تأخير.
3.3.1

تعريف االتجاه:

هناك العديد من التعريفات لالتجاه منها:
يعرف االتجاه بأنه :حالة من االستعداد أو التهيؤ العقلي لدى الفرد ،الاذي يتكاون ويانظم مان خاالل

خب ارات الفاارد السااابقة ويجعلااه يساالك ساالوكا معين اا ،ويسااتجيب بشااكل معااين نحااو جميااع األشااياء والمواقااف
المتصلة بهذه الحالة (بخش.)2012:93 ،

كما يعرف االتجاه بأنه :استعداد عقلي ،ي َّ
عبر عنه باالساتجابة بطارق محاددة نحاو قضاايا معيناة أو

نحااو أشااخاص معينااين ،وماان ثاام تتعاادد اتجاهااات الفاارد بتعاادد نوعيااات القضااايا واألشااياء واألشااخاص الااذين
يتعامل معهم (عطيفة وسرور.)282:2011 ،

كما يعرف االتجاه بأنه مجموعة من المكونات المعرفية واالنفعالية والسلوكية التي تتصال باساتجابة

الف اارد نح ااو قض ااية أو موض ااوع أو موق ااف وكيفي ااة تل ااك االس ااتجابات م اان حي ااث القب ااول أو الا ارفي (زيت ااون،
.)139 :2010

ويشير الباحـث إلاى أناه باالرغم مان تعادد تعريفاات االتجااه ،فاإن معظام اآلراء تتفاق علاى أن االتجااه

عبااارة عاان اسااتعداد عقلااي يحاادد باسااتجابة الفاارد نحااو موضااوع أو قضااية معينااة وذلااك بساابب ماان القبااول أو
الرفي.
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أمااا االتجاااه نحااو الرياضاايات فهااو االسااتجابة التااي تتكااون ماان خااالل ماارور الفاارد بتجااارب وخب ارات
تجعله يستجيب بالقبول أو الرفي إزاء األفكار التي تتعلق بالرياضيات ،من حيث درجة صاعوبتها وأهميتهاا

بالنس اابة للف اارد والمجتم ااع ،ويق اااس بالدرجاااة الت ااي يحصااال عليه ااا الف اارد فاااي مقي اااس االتجااااه الخ اااص باااذلك

(المالكي.)60:2010 ،

ويعرف الباحث االتجااه نحاو الفصاول المقلوباة إجرائياا بأناه :محصالة االساتجابات التاي يباديها طلباة

التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة -عينة الدراسة -نحو الفصول المقلوبة مان حياث القباول أو الارفي
عناد إجااابتهم علااى فقارات مقياااس االتجاااه نحااو الفصاول المقلوبااة الااذي أعااده الباحااث ،ويقاااس بالدرجااة الكليااة

التي يحصل عليها الطلبة في المقياس.
 3.3.2مكونات االتجاه:

تتفااق األدبيااات التربويااة علااى أن لالتجاااه مكونااات أساسااية يااذكرها كاال ماان (الرملااي ،)2011:96،و(سارايا،
 ،)264:2007و(جابر وكفافي )89:1994 ،وهي:

 )1المكون المعرفي :يشير هذا المكون إلى الجوانب المعرفية التي تنطوي علاى وجهاة نظار الفارد ذات
العالقاة بموافقاة موضااوع االتجااه ،ويتضامن هااذا المكاون المعلوماات والحقااائق الموضاوعية المتاوافرة
لدى الفرد عن هذا الموضوع ،ويتكون لديه مجموعة من الخبرات التي تشكل اإلطار المعرفاي لهاذه

المثيرات.

 )2المكااون الوجااداني :ويشااير هااذا المكااون إلااى أساالوب شااعوري عااام يااؤثر فااي اسااتجابة الفاارد لقبااول
موض ااوع االتج اااه أو رفض ااه ،فبع ااد أن تتك ااون ل اادى الف اارد مجموع ااة م اان الخبا ارات والمع ااارف ع اان
موضاوع معااين ،يظهاار لديااه بعااي األحاساايس والمشااعر التااي تعكااس اتجاهااه اإليجااابي أو الساالبي

نحو الموضوع الذي يعبر فيه عن مواقفه واعتقاداته وتوجهاته.

 )3المكون السلوكي :وهو عبارة عن مجموعة مان التعبيارات واالساتجابات الواضاحة التاي يقادمها الفارد
فااي موقا ٍ
اف مااا ،بعااد إد اركااه ومعرفتااه وانفعالااه فااي هااذا الموقااف ،إذ عناادما تتكاماال جوانااب اإلدراك
إضااافة إلااى رصاايد الخب ارة والمعرفااة التااي تساااعد فااي تكااوين االنفعااال وتوجيهااه ،يقااوم الفاارد بتقااديم
االستجابة التي تتناسب مع هذا االنفعال وهذه الخبرة وهذا اإلدراك.
ونجاد أن هااذه المكوناات الثالثااة ال يمكان أن يعماال كاال منهاا بشااكل منفصال ،فهااذه المكوناات تبادو مترابطااة

ويصعب فصل كل منها عن اآلخر.
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 3.3.3خصائص االتجاهات:
االتجاهات تشكل العمود الفقري في دراسات علم النفس االجتماعي ،فهي تمثل العنصر األساس

في تفسير السلوك والتنبؤ به ،سواء كان ذلك على صعيد الفرد أم الجماعة ،وهي أيضا تحتل مكانة بارزة
في دراسات الشخصية ،وفي مجاالت الدعاية والصحافة واإلعالم ،وفي مجال التربية بشكل خاص ،ومن

أهم خصائص االتجاهات كما ذكرها (عامر )57:2007 ،ما يأتي:

 )1االتجاهات مكتسبة ومتعلمة ،تتضمن دائما عالقة الفرد وموضوع من موضوعات البيئة.
 )2يمث ل االتجاه االتساق واالتفاق بين استجابات الفرد للمثيرات االجتماعية ما يسمح بالتنبؤ باستجابات
الفرد لبعي المثيرات.
 )3االتجاه يق ع بين طرفين متقابلين (موجب وسالب) وتغلب عليه الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث
محتواه ومضمونه المعرفي.
 )4االتجاهات تتميز بالثبات واالستقرار النسبي ولكن من الممكن تغييرها.
 )5االتجاهات قد تكون قوية على مر الزمن وتقاوم التغير والتعديل إذا كانت ذات قيمة كبيرة في تكوين
معتقدات الفرد وشخصيته.
 3.3.4عوامل تكوين االتجاه:
دور مهما في تكوين االتجاه إما سلبا أو إيجابا ،وربما تتفاعل تلك العوامل مع
هناك عدة عوامل تؤدي ا

بعضها البعي لتكوين االتجاه ،وفيما يأتي أبرز هذه العوامل (سرايا:)271-2007:270 ،

 )1حدة الخبرة وتأثيرها :فالخبرة التي يصاحبها انفعاالت حادة ومؤثرة ،تكون أكثر فاعلية في تكوين
االتجاهات ،ألن االنفعال القوي والمؤثر يعمق الخبرة في نفس الفرد ،ويجعله أكثر ارتباطا بسلوكه
في المواقف االجتماعية المرتبطة بمحتوى الخبرة.
 )2تكرار الخبرة :يعتمد تكوين االتجاه على تكرار الخبرة ،فعندما يجد المتعلم صعوبة متكررة في مادة
دراسية معينة ،ويعجز عن معالجتها ،فإنه يكون اتجاها سلبيا نحوها.
 )3تكامل الخبرة  :عندما ترتبط خبرة الفرد بعنصر من عناصر البيئة مع خبراته بالعناصر األخرى،
إطار واقعيا تصدر عنه
ا
تتكامل لديه الخبرة في وحدة كلية تؤدي إلى تعميم هذه الخبرات ،وتصبح
أحكامه ومواقفه واستجاباته لمواقف مشابهة بمواقف الخبرات السابقة.
 )4إشباع الحاجات :تنمو االتجاهات من خالل إشباع الفرد لحاجاته واهتماماته ،فاألشياء التي تشبع
حاجات الفرد العقلية والنفسية واالجتماعية ،فإن اتجاهاته اإليجابية تنمو نحوها ،واألشياء التي ال
تشبع حاجات الفرد قد يكون اتجاها سلبيا نحوها.
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 3.3.5تعديل االتجاهات وأساليب تغييرها:
إن عملية تعديل أو تغيير االتجاهات عملية شاقة وبالغة الصعوبة ،والسبب في ذلك هو أن االتجاهات

بعد فترة طويلة أو قصيرة تصبح جزءا من شخصية الفرد في كثير من األحيان ويحدث هذا بصفة خاصة

إذا كانت هذه االتجاهات قوية وثابتة ،أو عندما تكون واضحة للفرد ،وأساليب تغيير االتجاهات عديدة
منها ما أشار إليه العميان (:)100-99 :2010

 القيام بعملية تخطيط وتنظيم البرامج التدريبية الهادفة إلى تغيير اتجاهات األفراد العاملين حيال
موضوع معين.

 القيام بعمليات اتصال بشكل مخطط ومنظم سواء كانت هذه االتصاالت فردية أو جماعية ،شفوية
أو مكتوبة وغيرها من طرق االتصال.

 القيام بصياغة إستراتيجية ترويجية مناسبة بحيث تقوم على منهج واضح لالتجاهات الحالية
وألهداف التغيير.

 القيام بعملية تغيير في عناصر البيئة الثقافية المحيطة باألشخاص المعنيين بشكل مخطط بحيث
تؤدي إلى إثارة قدرتهم الحسية.

ويقترح الباحث بعي العوامل التي تسهل تغيير االتجاهات ومنها:
 أن يكون االتجاه ضعيفا وغير ثابت.
 عدم وضوح االتجاه.

 أن يكون االتجاه سطحيا.
 وجود مؤثرات مقاومة لالتجاه.
إن تغيير وتعديل االتجاهات أمر صعب ،وفي غاية التعقيد ،ألن االتجاه يعبر عدة مراحل وعمليات

لكي يرسل في ذهن الفرد ،وعملية تعديل االتجاهات ال تتم بصورة عشوائية بل يجب أن تكون ضمن

منهجية واضحة ألنها أصبحت جزءا من شخصية الفرد.
 3.3.6طرق قياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة:

قياس االتجاهات النفسية من الموضوعات التي وجدت اهتماما بالغا لدى علماء االجتماع ،لما لها من

أهمية في العديد من ميادين الحياة ،وبالتالي تعددت طرق القياس ،وتعددت المقاييس المستخدمة في قياس

االتجاه ،ومن أشهر المقاييس كما ذكرها األدب التربوي (النبهان )264:2004 ،و(عودة- 505:2011 ،
 )520و(فرج:)2007:798-794،

 )1مقياس جتمان (المقياس التراكمي).
 )2مقياس ثيرستون (مقياس الفقرات المتساوية ظاهريا).
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 )3مقياس أسكود (مقياس تمايز معاني المفاهيم).
 )4مقياس ليكرت (مقياس التقدير الجمعي).
أوالً :مقياس جتمان (المقياس التراكمي):

يعتمد مقياس جتمان على تدريج الفقرات من األدنى إلى األعلى ،بحيث إذا وافق المفحوص على فقرة

معينة فإنه قد وافق على الفقرات األدنى وال يوافق على الفقرات األعلى ،وتحدد درجة اتجاهات المفحوص

بالنقطة التي تفصل بين الفقرات الدنيا والفقرات العليا .يمنحنا هذا المقياس –بواسطة عالمة المستجيب -
معرفة الفقرات التي وافق عليها بالضبط مع احتمال خطأ أقل من  %10لكل العينة ،هذه الميزة نفتقدها

في طريقتي ثيرستون وليكرت كما هو معروف .)Oppenheim, 1966( ،وترتب الفقرات بأسلوب جتمان
حسب درجة التفضيل واإليجابية كما هو الحال في طريقة ثيرستون ،ما يميز طريقة جتمان هو التأكيد

الصارم على أحادية البعد (.)Mueller, 1986

مما سبق يمكننا القول إن مقياس جتمان يغلب استخدامه في مجاالت علم النفس الضيقة ،ويندر

استخدامه في باقي المجاالت الواسعة؛ ذلك ألنه ال تتضح دقة تدرج المقياس في المجاالت الواسعة،

إضافة لصعوبة تحليله ،وقلة الشروحات المتوفرة الستخدامه.

ظاهريا):
ثانيا :مقياس ثيرستون (مقياس الفقرات المتساوية
ً
ً
يبنى هذا المقياس باستعمال عبارات عادة ما تفوق المئة عبارة لوصف العناصر التي تمس االتجاه

المراد قياسه ،ثم تعري العبارات على مجموعة كبيرة من المحكمين الذين يعتقد الباحث أنهم ذوو الخبرة
في الموضوع إلبداء الرأي في وضوحها أو غموضها وعما إذا كانت قادرة على قياس االتجاهات نحو

موضوع الفقرة ،ثم تستبعد العبارات ذات التباين العالي وغير المناسبة وكذلك تلك العبارات التي اختلف
عليها المحكمون .ولحساب متوسط كل عبارة يطلب من المحكمين إعطاء درجة لها تتراوح بين (،)1

( )11بحسب إيجابيتها أو سلبيتها ،واذا كانت محايدة تعطي الرقم ( ،)6ثم تطبق العبارات على عينة من
المفحوصين لحساب الثبات ،ويوضح الشكل رقم ( )3.13نموذج ثيرستون.

الشكل ( :)3.13مقياس ثيرستون.
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كل عبارة تحمل حرفا ،ثم تحول الحروف إلى درجاتA=1, B=2 ……. K=11 :

ويرى الباحث أن من عيوب طريقة ثيرستون أن المحكمين قد ال يكونون مؤهلين تأهيال كافيا في
الحكم على الموضوع ،كما أنهم قد يختلفون مع أفراد العينة في الحكم على الفقرات ،كما أن اإلجراءات

المتبعة هنا طويلة ومعقدة وغير مضمونة النتائج.

ثالثا :مقياس أسكود (مقياس تمايز معاني المفاهيم):
يتميز مقياس أسكود عن بقية مقاييس االتجاه بأنه ال يستخدم جمال للقياس ،وانما يستخدم مقياسا

يتكون من سبع نقاط عبارة عن صفات متضادة مثل (جيد  -سيئ) ،ويطلب األمر فقط التأشير على
النقطة التي تعكس انطباع المفحوص ،وهو األمر الذي يوضحه الشكل ( :)3.14مقياس ثيرستون.

الشكل ( :)3.14مقياس أسكود.
ابعا :مقياس ليكرت (مقياس التقدير الجمعي):
رً
ويعد مقياس ليكرت وهو ما يسمى مقياس التقدير الجمعي ،أشهر مقاييس االتجاهات ،وأكثرها
استعماال في الدراسات التربوية ،لسهولة إعداده ،واستخراج نتائجه ،وتفسيرها ،وارتفاع درجة ثباته وصدقه،
نظر لسهولته ،وألنه ذو درجة ثبات عالية.
ويؤكد (الغرباوي )222007: ،تفضيل مقياس ليكرت ،ا
وعن طريقة بنائه يشير (زيتون )90:1988 ،إلى أن مقياس ليكرت يعتمد على تقديم عدد من
العبارات للمفحوصين تتصل بموضوع االتجاه ،ولإلجابة على كل عبارة يجد المفحوصون عددا من البدائل
أمام كل عبارة ،تبدأ بتأييد تام ،وتنتهي بمعارضة شديدة ،وما على المفحوص إال االستجابة لكل عبارة
بوضع عالمة تدل على مقدار تفضيله ألحد البدائل.
ويتضمن مقياس ليكرت فقرات إيجابية ،وأخرى سلبية ترتبط بموضوع االتجاه ،ويتدرج المقياس
تدريجا ثالثيا ،أو رباعيا ،أو خماسيا ،والخماسي أكثر شيوعا في الدراسات التربوية ،وفيه يتم تحويل
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استجابة المفحوص على كل عبارة إلى أوزان تقديرية تتراوح بين ( )5-1في حال البدائل الخمسة،
وتحسب درجة االتجاه بمجموع الدرجات التي حصل عليها المفحوص ،فتجمع الدرجات اإليجابية والسلبية،
مع مالحظة أن درجات االستجابة اإليجابية عكس درجات االستجابة السلبية ،فلو فرضنا أن البدائل
الخمسة على النحو اآلتي( :أوافق بشدة ،أوافق ،ال أدري ،أعاري ،أعاري بشدة) تكون الدرجات في
حالة العبارات اإليجابية على النحو اآلتي ،)1-2-3-4-5( :وفي حالة العبارات السلبية5-4-3-2-( :
( )1الخرماني.)97:2011،
ولما يتمتع به مقياس ليكرت من مميزات فقد اعتمد عليه الباحث في قياس االتجاه نحو الفصول
المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة.
 3.3.7عالقة الفصول المقلوبة باالتجاه نحوها:
من خالل العري السابق ،جاءت هذه الدارسة لتسلط الضوء على الفصول المقلوبة التي من
المأمول أن يكون لها عظيم األثر في التغلب على صعوبات تغيير االتجاهات السلبية المتأصلة عند
الكثير من الطلبة واألفراد في مجتمعنا عن طبيعة مادة الرياضيات الصعبة والجافة وعن توظيف الفصول
المقلوبة فيها ،كونها تمثل اتجاه جديد في التعلم والتعليم وتتطلب من المتعلم بذل بعي الجهد منفردا قبل
أن يأتي للمحاضرة ،وهو الشيء الجديد على الطلبة والذي قد ال يلقى قبوال ويحتاج ألن يتم ترغيب
الطالب فيه  ،مما حذا بكثير من الطلبة إلى النفور من التعلم بالفصول المقلوبة ،واألمل كبير في أن
تغير الفصول المقلوبة اتجاهات الطلبة نحوها إلى اإليجابية التي تدفعهم إلى تقبل هذه االستراتيجية ورؤية
مواطن جمالها وروعتها.
دور مهما في عملية التعليم ،فأصبحت قضية جوهرية تعد لها البرامج وتجرى لها
وتلعب االتجاهات ا
البحوث ،فاالتجاهات من الموضوعات التي تهم المعلمين وأولياء األمور وكل من له صلة بالتربية
والتعليم ،والفصول المقلوبة تعد من البحوث التي تجرى بهدف التعرف إلى أثر وفاعلية الفصول المقلوبة
في االتجاهات ،هذا يظهر العالقة الوثيقة بين الفصول المقلوبة واالتجاهات ،وهذا ما أكدته الدراسات
السابقة التي تعد فيها االتجاهات كمتغير تابع ،إذ أكدت دراسة يونا كورن وكلونج كراتك ( Unakorn,
 ،)Klongkratoke, 2015ودراسة بات ( ،)Butt, 2014ودراسة دومان وويب ( Doman, Bebb,
 ،)2014ودراسة سنودين ( ،)Snowden, 2012ودراسة أديدوجا ( )Adedoja, 2016على وجود
فاعلية للفصول المقلوبة في االتجاهات.
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في ضوء ما سبق يمكننا القول إن موضوع االتجاهات من أهم الموضوعات التي تشغل بال
المعلمين ،وأولياء األمور ،والعاملين في مجال التربية والتعليم ،فعن طريق تحديد اتجاهات الطلبة نحو
الفصول المقلوبة تحديدا دقيقا يمكن التعرف إلى درجة تقبل هؤالء الطلبة لهذه االستراتيجية واتجاهاتهم
نحوها.
3.3.8

تعقيب عام على اإلطار النظري:

بعد االطالع على األدب التربوي تبين للباحث ما يأتي:

أن الرياضيات بطبيعتها تعد مادة جافة ،وتتداخل عناصر المعرفة الرياضية فيما بينها ،ويغلب عليها

الطابع المجرد ،وهذا يؤدي إلى الخلط في المعنى ،وصعوبة بناء المفهوم الرياضي ،أو اكتساب مهارة ما،
كل ذلك يؤدي إلى وجود مجموعة من األخطاء الرياضية بين الطلبة نتيجة للفهم الخاطئ الذي يتكون

لديهم في أثناء تعلمهم لمساق تدريس مبادئ الرياضيات ،ولصعوبة تعلم مساق تدريس مبادئ الرياضيات

بالطريقة التقليدية التي ال تراعي الفروق الفردية ،فهي تعتمد على التلقين والحفظ فقط ،دون النظر لمهارات

نظر إلى عدم توفر الوقت الكافي لجميع الطلبة ،ما أدى لضعف التحصيل الدراسي
التفكير العليا ،و ا
لديهم ،وتكوين اتجاهات سلبية نحو المادة ،ظهرت إستراتيجية الفصول المقلوبة التي تعمل على قلب
عملية التعليم وتوفير الوقت الكافي للمعلم لمراعاة الفروق الفردية والتركيز على مهارات التفكير العليا،

ورفع التحصيل الدراسي ،فأتاحت الفرصة الستخدام التقنية التي يميل لها الطلبة في عصرنا الحالي،
وألهمية هذه اإلستراتيجية سيقوم الباحث باستخدامها في دراسته لقياس فاعليتها في التحصيل الدراسي

واالتجاه نحوها.
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 1.1منهج الدراسة.

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة

 1.1متغيرات الدراسة.
 1.1مجتمع الدراسة.
 1.1عينة الدراسة.
 1.1أدوات الدراسة.
 1.1ضبط المتغيرات الدخيلة.
 1.1البرنامج القائم على الفصول المقلوبة.
 1.2خطوات الدراسة.
 1.2األساليب اإلحصائية.

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل عرضا إلجراءات الدراسة التي اتبعها الباحث ،إذ هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية
برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات
واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة .ويتناول هذا الفصل

منهج الدراسة المتبع ،وضبط متغيرات الدراسة ،وتحديد العينة وكيفية اختيارها ،وأدوات الدراسة،

واإلجراءات المتبعة للتأكد من صدقها وثباتها ،والوصف التفصيلي للتجربة من خالل إعداد برنامج مقترح

لتطبيق التجربة ،إضافة إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 4.1منهج الدراسة:
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمناسبته للدراسة الحالية ،الذي يعرف بأنه :المنهج الذي

يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغييرات في أحد العوامل أو أكثر ورصد نتائج هذا التغير (األغا

واألستاذ.)83:2003،

وتم اختيار التصميم شبه التجريبي لمجموعة واحدة مع قياس قبلي _ بعدي (أبو عالم)222:2010 ،

ويعبر عنه بالصورة اآلتية:

جدول ()1-4
يوضح التصميم شبه التجريبي لمجموعة واحدة مع قياس قبلي _ بعدي

المجموعة
المجموعة التجريبية.

القياس القبلي
اختبار

المعالجة

التحصيل تطبيق البرنامج القائم اختبار

التحصيل

الدراسي لمساق تدريس على الفصول المقلوبة.

الدراسي لمساق تدريس

مقياس اتجاه الطلبة نحو

مقياس اتجاه الطلبة نحو

مبادئ الرياضيات.

الفصول المقلوبة.
زمن التطبيق:

القياس البعدي

2017-3-30م

مبادئ الرياضيات.

الفصول المقلوبة.
2017-4-5م

2017-5-2م

 4.2متغيرات الدراسة:

 4.2.1المتغير المستقل :ويعرف بأنه العامل أو المتغير الذي يسب ب الظاهرة أو يؤثر فيها (أبو ناهية،
 .)35 :2009ويتمثل في الدراسة الحالية في البرنامج القائم على الفصول المقلوبة.
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 4.2.2المتغير التابع :ويعرف بأنه العامل أو المتغير الذي يتبع المتغير المستقل ،ويتأثر بوجوده ،أو
يحدث نتيجة له (أبو ناهية .)35 :2009 ،ويتمثل في الدراسة الحالية في التحصيل الدراسي واالتجاه
نحو الفصول المقلوبة ،وتم قياسهما باالختبار ومقياس االتجاه الذي تم إعداده لتحقيق هذا الغري.

 4.2.3المتغيرات الدخيلة التي تم ضبطها :وتعرف بأنها المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع بخالف
المتغير المستقل ،والهدف من أي دراسة معرفة أثر المتغير المستقل في المتغير التابع .وتتمثل في هذه

الدراسة الحالية في المتغيرات اآلتية :البيئة االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية ،والعمر

الزمني).(Deaumont, 2009: 39

 4.3مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة ،والبالغ عددهم ()170
طالبة ،في الفصل الثاني من العام الدراسي 2017 /2016م في محافظة غزة.
ابعا :عينة الدراسة
رً
تتألف عينة الدراسة من مجموعتين ،هما:
 4.3.1العينة االستطالعية:
تم تطبيق اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات ومقياس االتجاه على عينة

استطالعية بلغت ( )50طالبة التي سبق لها أن درست العام السابق مساق تدريس مبادئ الرياضيات،

وهذه العينة تتفق مع عينة الدراسة في عمرها الزمني ومستواها التحصيلي واالجتماعي واالقتصادي ،ولم

يدخل أي من العينة االستطالعية في العينة الكلية للدراسة ،وقد طبق الباحث األدوات على هذه العينة
بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية.
 4.3.2العينة األساسية:
تمثلت عينة الدراسة في طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة في مساق تدريس مبادئ

الرياضيات ،وتم اختيار الطلبة بطريقة عشوائية بسيطة في بداية الفصل الدراسي بواقع ( )30طالبة ،وتم
اختيار ثالث وحدات دراسية من كتاب مبادئ الرياضيات وتدريسها ( )2المقرر في الفصل الدراسي الثاني

من العام الجامعي ( )2017-2016طبعة ( ،)2016وهي وحدة أساليب تدريس التقدير والتقريب في

الرياضيات ،ووحدة الوسائل التعليمية واستخداماتها في الرياضيات ،ووحدة األخطاء الشائعة في تعلم
الرياضيات ،وذلك لتدريسها باستخدام البرنامج القائم على الفصول المقلوبة.
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 4.4أدوات الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها ،قام الباحث بإعداد أداتي الدراسة المتمثلتين في

اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات من إعداد الباحث «ملحق رقم ( ،»)2ومقياس
االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي «ملحق رقم (.»)4
أ .اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات( :إعداد الباحث)
خطوات بناء االختبار:
بعد االطالع على الدراسات التي تناولت موضوع التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات وعدد

من االختبارات ذات العالقة ،أعد الباحث اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات ،ويتكون
االختبار من ( )19سؤاال.
ويتكون االختبار من أسئلة موضوعية (الصواب والخطأ ،واالختيار من متعدد) وأسئلة مقالية،

وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على االختبار بين ( 100 – 0درجة).
 -1تحديد الوحدات الدراسية:

أ) اختار الباحث وحدة أساليب تدريس التقدير والتقريب في الرياضيات ،ووحدة الوسائل التعليمية
واستخداماتها في الرياضيات ،ووحدة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات لألسباب اآلتية:

 ترابط الوحدات وتراكمها من الناحية المعرفية. -شكوى الطلبة من صعوبة تعلمها.

ب)تم إعداد جدول مواصفات االختبار وفق عدد المحاضرات الدراسية لكل وحدة« ،ملحق (.»)5
ت)تم تحديد األوزان النسبية لكل وحدة.

 -2تحديد الهدف من االختبار:

هدف االختبار إلى معرفة التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الدراسي في مساق تدريس مبادئ

الرياضيات.

 -3صياغة فقرات االختبار:
قام الباحث بناء على الدراسات ذات الصلة التي تضمنت اختبارات تتعلق بالتحصيل الدراسي في

مساق تدريس مبادئ الرياضيات ،إضافة إلى كتاب مبادئ الرياضيات وتدريسها ( )2المقرر في الفصل

الدراسي الثاني (طبعة  ،)2016ببناء جدول المواصفات «ملحق ( »)5وعليه قام بصياغة فقرات

االختبار .وقد تمت صياغة فقرات االختبار بحيث تنوعت بين األسئلة الموضوعية واألسئلة المقالية ،إذ

كانت األسئلة الموضوعية من نوع (صح أو خطأ واالختيار من متعدد) وذلك لدقتها ،وسهولة تصحيحها،
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وعدم تأثرها بذاتية المصحح ،وارتفاع معاملي الصدق والثبات فيها .واألسئلة المقالية التي ال تتيح أي
فرصة للتخمين ،وتسمح بتنظيم األفكار ونقدها وتقويمها.
وقد روعي عند صياغة فقرات االختبار أن تكون:
 .1واضحة ومحددة وخالية من الغموي.

 .2صياغة السؤال ال تحتمل أكثر من إجابة واحدة.

 .3صياغة السؤال ال تحتوي على إشارة إلى اإلجابة الصحيحة.
 .4منتمية لموضوعات المساق.

 .5تراعي الدقة العلمية واللغوية ومناسبة لمستوى الطلبة.
 .6مرتبطة مع األهداف المرجو قياسها.

 -4وضع تعليمات االختبار:

بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها ،قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح فكرة

اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة ،وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات االختبار ما يأتي:
 .1بيانات خاصة بالطالب ،مثل االسم.
 .2تعليمات خاصة بوصف االختبار ،وهي :عدد الفقرات ،وعدد البدائل ،وعدد الصفحات.
 .3تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة.

 -5الصورة األولية لالختبار:

تم إعداد اختبار مساق تدريس مبادئ الرياضيات في صورته األولية ،إذ اشتمل على ( )19فقرة ،وبعد
كتابة الفقرات تم عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات،

ومعلمي الرياضيات «ملحق ( ،»)1وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم واجراء التعديالت المناسبة ،وأهم النقاط
التي تم أخذ آراء المحكمين فيها هي:
 عدد بنود االختبار.


صياغة فقرات االختبار.



مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى الطلبة.



مدى دقة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار.



إمكانية الحذف واإلضافة.

في ضوء تلك اآلراء تم تعديل بعي الفقرات ولم تحذف أي فقرة من فقرات االختبار ،وبقي االختبار

مكونا من ( )19فقرة.
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 -6تجريب االختبار:
بعد إعداد االختبار بصورته األولية قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها

( )50طالبة من طلبة التعليم األساسي للمستوى الثالث من خارج عينة الدراسة ،والذين سبق لهم دراسة
وحدة أساليب تدريس التقدير والتقريب في الرياضيات ،ووحدة الوسائل التعليمية واستخداماتها في

الرياضيات ،ووحدة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات .وقد أجريت الدراسة االستطالعية بهدف:
 .1التأكد من الصدق الداخلي لالختبار وثباته.

 .2حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار.

 .3تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية.
 .4طريقة تصحيح االختبار.

 -7حساب زمن االختبار:

تم حساب زمن تأدية الطلبة لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طلبة العينة

االستطالعية لالختبار ،إذ تم حساب زمن أول خمس طالبات أجبن عن االختبار ،مضافا إليه زمن آخر

خمس طالبات أجبن عنه ،مقسوما على عددهن ،فكانت المدة الزمنية التي استغرقتها الطالبات تساوي

( )60دقيقة ،وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية:
()69+69+68+68+66( + )54+53+52+51+50

زمن إجابة االختبار= _______________________________________ = 60
 -8تصحيح االختبار:

10

تم تصحيح اختبار التحصيل الدراسي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات ،إذ كانت الدرجة العظمى

لالختبار ( ،)100والدرجة الصغرى (.)0
 -9تحليل نتائج االختبار:

قام الباحث بعد تطبيق اختبار التحصيل الدراسي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات على طلبة
العينة االستطالعية بتحليل نتائج إجابات الطلبة عن أسئلة االختبار ،وذلك بهدف التعرف إلى:
 .1صدق االختبار.

 .2معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار.
 .3معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.
 .4ثبات االختبار.
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 صدق وثبات االختبار:
وي قصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه ،بمعنى أن تكون بنود االختبار على

قادر على التمييز بين طرفي الخاصية التي
ا
عالقة وثيقة بالخاصية المراد قياسها ،وأن يكون االختبار

يقيسها ،وقد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق:
أوًال :صدق المحكمين:

قام الباحث بالتحقق من صدق االختبار عن طريق عرضه على مجموعة من األساتذة الجامعيين

المتخصصين في المناهج وطرق التدريس ومجموعة من معلمي الرياضيات «ملحق ( »)6إذ قاموا بإبداء
آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقراته ووضوح صياغتها اللغوية ومدى انتماء الفق ارت إلى كل بعد من

أبعاد االختبار ،وقد أبدى المحكمون بعي المالحظات واآلراء في االختبار ،وعلى ضوئها تم ما يأتي:
 .1إعادة صياغة بعي األسئلة.
 .2مدى صحة المادة

اللغوية.

 .3مدى مالءمة الصياغة لمستوى طلبة تخصص التعليم األساسي.

وفي ضوء المالحظات التي أبداها المحكمون ،قام الباحث بتعديل بعي الفقرات.

ثانيا :صدق االتساق الداخلي:
ً
ويقصد به قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ودرجة االختبار الكلية ،وكذلك

درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه (حسن،)516:2011،

وقد جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار ،بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من

( )50طالبة من خارج أفراد عينة الدراسة ،واكتفى الباحث بحساب ارتباطات فقرات اختبار التحصيل في
مساق تدريس مبادئ الرياضيات مع الدرجة الكلية لالختبار ،والجدول اآلتي يبين حساب معامل االرتباط

بين أسئلة اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات مع الدرجة الكلية الختبار التحصيل

الدراسي كما هو موضح في الجدول (.)2-4
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جدول ()2-4
معامل ارتباط أسئلة اختبار التحصيل الدراسي في مساق مبادئ تدريس الرياضيات مع الدرجة الكلية لالختبار
السؤال

االرتباط

مستوى
الداللة

رقم

رقم

معامل

معامل

مستوى

السؤال

االرتباط

الداللة

1

0.833

دالة عند 0.01

11

0.429

دالة عند 0.01

2

0.720

دالة عند 0.01

12

0.375

دالة عند 0.01

3

0.596

دالة عند 0.01

13

0.751

دالة عند 0.01

4

0.486

دالة عند 0.05

14

0.391

دالة عند 0.01

5

0.305

دالة عند 0.05

15

0.584

دالة عند 0.01

6

0.379

دالة عند 0.01

16

0.324

دالة عند 0.05

7

0.702

دالة عند 0.01

17

0.289

دالة عند 0.05

8

0.494

دالة عند 0.01

18

0.383

دالة عند 0.01

9

0.691

دالة عند 0.01

19

0.568

دالة عند 0.01

10

0.648

دالة عند 0.01

**قيمة (ر) الجدولية (د.ح=  )48عند  ،0.288 =0.05وعند 0.372 =0.01

يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات االختبار دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من

( ،)0.05هذا يدلل أيضا على أن االختبار في صورته النهائية يتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق
الداخلي .كما يشير ذلك إلى أن جميع أسئلة وفقرات االختبار تشترك في قياس التحصيل في مساق

تدريس مبادئ الرياضيات ،ما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
 حساب معامالت السهولة والتمييز:

ولكي يحصل الباحث على معامل السهولة ،ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار قام

بتقسيم الطلبة إلى مجموعتين :مجموعة عليا ضمت ( )%27من مجموع الطلبة ،وهم الطلبة الذين حصلوا

على أعلى الدرجات في االختبار ،ومجموعة دنيا ضمت ( )%27من مجموع الطلبة الذين حصلوا على

أدنى الدرجات في االختبار ،وقد تم التقسيم بهذه الصورة ألن حجم العينة قليل ،ومحصور في ()50
طالبة.

 معامل السهولة:
يقصد بمعامل السهولة :النسبة المئوية للذين أجابوا عن كل سؤال من أسئلة االختبار إجابة

صحيحة ،ولذلك فقد تم تقسيم درجات الطلبة إلى مجموعتين ،وفرز الذين أجابوا عن السؤال إجابة خاطئة،
والذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة ،ثم إيجاد معامل السهولة وفق المعادلتين اآلتيتين:
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معامل السهولة لألسئلة الموضوعية =

مجا ع  +مجا د
2ن

100 X

إذ إن:
 مجا ع :عدد الطلبة الذين أجابوا عن أسئلة االختبار إجابة صحيحة في المجموعة العليا.
 مجا د :عدد الطلبة الذين أجابوا عن أسئلة االختبار إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا.


2ن :عدد الطلبة الذين حاولوا اإلجابة عن أسئلة االختبار في المجموعتين (عودة،

.)289:2011

معامل السهولة لألسئلة المقالية=

مجموع الدرجات المحصلة على السؤال
عدد الطالب × درجة السؤال

(عبد المنعم.)72015: ،

ويفضل أن تتدرج أسئلة االختبار في سهولتها ،بحيث تبدأ باألسئلة السهلة وتنتهي باألسئلة

الصعبة ،وبالتالي تتراوح قيمة سهولتها بين ( )%90–10بحيث يكون معامل سهولة االختبار ككل في
حدود (( )%50أبو لبدة.)339:1982 ،
معامل التمييز:



يقصد به قدرة كل فقرة على التمييز بين التالميذ مرتفعي التحصيل (المجموعة العليا) في الصفة

التي يقيسها االختبار ،وبين التالميذ منخفضي التحصيل (المجموعة الدنيا) في تلك الصفة ،إذ قام الباحث
بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة اآلتية:
معامل التمييز م ت =

مجا ع – مجا د
ن

إذ إن:

100 X

 مجا ع :عدد الطلبة الذين أجابوا عن أسئلة االختبار إجابة صحيحة في المجموعة العليا.
 مجا د :عدد الطلبة الذين أجابوا عن أسئلة االختبار إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا.

 ن :عدد الطلبة الذين حاولوا اإلجابة عن أسئلة االختبار في إحدى المجموعتين (عودة:2011 ،
.)288

ولكي يحصل الباحث على معامل سهولة وتمييز كل سؤال من أسئلة االختبار ،تم تقسيم الطلبة إلى

مجموعتين :المجموعة األولى عليا وضمت ( )%27من مجموع الطلبة من الذين حصلوا على أعلى
الدرجات في االختبار ،والمجموعة الثانية دنيا وضمت ( )%27من مجموع الطلبة من الذين حصلوا على
أدنى الدرجات على االختبار من العينة االستطالعية ،وقد بلغ عدد الطلبة في كل مجموعة ( 14طالبا)،
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ومن المفضل أال يقل معامل التمييز عن ( )%25وأنه كلما ارتفعت درجة التمييز عن ذلك كانت أفضل
(الزيود وعليان .)172 :1998 ،والجدول اآلتي يبين معامالت السهولة والتمييز لكل سؤال من أسئلة

االختبار:

جدول ()3-4
معامالت السهولة والتمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار

رقم

السؤال

معامل السهولة%

معامل التمييز

رقم

السؤال

معامل السهولة%

معامل

التمييز

1

55.9

0.39

11

63.2

0.35

2

51.3

0.37

12

52.9

0.31

3

67.6

0.55

13

25.5

0.49

4

33.8

0.35

14

81.5

0.35

5

32.4

0.26

15

75.4

0.44

6

52.9

0.63

16

70.6

0.47

7

70.6

0.47

17

38.2

0.37

8

35.3

0.49

18

47.1

0.35

9

47.1

0.35

19

26.5

0.29

10

55.9

0.53
معامل السهولة الكلي = %51.77
معامل التمييز الكلي= 0.41

يتضح من الجدول السابق ( ،)3-4أن درجات سهولة معظم أسئلة االختبار تراوحت بين

( ،)%81.5 -25.5وأن درجة تمييز أسئلة االختبار تراوحت بين ( ،)0.63–0.26ما يشير إلى أن
جميع أسئلة االختبار تقع ضمن المستوى المقبول لمعامالت السهولة والتمييز ،وبذلك بقي اختبار

التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات ( )19سؤاال.


حساب ثبات االختبار :Test Reliability

يقصد بثبات االختبار "الحصول على النتائج نفسها عند تكرار القياس باستخدام األداة ذاتها وفي

الظروف نفسها"( ،األغا ،)120 :2002 ،وقد تم حساب معامل ثبات االختبار بالطريقتين اآلتيتين:
أ -باستخدام التجزئة النصفية:

تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية على األسئلة الفردية لالختبار (ن=

 10أسئلة) ودرجات األسئلة الزوجية (ن=  9أسئلة) ،وقد بلغ معامل االرتباط بين النصفين باستخدام
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معادلة بيرسون (ر=  ،)0.723وتم تعديل طول االختبار باستخدام معادلة جتمان (النصفان غير
متساويين) ،وكانت قيمة الثبات (ر=  )0.839وهي قيمة عالية تدلل على ثبات االختبار وأنه سيعطي

نتائج جيدة عند تطبيقه على العينة الفعلية.
ب -باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

قام الباحث أيضا بحساب ثبات اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات باستخدام

معادلة ألفا كرونباخ (عدد الفقرات =  ،)19وكانت قيمة الثبات تساوي ( )0.847وهي قيمة مقبولة تدلل
على درجة جيدة من ثبات االختبار.

ويتضح مما سبق أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات تطمئن الباحث لصحة
البيانات التي سيتم الحصول عليها ،وتظهر صالحية االختبار للتطبيق على أفراد العينة الفعلية للدراسة.
 )2مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي( :إعداد الباحث)
بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة ومنها دراسة أديدوجا (،)Adedoja,2016

ودراسة مور وتشانج ( ،)Moore & Chung, 2015ودراسة يونا كورن وكلونج كراتك ( Unakorn,

 ،)Klongkratoke 2015ودراسة بات ( ،)Butt, 2014ودراسة دومان وويب (،)Doman, webb, 2014
فقد قام الباحث بإعداد مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي ،الذي

تكون من ( )15فقرة ،وتتم االستجابة على الفقرات وفقا لتدرج ليكرت الخماسي (أوافق بشدة – أوافق–
محايد– ال أوافق– ال أوافق بشدة) وتصحح على التوالي بالدرجات ( ،)1 - 2 – 3 – 4 – 5والفقرات

سلبية التصحيح هي ( ،)13،4،3وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بين ( 75–15درجة).
 صدق وثبات مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي:

أ .الصدق الظاهري:

للتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل صدق المحكمين ،قام الباحث بعري الصورة األولية

للمقياس على مجموعة من األساتذة المتخصصين من هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس
والمختصين التربويين والعاملين في مجال تدريس مبادئ الرياضيات ،ومجموعة من معلمي الرياضيات

«ملحق رقم ( »)3وذلك بهدف معرفة آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول مجاالت المقياس ومدى
وضوحها ،وترابطها ،ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة ،وتم تفريغ المالحظات التي أبداها المحكمون ،وفي

ضوئها قام الباحث بإعادة صياغة بعي الفقرات ،وظل المقياس في صورته النهائية يتكون من ()15
فقرة.
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ب .صـدق االتساق الداخلي:
لحساب الصدق قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال والدرجة الكلية

للمقياس ،والجدول اآلتي يبين ذلك:

جدول ()4-4

ارتباط درجة كل سؤال من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
رقم

معامل

مستوى

رقم

معامل

مستوى

السؤال

االرتباط

الداللة

السؤال

االرتباط

الداللة

1

0.641

دالة عند 0.01

9

0.533

دالة عند 0.01

2

0.527

دالة عند 0.01

10

0.596

دالة عند 0.01

3

0.392

دالة عند 0.01

11

0.711

دالة عند 0.01

4

0.622

دالة عند 0.01

12

0.806

دالة عند 0.01

5

0.312

دالة عند 0.05

13

0.367

دالة عند 0.05

6

0.709

دالة عند 0.01

14

0.471

دالة عند 0.01

7

0.693

دالة عند 0.01

15

0.652

دالة عند 0.01

8

0.435

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح=  )48عند  ،0.288 =0.05وعند 0.372 =0.01

يتبين من الجدول السابق أن جميع فقرات المقياس ( 15فقرة) حققت درجات ارتباط دالة ماع الدرجاة
الكلية للمقياس عند مستوى داللة أقل من (.)0.05
ويبقى المقياس في صورته النهائية يتكون من ( )15فقرة ،وبذلك تتراوح الدرجة الكلياة علاى المقيااس

في صورته النهائية بين ( 75–15درجة) ،ما يدلل أيضا على أن المقياس في صاورته النهائياة تتسام بدرجاة

عالية من صدق االتساق الاداخلي .كماا يشاير ذلاك إلاى أن جمياع أسائلة المقيااس تشاترك فاي قيااس االتجااه
نحو الفصول المقلوبة لدى -أفراد العينة -طلبة تخصص التعليم األساسي.


ثبات مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي:

أ .باستخدام التجزئة النصفية:
قااام الباحااث بحساااب ثبااات المقياااس بطريقااة التجزئااة النصاافية ،وذلااك بحساااب معاماال االرتباااط بااين

درجااات أف اراد العينااة االسااتطالعية علااى الفق ارات الفرديااة ( )8فق ارات ،ودرجاااتهم علااى الفق ارات الزوجيااة ()7
فقا ارات ،والمكون ااة لقي اااس االتج اااه نح ااو الفص ااول المقلوب ااة ل اادى طلب ااة تخص ااص التعل اايم األساس ااي (مجم ااوع

الفقاارات=  15فقا ارة) ،وق ااد بلغ اات قيم ااة معام اال ارتباااط بيرس ااون ب ااين النص اافين (ر=  )0.661ث اام اس ااتخدم
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الباحث جتمان (النصفين غيار متسااويين) ،وقاد بلغات قيماة معامال الثباات بعاد التعاديل بتلاك المعادلاة (ر=
 )0.796األمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات تطبيق مقياس االتجااه نحاو الفصاول

المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي على عينة الدراسة.
ب .باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

كما قام الباحث كذلك بتقدير ثبات مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لادى طلباة تخصاص التعلايم

األساسا ااي بحسا اااب معادلا ااة ألفا ااا كرونبا اااخ لفق ا ارات المقيا اااس (عا اادد الفق ا ارات=  ،)15وقا ااد بلغا اات قيما ااة ألفا ااا
( ،)0.820وهااي قيماة تاادلل علااى مسااتوى جيااد ماان الثبااات وتفااي بمتطلبااات تطبيااق الفصااول المقلوبااة علااى
أفراد العينة.

ممااا ساابق اتضااح للباحااث أن مقياااس االتجاااه نحااو الفصااول المقلوبااة لاادى طلبااة تخصااص التعل اايم

األساس ااي موض ااوع الد ارس ااة يتس اام بدرج ااة عالي ااة م اان الص اادق والثب ااات ،تع اازز النت ااائج الت ااي س اايتم جمعه ااا
للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

4.6

ضبط بعض المتغيرات الدخيلة:
ته اادف الد ارس ااة الحالي ااة للتع اارف إل ااى فاعليا اة برن ااامج مقت اارح ق ااائم عل ااى الفص ااول المقلوب ااة لتنمي ااة

التحص اايل ف ااي مس اااق ت اادريس مب ااادئ الرياض اايات واالتجاه ااات نح ااو الفص ااول المقلوب ااة ل اادى طلب ااة التعل اايم

األساسااي فااي جامعااة األزهاار بغ ازة ،ولااذلك تاام ضاابط المتغي ارات التااي ماان الممكاان أن تااؤثر فااي التحصاايل

الد ارسااي باادال ماان البرنااامج القااائم علااى الفصااول المقلوبااة ،حرص اا علااى سااالمة النتااائج ،وتعميمهااا بصااورة
صائبة على مجتمع الدراسة ،كما تم ضبط المتغيرات قبل البدء في فترة التجريب .ومن هذه المتغيرات:

.1

البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية:
ت اام إجا اراء ه ااذه الد ارس ااة عل ااى طلب ااة التعل اايم األساس ااي ف ااي جامع ااة األزه اار بغا ازة ،إذ إن الظ ااروف

االجتماعية والثقافية واالقتصادية من المستوى ذاته.
.2

العمر:
تم إجراء الدراسة على مجموعة واحدة ،هم طلبة التعلايم األساساي المساتوى الثااني ،تتاراوح أعماارهم

بين (.)22-20
4.7

البرنامج القائم على الفصول المقلوبة:
تهدف هذه الخطوة من الد ارساة إلاى اقتاراح برناامج ينماي التحصايل الد ارساي واالتجااه نحاو الفصاول

المقلوباة لادى طلبااة التعلايم األساساي بجامعااة األزهار بغازة ،ومان ثام معرفااة فاعلياة هاذا البرنااامج عان طريااق
تحديااد النمااو الحاصال فااي التحصاايل الد ارسااي لاادى الطلبااة ،وذلااك لمعرفااة التحسان الااذي طا أر علااى مسااتوى
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الطلبااة فااي التحصاايل الد ارسااي ،وعلااى االتجاااه نحااو الفصااول المقلوبااة لااديهم .ولتحقيااق ذلااك سااوف يتناااول
الباحث الخطوات واإلجراءات التي اتبعها في بناء البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة.

قبل البدء في بناء البرنامج ،قام الباحث بااالطالع علاى مجموعاة مان الد ارساات الساابقة ،لالساتفادة

ماان الخطاوات واإلجاراءات التااي سااارت عليهااا عمليااة بناااء البرنااامج المقتاارح وطريقااة عرضااها ،ومنهااا د ارسااة
الزهراني ( ،)2015ودراسة المطيري ( ،)2015ودراسة هارون وسرحان (.)2015
خطوات ومراحل تصميم وتطبيق البرنامج:

المرحلة األولى :مرحلة التحليل:
 -1تحديد المشكلة التعليمية:

تتمث اال المش ااكلة ف ااي ص ااعوبة تعلا ام الطلب ااة لمس اااق ت اادريس مب ااادئ الرياض اايات ل اادى طلب ااة التعل اايم
األساسااي فااي جامعااة األزهاار فااي وحاادة أساااليب تاادريس التقاادير والتقريااب فااي الرياضاايات ،ووحاادة الوسااائل

التعليمية واستخداماتها في الرياضيات ،ووحدة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات بالطريقة االعتيادية.
 -2تحديد الفئة المستهدفة:


الطلبااة الااذين سيسااتفيدون ماان البرنااامج هاام طلبااة التعلاايم األساسااي المسااتوى الثاااني بجامعااة األزهاار
بغزة للعام الدراسي (2017-2016م) والذين تتراوح أعمارهم بين ( )22-20سنة.



جميع الطالب أصحاء ،وليس بينهم من هو من ذوي االحتياجات الخاصة.

 -3تحديد األهداف العامة للبرنامج:

إن اله اادف األس اااس م اان تص ااميم البرن ااامج تنمي ااة التحص اايل الد ارس ااي ف ااي مس اااق مب ااادئ تااادريس

الرياضيات واالتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة.
 -4تحديد المحتوى التعليمي المناسب:

إذ ت اام اختيااار وحاادة أس اااليب تاادريس التقاادير والتقريااب ف ااي الرياضاايات ،ووحاادة الوسااائل التعليمي ااة

واستخداماتها في الرياضيات ،ووحدة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات.
 -5تحديد المهام التعليمية:
قادر على أن:
بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ،سيكون الطالب ا
 .1يصوغ تعريفا للتقدير.

 .2يصوغ تعريفا للتقريب.

 .3يوظف التدوير في األعداد الصحيحة والكسور العشرية بشكل صحيح.
 .4يوظف التدوير في الكسور العادية واألعداد الكسرية بشكل صحيح.
 .5يوظف التدوير في العمليات الحسابية األساسية بشكل صحيح.
87

 .6يوظف التدوير في العمليات المشتركة األساسية بشكل صحيح.
 .7يوظف األرقام المعنوية في العمليات الحسابية األساسية بشكل صحيح.
 .8يوظف الوسائل التعليمية في طرق تعليم الرياضيات.

 .9يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالعدد والقيمة.
 .10يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالجمع والطرح.

 .11يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالضرب والقسمة.

 .12يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالكسر العادي والعدد الكسري.
 .13يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالكسور العشرية.
 .14يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالقياس.

 .15يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالهندسة.

 -6تحديد نوع البرنامج المستخدم:

يعد البرنامج القائم على الفصول المقلوبة المستخدم إحدى الطارق الحديثاة المساتخدمة فاي التادريس

عن بعد ،الذي يعتمد على مشاهدة الطلبة للمحاضرات في البيت عن طريق موودل دعام نات التعليماي ،ثام
حل بطاقة التقييم اإللكترونياة التاي تتباع المحاضارة ،وفاي وقات المحاضارة العاادي يساتفيد المعلام مان الوقات
بالكامل في إجراء مناقشات وحل أوراق عمل مع الطلبة.
 -7تحديد نوع البيئة المحيطة:
اسااتخدم الباحااث إحاادى القاعااات الد ارسااية فااي جامعااة األزهاار بغازة بعااد موافقااة الشااؤون األكاديميااة،

وكلية التربية ،ومدرس المساق.

المرحلة الثانية :مرحلة التصميم:
 -1تحديد تصور لمرحلة اإل نتاج:
تاام وضااع تصااور مباادئي للاازمن الااالزم والتكلفااة الماديااة للبرنااامج ،وقااد اسااتغرقت عمليااة إنتاااج البرنااامج

كاامال ق اربااة سابعة أشااهر ،إذ إن إنتاااج الفياديوهات وتصااميم البيئاة التعليميااة للمااوودل التعليماي اسااتغرق وقتااا
طويال.
 -2تحديد األهداف اإلجرائية:
توص ال الباحااث إلااى األهااداف اإلجرائيااة عاان طريااق تحلياال المحتااوى لوحاادة أساااليب تاادريس التقاادير

والتقرياب فاي الرياضايات ،ووحادة الوساائل التعليمياة واساتخداماتها فاي الرياضايات ،ووحادة األخطااء الشاائعة
في تعلم الرياضيات في ضوء التحصيل الدراسي.
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 -3تحديد إستراتيجية استخدام البرنامج (نمط التعلم):
وهو نمط التعلم الفردي :إذ يمكن لكل طالب مشاهدة المحاضرة بمفرده ،وحل بطاقاة التقيايم اإللكترونياة

وتزويده بالتغذية الراجعاة المباشارة ،وان كال ماا يلازم لاذلك هاو امتالكاه لحاساب آلاي أو لهااتف ذكاي متصال
بالشبكة العنكبوتية.

المرحلة الثالثة :مرحلة اإل نتاج والتطوير:
قام الباحث باإلجراءات اآلتية:


شراء استضافة ( )Hostingعلى إحدى الشركات العالمية لخدمات توفير المساحة.



شراء مجال ( )Domainوربطه مع المساحة لتسهيل عملية الربط بين المجال والمساحة.



تصااميم مااوودل ( )Moodelتعليمااي خاااص ماان تلق اااء نفسااه ،إذ ساابق للباحااث العماال فااي مجااال



إع ااداد ال اادروس الما اراد قلبه ااا ،ع اان طري ااق الفص ااول المقلوب ااة ،وأوراق العم اال ،ورص ااد المش اااركات،



شراء كامي ار احترافية لتصوير المحاضرات.



تجهيز المكان الخاص بالتصوير من اإلضاءة المناسبة وعزل الصوت.

برمجة المواقع اإللكترونية والهواتف المحمولة.

وملفات اإلنجاز ،وبطاقة التقييم اإللكترونية.





إنتاج الفيديوهات عن طريق برنامج أدوبي بريمير ( )Adobe premiereلتخرج بأفضل صورة.
رفع الفيديوهات على قناة دعم نت التعليمية عبر يوتيوب (.)Youtube

ربط الفيديوهات مع الموودل.



إعداد بنك األسئلة في الموودل التعليمي ،مع مراعاة تنوع األسئلة في كل محاضرة.



إنشاء بطاقة التقييم اإللكترونياة التاي تتباع كال محاضارة ،إذ روعاي عادم تكارار الساؤال باين الطلباة،



التواصل مع العينة وجمع المعلومات الخاصاة بهام مان اسام المساتخدم وكلماة المارور المقترحاة مان



تسجيل أرقام هواتف الطلبة وربطها مع الموودل ،إذ يصل الطلباة كال ماا هاو جدياد علاى الماوودل،

فكل طالب كانت تظهر له أسئلة مختلفة عن اآلخر.

قبلهم للموودل.

من عالمة الطلبة بعد االنتهاء من التصحيح ،وتنبيه الطالب بتوفر الفيديو وتذكير الطلباة الاذين لام

يشاهدوا الفيديو أو يقوموا بحل بطاقة التقييم اإللكترونية.


إنشاء حسابات الطلبة ،ماع العلام أن كال طالاب لدياه اسام مساتخدم وكلماة سار مختلفاة عان اآلخار،



إنشااء مجموعاة دعاام نات التعليمياة علااى مواقاع التواصاال االجتمااعي (فايس بااوك) ،لساهولة تواصاال

وتم إرسالها على هواتف الطلبة.

الطلبة مع بعضهم بعضا من خالل األقران والتواصل مع المعلم أيضا.
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إعااداد النسااخة النهائيااة ماان البرنااامج المقتاارح ،وتاام عرضااه علااى مجموعااة ماان المحكمااين ،وحااازت
علااى م اوافقتهم ،بناااء علااى مجموعااة ماان المعااايير تمثلاات فااي :وضااوح الصااورة والصااوت ،سااهولة
التعاماال مااع المااوودل التعليمااي ودقتااه ،ساارعة التعاماال مااع المااوودل ،مناساابة الفيااديوهات لمسااتوى

الطلب ااة ،مناس اابة بطاق ااة التقي اايم اإللكتروني ااة لمس ااتوى الطلب ااة وخ اارج البرن ااامج المقت اارح ف ااي ص ااورته
النهائية «ملحق رقم (.»)7


رابط موودل دعم نت .http://moodle.d3mnt.com

المرحلة الرابعة :التقويم النهائي:


تجريب المحاضرات والموودل على عينة من الحواسيب والهواتف الذكية.



تدريس العينة المستهدفة باستخدام الفصول المقلوبة.






تطبيق االختبار التحصيلي.

المعالجة اإلحصائية للنتائج.

تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها.

اتخاذ قرار بشأن االستخدام.

وتم عري دروس البرنامج القائم على الفصول المقلوبة «ملحق رقم (.»)7

 4.8خطوات الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الد ارسة والتأكد من صحة فرضياتها اتبع الباحث الخطوات اآلتية:
 .1االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.
 .2استنادا إلى الدراسات السابقة تم إعداد اإلطار النظري.
 .3إعداد االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه وبناؤهما.

ِّ
المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص.
 .4عري االختبار ومقياس االتجاه على مجموعة من
 .5صياغة االختبار ومقياس االتجاه بصورتهما النهائية بعد التحكيم.

 .6تطبيق االختبار ومقياس االتجاه على عينة استطالعية للتحقق من صدقهما وثباتهما.
 .7بناء برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة ،ويتضمن مجموعة من اإلجراءات:
أ .تحديد الهدف الرئيس من البرنامج.
ب .تحديد األهداف التعليمية للبرنامج.

ت .تحديد محتوى البرنامج ،وأسس اختياره ،ومصادر اشتقاقه.
ث .تنظيم محتوى البرنامج.

ج .تحديد طرائق التدريس وأساليبه.
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ح .تحديد األنشطة والوسائل التعليمية.
خ .تحديد أساليب التقويم وأدواته.
ِّ
المحكمااين المختصااين ،وتعديلااه فااي ضااوء
 .8ضاابط البرنااامج ماان خااالل عرضااه علااى مجموعااة ماان
آرائهم وملحوظاتهم.

 .9اختيار عينة الدراسة بإحدى الطرق العلمية-العشوائية البسيطة.-

 .10تطبيق االختبار القبلي ومقياس االتجاه القبلي على عينة الدراسة لتشخيصهم.
 .11تطبيق البرنامج المقترح على عينة الدراسة.

 .12تطبيق االختبار البعدي ومقياس االتجاه على عينة الدراسة لقياس التحصيل الد ارساي واالتجااه نحاو
الفصول المقلوبة.

 .13إجراء المعالجة اإلحصائية.

 .14رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها.

 .15صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.

 4.9األساليب اإلحصائية:
للتحق ااق م اان ص ااالحية االختب ااار التحص اايلي ومقي اااس االتج اااه ،والختب ااار ص ااحة الف ااروي ت اام اس ااتخدام

األساليب اإلحصائية اآلتية:

 .1معامل ارتباط بيرسون ،للتأكد من صدق االتساق الداخلي لالختبار ،ومقياس االتجاه.
 .2معامل السهولة والتمييز.
 .3معامل ألفا كرونباخ لثبات االختبار ،ومقياس االتجاه.
.4

معادلااة جتمااان للتجزئااة النصاافية غياار المتساااوية ،ومعادلااة ساابيرمان للتجزئااة النصاافية المتساااوية

إليجاد معامل ثبات االختبار ،ومقياس االتجاه.

 .5اختبار (ت) لعينتين مترابطتين ،إليجاد الفروق بين أفراد المجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي.
 .6قيمة حجم التأثير من خالل مربع إيتا(.منصور)1997:57 ،
مربع إيتا =

ت2

ت + 2د.ح

 .7معامل الكسب المعدل لبالك ،إليجاد فاعلية البرنامج القائم على الفصول المقلوبة لتنمية
التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات ،واالتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم

األساسي في جامعة األزهر بغزة .وفقا للمعادلة اآلتية :أرمان وآخرون (Arman & Others,
)2009:143
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معامل الكسب المعدل لبالك =

ص−س

ص−س

د

د−س

+

إذ إن:

 ص :متوسط درجات الطالب في القياس البعدي.
 س :متوسط درجات الطالب في القياس القبلي.
 د :الدرجة النهائية في األداة المستخدمة.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها

 1.1النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها وتفسيرها.

 1.1النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها.
 1.1النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها.
 1.1النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها.
 1.1النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها.
 1.1توصيات الدراسة.
 1.1مقترحات الدراسة.

الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
يهاادف هااذا الفصاال إلااى معرفااة فاعلياة برنااامج مقتاارح قااائم علااى الفصااول المقلوبااة لتنميااة التحصاايل

فااي مساااق تاادريس مبااادئ الرياضاايات ،واالتجاهااات نحااو الفصااول المقلوبااة لاادى طلبااة التعلاايم األساسااي فااي

جامع ااة األزه اار بغا ازة ،ولتحقي ااق ذل ااك ت اام إع ااداد البرن ااامج المقت اارح الق ااائم عل ااى الفص ااول المقلوب ااة ،واختب ااار
التحصيل الدراسي ،ومقياس االتجاه ،وتم عري نتائج الدراسة وتحليلها ،وتفسايرها مان خاالل القيااس القبلاي

والبعدي لعينة الدراسة ،وكذلك إيجاد فاعلية البرنامج مان خاالل أداء الطاالب فاي القياساين :القبلاي والبعادي
باستخدام نسبة الكسب المعدل لبالك.
وتمت معالجة البياناات باساتخدام برناامج ( ،)spssويادويا ،باساتخدام األسااليب اإلحصاائية اآلتياة:

اختبار "ت" لعينتين مترابطتين ،وحجم التأثير باستخدام مربع إيتا ،ومعادلة الكسب المعدل لبالك.

وبها ااذا تا اام فا ااي ها ااذا الفصا اال عا ااري اإلجابا ااة عا اان أسا اائلة الد ارسا ااة ،وتحليلها ااا وتفسا اايرها ،وصا ااياغة
التوصيات ،والمقترحاات فاي ضاوء ماا أسافرت عناه نتاائج الد ارساة .وفيماا ياأتي عاري تفصايلي للنتاائج التاي
تم التوصل إليها:

نتائج الد ارسة وتفسيرها ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

5.1

ياانص الس اؤال األول علااى مااا يااأتي" :مــا البرنــامج المقتــرح القــائم علــى الفصــول المقلوبــة لتنميــة
التحصــيل الدراســي فــي مســاق مبــادئ تــدريس الرياضــيات لــدى طلبــة التعلــيم األساســي بجامعــة األزهــر

بغزة؟".

ولإلجاباااة عا اان هاااذا الس ا اؤال قا ااام الباحا ااث بمراجعا ااة األدب الترباااوي لتوظيا ااف الفصاااول المقلوبا ااة فا ااي

التحصاايل الد ارسااي ،والد ارسااات التااي تناول اات بن اااء باارامج تدريبيااة مثاال د ارسااة هااارون وس اارحان (،)2015
ود ارسااة كااالرك ( .)Clark, 2013ت ام إعااداد وبناااء البرنااامج المقتاارح القااائم علااى الفصااول المقلوبااة لتنميااة

التحصيل الدراسي في مساق مبادئ تدريس الرياضيات لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهار بغازة ،إذ

تضاامن البرنااامج ( )12درسااا ،تاام تدريسااها بطاارق متنوعااة حسااب الموقااف التعليمااي ،وكااان األساااس الااذي

اعتمد عليه في تصميم هذه الدروس هو الفصول المقلوبة المناسبة لطلبة التعليم األساساي بجامعاة األزهار،
وتم عرضه علاى مجموعاة مان المحكماين المتخصصاين فاي المنااهج وطارق التادريس .والموضاحة خطاوات

بنائه بجميع تفاصيلها في الفصل الرابع من فصول الدراسة وفي مالحق الدراسة «ملحق رقم (.»)7
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5.2

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

يانص الساؤال الثاااني علااى مااا يااأتي" :هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات تحصــيل
الطلبة قبل تطبيق البرنامج وبعده؟".

ولإلجابة عن هذا السؤال ِ
صيغ الفري اآلتي وهو:
"ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α≤0.05بـين متوسـطي درجـات تحصـيل

الطلبة قبل تطبيق البرنامج وبعده".

والختب ااار ص ااحة ه ااذا الف ااري ت اام تطبي ااق االختي ااار التحص اايلي ،وحس اااب متوس ااط درج ااات الطلب ااة،

واالنحا اراف المعي اااري ،واس ااتخدم اختب ااار (ت) للتع اارف إل ااى دالل ااة الف اارق ب ااين المتوس ااطين ،والج اادول اآلت ااي
يوضح ذلك:
جدول رقم ()1-5

نتائج اختبار ( )T.TESTلداللة الفرق بين متوسطي درجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي
الختبار التحصيل في مساق مبادئ تدريس الرياضيات (ن=)30
المتوسط

المتغير

المجموعة

العدد

الدرجة الكلية الختبار

قبلي

30

46.42

بعدي

30

90.20

التحصيل في مساق مبادئ
تدريس الرياضيات

االنحراف

الحسابي

المعياري
14.11
3.72

قيمة ت

*

17.376

الداللة

اإلحصائية
دالة عند
*0.01

*المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى الداللة.

قيمة " "tالجدولية عند درجة حرية ( )29ومستوى داللة  0.05تساوي .2.045
قيمة " "tالجدولية عند درجة حرية ( )29ومستوى داللة  0.01تساوي .2.756

يتبين من خالل الجدول السابق أن متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية على قياس االختبار

القبلي ( ،)46.42في حين جاء متوسط درجات طلبة المجموعة نفسها على قياس االختبار البعدي

( ،)90.20إذ إن قيمة (ت) المحسوبة ( )17.376وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية ( )2.756وهي

دالة عند مستوى ( ،)0.01بما يؤكد وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة من

المجموعة التجريبية على القياس القبلي ،ومتوسط درجات المجموعة نفسها على القياس البعدي الختبار

التحصيل الدراسي في مساق مبادئ تدريس الرياضيات ،وهو ما يعني تحقيق البرنامج المقترح األهداف
المرجوة منه بتنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة ،وبالتالي ترفي

فرضية الدراسة الصفرية.
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ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة الذي استخدمه الباحث
لتنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة ،إذ خلق جوا تعليميا ممتعا في

الدراسة والمتابعة ،والتواصل الفعال بين المعلم والطلبة عبر بيئة الفصول المقلوبة ،ومجموعة الفيس بوك.

إضافة إلى الخروج من النمطية في التدريس ،إذ راعى البرنامج الفروق الفردية بين الطلبة من خالل تفريد
التعليم ،فكل طالب يستطيع التعلم بمفرده وقت ما أراد .ويرى الباحث أن استخدام البرنامج المقترح القائم
على الفصول المقلوبة أمر شيق وممتع لتعلم الرياضيات ،إذ الحظ الباحث تفاعل الطلبة في أثناء تطبيق
البرنامج ،وذلك من خالل مشاهدة الطلبة الفيديوهات وهو أمر جديد بالنسبة لهم ،كما أن الباحث استخدم

عدة وسائل في ممارسة األنشطة واإلجراءات مثل :مقاطع الفيديو ،بطاقات التقييم اإللكترونية ،أوراق

العمل ،العمل من خالل المجموعات ،المناقشة داخل المحاضرة ،تطبيق ما تعلمه في المحاضرة .كما تم
تقديم التغذية الراجعة للطلبة عند إتمام العمل بشكل مباشر من خالل الموودل ،ومن خالل المناقشة في

أثناء حل أوراق العمل .كل هذا أدى إلى تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة

األزهر بغزة.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الزين ( ،)2015ودراسة الزهراني ( ،)2015ودراسة زاده
وساليمي ( ،)Zadeh & Salimi, 2015ودراسة فيليديشوك وونج)،(Feledichuk & Wong, 2015

ودراسة هارون وسرحان ( ،)2015ودراسة سينجل ( ،)Sengel, 2014ودراسة كالرك ( Clark,

 ،)2013التي تؤكد فاعلية الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل الدراسي.
 5.3النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث على ما يأتي" :ما فاعلية البرنامج المقتـرح القـائم علـى الفصـول المقلوبـة فـي تنميـة
التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال ِ
صيغ الفري اآلتي وهو:
" يحقــق توظيــف البرنــامج المقتــرح القــائم علــى الفصــول المقلوبــة فاعليــة مرتفعــة (نســبة الكســب
المعدل لبالك< )1.2في التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.".
وللتحقق من صحة هذا الفري ،وبيان مدى تقدم أفاراد المجموعاة التجريبياة ،وللتأكاد مان كاون الفارق

الناتج هو فرق جوهري يعود إلى متغيرات الدراسة ،تم حساب حجم التاأثير مان خاالل مرباع إيتاا ( )2الاذي
يظهر أثر البرنامج المقترح بصورة أكثر وضوحا ،وذلك من خالل المعادلة اآلتية (منصور:)57:1997 ،

مربع إيتا =

ت2
ت + 2د.ح
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وعن طريق مربع إيتا ( )2تام إيجااد قيماة ( )dالتاي تعبار عان درجاة التاأثير للبرناامج المقتارح باساتخدام
المعادلة التالية:

قيمة = d

2

2

1-2
ويوضح الجدول المرجعي التالي ( )2-5مربع إيتا ( )2وحجم تأثيرها:
جدول رقم ()2-5

يوضح الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير ( )2
حجم التأثير
األداة المستخدمة
كبيرة
متوسطة
صغيرة
D

0.2

0.5

0.8

2

0.01

0.06

0.14

وقد اعتمد الباحث الجدول المرجعي السابق لحساب حجم التاأثير ،وبعاد حسااب حجام التاأثير مان خاالل
مربع إيتا باستخدام المعادلة السابقة تم التوصل إلى البيانات اآلتية والجدول اآلتي يوضح ذلك:
جدول رقم ()3-5

يوضح حجم التأثير من خالل مربع إيتا وقيمة ( )dلدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي
المتغير
الدرجة الكلية الختبار

المجموعة
قبلي

التحصيل في مساق
مبادئ تدريس
الرياضيات

بعدي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

30

46.42

14.11

30

90.20

3.72

العدد

قيمة ت

17.376

مربع
إيتا

0.921

قيمة d

6.828

حجم
التأثير

كبير

*المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى الداللة.

قيمة " "tالجدولية عند درجة حرية ( )29ومستوى داللة  0.05تساوي .2.045
قيمة " "tالجدولية عند درجة حرية ( )29ومستوى داللة  0.01تساوي .2.756

ويتضااح ماان الجاادول السااابق تفااوق أفاراد المجموعااة التجريبيااة فااي التطبيااق البعاادي ،مقارنااة بااأدائهم
في التطبيق القبلي الختبار التحصيل في مساق مبادئ تدريس الرياضيات ،إذ بلغ متوساط درجاات التطبياق

القبلي ( )46.67في حاين ارتفاع متوساط درجااتهم فاي التطبياق البعادي إلاى ( )90.20األمار الاذي انعكاس
علاى قيمااة (ت) المحسااوبة التااي بلغات ( ،)17.376وهااي قيمااة دالاة إحصاائيا عنااد مسااتوى ( ،)0.01وهااذا
يشااير إلااى دور البرنااامج المقتاارح ،وأثاره فااي تنميااة التحصاايل الد ارسااي فااي مساااق مبااادئ تاادريس الرياضاايات

لدى أفراد المجموعة التجريبية.
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كما يتبين من الجدول السابق أن قيماة مرباع إيتاا المحساوبة تسااوي ( )0.921وهاذه القيماة أكبار مان
قيمااة مربااع إيتااا الجدوليااة ( )0.14بمعنااى أنهااا أكباار ماان حجاام الت اأثير المحاادد للتااأثير الكبياار الااذي يساااوي

( )0.14حسب (منصور ،)57:1997 ،وأن قيمة ( )dبلغات ( )6.828وهاذا يشاير إلاى أن تاأثير المتغيار

تأثير واضحا ،وأن حجم التأثير له كان علاى درجاة كبيارة،
ا
المستقل في إحداث تباين في المتغير التابع كان
ار فاي تنمياة التحصايل الد ارساي فاي مسااق مباادئ تادريس
وهذا يدل على أن البرنامج المقترح كان تأثيره كبي ا

الرياضيات.

كما يتضح من النتائج المتعلقة بالمقارنة بين التطبيق القبلي والبعدي ما يأتي:
 أشااارت النت ااائج للدرج ااة الكلي ااة الختب ااار التحص اايل الد ارسااي ف ااي مس اااق مب ااادئ ت اادريس الرياض اايات ف ااي
التطبيااق القبلااي أن المتوسااط الحسااابي لاادرجات الطلبااة مثاال قيمااة منخفضااة بالمقارنااة مااع متوسااط درجااات

الطلب ااة ف ااي التطبي ااق البع اادي ،م ااا يعن ااي انخف اااي مس ااتوى طلب ااة التعل اايم األساس ااي -عين ااة الد ارس ااة -ف ااي
التحصيل الدراسي فاي التطبياق القبلاي مقارناة بالدرجاة الكلياة الختباار مسااق تادريس مباادئ الرياضايات فاي

التطبيق البعدي ،وقد يرجع ذلك لعدة عوامل كثيرة ومتداخلة يصعب الفصل بينها ومن أهمها:
 -1عدم تعري الطلبة للمساق الدراسي قبل ذلك.
 -2قصور الطرق واألساليب المستخدمة في تدريس الرياضيات.

 -3أس اااليب التق ااويم المنخفض ااة ف ااي الم ارح اال العمري ااة المختلف ااة لقي اااس التحص اايل الد ارس ااي ف ااي مس اااق
تدريس مبادئ الرياضيات.

 -4عدم وضوح أهداف التدريس الخاصة بمساق مبادئ تدريس الرياضيات لكل من المعلم والطالب.
 انخفاي مستوى أداء الطلبة في التطبيق القبلي الختبار التحصيل يشير إلى قلة الخبارات المعرفياة التاي
يمتلكها الطلبة .ويعني أن الطلبة كانوا في حاجة ماسة إلى رفع مستواهم التحصيلي وهو ما قدمتاه لهام

الدراسة الحالية ببرنامجها المقترح.

 أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا في المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة في التطبياق البعادي ،وهاذا مؤشار
واضح على تنمية التحصيل الدراسي لمسااق مباادئ تادريس الرياضايات ،ماا يشاير إلاى فاعلياة البرناامج

المقترح.

وإللقاء المزيد من الضوء على هذه النتيجـة ،تام حسااب متوساط درجاات التطبياق القبلاي والتطبياق البعادي
لالختبااار فااي المجموعااة التجريبيااة ،ولقياااس الفاعلي اة قااام الباحااث بحساااب معاماال الكسااب المعاادل لاابالك،
باستخدام المعادلة اآلتية:

معامل الكسب المعدل لبالك =

ص−س

ص−س

د

د−س

+
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إذ إن:
 ص :متوسط درجات الطالب في القياس البعدي.
 س :متوسط درجات الطالب في القياس القبلي.
 د :الدرجة النهائية في األداة المستخدمة.

والجدول اآلتي يوضح النتائج التي تم التوصل إليها:
جدول رقم ()4-5

المتوسطات القبلية والبعدية ومعامل الكسب لبالك للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي
البيان
الدرجة الكلية الختبار

التحصيل في مساق مبادئ

المتوسط القبلي
46.41

المتوسط البعدي
90.20

الدرجة الكلية
100

معامل الكسب
1.255

تدريس الرياضيات

ومن خالل الجادول الساابق ،يتباين أن معامال الكساب المعادل قاد تخطاى الحاد المقباول ( )1.2كماا

حااددها بااالك ،مااا يشااير إلااى أن هناااك كساابا ذا داللااة إحصااائية فااي التحصاايل الد ارسااي ،يعاازى إلااى فاعلي اة
البرن ااامج المقت اارح ،إذ بل ااغ معام اال الكس ااب المع اادل ( )1.255وه ااي قيم ااة تف ااوق الح ااد األدن ااى لقب ااول نس اابة

الكسااب ،وهااذا يثباات صااحة الفرضااية التااي تاانص علااى وجااود فاعلي اة للبرنااامج المقتاارح القااائم علااى الفصااول
المقلوبة في تنمية التحصيل الد ارساي لادى طلباة التعلايم األساساي فاي جامعاة األزهار بغازة ،وفاي ضاوء ذلاك

يمك اان الق ااول :إن البرن ااامج الح ااالي ق ااد حق ااق مس ااتوى مقبا اوال م اان الفاعليا اة ف ااي تحقي ااق أهداف ااه ل اادى طلب ااة

المجموعة ،وكان له أثر ملموس في تحسن مستواهم فاي القيااس البعادي مقارناة بمساتوى أدائهام فاي القيااس
القبلي ،وذلك في التحصيل الدراسي لمساق مبادئ تدريس الرياضيات.
ويعزو الباحث فاعلية البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة في تنمياة التحصايل إلاى العدياد

من الجوانب والخصائص التي تمياز بهاا البرناامج عان الطارق التقليدياة ،ويمكان تفساير ذلاك بشاكل تفصايلي

أكثر وارجاعه لعدة أسباب يمكن توضيحها في النقاط اآلتية:

 -1احتواء البرنامج على فيديوهات تعليمية ساعدت في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة.
 -2قدرة البرنامج على جذب انتباه الطلبة.

 -3اسااتغالل وقاات المحاض ارة بشااكل كاماال لتطبيااق مااا تعلمااه الطلبااة فااي الفصااول المقلوبااة ،وهااذا مااا
أكدته دراسة مور وتشانج (.)Moore & Chung, 2015

 -4تنويااع األساااليب واألنشااطة التااي تاام توظيفهااا فااي تقااديم محتااوى البرنااامج فكااان ماان بينهااا المناقشااة
الموجهة ،والتعلم التعاوني ،والعمل من خالل مجموعات.
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 -5المشاركة الفاعلة التاي أظهرهاا طلباة التعلايم األساساي "عيناة الد ارساة" فاي أثنااء الد ارساة ،إذ أظهاروا
الدافعية والمتعة من خالل المناقشة والمشاركة خالل الجلسات.

 -6تقااديم تغذيااة راجعااة مسااتمرة للطلبااة عاان طريااق المااوودل ،وشاابكات التواصاال االجتماااعي ،والرسااائل
القصيرة .SMS

ار
 -7استخدام التقويم الواقعي الذي ينقل محور العملية التعليمية من المعلم إلى الطالب ،وتجعلاه عنص ا
فاعال في استقالليته.

وخالصة القول إن هذه النتيجة التي تؤكد فاعلية البرنامج القائم علاى الفصاول فاي تنمياة التحصايل

الد ارسااي تتواف ااق مااع نتااائج العديااد ماان الد ارسااات السااابقة التااي أكاادت فاعلي اة الفصااول المقلوبااة فااي تنميااة

التحصاايل الد ارسااي كد ارسااة أبااو الااروس وعمااارة ( ،)2016ود ارسااة أحمااد (2016

 ،)Ahmed,ود ارسااة

المطيري ( ،)2015ودراسة معدي (.)2015
5.4

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

ينص السؤال الرابع على ما يأتي" :هل يوجد فرق ذو داللة إحصـائية فـي اتجاهـات الطلبـة نحـو الفصـول
المقلوبة قبل تطبيق البرنامج وبعده؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال ِ
صيغ الفري اآلتي وهو:
"ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو

الفصول المقلوبة قبل تطبيق البرنامج وبعده".

والختبااار صااحة هااذا الفااري تاام تطبيااق مقياااس االتجاااه نحااو الفصااول المقلوبااة ،وتماات المقارنااة بااين
متوساط درجاات طلبااة المجموعاة التجريبياة فااي القياساين القبلاي والبعاادي علاى مقيااس االتجاااه نحاو الفصااول

المقلوبااة بأبعاااده ودرجتااه الكليااة .وقااد اسااتخدم الباحااث اختبااار (ت) للكشااف عاان داللااة الفااروق بااين عينتااين
مرتبطتين .والجدول اآلتي يوضح ذلك:

جدول رقم ()5-5

نتائج اختبار ( )T.TESTلداللة الفرق بين متوسطي درجات الطلبة في القياسين القبلي والبعدي
لمقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة (ن=)30
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
10.70
4.14

المتغير

المجموعة

العدد

الدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو

قبلي

30

33.87

الفصول المقلوبة

بعدي

30

66.33

*المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى الداللة.

قيمة " "tالجدولية عند درجة حرية ( )29ومستوى داللة  0.05تساوي .2.045

100

*

قيمة ت

13.919

الداللة
اإلحصائية
دالة عند
*0.01

قيمة " "tالجدولية عند درجة حرية ( )29ومستوى داللة  0.01تساوي .2.756

يتبين من خالل الجدول السابق أن متوسط درجات طلبة المجموعة على مقياس االتجاه القبلي

( ،)33.87في حين جاء متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية على قياس االتجاه البعدي (،)66.33
إذ إن قيمة (ت) المحسوبة ( )13.919وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية ( )2.756وهي دالة عند
مستوى ( ،)0.01بما يؤكد وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة من المجموعة

التجريبية على القياس القبلي ،ومتوسط درجات المجموعة نفسها على القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو
الفصول المقلوبة بأبعاده ودرجته الكلية ،وهو ما يعني تحقيق البرنامج المقترح األهداف المرجوة منه بتنمية

االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة ،وبالتالي ترفي فرضية
الدراسة الصفرية.

ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة الذي استخدمه الباحث
لتنمية االتجاه لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة ،إذ ساعدت الفصول المقلوبة في توفير بيئة
تعليمية مناسبة في أن يكون دور الطلبة إيجابيا .كما أنها أعطت الطلبة القدرة على التواصل مع بعضهم

بعضا والتواصل مع المعل م بشكل مباشر عن طريق الموودل ،وعن طريق مجموعة دعم نت على شبكة

التواصل االجتماعي .كما وفرت الفصول المقلوبة عدة مثيرات للطلبة بعيدة عن التلقين والروتين القاتل
الذي تعود عليه الطلبة ،فضال عن استغالل وقت المحاضرة بالكامل في تطبيق ما تعلموه ،إذ كان تفاعل

الطلبة بشكل كبير مع المعلم من األسئلة والمناقشات ،كل هذا أدى إلى تنمية االتجاه نحو الفصول

المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه جميع دراسات المحور الثالث الذي تناول االتجاه نحو الفصول
المقلوبة..
 5.5النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
ينص السؤال الخامس على ما يأتي" :ما فاعلية البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة فـي تنميـة
اتجاهات طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال ِ
صيغ الفري اآلتي وهو:
" يحقــق توظيــف البرنــامج المقتــرح القــائم علــى الفصــول المقلوبــة فاعليــة مرتفعــة (نســبة الكســب
المعدل لبالك< )1.2في تنمية اتجاهات لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة نحـو الفصـول
المقلوبة.".
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وللتحقااق ماان صااحة هاذا الفااري ،وبيااان ماادى تقاادم أف اراد المجموعااة التجريبيااة ،وللتأكااد ماان كااون الفاارق
الناتج هو فرق جوهري يعود إلى متغيرات الدراسة ،تم حساب حجم التاأثير مان خاالل مرباع إيتاا ( )2الاذي

يظهر أثر البرنامج المقترح بصورة أكثر وضوحا ،وذلك من خالل المعادلة اآلتية (منصور:)57:1997 ،
مربع إيتا =

ت2
ت + 2د .ح

وعن طريق مربع إيتا ( )2تم إيجاد قيمة ( )dالتي تعبر عن درجة التأثير للبرنامج المقترح.
وقد اعتمد الباحث الجادول المرجعاي رقام ( )2-5لحسااب حجام التاأثير ،وبعاد حسااب حجام التاأثير

من خالل مربع إيتا باستخدام المعادلة السابقة تم التوصل إلى البيانات اآلتية والجدول اآلتي يوضح ذلك:
جدول رقم ()6-5

يوضح حجم التأثير من خالل مربع إيتا لدرجات المجموعة التجريبية للقياسين القبلي والبعدي
المتغير
الدرجة الكلية لمقياس
االتجاه نحو الفصول
المقلوبة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قبلي

30

33.87

10.70

بعدي

30

66.33

4.14

المجموعة

العدد

قيمة ت

13.919

مربع
إيتا
0.870

قيمة d

5.173

حجم
التأثير
كبير

*المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى الداللة.

قيمة " "tالجدولية عند درجة حرية ( )29ومستوى داللة  0.05تساوي .2.045
قيمة " "tالجدولية عند درجة حرية ( )29ومستوى داللة  0.01تساوي .2.756

ويتضااح ماان الجاادول السااابق تفااوق أفاراد المجموعااة التجريبيااة فااي التطبيااق البعاادي ،مقارنااة بااأدائهم

فا ااي التطبيا ااق القبلا ااي لمقيا اااس االتجا اااه نحا ااو الفصا ااول المقلوبا ااة ،إذ بلا ااغ متوسا ااط درجا ااات التطبيا ااق القبلا ااي

( )33.87فااي حااين ارتفااع متوسااط درجاااتهم فااي التطبيااق البعاادي إلااى ( )66.33األماار الااذي انعكااس علااى
قيمة (ت) المحساوبة التاي بلغات ( ،)13.919وهاي قيماة دالاة إحصاائيا عناد مساتوى ( ،)0.01وهاذا يشاير

إلى دور البرنامج المقترح ،وأثره في تنمية االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى أفراد المجموعة التجريبية.

كما يتبين من الجدول السابق أن قيماة مرباع إيتاا المحساوبة تسااوي ( )0.870وهاذه القيماة أكبار مان

قيمااة مربااع إيتااا الجدوليااة ( )0.14بمعنااى أنهااا أكباار ماان حجاام التااأثير المحاادد للتااأثير الكبياار ،الااذي يساااوي

( )0.14حسب (منصور ،)57:1997 ،وأن قيمة ( )dبلغات ( )5.173وهاذا يشاير إلاى أن تاأثير المتغيار

تأثير واضحا ،وأن حجم التأثير له كان علاى درجاة كبيارة،
ا
المستقل في إحداث تباين في المتغير التابع كان
كبير على تنمية االتجاه نحو الفصول المقلوبة.
وهذا يدل على أن البرنامج المقترح كان تأثيره ا
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وإللقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى هــذه النتيجــة ،تاام حساااب متوسااط درجااات التطبيااق القبلااي والتطبيااق
البعاادي لالختبااار فااي المجموعااة التجريبيااة ،ولقياااس الفاعلي اة قااام الباحااث بحساااب معاماال الكسااب المعاادل

لبالك ،باستخدام المعادلة اآلتية:
معامل الكسب المعدل لبالك =

ص−س

ص−س

د

د−س

+

إذ إن:
 ص :متوسط درجات الطالب في القياس البعدي.
 س :متوسط درجات الطالب في القياس القبلي.
 د :الدرجة النهائية في األداة المستخدمة.
والجدول اآلتي يوضح النتائج التي تم التوصل إليها:
جدول رقم ()7-5

المتوسطات القبلية والبعدية ومعامل الكسب لبالك للدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة
البيان
الدرجة الكلية لمقياس االتجاه
نحو الفصول المقلوبة

المتوسط القبلي

المتوسط البعدي

الدرجة الكلية

معامل الكسب

33.87

66.33

75

1.222

ومن خالل الجادول الساابق ،يتباين أن معامال الكساب المعادل قاد تخطاى الحاد المقباول ( )1.2كماا

حددها بالك ،ما يشير إلى أن هناك كسبا ذا داللة إحصائية في االتجااه نحاو الفصاول المقلوباة ،يعازى إلاى
فاعلي اة البرنااامج المقتاارح ،إذ بلغاات نساابة الكسااب المعاادل ( )1.222وهااي قيمااة تفااوق الحااد األدنااى لقبااول
معاماال الكسااب ،وهااذا يثباات صااحة الفرضااية التااي تاانص علااى وجااود فاعلي اة للبرنااامج المقتاارح القااائم علااى

الفصااول المقلوبااة فااي تنميااة االتجاااه نحااو الفصااول المقلوبااة لاادى طلبااة التعلايم األساسااي فااي جامعااة األزهاار
بغ ازة ،وفااي ضااوء ذلااك يمكاان القااول :إن البرنااامج الحااالي قااد حقااق مسااتوى مقب اوال ماان الفاعلي اة فااي تنميااة
اتجاهات طلبة التعليم األساسي نحو الفصول المقلوبة.

ويعازو الباحاث فاعلياة البرناامج المقتاارح القاائم علاى الفصاول المقلوباة فااي تنمياة االتجااه إلاى العديااد

من الجوانب والخصائص التي تمياز بهاا البرناامج عان الطارق التقليدياة .ويمكان تفساير ذلاك بشاكل تفصايلي

أكثر وارجاعه لعدة أسباب يمكن توضيحها في النقاط اآلتية:
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 -1تتمت ااع الفص ااول المقلوب ااة -حس ااب رأي الباح ااث -بق اادرة عالي ااة عل ااى ج ااذب انتب اااه الطلب ااة ،وزي ااادة
مشاركتهم في أثناء المحاضرات.
 -2ق ااد تك ااون زي ااادة التحص اايل الد ارس ااي لطلب ااة المجموع ااة التجريبي ااة أح ااد أس ااباب زي ااادة االتج اااه نح ااو
الفصول المقلوبة لديهم.
 -3شغف الطلبة باستخدام التقنية الحديثة وتوظيفها في عملية التعلم له أثر إيجابي في اتجاه الطلبة.
 -4قد يكون تفريد التعلايم ،وتعلام كال فارد حساب قد ارتاه ،خصوصاا أن الفصاول المقلوباة لهاا دور كبيار
في تحويل الطالب إلى محور العملية التعليمة ،سببا في زيادة االتجاه نحو الفصول المقلوبة.
وخالصة القول :إن هذه النتيجة تتوافق مع جميع دراسات المحور الثالث الذي تنااول االتجااه نحاو الفصاول
المقلوبة.

 5.6توصيات الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة ،والنتائج التي تم التوصل إليها ،يمكن تقديم مجموعة من التوصيات فيما يأتي:

 -1تعماايم توظيااف الفصااول المقلوبااة فااي التعلاايم بشااكل عااام ،وفااي مساااق تاادريس مبااادئ الرياضاايات
بشكل خاص.

 -2إعادة تنظيم محتوى مساق مبادئ تدريس الرياضيات بما يتناسب مع الفصول المقلوبة.

 -3ضرورة استخدام الفصول المقلوبة لما لها من إيجابية فاي التواصال واالتصاال ماع الطلباة ،وتواصال
الطلبة مع بعضهم.

 -4ضاارورة اسااتخدام الفصااول المقلوبااة ألهميتهااا فااي التمركااز حااول الطلبااة ،مااا يجعاال الطالااب يحااتفظ
بالمادة العلمية لفترة طويلة.

 -5تبني المؤسسات التعليمية للفصول المقلوبة ،وخصوصا التعليم العالي.

 -6تفعياال مقااررات إلكترونيااة تعتمااد علااى الفصااول المقلوبااة فااي الجامعااات التااي ال تسااتخدم الفصااول
المقلوبة.

 -7عقااد دورات لمعلمااي الرياضاايات بشااكل عااام ،والتعلاايم العااالي بشااكل خاااص لتاادريبهم علااى توظيااف
الفصول المقلوبة في التدريس.

 -8عقد لقاءات مع المعلمين ،وتوضيح أهمية استخدام الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل الدراسي.

 -9تزويد المكتبات المدرسية بالمراجع والدوريات العلمياة الحديثاة ليساتفيد منهاا األكااديميون والمشارفون
والمعلمون في الميدان.

 5.7مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يمكن تقديم المقترحات البحثية اآلتية:
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 -1إجراء دراسة للمقارنة بين الفصول المقلوبة واستراتيجيات أخرى في التعليم اإللكتروني.
 -2دراسة واقع استخدام الفصول المقلوبة والمعوقات التي تحول دون اإلفادة منه.

 -3دراسة فاعلية الفصول المقلوباة فاي تادريس ماواد د ارساية أخارى مثال مباادئ تادريس العلاوم ،ومباادئ
تدريس اللغة العربية.

 -4أن تتناااول الد ارسااات المسااتقبلية متغي ارات تابعااة أخاارى غياار التااي تم ات معالجتهااا فااي هااذه الد ارسااة
مثل :تنمية مهارات حل المسألة الرياضية ،والتفكير التأملي ،والتفكير اإلبداعي.
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المصادر والمراجع
أوًال :المصادر

 القرآن الكريم.

ثانيا :المراجع
ً
المراجع العربية

 .1أبو الروس ،عادل وعماارة ،ناوران ( .)2016فاعليـة الفصـول المقلوبـة فـي تنميـة التحصـيل لـدى
طالبات كلية التربية بجامعة قطر ،إضافة إلى تحديد اتجاهات طالبات المجموعة التجريبيـة نحـو

الفصول المقلوبة ،كلية التربية ،جامعة قطر.

 .2أبو دان ،مريم ( .)2013أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحـدة الكسـور علـى تنميـة
التحصيل ومهـارات التفكيـر البصـري لـدى طالبـات الصـف الرابـع األساسـي ،رساالة ماجساتير غيار
منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 .3أباو سايف ،نارمين ( .)2014فاعليـة برنــامج قـائم علـى االستقصـاء لتنميــة بعـض عـادات العقــل
والتحصيل في الرياضيات لـدى طالبـات الصـف السـابع األساسـي ،رساالة ماجساتير غيار منشاورة،

جامعة األزهر ،غزة.

 .4أبااو شااعير ،عبااد اهلل ( .)2015فاعليـــة إســـتراتيجيتي حـــل المشـــكالت ودورة الـــتعلم  5E'sعلـــى
تنمية التفكير الرياضي والتحصـيل الدراسـي لـدى طـالب الصـف السـادس فـي الرياضـيات ،رساالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 .5أبااو عااالم ،رجاااء ( .)2010منـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم النفســـية والتربويـــة ،القاااهرة ،دار النشاار
للجامعات.

 .6أبو لبدة ،سبع .)1982( :مبادئ القيـاس النفسـي والتقيـيم التربـوي ،ط ،2جمعياة عماال المطاابع
التعاونية ،عمان.

 .7أبو ناهية ،صالح الادين ( .)2009دليل الباحث في إعداد خطة البحث وتنفيـذها وكتابـة الرسـالة
الجامعية ،ط ،1القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية.

 .8أحما ااد ،حم ا اادي ( .)2008أثا اار اسا ااتخدام أسا اااليب التق ا ااويم الصا اافي البا ااديل علا ااى تنمي ا ااة المفا اااهيم
االقتصااادية وتحسااين فعاليااة الااذات لاادى طااالب الماادارس التجاريااة .الجمعيــة المصـــرية للمنـــاهج
وطرق التدريس ،العدد (.)41

 .9أحمد ،علي ( .)2010التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإليجابية التربوية ،بيروت مكتباة حساين
العصرية ،الطبعة األولى.
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 .10األسااطل ،كمااال ( .)2010العوامــل المؤديــة إلــى تــدني التحصــيل فــي الرياضــيات لــدى المرحلــة
األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .11األغا ،إحسان ( .)2002البحث التربوي ،غزة ،فلسطين ،مطبعة الرنتيسي.

 .12األغ ااا ،إحس ااان واألس ااتاذ ،محم ااود ( .)2003مقدمـــة فـــي تصـــميم البحـــث التربـــوي ،ط ،3غا ازة،
فلسطين ،مطبعة الرنتيسي.

 .13بخااش ،هالااة ( .)2012التــدريس الفعــال للعلــوم الطبيعيــة للمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء الكفايــات
التعليمية ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الشروق.

 .14جااابر ،عبااد الحميااد وكفااافي ،عااالء ( .)1996معجــم علــم الــنفس والطــب النفســي ،دار النهضااة
العربية ،القاهرة.

 .15الحازمي ،موسى ( .)2015أثر استخدام التعليم المدمج على تحصـيل طـالب الصـف التاسـع فـي
الرياضيات والدافعية نحوها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المدينة المنورة،

السعودية.

 .16حايااك ،هيااام ( .)2014الصــفوف المقلوبــة تقلــب العمليــة التعليميــة :قصــص وخبـرات المعلمــين،
مدون ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة نس ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايج ،ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااريل الزي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارة  5-2-2016مت ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى

https://malkofide.wordpress.com/2014/03/16/الصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اافوف-المقلوبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة-أو-
العكسيةmore-3953#/

 .17الحربااي ،ليلااى ( .)2011فعاليـــة برنـــامج إرشـــادي ســـلوكي لخفـــض قلـــق االختبـــار لـــدى طـــالب
وطالبـــات المرحلــــة الثانويــــة بالمدينــــة المنــــورة ،رس ااالة ماجس ااتير غي اار منش ااورة ،جامع ااة طيب ااة،

السعودية.

 .18حسان ،عاازت ( .)2011اإلحصــاء النفســي والتربــوي تطبيقــات باســتخدام  ،SPSS18دار الفكاار
العربي ،القاهرة.

 .19حلس ،مايسة يوسف ( .)2011أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصـيل الدراسـي لتنميـة
المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع في محافظات غزة ،رساالة ماجساتير غيار منشاورة،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .20حمزة ،عبد الوهااب ( .)2015أفضل إستراتيجية في تقييم الواجبات البيتية لطلبة الصـف العاشـر

األساسي في عمان ،رسالة ماجستير غير منشاورة ،عماان ،المجلاة التربوياة :ماج ،29 .ع،114 .
مارس .2015

 .21حمزة ،محمد والبالونة ،فهمي ( .)2011مناهج الرياضيات واستراتيجيات تدريسـها ،ط ،1عماان،
دار جليس الزمان للنشر والتوزيع.
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 .22حميااد ،شااادي ( .)2013أثــر توظيــف التقــويم البــديل فــي تنميــة التفكيــر التــأملي ومهــارات رســم
الخ ـرائط بالجغرافيــا لــدى طالبــات الصــف العاشــر األساســي ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة ،كليااة
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.

 .23خان ،أمل ( .)2015فاعليـة التعلـيم المتنقـل علـى الويـب عبـر الحواسـيب فـي مقـرر الرياضـيات
على تحصيل طالبات الصف الخامس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .24الخرماااني ،عابااد ( .)2011فاعليـــة إســـتراتيجية قائمـــة علـــى الـــدمج بـــين دورة الـــتعلم والخـــرائط
المفاهيمية في تنمية بعض المهـارات النحويـة لـدى طـالب بالصـف الثالـث المتوسـط واتجاهـاتهم

نحوها ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

 .25خلف اهلل ،ماروة ( .)2013فاعلية توظيف معمل الرياضيات في تنمية مهـارات التفكيـر الهندسـي
والتحصيل لدى طالبات الصف السابع بمحافظة رفح ،رسالة ماجستير غير منشاورة ،كلياة التربياة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .26الخليفا ااة ،حسا اان ومطا اااوع ،ضا ااياع ( .)2015إســــتراتيجيات التــــدريس الفعــــال ،مكتبا ااة المتنبا ااي،
الرياي.

 .27الدم ،تهاني ( .)2015أثر استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة على التحصيل وتنمية مسـتوى
التفكيــر التــأملي فــي الرياضــيات لــدى طالبــات الصــف الحــادي عشــر بغــزة ،رسااالة ماجسااتير غياار
منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 .28الاادويك ،نجاااح ( .)2008أســاليب المعاملــة الوالديــة وعالقتهــا بالــذكاء والتحصــيل الدراســي لــدى
األطفــال فــي الطفولــة المتــأخرة ،رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة ،كليااة التربيااة ،الجامعااة اإلسااالمية،
غزة.

 .29رمضااان باادوي ( .)2008تضــمين التفكيـــر الرياضـــي فـــي الرياضـــيات فـــي بـــرامج الرياضـــيات
المدرسية1 ،ط ،دار الفكر العربي.

 .30الرملاي ،إسااالم ( .)2011أثــر توظيــف المــدخل المنظــومي فــي تنميــة المفــاهيم الفقهيــة واالتجــاه
نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظات غـزة ،رساالة ماجساتير غيار منشاورة ،كلياة

التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 .31الزه ارن ااي ،عب ااد ال اارحمن ( .)2015فاعليـــة إســـتراتيجية الفصـــول المقلوبـــة فـــي تنميـــة مســـتوى
التحصيل لدى عينـة مـن طـالب كليـة التربيـة بجامعـة الملـك عبـد العزيـز بالسـعودية ،مجلاة كلياة

التربية بجامعة األزهر ،مصر ،العدد ( )162المجلد (.)1

 .32زوحي ،نجيب ( .)2014كيف تؤثر التكنولوجيـا علـى طريقـة الـتعلم ،تااريل الزياارة 5-3-2016
متاح علاى http://www.new-educ.com/comment-la-technologie-achange-

la-facon-dont-nous-apprenons#more-5994
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 .33زيتون ،عايش ( .)1988االتجاهات والميول العملية فـي تـدريس العلـوم .الطبعاة األولاى ،عماان،
دار عمان للنشر والتوزيع.

 .34زيتااون ،عااايش ( .)2010االتجاهــات العالميــة المعاصــرة فــي منــاهج العلــوم وتدريســها ،الطبعااة
األولى ،عمان ،دار الشروق.
 .35الزين ،حناان ( .)2015أثار اساتخدام إساتراتيجية الاتعلم المقلاوب فاي التحصايل األكااديمي لطالباات
كلياة التربياة بجامعاة األميارة ناورة بنات عبااد الارحمن ،المجلــة الدوليـة التربويــة المتخصصـة ،العاادد

(.)1

 .36الزيااود ،نااادر وعليااان ،هاشاام ( .)1998مبــادئ القيــاس والتقــويم فــي التربيــة ،دار الفكاار للطباعااة
والنشر ،عمان.

 .37سرايا ،عاادل ( .)2007تكنولوجيا التعلـيم المفـرد وتنميـة االبتكـار :رؤيـة تطبيقيـة ،ط  .1عماان:
دار وائل للنشر والتوزيع.

 .38الساارحاني ،محمااد ( .)2013فاعليـــة اســـتخدام قواعـــد تقـــدير األداء التحليليـــة

Analytical

 Rubricsلحــل المشــكالت الرياضــية فــي التحصــيل وبقــاء أثــر تعلــم الرياضــيات لــدى طــالب

المرحلة المتوسطة ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .39شابكة الفصاول المقلوباة ( ،™The Four Pillars of F-L-I-P .)2014تااريل الزياارة 5-
 6-2016مت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-

/learning

 .40الشرمان ،عاطف ( :)2015التعلم المدمج والتعلم المعكوس ،عمان ،دار المسيرة.
 .41الشقيرات ،محمود ( )2009إستراتيجيات التدريس والتقويم "مقـاالت فـي تطـوير التعلـيم" .األردن،
دار الفرقان.

 .42الشمراني ،حسان ( .)2012التحاول مان التقاويم التقليادي إلاى التقاويم الباديل فاي برناامج تعلايم اللغاة
العربية لغير الناطقين بها :تجربة مطبقة .المجلة التربوية -مصر ،العدد (.)31

 .43طااافش ،إيمااان ( .)2011أثــر برنــامج مقتــرح قــائم فــي مهــارات التواصــل الرياضــي علــى تنميــة
التحصيل العلمـي ومهـارات التفكيـر البصـري فـي الهندسـة لـدى طالبـات الصـف الثـامن األساسـي

بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 .44الطيب ،هاارون وسارحان ،محماد ( .)2015فاعليـة نمـوذج الـتعلم المقلـوب فـي التحصـيل واألداء
لمهارات التعلم اإللكتروني لدى طالب كلية التربية ،جامعة الباحة ،كلية التربية ،الباحة.

 .45عامر ،طارق ( .)2007التعليم والمدرسة اإللكترونية ،القاهرة ،دار السحاب.

 .46العايااذي ،متعااب ( .)2015مـــدى أثـــر تـــدريس الرياضـــيات باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة علـــى
التحصيل لدى طالب الطف الثاني االبتدائي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،السعودية.
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 .47عبد العزيز ،حمادي ( .)2008التعليم اإللكترونـي (الفلسـفة – المبـادئ -األدوات – التطبيقـات)،
عمان ،دار الفكر.

 .48عبااد الماانعم ،عبااد اهلل ( .)2015مفـــاهيم ومعـــادالت فـــي التحليـــل اإلحصـــائي للبحـــوث التربويـــة.
جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين.

 .49العبسي ،محمد ( )2010التقويم الواقعي في العملية التدريسية .دار المسيرة.
 .50عط ااا اهلل ،عب ااد الحمي ااد ( .)2007أث اار اس ااتخدام الحاس ااوب ف ااي ت اادريس العب ااادات عل ااى تحص اايل
تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجلة القراءة والمعرفة ،العدد (.)73

 .51عطيف ااة ،حم اادي وس اارور ،عاي اادة ( .)2011تعلـــيم العلـــوم فــــي ضـــوء ثقافـــة الجـــودة األهــــداف
واإلستراتيجيات ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار النشر للجامعات.

 .52عفانااة ،عاازو واللولااو ،فتحيااة ( .)2004المنهــاج المدرســي أساســياته ،واقعــه ،أســاليب تطــويره،
الجامعة اإلسالمية ،غزة

 .53عكاشة ،محمود فتحي ( .)1999الصحة النفسية ،مطبعة الجمهورية ،اإلسكندرية ،مصر.

 .54عماار ،ش ااموع ( .)2012أثـــر اســـتخدام مـــدخل العصـــف الـــذهني فـــي تنميـــة التفكيـــر اإلبـــداعي
والتحصيل في مادة الجغرافيا لدى طالبات الصـف السـابع فـي محافظـة شـمال قطـاع غـزة ،رساالة

ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 .55العميان ،محمود ( .)2010السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،ط ،5عمان ،دار الفكر.

 .56عااودة ،أحمااد ( .)2011القيـــاس والتقـــويم فـــي العمليـــة التدريســـية .الطبعااة الثانيااة .األردن ،دار
األمل للنشر والتوزيع.

 .57عيسى ،علي ( .)2015أثر الدمج بـين إسـتراتيجيتين للـتعلم النشـط علـى تحصـيل طـالب الصـف
التاسع في الرياضيات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .58الغرباوي ،محمد ( .)2007االتجاهات النفسية ،عمان ،دار الميسرة ،للطبع والنشر.
 .59الفاضل ،عبد الرحمن ( .)2010المنهج الدراسي كائن حـي ،تااريل الزياارة  ،18-1-2017متااح
على
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=367&SubModel=131&I
D=578
 .60فرج ،صفوت ( .)2007القياس النفسي ،الطبعة السادسة .القاهرة .مكتبة األنجلو المصرية.
 .61الفريااق الااوطني للتقااويم ( .)2004إســتراتيجيات التقــويم وأدواتــه (اإلطــار النظــري) ،تاااريل الزيااارة
 ،18-4-2017متا ا ا ا اااح عل ا ا ا ا ااى http://www.moe.gov.jo/Files/(17-12-2012)(12-
55-01%20PM).pdf
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 .62فهيد ،مي ( .)2014فاعلية إستراتيجية الفصول المقلوبة باسـتخدام األجهـزة المتنقلـة فـي تنميـة
االتجاهــات نحــو البيئــة الصــفية والتحصــيل الدراســي فــي مقــرر قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة لطالبــات

البـرامج التحضــيرية بجامعـة اإلمــام محمـد بــن ســعود اإلسـالمية ،رساالة ماجسااتير ،جامعاة اإلمااام
محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية العلوم االجتماعية ،الرياي.

 .63قشااطة ،آيااة ( .)2016أثــر توظيــف إســتراتيجية الــتعلم المــنعكس فــي تنميــة المفــاهيم ومهــارات
التفكير التأملي بمبحث العلـوم الحياتيـة لـدى طالبـات الصـف العاشـر األساسـي ،رساالة ماجساتير
غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .64الكبيسي ،عبد الواحد وطه ،فائادة ( .)2015إستراتيجية الدعائم التعليمية على التحصيل الدراسـي
والتفكير التفاعلي لدى طالبات الصف السابع في الرياضيات ،جامعة األنبار ،العراق.

 .65الكحيلااي ،ابتس ااام ( :)2015فاعليـــة الفصـــول المقلوبـــة فـــي الـــتعلم ،مكتبااة دار الزم ااان ،المدينااة
المنورة.

 .66المااالكي ،عبااد الملاك ( .)2010فاعليــة برنــامج تــدريبي مقتــرح علــى إكســاب معلمــي الرياضــيات
بعض مهارات التعلم النشط وعلى التحصيل واتجاهات طالبهم نحو الرياضـيات ،أطروحاة دكتاوراة
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .67المحاساانة ،إباراهيم ومهياادات ،عبااد الحكاايم ( .)2013القيــاس والتقــويم الصــفي ،دار جرياار للنشاار
والتوزيع ،عمان.2013 ،

 .68المزمااومي ،محمااد ( .)2016أثــر التــدريس باســتخدام مدونــة إلكترونيــة علــى التحصــيل الدراســي
واالتجـــاه نحـــو الرياضـــيات لـــدى طلبـــة الصـــف األول الثـــانوي ،رس ااالة ماجس ااتير غي اار منش ااورة،

األنجال،

السعودية.

 .69مصطفى ،نوال ( .)2010إستراتيجيات التقويم في التعليم ،دار البداية :عمان األردن.

 .70المطيااري ،سااارة ( .)2015فاعليــة إســتراتيجية الفصــول المقلوبــة باســتخدام المنصــة التعليميــة
 Edmodoفـــي تنميـــة مهـــارات الـــتعلم الـــذاتي والتحصـــيل الدراســـي فـــي مقـــرر األحيـــاء ،رسااالة
ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية العلوم االجتماعية ،الرياي.

 .71معاادي ،عبااد العزيااز ( .)2015فاعليــة اســتخدام الــتعلم المــدمج بالفصــول المقلوبــة فــي تنميــة
مهارات التفكير الرياضي لطالب الصف الخامس االبتدائي ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلماام محماد
بن سعود اإلسالمية ،كلية العلوم االجتماعية ،الرياي.
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ملحق رقم ()1
الصور األولية لالختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات

جامعـــــــــــــة األزهــــــــــــر – غـــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا
كلـــــــــــــــــــــــــــــــية التربيــــــــــــــــــــــــــــــة

ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

السيـد  /ـة ......................................................:حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
الموضوع :االختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ
الرياضيات
يقوم الباحث بإجراء دراسته الموسومة ب ا" :فاعلية برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية
التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم
األساسي في جامعة األزهر بغزة" ،وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص
مناهج وطرق التدريس ،ولهذا الغري َّ
أعد الباحث هذا االختبار.
ونظر إلى ما تتمتعون به من خبرٍة ودراية في مجال عملكم واختصاصكم ،يضع الباحث بين أيديكم
ا
هذه الفقرات راجيا قراءتها ،وبيان رأيكم في صالحيتها أو عدمها ،واقتراح ما ترونه مالئما من التعديل أو
التغيير أو الحذف أو إضافة فقرات.

شاكرين لمك حسن تعاونمك
الباحث

أحمد حسين أبو فايد
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االختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات
زمن االختبار 60 :دقيقة

الدرجة

اسم الطالب/ة...................................:

40

السؤال األول :ضع إشارة (√) أمام العبارة الصحيحة واشارة (×) أمام العبارة غير الصحيحة (5
درجات)
(

 -1الحد األعلى للخطأ هو الفرق بين العدد التقريبي والعدد الدقيق.

)

 -2التقدير هو إعطاء أحكام أو آراء شفوية قريبة من الواقع بسرعة بشرط استخدام أدوات القياس أو إجراء
(

)

دقيق للعمليات الحسابية.

(

)

 2251.006 -4ألقرب مئة هي 2300

(

)

 -5النسبة المئوية للتعلم من خالل حاسة السمع هي %75

(

)

 0.81 -3ألقرب

1
10

هي 0.8

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة:
-1
-2
-3

21
10

( 10درجات)

ألقرب واحد صحيح

)(36∗24
16

أفضل تدوير لها هو

(

كم رقما معنويا يوجد في 0.404

-4

 10÷620ألقرب عشرة

-5

1
2

2.1

)(40∗20
(
16
(
(
(

 90ألقرب واحد

،

،

رقمين

)(40∗20) (30∗20
، 20
20

)

،

ثالثة

،

أربعة

)

،

6

،

60

)

91

،

95

)

0.6
90

2

،

1.1

)

،

السؤال الثالث :استخدم التدوير المناسب إليجاد الناتج ،وقارن الجواب التقريبي بالحقيقي 3( :درجات)

10
( ×
3

5
)
7

.....................................................................................................
.....................................................................................................
............................................... ......................................................
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السؤال الرابع :احسب ناتج العملية الحسابية على العدد التقريبي الواردة فيما يأتي:

( 3درجات)

2÷6.56
.....................................................................................................
.....................................................................................................
............................................... ................................................ ......
السؤال الخامس :وضح بالرسم كيف تدرس طالبك الصور البيانية؟

(درجتان)

.....................................................................................................
.....................................................................................................
............................................... ......................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
(درجة واحدة)

مربعا في الشكل اآلتي:
السؤال السادس :كم ً

الجواب........................................................................................ .:

( 3درجات)

السؤال السابع :أكمل النمط:

.....،.....،.....،27 ،9 ،3
السؤال الثامن :طالب يخطئ في جمع  .153 =6+87وضح العالج المناسب للطالب.

( 3درجات)

.....................................................................................................
.....................................................................................................
............................................................ .........................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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السؤال التاسع :طالب يخطئ في قسمة  ،6 ÷ 516وبدأ بالكتابة من أقصى يمين الناتج .وضح العالج
( 3درجات)

المناسب للطالب.

.....................................................................................................
................................................................................... ..................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
6

السؤال العاشر :طالب يعتقد أن >18

3
8

وضح العالج المناسب للطالب.

( 3درجات)

.....................................................................................................
.....................................................................................................

............................................... ......................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
السؤال الحادي عشر :طالب يق أر الساعة اآلتية  .8وضح طريقة العالج المناسبة للطالب 4( .درجات)

.....................................................................................................
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............................................... ......................................................
.....................................................................................................
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ملحق رقم ()2
الصور النهائية لالختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات
جامعـــــــــــــة األزهــــــــــــر – غـــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا
كلـــــــــــــــــــــــــــــــية التربيــــــــــــــــــــــــــــــة

ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

أيخ الكرمي/أخيت الكرمية
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته..

حفظمك هللا..

يقوم الباحث بإجراء دراسته الموسومة ب ا" :فاعلية برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في

مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة"،

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس ،ولهذا الغري َّ
أعد الباحث هذا

االختبار.

عزيزي الطالب:
فيما يأتي مجموعة من األسئلة تهدف لقياس الجوانب المعرفية التي وردت في مساق تدريس مبادئ الرياضيات،

إذ يعري عليك ( )11سؤاال ،في ( )3صفحات ،يطلب منك اإلجابة بالقلم األزرق.
مع التأكيد أن هذا االختبار و ِ
ضع للدراسة وال عالقة له بدرجاتك.
تعليمات االختبار:


زمن االختبار  60دقيقة.



جيدا لكي تسهل عليك اإلجابة.
يجب فهم السؤال ً
ال تترك سؤ ًاال دون إجابة.



شاكرين لمك حسن تعاونمك
الباحث
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............................................... ......................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
6

السؤال العاشر :طالب يعتقد أن >18

3
8

وضح العالج المناسب للطالب.

( 3درجات)

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.............................................. ......................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
السؤال الحادي عشر :طالب يق أر الساعة اآلتية  8وضح طريقة العالج المناسبة للطالب 4( .درجات)

.....................................................................................................
.....................................................................................................
............................................... ......................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
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ملحق رقم ()3
الصورة األولية لمقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة

جامعـــــــــــــة األزهــــــــــــر – غـــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا
كلـــــــــــــــــــــــــــــــية التربيــــــــــــــــــــــــــــــة

ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

السيـد/ـة ......................................................:حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
الموضوع :مقياس اتجاهات الطالب نحو الفصول المقلوبة
يقوم الباحث بإجراء دراسته الموسومة ب ا" :فاعلية برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية
التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم
األساسي في جامعة األزهر بغزة" ،وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص
مناهج وطرق التدريس ،ولهذا الغري َّ
أعد الباحث هذا المقياس.
ونظر إلى ما تتمتعون به من خبرٍة ودراية في مجال عملكم واختصاصكم ،يضع الباحث بين أيديكم
ا
هذه الفقرات راجيا قراءتها ،وبيان رأيكم في صالحيتها أو عدمها ،واقتراح ما ترونه مالئما من التعديل أو
التغيير أو الحذف أو إضافة فقرات.

شاكرين لمك حسن تعاونمك

الباحث

أحمد حسين أبو فايد
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الرجاء قراءة كل عبارة من العبارات اآلتية ،ثم ضع عالمة (√) أمام التقدير المناسب من وجهة نظرك
م

أوافق

العبارة

بشدة
1

أشعر بسهولة التعلم بالفصول المقلوبة.

2

أتمنى أن تتحول طريقة تدريس المقررات التقليدية

3

أشعر بالنفور من حل األنشطة البيتية بالفصول

4

التعلم بالفصول المقلوبة مضيعة للوقت.

5

التعلم بالفصول المقلوبة يراعي الفروق الفردية.

6

أقدر المعلم الذي يستخدم الفصول المقلوبة.

7

التعلم بالفصول المقلوبة يجعلني أكثر فاعلية

8

إلى طريقة التدريس بالفصول المقلوبة.

المقلوبة.

ونشاطًا.

التعلم بالفصول المقلوبة يجعلني أكثر حرية

بالتعبير عن ذاتي.
9

أنتظر اللقاء القادم بالفصول المقلوبة بشغف
وشوق.

10

أشعر أن ثقتي بنفسي تزداد عندما أتعلم بالفصول
المقلوبة.

11

أصغي باهتمام في أثناء المناقشة بالفصول
المقلوبة.

12

سأنصح زمالئي بالتعلم بالفصول المقلوبة.

13

التعلم بالفصول المقلوبة أمر صعب ويحتاج لجهد

14

أشعر بالرضا نحو التعلم بالفصول المقلوبة.

15

ينمي التعلم بالفصول المقلوبة مهارات التعاون.

كبير.
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أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

ملحق رقم ()4
الصورة النهائية لمقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة
جامعـــــــــــــة األزهــــــــــــر – غـــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا
كلـــــــــــــــــــــــــــــــية التربيــــــــــــــــــــــــــــــة

ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

حفظمك هللا..

أيخ الكرمي/أخيت الكرمية
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته..

يقوم الباحث بإجراء دراسته الموسومة ب ا" :فاعلية برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في

مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة"،

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس ،ولهذا الغري َّ
أعد الباحث هذا

المقياس.

مثال توضيحي للمفحوص:
فيما يأتي مجموعة من العبارات لقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة ،ويوجد أمام كل عبارة ميزان تقدير على

الوجه اآلتي:

أوافق بشدة

محايد

أوافق

ال أوافق بشدة

ال أوافق

والمطلوب منك وضع عالمة (√) أمام التقدير المناسب من وجهة نظرك ،فالتقدير األول يمثل أعلى درجة من
حيث األهمية ،يليه الثاني ،ثم الثالث ،ثم الرابع ،ثم الخامس ،كما هو موضح أمامك في المثال اآلتي:
محور التماسك
أتمنى التعلم بالفصول

أوافق بشدة
5

أوافق
4
√

محايد
3

ال أوافق
2

ال أوافق بشدة
1

المقلوبة

إذ إن إجابتك عن هذه االستبانة بدقة وعناية سيكون له األثر األكبر في تجويد هذه الدراسة ،مع العلم أنه ال يوجد

إجابة صحيحة واجابة خاطئة في االستبانة ،واجابتك ستستخدم ألغراي البحث العلمي فقط.

الفصول المقلوبة :هي طريقة تقوم على قلب إجراءات التدريس بحيث يتم االطالع على الدرس ومحتواه في
المنزلأوخارجالحصة،ويخصصوقتالحصةلتطبيقماتعلمهالطالببإشرافمنالمعلم.

شاكرين لمك حسن تعاونمك
الباحث
أحمد حسين أبو فايد
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الرجاء قراءة كل عبارة من العبارات اآلتية ،ثم ضع عالمة (√) أمام التقدير المناسب من وجهة نظرك
م

أوافق

العبارة

بشدة
1

أشعر بسهولة التعلم بالفصول المقلوبة.

2

أتمنى أن تتحول طريقة تدريس المقررات التقليدية

3

أشعر بالنفور من حل األنشطة البيتية بالفصول

4

التعلم بالفصول المقلوبة مضيعة للوقت.

5

التعلم بالفصول المقلوبة يراعي الفروق الفردية.

6

أقدر المعلم الذي يستخدم الفصول المقلوبة.

7

التعلم بالفصول المقلوبة يجعلني أكثر فاعلية

8

إلى طريقة التدريس بالفصول المقلوبة.

المقلوبة.

ونشاطًا.

التعلم بالفصول المقلوبة يجعلني أكثر حرية

بالتعبير عن ذاتي.
9

أنتظر اللقاء القادم بالفصول المقلوبة بشغف
وشوق.

10

أشعر أن ثقتي بنفسي تزداد عندما أتعلم بالفصول
المقلوبة.

11

أصغي باهتمام في أثناء المناقشة بالفصول
المقلوبة.

12

سأنصح زمالئي بالتعلم بالفصول المقلوبة.

13

التعلم بالفصول المقلوبة أمر صعب ويحتاج لجهد

14

أشعر بالرضا نحو التعلم بالفصول المقلوبة.

15

ينمي التعلم بالفصول المقلوبة مهارات التعاون.

كبير.
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أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

ملحق رقم ()5
جدول مواصفات االختبار
الوحدة

عدد
المحاضرات
6

11

20

50%

الوسائل التعليمية
واستخداماتها.

2

4

7

16.6%

أخطاء شائعة في تعلم
الرياضيات.

4

4

13

33.3%

التقدير والتقريب في
الرياضيات.

عدد األسئلة
مجموع الدرجات
األوزان النسبية

عدد األسئلة مجموع الدرجات الوزن النسبي لكل وحدة

19
40
100%
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ملحق رقم ()6
قائمة بأسماء محكمي أدوات الدراسة
م

االسم

1

أ.د /عطا درويش

2

3
4

5

6

7

8

9
10

د.عادل أبو الروس
د.محمد أبو شقير
د.إبراهيم األسطل
د.خالد عبد القادر
د.خالد السر
د.موسى جودة
د.مها الشق ار
أ.حمدي فارس
أ.عاهد المقيد

التخصص

أستاذ المناهج وطرق التدريس في العلوم.
أستاذ مساعد في المناهج وتكنولوجيا التعليم.
أستاذ مشارك في المناهج وتكنولوجيا التعليم.
أستاذ مشارك في المناهج وطرق تدريس
الرياضيات.
أستاذ مشارك في المناهج وطرق تدريس
الرياضيات.

أستاذ مشارك في المناهج وطرق تدريس
الرياضيات.

أستاذ مساعد في المناهج وطرق تدريس
الرياضيات.

أستاذ مساعد في المناهج وطرق تدريس
الرياضيات.

ماجستير مناهج وطرق تدريس.
مشرف الرياضيات في وكالة الغوث سابقا،
ورئيس وحدة جودة المدارس.

130

مكان العمل

جامعة األزهر
جامعة عجمان
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
جامعة األقصى
جامعة األقصى
جامعة األقصى
و ازرة التربية والتعليم
معلم إدارة واقتصاد
وكالة الغوث

ملحق رقم ()7
جامعـــــــــــــة األزهــــــــــــر – غـــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا
كلـــــــــــــــــــــــــــــــية التربيــــــــــــــــــــــــــــــة

ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

السيـد  /ـة ......................................................:حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
الموضوع :تحكيم برنامج قائم على الفصول المقلوبة
يقوم الباحث بإجراء دراسته الموسومة ب ا" :فاعلية برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية
التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم
األساسي في جامعة األزهر بغزة" ،وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص
مناهج وطرق التدريس ،ومن متطلبات البحث الحكم على مدى صالحية البرنامج ولهذا الغري َّ
أعد
الباحث هذا البرنامج.
ونظر إلى ما تتمتعون به من خبرٍة ودراية في مجال عملكم واختصاصكم ،يضع الباحث بين أيديكم
ا
هذا البرنامج راجيا قراءته ،وبيان رأيكم في صالحيته وابداء آرائكم السديدة ،ومالحظاتكم القيمة عليه،
وفقكم اهلل لخدمة العلم والمسيرة التربوية.

شاكرين لمك حسن تعاونمك
الباحث

أحمد حسين أبو فايد
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جامعـــــــــــــة األزهــــــــــــر – غـــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا

كلـــــــــــــــــــــــــــــــية التربيــــــــــــــــــــــــــــــة

ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ
الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة
األزهر بغزة

إعداد
أحمد حسين يوسف أبو فايد

إشراف
د.عليمحمدنصارد.محمدسليممقاط 
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مقدمة:
َّ
إن العصر الذي نعيشه هو عصر التغيرات السريعة التي تفوق أحيانا تصورات البشر واستيعاب

عقولهم ،ومن أبرز هذه التغيرات هو التغير الهائل في المعلومات ،إذ يشهد عالمنا اليوم ثورة تكنولوجية
انفجار معلوماتيا متسارعا ،ومما ال شك فيه أن الثورة التكنولوجية وِلدت من رحم العالم اإللكتروني
ا
هائلة و

الذي أحدث تلك التغيرات ،فأصبح الوصول للمعلومات مطلبا أساسيا إلشباع حاجات المتعلمين والباحثين.
ولما كانت هذه التغيرات السريعة في المعلومات ،ألزمت النظام التعليمي بمواكبتها للوصول إلى أفراد

قادرين على مواجهة التطورات المختلفة والتكيف معها بطريقة سليمة .ولعل من أبرز هذه التغيرات ظهور

مصطلح التعليم اإللكتروني الذي يعتمد على تقديم المحتوى التعليمي عبر الحاسوب.

ولم يعد يخفى على أحد أهمية التعليم اإللكتروني وما أضافه إلى العملية التعليمية ،إذ يشير (عبد

العزيز )352008:،إلى أن التعليم اإللكتروني أصبح من ثوابت العصر ،فهو يحل محل الفصول التقليدية
ويغير من طرق التدريس ،فبه سيتمكن المتعلمون من تعلم ما يريدون وكما يريدون وأينما يريدون ،واألكثر
أهمية أنهم سيتمكنون من تقييم ما تعلموه.

ومما ال شك فيه أن كل معلم يسعى جاهدا لوصول طالبه إلى أقصى درجة من الفهم واالستيعاب

التي تمكنهم من مواجهة المشكالت والمواقف الحياتية بذكاء وحكمة ،فيبحث عن طرق وأساليب تعليمية

حديثة لتحقيق أهدافه المنشودة من عملية التعليم .وتعد طرق التدريس الحديثة ذات أهمية كبيرة ،ولكي
يستفيد منها الطالب على المعلم أن يستخدمها في التدريس ،ومن هذه اإلستراتيجيات إستراتيجية الفصول

المقلوبة التي تستند في تكوينها على استخدام التقنية لالستفادة من التعلم في العملية التعليمية ،بحيث

يمكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت في التفاعل والتحاور والمناقشة مع الطالب في الفصل بدال من إلقاء

المحاضرات.

وتعرف الفصول المقلوبة بأنها طريقة تقوم على قلب إجراءات التدريس بحيث يتم االطالع على الدرس

ومحتواه في المنزل أو خارج الحصة ،ويخصص وقت الحصة لتطبيق ما تعلمه الطالب بإشراف من

المعلم.

لذا ،فقد جاء هذا البرنامج بهدف تنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات لدى طلبة
التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة من خالل الفصول المقلوبة ،ولقد تم تنظيم محتوى البرنامج

ودروسه بحيث تتضمن جميع دروسه تطبيق الفصول المقلوبة.
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أسس بناء البرنامج:

رِ
وعي عند بناء البرنامج المقترح أن يستند إلى مجموعة من األسس ،وتتمثل في النقاط اآلتية:

 تحفيز الطلبة على ممارسة التعلم بالفصول المقلوبة من خالل متابعة األنشطة التي تتعلق بها ،عن
طريق مشاهدة الطلبة واستماعهم لهذه األنشطة.

 تتنوع طرائق التعلم بالفصول المقلوبة لتشمل (طلب المعلم تحضير الدروس من الطالب قبل وقت
الحصة ،وارسال فيديو تعليمي قبل المحاضرة من شرح مدرس آخر ،إرسال فيديو تعليمي قبل المحاضرة

من شرح المعلم نفسه) .وسوف يقوم الباحث بالتدريس بطريقة الفصول المقلوبة من حيث إرسال فيديو

تعليمي قبل المحاضرة من شرح المعلم نفسه ،التي تتالءم مع أهداف البرنامج المقترح والمتغيرات التي

سوف ينميها ،والمحتوى الذي سيقدم لعينة البحث.

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،واعتبار كل طالب شخصية منفردة ،مما يقتضي التنويع في الخبرات
التعليمية المقدمة لهم ،وكذلك في استعمال طرائق التدريس وأساليب التقويم المناسبة لجميع الطلبة.

 إشراك الطلبة من خالل اختيار أنشطة تعليمية مناسبة في مساق مبادئ تدريس الرياضيات لهم،

وتنظيم بيئة التعلم ،وتنفيذها ،وتقويم الطلبة من خالل إعطائهم فرصة لتقويم أدائهم ذاتيا ،وكذلك تقويم
نواحي القوة وتدعيمها ونواحي الضعف ومحاولة تحسينها.

 يعد أسلوب التقويم الواقعي من أفضل أساليب تقويم الفصول المقلوبة ،ألن الفصول المقلوبة تنقل
عنصر فعاال في استقالليته ،فإن التقويم
ا
محور العملية التعليمية من المعلم إلى الطالب ،وتجعله
الواقعي األكثر كفاءة في متابعة تعلم الطالب في الفصول المقلوبة ،وهذا ما أكدته (الكحيلي،
 ،)181-1802015:لذلك سوف يستعمله الباحث في دراسته.
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األهداف التعليمية للبرنامج المقترح:
يسعى هذا البرنامج إلى تنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول

المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة .ولقد تم تقسيم أهدافه إلى :أهداف عامة في
بداية البرنامج ،وأهداف سلوكية تنبثق من األهداف العامة وتكون في بداية كل درس من دروس البرنامج.

ويمكن تحديد األهداف العامة للبرنامج فيما يأتي:

 .16يصوغ تعريفا للتقدير.

 .17يصوغ تعريفا للتقريب.

 .18يوظف التدوير في األعداد الصحيحة والكسور العشرية بشكل صحيح.
 .19يوظف التدوير في الكسور العادية واألعداد الكسرية بشكل صحيح.
 .20يوظف التدوير في العمليات الحسابية األساسية بشكل صحيح.

 .21يوظف التدوير في العمليات المشتركة األساسية بشكل صحيح.

 .22يوظف األرقام المعنوية في العمليات الحسابية األساسية بشكل صحيح.
 .23يوظف الوسائل التعليمية في طرق تعليم الرياضيات.

 .24يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالعدد والقيمة.
 .25يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالجمع والطرح.

 .26يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالضرب والقسمة.

 .27يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالكسر العادي والعدد الكسري.
 .28يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالكسور العشرية.
 .29يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالقياس.

 .30يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالهندسة.
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محتوى البرنامج المقترح ،ومصادر اشتقاقه:
تم إعداد محتوى البرنامج القائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ

الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة ،وقد

ر ِ
وعي في تحديد المحتوى من مقرر مبادئ تدريس الرياضيات مجموعة من األسس التي تشير إليها
األدبيات والبحوث والدراسات السابقة في مجال تدريس مبادئ الرياضيات ومنها:

 مالءمة المحتوى وموضوعاته لتطبيق الفصول المقلوبة.

 الممارسة العملية للتدريس ،ألن التدريس يجب أن يطبق ،ويختبر على أري الواقع.

 مراعاة النمو العقلي ،والمعرفي ،واللغوي ،والنفسي لطلبة التعليم األساسي (عينة البحث) ،بحيث يرتبط
المحتوى باحتياجاتهم ،وميولهم ،وخبراتهم ،ونضجهم ،ومرحلتهم العمرية ،مما يزيد من دافعيتهم لتنمية

التحصيل واالتجاه نحو الفصول المقلوبة.

 طبيعة مساق تدريس مبادئ الرياضيات ،الذي يقتضي تعليمه من خالل أنشطة متنوعة ،ومواقف
متعددة ،وممارسات مختلفة ،مع تأكيد أهمية التدريب المستمر ،والممارسة العملية لمواضيع الدراسة.

 صحة مادته التعليمية وصدقها ،واتفاقها مع قيم المجتمع العربي األخالقية واإلسالمية.

 أن يكون محتوى البرنامج مألوفا لدى طلبة التعليم األساسي ،ومناسبا لقدراتهم مع تضمينه خبرات
جديدة.

طرائق تدريس البرنامج المقترح:
في ضوء أهداف البرنامج ،ومحتواه ،تم تحديد طرائق التدريس التي تناسب تنمية التحصيل واالتجاه في

مساق تدريس مبادئ الرياضيات ،وتم اختيار طريقة التدريس بالفصول المقلوبة مع توظيف طرائق
التدريس اآلتية في البرنامج:

 .1المناقشة والحوار.

 .2التعلم باستخدام الحاسوب.
 .3التعلم التعاوني.
 .4حل المشكالت.
 .5البحث واالكتشاف.

 .6التعلم من خالل األقران.
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األنشطة والوسائل التعليمية المقترحة:
إن األنشطة والوسائل التعليمية لها مكانة مهمة وفعالة في أي برنامج تعليمي ،لما لها من تأثير كبير

في تشكيل خبرات المتعلم وفي تغيير سلوكه األدائي .فالنشاط التعليمي يقوم به المعلم لتحقيق األهداف

التعليمية والتربوية ،والنمو الشامل المتكامل للمتعلم ،أما الوسيلة التعليمية فهي تسهل عملية التعلم ،ألنها
تحقق تنوعا مرغوبا في الخبرات الت عليمية ،وتتيح للمتعلم مصادر متنوعة من الخبرات والمعلومات .ومن
هذا المنطلق ر ِ
وعي أن يتضمن البرنامج القائم على الفصول المقلوبة بعي الوسائل التعليمية التي روعي

في اختيارها المعايير اآلتية:

 .1مالءمتها ألهداف ودروس البرنامج القائم على الفصول المقلوبة.
 .2مناسبتها للمستوى التعليمي والثقافي للطلبة.
 .3مالءمتها لإلمكانيات المتاحة.

وفي ضوء هذه المعايير  ،تم استخدام الوسائل التعليمية اآلتية لالستفادة منها كوسيط مساعد في تدريس
البرنامج وهي :الكتاب التفاعلي ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك)،
بطاقة تقييم إلكترونية ،أوراق عمل ،اختبار قصير ،صور ورسومات إضافية ،جهاز تسجيل الفيديو ،أقالم

تلوين ،وتم توظيف هذه الوسائل وفقا لما يتطلبه كل درس من دروس البرنامج.

أما األنشطة التعليمية فقد ر ِ
وعي في اختيارها مجموعة من المبادئ تمثلت في:
 .1ارتباط األنشطة بأهداف البرنامج القائم على الفصول المقلوبة.
 .2مالءمة األنشطة للمستوى المعرفي للطلبة.
 .3ارتباط األسئلة باهتمامات ودوافع الطلبة.

 .4مراعاة حرية الطلبة في أثناء تطبيق األنشطة.

 .5تقسيم العمل بين الطلبة في أثناء ممارسة األنشطة.
 .6اختيار األنشطة ذات المعنى والقيم التربوية.

 .7تصميم األنشطة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
 .8دور المعلم إرشادي وتوجيهي في أثناء تنفيذ األنشطة.
وقد شملت أنشطة البرنامج ما يأتي:

 .1الفيديوهات التعليمية (من إعداد الباحث).
 .2بطاقات التقييم اإللكترونية.

 .3عقد مناقشة شفوية حول موضوع الفيديو الذي تم عرضه وما تضمنه.
 .4أوراق عمل.

 .5تطبيق ما تعلمه في المحاضرة التعليمية.
 .6توظيف التعلم التعاوني خالل األنشطة.
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 .7توظيف البحث واالكتشاف حسب الموقف.

أساليب التقويم وأدواته:

يتم في البرنامج القائم على الفصول المقلوبة استخدام التقويم البديل ،وهذا يستدعي أدوات وأساليب

لتقييم المتعلم منها (بطاقة رصد لمتابعة حضور الفيديوهات على موودل دعم نت ،بطاقة رصد لمشاركة
الطلبة في األنشطة خالل المناقشة في أثناء اللقاء ،أوراق العمل ،ملفات اإلنجاز ،االختبار الكتابي)،

وذلك للحكم على تنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاه نحو الفصول المقلوبة،

وتحديد مدى فاعلية البرنامج ،وتم توزيع درجات التقويم بعد االتفاق مع مشرفي الرسالة بواقع )(100
درجة على النحو اآلتي:

 -1بطاقات رصد لمتابعة حضور الفيديوهات على موودل دعم نت ) (12درجة ،كل حضور فيديو
بدرجة واحدة.
 -2بطاقة رصد لمشاركة الطلبة في األنشطة خالل المناقشة في أثناء اللقاء بمعدل كل ) )3مشاركات
بعالمة ،بحد أقصى ) (12درجة.
 -3أوراق العمل كل ورقة عمل ( )2درجتان (12) ،ورقة عمل (24) = (2) × (12( ،درجة.
 -4ملفات اإلنجاز ) (12درجة.
 -5االختبار الكتابي بمعدل ) )40درجة.
خطوات تنفيذ الفصول المقلوبة:
يمكن للمعلم التدريس باستخدام الفصول المقلوبة وفقا للخطوات اآلتية:

 خطط :اعرف الدروس المراد قلبها ،واألهداف التعليمية المراد تحقيقها ،وضع خطة للعمل. -سجل :سجل الفيديو التعليمي الخاص ،وأضف عنصر الجذب والتشويق.

 شارك :شارك الفيديو مع طالبك ،وأخبرهم أن المحتوى سوف يناقش داخل الفصل. ناقش :تعمق أكثر نحو الموضوع من خالل مناقشة طالبك. اعمل :قسم طالبك لمجموعات صغيرة ،و ِأعط كل مجموعة مهمة للعمل.
 قوم :راجع مهمات طالبك ثم قدم النصائح لهم ،وشجعهم على المناقشة وتقديم اآلراء.المحتوى التعليمي وفقًا للفصول المقلوبة:

 -1تحديد الموضوع :قام الباحث بتحديد الدروس المراد قلبها وفقا لخطته المعدة لذلك.
 -2تحليل المحتوى :قام الباحث بتحليل محتوى وحدة أساليب تدريس التقدير والتقريب في
الرياضيات ،ووحدة وسائل تدريس الرياضيات ،واألخطاء المفاهيمية في الرياضيات.
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 -3تصميم البيئة التفاعلية :قام الباحث بتصميم موقع على شبكة اإلنترنت ،وانشاء حساب خاص
لكل طالبة ،وربطه برقم هاتفها لسهولة التواصل معها لكل ما هو جديد في الموقع ،إذ يتم إرسال
رسالة قصيرة على الهاتف باسم الموقع حال نزول الفيديو التعليمي المطلوب ،وارسال المهمات
المطلوبة من كل طالبة ،كذلك تم إنشاء مجموعة دعم نت على موقع التواصل االجتماعي (فيس
بوك) ،لسهولة تواصل الطلبة مع بعضهم البعي والتعلم من خالل األقران .ويشتمل الموقع على
دروس الوحدتين ،وفي كل درس تم إرفاق فيديو من إنتاج الباحث ،إضافة إلى بطاقة تقييم
إلكترونية

كما

هو

موضح

من

خالل

الرابط

اآلتي:

موودل

دعم

نت

.http://moodle.d3mnt.com/
 -4التوجيه :تم توجيه الطلبة لمتابعة بيئة الفصول المقلوبة والتأكد من ذلك من خالل بطاقة التقييم
اإللكترونية المصممة لكل درس.
 -5التنفيذ :وذلك من خالل القيام بخطوات عري المحاضرات.
 -6التقويم والتغذية الراجعة :من خالل مشاركة الطلبة في األنشطة التعليمية ،وورقة العمل المعدة
حول الدرس والتأكد من صحة إجابات الطلبة عليها.
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الموضوع :التقدير والتقريب في الرياضيات.

المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.

عدد المحاضرات :واحدة.

األهداف السلــوكية:
بعد مرور الطالب بخبرة دراسة أخطاء القياس عن طريق الفصول المقلوبة يتوقع منه تحقيق األهداف

السلوكية اآلتية:

 )1يصوغ تعريفا للتقدير.

 )2يحدد مصدر الخطأ في األمثلة المعطاة.
 )3يقارن بين العدد الدقيق والعدد التقريبي.

 )4يمثل العدد الدقيق والعدد التقريبي في حياته العملية.
 )5يوظف الحد األعلى للخطأ في حل أسئلة منتمية.
 )6يوظف الخطأ النسبي في حل أسئلة منتمية.
الخبرات السابقة

إجراء العمليات األساسية على األعداد الحقيقية.

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو.

األهداف
هـــ1

خطوات التنفيذ

التقويم

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو التقدير والتقريب في الرياضيات في صغ تعريفا للتقدير

الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو واقناعهم على ورقة العمل
بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة التقييم اإللكترونية( .أ) (ب).

أقوم بمناقشة الطلبة في تعريف التقدير.

من خالل متابعتك لما تم عرضه في فيديو التقدير والتقريب في الرياضيات
في الفصول المقلوبة ،تعاون مع زمالئك الكتشاف مصادر الخطأ في

القياس.
هـــ2

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو التقدير والتقريب في الرياضيات حدد مصادر الخطأ

بالفصول المقلوبة ،اذكر أمثلة على مصادر الخطأ في القياس.

في القياس على

ورقة العمل (ت).
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مالحظات

هـــ3

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو التقدير والتقريب في الرياضيات صِّنف األعداد على

في الفصول المقلوبة قارن بين العدد الدقيق والعدد التقريبي.

ورقة العمل إلى

عدد دقيق وعدد

هـــ4

مما سبق مثل العدد الدقيق والعدد التقريبي في حياتك العملية.

هـــ5

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو التقدير والتقريب في الرياضيات يذكر الحد األعلى
في الفصول المقلوبة أتوصل مع الطلبة إلى مفهوم الحد األعلى للخطأ.

تقريبي (ث).

للخطأ في قياس

األبعاد المعطاة في
ورقة العمل (.)2

هـــ6

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو التقدير والتقريب في الرياضيات

في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك الكتشاف مفهوم الخطأ النسبي في

القياس.

تقويم ختامي:


مما سبق حدد الحد األعلى للخطأ والخطأ النسبي من خالل مالحظة صحة

إكمال الجدول على ورقة العمل (.)2


اإلجابات.

من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

التعيينات:


متابعة النشاط.

مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=8


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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ورقة عمل المحاضرة األولى
الموضوع :التقدير والتقريب في الرياضيات

االسم..................................... .:
أ -صغ تعريفًا للتقدير:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
ب -أي من التعريفات اآلتية يعد األنسب في تعريف التقدير ،ولماذا؟
 -1التقدير هو إعطاء أحكام وآراء شفوية قريبة من الواقع دون استخدام أدوات القياس أو إجراء
دقيق للعمليات الحسابية.
 -2التقدير هو إعطاء أحكام أو آراء شفوية قريبة من الواقع بسرعة وكفاءة دون استخدام أدوات
القياس أو إجراء دقيق للعمليات الحسابية.
 -3التقدير هو إعطاء أحكام أو آراء شفوية قريبة من الواقع بسرعة وكفاءة باستخدام أدوات
القياس واجراء دقيق للعمليات الحسابية.
لماذا؟........................................................................... .
..................................................................................
ت -اذكر مصدر الخطأ في القياس فيما يأتي:
دينار وكرة ثمنها  6دنانير با  7دنانير.................
ا
 قدر طالب كرة ثمنها 0.55
 طِلب من مجموعة من الطالب تقدير عدد األشخاص في المسرح وكل طالب قدر العدد بشكل
مختلف........................
 أعطى طالب قياس طول غرفة الصف ب ا  5أمتار ألنه استخدم المتر ،وهي طولها  4متر و80
سم.............
تقريبيا:
عددا
عددا دقي ًقا أم ً
ث -حدد إذا كان العدد في كل مما يأتي ً
ً

..........................

 .1عدد طالب صفي  36طالبا.

 .2يبلغ عدد أفراد أسرتي  7أشخاص.

..........................

 .3اشتريت قميصا ب  18دينارا.

..........................
142

..........................

 .4يبيع تاجر بمبلغ  3000دينار شهريا.

ج -قيست أبعاد متوازي مستطيالت ألقرب سنتيمتر فكانت  15سم 20 ،سم 24 ،سم ،أوجد:
 -1الحد األعلى للخطأ في قياس أي من هذه األبعاد.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 -2أكبر مساحة ممكنة لقاعدته التي أبعادها  20سم ،و 24سم.
.............................................................................................
.............................................................................................
.................................................... .........................................
 -3أكبر حجم ممكن لهذا الجسم.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
ح -أكمل الجدول اآلتي:
العدد التقريبي

الحد األعلى للخطأ

4.1

0.5

260

5

الخطأ النسبي

0.349

%0.5

48.4

%0.1
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المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات .الموضوع :تقريب األعداد الصحيحة والكسور العشرية.
الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.

عدد المحاضرات :واحدة.

األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة تقريب األعداد الصحيحة والكسور العشرية عن طريق الفصول

المقلوبة يتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:
 )1يصوغ تعريفا للتقريب.

 )2يدور األعداد الصحيحة باستخدام األسلوب التحليلي بشكل صحيح.
 )3يدور األعداد الصحيحة باستخدام األسلوب المباشر بشكل صحيح.
 )4يدور الكسور العشرية باستخدام األسلوب التحليلي بشكل صحيح.
 )5يدور الكسور العشرية باستخدام األسلوب المباشر بشكل صحيح.
الخبرات السابقة

التقدير والتقريب في الرياضيات.

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو.

األهداف
هـــ1

خطوات التنفيذ

التقويم

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو تقريب األعداد الصحيحة والكسور ِ
صغ تعريفا للتقدير

العشرية في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا على ورقة العمل
الفيديو واقناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة (أ).
التقييم اإللكترونية .أقوم بمناقشة الطلبة والتوصل إلى تعريف التقريب.

من خالل متابعتك لما تم عرضه في فيديو تقريب األعداد الصحيحة
والكسور العشرية في الفصول المقلوبة ،تعاون مع زمالئك الكتشاف كيفية

التقريب.

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب األعداد الصحيحة

بالفصول المقلوبة ،اذكر أسلوبي التدوير المستخدمين في تدوير األعداد
الصحيحة.

144

مالحظات

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو تقريب األعداد الصحيحة والكسور
هـــ2

العشرية في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك لتقريب األعداد الصحيحة

التي وردت في ورقة العمل (ب) باستخدام أسلوب التحليل.

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب األعداد الصحيحة يستخدم األسلوب

هـــ3

والكسور العشرية في الفصول المقلوبة أتوصل مع الطلبة إلى أن األسلوب المباشر لتدوير

السابق غير مناسب في حياتنا العملية وهناك أسلوب أسهل وهو األسلوب األعداد الصحيحة
على ورقة العمل.

المباشر.

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب الكسور العشرية
بالفصول المقلوبة ،اذكر أسلوبي التدوير المستخدمين في تدوير الكسور

العشرية.

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو تقريب األعداد الصحيحة والكسور

هـــ4

هـــ5

العشرية في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك لتقريب الكسور العشرية
التي وردت في ورقة العمل (ث) باستخدام أسلوب التحليل.

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب األعداد الصحيحة يستخدم األسلوب
ِ
أعط المباشر لتدوير
والكسور العشرية في الفصول المقلوبة ومن خالل العمل الثنائي

كسر عشريا ودعه يقربه باستخدام األسلوب المباشر.
زميلك ا

الكسور العشرية

على ورقة العمل

(ج).
تقويم ختامي:


مما سبق حدد األسلوب المناسب لتدوير األعداد الصحيحة

والكسور العشرية.


من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=23


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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متابعة النشاط.

ورقة عمل المحاضرة الثانية:
الموضوع :تقريب األعداد الصحيحة والكسور العشرية

االسم...............................:
أ -صغ تعريفًا للتقريب:

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
ب -استخدم األسلوب التحليلي في تدوير العدد اآلتي:
 602ألقرب مئة.
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ت -استخدم األسلوب المباشر في تدوير األعداد اآلتية:
 28 -ألقرب عشرة.

.....................................

 11 -ألقرب عشرة.

.....................................

 78 -ألقرب مئة.

.....................................

 620 -ألقرب مئة.

.....................................

 199 -ألقرب ألف.

.....................................

 750 -ألقرب ألف.

.....................................
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ث -استخدم األسلوب التحليلي في تدوير الكسر اآلتي:
 0.81ألقرب

1
10

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
....................................................................................... .......
..............................................................................................
..............................................................................................
ج -استخدم األسلوب المباشر في تدوير الكسور العشرية واألعداد الصحيحة في تقريب األعداد
اآلتية كما هو مطلوب في الجدول أدناه:
العدد

ألقرب

1
100

ألقرب

1
10

ألقرب 1

8973.201
9014.555
888.202
999.499
2251.006
7135.505
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ألقرب  10ألقرب 100

ألقرب 1000

المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات .الموضوع :تدوير الكسور العادية واألعداد الكسرية.
الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.

عدد المحاضرات :واحدة.

األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة تدوير الكسور العادية واألعداد الكسرية عن طريق الفصول المقلوبة

يتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:

 )1يدور الكسور العادية باستخدام األسلوب التحليلي بشكل صحيح.
 )2يدور الكسور العادية باستخدام األسلوب المباشر بشكل صحيح.

 )3يدور األعداد الكسرية باستخدام األسلوب التحليلي بشكل صحيح.
 )4يدور األعداد الكسرية باستخدام األسلوب المباشر بشكل صحيح.
الخبرات السابقة

تدوير األعداد الصحيحة والكسور العشرية.

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو.

األهداف

التقويم

خطوات التنفيذ
بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو تدوير الكسور الصحيحة واألعداد

الكسرية في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا
الفيديو وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة
التقييم اإللكترونية .تعاون مع زمالئك الكتشاف طريقة التقريب المستخدمة

للكسور العادية واألعداد الصحيحة.

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تدوير الكسور الصحيحة
واألعداد الكسرية ،اذكر أسلوبي التدوير المستخدمين في تدوير الكسور

الصحيحة.
هـــ1

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو تدوير الكسور الصحيحة واألعداد
الكسرية في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك لتدوير الكسور الصحيحة
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التي وردت في ورقة العمل (أ) باستخدام أسلوب التحليل.
هـــ2

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب األعداد الصحيحة يستخدم األسلوب

والكسور العشرية في الفصول المقلوبة أتوصل مع الطلبة إلى أن األسلوب المباشر لتدوير

السابق غير مناسب في حياتنا العملية وهناك أسلوب أسهل وهو األسلوب الكسور الصحيحة
على ورقة العمل

المباشر.

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تدوير الكسور الصحيحة

(ب).

واألعداد الكسرية ،اذكر اسلوبي التدوير المستخدمين في تدوير األعداد

الكسرية.
هـــ3

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو تدوير الكسور الصحيحة واألعداد
الكسرية في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك لتدوير األعداد الكسرية

التي وردت في ورقة العمل (ت) باستخدام أسلوب التحليل.

هـــ4

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تدوير الكسور الصحيحة يستخدم األسلوب
ِ
أعط المباشر لتدوير
واألعداد الكسرية في الفصول المقلوبة ومن خالل العمل الثنائي

زميلك عددا كسريا ودعه يقربه باستخدام األسلوب المباشر.

األعداد الكسرية

على ورقة العمل

(ث).
تقويم ختامي:


مما سبق حدد األسلوب المناسب لتدوير األعداد الصحيحة
والكسور العشرية.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=24


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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متابعة النشاط.

ورقة عمل المحاضرة الثالثة:
الموضوع :تدوير الكسور العادية واألعداد الكسرية

االسم..................................... .:
أ -استخدم األسلوب التحليلي في تدوير الكسر اآلتي:
17
6

ألقرب واحد.

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
................................................................. ............................
ب -استخدم األسلوب المباشر في تدوير الكسور اآلتية:
-

2
10
4
9

ألقرب واحد.
ألقرب واحد.

.....................................
.....................................

13

ألقرب واحد.

.....................................

21

ألقرب واحد.

.....................................

10
10

ت -استخدم األسلوب التحليلي في تدوير العدد الكسري اآلتي:
2

1
6

ألقرب واحد صحيح.

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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ث -استخدم األسلوب المباشر في تدوير األعداد الكسرية اآلتية:
-

1

 2ألقرب واحد.

.....................................

3

 5ألقرب واحد.

.....................................

3

 49ألقرب واحد.

.....................................

1

 90ألقرب واحد.

.....................................

9
7
5
2
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المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات .الموضوع :العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.

عدد المحاضرات :واحدة.

األهداف السلــوكية:
بعد مرور الطالب بخبرة دراسة العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة عن طريق
الفصول المقلوبة يتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:
 )1يوظف التدوير في عمليات الجمع بشكل صحيح.
 )2يوظف التدوير في عمليات الطرح بشكل صحيح.
 )3يوظف التدوير في عمليات الضرب بشكل صحيح.
 )4يوظف التدوير في عمليات القسمة بشكل صحيح.

تدوير الكسور العادية واألعداد الكسرية.

لوسائلرات
ا الخب
السابقة السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
التعليمية:
عمل ،جهاز عري الفيديو.

األهداف
هـــ1

خطوات التنفيذ

التقويم

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو العمليات الحسابية األساسية على يستخدم التدوير
األعداد المدورة في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم المناسب على ورقة

يشاهدوا الفيديو وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع العمل (أ) إليجاد
وبطاقة التقييم اإللكترونية .تعاون مع زمالئك الكتشاف طريقة التدوير في ناتج الجمع
عمليات الجمع.

هـــ2

بالتقريب.

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو العمليات الحسابية األساسية على يستخدم التدوير
األعداد المدورة في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي ِ
أعط زميلك المناسب على ورقة
عملية حسابية على الطرح ودعه يستخدم التقريب بها.

العمل (ب) إليجاد
ناتج الطرح
بالتقريب.

152

مالحظات

هـــ3

من خالل مناقشة م ا ورد في محتوى فيديو العمليات الحسابية األساسية يستخدم التدوير
على األعداد المدورة في الفصول المقلوبة أتوصل مع الطلبة إلى األسلوب المناسب على ورقة
العمل (ت) إليجاد

المناسب لتدوير عمليات الضرب.

ناتج الضرب

بالتقريب.

هـــ4

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو العمليات الحسابية األساسية على يستخدم التدوير
األعداد المدورة في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي ِ
أعط زميلك المناسب على ورقة
عملية حسابية على القسمة ودعه يستخدم التقريب بها.

العمل (ث) إليجاد
ناتج القسمة

بالتقريب.
تقويم ختامي:


مما سبق دور األعداد في السؤال األخير في ورقة العمل (أ)
حسب المطلوب.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=25


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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متابعة النشاط.

ورقة عمل المحاضرة الرابعة:
الموضوع :العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة (.)1

االسم..........................:

أ .استخدم التدوير المناسب في إيجاد كل ما يأتي ،وقارن الجواب التقريبي بالجواب الحقيقي:
98+104

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

0.82-6.66

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

85+24+48+81

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

5
8

+6

1
4

+3

1
7

17

.....................................................................................................

.....................................................................................................

....................................................................................................
ب .اســتخدم التــدوير ألقــرب منزلــة عشــرية

1
10

فــي إيجــاد كــل ممــا يــأتي ،وقــارن الج ـواب التقريبــي

بالجواب الحقيقي:
2.435+8.001

....................................................................................................

....................................................................................................

................................................................................... .................
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3.407–6.25

.....................................................................................................

.....................................................................................................
............................................... ......................................................

استخدم التدوير المناسب في إيجاد كل ما يأتي ،وقارن الجواب التقريبي بالجواب الحقيقي:
19×31

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................
3.8×52.4

.....................................................................................................

.....................................................................................................

................................................................................................ .....
6÷62

.....................................................................................................

.....................................................................................................

قرب الناتج حسب المطلوب:

 19÷235 -1ألقرب منزلة عشرية.
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

 34÷77ألقرب منزلتين عشريتين.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

الموضوع :العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة (.)2
عدد المحاضرات :واحدة.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.

األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة عن طريق

الفصول المقلوبة يتوقع منه تحقيق الهدف السلوكي اآلتي:



يوظف التدوير في العمليات المشتركة بشكل صحيح.

الخبرات السابقة

العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة (.)1

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو ،آلة حاسبة.

.

األهداف

هـ ـ1

خطوات التنفيذ

التقويم

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو العمليات الحسابية األساسية على يستخدم التدوير
األعداد المدورة ( ) 2في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم المناسب على

يشاهدوا الفيديو وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع ورقة العمل (أ)

وبطاقة التقييم اإللكترونية .تعاون مع زمالئك الكتشاف طريقة التدوير إليجاد ناتج

العملية بالتقريب.

المناسبة للعمليات المشتركة.

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو العمليات الحسابية األساسية على يستخدم التدوير
األعداد المدورة ( )2في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي ِ
أعط المناسب على
زميلك عملية حسابية مشتركة ودعه يستخدم التقريب بها.

ورقة العمل (ب)

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو العمليات الحسابية األساسية على إليجاد ناتج
األعداد المدورة ( )2في الفصول المقلوبةِ ،
أعط زميلك عملية حسابية واطلب العملية بالتقريب
1

1

ألقرب .10

منه تدويرها ألقرب .10
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تقويم ختامي:


مما سبق أستنتج أن التدوير يتضمن الفكرة نفسها سواء أكانت في الجمع
أو الضرب أو الطرح أو القسمة أو العمليات المشتركة مع مراعاة بعي
األمور ليكون التقريب صحيحا.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام متابعة النشاط.

زمالئه.
التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=26


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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ورقة عمل المحاضرة الخامسة:
الموضوع :العمليات الحسابية على األعداد المدورة (.)2

االسم............................:

أ -استخدم التدوير المناسب في إيجاد جواب تقريبي لكل مما يأتي:
)0.387 +1.4( -2.98
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

)(36×24
16
.....................................................................................................
................................................................................................. ....
.....................................................................................................
.....................................................................................................
(1639- )2645+23000
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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ب -استخدم التدوير ألقرب منزلة عشرية

1
10

في إيجاد كل مما يأتي ،وقارن الجواب التقريبي

بالجواب الحقيقي باستخدام اآللة الحاسبة:
)(25.79+6.25+47.4
12.33

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.............................................................................. .......................

10
( ×
3

5
)
7

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
........................................................................................ .............
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المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

الموضوع:األرقام المعنوية واستخدامها في العمليات الحسابية األساسية.

عدد المحاضرات :واحدة.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.
األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة األرقام المعنوية واستخدامها في العمليات الحسابية األساسية عن
طريق الفصول المقلوبة يتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:

 )1يحدد األرقام المعنوية لمجموعة أرقام معطاة بشكل صحيح.

 )2يوظف األرقام المعنوية في العمليات الحسابية بشكل صحيح.
الخبرات السابقة

العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة (.)2

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو.

األهداف

خطوات التنفيذ

التقويم

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو األرقام المعنوية واستخدامها في
العمليات الحسابية األساسية في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة

الذين لم يشاهدوا الفيديو وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات

الموقع وبطاقة التقييم اإللكترونية .تعاون مع زمالئك الكتشاف القواعد
المناسبة لتحديد األرقام المعنوية واألرقام غير المعنوية.

هـــ1

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو األرقام المعنوية واستخدامها في يحدد األرقام
العمليات الحسابية األساسية في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل المعنوية حسب
الثنائي ِ
المطلوب (أ) (ب)
أعط زميلك مجموعة أرقام ودعه يحدد األرقام المعنوية فيها.
على ورقة العمل.
من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو األرقام المعنوية واستخدامها في

العمليات الحسابية األساسية في الفصول المقلوبة ،اكتشف القواعد المناسبة
إليجاد ناتج العملية الحسابية من خالل األرقام المعنوية.
هـــ2
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مالحظات

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو األرقام المعنوية واستخدامها في يحسب ناتج العملية

العمليات الحسابية األساسية في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الحسابية على كل
الثنائي ِ
من األعداد
أعط زميلك عملية حسابية ليجد الناتج التقريبي لها.

التقريبية الواردة في
ورقة العمل.

تقويم ختامي:


مما سبق أستنت ج أن األرقام المعنوية لها قواعد خاصة في متابعة النشاط.
العمليات الحسابية يجب اتباعها.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=27


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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ورقة عمل المحاضرة السادسة:

الموضوع :األرقام المعنوية واستخدامها في العمليات الحسابية األساسية.

االسم...........................:
أ -حدد عدد األرقام المعنوية واذكرها في كل مما يأتي:
80

....................................

45

....................................

100

....................................

008

....................................

450

....................................

1200

....................................

0.034

....................................

0.404

....................................
3

....................................

3

....................................

10*2.6
10*8.0

3

....................................

10*0.044

 30مقرب ألقرب واحد صحيح.

....................................

 800مقرب ألقرب عشرة.

....................................

 1800مقرب ألقرب مئة.

....................................

طا تحت كل رقم معنوي مما يأتي:
ب -ضع خ ً
0.0045
0.404

94840
10

78505
0.00023
162

0.0334
10*0.120

10

ت -احسب ناتج العملية الحسابية على كل من األعداد التقريبية الواردة في كل مما يأتي:
18 +70.9
.....................................................................................................
.....................................................................................................
3.4+ 2.55
.....................................................................................................
....................................................................................... ..............
45.5-611
.....................................................................................................
.....................................................................................................
7.1÷92
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................... .
2÷6.56
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2 × 0.034
.....................................................................................................
.....................................................................................................
............................................... ......................................................
35÷800
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

الموضوع:الوسائل التعليمية واستخداماتها (.)1
عدد المحاضرات :واحدة.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.
األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة الوسائل التعليمية واستخداماتها ( )1عن طريق الفصول المقلوبة يتوقع منه

تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:

 )1يصوغ تعريفا للوسيلة التعليمية.

 )2يذكر خواص الوسيلة التعليمية.
 )3يحدد أهمية الوسائل التعليمية.

 )4يوضح أنواع الوسائل التعليمية.

 )5يعدد األسس العامة في اختيار الوسيلة التعليمية.
الخبرات السابقة

األرقام المعنوية واستخدامها في العمليات الحسابية األساسية.

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو ،صور توضيحية عن أنواع الوسائل التعليمية.

األهداف
هـــ1

التقويم

خطوات التنفيذ

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها ( )1يصوغ تعريفا

في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو للوسيلة التعليمية
وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة التقييم على ورقة العمل

اإللكترونية .تعاون مع زمالئك لتعرف الوسيلة التعليمية.

هـــ2

(أ).

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها يذكر خواص

( )1في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي عدد خواص الوسيلة الوسيلة التعليمية
على ورقة العمل

التعليمية.

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها
( )1في الفصول المقلوبة ،قدر النسب المئوية للتعلم عند اإلنسان للحواس

الخمسة.
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(ب).

مالحظات

هـــ3

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها حدد أهمية الوسيلة
( )1في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي حدد أهمية الوسائل التعليمية على ورقة
التعليمية في عملية التدريس.

هـــ4

العمل (ث).

من خالل متابعتك ل ما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها يعطي رسوما
ٍ
ولوحات حسب
( ) 1في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي اذكر أنواع الوسائل
التعليمية على ورقة العمل (ج).

هـــ5



المطلوب في ورقة

مما سبق أستنت ج األسس العامة في اختيار الوسيلة التعليمية

العمل.

على ورقة العمل (ر).

تقويم ختامي:


من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

متابعة النشاط.

التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=28


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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ورقة عمل المحاضرة السابعة:

الموضوع :الوسائل التعليمية واستخداماتها (.)1
االسم...................................:
أ -صغ تعريفًا للوسيلة التعليمية:

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
عدد خواص الوسيلة التعليمية:
............................................................................................. 
............................................................................................ 
.................................................................................... ........ 
ب -حدد النسبة المئوية للتعلم عند اإلنسان من خالل حاسة البصر.....................
خمسا منها:
ت -للوسيلة التعليمية أهمية كبيرة في عملية التدريس ،اذكر
ً

..................................................................................... .1
..................................................................................... .2
..................................................................................... .3
..................................................................................... .4
..................................................................................... .5
ث -للوسائل التعليمية أنواع مختلفة ،اذكرها:
.................................................................................... .1
.................................................................................... .2
.................................................................................... .3
توضيحيا لألعمدة البيانية:
رسما
ً
ج -أعط ً
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رسما توضيحيا للدوائر البيانية:
ح -أعط ً

توضيحيا للوحة مثقبة وعليها نموذج ألحد األشكال الهندسية:
رسما
ً
خ -أعط ً

توضيحيا للصور البيانية:
رسما
ً
د -أعط ً

ذ -عدد األسس العامة في اختيار الوسيلة التعليمية:
.................................................................................... -1
.................................................................................... -2
.................................................................................... -3
................................................................................... . -4
.................................................................................... -5
.................................................................................... -6
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الموضوع:الوسائل التعليمية واستخداماتها (.)2

المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

عدد المحاضرات :واحدة.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.
األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة الوسائل التعليمية واستخداماتها ( )2عن طريق الفصول المقلوبة يتوقع منه
تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:

 )1يصوغ تعريفا للنشاط في الرياضيات.

 )2يذكر أنشطة في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية.
 )3يصوغ تعريفا للعبة في الرياضيات.

 )4يذكر ألعابا في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية.
 )5يصوغ تعريفا لألحجية واللغز في الرياضيات.

لغز أو أحجية في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية.
 )6يذكر ا
 )7يعرف النمط في الرياضيات.

 )8يذكر أنماطا في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية.
الخبرات السابقة

الوسائل التعليمية واستخداماتها (.)1

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو ،صور توضيحية عن أنواع الوسائل التعليمية.

األهداف
هـــ1

خطوات التنفيذ
بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها ()2

في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو

وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة التقييم

اإللكترونية .تعاون مع زمالئك لتعرف النشاط في الرياضيات.
هـــ2

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها
( )2في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي اذكر نشاطا تعليميا
مناسبا للمرحلة االبتدائية في الرياضيات.

التقويم
يصوغ تعريفا
للنشاط في

الرياضيات على
ورقة العمل (أ).

أ ِ
عط نشاطا تعليميا
مناسبا للمرحلة

االبتدائية على ورقة

العمل (ب).
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األهداف
هـــ3
هـــ4

التقويم

خطوات التنفيذ

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها يصوغ تعريفا للعبة

( )2في الفصول المقلوبة ،عرف اللعبة الرياضية ،ثم تعاون مع زميلك في الرياضيات ،ثم
لذكر لعبة تربوية في الرياضيات وشرح طريقة استخدامها للمرحلة االبتدائية يذكر لعبة تربوية
ويشرح طريقة

في الرياضيات.

استخدامها للمرحلة

االبتدائية على ورقة
العمل (ت) (ث).
هـــ5

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها في يصوغ تعريفا

الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي عرف األحجية واللغز في لألحجية واللغز
الرياضيات.

هـــ6

الرياضي ،ثم يذكر

لغز أو أحجية
ا

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها في عددية مناسبة

الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي اعط لغز أو أحجية عددية للمرحلة االبتدائية

مناسبة للمرحلة االبتدائية في الرياضيات مع ذكر طريقة حلها.

مع ذكر طريقة

حلها على ورقة

العمل (ج) (ح)
هـــ7
هـــ8

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها

(خ).

( )2في الفصول المقلوبة ،تعاون مع زميلك لتعريف النمط في الرياضيات
ثم اذكر نمطا في الرياضيات مناسبا للمرحلة االبتدائية على ورقة العمل

(د) (ذ).

تقويم ختامي:


مما سبق أستنتج وجود قواعد لتحدد النشاط واللعبة الرياضية
واللغز واألحجية والنمط في الرياضيات أيضا.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=29
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متابعة النشاط.

مالحظات

ورقة عمل المحاضرة الثامنة:
الموضوع :الوسائل التعليمية واستخداماتها (.)2

االسم.................................. .:
أ -صغ تعريفًا للنشاط في الرياضيات:

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
مناسبا للمرحلة االبتدائية:
تعليميا
طا
أعط نشا ً
ً
ً

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
.................................................................................. .............
صغ تعريفًا للعبة في الرياضيات:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
اذكر لعبة رياضية وقم بشرح طريقة استخدامها للمرحلة االبتدائية:
...............................................................................................
.......................................................................................... .....
...............................................................................................
.................................................................................. .............
صغ تعريفًا لألحجية في الرياضيات:
.................................................................................................
.................................................................................................
.............................................................................................. ...
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ب -صغ تعري ًفا للغز في الرياضيات:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
لغز أو أحجية عددية مناسبة للمرحلة االبتدائية مع ذكر طريقة حلها:
اذكر ًا
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
....................................................................................... ..........
.................................................................................................
صغ تعري ًفا للنمط في الرياضيات:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
مناسبا للمرحلة االبتدائية:
تعليميا
طا
أعط نم ً
ً
ً

...............................................................................................

.......................................................................................... .....
...............................................................................................
.................................................................................. .............
...............................................................................................
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الموضوع:أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات (.)1

المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

عدد المحاضرات :واحدة.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.
األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات ( )1عن طريق الفصول المقلوبة

يتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:

 )1يحدد األمور التي يجب دراستها في مجال األخطاء في الرياضيات.
 )2يميز بين أنواع األخطاء الشائعة في الرياضيات.

 )3يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعليم العدد والقيمة المنزلية.
 )4يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات بالعدد والقيمة المنزلية.
 )5يعدد أخطاء رياضية شائعة في الرياضيات بتعليم الجمع والطرح.

 )6يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات في تعليم الجمع والطرح.
الخبرات السابقة

الوسائل التعليمية واستخداماتها (.)2

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو ،الكتاب.

األهداف
هـــ1

التقويم

خطوات التنفيذ
بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات

( )1في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو
وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة التقييم

اإللكترونية  .حدد األمور الثالثة الواجب دراستها في مجال األخطاء
الرياضية على ورقة العمل (أ).
هـــ2

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو األخطاء الشائعة في تعلم ميز بين أنواع

الرياضيات ( )1في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي ميز بين األخطاء الرياضية
أنواع األخطاء الرياضية التي يمكن أن يقع بها الطالب.

على ورقة العمل

(ب).
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مالحظات

هـــ3
هـــ4

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو األخطاء الشائعة في تعلم أمامك في ورقة

الرياضيات ( )1في الفصول المقلوبة ،اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع بها العمل مجموعة من
طالب المرحلة األساسية في العدد والقيمة المنزلية مع توضيح الطريقة األخطاء الشائعة
التي يقع فيها

األمثل لعالج هذا الخطأ.

الطالب في

المرحلة األساسية،

هـــ5
هـــ6

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها في حدد نوع الخطأ ثم

الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي اذكر أخطاء رياضية شائعة وضح طريقة الحل

يقع بها طالب المرحلة األساسية في الجمع والطرح مع توضيح الطريقة المناسبة لعالج هذا
الخطأ (.)2( )1

األمثل لعالج هذا الخطأ.
تقويم ختامي:


مما سبق أستنتج األسس أنه ال يوجد طريقة واحدة لعالج
األخطاء الرياضية الشائعة في العدد والقيمة المنزلية والجمع
والطرح.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

متابعة النشاط

التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=30
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ورقة عمل المحاضرة التاسعة:
الموضوع :أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات (.)1

االسم.................................:

أ -هناك ثالثة أمور يجدر دراستها في مجال األخطاء الرياضية ،اذكرها:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ميز بين أنواع األخطاء الرياضية:
...............................................................................................
.......................................................................................... .....
...............................................................................................
.................................................................................. .............
...............................................................................................
.......................................................................... .....................
...............................................................................................
أمامك مجموعة من األخطاء التي وقع فيها طالبك في المرحلة األساسية ،حدد نوع الخطأ ثم
وضح طريقة الحل المناسبة لعالج هذا الخطأ:
-1

قام الطالب بعد العناصر السابقة  4عناصر

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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 -2قيمة الرقم  3في العدد  315هي 30
................................................... ............................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
طالب أخطأ في كتابة الرقم  2وكتبه رقم 6
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.................................................................................. .............
 -3طالب يخطئ في جمع  7 =5+3و 14 =6+9
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -4طالب يخطئ في طرح 30 = 20-57
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -5طالب يخطئ في جمع 153 =6+87
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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الموضوع:أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات (.)2

المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

عدد المحاضرات :واحدة.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.
األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات ( )2عن طريق الفصول المقلوبة

يتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:

 )1يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعلم الضرب.

 )2يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات بتعليم الضرب.
 )3يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعلم القسمة.

 )4يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات بتعليم القسمة.
الخبرات السابقة

األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات (.)1

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو ،الكتاب.

األهداف
هـــ1

هـــ2

خطوات التنفيذ

التقويم

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات أمامك في ورقة

( )2في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو العمل مجموعة من
وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة التقييم األخطاء الشائعة

اإللكترونية .ومن خالل العمل الثنائي اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع فيها التي يقع فيها
طالب المرحلة األساسية في الضرب مع توضيح الطريقة األمثل لعالج الطالب في

المرحلة األساسية،

هذا الخطأ.

حدد نوع الخطأ ثم

وضح طريقة الحل

هـــ3
هـــ4

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو األخطاء الشائعة في تعلم المناسبة لعالج هذا
الرياضيات ( )2في الفصول المقلوبة ،اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع بها الخطأ ()2( )1

طالب المرحلة األساسية في القسمة مع توضيح الطريقة األمثل لعالج هذا ()6( )5( )4( )3
(.)8( )7

الخطأ.
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مالحظات

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو األخطاء الشائعة في تعلم

الرياضيات ( )2في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي حدد

األخطاء الشائعة التي يقع في ها طالب الصف الثاني االبتدائي في الضرب
والقسمة واذكر طريقة حلها.

تقويم ختامي:


مما سبق أستنتج األسس أنه ال توجد طريقة واحدة لعالج
األخطاء الرياضية الشائعة في الضرب والقسمة.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

التعيينات:


متابعة النشاط.

مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=31
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ورقة عمل المحاضرة العاشرة:
الموضوع :أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات (.)2

االسم................................:

أمامك مجموعة من األخطاء التي وقع فيها طالبك في المرحلة األساسية ،حدد نوع الخطأ ثم وضح
طريقة الحل المناسبة لعالج هذا الخطأ:

 -1طالب أخطا في ضرب  0× 3وكتب الناتج 3

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -2طالب يجد صعوبة في إكمال المربع الناقص في عملية الضرب ـــــــــــ × 21 =3
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -3طالب يخطئ في ضرب  7 × 56يقوم بجمع الحمل مع العدد األصلي ثم يضرب
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -4طالب يخطئ في ضرب  3×35ويكتب الناتج 915
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
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 -5طالب يخطئ في ضرب 40×28
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -6طالب يخطئ في قسمة  3 = 0÷3أو 0=0×3
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -7طالب يخطئ في قسمة

𝟓𝟏𝟐
𝟎𝟐
√
ـــــــ
𝟓𝟏

𝟓𝟑

𝟒

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................... .........
 -8طالب يخطئ في قسمة  6 ÷ 516وبدأ بكتابة الناتج من أقصى اليمين
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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الموضوع:أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات (.)3

المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

عدد المحاضرات :واحدة.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.
األهداف السلــوكية:

بعد مرور الطالب بخبرة دراسة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات ( )3عن طريق الفصول المقلوبة
يتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:

 )1يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعلم الكسر العادي والعدد الكسري.

 )2يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات في تعليم الكسر العادي والعدد الكسري.
 )3يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعلم جمع الكسور وطرحها.

 )4يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات في تعليم جمع الكسور وطرحها.
 )5يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعلم ضرب الكسور وقسمتها.

 )6يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات في تعليم ضرب الكسور وقسمتها.
 )7يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعلم الكسور العشرية.

 )8يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات في تعليم الكسور العشرية.
الخبرات السابقة

األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات (.)2

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو ،الكتاب.

األهداف
هـــ1
هـــ2

خطوات التنفيذ
بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات

( )3في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو
وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة التقييم

اإللكترونية .من خالل العمل الثنائي اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع فيها
طالب المرحلة األساسية في الكسر العادي والعدد الكسري مع توضيح

الطريقة األمثل لعالج هذا الخطأ.
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التقويم
حل سؤال رقم ()1
و( )2في ورقة

العمل.

مالحظات

األهداف
هـــ3
هـــ4

التقويم

خطوات التنفيذ

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو األخطاء الشائعة في تعلم حل سؤال رقم ()3

الرياضيات ( )3في الفصول المقلوبة ،اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع و( )4في ورقة
فيها طالب المرحلة األساسية في جمع وطرح الكسور مع توضيح الطريقة العمل.
األمثل لعالج هذا الخطأ.

هـــ5
هـــ6

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو األخطاء الشائعة في تعلم حل سؤال رقم ()5

الرياضيات ( )2في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي حدد و( )6في ورقة
األخطاء الشائعة التي يقع فيها طالب المرحلة األساسية في الضرب العمل.

والقسمة ،ثم وضح الطريقة المثلى لعالج هذا الخطأ.
هـــ7
هـــ8

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو األخطاء الشائعة في تعلم حل سؤال رقم ()7
الرياضيات ( )3في الفصول المقلوبة ،اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع و( )8في ورقة

فيها طالب المرحلة األساسية في الكسور العشرية مع توضيح الطريقة العمل.
األمثل لعالج هذا الخطأ.
تقويم ختامي:


مما سبق أستنتج أ نه ال يوجد طريقة واحدة لعالج األخطاء
الرياضية الشائعة في الكسور العادية والعشرية.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.

التعيينات:


متابعة النشاط

مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=32


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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ورقة عمل المحاضرة الحادية عشرة:
الموضوع :أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات (.)3

االسم............................... ...:

أمامك مجموعة من األخطاء في الرياضيات التي وقع فيها طالبك في المرحلة األساسية ،حدد نوع
الخطأ ثم وضح طريقة الحل المناسبة لعالج هذا الخطأ:
ويكتبه

 -1طالب أخطأ في كتابة الكسر

3
4

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.................................................................... .........................
5

 -2طالب يقارن

6

<

4
9

<

3
4

...............................................................................................
..................................................................................... ..........
...............................................................................................
..............................................................................................
 -3طالب يجمع

5
6

+

6
9

=

11
15

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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 -4طالب يطرح

1
4

-7

2
4

=3

2

3

4

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..................................................................................... ......
 -5طالب يخطئ في ضرب

5
6

×

2
8

=

40
12

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..................................................................................... .........
 -6طالب يخطئ في قسمة

7
8

÷

1
4

=

8
7

×

1
4

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -7طالب يخطئ في جمع 0.13 = 0.6 + 0.7
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -8طالب يخطئ في قسمة 620= 100 ÷ 6.2
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................

183

الموضوع:أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات (.)4

المبحث :تدريس مبادئ الرياضيات.

الصف :طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر.

عدد المحاضرات :واحدة.

األهداف السلــوكية:
بعد مرور الطالب بخبرة دراسة األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات ( )4عن طريق الفصول المقلوبة

يتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية اآلتية:

 )1يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعلم القياس.

 )2يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات في تعليم القياس.
 )3يعدد أخطاء شائعة في الرياضيات في تعلم الهندسة.

 )4يوضح طريقة معالجة األخطاء الشائعة في الرياضيات في تعليم الهندسة.
الخبرات السابقة

األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات (.)3

الوسائل التعليمية :السبورة ،األقالم الملونة ،موودل دعم نت (الفصول المقلوبة) ،مجموعة دعم نت (فيس بوك) ،أوراق
عمل ،جهاز عري الفيديو ،الكتاب.

األهداف
هـــ1

التقويم

خطوات التنفيذ

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو األخطاء الشائعة في تعلم الرياضيات حل سؤال رقم ()1

( )4في الفصول المقلوبة ،والتواصل مع الطلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو و( )2في ورقة
وا قناعهم بمتابعته ،وذلك من خالل إحصائيات الموقع وبطاقة التقييم العمل.

اإللكترونية .من خالل العمل الثنائي اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع بها
طالب المرحلة األساسية في القياس.

هـــ2

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو األخطاء الشائعة في تعلم حل سؤال رقم ()2

الرياضيات ( )4في الفصول المقلوبة ،ضع طريقة عالج مثلى لألخطاء و( )4في ورقة
العمل.

السابقة.
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من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو األخطاء الشائعة في تعلم حل سؤال رقم ()5
هـــ3

الرياضيات ( )4في الفصول المقلوبة ،ومن خالل العمل الثنائي حدد و( )6في ورقة
األخطاء الشائعة التي يقع فيها طالب المرحلة األساسية في الهندسة.

العمل.

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو األخطاء الشائعة في تعلم حل سؤال رقم 7
هـــ4

الرياضيات ( )4في الفصول المقلوبة ،ضع طريقة عالج مثلى لألخطاء في ورقة العمل.
السابقة.

تقويم ختامي:


مما سبق أستنتج األسس أنه ال يوجد طريقة واحدة لعالج
األخطاء الشائعة بالقياس والهندسة.



من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أمام
زمالئه.
متابعة النشاط

التعيينات:


مشاهدة درس المحاضرة القادمة:

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=33


متابعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإللكتروني.
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ورقة عمل المحاضرة الثانية عشرة:
الموضوع :أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات (.)4

االسم................................:

أمامك مجموعة من األخطاء التي وقع فيها طالبك في المرحلة األساسية ،حدد نوع الخطأ ثم وضح
طريقة الحل المناسبة لعالج هذا الخطأ:
 -1طالب يخلط بين عقرب الساعات وعقرب الدقائق.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................... ............................
 -2طالب يخطئ في جمع النقود المصورة وطرحها.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -3طالب يخطئ في إيجاد قطر المستطيل.

6
5

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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 -4طالب يخطئ في طرح الوقت.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 -5طالب يجد صعوبة في التمييز بين األشكال الهندسية :المربع والدائرة والمثلث.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................... ............................
 -6يخلط بعض الطلبة بين قاعدة المحيط والمساحة للدائرة.
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................ ...
...............................................................................................
 -7طالب يخلط بين القطعة المستقيمة والخط المستقيم.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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ملحق رقم ()8
بطاقة الرصد من خالل تتبع التكرار
م

اسم الطالب

إعطاء معلومات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
188

طرح أسئلة

إعطاء إجابات

المشاركة باألنشطة

ملحق رقم ()9
بعض صور التطبيق

189

190

191

ملحق رقم ()10
بعض صور ملفات اإلنجاز

192

193

194

195

ملحق رقم ()11

صورة لبعض الدروس بنظام موودل دعم نت مع إحصائية مشاهدة الطلبة (عدد الطلبة )30
 -1صور الموودل مع بطاقة التقييم اإللكترونية.

196

197

 -2إحصائيات مشاهدة الطلبة لفيديوهات الفصول المقلوبة واحصائيات لحل الطلبة األسئلة بعد
المشاهدة.

198

 -3إحصائيات إرسال رسائل قصيرة على الهاتف المحمول باسم الموقع حال نزول الفيديو التعليمي
المطلوب ،وارسال المهام المطلوبة من الطلبة.
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ملحق رقم ()12
نموذج تسهيل مهمة الباحث
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