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امللخص :هدفت الدراسة إىل التعرف عىل االنعكاسات الناجتة من توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب
يف صفوف الرياضيات باملرحلة االبتدائية عىل املامرسات التدريسية ملعلميها وأداء طالهبم ،حيث
استخدمت الدراسة املنهج النوعي (دراسة حاالت متعددة) ،وشملت العينة ( )2من معلمي
الرياضيات يف املرحلة االبتدائية و( )42طالبًا من طالب الصف السادس االبتدائي ،من خالل
األدوات اآلتية :مفكرة معلم ،ومالحظة مشارك ،واملقابلة ،واستخدمت الدراسة التحليل املوضوعي
(( )Thematic Analysisاالستنباطي ،االستقرائي)؛ لتحليل البيانات ،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة
من النتائج منها :أسهمت اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية التحصيل الريايض ،والتفاعل الصفي،
واالجتاه نحو تعليم الرياضيات وتعلمها ،إضافة إىل إسهامها يف إتاحة الفرصة للمعلمني بتناول جمموعة
من أفكار الدرس ،واستخدام العديد من االسرتاتيجيات أثناء احلصة الدراسية ،والتخطيط واإلعداد
املناسب للدرس ،وأوصت بأمهية تدريب املعلمني عىل توظيف التقنيات يف تعليم الرياضيات ،وإنتاج
املقاطع املرئية (الفيديوهات) التعليمية لدروس الرياضيات.
الكلامت املفتاحية :الصف القلوب – الرياضيات – املرحلة االبتدائية
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Abstract: This study aims to identify the implications of using the flipped classroom
strategy in the primary school in teaching practices of mathematics classes of
mathematics teachers and their students. This study used a qualitative approach. The
sample of the study consists of (2) mathematics teachers in the primary school and (42)
students from the sixth-grade students. The study used the following tools: Teacher
notebook, participant note, interview. The study used thematic analysis to analyze the
data. The study reached a number of results, including: flipped classroom strategy
contributed to the development of mathematical achievement, classroom interaction,
the attitude towards teaching and learning mathematics. The flipped classroom strategy
allowed teachers to take more of lesson ideas, use several strategies in the classroom,
plan and prepare for the lesson. The study recommended: We need to train teachers to
employ techniques in mathematics education, and to produce instructional videos for
math lessons.
Key word: flipped classroom – Mathematics - strategy in primary
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املقدمة:
هتدف التطورات املتسارعة يف جمال التعليم والتعلم ،واملستجدات املتتابعة للرقي بمستوى
املامرسات التدريسية؛ لتنعكس إجيا ًبا عىل شخصية الطالب يف مراحل التعليم املختلفة ،وتسهم يف تنمية
التحصيل الدرايس ،وحتقيق التنمية الشاملة هلم .تركز االجتاهات احلديثة لتطوير العملية التعليمية عىل
تنمية دور الطالب اإلجيايب وقدرته عىل املشاركة والبحث واالعتامد عىل النفس (الدوخي.)2017،
خصوصا -من التوجهات التي
ويعدّ دمج التقنية يف التعليم عموم ًا-ويف تعليم الرياضيات
ً
يؤمل عليها أن تنعكس إجيا ًبا عىل ٍ
كل من املامرسات التدريسية والتحصيل الدرايس وتطوير التفكري
الريايض لدى الطالب .حيث تعد التقنية مبدأ من مبادئ تعليم الرياضيات وف ًقا للمجلس القومي
ملعلمي الرياضيات  .)NCTM, 2000( National Council Of Teacher Of Mathematicsوقد أشار
ً
كال من املالكي واملقويش ()2016؛ واملزمومي ( )2018إىل أمهية االستفادة من التقنية يف تدريس
الرياضيات.
ويعدّ استخدام التقنية من مهارات القرن احلادي والعرشين الالزمة لتطوير تعليم الرياضيات
وتعلمها يف املرحلة االبتدائية ،ويمكن االستفادة منها يف تطوير املعرفة الرياضية لدى الطالب؛ إذ تتيح
للطالب التفاعل واملراجعة املستمرة لدروس الرياضيات (خليل والعمري2019 ،؛ خليل.)2019 ،
ويعرف الرويس ( )2011التقنية يف تعليم الرياضيات بأهنا استخدام أجهزة احلاسب املدرسية
والشخصية ،وما يلحق هبا من الربامج والربجميات التي ختدم تعليم الرياضيات.
وتتعدد الطرائق التي يمكن من خالهلا توظيف التقنية يف جمال تعليم الرياضيات وتعلمها ،ومن
ذلك توظيفها يف اسرتاتيجية الصف املقلوب ،إذ تعتمد آلية الصفوف املقلوبة عىل تغيري دور املدرسة
واملنزل يف التعليم التقليدي الذي تُقدَّ م املادة العلمية من املعلم ،ثم يقوم الطالب بحل الواجبات املطلوبة
يف املنزل ،بينام يتغري دور الطالب يف الصف املقلوب فيستعد الطالب وي ّطلع عىل الفيديوهات واألفالم
ويوجه الصف الدرايس ملجموعة من املهام منها:
التعليمية املتعلقة بالدرس قبل احلضور للمدرسة،
َّ
املناقشة ،واالستفسار (متويل2015،؛ بريغامن .)2018 ،كام يعتمد الصف املقلوب عىل أربعة أركان

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.12
500

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Ibrahim Alhoussain Khalil & Omar saad Al- tmaran & Abdulhamid essa Hashmi
Volume (4) No. (1) 2021

رئيسة هي :البيئة املرنة ،والثقافة التعليمية ،واملحتوى التعليمي ،واملعلم املحرتف

( & Uzunbylu

.)Prevalla, 2019
وتُقدَّ م املعرفة يف الصف املقلوب قبل احلضور للصف الدرايس؛ ليستفاد من الوقت يف مساعدة
الطالب عىل استيعاب ما قرؤوه ،أو شاهدوه ،أو حاولوا فهمه قبل الوصول للفصل (.)Farmer, 2018
ويعرف الصف املقلوب بأنه اسرتاتيجية تعليمية يمكن أن توفر للمعلمني وسيلة لتقليل من
التعليم املبارش عند التدريس مع زيادة التفاعل الصفي ،وتتيح وقتًا إضافيا يف احلصة الدراسية
( .)Shafique & Irwin-Robinson, 2015ويعرفه ساكار وساقري ( )Sakar & Sagir, 2017بأنه
نموذج تُن َّفذ فيه أنشطة الصف داخل الفصل ،ويتميز عن الصف التقليدي بإمكان تنفيذ األنشطة يف كل
مكان .وتؤكد اسرتاتيجية الصف املقلوب عىل التعلم النشط من خالل الرتكيز عىل املتعلم؛ لزيادة جودة
التدريس خالل احلصة الدراسية (.)Ozdamli & Asiksoy, 2016
ومن العوامل املؤثرة يف تبني اسرتاتيجية الصف املقلوب معرفة املعلم باستخدام التكنولوجيا،
وطرائق التدريس ،واجتاههم نحو االبتكار ،والتنمية املهنية

Castilla Villaba & Redondo- Duarte,

 .)2018إن تصميم حصة دراسية بعناية من املعلم يؤثر يف االجتاه واكتساب املفاهيم واملهارات الرياضية
(.)Foldnes, 2017
لذا فإن توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب تتيح زيادة الوقت يف احلصة الدراسية ،والتفاعل
الصفي ،وفهم املعرفة اجلديدة ،والتنوع يف األنشطة ،ومن أبرز حتديات الصف املقلوب ضعف معرفة
الطالب للتعامل مع اسرتاتيجية الصف املقلوب ،واإلعداد له من قبل املعلم

Chen, Hew, K & Lo,

).)2017; Pulley, 2018
كام تتيح اسرتاتيجية الصف املقلوب للمعلم استخدام اسرتاتيجيات متنوعة أثناء احلصة
الدراسية منها :تعليم األقران ،وحل املشكالت تعاون ًيا ،والبحث ).) Stöhr & Adawi , 2018
وتتطلب الصفوف املقلوبة من املعلمني املتابعة والتوجيه واإلرشاد ومعرفة العوائق التي واجهت
الطالب ،ومن املهم أن يويل املعلم اهتام ًما أكثر بالطالب املنخفيض التحصيل يف الرياضيات ،فقد يكونوا
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غري مستعدين للتفاعل مع األنشطة واملحارضات ( .)Sun, Xie & Anderman, 2018واملهم أن يعيد
املعلم هيكلة ب يئة التعلم وتنظيمها مع مراعاة احتياجات الفرد واملجتمع والرتكيز عىل املتعلم ( Cabi,

.)2018
إن توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب له انعكاسات إجيابية منها :دعم مشاركة الطالب،
وتفاعلهم ورضاهم عن أدائهم ( ،)Fisher, Perényi &Birdthistle, 2018وتزيد من فرص التعاون
واملشاركة وزيادة املناقشات ( ،)Per & Arne, 2018وتنمية مهارات التفكري العليا

( Lai & Lee,

 .)2017إضافة إىل ذلك فإن توظيف الصف املقلوب يسهم يف خفض القلق الريايض ،ورفع مستوى
التحصيل الريايض ،وجيذب الطالب لتعلم الرياضيات ،ويسهم يف تكوين اجتاه إجيايب نحو تعلم
الرياضيات ،ويدعم التعلم الذايت ،والتفكري الريايض ،ورفع مستوى الكفاءة الذاتية لتعلم
الرياضيات Hwang & Lai, 2017 Sun, Xie & Anderman, 2018; Al-Hamdani & Al Breiki

 ;, 2018; Pierce, 2013; Dove & Dove, 2014؛ آل معدي2015 ،؛ خليل.)2015 ،
وللتحقق من فاعلية اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تعليم الرياضيات وتعلمها أجريت العديد
من الدراسات منها :دراسة شافيقو وارين روبنسون ( )Shafique & Irwin-Robinson, 2015التي
استهدفت التعرف عىل فاعلية التدريس باستخدام الصف املقلوب يف صفوف الرياضيات عىل
التحصيل من وجهة نظر الطالب يف كلية سينتيال ،استخدمت الدراسة األسلوب االستقصائي،
واست ِ
ُخدمت أداتان للدراسة :مها استطالع للرأي واستبانة ،وشملت العينة ( )60طالبًا ،وتوصلت
الدراسة إىل إجيابية التدريس باستخدام الصف املقلوب ،وأوصت بأمهية إجراء دراسات متتابعة حول
توظيف الصف املقلوب.
وأجرى ميور ( )Muir, 2015دراسة هدفت إىل التعرف عىل وجهات نظر الطالب وأولياء
األمور حول الصفوف املقلوبة يف صفوف الرياضيات ،واستخدمت الدراسة املنهج املختلط،
واالستبانة واملقابالت الفردية واجلامعية كأدوات للدراسة ،وتوصلت الدراسة ملجموعة نتائج أمهها:
أن توظيف الصف املقلوب يسهم يف فهم املحتوى الريايض ،وإدارة الذات ،ومراجعة الدروس بسهولة.
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بينام استهدفت دراسة هباغات وتشانغ وتشانغ ( )Bhagat, Chang & Chang, 2016التعرف
عىل فاعلية الصف املقلوب يف تنمية التحصيل الريايض والدافعية لدى طالب املرحلة الثانوية.
استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وأداتان للدراسة مها :اختبار للتحصيل الريايض ،ومقياس
للدافعية .وبلغ عدد أفراد العينة ( )82طالبًا ،بواقع ( )41طالبًا يف كل جمموعة ،وتوصلت الدراسة إىل
وجود فروق دالة إحصائ ًيا يف التحصيل الريايض والدافعية لدى املجموعة التي درست باستخدام
الصف املقلوب.
وهدفت دراسة يل وهاوانق ( (Lai& Hwang, 2016إىل معرفة أثر التعليم املنظم ذاتيًا يف
الصفوف الدراسية املقلوبة يف حتسني أداء الطالب يف الرياضيات باملرحلة االبتدائية .واستخدمت
الدراسة املنهج شبه التجريبي وأداتني للدراسة ،مها :اختبار لقياس أداء الطالب ،واستبانة لقياس كفاءة
التنظيم الذايت ،وبلغ عدد أفراد العينة ( )44طالبًا )20( ،طالبًا يف املجموعة التجريبية ،و( )24طالبًا يف
املجموعة الضابطة ،وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائ ًيا لصالح املجموعة التجريبية التي
درست يف الصف املقلوب من خالل التنظيم الذايت ،وأوصت الدراسة بأمهية مراعاة التنظيم الذايت عند
تطبيق اسرتاتيجية الصف املقلوب.
واستهدفت دراسة راما كريشنان وبرايا ( )Ramakrishnan & Priya, 2016التعرف عىل
فاعلية الصف املقلوب يف تنمية التحصيل يف وحدة املحيط واملساحة يف مادة الرياضيات .استخدمت
الدراسة املنهج التجريبي تصميم املجموعة الواحدة ،وبلغت عينة الدراسة ( )40طالبًا ،وتوصلت
الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائ ًيا عند مستوى داللة 0,01لصالح التطبيق البعدي ،وأوصت
الدراسة بتدريب املعلمني عىل إعداد دروس الفيديو لوحدات الرياضيات املختلفة واالستفادة من
تطبيق الواتساب.
بينام هدفت دراسة زيانقن ( )Zengin, 2017إىل التعرف عىل مدى تأثري اسرتاتيجية الصف
املقلوب بوساطة أكاديمية خان واملواقع املجانية املفتوحة يف تنمية التحصيل الريايض ،ومعرفة وجهات
نظر الطالب حول الصف املقلوب .واستخدمت الدراسة املنهج املختلط ،وبلغت عينة الدراسة ()28
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طالبًا من طالب قسم الرياضيات ،واالختبار التحصييل واالستبانة املفتوحة كأدوات للدراسة،
وتوصلت الدراسة إىل فاعلية الصف املقلوب يف تنمية التحصيل الدرايس ،واالحتفاظ بالتعلم وفهم
الرياضيات.
وهدفت دراسة عبيد ( )2018إىل التعرف عىل أثر اسرتاتيجية التعلم املنعكس يف التحصيل
ومهارات الرتابط الريايض لدى طالب الصف الرابع العلمي ،استخدمت الدراسة املنهج شبه
التجريبي ،وشملت عينة الدراسة ( )77طالبًا ،إذ بلغت املجموعة التجريبية ( )39طالب ًا ،والضابطة
( )38طالبًا يف مدرسة ابن رشد ببغداد ،واستخدمت الدراسة أداتني مها :اختبار حتصييل ،اختبار
مهارات الرتابط الريايض ،وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( ) α ≤ 0.05بني متوسطي درجات الطالب يف املجموعتني يف كل من التحصيل الدرايس ومهارات
الرتابط الريايض لصالح املجموعة التجريبية.
وأجرى الروقي ( (Alrougi,2019دراسة نوعية (دراسة حالة متعددة) ملعرفة جتربة ثالثة من
معلمي رياضيات يف الصف اخلامس االبتدائي باململكة العربية السعودية ملعرفة انعكاسات توظيف
الصف املقلوب وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها :زيادة الوقت يف الصف الدرايس ،ورسعة تعلم
الطالب ،وزيادة نسبة مشاركة الطالب داخل الصف ،ومشاركة أولياء األمور ،واستخدام التقييم
التكويني ،وتطبيق املزيد من األسئلة اهلادفة.
بينام هدفت دراسة صمييل والسلويل ( )2020إىل التعرف عىل فاعلية اسرتاتيجية الصفوف
املقلوبة يف تنمية التحصيل الريايض والتفاعل يف الصف ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي،
وتكونت عينتها من ( )40طالبًا من طالب الصف الثالث الثانوي بمحافظة صامطة ،من خالل أداتني
للدراسة مها :اختبار التحصيل الريايض وبطاقة املالحظة الصفية .وتوصلت الدراسة لوجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.01بني متوسطي درجات طالب املجموعتني التجريبية
والضابطة يف االختبار التحصييل الريايض ،والتفاعل الصفي لصالح املجموعة التجريبية .وأوصت
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الدراسة بأمهية توظيف اسرتاتيجية الصفوف املقلوبة ،وتوفري املستلزمات الالزمة لذلك وإعداد مقاطع
الفيديو.
وتأيت هذه الدراسة امتداد ًا للدراسات السابقة؛ للتعرف عىل أبرز االنعكاسات الناجتة من
توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف صفوف الرياضيات باملرحلة االبتدائية عىل املامرسات التدريسية
ملعلميها وأداء طالهبم.
مشكلة الدراسة:
يعدّ دمج التقنية مبدأ من مبادئ تعليم الرياضيات املحددة من املجلس القومي ملعلمي
الرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية ( ،)NCTM, 2000إضافة إىل أهنا مصدر أسايس تساعد
الطالب عىل التعلم ،وإعطاء معنى لألفكار الرياضية ،والتواصل والتفكري الريايض وتنمية الرباعة
الرياضية ( .)Kim & Chang, 2010; NCTM, 2014ويؤكد سيدقيو ( )Sedique, 2017أنه من املهم
أن يعي مسؤولو التعليم أمهية استخدام التقنية ،وربطها باملناهج وطرائق التدريس.
إن البحث يف الطرائق والوسائل الداعمة لتنمية التحصيل الدرايس أمر يف غاية األمهية؛ إذ تشري
نتائج االختبارات الدولية ]Trend in International Mathematics and Science Study [TIMSS

2011, 2015إىل أن مستوى التحصيل الدرايس لدى الطالب يف اململكة العربية السعودية منخفض
ودون املأمول يف مجيع املشاركات ،إضافة إىل ما أشار إليه تقرير هيئة تقويم التعليم ( )2016بأن مستوى
التالميذ يف املرحلة االبتدائية يف الرياضيات متدين ،وأن أداء ( )% 40من الطالب كان أقل من احلد
األدنى .وقد أشارت دراسة العنزي والنذير ( )2016إىل أن درجة اكتساب الطالب يف الصف السادس
ومنخفضا يف اكتساب املهارات الرياضية.
االبتدائي للمفاهيم الرياضية كان متوس ًطا،
ً
إضافة إىل ذلك فقد أوصت دراسة آل معدي ()2015؛ وراماكريشنان وبرايا
()Ramakrishnan & Priya, 2016؛ وصمييل والسلويل ()2020؛ وعبيد ()2018؛ الروقي
( )Alrougi, 2019بأمهية دمج التقنية من خالل اسرتاتيجية الصف املقلوب يف صفوف الرياضيات؛
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لتنمية التحصيل والتفكري الريايض والتفاعل ،إضافة إىل أمهية إنتاج الفيديوهات التعليمية ملواضيع
الرياضيات املختلفة واالستفادة منها.
ونظرا خلربة الباحثني يف تعليم الرياضيات يف املرحلة االبتدائية عىل وجه التحديد وما الحظوه
ً
من ضعف يف التحصيل الريايض ،والتفاعل الصفي باإلضافة إىل القيام بدراسة استطالعية متثلت يف
مقابلة ملجموعة من معلمي الرياضيات ومرشفيها الذين أفادوا بضعف يف تفاعل الطالب وأولياء
أمورهم مع معلمي الرياضيات ،إضافة إىل تدين مستوى التحصيل الريايض يف الفصل الدرايس األول
للعام الدرايس  1440 -1439هـ.
وبناء عىل ما سبق ذكره من مربرات جاءت هذه الدراسة؛ للتعرف عىل االنعكاسات الناجتة من
توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف صفوف الرياضيات باملرحلة االبتدائية عىل املامرسات التدريسية
ملعلميها وأداء طالهبم.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
األول :ما انعكاسات توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف صفوف الرياضيات عىل الطالب باملرحلة
االبتدائية؟
الثاين :ما انعكاسات توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف صفوف الرياضيات عىل املامرسات
التدريسية لدى معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل االنعكاسات الناجتة من توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب
يف صفوف الرياضيات باملرحلة االبتدائية عىل املامرسات التدريسية ملعلميها وأداء طالهبم.
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أمهية الدراسة:
تقدم الدراسة جمموعة من االنعكاسات الناجتة من توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف
صفوف الرياضيات باملرحلة االبتدائية ،إضافة إىل تقديم جمموعة من مقاطع الفيديو لدروس وحدة
العمليات عىل الكسور االعتيادية.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعيةُ :ط ِّبقت اسرتاتيجية الصف املقلوب عند تدريس وحدة العمليات عىل الكسور
االعتيادية املضمنة يف كتاب الرياضيات بالفصل الدرايس الثاين للصف السادس االبتدائي.
احلدود الزمانية :طبقت الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 1440 -1439هـ.
احلدود البرشيةُ :طبقت الدراسة عىل جمموعة من معلمي الرياضيات بالصفوف العليا للمرحلة
االبتدائية وطالهبم.
احلدود املكانية :طبقت الدراسة يف مدرستني :إحدامها تابعة إلدارة التعليم يف صبيا ،واألخرى يف إدارة
التعليم باألفالج.
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج النوعي (دراسة حاالت متعددة) ملالءمته ألهداف الدراسة الذي
يعرفه قنديلجي والسامرائي ( (57 ،2009بأنه "نوع من البحوث العلمية التي تفرتض وجود حقائق
وظواهر اجتامعية يتم بناءها من خالل وجهات نظر األفراد واجلامعات املشاركة يف البحث".
عينة الدراسة:
يرتبط حجم العينة يف البحث النوعي هبدف الدراسة ،واالسرتاتيجيات املتبعة جلمع البيانات،
وتعتمد األفكار التي يتم احلصول عليها يف البحث النوعي عىل توفر املعلومات ،والقدرات التحليلية
للباحث أكثر منها عىل حجم العينة أو عدد األشخاص ،ويمكن أن يرتاوح حجم العينة املقصودة ما بني
 40-1أو أكثر (أبو زينة واإلبراهيم وقنديلجي وعدس وعليان .)2007 ،وشملت العينة يف البحث
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احلايل اثنني من معلمي الرياضيات بالصفوف العليا للمرحلة االبتدائية ،و( )42طالبًا من طالب
الصف السادس االبتدائي ،وصفها عىل النحو اآليت:
جدول ( )1وصف عينة الدراسة املتعلقة بمعلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية (األسامء مستعارة)
املعلم

إدارة التعليم

سنوات اخلربة

املؤهل

النصاب التدريس

ل .ر

صبيا

 16سنة

ماجستري

20

ن .ع

األفالج

 8سنوات

ماجستري

15

جدول ( )2وصف عينة الدراسة املتعلقة بطالب الصف السادس االبتدائي
املدرسة

إدارة التعليم

العدد

معدل العمر

()1

صبيا

20

12

()2

األفالج

22

12

يبني اجلدول ( ،)1و( )2تفاصيل عينة الدراسة حيث كان املعلم (ل.ر) من منسويب إدارة تعليم
صبيا وخربته التدريسية  16عا ًما حاصل عىل درجة املاجستري ونصابه التدريس  20حصة ،بينام ينتمي
املعلم اآلخر (ن.ع) إلدارة تعليم األفالج وخربته التدريسية  8سنوات وحاصل عىل درجة املاجستري
ونصابه التدريس  15حصة ،يف اجلانب اآلخر بلغ عدد الطالب الذين طبقت عليهم التجربة يف املدرسة
األوىل ( )20طال ًبا من طالب الصف السادس ،بينام بلغ عدد الطالب يف املدرسة الثانية ( )22طال ًبا.
تم اختيار العينة بطريقة قصدية لألسباب اآلتية :لتباين اخلربة التدريسية ،اختالف املنطقة
التعليمية ،استعداد املعلمني واهتاممهم بتطبيق التجارب العلمية ،قناعتهم بأمهية البحث العلمي يف
تطوير امليدان التعليمي ،خربهتم التدريسية يف املرحلة االبتدائية.
مصطلحات الدراسة:
اسرتاتيجية الصف املقلوب :يعرفها زنقور ( )2017بأنه عبارة عن عملية ُيعرض -من
خالهلا -حمتوى تعليمي من خالل التقنية ،حيث يتاح للطالب عرض الدرس واألنشطة واالختبارات
قبل دخول احلصة الدراسية؛ ليستفاد من زمن احلصة كاملة ملراجعة ما شوهد ومناقشته.
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ويعرفها الباحثون إجرائيا :بأهنا اسرتاتيجية تستند عىل فلسفة التعلم النشط ،والتعلم املتمركز
عىل املتعلم ،إذ يتابع الطالب الفيديوهات التعليمية املتعلقة بوحدة العمليات عىل الكسور االعتيادية
باالعتامد عىل نفسه ،والتحضري للحصة الدراسية ،وإهناء التكليفات املطلوبة؛ ليناقش مجيع األفكار
املتعلقة بالدرس ،ويتاح للمعلم حتسني ممارساته التدريسية يف احلصة الدراسية.
أدوات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة ،استخدمت األدوات اآلتية:
 -1مفكرة معلم :إذ كان اهلدف من املفكرة أن يرصد املعلامن حتركات الطالب وانطباعاهتم
بشكل يومي حول االسرتاتيجية ،إضافة لرصدهم النعكاسات التجربة عىل ممارساهتم
التدريسية بشكل يومي ،ومتابعة التطور اليومي يف املامرسات التدريسية.
 -2بطاقة مالحظة املشارك :لرصد أراء الطالب وتفاعلهم مع التجربة.
 -3املقابالت :تنوعت طرائق مجع البيانات باستخدام املقابلة ،وكانت عىل النحو اآليت:
▪

املقابلة الفردية للمعلمني :تم مقابلة املعلمني؛ لرصد آرائهم حول انعكاسات التجربة عىل
ممارساهتم التدريسية الصفية ،وعىل طالهبم ،إضافة إىل مقابلة جمموعة من الطالب؛ ملعرفة
آرائهم حول التدريس باستخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب .حيث تم مقابلة املعلمني
بواقع ( )22مقابلة ،بواقع ( )11مقابلة لكل معلم )9( ،مقابالت كانت بشكل يومي
وتدور املناقشة حول ما دونه املعلم يف املذكرة اليومية وطلب استيضاحات وشواهد حول
بعض اآلراء ،بينام أضيفت مقابلتان لكل معلم بعد انتهاء التجربة؛ ملناقشة مرئياهتم عن
التجربة بشكل عام والتأكد من آرائهم السابقة.

▪

املقابلة اجلامعية والفردية (للطالب) :نفذت أثناء احلصة الدراسية بشكل يومي؛ لرصد
آراء الطالب حول االسرتاتيجية ،حيث تم توضيح آلية املقابلة للمعلم مع حتديد بعض
النقاط الالزم الرتكيز عليها مثل (الدافعية ،التحصيل) ،مع إعطاء فرصة للطالب للتعبري
عن آرائهم دون قيود ،هبدف الوصول إلجيابيات وانعكاسات التجربة من وجهة نظرهم.
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مواد الدراسة:
استخدمت املادة اآلتية:
مقاطع الفيديو :إذ أنتجت ( )9فيديوهات تعليمية ،تتضمن دروس وحدة العمليات عىل
الكسور االعتيادية ،حيث قام الباحثون بتصميمها وعرضها عىل جمموعة من معلمي الرياضيات
ملراجعة املحتوى العلمي والتحقق من الدقة العلمية املقدمة.
املصداقية واالعتامدية:
تستخدم مصطلحات املصداقية واملوثوقية للبحوث التي تعتمد عىل األدوات النوعية؛ لضامن
منهجية علمية جلمع البيانات ،وحتليلها ،وحتري املوضوعية يف البحوث اإلنسانية (الصالحي.)2018 ،
املصداقية:
يقابل مصطلح املصداقية مصطلح الصدق الداخيل يف البحث الكمي (العبدالكريم،)2012 ،
دوهنا من خالل عدة
ويركز الصدق يف البحث النوعي عىل حتقق الباحث من سالمة البيانات التي ّ
إجراءات (كريسول .)2018 ،ولتحقيق املصداقية يف البحث احلايل قام الباحثون باآليت :عرض
األدوات عىل اخلرباء واملهتمني بتعليم الرياضيات ،وتعدد أساليب مجع البيانات وطرائق مجعها ،مراجعة
نتائج الدراسة وقراءهتا ،ومناقشتها مع املعلمني اللذين طبقا التجربة ،ورصد املالحظات يف السياق
الطبيعي ،والرصد اليومي آلراء املعلمني والطالب ،ودمج البيانات من األدوات املختلفة والربط بينها
عند حتليل النتائج ،ونظر ًا حلداثة خربة الباحثني يف تطبيق البحوث النوعية تم عرض نتائج بيانات
الدراسة وحتليلها عىل جمموعة من اخلرباء يف جمال البحث النوعي بشكل عام ،باإلضافة إىل عرضها عىل
أحد الباحثني الذين هلم بحث نوعي سابق يف توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف املرحلة االبتدائية.
االعتامدية:
تقابل مصطلح الثبات يف البحث الكمي ،وقد أشار إىل هذا العبد الكريم ()2012؛ فالبحث
الكيفي يرى أن احلقيقية االجتامعية يعاد بناؤها باستمرار بشكل متجدد ،وعليه فمفهوم إعادة تطبيق
دون الباحثون اخلطوات التفصيلية للدراسة ،وبيان أدوات البحث
البحث النوعي تصبح مشكلة ،ولذا ّ
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ومواده بشكل تفصييل ،وطرائق استخدامها وأهدافها ،وربط نتائج الدراسة احلالية بالدراسات السابقة،
إضافة إىل عرض حتليل النتائج عىل جمموعة من املهتمني واخلرباء بالبحث النوعي.
االعتبارات األخالقية:
قبل البدء بتطبيق التجربة ،تم التواصل مع املعلمني وقائدي املدارس يف إداريت التعليم ،وتم
توضيح آلية التطبيق ومدته املتوقعة وأهداف الدراسة واألدوات املستخدمة للدراسة وموادها ،والتأكيد
عىل عدم إظهار األسامء احلقيقية للمشاركني واستخدام األسامء املستعارة.
حتليل البيانات:
استُخدم أسلوب التحليل املوضوعي ( )Thematic analysisالذي يتيح للباحث حتديد
املوضوعات وعرضها بطريقة منهجية من خالل الرتكيز عىل البيانات ،وحتديد املعاين املشرتكة
املستخلصة من البيانات ( ،)Braun, Clarke, 2012وقد مرت عملية التحليل بعدة مراحل:
 .1حتليل عدد من الدراسات العلمية التي تناولت توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف
صفوف الرياضيات حتديدً ا لالستفادة من نتائج الدراسة وحتديد املوضوعات التي يمكن
الرتكيز عليها عند املقابالت واملالحظة و حتليل البيانات ،مثال ذلك :حتديد التحصيل
الريايض والتفاعل الصفي من دراسة الصمييل والسلويل (،)2020وحتديد إدارة الذات من
دراسة ميور (.)Muir, 2015
 .2عمل مقابالت مفتوحة ومتنوعة مع الطالب واملعلمني وأولياء األمور حول آرائهم عن
انعكاسات التجربة ،باإلضافة إىل ما يدون من مالحظات صفية يومية من املعلمني.
 .3مراجعة ما تم مجعه من بيانات ومن ثم تدوينها مع ما يناسب من موضوعات تم حتديدها
ساب ًقا ،وعمل ترميز للبيانات التي ال تتصل مع املوضوعات السابقة والوصول ملوضوعات
جديدة.
 .4مراجعة الرتميز واملوضوعات الناشئة من الفريق البحثي عدة مرات؛ للتحقق من مدى
االتفاق حوهلا.
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 .5االعتامد عىل طريقة التثليث عند حتليل البيانات من خالل دمج االستجابات الواردة يف
األدوات املختلفة ،واالستشهاد حرفي ًا أو بالفكرة لدعم التحليل وحتقيق املوضوعية.
اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها:
اإلجابة عن السؤال األول :ما انعكاسات توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف صفوف
الرياضيات عىل الطالب باملرحلة االبتدائية؟ بعد مجع البيانات من خالل أدوات الدراسة املختلفة،
ُر ِّمزت البيانات و ُب ِّوبت يف موضوعات رئيسة ،إذ جاءت انعكاسات التجربة عىل الطالب يف اجلوانب
اآلتية:
التفاعل الصفي :بدأ تفاعل الطالب يف احلصة الدراسية منذ بداية التجربة ،إذ ظهر حرص الطالب عىل
املناقشة واحلديث عام تابعوه عن املوضوع الريايض يف الفيديو التعليمي الذي شاهدوه يف منازهلم ،إذ
أشار املعلم (ن .ع) بأنه "اختلف معي تفاعل الطالب يف احلصة كليًا عن السابق" .وذكر املعلم (ل .ر)
التعلم املتمركز حول املتعلم
"أصبح الطالب يتسابقون عىل احلل" ،ظهر كذلك بشكل ملحوظ
ُ
وحرص الطالب عىل االستكشاف أثناء احلصة ،إضافة لذلك ارتفع بشكل ملحوظ تواصل الطالب
فيام بينهم وتبادل األفكار واحللول فيام بينهم ،وارتفع ذلك مع استمرار التجربة ،وهذا يتفق مع دراسة
بويل ( )Pulley, 2018التي أشارت إىل ارتفاع نسبة تواصل الطالب فيام بينهم ،وتواصلهم مع املعلم،
وتفاعلهم مع حمتوى املادة العلمية.
وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة كل من صمييل والسلويل ()2020؛ شافيقو وآخرون ( Shafique, at

)al, 2015؛ فيرش وآخرون ( )Fisher, et al, 2018التي توصلت إىل دور اسرتاتيجية الصف املقلوب
يف رفع مستوى التفاعل الصفي.
االجتاه نحو املادة :أسهمت الطريقة يف جذب الطالب ملتابعة الدرس ً
أوال بأول ،وقد وجه أحد الطالب
سؤاله للمعلم قائالً" :هل سندرس غد ًا بنفس الطريقة" ،يف إشارة إىل اجتاهه لتعلم املادة هبذه
االسرتاتيجية  ،وأشار طالب آخر إىل أن التدريس بأسلوب الصف املقلوب يسهل عليهم دراسة املادة
وفهمها يف وقت وجيز إذ قال "هذه الطريقة جتعلنا ننتهي من الدرس برسعة ونحن فامهون" ،وذكر آخر
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من منخفيض التحصيل "الرياضيات أصبحت مادة سهلة" ،إضافة إىل ذلك اتفق الطالب عىل أهنم
يعيدون متابعة الفيديوهات التعليمية بشكل مستمر ،إضافة إىل رغبة الطالب يف استمرار حصة
الرياضيات لوقت أطول .وأشار املعلم (ن.ع) "أصبحت أالحظ حب الطالب يل ولطريقة التدريس".
إضافة إىل ذلك لوحظ اهتامم الطالب بإخراج أعامهلم بشكل مجيل ،إذ أشار املعلم (ن.ع) "أصبح
الطالب ينوعون يف ألوان األقالم لتزيني وتنظيم أعامهلم" ،وأتبع ذلك بقوله "اسرتاتيجية الصف
واضحا يف تغيري اجتاهات الطالب نحو تعليم الرياضيات وتعلمها ،وحب التفكري
دورا
ً
املقلوب لعبت ً
يف األسئلة لوجود وقت لذلك" ،إضافة إىل ذلك لوحظ رغبة الطالب يف التكرار واملحاولة واملثابرة؛
حلل األفكار املختلفة ،ويف السياق نفسه أشار املعلم (ل.ر) إىل ]أصبح الطالب يتساءلون عن موعد
إرسال الفيديو التعليمي يف قروب الواتساب[

وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة برييس (  )Pierce, 2013التي توصلت إىل أن اسرتاتيجية
الصف املقلوب جتذب الطالب للامدة الدراسية ،وتتفق كذلك مع دراسة احلمداين وآخرون

(Al-

اجتاها اجيابيًا نحو
 )Hamdani, et al, 2018التي توصلت إىل أن اسرتاتيجية الصف املقلوب تكون
ً
التعلم.
الواجب املنزيل :انخفضت نسبة التأخر يف حل الواجبات املنزلية بشكل ملحوظ ،وبعد مرور التجربة
بمدة أصبح اجلميع حيل مجيع األسئلة التي يكلفون هبا بعد مشاهدة الفيديو التعليمي .االهتامم بالواجب
املنزيل مل يقترص عىل االلتزام باحلل والتسليم ،بل تعدى ذلك إىل طلب بعض الطالب ملناقشة أفكار
الواجب يف جمموعة الواتساب ،وقد ذكر املعلم (ن.ع) ]بعد مرور عدة حصص عىل التجربة أصبحت
أقدم واجب لكل درس قبل حضور احلصة من خالل اعتامد الطالب عىل مشاهدة الفيديو التعليمي،
باإلضافة إىل واجب آخر بعد االنتهاء من الدرس يف احلصة[ .وقد أشار املعلم (ل.ر) إىل "أتاحت
االسرتاتيجية مناقشة الواجب املنزيل والتعرف عىل العقبات التي واجهت الطالب ،واألخطاء املتكررة"
تفاعل األرسة :يوجد اتفاق تام من املعلمني عىل التحسن امللحوظ يف تفاعل أولياء األمور معهم ،إذ
ذكرا بأن بعض أولياء األمور يتمنون أن تدرس مجيع املواد هبذه الطريقة ،إذ أشار أحد أولياء األمور
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[بأن هذه الطريقة تتيح لنا مراجعة الدرس بشكل سهل وواضح مع أبنائنا] ،إضافة إىل ذلك أصبح
العديد من أولياء األمور يسألون عن مستوى طالهبم يف كل درس ،وعن املهامت اجلديدة.
انعكست التجربة كذلك عىل اجتاهات أولياء األمور نحو الرياضيات ،وأصبحوا يشجعون أبناءهم عىل
تعلمها ،إذ تفاعل جمموعة من أولياء األمور وشاركوا يف املجموعة املخصصة ،وأشار املعلم (ن.ع) إىل
أنه ك ُِّرم من أولياء األمور بعد هذه التجربة ملا حلظوه من تغري يف اهتاممات الطالب وميوهلم ،وقد أشار
جمموعة من أولياء األمور إىل أن الفيديوهات أسهمت يف تعليمهم لبعض املفاهيم واملهارات الرياضية.
ويؤكد ذلك ما ذكره قائد مدرسة ً
نقال عن املعلم (ن.ع) "أصبح العديد من أولياء األمر يتواصلون معي
بشأن التجربة وفوائدها عىل أبنائهم" ،وذكر املعلم (ل.ر) "أصبح بعض أولياء األمور يتساءلون عن
مستوى أبنائهم يف كل حصة؛ لكوهنم تابعوا الفيديو م ًعا وتناقشوا حوله" .بشكل عام تتفق نتيجة هذه
الدراسة مع دراسة ميور )) Muir, 2015التي أشارت إىل تفاعل أولياء األمور وتفاعلهم مع الصف
املقلوب ،وأهنم يرون فائدته عىل فهم املحتوى ومراجعة الدروس.
التحصيل الدرايس :لوحظ تدرج واضح يف حتسني التحصيل الدرايس لدى الطالب بمختلف
مستوياهتم ،إذ أشار املعلامن إىل أن الطالب ذوي التحصيل األعىل أصبح تركيزهم عىل حل أسئلة
مهارات التفكري العليا ،وحيرصون عىل رشحها لزمالئهم ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة يل وآخرين
( )Lai, et al, 2017التي أشارت إىل دور اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية مهارات التفكري العليا،
إضافة إىل حرصهم عىل رشح الدرس كل حصة بطلب منهم .بينام الطالب ذوو التحصيل املتوسط
ارتفع مستواهم بشكل ملحوظ ،وأصبح بعضهم من ذوي التحصيل العايل ،ويسألون عن أفكار يف
الدروس الالحقة ،وأصبح بعضهم حيل فقريت (تدرب ،تأكد) قبل احلضور للحصة .وأصبحت الرغبة
واضحة يف حل املزيد من األسئلة .وفيام يتعلق بمنخفيض التحصيل ارتفعت لدهيم الدافعية للحل،
وأصبحوا حيرصون عىل طلب تصحيح تكليفاهتم ،إضافة إىل مناقشة زمالئهم حول حلوهلم ،وأشار
ً
تفاعال واهتامم"
املعلم (ن .ع) إىل "أهنم أكثر
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ويف السياق نفسه أشار أحد الطالب من منخفيض التحصيل يف الفرتات السابقة بأنه سيصبح
متفو ًقا ،إذ قال "يف هذا الفصل سوف أحصل عىل متفوق" ،اجلدول اآليت يبني التصاعد يف التحصيل
الريايض لدى الطالب وفقا ملستوياهتم (منخفيض التحصيل ،متوسطي التحصيل ،مرتفعي التحصيل)،
وف ًقا لالختبارات التتابعية القصرية يف كل مدرسة.
جدول ( )3متوسطات درجات الطالب التتابعية وفقا ملستويات التحصيل
املدرسة

مستوى

متوسط

متوسط

متوسط

التحصيل

الدرجات ()1

الدرجات ()2

الدرجات ()3

2.1

4.8

7.2

4.7

4.4

6.8

8.5

6.5

7.3

8.6

9.5

8.5

2.3

5.7

7.4

5.13

4.1

6.9

8.3

6.43

7.5

8.4

9.8

8.56

منخفيض
التحصيل
( )1

متوسطي
التحصيل
مرتفعي التحص
منخفيض
التحصيل

( )2

متوسطي
التحصيل
مرتفعي التحص

املتوسط العام

يتضح من اجلدول ( ) 3التصاعد يف متوسطات درجات الطالب يف املدرستني وفقا ملستويات
التحصيل الريايض (منخفيض التحصيل ،متوسطي التحصيل ،مرتفعي التحصيل)؛ حيث أجريت
اختبارات قصرية أثناء تطبيق التجربة؛ هبدف معرفة مدى التقدم يف مستويات الطالب ،واألشكال
اآلتية تبني املقارنات بني املتوسطات وفقا ملستويات الطالب يف كل مدرسة.
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10
8
6

املتوسط األول
املتوسط الثاين

4

املتوسط الثالث
2
0
مرتفعي التحصيل

متوسطي التحصيل

منخفيض التحصيل

شكل ( )1املقارنة بني متوسطات درجات الطالب وفقا ملستوياهتم يف املدرسة األوىل

10
8
6

املتوسط األول
املتوسط الثاين

4

املتوسط الثالث
2
0
مرتفعي التحصيل

متوسطي التحصيل

منخفيض التحصيل

شكل ( )2املقارنة بني متوسطات درجات الطالب وفقا ملستوياهتم يف املدرسة الثانية

ً
إمجاال تتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة كل من برييس()Pierce, 2013؛ وزنقن
()Zengin, 2017؛ واحلمداين وآخرون ()Al-Hamdani, et al, 2018؛ صمييل والسلويل ()2020
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باغات وآخرين ( )Bhagat, et al, 2018؛الشهري( )2019التي توصلت إىل فاعلية اسرتاتيجية الصف
املقلوب يف تنمية التحصيل الريايض وفهم املحتوى التعليمي.
تقدير الذات الريايض :استعان الباحثون بمجموعة من أسئلة املقابلة شبه املقننة إضافة إىل
املالحظة الصفية أثناء احلصة ،إذ اتفق الطالب عىل أن االسرتاتيجية أسهمت يف تعلمهم الذايت ومراجعة
الدروس بشكل مستمر كلام دعت احلاجة ،ويف هذا السياق ذكر جمموعة من الطالب ]نحن اآلن ال
نحتاج ملعلم خصويص وقت االختبارات النهائية يف دروس الكسور[ .كام لوحظ ازدياد الثقة يف طرح
الطالب ومناقشاهتم يف احلصة ،ويعود السبب للخلفية املعرفية عن املوضوع قبل دخول احلصة ،إضافة
إلـى ذلـك تفاعل الطالب يف املناقشات املتنوعة ،إذ أشار جمموعة من الطالب إىل ]أصبحنا نناقش
املعلم بأرحيية ونتحمس للمشاركة واملناقشة يف احلصة[ ،ويف السياق نفسه أكد املعلم (ل.ر) ما ذكره
الطالب "االسرتاتيجية تزيل الرهبة من اخلطأ يف احلصة" وقد أشار املعلم (ن.ع) إىل "أسهمت
االسرتاتيجية يف تنمية مهارة اختاذ القرار لدى الطالب"
وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة فيرش وآخرين )  )Fisher, et al, 2018التي توصلت إىل اسهام
اسرتاتيجية الصف املقلوب يف رفع مستوى الرضاء عن األداء .وتتفق مع دراسة باغات وآخرين
( )Bhagat, et al, 2018يف دور الصف املقلوب يف رفع مستوى الدافعية للتعلم ،وتتفق مع دراسة سن
وآخرين )  )Sun, et al, 2018يف فاعلية الصف املقلوب يف زيادة الثقة يف النفس ،ومع دراسة هوانق
وآخرين ( )Hwang, et al, 2017التي توصلت إىل فاعلية اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية الكفاءة
الذاتية لدى املتعلمني.
اإلجابة عن السؤال الثاين :ما انعكاسات توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف صفوف الرياضيات
عىل املامرسات التدريسية لدى معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية العليا؟
من خالل مالحظة املعلامن ومناقشتهم جاءت اآلراء حول انعكاسات اسرتاتيجية الصف
املقلوب عىل قسمني :األول :عند التحضري واإلعداد للدرس ،واآلخر :أثناء احلصة الدراسية ،تفصيلها
كاآليت:
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عند التحضري واإلعداد للدرس :يوجد اتفاق تام من قبل املعلامن عىل أن اسرتاتيجية الصف املقلوب
تتطلب إعداد ًا مسبق ًا وجهدً ا ووقتًا ،وهذا يتفق مع ما ذكره شني وآخرون () Chen, et al, 2017؛
ومتويل (  )2015أن من التحديات التي تواجه املعلمني عند توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب
اإلعدا َد والتحضري .إال أن هذا الوقت يف التحضري ينعكس إجيا ًبا عىل وقت احلصة ،إذ يتيح االستفادة
من وقت احلصة بشكل أفضل ،وقد أشار املعلم (ل.ر) "اإلعداد للحصة يف الصف املقلوب مسؤولية
كبرية" وعند سؤاله ملاذا؟ أشار إىل أنه "عند إعداد الفيديو التعليمي أكون حريص ًا جدً ا عىل تقديم
املعلومات بشكل صحيح؛ مما يستدعي اإلعداد والقراءة اجليدة لتفاصيل الدرس؛ لكون الفيديو
التعليمي سيتداول بني الطالب وأولياء األمور".
إضافة إىل ذلك اتفق املعلامن عىل أن اإلعداد يف الصف املقلوب يدعم التفكري يف اختيار
اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة يف احلصة الدراسية .وقد ذكر املعلم (ن.ع) أن "االسرتاتيجية أتاحت يل
مراعاة الفروق الفردية عند اإلعداد للدرس اجلديد" وأضاف "الصف املقلوب جيعلني متشو ًقا
للحصة"
أثناء احلصة الدراسية :ساعدت االسرتاتيجية املعلمني عىل تنفيذ الدرس بيرس وسهولة وتغطية مجيع
أفكار الدرس ،إذ أشار املعلم (ل.ر) أن "االسرتاتيجية أتاحت لنا حل عدد كبري من فقرات الدرس،
وقللت وقت مراجعة أفكار الدروس السابقة" ،واتفق املعلامن عىل أن االسرتاتيجية خففت عنهم
العبء التدريس ،وقللت التعليم املبارش ،إضافة لذلك است ِ
ُخدمت العديد من االسرتاتيجيات
التدريسية يف احلصة ،وأشار املعلم (ن.ع) "أتاحت يل االسرتاتيجية تقديم تغذية راجعة مناسبة والتنوع
يف أساليب التقويم" ،وأشار املعلم (ل.ر) "أتاحت يل االسرتاتيجية حل العديد من املشكالت الصفية".
وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة كل من شافيقو وآخرين () Shafique, et al, 2015؛
وأوزداميل وآخرين ( )Ozdamli, et al, 2016؛ بويل ( )Pulley, 2018التي أشارت إىل أن اسرتاتيجية
الصف املقلوب تسهم يف تقليل التعلم املبارش وزيادة وقت احلصة ،وتتيح للمعلم استخدام
إسرتاتيجيات وأنشطة متنوعة.
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استنتاجات (فروض) بعد تطبيق التجربة:
•

يدعم الصف املقلوب التفاعل الصفي.

•

يدعم الصف املقلوب تفاعل األرسة مع املعلم.

•

يدعم الصف املقلوب رفع مستوى التحصيل الدرايس.

•

يدعم الصف املقلوب االجتاه نحو الرياضيات وتعلمها.

•

يسهم الصف املقلوب يف تقدير الذات الريايض.

•

يسهم الصف املقلوب يف التغلب عىل تأخر الطالب يف حل الواجبات ،والتواصل فيام بينهم.

•

يسهم الصف املقلوب يف االهتامم باإلعداد اجليد للدرس مما ينعكس عىل أداء املعلم.

•

يتيح الصف املقلوب االستفادة من الوقت يف حل املشكالت الصفية وتنمية مهارات التفكري
العليا.

قصور الدراسة:
•

ُو ِّظفت االسرتاتيجية يف مدرستني فقط ،ومعلمني ،ويمكننا توسيع العينة.

•

ناقشت الدراسة جمموعة متغريات باالستناد عىل دراسات سابقة ،باإلضافة إىل متغريات
أخرى ظهرت أثناء التجربة يف الظروف الطبيعية.

•

استمرت التجربة ملدة ( )4أسابيع تقريبًا.

•

يعد هذا البحث األول للباحثني يف املنهج النوعي ،مما يعني قلة اخلربة يف هذا النوع من
البحوث.

•

تباعد املدرستني التي يعمل فيهام املعلامن عن بعضهام قلل من فرصة اللقاءات اجلامعية
املبارشة.

•

واجه املعلامن حتديات يف التنسيق بني املدرسة وأولياء األمور بداية التجربة.

•

واجه املعلامن صعوبة يف بداية التجربة يف كتابة التقارير اليومية حول التجربة وانعكاساها.
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•

قلة وجود الفرص املتكافئة بني الطالب من حيث امتالك بعضهم لألجهزة الذكية التي تقلل
من التواصل مع املعلم ومشاهدة الفيديوهات التعليمية.

التوصيات:
بناء عىل نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
 -1تدريب املعلمني عىل اإلملام بالتقنية التي تسهل إنتاج الفيديوهات التعليمية.
 -2تدريب املعلمني عىل توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف املراحل الدراسية املختلفة.
 -3االستفادة من الفيديوهات التعليمية التي ُأ ِ
نتجت يف الدراسة احلالية.
املقرتحات
يف ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم املقرتحات اآلتية:
 -1دراسة معتقدات املعلمني حول اسرتاتيجية الصف املقلوب.
 -2دراسة مقارنة بني اسرتاتيجية الصف املقلوب واسرتاتيجيات تدريسية حديثة أخرى.
 -3دراسة احتياجات املعلمني التدريبية؛ لتوظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب.
 -4دراسة التحديات واملعيقات التي تواجه املعلمني عند توظيف الصف املقلوب.
 -5قياس فاعلية اسرتاتيجية الصف املقلوب عىل متغريات حديثة.
 -6دراسة توظيف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف مراحل التعليم املختلفة.
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