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التعلم المعكوس بتوظ�ف برمج�ة التدر�س الخصوصي في تنم�ة مهارات التواصل الر�اضي   إسترات�جّ�ةأثر 
 األساسي الكتابي لدى طال�ات الصف العاشر 

 
 ز�نب صالح الجر�ري  الد�تورة منى قط�فان الفایز

 الملخص 

التعلم المعكوس بتوظ�ف برمج�ة التدر�س الخصوصي في تنم�ة مهارات   إسترات�جّ�ةأثر  هدفت الدراسة ق�اس       
. واستخدم في هذه الدراسة المنهج ش�ه التجر�بّي، األساسي التواصل الر�اضي الكتابي لدى طال�ات الصف العاشر  

) من  مؤلفة  عینة  ( 80على  بواقع  طال�ة  و(40)  التجر�ب�ة،  للمجموعة  طال�ة  الضا�ط40)  للمجموعة  طال�ة  ة.  ) 
�ر تطوِّ تم  الدراسة؛  أهداف  الر�اضي،  ولتحقیق  التواصل  مهارات  على    اخت�ار  قائم  المعلمة  التعلم   إسترات�جّ�ةدلیل 

الخصوصي.   التدر�س  برمج�ة  بتوظ�ف  النتائجالمعكوس  ط    وأظهرت  متوسِّ بین  إحصائّ�ة  داللة  ذي  فرق  وجود 
التعلم المعكوس بتوظ�ف    إسترات�جّ�ةاسة �استخدام  عالمات المجموعتین لصالح المجموعة التجر�ب�ة. وتوصي الدر 

التدر�س الخصوصي   التعلم المتعلقة �التواصل    في تعل�م طال�ات الصف العاشر األساسيبرمج�ة  في ضوء نواتج 
 الر�اضي. 

 .األساسيالكلمات الِمفتاحّ�ة: التعلم المعكوس، التدر�س الخصوصي، التواصل الر�اضي الكتابي، الصف العاشر 
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ABSTRACT 
 
     The aim of this study was to measure The Impact of Flipped Learning Strategy 
Employing a self-tutoring Software on the Development of Mathematical  Writing 
Communication   among Tenth Grade Students . The quasi-experimental method 
was used in this study. The study consisted of two groups: an experimental group 
that studied the Flipped Learning Strategy Employing a self-tutoring Software and 
a control group that studied according to the usual method. The total number of 
female students in the sample was (80) distributed (40) for the experimental group 
and (40) for the control group. In order to achieve the objectives of the study, test 
were developed, namely the mathematical communication skills test.The results of 
the study showed a statistically significant difference between the mean scores of 
the two experimental groups studied according to the Flipped Learning Strategy 
Employing a self-tutoring Software, and the control group scores that examined 
the method of testing mathematical communication skills and solving the 
mathematical problem for the experimental group. In the light of the results of the 
study, the researcher made a number of recommendations, including: - Using the 
Flipped Learning Strategy Employing a self-tutoring Software in teaching the 
tenth grade students in the light of the learning outcomes related to mathematical 
communication. 
Key words: Flipped learning, self-tutoring Software, mathematical written 
communication, tenth grade. 
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 خلف�ة الدراسة ومشكلتها

�شهد العالم الیوم تطورًا �بیرًا وتقدمًا تكنولوج�ًا سر�عًا في مجالي العلم والتكنولوج�ا، إذ تخطو الدول المتقدمة 
الدراسة  إعادة النظر في التعلم ومناهج    إلىأدى التطور العلمي والتكنولوجي    خطوات سر�عة في هذا المجال. وقد

التفكیر العلمي، وعدم االعتماد على الحفظ والتلقین، واستخدام   التدر�س، وتشج�ع م�ادرات الطل�ة، وتنم�ة  وطرائق 
التعل�م الحدیثة في  التر��ة والمتمثل �الوصول    ،التقن�ات  انطالقًا من هدف  التك�ف مع    إلىوذلك  قادر على  متعلم 

استخدام    إلى، وقد یتحقق هذا الهدف من خالل اللجوء  األساسيالمحور  البیئة والمجتمع الذي �ع�ش ف�ه �اعت�اره  
 التقن�ة التعل�م�ة. 

قد تنجم عنها،  التي  المشكالت  لمواجهة  التغیرات  لهذه  التر�و�ة  العمل�ة  لقد أص�ح من الضروري مواك�ة  لذا 
أفرزتها االتجاهات الحدیثة لمواك�ة هذه  مثل: �ثرة المعلومات، وز�ادة عدد الطل�ة، ونقص المعلمین. ومن النظم التي 

اإللكتروني �التعلم  �سمى  ما  عمل�ة    ،التغیرات  أنواعه في  �مختلف  واإلنترنت  الحاسوب  توظ�ف  على  �عتمد  والذي 
) أن التعلم اإللكتروني قد عمل على التأثیر في دور المعلم  2003). إذ یرى القضاة (2012التدر�س (األحمدي،  
؛ إذ أسهم �شكل واضح في حل مشكالت ازدحام الصفوف  إلى تحسین عملیتي التعلم والتعل�م  والمتعلم، �حیث أدى

الدراس�ة وقاعات المحاضرات، وفي مواجهة النقص ش�ه المستمر في أعداد المعلمین والمعلمات المطلو�ین للتدر�س، 
والتشو�ق للطل�ة، و�جراء عمل�ات   أو النقص في �عض التخصصات العلم�ة، ومراعاة الفروق الفرد�ة، و�ثارة الدافع�ة

لكتروني أ�ضًا في أنماط جدیدة من التعل�م، �التعل�م المفتوح، والتعل�م ، �ما تّم تجسید تمثل التعل�م اإلالتقی�م الذاتي
 عن �عد، التدر�س الخصوصي والجامعات المفتوحة، والجامعات االفتراض�ة.

لتعلم والتعل�م، فزودت المعلم بتقن�ات �مكن استخدامها في تعز�ز التعلم، ولقد منحت التكنولوج�ا آفاقًا جدیدًة في ا    
(دعمس،   الطل�ة  لدى  العلمي  التحصیل  خالل  2009وز�ادة  من  تحق�قه  �صعب  للتعل�م  المفهوم  هذا  مثل  إن   .(

الظروف المالئمة  الطرائق االعت�اد�ة والتي تعتمد على التلقین؛ لذا فإن التوجهات الحدیثة للتعل�م تعتمد على توفیر  
إلحداث التغییرات المرغو�ة في سلوك الطل�ة؛ ل�ص�ح الطالب إ�جاب�ًا في المواقف التعل�م�ة. وهذا ال یتحقق إال إذا 
لتحقیق هدفه �غض   فرد �سعى  �أن �ل  القد�مة  النظرة  التدر�س، �حیث تزول  في  أدواتها وأسالیبها  التر��ة  طورت 

ل  ونت�جة  اآلخر�ن.  أهداف  ومنها النظر عن  التعل�م،  فاعل�ة  تز�د من  تدر�س  الحاجة الستخدام طرائق  ذلك ظهرت 
 ).  2008طر�قة استخدام التعلم المعكوس (بدیر، 

لتسخیر    إسترات�جّ�ةوتأتي   المعكوس  التالتعلم  الصعو�ات  لتذلیل  النظرة   يالتكنولوج�ا  لتغیر  طلبتنا؛  تواجه 
الراسخة في أذهان ال�عض والمتمثلة �ضرورة الث�ات على نمط تدر�سي واحد، و�مكان�ة استبدالها �ممارسات تر�و�ة 

الحا العصر  في  المتالحقة  التكنولوج�ة  والمستحدثات  تتماشى  إحدى  متنوعة  فهي  المدمج،  إلي،  التعلم  سترات�ج�ات 
�ستفید من جم�ع اإلمكان�ات والوسائط التكنولوج�ة المتاحة، وذلك �جمعه أكثر من أسلوب    الذي �عد نظامًا تعل�م�اً 

وأداة للتعلم سواء أكانت إلكترون�ة أم تقلید�ة، لتقد�م نوع�ة جدیدة من التعلم تناسب خصائص المتعلمین واحت�اجاتهم  
نس التي  التعل�م�ة  والنتاجات  الدراسي  المقرر  طب�عة  وتناسب  ناح�ة،  (حا�ك،  من  أخرى  ناح�ة  من  لتحق�قها  عى 

2014  .( 
إّن عمل�ة تعل�م الر�اض�ات �غیرها عمل�ة تطور�ة، تستمر في النمو والتغییر مع تطور خبرة المعلم التعل�م�ة،  
وتشكل معرفته ومعتقداته الجزء المّهم في تطورها، و�التالي فإن الحاجة تقتضي ال�حث في هذا الجانب من خالل  

 التواصل الر�اضي الكتابي لدى طال�ات الر�اض�ات، وسبل تحسینها �إسترات�ج�ات مطورة. دراسة مهارة 
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، فهو �ساعد الطل�ة على ز�ادة الثقة �النفس  وتعّلمها  الر�اض�ات  الر�اضي دورا هاما في تعل�مإذ یؤدي التواصل     
لفهم المشترك لدیهم وتعمیق �صیرة  الستخدامهم لغة ر�اض�ة سل�مة في التواصل مع اآلخر�ن ، مما �سهم في تأكید ا

الر�اض�ات   لمعلمي  األمر�كي  القومي  المجلس  معاییر  ر�زت  ولقد  تفكیرهم.  طر�قة  حول   Nationalالمعلم 
Council of Teachers of Mathematics NCTM ,2000 على أهم�ة التواصل الر�اضي �اعت�اره هدفا ((

�ة أن �كونوا قادر�ن على تنظ�م و�تا�ة أفكارهم �استخدام لغة  من أهداف تعل�م الر�اض�ات، مما �ستدعي من الطل
 ر�اض�ة دق�قة.

و�مثل التواصل في الر�اض�ات أحد مكونات المقدرة الر�اض�ة التي تمكِّن الطل�ة من استخدام اللغة الر�اض�ة  
المناقشات خالل  من  وفهمه  وتفسیره  مرسوم،  أو  ملموس،  أو  مكتوب،  أو  مقروء،  موقف  مواجهة  الر�اض�ة    عند 

 ). 2003المكتو�ة بینه و�ین اآلخر�ن (بدوي، 
) العالم�ة  الر�اض�ات  أشارت معاییر  االتصال    إلى )  NCTM,2000وقد  أ�عاد  الر�اض�ة �أحد  الكتا�ة  أهم�ة 

المراحل   قادر�ن في  الطل�ة أن �كونوا  المعاییر وجب على  لهذه  لدراستهم على تنظ�م و األساس�الر�اضي، وت�عا  ة 
 تدر�ج�ا �كتا�ة الكلمات والجمل لتص�ح أكثر فهما ووضوحًا.  ن و�قومو  ،ارهم الر�اض�ةترتیب أفك

) محفوظ  استخدام  2014وتعرف  تفعیل  ف�ه  یتم  الذي  المدمج،  التعلم  أنماط  من  نمط  �أنه  المعكوس  التعلم   (
م�ة ومن مصادر تعل�م�ة التكنولوج�ا في التعلم، �طر�قة تمكن المتعلمین من تلقي المعرفة المفاه�م�ة �أسالیب تعل� 

تدو�ن  إمكان�ة  مع  فیها،  خبرة  لدیهم  جزئ�ات  لتجاوز  المقطع  تسر�ع  أو  مرات،  عدة  فیدیو  مقطع  �إعادة  مختلفة، 
 مالحظات.  

): �أنه التعلم في إطار الفصول المقلو�ة، وهو نموذج تر�وي Flipped Learningو�عرف الصف المعكوس (     
و أعداد الدرس عن طر�ق مقاطع فیدیو  استخدام التقن�ات الحدیثة وش�كة االنترنت �طر�قة تسمح للمعلم �إ  إلىیرمي  

جهزة ذ��ة، قبل حضور  أي مكان ف�ه  أو  أل�طلع علیها الطالب في منازلهم    و غیرها من الوسائطأملفات صوت�ة  
تعلم   األول:  ،تعل�م�ة تتكون من شقین  ات�جّ�ةإستر ). �ما �عرفه ال�عض �المعنى اإلجرائي: �أنه  2003الدرس (بدوي،

الصف   خارج  التكنولوج�ة  الوسائط  استخدام  على  قائم  فردي  م�اشر  تعلم  والثاني  الصف،  داخل  نشط  جماعي 
)Bishop,2013 .( 

) �أنه ذلك النوع من التعلم الذي یتم ف�ه تحو�ل الحصة الصف�ة أو المحاضرة المعتادة 2015وعرفه الشرمان (    
امن   والمناس�ة  لخالل  المتوفرة  اإلتكنولوج�ا  على  وضعها  یتم  مسجلة  دروس  الطل�ة  إلى  �ستط�ع  �حیث  نترنت، 

للق�ام �أنشطة منوعة والتعلم النشط واالستغالل األمثل لوقت  الوصول إلیها خارج الحصة الصف�ة إلفساح المجال 
 التعلم في الغرفة الصف�ة وتحت إشراف المعلم. 

م الصفي التقلیدي مع  ) على أنها شكل من أشكال التعل�م المدمج، یتكامل ف�ه التعلّ 2015علي ( في حین عرفها      
اإل حضور  التعّلم  قبل  منازلهم  في  الطالب  علیها  ل�طلع  الو�ب؛  عبر  المحاضرة  �إعداد  تسمح  �طر�قة  لكتروني، 

في حین عرف    والمشار�ع المرت�طة �المقرر.المحاضرة، و�خصص وقت المحاضرة لحل األسئلة، ومناقشة التكل�فات  
) اإل Alexender  ,2017الكسندر  لهذه  الرئ�سة  الفكرة  �أن  أ�ضًا  المعكوس  التعلم  وجهة   سترات�جّ�ة )  �قلب  هي 

التدر�س، ما �ان �حدث من تدر�س في الفصول الدراس�ة المعتادة �حدث اآلن في المنزل، ولمز�د من الدعم یوفر  
فیدیو   مقاطع  واألالمعلم  الدروس  وقت  لشرح  �قتصر  بینما  والمتوسطة،  الدن�ا  التفكیر  �مستو�ات  المرت�طة  نشطة 

 الحصة على تنم�ة المهارات والتر�یز على حل المشاكل األكثر تعقیدًا.
على التغیر �استمرار لتلب�ة احت�اجات الطال�ات، والتعلم ف�ه ممزوج �المتعة   �متاز التعلم المعكوس �أنه قادر

(حا�ك، والحیو� التعل�م�ة  والمشار�ع  والنقاشات  التعاوني  التعلم  من  و�ثیر  الصفوف،  داخل  الشرح  من  قلیل  مع  ة، 
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2014) بیرجمانوسامز  و�شیر   .(Bergman &Sams  ,2014 مساعدة في  تكمن  المعكوس  التعلم  فائدة  إن   (
ل بین الطال�ات تساعدهن على  تتجو   يبر تلقي المساعدة من المعلمة التالطال�ات الضع�فات في مادة الر�اض�ات،ع

في   تر�ز  المعلمة  جعل  في  تساهم  �المنزل،  التعل�م�ة  الفیدیوهات  مشاهدة  أن  �ما  واست�عابها،  المفاه�م  اكتساب 
 الفصل على من تحتاج وقت أكثر للتعلم، وفي توجیههن نحو تحسین أدائهن. 

الجید لوقت الحصة، �ما �ساعد  ) أن من إ�جاب�ات التعلم المعكوس أ�ضا االستثمار2014و�ض�ف زوحي (
على مراعاة الفروق الفرد�ة للطل�ة من خالل إعادة الدرس أكثر من مرة عبر الفیدیوهات، و�قوي العالقات بین المعلم  

الطالب   و�تحول  التعل�مي،  المجال  في  الحدیثة  للتقن�ات  األمثل  االستخدام  على  و�شجع  عن    إلىوطلبته،  �احث 
لها، �ما أنه �عزز مهارات التفكیر الناقد والتعلم الذاتي و�ناء الخبرات ومهارات    �اكون متلقالمعلومات بدال من أن �

التواصل والتعاون بین الطل�ة، ولكي �كون التعلم المعكوس فّعاًال البد من توفر أر�ع دعائم رئ�سة: الدعامة األولى:  
هي: تغیر في مفهوم الطل�ة. أما الدعامة الثان�ة ف  وهي توافر بیئة تعلم مرنة تتناسب مع الموقف التعل�مي ومستو�ات

المتعلم �ي �كون محورًا للعمل�ة التعل�م�ة. والدعامة الثالثة: وتتمثل بتوافر معلمین   إلىنتقال من المعلم التعلم عبر اال
ع �أكف قادر�ن  �االاء ومدر�ین  المتعلقة   القرارات  اتخاذ  الم�اشرلى  الم�اشر وغیر  التدر�س  بین  الدعامة  نتقال  أما   .

بناء على    ،الرا�عة فتتمثل �التفكیر الدقیق بتقس�م المحتوى وتحلیله لتحدید ما سیتم تقد�مه �صور م�اشرة أو غیر ذلك
 , ). Hamdan, Mcnight&Arfstrom 2013قرار المعلم ( 

(  دّ و�ع    التدر�س  إذ  Tutorialنمط  التدر�س؛  أنماط  أهم وأبرز  الحاسوب من  المعلم  ) �مساعدة  �عتمد مبدأ دور 
الخاص فیتم تصم�م برنامج التدر�س الخصوصي ل�قدم محتوى تعل�مي مع أمثلة عل�ه توض�ح�ة وعرض المحتوى  

(عبید، المتعددة  الوسائط  على  معتمد  مشوقة  (2007�صورة  اتكینسون  وقسم   .(Atkinson,1968  وواتسون  (
)Watson,1972    الحاسوب� التعل�م  الفأإلى  )  فئات:  التدر�ب والممارسئة األر�ع  الراجع  ةولى:  التغذ�ة    ة وتوفیر 

) الخصوصي  التدر�س  الثان�ة:  والفئة  األtutorial sessionsللتعلم.   : الثالثة  والفئة  والفئة  ).  التعل�م�ة.  لعاب 
ر  كثألة دون تعرضهم للخطر واالستفادة  الرا�عة: المحاكاة من خالل سینار�وهات للطال�ات تمكنهن من تجر�ة الحا

 من خالل التطبیق.
فیها التعل�م �امًال �شكل    �قدم  إسترات�جّ�ةالتدر�س الخصوصي على أنها:    إسترات�جّ�ة)  2000و�عرف التودري (    
مسارات لتقد�م التغذ�ة الراجعة والتعل�م العالجي. في حین    إلى حیث تتطلب نظامًا معقدًا �ضمن توزع المتعلم    ،فردي

) �محمد  والجزار  وسو�دان  والبهنساوي  جامع  �أنه  2012�عرف  الخصوصي  التدر�س  المادة   إسترات�جّ�ة)  تعرض 
مما �عمل على توفیر بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة تش�ه   ،التعل�م�ة في شكل إطار (أجزاء) متتال�ة حسب استجا�ات المتعلم

 حد �بیر التخاطب والحوار التعل�مي بهدف جعل المتعلم �شارك مشار�ة فعالة في عمل�ة التعلم.  إلى
تعل�م�ة یتم فیها تقد�م التعل�م �شكل فردي، حیث یتم عرض المعلومات على المتعلم وفق خطوات   إسترات�جّ�ةوهي    

ها ومقارنتها مع �عض االستجا�ات المخزنة لهذا صغیرة متبوعة �سؤال للمتعلم، ثم استق�ال استجا�ة المتعلم وتحلیل
 ). 2013السؤال في البرنامج، ثم تقد�م التغذ�ة الراجعة للمتعلم (خم�س،

التدر�س الخصوصي تحتاج         إنتاج برمج�ات  الذین �جب    إلى إن عمل�ة  المختصین  ن تتوفر أفر�ق عمل من 
الصور الثابتة والمتحر�ة،   ن في برامج معالجةیتمرسث �ضم فر�ق العمل م�حی  ،لدیهم خبرات ذات مواصفات محددة

تحو�له  یومدرس المراد  الدراسي  المقرر  ضمن  ومختص  إلى ن  مدمجة،  تر�و�یأقراص  ومختصین  النفس ین،  �علم  ن 
التدر�س الخصوصي في العادة من عدة موضوعات حیث یتكون الموضوع بدوره من    ،التر�وي. وتتكون برمج�ات 

وتتكون الفقرة من عدة نوافذ أو شاشات تعرض من خاللها المواد    ،ـل درس من عدة فقـــراتو�تكون �ــ   ،عـدة دروس
خصوصي   تدر�س  صورة  في  العرض    Tutorialالتعل�م�ة  یتضمن  ما  عادة  مدعما    Presentationوالذي 
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الثابتة   الفیدیو     والرسوم  Images�الصورة  لقطات  مثل  المتحر�ة  الصوت�ة   Video Clipوالصور  والمؤتمرات 
Sound    والحر�ةAnimation    والحوارDialogue    وتمار�ن أمثلة   Examples &Exercisesوعرض 

اخت�ارات   بنائ�ة    Diagnosticتشخ�ص�ة    Testsوتقد�م  نهائ�ة    Formativeأو  إضافة    Summativeأو   ،
 ن تخرجأ �م الخصوصي �عدة مراحل قبل  مجموعة ملفات لحفظ أداء المتعلمین. وتمر عمل�ة إعداد برمج�ة التعل  إلى 

ن  أن �قوم بهذه العمل�ة مجموعة مختلفة من األفراد أو المعلمین ین�غي  أ�الشـــكل النهائي الذي تعرض �ه، و�جب  
 ).  2011تتوفر لدیهــــم خبرات ذات مواصفات محددة ( المعا�طة، 

المتحدة �الوال�ات  الر�اض�ات  لمعلمي  القومي  المجلس  (ماأل  وعرف  )  NCTM,1989: P214ر�ك�ة 
فكار والعالقات  نه "قدرة الفرد على استخدام مفردات ورموز و�یئة الر�اض�ات في التعبیر عن األأالتواصل الر�اضي �

 وفهمها". 
وهذا التعر�ف یتبناه �ثیر من ال�احثین والمهتمین بتعل�م الر�اض�ات مع تغیرات طف�فة في الص�اغة ال تخرج 

ضاف متغیرات وال�عض األخر تحدث في تعر�ف �عض مهارات التواصل و�عضهم صاغه  عن جوهره، ف�عضهم أ 
فكار والمعلومات أو اآلراء الر�اض�ة  ): ت�ادل األ2003ه. وعرفه (بدوي،  المعنى نفس  إلى خرى تؤدي  أ�طر�قة لغو�ة  

والت والكتا�ة  والقراءة  واالستماع  التحدث  طر�ق:  عن  نفسه  والتلمیذ  وتالمیذه  المعلم  النحال  بین  وعرفته  مثیل. 
ا2016( من  �مكنه  وواضح  مترا�ط  �أسلوب  الر�اض�ات  لغة  استخدام  على  الطال�ة  قدرة  عنها، ):  والتعبیر  لفهم 

 خر�ن في المواقف الر�اض�ة المختلفة. وتوض�حها لآل
) حمادة  عن 2009وعرف  للتعبیر  والتراكیب  الر�اض�ة  المعرفة  استخدام  �أنه  الكتابي  الر�اضي  التواصل   (  

 نشطة الدرس . أاألفكار الر�اض�ة �صورة مكتو�ة، وتستخدم �صورة منتظمة ضمن 
وتبدو أهم�ة التواصل الر�اضي الكتابي في تعل�م وتعلم الر�اض�ات، فهو �ساعد على تحسین وتعز�ز فهم الر�اض�ات  

األل ت�ادل  في  و�ساعد  الطال�ات،  فیؤثدى  الطال�ات،  لدى  المشترك  الفهم  وتوطید  اتجاهات  إر  فكار  في  �جاب�ًا 
�ضا بتهیئة بیئة أهمیته  أ ).  ومن هنا تكمن  2011فانة وحمش،الطال�ات نحو الر�اض�ات وفي تفكیرهن الر�اضي (ع

تف المعلمة �صیرة عن  الطال�ة  اكیر طال�اتها تساعدها على توج�ه  تعل�م�ة مناس�ة، واكتساب  قدرة  تجاههن، وتنم�ة 
وهذا جوهر عمل�ة االتصال    ،عنها وتوض�حها لآلخر�ن  كار ر�اض�ة والتعبیرعلى التأمل لما یدور في ذهنها من أف

واالستماع  22:  2011(مداح،   و�تابتها  قراءتها  تعلم  یتضمن  الر�اض�ات  تعلم  فإن  ونظر   إلى).   �اتها  مفاه�مها 
 ). 2007دراك قواعد التعبیر فیها (عبید، �ومناقشة موضوعاتها، وفهم و 

التوا  إلى �اإلضافة   فإن  معلومات  ذلك  الطل�ة  إكساب  في  �سهم  الر�اضي  أفكارهم،   إلى صل  تنق�ة  مهارات  جانب 
مالئمة   وع�ارات  مصطلحات  الستخدام  یتشجعون  فإنهم  الر�اضي؛  تفكیرهم  الطل�ة  یناقش   & Cooke)فعندما 

Buchholz, 2005). 

الر�اض�ات   �كسب  فهو  التدر�س،  في  �بیرة  وأهم�ة  ق�مة  الر�اضي  (وللتواصل  الطل�ة  لـدى   ,Burnsالمعنـى 
الر�اض�ات تمثل تحد2007 الطل�ة على حد سـواء  �اً )، وتص�ح  فـي   ،لكل  المـشكالت  للطل�ة ذوي  و�شكل خاص 

, Cavanaghو�الذات في مجال المصطلحات والمفاه�م الر�اضي) (  ،اللغـة أو ذوي االحت�اجات التعل�م�ة الخاصة
2005 . 

ا   التدر�س الخصوصي في الر�اض�ات وأخرى  أجر�ت العدید من الدراسات  التعلم المعكوس و�رمج�ة  لسا�قة حول 

تعرف أثر استخدام    إلى) هدفت  2019ففي دراسة أجرتها قطاش (   ،مهارة التواصل الر�اضي الكتابي   حول
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الثاني    إسترات�جّ�ة الصف  لطل�ة  الر�اض�ات  تدر�س مهارات  في  المعرفي  التحصیل واالحتفاظ  في  المعكوس  التعلم 
) فقرة 20في األردن، واستخدمت الدراسة المنهج ش�ه التجر�بي، وتم إعداد اخت�ار تحصیلي مكون من (  األساسي

الدراسة من ( الدراسة وجود فرق ذي داللة  ) طال�ًا. وأظهرت  40من نوع االخت�ار من متعدد. تكونت عینة  نتائج 
التعلم المعكوس والمجموعة    إسترات�جّ�ةالتي تعلمت �استخدام    ،إحصائ�َّة في تحصیل الطل�ة بین المجموعة التجر�ب�ة

داللة   ذي  فرق  ووجود  التجر�ب�ة،  المجموعة  لصالح  الفروق  و�انت  االعت�اد�ة  �الطر�قة  درست  التي  الضا�طة 
 المعرفي ولصالح المجموعة التجر�ب�ة. إحصائ�َّة في االحتفاظ

رت�اط�ة بین مهارات التواصل الر�اضي الكتابي معرفة العالقة اال  إلى) دراسة هدفت  2018أجرى السلولي (
واللفظي و�ین التحصیل الدراسي لطالب السنة التحضیر�ة �جامعة الملك سعود. ات�عت الدراسة المنهج االرت�اطي،  

طال�ًا تم اخت�ارهم �طر�قة عشوائ�ة من الكل�ات العلم�ة �جامعة الملك سعود �السعود�ة. )  114وتكونت العینة من (
وأظهرت   الشفوي.  الر�اضي  التواصل  لمهارات  شخص�ة  ومقابلة  الر�اضي،  للتواصل  اخت�ارًا  الدراسة  واستخدمت 

قة االرت�اط�ة بین مهارات ، في حین جاءت العالكتابي واللفظي جاء �مستوى متوسطالنتائج أن التواصل الر�اضي ال
 التواصل الر�اضي والتحصیل الدراسي دالة. 

 
معرفة أثر استخدام التعلم المعكوس في تنم�ة التفكیر الر�اضي   إلى)  2017رشیدة (إفي حین هدفت دراسة  أخو  

الثانوي العلمي. استخدمت الدراسة المنهج ش�ه التجر�بي،  والدافع�ة نحو تعلم الر�اض�ات لدى طل�ة الصف األول 
،  ) طال�ة من طال�ات الصف األول الثانوي العلمي في قص�ة المفرق في األردن55وط�قت على عینة مؤلفة من (

النتائج وجود   وأظهرت  الر�اض�ات.  تعلم  نحو  الدافع�ة  ومق�اس  الر�اضي  التفكیر  اخت�ار  الدراسة من  أداة  وتكونت 
 فروق إ�جاب�ة في تنم�ة التفكیر الر�اضي وفي الدافع�ة نحو تعلم الر�اض�ات لصالح المجموعة التجر�ب�ة. 

علم النشط في الصفوف التقلید�ة والتعلم النشط  مقارنة الت  إلىدراسة هدفت   (Strayer, 2017وأجرى سترایر (  
المقلو�ة الصفوف  (،  في  من  الدراسة  عینة  أوهایو 28وتكونت  جامعة  في  الر�اض�ات  تخصص  في  طال�ًا    (

التحلیلي الوصفي  المنهج  استخدام  وتم  والمقابالت   ، األمر�ك�ة،  المالحظات  خالل  من  الب�انات  جمع  تم  حیث 
ومجموعات الطل�ة  مع  الصف    الشخص�ة  �استخدام  التعل�م�ة  العمل�ة  عن  الطل�ة  رضا  النتائج  وأظهرت  التر�یز، 

�الصفوف  مقارنًة  المقلو�ة  الصفوف  في  بها  واالحتفاظ  �المحتوى  الخاصة  للمفاه�م  أعمق  فهًما  وأظهروا  المقلوب، 
 التقلید�ة.

) مسعد  وآل  الدوسري  هدفت  2017وأجرى  دراسة  تطبیق    إلى )  فاعل�ة  على    ّ�ةإسترات�جمعرفة  المقلوب  الصف 
السعود�ة.   العر��ة  المملكة  في  الثانوي  األول  لدى طالب الصف  الر�اض�ات  الدراسي في مقرر  وات�عت التحصیل 

) العینة من  التجر�بي، وتكونت  المنهج ش�ه  الصف48الدراسة  الر�اض، ا  ) طالً�ا من طالب  �مدینة  الثانوي  ألول 
العینة    صمم تقس�م  وتم  تحصیل�ًا،  اخت�ارًا  على   إلىال�احثان  و�عدي  قبلي  اخت�ار  عمل  مع  وضا�طة،    تجر�ب�ة 

الصف المقلوب في تحصیل الطالب؛ في مقرر الر�اض�ات لصالح    إسترات�جّ�ةالمجموعتین، وأظهرت النتائج فاعل�ة  
 المجموعة التجر�ب�ة.

 ) الصعیدي  دراسة  فاعل  إلى )  2016وهدفت  الر�اض�ات   إسترات�جّ�ة�ة  معرفة  تدر�س  في  الت�ادلي  التدر�س 
لدى الر�اضي  التواصل  تنم�ة مهارات  �المرحلة اإل  على  الثاني  الصف  المنهج ش�ه  تالمیذ  الدراسة  ات�عت  عداد�ة. 

الدراسة من   عینة  وتكونت  اإل66(التجر�بي،  المرحلة  مدارس  الطالب  ) طال�ًا من  تقس�م  وتم  �مصر؛    إلى عداد�ة 
مالحظة   و�طاقة  والتمثیل)  (الكتا�ة  الر�اضي  للتواصل  اخت�ارًا  الدراسة  واستخدمت  وتجر�ب�ة.  ضا�طة  مجموعتین 
تعزى  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  النتائج وجود  وأظهرت  واالستماع).  والتحدث  (القراءة  الشفو�ة  التواصل  لمهارات 
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القائم التدر�س  طالب  لطر�قة  لصالح  المالحظة  و�طاقة  الر�اضي  التواصل  اخت�ار  في  الت�ادلي  التدر�س  على  ة 
 المجموعة التجر�ب�ة.

التعرف على مستوى التواصل الر�اضي الكتابي لدى طل�ة الصف    إلى) دراسة هدفت  2015أجرى خلیل (
�التحصیل الدراسي �محافظة الدرب في المملكة العر��ة السعود�ة، ات�عت الدراسة المنهج    ه وعالقت  األساسيالسادس  

الرموز  (كتا�ة  مهارات  �ق�س  الكتابي  الر�اضي  للتواصل  �اخت�ار  تمثلت  أداة  تصم�م  من خالل  المسحي  الوصفي 
السؤال) الب�ان�ة، والشرح، والتلخ�ص، وتكو�ن  التمثیالت  والتفسیر، ووصف  (وتمثیلها،  الدراسة  )  90، و�لغت عینه 

مهار  أن  النتائج  وأظهرت  و اطال�ا،   ، مرتفع  أداء  �مستوى  جاءت   ( وتمثیلها  الرموز  (كتا�ة  التفسیر  أت  مهارتى  ن 
التمثیال  الب�ان�ة جاءت �مستوى متوسط، و وصف  تلخ�ص وتكو�ن السؤال  ت الشرح والاخیرا جاءت �ل من مهار أت 
 .�مستوى متدنّ 

 إسترات�جّ�ة أثر  تناولت     -على حد علم ال�احثة   –ض الدراسات السا�قة عدم وجود دراسات  یتضح من خالل استعرا
لدى طال�ات   الكتابي  الر�اضي  التواصل  مهارات  تنم�ة  في  الخصوصي  التدر�س  برمج�ة  بتوظ�ف  المعكوس  التعلم 

�شكل م�اشر. و�الحظ أن الدراسات السا�قة تتفق مع الدراسة الحال�ة من حیث موضوعها   األساسيالصف العاشر  
 العام، فهي تتناول موضوع التعلم المعكوس، والتواصل الر�اضي.  

تناولت       التي  منها  أن  السا�قة  الدراسات  دراسة    إسترات�جّ�ةو�تضح من  مثل  المعكوس  (التعلم  )،  2019قطاش 
ومنها   .)2017ودراسة الدوسري وآل مسعد ( .(Strayer, 2017)، ودراسة سترایر (2017رشیدة (إودراسة أخو  

)،  2016) ودراسة الصعیدي (2015یل ( )، ودراسة خل2018التي تناولت التواصل الر�اضي مثل دراسة السلولي (
 ).  2015ودراسة النذیر ( 

قطاش  وت�اینت الدراسات السا�قة في نوع المنهج المت�ع في الدراسة؛ فمنها من ات�ع المنهج ش�ه التجر�بي مثل دراسة  
دراسة  ). و 2016(دراسة الصعیدي  و )،2017الدوسري وآل مسعد ()، ودراسة  2017رشیدة (إ)، ودراسة أخو  2019(

. ومنها من ات�ع المنهج )2015. ومنها من ات�ع المنهج الوصفي مثل دراسة خلیل ( Saunders, 2014)ساوندر
  ). 2015ودراسة النذیر (  ،(Strayer, 2017دراسة سترایر ()، و 2018السلولي (دراسة  الوصفي االرت�اطي مثل  

 ت�اعها المنهج ش�ه التجر�بي. وقد اتفقت الدراسة الحال�ة مع الدراسات السا�قة في ا
أدوت�    السا�قة من حیث  الدراسات  للدراسة مثل دراسة  اینت  قطاش  وات الدراسة فمنها من استخدم االخت�ار �أداة 

ودراسة  )،  2017ودراسة الدوسري وآل مسعد ()،  2017رشیدة (إودراسة أخو  )،  2018ودراسة السلولي ( )،  2019(
ومنها من استخدم �طاقة المالحظة والمقابلة مثل دراسة ).2009حمادة () ، ودراسة  Saunders  ,2014)ساوندرز
 )،  2013القرشي (،(Strayer, 2017سترایر (
أهم�ة   تانراسة الحال�ة والتي أوضحت ال�احثومن خالل استعراض للدراسات السا�قة المتصلة �موضوع الد        

ال الحال�ة مع �عض  الدراسة  اتفقت  فقد  السا�قة في جدوى استخدام  كل منها،  سترات�ج�ات وطرائق متعددة  إدراسات 
  تان والتعلم المعكوس. ولم تجد ال�احثتظهر فاعلیتها في تنم�ة مهارة التواصـل الر�اضـي  ،وحدیثة وتبني برامج تعل�م�ة

بینمفي حدود علمه لتدر�س    إسترات�جّ�ة  ا دراسة سا�قة دمجت ما  الخصوصي  التدر�س  المعكوس و�رمج�ة  التعلم 
العاشر   للصف  الر�اض�ات  أثر األساسيمادة  تناولها  في  السا�قة  الدراسات  عن  تمتاز  الدراسة  هذه  فإن  و�ذلك   ،

الكتابي   إسترات�جّ�ة الر�اضي  التواصل  مهارات  تنم�ة  في  الخصوصي  التدر�س  برمج�ة  بتوظ�ف  المعكوس  التعلم 
 .األساسيلصف العاشر ل
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 مشكلة الدراسة:

ة، فقد الحظت ضعف الطال�ات �مادة  األساس�ر�اض�ات للمرحلتین الثانو�ة و الفي تدر�س    تینخالل عمل ال�احث  من
نجاز المقرر،  إالر�اض�ات، وعدم حبهن للمادة، �ما أن معلمات المادة �عانین من ضیق الوقت دائمًا، والصعو�ة في  

المعلمة، ثم إعطائه قبل  للطال�ات من  العلم�ة  المادة  الطر�قة االعت�اد�ة في تدر�سها تقوم على شرح  ن نظرا لكون 
بیت�ة، ول غال�ًا ما  واج�ات  الصف�ةتكن  الحصة  تم شرحه خالل  لنس�ان ما  الطال�ات  قدرتهن    ؛تعرض  لتدني  وذلك 

في   أما  المعلمة.  شرح  خالل  المالحظات  �تا�ة  إذ  على  العكس؛  ف�كون  المعكوس  تعتمد  إالتعلم  الطال�ة  على ن 
ا �مكنها من إعادة مشاهدة شرح نقطة  لكترون�ة �البیت �السرعة والوقت المناسبین لها، مممشاهدة البرامج التعل�م�ة اإل

للوصول   العرض  تسر�ع  أو  مرة،  أكثر من  السا�  إلىمعینة  الدراسات  نتائج �عض  أظهرت  قة ما هو مطلوب.وقد 
القدرة على التواصل الر�اضي �شكل عام، �دراسة القرشي  المتعلقة �التواصل الر�اضي   أن هناك ضعفا وتدن�ا في 

 . )2014)، ودراسة العوفي (2013(

 TIMSSTrends In�ضًا نتائج طل�ة األردن في الدراسة الدول�ة للعلوم والر�اض�ات  أولعل ما یدل على ذلك      
International Mathematics and Science Studentالتي في    إلىتشیر    ،  الطل�ة  مستوى  تراجع 

) �مقدار  عام  23الر�اض�ات  نقطة من  المرت�ة  2015ام  ع  إلى  2011)  األردن  واحتل  بین    33،  دولة    39من 
للر�اض�ات، وُ�ّعد األردن من الدول األر�عة األكثر تراجعًا على مستوى العالم، �النس�ة    TIMSSمشار�ة في اخت�ار  

و�فارق أعلى من   ،لالخت�ار، وقد احتلت سنغافورة المرت�ة األولى عالم�اً   للدول المشار�ة، حسب التصن�ف العالمي
) ِبـ  ( غزلة،  171األردن  نقطة   (2016.(  ) یذ�ر مارتن ومول�سوفوي  نفسه  االتجاه   & Martin, Mullisوفي 

Foy  ,2008  اخت�ارات أظهرته  الذي  الترتیب  بناًء على   ،(TIMSS للطل�ة في مجموع المشتر�ة  السمات  فإن  ة  ، 
من   �ل  في  المهارات  وضعف  الر�اض�ة،  المفاه�م  فهم  في  ملحوظ  ضعف  هي:  األردن  بها  شارك  التي  الدول 

الر�اضي،التطب� والتفسیر  الح�ات�ة،  الصعو�ات    قات  تعود  للمرحلة    إلىوقد  مناس�ة  تدر�س  طرائق  استخدام  عدم 
المتعلم بین  الفرد�ة  الفروق  مراعاة  على  تعمل  �حیث  المستهدفة  في    إلىوتؤدي    ،ینالعمر�ة  المتعلم  دور  تفعیل 

عدم استخدام الحاسوب و�رمج�اته التعل�م�ة بوصفها وسیلة مساعدة في التدر�س،    إلى المواقف التعل�م�ة، �اإلضافة  
حیث شهد استخدام تكنولوج�ا التعل�م اهتمامًا �بیرًا نظرًا لما توفره من فوائد تعل�م�ة لكل من الطالب والمعلم على حد  

و�المقابل یز�د من فهمهن لمادة    -ا  مال�حث واالستقصاء على ماهو مفید ومشوق لطال�اته  تانآثرت ال�احث  ا لذ  سواء.
 التعلم المعكوس من خالل برمج�ة التدر�س الخصوصي.  إسترات�جّ�ةفتبنت  -الر�اض�ات

 أسئلة الدراسة:

1-  ) مستوى  عند  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  الصف  α=  05.0هل  طال�ات  درجات  متوسطي  بین   (
التعلم المعكوس بتوظ�ف برمج�ة   سترات�جّ�ةفي المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة تعزى إل  األساسيالعاشر  

 التدر�س الخصوصي في تنم�ة مهارات التواصل الر�اضي؟ 
 أهم�ة الدراسة: 
 األهم�ة النظر�ة واألهم�ة التطب�ق�ة، وف�ما یلي استعراض لهما: :هما ، الدراسة في محور�نتكمن أهم�ة 

 األهم�ة النظر�ة:
جدی -1 معرف�ة  إضافة  تشكیل  في  الدراسة  هذه  تسهم  القادمةقد  للدراسات  مرجعا  تكون  تخدم   دة   �حیث   ،
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سیتناولو  والدارسین ممن  دراستهم    ن ال�احثین  و  �حوثهم  برمج�ة   إسترات�جّ�ةفي  بتوظ�ف  المعكوس  التعلم 
 التدر�س الخصوصي . 

 .دیدة یتم فیها تفعیل التكنولوج�اتدر�س�ة ج إسترات�جّ�ةقد تسهم هذه الدراسة في إضافة   -2
 األهم�ة التطب�ق�ة:

 )التعلم المعكوس(. جّ�ةسترات�قد تحفز هذه الدراسة المشرفین في إعداد برامج تدر�ب�ة للمعلمین على اإل -1
سترات�ج�ات تنمي  �الر�اض�ات �أنشطة و ثراء مناهج  إومصممي المناهج في    قد تفید هذه الدراسة مخططي -2

 مهارات التواصل الر�اضي . 
تدر�س�ة حدیثة من شأنها    إسترات�جّ�ة، �استخدام  ض�ات في مختلف المراحل التعل�م�ةقد تفید معلمي الر�ا -3

 أن تعمل تنم�ة مهارة الطل�ة على حل المشكالت الر�اض�ة. 
 المصطلحات والتعر�فات اإلجرائ�ة: 

 أوردت الدراسة عددًا من التعر�فات والمصطلحات اإلجرائ�ة: 

هي    إسترات�جّ�ة -1 المعكوس:  تقوم   إسترات�جّ�ةالتعلم  إذ  المعلمات،  من  بدًال  الطال�ات  حول  تتمر�ز  تر�و�ة 
وقت   المعلمة  تستغل  بینما  الحصة،  وقت  قبل  منازلهن  في  قصیرة  تعل�م�ة  فیدیوهات  �مشاهدة  الطال�ات 

 ). 2015الحصة بتوفیر بیئة تعلم تفاعل�ة نشطة یتم فیها توج�ه الطال�ات، وتطبیق ما تعلموهن (الشرمان، 
توظ�ف المستجدات التكنولوج�ة في العمل�ة التعل�م�ة،   إلى تر�و�ة تهدف    إسترات�جّ�ة أنها:  وتعرف إجرائ�ا �

و�عادة تبدیل األدوار بین ما �حدث �الصف وما �حدث قبل دخوله، وذلك عن طر�ق إعداد موضوع الدرس  
العاشر   الصف  طال�ات  من  للمتعلمات  و�رساله  الر�اض�ات  قبل    األساسي�مادة  من  شرحه  عمل�ة  قبل 

المعلمة، وتكون متاحة لهن على مدار الوقت، ومن ثم �قمن �أداء األنشطة والواج�ات في الصف، مما 
الصف ولدیهن االستعداد التام لتطبیق   إلى�عزز فهمهن للمادة المفاه�م�ة، ففي هذه الحالة تأتي الطال�ات  

 تلك المفاه�م والمشار�ة �الصف. 
الكتابي: عمل�ة تسجیل لألفكار �استخدام الرموز والكلمات واألشكال وفق نظام معین،    التواصل الر�اضي -2

 ) 2007معنى مفهوم لكل الكلمات والجمل والع�ارات والنصوص (البالونة ، إلى�حیث یؤدي ذلك 
العاشر   الصف  طال�ة  قدرة  �أنه:  إجرائ�ًا  المواقف    األساسيو�عرف  �عض  عن  الكتابي  التعبیر  على 

العاشر  الر�اض� الدائرة من �تاب الصف  الموجودة في وحدة  . وتم ق�اسه بلغة ر�اض�ة سل�مة  األساسية 
 �الدرجة التي حصلت علیها الطال�ة في اخت�ار التواصل الر�اضي الكتابي.

امج التدر�س التدر�س الخصوصي: هو نمط تدر�س �قوم على مبدأ دور المدرس الخاص؛ فیتم تصم�م برن -3
�ات الالزمة، و�تم عرض المحتوى مع األمثلة التوض�ح�ة والتدر�  اًا جدید�تعل�م  ى و الخصوصي ل�قدم محت

 ). 2007سلوب تر�وي مشوق �استخدام الوسائط المتعددة �الصوت والصورة والفیدیو والرسومات (عبید، أ�
الخصوصيإو�عرف   النمط  الكترون�ة من  تعل�م�ة  �أنه :هو ع�ارة عن مادة  تتضمن موضوعات    ،جرائ�ا 

، وتشتمل على األمثلة والتمار�ن األساسيحدة الدائرة المقررة في �تاب الر�اض�ات لطل�ة الصف العاشر  و 
 واالخت�ارات اإللكترون�ة ضمن معاییر محددة.
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 حدود الدراسة ومحدداتها:

 تم إجراء الدراسة في إطار الحدود اآلت�ة:

ال�شر�ة:  - العاشر    الحدود  الصف  طال�ات  من  عینة  على  الدراسة  هذه  محافظة  األساسياقتصرت  في   .
 ) . 2020/ 2019العاصمة للفصل الدراسي األول من العام (

 الحدود المكان�ة: اقتصرت الدراسة على مدارس محافظة العاصمة عمان. -
 . 2020-2019الحدود الزمان�ة: تم تطبیق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول  -

في �تاب الر�اض�ات المعتمد من وزارة التر��ة   الحدود الموضوع�ة: اقتصرت هذه الدراسة على وحدة الدائرة -
 .األساسيوالتعل�م في األردن للصف العاشر 

أما محددات هذه الدراسة فتتمثل بــ دالالت الصدق و الث�ات ألدوات الدراسة و�رمج�ة التدر�س الخصوصي،  -
 في تطبیق هذه الدراسة.  هاوتعاونومدى جد�ة عینة الدراسة 

 الطر�قة واإلجراءات
  .Quasi- Experimental approachاعتمدت هذه الدراسة المنهج ش�ه التجر�بي منهج�ة الدراسة: 

 أفراد الدراسة:  

لغا�ات تحقیق أهداف الدراسة اختیرت إحدى المدارس التا�عة لمدیر�ة التر��ة والتعل�م في لواء القو�سمة �العاصمة  
عمان، وهي مدرسة أم الحیران الثانو�ة للبنات �الطر�قة القصد�ة وذلك لتوافر أكثر من ثالث شعب للصف العاشر  

مجموعتین    إلى ُثمَّ ُوّزعت الطال�ات    ،عشوائ�اً   األساسيل�احثة شعبتین من الصّف العاشر  ؛ حیث اختارت ااألساسي
لل�احثة �إعادة توز�عهن عشوائ�ًا: تجر�ب�ة وعدد طال�اتها ( المدرسة  ) طال�ة، وضا�طة وعددها  40�عد أن سمحت 

تعلم المعكوس القائمة على برمج�ة  ال  إسترات�جّ�ة) طال�ة. ومن َثّم جرى تدر�س المجموعة التجر�ب�ة من خالل  40(
التدر�س الخصوصي، أما المجموعة الضا�طة فقد درست �الطر�قة االعت�اد�ة، و�ذلك �كون العدد اإلجمالي ألفراد  

 . 2019/2020) طال�ًا وطال�ة خالل الفصل األول من العام الدراسي  80الدراسة ( 

 أدوات الدراسة:

 الكتابياخت�ار مهارات التواصل الر�اضي 

الكتابي �عد   الر�اضي  التواصل  اخت�ار مهارات  ال�احثة  السا�قة مثل:    إلى الرجوع  طّورت  النظري والدراسات  األدب 
تحدید أ�عاد ومهارات التواصل الر�اضي الكتابي حیث تم    ).2015) وخلیل (2016)، والصعیدي (2018السلولي (

ت الب�ان�ة،  مهارة الشرح، مهارة التلخ�ص، ومهارة وصف التمثیال   مهارة �تا�ة الرموز وتمثیلها، مهارة التفسیر،وهي:  
أعدت ال�احثة فقرات اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي الكتابي من نوع االخت�ار المقالي، وقد    .ومهارة تكو�ن السؤال

 ) سؤاًال بواقع سؤالین لكل مهارة. 12و�لغ عددها ( 

 الر�اضي الكتابي: الخصائص الس�كومتر�ة الخت�ار مهارات التواصل

 .صدق اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي الكتابي -1
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 تحققت ال�احثة من صدق اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي الكتابي �الطرق اآلت�ة:

)  18الصدق الظاهري: جرى التأكُّد من صدق االخت�ار من خالل عرضه �صورته األول�ة على مجموعة من (  :أوالً 
علم   أساتذة  من  األردّن�ةمحكمًا  الجامعات  في  والتقو�م  والق�اس  التدر�س  وطرائق  الفقرات   ،النفس  فحص  بهدف 

الفقرات، و�عداد االخت�ار  لتلك  اللغو�ة  الص�اغة  الكتابي ومناس�ة  الر�اضي  التواصل  اخت�ار مهارات  المتضمنة في 
االخت� تعدیل  وتم  الُمحكَّمون،  یراه  ما  تعدیل  أو  حذف  أو  و�ضافة  الشكل،  حیث  مالحظات من  ضوء  في  ار 

 المحكمین. 

 :ثان�ًا: صدق البناء

  األساسيتم تطبیق اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي الكتابي على عینة استطالع�ة  من طال�ات الصف العاشر  
راسة، وقد بلغ عددهن (  ) طال�ة، حیث تم  حساب الصدق البنائي من خالل حساب معامل 30من خارج عینة الدِّ

) Pearson Correlationارت�اط الدرجة الكل�ة للمهارة �الدرجة الكل�ة لالخت�ار �استخدام معامل ارت�اط بیرسون (
 ). 1�ما في الجدول رقم ( ما بین المتوسط الحسابي للمهارة والدرجة الكل�ة لالخت�ار 

 )1جدول ( 

 صدق البناء الخت�ار مهارات التواصل الر�اضي الكتابي 

 سئلة عدد األ األ�عاد 
 الداللة  معامل االرت�اط 

 0.00** 0.82 2 مهارة �تا�ة الرموز وتمثیلها 
 0.00** 0.76 2 مهارة التفسیر 

 0.00** 0.75 2 الشرح  

 0.00** 0.82 2 التلخ�ص 
 0.00** 0.76 2 مهارة وصف التمثیالت الب�ان�ة  

 0.00** 0.75 2 تكو�ن السؤال 

 0.00** 0.78 12 الدرجة الكل�ة 

) وجود عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائّ�ة عال�ة بین إجمالّي مجموع  فقرات �ل 1یتبین من الجدول (
 صدق البناء لكل ُ�ْعٍد والع�ارات الواردة فیها.ُ�عد وأ�عاد األداة جم�عها، مما �عطي مؤشرًا على 

 ث�ات االخت�ار  -2

) وذلك بتطب�قه على عّینة test-re-testث�ات االخت�ار �ات�اع طر�قة االخت�ار و�عادة االخت�ار (  إلىتم التوصل  
) بلغت  الدراسة  عینة  خارج  من  العاشر  30استطالع�ة  الصّف  من  طال�ة  الثانو�ة   األساسي)  الحیران  أم  �مدرسة 

الث�ات �استخدام معامل ارت�اط بیرسون، و�لغ  للبنات، �فارق زمني مدته أسبوعان. و�عد ذلك جرى حساب معامل 
 غراض الدراسة. هي درجة ث�ات مناس�ة أل ) و 0.86ل (معامل الث�ات لالخت�ار �ك
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 برمج�ة التدر�س الخصوصي: 
العاشر إ تم    الصف  لطال�ات  الدائرة  الخصوصي لجم�ع موضوعات وحدة  التدر�س  تعل�م�ة من نمط  عداد برمج�ة 

 .التجر�ب التنفیذ، في مادة الر�اض�ات. ومرت البرمج�ة �عدة مراحل:التصم�م،اإلعداد، �تا�ة السینار�و، األساسي
 

 صدق البرمج�ة: 

الخصوصي ُعرضت التدر�س  األّول�ة-للتحقُّق من صدق برمج�ة  الُمحكَّمین من   -في صورتها  على مجموعة من 
النفس   علم  في  التدر�س  هیئة  أعضاء  من  األردّن�ةالُمختّصین  الجامعات  في  التدر�س  وأسالیب  وُأخذ    ،التر�وي، 

لتعدیل   النهائ�ة.    إسترات�جّ�ة�مالحظاتهم  �صورته  و�خراجها  المعكوس  على التعلم  تمت  التي  التعدیالت  وتمثلت 
الخصوصي التدر�س  شاشات    برمج�ة  في  الصور  �عض  استبدال  اإلمالئ�ة،  األخطاء  �عض  تصو�ب  یلي:  ما 

العرض لعدم مناسبتها وعدم جاذبیتها و�ضافة أخرى، ز�ادة في عدد التمار�ن وتنو�عها، إعادة ص�اغة �عض التمار�ن 
 وتسهیلها.

 متغیرات الدراسة: تتضمن هذه الدراسة الُمتغیِّرات التال�ة:

 المستقلَّة وتشمل: طر�قة التدر�س، ولها مستو�ان: أوًال: الُمتغیِّرات 

 التعلم المعكوس بتوظ�ف التدر�س الخصوصي.  إسترات�جّ�ةـــــ 

 طر�قة التدر�س االعت�اد�ة.ــــ            

 ثان�ًا: المتغیرات التا�عة وهي: 

الكتابي   .1 الر�اضي  التواصل  مهارات  �اخت�ار  وُتقاُس  الكتابي،  الر�اضي  التواصل  أعّدته  مهارات  الذي 
 ال�احثة.

 ): 2ات�عت الدراسة التصم�م الذي �مكن توض�حه �الجدول رقم (  : تصم�م الدراسة

 )2جدول( 

       O1   X O1 المجموعة التجر�ب�ة 

       O1    O1 المجموعة الضا�طة 

:  حیث إنَّ

O1اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي الكتابي :. 

X) التعلم المعكوس). إسترات�جّ�ة : المعالجة التجر�ب�ة 

 المعالجة اإلحصائّ�ة 

البرنامج اإلحصائي( ال�احثة  لُمعالجة ب�انات الدراسة �عد تفر�غها �جداول حَسب األصول، وذلك  SPSSاعتمدت   (
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یل الت�این المصاحب الثنائي المتوّسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة،تحل �استخدام المعالجات اإلحصائّ�ة التال�ة:
)Two Way ANCOVA،( ) إیتا تر��عEta Square) لمعرفة حجم األثر (Effect Size). 

 عرض نتائج ومناقشتها:  
عرض   الجزء  هذا  في  ماأسیتم  ومناقشة  الدراسة  نتائج  نتائج  برز  من  عنه  سؤال    أسفرت  عن  المتعلقة  اإلجا�ة 

) بین متوسطي α=  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى                      (   :الدراسة
العاشر   الصف  التجر�ب�ة والضا�طة تعزى إل  األساسيدرجات طال�ات  المجموعتین  المعكوس    سترات�جّ�ةفي  التعلم 

 ؟ بتوظ�ف برمج�ة التدر�س الخصوصي في تنم�ة مهارات التواصل الر�اضي 

تم حساب المتوسطات الحساب�ة، واالنحرافات المع�ار�ة ألداء مجموعتي الدراسة التجر�ب�ة هذا السؤال    لإلجا�ة عن
 ) یوضح ذلك: 3والضا�طة على اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي القبلي وال�عدي، والجدول رقم (

   3جدول 

 المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ألداء مجموعات الدراسة على اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي الكتابي القبلي وال�عدي 

 العدد  المتغیرات  الرقم 
 التطبیق ال�عدي التطبیق القبلي 

 االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي  االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي 

 2.672 16.13 2.012 5.55 40 التجر�ب�ة  1

 3.334 9.60 2.165 6.33 40 الضا�طة  2

 4.449 12.86 2.113 5.94 80 المجموع الكلي 

) وجود فرقا ظاهر�ا بین المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لعالمات طال�ات الصف  3یتضح من الجدول (
اخت�ار    األساسيالعاشر   الر�اضي  على  التواصل  التجر�ب�ة   مهارات  المجموعتین  بین  وال�عدي  القبلي  الكتابي 

لع القبلي  الحسابي  المتوسط  أن  یالحظ  حیث  الضا�طة،  اخت�ار  والمجموعة  على  التجر�ب�ة  المجموعة  أفراد  المات 
)، في حین بلغ المتوسط 2.01) عالمة و�انحراف مع�اري (5.55مهارات التواصل الر�اضي الكتابي القبلي بلغ (

) ال�عدي  الكتابي  الر�اضي  التواصل  مهارات  اخت�ار  على  التجر�ب�ة  المجموعة  أفراد  لعالمات  )  16.13الحسابي 
). بینما بلغ المتوسط الحسابي لعالمات طال�ات المجموعة الضا�طة على اخت�ار  2.67اري (عالمة و�انحراف مع�

القبلي ( )، في حین بلغ المتوسط 2.16) عالمة �انحراف مع�اري قدره (6.33مهارات التواصل الر�اضي الكتابي 
الك الر�اضي  التواصل  مهارات  اخت�ار  على  الضا�طة  المجموعة  طال�ات  لعالمات  (الحسابي  ال�عدي  )  9.60تابي 

ولتحدید ف�ما إذا �انت الفروق بین متوسطات مجموعتي الدراسة ذات داللة  ).  3.33عالمة و�انحراف مع�اري بلغ (
)، وجاءت نتائج التحلیل على النحو ANCOVA) تم تطبیق تحلیل الت�این (α=  0.05إحصائ�ة عند مستوى داللة (
 ): 4الذي یوضحه الجدول رقم ( 

 4جدول 

 تحلیل الت�این المشترك ألداء مجموعتي الدراسة على اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي ال�عدي 

 مصدر الت�این  الرقم 
مجموع  
 المر�عات 

 درجات 
 الحر�ة 

متوسط مجموع  
 المر�عات 

 ق�مة(ف)
مستوى  
 الداللة 

 ثر  حجم األ
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 000. 907. 014. 126. 1 126. التطبیق القبلي  1

 535. *000. 88.564 818.758 1 818.758 الطر�قة  2

    9.245 77 711.849 الخطأ  3

     79 1563.488 الكلي  4

 0.05*دال إحصائ�ا عند مستوى 

التعلم المعكوس  ) وجود فرق ذي داللة إحصائ�ة بین المجموعتین التجر�ب�ة (التي استخدمت  4یتضح من الجدول (
)  88.56) والمجموعة الضا�طة ( الطر�قة االعت�اد�ة) حیث بلغت ق�مة ف (بتوظ�ف برمج�ة التدر�س الخصوصي

ق لصالح طال�ات المجموعة التجر�ب�ة. �ما ). وقد �ان هذه الفر α =0.05وهي دالة إحصائ�ًا عند مستوى الداللة (
 ).  5یتضح ذلك من المتوسطات الحساب�ة المعدلة المبینة في الجدول رقم (

   5جدول 

 المتوسطات الحساب�ة المعدلة واألخطاء المع�ار�ة ألداء مجموعات الدراسة على اخت�ار مهارات التواصل الر�اضي ال�عدي

 الخطأ المع�اري  المتوسط الحسابي المعدل  العدد  طر�قة التدر�س  الرقم 

 40 التعلم المعكوس  1
16.118 .485 

 485. 9.607 40 االعت�اد�ة  2

عة  )، في حین بلغ للمجمو 16.11) �أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجر�ب�ة بلغ (5یتضح من الجدول ( 
) على  9.60الضا�طة  یدل  مما  �استخدام  أ)،  التدر�س  الخصوصي ن  التدر�س  برمج�ة  بتوظ�ف  المعكوس    التعلم 

یتا إولمعرفة حجم األثر تم حساب مر�ع  أسهم في تحسین مهارات التواصل الر�اضي الكتابي للمجموعة التجر�ب�ة.  
)η2  من الت�این  53.5ن إ  :) و�ذلك �مكن القول0.535() الخت�ار مهارات التواصل الر�اضي الكتابي حیث بلغ %

التعلم   �استخدام  التدر�س  لطر�قة  �عود  والضا�طة  التجر�ب�ة  المجموعة  بین  الكتابي  الر�اضي  التواصل  مهارات  في 
 المعكوس بتوظ�ف برمج�ة التدر�س الخصوصي. 

بین متوسطات العالمات لمجموعتي   ) المتعلقة بداللة الفروق ANCOVAلقد أظهرت نتائج تحلیل الت�این األحادي (
الدراسة في اخت�ار تنم�ة مهارات التواصل الر�اضي ال�عدي في مادة الر�اض�ات، تفوق طال�ات المجموعة التجر�ب�ة 

على طال�ات  التعلم المعكوس بتوظ�ف برمج�ة التدر�س الخصوصي    إسترات�جّ�ة�استخدام  اللواتي درسن وحدة الدائرة  
  .للواتي درسوا الوحدة ذاتها �الطر�قة االعت�اد�ةالمجموعة الضا�طة ا

النت�جة   هذه  ُتعزى  برمج�ة   إلىوقد  بتوظ�ف  المعكوس  التعلم  �استخدام  التعل�م  أن  مقدمتها  في  األس�اب  عدد من 
التدر�س الخصوصي �عد موضوعا جدیًدا عند الطال�ات؛ مما ساهم في إثارة دافعیتهن واهتمامهن بهذا الموضوع،  

اال �الطر�قة  تعلمن  اللواتي  أقرانهن  من  أكثر  التعلم  نحو  واندفاًعا  حماًسا  أضاف  أن  و�ذلك  و�خاصة  عت�اد�ة، 
التكنولوج�ا التي تعتبر عنصرا مهًما في تطبیق هذا النوع من التعلم هي محط اهتمام الطال�ات والمجتمع على حد  

المجتمع.   فئات  �ل  وفي  العمر�ة  المراحل  جم�ع  في  المجموعة  السواء  طال�ات  �أن  أ�ًضا  النت�جة  هذه  تفسر  وقد 
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الذا التعلم  تجر�ة  اختبروا  و�مشار�ة التجر�ب�ة  الطال�ات  تح�ه  أسري  جو  في  االفتراض�ة  التعلم  بیئة  خالل  من  تي 
اخت�ار  في  الكاملة  الحر�ة  لهن  تر�ت  أنها  خاصة  تعلمهم،  تجاه  األكبر  والمسؤول�ة  �األمان  أشعرهن  مما  ذو�هم؛ 

 الزمان والمكان والسرعة التي یتعلمن بها.

ساهمت   برم  إسترات�جّ�ةكما  بتوظ�ف  المعكوس  فالتعلم  الخصوصي  التدر�س  �شكل  ج�ة  الحصة  وقت  استثمار  ي 
ص�ح التعلم داخل الحصة نشًطا مما ساعد المعلمة على بناء عالقات إ�جاب�ة وقو�ة مع طال�اتها، فتحت أو أفضل،  

لها مجاًال لتحسین مهارات التواصل الر�اضي عند طلبتها، و�خاصة �عد أن ُمنحت الطال�ات فرصة لالطالع على  
دراسي قبل الحصة، فتولد لدیهن الفهم األولي للمفاه�م، و�التالي ُمنحت المعلمة مز�ًدا من الوقت لمساعدة  المحتوى ال

  إلى الطال�ات على الوصول لمرحلة أعلى من الفهم والتطبیق والتحلیل، وتحفیزهن لیتحول دورهن من متلقین للمعرفة  
لك�ف� المعلمة موجهًة  دور  معها، و�ص�ح  ومتفاعالت  الناقد �احثات  للتفكیر  المعرفة ومعززًة  هذه  على  الحصول  ة 

 والتعلم الذاتي و�ان�ًة للخبرات ومهارات التواصل، ومؤ�دً  على التعاون بین الطال�ات. 
أن المفاه�م األول�ة في المحتوى قد قدمت للطال�ات على شكل محتوى تعل�مي قصیر    إلىوقد ُتعزى النت�جة أ�ضا  

ب هذه المفاه�م، والتر�یز علیها و�ناء المعرفة الجدیدة لدیهن �طر�قة منظمة ومنطق�ة، وممتع مما سمح لهن �است�عا 
ومتسلسلة ومحاكاتها في أكثر من موقف تعل�مي، و�التالي ازداد مستوى مهارات التواصل الر�اضي لدیهن، إضافة  

 صعو�ات في أثناء التعلم.یواجههن من  ز�ادة ثقتهن �أنفسهن و�قدراتهن وأنهن قادرات على تخطي ما إلى
أن التعلم المعكوس بتوظ�ف برمج�ة التدر�س الخصوصي سمح بتوظ�ف أكبر عدد من    إلىوقد ُتعزى النت�جة أ�ًضا  

في   �ه  والمشار�ة  التعلم  محاكاة  تم  ثم  ومن  وال�صر�ة  السمع�ة  الوسائل  توظ�ف  فتم  التعلم،  في  الطال�ات  حواس 
الغ أو خارج  داخل  في  ظروف مختلفة سواء  الطال�ات  یتم مشار�ة  المختلفة، حیث  الحواس  �استخدام  الصف�ة  رفة 

التعلم من خالل مناقشة ما فهمنه وما توصلن إل�ه من خالل التعلم الذاتي، فیثري معرفتهن و�عزز مهاراتهن، و�تاح 
على   االعت�اد�ة  �الطر�قة  التعلم  �قتصر  حین  في  للطال�ات.  مستمرة  راجعة  تغذ�ة  تقد�م  والعرض  للمعلمة  التلقین 
 الم�اشر داخل الغرفة الصف�ة، و�عتمد على مصادر تعلم تقلید�ة من محسوسات من البیئة المح�طة.

التذ�ر، والفهم   تنتقل �الطال�ات من مستوى  المعلمة  النت�جة �أن  التطبیق، حیث تبدأ   إلىو�مكن أن تفسر  مستوى 
و  �التعلم،  البدء  قبل  للمفاه�م  األولي  والفهم  تت�ح  المعرفة  دراس�ة  معدة وفق خطط  �أنشطة  المعرفة  هذه  تعز�ز  �تم 

للطال�ات تثبیت المعرفة وتأكید الفهم في فترة أقل داخل الحصة الصف�ة، و�خصص الوقت األطول لمهارة التطبیق  
 اد�ة.مهارات التحلیل والتر�یب والتقو�م، وهذا ال یتاح للمعلمة والطال�ة في التعلم �الطرق االعت� إلىواالنتقال 

أسفرت عن وجود فاعل�ة للبرنامج التدر�بي في  التي  )  2012وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حسین (     
) التي  2009�ما تتفق مع نتائج دراسة حمادة (تطو�ر مستوى التواصل الر�اضي لدى طالب المرحلة االبتدائ�ة.  

در�س في اخت�ار التواصل الر�اضي الكتابي لصالح طالب  أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة تعزى لطر�قة الت
) التي أظهرت أن مستوى فهم الطال�ات  Lim & David  ,2007المجموعة التجر�ب�ة. وتتفق مع نتائج ل�م ود�فید (

ن ممارسة الطال�ات لمهارات التواصل الكتابي أ نشطة �تاب�ة متنوعة، وتبین  أقد تحسن من خالل ممارسة مهارات و 
 لسیرة الذات�ة أدى لز�ادة واضحة في فهمهم وتحسین اتجاهاتهم نحو الر�اض�ات. الحر ل 

 التوص�ات:
 بناًء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، توصي ال�احثة �اآلتي:

الصف    إسترات�جّ�ةاستخدام   - طال�ات  تعل�م  في  الخصوصي  التدر�س  برمج�ة  بتوظ�ف  المعكوس  التعلم 
 في ضوء نواتج التعلم المتعلقة �مهارات التواصل الر�اضي.  األساسيالعاشر 
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المدرس�ة في  - المملكة األ  وزارة  دعوة ادارة المناهج والكتب  الهاشم�ة  التر��ة والتعل�م في  ضرورة   إلى ردن�ة 
هذه نتائج  من  و   اإلفادة  المناهج،  واضعي  قبل  من  الر�اض�ات  مناهج  تطو�ر  عند  أدلة  الدراسة  تضمین 

 التعلم المعكوس بتوظ�ف برمج�ة التدر�س الخصوصي.  إسترات�جّ�ةالمعلم استرات�ج�ات تدر�س �

أثر  إ - تتناول  التي  الدراسات  من  المز�د  التدر�س   إسترات�جّ�ةجراء  لبرمج�ة  بتوظ�ف  المعكوس  التعلم 
 مراحل تعل�م�ة أخرى، ومتغیرات جدیدة.الخصوصي على 
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