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مستخلص البحث

بناء الثانية بثانوية األ هدف البحث إلى تقص ي فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي لطالب الصف الثالث ثانوي ي

، تم تقسيمها إلى مجموعتين( 62)بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالختزال ملادة الكيمياء، واعتمد البحث على املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة  البحث من 
ً
;  طالبا

 درست فصل ( 31)إحداهما تجريبية وعددها
ً
 درست الفصل ( 31)باستخدام استراتيجية الصف املقلوب، واألخرى ضابطة وعددها" األكسدة واالختزال"طالبا

ً
طالبا

ت الحسابية، اسطنفسه بالطريقة التقليدية،  كما استخدم اختبار تحصيلي كأداة لجمع البيانات، وبعد إجراء التجربة، تم جمع البيانات، ثم استخراج املتو 

افات املعيارية، ومعامالت االرتباط، كما تم حساب قيمة  لتحديد حجم تأثير العامل املستقل، وتم حساب درجة ( 𝜼𝟐)إيتا، واستخدام معادلة مربع (ت)واالنحر

ى التحصيل الدراس ي وأظهرت النتائج فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل عل(. معادلة بالك)الفاعلية باستخدام معادلة الكسب املعدل 

صائية بين متوسطات إحلةلطالب الصف الثالث ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالختزال ملادة الكيمياء، من خالل وجود فروق ذات دال

ادة من البحث تنمية املستفدرجات املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق الَبعدي لالختبار التحصيلي ككل، ولصالح طالب املجموعة التجريبية، فمن الخبرات

افية على مساعدة امل م في حل املشكالت التي لعمهارات املعلم التدريسية، والتعرف على استراتيجيات جديدة، وتنمية مهارات املشرف التربوي في تطوير أساليبه اإلشر

نمية مهارات ك تكذلتواجه، وتنمية مهارات الباحثان في القدرة على تحديد وصياغة املشكلة ومحاولة حلها، وتنمية مهارات البحث واالستقصاء لدى الباحثان، و 

.التخطيط السليم والتنفيذ وتقييم أدائهم

.استراتيجية الصف املقلوب، بوابة املستقبل، التحصيل الدراس ي                                                 : الكلمات املفتاحية



:مشكلة وأسئلة البحث

ثانوي في مدرسة في اإلشراف التربوي ملادة الكيمياء الحظ من خالل زيارته الصفية لطالب الصف الثالث( املشرف التربوي ) فمن خالل عمل  الباحث 

ة واالختزال، األكسداألبناء الثانية ضعف في املستوى التحصيلي للطالب في فصل األكسدة واالختزال ، وذلك بعد مناقشة الطالب حول املفاهيم األساسية في

زن املعادالت و ثل وقواعد حسابها، على الرغم من اعتماد فصل األكسدة واالختزال على معارف سابقة تعلمها الطالب في الصفين األول ثانوي، والثاني ثانوي م

يدية في الشرح، ومن قلتالكيميائية، وأنواع التفاعالت الكيميائية، وكتابة الصيغ الكيميائية ومعرفة تكافؤ العناصر، وكما لوحظ اعتماد املعلم على الطريقة ال

عتمدة على الحفظ ة املخالل زيارات املشرف بشكل عام ملدارس أخرى تبين اعتماد كثير من معلمي الكيمياء في تدريس فصل األكسدة واالختزال على الطرق التقليدي

كسدة واالختزال، ل األوالتلقين، كما لوحظ من خالل االطالع على نماذج االختبارات السابقة املعدة من املعلمين ضعف في قياس مستويات التفكير العليا في فص

افتقارها موضوعات مهمة في فصل األكسدة واالختزال مثل وزن معادالت األكسدة واالختزال باستخد طريقة أعداد ام وتركيزها على مستويات التفكير الدنيا، و

.األكسدة، أو طريقة نصف التفاعل

صل األكسدة أثناء تدريسه ملادة الكيمياء للصف الثالث ثانوي اتضح أن من أسباب تدني مستوى الطالب التحصيلي في ف( املعلم) ومن خالل عمل الباحث 

ت الحصة في يق وقواالختزال صعوبة اختيار الطريقة املناسبة للتدريس، وكذلك  كثرة أعداد الطالب في الفصل مما يصعب مشاركة جميع الطالب في الدرس، وض

.  شرح أكثر من مثال حول وزن معادالت األكسدة واالختزال، وصعوبة لدى الطالب في فهم بعض مفاهيم فصل األكسدة واالختزال

توصلت إليه ملا وقد سعى الباحثان إلى البحث عن استراتيجية مناسبة لحل املشكالت السابقة، وقد وقع االختيار على استخدام استراتيجية الصف املقلوب،

التي هدفت الى تقص ي أثر ( 2019)الدراسات السابقة من أهمية استخدامها في العملية التعليمية وفاعليتها في رفع مستوى التحصيل الدراس ي ومنها دراسة الشبيبة

من الدراسات السابقة %( 85)، وبينت أن (2019-2012)استراتيجية الصف املقلوب على التحصيل الدراس ي من خالل تحليل الدراسات السابقة بين عامي

.  توصلت إلى أن استراتيجية الصف املقلوب كان لها تأثير ايجابي على التحصيل الدراس ي



تخدام بوابة ما فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باس: وعليه فقد رأى الباحثان تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي

دة واالختزال  ملادة املستقبل على التحصيل الدراس ي لطالب الصف الثالث ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكس

:الكيمياء؟ ويتفرع منه األسئلة التالية

الصف الثالث ما فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي عند مستوى املعرفة لطالب-1

ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالختزال ملادة الكيمياء؟

الب الصف الثالث ما فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي عند مستوى التطبيق لط-2

ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالختزال ملادة الكيمياء ؟ 

الب الصف الثالث ما فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي عند مستوى االستدالل لط-3

ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالختزال ملادة الكيمياء؟

ب الصف الثالث ما فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي عند املستويات ككل لطال -4

ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالختزال ملادة الكيمياء؟



:فروض البحث
𝜶)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1 ≤ بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية ( 𝟎.𝟎𝟓

.انوية األبناء الثانيةوالضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوى املعرفة لطالب الصف الثالث ثانوي بث

𝜶)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2 ≤ بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية ( 𝟎.𝟎𝟓

. ثانوية األبناء الثانيةوالضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوى التطبيق لطالب الصف الثالث ثانوي ب

𝜶)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -3 ≤ بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية ( 𝟎.𝟎𝟓

بثانوية األبناء والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوى االستدالل لطالب الصف الثالث ثانوي 

.الثانية

𝜶)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -4 ≤ بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية ( 𝟎.𝟎𝟓

.والضابطة على املستوى الكلي لالختبار لطالب الصف الثالث ثانوي بثانوية األبناء الثانية



:  أهداف البحث

:يهدف البحث إلى

ند مستوى الكشف عن فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي ع-1

.ملادة الكيمياءاملعرفة لطالب الصف الثالث ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالختزال

ند مستوى الكشف عن فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي ع-2

.  زال ملادة الكيمياءالتطبيق لطالب الصف الثالث ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالخت

ند مستوى الكشف عن فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي ع-3

.زال ملادة الكيمياءاالستدالل لطالب الصف الثالث ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالخت

ند املستويات الكشف عن فاعلية استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل على التحصيل الدراس ي ع-4

.ادة الكيمياءككل لطالب الصف الثالث ثانوي بثانوية األبناء الثانية بمدينة تبوك في فصل األكسدة واالختزال مل



:أمهية البحث
:  ميكن حتديد أمهية البحث يف اآليت

تبوك يف وية األبناء الثانية مبدينةقد تساعد اسرتاتيجية الصف املقلوب يف اجياد حلول لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطالب الصف الثالث اثنوي بثان-1
.فصل األكسدة واالختزال يف مادة الكيمياء

ساعد على فري أنشطة وحمتوى تعلم تقد يفيد البحث طالب الصف الثالث اثنوي بثانوية األبناء الثانية يف توفري مساحة وحرية أكرب للتفاعل الصفي، وتو -2
.حتفيزهم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم يف مادة الكيمياء يف فصل األكسدة واالختزال

ستقبل يف ريق تفعيل بوابة املقد تسهم يف حتسني أداء وممارسة املعلم يف االنتقال من الطريقة التقليدية إىل استخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب عن ط-3
.ادة الكيمياءالتغلب على مشكالت طالب الصف الثالث اثنوي بثانوية األبناء الثانية يف املفاهيم الصعبة يف فصل األكسدة واالختزال مل

.ناء املعرفة للمعلم واملشرف الرتبوي وجعلها يف متناول اآلخرين ليستفيدوا منهاب-4
.يُعد منوذج جيد للعمل التعاوين بني املعلم واملشرف الرتبوي-5



منهج البحث
جية الصف املقلوب ستخدم الباحثان املنهج شبة التجرييب؛ لتحديد فاعلية اسرتاتيا

.  ف الثالث الثانويابستخدام بوابة املستقبل يف تنمية التحصيل الدراسي لطالب الص
ية؛ من أجل مقارنة اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريب: ومت التطبيق على جمموعتني

لتحديد فاعلية متوسطات نتائج الطالب يف االختبار التحصيلي القبلي والبعدي؛
.  لتحصيل الدراسياسرتاتيجية الصف املقلوب ابستخدام بوابة املستقبل يف تنمية ا

.ويوضح الشكل التايل املنهج املتبع يف البحث

ب توزيع الطال
عشوائيا على

جمموعتني
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:مجتمع البحث وعينته

هـ 1441/ 1440تكون مجتمع البحث من طالب الصف الثالث الثانوي في الفصل الدراس ي الثاني من عام 

ينة تبوك، وتم بمداألبناء الثانيةبمدينة تبوك، وتكونت عينة البحث من طالب الصف الثالث الثانوي بمدرسة 

 لهدف البحث
ً
ثانوي حيث تم اختيار شعبتين من شعب الصف الثالث ال. اختيارها بطريقة قصدية، نظرا

، تم تقسيمها إلى مجموعتين( 62)عشوائيا لعينة البحث التي بلغت 
ً
(  31)إحداهما تجريبية وعددها ;طالبا

 درست فصل 
ً
ة وعددها واألخرى ضابطاستراتيجية الصف املقلوب،باستخدام "األكسدة واالختزال "طالبا

 درست الفصل نفسه بالطريقة املعتادة التقليدية( 31)
ً
.طالبا



:مواد البحث وأداته

:إلعداد مواد البحث وأداته قام الباحثان باإلجراءات التالية 

 للمستويات ت-1
ً
(.التطبيق، واالستداللاملعرفة، و ) حليل محتوى كتاب الكيمياء للصف الثالث ثانوي في فصل األكسدة واالختزال لتحديد األهداف وفقا

ويتم إدراجها من خالل بوابة ، دقيقة( 12.23)و( 2.10) تصميم مقاطع فيديو لكل درس من دروس فصل األكسدة واالختزال تتراوح مدتها ما بين-2

.املستقبل

 الستراتيجية الصف املقلوب، وتطبق بمجموع-3
ً
.حصص دراسية( 10)إعداد خطة لجميع دروس فصل األكسدة واالختزال وفقا

.إعداد أوراق عمل لكل درس يتم توزيعها على املجموعة التجريبية وفق الخطة املعدة-4

افيكتوزيع -5  فيه تعريف باستراتيجية الصف املقلوب وآلية تطبيقهاانفوجر
ً
.على طالب العينة التجريبية موضحا

.إعداد جدول مواصفات لبناء االختبار-6

سدة واالختزال لتحقيق أهداف البحث قام الباحثان بإعداد اختبار يقيس مستوى تحصيل الطالب في فصل األك(: االختبار التحصيلي)أداة البحث -7

.يملادة الكيمياء قبل تطبيق استراتيجية الصف املقلوب باستخدام بوابة املستقبل وبعد تطبيقها وتم إعداد االختبار التحصيل



نتائج البحث

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي-1
. ، ولصالح طالب املجموعة التجريبيةمستوى املعرفةالبعدي عند 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي-2
. ، ولصالح طالب املجموعة التجريبيةمستوى التطبيقالبعدي عند 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي-3
. ، ولصالح طالب املجموعة التجريبيةمستوى االستداللالبعدي عند 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق الَبعدي -4
.، ولصالح طالب املجموعة التجريبيةلالختبار التحصيلي ككل



:وتوصياتأتمالت
لتي تواجههم في مجال شكالت ابناء على النتائج اإليجابية التي توصل إليها الباحثان، والتي لها أثر كبير في تعزيز الثقة لدى الباحثان في قدراتهم على حل امل

فمن ب وقدراتهم،عملهم، وإيجاد الحلول املناسبة للطالب في رفع مستوى تحصيلهم الدراس ي، وتقديم املادة العلمية بما يتناسب مع احتياجات الطال 

ساليبه في تطوير أالخبرات املستفادة من البحث تنمية مهارات املعلم التدريسية، والتعرف على استراتيجيات جديدة، وتنمية مهارات املشرف التربوي 

افيه لة حلها، وتنمية في مساعدة املعلم على حل املشكالت التي تواجه، وتنمية مهارات الباحثان في القدرة على تحديد وصياغة املشكلة ومحاو اإلشر

هم في ثان وتعاونمهارات البحث العلمي لدى الباحثان، وتنمية مهارات التخطيط السليم والتنفيذ وتقييم األداء، ومن إيجابيات البحث اشتراك الباح

افية وكافية عن  مشكلة البحث والتخطيط لحلها، ومن اإليجابيات ز  يادة دافعية النظر إلى مشكلة البحث بشكل شامل، والحصول على البيانات و

على التحسين العمل الطالب على التعلم، وزيادة الدافعية لدى الباحثان في العمل والرغبة املستمرة في اإلنجاز، وتقبل آراء الطالب حول االستراتيجية و 

طالب واملشرف ملعلم والوالتطوير أثناء عملية التنفيذ، وساعد البحث على تبادل الخبرات واملهارات بين املعلم واملشرف، وزيادة االتصال والتواصل بين ا

ولة التواصل تقبل في سهالتربوي، وزيادة معرفة املعلم بفصل األكسدة واالختزال والتعمق فيه وتحليله، ومن اإليجابيات الخدمات التي قدمتها بوابة املس

ألثر الكبير في ا لها اوإدراج الفيديو التعليمي، ويتم خالل املراحل القادمة اتباع األسلوب العلمي لحل املشكالت التي تواجه املشرف التربوي واملعلم مل

الحصول على نتائج إيجابية، واستخدام االستراتيجيات املناسبة الحتياجات الطالب



:ويقدم الباحثان بعض التوصيات من خالل النتائج
ل املشكالت اليت نقل ما توصل إليه الباحثان ملعلمي الكيمياء، واالستفادة من اجراءات البحث والطريقة العلمية حل-1

.تواجههم
ة ملوضوع األكسدة تفعيل استخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب يف تدريس موضوعات خمتلفة ابلكيمياء ابإلضاف-2

وهنا تعمل على زايدة واالختزال فإنه ميكن استخدامها أبي وحدة من املادة طاملا توفر احملتوى على شكل فيديو تعليمي؛ ك
.فاعلية خمرجات العملية التعليمية


