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:المستخمص   

 انٗ انرعزف عهٗ أثز إسرزاذٛجٛح انصف انًمهٕب فٗ اسرٛعاب انًفاْٛى تحثْذف ال

انرجزٚثٙ انمائى عهٗ لٛاص اثز انًرغٛز ٔذى اذثاع انًُٓج انفٛشٚائٛح نذٖ طالب انصف األٔل انثإَ٘ 

يجًٕعح ٔلذ ذكَٕد  (اسرٛعاب انًفاْٛى انفٛشٚائٛح  )عهٗ انًرغٛز انراتع  (انصف انًمهٕب  )انًسرمم 

طانة ٔطانثّ يٍ طالب انصف االٔل انثإَٖ ٔذى ذٕسٚعٓى عهٗ يجًٕعرٍٛ ،  ( 78 )يٍ عذد انثحث 

لائًح انًفاْٛى انفٛشٚائٛح :  يجًٕعح ذجزٚثٛح ، ٔاخزٖ ضاتطح ٔاسرخذو انثحث انًٕاد ٔاالدٔاخ انرانّٛ

اخرثار اسرٛعاب انًفاْٛى انفٛشٚائّٛ ٔذى ذطثٛمّ عهٗ انًجًٕعرٍٛ لثهٛاً ثى كرٛة انطانة ، ، ، دنٛم انًعهى 

انٗ ٔجٕد أثز إٚجاتٗ ذٕصهد َرائج انثحث ذطثٛك ذجزتح انثحث ثى اعادج ذطثٛك االخرثار تعذٚا ٔ

السرخذاو إسرزاذٛجٛح انصف انًمهٕب فٗ اسرٛعاب انًفاْٛى انفٛشٚائٛح نذٖ طالب انًجًٕعح انرجزٚثٛح 

اسرخذاو طزق ٔاسرزاذٛجٛاخ حذٚثّ ذشجع انًرعهى عهٗ انرعأٌ ٔحم االَشطّ ، أصٗ انثاحث ب

ٔانثحث عٍ انًعهٕياخ يٍ انًصادر االنكرزَّٔٛ ٔذٕعٛح يعهًٕا انفٛشٚاء ٔانعهٕو تانًزحهح انثإَٚح 

تأًْٛح االسرزاذٛجٛاخ انًعرًذِ عهٗ االَرزَد ، ٔكذنك االسرزاذٛجٛاخ انرٗ ذًُٗ يسرٕٚاخ االسرٛعاب 

.  نهًفاْٛى

.   اسرٛعاب انًفاْٛى–  انصف انًمهٕب :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
The research aimed to identify the effect of the flipped classroom strategy on 

the assimilation of the physical concepts of first-grade secondaryschool 

students. The research adopted the experimental approach that is based on 

measuring the effect of the independent variable (the flipped classroom) on 

the dependent variable (the assimilation of the physical concepts). The 

research sample consisted of (78) first-grade secondary school students. The 

sample was distributed into two groups: an experimental group and a control 

group. The research used the following materials and tools: a list of physical 

concepts, a teacher's guide, a student’s handbook and a pre-test and a post-

test of physical concepts assimilation. The results of the research concluded 

that there is a positive effect of using the flipped classroom strategy on 

assimilating the physical concepts of the experimental group students. The 

research recommended using modern methods and strategies that encourage 

the learner to cooperate and solve activities and search for information from 

electronic sources and make physics and science teachers at the secondary 

level aware of the importance of strategies that depend on the Internet, as 

well as strategies that enhance the levels of assimilating of concepts.  

Keywords: Flipped classroom – concepts assimilation 
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:مقدمة  
تعد مرحمة التعميم الثانوي مرحمة تعميمية ميمة في مسيرة الطالب، وذلك ألنيا تمثل نياية التعميم     

 العمرية بالنضج لمرحمة ىذه ايتميز طبلبو. العام وتييئو لمستقبل متعدد المسارات بعد ىذه المرحمة
واالستقبلل وزيادة نمو القدرات العقمية والقدرة عمى التفكير المجرد واتساع المدارك ونمو المعارف 

وليذا كان البد من تزويدىم بالمعارف المختمفة التى تؤىميم لممراحل وزيادة القدرة عمى التحصيل ، 
 .الدراسية التالية

 

 وعمم الفيزياء من العموم الميمة في المرحمة الثانوية فيو يستمد أىميتو من حاجة األفراد في     
 ييدف إلي مساعدة الطبلب عمى  حيثالمجتمع لمعرفة وفيم الظواىر الطبيعية وأسباب حدوثيا ،

دراسة المفاىيم والقوانين الفيزيائية التي تعبر عن العبلقات بين ىذه الظواىر وبين العوامل والمتغيرات 
.  المؤثرة فييا وتنمية بعض الميارات المتصمة بيذا المجال

 

الرتباط نظرياتو بالمستحدثات التكنولوجية  وتدريس عمم الفيزياء أمر ذو أىمية ممحو لكل مجتمع     
، لذلك تعمل جميع الدول جاىده لدعم طرق ووسائل واستراتيجيات تدريسيا ألبنائيا ، وتجعل العممية 

وتنمية مستويات استيعاب من تدريسيا ماده أكثر فاعميو ، وليذا كان البد من االىتمام بتدريسو 
.  مفاىيمو

 

، لما ليا من أىمية في تنظيم الخبرة ، وتذكر المعرفة ، اليامة وتعد المفاىيم من جوانب التعمم     
 التربويون عمى أىميتيا واكتسابيا ، حيث أنيا تسيل عمى الطبلب يشيروتسييل الحصول عمييا ، و

 مع فيم المحتوى بوضوح ، كما أن وضوحيا ضروري لمفيم واالستيعاب ، ويحقق التفاىم والتواصل
 ، كما أنيا تزودىم بوسيمة يستطيعوا من خبلليا مسايرة النمو المعرفي المتزايد وىذا العالم المحيط 

 ( Demicoulgu, 2005). يؤدى بيم إلى إدراج أمثمة تحت المفيوم
 

فيحاء المومنى ، عبد اهلل ) ، ودراسة  ( 2013 ) وتشير بعض الدراسات مثل دراسة عبير محمد     
المختمفة           استيعاب المفاىيم مستويات إلى أىمية تنمية  ( 2015الخطابية ، محمد القضاة ، 

حيث أنيا  ( تقدير معرفة الذات – التعاطف – اتخاذ المنظور – التطبيق – التفسير –التوضيح  )
تيتم بالصور التي يبنييا ويشكميا الطبلب في الذاكرة حول مفيوم ما ، ويستطيعوا من خبلليا تطبيق 
ىذه الصور عمى مواقف حياتيو مختمفة بسيولو وبطريقة آلية يصل إلييا الطبلب من خبلل تعمميم 

المعرفة اإلجرائية ، حيث إن استيعاب المفاىيم عمميو عقميو تتجاوز المعرفة السطحية لمتعمم ، وتشير 
إلى  تفكير الطالب بشكل متكامل ، ومتعدد األبعاد كما انو يعتمد عمى الميام االكاديميو الحقيقية 
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القائمة عمى البحث والتقصي واالكتشافات العممية الستنتاج معنى األفكار العممية بداًل من تمقى 
.  المعرفة جاىزة ، بما يسيم ذلك في بناء المعنى لما تعممو الطبلب

 

ونتيجة لما شيدتو السنوات األخيرة من ثورة تقنيو ىائمة في جميع المجاالت المعرفية والعممية ،      
وأصبحت ىذه التقنية بصورىا ومظاىرىا المتعددة ومسمياتيا المختمفة جزءًا ال يتجزأ من حياة 

وانعكس ىذا عمى العممية التعممية كان البد من . المجتمعات الحديثة كتكنولوجيا المعمومات واالنترنت
تدمج المتعمم في البحث والتقصي لمتوصل إلى معنى األفكار والعبلقات المتبادلة تبنى استراتيجيات 

.  بداًل من المعرفة الجاىزة واألخذ فى االعتبار االستفادة من تكنولوجيا التعميم والتعمم
 

لذا أصبح من األىمية البحثعن إستراتيجيات تدريسية جديدة متطورة تتوخى الدقة واالستخدام األمثل     
يجاد المعمومات  وتعتمد جزئيا أو كميا عمى  لمتكنولوجيا التعميمية ، وتعتمد عمى البحث واالكتشاف وا 

 ،ىيثم عاطف ، 2010عبد العزيز طمبو ، ).المصادر اإللكترونية بيدف مساعدة المتعمم عمى التعمم
. ، ومن ىذه اإلستراتيجيات إستراتيجية الصف المقموب (  2017

 

 من االتجاىات الحديثة في التعميم  Flipped classroomوتعد إستراتيجية الصف المقموب    
 ( 2006 )والتعمم لمتغمب عمى تقميدية التعميم بمراحمو المختمفة،وقد ظيرت مبلمح ىذا االتجاه عام 

عمى يد معممين في منطقو ريفيو في الواليات األمريكية المتحدة ، وكانت دوافع ظيور ىذا النموذج 
ىو مشاركة بعض الطبلب في مسابقات وميرجانات في مدن ومناطق تستدعى السفر مما يؤدى إلي 

عدم حضور الدروس ، مما دفع المعممين القيام بتسجيل الدروس بالفيديو وبرامج التقاط الشاشة 
وبرامج العروض التقدمية ، ثم وضعيا عمى اليوتيوب ليقوم الطبلب بالدراسة عن بعد ويتم إكمال 

 (  Hamdan , et al  ,2013 , 2 ). التعميم في المدرسة
 

فيي تقوم عمى قمب العممية التعميمية ، فبداًل من أن يتمقى الطبلب المفاىيم الجديدة داخل الفصل     
الدراسي ، ثم يعودون إلي المنزل ألداء الواجبات المنزلية ، يتعمم الطبلب باستخدام إستراتيجية الصف 
المقموب مفاىيم الدرس الجديد في المنزل من خبلل التقنيات الحديثة مثل اليواتف الذكية أو األجيزة 

الحاسوبية المحمولة ، فيتمكن الطبلب من إعادة مقطع الفيديو عدة مرات ليتمكنوا من استيعاب 
 Herreicl , & Schiller , N , et al , 2014 , 76 ) ). المفاىيم الجديدة

 

إلي انو في الصف المقموب يتم التركيز عمى  ( 178 ، 2015 )ويشير عاطف ابوحميد الشرمان     
نقل المعمومة لمطالب باستخدام التقنيات الحديثة، ثم مساعدتو عمى الربط ، فيطبق الطالب ما تعممو 
من معرفة وحقائق داخل الغرفة الصفية مع وجود المعمم والطبلب اآلخرين إثناء التطبيق ويوفر ليم 
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 دراسات وكتابات كبًل من شارت اليووىذا ما أ. تغذية راجعة وبالتالي  يحقق الطبلب فيما أفضل
(Stephancie , Wilson , 2013 , Marlowe , 2012، Snowden , 2012  
،Bergmann &Sams , 2012 ، حنان الزين ، 2015 ، حسن الخميفة وضياء الدين مطاوع ، 

2015، Muir , T & Geiger , v , 2015  ،2017 ، ىيثم عاطف ، 2016، فيد عبد العزيز  
تنمية و من منطمق ما سبق حاول البحث الحالي التعرف عمى أثر إستراتيجية الصف المقموب فى 

.  لدى طبلب المرحمة الثانويةاستيعاب المفاىيم الفيزيائية
 :مشكمة البحث وتحديدىا

عمى الرغم من اىمية تنمية استيعاب المفاىيم الفيزيائية لطبلب المرحمة الثانوية اال انو لوحظ تدنى فى 
 : مستوى الطبلب من خبلل االتى 

 من خالل: المالحظة الشخصية -1
 .امتحانات الفيزياء وشكوى الطبلب من صعوبة ىذه المادة- 
 .قمة اىتمام أو التحاق الطبلب باألقسام العممية نتيجة تخوفيم من بعض المواد ومنيا مادة الفيزياء- 
 :من خالل مقابمة المعممين-2

 ( 24 )   بإجراء مقابمو مع مجموعو من معممي الفيزياء بمدارس المرحمة الثانوية والبالغ عددىم 
معمما وسؤاليم عن مستوى طبلبيم فى مادة الفيزياء ومن خبلل إجابة البعض منيم اتضح وجود 

 .ضعف في استيعاب المفاىيم الفيزيائية مما قد يؤدى إلى عدم إقباليم عمى دراستيا
 :إجراء اختبار مبدئي -2

 ( 32 )بتطبيق اختبار مبدئي اجراءه الباحث في مادة الفيزياء عمى المفاىيم لعينو مجموع عددىا 
طالبا من طبلب الصف األول الثانوي بإحدى المدارس التابعة إلدارة إسنا التعميمية بمحافظة األقصر 

وجود ضعف في استيعاب المفاىيم  ( 1 )وجد من تحميل نتائج الطبلب في االختبار كما في جدول . 
قوة التجاذب - قوة الشد - القوه الجاذبة المركزية - الحركة الدائرية المنتظمة  )الفيزيائية اآلتية 

السرعة - الزمن الدوري - العجمة المركزية - قوة الرفع - قوة رد الفعل - قوة االحتكاك - المادي 
شدة مجال - مجال الجاذبية األرضية - ثابت الجذب العام - قانون الجذب العام - المماسيو 

حيث لوحظ من نتائج درجات الطبلب تدنى . (السرعة المدارية لمقمر الصناعي - الجاذبية األرضية 
في درجات االختبار و منيا استنتج الباحث وجود ضعف في استيعاب المفاىيم وعدم رغبة الطبلب 

. في دراسة الفيزياء
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 تحميل درجات الطالب في اختبار استيعاب المفاىيم ( 1 )جدول 

 :دراسة نتائج وتوصيات بعض الدراسات والبحوث السابقة ومنيا-4
والتي أشارت إلي تدنى تحقيق فيم المفاىيم وحل المسائل  ( 2007)دراسة إيياب جوده 

والتي اقترحت وأوصت بضرورة استخدام . الفيزيائية لدى طبل ب الصف األول الثانوي في الفيزياء 
 )استراتيجيات التدريس التي تتيح لممتعمم الفرصة الكافية لمفيم العممي وتوظيفو ، ودراسة مبلك محمد 

والتي أشارت بضرورة االىتمام في تدريس العموم بجوانب معرفيو عميا كاالستيعاب  ( 2010
حيث أشارت إلي  ( 2013 )المفاىيمى وجوانب وجدانيو كالدافعية لمتعمم ، ودراسة  نصيف جاسم 

ضعف الطرائق واألساليب التقميدية في تدريس مادة الفيزياء ألنو تعد من األسباب الرئيسة لضعف 
االستيعاب وبالتالي انخفاض التحصيل والدافعية نحو المادة والتي أوصت باستخدام األنموذج التوليفى 
في تدريس مادة الفيزياء لجميع المراحل التعميمية لما لو من اثر في زيادة التحصيل والدافعية لمتعمم ، 

والتي أشارت إلي قصور وضعف التحصيل في مادة  ( 2013)ودراسة ساجدة جبار، حسن عارف 
الفيزياء وعدم استيعابيم المعمومات بصوره كأممو جراء استخداميم لمطرائق التدريسية التقميدية القائمة 
عمى اإللقاء والتمقين لدى طبلب الصف األول المتوسط والتي أوصت بتطوير طرائق وأساليب تدريس 

والتى أشارت إلى ضعف طبلب  ( 2014 )مادة الفيزياء في المدارس الثانوية ودراسة ثاني الشمرى 
الصف األول متوسط فى المفاىيم الفيزيائية وضعف الدافعية العقمية وتوصمت إلى فاعمية الخرائط 

الذىنية فى اكتساب الطبلب المفاىيم الفيزيائية واستبقائيا وتنمية الدافعية العقمية لدييم ، ودراسة مندور 
والتي أشارت إلي ضعف طبلب المرحمة الثانوية في تنمية االستيعاب  ( 2015 )عبد السبلم 

المفاىيمى ودافعيتيم نحو تعمم مادة الفيزياء وتوصمت إلي فاعمية التدريس بنموذج ويتمي لمتعمم البنائي 
في تدريس مادة الفيزياء لمصف األول الثانوي ودراسة  ( 4MAT)ومكارثى لدورة التعمم الطبيعية 

والتي أشارت إلي انخفاض في تحصيل  ( 2016أنوار حسين ، أمانى الموجى ، أميمو عفيفى ، )
والتي . الصف األول المتوسط بالعراق لممفاىيم الفيزيائية وقصور في ميارات حل المشكبلت لدييم 

توصمت إلي فاعمية إستراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية المفاىيم الفيزيائية وميارات حل المشكمة لدى 

 الدرجة الكمية الدرجة التي حصموا عمييا عدد الطالب مستوي استيعاب المفاىيم

 درجة ( 9 : 7 )من  24 ضعيف

 درجة ( 14 : 9 )من   5 متوسط 20

 ( درجة فأكثر 15 )من  3 مرتفع
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والتى أشارت الى ضعف تبلميذ  ( 2019ىالو محمد ،  )طبلب المرحمة المتوسطة بالعراق ودراسة 
وتوصمت الى فاعمية التدريس ، المرحمة االعدادية فى الدافعية لتعمم العموم واالستيعاب المفاىيمى 

باستراتيجية محطات التعمم فى تنمية االستيعاب المفاىيمى والدافعية لتعمم العموم لدى تبلميذ المرحمة 
 .االعدادية

 

 وبيذا تحددت مشكمة البحث فى وجود قصور فى استيعاب المفاىيم الفيزيائية
ما أثر إستراتيجية الصف المقموب في : اجاب البحث عمى السؤال التالي-:أسئمة البحث

 تدريس مادة الفيزياء في استيعاب المفاىيم الفيزيائية لدى طبلب الصف األول الثانوي ؟
 استخدم البحث المنيج التجريبي التربوي القائم عمى قياس اثر المتغير المستقل    -:منيج البحث

لدى طبلب الصف األول  (استيعاب المفاىيم الفيزيائية  )عمى المتغير التابع  (الصف المقموب  )
الثانوي، وتم استخدام التصميم التجريبي القائم عمى المجموعتين المتكافئتين تجريبية وضابطة مع 

 . ( بعدى –قبمى  )قياس 
 :اقتصر البحث عمى المحددات اآلتية  -:محددات البحث

مجموعة من طبلب الصف األول الثانوي ، حيث يعتبر طبلب ىذه الفئة من مرحمة التعميم  - 1
الثانوي يدرسون مادة الفيزياء وألول مرة بصوره مستقمة عن باقي العموم ،كما أنيم يكون لدييم القدرة 
عمى التعامل مع المستحدثات التكنولوجية لمكمبيوتر واالنترنت ـ حيث يبدأ الطبلب فييا التعامل مع 
العمميات العقمية المجردة ، ويزداد اتساع المدارك ونمو المعارف والقدرة عمى التحصيل ، و ظيور 
القدرات الخاصة التي يستدل منيا عمى الميول المستخدمة في التوجو التعميمي مما يساعد عمى 

 .ممارسة التفكير بدرجة كبيرة ، كما يتسم تفكيرىم بالتناسق واالنتظام
مدرسة الكيمان الثانوية  )تم تطبيق البحث عمى طبلب احدى المدارس الثانوية بمحافظة األقصر - 2

 . م  مقر الباحث2020 / 2019لمعام الدراسي   (المشتركة بإسنا 
 (الحركة الدائرية  )المفاىيم الفيزيائية  المتضمنة في الفصل الثالث :  اقتصر اجراء البحث عمى - 3

 ، وذلك ألنيما يحتويان عمى المفاىيم 2020 / 2019من كتاب الفيزياء لمصف األول الثانوي لمعام 
الفيزيائية األساسية وال ارتباطيما أيضا ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا ولوجود شكو من الطبلب فى عدم 

 . استيعاب مفاىيميا
 تطبيق – تفسير –توضيح  ) مستويات استيعاب المفاىيم واقتصر البحث عمى بعض المستويات – 4
 .لمناسبتيا ليذه الوحدة والتى اسفر عنيا أراء المحكمين (
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:  الى ىدف البحث
تحسين إستيعاب المفاىيم الفيزيائية لدى طبلب الصف االول الثانوى من خبلل التدريس  بإستراتيجية 

 .الصف المقموب

 : قد يفيد البحث الحالي في المجاالت التالية-:أىمية البحث
يقدم البحث الحالي بعض الدروس الفيزيائية فى مقرر الصف االول الثانوى المصاغة في ضوء  -1

إستراتيجية الصف المقموب والتي يمكن أن تساعد المعممين في أداء تنفيذ الميام التدريسية ليذه 
 .االستراتيجية

  .تقديم اختبار الستيعاب المفاىيم الفيزيائية لطبلب الصف االول الثانوى -2

 

 -:مصطمحات البحث
 flipped classroom:     الصف المقموب

تمك اإلستراتيجية التي توظف : بأنو Stone ( 2012 )  ،Bishop , Verleger (2013 )عرفو -
أفبلم الفيديو أو الكتب أو المواقع التعميمية لجعل عمميات التعمم التقميدية التي تتم داخل الفصل 

الدراسي تحدث خارجو ، وفى المقابل يتيح لجعل األنشطة التي تتم خارج الفصل الدراسي بالحدوث 
 .داخمو
نموذج تربوي ييدف إلى قمب ميام التعمم بين الفصل والمنزل ، : بأنو Jacob(2013 ,6  )وعرفو - 

بحيث يقوم المعمم بتوفير محتوى المادة العممية وشرحيا لممتعممين إما عمى شكل محاضرات مسجمة 
لزام المتعممين باالطبلع عمييا وفيم ما جاء فييا قبل حضور الصف ، وفى داخل  أو مقاطع فيديو ، وا 

الفصل يبدأ المعمم في خمق فرصة لمناقشة ومراجعة وتحميل تمك المعمومات ، إما بالعمل في شكل 
 . مجموعات أو بشكل فردى

بانو إستراتيجية تعميمية تتمركز حول الطالب ويتم فييا قمب إجراءات التدريس : وعرفو الباحث إجرائيا
، بحيث يقوم طبلب الصف األول الثانوي باالطبلع عمى محتوى دروس الفيزياء في منازليم من 

خبلل أشرطة مرئية معدة من قبل المعمم أو معممين آخرين ومتاحة عمى شبكات اإلنترنت ، في حين 
 .يقوم المعمم بتييئة بيئة الفصل في وقت الحصة لمتغذية الراجعة وحل المسائل الفيزيائية والتمارين
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 Understanding concepts:        استيعاب المفاىيم
 :يعرف بأنو

 قدرة التمميذ عمى تقديم معنى المادة والخبرة التعميمية، وتظير في تفسير بعض أجزاء المادة،  -
والتوسعات فييا، ووضوح األفكار، وتطبيقيا في مواقف جديدة، وتصوير المشكمة وحميا بطريقو 

  (2003جابر عبد الحميد ،  ). مختمفة

كما يعرف بانو عممية معرفية ذىنية واعية ، يقوم فييا المتعمم بتوليد معنى أو خبرة مع ما يتفاعل  -
معو من مصادر مختمفة ، من خبلل المبلحظة الحسية المباشرة لمظواىر التي يصادفيا ، والتي 
ترتبط بالخبرة أو قراءة شئ عنيا ، أو مشاىدة إشكال توضيحية ، أو االشتراك في مناقشة عن 
ىذه الخبرة، حيث تيدف ىذه المعرفة إلى تطوير المعرفة المخزونة لدى المتعمم بيدف توليد 

  ( 18 ، 2005يوسف قطامى ،أميمو عموره ،  ). المعمومات ، وخبرات جديدة
بانيقدرة طبلب الصف األول الثانوي عمى فيم ووعي لممفيوم الفيزيائي بما : وعرفو الباحث إجرائيا

يساعدىم عمى تقديم معنى لممادة والخبرة التعميمية فييا، والتي يتمكنوا من خبلليا تفسير بعض أجزاء 
المادة والتوسع فييا، ووضوح أفكارىا، وتطبيقيا في مواقف جديدة وتصور المشكمة وحميا بطريقة 

 .مختمفة وتقاس بالدرجة التى يحصل عمييا الطالب فى االختبار الذى يعد ليذا الغرض
يوجد لإلجابة عمى سؤال البحث والتأكد من صحة فرضو والذى ينص عمى  -:اجراءات البحث

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح 
 : أتبع الباحث الخطوات التالية. التطبيق البعدى فى اختبار استيعاب المفاىيم

إعداد الدراسة النظرية لمبحث من خبلل االطبلع عمى الدراسات واألدبيات والبحوث السابقة التي  -1
 .تناولت إستراتجية الصف المقموب واستيعاب المفاىيم

المقرره عمى طبلب الصف األول الثانوي في مادة  (الحركة الدائرية  )تحميل محتوى وحدة  -2
عداد قائمو بالمفاىيم الفيزيائية المراد استيعابيا لدييم وعرضيا عمى مجموعة من  الفيزياء لتحديد وا 

السادة المحكمين تخصص المناىج وطرق تدريس العموم وموجيي الفيزياء بالمرحمة الثانوية 
 .لمتحقق منيا

في ضوء إستراتيجية الصف المقموب            (الحركة الدائرية  )إعادة صياغة موضوعات وحدة  -3
 .(كتيب الطالب  )

 .إعداد دليل المعمم لتدريس موضوعات الوحدة باستخدام إستراتيجية الصف المقموب -4
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عرض الكتيب ودليل المعمم عمى مجموعو من السادة المحكمين تخصص المناىج وطرق تدريس  -5

جراء التعديبلت البلزمة في  العموم ، وموجيي الفيزياء بالمرحمة الثانوية لمتحقق من صبلحيتيما وا 

 .ضوء أرائيم

إعداد اختبار لقياس مدى استيعاب الطبلب لممفاىيم الفيزيائية ، وعرضو عمى مجموعو من  -6

السادة المحكمين المتخصصين فى مجال المناىج وطرق تدريس العموم وموجيو الفيزياء بالمرحمة 

معامبلت السيولة : الثانوية ثم إجراء التجربة االستطبلعية لمتحقق من الصدق والثبات وحساب

 .والصعوبة والتمييز وتحديد زمن تطبيق االختبار

اختيار مجموعتي البحث بالطريقة العشوائية، وتقسيميا إلى مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى  -7

ضابطو ومراعاة التكافؤ التام بينيما فبلبد أن تكون العوامل المؤثرة في المجموعتين إثناء التجربة 

 .(العدد والجنس والعمر ومستوى التحصيل الدراسي )متشابية 

في مادة الفيزياء عمى  (اختبار استيعاب المفاىيم الفيزيائية  )التطبيق القبمي ألداة البحث  -8

 .مجموعتي البحث لمتحقق من مدى تكافؤ المجموعتين في اختبار استيعاب المفاىيم

من مادة الفيزياء لمصف األول الثانوي لمجموعة البحث  (الحركة الدائرية  )تدريس وحدة  -9

 .التجريبية بإستراتيجية الصف المقموب، والمجموعة الضابطة تدرس الوحدة بالطريقة المعتادة

بعديا عمى مجموعتي  (اختبار استيعاب المفاىيم الفيزيائية  )إعادة تطبيق أداة البحث  -10

 .وذلك بعد دراستيم لموحدة (التجريبية والضابطة  )البحث 

جراء المعالجة اإلحصائية لنتائج البحث وتحميميا وتفسيرىا باستخدام البرنامج  -11 جمع البيانات وا 

  " . SPSS"اإلحصائي 

 .تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج البحث -12
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 االطار النظرى لمبحث
 : وتضمن المحاور التالية

 الصف المقموب: المحور االول
أصبح نجاح األنظمة التعميمية يعتمد عمى االستخدام األمثل لمتقنيات الحديثة، من خبلل 

 الحالي واالنتقال من التقنيوالتكنولوجيتطوير أساليب واستراتيجيات التدريس بما يتماشى مع التقدم 
مرحمة التعميم التقميدي إلى التعميم االلكتروني ،وبذلك ظيرت عدة استراتيجيات وأساليب تعميمية مبتكرة 

قائمة عمى توظيف تمك التقنية المتنوعة فى العممية التعميمية ، ومن أبرزىا مفيوم انتشر موخرًا فى 
  (flipped classroom )التعميم وىو الصف المقموب أو المعكوس 

 

الذى يتم فيو قمب إجراءات التدريس ، فبداًل من أن يتمقى الطبلب المفاىيم الجديدة داخل 
الفصل الدراسي ، ثم يعودون إلي المنزل ألداء الواجبات المنزلية ، يتعمم الطبلب باستخدام إستراتيجية 
الصف المقموب مفاىيم الدرس الجديد في المنزل من خبلل التقنيات الحديثة مثل اليواتف الذكية أو 

 من ا عدة مرات ليتمكنوواألجيزة الحاسوبية المحمولة ، فيتمكن الطبلب من إعادة مقطع الفيدي
   Herreicl , & Schiller , N , et al , 2014 , 76) .  المفاىيم الجديدةباستيعا

 الفرق بين التعميم بالطرق التقميدية المتبعة والتعميم بالصف المقموب فى التدريس

 : ويتضح ذلك من خبلل توضيح دور كبًل من المعمم والمتعمم

يقوم المعمم بشرح الدرس خبلل الحصة وذلك من خبلل تمقين الطبلب : فى التعميم التقميدى
المفاىيم والمعارف المختمفة ، ويقوم الطبلب خبلل متابعة الشرح بتدوين المبلحظات اى يكون دور 
المعمم ىو قائد العممية التعميمية والقائد االساسى ليا، وبعدىا يذىب الطالب إلى البيت ليقوم باإلجابة 

 .عن األسئمة، حيث يكون الطبلب متمقين سمبيًا لممعمومات والمفاىيم

يقوم الطبلب بمشاىدة الفيديو التعميمى الذى وضع من قبل  :وفى التعميم بالصف المقموب
المعممين قبل الحصة، وبعدىا يدون الطبلب المبلحظات واألسئمة خبلل مشاىدتو لمفيديو ثم يحضر 
الطالب لمحصة ويعرض أسئمتو عمى المعمم ليتم اإلجابة عن األسئمة وتطبيق ما تعممو من خبلل 

الفيديوىات فى المنزل ، وبذلك يتحول دور المعمم من ممقن إلى موجو ومساعد ومحفز لمطبلب يشرف 
عمى سير األنشطة ويقدم الدعم لمن يحتاج إليو ، أما الطالب فأصبح المحور الرئيسى فى عممية 

. التعمم وتحول إلى باحث ومستخدم لمتقنية بفاعمية من خبلل التعمم خارج الفصل
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 يوضح الفرق بين التعميم بالطريقة التقميدية والتعميم بالصف المقموب (2)شكل 

مراحل تعميم وتدريس مادة  )التطبيق التربوى إلستراتيجية الصف المقموب 
( 160 ، 2015ابتسام الكحيمى ، ) لخصت : (الفيزياء بالصف المقموب   

:مراحل الصف المقموب بالنقاط التالية   
تحديد الموضوع أو الدرس الذى ينوى قمب الصف فيو بشرط أن يكون صالحا لمقمب ، تحميل 
المحتوى إلى قيم ومعارف وميارات والى مفاىيم ميمة يجب معرفتيا ، تصميم الفيديو التعميمى أو 

 دقائق ، توجيو الطبلب إلى 10التفاعمى بحيث يتضمن المادة العممية الصوت والصورة وال تتجاوز 
مشاىدة الفيديو من االنترنت أو السى دى فى المنزل وفى اى وقت ، تطبيق المفاىيم التى تعمميا 

الطبلب من الفيديو فى الحصة من خبلل أنشطة التعمم النشط والمشاريع ، تقويم تعمم الطالب داخل 
 الصف بأدوات التقويم المناسبة والتغذية الراجعة 
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 :أىمية التعميم بإستراتيجية الصف المقموب

 57 ،2017ىيثم عاطف ،  ):- يمكن تحديد أىمية التعميم بالصف المقموب من خبلل
 :  نذكر منيا (58 –

 :االىميو بالنسبة لممتعمم  - أ

خارج الصف يتم اكتساب مستويات األىداف الدنيا مثل الفيم : يركز عمى مستويات التعميم العميا  -
والتذكر ، وفى داخل الصف يتم اكتساب ميارات التفكير العميا مثل التقويم والتطبيق وذلك 

 .بمساعدة األقران واستراتيجيات التعمم

يركز عمى األنشطة فى الصف وعدم نقل الواجبات إلى البيت وكذلك التقميل من الواجبات  -
 .المنزلية حيث إن المتعممين لدييم الوقت لميوايات واألصدقاء

 .تتوافق مع لغة طالب اليوم -

 .التتيح لممتعمم التعمم متى ما يشاء وكيفما يشاء ، لذلك فيى تراعى الفروق الفردية بين المتعممين -

 .يشارك الطالب العممية التعميمية ليصبح معمما ومشاركا وباحثا عن مصادر معموماتو -

يعزز التفكير الناقد والتعمم الذاتى وبناء الخبرات وميارات التواصل والتعاون بين الطبلب مع  -
 .بعضيم وبين الطبلب والمعممين

 .يخفى عنصر الممل ، ويرتفع التشويق واالستمتاع بالتعمم -

 .يرتفع مستوى استيعاب المتعممين وتحصمييم الدراسى -

 

:االىميو بالنسبة لمعممية التعميمة- ب   

 .يتم أرشفة المحتوى بشكل دائم لممراجعة والتنقيح -

 .التوظيف الجيد لمتقنية الحديثة وأدوات ما فى العممية التعميمية -

 .ةبيئة تعميمية تحفز مشاركة الطبلب فى تحمل المسؤولي -

الصف المقموب يفعل استراتيجيات العصف الذىنى ، التعميم المتمايز ، المناقشات ، المحاكاة ،  -
 .دراسات الحالة ، مجموعات العمل ، التجارب المعممية ، الميمات الحقيقية



 أثر إستراتيجية الصف المقموب في استيعاب المفاىيم الفيزيائية  لدى طالب المرحمة الثانوية
 أحمد عبد الدايم عبد الغفار رزق/    أ

 2020                         ديسمبر  -80- العدد الخامس واألربعون                            

يحدث فى الصف المقموب التعمم أكثر من مره بطرق مختمفة ، فيكون التعمم السابق بواسطة  -
التقنية السمع بصريو والتعمم الحاضر بواسطة تنفيذ األنشطة داخل الصف فيتحقق التعمم ذو 

 .المعنى

 .يسيم فى بناء االقتصاد المعرفى عن طريق كسر جمود العممية التعميمية -

 :دور المتعمم فى التعميم باستراتيجية الصف المقموب
حيث يمكنو القيام  ( Marshall, 2013 )يقوم المتعمم بنفس ادوار المعمم كما أشار عمى ذلك 

بان المتعمم  ( 2015 )بالمبلحظة ، وتقديم التغذية الراجعة ، والتقويم لنفسو ، وزمبلئو ، وتشير ابتسام الكحيمى 
يكتسب المعرفة بمعزل عن المعمم ، ومن خبلل :فى إستراتيجية الصفوف المقموبة يمكنو القيام باألدوار التالية 

مشاىدة الفيديو التعميمى ، يقوم بطرح األسئمة ، والبحث عن إجابتيا ، من خبلل مصادر التعمم المختمفة ، 
يتبادل المعرفة ، عبر وسائل التواصل مع اقرأنو قبل الحصة الدراسية ، يقوم بالتعمم بمشاركة األقران ، بشكل 

تعاونى ، داخل الحصة الدراسية ، يقوم بحل المشاكل التى تواجيو ، ومناقشتيا مع زمبلئو ، يقوم بإعادة 
 .صياغة المفاىيم ويقوم بممارسة التعمم النشط ، والتعمم القائم عمى المشاريع

مما سبق يتضح ان استراتيجية الصف المقموب تتماشى مع التقدم التقنى الحديث فى 
المناىج والنظريات التربوية ، واتضح ذلك من خبلل دور كبل من المعمم ، والطالب مما ينعكس 

 .ايجابيا عمى الطالب وبالتالى عمى العممية التعميمية

 : مميزات التعميم بإستراتيجية الصف المقموب فى تدريس مادة الفيزياء
،  (192- 184 ، 2015 )عاطف الشرمان  : من خبلل االطبلع عمى كتابات كبل من 

Bergmann&Samse, 2012,49-61) )  ابتسام الكحيمى            ( 2015) ، ابتيال العقيمى ،
 (2014) ،Tucker , 2015) )، (Bull &Kjellstorme , 2014) ، (Stone , 2012) حسن ،

 ( 2017) ، ىيثم عاطف  (Bormann , J. 2014) ، (2015 )الخميفة ، ضياء الدين مطاوع 
 :يمكن ذكر بعض من مميزات الصف المقموب فى النقاط التالية 

إن تطبيق إستراتيجية الصف المقموب فى العممية التعميمية التعمميو قد يقوم بتغيرات جذريو فى  -
ادوار كل من المعمم والطالب ، عدم محدوديتو لفئات معينو من الطبلب أو المعممين أو منيج 
محدود ، أو حتى مستوى دراسى معين حيث تكمن الميزة فى أن الطبلب الذين يعانون من 

صعوبات فى التحصيل يتمقون اكبر قدر ممكن من المساعدة وذلك الن المعمم يمضى وقتا أطول 
فى الفصل ليساعد الطبلب عمى اكتسابيم المفاىيم واستيعابيا ، التماشى مع المتطمبات 
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 تعمميم ةكمعطيات العصر الرقمى ، الطالب ىو محور عممية التعمم ، الطبلب يتحممون مسؤولي
بأنفسيم ، التركيز عمى مستويات التعميم العميا ، يعطى الطبلب تغذيو راجعو فوريو ويقمل من 

األداء الورقى لممعمم ، يقدم الفرصة البلزمة لمتقويم والعبلج ، مساعدة الطبلب المتعثرين أكاديميا 
، كل الطبلب يشاركون فى العممية التعممية ، يوفر مرونة لممعمم فى تقديم المحتوى التعميمى 
عمى مدار الوقت ، الشفافية حيث يوفر التعميم المقموب مجاال اكبر لمشفافية حول ما تقوم بو 

المؤسسات التعميمية وبخاصة عندما يطمع أولياء األمور عمى الطريقة والمحتوى الذى يتعرض لو 
أبنائيم ، واألكثر من ذلك يصبح لدى أولياء األمور فرصو لمتابعة طمبتيم أو حتى التعمم معيم 
إثناء متابعتيم لمفيديوىات التعميمية ، يمنح المعممين مزيدا من الوقت لمساعدة الطبلب وتمقى 

 ، قدرة الطبلب عمى إعادة الدرس أكثر من مره بناءا عمى فروقيم الفردية ، تطبيق ماستفساراتو
التعميم النشط بكل سيولو ، يضاعف وقت التعميم بجمعو بين فترتين ومكانيين لمتعمم ، قبل 

ثنائيا ، يجمع بين شكمين من التعميم المزيج ، المتزامن وغير المتزامن ، يجمع بين  الحصة وا 
التعمم الذاتى ، والتعمم الجماعى ، ينمى الثقة بالنفس ، ويحول بين المشاغبات الصفية : أسموبين 

 األنشطة التطبيقية ، تحجيم دور المعمم فى الحصة إلى المراقبة ة، النيماك المتعممين بممارس
 عمى مراقبتو تحقق األىداف وتوجيييا وتقويميا ، يتحول الطالب إلى دوالتوجيو ، مما يساع

باحث عن مصادر المعمومات ، تحسين تطوير استيعاب الطبلب ، توفير آلية لتقييم استيعاب 
الطبلب ، فاالختبارات والواجبات القصيرة التى يجرييا الطبلب ىى مؤشر عمى نقاط الضعف 
والقوى فى استيعابيم لممحتوى ، مما يساعد المعمم عمى التركيز عمييا ، قيام الطبلب بأداء 

واجباتيم فى الفصل يساعد المعمم فى تحديد المشكبلت التى تواجييم ، توفر أنشطة تفاعميو فى 
الفصل تركز عمى ميارات المستوى األعمى من المجال المعرفى ، توفر الحرية الكاممة لمطبلب 
فى اختيار الوقت والزمان والسرعة التى يتعممون بيا ، تحفيز التواصل االجتماعى والتعميمى بين 

الطبلب عند العمل فى مجموعات تشاركيو صغيره ، المساعدة عمى سد الفجوة المعرفية التى 
يسببيا غياب الطبلب القصرى أو االختيارى عن الفصول الدراسية ، يوفر بيئة تفاعميو تؤدى إلى 

تحصيل أفضل ومن ثم إلى تأىيل اقوى لمتعمم فى القرن الحادى والعشرين ، تشجع كبل من 
المعمم والطالب عمى االستخدام األفضل لمتقنية الحديثة فى مجال التعميم عامو وفى تعميم العموم 

 .خاصة
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 :الصف المقموب استراتيجية في المستخدمة التعميمية لوسائلا

التكنولوجيا في العممية التعميمة بأنواعيا المختمفة يساعد عمى تطويرىا ويزيد من  توظيف إن

واستيعاب  المعمومات عمي والحصول والمناقشة لمحوار الفرصة يعطي كما ، دافعية الطبلب نحوالتعمم

 .  ويسر بسيولة العممي المحتوي

 التكنولوجية التعميمية واألدوات والتطبيقات الوسائل من العديد بالصف المقموب يقدم والتعمم

 المكتوبة النصوص-فيديو)المناسبة بالطريقة لمطبلب وتقديمو المحتوي خبلليا تخزين من يمكن والتي

وغيرىا ، وىناك العديد من الوسائل الحديثة التي توفرىا استراتيجية  (الوسائل المتعددة- والمسموعة

استخدام  عمي الصف المقموب والتي يمكن االستفادة منيا فيإتمام عمميةالتعمموالتيتساعد الطبلب

-شبكات التواصل االجتماعي– الحوسبة السحابية  -الفيديوالرقمي )مابين تتنوع الحديثة والتي التقنيات

  (188 ، 2015 مروي إسماعيل ، .) وغيرىا(المنصات التعميمية -تكنولوجيا اليواتف النقالة 

 التعميم فى المقموب الصف استراتيجية تقدميا أن يمكن التى اإلسيامات

  :والتعمم

الطالب : تقدم استراتيجية التعميم بالصف المقموب عددًا من االسيامات لكل من

 ، Overmyer,R,2014 )، المعمم ، ولى االمر ، النظام التعميمى كما اوضحيا 

Butt,A,2014 ، Wallace,A,2013 ) نذكر بعض النقاط : 

 إسيامات تقدميا استراتيجية الصف المقموب لمطالب: 
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تبنى لغة الطالب الرقمى الذى يعتمد عمى فى حياتو أالن عمى التقنيات الحديثة ، توفر العديد 

، تساعد عمى تبادل المصادر التعميمية بين الطبلب ، . من أالدوات لمتواصل مع المدرسة والمعمم

تعمل عمى جذب إنتباه الطبلب ، واثارة دافعيتو نحو التعمم ، سيولة الوصول الى المصادر التعميمية 

 .المختمفة ، والتى يزودىم بيا المعمم والمدرسة

 التوظيف الجيد لمتقنية  :اسيامات تقدميا استراتيجية الصف المقموب لممدرسة

الحديثة وادواتيا فى العممية التعميمية ، يسيم فى بناء االقتصاد المعرفى عن طريق كسر جمود 

العممية التعميمية ، بيئة تعميمية تحفز مشاركة الطبلب فى تحمل مسئولية تعمميم ، يحدث فى 

 .التعمم باستراتيجية الصف المقموب التعمم أكثر من مرة وبطرق مختمفة ومتنوعة

يتضح من خبلل العرض السابق أن إستراتيجية الصف المقموب قد تقوم بتغيرات جذريو فى العممية 

التعمميو التعمميو بشكل عام وفى دراسة العموم والفيزياء بشكل خاص حيث من الممكن أن قد تساعد 

الطبلب عمى استيعاب المحتوى التعميمى ، وذلك من خبلل تطويع التقنية لتيسير عممية التعميم والتعمم 

كما أن التعميم باستراتيجية الصف المقموب يعزز من ثقة المتعمم بنفسو مما يجعمو مقبل عمى التعمم 

بحيوية ونشاط ومثابر عمى اداء االنشطة الصفية بالتعاون مع زمبلئو من خبلل العمل فى مجموعات 

داخل الفصل ، حيث فى الصفوف المقموبو يتم تحقيق مطالب التعميم المتمايز الذى يبدأ بادراك 

 المفاىيم ثم بنائيا ومعالجتيا فى المواقف الجديدة 

 استيعاب المفاىيم : المحور الثاني

إن مساعدة الطبلب عمى تعمم المفاىيم بطريقة فعالو ىى غاية أساسيو من غايات التعمم 

المدرسى ، وأساس لعممية التفكير ، ويرى جانيو أن تعمم المفيوم متدرج من السيل إلى الصعب ، 
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ومن المعموم إلى المجيول ، وان كل تعمم جديد يحتاج إلى تعمم قبمى ، كما أن المفاىيم تمعب دورا 

بارزا فى إبراز أىمية المادة العممية لممتعمم ، مما يكون لو األثر األكبر فى زيادة الدافعية لمتعمم نحوىا 

 والمشاركة الفعالة من قبل المتعمم فى العممية التعميمية التعممية 

 أىمية تنمية استيعاب المفاىيم فى مادة الفيزياء

تنبع قيمة االستيعاب والفيم من أىمية تعمم الفيزياء نفسيا، والذى تزايد االىتمام بو فى عصرنا 

  (31-30 ، 2003احمد النجدى وآخرون ،  ): الحالى ألسباب عده من أىميا

يعد عمم الفيزياء من العموم الطبيعية األساسية، وقد ساىم تطوره إسياما فعااًل فى تشكيل خطوات 

المنيج العممى المعروف والمستخدم فى فروع العمم الطبيعية االنسانيو ، من التحديدات التى تواجو 

العالم العربى فى العصر الحديث االرتقاء بتدريس الفيزياء نظرا لدورىا الذى يمكن أن تسيم بو فى 

التنوع العممى ألفراد المجتمع ، جميع أفراد المجتمع يعيشون فى عالم متغير ولو عبلقة كبيرة 

بالمعمومات والقوانين الفيزيائية ويجب أن يفيموىا لتساعدىم فى فيم ودراسة األحداث والظواىر اليومية 

 .فى الحياة وتساعدىم فى عبلج التصورات والمعتقدات غير الصحيحة 

من خالل العرض السابق يمكن عرض أىمية تعمم واستيعاب المفاىيم فى مادة العموم الطبيعية      

 :لطالب المرحمة الثانوية فى النقاط التالية (الفيزياء  )

تختزل الكم اليائل من الحقائق فى عبارات محدده ، فيم المفاىيم تجعل المادة الدراسية أكثر 

شموال ، تسيل أو تسرع االتصال مع اآلخرين ، تعمم المفاىيم واستيعابيا يؤدى إلى المساىمة الفعالة 

فى تعمم الطبلب بصورة سميمة ، وذلك ألنيا بمثابة عممو نقدية ثابتة القيمة لمعمميات الذىنية ، قد 

يساعد تعمم واستيعاب المفيوم فى مادة العموم الطبيعية الطالب أن يرى العبلقات التى تربط بين 
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المفاىيم الفيزيائية والحقائق الفيزيائية يبعضيا فى إطار كمى شامل ، قد يساعد تعمم واستيعاب المفيوم 

عمى انتقال اثر التعمم من المدرسة والصف الدراسى إلى البيئة الخارجية المحيطة بالطالب ، قد يساعد 

تعمم واستيعاب المفيوم عمى تنظيم الخبرات الفيزيائية بصوره يسيل استدعاؤىا والتعامل معيا مما 

يساعد عمى عممية التقميل من إعادة التعمم ، إن استيعاب المفاىيم بطريقة عممية صحيحة تساعد 

 . اليومية المختمفةهالمتعمم عمى صنع قرارات

لكى يحدث استيعاب لممفاىيم بشكل كامل وناضج فانو : مستويات استيعاب المفاىيم 

 ، دجابر عبد الحمي )يتطمب ويقتضى من الناحية المثالية النمو الكامل لجميع مستويات الفيم الستة 

2003 ، 287 – 306)  

القدرة عمى شرح معنى الشئ اى أن يستطيع المتعمم أن يبسط المفيوم أو : الوجو األول الشرح

الحدث ويقدم المعنى بمغتو الخاصة فيو ال يردد مصطمحا ورد فى الكتاب المدرسى أو تعريفا ذكره 

 المعمم 

القدرة عمى التفسير تتقارب القدرة عمى الشرح والقدرة عمى التفسير ولكنيما :الوجو الثانى التفسير

مختمفتان ،فبينما يركز الشرح عمى توضيح المعنى ، ينتقل اليدف ىنا إلى أىمية توضيح ىذا 

 الموضوع 

  القدرة عمى التطبيق وتعنى ببساطو تمكن المتعمم من استعمال ما لديو من :الوجو الثالث التطبيق

 معرفو حول موضوع معين بكفاءة ، وبخاصة فى مواقف جديدة ومتنوعة 
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وجود رؤية شخصيو لمفرد فى الموضوع الذى تعممو  و يمثل مستوى :الوجو الرابع اتخاذ منظور

الفيم ىنا فى قدرة الفرد عمى استيعاب فكرة أن ىناك وجيات نظر مختمفة حول األشياء والموضوعات 

واألفكار ، ويدرك أن ىناك أكثر من إجابة لكل سؤال ، وىناك أكثر من حل لكل مشكمو ، وان من 

حقو أن تكون لو وجية نظر ، كما إن لآلخرين نفس الحق ، ولذلك يعمق فيم المتعمم وينظر 

 لئلجابات واآلراء نظره تحميميو 

قدرة التمميذ عمي وضع نفسو مكان االخرين مستخدما مشاعره، لمعرفة :الوجو الخامس التعاطف

. العالم من وجية نظرىم االخرين

 يصل الفرد فى ىذا الوجو لمستوى الحكمة ، فيعرف قدراتو :الوجو السادس فيم ومعرفة الذات

كما يكتشف كيف تؤثر أنماطو تفكيره . وعيوبو و تحيزاتة فى فيم وتفسير اى موضوع أو معمومة 

 عمى فيمو لؤلمور 

 :االطار التجريبى لمبحث

 إعادة صياغة الوحدة وفقًا الستراتيجية الصف المقموب 

يتمثل المحتوى العممى فى تدريس جميع الخبرات التعميمية والمادة التعميمية كما جاء بالكتاب 
 م ترم ثانى وقد تم تنظيم 2020 / 2019المدرسى المقرر عمى الصف االول الثانوى لمعام الدراسى 

المحتوى وفقا الستراتيجية الصف المقموب ، حيث تبنى الباحث المراحل التى لخصتيا ابتسام الكحيمى 
تحديد الدرس ، تحميل المحتوى ، تصميم :- المشار الييا فى الجانب النظرى وىى  ( 2015) 

الفيديو التعميمى ، توجيو الطبلب الى مشاىدة الفيديو ، تطبيق المفاىيم التى تعمميا الطبلب ، تقويم 
 تعمم الطالب داخل الصف ، التغذية الراجعة
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 اعداد دليل المعمم: 

 عمى يحتوى بحيث المقموب الصف استراتيجية خطوات ضوء في الوحدة لتدريس لممعمم دليل إعداد تم

البحث بيدف ارشاده وتوضيح دوره اثناء  تجربة تطبيق إثناء المعمم بيا يقوم التى والممارسات االدوار
: مايمى الدليل ىذا في روعى تعميم الطبلب،وقد

 صياغة االىداف االجرائية لكل موضوع صياغة سموكية تمكن المعمم من تحقيقيا وقياسيا -

 سيولة ووضوح االسموب المستخدم  -

 اختيار وسائل تعميمية مناسبة لمستوى المتعممين وسيمة االعداد -

 تحديد الزمن البلزم لتدريس كل موضوع -

تنوع أساليب التقويم الواردة بدليل المعمم وكتيب الطالب بشكل يمكن المعمم من معرفة مدى  -
 تحقيق اىداف البحث

  اعداد اختبار استيعاب المفاىيم الفيزيائيو: 

 :اعد اختبار استيعاب المفاىيم وفقًا لمبحث الحالي
ىدف اختبار استيعاب المفاىيم الى تعرف مستوى إستيعاب طبلب وطالبات :اليدف من االختبار 

التى تم " الحركة الدائرية " الصف االول الثانوى لممفاىيم الفيزيائية المتضمنة في الوحدة الثالثو  
حددت المستويات التالية لبلختبار :المستويات التى يقيسيا االختبار اختيارىا من كتاب الفيزياء 

والمناسبة لطبلب وطالبات الصف االول الثانوى والذى اسفر عنو المحكين فى موضوعات الوحدة 
تحديد المفاىيم االساسية التى . التوضيح ، التفسير ، التطبيق: الثالثة الحركة الدائرية وىم

لتحديد " الحركة الدائرية " من خبلل ما قام بو الباحث من تحميل لمحتوى وحدة :يقيسيا االختبار 
 .مفيومًا فيزيائياً  ( 17 )المفاىيم الفيزيائية المتضمنة بيا ، فقد تضمنت الوحدة 

 :اعداد جدول مواصفات االختبار 

تم إعداد جدول مواصفات يربط بين مستويات استيعاب المفاىيم لبلختبار وموضوعات الوحدة 

 الدراسية بما تتضمنيما من مفاىيم فيزيائية 

صيغة مفردات االختبار من نوع أسئمة االختيار من :تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتيا 

 . متعدد
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تضمنت صفحة التعميمات اليدف من االختبار ، وعدد مفرداتو ، :صياغة تعميمات االختبار 

وتوضيح طريقة االجابة ، ونوع اسئمتو ، وتوضيح اختيار أجابو واحدة صحيحة من بين االربعة بدائل 

والدرجة الكمية وتوزيع الدرجات لكل سؤال والتنبيو عمى ضرورة االجابة عمى جميع االسئمة ، وتوضيح 

 . الزمن المخصص لبلجابة

صممت ورقة االجابة منفصمة عن كراسة االسئمة ، :إعداد ورقة االجابة ونظام تقدير الدرجات 

، بحيث تعطى درجة واحدة فقط في حالة  (9ممحق  )ووضع نظام تقدير الدرجات في ىذا االختبار 

 )في حالة االجابة الخاطئة ، وبذلك تصبح الدرجة العظمى لبلختبار  (صفر  )، االجابة الصحيحة 

 . درجة( صفر ) ، والصغرى لبلختبار  ( درجة 36

تم استخدام طريقة استخدام صدق المحتوى لبلختبار وذلك بطريقة عرض االختبار :صدق االختبار 

عمى مجموعة من السادة المحكميين المتخصصين في مجال المناىج وطرق تدريس العموم وبعض 

 مشرفى ومعممى الفيزياء بالمرحمة الثانوية بمدينة إسنا التابعة لمحافظة االقصر 

 تم استخدام طريقة إعادة التطبيق ؛ ختبارحساب معامل ثبات االتم :حساب معامل ثبات االختبار

حيث تم تطبيق المقياس بفاصل زمنى قدره ثبلثة أسابيع عمى طبلب المجموعة االستطبلعية وعددىم 

طالب وطالبة ، وبحساب معامل االرتباط بين الدرجات التى حصل عمييا طبلب المجموعة  ( 36) 

 = ختباراالستطبلعية فى التطبيقين األول والثانى وجد أن معامل االرتباط وىو مساٍو لمعامل ثبات اال

وىو معامل ثبات مناسب ، مما يشير إلى  ( 0.01 )وىذه القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 0.869

 يتمتع بقدٍر عاٍل من الثبات ، وبعد التأكد من صدق وثبات المقياس أصبح معدًا االختبار أن ا

 . لمتطبيق فى صورتو النيائية
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  :التجريب االستطالعى لالختبار

عينو من طبلب الصف الثانى تم تطبيق اختبار استيعاب المفاىيم في صورتو االولية عمى 
 / 2019وذلك في نياية الفصل الدراسى االول ،  دراسة الوحدة الدراسية الثانوى ممن سبق ليم

 طالب وطالبو  (  36 )وبمغ عدد افراد المجموعة ،  م 2020

 :وقد دلت نتائج التجريب االستطبلعى عمى ما يمى

اتضح من التجربة االستطبلعية ان تعميمات االختبار : االختبار  تعميمات وضوح مدى -
واضحة لمطبلب والطالبات حيث لم يستفسر اى منيم عن اى بند فييا مما يوحى لبلطمئنان 

 بسبلمة التعميمات ووضوحيا

تم حساب الزمن البلزم لبلجابة عن االختبار من خبلل : لالختبار  الالزم الزمن تحديد -
والزمن ، حساب متوسط الزمن الذى استغرقو أول طالب أنتيى من االجابة عن أسئمة االختبار

الذى أستغرقتو اخر طالبو أنتيت من االجابة عن اسئمة االختبار ، وقد وجد أن الزمن المناسب 
 .دقيقة ( 90 )الداء االختبار ىو 

 :معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار  حساب -

 – 0.33 )تم حساب  معامبلت السيولة لمفردات اختبار استيعاب المفاىيم و تراوحت ما بين 
 ( 0.67 _ 0.29) ،وتم حساب معامبلت الصعوبة و تراوحت ما بين  ( 0.48) بمتوسط   ( 0.71

وتعد ىذه معامبلت سيولة وصعوبة معقولة ، في حين تراوحت معامبلت التمييز   ( 0.52 )بمتوسط 
ويعطى ذلك موشرا عمى قدرة مفردات االختبار عمى   ( 0.48) بمتوسط  ( 0.72 – 0.32 )ما بين 

. التميز بين الطبلب والطالبات 

 : نتائج البحث

 : نتائج االجابة عن سؤال البحث  وتحميمو وتفسيره والذى ينص عمى - أ
ما اثر استراتيجية الصف المقموب في تدريس مادة الفيزياء في تنمية استيعاب المفاىيم لدى طبلب 

 الصف االول الثانوى ؟ 

يوجد : ولبلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث من التحقق من الفرض التالى الذى ينص عمى ما يمى
بين متوسطى درجات طبلب الصف  (α≤  0.01 ، 0.05)فرق ذو داللة احصائية عند مستوى 

االول الثانوى في المجموعتين التجريبية والضابطو في التطبيق البعدى الختبار استيعاب المفاىيم 
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تحديد محتوي الوحدة التعميمية وتحميميا الفيزيائية لصالح طبلب المجموعة التجريبية وتم ذلك من خبلل
"  ت " ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار ، وفق الخطوات واإلجراءات التي تم ذكرىا 

لعينتين مستقمتين متساويتين لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات طبلب المجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدى الختبار استيعاب المفاىيم الفيزيائية فى المستويات 

، والجدول التالى يوضح ذلك  (التوضيح ، التفسير ، التطبيق  )

لممقارنة بين متوسطات درجات مجموعتى البحث التجريبية "  ت " نتائج اختبار (2)جدول 
 والضابطة في التطبيق البعدى الختبار استيعاب المفاىيم الفيزيائية

 

 المجموعة

 

 

 المستويات

  الضابطة التجريبية

" قيمة 
 "ت 

 

مستوى 
 الداللو

 39= 2ن 39 = 1ن

 2ع 1م 2ع 1م

المستوى 
االول 
 التوضيح

 دالو 3.219 4.657183499 6.789473684 2.312944523 12.89473684

المستوى 
الثانى 
 التفسير

 دالو 2.916 2.062588905 2.789473684 0.850640114 7.473684211

المستوى 
الثالث 
 التوضيح

 دالو 3.664 1.667852063 1.815789474 1.562588905 7.710526316

الدرجة 
 دالو 3.527 1.272403983 11.39473684 4.727596017 28.07894737 الكميو

 مستوى عند 2.63 = ت قيمة ،( 0.05 ) داللو مستوى عند 1.99 = ت قيمة ، 76 = الحريو درجات

 (0.01 )داللو
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 (1.99)تساوى  ( 0.05)عند مستوى داللة  (76)الجدولية عند درجة حرية " ت " قيمة  -

 (2.63)تساوى  (0.01)عند مستوى داللة  (76)الجدولية عند درجة حرية  " ت " قيمة  -
أكبر من  (3.572)ان مجموع القيم التائية المحسوبة لممستويات الثبلثو  ( 2 ) يتبين من جدول 

مما يعنى حدوث تنميو فى  (0.05)وعند مستوى داللة  ( 76)القيمة التائية الجدولية بدرجة حرية 
 ( 2 )مستويات استيعاب مفاىيم وحدة الحركو الدائريو لدى مجموعة البحث التجريبيو ، والشكل التالى 

 يوضح التمثيل البيانى لمفرق بين متوسطات درجات الطبلب
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التمثيل البيانى لمفرق بين متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة  (3)شكل 

 الضابطو فى التطبيق البعدى الختبار استيعاب المفاىيم

وفى ضوء تمك النتائج يمكن  قبول الفرض الذى ينص عمى أن ىناك فرق ذو داللة احصائية بين 
متوسطى درجات طبلب وطالبات مجموعة البحث في التطبيق البعدى الختبار استيعاب المفاىيم 

 الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية 

وىذا يدل عمى اثر استراتيجية الصف المقموب في تنمية استيعاب المفاىيم الفيزيائية لصالح طبلب 
 .وطالبات المجموعة التجريبية
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  عمى المتغير  (استراتيجية الصف المقموب  )قياس حجم تاثير المتغير المستقل
 :(استيعاب المفاىيم الفيزيائية  )التابع 

يتضح مما سبق وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى درجات طبلب وطالبات 
مجموعة البحث في التطبيق البعدى الختبار استيعاب المفاىيم لصالح المجموعة التجريبية ولمتاكد من 

أثر او درجة اىمية النتيجو التى ثبت وجودىا احصائيًا وجب ان تتبع اختبارات الداللة االحصائية 
ببعض االجراءات لفيم معنوية الدالة احصائيًا ومن ىذه االساليب االحصائية المناسبو ليذا البحث 

 ()مقياس مربع ايتا 
حيث قام الباحث بقياس قوة تاثير المعالجة التجريبية عمى المتغير التابع مقياس مربع ايتا 

) عمى المتغير التابع ( استراتيجية الصف المقموب ) بيدف تحديد درجة تاثير المتغير المستقل  ()
، والجدول التالى يوضح نتائج العمميات االحصائية لحساب درجة تاثير  (استيعاب المفاىيم الفيزيائية 

 المتغير المستقل عمى المتغير التابع
 وحجم التاثير الستراتيجية الصف المقموب () قيمة مربع آيتا  ( 3)جدول 

 في استيعاب المفاىيم الفيزيائية

 حجم التاثير  ()قيمة ايتا  "ت " قيمة  المتغير التابع المتغير المستقل

 استراتيجية الصف

 المقموب
استيعاب المفاىيم 

 الفيزيائية
 كبير 0.14 3.527

وىذا يعنى أن حجم التاثير كبير مما   ( 0,14) تساوى   ( )أن قيمة  (3)يتضح من الجدول 
استيعاب  )لو تاثير عمى المتغير التابع  (استراتيجية الصف المقموب  )يدل عمى ان المتغير المستقل 

 .وبدرجة كبيرة لصالح نتائج التطبيق البعدى (المفاىيم الفيزيائية 

وتتفق نتائج البحث الحالى مع العديد من البحوث التى استخدمت استراتيجية الصف المقموب 

كمتغير مستقل مقابل الطرق االعتيادية فى التدريس والتى توصمت الى فاعمية االستراتيجية عمى 

براون     ودراسة   (Kurup& Hersey,2013 )كورب وىيرسى المتغير التابع  كما جاء فى دراسة   

 (Brown , 2015 )  ودراسة  ( 2018) ، ودراسة خديجو الشامى  ( 2016) ودراسة اية قشطو ،

  (2020) ، ودراسة دعاء عبدالرحمن  ( 2019 )حموده احمد 



 أثر إستراتيجية الصف المقموب في استيعاب المفاىيم الفيزيائية  لدى طالب المرحمة الثانوية
 أحمد عبد الدايم عبد الغفار رزق/    أ

 2020                         ديسمبر  -93- العدد الخامس واألربعون                            

 تحميل وتفسير نتائج االجابة عن سؤال البحث: 

تشير نتائج البحث الى تفوق طبلب وطالبات المجموعة التجريبية عمى اقرانيم في المجموعة الضابطة 

في تطبيق اختبار استيعاب المفاىيم الفيزيائية بعديًا ، أى ان استخدام استراتيجية الصف المقموب ادى 

 الى تنمية استيعاب المفاىيم الفيزيائية لدى طبلب المجموعة التجريبية 

 :-ويمكن تفسير ىذه النتيجة الي ما يمي 

التدريس باستراتيجية الصف المقموب يعتبره الكثير الطريق االسيل الى تكنولوجيا التعميم والتعمم ،  -

حيث انو يدمج بين تقنيات التكنولوجيا الحديثو والتفاعل المباشر مع المعمم ، مع حضور طبلب 

 .اقل داخل الفصل

استراتيجية الصف المقموب تقنية فاعمو حيث انيا ركزت وشجعت الطبلب عمى استخدام  -

التكنولوجيا بادواتيا ومحتوايتيا كما ساعدة فى تدعيم ذاتية المتعمم وتمبية احتياجاتو وفعمة دوره فى 

 استيعابو لممفاىيم الفيزيائية

طبيعة استراتيجية الصف المقموب تتيح القدرة لمطبلب عمى استيعاب المفاىيم المرتبطة بالمحتوى  -

 الدراسى 

إمكانية إعادة أجزاء المادة غير المفيومو حسب رغبة الطالب وحسب سرعتو الذاتية ساعده عمى  -

 التمكن من استيعاب تمك الماده

االتاحة المستمرة والدائمة لممفاىيم والمعمومات من المحتوى العممى سيل امكانية الحصول عمييما  -

 في أى وقت وأى مكان مما ساعد عمى تحويل المتعمم من متمقى سمبى الى باحث عن المعمومة 

المرونة في تقديم المحتوى العممى لممادة باشكالو المختمفة والمتنوعة التى تتناسب مع قدرات  -

 الطبلب واحتياجاتيم وخصائصيم ساىم في تنمية استيعاب المفاىيم 
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اجراءات استراتيجية الصف المقموب ساعد الطبلب عمى فرصة التفاعل مع المحتوى العممى  -

الذى يتعممونو ، مقارنة بطرق التدريس االعتيادية مما ساعد عمى تنمية استيعاب المعمومات 

 والمفاىيم لدييم 

اتاحت استراتيجية الصف المقموب من خبلل حل ورق العمل واداء االنشطو العممية داخل الفصل 

فرصة التساؤل والحوار والنقاش وتبادل االفكار مما زاد من عممية االستيعاب لممفاىيم والذى بدوره 

ادى الى اقبال الطبلب عمى دراسة الوحدة باستراتيجية الصف المقموب لرغبتيم فى تعمميا واحساسيم 

 باىميتيا ليم

:التوصيات والبحوث المقترحة  

 :-  توصيات البحث - أ

 بناءًا عمى النتائج التى توصمت الييا البحث

إعادة النظر فى طرق ، واساليب ، واستراتيجيات التدريس المتبعة فى تدريس الفيزياء بوجو  -1

خاص وباقى العموم بوجو عام ، واستخدام طرق واستراتيجيات حديثو تشجع المتعمم عمى التعاون 

 وحل االنشطو والبحث عن المعمومة ، وتثير دافعيتو نحو التعمم كاستراتيجية الصف المقموب

 يمكن استخدام استراتيجية الصف المقموب فى الظروف الصحية والسياسية وانتشار االوبئو -2

تقديم دورات تدريبية لممعممين لكيفية استخدام االستراتيجيات الحديثة كاستراتيجية الصف المقموب  -3

 لكى يتمكنوا من تنفيذىا مع المتعممين
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توعية معمموا الفيزياء والعموم بالمرحمة الثانوية بأىمية االستراتيجيات المعتمده عمى االنترنت  -4

والتقنيات الحديثو ، وكذلك االستراتيجيات التى تنمى الدافعية لمتعمم وتنمى مستويات االستيعاب 

 لممفاىيم وابعاده المختمفة والتى تمكن المتعمم من التعمم الذاتى حسب سرعتو وامكانتو

جعل المحتويات الدراسيو داخل الصف عباره عن اسئمو وتمارين ، وخارج الصف محتوى يطمع  -5

عميو المتعممين ، مما تتيح لممتعمم البحث عن المعمومات والذى يؤدى بدوره الى المشاركو الفعالة 

 داخل الصف

  البحوث المقترحو  - ب

- التعاطف– اتخاذ المنظور  )دراسة اثر استراتيجية الصف المقموب فى تنمية استيعاب المفاىيم  -1

 لدى طبلب الصف االول الثانوى  (معرفة الذات 

دراسة اثر استراتيجية الصف المقموب فى حل المسائل الفيزيائية لدى طبلب الصف االول  -2

 الثانوى

بناء وحدات مقترحة باستخدام استراتيجية الصف المقموب في المواد العممية لطبلب المرحمة  -3

 الثانوية 
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