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  البحث مستخلص

فـي تـدريس   استخدام استراتيجية الفصـل المعكـوس    إلى معرفة أثر لحاليا هدف البحث
التحصيل المعرفي وبعض المهارات الجغرافية لدى طالبات الصف األول الثانوي  علىالجغرافيا 

 (التجريبيـة  ذو المجموعتينالتربوي  اقتضت طبيعة البحث استخدام المنهج التجريبيواألزهري، 
بمعهـد الغريـزات الثـانوي     ،طالبـة  ثالثـين  )٣٠حيث تكونت كل مجموعة من( والضابطة)،
م، خالل الفصل الدراسي األول، وتمثلت أدوات ومـواد  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الدراسي األزهري 
 كتيـب ، الفصل المعكوساستراتيجية ئة تعلم بالمستهدفة، بي لمهارات الجغرافيةباقائمة  :البحث في

، لمهارات الجغرافيـة افي  اختباراختبار تحصيلي في الوحدتين المحددتين،  ،للمعلم دليل، للطالبة
، ثم تطبيقهـا  بالمناهج وطرق التدريس متخصصينالولضبط مواد وأدوات البحث تم تحكيمها من 

تم تطبيـق  وللتأكد من تكافؤ المجموعتين،  ،على مجموعة استطالعية الستكمال ضبطها إحصائيا
 مسـة خ )٥التي اسـتمرت (  تجربة البحث، تطبيق ثم ،البحث ث قبليا على مجموعتيأدوات البح

المعكوس، بينما درست المجموعة  ، حيث درست المجموعة التجريبية باستراتيجية الفصلأسابيع
التطبيق البعدي ألدوات البحث وإجـراء التحلـيالت اإلحصـائية     ثم الضابطة بالطريقة المعتادة،

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات   نتائج البحث  أظهرتحيث  ،الالزمة
الختباري التحصيل المعرفـي، والمهـارات الجغرافيـة لصـالح      الطالبات في التطبيق البعدي

وأوصـى البحـث بأهميـة     ،كبيـرا هذه االستراتيجية لكما كان حجم األثر المجموعة التجريبية، 
ضـمين المنـاهج الدراسـية    ة للمعلمين في كيفية تطبيقها مع ت، وإعداد دورات تدريبيهااستخدام
 .المهارات الجغرافية المختلفةتساعد على تنمية أنشطة 
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