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على حتسن  القائمة على االحبار املوجهة   إسرتاتيجية التعلم املعكوس ثري استخدام تأ
ملقرر   مستوى التحصيل الدراسى وتنمية إجتاة الطالب حنو التعليم اإللكرتونى

 التعليم فى الرتبية الرياضية   تقنيات 

 أ.م.د/ وائل السيد العبد خليفة    
ية الرياضية  ربأستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس الت  
جامعة حلوان  –كلية التربية الرياضية للبنين   

 المقدمة : 
تركز الفلسفة التربوية الحديثة على جعل المتعلم هو محور العملية التعليمية ، فيجب على       

للتعلم والتى يمر بها   عملية التدريس أن تنظر إلى المتعلم نظرة شاملة مراعية االنماط المختلفة 
إ  من المعلم ، ف التربية  إتجاهاة عند علماء  السابقة كان هناك  العقود والسنوات  التركيز  خالل  لى 

على إكساب المتعلمين أساليب ومهارت التفكير الناقد ، ومهارات التعلم الذاتى ، واكساب مهارت  
بالمراحل   مرورهم  أثناء  تواجهم  التى  المشكالت  على  التغلب  فى  يساعدهم  مما  التعاونى  التعلم 

 (  27:   7مية المختلفة . ) ليالتع
االع      أو  التقليدية  التدريس  مراحل  متلقى  ففى  هو  ودورة  سلبيا  المتعلم  فيها  يكون  تيادية 

للمعلومات فقط ، أما دور المعلم من خاللة فهو محور العملية التعليمية وال يكون هناك تفاعل 
إذ يقوم المعلم بعملية الشرح للمادة ،  واضح بين المعلم والمتعلم من خالل هذة الطريقة التدريسية  

، ثم يذهب بعد ذلك المتعلمين إلى المنزل ليتعلموا المحتوى العلمية داخل غرفة الصف الدراسى  
إلى   االحيان  اغلب  فى  يودى  ما  وهو   ، أنفسهم  مع  الواجبات  بحل  ويوقوما  أنفسهم  مع  التعليم 

ا المشكالت  مواجهة  على  قدرتهم  لعدم  باالحباط  فى  لتشعورهم  الواجبات  حل  أثناء  تقابلهم  ى 
 (  92:  9. ) المنزل
بصورة عامة    والتعليم  ليس بالجديد على ميدان التدريسالتعلم المعكوس مفهوما  مفهوم    يعد      

لى تكنولوجيا  إسهل  راتيجيات التدريس الطريق األستإتطوير طرائق و بمجال  يث اعتبره المهتمين  ح
والذي يعتبر التفاعل المباشر بين المعلم والمتعلم من  ، التقليدي م التعلم دون المساس بمبادئ التعل

 إحدى التعلم المعكوس ستراتيجيةإ لك تعتبرلذ ،  وبين المتعلمين فيما بينهم من جهة اخرى    جهة
مزيد من الفرص نها تتيح للطالب الأالحديثة كما  التعليم   توجيهات  مع تتماشى ستراتيجيات التياإل

الفاعلة بالحياةأ   للمشاركة  الدروس  وربط  المحاضرة  وقت  وركيزة    ثناء  المحاضرة  خارج  الواقعية 
    ( 44:  5) ساسية لبناء التعلم. أ

وتسعى إستراتيجية التعليم المعكوس إلى إعادة النظر فى تشكيل العملية التعليمية ليتم تغيير       
كان االخر وهو ما اعطى  م  الدور الذى يقوم بة كل من المدرسة والمنزل ، بحيث يحل كل منهما
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اإلستراتيج من لهذة  العديد  على  التغلب  على  المتعلم  يستطيع  المعكوس  التعليم  ففى   ، اسمها  ية 
التعلم  ألن  وذلك   ، منة  المطلوبة  الواجبات  وحل  التعلم  مراحل  أثناء  تواجهة  التى  المشكالت 

اإلنترنت ، ثم ياتى بعد ة  المعكوس يتيح للمتعلم فيديوهات ومواد تعليمية مختلفة عن طريق شبك
ة لحل الواجبات المطلوبة منة ، وبذلك يتفاعل المتعلم مع المادة التعليمية بشكل  ذلك إلى المدرس

أكثر عمقا ، وهو ما يجعلهم يهتمون بالمادة التعليمية والمحتوى التعليمى أكثر من ذى قبل ، كما 
                                  ا  لدى المتعلم وذلك بسبب تفاعلهم  ثر تعتبر حلقات النقاش وطرح االسئلة يصبح لها معنى أكثر  

                                                                            لمادة التعليمية بعيدا  عن السطحية ، وذلك بسبب اعتمادهم على شرح المعلم فقط .مع ا
  (11  :11  ) 

،  أهم أسباب ظهور وانتشار التعلم المعكوس ظهور التطبيقات التكنولوجية الحديثة  كما يعتبر      
التعليم في  استخدامها  ي  وانتشار  ولكونه  استغالسا،  على  في  عد  المتعلم  وقت  للتعلم ل  المنزل 

الواجبات   وحل  األنشطة  ممارسة  في  الصف  وقت  واستغالل  التعليمي  المحتوى  مع  والتفاعل 
المنزلية، والتفاعل مع المعلم وجها لوجه، وحل المشكالت التي ال يمكن للطالب حلها بمفرده وهذا 

 (  4:  4)  .لرئيس للتعلم المعكوسا ، وهو بذاته المفهوم هو الهدف المراد تحقيقه
يعمل هذا النوع على  حيث  ،    اإلبحار التدريسىأحد أنواع نماذج  ويعد اإلبحار الموجه هو       
في    ةالرئيسي  من االسباب   تعد ، وذلك ألنها    اإلنترنت عبر مواقع    للمتعلم  ترك حرية التجولعدم  

ن ، تحقيق أهدافها لدي بعض المتعلمي  ىاإلنترنت وعدم قدرتها علفشل بيئات التعلم عبر شبكة  
تأسيس عناصر للتنقل والتجول داخل المحتوي التعليمي عبر شبكة  و   يفشل المتعلم فى تحقيق فقد  

، وبالتالي يجد المتعلمين صعوبة في التوجيه واتخاذ القرارات التعليمية الخاصة بهم  ،    اإلنترنت 
معرفية   قدرات  توفر  تتطلب  المت والتي  لدى  إلنتقاء علمالئمة  وتنظ   مين  المعلومات  يمها  هذه 

فعال   بشكل  واستخدامها  مواصلة   الوحتي  ،  وتقويمها  في  المتعلمين  قدرات  علي  بالسلب  تؤثر 
 (  49:  6اإلنترنت . ) التعلم عبر شبكة 
 مشكلة البحث : 

ركب        العالى  التعليم  مؤسسات  مؤاكبة  ومحاولة  المتسارعة  التكنولوجية  التطورات  ظل  فى 
فى    العلمى  طورلتا الشاملة  الجودة  معايير  لتحقيق  الدؤوب  والسعى  والتطوير  البناء  اجل  من 

من خالل خبرتة وعملة كقائم بتدريس مقرر تقنيات التعليم فى التربية  وقد الحظ الباحث  ،  التعليم
 د عتمت  الرياضية لطالب شعبة الترويح بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم أن عملية الشرح دائما

المحتوى ثم عقد المناقشات والحوارات    شرحية فى الشرح  حيث يقوم المعلم بالطريقة التقليد على  
، الطالب  استخدام  لذا    مع  إلى  الباحث  عمد  المعكوس  فقد  التعلم  مقرر  إستراتيجية  تدريس  فى 

ترويح شعبة   ( الثالثة  الفرقة  طالب  على  والمقرر  الرياضية  التربية  فى  التعلم  وذلك   (  تقنيات 
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التدريس   بعملية  قيمة  أثناء  التدريس  هيئة  عضو  تواجه  التى  المشكالت  من  العديد  على  للتغلب 
الحالية لتعرف    وبناء عليه تسعى الدراسة  نقص العديد من االمكانات داخل قاعات الدراسة ،   مثل

  ت التعليم يافاعليـة استخدام استراتيجية التعلم المعكوس على مستوى التحصيل الدراسى لمقرر تقن
 .   كذلك تنمية إتجاهات المتعلمين نحو التعليم اإللكترونى

المعكوسستراتيجية  استخدام إن  أ   الباحث ويرى        بالجامعات من    التعلم  التعليمية  العملية  فى 
التي تمدنا بآفاق تعليمية واسعة ومتنوعة تساعد الطلبة في تنمية مهاراتهم العقلية    االمور الهامة

في إثارة معظم حواس الطلبة في أثناء العملية ا تساهم إستراتيجية التعلم المعكوس  كم،  والتفكير  
انتباها   أكثر  ويجعلهم  إالتعليمية  تعتمد ،  اإلستراتيجية  ذ  االفك  هذة  توليد  روح  على  وتنمية  ار 

الكامنة   الفرصة للكشف عن طاقاتهم  التدريس وإتاحة  الفعلية في  تمنح    ألنهاالحماس والمشاركة 
( الب  لطا المعلم   ( التدريس  هيئة  ا  وعضو  أثناء  مساحة ،  لتدريس  الحرية  زيادة  الى  وتؤدي 

يس المقرر كقائم على تدر   الباحث ومن خالل خبرة  ،    والمتعلمين  المعلمتصال والتواصل بين  اإل
التربية  ب الباحث   الرياضية جامعة حلوانكلية  العالم  أ  ، حيث يرى  لديهم ن طالبنا كباقي طالب 

حياتهم  التكنلوجيا استخدام  على    كبير م  أهتما مجاالت  كافة  أوقاتهم    فى  أكثر  انقضاء  جعل  مما 
التكنلوجيا   وااليباد و أمام  والتابلت  الذكية  لم  ،  الهواتف  إذا  ذاته  بحد  مشكلة  استغاللها    وهذه  يتم 

العربية   مصر  وجمهورية  كافة  العلم  بها  يمر  التى  الحالية  الظروف  فى  وخاصة  إيجابى  بشكل 
من تفشى فيروس كورونا وتأثيرها الواضح على العملية التعليمية والتدريسية ، والذى أداء    صةخا

من خالل   الباحث لذا حاول  صرية لفترات كبيرة ،   الدراسة بالمدار والجامعات المبدورة إلى ايقاف  
اجدهم  تو المتاحة لدى المتعلمين أثناء    كيفية حل واستغالل هذه االوقات العمل على  هذه الدراسة  

لى هذه المشكلة إ  إلى التطرق   الباحث   دفعما    لجانب التعليمي وهذاا  فى منازلهم واستغاللة فى  
الوصول   يإومحاولة  بما  االمثل  الحل  العصرلى  واقع  مع  التعلم  توافق  إستراتيجية  إلى  والنظر   ،

 . المعكوس كاحد الحلول لمشكلة ايقاف الدراسة خالل المرحلة الحالية 
 :  أهمية البحث

التعلم    -1 بإستراتيجية  التدريس  وهى  التدريس  الحديثة فى  اإلتجاهاهت  احد  الدراسة  تتناول هذة 
تحسين التحصيل الدراسى وتنمية اإلتجاه نحو التعليم  المعكوس ودور هذة اإلستراتيجية فى  

 اإللكترونى . 
لم المعكوس تعتفتح هذة الدراسة المجال أمام دراسات اخرى من خالل توظيف إستراتيجية ال   -2

 فى تدريس مقررات دراسية اخرى . 
ا  -3 المعكوس فى  التعلم  لكيفة استخدام إستراتيجية  بتقديم شرح مفصل  الدراسة  لتعليم  تقوم هذة 

المقررات وخاصة فى   العديد من  تعميم هذة اإلستراتيجية على  المسئولين فى  تفيد  والتى قد 
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 الظروف الحالية التى يمر بها العالم .
 : حثهدف الب

البحث        باستخدام  إ لى  إيهدف  تعليمى  برنامج  إكساب عداد  فى  المعكوس  التعلم  إستراتيجية 
المعارف    الطالب   وتنبعض  الدراسىوالمعلومات  التحصيل  على   وذلك  مية  التعرف  خالل  من 

 تأثير استخدام تلك اإلستراتيجية على : 
التحصيل  -1 تنمية  على  المعكوس  التعلم  إستراتيجية  التحصيل  ا  تأثير  مستوى  وتحسين  لدراسى 

جامعة    –ثالثة ) شعبة الترويح ( بكلية التربية الرياضية بالهرم  المعرفى لدى طالب الفرقة ال
 حلوان .

التعليم    -3 نحو  اإلتجاة  تنمية  على  المعكوس  التعلم  إستراتيجية  تأثير  تأثير  على  التعرفى 
 اإللكترونى . 
 فروض البحث : 

القياس القبلي، والبعدي للمجموعة الضابطة                        يا  بين متوسطى درجات ائتوجد فروق دالة إحص  -1
 الح القياس ألبعدي .في مستوى التحصيل الدراسى لمقرر تقنيات التعلم لص

                                                                                    توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى درجات القياس القبلي، والبعدي للمجموعة التجريبية    -2
 لم لصالح القياس ألبعدي.تعفي مستوى التحصيل الدراسى لمقرر تقنيات ال

متوسطى  -3 بين  إحصائيا   دالة  فروق  من                                      توجد  كال  بين  البعدى  القياس  المجموعة  درجات 
التجريبية ، والضابطة فى مستوى التحصيل الدراسى لمقرر تقنيات التعلم لصالح المجموعة  

 التجريبية . 
الستخدام    -4 الطالب  إتجاة  إحصائية نحو  دالة  بعد    إللكترونىا  التعليمتوجد فروق  التعليم  فى 

 .  التخرج
 المصطلحات المستخدمة فى البحث :

تعليمية تقوم على تقديم المحتوى التعليمي للمتعلمين في المنزل   بيئة  هوالتعلم المعكوس :    -1
التعليمية اإللكترونية  العديد من الوسائط مثل  عن طريق الفيديو والمواقع    ينتقل، ثم    ملفات 

للقاع المعلم    الدراسية   ات المتعلمون  مع  لوجة  وجهة  التعليم  مع  ،  ليحدث  المنقشات  لتحدث 
 . ويدعمهم لتنفيذها للمتعلمين أنشطة مختلفةكما يقوم المعلم بتصميم ، المعلم فيما تعلموة 

  (10  :5  ) 
 الدراسات المرجعية :

 أوال : الدراسات المرجعية العربية : 
جم  -1 تامر   ، فؤاد  اسامة صالح   " )    الدراسة   " )  2020عرفة   ) "    1م  بعنوان  تأثير ( 
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الرياضية  التربية  بدرس  األساسية  المهارات  بعض  تعلم  على  المقلوب  الصف  استخدام 
التعليم   من  الثانية  الحلقة  الصف "    األساسىلتالميذ  تأثير  معرفة  إلى  البحث  وهدف   ،

أثير الصف المقلوب ت  المقلوب على األداء المهارى لتالميذ الصف السادس اإلبتدائى، معرفة
المــنهج  الباحثان  واستخدم   ، اإلبتدائى  السادس  الصف  لتالميذ  المعرفي  التحصيل  على 

إحــدا الت لمجمــوعتين  التجريبــي  التصــميم  بإســتخدام  ضابطة  جريبــي  االخرى  تجريبية  هما 
مجتمــع  ـل  ـثموت،    البعدي ( وذلك لمناسبتة لطبيعة هذا البحث   –بإستخدام القياس ) القبلي  

هــذا البحــث مــن تلميــذات الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم األساسى فــي مدرســة النهضــة اإلبتدائية  
بالطريقــة البحــث  عينــة  إختيــار  وتــم  السـادس   ،  الصــف  تلميذات  مــن  العشــوائية  العمديــة 

( البحـث  عينـة  قـوام  وبلـغ  تلميـ  50اإلبتدائى  إحـداهما ذ  (  مجمـوعتين  إلـي  تقسـيمهم  وتـم   ،
( تلميذ ، وكانت أهم النتائج    25ضابطة وعددها )    واالخرى ( تلميذ    25تجريبية وعددها )  

اإلستراتي  أفضل  من  يعد  المقلوب  األكبرالفصل  األثر  لها  وكان  بها  التعليم  يتم  التى    جيات 
فعالية   المها   عنواألكثر  تعلم  على  التقليدى  البحث رااألسلوب  قيد  الطائرة  لكرة  الحركية  ت 

 .التحصيل المعرفى مما يدل على مدى فاعليتهاو 
التعلم  " أثر استخدام    ( بعنوان  2016    ( )14" )     Strohmyerدراسة " ستروهماير    -2

المقلوب في فهم المحتوى والتفكير الناقد والتعاون لدى الطالب الدارسين لمادة الرياضيات 
الثان المدارس  المقلوب في فهم    ،  "  ةويفي  التعلم  أثر استخدام  اكتشاف  إلى  البحث  وهدف 

وية  المحتوى والتفكير الناقد والتعاون لدى الطالب الدارسين لمادة الرياضيات في المدارس الثان
، واستخدام الباحث المنهج الوصفى نظرا لمالئمتة لطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث من 

مدرست   15)   من  طالبا  وتم    ين(   ، االمريكية  مينيابوليس  منطقة  في  حكوميتين  ثانويتين 
( طالب في المقابالت   7ك )  استخدام أداتين لجمع المعلومات من عينة الدراسة، حيث شار 

( طالب خضعوا لإلستبيان المفتوح ، وكانت أهم النتائج أن تصورات الطالب      8، وشارك )  
إلى المزيد    باإلضافةة التفاعل بين الطالب ،  اد عن استخدام التعلم المقلوب تتمحور في زي

من التعلم والفهم المتعمق للمحتوى في الصف المقلوب ، كما يؤدي استخدامه إلى زيادة قدرة 
 علم الذاتي .الطالب على تنظيم الت

 جراءات البحث : إ
 منهج البحث : -

ا  الباحث   اســتخدم      التصــميم  بإســتخدام  التجريبــي  إحــداهما لتالمــنهج  لمجمــوعتين  جريبــي 
واالخرى  القبلي    تجريبية   ( القياس  بإستخدام  هذا   –ضابطة  لطبيعة  لمالئمتة  وذلك   ) البعدي 

 .البحث 
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 البحث : وعينة مجتمع   -
مــن        البحــث  هــذا  مجتمــع  ايتمثــل  شعبة   ( الثالثة  الفرقة  التربية  طالب  بكلية   ) لترويح 

( طالبا والمقيدين بسجالت الكلية   59جامعة حلوان والبالغ عددهم )    –  رمالرياضية للبنين باله
طالب الفرقة  ، وتــم إختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة مــن    م2021/    2020للعام الدراسة  

، وتـم تقسـيمهم  ( طالبا    24دمة فى البحث )  وبلغ قوام العينة المستخ  الثالثة ) شعبة الترويح (
،    ( طالبا  12وعددها )  ضابطة    ( طالبا واالخرى   12)  ا تجريبية وعددها  ي مجمـوعتين إحـداهم لـإ

إستطالعية من نفس مجتمع البحث وخارج العينة  كعينة  ( طالب    10اإلستعانة بعدد )  كما تم  
ر  باواالختالمسـتخدمة فـي البحـث    لالختبارات العلميـة    المعامالت ، وذلك لحسـاب  األساسية للبحث  

( طالبا باقون لإلعادة ،    18( طالبا من التجربة منها )    25ى ، كما تم استبعاد عدد )  المعرف
 .( طالب غير ملتزمون أثناء تطبيق البحث  7وعدد ) 

 ( 1جدول ) 
 التوصيف االحصائى لعينة البحث 

% ( من مجتمع    40,679أن عينة البحث الكلية كانت نسبتها )  (    1يتضح من جدول )       
(  وذلك إلجراء    %16,949                                   ( طالبا  كعينة استطالعية ونسبتهم )    10ث ، كم تم اختيار)  بحال

(    25، كما تم استبعاد )  المعامالت العلمية لالختبارات المهارية والمعرفية المستخدمة فى البحث 
 .طالبا منهم من هم باقون لإلعادة ، ومنهم من هم غير ملتزمون أثناء تطبيق البحث 

 لبيانات :دوات جمع اواوسائل   -
 ثانيا : اختبار التحصيل الدراسى : 

قام الباحث بتصميم اختبار التحصيل المعرفى بهدف التعرف على قدر المعلومات والمعارف      
وذلــك لكــل مــن  التــى تــم تحصــيلها مــن جانــب الطــالب لمقــرر تقنيــات التعلــيم فــى التربيــة الرياضــية

طالبــا ، (  12) وعــددها المجموعــة الضــابطة( طالبــا ،  12 المجموعــة التجريبيــة والتــى عــددها )
وذلـــك فـــى المحتـــوى التعليمـــى الـــذى تـــم اقـــرارة مـــن خـــالل الـــدليل التدريســـى الســـابق ، وتمـــر عمليـــة 

 تصميم االختبار التحصيل المعرفى بعدد من الخطوات هى :
التدريسى السابق  ل  المحتوى الدراسى من خالل الدليبعد تحديد    ية :تحليل المستويات المعرف   -

، ومن خالل القراءات النظرية فى المراجع والبحوث   تعليم فى التربية الرياضيةلمقرر تقنيات ال

العينة  نة األساسية العي المجتمع االصلى 
 اإلستطالعية

المجموعة  
 التجريبية

  المجموعة
 لضابطة ا

طالب لم يخضعو  
 للتجربة

 النسبة% العدد  النسبة% العدد  النسبة% العدد  النسبة% العدد  النسبة% العدد  النسبة% العدد 
59 100 24 40,678 10 16,949 12 20,339 12 20,339 25 42,373 
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المعرفى الجانب  تناولت  التى  واالجنبية  العربية  الدراسى  العلمية  الباحث    والتحصيل  وقام   ،
 األتى : فىفية التى سوف يدور حولها االختبار وهى متمثلة بتحديد المستويات المعر 

 المستوى األول : الحفظ والتذكر .  -أ
 المستوى الثانى : الفهم واالستيعاب .  -ب 
 المستوى الثالث : التطبيق . -جـ

بو       الباحث  قام  المحاور على  ثم  تلك  المناهج وطرق    مجموعةعرض  الخبراء فى مجال  من 
 ار .إلعداد االختب   بةالمحاور مناس( خبراء الستطالع رايهم فى أى  7التدريس وعددهم ) 

فى المستويات المعرفية الثالثة السابقة                                                وقد توصل الباحث من خالل استطالع ا راء الخبراء      
                                 لباحث باستطالع را ى الخبراء خالل ، وقد قام ا  والتى سوف يتضمنها اختبار التحصيل المعرفى

م ويتضح  2020/    10/    7  ءاالربعاإلى يوم     2020/    10/    5  االثنينالفترة الزمنية من يوم  
 ذلك من خالل الجدول التالى :

 (  3جدول ) 
 المقترحة لالختبار  المعرفية استجابة الخبراء على المستويات

 7ن= 

 ( %75اقل نسبة معنوية )
المســتويات المختلفــة  علــى ( أن نســبة موافقــة الخبــراء 3يتضــح مــن الجــدول الســابق جــدول )      

% (  100:  85,71أنها قد تراوحت ما بين )   الختبار التحصيل المعرفى المعد من قبل الباحث 
ة ) مقبولـة( والتـي تـم اسـتخراجها مـن اختبـار معنويـة النسـب والتـي قـل نسـبة معنويـأ  وهى أكبر مـن

 ، وبالتالى قبول الثالثة المحاور السابقة .( %75غت قيمتها )بل
 بناء االختبار وصياغة االسئلة : -

قام الباحث بصياغة عبارات االختبار المعرفى حيث اعتمد الباحث على نوعان من االسئلة       
  : وهى
 .( سؤال 32وبلغ عدد االسئلة ) اإلجابة بوضع صح أو خطأ : -أ
 .         ( سؤال   55وبلغ عدد االسئلة فى هذا النوع )  االختيار من متعدد : -ب

       ( من  مكون  النهائية  صورتة  فى  المعرفى  لالختبار  الباحث  وضع  تم  سؤال    87وبذلك   )

 المستوى  م
 غير مناسب مناسب

 النسبة العدد  النسبة العدد 
 % 0 0 % 100 7 الحفظ والتذكر  المستوى األول 
 % 0 0 % 100 7 الفهم واالستيعاب  المستوى الثاني 
 %  14,29 1 % 85,71 6 التطبيق  المستوى الثالث 
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( وتضمن    التطبيق  –الفهم واالستيعاب    –ر  ذكموزعا على المحاور الرئيسية السابقة ) الحفظ والت
االختبار على عدد من االسئلة على كل جزء من احزاء المقرر ، والمتضمنة لمقرر تقنيات التعليم  

 فى التربية الرياضية . 
 حساب المعامالت العلمية لالختبار المعرفى ) تجريب االختبار ( :  -
ــصددددق االتسددداق الدددداخلى:  - ــام الباحـــث بحســـاب صـ ــداخلى لال دققـ ــاق الـ ــى االتسـ ــار المعرفـ ختبـ

التحصيلى ، وذلك من خالل قيام الباحث بتطبيق االختبـار المعرفـى علـى العينـة االسـتطالعية 
( طـــالب مـــن نفـــس مجتمـــع البحـــث وخـــارج العينـــة األساســـية مـــن طـــالب الفرقـــة  10وعـــددها ) 

، وقد تم حسـاب جامعة حلوان  –ضية للبنين بالهرم الثالثة شعبة ) الترويح ( بكلية التربية الريا
حســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــين األســـئلة صـــدق االتســـاق الـــداخلى لالختبـــار المعرفـــى مـــن خـــالل 

ومجموع المستوى الذى تقع به واالسـئلة ومجمـوع االختبـار ككـل والمسـتويات وإجمـالى االختبـار  
 وكانت النتائج كما يلى:

 (5جدول )   
 االختبار ككل       جموع المستوى المنتمية اليه ومجموعبممعامالت ارتباط أسئلة االختبار   

 10ن= 
 خر مر السؤال خر مر السؤال خر مر السؤال خر مر السؤال

 ثالثا : التطبيق  0,56 0,44 -47 0,66 0,67 -24 أوال : الحفظ والتذكر 
1- 0,41 0,61 25- 0,67 0,67 48- 0,41 0,61 71- 0,60 0,53 
2- 0,71 0,53 26- 0,69 0,82 49- 0,49 0,49 72- 0,58 0,60 
3- 0,44 0,47 27- 0,78 0,80 50- 0,51 0,63 73- 0,63 0,66 
4- 0,62 0,75 28- 0,69 0,55 51- 0,59 0,47 74- 0,72 0,61 
5- 0,60 0,73 29- 0,58 0,61 52- 0,48 0,58 75- 0,41 0,59 
6- 0,47 0,69 30- 0,57 0,57 53- 0,57 0,81 76- 0,43 0,48 
7- 0,47 0,40 31- 0,63 0,69 54- 0,62 0,80 77- 0,74 0,51 
8- 0,55 0,49 32- 0,47 0,48 55- 0,39 0,82 78- 0,47 0,50 
9- 0,54 0,69 33- 0,47 0,49 56- 0,66 0,69 79- 0,44 0,59 
10- 0,57 0,81 34- 0,58 0,61 57- 0,40 0,53 80- 0,67 0,67 
11- 0,69 0,63 35- 0,53 0,60 58- 0,58 0,57 81- 0,52 0,62 
12- 0,77 0,66 36- 0,69 0,66 59- 0,53 0,55 82- 0,76 0,61 
13- 0,60 0,54 37- 0,66 0,47 60- 0,49 0,58 83- 0,41 0,67 
 0,41 46, -84 0,63 0,49 -61 ثانيا : الفهم واالستيعاب  0,57 0,66 -14
15- 0,59 0,44 38- 0,78 0,71 62- 0,67 0,67 85- 0,49 0,56 
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 0,560.36=  (28، 05,0)ر
االختبــــار ســــئلة لجميــــع ان قيمــــة معامــــل االرتبــــاط أ ( 5)  جــــدول ويوضــــح الجــــدول الســــابق     

كمــا ( ، 0,78 :0,39) ( بمجمــوع المســتوى المنتميــة إليــه تراوحــت بــين م ر) المعرفــى التحصــيلى
( 0,82 :0,40) ( ومجمـوع االختبـار ككـل تراوحـت بـينخ  رمعامل ارتباط األسئلة المختلفـة )جاء  
لى داللة معامل االرتباط عنـد مسـتوى معنويـة إالجدولية مما يشير  (ر)كبر من قيمة أجميعا   وهي

 وانتماء هذه األسئلة لمستوياتها ولالختبار ككل.لى صدق اتساق إيشير و ( 0,05)
 معامال الصعوبة والتمييز : -
:    -أ والصعوبة  السهولة  الباحث  :     Difficulty and Easiness Indexمعامال  قام 

وإيجاد  والصعوبة  بحساب  السهولة  التعليم،    معاملى  تقنيات  لمقرر  التحصيلى  المعرفى  لالختبار 
          ( طالبا     10على عينة من الطالب عددهم )    السابقة  لدراسة االستطالعية وذلك من خالل إجراء ا

ا وخارج  البحث  مجتمع  نفس  من   ) الترويح   ( شعبة  الثالثة  الفرقة  طالب  األساسيةمن  ،    لعينة 
والجدول التالى يوضح    Phillips and Hornakفليبس وهورناك    معادلة  جاء لدىوذلك وفقا لما  

 ذلك : 
 (8جدول )

 معامالت الصعوبة والتميز ألسئلة االختبار المعرفى 
 10ن= 

16- 0,48 0,49 39- 0,77 0,77 63- 0,78 0,49 86- 0,56 0,51 
17- 0,44 0,52 40- 0,62 0,52 64- 0,64 0,69 87- 0,61 0,58 
18- 0,47 0,69 41- 0,67 0,51 65- 0,64 0,49    
19- 0,63 0,77 42- 0,72 0,54 66- 0,69 0,55    
20- 0,61 0,82 43- 0,69 0,69 67- 0,75 0,60    
21- 0,39 0,77 44- 0,54 0,81 68- 0,77 0,74    
22- 0,57 0,54 45- 0,59 0,67 69- 0,70 0,59    
23- 0,54 0,43 46- 0,39 0,54 70- 0,59 0,47    

 زمييالت الصعوبة السؤال التمييز الصعوبة السؤال التمييز الصعوبة السؤال التمييز الصعوبة السؤال
 ثالثا : التطبيق  0,52 0,52 -47 0,62 0,57 -24 والتذكر أوال : الحفظ 

1- 0,39 0,61 25- 0,52 0,66 48- 0,44 0,57 71- 0,57 0,51 
2- 0,47 0,52 26- 0,52 0,67 49- 0,49 0,55 72- 0,55 0,55 
3- 0,40 0,57 27- 0,37 0,69 50- 0,71 0,45 73- 0,61 0,53 
4- 0,44 0,57 28- 0,39 0,71 51- 0,70 0,49 74- 0,48 0,58 
5- 0,47 0,62 29- 0,44 0,58 52- 0,48 0,60 75- 0,49 0,49 
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 المعرفــــى بمســــتوياتة ( معــــامالت التمييــــز والصــــعوبة ألســــئلة االختبــــار9يوضــــح جــــدول )
 المختلفة. 

ــابق ــدول الســـ ــح الجـــ ــدول ويوضـــ ــىأن  ( 8)  جـــ ــار المعرفـــ ــز لالختبـــ ــل التمييـــ ــة معامـــ  قيمـــ
جاءات قيمة معامل بينما ، ( لجميع األسئلة 0,72:  0,41تراوحت بين )  بمستوياتة الثالثة السابقة

وجميـع هـذة النسـب ( 0,71: 0,37بـين ) بمستوياتة الثالثـة السـابقة مـا بار المعرفىالصعوبة لالخت
ــدود  ــل الحــ ــن )تقــــع داخــ ــا وهــــى مــ ــارف عليهــ ــبس وهورنــــاك ( 0,75:  0,30المتعــ ــراي فيليــ ــا  لــ                           تبعــ

(Philips&Hornak ) بقدرتــــه علـــى التمييـــز وكــــذلك يمتـــاز بمعامــــل وعليـــه فـــان االختبــــار يمتـــاز
 صعوبة مقبول.

 نحو التعليم القائم على اإلنترنت :اس اإلتجاة ثانيا : مقي
قام الباحث بإعداد مقياس اإلتجاة فى صورتة األولية والمكون من    إعداد عبارات المقياس :  -

  تربوية المتعلقة بالتعلم حيث عمد الباحث على االستفادة من الدراسات والبحوث ال( عبارة  37)
وع المعكوس  والتعليم  الدر د اإللكترونى  من  ع  اسات د  فى  اإلتجاة  مقياس  تناولت  من  د التى  د 

المختلفة )    المجاالت  الخبراء  من  عدد  على  المقياس  هذا  بعرض  الباحث  قام  ثم  ( فى   7، 

6- 0,51 0,49 30- 0,47 0,59 53- 0,52 0,66 76- 0,49 0,63 
7- 0,44 0,54 31- 0,47 0,59 54- 0,58 0,63 77- 0,59 0,48 
8- 0,45 0,41 32- 0,49 0,60 55- 0,39 0,47 78- 0,52 0,44 
9- 0,47 0,47 33- 0,53 0,63 56- 0,47 0,48 79- 0,68 0,52 
10- 0,50 0,51 34- 0,56 0,47 57- 0,54 0,56 80- 0,57 0,57 
11- 0,53 0,50 35- 0,55 0,52 58- 0,51 0,52 81- 0,69 059 
12- 0,47 0,72 36- 0,49 0,52 59- 0,49 0,57 82- 0,71 0,55 
13- 0,44 0.70 37- 0,44 0,52 60- 10,58 0,54 83- 0,51 0,49 
 0,60 0.70 -84 0,71 0,61 -61 ثانيا : الفهم واالستيعاب  0.61 0,44 -14
15- 0,39 0,58 38- 0,59 0,56 62- 0,66 0,70 85- 0.56 0,61 
16- 0,42 0,55 39- 0,70 0,61 63- 0,63 0,57 86- 0,54 0,54 
17- 0,47 0,63 40- 0,56 0,66 64- 0,67 0,56 87- 0,60 0,57 
18- 0,37 0,48 41- 0,61 0,69 65- 0,45 0,67    
19- 0,37 0,51 42- 0,47 0,70 66- 0,47 0,68    
20- 0,37 0,55 43- 0,63 0,69 67- 0,59 0,62    
21- 0,50 0,41 44- 0,54 0,52 68- 0,51 0,53    
22- 0.51 0,62 45- 0,59 0,56 69- 0,47 0,50    
23- 0,55 0,66 46- 0,55 0,57 70- 0,67 0,49    
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                                                                                  مجال طرق التدريس بهدف استطالع را يهم فى المقياس والتعرف على العبارات التى سوف يتم  
المقياس ، ون يتم حذفها من  التى سوف  العبارات  أو  تم  تعديلها  الخبراء                               تيجة الستطالع را ى 

بارات المقياس وتعديل عدد من العبارات االخرى ، وذلك وفقا ( عباراة من ع  2استبعاد عد )  
                لرا ى الخبراء .

وقد قام الباحث بحساب ثبات مقياس اإلتجاة المعد من قبل الباحث  حساب ثبات المقياس :    -
ب الفرقة الثالثة ) شعبة الترويح ( بكلية  ( طالب من طال  10على عينة استطالعية قوامها )  

لبنين بالهرم ) شعبة الترويح ( من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث  التربية الرياضية ل
الموافق   االربعاء  يوم  خالل  التطبيق  تم  وقد  بهدف  2020/  10/    28األساسية  وذلك    ، م 

 التعرف على :
 لعينة البحث المختارة . مدى وضوح العبارات المستخدمة فى المقياس  -
 اس وما يريد قياسة .مدى فهم عينة البحث المختارة للمقي -
التالى يوضح     وقد استخدام الباحث معامل الف كرونباخ لقياس ثبات المقياس والحدول 

 ذلك : 
 ( 10جدول ) 

 معامل ثبات مقياس اإلتجاة 
 معامل الفا كرونباخ ة بار الع معامل الفا كرونباخ العبارة  معامل الفا كرونباخ العبارة 
1 0,713 13 0,599 25 0,764 
2 0,744 14 0,583 26 0,599 
3 0,623 15 0,756 27 0,633 
4 0,741 16 0,7621 28 0,597 
5 0,687 17 0,782 29 0.560 
6 0,549 18 0,766 30 0,813 
7 0,658 19 0,594 31 0,772 
8 0,693 20 0,649 32 0,750 
9 0,877 21 0,685 33 0,686 
10 0,741 22 0,789 34 0,739 
11 0,864 23 0,811 35 0,769 
12 0,655 24 0,769   

 0,446=    0,05قيمة " ر " الجدولية عند مستوى       
)  ي جدول  السابق  الجدول  من  )    10تضح  بين  ما  تراوح  المقياس  ثبات  معامل  أن   )

" الجدولية مما يدل على ثبات المقياس  ( وكانت جميعها أكبر من قيمة " ر    0,877:    0,549
 وضع لقياسة . وقدرتة على قياس ما 
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  :ساسيةاألتنفيذ الدراسة 
الشروط    كافة  توافر  من  التأكد  في    والمعامالت بعد  التدريسى  العلمية  المحتوى  اجزاء 

الترويح ( الثالثة ) شعبة  قيد البحث لدى طالبات الفرقة    لمقرر تقنيات التعليم فى التربية الرياضية
كذلك توافر المحتوى التعليمى اإللكترونى  ،  جامعة حلوان    –بكلية التربية الرياضية لبنين بالهرم  

للطالب   يقدم  سوف  وكذلكالذى  الباحث    ،  قيا  كافة  ب   بعد  لتنفيذ  اإلاستكمال    تجربة الجراءات 
 : ج من خالل االتىبتنفيذ التجربة وتطبيق البرنام لبحث قامت الباحث ل األساسية

 التجربة األساسية :  -جد 
من طالب الفرقة الثالثة ) شعبة    تم تنفيذ التجربة األساسية على عينة البحث األساسية 

وذلك حسب التوزيع الزمنى للجدول الدراسى للكلية فى   الترويح ( بكلية التربية الرياضية للبنين ،
وقد تم مراعاة التدريس    2020  /  12/    16إلى يوم االربعاء    202/    11  /4الفترة من االربعاء  

                                                                  من قبل الباحث لكل  من المجموعة التجريبية والضابطة و كانت كاال تى :
للمجموعة الضابطة والمكونة من   التدريسقم الباحث بعملية    التدريس للمجموعة الضابطة :  -1

جامعة    –                                                                          ( طالبا  من طالب الفرقة الثالثة شعبة ترويح بكلية التربية الرياضية للبنين  12)  
التدريس   ،حلوان   وتم  والضابطة  التجريبية  للمجموعتين  الظروف  نفس  توفير  وذلك لضمان 

  ( بواقع  من    1لها  المعتمد  الزمنى  للتوزيع  طبقا  أسبوعيا  محاضرة  بالكلية  (  العام  الجدول 
المادة   استغرق   ،وأساتذة  وقد   ) والعرض  الشرح   ( بأسلوب  الدراسى  المحتوى  بعرض  وذلك 

 11  /4أسابيع وذلك خالل الفترة االربعاء   محاضراة على مدار سبع    (  7تدريس )  عملية ال
م ، وفى نهاية التجربة يجيب الطالب على 2020/    12/    16إلى يوم االربعاء    2020  /

 .   االختبار المعرفى التحصيلى المعد من قبل الباحث 
( 12وعة التجريبية المكونة من )للمجم  قام الباحث بالتدريس  التدريس للمجموعة التجريبية :  -2

جامعة حلوان ،   –                                                                       طالبا  من طالب الفرقة الثالثة شعبة ترويح بكلية التربية الرياضية للبنين  
ا طبقا للتوزيع الزمنى المعتمد من الجدول العام بالكلية ،  وذلك بواقع محاضرة واحدة أسبوعي

  ( التدريس  عملية  استغرق  سبع    (  7وقد  مدار  على  الفترة  أمحاضراة  خالل  وذلك  سابيع 
، وتم التدريس للمجموعة    م 2020/    12/    16إلى يوم االربعاء    2020/    11  /4االربعاء   

باإلضافة    إستراتيجية التعلم المعكوس المدعمة باإلبحار الموجهةالتجريبية المختارة باستخدام  
حث والمستخدمة  من قبل البا  داخل قاعة المحاضرات المعدة لذلكإلى طريقة الشرح والعرض  

اال على  الطالب  يجيب  الوحدات  بهذة  التدريس  نهاية  وفى  تجريبى  المعرفىكمتغير    ختبار 
 المعد من قبل الباحث  . التحصيلى

:  -د   البعدية  لمقرر   القياسات  الدراسى  التحصيل  بمستوى  الخاصة  البعدية  أداءالقياسات  عند 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان ل  المجلة العلمية

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م 2021  مايو ( 2اجلزء )  92  العدد           اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة            
 

415 

القياسات البعدية للتحصيل الدراسى يوم    تقنيات التعليم فى التربية الرياضية  وقد تم إجراء
م دمج أفراد عينة البحث المجموعتين معا  ، حيث ت   م2020/    12/    23االربعاء الموافق  

                                                                   ( طالبا  قبل إجراء القياسات وتم توزيعهم عشوائيا داخل المدرج المخصص   24وعددهم )  
أن على   ) البعدية  القياسات  إلجراء)  بالكلية  العام  الجدول  فى  بتوزيع    لهم  الباحث  يقوم 

ور الزمن المحدد ألداء االختبار التحصيلى المعد من قبل الباحث على الطالب ، وبعد مر 
  ( وبمساعدة    100االختبار   ) بالكلية  الزمالء  احد دقيقة  التدريس  هيئة  اعضاء  يقوم    من 

الى  الدرجة المناسبة واجمالباحث بتجميع االختبار من الطالب للبدء فى تصحيحها واعطاء  
 ( درجة .  40)   درجات االختبار
   المعالجات االحصائية :

استخدام   تم  إلـى  لقد  والتوصـل  الدراسة،  بيانات  تحليل  التالية في  المعالجات اإلحصائية 
 النتائج : 

 تحليل التباين . -   المتوسط الحسابى واالنحراف المعيار . -
 ن .معامل بيرسون وسبيرما -     معامل الفا كرونباخ .  -
 معامل الصعوبة والتمميز  -

 عرض النتائج ومناقشتها : 
 أوال : عرض النتائج :

فى إطار المنهج المستخدم فى هذه الدراسة ، وفى ضوء اإلجراءات التى قام بها الباحث ،       
وباستخدام المعالجات اإلحصائية التى تتناسب مع طبيعة بيان الدراسة ، يعرض الباحث النتائج  

 كالتالى : 
 (11جدول )

 ( الضابطة  /التجريبية ) داللة الفروق  بين القياسات القبلية للمجموعتين 
 فى مستوى التحصيل الدراسى

 (  24) ن =  

 ع م ع م قيمة ) ت (  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة
 6,84 2,56 13,30 2,74 13,33 االختبار التحصيلى 

   0,05    <الداللة   *
       ( جدول  نتائج  من  متوسط  أنة    (  11يتضح  بين  إحصائيا   دالة  فروق  توجد  درجات                                       ال 

في   التعليم  تقنيات  لمقرر  الدراسى  التحصيل  مستوى  في   ) الضابطة  التجريبية/    ( المجموعتين 
قبل   الدراسة  مجموعتين  تكافؤ  على  يدل  مما   ، لهما  القبلي  القياس  اجراء  عند  الرياضية  التربية 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان ل  المجلة العلمية

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م 2021  مايو ( 2اجلزء )  92  العدد           اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة            
 

416 

 رنامج المقترح قيد البحث .بيق للبالتط
 ( 12جدول ) 

 فى  الضابطة للمجموعة ( ة ـالبعدي -ة ـالقبلي) داللة الفروق بين القياسات 
  مستوى التحصيل الدراسى

 (   12  ) ن =

 ع م ع م قيمة ) ت (  القياس البعدى  القياس القبلى  المجموعة
 9,659 1,929 23,42 2,56 13,30 االختبار التحصيلى 

 0,05 <ة دالل
                                                 وجــود فــروق دالــة إحصــائيا  بــين متوســط درجــات القياســين  ( 12 جــدول ) نتــائج يتضــح مــن     

قيد  مستوى التحصيل الدراسى لمقرر تقنيات التعلملدى المجموعة الضابطة في  (القبلي/  البعدى)
 البحث لصالح القياس ألبعدي .

 ( 13جدول ) 
 ـة  للمجموعة التجريبي( ة ـالبعدي -ة ـالقبلي) داللة الفروق بين القياسات 

 مستوى التحصيل الدراسىفى 
 (  12ن = )  

 ع م ع م قيمة ) ت (  القياس البعدى  القياس القبلى  المجموعة
 13,76 1,76 35,75 2,74 13,33 االختبار التحصيلى 

 0,05  <الداللة 
(  0,05ة )                                          وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوي معنوي  (  13  جدول )  نتائج  يتضح من

مستوى التحصيل  في  بين متوسط درجات القياسين ) القبلي/ البعدى ( لدى المجموعة التجريبية  
 قيد البحث لصالح القياس ألبعدي . الدراسى لمقرر تقنيات التعلم 

 ( 14جدول ) 
 في المتغيرات  (داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين ) التجريبية / الضابطة 

 البحث ية والتحصيل المعرفي قيد المهار  
 ( 24ن =  ) 

 المجموعة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة ) ت ( 
 ع م ع م

 8,32 1,929 23,42 1,76 35,75 االختبار التحصيلى 
 0,05  <الداللة 
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بين    (   0,05)                                     وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى    (  14  جدول )  نتائج  يتضح من
ا درجات  (لمجموعتين  متوسط  الضابطة   / التجريبية  البعدى    )  القياس  التحصيل في  لمستوى 

التجريبية  الدراسى المجموعة  لصالح  الدراسة  إلي    قيد  يشير  مما  الستخدام    تأثيرال،  الواضح 
مع المجموعة التجريبية  والتى استخدمت    إستراتيجية التعلم المعكوس القائمة على االبحار الموجه

  . قيد البحث 

 ( 15)  جدول
 فى  ـة للمجموعة التجريبي( ة ـالبعدي -ة ـالقبلي) داللة الفروق بين القياسات 

  اإللكترونى القائم على اإلنترنت مقياس اإلتجاة نحو التعلم 
 (  12ن = )  

عدد  المجموعة
 الطالب 

 قيمة ) ت (  التطبيق البعدى  التطبيق القبلى 
 ع م ع م

 2,66 1,92 28,33 1,16 9,92 20 مقياس اإلتجاة 

 0,05 <الداللة 
( بين    0,05                                           جود فروق دالة إحصائيا  عند مستوي معنوية )  و (    15  يتضح من جدول )

القبلي/ البعدى ( لدى المجموعة التجريبية   مقياس اإلتجاة نحو  في  متوسط درجات التطبيقين ) 
اإلنترنت  على  القائم  اإللكترونى  التعلم   التعليم  تقنيات  التربية    لمقرر  البحث    الرياضيةفى  قيد 

، مما يدل على التأثير الكبير إلسترتيجية التعلم المعكوس واستخدام التعليم   لصالح القياس ألبعدي
 .  اإللكترونى واإلنترنت فى العملية التعليمية للمقرر

 مناقشة النتائج : 
ة وباالستعانة  الضابطة والمعالجة اإلحصائي و بيانات المجموعتين التجريبية  ومن واقع نتائج و      

 .  العمليةو باألطر النظرية 
                                                                توجددد فددروق دالددة إحصددائيا  بددين متوسددطى درجددات القيدداس القبلددي، والبعددد  "  الفددرض األول : 

للمجموعدددة الضدددابطة فدددي مسدددتوى التحصددديل الدراسدددى لمقدددرر تقنيدددات الدددتعلم لصدددالح القيددداس 
     ."ألبعد 
 (   0,05)  ة إحصائيا عند مستوي  وجود فروق دال(    2وشكل )    (  18جدول ) من    يتضح    

والبعدي   القبلي  القياس  درجات  متوسط  الدراسى بين  التحصيل  مستوى  فى  الضابطة  للمجموعة 
 لالختبار المعرفى المعد من قبل الباحث لصالح القياس البعدى .

أسلوب الباحث    ويرى       باستخدام  التعلم  (    )   أن  والعرض  فى الشرح  علية  والمتعارف  المتبع 
،  تدر  المختلفة  الدراسية  المقررات  من  العديد  المعلومات يس  من  المزيد  الجديدة   والمعارف  يقدم 
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، كما أنة قد يقلل من نشاط الطالب ) المتعلم ( خالل مراحل التدريس للمقرر   للطالب   والمتنوعة
ودور لقائم بعملية الشرح لكل جزء من اجزاء المقرر                                           نظرا  ألن المعلم أو عضو هيئة التدريس هو ا

 الطالب هو المتلقى للمعلومة فقط.
الضابطة بسـبب اسـتخدام أسـلوب هذا التقدم الذي طرأ على أفراد المجموعة   عزو الباحث كما ي     

إغفــال دورهــا الكبيــر فــى العمليــة التعليميــة ، وذلــك ألنهــا قائمــة يمكــن  الوالتــي  ) الشددرح والعددرض(
معلـم ، كمـا أنهـا تسـعى بشـكل كبيـر إلـى تقـديم والتوضيح للطـالب مـن جانـب الرح اللفظي  الشعلى  

بالمقرر الدراسى إلى الطالب بشكل يستطيعون من خاللها اكتسـاب المرتبطة  المعارف والمعلومات  
حدافظ " ) إيمدان جمدال المحتوى الدراسى للمقرر الدراسى المختار ، وتتفق هـذة الدراسـة مـع دراسـة 

  . ( 2019مجيد " )  هللا سعيد سعد،  امينة كريم حسين،  ( 2017
  "  : الثانى  والبعد  الفرض  القبلي،  القياس  درجات  متوسطى  بين  إحصائيا   دالة  فروق                                                                  توجد 

القياس   لصالح  التعلم  تقنيات  لمقرر  الدراسى  التحصيل  مستوى  في  التجريبية  للمجموعة 
 . "ألبعد 
 (    0,05)  وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي  (    3وشكل )    (  19جدول )من    يتضح     

والبعدي   القبلي  القياس  درجات  متوسط  الدراسى بين  التحصيل  مستوى  فى  التجريبية  للمجموعة 
 لالختبار المعرفى المعد من قبل الباحث لصالح القياس البعدى .

الضابطة  الباحث ويعزو        المجموعة  على  التجريبية  المجموعة  التجريبي    تفوق  المتغير  إلى 
استخدا والمتمثل في  الموجةإستراتيجية  )  م  وحدة  اإلبحار  القائمة على  المعكوس    في  (  التعلم 

خلق بيئة تعليمية تشجع  ، بدورها تعمل على  كوسيلة تعليمية  م والتدريس حيث تعد  التعلي  عملية
التفكير   اإلستراتيجية  كما   ،  العلمي على  هذة  مميزات  من  استثارة  يعد  على  قادرة  تفكير    أنها 

كماالطالب  سي  ،  على  التعليمية  تعمل  العملية  وقدرة  وفقا  ر  وسرعة  أن   الطالب لرغبة  كما   ،
الكليات والمعاهد بطريقة  في التعليم داخل   اإللكترونى القائم على استخدام اإلنترنت التعلم  استخدام  

نية وما سوف يصاحبها من تقديم المحتوى ووضوحة أمام الطالب كما يساهم فى مساعدة إلكترو 
التغذية  المقرر فى أى وقت وأى مكان ، كما يساهم بشكل كبير فى توفير الطالب فى متابعة هذا 

،الراجعة   ساعدتة    بدورها  والتى  للطالب  كما   ، الدراسى  تحصيلة  بمستوى  اإلرتقاء  على  تساعدة 
الدراسى بحرية   التقيد بمكان أو زمان معين ، وذلك  على اإلبحار داخل المقرر  من خالل دون 

، الطالب إلى الجزء الذى يريدة فى أى وقت  نترنت ، وبالتالى يرجع  توفير ذلك المقرر على اإل 
إيمان  ودراسة  ،    Strohmyer     ( "2016  )ستروهماير  ن   وتتفق هذة النتائج مع دراسة كل م

 ( . 2017جمال حافظ " ) 
درجات القياس البعدى بين                                        " توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطىالفرض الثالث والرابع :  
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التعلم كال م تقنيات  لمقرر  الدراسى  التحصيل  والضابطة فى مستوى   ، التجريبية  المجموعة  ن 
 المجموعة التجريبية " .لصالح  

بعد   التعليم  فى  اإللكترونى  التعليم  الطالب الستخدام  إتجاة  نحو  إحصائية  دالة  فروق  توجد   "
 التخرج " .

)  يتضح      جدول  )    (    21،    20من  فروق (    5،    4وشكل  عند    وجود  إحصائيا  دالة 
بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح القياس البعدى    ( 0,05)مستوي 

التجريبية ، كذك يتضح من جدول )   بين    5( وشكل )    21للمجوعة  احصائية  ( وجود فروق 
 ى .القياسين القبلى والبعدى لمقياس اإلتجاة للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعد 

على طالب المجموعة الضابطة فى مستوى    المجموعة التجريبية  طالب تقدم  ويعزو الباحث       
الباحث  قبل  من  المعد  المعرفى  لالختبار  الدراسى  التجريبية  إلــى    التحصيل  المجموعة  استخدام 

موعة  المج  طالب ساعدة  إلستراتيجية التعلم المعكوس القائمة على اإلبحار الموحة ، والتى بدورها  
،  قيـد البحـث  االجزاء المختلفة لمقرر تقنيات التعليم فى التربية الرياضية  التجريبية على استيعاب  

من    المحتوى التدريسىمـن والوقت الكافى أثناء عرض  وذلك من خالل ما وفرتة هذة اإلستراتيجية  
الب بقـدر كبيـر مـن إمـداد الطـخالل البرمجية المعدة من قبل الباحث ، والتى ساعدت الباحث فى  

الرجعيـة  التغذيـ إيجـابى  ،  ة  بشـكل  أثـرت  الدراسىوالتـى  تحصيلة  مستوى  فىمك  فى  ساهمت   ا 
حيــث يســمح البرنـامج لكـل مـتعلم أن يسـير فـى البرنـامج    الطالب ،مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين  

وفقـا    ساهم                   التعليمـى  كما   ، العقلية  وقدراتة  المعكوسلخصائصة  التعلم  إستراتيجية  جعل    ت  فى 
بهـا  وإ         نشـيطا     الطالب  ، وهذا بدورة أدى إلى ارتفاع مستويات التحصيل                                   يجابيـا  طـول فتـرة مـروره 

      لدى الطالب فى المجموعة التجريبية .
مع        الدراسة  نتائج هذة  )  وتتفق   " تامر جمال عرفة   ، فؤاد  (  2020اسامة صالح  ، م 
حسينامي   ودراسة كريم  )    سعيدهللا    سعد،    نة   " ودراسة    2019مجيد   ، سينوفاسان ( 
 .MARCH ( "2015)مارش  ، ودراسة Nalini & Sinouvassane    ( "2016   )وناليني

 االستنتاجات والتوصيات : 
 أوال : اإلستناجات :

 : التالية اإلستناجات إلى  قد توصلت الباحث      
م  -1 عند  إحصائية  دالة  فروق  )  وجود  بين    0,05ستوى  القبلى  (  القياسين  درجات  متوسط 

الواضح  التأثير  على  يدل  مما  البعدى  القياس  لصالح  التجريبية  للمجموعة  والبعدى 
المجموعة   لطالب  الدراسى  التحصيل  مستوى  تحسم  فى  المعكوس  التعلم  إلستراتيجية 

 . التجريبية
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ذات    -2 فـــروق  مســـتو   دالةوجـــود  عنـــد  )  إحصـــايية  بـــين  0,05ى  درجـــات    (  متوســـطي 
لصــالح   المعرفية  المجموعــة التجريبيــة ودرجــات المجموعــة الضــابطة فــي جميــع المســتويات 

سـتراتيجية التعلم المعكوس القائمة  إيشير إلـى وجـود تـأثير لتطبيـق  المجموعة التجريبية، مما  
ال  مستوى  تحسن  فى  الموجة  اإلبحار  لمقعلى  الدراسى  لصالح  تحصيل  التعليم  تقنيات  رر 

 المجموعة التجريبية . 
3-    ( مستوى  عند  إحصائية  دالة  فروق  لمقياس    0,05وجود  والبعدى  القبلى  القياسين  بين   )

الواضح  التأثير  على  يدل  مما   ، اإلنترنت  على  القائم  اإللكترونى  نحوالتعليم  اإلتجاة 
انتبا جذب  فى  المستخدمة  نحو  لإلستراتيجية  الطالب  فى ة  الهام  ودورة  اإللكترونى  التعليم 

 العملية التعليمية .
 ثانيا : التوصيات :

 استناد على اإلستناجات التى توصل إليها الباحث يوصى الباحث بالتوصيات االتية :     
جميع القائمين على العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على  تدريب    -1

الحديثـةا التقنيـات  الجامعية    ستخدام  المقررات  جميع  تدريس  التعلم ،  فى  توظيف  وكيفية 
 .المقـررات المختلفـة المعكوس فى تدريس 

جيا التعليم فى إنتاج العديد من تعاون الخبراء والمتخصتصتين في التربية الرياضية وتكنولو   -2
االستفادة منها فى شرح جميع المقررات و المواقع التعليمية المبنية علي التعلم المعكوس فى  

 .الدراسية المقررة على طالب الكلية وخاصة فى ظل الظروف الراهنة 
ــام ضــــرورة  -3 ــة األهتمــ ــال  توجيــ ــاليب بإدخــ ــتراتيجيات واالســ ــتخدام اإلســ ــة واســ ــةفى العمليــ الحديثــ

  .بكليات التربية الرياضية التدريسية والتعليمية
 المرجع :

 بية :أوال : المراجع العر 
اسددددامة صددددالح فددددؤاد ،  -1

 تامر جمال عرفة
تــأثير اســتخدام الصــف المقلـــوب علــى تعلــم بعــض المهـــارات  :

الحلقــة الثانيــة مــن  لتالميــذ بــدرس التربيــة الرياضــية  األساســية
األساســى ، بحــث منشــور مجلــة التربيــة البدنيــة وعلــوم التعلــيم 

 25كليــــة التربيــــة الرياضــــية جامعــــة بنهــــا مجلــــد  –الرياضــــة 
 م .2020الجزء الثاث : 

،  امينددددة كددددريم حسددددين -2
 مجيد هللا سعيد سعد

تــأثير إســتراتيجية الصــف المقلــوب فــي تعلــيم بعــض مهــارات  :
بحــث منشــور مجلــة مجلــة علــوم التربيــة الرياضــية كــرة اليــد ، 

 م  .2019جامعة كركوك العراق :  4، العـدد   12المجلـد 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان ل  المجلة العلمية

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م 2021  مايو ( 2اجلزء )  92  العدد           اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة            
 

421 

حريـــــر العقـــــل ، دار العـــــالم العربـــــى ، التعلـــــيم اإللكترونـــــى وت : حشن شحاتة -3
 م .2009القاهرة : 

 لعــــرض  المصـــاحب  اإللكترونـــي النشـــاط ونـــوع اســـتخدام أثـــر : الشاعر ددمحم حنان -4
 المعرفـــة اكتســـاب  علـــى المقلـــوب  الفصـــل نمـــوذج فـــي الفيـــديو

 عربيـة دراسـات  مجلـة ، الـتعلم أثناء الطالب   وتفاعل  وتطبيقها
   . م5201  : ۱۳۰ ، ( ۳ ) 46 ، النفس وعلم التربية في

، الصـــــف المقلـــــوب ، مكتبـــــة التربيـــــة العربـــــي لـــــدول الخلـــــيج  : زكريا القاضى   -5
 . م2014:  الرياض 

ــا :   : د أميندزينب محم -6 ــيم ، دار الهــــدي ، المنيــ ــا التعلــ اشــــكاليات حــــول تكنولوجيــ
 .  م2006

دار   : عاطف الشرمانى  -7  ، المعكـوس  والتعلم  المدمج  للنشـر التعلم  المسـيرة 
 م . 2015 : ، عمان ، االردن والتوزيع والطباعة

مدخل إلي تكنولوجيا التعليم ، دار الخريجين للنشر والتوزيع،  : سالمةعبد الحافظ   -8
  .م2008الرياض : 

ــيم إتوظيــــف  : عالء الدين متولى -9 ــي التعلــ ــوب فــــي عمليتــ ــل المقلــ ــتراتيجية الفصــ ســ
ــة إ ــة عمــــل مقدمــ ـــتعلم، ورقــ ــنوي والــ لــــى المــــؤتمر العلمــــي الســ

الخامس عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، تعليم 
وتعلــم الرياضــيات وتنميــة مهـــارات القــرن الحــادي والعشـــرين، 

 .م  2015 : أغسطس 9-8عين شمس،  دار الضيافة
 ثانيا : المراجع االجنبية :

A review of flipped learning, the FLN's Research 

Committee, George Mason University, Retrieved 

from www.flippedlearning.org,2013. 

: Hamdan, N& 

McKnight, 

P& Arfstrom, 

K 

10- 

what education can learn from kung Fu . Retrieved 9 

April, 2014, from: 

http://www.forbes:com/sitesmichaelhorn/2013/05/22 

: Horn,m 11- 

Knowing the effect of using reflexive classes at the 

Malaysian University of NDUM and studying the 

perceptions of the selected students about the 

reflexive classes, The Scientific Journal of 

Education Sciences, University Issue 37, Volume 

12:2015. 

: March,d,j 12- 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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Perception of flipped classroom model among year 

one and year three health science students. 

International Journal of Information and Education 

Technology, 6(3), pp 215-218 

: Sinouvassane, 

D. & Nalini, 

A 

13- 

Student Perceptions of Flipped Learning in a High 

School Math Classroom. Unpublished PhD 

Dissertation. Walden University, Minneapolis, 

USA,2016. 

: Strohmyer, D 14- 

 ملخص البحث
 على بحار الموجهة القائمة على اال إستراتيجية التعلم المعكوستأثير استخدام 

 تحسن مستوى التحصيل الدراسى وتنمية إتجاة الطالب نحو التعليم 
 لمقرر تقنيات التعليم فى التربية الرياضية   اإللكترونى

 أ.م.د/ وائل السيد العبد خليفة                                          

راتيجية التعلم المعكوس القائمة على  إستباستخدام    عداد برنامج تعليمىإ لى  إيهدف البحث         
 وذلك ،  والمعلومات وتنمية التحصيل الدراسىبعض المعارف اإلبحار الموجه فى إكساب الطالب 

من خالل التعرف على تأثير استخدام تلك اإلستراتيجية على تحسين مستوى التحصيل الدراسى 
بكلية  ) الترويح  شعبة   ( الثالثة  الفرقة  طالب  لدى  بالهرم    والمعرفى  الرياضية  جامعة    –التربية 

 حلوان .
لمجم  الباحث   اســتخدم      التجريبــي  التصــميم  بإســتخدام  التجريبــي  إحــداهما المــنهج  ــوعتين 

القبلي    ( القياس  بإستخدام  ضابطة  واالخرى  هذا   –تجريبية  لطبيعة  لمالئمتة  وذلك   ) البعدي 
،  طالب الفرقة الثالثة ) شعبة الترويح (بالطريقــة العمديــة مــن    وتــم إختيــار عينــة البحــث ،    البحث 

البحث )   المستخدمة فى  العينة  إلـي مجمـوعتين إحـداهما  ، و ( طالبا    24وبلغ قوام  تـم تقسـيمهم 
االستعانة بعدد  ، كما تم    ( طالبا  12وعددها )  ضابطة   ( طالبا ، واالخرى   12) تجريبية وعددها  

 إستطالعية من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية للبحث .ينة كع( طالب  10) 
  تعد وكانت أهم اإلستناجات إستراتيجية التعلم المعكوس القائمة على استخدام اإلبحار الموجة     

األثر األكبر ، وكانت ذات فاعلية كبيرة  وكان لها  ،  ستراتيجيات التى يتم التعليم بها  اإلمن أفضل  
مما يدل على مدى  فى تعلم مقرر تقنيات التعليم فى التربية الرياضية  التقليدى  سلوب  مقارنة باأل 

جميع القائمين على العملية التعليمية من أعضاء هيئة  تدريب  ، وكانت أهم التوصيات    فاعليتها
، فى تدريس جميع المقررات الجامعية    استخدام التقنيـات الحديثـةالتدريس والهيئة المعاونة على  

 . المقـررات المختلفـة كيفية توظيف التعلم المعكوس فى تدريس و 
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Abstract 
The effect of using a navigation-based inverted learning strategy 

directed at improving academic achievement and developing 

students' attitude towards e-learning based on the Internet 

 for the Teaching Technologies course 

 in Physical Education 

Dr. wael alseyed alabd khalifa    

     The research aims to prepare an educational program by using the 

reverse learning strategy in providing students with some knowledge and 

information and developing academic achievement by identifying the 

effect of using that strategy on developing academic achievement and 

improving the level of cognitive achievement among third year students 

(Recreation Division) at the Faculty of Physical Education in Al-Haram – 

University. 

     The researcher used the experimental method by using the 

experimental design of two groups, one experimental and the other 

controlling using the (pre - post) measurement in order to suit the nature 

of this research. They were divided into two groups, one of them is 

experimental and its number is (12) students and the other is control and 

its number is (12) students. Also, (10) students were used as an 

exploratory sample from the same research community outside the basic 

sample for the research. 

     The most important conclusions were the reverse learning strategy 

based on the use of wave sailing is one of the best strategies that are 

taught with, and it had the greatest impact, and it was highly effective 

compared to the traditional method of learning the course of teaching 

techniques in physical education, which indicates its effectiveness, and 

the most important recommendations were training All those in charge of 

the educational process from the faculty and the assisting body to use 

modern technologies in teaching all university courses, and how to 

employ flipped learning in teaching different courses   .  
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